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ı 730 ihtilalinin çıplak ayaklı haytalanndan Çomar 
(Resim: (Sabihaıozcalı) 

ÇİROZ - Külhanbeyi ve h4neberduş 
pırpınıar argosunda: «çok zayıf, kupkuru 
insanı:. anlamında; f aıtat sohbet arasında 
sıfat olarak· kullanümakdan ziyade l!kab 
olarak kullanılır; tstanbulda bu laka:bla 
anılmış en meşhur sima Tulumbacı Defter
darlı Çiroz Alidir (B.: Ali, Çiroz). 

ÇİROZCULAR SOKAĞI...:.... Eminönün
de Ahiçelebi Mahallesindedir; Zindankapu. 
Caddesi ile Taşçılar Caddesinin birleştiği 

nokta ile. deniz kıyısı arasında uzanır; Ba-

lıkpazarı Değirmen Sokağı ve isimsiz bir 
sokakla kavuşağı vardır. Çardak Sokağı ile: 
dört yol ağzı yaparak kesişir (1934 Belediye 
Şehir Rehberi, Pafta 1, mahalle numarası. 
5) . Bir araıba geçecek genişlikde, paket ta
şı döşeli ve üstü örtülü bir çarşı boyudur; 
14 kuru yemişçi, 3 yağcı-zeytinci dükkıim 
vardır (1964). 

Hakkı GÖKTÜRK 

ÇİTARİ - İpekle karışık pamuk ipli
ği ile dokunmuş sarı · ve kırmızı çubuklu 
bir kumaş; . bilhassa Şamda dokunur idi, 
İstanbul . piyasasında makbul bir kumaş idi.. 
Renk ve nakşı bu kumaşa benzeyen bir ba
lığa da ccçitari balığı» adı verilmiştir (B.: 
Çitari Balığı). 

Bu isim «çit,:. kelimesinden gelir, çit: 
«üstü çiçekli ve şekilli pamuk bezi» , ((bas .. 
ma» demekdir. 



ÇİT.ARİ BALlĞI 

ÇİTARİ BALIĞI - «Karagöz fasilesin
den bir balıkdır, Kopes balığına pek ben
z~r, ~?pe~e nis?etle vücudu yassıca ve ge
nış; uzerındekı sarı çizgiler gayet parlak 
ve çok olup gözleri de ufakdır. Sarı çizgiler 
on onbir aded olup zemini kursünidir- ren-

• • .a ' 

gı v_e na~şı Şamda ipekten dokunur çitiri 
denilen bır kumaşa çok benzemesinden do
layı _çitiri balığı adını almışdır; sırtının 
rengı ma.viye meyyal kurşuni, karnı beyaz 
vücudu sera.pa pullarla kaplıdır; başı kü~ 
çük, ağzı pek küçük, ve dişleri ufakdır. 

re Yelesi ve sırt süzgeci kuyruğuna ka
dar uzanır ve yekpıiredir. 11 diken ve 16 
kılçıkdan mürekkebdir. Makad yüzgeci 3 
dikenli 14 kılçkıdır; yan kanadlan şeffaf 
ve vücuda bağlandığı yerde gaayet parlak 
bir siyahlık vardır; karın yüzgeçleri beyaz·· 
dır. . 

((Çit§.ri balığının renk ve manzarası ne 
kadar rn.tif ise eti o ·nisbetde lezzetsiz, yu
muşak, kılçıklıdır. 

ccS!hillerde tek gezer, otla, çöple · ya
şar, ·yumurtasını ilk baharda döker. En bü
yüğü yarım kilo ağırlığında olur; Akdeniz
de çok, Marmarada nddir bulunur. İstan
bul Balıkhıinesine senede 100 kilo kadar 
ancak gelir.» (Karakin Bey Deveciyan, Ba-
lık ve Balıkçılık) . -

ÇİT KASRI - (B.: Yıldız Sarayı). 

ÇİTLENBİK AĞACI - Bin yıldan faz. 
la yaşayabilen bu ağaç, İstanbulun yolla
rını, mezarlıklarını, cami ve mescid, tekke 
avlularını gölgelendirme, renklendirme*ve 
süsleme büyük şehrin kıymetlerinden ol
muşdur. Türkiyede en yaşlı çitıenbik ağacı 
Hatayda Yako köyünde Yunus Peygambe· 
rin türbesi önündeki ağaçdır ki iki bin ya
şında olduğu tahmin edilmişdir; yalnız 
oralarda çitlenbiğe «dardağan» denir; arab
lar da ccmeyis» yahud «ması:, derler. 

'Sıcak ve :ılık iklimler ağacıdır, mem
leketimizin hemen her yerinde vardır, fa
kat en rahat ve i.yi gelişdiği çevrelerden bi
ri de İstanbuldur. -

İri, · ak, kaygan gövdesinin tepesinde 
yeşil bir ağaç kümesi gibi sıralanan dalla
rı, yaprakları arasında yoksul k:ılıklı oğlan
cıkların oynaşdığını, ağacın yemişi olan 
çitlenbiği toplamak için savaştığını mevsi
minde sık sık. görürüz. Onun esnek olan 
dalları, çabuk soyulan kabukları, yumuşak 
yaprakları çocuklar için, çeşitli oyunların, 

oyuncakların ilk maddesi olur. Çarşı ve pa-
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zarda satılmıyacak kadar değersiz olan ye
mişleri yukarda belirttiğimiz çocuklar için 
bir çerezdir. Bu bakımdan İstanbulun fa
kir semtlerinin, mezarlık yakınlarının kü
çüğü büyüğü çitıenbiği tanır. 

Serpildiği zaman dev gibi boy göste
renleri bulunan çitlenbik ağacının meyve
si ne kadar garibdir ki, bezelya dan.esi bü -
yüklüğündedir; Bu yemiş önce yeşil, sonra 
portakal sarısı, daha olgunlaşınca da esmer 
ve kara bir renk alır. Bu kararma yemişin 
etli derisinde olur. Derinin altında, sertçe 
odunun katı gelir. Onun içinde de kendine 
göre bir tadı olan tohum vardır. Bu yağlı 
bir çitlenbik içidir. -Çitlenbik danesi ağızda 
dişlerle çiğnenerek yenir. · 

istçınbul hanımları çitlenbik yemişine 
benzeterek, küçük esmer çıtır pıtır kız ço
cuklarına da <(Çitlenbiku, <cÇitlenbik gibi» 
derler; sevgi ve beğenme duygusu taşır. 

.Çitlenbik bir kültür ağacı olmaktan 
çok, bir orman ve süs ağacıdır. Türkiyedeki 
çitlenbik topluluklarının bir orman karak
teri taşıdığı görülmez. Çitlenbik ağacı -da 
odun kereste bakımından önemlidir. Ağa
cın lifleri uzun olduğu için yarma işlerin
de, kasnak kutu imdlinde tercihlidir. Ağa
cın kökünden, kabuğundan sarı boya yapı
lır. Yaprağı iyi bir hayvan yemidir. Bu du
rumdan ötürü çitlenbik ağaçları tetar şek
linde budanarak işletilir. 

Citlenbiğin yaprakları da tohumları gi
bi tuhafcadır. Ucu ok gibi sivri, yaprağın 
kenarı dişli, sapına doğru yaprak şişkin
dir. Yaprağın orta damarı yaprağı tama
men iki eşit parçaya ayırmayıp biraz yan
piridir. Soydaşı kara ağacın yaprağı gibi 
bu da yanıçtır. 

Çitlenbik <c Ulmaceae» familyasından
dır. Cins adı ccCeltis L.u dir. Bu cinsin 70 
kadar nevi vardır. Türkiyedeki neviler: Adi 
Çitlenbik, Kafkas Çitlenbiği, Doğu Çitlen
biği'dir. Eskiden ınmaceae familyasına 
,,Taun Fasilesiı:. derlerdi. Taun, doğuda Si
vas yörelerinde çitlenbiğe verilen addır. 

Çitlenbiğe Anadoluda çok çeşitli adlar 
takılmıştır: cırtlık, çitlik, cöhre, çöğre, da~ 
ğam, dağan, dağağan, dağdağaiı, dağım, 
dağın, dagum, dardağan, dardahan, dargın, 
dargun, darun, daun, dav, dıgdıgan, digdi
ğen, doğdoğan, dogun,dağun. 

Bu adların bazılarının birbirine çok 
yakın olduğu ancak l;>Jr söyleme-değişikli~ 
ği olduğu görülür, . - . 
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Çeşitli adları olan çitlenbiği tanıtırken 
bazı sözlüklerin bu adı hiç almadığım, ba
zılarının da yanılmış olduklarını görüyo
ruz. Bunlardan biri de Türk Dil Kurumu
mm çıkardığı Türkçe Sözlük'de görülür. 
Burada Çitıenbik kelimesinin karşılığı bir 
nevi sakız ağacı diye açıklanmış ise de bu 
doğru değildir. Çitıenbiğin latinee cins adı 
«celtisl>, sakız ağacının «pistacian dır. Bu 
yanlışlık halk ağzından derleme kılavuzla•
rında da vardır. Öyle sanırım ki melengiçin 
bir adı olan çıtlık ile çitle:ribik karıştırıl

mıştır. 

Çocukluğumuzun, hayatımızın ıçıne 
karışan, asırlarca yaşayan ağaçlarımızı b.i -
le sözlüklerimizin hiç almaması, alanların 
ise yanlış yazması herhalde üzücü bir şey
dir. 

Kerim YUND 

ÇİTLENBİK SOKAĞI Beşiktaşda 
Yıldız Mahallesi sokaklarından; 1934 Bele
diye Şehir Rehberine göre, Serencebey Yo
kuşu ile Asariye Caddesi arasında. uzan
maktadır; Sinanpaşa Mescidi Sokağı ile bir 
kavuşağı vardır, Sinanpaşa Mescidi Soka
ğının bir dirsekle kıvrılmasından sonra de·
vam eden kısmı ile bu Çitlenbik Sokağı 
arasında bir de isimsiz sokak gösterilmiş
dir; yerine gidilip bu satırların yazıldığı sı -
radaki durumu tesbit edilemedi (Oc2.k, 
1965). 

ÇİT SOKAĞI - Üsküdarda İhsaniye 
sokaklarından; 1934 Belediye Şehir Rehbe
rine göre Harem İskelesi Sokağı ile Paşa
kapusu geçidi arasında uzanır uzu..'1. bir yol
dur; Şerübey Çeşmesi Sokağı ile dört yol 
ağzı yaparak. kesişir; Köprülükonak Soka
ğı, HAfız Mehmed Sokağı, Avcu Sokağı ile 
kavuşakları vardır; yerine gidilip bu satır• 
!arın yazıldığı sıradaki durumu tesbit edi-
lemedi (Ocak, 1965). · 

ÇİVİ - Dilimizde öbür isimleri ile 
ccmıh}ı, Kenserıı; pek çok çeşidt ile günlül{ 
hayatta kullanıldığı yerler bu ansiklopedi
nin konusu dışında kalır. 

Çivi İstanbUl gibi bir şehirde- dahi hik
meti ic!dı dışında kalmış yerlerde kullanı
lır: 

Bekar odalarında, hanlarda duvarlara 
çakılan irice çivilere esvab, şapka, öteberi 
asılır. 

Umumi ayak yollarında kapuların man
dalları, sürgüleri kırılır, çalınır, kapuyu 

içerden kapamak için irice bir çivi kulla
nılır. 

Haneberduşlar arasında adembabalar 
(B.: Adem baba) bıçak alacak paraları ol
madığı için nefis müdafaası veya tecavüz 
silahı olarak iri bir çivi taşırlar. 

Eski büyük ahşab İstanbulun cehen
nemi birer afet olmuş yangınlarında, ate
şin bir semtden mahalleler aşarak başka 

semtlere sirayetine şiddetli rüzgarların 

uçurduğu kıpkızıl ateş kesilmiş çiviler se
bep olurdu. 

İstanbul halkı ağzında çivi üzerine me- . 
cazı deyimler var: 

Çivi kakmak - Bir adamın bir memu
riyette uzun zaman kalması; kendisinden 
hoşnud olmayanlar tarafından derd. yanma 
yolunda ve tezyif edıisı ile kullanılır; yahud 
makaamma layılc olmayanlar hakkınçia 

kuliımılır. 

Çivilenmek - Ziya.ret kasdı ile gidilen 
yerde, yahud bir iş için gönderilen yerde 
lüzumundan fazla kalmak, oturmak, oya
lanmak; _misaller: 

ıcBu komşuluk. değil, zülumdur efen
dim ... her geliyor, çivilenip kalıyor, deli 
olacağım ... >:. ; Bir patron tezgahdarından 
bahseder: ((Dışarı göndermeye gelmez, çivi
lenir kalır ... >>. 

Çivi gibi - Sıhhatli, zinde, kuvvetli, 
çevik, anlamında; misal: 

- Nasılsın baba? 
- Çok şükür çivi gibiyim ... 
* ((Delikanlı dediğin çivi gibi olmalı, 

yürürken topuğu kütürdemeli ... ». 
İki de darbı mesel vardır: 

Çhi çiviyi söker ___.: Bir şeyin zararını 
yine onunla giderme anlamında kullanılır; 
misal: 

Gece evine körkütük sarho'ş gelmiş bi
ri anlatır: c( ••• Sabahleyin gözlerimi açanu
yqrum, midem berbad. başım topaç gibi 
döner, çivi çiviyi sök~r dedim, karıyı çağır• 
ctıın, bana. bir tek rakı ver dedim ... ıı 

Çivisiz tahtayı rüzgar alır - Bütün 
zararların, ziyanların tedbirsizlik, basitet
sizlik, bakımsızlık, ihmal yüzünden geldiği 
anlamında lrnllanıiır. 

ÇİTLİ l\llDEN SUYU - Kaynağı Bur
sada İnegölüİı doğusunda Çitli Köyü ci
vıirmdadır. Birinci Cihan Harbinden önce 
İstanbul hekimleri tarafından en çok tavsi-
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ye edilen ve dolayısiyle İstanbullularca fev 
kalılde rağbet görmüş bir mMen -suyu idi. 
Bu güz_el şifıllı suyun şöhreti Abdülaziz za
manın.da başlamış olup hikayesi şöyle an
latılır: 

Sultan Abdülaziz p§.dişah olduktan 
sonra sıhhatinde görülen bazı bozukluklar 
dolayısı ile doktorları maden suyu içmesi
ni tavsiye etmişler. İmparatorluk _sınırları 
içindeki bütün şiffilı sular tedkik ettirilmi~, 
ve Çitli ma.den suyu bilhassa temayüz et
miş. Suyun üstün şiffilı hassasını öğrenen 
bir rum tüccarı; suyun satışıla ala.kalan
mış, 1881 yıllarında Beyoğlunda nam yap
mış Dellasuda Eczahanesinin s§.hibi Geor
ges Dellasuda da suyun satış imtiyazını 

almış; fakat o senelerde Bursa vfüisi bulu
nan Ahmed Vefik Pruıa suyun bu satış im
tiyazına Bursa Hastahanesini de ortalı:: et
meğe muvaffak olmuş. Sonralan Dellasu
da'nın hissesi Hicaz Demir yollarına devir 
edilmiş, ve zaman ile satış tamamen Bursa 
H1astahanesine kalmış. 

Yıldızda bir kimyahıin.e kurdurmuş bu
lunan İkinci Sultan Abdülhamid de Çitli 
Mı1den Suyu ile ala.kalanmış: Lehli bir ke
mancının oğlu olan ve Yıldız Sarayında 
zamanla bir nüfuz kazanmış bulunan saray 
kimya.geri Bonvovski P~a ve başka kimya
gerler suyun tahlillerini yapmışlar; h!zi.m 
ve idrar yolları orbanları üzerinde çok si
falı tesiri görülen, bikarbonate ve çok gü
zel, kendine mahsus lezzette, serin bir su 
olarak vasıflandırmışlardır. 

Çitli maden suyunun tesisleri, İstikl.:'\.l 
Savaşında mağlı1ben firar eden Yunanlı
lar tarafından tahrib edildiğinden. İstan
bulda satışı çok azalmıl;itır. On sene evvel 
Eminönü pazarlarinda bazı dükkanlardan 
güçlükle tedarik olunuyordu. 

Dr. Saadi Nti.zım NİRVEN 

ÇİVİCİ L~NI - 1stanbulun eski to
pografik isimlerinden, Tophane civarında 
Salıpazarı semti lnyısında bir yerin adı idi. 
Zamanımızda tamamen terk edilmiş isim
lerclendir. 

ÇİVİCİ LİMANI MESCİDİ ....:... Toph§.ne 
civarında Salıpazarı sahilinde bir vakitler 
bu isimle anılan yerd.e idi; hfilen mevcud 
değildir. Hadikıitül Cevami şu malumatı 
veriyor: ((Çivicilimanı Mescidi der Salıpa
zarı - B§.nisi Mehmed Çavuş nam kimse
sedir. Mescidin yeri aslında bir çimenzar 
namazgılh idi. Mahmud Çavuş yağmurdan 

muhafaza için üzerine yalnız bir çatı çek
dirdi, sonra zamanla mescid oldu. Yandık
dan sonra tahvil kalemi kesedari İzılri El.
hac Mehmed Efendi kılgir ve fevkaani mes
cid olarak ihya etti ve minber koydu. hicri 
1153 (milıldi 1740-1741) senesinde; kendisi 
de onaltı sene sonra 1169 (1755 .. 1756) da 
vefat ederek oraya defnolundu; camiin ya
kınında bir de mektep yaptırmışdı; mahal
lesi, civarındaki dükka.nlardır.» 

ÇİVİCİ SOKAĞI- Kasımp.aşada Yah
ya K§.hya ve Çatma Mescid Mahalleleri ara
sında bir sınır sokakdır; yerine gidilip bu 
satırların yazıldığı sıradaki d:urumu tesbit 
edilemedi (Ocak, 1965). 

çtvtctzADE - Geçen asır başında 
yaşamış bir bestekar; H§.şim Bey mecmua
sında uşak faslında bir hafif bestesi kay
dedilmişdir. Güfte şudur: 

Ney neva eyler keman inler döğer def sinesin 
'Dinle tanbiırun eninin miısikaann giryesin 
Sabra ta.kat mı kalır aşıkda insif idelim 
Arz ider dilber de g!hi sinesi ayinesin. 

Hay.atı hakkında başka kayde rastlan-· 
madı. 

ÇİVİLEMEK - İstanbul'un hfuleber~ 
duş pırpırlan argosunda; 1) bıçakla vur
mak, yaralamak; 2) cima, liva.ta. 

O bedbaht tabakanın ağzında bu ikin
ci anlamda zengin lCı.gatçe vardır: fişek at
mak, lehimlemek, perçinlemek, şişirmek, 
üfürmek, yef'allemek, tezgA-h kırmak, dü
düklemek. 

Bibi.: F. Devellioğlu, Türk Argosu. 

ÇİVİSİZ KALKAN - Bizde asıl kal
kan balığı yerine ve kalkan adı ile satılır 
(B.: Kalkan balığı); ufakları da matrabaz
la.r tarafından pisi balığı diye sürülür (B.: 

. Pisi balığı) .. Çivisiz kalkan asıl kalkanl_ar~ 
dan çok farklıdır ve kolay ayırd edilir. Asıl 
kalkanın vücudu yuvarlak, bu beyzi ve in
ce pullarla örtülüdür; çivi denilen kemik 
düğmecikleri yokdur; bunun yerine kest§.
ne renkli benekleri vardır; gözleri daha 
ufak, sırt yüzgecinin bruı üstüne gelen kü
çük bir kısmı, saçağa benzeyen bir takım 
lifler taşır. Ağız yanğı çok genişdir. Eti asıl 
kalkanın etinden daha beyazdır, fakat lez
zetce ondan yavancadır. Asıl kalkanın bu
lunduğu yerlerde ve asıl kalkan balıkları 
gibi avlanırlar. 

Bibl.: K. Deveciyan, Balık ve Balıkçılık. 
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ÇtvtzADE CAMİİ - Zeyrekde İtffilye 
caddesinin alt başındadır; banisi on altın
cı asır şeyhülislamlarından Çivizade Meh
med Efendi'dir. Radika.tül Cevami: «Banisi 
öbür mescidinde yazıldı, medresesi ve ma
halesi vardır.» diyor (B.: Çivizade Mesci
di). Kiremitli ahşab, çatı ile örtülü kagir 
bir binadır; 1952 de tecdideıi tamir edildi 
ve büyütüldü. İbadet sahnının iki yanın-
da birer maksure bulunub minare kapusu 
sol tarafdaki maksurededir. Camiin med
hali kapalı beton bir avlu olup kapusunun 
yanında küçük bir namazgah vardır; ab
dest muslukları da bu avludadır; ayrıca yi
ne beton döşenmiş bir de açık avlu vardır 
(1964 Mayıs). Tahsin öz «İstanbul Cami
leriı:, isimli eserinde bu camü «Çivi.zade Kı
zı Mescidi» olarak gösteriyor (B.: Çivizade 
Kızı Mescidi). 

Hakkı GÖKTÜRK 

ÇtviZADE KIZI MESCİDİ - Hadika
tül Cevami şu malumatı veriyor: «(Samat
ya'da) ·Bayazıdı Cedid Camii kurbindedir; 
ban.iyesi mezbılrun ( Çivizade Mehmed E
fendinin) kızı ümmügülsüm Hatundur; 
Merkadi akrabasından :şerifi Hatunun mes
cidindedir ki Bitlice Mescidi diye yazılmış
dır (B.: Bitlice Mescid, cild 5, sayfa 2826)·. 
Minberini Sipahi Ocağı ricfilinden Çavuş
zade Mustafa Ağa vaz etmişdir. Mahallesi 
yokdur.)) 

Samatyada bu mescidin yerini tesbit 
edemedik. Bayazıd Cedid Camii civarında, 
halen pek harab bir halde Çavuşzade Mes
cidi vardır ki, Hladikatül Cevami o mesci
din banisi olarak bu Çivizade kızı Mescidi-
ne minber koyan Çavuşzade Mustafa Ağa 
olarak gösteriyor. Tahsin Öz «İstanbul Ca
mileri» isimli eserinde kaydettiği üç Çivi
zade Mescidinden birinde «Çavuşzade Mes
cidine bak» diye bir atıf yapıyor ve Çavuş-

. zı1de Mescidi maddesinde de «Çavuşzade = 
ümmülgülsüm Mescidi>:, maddesi altına, 
bizim harab halini tesbit ettiğimiz, Hadi
kada da müstakil madde olan mescidden 
bahsediyor (B.: Çavuşzade Mescidi, cild 7, 
sayfa 3796). Zühul Tahsin Öz'de midir, Ha
d.ikada mıdır, orasını da tesbit edemedik; 
Samatyadaki Çavuşzade Mescidinin bu Çi
vizade kızı ümmügülsüm Hatun Mescidi 
olması için Had.ikada müstakil bir Çavuşza.
de Mescidinin kaydedilmiş olması gerekir
di. Tahsin öz ayrıca Çivizade Kızı Mescidi 
olarak Zeyrekdeki Çivizade Mescidini gös
teriyor; Hadika ise Zeyrekdeki Mescidi -Om-

mügülsüm Ha.tunun babası Şeyhülislam 
Çivizı1de Mehmed Efendinin İstanbulda iki 
camiinden biri olarak kaydediyor (B.: Çi
vizade Camii; ÇivizMe Mescidi). 

ÇİVİZADE MESCİDİ - Topkapu ci
vı1rında idi; bu satırların yazıldığı sırada, 
1947 Eylülü, yapıdan eser kalmamış, kii
desi kesme taşdan, gövdesi tuğla ve gayet 
yüksek olan minaresi, şeref esinden üstü yı
kılmış, bir sütun halinde duruyordu; mes
cidin arsasında, 1947 de ((Gecekondu» de
nilen kulübe zamanı evceğizler yapılmış idi. 
Mezarlığından bakiye iki taş da, etrafı yığ
ma taş ile çevrilip Çivicibaba adı ile bir ya
tır haline getirilmiş idi, ki bu kabir taşla
rından birisi ustuvani ve kitabesiz, diğeri 
bir Barutçu başı· Mehmed Ağaya ait oİup 
düz başlı ve kabartma çiçek nakışları ile 
müzeyyen gayet güzel bir · taş idi, nefis bir, 
hat ile yazılmış ·kitabesi şudur: · 

Hüvelhallakulba.ki 
Merhum ve ma.ğfur sabikaa barutcubaşı El

hacı Mehmed Ağa ruhine fatiha 1180 (1766-1767) 

Bu kabirlerin yanı başında da Emine 
Sultan Çeşmesi vardır ki, çeşme, bikes ka
birler ve bir ağaç ve yüksek tuğla minare, 
orasının mamur zamanlarını tahayyül ede
bilenler için hakikaten pitoresk bir ahenk 
ile toplanmışlardı. 

Hadikatül Cevami bu mescid hakkın
da şu malumatı veriyor: (cBfuıisi Şeyhülis

lam Çivizı1de Şeyh Mehmed Efendidir, hic
ri 995 (m. 1548) de vefat etmiş, Eyyuba de
fin edilınişdir, minberini Osman Efendi is
minde bir hayır sahibi koydunnuşdurıı 

Tezkiretül Bünyan da bu· mescidi bir 
Mimar Sinan yapısı olarak gösterir. 

Bibi.: Hadikatül Cevami, I. R. E. Koçu ve Mu. 
zaff-er Esen, Gezi n~tu, 1947. 

ÇİZEL (Hasan Hayri) - Ressam, re
sim muallimi; hamı1si tabloları ile pek kıy
metli tablo ressanu, yine tabloları ve bil -
hassa hepsi ayrı güzellikde binlerce eskili 
ile büyük İstanbul ressamı; 1891 de_ Dime
toka'da doğdu, oranın eşrafından Mehmetl 
Emin Efendinin oğludur. İptidai ve Rüşdi
ye tahsilini Dimetokada yapdı, sonra Edir
ne idadisini bitirdi. İdadide iken, türk ha
masetini tablolarla tesbit etmeye çalışan, 
Balkan Harbinde Edirneyi işgal ettikleri sı
rada Bulgarlar tarafından vahşiyfuıe öldü
rülen vatanperver ressam şehid Hasan Riza 
Beyin en değerli talebelerinden olmuşdu, 
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diploma alınca hocasının teşviki ile İstan
bulda Sanayii Nefise Mektebinin (Güzel Sa
natlar Akaden;ıisinin) resim bölümüne gir
di ve o 'sanat okulunun en güzide talebele
rinden biri oldu, devrinin üstadları olan 
Adil Beyin, H. Warnia'nın ve Valeri'nin 
atölyelerinde çalıştı, 1914 de birincilik ile 
diploma aldı ve sanat görgüsünü genişlet
mek üzere Almayaya gitti, Münihde Hoff
man'ın atölyesinde çalışti. Memlekete dön
düğünde sanat hayatını ressam muallimliği 
ile devam ettirdi; otuz yılın içinde muhtelif 
tarihlerde Erenköy Kız Lisesinin, Kuleli 
Askeri Lisesinin, Halıcıoğlu Askeri Lisesi
nin, Feyzi Ati Lisesinin, Hayriye Lisesinin, 
İstanbul Erkek Lisesinin resim muallimli
~ini yapdı, ki bu liseler içinde son ve en 
uzun hizmeti 1926 dan 1950 yılına kadar 
yirmi dört sene, , İ'stanbul Erkek Lisesinde 
olmuşdur; 13 Ekim 1950 de o vazifede iken 
vefat etti ve Rumelihisarı mezarlığına def
nedildi. 

Hayatı boyunca İstanbul aşkı ile yan
mış, tütk resim sanatının eşsiz üstadlarm
dan Üsküdarlı Hoca Ali Riza Beyin hayra
nı idi ,(B.: Ali Riza Bey); aynı aşk ile o yo
lu t!kib etti. Defterler ve albomlar halinde, 
yaşadığı deVTin İstanbulunu tesbit eden 
renkli kalemler ve kp.rşun kalemi ile yapıl-

İSTANBtrL 

mış desenler.inden, eskizlerinden mürekkeb 
çok zen~ bir koleksiyona sıllıtbdi; 1945 
yılında Istanbul Ansiklopedisi adına gördü~ 
ğümüz bu koleksyon en az 7000 parça ve 
hepsi ayrı güzellikde resimi ihtiva ediyor
du. !mar adı verilen ve aslında Türk istan
bulun tarih damgasını kazıyan ve vandal 
tahribatını gölgede bırakan kör kazma bü
yük beldemizin sür'atle değişen siması dü
şünülecek ı:>lursa, sanat kıymetlerinin ya
nında Hayri Çizel eskiz ve desenlerinin ta
rihi vesika kıymeti pek büyükdür; san'at
karın vefatında bu koleksiyon zevcesi ha
nıma kalmış idi; aslında ise yeri, devletçe 
satın alınarak İstanbul Belediye Kütübhi
nesi olmak gerekir. Bu koleksiyonun dağı~ 
lıp kaybolması, bir hazinenin yok olması ile 
birdir. , 

Hayri Çizel, istanbulun bir caddesine 
adı konulacak bir sima.dır. 

' 
ÇİZGEN (Abdullah) - «Ressam; 1908 

de doğdu; İstanbul Sanayii Nefise Mekte
binin 1934 mezunlarındandır; Feyhaman 
atölyesine devam etmişdir; Topkapu Sarayı 
Müzesi ressamı ve Güzel Sanatlar Birliği 
ıizasındandır. Bazı eserleri: Huzur (Konya
da Mevlana Türbesinde), Yeşil Ku'bbe 
(Konyada Mevl§.na Türbesinde), Gümüş 
Kapu (Konyada Mevlana Türbesinde), 
Konyada Sırçalı Medrese, Topkapu Sara
yında Harem Kapusu, Topkapu Sarayında 
Ocak, Kanlıca, Bursadan peyzaj, Topkapu 
Sarayında Veliahd Dı1iresi» (Pertev Boyar, 
Türk Ressamları, 1948). 

Bu Ansiklopedi için hal tercemesinde 
yukarıdaki satırlarla yetinilecek sanatkdr 
değildir; fakat esefle kaydederiz ki, iyi ta
nıdıklarımızdan olan Abdullah Çizgen, şA
nına liyık bir hal terceriıesinin yazılabil
mesi için gereken notları kendisinden bir 
kaç sefer talep ettiğimiz halde ne yazmış, 
ne de konuşmuşdur. 

ÇİZME, ÇİZMECİLER - Çizme, aya
ğı bacak ile beraber örtub koruyan ayak
kabı; koncu baldıra, hatta. diz kapağına ka-
dar çıkan uzun konçlu ayakkabı. , 

Sokaklarının çamuru ile meşhur eski 
İstanbulda her tabaka halk ve asker için 
kış ayakkabısı idi; baldın çıplak güruhu 
müstesna, kışın hatta. çocuklara bile çizme 
giydirilirdi. 

Yeniçerilik. zamanında atlı yaya kara 
askeri seferlerde daimi çizme giymişdir., 
1826 dan sonra Ası1kiri Mansurei Muham-
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mediye adı ile yeni ordu teşkilı1tı kurulduk
tan sonradır ki yaya kara askerlerinin 
ayaklarına postal denilen ayakkabları yap
t~rılmışdır. 1826 dan evvel kapukulu aske
rıne her sene «Çizme beh§.ıı, «Çizme para
adıı:. ile ayakkabı bedeli ödenirdi. Evliya. 
Çelebinin kaydına göre onyedinci asır. orta~ _ 
sında istanbulda 100 çizmeci dükk§.nl.bu·: 0 · · -.. 

ıunuyordu. Büyük muharririn sfür benzer 
esnaf hakkında verdiği rakamlara kıyas· ile 
bu 100 dükkı1nda 400 - 500 nefer çizm~ci 
esnafının işlemekde olduğu söylenebilir. 

Çizme çeşitleri bu ansiklopedinin ko
nusu dışında kalır. Şu kadar kaydedelim ki, 
zamanımızda kösele taban üzerine deri me
şin çizmeler ancak orduda süvıiriler ve zıi
bitlerle sivil hayatda itfa.iye efrM.ının, at 
merak.lılannın, jokeylerin ayaklannda gö
rülmektedir; işi icıföı çizme giymek mec
buriyetinde olanl_ar, mesel§. balıkçılar, ge
miciler, amele, ırgad takımı artık lıistik çiz
me giymektedirler. Bu arada lıistikden ve 
naylondan gaayet zarif, şık kadın çizmeleri 
de moda eşya arasında çok yaygın halde
dir. 

Çeşidli isimler altındaki eski papuçlar, 
ayakkabları arasında eski çizmeden boz
ma, konçları kesilip alınmış ayakkabılara 
«katır», «katır kundura)) denilirdi, bu isim 
üzerine -eski sohbet dilimizde şirin bir te
kerleme vardı; şımarık türediler hakkında 
kullanılırdı: 

Çizmeden bozma katır 
Ne gönül bilir ne hatır! 

Haddini bildirme yolunda da : «Çiz
meden yukarı çıkma ... ıı denilir. 

ÇİZMECİ - Pa.dişah sayfiye goçune 
çıkdığında Enderunu Hümayılnda Kiler 
yahud Seferli koğuşlarından seçilen bir zü
lüflü ağanın unvanı; bu delikanlıyı Rik§.b 
Başçuhad§.rı Ağa seçerdi ve delikanlının bu 
vazifesi o göç süresince devam eder ki pıi
dişahın çizmesini muhafaza etmek ve dile
diğinde ayağına giydirip çıkannakdır (B.: 
Çuhadar). 

ÇİZMECİ BABA - Babam «Mir'atı İs
tanbul müe-Ilifi Mehmet Rıiif Bey merhu
mun evrfiln metrukesi arasında bir kayde 
göre Eyyubdaki kabri -halk tarafından bu 
isimle anılır ve kabrine adak mumlar diki
lir o yedinci asırda yaşamış bir çizmeci us
tasıdır; asıl adı Ahmed olub gülşeni der"'. 
vişlerinden imiş. Çok yaşlı, pir olarak vefat 

etmiş; M. Rıiif Bey tarafından istinsah edil
miş kabir taşı kitıibesi şudur: · 

Çizmeci Ahmed o piri gülşeni itti vefat 
Gülşeni cennetde .ya · Rab bula ali mertebe 
Dldiler yaran Nazima fevtinin tıtrihini -· 
Payi ecel haffılfı . çekdi Çizmeciyi kaalibe 

(kalıba:) 

Hicri 1081 (riı. 1670-1671) 
General H. Raif A YYILDIZ 

ÇİZMECİ CİVANI - Kalender mes
meşreb şairler tarafından ııŞehrengiz,,.:. adı 
verilen manzum risfilelerle medhedilen es
naf güzelleri arasında Çizmeci civanlarına 
da rastlanır; şehrengiz yollu yazıhnış ve 
«Hubannıimei Neveda,, adını taşıyan man
zum mecmuada Çizmeci Civanı şu beyit
lerle övillmüşdür: . 

Gazilere çizme dik.er elleri 
Çizmecinin na.İnlıdır güzelleri 
Vela.kin tenleri sahtiyan kokar 
:A.kil olan uşşak ırakdan bakar 
Bftyi gül reşk ider tenine amma. 
Kaçan ol şuh bir gez girse Hamama 
O şuh da-hi cündi leventle hemser 
ŞAhin başda kavak yelleri eser 

ÇİZMECİLER KAR.HANESİ - İstan
bulda Ağa kapusunda yeniçeri o~ağının çe
şitli ihtiyaçlarını karşılayan otuzdan fazla 
imalathane vardı ve o eski dervişlerin ağzı 
ile bu imalathıinelere ııkıirhane,:. denilirdi; 
bunlardan biri de çizmecileT karhanesi, bir 
çizme atölyesi idi; H. 1175 (milıidi 1761) 
tarihli bir ulufe defterine (maaş defterine) 
göre bu atölyede 20 nefer çizmeci yeniçeri 
çalışrn,akta idi; atölyenin ustası, zabi ccciz-
mecibaşı» ünvıinını taşırdı. - · 

ÇİZMECİLER TEKKESİ - Kabataş
da bir halveti tekkesi idi, mescidi ile bera

. ber hicri 904 (m. 1498-1499) da Çizmeci
başı olan Bedreddin Mahmud Ağa, tarafın
dan yaptırılmış, banisinin kabri tekke ka
pusunUn karşısında idi (B. : Çimzeciler 
Tekkesi Mescidi); bu tekkenin ayin günü 
pazar idi. 1864-1865 de basıhnış olan Hadi
katül Cevıimi, bu tekkenin, fevkaani olan 
mescidi ile beraber yıkılmış ve yerinin bir 
arsa olduğunu söylüyor. Evliya Çelebi -:bu 
tekkenin deniz kenarında olduğunu kay-

. dcttikten sonra, semtin bir mesiresi oldu
ğunu yazıyor: 

«Çizmeciler Tekkesi lebi deryıida bir 
azim teferrücgıihdır. Derya.ya. n§.zır büı 
adam alır sofrası vardır. Mutfağında bin 
sahanı, üstad aşçısı vardır.» 
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Yeniçeri Ocağının kaldırıldığı 1826 ta
rihinden az evvel tanziın edilmiş olan bir 
bostancıbaşı defterinde (B.: Bostancııbaşı 
Defterleri) burası «Çizmecibaşı arsası» di
ye kaydedilmişdir. 

ÇİZMECİLER TEKKESİ MESCİDİ -
Kabataş civarında idi; 1864 den evvel yı
kılmış, yeri arsa halinde idi; kaydettiğiıniz 
1864 tarihinde kitab hfilinde basılmış olan 
HadikıUül Cevami bu mescid hakkında şu 
malumatı veriyor: 

. <<BU mescid fevkaanidir, •banisi Çizme-
cibaşı Bedreddin Mahmud Ağa nam kimse
dir ki bu tekkenin kapusu önünde medfun
dur; bir büyük taşın üzerinde Reisülcer
mukciyan diye mufassal tercemei hali ya
zılıdır. Zaviye ve mescidin itmamı tarihi 
dahi «Hayri aziz» 904 (mila<ii 1498-1499) 
olmak üzere kazdırmışdır. Müruru zaman 
ile zaviye mezbı1re harab olarak fakat ta
rih taşı ·bıiki kalmışdır, ve yeri sonradan 
bir parmaklık ile muhafaza "olunmuşdur. 
El'an hali arsadır. Tevliyetini çizmecibaşı
lar zatedegelmiş~ir. Lfiltin meşrupta değil
dir. ittisfilinde sadnı!zam Hekiınzide Alı 
Paşa merhum ilk sadaretinde Tophane su
yundan bir miktar maileziz ayırtıp iki ta
raflı bir büyük çeşme bina eylemişdir.ıı 

ÇİZMECİ MENZİLİ - Ok Meydanında 
kemankeş pehlivan mevzilerinden biri, 
«Çullu poyrazıı menzili de denilirdi; bu 
menzilde muhtelif tarihlerde ok atmış ve 
rekor taşlan dikmiş namlı kemankeşler 

şunlardır : Yaycı ·Davud; Çizmeci Davud, 
ArabzMe İbrahim, Karga Mustafa, Börek
çi Mehmed, Bozdoğancı Mustafa, Lendüha 
Ca.fer, Çullu Ferruh. 

ÇİZME KAPUSU - Topkapusu Sara
yında Birinci Avluda bir kapu idi, hfilen 
mevcud değildir; Baıbı hümayundan girin
ce sağ taraf da idi,. bu Çizme kapusundan . 
öte, Cebehane Meydanına doğru yokuş aşa
ğı bir yol inerdi; yine bu Çizme Kapusunun 
solunda Orta Kapuya doğru bir duvar uza
nır idi ki bu duvar zamanımızda da dur·· 
maktadır; ki CellAd Çeşmesi bu duvar ke- · 
narın dadır. 

ÇİZMELİ - Geçen .asır başında yaşa
mış kalyoncu bıçkınlarından bir delikanh 
olub Hazineli Küçük Kadri Ağanın bir şar
kısından yalnız lakabı ile tanılıyor; şarkı 

şudur:. 

Semti Tersanede gördüm güzeli 
Kalyoncudur şı1hi şehbaz Çizmeli 
Kuşağından özge sarma.lı beli 
Kalyoncudur şuhi şehbaz Çizmeli 

Hep zümrei nadan ile ülfeti 
Dilşad ider hergüıı ol şuh bir iti 
Bilmem eşkiyiyA neden minneti 
Kalyoncudur şuhi şehbaz Çizmeli 

Çapkınım giaa.yetle sevdim ben seni 
Sevilmez- mi senin gibi külheni 
Sefinei aşka açdım yelkeni 
Kalyoncudur şühi şehbaz Çizmeli 

Kalaycı Bağında geçirdim ele 
Çizmesin çıkardı cilve niz ile 
Payin bus eyledim o şıUıın hele 
Kalyoiıcudur şuhi şehbaz Çizmeli 

ÇİZMELİ - Geçen asır sonlarµıda ya
şamış ve güzelliği ile şöhret bulmuş. bir İs
tanbul bıçkını; Üsküdarlı halle şairi Aşık 
Razi tarafından şu manzume ile övülmüş
dür: 

Kirk yıl İstanbulu gezdim gezeli 
Hele meşrebimce seçdim _giizeli 

Bir serkeş haylazı hiiıwı pervazı 
BıçkUılar içinde ıiıi.mı Çizmeli 

Ebrüleri hançer belinde hançer 
Zeberdest itoğlu itliği belli 

Yıkmış külahın,ı çatık kaşına 

S~rma sa.çak olmuş saçların teli 

Didiler elhazer çaplan sakardır. 
Şekaavete meyli var yan.çizmeli 

Dayı reftıinna niiıwıy:işe bak 
Görem ben anı da olmam mi deli 

Ya bir de külhanca işmar çakınca 
Viririm yolunda başımı beli 

Gül ruhlerinden lehi li'linden 
Eyvallah ne ibsan eylerse eli 

Bir gez f,r.rsat ile alub çizmesin 
Payi müşekkeli bin gez öpmeli 

(Tarih) . 
Haneye geldiğin o külhanbeyi 
Tarihle malum_µ olsun cihanın 
Çıkarub bhı niyaz ile çizmeyi 
«Yalın ayağını öpdüm ben anın» 
1349 - (çizme) 55 = 1294 

MilidJ 1877 

Aşık RAzi'nin bu manzumesi Küçük 
Kadri Ağanın şarkısından mülhem de ola
bilir (Bundan önceki maddeye bakınız). 

ÇİZMELİ- Galatanın büyük ve nam
lı gedikli meyhanelerinden biri (B.: Gedik
li Meyhfuıeler; Meyhı1ne); İkinci. Sultan 
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Mahmud zamanında Enderunda Çuhadar 
Ağalıkda bulunmuş ve sonra Hekimbaşı 
Behçet Efendi dam.ad olmuş Rasih Ağa 

· «.Şevkiye» isimli manz-0.mesinde bu meşhur 
meyha.neyi mübhem çizgilerle taşvir edi
yor: 

Gelicek hatırıma· seyri sefayi Galata 
Şevk ile düştü heves cünbüşi semti Galata 

Akla yelken iderek düşdüm o sfiye ben de 
Belki olur diyerek baisi zevkü hande 

Nagihan gfişime bir iıağmei şehnaz ~rd~ 
Gfiyiya, sinei mecrfihuma hançer girdi 

Mecmai zevki sorunca ditlller Çlzmeli'dir 
Levhi dilden gamü efkan bozub çiznrelid.ir. 

OlaY'I.IIl ben de didim dahili bezmi zürefa 
İdelim def'i gumfim eyliyerek zevkü safa 

Vardım ol meclise ;kim bir şehl hu.ban oturur 
Karşısında nice bin valehü hayran oturur 

Yanı bir neyyirl ıreşk averi ta.bin 
Şem'i ruhsamıa pervane A~ şemsi cihan 

Söylemiş sanki bunun hakla.na ol şair 
Yani bir ehli hüner fenni şiirde mAhir 

Ne kadar gevheri zi klymet ise beynennas 
Bir hacer piresidir la'Iine nisbet elmas 

Belde zümrüd. tepeli li.h o mücevher hançer 
İşleyüb sinei uşşikına ta cane geçer 

Bele marpiçli sanp başına. al fermA~ 
Veriyor gördüğü üftıideye kat kat hibiş 

Nigehi zevki meyi naz ile mest olmuş ezel 
İnce bel kaddi güzel vechi güzel çeşmii güzel 

Naz ile dest uricak sa.gara simin bileği 
Dihenine sunar ol muğbeçe şeker çileği: 

Konmuş ortaya teldrle dahi mercan tavası 
Sanki mılhilerin olmuşdu o meclis yuvası. 

Ne ararsan bulunur anda ne istersen çok 
Meclisinde o Dl/ehin heman kuş südü yok 

Nazı bir yana ko ey mey diyerek miçolan 
Getürürler iç efendim diyerek alton suları 

Al.ıcak yanına ben aşıkı zin. gelerek 
Sundu desti iJe ol didei bidamı süzerek 

Şalı başından çıkanp saçdı saçı eğdfı fesi 
Şjire ga,ayetıe ıneger varmış o şfthun hevesi. 

Zevke diir orada haylice sohbet oldu 
Meyf aşk ile sebôyt dilü cinım doldu. 

O devrin seçkin kalender şairi Ende
runlu Fdzıl Bey zaman zaman divanesi ol -
duğu nevcivanları «Defteri Aşk» adındaki 
meşhur eserinde anlatır iken o mahbublar 
a.rasında İsmail adında bir köçek oğlandan 
da bahseder, aslı ·çingene olan bu dilber de
likanlı işi icabı meyhane meyhane dolaş
makda, bu arada Çizmeli adındaki meşhur 

meyhaneye -de uğramaktadır (B.: İsmail, 
Köçek Kıbti). Dilber köçeğin dolaşdığı di
ğer meyhaneler ttGümüş Halkalı)), «Servi
li», ((Samıçlıı:. diye anılır gediklilerdir, Çiz" 
meli' den şu mısra ile bahsedilmişdir: 

Çizmeli'den kesill.r mi ayağı? •.. 

ÇİZME PARASI - Başda yeniçeriler 
kanun gereğince lrnpukulu askerlerine se
nede bir defa verilen çizme bedelinin adı. 

ÇOBAN - «Türkçe isim. Koyun ve 
sürülerini otlatan, sığırtmaç.» (H. Kazım, 
Büyük Türk Lugatı»; !nek'in öküzle karış
ması, keçinin ve mandanın· da çoban neza-
reti ile bakılan hayvanlar olduğuna göre 
yukarıdaki tarif noksandır; «ehli hayvan 
sürülerini otlatan>:, demek daha doğru olur
du sanırız. Dilimizde, bu arada İstanbul 
ağzında bu isim üzerine. şu darbımeseller 
vardır: 

Manevi kıymeti büyük hediyeler için; 
yfilıud maddi kıymeti çok bir hediye için 
aşın tevazu ile: «Çoban armağanı, çam sa
kızı» denilir. 

Malın gözetme ile tutulacağı yolunda: 
«Çobansız koyunu kurt kap.ar». 

. Bir malı, bir parayı ne israf eden, ne 
de faydalı bir yerde kullanan hakkında : 
((Çoban köpeği gibi, ne yer, ne yedirir». 

Ahlakın verasetle intik.aali iddiasında: 
«Çoban sığır koyun güder, oğul babanın 
huyun güder. ıı 

Sfilıibsiz malın yağması, yahud her
hangi bir talan için: ((Çoban aldı bağa git
ti, kurt aldı dağa gitti.» 

Hüseyin Kdzım Bey büyük lı'.ıgatında. 
((Kaz çobanı tahkir ifade ederı:. diyor. Kara 
sığır, koyun, keçi çobanları olduğu gibi kaz 
sürüsünü güden otlatanlara da çoban, «Kaz 
çobanı» denilir. Bundan ötürüdür ki, bu 
tabir yerinde kullanıldığı zaman tahkir ifa
de etmez; ancak, kaz sürüleri, dağa kıra, 
götüremez. Köy, çiftlik, civarında, önünde 
gezdirilir; dolayısı ile kaz çobanlığını kü -
çücük çocuklar bile yapabilir; kelimenin 
tahkir ifa.desi, bir idarenin başında bulu~ 
nan kimsenin aczi kasdedilerek: . <<Kaz ço
banı bile olamaz!. .. » şeklinde olur. 

İstanbul civarı köylerinde çobanlar 
köy halkından çılmr, daha doğru ·tabir ile 
her evin koyununu, sığırını evin bir çocu
ğu, delikanlısı kıra götürür. İstanbul civa.
rı çiftliklerinin çobanları ise çoğunlukla İz
mitin Kandıra, Taşköprü köylerinden olur
lar; 15 yaşında bir çocuk çobanlık çağına 
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gelmiş sayılır ise de çobanın makbulü 18 -
25 y~l~r arasındaki delikanlılardır. Çift
lik, veya İstanbul köylerinde ağa çobanla· 
rı, Hıdrellezden Kasıma, Kasımdan Hıdrel

leze, götürü tesbit edilmiş bir ücret karşı
lığı altışar aylık tutulurlar ve ücretli altı 
aylık hizmetlerini gördükten sonra ödenir; 
kadim bir gelenekdir, çobanın günlük azı
ğı, kışlık kepeneği, ağılda veya . evde yata
cak yeri ağa yahud çiftlik sahibi tarafın 
dan temin olunur. 

lstanbulda «Çoban» kelimesine bağlı 
yer ve bin! isimleri şunlardır: 

Çoban Baba merkadı, Merdivenköyü Tekkesinde; 
Çobançavuş Camii; · 
Çobançavuş Kıü.l.han Sokağı; 

ÇobBJ1çavuş Mahallesi; 
Çobançavuş Medresesi; 
Çobançavuş Medrese Sokağı; 
Çobançavuş Sokağı; 
Çobançeşmesi, Alibeyköyünde; 
Çobançeşmesi, Bakırköy:ünde; 
Çobançıeşmesi - Koşuyeri Yolu, Bakırköyünde; 
Çobançeşmesi _ :I-4andıralar Yolu, Bakırköyünde; 
Çoban Kızı Sokağı, Büyükderede; 
Çobanoğlu Sokağı, Şişlide; 
çoban So'k.ağı, Tarabyada; 
Çoban Suyu Sokağı, Eminönünde. 

Mehmed Ali GÖKTUNA 

ÇOBAN (Hüseyin) - 1955 de hortla
mış ve 1960 dan sonra .alabildiğine dal bu
dak salmış kabadayılık denilen şehir şek~
avetinin kurbanlarından 27 yaşında bır 
kahvehane uşağı; 1964 yılı başında Taksim
de Bekar ·Sokağındaki Şark Kahvehanesin · 
de ocakçılık yapıyordu; aslı Erzurumlu 
olup ayak.daşlan arasında «Koçero Hüse
yin» diye taşındığı
na göre kendisinin 
de bileğine pençesi
ne güvenir gençler
den olduğu bellidir. 
12 Nisan 1964 fari
hinde Adanalı Zeki 
adında genelev fe
d§.isi ile kafadarı 
Ramazan Sargılı 

Portofino isimli iç
kili lokantanın sahi
bi Necdet Türemiş'i 
öldürmek is!'._erken 
yanlışlık ile Şark 

Kahvehanes i n d e 
Necdetin hemen ar· 
kasında Hüseyiı:1 

Hüseyin Çobaıı 
(Resim: S. Bozcalr) 

----------------
Çoban'ı vurup öldürmüşlerdi. Ocakçıyı 

vuran Adanalı Zeki olduğu halde kat
ledilmek istenilen lokantacı N. Türemiş po
lise verdiği ifadede: «Ramazan lokantın1:
da çalışıyordu, bir kaç gün evvel işdeI'ı çi
kardım, beni öldürmek istiyorlardı>:, demiş

dir. Ramazan Sargılı da 17' yaşında bir 
gençdir, Bu kanlı ve adi zabıta vak'asının 
arkasında büyük bir cemiyet yarası dur
maktadır. 

ÇOBAN (Mehmed) - ikinci Cihan 
Harbinden önce Atatürk devrinin ünlü peh
livanlanndan, milli forma ile Türkiyeyi 
temsil etmiş sporculardan; hakikaten ço
banlıkdan gelmişdir, soy adı kanunundan 
evvel Çoban Mehmed Pehlivan diye şöhret 
bulmuşdur. Uzun boylu, iri yarı vücud ya
pısı ile güreş meydanında askerlik görevini 
yapar iken kumandanlarının teşviki ile so
yunub çıkmış, pehlivanlığa arlanevi yağlı 
güreşle başlamış, sonra Türkiye milli güreş 
takımına serbest güreş ve greko - romen 
güreşde yıllarca ağır siklette memleketini 
tems~l etmişdir, Gaayetle n:tzik, çelebi, 
sportmen vekaannı hiç zedelememiş, köylü 
çocuğu safvetini d§.ima muhafaza etmiş
dir. İstanbulda yerleşmiş, güreşi terkettik
ten sonra İş Bankasında müteva.zi bir vazi
fe almış, orada da yıllardan beri dürüstıine 
çalışmaktadır. Bütün eski pehlivanlar gibi 
tatlı, bilhassa baklava düşkünüdür. Bu sa
tırların yazıldığı sırada yaşı altmışını bul-· 
muş, efendi kıy af eti ile nereye gitse hür
metle, sevgi ile karşılanır bir sima idi; ta
nıyanlar tanımıyanlara: «İşte Çoban Meh
met Pehlivan!. .. » diye gösterir; tanımayan
lar da Evliya Çelebinin tılbiri ile ccapul apul 
pehlivan reftarı ile yürürken : ıcAman şu 
babayiğite bakın!. .. » derdi. Maalesef şanı
na layık bir hal tercemesi tesbit edilemedi. 

ÇOBAN (Mustafa) - 1964 yılında 24 
yaşında fabrika işçisi bir kaatil; büyük şeh
rin ayak takımı arasında bedii ve fikri meş
gale yoksulluğu dolayısile günlük hayatın 
tek kıymeti ve zevki cinsi duygu ve hırslar
dır ve bu yüzden !stanbulda, usta kalemler 
elinde roman konusu olacak cinayetler iş
lenir; Mustafa Çoban böyle bir cinayetin 
fiilidir 

1960 yılında çalışdığı fabrika.da 17 y-a
şın-da Saliha Arabacı adında çok güzel bir 
işçi kız görerek sevmiş ve ailesi"Kemer-bur
gaz'ın Göktürk köyünde oturan bu . güzel 
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Mustafa Çoban ve S. Arabacı 
(Resini.: S. Bozcalı) 

kızla nişanlanmışdır; fakat nikıth. aktedil
meden, Taşlıtarlada Dörtyol Mahallesinde 
Gülseren Sokağında 3 numaralı ve tek oda
dan ibaret bir gecekonduda yerleşerek ka
rı koca gibi yaşamaya . başlamışlardır ve 
böylece dört yıl geçmişdir. Bu arada işin
den çıkarılmış olan Mustafa Çoban, nişan
lı - metresinin ailesinin oturduğu Kemer
burgazda yeni bir iş bulmuş, Taşlıtarlada
ki odalarında bırakdığı . güzel Sabihanın 

yanına haftada bir gün gidebilmiştir. Ara
dan bir müddet g_eçince Sabihanın bazı hal
lerinden şüphelenmeye başlamış, bu şüp
heler dışarda duyduğu bazı dedikodular da 
eklenince 1964 yılı temmuzu ortalarında 
bir gece vakit evine giderek genç ve güzel 
kadını boğarak öldürmüşdür; o geceyi, er
tesi günü ve ertesi geceyi odasına kapana
rak ölünün yanında geçiren kaatil, ikinci 
günün sabahı Kemerburgazın Göktürk Kö
yüne gitmiş, nişanlı - metresinin anasına: 
«Kızını çok seviyordum, fakat bana oyun 
oynadı, ben de onu nihı1yet öldürdüm, gi
dip cendzesini kaldırın'. .. » demiş ve orma
na kaçmışdır, bir gün sonra da motorlu po
lis ekibi tarafından o civarda Pirincci kö
yünde kahvehfuıede oturur iken yakalan
mışdır. 

Cinı1yetin görgü şahidi yoktur; kaatil 
polisde ve mahkemede şunları söylemiş

dir: 

«Ben, Sabiha Aıabacı ile · dört seneden 
beri nik§.hsız olarak oturuyordum. Çok ar
zu etmemize rağmen bir türlü nikah yap
tıramamıştık. Kendisinden ancak dokuz ay 
yaşayan Şengül adında bir kızım oldu, Sa
biha ondan sonra iki sefer daha gebe kaldı, 

fakat çocukları düşürdü. Haftada bir de 
eve uğruyordum . . Etraftan duyduğum dedi
kodular yüzünden Sabiha'dan şüphelen
meğe başladım. Vak'a gecesi saat 1.30 da 
eve gittim. Açılan kapıdan girerken bir 
adam bana çarparak dışarı fırladı. Sabiha
ya adamın kim olduuğnu sorduğum zaman 
bana: - Sana ne? ... diye sert ve haşin bir 
cevap verdi. İki elimle boğazını sıkmaya 
başladım. Biraz sonra hırıltıları kesildi ve 
Sabiha cansız yere düştü. Elbisesinin ku
şağı ile de son defa boğazını iyice sıktığı
mı tahmin ediyorum.» 

Bu satırların yazıldığı sırada, gazete
lerin «orta boylu, kumral ve hayli yakışık
lı bir gençı:. diye tarif ettikleri Mustafa Ço
banın muhakemesi savcının idam talebi 
ile devam etmekte idi (Ekim, 1964). 

ÇOBAN (Neş'et) ~ Merdivenköylü 
Neş'et Pehlivan diye meşhurdur; greko -
romen usulunde güreşen ilk pehlivanları
mızdan ; hicri 1296 (miladi 1879) da Mer
divenköyünde doğdu (İstanbulda Anadolu 
yakasında büyük bektı1şi tekkesi ile meş
hur köy; eski adı Merdivenli Köyü; B.: 
Merdiven Köyü), babası çiftçi ve bağcı Riza 
Ağadır, aile unva..nı da «Çobanoğlu» dur; 
zan ediyoruz ki, bu aile evladı fatihandan
dır; yukarda adı geçen tekkenin kuı;uluşu 
Erenköy ve civıinnın fethi akaıbindedir, 
Merdiven Köyü de tekkeden az sonra ku
rulmuşdur; tekke haziresinde medfun bir 
«Çobanbaba,, nın Çobanoğlu ailesinin bir 
ceddi olması muhtemeldir (B.: Çoban Ba
ba) . Neş'et Pehlivanın annesi Hatice adın
da Bursalı bir hanımdır. 

Kurbağalı Derede Celı11 Bey Rüşdiye
sinde okudu; bu okul binası eski tahta köp • 
tünün yanında, Fenerbağçe Kulübü_ kar
şısında hıllen mesken olarak durm~ktadır; 
Neş'et Pehlivanın bu rüşdiyeyi bitinniş ola
cağını zan etmiyoruz; gençliğinde .bir ara 
babasının yanında çiftçi olarak çalışdı, 

sonra İstanbul Mahbushı1nesinde ser gar
diyanlık yapdı, oradan gümrük id!resi hiz
metine geçerek uzun zaman gümrükde kal-
dı ve oradan emekliye ayrıldı. · 

Pehlivanlığa şehiremini Rıdvan Pruıa
nın oğlu Reşad Rıdvan Beyin teşviki He ve 
meşhur Kara Ahmed Pehlivanı usta tut
makla başladı; 1902 de yirmi üç yaşında 

iken Tanburacı Osman Pehlivan ve Koç 
Mehmed Pehlivan ile beraber bir Paris v~ 
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New York seyahatına çıktı, Tanburacı ile 
Koç Mehmed Atinadan geri döndüler. Neş'· 
et Pehlivan Amerikaya gitti ve orada bir 
seneden fazla kalarak bir spor kulübünde 
güreş antrenörlüğü yapdı. Tür.kiyeye dön
dükden sonra bAzı meraklı genç beylere 
güreş ustalığı yapdı, kendisi de 1918 yılıns 
(39 yaşına) kadar güreşdi. 

Çok uyanık, dilbaz, . meclis adamı bir 
pehlivandı; fransızca konuşur ve şiirle uğ
raşırdı; iyi avcılar arasında sayılırdı, tüfeği 
oğlu Riza Çobandadır. 

Bütün emsali gibi gençliğinde Merdi
ven Köyü sandığında tulumbacılık yapmış
dı; hatta tuıumbacılığın kaldırıldığı sıra
da bu sandığın reisi bulunuyordu. 

2 Mayıs 1958 de bir safra kesesi ame-• 
liyatında vefat etti; kabri Merdiven Köyü 
mezarlığındadır. 

Riza Çoban - Neş'et Pehlivanın oğlu 
ve hayrülhalefi; 1910 da Merdiven Köyün
de doğdu, KadıkÔy Orta Mektebini, Kaba
taş Lisesini bitirdi. Hukuk Fakültesinde 
yüksek tahsilini yarıda bırakarak Maliye 
memurluğu olarak hayata atıldı; ünlü bir 
pehlivanın oğlu, 1.84 metre boyunda mü
heykel bir vücud yapısına sahib, ve muhi -· 
tinde e<Pehlivan Riza» diye tanındığı hal· 
de çocukluğunda ancak heves olarak gü
reşmişdir; hatta güreş seyrinden bile zevk 
almaz. Meslek . hayatında çok dürüst bir 
memur olarak tanınmış ve otodidakt ola
rak fransızca öğrenmişdir; fransızcaya si
yasi makaaleleri takib edecek derecede va
~fdır. Bir pratisyen hekim kadar tıb ilmi . 
ile ilgilenmiş, tıb kitablan ile lugatıardan 
mürekeb küçüle bir kütübhaneye sihipdir. 
Emsalsiz hafıza sılhiblerindendir, Yunus 
Enire div§.nı tam olarak ezberindedir. Dost
larına vef aka.r, sohbet ve meclis adamı; bu 
satırların yazıldığı sırada Merdivenköyü
nün şöhretli simalarından biri . idi ( 1964). 

ÇOBAN BABA - Asıl adı Musadır, bir 
bektaşi babası, Balkan Harbinde hayli yaş
lı olarak Ergiriden muhacir gelmiş ve Mer
divenköyü tekkesinde yerleşerek tekkenin 
çobanlığını yapmışdır; hiç evlenmemiş, ce
mal Aşıkı, gönül ehli bir kalender idi; 1929 
da ölmüş ve tekeknin haziresinde bir duvar 
il!b'ine defnedilmişdir; kabir taşında adı 
tesbit edilemeyen bi~ . sanatkdr eliyle yapıl-

mış iki koyun 
kabartması ile bir 
çoban değneği 
vardır, zan ediyo
ruz ki, benzeri ol
mayan bir kabir 
taşıdır; tilik_ hat \ 
ile yazılmış kitli- · 1 

besi şudur: 

Hu dost 

Terki dünya hırka 

ehli postu ehli hak
dı biriyi 

Eyledi hizmet ço
banlıkla bu zati pür 
haya 

Ergir! kazasından 
olup işbu mücei-red 
saf dil 

, ·,7 

_,;,?, 
Son deminde hu de. 
yub göçdü heman 
Musa Baba. 

Hüsnü KINAYLI 

Çoban Babanın Kabrinde 
kabartma resimli 

ayak taşı 
(Resim: Ömer Tel) 

ÇOBAN CİVANI - Kalender meşreb 
şdirler tarafından «Şehrengiz »adı verilen 
manzum risalelerle medhedilen esnaf gü
zelleri arasında çoban civanlarına da rast
lanır; şehrengiz yollu yazılmış «Htibanna- · 
mei Neveda.>:, adını taşıyan manzum mec
muada çoban civanı şu beyitlerle övülınüş
dür: 

Çobanın civanı şahin balaban 
Hem dahi oynaşı dağdaki çobıı.n 

Dağlı fetadır ki dumanlı başı 
Koç yiğite mihrab olmuşdur ka.,ı 

Hail vahşet üzre kız saçlı dilber 
istaııbulda. görür yılda bir berber 

ÇOBAN ÇAVUŞ CAMİİ- (B.: Çoban
çavuş Mescidi). 

ÇOBAN ÇAVUŞ K'Ü'LIIANI SOKA6I -
1934 Belediye Şehir Rehberine göre Emin
önü Kazasının Kumkapu Nfilıiyesinin Ni
şanca mahallesi sokaklarından; Şeyh Şd
mil Sok.ağı ile Nişanca Bostanı Sokağı ara
sında bir aralık sokakdır ( adı geçen reh·· 
berde pafta 3, mahalle numarası 32); ye
rinde, kapu 'numaralarına göre, Tuğrakeş 
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Sokağına bağlanmışdır; kaba.taş döşeli, bir 
araba geçecek genişliktedir; üzerinde üç 
al1şab ve bir beton ev vardır (Ağustos, 
1964). 

Hakkı GÖKTÜRK 

ÇOBANÇA VUŞ MEDRESESİ - Bani
·Si Çavu,şbaşı Süleyman Ağadır; Koskada 
Koca Ragıp Paşa Caddesinin nihayetinde; 
aynı adı taşıyan camiin yanında di; camii 
ile beraber yakın zamanlarda yıkdırılmış, 
yerle bir olmuşdur. . · 

Bibl.: Ekrem Hakkı Ayverdi, Fatih Devri Mi
marisi. 

ÇOBANÇAVUŞ MEDRESESİ SOKAĞI 
1934 Belediye Şehir Rehberine göre 

Eminönü Kazasının Kumkapu Nahiyesinin 
Nişanca Mahallesi sokaklarından; Derin
kuyu Sokağı ile Dalta:ban Yokuşu arasın
da uzanır; Sünbülsinan Sokağına isimsiz 
bir aralık sokakla bağlanmışdır ( adı geçen 
rehberde pafta 3, mahalle numarası 33). 
Daltaban Yokuşu tarafından gelindiğine 
göre bir araba geçecek genişlikde, paket 
taşı döşeli olarak başlar; sağ kolda Ka.tib
cidin yanındaki aralık sokağı geçince pa
ket taşı yerine kaba.taş döşeli yol olur; ka-

Çobançavuş Mescidi 
(Resim: Reşad Sevfnçsoy) 

pu numaraları 3-23 ve 2-12 dir; sokağa adı
nı veren medrese zamaninıızda mevcud de
ğildir (Ağustos, 1964). 

Hakkı GÖKTÜRK 

ÇOBANÇA vuş MESCİDİ - Fatih Sul
tan Mehmed devri yapılarından idi; Hadi
lcatül Ceva.mi şu malumatı veriyor: (<Bani
si Çavuşbaşı Süleyman Ağadır, medrese ve 
çeşmesi meşhurdur; cfunii dairesinde ken
di dahi medfundur; aslında mahallesi ol
ınayup Üçüncü Sultan Ahmed devri son
larında civar mahallelerden evler ilhak olu
nub bu mescide mahalle yapılmışdır. ,, 

_ «İstanbul ve Boğaziçi» adlı meşhur 
eserin müellifi Mehmed Ziya. Bey, bu mes
cidin harlminde banisinin kabir taşı için 
«muhteşem bir mermerıı ta.birini kullan
mışdır: 

1947 de Çobançavuş Mescidinin dmu
mu son derecede hazin idi. Taş minaresi 
tamamen yıkılmış, mihrab duvarı önünde• 
ki hazire bir moloz yığım, çöplük· olmuş, 
ahşab son cemaat yeri · tamamen çökmüş, 
sadece ahşab direkler kalmış, müstakil 
planlı dört kdgir duvarın üstündeki ahşab 
çatı da çöküntü hfilintle idi; bu durumda, 

•evkafça kadro dışı e
dilmiş binaya, hem 
maddeten hem de ru
hen yoksul ve sefil bir 
aile sığınmış, me~çidin 
içine tavukları için bir 
kümes inşa etmiş, yine 
mescid içinde müezzin 
ınahbiline de bir ayak 
yolu çukuru kazıp kul
ıanmakdan çekinme
miş, haya duymamış
dı. 

Çift sıra · pencereli 
mabedin yan duvarla-
rında üçerden on iki, 
mihrab duvarında alt
ta cıöri, üstte beş, ceb~ 
ııe duvarında .da altta 
iki üstte beş ki~ cem' -
an 28 penceresi vardır. 

Mamur devrinde pek 
ruşen bir cami oldu-
ğu muhakkaktır. Son 
cemaat yerinde de ,ö_y-
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Çobançavuş Mescidi 
(Kroki-Plan: Hüsnü) 

rıca iki mihrabcığı bulunan b:üyük bir mes
cid idi. 

1953 de Ekrem Hakkı Ayverdi . «Fatih 
Devri Mima.risi>> adlı büyük eserinde bu 
mescid hakkında şunları yazıyor: · 

ııBı\nisi Fa.tihin Çobanıbaşısı Süleyman 
Ağa; Koskoda Ragıp Paşa Kütüp~esinin 
arka cihetinde ve Koca Ragıp Paşa Cad
desinin güzergı\hında, yakın zam.anlara 
kadar b4ki, üç sıra tuğla bir sıra taş ile 
inşa. edilmiş duvarlı büyükçe bir cami idi; 
tama.men yıkılmış ve yerinde hazin iki ser
vi ağacı ve bir kaç kırık mezar taşından 
başka bir şey kalmamışdır. Eskiden ahşab 
bir medresesi ve bir çeşmesi de varmış: İs
tanbul ve Boğaziçi eserinde Mehmed Ziya. 
Beyin bahsettiği be.niye aid muhteşem mer
mer mezar kayıplara karışmışdır. ıı · 
i Hakkı GÖKTÖRK 

. ÇOBANÇA VUŞ SOKAĞI - 1934 Bele
diye Şehir Rehberine göre Eminönü Kaza.
sının Kumkapu Nahiyesinin Mimar Kema
leddin Mahallesi sokaklarından; Koca R.A
gıp caddesi füı Derinkuyu Sokağı arasın
da uzanır (adı · geçen rehber, pafta 3, ma
halle nuinaras 33) . Bir araba geçecek ge
nişlikde, kabataş döşeli, bir aralık sokak
dır; üzennde üç beton yapı ile ikişer katlı 
altı ahşab ev vardır; kapu numaraları 3-
9 ve 2-14 dür (A~stos, 1964) . 

Hakkı GÖKT.tlRK 

ÇOBAN ÇEŞMESİ - Uzakça kaynak
lardan şehirlere kasabalara su getirten ha
yır sı\hibleri kırlarda da çobanlat için bir 
çeşme yapdıra gelmişlerdir, ve bu çeşmeler 
halk ağzında <ıÇoban Çeşmesi» denilmişdir. 
İstanbul civa.rında da pek çok çoban · çeş
mesi vardır. 

ÇO.BANÇEŞMESİ ._ Alfüeyköyünden 
ötede, Alibeyköyü Deresi boyunda, yukarı
ya doğru çıkılır iken derenin sağ kenarın
da olup Çobançeşmesi o mevki.in ve etrfilı
nın da adı olmuşdur. 

Yerine gidilip bu satırların yazıldığı sı
radaki durumu tesbit edilemedi, aşağ·ıdaki 

satırları İbrahim Hilmi Tanışık'ın cı!stan
bul Çeşmeleri» isimli eserinden alıyoruz: 

ccBa.nisi Üçüncü Muradın silılhdarı Yu
suf Ağadır, altı mısralık kitabesinin tarih 
beyti şöyledir: 

Recası bu diirür nuş eyleyenden 
Diye «Ktlsım anın Hak ruhini şad» 

1004 (m. 1595) 

ccİkinci bir kite.beden Mustafa Kani 
Bey adında bir zat tarafından 1242 (m. 
1826) de tamir edildiği, üçüncü bir-kitabe~ 
den de muattal hfile gelmiş iken 1314 (m. 
1896) de ·Terse.ne binbaşılarından Arif Os
man Beyin imılr ettiği anlaşıllyor. » 

Çoban çeşmesi 

Çoban.çeşmesi mevkii İstanbulun, ya
kın zamanlara gelinceye· kadar biraz ıssız, 
biraz uzakça, fakat meşhur bir mesir~si ola
rak bilinmişdir, silahsız ve yalnız da gidil
mezdi; daha ziyade haytaca .e~lenmek iste
yenler tarafından tercih edilirdi; öyle ki 
Çobançeşmesi cinayetlere de sahne olmuş
dur. 1893 de Mustafa adında genç bir yor
gancı işret saikası ve kaza ile Tulumbacı 
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Hakkı ve beygir sürücüsü Zeynel tarafın
dan, 1899 da . da Sabri Bey adında bir mi
ras yedi de uygunsuz güruhundan beygir 
sürücüsü Süleyman isminde bir genç tara
fından güya nefis müdafaası yolunda öl
dürülmüşler, her aki cina.yetin kaatilleri 
olan Hakkı, Zeynel ve Süleyman onbeşer 
sene küreğe mahkurrı olmuşlardır. Yine 
1899 da· Karakaş Eleni adında bir fıihişe
nin Çob-ançeşmesinde bıçaklanmış cesedi 
bulunmuş, fakat kaatili meçhul kalmışdır. 

ÇOBANÇEŞMESİ - İstanbul civarı
nın meşhur çoban çeşmelerinden biri. Ba· 
kırköyü'tıün arkasında, Veli Efendi Koşu 

GD o 

Çobançeşınesı 

Yerinin kuzey batısında Fildamımn karşı
sındadır. Yerine gidilip şu satırların yazıl
dığı sıradaki durumu tesbit edilemedi 
(1965). 

ÇOBANÇEŞMESİ ORMAN. FİI)ANLI
ĞI - Bir buçuk asırdan fazla yüz üstü bı
rakılmış eski mıimur lstanbulun sağlığı ve 
terıiveti yolunda yeniden ağaçlandırılma
sı ve yeşillendirilmesi, ferdi teşebbüslerin 
gücünü aşan büyük bir iş olduğu. için, hal
ka yardım gaayesi ile İstanbul Belediyesi, 
İstanbul Özel İdaresi, Tarım Müdürlüğü, 
Orman Başmüdürlüğü ve Devlet Demir 
Yolları İstanbul civıirında süs, paı:k, orman 
ve meyva ağaçları yetiştiren ayrı ayrı fi
danlıklar kurmuşlardır: 1 - Özel !da.renin 
Beykozdaki Orman . ve Park Ağaçları Fi-

danlığı; 2 - Büyükdere Meyvalı Ağaçlar 
Fidanlığı; 3 - Orman Başmüdürlüğünün 
Bağçeköy Orman İşletmesi Fidanlığı.; 4 -
Devlet Demir Yollarının . Bakırköy Yeni 
mahallesinde Süs Ağaçları Fidanlığı; 5 -
Orman İşletmesinin Bakırköy Çobançeşme· 
sinde Orman Fidanlığı. 

Halkın ve kamu hizmetindeki kurum
ların şehri ağaçlandırmak için yıllık fidan 
isteği ortalama · 2 milyon fidandır. Orman 
Başmüdürlüğünün Çobançeşmesi fidanlığı 
bu isteği karşılamak için kurulmuştur. Bu 
fidanlık Bakırköyünde Çobançeşmesi mev
kiinde Londra Asfaltı kenarında 497,026 
metre kare toprak üzerinde kurulınuşdur, 
bu arazi Ayamama Deresine . bakan yamaç
lardadır; fidanlığın kuruluş tarihi 26 Ha
ziran 1957 dir; arazi kfili gelmemiş, az son
ı-a fidanlığa 13 hektar daha toprak eklen .. 
miştir. 

Kuruluş tarihinde fidanlığın adı «Hal
kalı Orman Fidanlığı.,:. idi; bu isim Halkalı 
Tarım Okulu ile karıştırıldığından bir müd
det sonra değiştirilmiş, civı\nnda bulunan 
Çobançeşmesine nisbetle «Çobançeşmesi 

Ormah Fidanlığı,: olmuşdur. 

Fidanlığın gaayesi İstanbul ve çevre
sindeki Orman İşletmelerinin. devlet kuru· 
luşlarının ve halkın ağaçlandırılacak alan
larının, orman fidanı isteğini karşılamak• 
dır . Buna göre yapılan plı1n sonradan · beş 
yıllık kal~ınma planı ile de tatbikata tAbi 
tutulmuştur. 

Kuruluş raporunda.fidanlığın yıllık ve
rimi 3 milyon civarında iken beş yıllık kal

· kınma planı ile bu miktar 10.5 milyona çı
karılmışdır. 

Bakırköy Orman Fidanlığında yetişti
rilen fidan çeşitleri şunlardır: Kara çam. 
sarıçam, kızıl çam, halep çamı, sahil · çanıı. 
ehram. · servi, mazı, himalaya ·• sediri, lüb-
nan sediri, yalancı servi; Uludağ köknarı. 
akasya, akçaağaç, atkestanesi, çınar, diş

budak, huş, idris, karağaç, katalpa, kızıl 
ağaç meşe, kiladiçy.a, ılgın, melez kavak. 

1963-1964 ağaçlama mevsiminde 4,5 
milyon, 1964-1965 de ise 5.5 milyon fidan 
dağıtmaya aynlmıştır. · 

Bu fidanlar kışla, okul gibi müessese
lere bir yazı ile parasız verilmekte, halka ise 
çok ucuz satılmaktadır. 

Fidanlığın ı:tdresi şudur : «Bakırköy 

Çobançeşmesi Orman Fidanlığı Müdürlü
ğü»; telefon numarası 71 61 16 dir. 



ÇOBANÇEŞMESİ ORMAN FİDANLIĞ!r - 4052--'- İSTANBUL 

Çoban.çeşmesi Fidanlığı. 

Fidan isteme mevsimi 1 Kasım - 15 
Mart arasıdır 

Fidaınlıkta kadın ve erkek işçiler ça
lışmaktadır. İşçilerin bir kısmı yakındaki 
Yenibosna ve Safra köylerinden, bir kısım 
işçiler de Tokad ilinden gelmektedir. To
kadlılar, kışın fidanların sökümünde çalı

şırlar. 

Fidanlıkta ihtiyacı karşılayacak kü
çük, sevimli, temiz kulübeler, iş yerleri, loj
manlar, idare binaları vardır. Fidanlığın 
işlek bir yol olan Londra asfaltı bitişiğinde 
bulunması ve güzel manzaralı bir yerde ol -
masi halkın buralara eğlenmeye, dinlenme
ye gelmesini lcolaylaştırmışdır. İşin ehli Iı'i
danlık Müdürünün buraya bir dinlenme ve 
eğlenme yeri, ııyani ııPark-piknikıı yapması 
çolc yerinde bir teşebbüs olmuşdur. Halkın 
ağaç ve 6mıanı daha yakından tanıyıp sev
mesini sağlamaktadır. 

Bu satırların yazıldığı sırada (Ocak, 
1965) fidanlığın idıirecileri şu zatlar idi: 

Fidanlık Müdürü Cihan Koçal, Fidan
lık ·. Mühendisi Hilmi Karakaş, mühendis 
muavini Semih Ayla, mühendis muavini 
Abdülkadir Alptekin, mühendis muavini 
Burhan Kubilay, kı1tip Kemal Ada, kıitib 
Süheyl Kiney, fidancı usta bağçıvan İbra
him ôznar, fidancı usta bağçıvan Ahmed 
Bıyık, fidancı usta bağçıvan Halil Göle
menli. 

Fidanlık çevrede 
büyük bir ormancılık 
prgpagandasına se
bep olmaktadır. Fi
dan istiyenlere gös
terilen kolaylık, ken
dUerine verilen tek
nik bilgi, dikim yer
lerine gidilmesi, diki
me ait bülten veril
mesi, halkın !kendi 
eliyle seve seve fidan 
yetiştirmesini sağla- · 
maktadır. Fidanlık 
mensuplarının mes
leklerine hakklyla 
vakıf, aşık olmalnn, 
bu şehir kütüğünde 
takdir ile kaydedil
meğe değer. Memle
ketler böyle vatan-

. daşların ellerinde 
yükselir. 

1965 yılı başlarında fidanların satış fi
yatıan şöyle idi: 

Kara çam 
Karaçam 

3 yaşında 
5 )) 

Kara. çam 6 )) 
sarı çam 
Sarı çam 
san çam 
Kızılçam 

2 
4 
6 
5 

Halep çanıı 
Sahil çamı 
Ehrami Servi 4 
Ehrami Servi 5 

3 
5 

Mazı 3 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Mazı 4 » 
Himalaya sediri 

:4 )) 
Himalaya Sıediri 

8 )) 
Lübnan Sediri 7 » 
Yalancı Servi 6 » 

· Yalancı Servi 8 » 
Uludağ Kökn. 6 ı> 

Uludağ Kökn. 8 » 
Akasya l » 
Akasya 3 >) 

Ak~ağaç 3 ı> 

Akçaağaç ı ı> 

Atkes.tanesi 5 » 
çınar 3 » 
çınar 4 » 
Çınar 5 » 
Dişbudak 

(adi) 3 » 
Dişbudak 

0,75 T.L. 
2.50 » 
4.00 » 
0,15 » 
1.50 )) 
4.00 » 
2.50 » 
0,75 )) 
2,50 » 

. 1.50 )) 
2.50 » 
0,25 » 
0,75 » 

2.00 )) 

8.00 » 
6.00 » 
2.00 » 
4 .00 » 
5.00 » 
8.00 » 
0,10 » 
0.25 » 
0.4{1 » 
0.10 )) 
2.00 )) 
0,75 » 
1,50 » 
2.00 » 

0,40 » 
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(ı1d'.i) 4 )) 0,60 )) 

Dişbudak 

(geniş yap.) 4 )) 0,60 )) 

Huş 4 )) l,50 )) 

İdris 3 )) 0,75. )) 

Karağaç 4 )) 0,60 }) 

Katıa.lpa 1 )) 0,10 )) 

Katalpa 4 )) 0,60 )) 

Kızılağaç 3 )) 0,40 >) 

Meşe 3 )) 0.75 )) 

Meşe 4 )) 1.50 >> 
Meşe 5 )) 2.00 )) 

Olıidiçya 1 )) 0.10 )) 

Glıldiçya 3 )) 0.25 j) 

Ligustruım 1 )) 0.10 )) 

Ligustrum 2 )) 0,25 )) 

Ilgın 2 )) 0,40 )) 

Ilgın 3 )) 0,75 » 
Melez ·kav.ak 3 )) 0.75 )) 

Melez kavak 4 )) 1.00 )> 

Fidanlığın prosp~ktüsünden aldığımız 
yukardaki cetvelde 49 çeşid. fidanın satıs 
fiatı arasında en pahalı fidanları 8 liraya 
satılan 4 yaşında Himalaya Sediri ile 8 ya
şında Uludağ köknarı olduğu görülüyor. En 
ucuz fidanlar da 10 ktiru§a satılan ı yaşın
da Katalpa, ı yaşında Ligustrum., ı yaşın -
da Akçaağaç, 1 yaşında Akasyadır,. Sab.~
larda ambal§.j bedeli olarak 2 lira ile 10 
kuruş arasında bir para alınma.l{tadır. 

Kerim YUND 

ÇOBAN KANTOLARI - Türk tiyatro: 
sunda kantoların ve kantocu kızların ( şan
töz - dansözlerin) önemli yer aldığı devirde 
sahnede bir aşk kahramanı çoban tipi İs
tanbul halkı, kantoların bilhassa meftunu 
olan ayak takımı tarafından çok tutuı
muşdur; bundan ötürüdür ki, 1875 ile 1900 
arasında en meŞhur kantocu kızların re
pertuvarında bile _ en az üç beş çoban kan
tosu bulunmuşdur. 

tstanb_ul sahnelerindeki aşık yahu<i 
mı1şuk çobanlar hakiki hayatın çobanları. 
olmamışdır, Bir çobanın ağır günlük haya
tı, derin mahrumiyeti, yalnızlığın icabı ka
ba vahşeti, cehlin icabı kaba nefis hırslan, 
hatta bazan içlerinden canilerin bile çık
dığı hiç düşünülmemiş; çoban, istisnasız, 
genç, güzel, müheykel, kuvvetli,, masum, _ 
aşka -susamış -bir yalnız delikanlı olarak ta
hayyül edi.lnıişdir; •güzellik ve s:ifiyette 
dengi bir köylü kızı, hatta. bir köy -ağasının 
kızı ile muaşakası, çoğu büyük şehrin sefil 
fuhuş hayatının yakın §.şinası olan ayak 
takımı seyirctler tarafından da özlenen aşk 
sahnesi 9larak şidçletle alkışlanmışdır. 

ÇOBAN KANTOLAR[ 

Çoban ol-arak sahneye çıkan o devrin 
ünlü şantöz - dansöz ve aktrislerinden biri 
olmuşdur (Büyük Virjini, Küçük Virjini, 
Rozika, Peruz, Küçük Peruz, Şamram, Kü
çük Eleni, Büyük Amaly-a, Küçük Amal
ya); düettolarda ise tiyatronun ı numaralı 
yıldızı çoban (mesela Peruz ve B. ViTjini 
gibi). onun gölgesindeki bir şantöz - dan-
söz de maşuka köylü kızı (mesela Peruzun 
yanında Şamram veya Küçük Peruz; Bü
yük Virjininin yanında Luçika) olmuşdur. 
Düettola.rda sahneye istisnai olarak ·ç_oban 
rolünde bir aktör çıkmış ve yıldız da m:1-
şüka olmuşdur (Mesern. Küçük Amalya ile 
Todori, Küçük Eleni ile Aşod gibi); bazan 
öa güzel çobanla sevişen ağa kızının baba
sı da sahneye çıkmışdır; ve kötü aktör kız 
ba!J.aı;,ı olmuşdur (mesela. Peruz çobım, 

Şamram kız, Şev!d kız babası). 

Çobanın kıyfileti de uydurmadır; şöy
le ki: başında ağ abani yahud yemeni veya 
grep sarılmış bir keçe külfilı; üstünde bir 
mintan, ca.ınedEm veya bir cebken, beldt 
lmşRk, -altında bir şalvar, ·bazan potur, 
ayaklarında nadiren çarık (Peruzde), ek
seriya bir kaba, kabaralı nalçalı kundura, 
bazan da bir kadın ayakkabısı, aktris şan
töz - dansözün kendi ayakkabıları bulun
muşd.ur; kaşlar rastıklı, gözler sürmeli, du
daklar kıpkırmızı, yanaklar al al boyalı ve 
zamanımızın argo tabiri ile ((bomban me
meler, avamı tahrik eden cazibesi ile _mey
dandadır; maşuka köylü kızı : «Yandım 
ben bu çobana! >: dediği zaman tiyatroyu 
dolduran bahriye ve nizamiye- nefer ve ça
vuşları. manav, kayıkçı, salapuryacı, ha
mam natm, dellıikı, sırt ve sırık hamalları 
bir ağızdan ((Yandım! ... n diyerek foriyi 
(Büyük alkışı koparmışd1r (B.: Avrupa Ti
yatrosu; Amerika Tiyatrosu). 

M:işüka kızın kıyafeti de Rumeli veya 
Anadolu köylüsünün kılık kıyafeti olma
mı_şdır, onlar da sahneye İstanbul civarına 
konup göçen oba çingelenelerinin tuvaleti 
ile çıkmışlardır. 

Metinlerini kBnto mecrnualaru1dan al
dığınnz bizı çoban kanto ve düettolan şun
lardır: 

Büyül{ Virjini'nin Kantosu. 
Ö-ksüz çobanım hem yabancı saba-lıdan beri 
Ümidsiz yerde çiknedim ben bu çimenleri 
Bir çoban kızı görmüşdüm su kenan.nda 
Bir yavru kuzusu vardı hem kucağında 

* 
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Büyük Virjini'nin Kantosu 

(Rast) 

Bir kuzum: var me... me... me! ... 
Çoban ona dı\im ağlar ... 
Dere tepe ~erim 
Kuzumu ben aırarım 
Nerdesin kuzum 
Me ... me ... me! ... 
Kara gözlü kozum 
Me ... me ... me! ... 
Öksüz çoban 
Ömrü geçer şu da,tlarda ... 

* 
Rozike.'mn Kantosu 

(Mihur) 

Bana layık hora tepmek (?). gülmek, etlenmek 
Nerde ka!dı sevdiceğim, tükendi yürek?! 
Ne müşkildir bu güzelin arzusunu çekmek 
Aşıkla.r sevmeli kU2ulaı-
Me ... me ... me! ... 
Me ... me! .. . 

* 
Küçük Virjini'nin Kantosu 

Ben bir küçük çoban kızı 
Bilmem istigni. nAzı 
Irmak başmı severim 
Maşilkumla gezerim ... 

* 
Küçük Virjini'nin Kantosu 

(NiMvend) 

Ben bir çoban hem öksüzüm 
Koyunlan güd.erim 
Kuzulan'n:ıl me ... ıue· ... me ... meler 
Kara gözlü kuzulanm 
Me ... me ... me ... me ... me ... me ... 
Çok zalimsin benim kuzum 
Me ... me ... me ... me ... me ... me ... 
Çok cefa.karsın benim kuzum 
'Dağlarda ge2erlm: 
Kuzuma ot ararım 
Renim kuzum bir tanedir 
Ge! benim kuzum 
Gel kara gözlüm 
Me ... :me ... me ... ~! ... 

* 
Küçük Virjini'nin _Kantosu 

(Nih§.vend) 
Koyunla-rııu otıamakda 

Yavruları uyumakda 
Bir kız ~rdüm · 
Görünce ~önlüm akdıı 
O da bakdı ah çekti 
Aklım başımdan gitti 
Şimşek gözler kara kaşlar 
Yakdı beni nazın: dilber 
Koyunlarım me me meler 
Fikrim aşka daldı 
Koyunlartıın :ı;ııahzun kaldı 

Şa.ınrarun Kantosu 
(Nikriz) 

Yavru kuzu 
Çayırlarda otla.yor 
Me me diye çayırlan koklayor 
Çoban kızı kiriz atıp hoplayor 

. Kuzulan kaval ile topla7or ... 

K. Amalya 

Todol'i 

it. Amalya 

Todori 

• 
OOetto 
(Rlst) 

Biz çobanız raks ederiz 
Raks ederiz 
Koyunian h.enı güderiz 
Hem güderiz · 
Me ... me ... 
Koyunları otlatırım otlatırım 

Derelerden a.tıatın.ın 
Me ... me ... me ... nıe ... 

• 
Düe1ıto 
(Hicaz) 

* 
Ba.şımı saldın ateşe 

Aldı beni bir _&ndişe 
Garib çobansın 
tl'zme btç4reyt 
Hele bir yüzüme bak 
Söz atma kı1r.rak kıvrak 
Kaş oynatmak, gerdan 

kırmak 

- Rarab- etti bir bakışın 
Kara, gözle kara kaşın 
Meftun oldum şimdi san~ 
Merhamet et am bana 

- Bal şeker mi b.th sözler 
Ocağıından duman tüter 
Söz attıkça taka~ biter 

- Gel güzelhıi, gel gidelim 
Kederi gamı detedeHm 

- Hele kandı klz aldandı 
- Bana balalı eanımı yakdı 
- Gel gi4eUm btztın dama 
- K.uzıım çoban canımı yakma . 
- Hay(lf ea.nımı yürü.yelim 

Köye dotm biz gidelim 
Dü~'li kurnb zevk idelim 

- Haydi çoban yürüyell~ 
- Raksedip eğlenelim 

,ı, 

Düetto 
( Hü.sıeyru) 

Todori - Ne sevimli çoban kızı 
Yakdı ah ka.şı gözü 
Pek latiftir hele sözil 

K. Amalya - Kalmadı tende dermanım 
Ah vah ile geçeli zamanım 
Yandım ben de sana. 
'J'andım ah çobanım 
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Düetto 

(Hüseyni) 

Peruz - Kuzulan otlatırım 
Ben şu karşıki ça)'lrda 

Şamram - Ben de seni ah görünce 
· Meyil verdim haylice 

Gel gÜzel çoban konuşalım 

Peruz - Ateş bırakd;ın ca~'nıa 
Yana yana ağlayarak 
İşte geldlin y~nına. 

Şamı-anı - Ben de senin ateşine yanayım 
Hem anamdan hem babamıfan 
Kaçıp sa.na geleyim 

Peruz - Alıp seni kaçarım amaıı 
Amaııuı aman· 

Şamram - Kara gözlü çoban seni ı,evenm 
Bh- canım var ister isen ve;irim 

.Şevld .....:. Hey hey hey hey 
\ Hele ha.kın kJzını ile şu çoba.na 

Kuzları bl!l'a.kmışlar 

Yüz üstüne ovaya. 
Pertız Ağlama sızlama sor kızına 
Şanıram - Yandım babacığım ben bu 

çoba.na 
Peruz - Yangınıın! 

Şamram - Baygınım! 

Şevki ~ ·Haydi öyle ise doğru köye 
gidelim 

. Düğün knmp pilav zerde yiye. 
lim! ... 

Hiisnü KINA YL! 

. ÇOBANKIZI SOKAĞI - 1934 Belediye 
Şehır Rehberine göre Boğaziçinde Büyük
?ere solmklaxından; Hançerli Çavuş Sokağı 
ile ~bukçu Sokağı arasında uzanır; Hacet 
Sokagı, Fıstık Suyu Sokağı, Asmalı Yalı 
Sokağı ve Büyükdere Kuyu Sokağı ile ka
~ş-~~rı vardır ( Pafta 23 de Büyükdere 
bo~umu); y~rne gidilip bu satırların yazıl
dıgı sıradaki durumu tesbit. edilemedi (O
cak, 1965). · 

ÇOBANLI (Orgeneral Cevad) ~ İm· 
-paratorluğun son devri ile cumhuriyet dev
. rinin büyük kumandanlarından. Çanakka-· 
le müdafaasında yararlı ile meşhur ve o za
man kendisine ccl8 Mart Kahramanın ün
vam verilmiş asker;. 1870 de· İstanbulda 
doğdu, İkinci Sultan Abdülhamid'in Mai
yeti Seniye Erk!nıharbiye Reisi Müşir (Ma
reşal) Ara.bkirli Şakir Paşanın oğludur, 
Gal-atasarayı .Sultanisinde (Lisesinde) oku
duktan sonra Harbiye Mektebine girdi ve 
rodan da erk!nlharb (kurmay) yüzbaşı 

rütl;)esi Ue rnezun olarak muhtelif ordu hiz-

•4.055 ÇOBANLI (Necdet) 

metlerinde buiundu, bir ara Harbiye Mek
tebinde mualimlik etti ve bu münasebetle 
Atatürk'ün mualimlerinden biri oldu; ak
ran ve emsalin nisbetle· süratıe yükselerek 
1908 de henüz 38 yaşında iken ferik (kor
general) olmuşdur ki, o yıl •meşrutiyetin 

ilanında, çabUk yükselmiş zabitlerin rüt
beleri indirilirken Cevad Paşanın da rüt
besi kaymakamlığa (yarbaylığa) indirildL 
Ciddi ve metin asker buna hiç ehemmiyet 
vermedi; sahib olduğu meziyetlerle türk or
dusunda hizmetine devam ederek Erkanı 
Iiürbiye Mektebi Müdürü, Balkan Harbin
de Şark. Ordusu Erkanıhaxbiye reisi (kur
may başkanı), Birinci Dünya Harbinde Ça
nakkale Müstahkem Mevki Kumandam ol
du, yukarıda da kaydettiğimiz gibi 5/18 
mart zaferinde hissesi çok büyük kuman
denlardan biri oldu. Aynı harb içinde Ga
liçya ve Filistin cebhelerine gönderildi,·mü
tarekede ingilizler tarafından Maltaya gö
türülen türk rehinelerinden biri oldu. o 
acıiib esaretden lrnrtulduktan sonra Ana
doluda Milli Mücadeleye iştirak etti, Ada
na ve Diyarbakır mıntakasında kuman
danlık yapdı, bir ara mebus olarak T.B.M 
Meclisinde bulundu, sonra mesleki hizmeti 
tercil1 ederek mebusluktan aynldı. Yüksek 
Askeri Şura Azalı_ oldu, bu vazifede ve Or
~eneral rütbesinde üren emekliye ayrıldı ve 
Istanbulda Göztepedeki köşkünde inzivaya 
çekildi ve bir büyük milletin çol{ sevilmiş, 
hürmet edi1miş evrndı olarak 1938 de vefat 
etti. Kabri Sahrayı Cedid mezarlığındadır. 

Bıiibl.: Alattin Gövsa, mrk Meşhurları, 

COBANII (Necdet) - AvÜkat; 1921 
de Arabkirde doğdu; babasının adı. Cemal. 
annesinin a.dl Fa.hriyedir, 1940 da Galata
sarayı Lisesinden mezun oldu. 1944 de İs
tanbul üniversitesi Hukul{ Fakültesini bi
tirc1i; ve İıot::ı.nbul -Barosuna kavıtıı olarak 
avukatlık yapına.ya baŞ,ladı. Galatasaray 
Spor Kulübü, Tenis.- Dağcılık ve Eskrim 
Kulübü. Galatasaraylılar · Cemiyeti üyesi
dir; 1952-1960 arasında hemen bütün Av· 
rupayı dolaştı, gördü, bu ar.ada Rusyaya 
g.itti. 1955 de Oslo'da toplanan Milletler 
Arası Barolar Kongresinde Türkiye Del~
gesi olarak bulundu·: J.855-1956 da İstanb~İ 
Barosu umumi katipliğ'ini yapdı. crMilli Ko
runma Kanunu ve Tatbikatı» adında telif 
bir eseri vardır. Bayan Belma (Sarıoğlu) 

ile evlidir. 

Bibl.: Kim Kimdir· Ansikiopedisi. 



ÇôBANOĞLU (Pandeli) - 4056 -

Pa.ndell Çobanoğ'Ju 

ÇOBANOĞLU 
(Pandeli> - Za
manımızın meş

hur lokantacı-aş
çılarından; 1887 
de Niğdenin Kur
donos kasabasın

da dodu, babası

nın adı Bodos, a
nasının adı Gli
kerya' dır; 1900 -
1901 arasında on 
dört yaşlarında i
ken İstanbul'a 
geldi ve yamak- (Resim: s. B.) 

lıkdan başlayarak aşçılık - lokantacılık ha
yatına atıldı. İlk şöhretini Keresteciler ci
varında Çömlekçiler Caddesinde açdığı lo
kantada yapdı; -sonra şöhretini açılıştaki 
hünerinin mükafatı olarak Mısır Çarşısın
da açılan İstanbulun ilk turistik lokanta
sının işletilmesi 1955 de pek yerinde bir in
tihab ile ona. verildi. Türk mutfağının lez
zet şöhretine hizmet etmiş simalardan bi
ridir. Ayrıca kalender meşreb, bade perest, 
hoş meşreb adamdır; fakat maalesef aşçılık 
yolunda ustalarının kimler olduğunu söy
lemeyecek kadar da gurur ve nahvet sfilıi-
bidir. . 

Hususi hayatında at yarışlarını, fut
bol maçlarını, geceleri saz salonların.da do
laşmasını sever;bir zamanın en meşhur lio
roz döğüştürü.cülerinden idi. Üçü· kız, üçü 
erkek altı evlad sahibidir; damatlarından 
biri olan Hristo Petru ve onun oğlu genç 
Pandeli Petru da namlı birer aşçı · ve lo
kan.tacıdırlar (B.: İstanbul Lokantası; Pet
ru, Hristo ve Pandeli) (1964). 

ÇOBANOĞLU (Rahmi) - «Hukukçu, 
Hukuk Fels~fecisi; 1913 de Ödemişde doğ
du; babası Tevfik, anası Şükriye; .İzmir Er
kek M~allim Tatbikat Okulunda ( 1927> , 
İzmir Erkek Lisesinde (1933) okudu, İstan
bul üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi 
(19'36) , Paris. üniversitesi Hukul{ Fakülte
sinde· doktorasını yapdı (1949). 

«Bu tahsil yılları arasında Yüce Ülkü 
Lisesinde Edebiyat ve Felsefe öğretmenliği 
(1939-1942), Basın Yayın Genel Müdürlü
ğü İç Basında mümeyyizlik (1945•), Ankara 
Üniversitesi HukUk Fakültesinde İdare Hu
kuku Asistanlığı (1945-1947) yapdı; sonra 
İstanbul Oniv~tsitesi Hukuk Felsefesi Kür-

süsü Asistanı (1947 - 1953l, ayni kürsüde 
doçent (1953 - 1960) ildu; Toprak Mahsul
leri Ofisi Hukuk Müşaviri oldu. 

«Bayan Sevim (Sakız) ile evlidir. Var
dar adında 1948 doğumlu bir oğlu vardır; 
Rahmi Çobanoğlu almanca ve ingilizce bi
lir. Milletlerarası Sosyoloji Enstitüsüdür. 
Futbol, basketbol ve deniz sporlarını sever; 
klasik batı müziğine, bağçe işlerine merak
lıdır; Fransa, Almanya, Belçika, İtalya, 
Yunanistan, Avusturya, Suriye ve Lübnana 
gitmiştir. Hukuk · konusunda beş altı eser 
sahibidir (HUkuk' Emniyet; Adalet Prob
lemi; Hukuk Siyaseti; Hukuki Müessesele
rin Sosyolojik Gelişmesi) ıı (Kim Kimdir 
Ansiklopedisi). · · 

ÇOBANOOLU SOKAĞI - 1934 Beledi
ye Şehir Rehberine göre Şişlinin Duatepe 
Mahallesi sokaklarından; Feriltöy - Barut
hı1.na Caddesi ile Şahab Sokağı arasında 
uzanır (Pafta 18 de 156); Yerine gidilip bu 
satırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit 
edilemedi (Ocak 1965>. 

ÇOBAN SOKAĞI - ,1934 Belediye Şe
hir Rehberine göre Boğaziçinde Taraıbiya 
Sikaklarından; Köyün ortasından gerisin
deki kırlık bayıra doğru uzanır; Toparlak
fener ve Defnedalı sokakları ile kavuşakları · 
vardır (Pafta 22 de Tarabiya bölümü); ye
rine gidilip bu satırların yazıldıığ sıradaki 
durumu tesbit edilemedi (Ocak, 1965 ),. 

ÇOBANSUYU SOKAĞI~ Eminönü 
kı1.zası merkez nahiyesinin Ahiçelebi Ma
hallesi sokaklarındandır; Taşçılar Caddesi 
ile Çardak Caddesi arasında uzanır; isim
siz bir sokakla da dört yol ağzı yaparak ke~ 
sişir (1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta 1, 
mahalle numarası 5). ·Bir araba geçecek 
genişlikde, paket taşı döşeli, üstü kısmen 
örtülü kısmen açık bir çarşı boyudur, bil
hassa yağcı, sucukçu dükkAn - mağazaları 
vardır ( 1964). 

Hakkı GÖKTORK 

ÇOBA~AN (Agop) - Tıp doktoruve 
profesôrü; 1893 de Kayseri'de qoğrriuştur. 
Genç yaşta tstanbul'a gelerek 1916 da Mek-
tebi Tıbbiyeden mezun olrrıuştur. Bila.hare 
Irak'a geçip, Bağdad üniversitesi Tıp Fa
kültesinde cild ve zührevi hastalıklar kür-
süsü profesörlüğüne atanmıştır. . 

Kevork PAMUKCİYAN 
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ÇOBANYAN (Andon) - Ermeni Ka
tolik mezhezine mensup bir tıp doktoru:; 

· mezartaşı kitabesine göre 20 Kasım 1856 
da doğmuş ve 27 Aralık 1909 da İstanbul'· 
da vefat etmiştir. Şişli Ermeni Katolik Me
zarlığında medfundur. Müteveffa Dr A. 
Mezburyaın'a göre 1875 de Mektebi Tıbbi-. 
yeden mezun olmuştur. 

Kevork PAIUUKCİYAN 

ÇOBANYAN (Arşak> - Ünlü bir şair, 
edip, mütercim, müdekkik ve münekkid; 
pederi kuyumcu Ohannes Çobanyandır. 

Annesinin adı Mannikdir; 1872 de Beşik
taşda doğmuş. 

İlk tahsilini Beşiktaşdaki Makruhyan 
Mektebinde yaptıktan sonra, Galatadaki 
Gatronakan Lisesine girerek 1891 de me
zun olmuşdur. 1891 - 1893 yıllarında ede
biyat muallirnliğinde bulunmuştur. 18!13 -
1894 yıllarında Parisde ikamet etmiştir. 1s
tanbula avdetinden sonra, 1894 de «Dza
ğik» (Çiçek) adlı gazetenin neşriyat mu
dürlüğünü uhdesine almıştır. 1895 yılı Ara
lık ayında· tekrar Parise geçmiştir. İkinci 
Meşrutiyetin ilanından sonra yeniden İs
tanbula gelerek, kısa. bir müddet şehrimiz-

, de kaldıktan sonra yine Parise dönmüştür. 
Burada kısa fasılalarla vefatına kadar 
«Anahid» adlı değerli bir mecmua neşret
miştir. Fransız basımında da makaleleri 
dercedilmiştir. 

1954 de Paris'de 'bir otomobil kazası 

neticesinde vefat etmiştir. 
Kevork PAMUKCİYAN 

ÇOBANYAN .AMi:JıALAR ..:._ «Çoban>·, 
kelimesinin errnenice karşılığı olan «H!o
viv» den ((Hovivyan» veya kısaca ((Havyan» 
da tesmiye edilen ve Egin'in Abuçeh kasa
basından, muhtemelen onyedinci asırda İs
tanbula gelen Çobanyan amiralar hakkında 
müteveffa edip ve müdekkik Toros Azatyan 
((Egin ve Eginliler» adlı errnenice eserinde 
errnenice eserinde (İstanbul, 1943) şunları 
yazmak.tadır: 

«Abuçeh'in ilk sakinlerindendirler. Bu 
amiralar ondokuzuncu asrın sonlarında ce
maat hizmetleriyle ün salmışlardır. Eski
lerden, Boğos, Mardiros ( 1745 - 1796) ve 
Hacı Arutyun Çobanyan'm adları bilinmek
tedir. Bu sonuncu sarraf Seğpos Amiranm 
(vefatı 1754 de) ortağı ve kardeşi ile bir
likte Hıdivin kuyurncubaşısı olmuştur. Ço
qanyan amiraların mezartaşları Hasköy 

Ermeni Mezarlığında bulunmaktadır. Bu 
soyun son · amirası Hacı Artin Çoban.yan 
münevver bir şahıs olmuştur ve edip Arşak 
Çobanyan'ın acınasıdır. Dr. Hermine Hpv
yan'ın pederi Diran Bey Hovyan da bu ai
ledendir.» 

Kevork P AMUKCİYAN 

ÇOCUK - «İnsan yavrusuı:. (H. Ka
zım, Büyük Türk Lügatı); Çocuk adı _üze
rine aşağıdaki darbı meselleri· aynı eserden 
alıyoruz: · · 

Çocuğun yediğıiı helal, giydiği haram. 
Çocuğa iş buyuran ardınca kendi gider. 
Çocukla yola çıkılmaz. 
Çocuk büyür, deli uslanmaz. 
Çocukdan al haberi. 
Çocuk düşe kalka büyür. 
Çocuksuz kadın, yemişsiz ağaıç. 
Çocuğum yok ağlayacak:, çorbanı yok taşa-

cak. · 
çocuğunu dövmeyen dizini döver. 

Nüfusu iki milyonu aşan istanbulun 
günlük hayatında çocuğun yeri, İstanbu
lun tarih kötüğü ve toplum hayatı kütüğü 
olan bu ansiklopedide geniş ölçüde yer al· 
mağa değer önemdedir. 

Çocukluk çağının sınırını 18 yaş ola
rak aldık ve bu· konudaki notlarımızı müs
takil maddeler halinde tesbit ettik. 

ÇOCUK; AİLESİZ, KİMSESİZ ÇOCUK
LAR - Büyük şehir İstanbul, içi taham
mür halinde bir şaraib fıçısı gibidir, gün 
geçmez sokaklarına, bataklarına, darülned -
vei haşarat olan türlü isim altında şenaat 
inler:i!l1e salkım salkım kimsesiz, veya ev, 
yurd lrnçkını çocuklar atılır, ve eğer tezine 
el uzatılıp kurtarılmazlarsa, başda iffetleri, 
namusları, bütün insanlık cevherlerini pek 
çabuk kaybederler; çocukluk taravet ve gü"-

. zelliğinin en revnaklı çağlarında, sefalet ve 
zillet çirki içinde fuhuş bıiziçesi olup ezi
lirler ve eroin, esrar ibtilası ile de çürüye
rek bir posa haline gelirler; dilleri bile de
ğişir, argo konuşurlar. Bi bak, biperva, İs
tanbul apaşları, haneberduş adembabalar 
(B.: Adembaba) bu çocukların o mezellet ve 
seffilet batağında sağ kalanlarından yetişir. 

Gece yarısından. sonra köprü altının 
eski geçidleri, köprü dubalarının üstü, bil
hassa o mutlak seffilete yeni düşmüş ço
cuklar için en kolay buluın.ur yatacak yer 
olduğundan, İstanbulda haneberduş çocuk
lara <(Köprüaltı Çocuğu» adı da verile gel-

, 
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Köprüaitında. uyu.yan çocuklar 
(La Turque Kemallstde çıkmış bir fotoğrafdan) 

-· Sabiha. Bozcalı eli ile) 

mişdir; ve ekseriya eşirrıl tarafından ora
dan alınıp götürülerek b§.ziçei hevesıit olur
lar. 

_ Ailesiz, kimsesiz çocukları uygunsuz 
şehir eşkiyıisı pençesinden kurtarmak için 
girişilen teşebbüsler maalesef bir toplum 
yarasının önemi ile fillenkli ciddiyet ve sa
bat ile devam ettirilmemişdir, bunun en 
acı misfili, Atatürk devrinin vali ve belediye 
reislerinden merhum Muhidin -0-stündağ'ın 
kendi eliyle kurub yine kendi eliyle kapa
mak mecburiyetinde kaldığı «Kimsesiz Ço
cukları Koruma Yurdu)) dur (B.: Kimsesiz 
Çocuklan Koruma Yurdu>. 

Büyük istanbulun bu derdi çok esld
dir; on yedinci asrın büyük yazarı Evliya 
Çelebi, meşhur seyya.lıatnamesinin İstan
bula tahsis edilmiş birinci cildinde, devri
nin kimsesiz çocuklarından «Hizan Dilbe
:rıin» (Dilber Kötüoğlanlar) adı altında 

bahsederek şunları yazıyor: «500 neferdir. 
Bunlar bir alay haneberduş hizan ecla.f dır 
ki, kendi kadir ve kıymetlerini bilmeyub 
Babullukda, Fundada, Kumkapuda, Sam
bolada, Meydancıkda, Kilise ardında, Ta
tavlada vesair fisk mahallerinde sürü sürü 
gezib boğazı tokluğuna seyd olunur iken 
sübaşının eline düşub defterli olurlar; ah
vallerini tahrir ve tavsifden kalem utanır; 
bunları sübaşı bilir gayril~ri <bilmez.» 

1893 Viyana Muhasarası Bozgunundan 
sonra İdtanbulun bu himsesiz hfuıeberduş 
çocukları bı1zı kalenderler tarafından ga
rib bir tarikat nizıimı altında toplanmış 'Ve 
İstanbulun meşhur Külhan Beyleri teşki
ldtı kurulmuşdur (B.: Külhan Beyleri); bu 
apaşlar tarikatı Tanzimat (Uyanık mutla;. 
ki yet) devrine kadar •bir asırdan fazla de
vam etmişdir. 

Tanzimattan zamanımıza kadar, kını-
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sesiz haneberduş çocuklar gazetelerde n. 
resimli magazinlerde acı sohbet veya sefa.
Jet röportajı konusu olmuş; ibretle ve hü
zünle seyredilen resimler yayınlanmışdır. 
Fakat yazıların içinde, katıksız görgüye 
dayanan ve mesele üz.erinde fikirleri olan 
tek esere rastlamadık. Bir kısmı refah için
de yaşayıp sefalet edebiyatı yapan, muhay
yel kimsesiz çocuğunu, (ki muhakkak gü
zeldir, civanmerddir, çok çok zekidir) oku
yucularına sevdirmeye çalışan acemi kibar 
kalemlerden çıkmışdır; bir kısmı da, sathi 
görüşden, satırları arasına bir takım argo 
kelime ve deyimler katmak.tan ileri gide
memişlerdir; hatta «boğazı tokluğuna av
larurları:. ve «ahvalleri tahlil ve tavsifden 
kalem: utanır» diyen Evliya Çelebi kadar 
hak.ikatci olamamışlardır. İşini çok iyi bi
len bazı basın fotoğrafçıları tarafından so
kaklarda, sabahçı kahvehanelerinde ve ha
marn:larda tesbit edilmiş ve gazetelerde il
gilileri ikaz notlaq yayınlanmış resimler 
arasında çok kıymetli vesikalar vardır. İs
tanbul ahlak zı1bıtasının da bu konu üze• 
rinde, cemiyet ilmi yönünden ciddi bir etu
dü bulunduğunu zannetmiyoruz; belki cin
si sapıklık yolunda bir cinayet karşısında 
kaatili tez elden meydana çıkarabilmek 

için, parmak izleri ile bir sicil defteri mev
cuddur. 

1958 de İstanbul Valisi bulunan Müm· 
taz Tarhan tstanbulda 15.000 haneberduş 
çocuk bulunduğunu resmen if!de etmiştir; 

o günden bu yana, bu çocukların kurtarıl
ması için devlet gücü harekete geçmediği 
için, bu rakamın çok daha kabardığı mu
hakkakdır; yine 1958 de İstanbulda «Ce• 
miyetin kaybettiği 15.000 haneberduş ço
cuğun . kurtarılması için bir santiyi sitesi 
kurulacak ve bu çocuklar · orada kalifiye iş
çi olarak yetiştirilecek» şeklindeki haber de 
·bir hayalden ileri geçememişdir. 

ÇOCUK, AZGIN ANALARIN KURBA
NI ÇOCUKLAR -'--- Kocasını herhangi bir 
şekilde kaybettikten sonra bir oğlan çocu
ğu ile dul kalan kadın ( adam ölmüş, ya
hud çocuğu ile karısını yüzüstü bırakıp 
kaçmış, veya kadını boşamış ve evladını 

aramayıp izini kaybetmiş olabilir) hı1misiz 
ve gelirsiz olursa hem kendisini geçindir
melt, hem de- çocuğunu yetiştirmek için ça
lışmak veya yeniden evlenmek zorundadır; 
fakat bu durumdaki kadınlar bir erkekle 
gayrimeşru münasebetler kurar ise, ve oğ
lan anasının bu halinden hicab duyarsa, 
kadının yanından kaçar ve büyük şehrin · 

haneberduşları arasına düşer, ve pek kısa 
zamanda iffetini de kaybederek mahvolup 
gider; bu gibi çocuklar, ancak mesut tesa• 
düflerle füi himmetli adarn:ların uzattığı el 
ile kurtulabilirler. 

Dikim evinde çalışırken ve sokaklarda 
yalın ayak dol~arak gazete satan 15 y~ın• 
da bir oğlu var iken 20 yaşında şehbaz bir 
tesviyeciyi çocuğun gözü önünde sözde ko-
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ca diye evine alan ve kanlı macerası bti an -
siklopcdide tesbit edilmiş bir kadının ben
zerleri pek çoktur (B.: Ali, Tazı). 1945 de 
bir şeker bayramı günü Eminönü Meyda
nında yalın ayak gazete satan Dilaver 
adında 15 yaşında bir çocuk, bayram için 
birikdirdiği parasının anası tarafından alı

narak kadının süsüne harcandığını, ve· o sa
bah yanında tanımadığı bir erkekle gördü
ğü anasının, Dilaveri gördüğü halde bir ya
bancı gibi geçip gittiğini anlatmış, ve yav
rucuk artık evine dönmeyi lüzumsuz göre
re!k İstanbulun haneberduşları arasına ka
tılmışdır (B.: Dilaverı. 

Aşağıdaki satırları da Cumhuriyet Ga
zetesinden naklediyoruz: 

ccAkrnrayda Vatan Caddesinde çimen 
trotuvarda gece uyumuş ve soğukdan do~
mak üzere 10 yaşında bir çocuk bulunmuş, 
Emntiyet Müdürlüğüne baygın. bir halde 
kaldırılmışdır . Orada üstündeki sırılsıklam 
esvab ve çamaşırları çıkarılarak bir soba 
başında kendine geldikten sonra adı Bü
lend Musa olan çocuk, annesini bulmak 
için Afyonkarahisardan istanbula 19 gün
de yürüyerek geldiğini söylemiş ve hayat 
hikı\yesini şöyle anlatmışdır: 

- ,,Babam bir yıl önce öldü. O zama-

Bülend Musa 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 

na kadar okula gidiyordum. Afyonluyum. 
Okumak benim en büyük isteğimdi. Fakat 
Allah babama fazla ömür vermemiş. Ba
bam öldükten sinra her~ şey bitti . . Annem 
birdenbire ortadan kayboldu. Başka biri
sine kaçmış olacak. Beliti bulurum diye yo
la çıkdım. Köyden de İstanbulda oturaın 
teyzemin adresini verdiler; Hep tren yolu~ 
nu takip ediyordum. İki defa trene bindim. 
Fakat biletsiz olduğumdan beni trenden 
indirdiler. Tam 19 günde İsta:nbula geldim. 
K iyden verdikleri adresle Aksarayda tey
zeme gittim. Fakat o da hayırsızmış, beni 
aıncak bir gün evinde ·barındırdı. Şimdi bu
raya nasıl geldiğimi bilmiyorum. Okumak 
istiyorum. Artık anamdan nefret ediyorum. 
E,eni bir yurda yerleştirin . » (Salahattin 
Güler, Cumhuriyet Gazetesi, 1963). 

ÇOCUK, BABALARIN KÖTj} KALEN
DER TERBİYESİ KURBANI ÇOCUKLAR 
-'-- Büyük şehir İstanbulda evladının tah-, 
sil ve terbiyesini hiç düşünmemiş babalar 
da pek çoktur. Esnaf tabakasından veya 
ayak takımından bazı babalar 13-15 yaşla
rımda oğullan ile kendi boylarından kim
selerin gittiği içkili lokantalarda oturur
lar, hattı! bir marifet· imiş gibi, oğluna da 
içki içirip kadeh, bardak dokuştururlar. 
<cHer şeyi benini yanımda görsün, öğren
sin! ... » diye de bayağı kalender hikmeti ko
nuşurlar, fotoğraflarla tesbit edilmiş bu 
sahnelerin küçük akşamcıları elbet ki he
der olacak biçarelerdir. 

Dünyanın her tarafında her büyük şe- · 
hirde olduğu gibi istanbulda da cinsi sa
pık haytaların mürahik gençleri kötü yola 
sevketmek için kullaındıkları vasıtalardan 
biri a11wllü içkiler; babalarının içki sof
rasına kadeh arkadaşı olarak oturan ço
cukları uygunsuzluk yoluna saptırmak 
çok kolaylaşmış olur; aşağıdaki kıt'alar 
1943 - 1945 arasında Eminönü Balıkpaza
rında böyle bir sahnenin şahidi olmuş Ali 
Çamiç Ağanındır: 

Vallahi hilaf değil yok yalan dolan 
Balıkpazarında bir meyhanede 
Hayta bir herifle bir körpe oğlan 
Ruberii oturmuş ellercJ,e bade 

Ne manadır dedim za.hir şol sabi 
Ayvaz olacakdır herif Köroğlu 
Goyreti namusla gaayet asabi 
Sordukda dediler anın öz oğlu. 
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Oğlunu meyhanede kadeh arkadaşı ya,pa.n baba 
'(Fotoğıra.fdan Sabiha Bozoa.Jı eli ile) 

Ne keşfi istikbal ne da.hi hikmet 
Kılavuz ister nii görünen köy be 
Kopuk şıkırdımı yann şa veled 
Günahsa ger acı sözüme tövbe. 

ÇOCUK, BAYRAM ROZETÇİSİ ÇO
CUKLAR - Milli ve dini bayram günlerin
de ((Kızılayı: (HiHUiahmer) «Türk Hlava 
Kurumun (Tayyare Cemiyeti) ve <<Çocuk 
Esirgeme Kurumu» (Hlimiyei Etfal) gibi 
büyük hayır kurumlarının iılne rozetlerinin 
halkın yakasına takılması yanın asra yak
laşan zamandaın beri memleketimizde bir 
gelenek_ olmuşdur; bu rozetler tstanbulda 
ilk okul . ve orta okul öğrencileri tarafından 
dolaştırılıp takılır. 

Ekseriya çift çocuk olarak dolaşırlar; 
biri boynuna, na.diren kurdel§. ile, ve ekse
riya. a.cti bir sicimle bir sepet asar, sepette 
toplu iğneli rozetler vardır, öbür çocuğun 
elinde de para atılacak büyük bir kumbara 
vardır; kumbar3:lar, bu iine işine memur 
heyetçe kilidlenmiş, mühürlenmişdir. 

İıine toplayacak rozetçi çocuklar, bü
yük şehrin bütün nakil vasıtalarında para
sız dolaşırlar, seyahat ederler. 

İstanbulun günlük hayat cilveleri ara
sında bayram günlerinin bu rozetçi çocuk
ları üzerine toplanmış notlarımız şunlar
dır: 

Hali vakti yerinde ailelerin çocukları 
türlü eğlence yerlerinde bayram günleriıü.n 
tadını çıkaracakları için, bir hayır hizmeti 
de olsa, rozet dağıtmaya istekli olmazlar. 
Rozetçi ·çocukların büyük ekseriyeti dar ge
lirli, hatti çok fakir öğrencilerdir; onların 
bu hevesleriınin haçında da, trenlere, va
purlara, otobüslere parasız binip dolaşmak 
fırsatı gelir. 

Çoğu dar gelirli, hatta çok fakir ailele
rin evla.dı olan bu çocukların bayramlık kı
yafetleri layıkı ile düzgün değildir; hatta 
perişandır; duyabilenlere hüzün vericidir; 
öylesiııe ki, bazılarının takdığı rozetlerden 
sonra iane kumbarasına gönülden kopan 
5-10-25-100 kuruş aras·ında bir para attlır
ken, insanın, rozetçi çocuklarına cebine de 
bir iki lira bayram harclığı koyası gelir. 

Büyük şehir halkının içiııde çeşidli 
ruh .hastaları vardır, türlü sebeplerle yaka
larına iane rozeti takdırmak istemezler, 
kadm veya erkek, bu kimseler rozetçi ço-
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cukları istiskal ile uzaklaşdırırlar; o bay
ram gününde aslında mahrumiyet içinde 
bulunan çocuğun izzeti nefsi rencide olur. 

Çoğunlukla bulundukları yerler nakil 
vasıtalarının içi, durak yerleri, köprü üstü, 
vapur iskeleleri, garlar, liman vapurları ile 
şehir ara trenlerinin içidir; 'bayram günü 
kalabalık yerlerdir, bir de rozetçi çocukla
rın sepetleri ile kumbaraları ile o kalaba
lığa dalıp bir yakaya veya göğüse rozet iliş
tirmesi, o sıkıntılı yerde insanı para çıkart
ın.aya mecbur kılması hoş durum olmas~ 
gerekdir. 

İstanbul büyük şehirdir, elbette ki aza
meti ölçüsünde uygunsuzu, cinsi• sapıkları 
da pek çokdur; bu adamlar, bir bayram 
gününün heyecanı içinde yoksul rozetçi 
çocuklara koliaylıkla . yaklaşabilirler, ağa-

. beylik taslayarak, şefkat kisvesine bürüne -
rek gezdirme, eğlendirme vaidleri ile 13-15 
yaş arasında ·bir çocuğu kandırmak ve kö
tü bir macera.ya sürüklemek o adamlar için 
zor bir iş değildir. Aşağıdaki satırları, aslı 
Bulgaristanlı olup Göztepede oturaırı _sivil 
polis merhum Servet Efendinin bize tevdi 
ettiği notdan .alıyoruz: «1943 senesinde bir 
temmuz gününe rastlayan şeker bayramı
nın birinci günü vapur ile Boğ.aziçine giden 
on beşer yaşında iki rozetçi çocuk vapurun 
içinde bir müddet dolaşdık'dan sonra üst 
kattaki ikinci mevki güvertede oturmuşlar, 
muhakkak ki hiç tanımadıkları hamam 
natırı kılıklı iki adamla liübali konuşuyor
lardı; çocuklardan biri gaayet dilber olup 
heriflerin al§.kası da ondan yana idi; Sarı
yer . iskelesinde indiler, ıben de orada bir 
şüpheli şahıs aramaya memuı~ edilmişdim.; 
tahkikatımı yapdım, şehre gelmek üzere 
iskeleye geldiğimde rozetçi çocuklardan bi
rini orada yalnız ve telaşlı buldum; boy
nunda hem kumbara, hem. de rozetlerin 
bulunduğu sepet vardı; arkadaşını sordum: 
- Sepeti bana verdi, şunu azıcık tut, ben 
şimdi gelirim, dedi, bir saattir burada bek
liyorum, .gelmedi!... dedi 

«Çocuğu karakola yolladım, ben de bir 
arabaya atlayıp sulara gittim, ve rozetçi 
çocuğu, vapurdaki natır kılıklı iki adamla 
bir masa başmda oturmuş bira içerken ya
kaladım; bardağındaki birasından tattı
ğımda içine votka da katılmış olduğunu 
anladım. O bayram gününde bu içki file
minin sonunun nereye varacağı aşikı!rdır. 
Kanaatimce bayram günlerinde çocuklar 
eliyle ro1..et dağıtmaya son vermelidir.>> 

,\, ' 

ÇOCUK, EVİNDEN KAÇAN ÇOCUK
LAR - Azgın öz anaların ve sadist üvey 
anaların, sarhoş, ayyaş,~kumarbaz, sevgı ve 
şefkat yoksulu babaların ihmallerine, ce
vir ve cefalarına, türlü zulümlerine, dayak
larına, işkencelerine dayanamayarak evle
rinden kaçan çocuklardan gayri, naz ve ni
met içinde şefkat ve muhabbetle büyütül
dükleri halde çocuk yayın adı altında oku
dukları kötü kitablarının veya yaşlarına hi
tab etmeyen filimlerin tesiri altında, ya
hud aslında ruhen hasta, maceraperest, ih
tibas edilmiş cinsi arzuların ve ekseriya 
kendisi de halinin farkında olmayan ma
kus mütevellid b§.zı çocuklar herhangi bir 
sebep yaratarak evlerinden kaçmışlar ve 
büyük İstanbulun darülnedvei haşerat olan 
köşelerinde acı mac·eralara atılmışlardır. 

Çocuğu· evinden ayıran hadiselerden biri 
de, okulların yaz tatiline yaklaşdığı sıralar
da babaları tarafından sınıfda kaldıkları 
takdirde eve gelmemesi şeklinde yersiz ve 
manasız tehditler, yahud iş.k.ence şeklini 
alan ve çocuğu dehşet içinde. bırakan da
yaklardır Böyle bir durum karşısında ço
cuk, okulda karnesini alıp da sınıfta kaldı
ğını öğrendiği anda ne yapacağını şaşır.
mış, o günün akşamı ayakları evinin yolu
nu tutmayarak kendini ya bir sabahçı kah
vehılııesinde, yfilıud cüretkt, bir serseri
nin, cinsi sapığın ininde, odasında bulmuş
tur. 

Evinden kaçan çocuklar, hemen de
ğişmez a.kibet olarak kısa zaman içinde ya· 
Iın ayak, yan çıplak hineberduş kılığına 
girivermişler, iffetlerini, ismetlerini pek ça:
buk yitirerek zelil ve sefil oldukdan başka 
genç ve körpe vücutları da haytalar pençe
sinde hırpalanmışdır. Dar gelirli bir emele
nin orta okulda okuyım oğlu Ali Pazvand 
ile hali vakti yerinde bir dul kadının yine 
orta okulda okuyan oğlu Orhan Oflazın, 
ruhi birer boşalma ile kendilerini belki de 
cinnete kadar götürecek bir girdabtaın kur
taran itirafn§.meleri (B.: Pazvand, Ali; Of
laz, Orhan), 1stanbulun, içine girilmedik
çe görülemeyen bir filemini bütün çıplak· 
· lığı ile yaşatan ve ancak bir ruh hekiminin 
tahlileri ile neşri gerekir çok acı, fak-3.t yer 
yer çok pitoresk tarafları ve sahneleri olan 
büyük otobiyografik romanlardır. 

Günlük gazetelerde, ekseriya. yanında · 
bir resimle beraber yayınlanan kayıp ço
cuk ilılnlarmdan çoğu Pazvandın ve Ofla-
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zuı itirafn!meleri gibi eserlerin ilk satır
lan olabilir. 

Evlerini terk eden. çocuklar arasında, 
bazı suçları ebeveyni tarafından, bilhassa 
ceza. ölçüsü ayarsız babalar tarafından aşı
rı şiddetle tedib edilmiş, ve hatta. evden ko
ğulmuş çocuklar da vardır, ki bazı kayıb 
ilı1nlarında «Kusuru af edilmişdir» yollu 
bir kayıd bunun açık delili olur. 

Herhangi :bir sebeble evinden kaçmış ço
cukların bir kısmı da, müdhiş tesa.ctiflerin 
karşılarına çıkardığı cı1nilerin kurbı1nı ol
muşlar ve vahşiyı1ne öldürülmüşlerdir; 
böyle bir· dramın örneğini R. E. Koçu ııİl
basan Cinayeti>> isimli bir yazısında şöy'ie 
anlatıyor: 

<<Vak'a hayli eskidir, 1935 de işlenmiş 
bir cinayettir. Fakat hafızama öyle yerleş
miş ki unutamadım. Çatalcada birinci fırka 
ambarında yedek subay olarak askerlik va
zifemi yapıyordum. İki odalı, b-ir evceğizim 
vardı. Mevsim yaz sonu tatlı, akşamları 

kafa dengi iki üç arkadaş o evin bahçesin
de toplanır, nevalesi meci ile düzülmüş bir 
sofranın başında sohbet ederdik. 1936 kı
şında Itsranca ormanında bir kar fntınası 
na tutulup vazifesi başında donarak ölen 
müddeiumumi Hayri Bey merhum da ak
ranımız olduğundan meclisimizde sık sık 

bulunurdu. 
«Bir gece saatin on sulan bir jandar

ma, müddeiumumiye Çatalca'nın İlbasan 
köyünde cinayet işlendiği haberini getir
di. Ertesi gün izinli olarak !stanbula gide
cektim. Bir cinayetin ilk tahkikatının na
sıl yapıldığını görebilmek için bu fırsatı 
kaçırmadım ve müddeiumumiye refakati 
iznime tercih ettim. Posta otomobili ile ge
ce yarısına yakın İlbasan köyüne vardık. 
Vak'a köye oldukça uzak bir verde ıwcti
ğinden ve muhbir çoban da dağdaki ağılda 
l{aldığından geceyi muhtarın evinde geçir
dik, ertesi sabah da erkenden yola çıktık. 

«Cinayet yeri ıssız bir vı1di idi. Öylesi
ne ki hayvan pisliği yok, sürü uğrağı değil. 
Öldürülen 14-15 yaşlarında bir er~ek ço
cuk. Başına kalınca bir sopa ile vurulmuş, 
beyin kanamasından ölmüş; kumral saçl1 
harikı'.UMe dilber bir oğlan. Kaatilin öldü
rücü darbesinden sonra üç dört adım an~ 
cak atabilmiş, bir fundalık di:bine y.ı.ğılmış, 
yaralı başını kolunun üstüne koyup tesli
mi ruh etmiş. üzerinde et üstüne giyilmiş 
bir basma mintan ve beyaz yelken bezin 
den kir ve lekeyle kararmış bir pantalon 

vardı. beline kemer yerine bir kıravat bağ
lamış. Ayaklan çıplak ve pantaloniyle tam 
tezad halinde, tertemiz. Kuşak, kemer ye
rine kullanılmış kravat da nazarı dikkati 
çekiyordu; hayli örselenmiş, yıpranmış ol
masına rağmen bir diplomatın bağlayabi. 
leceği ağır bir fransız kravatı idi. Çıplak 
.ayaklarının dibinde, kendisinin olmadığı 
belli büyük ve partal bir yemeni var, yeme
ninin öbür teki, cesedin sekiz on adım öte · 
sinde idi; çocuğun başına vurulduğu yer' 
olaca.k; oğlan sendelemiş, zaten ayağına bü
yük geldiğinden pabuç fırlamış.. Cinayet 
aleti sopa meydanda yok. 

dll{ tahkikatta maktulün İlbasan ve 
civar halkından olmadığı anlaşıldı. Çatal
caya kaldırılan ve soğuk bir mahzende üç 
gün :kadar muhafaza edilebilen cesedi, E
dirneden, diğer Trakya kasabalarından ve 
İstanbuldan oğulları kaybolmuş sekiz on 
aile gelip gördü. Ne ölünün sahibi çıktı, ne 
de kaatil bulundu. 

«Cesedi görme sahneleri arasında sıl

dece tavır, hareket farkları vardı, bir de eş
has değişiyordu: 

«Erkekli kadınlı bir küçük kaafile ge
lir, onlara evela basma mintan, yelken be
zinden pantalon, kemer işini gören .kıravat 
ve partal yemeniler gösterilirdi. Hepsi deh
şet ve heyecan içinde, eks·eriya gözler nem
li, sesler titrek, feryad ve figan nerede ise 
başlıyacak; içlerinden biri ölüyü benimser: 

- Kaybolduğu gün üstünde bir şey
ler yoktu ... )) derdi. Ve sonra kaybolan ço
cuklarının kılık kıyafetini tarif ederdi, me
seli: ı<Mavi frenk gömleği vardı, ayakkap
ları yeniydi... ıı derdi. Sonra mahzene ini
lir, çıplak cesedin üzerindeki örtü kaldırı
lır ve ölünün yüzüne bir fener tutulurdu. 

«Keskin bir çığlık, sonra ürkek bir dik
kat... Sonra... İşte burasını tasvir · etmek 
güçtür: Yaşlı gözlerde bir sevinç şimşeği 
çakar ve dudaklarda ibirden. hafü bir te~ 
bessüm belirir, kendicilik ve l!kaydi ifM.e 
eden bir tebessüm; ve göğüsler derin bir 
nefes alırdı: 

- Oh... Bizimki değil... derlerdi. 
«Evet... İlbasan cinayetinin kurbanı 

onların çocukları değildir. Amma bu çocu
ğun elbet ki bir sahibi, ölümüne yanıp fer
yad edecek, cesedine gözyaşlariyle sarıla

cak bir yakını vardır ... 
«Ya kendilerininki, türlü sebeplerle ev

lerinden kaçan öbür çocuklar ne olmuştur? 
Onları bir bıçak, bir kurşun, bir sopa, ya.-
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hud kuvvetli bir pençe veya bir ırmak veya 
deniz kesip, vurup, boğup öldürmemiş ise 
nerededirler ve ne yapıyorlar? Sapık zevk
lerin baziçesi olarak bir girdabı mezellette 
midirler? Ruhlarını saran serserilik ·hava -
siyle seffilete ve ölüme koş.arlarken bu ha
rek~tlertinden yalnz kendileri mi mes'ul
dürler?... Onları evlerinden soğutan ve ka
;ırtan yalnı.kat analar ve babalar, üvey 
analar ve üvey babalar İlbasan cinayetinin 
ve türlü hırsızlık ve katil vak'alarının suc 
ortakları değil midirler? ... » (Hergün Gaze: 
tesi, 1956) . · 

Evinden kaçan erkek çocuklar en kü
çük 13-14 yaşlarındadır. Kız çocukları da 
kaçarlar, fakat evinden kaçan kız çocuklar 
daha büyük yaşlarda, 16 - 17 yaşlarında 
olur; eğer evinden dışarda geçirdiği ilk ge
celerde bir civanmerd kimseye rastlayip da 
baba ocağına teslim edilmez ise, kızların da 
hemen düşecekleri yer fuhuş girdıtbıdır; 

hattd onları da ölüm bekleyebilir; İstan
bul ·basınında Sarıyer Cinayeti diye isim
lendirilen Sevim adında kızın akibeti gi-. 
bi (B.: Sarıyer Cinayeti). 

ÇOCUK, İSTANBUL ÇOCUĞU - -Bi
rinci Cihan Harbi sonuna kadar büyük şe
hir İstanbulun öyle bir atmosferi var idi ki, 
mahalle çocukları bile kadına, yaşlıya, ga
ribe, hastaya istisnasız hürmet. göstermiş, 
yardıma koşmuşdur. Ayak takımından 

mahalle çocukları kendi mahalle ve semt
lerini adım adım, karış karış tanıdıktan 

başka, koca şehri de tanırlar, yol soranlara, 
semt soranlara en doğru ceva.bı verirler, 
en güzel tarüi yaparlar, hatta. ba.zan öne 
düşüb kılavuzluk bile yaparlardı; bir kom
şu bakkala, kasaba gönderse, eline bir des
ti, güğüm vererek çeşmeye yollamak iste
se, ve buna benzer hizmetlere seve seve ko
şarlardı; karşılığında bahşiş düşünmek, al
mazlardı; bu çocuk digerg§.mlığı İstanbula 
has bir güzellikdi; bu gibi ahvalde çocuk 
ağzında «Babanın uşağı mı var?» gibi ha
şin red tepkisi duyulmazdı. 

Burada şerir olarak doğmuş çocukla
rın da bulunduğunu hatırlamak lazımdır; 
onlar da büyük şehrin hezele gurubuna ka
rışıp mahalle muhitinin dışında Tahtaka
le, Unkapanı, Galata gibi, Tophane ecl§.f 
yataklarında yaşarlardı. 

COCUK, İSTANBUL COCUK.LARININ 
İLK ~TAHSİLİ - Hayır sahibleri İstanbul 
ve civdrında asırlar boyunca binden fazla 

""' sibyan mektebi yapdırmışlardır (B.: Sib-
yan Mektebleri), fakat «Mahalle Mektebin 
denilen bu okulların ayşrında müesseseler 
zan etmemelidir, ga~,ı,yeleri çocuğa Kur'an 
okutabilmektir; bunun için de «elif be» (Al-: 
fabe) öğretilmez, ezberletilirdi; elifbe ez
berletmek için de hocaların ayrı ayrı garip 
tekerlemeleri vardı. 

Zamanımızın anlamında ilk okul mu-
. allimi Tanzimattan sonra yetişdirilmişdir; 
Tanzimata kadar. sibyan mektebi muallim
leri bu işi basit bir geçim yolu kabul et
miş, ne tedris usulü ne de pedagoji bilir 
kimselerdi; aslında o eski devirlerde çocuk 
terbiye ve tedrisi bir ilim olarak vücud bul
mamışdı; hatta toplum, çocuğu söz le ter
biye yerine dayak, amansız dayak ile yıldır
mayı tatbik ederdi, çocuk mektebe verilir 
iken hocasına: ıcEti senin; kemiği benim!.ıı 
denilirdi (B.: Falaka). l!-:snaf ve ayak takı
mından bir sibyan mektebine giden, verilen 
çocuklar çok az olmuşdur, mahalle mek
teblerine giden . çocuklar umumiyetle orta 
tabakaya mensub olmuş, bu da ailenin bir 
mürüvveti bilindiği için çocuğun mektebe 
başlaması ııAmin Alayıı:. denilen an'aneleş
miş bir törenle yapılmıştır (B.: Amin Ala
yı). Müstesna bir sibyan mektebini bitir
miş, yani Kur'an okumasını başarmış es~ 
naf tabakasından veya ayak takımından bir 
çocuk için başkaca tahsil düşünülmemiş
dir, içinde okuma aşkı olan çocuklar, fır
sat bulurlarsa cami derslerinden faydalan
mışlardır ( B.: Cami Dersleri) ; bu fırsatı 
bulamıyanlar da ne iş tutarlarsa tutsunlar 
çocukluk çağlarında takılan ı<Mektebli» 
ünvanını, la.kabını iftiharla taşımışlardır. 

Memleketimizde çocukların ilk tahsil 
mecburiyeti evvel§. İstanbul çocUkları için 
hicri 1240, milddi 1284 tarihinde İkinci 
Sultan Mahmud'lJ.n bir fermanı ile konul
muşdur (B.: Çocuk, İstanbul çocuklarının 
ilk tahsil mecburiyeti fermanı). Buna rağ
men esnaf tabakası ile ayak takımı çocuk~ 
ları mektebe gönderilmemekde ısrar edil
miş, Tanzimat ricalinden fili himmetli bir 

. kaç kişi kendi hususi teşebbüsleri ile bir çı
rak mektebi kurmuşlar, bu mektebden de 
yetimlik, yoksulluk yüzünden tahsil yolla
rı kapanmış fakat okuma. aşkı olan çocuk
ları şefkatıa kuca.klayacak büyük bir mü-
esses-e, Darüşşefaka doğmuşdur (B.: Çıral{ 

Mektebi, Darüsşef-a.ka). 
On yedinci · asır ortalarında yaşamış . 

Mehmed Efendi isminde bir sibyan mek
tebi muallimi cıNevha.tül Uşşa.kıı ismindeki 

. . 
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manzum eserinde ('B.: Nevhatül Uşşıtk»·ba~ 
şmdan geçen hazin bir aşk vak'asını anla
tırken bir sibyan mektebinin havasını da 
şu mısralarda vermeğe çalışmışdır: 

Dolardı mektebimin içi sibyan 
İderdim anlara talimi Kur'an 

Olub beş vakitde mihrliba mülazim 
Bu mana.ıardı ancak bana IAzım 

Değildim halkın ağu kaaresinde 
Oturmazdım avamın aresind~ 

Otul'dular çün tertib üzre sibya.n 
Kimi hice (hece) okurdu kimi Kur'an 

Önümde her biri tekrar iderdi 
Alub dersini yerine giderdi. 

Orta tabakanın çocukları Kur'an oku
masını öğrenince sibyan mektebini bitirmiş 
olurdu; sonra ya bir medreseye girer (B.: 
Medrese), yahud memur olmak için henüz 
13-15 yaşlarında iken bir resmi da.ireye ki
tib yamağı olarak girerdi ve asıl tahsilini 
orada görürdü, bu yönden «Kalem» deni -
len resmi dı:tireler 13 yaşından 18 yaşına ka
dar çocuğa hakiki bir mekteb olurdu (B.: 
Kalem; Aşçı Dedenin H§.tıraları maddesin
de ccKalem Ha.yatı», cild 2, sayfa 1140>. 

COCUK, İSTANBUL COCUKLARININ 
İLK TAHSİL MECBURİYETİ FERMANI -
Türkiyede ilk tahsil mecburiyeti hicri 1240, 
milılcl.i 1824 yılında evveL1 yalnız İstanbul 
çocukları için konmuşdur. Yeniçeri Ocağı
nın kaldırılmasından iki_ yıl evvel,· İstanbul 
halkının çocuklarını sibyan mekteblerine 
göndermeyen esnaf tabakası ile ayak. takı
mının büyük ekseriyeti yeniçeri ocağında 
kayıdlı bulunduğu bir devirde İkinci Sul
tan M-apmud'un. bu fermanı yeni bir devrin 
müjdecisi, ve muhakkak ki büyük bir ce
sıiret işidir. İstanbul, Eyyub. Üsküdar ve 
Galata kadılarına hitıtben yazılmış olan bu 
fermanm bugünkü dile kısaltılarak çevril
miş sureti şudur: . 

· ccCümleye malumdur ki ümmeti Mu
hammedim diyen bütün müslümanlar, ev
vel§. isltımiyet şartlarını ve dininin akaidi
ni öğrenir, sonra da hangi meslek ve sana
ta girecekse girer. Bir Z3.mandan beri, hal
kın büyük bir ekserıyeti, analarının ve ba
balarının kendilerine yaptİğı bir kötülük 
olarak cahil kaldıkları gibi kendileri de ev-
1§.tla.rının cıllıil kalacağını düşünmiyerek 
ve bemen akça kazanmak kaygusuna. dü
şerek çocukları beş altı yaşına vardığı gibi 
mektepten alıp bir usta yanına çıraklığa 

veriyorlar. Bu çocuklar küçükten cehfiletıe 
büyüyüp sonradan da okuyup yazmıya he
ves etmiyorlar. Bundan böyle herkes, evlı:tt
larını büluğ çağına varmadıkça mektepten 
alıp ustaya vermiyecektir. Çocuk bülü.ğ 
olunca babası, babası yoksa velisi, oturdu
ğu yere göre İstanbul, Eyüp, Üsküdar ya
hud Galata kadıları efendilerden birine gi
decekler, melüep hocasiyle çocuğu da bera
ber götürüp gösterecekler, ve kadı efendi
den mühürlü bir izin , tezkeresi aldıktan 
sonra çocuğu usta yanına çırak verebile
ceklerdir. Şıtyed esnaftan biri tezkeresiz 
bir çocuğu yanına çırak olarak alırsa, ya
hud analar babalar çocuklarını tezkeresiz 
çıraldığa verirlerse, çocuğun okuduğu mek
tebin hocası ve mahallenin imamı bunu 
derhal kadılığa haber vereceklerdir. Tezke:
resiz çocuklar bulunursa, çıraklığa alıp ve
renler ve vak'ayı haıber vermiyen mektep 
hocaları ile mahalle imamları cezalandırıia
caklardır. 

«Anasız babasız yetim çocuklar kim
sesizliği yüzünden bir usta yanında çalış
mak mecburiyetinde iseler, yahud herhangi 
bir kimseye sığınmış bulunuyorlarsa, gerek 
ustası- ve. gerekse çocuğu yanına almış olan 
kimseler, çocuk bülılğ çağma varıncaya 
kadar kendisini· günde iki defa mektebe 
göndermeye · mecburdurlar. Mektep hoca, 
ları da kendilerine gönderilen çocukları, is
tidatlarına göre güzelce okutmaya gayret 
edeceklerdir. !stanbuldaki bütün mahalle 
imamları ve mektep hocaları ve esnaf ket. 
hüdaları Babıal.iye çağırılarak bu husus 
kendilerine gereği gibi anlatılıp tenbih edi
lecektir. Ayrıca bu fermanımın mühürlü 
birer suretide kendilerine verilecektir. Bu 
nizamın ve tembihi-erin devamlı olarak tat
bikine bu tahsil mecburiyetinin memleke
timizde yerleşmesine dikkat edilecektir.ı:. 

ÇOCUK, ıdMSEStz ÇOCUKLAR YUR
DU-:- (B.: Kimsesiz Çocuklar Yurdu).· 

ÇOCUK, KİMSESİZ ÇOCUKLARI YE
TİŞTİRME YURDLARI - (B.: Kimsesiz 
Çocukları Yetiştirme Yurtları). 

ÇOCUK, MAHALLE çöcuôü. MA
HALLEBİ ÇOCUĞU - Ayak takımından 
ı1ilelerin evde olduğu kadar sokakda büyü
müş, hemen sabilik çağından iş hayatın
da tavlanmış, yırtık, perva.sız, küfür bilir, 
terbiyeden yana yoksul çocuklara «Mahal
le Çocuğu»; sokağa nı:tdir olarak lala kıµ1a-. 
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ctı altında çıkarılmış, hatta ilk tahsilini bi
le hususi hocalardan evde görmüş, dolayısı 
ile çekingen, ürkek, gaayetle na.zile ve nazlı 
çocuklara da «Mahallebi Çocuğu» denilmiş
dir. 

ÇOCUK, SOKAKLARDA YALIN AYAK
LI ÇOCUKLAR - Dünyanın her yerinde, 
her büyük şehirde olduğu gibi, İstanbul
da da kadimden beri yaz aylarında binler
ce çocuk sokak-
larda yalın ayak 
dolaşmışlardır 

fakat 1908 meş -
rutiyetine kadar 
hayat seviyesi ne 
kadar süfli olur
sa olsun, beş na
maz vaktinde 13 
.yaşından itibaren 
müslüman çocuk
ları muhakkak 
camie, . mescide, 
namaza gitmiş

lerdir, dolayıslle 
abdest almışlar, 

ayaklarını yıka

mışlardır; çocu
ğun sokal{d-a ya -
lın ayak dolaşma
sı değil, kirli a
yakla dolaşması 

yadırganmışdır. 

Yalnız küçük 
haneberduş 1 a r, 
külhanbeyleri bu 
ayak temizliği 
kaygusundan u
zak kalmıışlardır. 
(B.: Külhanbeyi; 
Çocuk, ailesiz, 
kimsesiz) . 
··Gazete satıcısı 

çocuklar büyük 
çoğuplukla 

Sokakda yalın ayaklı 
çocmk, 1963 

(Fotoğrafdatt S. Bozcalı 
eli ile) 

yalın ayak dolaşmışlardır. Boğaziçi'
nin balıkçı köylerinde, İstanbulun Kum
kapu, Saınatya gibi balıkçı muhitlerinde, 
Tahtakale1 Yemiş İskelesi, Cibali, . Kasım- · 
paşa, Galata, Tophane, tl'sküdar gibi ayak 
takımı kesa.feti olan semtlerde keza çocuk
ların çoğunluğu yalın ayaklı olmuşdur. Es

naf çırağı çocuklar sokakda çıplak ayak
larına bir çift papuç geçirseler bile dükkan-

da çıkarırlar, eğer iş icı1bı dükk!nın zemi
ni taş ise çıplak ayaklarına bir takunya, 
nalın geçirirlerdi ( B.: • Çırak; Berber; Hal
lac; Yorgancı; Esnaf Civanları), 

ÇOCUK, ÜNİFORMALI ÇOCUKLAR -
Tanzimatdan sonra çocuklara çeşidli üni~ 
formaların tak 
lidlerini yaptı
rıp igiydinnek, 
onları bilhassa 
asker esvablan 
ile sokağa çı
karmak İstan
bulluların bir 
zevki oimuşdu; 
babası veya a
nası elinden 
tutmuş, panta
lonunun kena
rında geniş kır 
mızı şeridi kal• 
pağının üstün
de kırmızı çu
hası ve omuzla 
rında sırmalı 
apoletleri ile 
mini mini mü
şirler ;(maıre~ 

şaller) ak keçe 
den külaıunın 
üstünde -bir ay- . 
yıldız ile uYa 
Hürriyet ya ö
lüm» yazılı, ar
navud kesimi 
cebken poturlu 
ve ayaklarında 
amavud filı1r-

ları ile küçü. i:kinei Abdülh~ devrinde 
cük ((Kahra- üııltorma!ı bit özeı okul, 
manı I-Iürri. . dlenbaül irfan» talebesi. 
yet,: ler görü- Biır tören için takıiıruş gôiiis 
lürdü. Kiıbar koraelasında, ccPadişllJıım 
ta:baka çocuk- çok yıı.şa» yazılıdır. 
alrı için de, o (Resim: S. Bozcalı) 

zamanlar Avrupa'da d.a moda di, hakika
ten çocuğa yakışan üniforma olarak, yazın 
beyaz ve kışın lı1civerd kumaşlardan . yapı

lan bahriye neferi kıyafeti idi. Osmanlı do
nanmasıru Avrupa d~ )tuvvetıerli ara
sında devletin şanına la.yık mevkie çıkar
ması için çok çalışmış olan sultan Abdül-
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aziz de en sevgili oğlu Mahmud Celaleddin 
Efendiyi Osmanlı Amirali üniforması ile 
gezdirirdi, vechen pek dilber bir çocuk olan 
bu prensin amiral üniforması. ile bir de 
resmi vardır; hayatının baharında ölmf!Ş 
güzel prensin hatırası için büyükanası Per
tevniyal Sultan Aksarayda ((Mahmudiye» 
adı ile bir mekteb yaptırmış ve bu mektebe 
zengin bir vakıf kurmuşdu, zamanımızda o 
vakfın parası ile Mahmudiye Mektebinin. 

Amiral üniforması ile şehzade 
Mahmud CeUUeddin Efendi 

(Resim: Sıı.bJ]ııı. JJozçalı) 

yerine bir lise inşa edilmiş, fakat prensin 
adı kaldırılarak Liseye büyükanasının ismi 
verilmiştir. Pertevniyal Lisesinin yakışacak 
bir yerine Mahmud Celaleddinin amiral 
üniformalı güzel resminin konulması, lise .. 
nin kurulmasını sa~lıyan vakfın sfilıibesi 
Pertevniyal Valdesuıtanın da ruhunu ştid 
ider sanırız. 

Asker okulları gibi, o devrin resmi ve 
özel bütün sivil mekteblerinin de ünifor-

maları vardı, sokıaklarcfa ((ini
formasını giymeden dolaşan 

çocuklar görüldüğü zaman 
okullarca cezalandırılırdı; ço
cuklara okullarının üniforma
larının şerefini korumaya mec
bur oldukları da önemle anla
tılırdı, ve çocuklar mektebli ol
duklarının alameti: o ünifor
mayı giymekle iftihar ederler
di. Zamanımızda ise ortaokul 
öğrencilerine bile sadece bir 
okul kasketini giydirmeden 
okul idareleri acizdiJ'ler, ve ma
alesef çocuklarımız mektebli ol
makla övünme duygusunu kay
betmişlerdir. 

Çocuklara yakışan en gü
zel üniformalardan biri de İzci 
kiyaf etidir (B.: İzci). 

ÇOCUK, t)VE,ty ANALA· 
R.IN KURBANI ÇOCUKLAR -
Büyük şehir istanbulda cfilıil ve 
sıidist analar kız ve oğlan: pek 
çok çocuğun sebebi feldketi ol
muşlardır. Başda ihmal ve ha
kaaret, sonra. dayak, üvey a.na
larınd an gördükleri işkenceye 

kaoar varan türlü cevrü cefı\ 
idrıiki azıcık gelisince çocu~.ı 
baha evinden kaçırmış, ve ek~ 
seriya korkunç sef aJ.etin içine 
atmış, bir takım uygunsuz gi'r· 
ruhunun pençesine düşerek 

fuhuş ve senaa.t haziçesi yap• 
mısdır: bir kısmı da kôtiil~n 
hı.rsızlık yoluna ~apmışdır . (B.: 
Ço.cuk, ~,ilesiz. kini.sesiz cocuk
lar; Çocuk, hırsız çocuklar). 
üvey analarının zulmüne ta-
hammül edemeyerek evinden 
kaçmış çocuklardan bir kısmı
nın günlük gazetelerde cıkmış 
resimlerinde lemek güzelli-
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liğinde yüzler 
görülür; bir ka 
dının öylesine 
güzel bir çocu -
ğa üvey ana ol 
mayı bir saa
det bilecek yer
de ona karşı za 
lim§.ne hareke-
ti, ruh taba.be
tinin tedkik ko 
riusudur. 1936 
da 13 yaşında 

bir mekteb ta
lebesi iken ü
vey anasının 

mülevves ifti
rası karşısında 

babasından ye
diği bir dayak 

Engin Çocuk, 1962 
(Resim: S. Bozcalı) 

üzerine evinden kaçan bir oğlan, 1939'da_bir 
gece Köprü altında sızmış kalmış 17 yaşın
da küçük esrarkeş Parça Emin . olmuşdur 
(B.: Emin, Parça). Aşağıdaki satırları 4 ka
sım 1962 tarihli Hürriyet Gazetesinden alı
yoruz: «Evvelki gece yarısı polis ekibi Ka
sımpaşad.a Zekeriye Sokağında serseriyıinc 
dolaşan Engin Güner adında 10 yaşında bir 
çocuk yakalamışdır. Çocuk şunları söyle-
mişdir: · 

- üvey anamın zulmünden kaçd:ı.m ... 
Okmeydanında Dereboyu Sokağında oturu
yoruz, babam Fahrettin gümrükde memur
dur, üvey anam beni döverken seyirci ka~ 
lıyor, ben artık o eve dönmem, amıcamı 
arıyacağım, bulamazsam gazete sata.cağım, 
Kasımpaşa İlle Okulunun üçüncü sınıfın
dayım, gazete satarak okumaya çalişaca
ğım ... ı : 

Gazetelerde yayınlanan bu gibı haber 
lerin sonu nereye varmışdır öğrenilemez, 
üvey ana kurbanlarından Engin Günerin 
amıcasını yahud civanmerd bir hami bul
muş olması temenni edilir. 

ÇOCUK, VİYANA ÇOCUK KOROSU -
Dünyanın en eski ve çok şöhretli çocuk ko
rosu, 1949 ve 1964 de, cm beş yıl ara ile İs
tari.bula iki defa gelmiş ve·çok başarılı kon
serler verıri.işdir. Aşağıdaki satırları Ses 
Mecmuasından alıyoruz: 

<<En büyükleri 14, en küçükleri 10 ya
şında olan tertemiz kiya.fetli pırıl pırıl yüz
lü 21 erkek çocuk. Bunlar 5 asırlık bir geç
mişi olan dünyaca tanınmış Avusturya Ço
cuk Korosunun üyeleridir. Onbeşınci asır-

. .: · 

da İmparator Maximilian devrinde kuruJan 
bu koro, Franz Schuber-t gibi usta bir bes
teciyi de yetiştirmiş ve klı1sik müzik alemi-
ne hediye etmiştir. · 

«öteden beri, Avrupa'nın belli başlı sa
nat merkezlerinden biri olan Avusturya, 
· tarihin talihsiz ülkelerindendir. İyi gün . 
!erin yanı sıra, çok kötü gün görmüş. harb, 
lerde istilaya uğramış, türlü sarsıntılar ge
çirmiş, fak.at İmparator Maximilian'ın kur
duğu bu koro geleneğini ve yaşayışını de 
vam ettirebilmiştir. Koronun üyeleri hep 
erkek çocuklardır. 8 yaşına gelen her Avus
turyalı erkek çocuk, basit bir ses elemesin
den geçtikten sonra bu koroya girebilir. Ka 
zananlar .1 yıllık bir eğitime ta.bi tutula
caklar, yedek koro ekibine katılır ve sonra 
da dört yıl devam eden bir koro okulu eı'ii
timi görür. Okulun ilk yılında küçük ö~
rericiler Viya.nalı ailelerin yanında pansi, 
yoner kalırlar. Sonraki yillarda ise okulda 
yatılı olarak öğrenime devam ederler. On 
yaşına gelen ve normal olarak sıriıfmı ge
çen her öğrenci, Avusturya eğitim kur.alla
ruıa göre ilkokulu bitirmiş sayılır. Çünkü 
bu dört yıl koro çalışmaları sırasında ço
cuklar hem okullarda okuyan akranl_arı gi
bi normal derslerini görmüşler, hem de son 
öğrenimi yapmışlardır. 

«Viy-ana'mn Angarten Palais diye anı
lan semtindeki okul, 14 yaşında bitmiş olur. 
Bu yaşa gelen erkeklerin sesleri kalınlaştı
ğı ve okula kız öğr-enci alınmadığı için, me
zunlar müzik çalışmalarına başka sahalar
da devam ederlerken, eskilerin yerini . yeni
leri alacaktır. Türkiyeyi ziyaret eden Ço
cuk Korosu ( 1964 de) okulun ikisi asıl, biri 
yedek olan üç korosun~an biri ve asıl ol-a
nıdır. İki konser verdikten sonra altı ay 
devam edecek bir uzak doğu turnesine çık
mışlardır. Koro yöneticilerinin eski bir halk 

. türkümüz olan «Süpurgesi Yoncadan Emi-:
nern»i repertuarlanna alrn.ıy,a karar ; ver
meleri şehrimiz sanat çevrelerinde memnu
niyet ve takdirle karşılandı. M€lllleketimiz
d e, · öteden beri müsbet sanat . hareketlerini 
desteklemekle de ün yapan Yapı ve Kredi 
Bankası, bir cemile olmak üzere koro mü
<l.ür, idarec,i ve üyelerine h!tıra rn!hiyetin
de birer cura hediye etti. 

«Çocuklarla birlikte memleketimize ge
len koronun müdürü !Walter Tautsching ve 
yöneticisi Helmut Froscbauer de koroğan 
yetişmedir. Sahnede görülen kız çocuklar 
da erkekdir; zira.; koroya yalnız erkek ço~ 
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cuklar alınır; (okunan parçaların konuları 
icabı kız gerektiği zaman oğlanlar kız kı
yafetine girerler), körpe seslerde kız erkek 
fark olmadığı için yadırganmaz.» (Ses 
Mecmuası). 

Viyana Çocuk Korosunun üniforması 
siyah pantalon ve beyaz bal1riye neferi blü
zudur," bazı. sahnelerde frank yahut mem
leketlerinin milli kıyafetlerini giyerler. 

ÇOCUK, YURDUN HER HAN-Gİ BİR 
YERİNDEN İSTANBULA KAÇAN ÇOCUK
LAR - Türkiyenin hemen her tarafından 
baba ocağını bırakıb İstanbula kaç.an ço. 
cuklar pek çokdur. MAceraperest, dolayısı 
ile zeki çocuklardı; çoğunlukla köylü olub 
zekıiları köy hayatı mahrumiyetlerini kuv
vetle duymalarına yol açmış, bir nefis gü
veni ile de. baba ocağını terk ederek türlü 
vasıtalarla İstanbula gelmişlerdir. İçlerinde 
küçük yaşda yetim ve öksüz kalmış, bah-

tını, geçımını İstanbulda · aramak istemiş 
olanlar da vardır. Bu çocuklar İstanbula 
ayak basar basmaz hemen hepsi önce bü
yük bir hayal kırıklığına uğrarlar. Bir iş 
kapusu buluncaya kadar ceblerinde kendi· 
lerini geçindirecek paralan çok azdır; ya
takları, yorganları yokdur, hatta çocuğun 
kcituğu.nda bir çamaşır boğçası dahi yok
dur. Kendilerini ilk şaşırtan mesele çok 
ucuz bir yatacak yer temini olur; yolda es
vapları günierce sırtlarından çıkmamıştır; 
!staribulda da ilk geceler, belki, esvapları ile 
bir köşede büzülüp uyumakla geçirmişdfr; 
dış görünüşleri perişanlaşır, çamaşırları da 
kirlenmişdir; perişanlık ve kirlilik dürüst 
ve alicenab hamileri bulacak muhitlere, 
müess,eselere girmelerine engel· olur; ken
dilerine açılabilecek iş kapuları, müşterileri 
ayak takımı, hatta ayak takımının uygun
suz güruhu olan otellerde, kahvehı1nelerde, 
aşçı dükkfu1.larında uşaklık, çıraklık, bula-

l / 

~ I 
/ 

Viyana Ç.ocuk Koro su:rıdan bir çocuk 
Koro üniforması ile, kÔ,ro erkek kıyafeti ile ve koro kız kıyafeti ile 

(Resim-: S. Bozcalı) 



ÇOCUK 
./ 

şıkçılık gibi hiz ' 
metler olur; bu 
işlere de önce 
ya boğazı tok
luğuna ve ya
tacak bir yer 
karştlıği, veya 
küçük bir gün
delikle girerler. 
Vücud yapıları 
düzgün, kaş ve 
göz nakışları 
da hoş olan ço
cukların talii 
biraz açık gö
rünürse, bu il
tüatın ardında 

1':lehmed Aslanta., • 
(Resim: $. Bozcalı) 

da kendilerini büyük bir· tehlike, iffet ve 
namuslarını yitirme tehlikesi bekler. Kötü, 
çirkin teklif, hazan. kendilerine is veren 
adam tarafından yapılır; biizan da, bu teh
like, İstanbula .ayak basar basmaz, böyle 
çocukların yollarını gözleme ih.tisas sahibi 
uygunsuz adamlarla karşılastıklarında, der
hal belirir; bir mfuıevi ağabey, baba, amı
ca, garibe iyilik yapmasını sever insan rol
lerini pek iyi basaran bu adamlar • baba 
o\cağı kaçkını çocuğu pençelerine geçirmek
de ve kötü arzularına ram olması için ik
na. ve iğfalde nadiren güçlük çekerler. Za
manımızda İstanbul Ahldk Zabıtası bir Ço
cuk Bürosu kurmuşdur (B.: Çocuk Büro
su, Polisde) ; bu büronun şehre saldığı sivil 
ekiblerin vazifelerinden . biri ve ihtisası da 
bu gibi çocuklar derhal teşhis ederelç hi
mıiyesine almak ·ve icab ederse memleketi
ne ve köyüne geri yollamak, veya İstanbul
da kimsesiz çocukları yetiştirme yurdların
dan birine veya erb§.bı n§musdan bir iş
verenin yanına yerleştirmekdir; baba oca
ğını bırakıp kaçmış bir çocuğun bu ekip
leden biri ile kaşılasması bir hüs_ni tesadüf·· 
dir. 1962 de «cin gibi zeki bakışlı ve temi;ı: , 
içinde bulundukları cemiyetin • kötülükle
rinden bihaber, çalışmak için Samsun'un 
bir köyünden İstanbula kaçmıs» 14 yasında 

Ahmed Aslantaş İstanbul . Polisinin Çocuk 
Bürosunda Yeni Sabah Gazetesi muhabir
lerinden Yener Tuğrul ile şöylece konuş
muşdur : uKöyde babam var, fakat ancak 
kendi karnını doyurabiliyor; çalışmak için 
sekiz ay evvel fstanbula kaçdım; 2,5 lira 
gündelik ile Sirkecide b~ kahveha.nede ~ar
san oldum; beni_ iki gün önce çalışdıgım 

· kahveden koğdular (?), sokakda kaldım; 
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beni köyüme göndermeyin, ben okumak is
tiyorum.» Sabıkası olup olınad1ğı soruldu
ğunda ((a.ca.ib bir şekild~» bakarak: - Sa
bıka ne demek? ... diye sonnuşdur. Okumak 
istediğini söyliyen, saıbıkanın ne olduğunu 
bilmiyen, çalışdığı kahvehfuıeden niçin ko
ğulduğun u belki de hiclbından anlatama
yan, ya.hud kendisi tarafından anlatılıp da 
Y. Tuğrul. tarafından gazeteye yazılmayan 
bu Ahmed Aslantaş'ın «cin gibi zeki bakış
lı» olmasına rağmen bir okul disiplini içine 
girerek tahsilini sağlayabileceği her halde 
varid olmasa gerekdir. Köyündeki baba 
ocağını bırakıp iş bulmak için İstanbula 
kaçan mı1ceraperest çocuklar, toplum hayı1-
tımızda büyük meselelerden biridir. 

ÇOCUK BAĞÇELERİ - (B.: Park
lar). 

ÇOCUK BÜROSU - Korunmaya muh
tac çocukları kurtarma yolunda İstanbul 
Emniyet Müdürlüğünde müstakil bir bü
rodur; Emniyet Müdürlüğü Merkez bina
sında ve doğrudan emniyet müdürlüğü ma-

. kaamına bağlıdır, kurulub çalışmaya bağ
ladığı tarih 26 Ocak 1962, kurucusu o za
manın emniyet müdürü Necdet Uğur'dur: 

Bu büronun kuruluşu, toplum haya
tımızı da tahakkuk ettirilmiş büyük işler
den biridir; Necdet Uğur bir basın toplan
tısında Çocuk Bürosunun gerekçesini şöy
lece anlatmışdır: 

«Suçların önlenmesi konusunda en 
önemli meselelerden biri korunmaya muh
taç çocuklar pro?lemidir. Bu _ç~cuklar~ 
büyük bir kısmının suç çevrelerı ıle henuz. 
bir temıisı olmamışdır. Birinci ve en önemli 
mesele bu durumda olan çocukların suça 
yönelmeden önce sokakdan kur,tarılıp 

korunmasıdır. İkinci me~le çocukların su
ça yönelmiş olanlarının . kurtarılm~s~dır. 
Yetişkin suçluların çevre~ınde ve etkıs~de 
yaşayan çocuklar suça doğru hızla sürük~ 
ıenmektedirler; bu çocukları kurtarmak 
için elimizde hemen hemen hiç imkdn yok-• 
tur. İlgisizlik devam ettiği takdirde bu ço
cuklar geleceğin (hiç tereddütsüz) sabıka
lı suçluları olacaklardır. !Bunun sorumlu
luğu da derece derece hepimizin olacakdır. 
İste bu konu üzerinde çalışmak üzere Em
n:iyet Müdürlüğünde bir Çocuk Bürosu ku-
rulmuşdur. >:. ' 

Çocuk Bürosu, kız ve oğlan 18 yaşına 
kadar olan cocuk ve gençlerle ilgilenmek-
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tedir. 18 yaşını doldurmuş olanlar cezai eh
liyetini müdrik sayılırlar: 

· Polise gelişlerinin sebebleri incelenir. 
Büro o çocukların aileleri, okulları ve diğer 
ilgilileri .ile· görüşür. Ruh sağlık merkezleri 
ile işbirliği yaparak çocuğun suça doğru 
yönelmesinin sebeblerini meydana çıkar
maya çalışır ve çocuğun suça yönelmesine 
sebep olan aksaklıkların giderilmesi için, 
yerine göre :çocuğa veya ailesine yardımcı 
olabilecek yerlere müracaatı sağlar. Fakat 
şurası da acı bir hakikattir ki, çocuk büro
sun un yardımcı olarak gördüğü resmi ve 
özel müesseseler kafi değildir, mevcudlar 
da gereken önemle iş birliğinde büroya za
hir olmamaktadır. 

Çocuk Bürosuna yardımcı olabilecek 
resmi ve özel müesseselerin temsilcilerinin 
büroya giderek oradaki günlük faıaliyeti, 
yakından görmeleri gerekir. Büronun evra- · 
kı, fişleri, cihan edebiyatında .kahramanla
rı bahtsız olmuş çocukların tomar tomar 
müsveddeleridir. · 

ÇOCUK .CANBAZLAR, AKROBATLAR 
- İstanb_ulda · devir devir çocuk ca~baz ve 
akrobatlar yaşlarından umulmayan hüner
lerle büyük söhret kazanmışdır. Üsküdarlı 
Vasıf Hoca: bize tevdi ettiği bir notda şun
ları yazıyor: «1880 ile 1885 arasında !stan
bula bir sirk' g-elmişdi. çeşitli milletden "ce
şitli hüner sahibini toplamışlfir, Japon ve 
Çinliden Kızılderililere kadar vardı. Kızıl
derili 13-14: yaslarmda Mira Mfro Vanznci 
adında bir oğlan vanlı. ki, hem ırkının ken
dine has çjzgileriyle güzel bir çocuk, hem 
de emsalsiz bir nişancı idi. Eğersiz, çulsuz. 
çıplak bir ata biner, yanına sekiz on aded 
kücük ve kısa saplı balta alır, sirkin kurul
du.ğı.ı Çırpıcı çayırında ortaya dikilen ağac
dan ovma acayip bir Cin-Şeytan baslı sırık 
etrafında, dört nala sürer, at kosarken ço. 
cu~un başındaki rengı\rerik tüylü serpuşu 
açılarak evvela bir hoş tem!şa olurdu, son
ra ö küçücük baltaları ağaç sırığa fırlatır . 1 . -
ve hepsi de yukardan asağıya ayni hizada 
dümdüz saplanarak dizilirdi, bir tanesi bi
le sağa veya sola kıl kadar oynamaz, üste
lik baltaların sapları da ayni hizayi tutrıı·
dı. Hünerinden sonra dolaşır, kendi resmi
ni J:ıa.tıra olarak ı kuruşa satardı. İstanbul
lular bu c;;Öcuğu o kadar takdir etmişdi ki, 
resmine 5 kuruş, bir mecidiye verenler de 
olurdu. Yine o tarihlerde canbaz Nuri 
adında 16-17 yaşlarında bir ip canbazı ça-

ÇOCUK 

cuk büyük şöhret kazanmışdı, fakat ken
di yolsuz hareketleri ve uygunsuzlukları ile 
sefalete- düşerek sonunda hırsız oıau, ha
pishaneye düşerek mahvoldu (B.: Nuri, 
Canbaz)». 

İkinci Abdülhamidin son saltanat yıl
larında İstanbula gelmiş v,e Beyoğlunda 
Konkordiya Tiyatrosunda hünerler göster
miş İngiliz Morgan canba.z dilesinden 
Charles Morgan adındaki bir çocuk da kız 
kardeşleri ile beraber büyük bir şöhret ka
z-anmışdır, ki büyük ablası devrin namlı 
hafiyesi Fehim Paşaya Metres olmuşdu (B.: 
Morgan Ailesi. Morgan, Charles). · 

1940 ile 1943 arasında Hüseyin adında 
14-15 yaşlarında bir çingene çocuğu, ya

. iın ayak, pırpırı kiyı\fet Balıkpazarı mey
hı\nelerinde dolaşır, yaşından ve kılık kıyd
fetinden aslaa umulmayan öyle akroba.si 

Mira Mlro Vanzal 
(Resim : Sabiha Bozcalı) 
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hünerleri gösterirdi ki, eğer elinden tuta
cak bir menecer bulmuş olsaydı belki dev
rimizin en büyük akrobatlarından 1:ıiri olur
du, bahtsız şopar bir koruyucu bulamadı, 
sefalet içinde mahvoldu (B.: Hüseyin, Kü
çük Akrobat). Zamanımızda yaşından 

umulmayan hünerler göstermiş bir akrobat 
çocuğu da Erdoğan Durguner'dir (B.: Dur~ 
guner, Erdoğan). 

Söylemeğe hacet yoktur ki, canbazlık, 
akrobatlık aslında · çocukluk çağında elde 
edilen hünerler mümkindir, V•e bu çocuk
lar hemen daima İstanbulun ayak takımı 
arasından çıkmışlar, yahud, menşei ayni 
tabakaya bağlayan bir canbaz babanın oğ
lu olmuşlardır. 

ÇOCUK ÇIRAKLAR - (B.: Çırak). 

ÇOCUK DİLENCİLER - İstanbulda 
dilenciliği iş, meslek edinmiş çocukların 

sayısı da hayli yüksekdir; çocuklar bu müs
tekreh yola, hemen istisnasız dilenci irad
cılarının aletleri olarak atılmışlardır .. Bir 
kısmı, yüzlerinden edeb, hicaıb perdesi yır
tılmış, yüreklerinden · haysiyet, şeref, na
mus cevherleri kazı:rtmış her uzvu yerinde, 
sağlam çocuklar, bir kısmı kör, topal, ço
lak, ayakları, bacakları, kolları, elleri iğri 
büğrü sakat çocuklardır; sakat çocukların 
çoğu için de, dilenci menecerler.i, organiza
törleri tarafından bilhassa vahşiyane s:ıkat 
edildikleri söylenir; hatta bir kısmının, pek 
küçük yaşlarda bu maksadla çalmmıs ço
cuklar olduğu da kuvvetli rivayetler ara
sındadır; 194:3-1944 arasında, diz kapakla
rmda_n iki bacağı kıvrılarak acaib bir sekle 
sokulmuş, ellerini ve kollarım ayak ve ba
cak yerine kullanarak gövdesini, bağdaş 
kurup oturmuş, şekilde yürüyerek dols.san 
15-16 yaşınqa zeki; şirin ve hatta güzel Ab
dullah adında bir, dilenci oğlan, anasının, 
babasının yüzlerini tamamen unuttuğunu, 
ama, küçücük iken koşup oynadığını, gü
.zel güzel esvapları olduğu bir hayal gibi 
hatırladığını söylemişdir. Faillerinin yeri 
idam sehpaları olmaları gereken bir facia 
konusudur. 

istanbulda görülen bir kısım dilenci 
çocuklar da kendileri avuç açmazlar, yaşlı 
kör dilencilere romorkörlük yaparlar, onla
rı yedekte dolaşdırırlar. Bir de kucakların
da.küçücük çocuklar, hatta memede bebek
lerle dolasan kadın dilenciler vardır (B.: 
Dilenci) . Kötü yollara sapmış çocuklardan 

ıslahı en güç, hatta imkansız olanı çocuk 
dilencilerdir. · 

ÇOCUI{ DOSTLARI DERNEĞİ - Ba
şı boş, çok güç durumda ve ekseriya kim
sesiz olan 11 ile 18 yaşları arasında (şim
dilik) erkek çocukları bir yurdda koru
mak, okula veya işe göndererek meslek sa- .·· 
hibi kılmak için 1949 yılında kuruiınuş bir 
hayır derneğidir; kurucuları Süreyya Ağa
oğlu, İffet Halim Oruz ve Şevket Rado'dur; 
dernek, 1951 de İcra Vekilleri Heyeti kara
rı ile umumi menfaatlere hadim cemiyet
lerden sayılmışdır. 

Dernek üyeleri yılda ·en az 6 ve en çok 
120 türk lirası ödemeyi taahhüd ederler; 
diğer gelir kaynakları müsamere, konser, 
temsil, yemekli toplantılar ve emsali yar
dımlarla bankaların, hayır sahiblerinin ve 
resmi dairelerin bu gibi derneklere yapa 
geldikleri yardımlardır. 1963 yılı gelir gider 
tablosunda Çocuk Dostları Derneğinin 154, 
560 lira gelir sağladığı; 25,960 lirasını gıda 
maddeleri, kira bedelleri, giyim giderleri, 
çamaşır masrafları, çocukların harcadıkla- . 
rı ve sair zaruri masraflara harcadıkdan 
sonra büdçesini 128,600 lira gelir fazlası 

ile kapadığı görülmüşdür. 
Dernek ilk çocuk yurdunu 1949 ,, yılı 

haziran aymcJa Feneryolunda kira ile tu
tulmuş bir köşkde tesis etmişdir ve yurd 
bu binada 1962 yılı- haziranı sonuna kadar 
13 sene kalmısdır. Bu on· üç yıl içinde hi
mayesine aldığı çocukları kendilerine bir 
kazanç temin edinceye kadar iaşe etmiş, 
barınd.ırmış, giydirmiş, ceb harçlıklarını 
vermiş, okullara göndermişdir. Feneryo-
1 undaki yurd binası 1962 de tahliye edile
rek sahibine teslim edilirken yurdda altısı 
ilk okula ve sekizi de ortaokul ile liseye gi
den 14 çocuk bulunuyordu. Bina tahmiye
sine okullarda imtihanların bitimine ve 
yaz tatiline rastladığı için, bu çocuklar~ 
dan 2 çocuk kampa., 3 çocuk ailesine yar
dım etmek üzere evlerine, 5 çocuk yardı
ma lüzum görülmeyerek ailel1erine, 3 ço
cuk da himayelerini taahhüd eden hayır se
ver aileler nezdine gönderilmiş, 1 çocuk işe 
verilmişdir. 

1962 - 1963 ders yılı başında Çocuk 
Dostları Derneği Ayazağada ke~di malı 
olan arsada 40 çocuk barındırabilecek ve 
her türlü huzur imkanlarını sağlayacak 
bir yurd binasının teµıelini atmış, bu yapı 
tamamlanıncaya kadar da Esentepede mu-
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vakkad bir yurd açmıştır ve muvakkat yur
da ancak altı çocuğu himtl.ye aguµşuna aıa
bilmişdir. 

Çok temiz ve kibar ellerde bulunan 
derneğin 25 Mart 1964 tarihli idare heyeti 
raporunda inşa halinde bulunan yurd bi
nası için şu satırlar yazılıdır: 

«Mevcud imkanlarla 1962-1963 de ha
yalimiz olan yurd binasının ancak karkas 
kısmını tamamlayabildik, mütebakisinin 
ikmali için daha 250 bin liraya ihtiyacımız 
vardır. Bu paranın toplanması için Milli
yet Gazetesi ile temas halindeyiz. Milliyet 
Gazetesi bir kampanya açmayı düşünmek
tedir. Ancak hiç şüphe yok ki şimdiye ka
dar olduğu gibi şimdiden sonra da kendi 
dostlarımızın bu işte bize en büyük yar
dımcı olacağına inanıyoruz.» 

1964 yılında Hayat Mecmuasında Ço
cuk Derneği He derneğin Esentepedeki mu
vakkat yurdu hakkında şu yazı yayınlan
mışdır: 

«1949 dan beri himayelerine aldıkları ço
cukların hepsi, bugün birer meslek ve ev 
bark sahibi olmuşlar. Derneğin yardımile 
Sanat Okulundan mezun olan Ali, şim<;li 

bir otomobil fabrikasında, amirlerinin tak
dirini kazanmış bir işçi, bir diğeri de istan
buıun büyük firmalarından birinde 1200 
lira maaşlı bir ustadır. 

«Ankara trafik şubesi memurlarından 
biri ve Anadoluda İngilizce öğretmenliği 
yapan bir öğretmen, hep derneğin çabala
rının bir meyvasıdır. 

«Bir çocuğun memlekete yararlı evlad 
olarak yetişmesi için mutlaka ana baba ih
timamına ihtiyacı yok. Öyle çocuklar var
dır ki, her şeye rağmen bugün bir hiç ola
rak ortada kaldıkları halde, ellerinden tu
tan oldu mu, gayretle «iyi vatandaş» olma
sını başarmışlardır. 

«Bugüne kadar hayırsever vatandaşla
rımızın yaptıkları yardımlarla yetiştirdik

lerinin memlekete faydalı birer fert olduk
larını göl"en dernek, şimdi de Ayazağada 
satın aldığı 14 dönümlük arazide, her tür
lü ihtiyaçlarını karşılamaya müsait ibir bi
na yaptırıyor. Fakat 40 çocuğu· barındıra
cak bu yeni yurt binası, yarım kalma teh
likesi ile· karşı karşıyadır. 

cıGeçenlerde derneğin İdare HeY,eti top
lantısına gittiğim vakit, hepsi hanım olan · 
üyeler : - Biz büyük bağışlar istemiyoruz. 
Yapılacak bir tek liralık yardımın bile, bi-· 

zim için değeri çok büyükdür.. . demişler
dir. 

«Çocuk Dostları Derneğinin Esentepe
deki muvakkat çocuk yurtlarına gittik. Bi
zi kapıda: 

Bombolaki bqmbola.ki bo.m bom bom 
Zombolaki zombolaki zom zom zom · 
Ah misafirİer, vah misafirler! ... 
Yaşa misafirler! ... 

diye alkışlarla karşılıyan altı çocuğun. göz
lerinde, sıcak bir yuvaya sahip olma ümi
dinin ışığını görmek mümkündü. 

ıcYurttaki gündelik yaşayış tam bir ai
le hayatı. Srubah yurdun çalar saati olma
dığından,· yurt müdürü İlhami Polater'in 
altıda kampana çalmasile başlıyor. Çocuk
lar yıkanıp giyindikten sorira, ·. yata~arını 
topluyorlar ve hep birlikte kahvaltı ediyor-
18.r. Karşılıklı saygı esas olduğundan, bü
tün yemeklerde beraber masaya oturulup, 
beraber kalkmak şart. Öğleden evvel okula 
giden çocuklar, öğle yemeğini takiben ders 
çalışıyor, sonra da açık havada oyun oynu
yorlar. Gecelerini ise okumak ve müzik 
dinlemekle geçiriyorlar. 

cıYurda alınan çocukların yaş haddi 
:,.imdilik 10-18 arasında. Evde işleri bölüş
~üşler. Her gün biri sofrayı kuruyor, biri 
bulaşığı yıkıyor, diğer biri de tabakları ku
ruluyor. Ortada bir döküntü görmek müm
kün değil. Çocuklarla konuşurken 13 yaşın
da bir afacan: 

- Babam ben doğmadan ölmüş, dedi, 
annem amcamla evlenmiş, fakat amcam 
beni evde istemiyordu. Hayata küsmüstüm. 
Bu yurda geldim. İlkokulu pek iyi ile bitir
dim. Şimdi. bir matbaada çalışıyorum. 

«Diğer biri, ayyaş babasının iştıen atıl
masından sonra kardeşleriyle aç . kalışını 
hatırlamak istemiyor, fakat geleceğe ümit
le bakıyordu., Birisi l;ı.apisteki ağabeyini, di
ğeri babasını hatırlıyor ve üzülüyor. Ka
derleri böyle yazılmışsa, suç bu çocukların 
mı? 

«Geçmişle ilgili konularda daima göz
leri dalan, istikbale ise güvenle bakan bı,ı 
çocuklardan ayrılırken, onların sayıların 

altıdan kırka, kırkdan daha üstün rakam
lara çıkarmanın yardım ellerimizi uzatma -
mıza bağlı olduğunu gördüm» (Edibe Dolu, 
Hayat Mecmuasi). 

1964 de yurdda bulunan altı çocuk 
şunlardı: 

ı. Ahmed. Kolay, ilk okulu bitirmiş, 
matbaa işçisidir; 
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2. Hüseyin Çolak, ilk okulu bitirmiş, 
reklam ve tabela işçisidir; 

3. Abbas Yılmaz, ilk okulu biitrmiş , 
bir fabrikada idare işlerinde çalışmakta
dır; 

4. Akın Akbaş, ilk okulun 4. sınıfın
da; 

5. Zül.kadir Aslantaş, ilk okulun 4. sı
nıfında;· 

6. Raşid Bora, ilk okulun 5. sınıfın

da. 
Bir hayır derneği ile beraber, isimleri

ni bu tarih kütüğüne kaydettiğimiz bu ço
cuklara : şerefli bir istikbal niyaz ederiz. 

1964 de yurd müdürü olan İlhami Po
Iater, böyle bir şefkat yuvasının başında 

bulunmaya elyak bir mürebbi idi; ve der
neğin de sekreterliğini yapmakta idi (B.: 
Polater, İlhami). 

1949 ile 1961 arasında geçen 15 yıl için
de yalnız 10 çocuk, ruhen hasta oldukları 
için yurd hayatına intfüak edememiş, yurd
dan ayrılmışlardır tocak, 1965). 

MeJım,ed KOÇU 

ÇOCUK ESİRGEME KURUMU - (B.: 
Himayei Etfal). 

ÇOCUK GAZETE SATICILAR, MÜ
VEZZİLER - İstanbulda çocukların gaze
te satıcılığı yapması Birinci Cihan Harbi 
mütarekesinden sonra istanbulun düşman 
işgaali altında b'ulunduğu yıllarda, 1918 -
1919 arasında başlamışchr; 1stanbulda çı
kan türk gazeteleri işgal kuvvetleri kuman -
danlığının sansürü altına konmuş idi; san
sürün neşrini yasak ettiği haberleri ve ma
kaaleleri İstanbul halkına duyurmak ve 
okutmak isteyen gazeteler, kapanmayı gö
ze alıp bunları yayınlar iken, müvezzi ola
rak d.a cezai ehliyeti olmayan çocuğu kul
landılar; büyük şehrin ayak takımı arasın
dan seçilen koşarlı, sının gibi pırpırı oğ
lanlar, delikanlı ve olgun yaşdaki m!!_vez
zilere nisbetle hem korkusuzdu, hem de iş-

. gal zabıtası önünden çok daha kolaylıkla 
kaçıyorlardı, · yakalandıkları .zaman da ço
cuk oldukları için, yakayı birkaç tokatla 
kurtarıyorlardı. 

sa.dece rivayete istinad ederek kaydediyo
ruz, çocuk müvezziler eli ile dağıtılan ilk 
gazete, «Hadisatı: . ın Süleyman Nazif tara
fından yazılmış <<Karagünıı başlıklı mak3:a
leyi ihtiva eden nüshasının işgal zıtbıtasin
ca toplanmasından sonra kaçak yayınlanan 
ikinci baskısıdır·'. ' 

İlk adımı vatan hizmeti yolunda böy
lece atılarak, İstanbulda çocukların gazete 
satması, o günden zamanımıza kadar de
vam edegelmişdir (ıB.: Gazete satıcıları, 
Müvezziler). 

Gazete satan çocukların büyük çoğun
luğunu İstanbul doğumlu çocuklar teşkil 
eder; ve hemen hepsi, dar gelirli ve ayak ta
kımı ailelerin evladları, mahalle çocukları
dırlar; bu işe en küçük olarak 12-13 yaşla
rında atılırlar; bir kısmı kendine tamamen 
iş edinir, bir kısmı hem okula gider, hem 
gazete satar. Gazeteelri, baş bdyilerin da
ğıtdığı ikinci el bayilerden alırlar ve veli
nimetleri olan o adama karşı hesablarında 
gaayetle doğruluk üzere hareket ederler, 
bayiin itimadını suistimal eden müvezzi 
çocuk bin içinde bir bile çıkmaz. Çoğu ye
_ timdir, dul an~ı ile, bazan ibir veya iki kız 
kardeşi ile yaşadıkları dar gelif li aile yu-

Ah:ıned Telli Çocuk; Kumkapu 1940 · 
(Resim : Sabiha Bozc@.lı) 
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İhsaın Alacalı Çocuk; Eminönü, 1943 
(Resim : Sabih3 Bozcalı) 

vasına bir gelir temini için bu yola atılmış
dır, kitaıb, kalem, defter gibi kend.i okul 
masraflarını karşılamak, ve esvab, paıbuç, 
ile kılık kıyafetinin tanziminde dileye yük 
olmamak endişesi bir çocuğu gazete sat
maya sevk eden başlıca sebebler arasında
dır; fakat hem gazete satan hem de okula 
giden çocuklar arasından bir orta· okulu 
bitirenler ender çıkar; lise talebesi olup da 
gazete satan çocuklar da binde bir, yok gi
bidir. Gazete -satan çocukların hayatını bel
ki sekiz on çocuğun üzerinde uzun ve ya
kın tedkiklerle tesbit olan R. E. Koçu, mü
şahedelerini ayakdaşları arasında «Tazın 
lakabı ile anılan Ali Salahaddin isimli bir 
çocuğun hayat hika,yesinde kal~tn diline 
vermişdir (B.: Ali, Tazı). 

Bu çocukların bir kısmı büyük ana 
caddeler üzerinde, bir kısmı, gazete oku
yan, alan semtlerin kendilerince benimsen
miş, müşteri peylenmiş sokaklarında, bir 
kısmı meydanlarda, bir kısmı da günün her 

saatinde gazete alıcısı bulunan köprünün 
vapur iskelelerinde, Sirkeci ve Haydarpaşa 
garlarında ve Rumeli yakası ara trenin di
ğer istasyonlarında dolaşırlar, bulunurlar; 
yolcularını almaya başladığı andan hare
ketlerine kadar vapura ve trene girerek 
kamaraları, vagonları çıngıraklı sesleriyle 
dolaşırlar, biri gider, öbürü gelir. 

Gazete isimlerini benimseyerek keşfet
tikleri dil kaadilerine uyarak bağırırlar : 
mesela 1938-1940 arasında, tstanbulun en 
çok satan üç akşam gazetesinden ııHaberıı , 

«Akşamıı , «Son - Posta,: nın isimlerinde, kı
sa ve hafif heceli Haberin adı, isme kuvvet 
verebilmek için iki defa tekrar edilir: ı<Ha
ber . .. Haber! . .. » derler; Akşam adı ise, «şıı 

den sonra bir ııyıı ilavesi ile uzatılarak kuv
vetlendirilir, bu gazetenin adı «Akşıyam ... >: 

diye bağırılır. Çok heceli Son - Postaya ge
lince, .ismin ikinci parçasındaki _((p », yerini 
kuvvetli «b ıı ye bırakır, İstanbulun gazete
ci çocukları: ııSon Basta!» derler; her üç 
gazetenin adı birlikde söylenecekse, başa, 
kısa · ve hafif heceli Hlaber geçer, sonra çok 
heceli Son - Posta kalır, artık ne ortadaki 
akşam adını uzatmaya, ne de «P,n yi ,kuvvet
lendirmeye lüzum vardır, isim zinciri : 
<ıHaber Akşam Son-Posta!>:, diye bağırılır. 

Gazeteler, gazete matbaalarından alı

nan kalın matris kı1ğıdından bir kap için
de sol koltuk altında taşınır ve sağ omuz
dan atılmış bir ]:cayış ile de bu yüke mesned 
temin edilir; bir gazete satıcısı çocuğun 
işe çıkacağı sıradaki yükü en az 5 kilonun 
üstündedir; müşterisi bol bir gazeteci ço
cuğun taşıdığı gazete ve dergilerin ağırlığı 
10 kiloyu bulur. 

Yakın zamanlara kadar gazete satan 
çocukların çoğu, yazın yalın ayak dolaşır
lardı; ekseriya başları ·açık, saçlar püskül 
püskül, eğer yüz nakışları güzel ve vücut
ları da atlet yapısında. olursa koşarlı çıplak 
ayakları ile bu pırpırı oğlanlar bir ressam 
için, İstanbulu temsil edecek bir resim ko~ 
nusu, modelidir (B.: Ataaykut, Murad) . 

. Yukarıda da kaydettik, gazete satan 
çocuklar, İstanbulun çok dar gelirli ve hat
ta ayak takımından ı1ileleri içinden çıkar
lar; günlük hayatlarında, müşterilerden 

gayrı temas ettikleri kimseler, yine o taba
kaların adamları ve · hatta. serserilerdir, ço
ğu da cinsi sapık adamlardır; güzel bir . ço
cuk için gazete müvezziliği bu yönden teh-

. likeli bir yoldur, çok dikkatli davranması 
gerekir; unutmamalıdır ki, bilhassa va-
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pur iskelelerindeki çocuklar, işleri icabı, 

evlerine çok geç, gece yarısına yakın dö
nerler, eğer şehir kenarı, tenha bir sem
tin çocuğu ise, ırzlarından başka küçücük 
k-eselerindeki paraya tamah edecek bir al
çağın pençesinde hayatları bile tehlikeye 
düşebilir. Esrara, eroine, alkollü içkilere 
alışmaları daima mümkindir. 

İstanbulda . gazete bayiliği zengin iş, 
hele serbayilik bir nevi patronluktur, hep
sinin büyük servetleri vardır, ve çoğu da 
çocukluk çağlarında İstanbul sokakların
da koşarlı çıplak ayakları ile gazete sata 
sata, fakat iffet ve istikaametden ayırlma
yarak yükselmişlerdir : Mehmed Ağabey, 
Remzi, Yusuf Ağabey gibi. 

ÇOCUK HAMAM UŞAKLARI, DEL
LAKLAR - Kadimden 1908 meşrutiyetine 
kadar 13-14 yaşlarında, hatta daha küçük, 
sabi denilecek çocuklar «dellAk şakirdi)), 
c<dellak yamağı)) adı :ile İstanbul hamam
larında istihdam edilmiş ve isimleri İstan
bul Kadılığındaki dellak sicil deft~rlerine 
de kaydedilmişdir; 13-18 yaşlar arasında 
tüysüz genç della.klar ise büyük çarşı ha
mamlarının hemen hepsinde, iki üç tane 
mutıakaa bulundurulmuşdur. 

Hamanı müstahdemlerinin İstanbul 
kadılığı tarafından tanzim edilen eski sicil 
defterlerinde çocuk hamam dellakları isim
leri ve künyeleri ne beraber «sabi oğlan)), 
. «taze uşak)), ((taze oğlan,:, «çarebru genç 
uşak)) gibi tabirlerle gösterilmişlerdir. 1885- . 
1895 arasında Beyoğlunda kartpostalcı 
Petrıikinin İtalyada bastırıp tstanbulda sa
tışa çıkardığı İstanbul kartpostallarından 
birisi Galatadaki Kapuiçi Hamamının ca
mekanında çekilmiş ibir fotoğrafdır; bu re
simde ön planda hamamcı ile natır birer 
iskemleye oturmuşlar, arkada da lBı-17 yaş 
arasında peştemalca çıplak üç çocuk dıellik 
durmak.tadır. 1 

Yukarda da kaydettiğimiz gibi, 1908 de 
meşnıtiyetin ilanında İstanbul hamamla- . 
rında çocuk dellak istihdfunı yasak edilmiş
dir; bu yasak zamanımızda da yürürlükte
dir (B.: Dellak; Hamam). 

ÇOCUKJIIRSIZ ÇETELERİ - Hırsız
lık yoluna sapan :bedbaht çocuklar, hemen 
istisnasız evvela sokağa düşmüşler, yersiz 
yurdsuz kalmışlar, haneberduşlara katıl
mışlar, uygunsuz güruhundan cinsi sapık 
adamların pen,çesinde önce üfetıerini kay-

betmişler, sonra hırsız olmuşlardır (B.: Ço
cuk Hırsızlar). Kendi başlarına hırsızlık 
yapan çocukların hemen hepsi tahsilsiz, 
mühmel, çul çaput içinde, yalın ayaklı yarı 
çıplak biçarelerdir. Kleptomani denilen 
hırsızlık hastalığına müptela çocuklar bu 
hükmün dışında kalırlar. 

· Pırprı hırsız oğlanları toplayarak bir 
Çocuk Hırsız Çetesi halinde çalışdıran ser
seriler de çıkmışdır. 

Kendi aralarında hırsız çeteleri kura
rak toplu çalışan çocuklar ise bila.kis, hali 
vakti yerinde, fakat evla.d t~rbiyesini bil
memiş. evladlarını başı boş bırakmış aile
lerden çıkmışlardır. V;azifelerini yapmamış, 
bilmemiş asıl suçlu anaların, babaların 

kurbanları zavallılardır, ve hemen hepsi, 
zamanımızda orta mekt'eb ve lise talebesi 
iken büyük adam gibi para harcamak, on
ların tattığı zevklerden tatmak, için çal
mışlardır; ihmal edilmiş terbiyeleri arasın
da seyredilen gangsterlik filmleri, sözde 
çocuk yayını altında okunan haydudluk 
hik!iyelcri, de başlıca müşevvik. olmuşdur. 

Çocuk hırsız çetelerini büyükler tara
fından kurulub ida.re edilen ve çocukların 
kendileri tarafırıdan. kurulub ida.re edilen 
olmak üzere iki ayrı çeşide ayırmak laz1m
dır. 

İstanhulda çocuk hırsızlar lı::adimden 
beri görülegelmişdir. Büyükler tarafından 
kurulub- idare edilen çocuk hırsız ç•etele
rinden marif•etleri basına aksetmiş olan ilk 
çete 1883 - 1884 arasında Pıtır Ali Çetesi)), 
ikinci ve büyük bir çete 1908 - 1909 ara
sında ccParlak Joze Çetesi» dir. 

Çocukların kertdUeri tarafından kuru
lan hırsız çeteleri ile pis mıiceralara atıl
maları İkinci Cihan Harbindıen sonra baş
lamış ve büyük şehrin toplum hayatının 
önemli ve tehlikeli yaralarından biri ol
muşdur. İki eski çocuk çetesi ile beraber, 
vak'aları, macerfiları ve mensublarının 
isimleri İstanbul gazetelerinde neşredilmiş 
zamanımızın çocuk hırsız çetelerini dikka
te değer isimleri ile bu şehir kütüğüne alı
yoruz, fakat, o kötü yol çocuklarının soy 
adlarını kaydetmemeyi uygun gördük. 

Pıtır Ali Çetesi - 1883 ve 1884 yılla
rında altı ay içinde 18 ev soymuş bir çete~ 
dir; 35 yaşlarında Unkapanında }?eygir sü
rücüsü ve cinsi sapıklık suçlarından hap
se girmiş çıkmış uygunsuz güruhundan Pı
tır Ali adında birinin yine uygunsuz takı-



"Gala.tada Kapuiçi Hamamında dellii.k çocuklar (1885 • 1895) 
(Kartpostaldan Sabiha Bozcalı) 
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mından 15 yaşında beygir sürücüsü Osman, 
15 yaşında haneberduş Kız Şevket, 13 ya
şında Laz Harl!n ve 13 yaşında Güzel Ha
san adında dört çocukdan mürelqrnb ola
rak kurulmuşdur. Bir gece Haydar'da bir 
binbaşının evine girdiklerinde gece yansı 
ahşab merdivenin. gıcırtısına uyanan emir
ber Kırşehirli Arif adında bir neferin ka
SRtur.asını çekerek fırlaması üzerine çocuk 
hırsızl~rdan: üçü kaçmış, Laz Haı:un yaka
lanmış, ve bu oğlan . tarafından çete ele ve
rilmiştir. Uzun süren bir muhakemeden 
sonra Pıtır Ali 15 sene prangaıbendliğe, dört 
çocuk da beşer yıl hapse mahktim o!_Inuş
lardır. 

Parlak Jo:Ze Çetesi - 1908 ile 1909 ara
sında, meşrutiyetin ilk yıllarında faaliyet
te bulunmuş olan bu çocuk hırsızlar çete
sinin kurucu elebaşısı Parlak Joze yahud 
J ozef adında 30 yaşında bir serseridir-, ne 
milletden olduğu bilinmiyor, yalnız .Yunan 
tebalı olduğu kaydedilmişdir. Çete Galata- . 
da kurulmuş ve 4 - 5 ay içinde büyük ~h
rin muhtelli yerlerinde gece ve gündüz pek 
çok ev soymuşlar ve nihayet hep~i yakala
narak İstanbul Cinayet Mahkemesince hır
sız çocuklar yaşlarına göre muttelif ceza
lara çarpdırılmışlardır. Polis Mecmuasında 
çıkan bir mahkeme ilamına göre çetenin ef
radını teşkil eden hırsız çocuklar şunlar
dır; Tatavlada kardeşi Angeli'nin yanında 
oturan 14 yaşında Mihal, Topha.nede Hen
dekde Topal Ahmed Ağanın sabahcı kah
vehanesinde yatıp kalkan küfeci 13 yaş.ında 
Pire Mehmed, aynı kahvede yatıp kalkan 
11 yaşında Aleko, ayni kahveha:ruede yatıp 
kalkan 13 yaşında Perikli, ayni kahveha
nede yatıp kalkan 12 yaşında Yuvan, ayni 
kahvehanede yatıp kalkan 12 yaşında Yani, 
aynı kahvehanede yatıp kalkan 13 yaşında 
Teofilos, Kasımpaşada Bostan Sokağında 
Koltukçu Gani Ağanın akaaretlerinde otu
ran terzi çırağı 14 yaşında P~al, Küçük
mustafal)ıı-a.şada Koloınya ~anı;rıda oturan 
12 yaşında Dimitri. 

Galatada Lüleci Hendeğinde Topal Ah
med Ağanın sabahçı kahvehanesi o devrin 
türlü şenaat ve rezalet erbibının toplan
dığı yerlerden biri idi (B.: Sabahcı Kahve
haneleri; Lülecihendeği K~vehanesi), 
Parlak Joze Çetesinin dokuz hırsız çocu
ğundan altısının bu kahvehanede barınır 
olması buranın nasıl mülevves bir yer ol
duğunu belirtmek için kafidir. 

Arizona Çetesi - 1959 senesinde Do
labderesi içinde ancak iki masa bulunan 
küçücük bir kahvehane Avadis, Mehmed, 

· Recep, Erhan, İzzet, Garbis, Nejad, Şaban 
isimlerinde ve yaşları 16 ile 19 arasında se-

. kiz çocuk tarafından kurulmuş; bir ay için
de 11 bakkal dükkfuu ve 1 elbise boyaha
nesi soymuşlardır; çaldıkları paraları pay
laşıp harcamışlar; peynir, pastırma, sucuk, 
çikolata ve kuru yemişleri yemişlerdir; on
bir bakkaldan kaldırdıkları bin şışe rakı ile 
4000 paket muhtelif cins sigaraları da kıs
men içmişler, kısmen de satmı,ş, satmak 
üzere saklamışlardır. Çaldıkları çayları da 
karargahları olan kahvehdnenin sahibine 
vermişlerdir. Çetenin reisliğini Avadis yap
mışdır. Vechen dilber fakat haylaz bir mek
tebli çocuk olan çete efradından 1 7 yaşm
daki Erhan: «Kahveye, oyuna (kumara) ve 
eğlenceye ( sinema, işret) para yetiştiremi-

Arizona. Çetesinden Erhan 
(Resim : Sabiha Bozcalı) 
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yorduk, bir gün kahvede toplandık, çeteyi 
kurduk ve hemen faaliyete geçtik ... ı:. diye 
anlatmışdır (Mart, 1959). 

Yedibela Çetesi - 1959 senesi eylül 
ayında yaşları 15 ile 19 arasında yedi hay
laz mektebli tarafından kurulmuşdur; Le
vend semtini aylarca dehşet içinde bırak
mış bu çetenin yedi hırsız çocuğunun isim
leri şunlardır: 

· 1 - Mehmed Ali, 17 yaşında, babası 
öimüş, terzilikle geçinen annesi vardır ' , 
Pertevniyal Lisesi dokuzuncu sınıfda iken 
haylazlık yüzünden terketmiştir. 

2 - Kamil, 15 yaşında, milyoner bir 
manifatura tüccarının ogıu. 

3 - Ali Aclan, 19 yaşında, Avusturya 
Lisesinin orta kısmını beş yılda bitireme
miş, belge almış, Nilüferhatun İlk Okulu 
son sınıf talebesi. ' 

4 - Rauf, 17 yaşında, Haydarpaşa Li
sesi dokuzuncu sınıfda iken haylazlık yü
zünden terketmiş, milyoner bir zahire tüc
carının oğlu. 

5 - Galib, 15 yaşında, Robert Kollejin 
ikinci sınıf talebesi, çok zengin bir ailenin, 
zeki fakat cinsi sapık oğlu; Tophane kah,
vehanelerin dıe dolaşır, yaşça akraanı olma
yan haneberduşlarla kötü otellerde ve ha
mamlarda yatmakdan, «bohem hayat~» ya
şamaktan zevk alır. 

6 -- Şükrü, 17 yaşında, fakir çocuk, 
Levend semtinin gazete müvezzii. 

7 - Ali, 19 yaşında, orta halli bir aile
nin orta okulu terketmiş haylaz oğlu, ru
hen Galib'in tam benzeri. 

Bu çocuk ların hepsi Levendde otur
maktadırlar; bir hırsız çetesi kurmayı ilk 
düşünen Mehmed Ali olmuş ve fikrini Ka
mile açdığı zaman hararetli tasvib görmüş, 
sonra diğerleriyle anlaşılmış, ve civarda 
((Perili Köşk» diye anılan kagir ve hara:b 
bir bina. çeteye karargah olmuşdur; çeteye 
önce Gali:bin teklifi ile İngilizce «Teena
gers Çetesi - Büluğ Çağı Oğlanları Çete
si» adı verilmiş, ise de sonra «Yedibela» adı 
daha tumturaklı bulunmuşdur. Çetenin 
kurucusu ve idarecisi Mehmed Ali bir müd
det-Şükrü ile beraber gazete müvezzii ola
rak Levend semti evlerini kapu kapu do
laşmış ve etüdlerini yapmıştır, kısa zaman
da tamamlanan bu etüdlerden sonra da 
zincirleme hırsızlıklar başlamış ve Levend. 
semti, esrarengiz hırsızların karşısında deh
şet içinde kalmışdır. İlk hedef bir Ameri· 
kalının evi olmuş, onu bir doktorun, bir 
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zengin kadının ve bir profesörün evleri ta
kib etmişdir; lO0;000 liralık kıymetin üs· 
tünde muhtelif eşya ve mücevher çalmış-• 
lar, ayrıca 20.000 lira kıymetinde bir de 
pul koleksiyonu çalmışlardır; çaldıklarını 
Perili köşkde yere gömerek, duvar araları
na sokarak saklamışlar, bir kısmını da re
zilane satmışlardır; mesela 15.000 lira de
ğerinde bir yüzüğü 35 liraya vıermişlerdir. 
Profesörün evini soyduktan sonra yakala
nan çete efradı suçlarını itiraf etmişler ve 
bu arada Perili Köşkün esrarını açıklamış
lardır. Haraıb bina gösterilen yerde yapılan 
kazıda toprak altından 50.000 lira değerin
de mücevher çıkarılmış, köşkün sarnıcında 
ve duvar ·'aralarında da sair hırsızlık eşyası 
bulunmuşdur; bu çetenin faaliyeti 1960 Şu
hatına kadar altı ay sürmüştür. Dört zen
gin çocuğunun müşterek itirafları su ol
muşdur : «Ailelerimiz tarafından. ihmal 
edildik, başı boş bırakıldık, hırsızlığı para 
için değil, macera, heyecan için yapdık; 

okuduğumuz romanların, seyrettiğimiz 
filmlerin tesiri altında kaldık.ı:. 

Tekbacak Çetesi - 1960 senesinde 14 
yaşında bir Ortaokul talebesi olan ve ar-

Tekbacak Çetesi, 
Soldan sağa: Nedim, Nusret, Şeref (Çete reisi) 

(Resim: Sa.blha Bozcab) 
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Beşler Çetesi, soldan sağa: Savaş, Kamil (R~is), Salih, Erdon 
. (Resim : Sabiha Bozcalı) 

,,),,· 

kadaşları tarafından Nedim ve Nusret adın
da iki arkadaşı ile kurulmuş, 'Çarşıkapu
sunda kunduracı Serkisin mağazasına gi
rerek 30 çift ayakkabı çalmışlardır; ve 
ayakkabıları satar iken yakalanmışlardır. 

· Beşler Çetesi - 1963 de, «Y:editJeht Çe
tesi» nin iki numaralı üyesi Kıınıil tara
fından kurulmuşdur; milyoner manifatu
racının oğlu 17-18 yaşına gelmiş, ayağını 
alıştırdığı kötü yoldan çekememiş, daha 
doğru bir tarif ve kendisinin de itirafı ile 
zengin ailenin kötü ihmali devam etmiş
dir. 

Bu oğlan, Yedibela Çetesi macerasın
dan sonra· Şişli Orta okuluna devama baş- , 
lamış ve orada İbrahim adında bir arkada
şını iğfal ederek 1961 de yine Levend sem
tinde iki ev soyduktan sonra yakalanmış, 
ve şunlan SÖylemişdir: «Daha _önce Yedi
bela Çetesinde yaşımın küçüklüğü dolayısı 
ile bir ceza yemedim, ibu benim cesaretimi 
arttırdı. Babam bana çok para verir ( ! ) , 
beni çok hoş tutar ( ! ) , niçin çalıyorum, 
anlamıyorum, iş yaparken büyük heyecan 
duyuyorum ... » Bu sefer de ceza yememiş 
olacakdır ki, iki sene kadar ortaya Beşler 
Çetesinin kurucusu olarak çıkmışdır. Çete
nin diğer dört üyesi şunlardır: 

Savaş, 17 yaşında, orta okulu haylaz
lık yüzünden terketmiş, müzik meraklısı, 
Kı1milin teşviki ile ilk hırsızlığı, çetenin 
gözcüsü. 

Salih, 17 yaşında, orta okulu haylazlık 
yüzünden terketmiş, bir elektrikçinin oğ
lu, Kıimilin teşvik ile ilk hırsızlığı. 

Erdoğan, 17 yaşında, orta okulu hay
lazlık yüzünden terketmiş, Kamilin teşviki 
ile ilk hırsızhğı. 

Arif, 20 yaşında, orta okulu haylazlık 
yüzünden terketmiş, neferlikle . askerliğini 
yapmaktadır, çeteye izinli geldiğinde Ka.
milin teşviki ile katılmış, çete yakalandığı 
zaman kıt'asına dönmüş bulunuyordu. 

Beşler Çetesi 1963 yılının şubat ayın
da faaliyete başlamış, nisan ayında yaka-

- lanmış, üç ay içinde hırsiz çocukların çok 
iyi tanıdıkları Levendde dokuz ev soymuş· 
lar ve çaldıkları şeyleri, kıymetlerini bil
meden satmışlardır. Çete Resi K~mil bu se-

-· fer şöyle konuşmuşdur : «Babam zengin 
ama ben ondan harçlık almam, arkadaşla
rım da ailelerinden para almazlar, biz heye
can için hırsızlık yapıyoruz; önümüze gelen 
her şeyi, bir paket sigarayı bile alırız, :biz
ce çalınan şeyin kıymeti mühim değildir, 
çalmak mühimdir ( ! ) ». 

Bu son vak'asında dahi gazeteler bu 
oğlandan «iyi aile çocuğu,:. diye bahsetmiş~ 
!erdir; bizce, bu kadar k,ayıdsızlık karşısın
da servete ·karşı israf ·edilmiş teveccühdür, 
istikbali çok karanlık görülen Kıimil sade
ce <<zengin a.ue çocuğu» dur. B1,1 sosyal dra
mın teşrih yeri bu sayfalar değildir. 

Kara Korsanlar Çetesi - 1963 yılı 
mart ayı içinde Eyyub'da ibir depodan sarı 
maden çalmış dört çocukdan mürekkeb bir 
hırsız çetesidir; kurdukları çeteye bir 
gangster filminden mülhem olarak bu is
mi Vermiş olan ve yaşlan 14 ile 17 arasın
da bulunan hırsız çocukların isimleri Sal
dıray, Seyfeddin, Orhan ve Sa:bahaddindir; 
ikisi ilk okulun ikinci sınıfından ayrılmış, 
ikis ise hiç okumamış oğlanl.ardır; garibi 
şudur ki, soydukları deponun sahibi, ça
lınmış mal satan bir hırsız yatağı çıkmış
dır. 
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Karakorsanlar. Çetesi, soldan sağa: Saldıray, Seyfeddin, Orhan, Sabahattin 
(Resim : Sabiha Bozca.it) 

Şarlo Şeref Çetesi - 1964 yılında arka
daşları arasında Şarla laka:bı ile anılır Şe
rafeddin adında ·14 yaşında bir -orta okul 
kaçkını tarafından kurulmuş ve İstanbul · 
tarafind,a aylarca faaliyetde ,bulunarak yir
miden fazla dükkıtn soymuşlardır, çaldık
ları paraları da kahvehanelerde kumar 
oyunlarında yemişlerdir; çete, reisleri ile 
beraber üç çocuk.dan mürekkeb olub diğer
lerinin isimleri Sabahattin ve Ergundur; 
Şarla Şeref Çeteşi Zafer isminde bir okul 
arkadaşları taraİından yapılan ihbarla. ele 
geçirilmiş, · ve çete reisi Unkapanınqa bir 

Şarlo Şeref Çetesi, soldan sağa: 

kahvehanede Okey de11ilen kumar oyunu 
oynarken tevkif edilmiş 14 yaşında oğlan 
polislere yaşından, boyundan umulmayan 
küstahlıkla: «Biliyorum ... bizi Zafer ele ver-
di beni znr yakalardınız ... fakat Zafer bu 
hainliğini hayatı ile ödeyeecktir, elinizden 
kurtulur kurtulmaz önce onu temizleyece
ğim!. .. n demişdir (Haziran, 1964) . · 

ÇOCUK HIRSIZI YAHUDİLER VAK'
SI - 1715 de geçmiş bir vak'adır; o tarihte 
Kaptan Paşa -olan ve «Canım Hoca.» laka
bile anılan· Hacı Mehmed Paşanın Kethü-

dası Moralı Ali Ağanın evi Ha-
liç Fenerindeydi. Bir gün Ali 
Ağ·anın y'edi sekiz yaşlarında 
Ahmed adındaki oğlu evleri
nin l{apısında dururken mey
va satan bir Yahudi geçer, Kü
çül{ Ahmed de meyva almak 
ister, çocuğun yalnız, sokağrn 
da tenha bulunmasını fırsat 

.il:1ilen Ya:hudi manav: 

Sabahaddin, Şarlo Şeref, Ergun (Haber Ajansı) 
(Resim : Sabiha Bozcalı) 

----' Şuracıkta daha güzel ye
mişlerim var, gel sana onlar
dan' vereyim! diye masumu 
kandırır, yanına alıp Balata 
kadar ,kaçırır, ve ·Balat ]ı:a

pısından içeri, o zaman-
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lar her odasında bir ailenin barındığı kır
kar ellişer odalı Yahudhane denilen hana 
benzer apartımanlardan birinin içine atar. 
Fakat bu Yahudi manavın bir Türk çocuğu 
ile Yahudihaneye girdiğini tam o sırada 
yoldan geçen .bir yeniçeri neferi görür : 
«Tiz g-etirdiği:tıiz müslüman masumu ve
rin!>> diye gürleyerek Yahudihanenin ka
pısına dayanır. Yahudihanedeki Yahudiler 
büyük bir. yaygara kopararak yeniçerinin 
başına üşüşür, yeniçeri de etrafına yoldan 
geçen müslümanları toplar. Yeniçerinin 
elinden kurtulamıyacaklannı ,anlayan Ya
hudiler «Yemiş vermek için çağırmıştıkn 

diye Ahmedi teslim ederler, fakat çocuğu 
alan yeniçeri bununla kanaat etmez, -etra
fına toplanan müslümanlarla Yahudihane
de bulunan, elli kadar erkeği toparlıyarak 
yollarda peşlerine takılan büyük bir kala
balık ile gürültülü bir alay halinde Eyyub
da yazlık yalısında oturan Sadrazam Si
lahdar (Şehid) Ali Paşaya götürür, mace
rayı çavuşbaşı ağaya nakleder, o da sadra
zama bildirir. Ali Paşa, çocuğu görüp bir
kaç akçe ihsanmda bulunur ve: «Seni ça
lıp saklamak murad eden yahudileri görsen 
bilir misin?ı:. diye sorar; çocuk ~Bilirim!» 
der. Elli kadar Yahudiyi getirirler, çoçuğa 
gösterirler. Ahmed de: «Bu •çaldı, bunlar 
da sakladı.n diye üçünü ayırır. Kıyafetleri 
değiştirilerek Yahudileri dört beş defa ço
cuğa, gösterirler; Ahmed de her seferinde 
aynı adamları seçip çıkarır. Bunun üzerine 
Ali Paşa, çocuk hırsızı manav ile iki suç 
ortağının idamlarını emrederek diğer mev
kufler serbest bırakılır, mahkılmlar da Ba
lat'm muhtelif yerlerinde asılırlar. 

Bibl.: R§.şid Tarihi, IV. 

ÇOCUK HIRSIZLAR İstanbulda 
kendi başına ve hesabına hırsızlık · y;apan 
çocuklar, büyük çoğunluk ile mutlak sıkın-. 
tı içinde kalmış, hatta. aç kalmış, kimsesjz 
bedbaht· çocuklar olmuşdur. Y~alanıp 
mahkum olduktan sonra da «hırsızıı dam
gası altında, iffet ve namusları ile birlikde, 
insanlığın süsü olan bütün iyi sıfatlarım 
kaybetmişlerdir. Bu bahtsızların çoğu da 
16-18 yaş arasında, para kazanma, iş bul
ma macerası ile İstanbula gelerek burada 
en küçük bir yardım, himaye göremeyen, 

. sokakda kalan, şaşkına dönen, önlerine bir 
fırs~p da çıkınca, hayli tereddüt ettikden 
sonra çalan küçük delikanlılardır Aslen İs-

tanbullu olup da. hırsızlık yoluna sapan ço- · 
cuklar ise, önce türlü sebeblerle kötü kişi-· 
lerin eline düşerler, iffet ve namusları kir• 
letilir, olgun çağda sa:bıkalı hırsızlarla da 
ülfet ederek, ya kendi başlarına, yahud on
ların el ulağı olarak hırsızlık yoluna sapar
lar. 

Cinsi sapıklara vücudunu kiralay~n 'u
fetsiz çocuklar ve küçük delikanlılar, bazi
çei hevesat olduğu adamın üzerinde büyük 
paralar gördüğünde, bu gibi münasebetler 
ekseriya bir alkollü içki alemi ile başladı
ğından ve son durağı da bir otel odası, han 
odası, her halde tenha bir yer olacağından, 
adamı, kendisinden istediğini alıp sızdık

tan sonra, çalmak için öldürmekden, bir 
katil olma.kdan dahi çekinmezler. 

Hemen hepsi yakalandıkları zaman ya
lın a.yaklı, . yarım pabuçlu, üstleri çul ça
çutlu perişan adi hırsız çocuklar arasında 
«kleptornann denilen ruh hastalarına, ya
ni ihtiya~cı olmadığı halde çalan çocuğa 
pek az rastlanır. O bahtsızların hepsi bida
yet-de korunmaya muhtaç çocuklardır (B.: 
Çocuk Bürosu). 

COCUK HIRSIZLARI; ÇOCUK IDRSIZ
LI•ĞI - İstanbulda, hatta memleketimiz
de, öldürme tehdidi ile zengin ailelerinden 

. büyük paralar çekmek için çocuk hırsızlığı, 
yani çocuk hırsızlığının gangsterlik sekli 
görülmemişdir. Fakat büyük şehir zıföıta 
vukuuatı arasında bizan çocuk hırsızlık
ları da ka.ydedilmiŞdir. 

Bunlar da önemli vak'alardır. Zira ça
lınan çocuklar daima sabi olmuş, ve bu ço
cukların göz, el, kol, ayak, bacak gibi ~zuv
ları sakat edildikden sonra dilencilik yo
luna sevkedildikleri en feci ihtimal olarak 
kuvvetle söylenegeimişdir. Çocuk hırsızla
rının bir kısmının da göçebe oba çinge
neleri olduğu, çaldıklsırı çocuklan çingene-
leştirdikleri, veya memleketimizin başka 
bir köşesinde evladsız ailelere evladlık ola
rak sattıkları bu konunun edebiyatına geç· 
rniştir. Fakat çalınan çocuğun adı ile belli 
bir vak'a tesbit edemedik. Kayb olup d&. 
bulunamayan ve çalınmış oldukları üzerin
de durulan sabilerin bir kısmının bir ka
zaya kurban gitmiş ve feci akibetleri öğ
renilememiş olanları da düşünülebilir. Son 
yıllarda çocuk hırsızlığı vak'alarının en 
mühimmi, İstanbul basınında çok geniş bir 
yer almış ve üzerinde uzun zaman durul-· 
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muş Ayla Özakar adında küçük bir kız ço
cuğunun güpe gündüz şehir ortasında kay

. bolması vak'asıdır (B.: özakar, Ayla). 
İstanbulda kadimdenbe.ri bu konuda 

nıeşhur bir rivayet de küçük müslüman 
türk çocuklarının yahudiler tarafından ça
lınıp ((İğneli Fıçın ya atıldıkları efsanesidir. 
Tarih kaynaklarımızda., yahudiler tarafın
d~ bir çocuk çalma vak'ası v~r ise de iğ
nelı fıçısı yokdur (B.: Çocuk Hırsızı Yahu
diler Vak'ası). 

ÇOCUKLARI KORUMA BİRLİĞİ -
İstanbul Vilayeti ve Belediyesi tarafından 
k~s:siz' çocukları korumak için kurulmuş 
bır bürodur; Sultanahmedde Divan Yolun
da Ticarethfuıe Sokağındadır; 1949 da ka
bul edilmiş 5387 sayılı kanuna göre ve Be
lediye kanunları hükümleri gereğince 1956 
yılında teşekkül etmiş, 1957' de 5387• sayılı 
kanun kaldırılıp yerine 6972 sayılı ka:nun 
kaıbul edilince Birliğin niwmnamesi de bu 
yeni kanuna göre tadil edilmiş ve Birlik 
faaliyete: 1 - Anası ve baıbası olmayan ço
cukları; 2 - Anası ve. babası belli olmayan 
çocukları; 3 - Anası ve babası tarafından 
terk edlmiş çocukları; 4 - Anası ve babası 
tarafından ihmal edilerek dilenciliği ve al
kollü içkiler ve esrar gibi uyuşturuçu mad
deler kullanmaya sevkedilen çocukları ko
ruma faaliyetine geçmişdir; Birlik bu hiz
meti Milli Eğitim ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlıkları ile müştereken if§. et
mektedir; fakat yukarda zikredilen kamın 
gereğince Birliğin bir çocuğu koruması 
için, o çocuk hakkında Sulh Hukuk Mah
kemesinin korunma kararı vermesi icab et
mektedir. Birlik adına korunacak çocuklar 

· için yaş haddi, her iki rakam dahil, 5-18 
olarak tesbit edilmişdir. 1963 yılında Ço-
cukları Koruma Birliği adına: : 

1 - Koruyucu aileler yanında 55; 
2 - Darülaceze Çocuk Kreşinde 100; 
3 - Çocuk Esirgeme Kurumunun Ey-

yub, Kasımpaşa ve Kocamustafapaşa Ba
kımevlerinde 85; 

4 - Atatürk Yetiştirme Yurdunda 
200; 

5 - Ağaçlı Yetiştirme Yurdunda 100· 
- ' 

6 - Büyükçekmece Yetiştirme Yur-
dunda 120; 

7· - Küçükyalı Yetiştirme Yurdunda 
, 150; 

4083 ÇOCUK 

8 - Yakacık Yetiştirme Yurdunda 
240; 

9 - Muhtar Özkaya Yetiştirme Yur
dunda 22; 

10 - Büyükçekmece Kız Yurdunda 30; 
ki cem'an H02 kimsesiz çocuk bulunµyor
du. 

1963 yılında bebekden 5 yaşına kadar 
olan kimsesiz çocuklar ile, geri zel{aJ,ı ço
cuklar için de ıbir yetişdinne yurdı;. inşa 

edilmişdir, ve bir deneme olarak önce 30 
çocukluk bir kadrosu olacakdır, iyi sonuç 
verirse çocuk sayısı arttırılacakdır. 

Çocuk konusunda toplum hayatımızın 
büyük derdlerinden biri, anasını kayb.etmiş 
olub da sadist üvey anaların elinde zalima
ne hırpalanan bahtsız çocuklardır (B.: Ço
cuk, evinden kaçan çocuklar); kanuni im
kdnsızlık ile Çocukları Koruma Birliği o 
biça.relere maalesef elini uzatamamaktadir 
(19-63). 

Hakki GÖKTÜRK 

ÇOCUKLARIN GECELERİ FENERLİ 
SEFER DUASI ALAYI - Tanzim.attan ön 
ceki devirde sefer zama:nları. «sabinin du
ası makbul olum. denilerek tstanbulda ilk 
mekteb çocukları toplanır, geceleri büyük 
bir alay tertib edilir, alayda binlerce çocuk 
cebhedeki orduların muzaffer olması içir, 
yüksek sesle dua ederdi; 'hem şirin, hem 
rikkat uyandıran bir sahne olub alayı sey 
redenler de ayrıca, gözleri yaşararak, dua 
ya iştirak ederlerdi 1183 (miJAdi 1769). Rus 
seferi içinde duacı çocuk alayının yapılma
ması için şayanı dikkat bir ferman vardır; 
fermanın bugünkü dile çevrilmiş sureti su-
dm: . 

«İstanbul Kadısı faziletli efendiye; 
«İslam askerirtin manzur ve muzaffer 

ve düşmanın mağlub ve kahrolması için 
müslüman çocuklarının alay gösterip· dua 
etmesi icad edilmişdir: geceleri 100-150 ve 
daha ziyade çocuklar kandiller ve fenerlerle 
sokak ve mahalleler arasında dolaşırlar. Fa
kat çocukların arasına du.ıi alayı temaşa
sı bahanesiyle :bazı erazilden kimseler girip 
türlü fesadlar olmasına sebep olacağından 
bundan böyle çocukların cemiyet ile sefer 
duasına çıkmalarına ruhsat verilmeyecek
dir; eğer geceleri duacı çocuk alayları gö
rülecek olursa çocukların. babaları hocala
rı ve sair lazım gelenler mes'ul tutulacak-
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dır; bu yasağın ilgililere gereği gibi anla
tılması.ıı 

Güzel ve· asil bir duygu ile yapıla gelen 
bu dua alaylarının bir takım ahlaksız hay
ta güruhu yüzünden yasak edilmesini ga
ribsememek lazımdır. Hükumet o erazil gü
ruhunun hakkından gelemeyecek acze düş-· 
müşdür; ı 769 tarihinde İstanbul un asayi
şinin temini, korunması ile görevli yeniçe
riler ve acemioğlanları, kendileri bu türlü 
rezaleti ve şenaati irtikab eden bir şehir eş
kiyası haline gelmiş bulunuyordu (B.: Ye
niçeriler; Kolluklar; Acemi-oğlanlar). 

ÇOCUKLARIN KÖŞESİ (İstanbul Rad
yosunda) -Aşağıdaki notu Ses mecmuası
nın (B.: Ses) 1962 yılında bir müddet de~ 
vam edib sonra ardını kesdiği «Radyo Prog
ramları İlavesi» nden alıyonız. 

«Pazar günleri 10.00 - 10.30 arasında 

yayınlanan Çocukların Köşesi programı, 

Radyo Çocuk Kulübü tarafından hazırlan
maktadır. 

«Radyo Çocuk Kulübü ilk olarak 1952 
senesinde kurulmuş iki sene devam eden 
bir çalışmadan sonra, 1954'te bazı sebepler 
dolayısiyle faaliyetine ara vermiştir. 1956 
yılında yeni ibir anlayışla, yeniden kurul- · · 
muş ve metodlu ·bir çalışma ile günümüze 
kadar gelmişdir. 

· «Bugüne kadar yüzlerce küçük bu yu
vaya gelmiş, sanat yeteneği olanlar her ge
çen gün bu yeteneklerini mükemmele doğ
ru götürürken diğerleri de bilgi da.ğarcık
larına büyük şeyler koymuşlardır. Kısaca 
söylemek icaıb ederse «Radyo Çocuk Kulü
bü» bir eğitim ve sanat yuvasıdır. 

«Her pazar saat 10.00 da yayınlanan 

30 dakikalık bu program kısa sürmesine 
rağmen hazırlanışı bakımından uzun bir 
prova devresi geçirir. Kulübün bütün §.za
ları, pazartesi günleri öğleden. sonra Radyo 
Evinde toplanırlar. Programın esasları tes
bit edilir, rol bölümü yapılır ve bütün ço
cuklar üzerinde teker teker çalışılır. Prog
ram teknisyeni Karni Acım ve Efektör Fah
ri Taç'ın iştirakiyle çarşamba günleri öğle
den sonra banda kaydedilir. Gerekli mon
taj yapıldıktan sonra artık yayına hazır
lanmış olur. 

Radyo Çocuk Kulübü programlarının 
yöneticiliğini birkaç seneden beri Nadide 
Arcan yapmaktadır. Çapa İlkokulu Mü~ire
si olan Na.dide Arcan, Çocukların Köşesi 

.c 
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hakkında şunları söyledi: «.Senenin bütün 
haftaları hakkında umumi bir plan yapı
lır; yani her haftanın karakteristik vasıf
ları belirtilir. İlköğretim haftası, Trafik 
haftası, Sağlık haftası gibi... Programları
mız müzik ve söz temsil olmak üzere ikiye 
ayrılır. Müzik yayınlarına İlk, Orta ve Lise
lerdeki müzik öğretmenlerinin kendi okul
larında hazırladıkları korolar Radyoevine 
gelerek programa iştirak ederler. Sözlü ya
yınlara ise kulüp üyeleri katılırlar. Çalış
maların çeşitlerini temsiller, radyofonik 
masallar, hikdyeler, fıkralar, şiirler, bilgi 
köşeleri ve soru yarışları teşkil etmekte
dir. ıı 

«Bu programın· söz bölümüne iştirak 

etmek_ istiyeh küçüklerin pazartesi günleri 
saat 14.00'de Bayan Nadide Arcan'ı görme
leri gerekmektedir.>:, 

ÇOCUKLARIN YER MAHYALARI 
Asrımız başında İstanbul çocuklarıı+ın ra·· 
mazan geceleri gaayetle hoş, şirin bir eğ
lencesi idi; büyük midya kabukları toplar · 
lar, içlerine azıcık z~ytinyağı koyarak pa 
mukdan yaptıkları fitillerle o midya ka· 
buklarıni birer kan dilcik haline getirirler ve. 
bu kandillerle cami ve mescid a.vlularina, 
çiçek, gemi, top gibi şeki_İlerle yer mahyala-' 
rı kurarlardı. Bu mahyacı çocukların, ele
başıları ekseriya mahalenin fakir bir fülesi
nin evladı olur, teravih namazına gelenler
den «Yağ parası, mahya bahşişin · toplar. 
hem masrafı çıkarır, hem de kendisine her 
gece bir mikdar harçlık sağlar idi. M§..sum, 
şirin, seyri hoş, çocukların bedii zevkini de 
geliştiren bir meşgale idi. Birinci Cihan · 
Harbinin türlü büyük ızdırapları ve yok
sullukları arasında unutuldu. 

COCUKLU AİLENİN KİRA İLE MES· 
KEN-· BULMA ZORLUĞU - İst.anbulun 

· günlük toplum hayatında çocuklu ve bil• 
hassa çol{ çocuklu ailelerin kira. ile mesk-en 
bulma zorluğu kadimden beri devam ede 
gelen bir derddir. Ev sahibleri t,trafından 
çocuk her neden ise tahrfükar olarak gö~ 
rülmüşdür; bir evin kiracı tarafından iyl. 
korunmasının, çocuk meselesi olniayıb ter 
biye meselesi olduğu hakikatı pek garfüdiı 
ki ev sahiblerince görülememişdir. Çok ço 
cuklu bir ailenin mesken bulma güçlüğü 
üzerine en parlak örnek 1962 yılında «Bt· 
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len» !ilesinin Hürriyet Gazetesi tarafından 
umumi efk!ra aksettirilen macerasıdır. 

Bir serbest iş adamı olan Mustafa Bi
len ev kadını eşi Bayan Kudret Bilen o ta
_ rihde dokuz evlıid sahibi mesut bir aledir; 

karı koca . ayrı ayrı İstanbul, Beyoğlu, Bo
ğaziçi, Anadolu yakasında Pendik'e, Rume
li yakasında Y eşilköye kadar 4 ay içinde 
120 mahalle ve semt dolaşmışlar; «Dokuz 
çocuğumuz var ... » dedikleri zam.an ne ev. 

:BJien Ailesi -
Soldan sağa ve · yukardan aşa.ğı ( yaşlar rakamla gösterilmiş. 
tir): Anne Ku.dret (31), Baba Mustafa (39), Bingiil (1'7), Ab
dullah (l!r), Nurgül (13), Songül (11), Tahil' (9), Saadet (7), 
Taner (5), Tuncer (2), Tülin (1). · 

(Resim: M. Teoman'ın fotografından S. Bezcalı) 

ve ne de apartıman katı, bu
lamamışlardır. Hürriyet Ga
zetesindeki satırlar, bu şehir 
kütüğü.ne geçecek kıymetde 

toplum hayatı notlarıdır : 
· «Nevşahir'in Avanos ilçesi
nin Genezin bucağında doğan, 
10 kardeşten b,iri olan Mus
tafa Bilen, 17 senedir Ankara
da inşaat müteahhitliği ya
pannış. İşler kesat gitmeğe 
başlayınca, İstanlbulda . daha 
iyi iş yaparım ümidiyle, çolu
ğu çocuğu toplamış buraya 
gelmiş. Ev eşyalarını konu 
komşuya dağıtmış, kendileri 
de, birkaç gün için Kadıköy
deki kızkardeşi Sevim Tüze' -
nin bir ,buçuk odalı evine mi
safir olmuşlar. Başlamışlar ev 
aramağa, cebindeki ibir kaç 
bin lirayı kan - koca, bu uğur
da vasıta parası ile tellfil üc
reti olarak sarfetmişler. Pa
rasız da kalınca, -ba:ılamışlar 
eşyaları satmaya. Bir kaç gün 
önce 4 koltuğu 200 liraya ver
mişler. Bugün cepte kalttuş 
85 lira. 

((Ev sahiplerine hep doğru
yu söylemişler: - Biz kan ko
cayız, 9 da çocuğumuz var ... 
demişler. Dokuz çocuk oldu
ğunu duyan her ev sahibi, 
kayıtsız, şartsız, bunları red
detmiş. Bir ev kadını olan 31 
yaşındaki Kudret Bilen : -
Onuncunuİı yolda olduğunu, 
bilseler, bizi, lbelki de mahal
lelerine sokmıyacaklar... di-

. yor. 
ccAnnelerinin izaıhına lüzum 

yok, çocuklar 1birbirinden tat
lı, birbirinden güzel, !birbirin
den ter-biyeli. Bu terbiyeyi an
ne, 17 yaşındaki lise talebesi' 
Bingül'e vermiş, sonra çocuk
lar bir.birlerini yetiştirmişler 
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15 yaşındaki Abclullah orta üçte, 13 yaşın
daki Nurgül orta birde, 11 yaşındaki Son
gül 5.ci 9 yaşındaki Tahir 3. cü, 7 yaşındaki 
Saadet de 1 inci sınıfta. 4 aydır misaf ireten 
kaldıkları Mus.tafanın annesi Nuriye Ha
nım ile kardeşi Mehmet Bilen'in; Nişanta
şı, Meşrutiyet Mahallesi .Sütlü Sqkak 5 nu
marada 6 metrekare eb'adındaki iki odalı 
evleri de sanki ayrı bir sınıf. Okula giden
lerin hepsi ders çalışıyor Herkes birbirine 
yardım ediyor. Kudret Bilen: - Böyle na
sıl okunur bilmem ama, yine sınınarını ge-
çiyorlar ... diyor. · 

·«Bu arada bir bodrum katı ·bulmuşlar, 
bütün şartları kabul ederek yerleşmişler. 
Ancak girerken ((Birkaç çocuğumuz. var di
yen kiracıla.rın dokuz çocuğunu gören ev 
sfilıibi, daha ilk günden elektriği, suyu kes
miş, gazı lrnpamış, velhasıl tezelden Bilen 
ailesini yine sokakta bırakmış.,:. ( Zeyyad 
Gören, Hürriyet Gazetesi). 

ÇOCUK PADİŞAHLAR - istanbulda
ki Osmanlı tahtına çocuk iken çıkmış, otur
tulmuş pıidişahlar şunlardır. 

Birinci Sultan Ahmed; üçüncü Sultan 
Mehmed ile Handan Sultanın oğlu, baba 
üçüncü .Sultan Mehmedin ölümü ile boşa
lan tahta hicri 18 receb 1012 ve milıidi 17 
aralık 1603 de 14 yaşında iken oturdu. O 
devir için çok gartb görülür, 14 yaşında ol
duğu halde henüz sünnet edilmemişti, pa
dişah olduktan bir ay kadar -sonra 23 ocak 
1604 d.e sünnet edildi (B.: Ahmed I; cild I, _ 
sayfa 279). 

İkinci Sultan Osman ( Genç Osman). 
Birinci Sultan Ahmed ile Mahf iruz sıiita
nın oğlu; akli muvazenesi bozuk amıcası 

Birinci Sultan Mustafanın tahttan indiril
mesi üzerine hicri 1 r-ebiülevvel 10-27, milıi-
di 26 Şubat 1618 de 14 yaş~da iken tahta 
oturdu ve 18 yaşında iken tahttan indiri
lerek Yedikule Zındanında şehid edildi (B.: 
Osman II) _ 

Dördüncü Sultan Murad; Birinci Sul
tan Ahmed ile Mahpeyker (Kooei:n) Sul
tanın oğlu; akli muvazenesi bozuk am.ıcası 
Birinci Sultan Mustafanın ikinci defa taht
tan indirilmesi üzerine hicri 15 zilkaade 
1032, milıidi 10 Eylül 1623 de ve 12 yaşında 
iken (bir kayde göre de 14 yaşında iken) 
tahta oturdu (B.: Murad IV). 

, ·Dördüncü Sultan Mehmed; Sultan İb
rahim ile Hatice Turhan Sultanın oğlu; 

babası Sultan İbrahim.in bir saltanat dar
besi ile tahttan indirilmesi üzerine hicri 18 
receb 1058, miladi 8 ağustos 1648 de 7 ya
şında iken ts.hta oturdu; piidişah iken 1650 
de sünnet oldu (B.: Mehmed IV). 

Sultan Abdülmecid; İkinci Sultan 
Mahmu dile Bezmialem Sultanın oğlu; ba
bası İkinci Sultan Mahmudun ölümü üze

. rine hicri 19 rebiillahir 1255, mil§.di 3 tem
muz 1839 da 17 yaşında iken tahta iturdu 
(B.: Abdülmecid; cild I, sayfa 125). 

ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ENSTİTOS-0 
- 1957 yılında İstanbul üniversitesi 1'l!b 
Fakültesine bağlı olarak kurulmuş bir ens
titüdür; 1964 yılında ·bu enstitünün müdü
rü Ord. Prof. Dr. İhsan Şükrü Akse! idi; 
bu enstitü yapdığı araştırmanın neticesini 
1964 yılı ekim ayında tstanıbul basınına şu 
acı şekilde tebliğ etmişdir: ıcTürkiyede ço
cukların % 62 i geri zeka.Iıdır; bunun da 
başlıca 3 sebebi vardır: 1 - Çocuklann iY! 
beslenememesi, 2 - Sosyal ve iktisadi şart
Iann kötü olması; 3 - Cehalet.>:, 

Enstitü müdürü yukardaki ~es~n hük
me şu beyanı eklemişdir: 

«Bu araştırma uzun zamanda tamam
landı. 4 ayn sınıftan muhtelif ailelere men
sup 80 çocuk tesbiıt etmiştik. Bunlardan 20 
si Nişanta.şı ve Şişlide oturan zengin ailele
rin çocuklarıydı. 20 sini Cibaliden . işçi ço
cukları teşkil ediyordu. Topkapı tarafında 
oturan esnaf ve memur ailelerinin çocukla
rından 20 ve Taş.lıtarlada gecekondularda 
oturan göçmen ailelerinden de 20 çocUk 
ele aldık. Çocuklar, kendilerine hissettiril
meden ger,ek okulda uzun müddet müşa
hede altında bulunduruldu ve muhtelif ze
ka testleri yapıldı. Neticede gördük ki, zen
gin ailelerin .çocukları diğerlerine nazaran 
daha zeki. .. İkinci durumda zeki olanlar 
ise gecekonduda yaşıyan göçmenlerin ço
cuklarıydı. Memur ve esnaf çocukları 3 ün
cü nihayet işçi sınıfının çocukları ise 4 ün~ 
cü derecede zeki olarak karşımıza çıktı. 

ccGecekonduda yaşıyanların; işçi, me
mur ve esnaf çocuklarına nazaran daha ile
ri derecede zeki olmasının sebeplerini de 
inceledik. Göçmenler, bundan evvel azınlık 
olarak yaşadıkları yerlerde ezilmemek için 
çalışmışlardı. Mallarını, mülklerini orada 
bırakıp Anavatana geldikleri için bunlara 
yeniden sahip olabilmek üzere aynı çalışma. 
temposu içinde bulunuyorlar. Hemen · be-
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lirtmeli, hayat seviyeleri de yükseliyor ve 
. çocukll;lrına iyi, kuvvetli yemekler yedirme

ye bilhassa dikkat· ediyorlar.» (Hürriyet 
Garetesi, 16 Ekim). 

İnsanı ubütün varlıkların en mükem
meli ve bütün mahlftkların en şereflisi» 
(Ekmeli mevcudat ve eşrefi mahlftkaat) 
kıl~ zeka cevheri, kan kanşmala.rına bağ
lı bır Allah vergisidir. Refah ile, besi ile 
ilgisi yokdur. Türk Milleti, tarihi boyunca. 
öyle işler başarmışdır ve öyle eserler ibda 
etmişdir ki evladlarırtın yüzde 65 i geri ze· 
kfilı bir milletin harcı değildir Çoculcları
mızın iyi beslenememesi ve kötü sosyal ve 
iktisadi şartlar, ancak Birinci cihan Harbi 
başına kadar maziye götürülebilir. Hiç bir 
milletin zeka cevheri elli yıl içinde böyle 
bir tedenni kaydedemez. Cehalet sebebine 
gelince, o yönden de milletimizin bugünkü 
durumu, muazzam işlerin başarıldığı asır-

, lara nisbetle çok üstündür. Türlü nimet
ler'le refah içinde büyültülmüş, kendisi de 
müderris payeli oduğu halde, lazımlığa 

oturan bir kadıaskerzıidenin geri zekasını 
tehzil yollu c<Ana... oturak bana bum de
di! ... n sözü mizah tarihimize geçmişdir. 

BakU"köy civarında. bir darülfünun hocası
nın bir mamut iskeleti bulduğunu gazete
lerde ilan ettiği zaman, bulunan iskeletin 
mamut iskeleti olmayıp İkinci Abdülhamid 
zamanında İstanbula gelmiş bir sirkin has
talanıp ölen filine fild olduğunu da avam
dan bir adam açıklamışdı. Ayvan.sarayda 
Kalafat yerinde amele olan bir tulumbac1 
Çingene Cevdet de bir gece bir tiyatroda 
Otello rolüne çıkmış ve o rolü ermeni ak
törlerden kat kat üstün başarı ile temsil 
etmişti (B.: Cevdet, Çingene). Cahil kala
fat amelesinin üstün zekasını kaıhul etmek 
gerekir. Bu ansiklopedi de basanlı resimle
rini gördüğümüz ômer Tel, 190Q metre ir~ 
tif A.ında mahrumiyet içinde 9 evli bir da.ğ 
köyünden İstanbula ·geldiği zaman 7 ya
şında idi ve alfabeyi bilmiyordu'!'... Babalığı
na bir gün bir bardak su verdiğinde arala
rında şöyle bir konuşma geçmişdir: 

'- Mersi ömer ... 
- ·Baba mersi ne demek? 
- Kabahat bende evladım... mersi, 

fransızca teşekkür ederim demekdir.. . sağ 
ol, teşekkü~ ederim demeliydim ... ama sa
na bir daha mersi dersem sen de bana cıpa
bucumun tersi!. .. » de ... 
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Biraz sonra çocuk mersi hit§.bı ile kar
şılaşmak için hizmet vesileleri aramış ve 
bulmuş, fakat bu sefer babalığı çocuğu tec· 
rübe yolunda kasden ıcmersi!. .. » demişdir· 
işte aldığı cevap: ' 

- Bir pabucun tersi baba! ... 
Bu ı::arlak zek~ ve onun eseri yüksek 

fıtri terbiye karşısında besi, kötü sosyal 
durum ve cehil, bir milletin zekası üzerin
de miyar olmakdan çok uzak kalır. Aynı 
çocuk, ilk okulun 3. sınıfında iken mukav
vadan bir radyo modeli yapmışdır; ccômer ! 
Şu radyoyu aç da dinleyelim! ... » latif esine 
şu cevabı vennişdir: 

- Baba... benim radyom yalmz sessiz 
dünya yayınlarını alıyor! ... 

Dilimizdeki ccçanks1z erkı:\nı barbıı de
yimi boş bir 1a.f değildir. Çocuklarımızın 
yüzde 65 i geri zekfüı değil, zeka.Iarının 

gelişmesi için gereken vasatı bulamamak
tadırlar. 

Bir Çocuk Psikiyatri Enstitüsü elbette
ki çok lüzumlu müessesedir; araştırma.la· 

rmda müsbet sonuça.ra ulaşması temenni 
olunur. 

ÇOCUK SEYYAR SATICILAR - Ayak 
takımı denilen tabakaya mensub çocuklar
dan bir kısmı, velileri tarafından boyunla 
rma takılan bir kutu - işporta ile İstanbul 
rnkakarına seyyar satıcı olarak salınırlar ve 
ekseriya sayı üzerinden karameli, meYV-) 
şekeri; bir kısmı da mallarını ellerinde: 
ceblerinde gezdirerek cıgara çakmaklarına 
taş, gömlek yakalarına balina, çengelli iğ
ne, cıorijinal ambal§.jlııı dikiş iğnesi paket
leri, çeşitli isimleri ile traş bıçakan satar
lar .. 

Hayat, geçim derdini o küçücük yaş
larında tatmış olan gariblerin ceblerinde 
cJ.ı:ı.mla damla toplanmış paralarını sık sık 
çıkarıp saymaları yürek sızlatıcı manzara
dır. Akşamlan, belki geç vakitlerde bu ç.o
cukların getireceği parayı bekleyen dul 
anaları. ı:ı1il babalan tahayyül de aynca ız
dırap konusudur. 

Kısa bir zamanda öylesine yırtılır, piş
kinleşirler ki, sıkılma, utanma, çekinme, 
saygı ve çocuk safiyetinin zerresi kalmaz; 
çocukluk sadece boylarında, tüysüz yüzle
rinde ve seslerindedir. Büyük ekseriyeti 
hatti sırnaşık, yapışkan, yüzsüzleşir; §.deta 
dile:ıı:ı.cileşirler. Bu işi bir ulu baskısı altın
da küçük yaşda ticaret haya.tına atılmak-
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la karıştırmamalıdır: Hatta. işportacıların 
v-e pazarcı esnafın bazan yanlarında d6laş
dırdıkları, tezgfilıdar olarak kullandıkları 

çocuklar bile kendi başlarına karamela., şe
ker, iğne ve yaka balinası, çakmak taşı sa
tan çocukların yolunda değildirler. 

ÇOCUK TİYATROSU -Türkiyede ilk 
Çocuk Tiyatrosu, 1935 yılında İstanbulda 
kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. İstanbul 
Belediyesi Şehir Tiyatrosunun dram ve ko
medi bölümlerinden başka, çocuklara tem
siller vermek üzere bir «Çocuk Tiyatrosu 
Bölümün nün kurulmasını, Türkiyede ti
yatro geleceği için zaruri bir problem sa
yan Şehir Tiyatroları yöneticisi Muhsin 
Ertuğrul, bu konudaki projelerinin hazır
lığını 1935 de tamamladı, ve tiyatro -sanat
karlarından olup, 23 Nisan 1936 da M. 
Kemal Küçük'ü (ölümü 23 Nisan 1936) ilk 
rejisör olarak tayin etti. Türkiye için yep
yeni bir mesele olan, çocuklara mahsus 
temsiller veren bir tiyatronun kuruluşunda 
göz önünde tutulacak önemli hususlar var
dı. Bunlardan en: önemlisi, şüphesiz ki, bu 
tiyatrolarda oynanacak eserleri seçmek ve 
bunları oynayacak sanat-karları bulmak i&i 
idi. Ertuğrul' Muhsin, bu ilk ciddi adımır 
önemini belirtmek için, tiyatronun k.albuı 
üstü sanatçılarını seferber etti. Çocuk rol
lerini oynayacak kabiliyetli elemanları, ço 
cuk tiyatrosuna ayrılan küçük bir paramL 
imkanları içinde temin ettikten sonra, -baş
ta Neyyire Ertuğrul, Sami Ayanoğlu, Sait 
Köknar, Kani Kıpçak, Caru.de . Arterriel 
(Sonku), Nevin Akkaya, Zihni Rona gibi. 
Dram bölümünün önemli sanatçılarını Ço
cuk Tiyatrosunda görevlendirdi. Yukarıda 
da bahsettiğimiz gföi, bu bölümün sanat 
iş}eriyle yakından ilgilenmek üzere, sanat
kıir M. Kemal Küçük'ü v~ifelendird\. Bü
tün bu hazırlıklar, yeni bir branşın temeli
nin esaslı bir şekilde atılmasını sağlamak 
içindi. Muhsin Ertutrul; Türkiy~de ilk ola 
rak kurulan bir Çocuk Tiyatrosunun, ilk 
temsilinin, cocuklarim.ıza ilk Tiyatro 1:>ilgi 
sini aşılamak olduğu hususunda reiisört 
vermiş oduğu ilham uzerine, M. Kemal Kü
çük, ilk tiyatro eserini h9:zırladı: «Çocukla
ra İlk Tiyatro Dersiıı. 

İşte, Türkiyemizde, Çocuk Tiyatrosu
nu ilk kuran Muhsin Ertuğrul, ilk Çocuk 
Tiyatrosu Rejisör ve müellifi rahmetli M. 
Kemal Küçük'tür. 

1935 - 1936 mevsiminde perdesini aıç
mağa hazırla.nan İstanbul Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, Çocuk Tiyatrosu Bölümü, bir 
taraftan «Çocuklara ilk tiyatro dersi» ese
rini hazırlarken, bir taraftan da ilk · çocuk 
tiyatrosu dergisini hazırlıyordu. İlk fikir şu 
idi: Tiyatroya gelecek çocuklara, bilet gişe
sinden 'bilet yerine bir dergi vennek. . . Bu 
del'gide oynayan piyesin özeti, rol dağıtım 
listesi, müellif ya da rejisörün çocuklara 
hitap eden yazıları bulunacaktı. En önem
lisi, bilet yerine geçmek üzere, bu derginin 
son sayfasının alt tarafında zımba ile ay• 
rılmış bir kuponu, gişeden_ aldığı der,giden 
kopararak bilet kontrol memuruna verecek 
ve tiyatroya ayrıca para ödemeden, gire
cekti. Derginin fiyatı, o zamanki tiyatro fi 
yatlarına kıyasen 3 de lbir oranında ucuz
du. 

İşte Türkiyedeki ilk çocuk tiyatrosu, 
ilk temsilini böyle verdi. Çocuklar -gişeden 
dergilerini aldılar, kuponlarını kopardılar. 
Bilet için başka bir para ödemeden oyun
larını s•eyrettiler. Ama, bir kuponun para 
yerine kullanılmasını doğru bulmayan bir 
pedagog, .fikrini Ertuğrul Muhsin'e açıkla
dı. Bu pedagog, tiyatroya ücretsiz bir ku- · 
ponla girmenin, çocuk terbiyesi üzerinde 
olumsuz bir kanı yaratacağı, tiyatrolara, 
hatta. her yere parasız 1girilebileceği fikri
nin ömürleri boyunca onları yanlış bir alış
kanlığa sevlc edeceği fikrini savundu. Bu 
görüşü olumlu karşılayan Muhsin Ertuğ·
rul, bu ilk denemeden sonra, kuponla ti
yatroya girme usulünü kaldırdı. Fakat, ilk 
çocuk tiyatrosu dergisinden itibaren, tiyat
ro lrnpısından. ,girdiğinden çıkıncıya kadar 
riayet. etmeleri gereken noktaları resimli 
olarak ibelirten öğütler vermeğe devam et
ti. 

Böyllikle 1935 - 1936 yıllarından beri 
y§.ni 30 yıldan beri istanhulda çocuklari
mıza muntazam. tems-iller veren bir çocuk 
tiyatrosu kurulmuş oldu. HAlen: İstanbuli. 
da, biri Üsküdar'da, biri "Fatih'de ölbürü dı.-
Beyoğlunda olmak üzere üç sahnede birden 
çalışmakta, her semtte başka ~ir çocuk· 
oyunu temsil ettirmektedir. Bunlar,· güzel 
dekorlar ve göz alıcı dans ve balelerle süs
lenmiştir. Her üç tiyatroyu da İstanbullu 
çocuklar doldurup ibo.şaltmaktadırlar. İs
tanbulda tiyatro seyircisinin çokluğu, işte 
bu, otuz yıldanıberi faaliyette 1bulunan ço-
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cuk. tiyatrolarının yetiştirdiği seyirciler yü
zündendir. 

Bundan başka, Türkiyede ikinci çocuk 
tiyatrosu, 1947 yılında, yine Muhsin Ertuğ
rul tarafından Ankara'da kurtılmuştur. 

Çocuk Tiyatrolarının, yarının kültürlü 
tiyatro seyircilerini hazırlamak yolunda 
büyük ödevler yüklenmiş olduğu belli bir 
gerçektir. İstanbul ve Ankaradaki Çocuk 
Tiyatroları, Çarşamba günleri saat 14 deki 
temsillerini sıraya konan ilkokullara, Pa
zar saat 11 deki temsillerini de velilerle ge
lecek çocuklara tahsis etmiştir. 

Ankara ve tstanbuldaki çocuk Tiyat~ 
rolannın parlak bir geleceğe doğru güven
le yol almakta olduklannı kısaca kaydet
mek gerekir. 

İstanbul Çocuk Tiyatrosunun 30 yıl 
içinde oynamış olduğu piyeslerle, yazanla
rını, ve temsil sayılarını gösteren bir lis
teyi yazımıza ekliyoruz: 

1935-1936 
1 :- «İlk Tiyatro Dersi» 23 temsil 

M. Kemal Küç.ük 
2 - «Gülmeyen çocuk» 21 temsil 

M. Kemal Küç.ük 
1936-1937 

3 - «Fatmacık>> 32 temsil 
Afif Obay 

4 - «Doğanla Sıelma» 27 temsil 
Halid Fahri Ozansoy 

1937-1938 
5 - «Mavi Boncuk» 21 temsil 

Mümtaz Zeki Taşkın 
6 - «LıUonten Baba» 26 temsil 

Ekrem Reşid Rey 
1938-1939 

7 - «Uçman Yalçın» 22 temsil 
Mümtaz Zeki 'İ'aşkm 

8 - «Küçük Komutan» 18 temsil 
Ragıb Tok 

1939-1940 
9 - «Keloğlan» 27 temsil 

Sami Ayanoğlu 
10 - «Efe Ali» 21 temsil 

Mümtaz Zeki Taşkın 
1940-1941 

11 - «Çizmeli Kedi» 21 temsil 
A. Hennan (Çev.: Sabih Gözen) 

12 - «.Sinderalla» 23 temsil 
Mebrure Alevok 

1941-1942 
13 - «Pa~ak Çocuk» 2'3 temsil 

Selılhaddin Kr!içök 
14 - «Mavi Gözlük» 23 temsil 

Sabih Gözen 
1942-1943 

ÇOCUK TİYATROSU 

15 - «Işıksız Ada» 55 temsil 
Sabih Gözen 

1943-1944 
16 - «Şeytan» 26 temsil 

Sabih Gözen 
17 - «Karabulut» 21 temsil 

Sabih Gözen 
1944-1945 

18 - «Ben Çalmadım» 28 temsil 
Fahri Egemen 

19 - «Her Şeyden. Biraz» 21 temsil 
Sabih Gözen 

1945-1946 
2·0 - «Memişin Rüyası» 28 temsil 

Neşet Berküren 
21 - «Nar Tanesi» 21 temsil 

Mümtaz Zeki Taşkın 
1946-1947 

- «Tiyatro Dersi» 29 temsil 
22 - «Fırtına» 9 temsil 

Shakespeare (Çev.: Celıil Balkır) 
1947-1948 

- «Gülmeyen çocuk» 23 temsil 
2'3 - «Yalancırun Mumu» 24 temsil 

Celı11 Balkır 

1948-1949 
24 - «Abdi ile Memiş İstanbulda» 25 temsil 

Neşet Berküren 
25 - Sihirli Kılıç» 22 temsil 

Nureddin Işılay 
1949-1950 

26 - «Artist Aranıyor» 28 temsil 
Kadri Ögelman 

- «Fatmacık» 29 temsil 

1950-1951 

27 - «Rüya. Ülkesi» 26 temsil 
Ferih Egemen 

28 - «Yurd -Gezisi» 28 temsil 
Azize Tözem 

1951-1952 
29 - «Küçük Reis» 2'6 temsil 

Ferih Egemen 
30 - «Pamuk Prensesle 7 Cüce» 27 temsil 

N. M. Helen (Çev. Ayral) 

1952-1953 

31 - «Altın Zincir» 32 tem.sil 
F. Egemen ve G. Tozer 

- «Sinderalla» 24 temsil 
1953-1954 

32 - «Ma.vi Kuş» 31 temsil 
Mehmed Şükrü Erden 

33 - «Küçük Gezginler» 25 temsil 
s. Kaplangı ve F. İşhan 

1954~1955 
34 - «Robenson Ölmemeli» 32 temsil 

F. Fors (Çev. 'Dürkiş Noyan) 
35 - <<Sihirli Pabuçlar» 24 temsil 

Ferih Egemen 
· 1955-1956 
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36 - «Adını Çocuklar Koysun» 31 temsil 
Mümtaz Zeki Taşkın 

- «Keloğlan» 19 temsil 
1956-1957 

3'i - «Küçiık Ali ve Hafiyeler» 22 temsil 
E. Kaıenstner (Çev.: L. Pamir) 

38 - «Harami Çeşmesi» 2·5 temsil 
Ferih Egemen 

1957-1958 
- «Mavi Gözlük» 31 temsil 

39 - «Oyuncakcı Dede» 18 temsil 
Mümtaz Zeki Taşkın 

1958-1959 
40 - «Polianna» 27 temsil 

(Çev. Kemal Sönmez) 
41 - «üç Hikılye» 21 temsil 

Ferih Egemen 
1959-1960 

42 - «Yıldız Ece» 35 temsil 
Mümtaz Zeki Taşkın 

1960-1961 
43 - «Peter Pan» 2'0 temsil 

Baaric (Çev. Can Gürzabl 
41 - «Yoklar .Dağındaki Nar» 13 temsil 

Mümtaz Zeki Taşkın 
1961-1962 

- «Yoklar Dağındaki Nar» 27 temsil 
45 - «Kuğtılar» 25 temsil 

Lamia Balı 
46 -- «Milyonluk Yeğen» 23 temsil 

Vecihe Karamehmıet 
1962-1963 

47 - «Hırsız Var« 47 temsil 
Erol Gürman 

4,8 - «Şans Adası» 38 temsil 
Vecihe Karaınehmet 

49 - «Tom sawyer» 29 temsil 
Mark Twain ( çev. A. Poyrazoğlu) 

1963-1964 
50 - «To:mbikin Başına Geleru> 36 temsil 

Ferih Egemen 
51 - «Fılreli Köyün Kavalcısı» 34 temsil 

Mavridis (Çev.: N. M. Ayral) 
52 - · «Sihirli Topaç» 37 temsil 

çev. Ferih Egemen 
/ 

1935 den 1965 yılına kadar ,geçen otuz 
yıl içinde İstanbul çocuk tiyatrolarında 52 
çocuk piyesi sahneye konmuşdur. 

· Mümtaz Zeki TAŞKIN 

ÇOCUK TULUMBACILAR - İstan
bulda yangın tulumbacılığının en revacda 
olduğu devirlerde bile tulumbacılık İstan
bul halkının büyük çoğunluğu tarafından 
bayağı, haysiyet kırıcı görülmüşdür (B.: 
Tulumbacı). · 

Vasıf Hoca Merhum, istanbtil gençle
ri ve çocuklarının tulumbacılığa karşı aşı-

-----------------
rı bir heves, adeta ıbir sevda duyduklarını 
her vesile ile sık sık belirtir ve aynı zaman
da, varlık içinde naz ile büyültülmüş nice 
bey, paşa oğullarinın bu sevda ile perişan 
olduklarını, kahvehane peykelerine, mey
hane köşelerine, hamam külhanlanna, es
rar tekkelerine düştüklerini söyler. 

R. E. Koçu, konsolosluk, Şurayı Devlet 
azalığı ve Beşinci Sultan Mehmed Reşa
da mabeyincilik yapmış amcası Reşid Be
yin hayatını bir roman denemesi için tes
bi t etmeye çalışır iken şunları yazıyor: 

« ... Ayasofyada Kabasakal Mahallesin 
deki konakta, daha on iki on üç yaşlarında 
iken bir Hacı Ağa'dan tütüne alışmıştı. Se 
lamhğm daimi misafirlerinden Şair Ande
lib, ona gizlice okuduğu vatan şiirleri ara
sında ,gizlice rakı içirmişti. Rakıyı· tattığı 
zaman zannederim ki, on yedi yaşında idi, 
yine o yaşda, gizlice ,bir çift tulumbacı ye
menisi yapdırdı, babası Şehiremaneti mu- . 
hasebesicisi Reşad Beyin mutlak itimadını 
kazanmış uşaklarından San Mustafa ile 
bir gece İshakpaşa Sandığında, dizlik de-· 
nilen tulumbacı donu ve bir fildikos fanila. 
ile yalınayak, başında keçe külaJh, · Beşik
taş-da çıkan yangına koşdu ve sandığın 

uşakları, ömründe ilk ve son defa olarak İs
tanbul sokaklarını daltaban arşınlayan kü
çük beyin kim olduğunu öğrenemediler; 

maceradan konak da haber alamamışdı; 
küçükbeyin tulumlbacı kılığında Abdullah 
Biniderler Fotoğrafhanesinde çekdirdiği 
bir resim de, şirin bir hatıra olarak ancak 
sadık uşak Sarı Mustafa tarafından sa-k
lanabilmişdir. » 

Tulumbacılığın ayak takının için ıbiçii
miş kaftan olduğu aydın hakikattir. 

Çocukluğunda ve gencliğinde sandık 
kolu altında yalın ayak, pırpırı kıyafe, 

yangınlara koşmuş rahmetli Osman Cemaı 
Kaygılı da ((Aygır Fatma» adındaki şahe
serinde bu hatırayı çok şirin bir sahne ile 
anlatıyor. Aygır Fatma, Zehra ile Hasan 
adında iki gencin aşk romanıdır. Romanıll' 

• kahramanlarından Hasan, yazarın kendisi 
Osman Cemal'dir. Romanın baş tarafların
da o zamanlar, İkinci Abdülhamid devri 
sonlar,, pek meşhur olan fulya bahçeleri 
tasvir olunur ve yazar, çocukluk ıçağındaki 
büyük, aşkının masum hatırasını tesbit 
ede:t: 

cı. . . İstanbul yeni bir bahara daha ·ka
vuşmuştu, bu yeni bahann cumalanndan 
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biri idi. Hasan'ın haşan mahalle arkadaş
ları bir gaz sandığının _iki yanına bostan
lardan aşırdıkları birer fasulya sırığı çivi
lemişler, içlerinden ·en büyüklerini de ken
dilerine reis yapmışlar, mahalle aral_~rın-

da tulumba talimi ediyorlardı. Tabii bu 
talimler hep ceketsiz, yeleksiz, pantalonla
rının paçaları sıvalı, yalın ayak, başı kabak 
yapılıyordu. 

«O .gün ;bunların reisliğini yapan en 

Tulumbacı kıyafetiyle hatıra resmi (Reşi4 ~y) 

(Resim: Sabiha Bozcalr) 
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büyükleri, Cuma olduğu için, mahallenin 
çekirdekten yetişme olan bu küçük tulum
bacı namzedlerini önüne katmış, onlara 
yollarda türlü şaklabanlıklar yaptırarak, 

türlü naralar savurtarak, sandık omuzda, 
fulya tarlasına kadar çıkarmıştı. Hasan da 
aralarında idi. 

<eKüçük tulumbacılar fulya tarlasının 
en kalabalık yerinde sandıklarını yere in
dirip dinlenmek için yerlere serildikleri za
man, bun.ların etrafını bir sürü seyirci al
mıştı. ~eisleri olan büyükçe- .oğlan şimdi 

hu kalabalığın karşısında etrafa caka için 
salt adları ile değil de sonradan uydurma . 
lakapları ile çağırıyordu: 

- Ulan Kılkuyruk Şaban . .. kalk şura
dan bana bir ateş bul, cıgaramı yakayım. 

- tnan Cim.dallı Salın, haydi bakalım 
burnunla bir zurna çal da ~opuz Ömer bir 
çiftetelli oynasın 

Ka:ıhçeşme Yangının Tulumbacı Sandığının 

maskot çocuğu Kara Sü1eyman 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 

- Ulan Zümbülbekek Mehmed . .. .. aya
ğına yolda diken ıba~, al şu çakıyı da 
dikeni çıkar, malum ya, <lönüşde çarşıdan 
geçeceğiz, baş takımı siz kovacaksınız ! ... 

_:_ Ulan Kuşkonmaz Hasan ... oturdu
ğ·tin yerden yeniden bir beyitli nara düz de 
,giderken yollarda onu atalım! . . . 

((İşte tam bu sırada etrafını sarmış 
olanların arasında uzunca · boylu, esmerce 
bir kızın gözlerine ilişen Hasan o anda 
kıpkırmızı ltesildi. Kızın da kendisine kar
şı yüzünü ekşitmesi üzerine o kıpkımuzı 
yüz limon gibi sararak Hasan o canım misk 
lwkulu, ap açık, ap aydınlık, yem yeşil ve 
koskoca fulya tarlası simsiyah, daracık, 

havasız, ber:bad bir zından kesildi.. .» 
Her sandığln ayak takımından 14-15 

yaşlarında ibir maskot çocuğu vardı; grup 
hıilinde çekdirtilen resimlerde bu oğlan
cıkların eline fener vermek de ıbir geienek 
haline ,gelmişdi, o resimleri görüp fenerci
lerin çocuk olduğu zan edilmemelidir; mas
kot tulumbacı çocuklar . tak.mi ile ancak 
pek yakın semtlerdeki yangınlara koşdu
rulurdu. Bu çocuk tuıumbacılardan da an
cak üçünün adını . tesıbit edebildik: Kazlı
çeşme Sandığından Kara HidAyet, . Üsküdar 
Dı1irelilerden Filiz Hüseyin:, Çengelköyü 
Kiliselilerden Kız Ahiba. 

ÇOCUK YANKESİCİLER - Yankesi
ci çocukları hırsız çocuklarla karıştırma
lıdır; çocukluk çağlnda hırsızlık yoluna sa
panlar arasında kız, ender görülür, hemen 
hepsi oğlandır; ve hırsız olmadan önce 

· büyük şehirde türlü sebeblerle sernlet gir
dabına düşmüşler, haneberduş olub uygun
suz, cinsi sapık haytaların pençesinde ev
vela namuslarını, Üfetlerini kaylbetmişler
dir; elini çaµna·k için ilk uzattığı anda, is~ 
tisnaı durumlar dışıiıda, perişan, !belki aç, 
ve kimsesizdir (B. :· Çocuk hırsızlar). 

Yankesici çocUklar, büyük çoğunlUkla 
sabilik çağından, kötü, pis işin !bütün in
celikleri dikkatle öğretilerek, ekseriya yan
kesici ana b,aba elinde sureti riıahsusada 
yetiştirilir; karnı tok, sırtı pak, · ocaklı dip
lomalıdırlar (B.: Yankesici, Yankesicilik; 
Hacıhüsrev Mahallesi). 

Yankesicileri takib ile görevli Emniyet 
Müdürlüğü 2. şube 3. kısım şefi . Hüseyin 
Irmak'ın Hürriyet Gazetesinde intişar et
miş ifadesine göre, 1964 de nüfusu iki mil
yonun üstünde bulunan İstanbulda daimi 
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1964 de en yaman yankesici çocuklardan dördü, soldan sağa: Haı:µiyet Seymenler, Muammer Çelik
da:J, Nuray Kemendi, Yüksel ~una (Hürriyet Gazetesi) 

(Resim : Sabiha Bow~lı) 

hfili faaliyette 2000 den fazla yankesici ,bu
lunmaktadır; bunun 1500 ü erkek; 300 ü 
kadın, 200 den fazlası da çocukdur; polis 
şefi çocuk yankesiciler için: uElimizden bir 
şey _gelmiyor, yak.alıyoruz, savcılığa veriyo
ruz, cezfil ehliyetleri olmadığı için tahliye 
ediyorlar» demişdir. 

Yine aynı gazetede altı yankesici ço
cuğun resmi neşredilmiş ve m§.rif-etıeri üze
rine şu kısa bilgi verilmişdir: 

ccZeyneb Kemendi: Hacıhüsrev Mahal
lesinin yankesici kız çocuklarından; ondan 
fazla sabıkası vardır; Nuray Kemendi; yan
kesiciliğin ıbütün usullerini ıbilir, yirmi de
fa polisin eline geçmiş ve savcılığa sevke
·ctilmişdir; Şengül Baldır: 7 yaşındadır, 
çok küçük olmasına rağmen ,çanta açmak
ta müthiş maharet edinmişdir; Yüksel Su
na: 9 yaşındaki bu kız yeni suç işlemeye 
1başlamışdır, iyi yetiştirilmiş, usta parmak
lara sahlbdir; Hamiyet Seymener: yaşın
dan umulmayan zek§.ya (kurnazlığa) sA
hibdir, çocuk yankesicilerin en müdhişle
rinden biridir; Muaımrner Çelikdağ: 11 ya
şındaki 1bu oğlanın beş sabıkası vardır, ya
man yankesicidir, yardımcı olar.ak çalışır>) 
uHürriyet Gazetesi, 14 Şubat 1964). 

Toplum bünyesinde kangren olmuş bu 
çocuklar hakkında cezai ehliyetsiz, şefka
tin mütabası ve tenkidi bu ansiklopedinin 
konusu dışındadır. 

ÇOCUK YAVERLER - İkinci Abdül
hamid devrinin saray hayatı şatafatların
dan şirin bir ıgarM>etdir; padişfillın itima
dını kazanmış askeri erk!n ve umeranın 
13 ile 17 yaş arasındaki oğullanna yaşla-

rına göre fahri müla.zimlik (teğmenlik), 

yırabaşılık, binbaşılık rütbeleri ile şeıhzılde
lerden ibirinin yaverliği ünvanı · :verilir, ve o 
çocuklar. cuma namazı. alaylarında, bay-

•· 

Çocuk ya.ver Ziya Bey 
(Reşim: Sabiha Bozcalı) 
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ram namazı alaylarında rütbelerinin üni
formalarını giyerler, yaver kordonlarını ta
karlar, yaveri bulundukları prenslerin_ ya
nında hünk·Ar alayının sevimli, şirin birer 
süsü olurlardı; aslında hepsi ba:ba mesleği 
olarak birer askeri rüşdiyede ve id§.dide 
okutulur, Harıbiyeye geçdikleri zaman _da 
tahsillerini zadegıin sınıfında tamamlarlar 
idi. . 

Hüsnü KINAYLI 

ÇOCUK YAYINLARI - Türkiyenin 
fikir ve sanat merkezi olan tstanbulda ço
cuk yayınları, iibtidai bir şekilde İkinci A:b
dülhamid zamanında «Şimrahi Edeb», 
«Mekteb», «Çanta,:, gibi mecmualarla ibaş
lamışdır. Muallim Nacinin «Muallim» isim
li mecmuasını da, yalnız türk dili ve edebi
yatı üzerinde, en ciddi çocuk - gençlik ya
yınları arasına koyabiliriz. 

Tevfik Fikret de «Şermin» isimli kitabı 
ile çocuklar için şiir yazma yolunun büyük 
öncüsü olmuşdur. Muallim Ahmed Hfüid 
(Muallim Halid Yaşaroğlu Kitaıbevinin ku
rucusu) de «Talebe Defteri» ve «Çocuk Se
si>:. isimli mecmuaları çıkararak, memleke
timizde faydalı çocuk yayınlarının ilk-.ıgü
zel örneklerini vermişdir. 

Cumhuriyet devrinin ilk yıllarında 

«Türk Çocuk Edebiyat Neşriyat Evin adı ile 
kurulan. müessese, Tahsin Demiray'ın pat
ronluğu altında ve Rakım Çalapala'nın ka
lemi ile «Türkiye Yayınevi» adını almış, 

«Yavru Türk» isimli ibir çocuk mecmuası ve 
bu mecmuaya ek çocuk kitabları ile çocuk 
yayınlarının en güzel örneklerini vermiş
dir. Yine o yıllar içinde şair ve muallim 
Mehmed Faruk Gürtunca, «Afacan» · isim
li çocuk mecmuası ile bu vadide himmet ve 
hizmeti görülen bir sima. olmuşdur. 

Memleketimizin seçkin aydınlaı-ın.dan 

Vedad Nedim 'rör, Yapı ve Kredi Bankası
nın patron,luğu altında «Doğan Kardeş,:, 
mecmuası ile «Doğan Karçieş Çocuk Yayın
ları» nı kurarak, yepyeni bir çığır açmış
dır. Onu muallim Ramazan Arkın'ın «Ar
kın Çocuk Yayınları» takibetmis, ve Türki
yede çocuk yayınları, batı memleketlerinin 
çocuk yayınlari ile ayni hizaya getirilmiş-· 
dir. hiç şüphesiz ki büyük hizmetlerdir. 

Bu satırların yazıldığı sırada çocuk 
yayınları yapan başlıca mµesseseler şun

lardır: 

Doğan Kardeş Yayınları A.Ş.; Arkın 

Kitap Evi; Varlık Çocuk Klı1sikleri; Türki-

ye Yayın Evi; Ahmed Halid Yayınevi; Yıl
dız Yaşaroğlu Kitabevi. Tahir Yücetürk Ço
cuk Yayınları, Yankı Yayınları, Tunagör 
Yayınları, Hür Yayınevi. 

Çocuk yayınları arasında ansiklopedik 
ve ansiklopedik dergiler de önemli bir yer 
alır; başlıca eserler şunlardır: 

Nebioğlu Çocuk Ansiklopedisi, 3 cild; 
Keşifler ve İcadlar Ansiklopedisi, Do

ğan Kardeş ~ayını; 
Tabiat ve Fen Ansiklopedisi, Doğan 

Kardeş yayını; 

Renlcli İlk Okul Ansiklopedisi, Arkın 
Yayını;· 

Resimli Bilgi, Ansiklopedik dergi, Ha
yat yayını; 

Gök Kuşağı, ansiklopedik d.~rgi, Arkın 
__ yayını. 

M. SAĞMALCIU 

. ÇOKAY (Osman) - Bu satırların ya-
zıldığı sırada Gizlaved Lı1stik Faıbrikasının 
umum müdürü, sanayici - iş adamı; 1908 
d.e İspartada doğdu; babasının adı Musta
fa, annesinin adı Rah;imedir. İstanbulda 
Davud Paşa ilk okulunda, Nişant-8~-ıı Sul
tanisinde, Trabzon Sultanisinde, İzmir Li
sesinde okudu, ve 1932 de İstanbul Hukul":: 
Fakültesini bitirdi. Maliye Vekfiletinde Ta
hakkuk Kontrol Müfettişliği, 1935 - 19-39 
ara:"mda avukatlık yapdı ve 1939 da Gizlft .. 
ved Müessesesine intisab etti ve bu şirk-etin 
umum müdürlüğüne ulaştı_ 

Bayan Müeyyed (Dereli) ile evlidir; üç 
evlı1d sahibidir. Bütün sporları sever; ka
ğıd. oyunlarından briç oynar, satranç me
raklısıdır, seyahati ve kitabı çok sever; 
fransızca ve az ingilizce bilir: Yunanistan, 
İtalya, Fransa, İngiltereye gitmiştir ( 1963). 

Bibl.: Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

ÇOKER (Adnan) :--- «Ressam; Güzel 
Sanatlar Akademisi öğretim üyesi; 1928 de 
İstanbulda doğdu. Babasının adı Ahmed 
vehbi, annesinin adı Ayşe Saniyedir. Hacı
kadın İlk Okulunda (1940), Davudpaşa 
Orta Okulunda (1944), Güz.el Sanatlar A
kademisinin orta kısmında okudu, ve 1951 
de Güzel Sanatlar Akademisinin yüksek .. 
kısmından diploma aldı. Bayındırlık Veki
letind.e desinatörlük ve Hidrofrafi Daire
sinde kartograflık yapdı (1952 - 1955). Ba
yan Ayten (Alagöz) ile evlidir, lbir kız ev
lııt sahibidir; fransızca bilir; yümıe spo
runu s•ever, batı müziğini sever, caz sever, 



ANSİKLOPEDİSİ - 4095 - ÇOl.AKOĞLU (Marko) 

«Güzel Sanatlar Akademisinde Zeki 
Kocameminin atölyesinde çalışmışdır, ts
tEµıbulda ve Ankarada . sergiler açmışdır, 
diğer sergilere de katılmışdır. Akademide 
bir konkur kazanarak 1956 - 1957 arasında 
Parise gönderilmişdir ve orada A. Lhote'un 
atölyesinde çalışmışdır. Yabancı ressamlar 
mük§.fatına seçilen yirmi ressam arasında 
eserleri sergilere kondu; Fransa, İspanya, 
İtalya, İsviçre, Belçika ve Hollandaya git
ti.)) 

Bibi.: Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

ÇOKYEDİ REİS - Onaltıncı asrın 
namlı mukallid ve mudhiklerinden, İkinci 
Selimin gözde nedimelerinden, hayatı hak
kında yalnız Cevri Çelebi tarihinde rastla
nan kayıd şudur: «Nakkaş Hasan ve Çok
yedi Reis ki, letaif ve şirinkı\rlıkda taklid 
ile mevtayı güldürür acafü mudhikler · idi
ler. Bunlara mümasil nice muk.aJ.lid ve 
mudhikler meclislerinde İkinci Selimin 
meclisinde neşat bahşiderlerdi.H 

Bibl.: Refik Ahmed, İstanbul Nasıl Eğleni
yor. 

ÇOLAK (İlhan) - Eşi görülmemiş bir 
a,ile faciasının ender rastlanır korkunç bir 
cinayetin kurbanı olmuş 23 yaşında genç 

bir kalaycı; öz dayısı 

Neşet Turan tarafın

dan kansına göz koy
duğu töhmeti ile kat
ledildikten sonra vücu
du parça parça doğra
narak, her bir _parça
nın bir tarafa .atılarak 
hemen bütün İstaİı
bulda büyük dehşet 
uyandırmış olan bu 
val{'a İstanbul basının
da ((Kesikbaş Cina,ye-

iıhan Çolak ti,, adı altında yayın-

(Resim: s. Bozcah) lanmışdır (B. : Kesik
baş Cin§,yeti). Yeğeninden dört yaş büyük 
olan kaatil de bir kalaycı olup Trabzonun 
Maçka kazasındandır (Hürriyet Gazetesi, 
(Mart, 1964). 

ÇOLAK (Kemal) - Sanayici, fabrika
tör; Kula Mensucat Fabrikasının İstanbul 
müdürü; 1917 de Kulada doğdu, baıbasının 
adı Şerif, annesinin adı Medihadır; Anado
lu Kulübü üyesidir; Avrupayı dolaşmış, ki
taıb ve yağll!boya taıblolar yapmaya mew.klı 
sanatsever bir iş adamıdır; ingilizce ve al-

manca ibilir, Bayan Nevzer (Sağıroğlı,ı) ile 
evli ve Orhan adında bir erkek evl§.d sahi
bidir. 

Bibi. : Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

ÇOLAK (Rahmi) - Sanayici, fabrika
tör; İzmir Yünlü Mensucat Fabrikasının 
kurucularından; 1914 de Kulada doğdu, ba
basının adı Said, annesinin adı Eminedir. 
Almanyada tekstil mühendisliği tahsil et
ti ( 1933); bu arada hf;llıcılık üzerinde de 
ayrıca ihtisas tahsili yaptı, Kula Mensucat 
Fabrikasının Umum Müdürlüğünde ıbulun
du, ayni müessesenin idare meclisi reisliği
ni yapdı. İstanbulda ikaamet etmektedir. 
ingilizce, fransızca, almanca bilir; aydın iş 
acüı.mlarındandır. Bayan Zehra. ile evli, Sa
id (doğ. 1942) ve İsmet (doğ. 1944) adında 
iki erkek evlad sahibidir. Hemen bütün Av
rupayı dolaşmış, yağlı boya tablolara me
raklı, Anadolu Kulüıbü üyesidir. 

Bibl.: Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

ÇOLAK İSMAİL SOKAĞI - Suadi~e 
sokaklarından 1934; Belediye Şehir Rehbe
rine gôre Tonozlu Sökak ile Ayşe Çavuş So
kağı arasında uzanır; her iki başı da <;1e
miryolu kenarındadır; Tüccar Ka.tibi So
kağı, Affan Ağa Sokağı, Suadiye Camii .so
kağı ve isimleri rehber haritasına yazılma
mış daha iki sokakla dört yol ağzı yaparak 
kesişir; Halim Ağa Sokağı ve Suadiye Mek
teb Sokağı ile de kavuşakları vardır (Pafta 
N. 31, Suadiye). Y.erine gidilip şu satırla
rın yazıldığı sıradaki durumu tesbit edile
medi (Ocak, 1965). 

ÇOLAK MOLLA- (B.: Milinin Hoca). 

ÇOLAKOĞLU (Marko) - Piyasa sa
zendesi bir udi ve Arnavudköyünde Akıntı
burnunda çalgılı içkili ibir lokanta işletmiş 
meşhur bir gazinocu, ki lokantası 1935 ile 
1950 arasında İstanbulun huvarda uğrağı 
yerlerden biriydi. · 

1896 da Niğdede doğmuş olan Marka 
Çolakoğlu, dört yaşında iken ıtilesi ile bir
likte İstanbula gelmişdir. Bir rum ilk oku
lunda talebe iken sesinin güzelliği nazarı 
dikkati çekmiş, hocalarının teşviki ile kili
selerin muganni çocukları arasına katıl

mışdır, o yolda Fener Patrikhanesi başmu
gannisi Yakavos Nafpiliotis ile kilise musi
kisine derin bilgisi ile meşhur Galatada 
Ayios İoanis Kilisesi başmugannisi Yoorias 
Vana.kinin gaayetle gözde makbul talebe-



si; çömezi olmuşdur ve onların himiye ka
nadı altında yıllarca çaJ.ışmışdır. istanbu
lun rum kibarları muhitine tanıtılmış, gü
zel okuyuşu ile geniş alika görmüşdür. or~ 
ta tahsilini bitirdiğinde İstanbul Tıb Fa
kültesine kaydolunarak ibir müddet devam 
etmiş ise de geçimini temin etme zarureti 
karşısında tap.sili terketmiş ve evvela. ibir 
kemani olarak piyasa saz takımlarından bi
rine katılmışdır; pek az sonra da ud'u ke
mana tercih ederek Udi Marko adı ile ta
nınmışdır; ve herhalde yetişdiği muhitten 
gördüğü himaye ile olacak Akıntıburnun
daki·· gazinoyu açarak, av§,m.i ta.biri ile işini 
tıkırına koymuşdur. 

Marko Çolakoğlu yalnız sılzendelik: ile 
de kalmamış, şarkılar ve türküler bestele
miş, o va.dide de muvaffak. olmuştur. 

Eserleri - Uşşak şarkı: «Ava.re gönül 
lı1tfunu bir gün görecek mi»; Nihıivend şar
kı: «Ben ağlar iken hfilime bakdıkça güle
rim» (Bayan Nedime tarafından Sahibinin 
Sesi plAğına okunmuştur, No. 1793), «Ev
velce benim halime baktıkça acırdın ( aynı 
ha.nende tarafından yukarda plıiğın öbür 
yüzüne okunmuşdur); Hüzzam şarkı: «Se
ni candan seven yalnız ben varım,:, (Bayan 
Vedia Riza tarafından Sahibinin Sesi plıi
ğına okunmuşdur, No. 1579); «Akşam dö
nüşü geçdim o esrarlı bağından», «Gelmi
yorsun, yakıyor bağrımı hicranın eli»; Hi
caz ~kı: ccRıizıyım yanında ölsem her sa.
niye ben seninn (Bayan Vedia tarafından 
yukarda.ki plıiğın öbür yüzüne okunmuş
dur), ccÇılgın geceler gölgeli yollarqa öpüş
tük», ccKaç gün oldu nazlı yardan ayrıl
dımı:, Muhayyer şarkı: «Derdimle neler 
çekdiğimi anlatabilsem»; Karcığar şarkı : 
ccBir gonce iken vuslatımız derd ile soldu»; 
Kürdilihicazkar şarkı: ccSakın ibir söz söy
leme, yüzüme ıbakma sakın», ccGül açıl koy
numda ra.hum sevdiğin güller gibi». 

Bibl.: Mustafa Rona, 50 Yıllık Türk Musiki
si. 

ÇOLPA -ccSıfat: ayağı çolak; meca.
zen: bolpaça, sümsük, sünepe, eli işe yat
maz, yakışmaz, beceriksiz.>:, (Büyük Türk 
Lftgatı, Hüseyin Ka.zım). Aynı eser misal 
olarak Sürurinin şu hicvini alıyor: 

Çolpalar başı gedik berber kim 
Müşterisi idi üç beş amele. 

şu hicviye de İnebolulu Mustafa adın
da bir çırağı hakkında Ali Çamiç Ağanın
dır (B.: Çamiç Ağa, Ali): 

4096 İSTANBUL 

Af et ben kulunun günahsa sözü 
Şu kaddi şemşadı şu nerkls gözü 
La Rab sen yaratdm nedir hikmeti 
l\ielek suretine sokarak öküzü. 

Kırlangıç gözleri bakar cam gibi 
Dile gelse sözü demir leblebi 
Bir çolpa oğlan ki yokken sebebi 
Yokuşa tırınatııı!r bırakıb düzü. 

Çolak gibi yürüyene de çolpan denilir 
ise dilimizde ccçoban yıldızı», ccakşarn yıldı
zı» «sabah yıldızın, ccseher yıldızı» isimleri 
ile' anılan Zühre (Venüs) seyya.resinin bir 
adı da ccÇolpanı:, dır; zam.anımızın ünlü si
nema yıldızlarından bir hanımın adı d~ 
Çolpan'dır ki Zühre anlamında ıihenklı 
isim elhak sahibini bulmuşdur (ıB.: İlhan, 
Çolpan). 

ÇOMAR BEY - 1730 İhtilfilinin çıplak 
hamam uşaklığından gelme lideri Patrona 
Halil'in Reşad Ekrem Koçu tarafından_ ro~ 
manlaştırılmış geniş biyografisinde, o •esfilil 
kıyamını desteklemiş İstanbulun yalın 
ayaklı külhan beylerinden bir tip; muhar
rir, inkilab şehidi büyük Vezir Damad İb
rahim Paşanın padişah tarafından ihtilıil
cilere verilmiş n§.şini tekrar Bıibı Hüma
yun önüne bu Çomar Beyin eli ile attırıyor 
ve sahneyi şöyle tasvir ediyor: 

cı... İbrahim Paşa için bu adam vezir 
değildir, sünnetsizdir, İbrahim Paşaya gaa
yetle benzeyen kürkçüıbaşı Manol'dur, pi
dişah paşayı kaçırmış, Manolu katledip bi
ze yollamış dediler. Bu sefer·: - İbrahim 
Paşayı isteriz! . . . a.va.zesi yükseldi. Aslında 
ise çıplak cesed öyle hırpalanmış idi ki, yü~ 
zünün teşhisi bile çok güç idi; sünnetli mı 
sünnetsiz mi olduğunllh ayırd edilmesi im
kı1nsızdı. Fakat· o bahtsız cesed yine ayak
larından iple bağlanıp sürüyecek. Cebeci 
neferi Turşucu İsniail'in nezaxetinde çiplak 
ayaklı ihtill!cilerden ıbir kaafile tarafından 
Bıibı Hümayun önüne götürülüp bır,akıldı. 
Cesedi o esafilden kürd hammal Çomar 
Bey sürümüşdü. 35 yaşlarında, iki metreyi 
aşan boyu ile bu ejderha gibi adam pis 
ayağını inkil!b şehidi vezirin üstüne koy
muş, ayağından mülevves katranı suratın
da gurur: - Alın Kürkçüyü, verin Helvacı
yı! diye bağırmışdı. Geride haşmetli mey
dan çeşmesi, İbrahim Paşanın altın yaldızlı 
türbesiymiş gibi duruyordu ... » 

ÇOPUR - cıİrice çilli, lekeli yüz, çiçek 
hastalığındıın kalma nişanlı yüz, çiçekıbo
zuğu» (Türk Lftgatı). 



" ANSİKLOPEDİSİ - 4097 - ÇORBA 

Yaşlı bir İstanbul yosması ağzından 
yazılmış aşağıdaki manzume, geçen asır 

sonlarında yaşamış Üsküdarlı halk . şairi 
Aşık Razi'nindir: ' 

Dört kocamdan biri kördü biri tat 
Biri çolak biri aksak dört saka.t 

Didim artık yeter çekdiğin çile 
Al sineye taze civaı:ı. bir nevhat 

Dalyan· gibi bir kayıkçı oğlanı 
Helı\linden camehaba çeküb yat 

Dört kocadan art~ kalmiış. karıya. 
Ergen uşak ider mi hiç iltifat 

Şartı evvel şudur şehba.z çıplağı 
Şahin başdan ayağnadek bir dO'llat 

Alasından çamaşın esvabı 

Hem birkaç kat kesdirib giydir kuşat 

Mescid yıkık mihrab yerinde amma 
Beşinci kocamdıı,n ya.,ım tam üç kat 

Yirmi yaşında bir ham.lacı şaha 
Kurdum viran gönlümde bir altun taht 

Lakin gel gör bendıeki baht kısmeti 
Çopurdu vardığım civanda surat 

Malunı olsun halim cümle aleme 
Güzellikde bir nigan meh tal'at 

Pakizedir namım Ya.ğlıkcıkızı 
Mahallem Karabaş semtimiz Balat. 

Vasıf HİÇ 

ÇOPUR AHMED SOKAiĞI - Boğazi
çinde Ortaköy sokaklarından: 1934 Beledi
ye Şehir Rehberine göre köyün gerilerinde, 
Fıstıklı Köşk Sokağı ile Oftaköy Kaıbristan 
Sokağı arasında uzanır (Pafta 20 de 178.) ; 
yerine gidilip bu satırların yazıldığı sırada
ki durumu tesbit edilemedi (Ocak, 196!?}, 

ÇOPUR SOI{AıĞI - Beyoğlu İlçesinin 
Haliçde Hasköy Nahiyesi sokaklarından; 

Piriçavuş Mahallesindedir; 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre; mahallenin hemen 
göbeğinde · Madrabaz, Eskici ve Emzik So
kakları ile teşkil etti~ bir lbeşyol a~ ile 
Fıstıkllbağçe Sokağı arasında uzanır (Paf
ta 17 de 190). Yerine gidilip bu satı~lann· 
yazıldığı sır·adaki durumu tesbit edilemedi 
(Ocak 1965). , 

COR-BA - Türlü çeşidlerı ve . isimleri 
ile malum. yemek; Şinıisinin · şu beytinin 
ikinci mısraı, gaayelere, hedeflere sebat ile 
ulaşılacağını ifade için darbı mesel hfiline 
gelmisdir, daha doğrusu, Şin§.si, darbı me
seli şiir halinde pek hünerli kull~nmışdır: 

FeyZ alursun çekerek d.erdü gamı dünyayı 
Tekkeyi bekleyen elbetde içer çorbayı. 

Eski İstanbul kibarlannın a~da en 
mükellef, zengin sofralarda ziy§.fet d§.vetle
ri: <<Bir ço:rıbarn.ızı içmek için ... » diye yapı
lırdı. 

Her hangi bir işde küçük bir emeğin 
geçdiğini anlatmak için: ((Çorbada benim 
de tuzum bulunsun ... ,,, «Çorbada benim de 
tuzum vardır ... ,:. denilir. 

Bozuk düzenleri, karma karışık işleri 

anlatmak için de <<Çorbaya döndü» deyimi 
kullanılır. 

Eski İstanbulun saray, konak ziya.f et
lerinde, düğün sofralarında· sofraya gelen 
ilk yemek daima nefis bir çorba olmuşdur. 

Yakın zamanla.ta kadar İstanbulda 
hanlarda, bekdr odalarında oturan bekıir 

uşaklarının sabah kahvaltısı aşçı dükkan
larında ibaş suyu, paça suyu, tavuk suyu 
ile yapılmış bir tas çorba olmuşdur. Büyük 
şehrin işkembe çorbacılan ise kendi başına 
büyük şöhret ola gelmi·şdir (B.: İşkembeci
ler). Bilhassa ayyaşların, kadimden beri, 
hercü merc içindeki midelerine saıbahleyin 
deva olarak bildikleri bir tas işkembe çor
bası içmekdir. 

CORBA, YENİÇERİ ASKER _ OCA'ĞI 
CORBASI - İstanbulda biri Aksarayda 
Yeni Odalar (Yeni Koğuşlar). diğeri Şeh
zadebaşında Eski Odalar (Eski Koğuşlar) 
adı ile anılır iki Yeniçeri Kışlası var idi ve 
bu kışlalarda yerleştirilmiş · yeniçeri ortala -
rının ( taiburlarının) koğuşları yanında ay
rı ayrı mutbakla.rı vardı; hergün pişen ye
mekler çorba, et aşı, pilav hoşaf idi; ve 
mutfaklarda bu yemeklerin pişirildiği ka
zanlar yeniçerilik hayatında önemli bir yer 
almışdı, öylesine ki, kazanlara bir kudsi
yet verilmişdi. Ortanın islerini konuşacak 
z.~bitler, çorbacının, yahut odaba.şının ibaş
kanlığmda kazanlar etrafında toplanırlar
dı. Yeniçeri ihtilallerinde de, kazanlar, dev
letin basında bulunanlara karşı isyan bay
raJ.tı cek1-e yerinde mutbaklardan Et Mey
danına cıkarılır, ihtilfilci yeniçerilerin is
tediği yapılıncaya kadar kışla mutıbakla
rmdı:ı, ocaklar yanmaz. aş pi.sm.ezdL Buna 
ihtilal icinde pM.işah ekmeğini boykot et-
me diyebiliriz. · · 

Bir de bütün yeniçeri ocağını temsil 
eden «Kazanı Şerifıı vardı. Yeniçeri ocağı
nın kuruluş devrinden kalmış olan ibu es
ki kazan, ocağın uğur ve celadet tılsımı bi
linirdi. Yeniodalarda mı, Eskiodalarda mı, 
kışlanın neresinde, hangi ortanın mutba
ğında durduğu tesıbit edilememiştir, belki 
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de Ağakapusunda idi. Kazanı Şerif ıçın, 

_Hacı Bektaş Veli'nin ocağa hediyesidir de
nilirdi. Büyük Şeyh, bu kazanda çor-ba pi
şirmiş, ve ocağın kurulduğu günün saba
hı yeniçerilere kendi eliyle çorba dağıtmış. 
yeniçerilerin gözünde- manevi varlığı o ka
dar büyük idi ki, «Kazanı Şerif çarpsın!)) 
diye üzerine yemin verirlerdi. HBcı Bektaş 
Veli oca.ğın kurulmasından çok önce öldü
ğüne göre Kazanı Şerifin, namlı Şeyhin 
dergahından teberrüken alındığı söylene
bilir, çorba dağıtması da şirin bir yakıştır
madır. Bu hatıraya bağlanarak yeniçerile
rin değişmez kahvaltısı çor:ba olmuştur. Bir 
yeniçeri ortasının kumandanı olan zfl.bitin 
çorbacı unvanı da buradan kalmıştır. 

Odalardaki efradın çorbası dağıtıldık
tan sonra çorba kazanlarının kulplarına 

birer sırık geçirilir, sırıkların iki µcundan 
birer karakollukçu omuzlar,- bir karakol
lukçu da. kepçeyi alır, her ortanın kazanı 
şehir içindeki kolluklarını dolaşır, oralar
daki nöbetçi nefer ve zı1-bitlerin sabah aşı 
dağıtılırdı. Yeniçeri kolluklarından tek bi
na dahi kalmamıştır, planlarını bilmiyo
ruz, fakat, çorba gibi, iki öğün yemeğin de 
ku~lalarda orta mutbaklarından geldiğini, 
şehir içindeki yeniçeri karakollarında = 
kolluklarında mutbak. olmadığını söyleye
biliriz. 

CORBA, YENİCERİLER-E DİVAN GON
LER!NDE SARAYDA CORBA VERİLMESİ 
GELENEıĞİ - Yeniçeri ocağının kurulu
şundan kalma bir gelenek idi, sarayda di
van günleri mera.sime katılan yenicerilere 
çorba verilir idi ( B.: Divanı Hüma.yun) . 
Divan mutad toplantılarım haftada bir 
gün, Salı ~:ünleri yapardı. S-adırazam ve di
ğer divan azaları o sabah sabah namazını 
Ayasofya Camtinde k1larlar. ve oradan top
luca saraya giderlerdi. Ayasofva Camii i1e 
Babı hüm!yun ar.asında yeniçeri l{ıtahn 

tarafından seHimlanır, ve yenicerilere sa
rayda kahvaltı olarak çorba veriiirdi. ve on
lar çor-balarını içdikten sonradır kL diva, 
riı hümavun oturumu -ac.llırdi. Yeniçerile
rin o sabah çorbasını hemen kaştklaya-rak 
içmesi çok mühim idi, hükumete itaat üze
re olduklarına ala.met idi; bir meseleden 
küskü.n oldukları, vezir kelleleri isteyecek
leri zaman çorba içmezler ve divan topla
namaz ve ardından da kanlı bir fitne ko
pardı, yahut istediklerini hemen yaptırır
lardı. Onun içindir ki, yeniçerilerin çorba 
içmeye başladıkları Sarayda Kubbealtı de-

nilen d!irede bulunan devlet erk!nına ha
ber verilince sadır!zam hemen bir kurban 
kestirirdi ( B.: Yeniçeri, Yeniçeri İhtilfille
ri). 

Kapuku askerinin ((Ulftfe» denilen ve 
üçer aylık taksitler halinde ödenen ücret
leri de dfüma. salı günleri, divanda dağıti
J.ırdı, bu münı1sebetle yapılan tantanalı 

mera.simden ötürü askere para dağıtılan 
toplantılara ((Galebe Divanıı, denilirdi, o 
gün yeniçerilere çorbadan başka pilıiv zer
de de verilirdi. · 

ÇORBACI - Gayrimüslim köylerinin 
ileri gelenlerine, muhtarlarına verilegel
miş unvap; İstanibulda da ticaret, piyasa 
fil.eminde gayrı müslüm patronlara, bilhas
sa rum zenginlerine Çorbacı denilirdi. Ayak 
takımı ağzında ayni m!n!da zaman1mızda 
da kullanılmaktadır. Ferid Devellioğlu 
((Türk Argosu» adlı eserinde bu ismi bir 
argo terimi olar.ak kaydediyor; ((çorbacın 

argo terim değildir, resmi devlet vesikala
rında kullanılmış bir ünvandır. 

ÇOR-BACI - Yeniçeri Asker Ocağı teş
kildtında «Orta» denilen bir yeniçeri ta
burunun kumandam; her gı1n askerin ba
şında, askerle temas ha.Iinde en büyük za
bit. 

Bütün yeniçeri ocağı 196 orta = taıbur 
idi, dolayısı ile bütün teşkilıitda 196 çorıbacı 
vardı. 

Corbacılığa neferlikden kademe kade
me yükselerek uiaşılırdı. ' 

Bir ortanın beyni, kalbi. cam Çorıbacı. 
idi. Bütün emirler, çorbacılar toplanarak 
ı:tskere onlar vasıtası. ile tebliğ edilirdi. Ef
rad sa.dece çor-bacılarının emrini dinlerler
di. Bütün ihtil§.llerde yeniçeriler daima 
corbacılar vasıtası ile ayaklandırılmıştır. 
Ocağın büyük ağaları çorıbacüan kendileri
ne bağlayamazlar ise hiç bir sev yapamaz
lardı. Çorbacılar ağız birliği edip «isteme
yizıı diye aya.k dirediler mi, ocağın en bü
yük kumandanı olan yeniçeri ağasmı dahi 
yerinden attırırlar, hatta. hazan daha ileri 
gidip padişahtan ağanın başım dahi alır
lardı. Mesel! İkinci Sultan Osmanı tahtın
dan indiren yeniçeri ihtilAlinde, henüz on 
sekiz yaşındaki bu genç padişah saraydan 
kaçıp Ağakapusuna, (Yeniçeri Ağalığı Sa
rayına) sığınmış. ve yeniçeri Ağası Kara 
Ali Aifa da Yeniçerilerin Aksaraydaki bü
yük kışlasına ğiderek bunu Çorbacıla,r ile 
Odabaşılara, açmış, onlar da : ~< Askeri top-
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layalım,. kendiniz söyleyin, umarız ki, razı 
olurlar» demişlerdi. Halbuki hepsi Birinci 
Sultan Mustafa taraftarlarınca elde edil
mişlerdi, çorbacıların emriyle odaıbaşılar 
askeri Ali Ağa aleyhine hazırladılar, Ali 
Ağa bir merdiven başında askere hitap et
meğe başlar başlamaz. 

- Hemen urun, söyletmen! diye bir 
ses yükseldi ve yeniçeri ağası derhal param 
parça edildi. 

1686 ihtilalinde Yeniçeri Ağası Harput
lu Ali Ağa da, -askeri Dördüncü Sultan 
Mehmed aleyhine ayaklandırmış olan çor-· 
bacıların teşviki ile padişah lehinde çalış
makla suçlandırıldı, o da askere hitaıb eder
ken: 

- Bre anasını filı1n ettiğim Ha.rput 
gavuru! Bre söyletmen, urun! ... 
denilerek parçalandı, cesedi lokma lokma 
doğrandı. 

İstanlbu.lda bulunan yeniçeri ortaları 
semt semt büyük şehrin asayiş ve inzibatı
na bakarlardı; çorbacı ağa, zabıta amiri 
bulunduğu semtde bir hükümdar· azameti 
ile dolaşırdı. Çorbacı ağaların halka- karşı 
bu azamet ve gururu öylesine idi ki, halk 
ağzı ta;biri ile «bıyıklarını balta kesrnezı:. 
idi. 

Müverrih Ahmed Cevdet Paşa adını 

vermiyerek sadece « Yeniçeriler devrini gör
müş)) dediği bir zatın ağzından, bir mese
lede şefaat dileği ile huzuruna çıkılan bir 
yeniçeri ustasını (Usta, Çorbacının emrin
de bir zabit, ortanın aşçıbaşısı) şöyle tas
vir ediyor: 

«Elbette müteallik bazı nefis hediye
lerden bir ibohça tertip edip Et Meydanı 

kışlasına gittik, binalarının manzaraları ve 
nı.ethalleri insana. dehşet verecek büyük bir 
d.air~ye girip 31 inci cemaat ortasının usta
sı Hüseyin Ağanın odasını bulduk. Kapu
da nöbet beklemek.te olan karalmlluk9u ile 
izin aldıktan sonra huzura girdik. Uzunca 
boylu, köşe sakallı, bakışı korkunç, sozu 
sert ve yüksek, fakat dilnüvaz bir adamdı. 
Hediyeye sevindi: 

- Zahmet olmuş, hizmetiniz .bizim
dir... gtbi şeyler söyledi, ve «Karakollukçu 
bre! ıı diye sayha eyledi ki, aklım başımdan 
gidiyordu. KarakoUukçu kemali tizim ne 
titreyerek içeri girdikde: «Kahve ve şer
bet!» diye bağırdı». 

Bir ustanın azameti bu olunca Çorba-

cının ne olacağını pekfila. tahayyül edebi-
liriz. . 

Çorbacılar terfi •edince «~atar Ağala
rı» denilen ocağın yüksek kumanda ve idd
re kadrosuna alınırlar ve eğer bahtında 

varsa Yeniçeri Ağası da olurdu. Yalnız 56. 
Orta Çorbacısı, ki «Çardak Çorbacısı» deni
lir idi, bu çorbacılıkdan emekliye .ayrıldı 
(B.: Çardak Yeniçeri Kolluğu, Çardak Çor
bacısı). 

ÇORBACIBA,ŞI SOKAĞI - 1934 Bele
diye Şehir Rehberine göre Aksarayda Yeni
kapuda Yalı Mahallesi sokaklarından; ma
haUenin demiryolu boyu ile deniz arasında 
kalan kısmında Sandıkbumu Sokağı ile 
Alboyacılar Sokağı arasında uzanır; Kara
ıboya.cı ve Mahramacı sokaklan ile dört yol 
ağzı yaparak kesişir (Pafta 11 de 37); ye
rine gidilip bu satırların yazıldığı sıradaki 
durumu tesbit edilemedi (Ocak, 1965). 

ÇOBACI ÇEŞMESİ SOKAiĞI - Haliç 
Fenerinde Hızırçavuş Mahallesindedir; 
Ayan ve Hacı İsli Sokakları ile teskil ettiği 
dört yol ağzı ile Fener Külhan Sokağı ara
sında uzanır; Burcak Sokağı ve Hızırçavuş 
Sokağı ile de dört yol ağzı yapaxak kesişir; 
Bekri Mustafa Sokağı, Merdivenli Yokuş, 
Hacı İbrahim Sokağı, Çiçekli Bostan Soka
ğı ile kavusağı vardır ( 1934 Belediye Şehir 
Rehberi, pafta 8, mahalle numarası 106). 
Ayan Sokağı tarafından gelindiğine göre, 
bir araıba geçecek genişlikte ve kaıbataş 
döşeli olarak başlar, 2-3 katlı ka,gir evler 
arasından geçer; Hızırcavuş Mescidi bu sa
kal{ ü~erindedir; Bekri Mustafa Sokağı ka
vuşağından sonra yokuş olur. sağa doğru 
bir kavis çizerek bükülür. Sokağa adını ve
ren kldsik üsl11bda kesme taşdan kitabesiz, 
suyu kesilmis ve teknesi toprağa gömülmüş 
ce$rne hazin r.lurumdadır; 3 bakkal; 1 ber
ber, 1 terzi dükkiinı va.rdır. kapu num'3ra
ları 1-51 ve· 2-50 dir (1964). 

Hakkı GÖKTt)RK 

ÇORBACI SOKAĞI - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Talcsim'in Şehit 
Muhtar Bey Mahallesi sokaklarından; Tar
labaşı Caddesi ile. F!rıibi Sokağı arasında 
uzanır; Yoğurtçu Fdik ve Taksim Fırını 
Sokakları ile birer dört yol ağzı yaparak 
kesişir, Çamdalı .Sokağı ile de kavuşağı var
dır (Pafta 19 da 147). Yerine gidilip bu !3a
tırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit 
edilemedi ( Ocak, 1965). 
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ÇORLU (Salih Münir) - Osmanlı Ve
zirlerinden ve İkinci Sultan Abdülhamidin 
·zamanında on üç sene Paris elçiliğinde· bu
lunmuş Salih Münir Paşa; zerıUeti ile, ne
z§.keti ile, zeka ve bilgisi ile tanınmış bir 
türk diplomatı; 1859 da İstanbulda doğ
du; yine İkinci Sultan Abdülhamid zama
nında Ticaret ve N§.fıa nazırlıklarında bu
lunmuş Mahmud Celaleddin Paşanın bü
yük oğludur; ve baba tarafından XVIII. 
asır sadırazamlarından Çorlulu Ali Paşanın 
tornudur (B.: Ali Paşa, Çorlulu; Mahmud 
Celaleddin Paşa). Galatasarayı Sultanisin
de okudu, pek genç yaşda Babıfilide Amedi 
kaleminde katfülik ile memuriyet hayatı
na girmişdir; ve bir ara ıBaşvekil Ahmed 
Vefik Paşanın kıttibliğini yapmışdır. Ailesi
nin saray ile yakın temti.sı dolayısı ile İkin
ci Sultan Ahdülhamidin daha -şehzı1deliği 
zamanında teveccüh ve muha:bbetini ka
zanmış, '-"babası da devrinin şöhretli vezir
lerinden olması dolayısı ile süratle yüksel
me imkanı bulmuşdu, Hariciye Nezareti 
mektubcusu iken 1895 de henüz 36 yaşın
da iken Osmanlı imparatorluğunun Paris 
büyükelçiliğine tayin edilmiş ve _1908 d~ 
meşrutiyetin ilı1nına kadar on üç sene bu 
vazifede kalmışdır. Meclis adamı olması ve 
zerı1feti Avrupanın bu büyük merkezinin 
diplomatik muhitinde ve yüksek ı:,osyete
sinde kendisini sevUen meshur simalar ara
;ına koymusdu; bi.r ara ilave vazüe olarak 
Bern ve Brüksel elçilikleri de Münir Paşa
ya verilmisdi. 1908 de meşrutiyetin ilanı 

yüzünden azledildi, fakat memlekete dön
meyip Parisde yerleşip kaldı; tarihi tetkik
lerle meşgul odu; Pariste Siyasi Tarih Ens
titüsüne ılzti seçidi; fransızca bir siyasi ta
rih yazarak neşretti; türkçe olarak da c<Dip
lomasi» ve c<Almanyan isimde iki eser neş
retti. Cumhuriyetin il!nından -sonr.adır ki 
vatanına döndü ve 1939 da vefı\tına kadar 
Başvek!let Arşivinde çalışdı: ölümünde 80 
yaşında idi, Besiktaşda Yahya Efendi Der
ga.hı haziresine defnedildi. 

Uzun boylu, vekar s§.hibi, son düşkün 
zamanlarında dahi pek kibı1r~ne giyinir: 
ileri yaşına rağmen yakasında dalına bir 
çiçek bulunur,· fransız biçimi kesilmiş kü
çük zarif sakalı ile, kim görse «bu adam bir 
paşadır» derdi. · 

Kendisini iyi tanımış muharrir Reşid 
Hfilid · Gönç'ün rivayetine göre: c,hayatının 

mühim kısmını geçirmiş olan bu vezir sa
libet sıllıibi müslümandı, her gün beş va-

kit namazını kılar, Kur'an okur, oruç tu
tar, akaidi isla.miye üzerinde derin vukuf 
sahibiydi. Halavetli bir sese sfilübdi, soh
beti, meclisi çok tatlı idi. Parisdeki Mtı
rası o kadar kuvvetli olmuşdu ki, ölüm ha
beri Paris basınında bir büyük diplomatın 
kaybı olarak kaydedilmişdi. 

Bibil.: Reşid Halid Gönç, Not; İ. Alaedd:in 
Gövsa, Türk Meşhurları. · 

ÇORLU (Satı) - 1964 yılı haziranında 
basına ccSahrdyıcedidde bir fille faciasıı:. di
ye intikfü etmiş bir cinayetin faili bedbaht 
kadın; gelin olarak katıldığı filede kayna
na,sı ile kaynatasından göregeldiği hakaa
ret ve türlü tazyikler karşısında intihara 
karar vermiş, bu kararını tatbik etmeden 
10 yaşındaki kayınbiraderi .Ahmed Çorlu
yu boğazından keserek öldürmüş ve sonra 
kendini ibir kuyuya atmış ise de komşuları 
tarafından kurtarılmışdır. 

Satı hayatını şöylece anlatmı~dır : 
«Mehmed Çorlu ile yedi sene evvel evlen
dik, biri beş diğeri bir yaşında iki erkek ço
cuğumuz var; Evlendiğimizden beri kayın
validem Emine ile kayinpederim Satılmış, 
saadetimiz üzerine· bir ka;bus gibi çöktüler. 
Oğullarını benden soğutm8k için ne tnüm
künse yaptılar. Kocam ne yapacağını, han
gi tarafa yar olacağmı şaşırmıştı; daha zi
yade onların baskısı altında bulunuyor. Üç 
gün önce kayınvalidem kocasJ ile bir olarak 
beni kapı dışarı ettiler: - Oğlumuzdan se
ni ayıracağız, buraya ibir daha uğrayayım 
deme!» diyerek beni dövdüler. Kayın.pede
rim Satılmış daha ileri giderek analık duy
guma dokundu : cc~ Bu çocuklara elini 
sürmeyeceksin! ... >> diyerek emzirmekte ol
duğum Hüseyin'i kucağımdan .alıyordu. İki 
gece kocamın .amcasının evinde kaldım. 

Dün sabah beni eve ça~ırdılar. Fakat ga-
zapları geçmemişti. Tehditlerini devam et~ 
tirdiler. Artık kendimi pldürmekten ba&
ka kurtuluş yolu görmedim, bir an için ak
· ıım basımdan gitti. Kendimi kuyuya atmak· 
için· deli gibi evden çıktım. Karşıd(ln, ka
;mbiradetim Ahmet geliv9rdu. Arkamda.n 
~emnun olacaklarını bildiğim için, onlar 
da ağlasın diye çocuğtın boğazını kestim. 
Sonra da kendimi kuyuya attım. Keşke be
ni kurtarmasala.rdı. .. ıı 

Büyük cemiyet yaralarından üzerincle 
ibretle durulacak kanlı bir vak'adır. Cina
yet Erenköyunde Sahrayıcedidde Tasoc.ak
ları denilen yerde işlenmişdir. Bu satırla-
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rın yazıldığ,ı sırada Satı Çorlu Akıl Hasta
hı1nesine lmldırılrru.ş bulunuyordu (Hazi
ran, 1964). 

Aşağıdaki altı madde ÇOPUR SOKA(U ile 
ÇORBA kelimeleri arasında (sayfa 4097) bulun
ması gerekir iken dizgide mürettibin, prova. tas . 
hihlnde bizim batamız yüzünden atlanmıştır. 

Özür dtleriz. 

ÇORAB - uAyağa giyilen örme şey,:. 
(Hüseyin Kazım, Büyük Türk Lı1gatı). 

Çorab ya el örgüsü, yahud makina ör
güsüdür. Zamanımızda el ile sadece köy
lerde ö!ülmektedir. Şehirlere, bu arada en 
başda Istanbula herhangi bir işcte · beden 
kuvveti ile çalışmaya gelmiş, ve bek4r uşa. 
ğı olmuş köylülerin ayakları el örgüsü ço
rablara alışık olduğundan, onlar için el ör: 
güsü köylü tipi çoraıblar ticaret metaı ola
rak İs_tanbul piyasasına da gelmekte ve 
seyyar çorabcı yine beka.r uşağı köylüler 
eliyle sokaklarda ve pazar yerlerinde satıl
maktadır. Tahtakale gibi amele ırgad ya
tağı bir iki yerde de el örgüsü köylü tipi 
çora:b satan bir kaç dükkan vardır. Bizde 
maki.na örgüsü çorabın giyilip yayiıması 
1853 Kırım Harbinden sonradır. 

Önce kadın ve erkek çorabı olarak iki
ye ayrılır. Sonra ipliğinin ellisine göre üçe 
ayrılır: Yün ipliğinden örülmüş ((yün ço
rabn, pamuk ipliğinden örülmüş 1<tire ço
rab», ipek ipliğinden örülmüş ııipek çorabı,, 
zamanımızda çorabda ipeğin yerini ıcnay

lon = nylon» aldı, hatta. tire ve yün çorab 
giyenler bile çok azalmıştır. 

Çorab giyildiği yere ve renklerine ve 
sair küçük hususiyetlerine göreçeşidli isim-
ler alır: -

Kısa konçlu, uzun konçlu, ajurlu, düz 
beyaz, düz siyah, düz renkli, yanları baget 
nakışlı, tüm desenli, dağcı çorabı, futbolcu 
çoraıbı, varis hastalai' çoraıbı. 

Memleketimizde ÇıOra:b sanayiinin mer
kezi İstanbuldur; en ince, en zarif, en lüks 
kadın çorabları dahi ima.J. edilmekde olub 
ccVogı:, ccBaliı~, ıcDi-Ba» gibi markalar gaa
yetıe müşkilpesent · kadınları · tatmin et
mektedir; o kadar ince, hayal gibi çorablar• 
yapılmaktadır, hele gözleri ceZibeden dilber 
bir kadın, kız_ bacağında var mıdır, yok 
mudur, farkedilemez. 

Bilhassa artist kızlar ve kadınlar çora
ba büyük önem veregelmişlerdir; eskiden 
hafif meşreb yosmalar, tiyatro sahnelerin
de kantoeu kızlar etek kaldırarak bQcak 

gösterme nümayişinde bulundukları za
man çorabın ipek güller, fiyongalarla süs
lü jartiyerleri bilhassa nazarı- dikkati çe
kerdi. Zamanımızın strip-tease yıldızları 
gazino, paviyon sahnelerinde esvablarını ve 
çamaşırla,rını te·ker teker çıkarıp atarak ana 
doğması uryan kalıncaya kadar soyunurlar 
iken en şuha.ne har-eketlerinden biri çorab
larını çıkarırken görülür. 

Dildı1rının ayağından çıkmış hatta. kir
li çorabını bir fetiş olarak saklayan ruh 
hastası §.şıklar pek çoktur. 

Tarihimizde Tanzimat denilen güd'i,i.k 
kalmış inkılaıbdan önce İstanbul'da ayak 
takımı ve esnaf tahakası el örgüsü kaba 
. yün çorabı yalnız kışın, pek soğuklarda 

giymiş, bahar, güz ve bilhassa yazın pabu
cunu yalın ayakla geçirib dolaşmışdır. Or
ta tabaka ve kibar hayatında ise, çorab 
ayaklara her gün tertemiz olarak geçiril
mişdir, ve akşamları ayakdan çıkarılan ço
rab hemen kirli sepetine atılmışdır. Kirli, 
yırtık, ya bir ucundan ayak parmakları dı
şarı fırlamış, yahud öbür ucundan topuk 
llleydana çıkmış yırtık çorabla dolaşanlar 
Birinci Cihan Harbinden sonra görülmeye 
başlanmışdır. ccTarihten Çizgiler» diye ga
zete ve mecmualara karikatürümsü resim
ler yapmış ve bunları ayrıca albümler hı1-
linde de neşretmiş olan Salih Erimez; ya -
kın geçmişteki toplum hayatımızı tehzil 
yolunu tutmuş, çora:b giydirdiği ayakların 
çoğunu, yırtıklarından topuğu ve parmak
ları görünµr resrp.etmiştir ki; o devrin, 
kürd hammallar müstesna, hiçbir ferdinde 
öyle çoraıb görülmemişdir; kürd harrimal
lar da yamalı, hatta. dayanıklı olsun diye 
topuk kısmı meşin yamalı çorab giymişler, 
fakat yırtık çorab giymemişlerdir. Salih 
Erimez zamanının çorab zera.tetini yakın 

geçmişe mal etmiştir (B. Erimez, Salih). 
Yırtık çor.ab üzerine aşağıdaki satırları bir 
hastahane tasvirinde devrimizin büyük mi -
zah yazarı hurri.orist sanatkdr Aziz Nesin'
den (B.: Nesin, Aziz) alıyoruz: 

,c ... _ hademelerle doktorlar hiç ayırd

sız, hep beyaz giyiyorlar... fakat hademe
lerin bir nişanları vardı; kasıla kasıla tef
tişe çıkmış feldumarşal gibi yürüyorlar, 
suratları asık, gömlek bembeyaz, beyaz ce
ket gıcır gıcır, pantalon ama ardı yırtık, 
topuklar meydanda... Ayağına bakacaksın 
çoraba yırtık topuğu görünüyor mu, hade
medir !. .. ,, (Kazan Töreni, Gaçıncı Glinik). 
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Kirli, pis çoraba gelince, zamanımızda 
hani bir zabıta yasağı çıkarılması gereke· 
cek durumdadır; bunun en elim tezahürü 
de mescidlerimizde, ca.milerimizde görülür; 
bir hafta, on gün, bir ay müstemiren ayak
da taşınmış, iyi tabaklanmamış deri ve ayak 
teri kokusu birbirine karışık mütaffin, mü
levves, müstekreh çorablar, aıbdest alır iken 
gıcır gıcır yıkanmış ·ayakara tekrar geçiri
lip mescide veya camie girenlere cemaatı 
iz'ac ettiklerini, temizliğin iba.detden efdal 
isla.mi fazilet olduğunu anlatmak imkim 
bir türlü bulunamıyor. Bizce bunun en kes
tirme yolu, mescidde veya camilerde namaz 
yalın ayak kılınır diye bir hükmi şer'inin 
çıkarılmasıdır. Çorabın sokaklarda işporta
lar dolusu selsebil edilerek satıldığı bir de·
virde ldrli çoraıblarla dolaşanlara r~stıa
mak da ayrıca şaşılacak bir şeydir. 'Bilhassa 
el örgüsü yün çoraıb giymek itiyadında 
olanların ayaklarında terle kirle keçeleş

miş çora:blar, etrafa iğrenç kokular saçmak
da bir tekeden farksızdır. 

Yukarda da kaydettiğimiz gibi zamanı
mızda İstanbul halkının yüzde sekseni çq
rabını işportalı seyyar çoraıbcılardan alır; 

kadın, erkek, çocuk çorabları, hele naylon 
çorablar yaygın olduktan sonra, bütün çar
şı boylarında, meydanlarda, köprü üstün
de vapur iskelelerinde satılmaktadır. 

Soğuk cinaslar ve yakıştırmalarla gü
ya mizah yollu kaleme alınmış «Leta.ifi Es• 
naf» isimli matbu risa.lede «çorabcı» · hak
kında da «ayakı:, «kadem», «taban», «bas
mak», «bacak», (!pa.», «adım», «topukı: gi
bi kelimelerle tekerleme kılıklı oyunlar ya
pılarak şunlar yazılıdır: 

ccDaltabanda bir ahbaba giderken Hoş
kadem Camii Şerifi civarında bir çorabcı
ya tesa.dif olundukda ayaklarımın geri ge
ri gitmeye başladığını görünce: 

- Efendim ... ayağınıza taş mı değdi?: 
neden böyle ayak sürüyorsunqz?.:. dedi. 

- Hayır... sizi gördüm de uyuşmak 

istedi. . . dedim. 

- Dükkana teşrifin.izde ayağınıza sı
cak su dökeceğim. . . zira. pek ayak altına 
aldınız... çiğneyerek geçmek layık değil
dir ... biz ayak türıibıyız ... içi dışına muta
bık pek güzel imam işleri geldi, geçende 
takdim edecekdim, vakit bulamadım, kış 

basmaksızın bir ayak evvel dükkıina gel
seniz de bir parça ayak dinlendirseniz .. , 
ayağınız pek uğurludur... mutlaka bekle~ 

rim ! . . . diye ayak basdığında: 
- Giderim ama şu şartla ki. ayağını 

direyecek ve bu Karab-acağın el örgüsüdür, 
birbiri üzerine onbeş hesaıbı ile kaç defa 
müşteriye gidecekdi de eksiğine vernıe_dim 
diyerek ter ter tepinecek ve bir ayak üs
tünde bin söz söyliyecek ve ayaklarıma ka
rasu indirecek ve işi çorab söküğüne dön
dürecek olursan bir daha ayak basmam!. 
dedim. 

«Ve bu kavil ile dükkıtna. gittim: 
- Sözünüzde sa.biti kadem ımışsıniz. 

hoş geldiniz, safa. geldiniz, kademler getir
diniz.. . d~di. 

- Sana bir iki çift şözüm var ... biri
si topuk çalıp halkı oynatmamalı, ikincisi 
ayağını tez tutup· deve tabanı gitmemeli. .. 
adamın dizinin iJJağı çözülünceye kadar 
tek durmamazlık etmemeli, fırıl fırıl dön-: 
meli, çünki bu işde dönmeyince olmaz, 
sonra adamın içini dışını:t çevirirler, bey
hude tersine muamele görürüsün. .. çöz 
bakalım!... derdemez: 

- Efendim... beni •baldırıçıplak mı 

yoksa ayak takımındaki alabacak mı. zan 
eylediniz ki öyle ayağınızın tozu ile çöz de
diniz ... ele bir parçacık ayak dinlendiriniz 
bakalım ... dedi yine çözmeye başladı. 

<cÇünkü adım başına bir dükkıin ol
duğundan alış veriş ise Kalpakçılarbaşın
dan aşağ1ya kadar ayak sürüdüğünden ve 
işin gelişini müşterinin ayak alışından bil
diğinden ayağını denk aldı ama -ayak teri 
henüz kesilmediğinden: uğurlu kademli ola 
diyemedik.Öyle ayaklarını taşdan esirge
mez bir sürü daltaban hemhıUar İle dört 
ayağını bir yere getirip de ayağına güve
nen kadem dıivıisına gelsin diye bağırın
ca ayakları suya erip ayakdaşları ile bera
ber tabanı kaldırıp ayak patırdısı ile ayak
yoluna kaçdılar. Amma tabansızmış ha! .. 

Bezmi ey saki pür tumturan ıt>tmez misin 
İş ayağ'a. düşdü, sen teşmiri ııı!k etmez misin». 

. Yukarıdaki yazının kıymeti, ,el örgü~ü 
çorablar devrinde de ipliğinin, nakşınm, 
renginin ç-eşidlerine çoraıbların bir takım 
isimler almış olduğuna. işa.ret etmiş olma~ 
sıdır, fakat maalesef «imam işiıı diye tek 
çorab ismi vermektedir; imam işi çora:bın 
nasıl bir çorab olduğunu tesbit edeme-
dik. . 

tstanıbulda ·el ör,güsü yün çorablar ve 
tire çorablar .giyildiği devirde nevcivanla
rın türlü türlü çiçek nakışlı çoraıblara rağ-
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bet ettiği, onlar şanında manzumeler ka
leme -almış kalender meşreb şairlerden öğ
rıeniyoruz; aşam.daki kıt•~ar Üsküdarlı 
halk şairi Tophane ketebesinden Aşık Rı1-
zinindir: 

Dağlıdır civamm Ilgaz levendi 
Kadrini bilmeyen sadece kendi 
Çiçekli ço;•abla reftari bir hoş 
Pa bürelıne görsen olursun sarhoş 
Vahşeti bir güzel nahvetl giizel 
Mestane işmarla daveti güzel. 

* 
Hele bak şehbazın çorablanna 
ne de gilzel al al çiçekleri var 
Reşk ettiği gülün, benefşelerin 
Deraguuş ettiği piyi moa.ttar. 

* 
Allı güllü çorabının içinde 
Kesme billur güzelimde ayaklar 
Gülistanda gezer tozar ceylaındır 
Uşşakmdan am sanma kim saklar. 

Çorab İs.tanbul ağzında deyimlere de 
girmişd.ir; türlü ihHe, oyun, yalanla bi~ 
adamın başına bela. g·etirmeye, derd açma
ya cıBaşa çorab örmek» denilir; misdl: 

Bir adamcağız dıerd yanar: - Hüsnü
niyetimi ve sonsuz itimadımı slli i.stimal 
ile başıma öyle bir çora:b ördü ki, masal~ 
lardaki me~hur Ayyaş Hamza dahi şaşar. 

Bir kötü işin tahkikine girişildiğinde 
zincirleme kötülüklerin meydana çıkma
sına: ,cçorab söküğü» denilir; mis§J: · 

Bir komiser bir kahveh§.nede ketum 
olduğ·unu öğrendiği ibir gazeteci ile konu
şur: ccŞu yalın aya;klı yarım pabuçla tüy
süz oğlanı gördün mü beyim!.. Kişinir Ali 
derler, görünüşde yük arabası sürer, 1Jehir 
e-ibi esrar kaçakçısıdır.. '.kaç defa -elime 
düşdü, bir türlü konuşduramadım .. oğlanı 
lçeri tıkmak iş değil, dillendirmek 1§.zım ... 
canından korkuyor, ha.ksız da değil. vu
rı.ı.rlar v~ kim vurduya gider, yoksa bir dil·· 
leme. ardı çörab sökü~, şu perçem en 
a.z,ından üç dört milyoıterin yakasına ya
r\l şacak. . 

Hırpani ve salak kimseleri tasvir için 
de «Hıngılışık çorabı düşük» denilir. 

ÇORABCI CİVANI - Kalender meşreb 
şıiirler tarafından ccŞehrengizn adı verilen 
risfilelerle medhedilen esnaf güzelleri ara
sında çorabcı civanlarına da rastlanır; şeh-

. rengiz yollu yazılmış ve <<H"ubannAmei Nev· 
eda» adını taşıyan manzum mecmuada ço
rabcı civanı şu üç beyitle öviilınüşdür: 

Sen çorab sat ben öpeyim: ayağın 
Sen gonceye olam Gülistan Bağın 
Cilvelerin nazın ~çmiş nakşına 
Düşer mi aya.ğa Allah aşkına 
Giil ruhlere bedeldir her çlçeğ"i 
Çorabcıdır güzellerin gerçeği. 

ÇORABCI HANI - Mahmudpaşada 

eski meşhur hanlardan biri; yerine gidilip 
bu satırların yazıldığı 1965 yılındaki duru
mu tesbit edilemedi; bu hanın şöhretinin 
başlıca sebebi tstanbulun kadim ve büyük 
gedikli meyhanelerinden birinin de bu 
han içinde bulunmasıydı (B.: Meyhaneler;, 
Gedikli Meyhaneler); meyhane de hanaı, 
nisbetıe s§.dece . «çorabcı hanı» diye anılır
dı. Hicri 1295 (m. 187'8) de •bu büyük ve 
meşhur meyhanede bir cinayet olmuş, 
meyh§.nenin Haygas adında güzelliği ile 
meşhur genç uşağı. Mahmudpaşa yangın 

tulumbası uşaklarından Benli Mustafa 
adında bir delikanlı tarafından, bıçaklı bir 
kaba şakalaşma arasında kaza.en vurula
rak öldürülmüşdür. O tarihlerde en haşarı 
çağlarını yaşamakda olan 'Üsküdarlı kalen
der halk ş§.iri Toph§.ne ketebesinden Aşık 
Razi'nin Haygas Uşak üzerine bir manzu
mesi, cinılyet vak'ası için de bir tarihi var
dır; manzı1meden Çoraıbcı Hanı -Meyhı:\ne
sinin bir Ermeni -tarafından işletildiği ya
kın bir tahmin ile söylenebilir: 

Meygede meyged.e gezer durtll'um 
Muğbeçe gözlerim ermeni urum 
Çorabcı Hanına vardım ki ya hey 
Mest oldum içmeden tek ka.trecik mey 
Bir nigıihı cellad şıkırdı-mi haylaz 
Siyelıçerde ermen mahbubu Haygas 
G.a.mzeli topuklu perçemli benli 
Cümleyle· sohbeti hep senli benli 
Lıiübali meşrel:, şöyle bir blı'çkın 
Altian be Raygasım yakın gel yakın 
Çorabcı Hanının çorabsız ş4hı 

.. Uıışa.kı mest fd~r bir nim nig4hı 
' Elinde ha.de gel · le"lnde mezı, 
Böyle bir ~~yhane ·g:e~kdir \,ize. 

TARİH 

Tulumba~ı feta.dır bıçkın Benli Mustafa 
'Didei ı:ı.şşA.kına hüsnü ndri musaffa 
Mahmudpaşalıdilır o semti .Çorab·cı Ram 
Tezgahının her akşam tulumbacım mihmanı 
Haygas başka güzeldir, Mustafa Uşak başka 
Yakışır doğrusu bak gençlere oynaş şakı_ 
Eseri kazadır bil kader ola.cak olur 
Kamayla. oynar iken gilzel Raygas vurulur 
Kim dayanır söyleyin böyle çifte acıya 
Kelepçe zincir zından kaatil tulumbacıya 
Dilber Haygas Şiha da açılır kara mezar 
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Kasem 1d şehbazlara değmişdlr bir kem 
nazar 

Vak'anın tarihini yazdım görün elmasa 
«Benli Mustafa IQıtydı ya.hu civan Raygasaı. 

1!95 (m .. 1878) 

1305-1308 (m. 1887-1890) arasında Ço
rabcı Hanı Meyhanesi yanmış, yangından 
sonra da tamir edilip açılmamışdır. 

Bibl.: M. Tevfik, Meyhane; A~ık Razi, Ev
rakı ınetrüke; Vasıf Hiç, not. 

' 
, ÇORABSIZ KADIASKERİN KONAl'.'iI 

- Fatihde Karagümrükde semtin en bü
yük ve en eski konağı idi; yeniçerilik. za
manından kalmış olduğu söylenirdi; kır

mızı aşı boyalı azametli ıbir yapı idi ki böy
le binalara berhane denilirdi; han, kervan
saray gibi bir konakdı. 1911-1912 arasında 
gaayetıe harab olduğundan yıkdırıldı; ye
ri ve bağçesi 1945 de arsa olarak duruyor
du. Konak yıkılınca büyük sarnıcı kalmış, 
ağzı kapalı olarak o da durmakta idi. La.
kabı konağına ad olmuş Çorabsız Kadıas
kerin kim olduğu tesbit edilemedi ( 1945). 

Zeki.i 

ÇORABSIZ PAŞAZADE - Adı ya Ra
gıp yahud Galip Bey olacaktır; ~umeli 
ayan ve eşr§.fından çok kibar ve zengin bir 
zı1tin oğlu iken on altı on yedi yaşlarında 
miras yedilik yolunda tulumbacı güruhun
dan akran ve emsali olmayan .erazil ile bü
tün servetini sefihane yemiş, yedirmiş, bir 
haneberduş olarak en acı sefaleti çekdik
den sonra 1900-1905 arasında Salıpazarı 

önünde denizde cesedi ibulunmuşdu; inti
har ettiği söylendi, ölümünde yaşı kırkını 
bulmamış· idi sanırım. Kendisini çok yakın -
dan tanımış olan Üsküdarlı Halk Şairi A
şık Razi, düşüb kalkdığı tulumbacılar ve 
kalenderler arasında ayrıca güzeHiği ile de 
bir şöhret bulmuş bu mirasyedi beyi şu 
manzumesi ile tasvir etmiştir: 

Ne eksilt ~~ ziyade, .. 
On kuşak pa.~.azade 
Serkeş bıçkın civa.nı:br 

Tck.eliüfden azade 
Meclislerde baştıl.cı 
Elde her akşam bade 
Uşaklan uşşiln 

Her emrine a.ma.de 
. Deryi sefası içün 

Hazu- yağlı piyade 
Tulumbacılığa da 
Hevesi ı,ek ziyi.de 
Pıı11>1n kiya.feti 

Açmış k4rlkuu1Ade 
Yalın ayak dolaşır 
Hüsnün virmiş medde 
Payin biis idenlere 
Ri.yega.n müsaade 
Bundan kinaye namı 
Çorabsız Paşaz!de 

Vasıf HİÇ 

ÇORABCIZADE Bir bestekar, ne 
zaman yaşadığını ve asıl adını tesbit ede
medik; Hı1şim Bey Mecmuasında uşşak fas
lında bir hafif bestesi kaydedilmiştir; ese
rin adı geçen mecmuadaki güftesi şudur: 
Ney neva eyler keman inler döğer def sinesin 
Dinle tanbiirun eninin müslkaarm giryesin 
Sabra taka.t mı kalur aşıkda insaf idelim 
Arz ider dilber de ka.hi sinesi ayinesin 

ÇORLULU - Bir bestekar; ne zaman 
yaşadığını ve asıl adını tesbit edemeoik; 
Haşim Bey mecmuasında hicazka.r faslın
da bir şarkısı kaydedilmişir. eserin adı ge
çen mecmuadaki güftesi şudur: 

Bir gün seni görmez isem olurr bana dünya. dar 
Hasretinle bülbiil gibi itmekdeyim i.hü zar 
Ah efendim siizi aşkın oldu bu gönlümde nar 
İşitse zannıı benim gül solar bülbül ağlar 

Hasretinle gice gündüz senin ey kaaşı kemaıi 
Yıuımada etili süzanım rahmeyle gel nevcivan 
Atc.1i aşkmla yandım oldu halim pek yama.n 
İşitse zarımı benim gül ·solar bülbül ağlar. 

ÇORLULU ALİ PAŞA CAMİİ - Ka
sımpaşada eski Tersruıei Amire içindedir; 
bu camiin bulunduğu mevki gemiciler ağ
zında Camiaıtı diye anıla gelmektedir. 

\ . 
Hadikatül Cevami şu malumatı verı-

yor: ccTersane içinde, s!hili dery!da kal 
yanların arkasında fevkaani bir camidir, 
mahfili hümayun da yapılmışdır. Banisi 
Çorlulu Ali Paşanın kesik başının kabri 
Divan Yolundaki camiin · mezaristanıiıda
dır. Kıtbei Mükerremenin duvarın getiril
miş bir taş parçası hu camiin mihrab i{e
merinin içine teberrüken ziy!ret · edilmek 
üzere konmuş v.e taşın üzerine Sibit'in 
şu beyti altın ile yazılmışdır: 

nu senk'i la.al kiymet rükni pa.ki Ki.bedir tahkik 
Teberrük vechi üzre ziybi mihri.b eyledi Paşa. 

«Camiin kapiısu üzerinde arabca ve 
türkçe iki tarih kitabesi vardır, araibca- ta
rih Kamı Mehmed Efendinindir; lıürk4çe 
tarih S§.bit':lndir: 
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K.apusun beklesün ecr isteyen tiırib veş Siblt 
«Yapıldı elhli aşka camii paki Ali Pişi.• 

1119 (1707-1708) 

. Bu cami İkinci Sultan Mahmud Ha
nın emriyle külliyen tamir ve tecdid olu
nub mahfili hüm§.yO.n da yapılınışdır. Fev
kaani olan bu camiin altında kaptanlara 
mahsus odalar vardır.>ı 

Müstakil planlı bir cami olub İkinci 
Sultan Mahmud zamanındaki tamirinde 
XVII. asır yapısı hüviyetini tamamen kay
betmişdir. Tersanenin Kasımpaşadan Göl
cüğe naklinden sonra ibir müddet metruk 
kalan cami Devlet Deniz Yolları İdaresi 
ta:ı;-afından ta.mir edilmiş ve ibadete tek
rar açılmıştır ki, 1965 de İstanbul Ansik
lopedisi adına ziya.ret edildiğinde cemaa
tini bu idıtrenin amele, işçi, müstahdem ve 
memurları iile yine o civarda bulunan güm
rük memur ve muhdfızları teşkil ediyor
du. 

Hadikatül Cevamiin kaptan odaları 

diye kaydettiği zemin katı iki ayrı bölüm
dür. Kapusu cami mihrabının altında. bu
lunan birinci büyük bölüm, ihtiyaca göre 
tadil edilmiş ve 1965 de gümrük id§.resine 
verilmiş bulunuyordu. İkinci bölüm ise 
sağlı sollu iki taşlıkdır. Camiin medhaline 
nazaran soldaki taşlıkdan ahşab bir mer
diven ile üst katda imam meşru tasına çı -
kılır, minare kapusu da bu meşrutanın so
fasındadır. · Sağdaki taşlıkda da yine ahşab 
bir merdiven bulunub üst katda müezzin 
meşrutasına çıkılır iken bu merdiven ib
ta.1 edilmiş, taşlık gümrük muh§.fizları için 
bir oda şekline konmuş, müezzin meşru
tası içinde· camiin içinden, kadınlar mah
filinden hir kapu açılmışdır. 

Fevkaani Cami önce bir çifte taş ıner
divenle girilir; bu merd,ivenler camekıtnlı 
ahşaıb bir pabuçluğa çıkar. Camiin kemer
li ve kitıtbeli kapusu bu pabuçluk önün
dedir, bu kapudan 14 basamak geniş ah
şab ibir diğer merdiven ile de asıl ibıtdet 

salınma çıkılır. 

İki yan duvarlarında dörderden 8, ve 
mihrab duvarında da 2, ki cem'an 10 bü
yük pencere ile aydınlatılmış müstakil 
planlı camiin ahşab tavanı dört köşeli du
var ahşab sütun üzerine oturtıulmuştur. 
Camiin üstü de kiremitli bir ahşab çatı ile 
kapatılmışdır. Sol müezzin mahfilinden 
ahşaıb 1bir merdivenle kadınlar mahfiline 
çıkılır; Tersane içinde yapılmış bir camide 
bir kadınlar mahfiline. lılzum bulunmadı-

ğına göre, bu mahfilin Hadi.katül Cevami
de adı geçen hünkar mahfili olması gere
kir . 

Hadikatül Cevıınii bu camiin karşısın
da Kaptan Büyük Hasan Paşa tarafından 
yapdırılmış -bir çeşmeden bahsederek kitli
besinin şu tarih beytini kaydediyor: 

Gelince abı atşı\na didi tArihini Tevfik 
Bu ayni kıldl icra fi sebilillah Hasan Paşa 

1190 (177&) 

1965 de bu camii ziyaretimizde karşı
sında böyle bir çeşmeye rastlanmadı; ca
miin karşısında, ahşaıb sütunlar üzerine 
oturtulmuş geniş bir saçak altında 16 kö
şeli ve 16 musluklu büyük bir şadırvan 
vardır; şadırvanın üstü tunç bir kubbe
cikle örtülmüş olup güney yüzünde tunç 
bir plılk üstünde şu kit§ıbe bulunmakta
dır: <<1172 (1758-1759-) tarihinde Kapdanı
derya bulunan Süleyman Paşanın inşa et
tirdiği çeşme hasbelicab hadmettirilerek 
bu şadırvan bind olunmuşdur; merhumun 
ruhu şad ola; sene 1333 (1914-1915).>> 

Kitıtbede adı geçen Süleyman Paşa 

1755-1757, 1757-1759 ve 1763 de üç defa 
Kapdanıderya. olmuş, Karabağlı Süleyman 
Paşadır. Hadikatül Cevamiin cami cebhe
sinin hemen karşısında bulunan bu çeş
meden bahsetmemesi garibsenir. 

Bu camii ziyaretimizde imamet vazife
sinde Kütahyalı Mehmed Cengiz Efendi 
bulunuyordu, camiin müezzini de Orhan 
Geyveli efendiydi. Bize bir müessesenin 
hariminde kalmış bir camii ziyaret imka
nım sağlayan Haliç Tersanesi Baş mühen
disi B. İhsan Kuran ile Denizcilik Ban
kası Merkez Mağazası şefi B. Hamdi Kü• 
çükkaya'nın isimlerini iburaya şükranla 

kaydediyoruz ( 1965). 
llümü KINAYLI 

ÇORLULU ALİ PAŞA CAMİİ, MEDRE
SESİ, KÜTÜBHANESİ - Çarşıkapusuİıda 
Yeniçeriler Caddesi üzerindedir; türk İs
tanbulu süsleyen ecdad yadi:gıirl.arından, 

on sekizinci asır eseTlerindendir; banisi 
sadırıtzam. Çorlulu Aİi Paşadır (B.: Ali Pa
şa, Çorlulu, cild 2, sayfa 680). 

Hadikatül Cevami şu malumatı veri
yor: uCamiin yeri aslında Simkeşhane _iciL 
(Beyazıddaki) Darbhane Enderuna (Babı
hümayun içinde Aya İrini Kilisesi y.anırı
daki binaya) nakil olundukta Darbhıine
nin yerine pıtdişahın başkadını halen mev-
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cud ( Menderes imarında yıkdırılan) Sinı
keşhaneyi yapdırdı, Çorlulu Ali Paşa (bo;; 
kalan) Simke-şhı1nenin yerine bu camii 
yapdırmışdır. Sabit Efendinin tarihidir 

Yapıldı ehli aşka ca.ınl.i paki Ali Paşa 
1119 (1707-1708) 

«Tekke hücreleri vardır ki kapusunun 
üstünde Dürri'nin şu tarihi yazılmışdır: 

Zikr idin La ilahe illallah 
1120 (1708-1709) 

«ittisfilindeki darülhadisin kapusunda 
da Dürri'nin iktias eylediği bu tarih zikre
dilmişdir: 

Men allemeni harfen fekad sayyereni abd.en. 

«Bu camiin mahfili kubbeden asmadır 
ve kütübhfulesi vardır. Midillide idam edil
miş olan bfulisinin kesik başı İstanbula 
gönderilerek Babıhümayıln önünde· teşhir 
edildikden sonra bu camiin kUrbinde def
nedilmişdir, kallı1vili kabir taşının kitabesi 
şudur: 

Müşiri muhterem destılri ekrein a.sa.f'ı. efham 
Ali Paşa. veziriazanu Han, Ahmedi yekta. 
Olub dört sa.ı üçay sadn vala.Yi vezaretde 
Güzel hizmetler itti işbu din ü devlete ha.kaa 
Veli ber mukteza.yi hükmi takdiri Hüda.vendi 
Ne çire eyledi azmi şehı\detha.nei ukbi 
Hemişe kan çün hayrılt idi bu. dAri dünyılde 
Budur ümnıidi ferda ecrini ihsan ide Mevla. 
Olanlar zıllri kabri disünler Dürriya ta.rih 
«Kıla me'va sariyi adni alılYi Ali Paşa.» 

1123 (1711) 

Camiin mahallesi yokdur» (Hadikatül Ce
T§mi). 

Bir cami, bir tekke, bir medrese-darülha
dis ve bir kütüphaneden mürekk,eb bu kül
liye 1934 Belediye Şehir Rehberine göre 
Çarşukapusunda Yeniçeriler Caddesi (Di
van Yolu), Bileyiciler Sokağı (eski adı Çi
lingirler Caddesi) ve Medrese çıkmazı ara-. 
sırtdaki sahayı doldurur; Yniçeriler Cadde
sinde külliyenin karşısında Merzifonlu Ka
ra Mustafa Paşa Medresesi ve Sebili, Bileyi
ciler Sokağı ile yeniçeriler Caddesi kavuşağı 
köşesinde de Sinan Paşa Sebili bulunmak
tadır; böylece o nokta 16., 17. ve 18. asır
lardan kalma üç güzel yapı eseri ile tezyin 
edilmiş bulunmaktadır. 

Yeniçeriler Caddesinden Çorlulu Ali 
Paşa külliyesine iki kapudan girilir; bun
lardan Bayazıd tarafındaki kapu tekke ka
pusu, Sinan Paşa Sebili tarafındaki kapu 
da medrese kapusudur. 

Tekke ve Medrese, doğu yüzleri iki ay
rı avluya bakan iki blok hfilinde inşa edil-

mişdir; Medresenin dershfulesi ve kütüb
hane, medrese avlusunun doğu kenarında 
müstakil yapılardır. Cami ortada kalmış, 
medrese blokunun bitimine çapraz olarak 
eklenmiştir ;her iki avlunun. arkadan, ca
mii dolaşarak bağlantısı vardır. Külliye ge
rideki Medrese çıkmazına nisbetle hayli 
çukurda olub bu çıkmazdan külliye avlu
suna, üstü geniş bir saçakla örtülmüş, üst 
sahanlığında saçağı tutan iki ahşab sütun 
bulunan büyük bir kapudan girilir ve kül
liye avlusuna 9 basamak bir taş merdivenle 
inilir ki bu merdivenin bitimi Camlin son 
cemaat yerinin hemen önündedir. 

Yeniçeriler Caddesi üzerindeki tekke 
kapusunda Hadikatül Cevamiin bir mıs
ram kaydettiği kitabeye rastlanmadı, ka
pu kemerinin üstünde kita.be taşı, yazısız, 
dümdüz bir mermer olarak durm~ta idi. 
Dar bir geçid ile müstakil şeklinde bit av
luya gelinir. Tekke odaları sol tarafta, av
lunun batısındadır; önü 11 adet küçük 
beşik kuvveli ruvak 11 odadır; odalar kü
çük yarım küre kubbecikler ile örülmüş 
olub bir ruvak tarafına, avluya, biri de ar
ka tarafa bakan ikişer karelidir; aynı şe
kilde birer yarım küre kubbecik ile örtül
müş iki odacık da ibu blokun cenub başı
na eklenmişdir. üç odacık da sağ taraf~ 
vardır; Medrese blokuna eklenmiş olan bu 
odalara yarım küre bir kubbe ile örtülmüş 
bir ruvak altından üç ayrı kapu ile girilir. 
Tekke avlusunda 8 ahşab sütun üzerinde 
sekiz yüzlü piramid külfilılı bir saçak al
tında bir şadırvan bir de mermer bilezikli 
,bir susuz kuyu vardır. Tekke odalarının şi
mal bitiminde camiin müezzine meşruta 
ahşab bir evceğiz yıktlmışdır. İmam meş
ru tası diğer ahş.ab bir ev ise·, kapusu Med
rese çıkmazında. şahis milki olarak dur
makda idi. Tekkenin şeyhleri aynı zaman
da Camiin de imamı ola gelirlerdi; imam 
meşru.tası son şeyh-imamın evla.dı milki
yetine intikal etmiş olacakdır. 

Tekke odalarının önündeki ruvakın 

sütunları baklava başlıklıdır. 
Yeniçeriler Caddesi üzeriJricieki med

rese kapusunun kemeri üstünde manzum 
metni şair Dürri'nin talik hat ile yazılmış 
bir kita.besi vardır (B.: Dürri); Hadikatül 
Ceva.mi bu kitı1benin yalnız tarih mısraı
nı .almış ve §air için de «mısraı iktibas et
mişdir» diyor; aslında o mısra. Hazreti Ali
nin meşhur bir sözüdür; şair, cami yapıl-
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Ça~~kapusunda Çorlulu Ali Paşa U.:ülliyesinin sadece bir fikiı· vermek için kaba taslak planı. 
(Plan: Hüsnü-) 
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dığın.da bir kamil ki§inin Hz. Aliyi rüy,1-
sında gördüğünü, ve o rüya. içinde bizzat 
Hz. Ali tarafından bu sözün binaya tarih 
düşdüğünün hatırlatıldığını- anlatıyor; ki-
tabe metni şudur: -

Destfıri kerem perver sadri nasfet küster 
Serdarı hayr yaver yani Ali Pı\şa 

Ol asalı derya dil hayrata olub maU 
Koydu bu. cihan içre nice eseri vıila 

Bu buk'ai garibanı bünyada k:ılub himmet 
Hulasa say eyledi y:apdırdı güzel hakkaa 

Sükkina hitimında bir kamili rfişen dil 
Tarihi içün görmüş bir vakiai gerıra 

İbni ammi Peygamber yani Ali Ha.yder 
itmiş ol rüya.de bu. kavli ana inha . . 
Kim gaayete yittikde bu medre~i ali 
Tarihini Itsünler bir nusrA ile inşa 

Zira adedi anın bu sa.Je lllUvitık.dır 
Vakide güzel düşdü (yekpaırevü müstesna) 

Gıiya ki keramettir Dürri ana bu tarih 
«Men allemeni baden fekad sa.yyereni a.bden.» 

Tekkede olduğu gibi medrese - dı\Iiil
hadisde de dar ibir geçid ile mustatil şek
linde bir avluya gelinir; talebe oda.lan av
lunun batı kenarınd.adır; önü yarım küre 
şeklinde 6 kubbeli ruvak 6 göz· odadır; her 
odada birer ocak, ve biri ruvak altına, med
rese avlusuna, biri de -arkada tekke. avlu
suna bakan ikişer pencere vardır; bu blok 
odalardan gayri iki oda da ruvakın güney 
bitimine eklenmiş, iki oda da avlunun ku
zey kenarına ilave edilmişdir; ki orada, yi
ne yarım küre şeklinde iki küçük kubbe· 
ile ruvakı doğuya doğru kılmışdır; ruvak. 
kemer ve kubbelerinin istinad sütunları

nın başlıkları istal!ktidlidir. Medresenin 
tekkeden daha itinalı yapıldığı aydın ola
rak görülmektedir. Medrese avlusunda da 
tekke avlusundaki şadırvanın bir eşi var
dır, ve bu avluda da mermer bilezikli bir 
kuyu bulunup bilezik üzerindeki kitibesi 
şudur: «Haremi HümayO.n kilerinden sa
hibül hayrat ve hasen§.t merh'O.me ve mağ
fılre Hüsnişah Hdtun ruhine elfatiha. Sene 
1202 (?) (1787-1788)». 

Sekiz köşeli dersh!ne avlunun güney
doğu köşesine müstakil bir binli olarak in
şa edilmişdir; yarım küre şeklinde büyük 
bir kubbe ile örtülmüş, ve önünde 10 sü
tunlu ve üç kubbeli bir ruvak vardır; or
tadaki kubbe yarım küre şeklinde·, iki yan
dakiler beşik kubbedir. 

Kütübhane de dersha.nenin kuzeyinde 
müstakil bir bip.a olub imam efendiye mes-

ken olarak tahsis edilmiş bulunuyordu. 
1965 haziranında da bu Çorlulu Ali Paşa 
Medresesine Arabkir Kültür Derneği yer
leştirilmiş bulunuyordu; yerinde bir tahsis 
olmuşdur; zir!, bu medrese ve tekke oda
ları vakıflar id!resince bir zamanlar kun
duracı esnafına kiralanmış ve gaayetie hor_ 
kullanılarak telvis ve tahrib edilmişdi. 

Kare planlı cami, Medrese odaları blo
kun un kuzey bitimindedir, kıble istikame
ti dolayısiyle çaprast düşmüşdür; dört taş 
duvar üzerinde yarım kare şeklinde bir 
kubbe ile örtülmüştür; altı sütunlu son ce
maat yeri de ortadaki yarım küre· şeklinde, 
iki yandakiler beşik kubbe, üç kubbe ile ör-

--tülüdür; kapusunun üzerinde _ Esseyid 
Mehmed H)icabi hattı ile: «Sel!munaley
küm bima sa.bertüm feni'me ukbeddı:\r11 

1965 yılı haziranında camiin ima.met 
vazifesi Konya Veli -Akay Efendide idi; 
müezzinliğini de İmam ve Hatib Mektebi 
öğrencilerinden Bursa !negölünden Hasan 
Yeşiller yapmakda idi; cema.atinin ekseri
yeti de civar çarşılar halkı idi. . 

Camiin arka tarafında, asıl avludan 
yüksek bir duvarla tecrid edilmiş üç hücre 
ayak yolu vardır. 

Külliyenin ön tarafında, iki parsel h!
linde bir mezarlık vardır; Çorlulu Ali Pa
şanın kabri doğu tarafında, dershane 
önündeki parseldedir. 

Hüsnü KINA YLI 

ÇORLULU YALISI - On sekizinci 
asırda Boğaziçinde Arnavud Köyünde 1s
tanbulun büyük ve· muhteşem yalılarından 
biriydi; üçüncü Sultan Ahmedin sadıra
zamlarından Çorlulu Ali Paşa. tarafından 
yapdırılmışdı (B.: Ali Paşa, Çorlulu). Ra
şid Tarihinde bu yalı hakkında iki kayıd 

vardır; her ikisi de hicri 1121 ve 1122 pı
larında Ali Paşanın devrin padişahı üçün
cü Sultan Ahmede bu yalıda verdiği ziya.~ 
fetıerden bahsediyor: usa.hibi devlet haz
retleri (Sadır!zam Çorlulu Ali Paşa) Ku
ruçeşmedeki yalılarını gereği gibi !bad ve 
yeniden bir kaç kasrı a.u bünyı:\d kılmakla 
1121 mahi rebiü1Ahirinin on ikinci günu 
(21 Haziran 1709) padişahı şevketpenah 

hazretlerini da.vet ve tertibi ziyafeti ubu
diyet idüb Cenabı Saltanat dahi ic!bet ve 
teşrifiyle vekili celillerini taltif buyurdu
lar.>:· 

Vak'anüvis bu ilk kaydında yalının ye
rini Kuruçeşmede göstermekle hataya düş-
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müşdür, Çorlulu Yalısı Kuruçeşme ile Ar
navudköyü arasında, fakat bu sahil boyu
nun Arnavudköyü İskelesi yakınında, do
layısı ile Arnavudköyü sınırı içindedir, ni
tekim ikinci kayıdda yeri doğru kaydedil
mişdir. Raşid Efendi hicri 1122 vekayii 
arasında şunları yazıyor: ((Veziriazam Çor
lulu Ali Paşa Arnavudköyünde vaki yalı
sında tertibi ziyafet ve padişahı filem pe
nah hazretlerini davet idüb Cenabı Salta
nat alesseher devlet ve ikbal ile teşrif ve 
gece saat beşe dek (alaturka saatle gece. 
yarısına kadar) mum donanması olub te- · 
maşadan sonra vakti avdetde _sadırazamı 
samur kürk il bası ile taltif buyurdular)). 
Vak'anüvis bu ziyafet ve mum donanması 
şenliğinin ayını ve gününü kaydetmiyor; 
fakat bir evvelki not 23 rebiülevvel tarihli 
olduğuna göre miladi takvim ile 1710 sene
si mayıs veya haziran ayları içinde olması 
lazım gelir. 

Bu yalı Çorlulu Ali Paşanın idamında 
İkinci Sultan Mustafanın kızı ve paşanın 
zevcesi- Emine Sultana, ·sultan da kızı bir 
hanım sultana kalmışdır, 1826 da asırlık 

bir bina olarak duruyordu; 1826 dan az ev
vel tanzim edilmiş bir bostancıibaşı defte
rinde (B.: Bostancıbaşı Defterleri) Kuru
çeşmeden Arnavudköyüne doğru 33 üncü 
yapı ve Arnavudköyü İskelesine pek yakın 
olarak gösterilmişdir: 

«... !smeth1 hanımsultan hazretleri
nin Çorlulu Yalısı - Kurbinde sultani 
aliyetüşşail hazretlerinin altı göz kayıkh!
nesi - Kurbinde sultanı aliyetüşşan haz
retlerinin altı göz dükkı1nları - Kurbin
de keresteci zımminin dükkanı ve odası -
kuııbinde Arnavud Kariyesi İskelesi». 

ÇORUM VAPURU YANGINI FACİASI 
- İstanbul limanında benzeri görülmemiş 
bir gemi yangını faciasıdır. Tophane rıh
tımına bağlı bütün hıim111esini ve yolcula
rını almış, 10 Temmuz 1949 pazar günü 
sabahı saat 5 de Karadenize yola çıkacak 
olan Devlet Deniz Yollarının Çoı:um Vapu
runun (yine ayni idarenin gemisi olarak 
bu vapurun türk bayrağı altındaki ilk adı 
Ankaradır; bir geminin ayni bayrak altın
da isim değiştirmesi kadimden devam ede 
gelen denizci an'anesine uğursuz sayılır; 

gemileri/n isimleri sancakları ile beraber 
değiştirilir) 3 numaralı anbarında 9 - 10 
temmuz 1949 cumartesi - pazar gecesi (o 
yıl ramazanın 12-13. gecesi) saat 8.15 de 

bir yangın çıkmış 57 vatandaş feci bir şe
kilde ölmüştür ve facia yangın haberi üze
rine Tophane rıhtımına koşmuş binlerce 
tstanbullunun gözleri önünde cereyan et
miştir. Aşağıdaki satırlar 10. Temmuz ta
rihli Cumhuriyet Gazetesinden alınmış
tır: 

((Vapur sabahın erken saatinde yola 
çıkacağı için . yolcularını akşamdan almış
dı. Anbar yolcuları yerlerine yerleştikleri 

bir sırada saat 8.15 d·e geminin kıç tara
fındaki 3 numaralı anbarda çıkan yangı
nın alev ve dumanları mezkur anbarı bir
den sarıvermiş.tir. O anbardaki yolcular 
dehşet içinde kalarak, tek çıkış yolu ve çok 
dar olan merdivene hücum etmişlerdir, ve 
ancak kuvvetliler yukariya çıkaıbilmişler
dir. Anbarın üstündeki güverte de dar, eş
ya ve güverte yolcusu ile dolu olduğu için 
anbardan çıkış yolu hemen tıkanmışdır. 

«Aşağıdan gelen çocuk . ve kadın fer
yadları güverte yolcularını harekete getir
mişse de, daha öteye çekilmek imkanını 

bulamamışlardır. Çünkü birinci mevkie 
açılan tek kapı evvelden kilidlenmiştir. Eh 
önde bulunanlar, kapıyı kırmağa muvaf
fak olmuşlar, bu defa da karşılarına demir 
parmaklıklar çıkmıştır.· Bir müddet µısan 
üstü kuvvet sarfedilmek suretile bu mania 
da ortadan kaldırılmıştır. Lakin bu işler 

oluncaya kadar bir hayli zaman geçmiş ve 
ambarda kalan yolculardan bir kısmı ma
alesef bulundukları yerde ölmüşlerdir; 

((Htl.diseyi dışarıdan görenler, itfaiyeye 
telefon etmişler, kısa bir zaman sonra ye
tişen itfaiye erleri, tertibatsız geldikleri 
için vapura girememişler ve lumbuzlardan 
su sıkmağa başlamışlardır. Fakat onlar su 
sıktıkça alevler yükselmiş ve hafif infilıtk
lar olmuşdur. bundan da yangının ambar
da bulunan bir takım kimyevi maddelerin 
istialind.en çıktığı anlaşılmıştır. Fakat, 
oraya gelmiş bulunan itfaiye grubu, mo
dem cihazlarını hemen getirmeği düşün
mediği için müşkül duruma düşmüştür. 
Hatta itfaiye erleri maskelerini de aıma:. 

mışlardı. Bu yüzden uzun müddet ambara 
girememişlerdir. 

«İtfaiye erleri, gemi mürettebatı, halk
tan bazi kimseler merdiven ağzına koşaralc 
orada yığılıp kalmış yolcuları birer birer 
çıkarmağa koyulmuşlardır. Bu kurtarma 
teşebbüsüne yangının çıkmasuıdan bir sa
at kadar sonra başlanabildiği için merdi-
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ven ağzından ambara çık.arılan baygın va
tandaşlarımızdan bir kısmı, çıkarıldıktan 
bir müddet sonra ölmüşlerdir. Daha yaşlı 
olanlarla küçiik çocuklar ise ölü olarak bu
lunmuşlardır. 

ccSaat 22 sularında, vapurun kıç tara
fı, mütemadi su sıkma neticesi, denize 
oturmağa başlayınca, dışarıdaki tela.ş art
mış ve geminin tehlikeye düştüğü görül
müştür. Derhal yetişen Kilyos · kurtarma 
gemisi. cıÇorum» un ambarına.dolan suları 
boşaltmağa, bir taraftan da itfaiye, getirt
tiği modern söndürme cihazlarını, gaz 
maskelerini ve duman boşaltma makine
sini kullanmağa koyulmuşlardır. Alevlerin 
söndürülmesinden sonra gelen duman bo
şaltma cihazları da kullanıldığı için am
barda kurtarma faaliyeti artmıştır. Fakat, 
saat 24 e kadar ambara girmek kabil ola
mamışdır. 

cctlk tahkikata göre, yangın, tüccar eş
yası arasındaki tııbbi ecza sandıklarının bi
rinden çıkmıştır. Yangından kurtulan yol
culardan Abdullah Orak, kendisile görüşen 
bir arkadaşımıza hMiseyi şöyle anlatmış
tır: 

c<- Bayburdluyum. Ambarda yer tu
ta.bilmek için gemiye erken gelmiştim. İçe
ride takriıben 200 kişi vardı. Saat 8 sula
rında burnuma, yanan lıtstik kokusu geldi. 
Etrafa ibakındım, biraz ilerimde yerde kib
rit alevi büyüklüğünde bir ateş gördüm, 
derhal koştum ve ayağımla üzerine bastır
dım, fakat alev, söneceği yerde parladı, bu 
sırada, yolcu ve mürettebattan bazıları et
rafıma geldiler, süratle büyüyen ateşi 
ayaklarımızla söndürmeğe koyulduk, biz 
çalıştıkça alevler büyüyordu... nasıl bir 
sürat, elektrik düğmesine basıp limbanın 
yanması gibi. .. alevler, bütün ambarı sarı
verdi ve ambarda ani bir panik başgöster
di. Herkes merdivene koştu. İçerisi cehen
neme döndü, herkes kurtulmak için mer
divene hücum etti, çocuklar kadınlar, ih
ityarlar eziliyor, çok kuvvetliler, onlara ba
sarak yukarı fırlıyorlardı.» 

Faciada ölenlerden bir kısmının naaşları 
aileleri tarafından kaldırılmışdır; 11 kişi
nin naaşı da Kızılay tarafından kaldırıl
mışdır; cenaze namazı Kasımpaşada Camii 
Kebirde kılınmış, Daymazdere Mezarlığına 
defnedilmişlerdir. Devrin ulaştırma bakanı 
Dr. Kemal Satır bu hazin cenaze törenin
de bulunmak üzere Ankaradan tstanbula 

gelmişdir ki bir devlet adamına pek yakı-
şan harekettir. · 

ÇORUM VAPURU YANGINI FACİASI
NIN DESTANI - İstanbulun büyük vak'a
lar üzerine destan yazma an'anesine. uyu
larak 15 Temmuz 1949 tarihinde Kemal 
Bülbül Kavaklıoğlu adında biri tarafından 

.,kaleme alınmış 8 kıt'alık _.gir manzume 
olup 32 X 60 santim eb'adında bir varak
pa.reye Ahenk matbaasında bastırılmış ve 
10 kuruş fiatla satılığa çıkarılmışdır; ıcher 
hakkı mahfuzdur>:, kaydının konulması da 
unutulmamışdır; destanın metni şudur: 

Sal'dı Tophaneyi simsiyah duman 
Yanıyor rıhtımda Çorum Vapuru 
Telaşa düşdüler süvari, kaptan 
Alevler içinde Çorum Vapunı 

Ambarda bunalan bir yol arıyor 
Telsiz direğini :a,,ıev sar'IJ'or 
Duyan etfilye koşub geliyor 
Saırıldı hortumla Çorum vapuru 

Derinden duyulur imdad sesleri 
Gidemez kimse bir adım ileri 
Kurulmuş d,ünyal1(:ı;ıt küçük mahşeri 
Ne feci duı·umda Çorwn vapuru 

Tutuldu afete masum yolcular 
Memleketlerinde özleyenleri var 
Kimjsi nişanlı kimisi ihtiyar 
Mezarsın bunlara Çorum Vapuru. 

Çocuk ~ımesini asker eşini 
Kimisi kaybetmiş kızkardeş.ini '
Bitirdin bir and3 bütün :işini 
Onulmaz bir yara Çorum Vapuru 

Ölülerle doldu hastahaneler . 
Senden bahsediyor bütün gazeteler 
Send:en hatıra.dır bu h4diseler 
Bak ağlayanlara Çorum Vapuru. 

Nasıl gideceksin Kara.denize 
Yas tutuyor Sürmene, Tırabıron, Rize 
Yolunu bekleyen gözlerimize 
Bu halde görünme Çorum Vapuru. 

ÇOTRA BALIĞI - Akdenize mahsus 
bir balık olup İstanbul Balıkh§nesine pek 
&.Z, yılda ancak bir, iki ta.ne gelir; Marma
rada nadiren rastlanır, Karadenizde hiç 
görülmez. 

Ağzı gaayet küçük, alt çenesinde yedi, 
üstçenesinde bir sıra ufak dişleri vardır. 
Vücudu sert ve birbirine girift pullarla 
kaplıdır, bu pulların üstü zımpara kı:tğıdı 
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gibi dişlidir, ve vücudundan çok zor ayrı
lır. Yelesi üç dikenden iba,rettir, bunlardan 
en öndeki de gaayet kalındır; karnının al
tında da yeke dişli bir kemik vardır, bu ke-

(Resim: K. Deveciyan'dan) 

Çotra Balığı 

mikden sidikliğine kadar derisi bir takım 
dikenlerle kaplıdır. Gaayet etlidir, kılçıkla
rı güç ayrılır. Kulak yarikları çok dar, bun
ların hemen yanında bulunan yan kanat
ları gaayet ufakdır. Balığın rengi karaya 
yakın esmerdir; yele ve yüzgeçlerinde azı
cık mavilik vardır. 

Bibi.: K. Deveciyan, Balık ve Balıkçılık. 

ÇÜĞÜR, ÇÖĞÜRCÜLER - Bir türk 
sazıdır, çalan sanatkara ((çöğürcüı:. deni
lir; bilhassa ((aşık» denilen halk saz şair
leri tarafından asırlardan beri kullanıla

gelmişdir; ve yine asırlar boyunca 1stan
bulda asker ocakları kışlalarında, aşık kah
vehanelerinde, bekar hanları• odala.n~da, 
çalınmış, zamanımızda da folklor toplu
luklarına refakat eden çöğürcülerin elin
de musiki sahnelerimize çıkmaktadır. 

XVII. asrın büyük muharriri Evliya 
Çelebi İstanbul esnafı arasında çöğürcüler 
için şunları yazıyor: 

((Çöğürcü sazendeler - 300 neferdir. 
Çöğürün mucidi Germiyan padişahların
dan (aşkı ilı'llıi sahibi) Yakub Germiyani
dir ki Kütahyada yatar. Bu levend sazı beş 
kılı, tahta göğüslü, yirmi altı perdelik 
gövdesi büyük bir sazdır, ekseri Yeniçeri 
Ocağına mahsustur. Bu sazda mahareti 
olanlar Demiroğlu, Molla Hasan, Koroğlu, 
Geda Muslu, Kara Fazli, Celeb Katibi, Ka
yıkçı Mustafa. Celeb Gedai, HAki, Türabi 
ve sairedir.» 

Aşağıdaki satırları da Türk Ansiklo-
pedisinden alıyoruz: · · 

((Pek eski çağlardan beri kullanıldığı 
sanılıyorsa da, Evliya Çelebi, XIV. yüzyıl-

/ 

da Germiyan beylerinden Yakub Beyin 
icad ettiğini bildiriyor. Çöğür, Kopuz'un 
daha gelişmişi olub (B.: Kopuz) ilk yapılı-

. şından sonra bir çok değişmelere uğramış
tır. Bugün 12 telli ve 32 perdelidir. Sapı 

ile birlikde boyu 110 santimetre, göğüs 

tahtasının eni 17 santimetredir. Göğsünün 
ortasında 5 santimetre yükseklikde bir 
köprüsü vardır. Akordu beş düzen üzerine
dir, Kürdi taksimlere göre ayarlanır. Per
de bağları, titreşimi kolaylaştırmak ıçın 

((sarı kantin» ile bağlanır ve mızrab ile· ça
lınır. En üstdeki tele bamteli denilir. Bü
tün telleri aynı numaralı, 38 numara çelik 
teldir. Yakın zamanlara kadar Bursada 
kestane ağacından, pek beğenilen ve her 
yerde aranılan çöğürler yapılırdı. Meydan
larda da çalındığı için çöğüre Meydan Sazı 
da denilir. Halk şairleri ile Yeniçeri Oca,.
ğının en gözde sazı idi.» 

XVII. asır ortalarında Dördüncü Sul
tan Mehmedin ilk saltanat yıllarında Ana
doluda asi bir vali iken kendisine mührü 
hümayun gönderilerek sadırazam olan İb
şir Mustafa Paşanın istanbula gelmesi do· 

. layısı ile tertib edilen muhteşem karşıla
ma alayında yeniçeri çöğürcüleri müverrih 
Naima Efendi pek canlı tasvir ediyor: 

((. . . sadırazam ile müftü efendinin ön -
!erinde sekiz nefer yeniçeri şairleri, başla
rında keçe ve arkalarında birer kaplan 
postlar, sinelerinde tabıl vari çöğürlerini 
çalarak, kaddü kaamet sahibi dev endam 
herifler, sedaları birer saatlik yerden· işidi 
lir. avazı bülent ile türkülerini çağırarah. 
ve her biri növbete riayet ile tür1:cüsünü 
haykırarak Sarayi Hümayuna varınca böJ
lece gittiler ... n (B.: İpşir Mustafa Paşa) 

ÇÖĞÖRYAN (Dikran) - Şair ve ediı,, 
1884 de Gümüşhanede doğmuştur. Anne
sini ve babasını erken kaybettiğinden ç;;J~ 

cukluğu sefalet içinde geçmiştir. 1897 de, 
Ankaradaki ((Garmir Vankıı (Kızıl Mana'i
tır) adlı manastırın yetimhılnesinde bulur.
muştur. 1898 de 1stanbula gelerek Üskü · 
dardaki Beııberyan Lisesine girmiş ve 190S 
de- buradan mezun olmuşdur. Müteakiben. 
gerek mezkur mektepte, gerekse İstanbul
daki diğer ba.zı ermeni mekteplerinde, ta
·rih, coğrafya ve edebiyat dersleri vermiş 
tir. 1910 da A vrupada seyahatta ıbulunmuı;; 
ve avdetinde intibalarını basına dercetmiş
tir. 1911 - 1912 yıllarında, muharrir Mika
yel Şamdancıyan (1874 - 1926) ile birlikd~ 
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uVostan»· (Asitane) adlı üç aylık bir mec
mua neşretmiştir. 1915 de ölriıüşdür. 

Dikran Çöğüryan yazı ~ayatına 190;, 
de ((Masis» mecmuasında atılmıştır. Müte
akiben İstanbul Ermeni basınında, hikıl
yeleri, şiirleri ve tenkid yazıları intişar et
miştir. 

Kevork PAMUKCİYAN 

çOOtiRCO CİVAN-:-- Kalender meşrel::ı 
şairler tarafından ((Şehrengiz)) adı verilel\ 
manzwn risalelerle medhedilen esnaf gi ,_ · 
zelleri arasında çöğürcü civanlarına d ... 
rastlanır; şehrengiz yollu yazılmış ve «Hv 
bann~mei Neveda)) adını taşıyan manzun. 
mecmuada çöğürcü civanı şu üç beyitle 
övülmüşdür: 

Çöğürcü civanın kaameti bülend 
Davudi sedadır şuhi şehlevend. 
Mihman ider şihl huban biltesi 
Han hamam kuşesi ka.hve peykesi 
Sinei uryanı ihsanı H'akdaın , 
B-ir gümüş varakclı).- kitabı aşkda.n. 

ÇÖKELİ!{ SOKA·· 
Öl - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine gö
re Eminönü İlçesi
riin Bayazıd nahiye
si Mercanağa Ma-
haUesi sokakların
dan (Pafta 4/lQ). 
Fuad Paşa Caddesi 
ile Mühürdar Emin 
Paşa Sokağı arasın · 
da bir -aralık sokak
dır; yerine gidilip şu 
satırların yazıldığı 
sıradaki durumu 
te~bit_ edilemedi (ni
san 1965). 

ÇÖKERTME AĞI 
- . Balık ağları çeşid 
lerinden aşağıdaki 
notları Karakin Bey 
Deveciyan'ın «Balık 
ve B?ılıkçıhk)) adlı 

öimez eserinden alı
yoruz: 

,:Çökertme ağı de
nizin her yerinde is
timal edilemeyip sa
hilierde pek ma~dut 

,;-,,, -_:,.,,,._ ~ · --

yerlerde bir muayyen müddet için kurul
makda olmasından, ve kazık yerine demir
lenmiş kayıklar kullanılmasından dolayı 

sabit balık avı filetıerinden sayılması ıa .. 
zımdır. · 

ccOn dört kolaç boyunda ve oniki kolaç 
eninde, gözleri kefal için 19 milimetre ya
ni uskumru gözünde, gümüş için 12 mili
metre ki, kilindar gözünde bir ağ olup; de
nizin dibinde ufki yatırılmakda, veJ üze
rinden balıklar geçeceği zaman ipler vası
tası ile kenarları yukarı kaldırmak sure
tiyle saydolunmakda olduğundan; bu mü
nasebetle Çökertme adı verilmiştir. 

«Bu ağın etrafına serçe parmak kalın
lığında bir ip çekilmişdir. Sağ, sol ve kara 
taraflarında ikişer, ve. deniz tarafında dahi 
bazan_ iki bazan üç aded 10 - 15 kolaç uzun
luğunda ipler bağlı, ve iplerin ağa merbur 
bulunduğu yerde 4 - 5 okkalık birer taş bu
lunmaktadır. 

«Ağın deniz tarafında bir aded kan 

Çökertme. Ağı 
(Resim: K. Devooiya.n'dan) 
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cabaş kayığı, sağ ve sol taraflarında ise bi
rer adi balıkçı kayıkları demirli olarak· bu
lundurulur. 

«Ağa merbut olan iplerden ikisi kara· 
da ve altı yahud yedi adedi kayıklar için 
de olduğu, ve her ipin ucunda birer tayfa 
bulunduğu halde balıkların gelmesi bekle 
nir. 

<iÇökertme ağı her sene· mart ortala 
rında kurulup mayıs yirmisine kadar ba 
lık avına devam edilir. Bu mevsimde ba 
!ıklar aşağıdan yukarı gitmekde olmaları 
hasebiyle, balıkların geldiği cihetde bulu 
nan kayığın içindeki tayfalardan biri, eğer 
sular berrak ve deniz dibi görünür ise, ay
na vasıtası ile, diğer bir tayfa da suya bir 
tüy ile zeytin yağı damlatmak suretiye de
nizin dibini tedkik ve tarassud ederer. A
ğın sağ tarafının zemine temas ettiği yer, 
ki içinde taxassud yapılan kayığın tam al
tına rastlar, bfr takım beyaz mermer ve 
çakıl taşlariyle mefruş bulunmasından do
layı üstünden geçecek olan balıklar kayık-. 
dan kolaylıkla görülür. Ş!yed sular bula
nık, yahud derin ise tarassud kayığında 

bulunan tayfaların her elinde birer iskan
dil ipi bulunduğu halde beklerler. Kefal
lerin gelmesi iskandillere temaslarından 

hissedilir. Çakıl taşlarını devir-ip altında 

yem aramak ve deniz yosunlarını emmek 
kefal balıt..:arınm mutadı olmasından do
layı iskandillere temas ederler. Balıklar 

ağın üstüne gelir gelmez, tarassud kayı
ğından: - Vira! ... diye bağırırlar; hemen 
iplerin çekilmesi üzerine ağın kenarları 
yukarı kalkıp balıklar tutulur. 

«Has kefal ile ganbot balığının saydı
na mahsus olan Çökertme ağı denizin ze
minine temas ettirildiği halde, gümüş. ba
lığı avı için kurulan çökertme ağı zemin
den yukarı orta suda bulundurulur. 

«!Bu ağ ile yalnız gündüzleri avlan_ıla- · 
bilir.- Esasen çökertme- kurmaya ~lveri~li 
av yerleri de pek mahduttur. İstanb'4l- sa
hillerinde yalnız .beş yerde kurulabilir, iki-
si Haliç içinde Kalafatyert ile -Yağkapam 
Karakolu karşısında, üçü de Salıpazarı, Or
taköy ve Arnavudköyü sa.b.illerinde kuru
lur Bunlar hep kefal avına mahsus ise de 
Arnavudköyünde gümüş balığı avi. için hu
susi çökertmeler de konulur. Bir ağ (kay
dedilen Birinci Cihan Harbinden önceki fi
yattır) on lira masrana yapılabilir» (Ka
rakin Deveciyan, Balık ve Balıkçılık) . 

ÇÖLAŞAN (İsmet) - Hayatı bir ro
man konusu olabilecek bir gece hırsızı; 

1923 ile 1925 arasında İstanbulda Koca
mustafapaşa semtinde oturan namuskar 
bir ailenin tek evl!dı olarak doğmuşdur; 
kendisi tarafından açıklanmıyan sebebler
le tahsil ve terbiyesi ihmal edilmiş, akrdnı 
olmayan uygunsuz adamlarla düşüp kal
karak kötü yolla
ra sürüklenmiş 

ve 22 - 25 yaşla

rında iken gece 
hırsız1ığına başla

mışdır. Bir kaç ev 
rnyduktan sonra 
1947; de bir gece 
Kireç burnunda
ki yatılı ilk okula 
girmişdir; okulun 
mutfağında kar-
nını doyurmuş, 

talebeye aid bazl ismet Çölaşaıı 
eşyayı heybesine (Resim: s. Bozcalı) 
doldurmuş, sonra boş · sınıfları dolaşarak 

kara tahtalara tebeşir ile : «Çocuklar!. .. 
Hırsızık fena şeydirL .. Sakın siz benim gibi 
yapmayın, dersinize çalışın, adam olun! ... 
Ben okumadım da ca.b.illiğimden böyle iğri 

. yollara saptım, siz doğru yoldan ayrılma
yın! ... » diye nasihat yollu hitabeler yaz
mış ve bu,nları «Naci)) ismi ile imzalamış
tır. O zaman bu vak'a günlük gazetelerin 
b_irinci sayfalarında: «Ahlıik dersi veren 
cür'etk§.r hırsız» başlığı altında neşredil

mişdir. 

Mekteb soygunundan sonra Beyoğ:lun
da Yenişehir civarında bir çok eşyayı pek 
ucuz fiata satmak isterken şüphe üzerine 
yakalanan İsmet Çölaşan, tahkikat sonun~ 
da bu eşyayı Mecidiyeköyünde bir evden 
çald.ığını ağlıyarak itiraf etmiştir: İlk İnah
kO.miyetinden sonra nefsini ısM.h egeme
miş, geceleri ·.evlere: siİa.b.lı ve maskeli ola,- . 
rak girmeye başlamış,_ tehlikeli bir.şerir ol
muşdur; 195-0 ve 19Şl de iki defa daha kı
sa hapis ·cezasına ·mankO.ni ·01muşdur. 

. . 

1952 haziranını:n ortalarında bir. gece 
saat 1,5- da Yenikapuda hırşızlık tasarısı· 

ile dolaşır iken polis tarafından görülmüş, 
yakalanacağı anda taşıdığı tabanca ile ev
vel§. zıibıtaya ateş ederek Lıtngaya doğru 
kaçmaya başlamış, fakat kurtulamayaca
ğını · anlayınca şakağına bir kurşlln sıka-_ 
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rak intihar etmiştir. 
Bibl.: Cumhuiryet Gazıet·esi, 1947; Harman 

Gazetesi, 1952. 

ÇÖLGEÇEN (Feridun) - Aktör, türk 
sinemasının en eski oyuncularından biri; 
1911 de İstanbulda doğdu, lise talebesi iken 
ve yerli filmciliğin emekleme devrinde bü
yük bir hevesle hayatını ve istikbalini o 
yola bağladı; konservatuarın sahne bölü
müne devam etti. Sonra · Amerikaya gide
rek on yıldan fazla Hollywood'da kaldı; 

1962-1963 arasında tstanbula döndü. Yüzün 
üstünde film_de oynamışdır; ilk oynadığı 
film «Cici Berber» dir. 

Hiç evlenmemişdir; ingilizce ve fransız
bilir; emeklerle dolu sanatkar hayatının şA
nına layık genişçe hal tercemesi için bilgi 
edinilemedi. 

Biıbl.: Hürriyet Gazetesi, «Kimfü.c Kartı» ya
zıları,. 1964. 

ÇÖLIŞIR (Orhan) - istanbulda iş 
tutmuş Kütahyalı bir fotoğrafçıdır; 1964 
yılında 27 ya
şında bulunu
yordu, evli, iki 
erkek evl§.d sa.
hibi olup haya
tı biraz mace
ralı geçmiş, fab-. 
rikada amelelik, 
b:;ı,lk türküleri 
okuyucu! u ğ u 
yapmış, seyyar 
fotoğrafçılık t a 
karar kılmış

dır. 1964 yılı 

martında 11 ya
şındfl. bir kızı 

artist olmasına 

delalet vaadi ile Orhan Çölışı,r 
Eskiqehirden İs -.1,;;,t- -

(Resim: S. Bazcalı) 
tar.ıbula ka.çır- · _ . 
ınış, bir hafta kadar sonra da firari 
küçük kız Be yoğlunda bir, f otoğrafhanede 
teşhis edilip polis tarafından ailesine tes
lim edilmek üzere yakalanınca macerape
rest Orhan Çölışır kaçmışdır. Bu vak:'aya 
geniş ölçüde yer vermiş olan Hürriyet Ga
zetesi O. Çölışır dikkate değer bir portre
sini icVampir tipfü. diye neşretmiştir. 

ÇÖMEZ - Batı tü.rkçesinde isim; Hü
seyin Kazım ıB~y Büyük Türk Lugatında 

bu kelimenin türkçeye «arkada§» anlamı
na latince ((comes» den alındığını kayde
diyor; eski medrese ha.yatında medrese 
odalarında bekar hayatı yaşıyan softaların, 
mollaların aynı zamanda uşakları olan ya
mak çocuklara, müra,hik gençlere çömez 
denilirdi. İstanbul medreselerinde istisna
sız hepsi kimsesiz, diyar gaaribi oğlanlardı. 
Tahsil yolunda boğazı tokluğuna softası
nın yemeğini pişirir, çamaşırını yıkar, her 
hizmetini görür, hatta. sapık softaların çö
mezleri sine bülbüllüğü dahi yapardı. R. E. 
Koçu, 1730 ihtilalinin yalın ayaklı lideri 
dellak Patrona Halilin hayatını roman çeş
nisinde yazarken, Damad Nevşehirli İbra
him Paşanın can düşmanlarından İspiriza
de Şeyh Ahmed Efendinin amıcası Çağşırcı 
Hocanın çömezi Devrekanili Seyyid oğlan
da bir çömez tipini en kuvvetli çizgileri ile 
tesbit etmiştir; aşağıdaki satırları oradan 
alıyoruz: 

«. . . Zincirlikuyu Medresesinde oturan 
Çagşırcı Hoca torunu. yerinde 12 yaşındaki 
Atııases Fatma Hanımla evlenmiş, çok zen
gin karısının Davudpaşa iskelesindeki ya
lısına iç güveyisi gelirken çömezi Seyyid 
Oğlanı da beraberinde yalıya getirmişdir. 
O devirde bu türlü izdivaçlar bir müddet 
için sembolik şer'i akidden ibaret kalırdı. 
Ç~şırcı Hoca da Fatma Hanıma ne dede 
şefkati, ne de koca muhabbeti ile bağlan
mışdı). Çakşırcı Hoca yalının selamlığın
da medrese hayatını devam ettiriyordu. 
Böylece iki sene geçti, bu iki sene içinde 
Mollanın şıfüıemred çömezi de hayli değiş
mişdi. Devrekaninin bir dağ köyünden 
kaşı gözü yerinde, eli ayağı düzgün bu tığ 
gibi oğlanın yüzüne ta.ze bir karanfil bıyık 
ve zülüflü taze bir sakal ayrıca yiğitlik ha
laveti vermişdi. Yanında çömezi, Çağşirc~ 
Hoca bir gün sokakda karısı ile karşılaşdı. 
Torunu yerinde karısına hiç bir zaman alı
cı gözle bakmadığı için feri_ce ve yaşmak 
altında tanımadı; fakat Atlıas·e-sin ateşli ve 
vahşi bakışlı kara gôzl~ri yanındaki.çömezi 
titretti. oğlanın alıikasını fark eden Molla: 

- Seyyid ... önüne bak!. .. diye homur
dandı. 

«Yürüdüler. Çaitşırcı Hoca: 
- İki ihtimalden gayri yokdur, hela.

Un olmayub sokakda -gördüğün avret ya 
ırz ehlidir, ona nefsi şeyt§.ni ile nazar gü
nıihı kebairdendir, y!hud ki neuzibillah 
din ve iman oğlusu faıbişe. ]fahbedir, ona 
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da istek ile nazar haramdır!. .. dedi. 
<(Seyyid kadının ırz ehlinı de kahbesi

ni de bilmiyordu. O fidan boylu taze kadın 
yanlarından geçerken gC.l bağçesine girmiş 
gibi tatlı bir koku duymuştu, demek ki 
din ve iman oğrusu, şeytan aleti kahbe de
ğildi. Aca:ba kendisinin de bir gün böyle 
bir helali olacak mıydı? Mollasının tazeden 
taze, körpeden körpe bir karısı vardı, fa
kat ayda bir defa bile hareme gidip onun 
yüzünü bile -görmüyordu, şeytanın ıçıne 

girdiği fark etmeden: - Ah ... o kızın ko
cası şu herifin yerine ben olacakdım ... di
ye düşündü. 

((... (.Seyyidi gördükden sonra Fatma 

----------------
Hanım kesin kararını verir, kocasından bo
şanıp onun şehbaz çömezi ile evlenmek) 
Genç kadına Devrekanili Seyyid hakkında 
ilk malumatı ayvaz getirdi: Oğlan Molla
nın gaayetle makbulü mahbubu idi, para 
ve mal canlısı idi, Boğazı tokluğuna hiz-

. metten sık sık şikayet ediyordu. Çöpçatan
lık işini bir Kolbaşı Rahime kadın üstüne 
aldı: 

- Gam çekme hanımım ... o mahbub 
civanı koynunda bil. .. dedi. 

«Don, gömlek, çorabından şalvar, en
tari ve kaftanına, cübbesine, külahına, 
dülbendine, sırmalı uçkuruna, çevresine 
varınca _Seyyide bir filı\ boğça l;ıazırlandı. 

Bir arzuhalciye 
en hararetlisin · 
den bir muhab• 
betname yazdırıl
dı, namenin yam
na bir elmas gül 
yüzükle bir de 
mücevherli altın 

koyun saati kon
du. 

ıı . . . (Seyyid'e 
yazılan namenin 
sureti) Şifaiil ku.
lı1b. likaaül mah
bı1b. gözüm yıişı 
ile yazıldı efen
dim bu mektub: 
N-0.ş idüb aşkın 

sarab'ınıl · cliger 
hun ile dolsun, a
şifte gönül der
dine derman bul
sun. Ey :ruyı tn:i-
h ' ...,.;, ~~zlü .ım. F,ı.u. ;y.u 

Nazenin Hanım Atlıases ve Molla bülbülü çömez Seyyid. 
(Resim: S. Bozcalı) 

şahım, mtlel( si
ma civA.IJ.tit'ı, be
nim Seyyid Ha
nım: zülfü ke
mendim, servi blt
Iendim. sen civa
nımı geçen yo- · 
ıumda gördüm, 
gaavet beğendim. 
Peri ruhsA.rım, 

şeker güftA.rmı. 

şiveli ydrim, mt-
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.ıum olsun sana hfilim_, destindedir def'i 
melıtlim, zdtindedir fikrü hayalim, senin 
için fedadır mıllü menıllim, eğer olur isen 
benim helalim. Derde dermanım, tdze fi
danım, ah efendim, şehbazım, hüma per
vazını, bana senden başka dünyada ne la
zım. Canımdan azizim, şekerden lezizim, 
varayım aşkın ile ey dilber oğlan aleme 
destan olayım, lütfeyle, lütfin ile payin bus 
iderek derdime derman bulayım. Ka.hya 
kadın siz Seyyid Efendi civanıma bir el
mas gül yüzük, ve dahi mücevherli altın 
koyun saati hedayamız olmuşdur, makbu-· 
lünüz olmasını niyaz iderim. Ağız haberi 
dahi kahya kadındadır.ıı 

«... nameyi ve boğçayı odasında bul
duğu gece Seyyid uyuyamadı, yatağının 

içinde kah oturdu kah uzandı, gözleri -ka
panıp dalar. gibi olurken yine açıldı. Güzel 
olduğunu mollasının ağzından da işitmiş
•di ama namede yazıldığı kadar şatafatlı 

şehbaz olduğunu bilmiyordu. Seyyid, o ya
şına kadar yapılan telkinlerle aynadan şey-

. tan kadar korkardı, kendi yüzünü bilmi
yordu, yüzünün çizgilerini bilmiyordu ama · 
ellerini ve çıplak ayaklarını görüyordu, iş
te hanım. şu ayaklarını öpünce derdine 
derman bulacakdı, günde -beş nöbet yık.a

nan tertemiz çömez ayağı idi, hanım san
ki karşısındaymış gibi şehbaz gururu ile 
şöyle bir uzattı. Oğlanın çıplak ayakları 

bilmediği bir alemin eşiğinde idi, o eşiği 

atlayınca sürçmeden yürüyebilecek miydi? 
Seyyidin içinde korku, heyecan merak kör 
düğüm oldu. Avucunda para görmemişdi. 
önündeki güzel güzel çamaşırlar, esvab
lar, ona kalsa, ömrü boyunca tedarik edip 
sırtına geçiremiyeceği şeylerdi. Sonra dağ
lı kıyımı elinin üstüne bakdı, parmağına da 
elmas bir gül yüzük takılacakdı. Sonra mü-
. cevherli altın koyun saatini düşündü, fa
kat bir türlü ona şekil veremedi. Sabahı 
iple çekerek kahya kadının. getireceği ağız. 
haberinin ne olacağını merak 'etti.. Eğer 
helfilinden · kocası Olmayı 'kabul ederse ha
nımın bütün malı, menıtli de ônıJ.n olacak
dı. Ya şu kadar- yıl yemeğip.i. piş_i:rdiği, kirli 
çamaşırlarını yıkadığı, hamama·· vardıkla
rında kese sabun sürerek dellakliğini yap~ 
dığı Çakşırcı Hocası ne olacakdı? Efen
dinin boşayacağı kadının koynuna girece
ğini bir türlü havsalası almıyordl;l. 

« ... (Çömez civar bir bostanda kahya 
kadınla buluşur, hanım molladan boşanıp 

· onunla evlenmek arzusundadır, o da kesin 

kararını verir) Kahya kadına: 
- O hanım Molla Efendiden boşan

sın, benim makbulümdür, helıtlinden alı

rım, ·boşamaz ise harama yanaşmam ve 
hem be hedayasını da geri vermem! ... dedi, 
tenbihini de unutmadı, Molla Efendi ka
rısının bana aşık olub ateşime· yandığını 
bilmesin! . . . dedi. 

«Güzeller güzeli ve· zengin bir taze ka
dın tarafından sevilme cilvesi, dağlı çöme
ze garib bir nahvet, gurur getirmiş. 

cc .. ·. (Çakşırcı Hoca karısının boşanma 
teklifini derhal kabul eder, hemen o gün 
çömezini alarak kitabı.arı ve çamaşırı, iJd 
heybe ile girdiği yalıdan bir araba yükü 
eşya ile bir han odasına gider. Fakat ertesi 
sabah Seyyidini odada bulamayınca şaşı

rır, gözüne bir ka.ğıd iliş~r: Efendi Baba ... 
Ben sılaya giderim! ... yazılmışdır. Aslında 

ise oğlan ertesi sabah Davudpaşa İskele-
sindeki yalıya dönmüşdür. O gün çömezle 
nanımın nikahları kıyıldı, gecesine de mu
rMa erdiler) Seyyid Atııases Fatma Ha-\ 
nımdan daima şübhelendi, görgüsüz kafa-~ 
sı, kocası varken bana muhabbetname gön
deren avret elbet ki benden güzelini.bulun-. 
ca o erkekle de· oynaşır diyen bayağı hük
me saplandı. Molla uşaklığı ruhunun de
rinliklerine sinmişdi, muhabbetli · günleii 
ancak bir hafta sürdü, sonra istintaklar, 
tazyikler, tehdidler, hırpalamalar · başladı, 
onların tabii tepkileri de göz yaşları, istis
kaal ve nihayet nefret oldu. 

ccDevrekanili Seyyid geçimsizliğ kendi 
nobranlığın.da, iltifat şımarıklığında ara
madı, he:!e istiskaller başlayınca kahya ka
dının yeni bir dolap çevirdiğini zan etti. 
1:İir gün de onun üstüne yürüyerek: 

- Vallah billıih ben seni kıtır kıtır ke
serim! ... diye tehdidde bulundu . 

<cOğl-anıri. bir şey yapamıyacağını bildi
ğinden kadın tehdidi alaya aldı: 

. ~ -Kes şehbazım, kes benim Seyyid 
Şfiliim.. Şamlı At.ab Rahim.esi iki otuzun

:.'dan- sonra nevcivan bıçağı altında şehid c,l
··c1u diye.·tev~rihe yazarlar d_a şan bulurum! 
dedi. 

ccSeyyidin gördüğü istiskal yalnız ha 
remde ·değildi, selamlıkda bile çubuk ister, 
getirmezler, kahve ister pişirmezlerdi. Ya
lının külhanları haftada ibir gün yanar iki 
hamamı vardı, haremdeki hamamı hep ka
dınlarla dolu buldu, giremedi, sela.mlıkdaki 
hamamda ise o, evin efendisi yıkanırken 
içeriye arabacı ile seyis girdi; ardından. 
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bağçivan ile" yanaşması, aşçı ile yamağı gel
di, aşçı tuvana yamağı dururken: 

-- Seyyid Efendi... sen şu kadar yıl 

molla yıkamış şehbazsın ... bana bir nı1zikıi
ne kese çal! . . . diycek kadar küstahlaştı. 

(< Nihayet derdini bir fırında hamur
kar olan bir hemşehrisine açdı; hamurkıir 
yaşlı ve tecrübeliydi: 

- Seyyid ... o hanını artık sana yıir ol-
maz ... orada başına türlü belıi kaza. da ge-
lir ... yapacağın hanımdan altın alıp karıyı 
boşamak ve memlekete dönmekdir... bağ
çe, tarla alırsın, bir d-e kız bulursun sana, 
işte bu kadar... <;iedi 

<( ••• Seyyid hanımı boşamak için üçyüz 
altın istedi, Atlıases oğlana acıdı, benim 
şanımı hiç düşünmez garib uşak diyerek 
üçyüz yerine beşyüz altın verdi. Yalıya gel
diği gece yalın ayakları öpülen çömez ya
lıdan tam yobaz yüzsüzlüğü ile ayrıldı: 

- Ben· hanıma ergenlik hakkımı helıil 
ettim ... onun altınları da bana helaldir! ... 
dedi ... n R.E. Koçu, Patrona Halil, Ulus Ga-
zetesi. 

Şehrengiz ·ygllu yazılmış «Hubanna.-. 
mei Nevedıi>:. isimli manzum risalede Çö
mez şu beyitlerle övülmüşdür: 

Çömezin dilberi softanın güfü 
Hem dahi sinede şalor bülbülü 
Ça.maşınn ~rpu kotanr aşın 
Hamamda dellaki sfthte kallaşın 
Anın ki yoktur bir çömez fetası 
Bil ki ol mollanın çokdur hatisı. 

Müverrih Şıinizıide Atıiullah Efendi, 
kendi adına nisbetle anılan tarihinin hicri 
1233 (milıidi 1817-1818) yılı. vekaayii ara
sında İstanbulun medrese odalarında otu
ran softalarla çömezlerinin hayatını çok 
ağır ittiham taşıyan aşağıdaki satırlarla 
tasvir ediyor: « ... suhtekan ise tullibı şe
babı nev slıftek§.n ile meddrisde bi muhaba 
hikaye'i ka,vıni Lılt ile nieşguı've mümaris 
olup tasvir{mestili sekkakiyede st'hibi ye
di tılla ve fariş idiler ... ı>. Ş§.ıı.izAde il.im fey
zini medresedep. alınİŞ' idi~ o devrın med~ 
reselerinde toplanmış 'mollalar . hakkında 
sık sık yobaz t!ifesi t§ıbirini kullanır; btı 
ta.biri kullanır iken, ve yukarıdaki satırlar
la onları katran karası bir levs çukuruna 
atar iken elbet ki yüreği sızlamakda idi; 
ama yazdıkları hakikat idi, hakikatleri 
yazmaktan çekinmeyenlerdir ki, toplum 
haya.tında doğru yolu gösterecek ışığı tu~ 
tarlar. 

1818 yılı mayısının ortalarında, Med
reselerin hepsi dolu olduğu için Fa:tih ti
marhanesinin izbe gibi bir koğuşuna sığın -
mış İzmitli Hacı İbrahim adında otuzlul{ 
bir yobaz softa ile on sekiz yaşındaki çö
mezi Kastamonulu Hüseyin bir gece Fatih 
de bir ebeyi sözde lohusaya götürüyorlar 
mış gibi evinden almışlar ve koğuşlarınrı. 
atarak şen'i tecavüzde bulunmuşlardı; ebe 
hanım ölüm tehdidi altında başına gelen
den şik§.yette bulunmayacağına yemin ede
rek canını kurtarmış, fakat· ertesi sabah 
kol gezen Fatih Koliuğu Çorbacısı tarafın
dan görülerek sorguya çekilince softayı n 
çömezini ele vermişdi. İzmitli Hacı İbra
him ile çömezi Kastamonulu Hüseyin Kıb
rısda Magosa Zındanında prangaya vurul
mak üzere bir ters!ne gemisine bindiril-
mişler, kaptan da verilen gizli emir üzerine· 
Boğazdan çıkınca her ikisini de gemide• 
boğdurarak cesedlerini denize atmıştı. 

Üsküdarlı halk şıiiri Aşık Rıizi de _çö
mezi şöyle hicvediyor: 

Bildin mi kim çömezi 
Bilmediğini bilmezi 
Softa$ımn tosunu 
Yokdur nefis perhizi 
Der ki ayıraeak yok 
Dünyada. ikimizi 
Haram günah yok bize 
Göstermemek şart izi 
Doldururuz gizlice 
Şatabla destimizi 
Gönlü büYiik aşıldık 
Mestine kılmış bizi 
Kalenderlik şamndan 
Bitim.iz dizi dizi 
Kulak virmez cihana 
Biliriz işimizi 
Pek canımız çekerse
Buluruz dişimizi 
Kule dibinde evler 

· Kıydık mı -biz ma.ttgizl 
'Üç a'f kôylbü soyar 
G:izle,ub c&hl~izl . 
!iildin mi şy nla.buk 
_ BiUnedlğfn! bilmezi 
En~ kalak yertııde · 
Gülle· topuk çömezi 

ÇÖMEZLER SOKAĞI - Beşiktaş Ka
zılsı merkez nıihiyesinin Cihannümı1 Ma
hallesindedir; Yıldiz Posta Caddesi ile Ak
doğan Sokağı arasında uzanır, Yenimahal
le Fırını Sokağı ve Kapancı Sokağı ile ka
vuşaklan vardır (1934 Belediye Şehir Reh-
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beri, pafta 20, mahalle numarası 175); iki 
araba geçecek genişlikde, kısmen paket 
taşı, kısmen kabataş döşelidir, Yıldız Pos
ta Caddesinden Akdoğan Sokağına doğru 
hafif meyilli bir yokuşdur, bir yanını Ab
.basağa Parkı tutmuştur, öbür yanındaki 
evlerin kapu numaraları 6-lff olup 3-5 er 
katlı beton evler ve apartımanlardır; ı bak
kal, ı kalaycı, ı ter-zi, dükkıinı vardır 
( ekim 1964). 

Hakkı GÖKTtİRK 

ÇÖMLEK - «Batı türkçesinde isim; 
süzülüp teressüf ettirilmiş jamurdan yapı
lan ve fırında pişirilen toprak kab; çöm
lekçi, çömlek ve .ems§.Iini yapan sanatkar» 
(H'.üseyin Kazım, Büyük Türk Lugatı). 

Çölmek de denilir; destiden farkı boy
nu kısa ve içine elin rahatça girebileclği ka
dar geniş, dibinin de daha yayvanca; otu
raklı olmasıdır; destilere yalnız pekmez, 
şarab ve su gibi mayiat konduğu halde 
çömleklere yağ ve bal, hatta. pirinç, kuru 
fasulye, tuz gibi şeylerin konmasıdır. Çöm
lek, ayrıca, asırlardanbe-ri İstanbulda ma~ 
deni para kabı olarak da kullanılmış, ve 
bilhassa toprağa gömülerek saklanan al
tınlar bir çömleğe doldurularak gömülmüş
lerdir. Defineler bulunduğu zaman ekseri
ya : «ıBir çömlek içinde şu kadar altınıı, 
«Bir çömlek dolusu altını:., «üç çömlek 
dolusu altını:. diye söylenir. İstanbulun 
kendine has bir çömlek sanayii de ola gel
mişdir (B.: Çömlekçiler; . Desti; Küp). 

Fakirin servet ve zaifin kuvvet karşı
sında ddimıi zebun olduğunu beyan yolun-
da darbı mesel: · 

«Çömlek taşa doklinurs·a vay çömleğin 
hfiline, taş çömleğe dokunursa vay çömle
ğin haline! ... » 

ÇÖMLEK - Kaya balığı avlamada 
kullanılır bir a.lettir;· aşağidaki-riotı-arı Ka
rakin Bey Deveciyan·ın · ·;<Balık· ve· J3alıkçı
lıkıı adlı ölmez eserinden _alıycİriız:·. 

ccKaya balığı. vu,rnurtasıtıı. koymak, sı
ğınmak ve din1enmek l~~n. bif takım delik 
ve oyuk -yerler .arar: Ç'ömlek .bÜ balıfın bu 
füyadından faydalanılarak kullanılır; 
Çömlekçilere sureti riıahsusada yaptırılır. 

· ccBoyu 35-40 s~ntiİnetre olup, yukarı
sında yalnız su akabilecek kadar dar bir, 
hazan iki menfezi, altında da 3-4 santimet
re · çapında büyükçe bir deliği vardır. 

«Çömlekler bir :kanca ile denizin dört 
beş metre su bulunan yerlerine indirilip 

zemine yatırılır. Bir kaç saat geçdikden 
sonra yine kanca ile sudari kaldırılıp için -
deki balıklar alınır· ve 
tekrar denize konur. 
Çömleklerin sudan çı

karılmas1ı için kullanı
lan kancanın ucuna, 
çömleklerin alt deliğini 
kapıyacak kadar bez 
sarmak lazımdır, aksi 
takdirde balıkar kaçar. 
Çömleklerin içine yem 
koymak icab etmez. 
Çömleğin danesi (Kay-. 
dedilen I. Cihan Harbin
deri önceki fiyattır) 30-
40 paraya alınabilir.» 

(Karakin Deveciyan, 
Balık ve Balıkçılık). 

ÇÖMLEK - İstanbu
lun haneberduş _pırpırı
ları argosunda ((ma
kad kıç,: aynı argoda 
tas, kase, . künbed. da
vul, küfe, boğça, semer, 
çukur isimleri de aynı 

anlamda kullanılır. 

Çömlek 

(Resim: 

K. Deveeiyan'dan) 

ÇÖMLEK BANKASI - Halk ağzı de
yim: «Paralı ve aynı zamanda gaayet tu
tumlu kimse», «Parasını ibir bankaya ver
meyen, eski usulde evinin muhtelif yerle
rinde gizleyip saklayan kimse,: ; misfil: 

İki külhanbeyi konuşur: 
- Otuz yıldan beri tanırım şu bakkal 

İbrahimi... ben çocukdum, o koca adamdı, 
otUzbeş yaşında başım ak pak oldu, herifin 
saçında tek kıl ağarmadı be... · 

- t'nsanı l_rnkozluk ihtiyarlatır... İb
rahim çömlek bankasıdır, ne küflüler var
dır onda· bilir. misin! . ; . 

. * _Haylaz oğla~ a.riasuıı kas ederek ·ar-
kadaşına.: . 

. , -c-:--··çö:mlek.Bankasınd_an bu_ akşam bir 
ellilik çekebilirsem .seninle Topuzun orada 
kafaları. iyice tütsüleriz!. 

ÇÖMLEKCİ, ÇÖMLEKÇİLER - Top
rakdan çeşitli isimler altında kaplar yapan 
sanatkıirlar, işçiler; Onyedinci asrın ibüyülc 

. muharriri Evliya Çelebi Dördüncü Sultan 
Murad zamanında yapılmış ibüyük esnaf -
ordu alayı mün&ebeti ile bunlardan şöyle 
bahsediyor: 
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«Esna.tı Kıiehanei Çömlekciyan - 3_00 
dükkan (karha.ne), 400 neferdir; bunların 
piri de Abdülgaffar Medeni'dir. Arabaların 
üzerinde balçıkdan çanak çömlek yaparak 
geçerler.» 

Çömlekçi adı altında toplanmış bu 
imaldthane (karhanelerin) mühim 1Jir kıs 
mı Haliç yanında Defterdarda idi ki, bu
rası asırlar boyunca Çömlekçiler diye anıla 
gelmişdi (B.: Çömlekçiler). Çanak, çöm
lek, desti, saksı imalı1tı ile asıı~lardan beri 
meşhur olup şöhretini zamanımızda da 
muhafaza eden bir yer Anadoluhisarında 
Göksu deresi boyudur. Evliya Çelebi orası 
için de şunlan yazıyor: 

ıı. . . Göksu Mesiresinde bir güna, top
rak çıkar ki o toprakdan küzeka,r üstatlar 
(destici ustalar) çanak, çömlek, saksı, desti 
yapıp satarlar ... » 

Onsekizinci asırda yaşamış ermeni ya
zar P. G. İnciciyan da «İstanbul» isimli 
eserinde: ((Göksu Deresinin kenarında bü
yük küpler yapılan çömlekçi imalıithılne
leri vardır ... » diyor. 

Şirketi Hayriye tarafından neşredil- -
miş, ııBoğaziçiı:, isimli eserde de «Göksu 
Deresinin teressübatı tüd.biyesinden desti
ler ve saksılar imıil olunur ... » deniliyor. 

ÇÖMLEKÇİ, ÇÖMLEKÇİ ATTARLAR 
Tahsisen toprakdan yapılmış çanak, çöm
lek, desti, surahi, bardak, kı1se, boduc, çöm
lek, küp, saksı, satan esnaf; Onyedinci as
rın büyük muharriri Evliya Çelebi Dördün-= · 
cü Sultan Murad zamanında yapılmış bü
yük esnaf - · ordu alayı münasebetile bu es
naf hakkında şunları yazıyor: 

ııEsnı1fı Att~rı Çömlekciyan- Dükkin 
300, neferat 500; pirleri Abdülgaffar Me
deni'dir. Selman Pıik'in kırkdokuzuncu ke
merbestesidir, çanakçı çömlekçilere pir ol
muşdur;· 162 yaşında irtihal buyurup Me_di·· 
nede medfupdur. Bunlar alayda dÜkk!nla
rını günagun klize ( desti) l kase tabaklar 
ile tezyin idüb pür silAh geçerler.» 

Çöntlekçi attar dükldnları tstanbıilun 
büyük çarşı boylarında kadim.den beri da
ğınık durumda ola gelınişdir. Hilen de 
toplu bir çarşıları yokdur. Yalnız Eblibe
kir Efendi isminde bir zdtin Kabakçı Mus
tafa vak'ası üzerine yazdığı ııVak'ai Cedidıı 
isimli eserinde; Beyazıdda Çömlekçiler di
ye bir yer gösterilmiştir; üçüncü Sultan 
Selimin bahriye n!zırı Hacı İbrahim Efen
d~in ÜhtilaJ.cler ellinde /ölümünü anlatır 

ken: ıc.. . yürüyerek· nice nice hakaaretler
le Sultan Bayazıd Meydanında Çömlekçi
ler önüne vardıkda harekete mecalü kalma
yub bi tab olduğunda" pıire pıire eylediler.» 
diyor. Bu kayıddan da o tarihlerde Bayazıd 
Meydanında bir sıra çömekçi dükk§.nları 
bulunduğu anlaşılıyor. 

ÇÖMLEKÇİ CİVANI - Kalender meş
reb şförler tarafından ııŞehrengizı: adı ve
rilen manzum risıtlelerle medhedilen esnaf 
güzelleri arasında çömlekçi civanlarına da 
rastlanır; şehrengiz yollu yazılmış ve ((Hu
bannamei Neveda,» adını taşıyan manzum 
mecmuada çömlekci civanı şu üç beyitle 
övülmüşdür: 

Çömlekçi çanakçı dilberi mühmel 
Pırpınlar şahı şikeste emel 
Aludei tıyn ü hak olmuş piyi 
Bir selamla dilş/ld kıl ınehllka.ayı 
Dide,si nerkisdir kıUdilii sünbül 
Amma ki çahya konmuş o bülbül 

ÇÖMLEKCİLER - Defterdar ve civa
rının eski adı; bir zamanlar da Haliçde 
Defterdar Vapur İskelesinin ·hemen arka
sındaki semtin adı zamanımızda Eyyubun 
Cezeri Kasım Mahallesi sının içinde kal..; 
mış, semt olarak da adı unutulmak üıpe
dir, adı geçen mahallede iki yol ııÇömlek
çiler Caddesi» ve «Çömlekçiler arkası So
kağı» isimlerini taşımaktadır. 

On yedinci asrın ortasında büyük mu
harrir Evliya Çelebi 1Çömlekçileri, Ayvan-

-saray ile Eyyub arasında pek büyük . bir 
mahalle olarak gösteriyor ve Defterdarı bu 
mahallenin iskelelerinden biri olarak kay-. 
dediyor ve şunları yazıyor: 

ıcKasabai Klizeciyan yani Çömlekçiler 
Mahallesi -'- İstanbul Kalesinin c~nibi gar.:
binde Hal.ki İstanbul sılliilinde alçak ve 
dü,ı bir yerde vakidir. Bin hıineii, bağlı 
bağç·eli mimur mahalledir. Bir çok _ saray 
ve 'ıt,osta'riları ;vardır. -Evl~ri kat kat hoş 
manzaralı evlerdir. Bu miınur mahallenin 
Yavedud, Zalpaşa, Defterdar, Hoca.efendi 
namlarında dört iskelesi vardır. ıBu iskele
lerin deryıi aşırı karşı tarafı Hasköy ve Pi
ripaşa kasabalarıdır. Eyyub Kadılığına t~
.bi ise de ayrıca kadısı ve· sübaşısı olan bir 
mahalledir._ Camilerinin en güzeli Zalpaş.a 
Camiidir (B.: Zal Mahmud Paşa Camii). 
Defterdar Nazlı Mahmud Paşa Camii kıirı 
kadim carn_idir (B.: Defterdar Camii). 
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Bundan başka 170 mescidi, 7 tekkesi, 1 ha
nı olub imıireti yokdur. Sultan Mustafa
nın ibtidai cülusunda (Birinci Sultan Mus
tafa) yeniçeri ocağı başçavuşu Karamezak 
Zampaşa kurbinde bir hadika.i herdem ba.
h§.r içre bir mevlevihıine binli ettirmişdi ki 
naziri bulunmazdı, bir gece zelzele olup 
mevlevihıineyi yerle yeks!n etti, yeri bos
tan olmuşdur. Hoş ıib bir hamamı var ki 
pek rllşenıi ve tdhirdir. 

«Bu şehrin şehra.hı üzere iki tarafı üç
yüz aded dükkıinlarla tezyin olUnmuş çar
şı vardır, bedesteni y,okdur. Nalband dük
kıinları ise gaayet çok ve vıisidir. Yolun iki 
tarafında ikiyüz elli aded çanakçı ve çöm
lekçi ve bardakçı dükk!nları vardır . ki Kıi
ğıdhıineden ve Sarıyerden getirdikleri ça
mur ile maşraba, desti, surıihi imfil eder-

. ler,. misli Çin veya İznik Çinisinde buluna
bilir, lıikin bu toprakda baş~a bir h§.siyet 
vardır, bir desti yeni iken ondan su içenin 
damağı muattar olub ci~mi hay:Ui cıivi
d§.ni bulur. ((Ve minelmfü kü:ı.li şey'in hay» 
sırrı açıkdan açıla müşahede edilir. Bu 
kdrh§nelerde öyle üstddı kıimiller vardır 
ki. yapmış olduğu desti kırk elli kurusa sa
tın alınıp pftdişah ve vüzerıiya teberrüken 
götürülür. 

((Çeşmeleri Halil Ağa Ceşmesi, Sokol
ıu Mehmed Paşa Çesmesi, Sah Sultan Ceş
mesi, Defterdar Nazlı Mahmud Paşa Çeş-
mesidir ... ıı · - -~ 

Aynı asıı.rda yaşamış ermeni ya~arı 

Eremva Celebi Kömürcivan ·da cıİst;uibul 
Tftrihi» isimli eserinde şöyle yazıyor: 

,,Efendim Verdapet, velinimete daimıi 
~ükret. Haydi kalkalıb. Ayvansaraya doğru 
vavaş yavaş yürüyelim. Bağ'ce ve bostan
larla cevrili mevkilere vaı:d1k. S4hilde Av
vansa.ravdan. b~slıvarak bir cok iskele VR_"l'

r'lır. DefterrJar tskel~ı:ıi: Crimlekciler dı=mi
len bu mahalde cömlek fwınları ve k!lrha
nesi· vardır: bÜrad.a canak cömlek, · rleRti. 
tabak.- bodoc··destiler ve ıı:er t:ürm· vB.f bar. 
sarab ve su kablari imiil edilir. Tinh'na1ı• 
tum denilen beyaz ve kokulu. toprakd::ıh 
her zevke· ıivgıın türlü tür1ü desti ·ve k:f.: 
seler vardJr: aitızlarında vazın su icilrli/S:i 
vakit gönüllere ferahlık vermek. veva tini
mahtumu medhetmek üzere bevitıer vaz1-
lıdır. Bu kablar v§,digar. tuhfe, armal!'ı1n 
olarak uzak memleketlere götürülür.ıı 
(H'rand D. Andreasv.an tercemesi).. · 

Onsekizinci asırda va;;ı:ımıs ermeni va
zarı P. G. tnciciyan da «İstanbulı:. adlı ese• 

rinde şunları yazıyor: « ... Çömlekçiler de
nilen yerdeki 40 imalathanede. İstinye ve 

· Büyükdere tepelerinden getirilen· kil ile her 
türlü çömlek im!l edilir.n (Hrand D. An
dreasyari tercemesi) . 

Hadikatül Ceva.mi de Defterdar Ca.mii
ni uÇömlekçiler Çarşısında» diye kaydet
mişdir. 

ÇÖMLEKÇİLER ARKASI SOKAÖI _.;.. 
Eyyub'da Cezerikasım Mahallesi yolların
dan; Çömlekçiler Caddesi ile Tekekci De
ğirmeni Sokağı arasında uzanır (1934 Be
lediye Şehir Rehberi Pafta 9, Mahalle Nu
marası 116); bir araba geçecek genişlikde 
kabataş döşeli bir sokakdır; büyüklü kü
çüİdü ahşa:b ve kagir evler arasından geçer, 
kapu numaraları 1-45 ve 2-40 dır; bir san
dıkçı dükkıinı vardır (Ekim 1964) .. 

Hakkı GÖKTÜRK 

ÇÖMLEKÇİLER CADDESİ - Eyyub
da Cezerikasım Mahallesi yollarından; 
Haydarbaba Caddesi, Zalpaşa Caddesi ve 
Cezerikasım Akar Çeşme Sokağı ile teşkil 
·ettiği dört yol ağzı ile Takkeci Değirmeni 
Sok.ağı arasında uzanır, ki bu son sokak 
ve Kıral kızı Sokağı ile- de bir dört yol ağ
zı teşkil eder; Çömlekçiler Arkası Sokağı 
ve Abdürrahman Şeref ıBey Caddesi ile de 
kavuşakları vardır (1934 Belediye Şehir 
Rehberi, Pafta 9, mahalle numarası 116). 
İki araba geçecek genişlikte, yarı paket ta
şı yl:i.rı kabataş döşeli bir yoldur. Kapu mi
ma'raları 1-81 ve 2-88 olan kdgir ve ahşab 
evler arasından geçer; şu dükka.nıar tes
bit edilmiştir: 1 tatlıcı, 1 şekerci, 1 kasab, 
2 manav, 4 bakkal; 3 terzi, 1 sobacı, 3 ber
ber, ı aşçı, 2 kahveh!ne, 1 eczdne, J kun
duracı, 1 oto t!mircisi, 1 gazoz imal!tha-
nesi, 1 sandıkçı (1964). · 

. . Hakki GÖKTflRK 

ÇÖMLEKÇİLER HAMAMI (B·.: 
Akarçeşme Hamari1ı}.' 

ÇÖMLEKCİYAN (Bedros) _;_ Musiki
şinas; ı 785 yılında 'O'sküdarda doitmuş -ve 
1840 da orada vefat etmiştir. Tokad'dan 
Üsküdara hicret eden bir çömlekçinin oğ
ludur. Bağlarbaşı. Ertnenf \. Mezarhğında 
medfundur. Mezarının yeri halen bellisiz
dir. 

önce terzilikle iştigal 'eden Cömlekci
yan, bilıihare keman. çalmaya başla.mıştır. 
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üstad Baba Hampartzum Limonciyan'ın 
_ (1768 -1839) talebelerindendir. Dini tega
niyatta, 1794 de İstanbulda basıl~n Kayse
rili Kirkor Tıbir Kaıbasakalyan'ın «Nıva
karan» adlı eserinden istifade etmiştir. Bir 
müddet Zincirli Hanında ve müteakiben 
Üsküdarda kemanla alaturka musiki ders
leri vermiştir. Bilahare Üsküdarda;ki Surp 
Karabet· Kilisesinin başmugannisi olmuş
tur. 1831 de, maıd.di sebepler dolayısiyle ka
tolik dinine intisap etmiş ve bu defa da, 
Galatadaki .Surp Pırgiç Ermeni katolik ki
lisesine başmuganni tayin edilmiştir. 

Üsküdar Surp Haç Kilisesinin vaftiz; 
kütüğünde, Bedros Çömlekciyan'ın Kirkor° 
(doğumu 1825) v,e istıepam (doğumu 1827) 
iki oğlu olduğu kayıdlıdır. 

Dilci ve müdekkik sayın Bay Agop; 
Martayan (Agop Dilaçar), 28 Aralık 1963 
tarihli Marmara Gazetesinde, B. Çömlek'"' 
ciyan,'ın, !stepan'dan maada Antranik adlı 
bir oğlunun daha mevcudiyetini kaydet~ı 
mekte ve onun usta bir kemancı olduğu
nu yazmaktadır. Mumaileyhe göre, istepan 
ve Antranik bilahare katolikliği terk edip 
tekrar gregoryen mezhebini kabul etmiş
lerdir. Mezkur Antranik oğlu ıbelki de Kir
korla aynı şahıstır. Zira ba~ı kimselerin 
vaftiz isimleri· sonradan değişmiştir; bura
da c<Antranikı:, isminin kelime mfuıasının 
cdlk doğan» olduğunu da kaydetmek la
zımdır. 

Kevork. PAMUKCİYAN 

ÇÖMLEKCİYAN (Kemani Nubar) 
(B.: Tekyay, Kemı1ni Nubar). 

ÇÖMLEKCİYAN (Üdi Arşak) - (B.: 
Arşak Efendi, Üdi). 

ÇÖMLEKCİYAN (Simo~) - Muhar
rir ve mütercim; mezartaşı kitabesine göre 
14 Ağustos 1870 de İstanbulda doğmuş ve 
18 Mayıs 1929 da orada vefat etmiştir. Bağ
larbaşı Ernfeni Mezarlığında medfundur. 

~ırk sene müddetle, «Ceridei Şarkiye» 
(Ermenice harflerle türkçe), · ccMan~umei 
efkı1r) (ermenice harflerle türkçe), «Pü
zantion» (Bizans), <<Jogovurti tzaynıı: 
(Halkın sesi), «Verçin Lur» (Son Haber) 
gazetelerinin neşriyat kısmında çalışmış ve 
«Jamanak» (Vakıt) gazetesinin de neşri
yat müdürlüğünü ifa etmiştir. Edebi çev
relerde daha fazla ((Jirayr Şirakatzi>:. müs
tear adiyle tanınmıştır. Batıdan, enneni
ceye birçok romanlar çevirmiştir. 

Kevork PAMUKCİYAN 

ÇÖMLEK HESABI - · Her hangi bir 
şeyin sayı hesabını bir çömleğin içine çakıl 
taşları atarak tutmak; matbaanın olma
dığı devirlerde takvim risalelerinin herkes
çe tedıiriki imkı1.nsız olduğundan· ayların 
gün hesabı da bir çöml,eğe her sabah -bir 
çakıl taşı atılarak tutulurdu. Nasreddin 
Hocaya atfedilen şirin fıkradır: 

Hocanın evinde kendisi, karısı ve oğlu 
çömleğe sabahları birer çakıl atarlarmış; 
bir ramazanın ortasında hocaya ayın kaçı 
olduğunu sormuş, çömleği boşaltmış, ça~ 
kılları saymış: 

- Çömlek hesıibına bakılırsa rama -
zanın kırk ıbeşi ! . . . demiş. 

ÇÖMLEK KEBABI - Ağzı kapalı. 
çömleklerde soğanla domatesle fırında pi
şirilen kuşbaşı kesilmiş et yemeği; istan
bulun eski aşçı dükkı1nlarında baş yemek
lerden biri idi; zamanımızda da aşcı dük
kıinlarında ve «turistik» diye bir acıiib un
vanı taşımayan lokantalar da muhakkak 
yapılır. 

ÇÖMLEK SOKAĞI - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Fatih İlçesinin Şeh
remini nı1.hiyesinin Bayazıd ağa Mahalle
si sokaklarından (Pafta 10/72). Yerine gi
dilip şu satırların yazıldığı sıradaki dmu
mu tespit edilemedi (Nisan 1965•). 

ÇÖP - ccFarsça çöb den alınmıştır: 
ağaç, saman, çalı ve emsali şeylerin _lnrın
tısı; süprüntü» (Türk Lugatı). 

İstanbul ağzında deyimlerıe gi:mıişdir: 
Evlenme çağına gelmiş vıe kız arayan, 

kendisinin de anası ve kız kardeşi olmayan 
oğlana ((çöpsüz üzüm» denilir; mesela ya
kın geçmişte ağlanıp. resmini pek beğen
memiş -olan kıza hitap ile: 

- Öyle ince ,eleyip sık dokuma kızım .. 
her şey-den çöpsüz üzüm, ne kaynana dırıl
tısı, ne görümce zırıltısı varL 

Aşırı derecede titiz, dikkatli adamlara 
«çöp atlamaz» -denilir; patronlar arasında 
ıbir genç üzerine konuşulur: 

- Tam bizim faıbrikaya müdür olacak 
adam .. bu genc,e çöp atlatılmaz .. 

Aynı deyim; aşırı vehimli, vesveseli 
kimseler hakkında da kullanılır: «- Bı
rak şu, çöp atlamazı.. üç kuruş için deli 
ediyordu ,beni.. anlatıncaya kadar göbeğim 
çatladı .. >> 

· Aynı anlamda darbı mesel: «Armudun 
sapı, üzümün çöpü .. » 
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Çöplerin, süprüntünün toplandığı ye
re «Çöplük», temizlik işçisine, amelesine 
de «Çöpçü» denilir ki bu isimler de İstan
bulda halk ağzı deyimlere girmişdir. 

«Çöplük», yurd dışında «Vatan», va
tanda doğub büyüdüğü «Şehir, kasaba», 
şehirde, kasabada oturulan «Muhit, Ma~ 
halle», muhitde, mahallede «ev» kastedile
rek kullanılır: 

Herkese c,ennet, kendi çöplüğü! 
Bu anlamda bir de darbı mesel var

dır: 

Her horoz kendi çöplüğünde öter!... 

Çöplenme - Halk ağzı argo; 1 - Do
yumluk olmayan hafif yemek, mükellef 
sofra aramamak: - Vaz geç lokantadan, 
bir mahaUebiciye ,girip çöpleniverelim! .. 

2-· Kanaatle geçim : - Nimetlerle 
dolu dünyada ömrümüz çöplenme ile geç
ti. 

3 - Devlet hazinesinden gayri meşru 
kazanç temini, kaıba avami ta;biri ile ııyi
yicilik»: 

Ne kaızanmışsa, bütün kendi kazanmış, kendi! 
Zati devletleri, lakin, azıcık çöplendi ... 

Mehmed Akif 

. ÇÖPCÜ, ÇÖPÇtİLER - Yakın geçmi
şin tabiri ile ((Tanzifıit Amelesi», zamanı
mızın resmi kaydı ile ıcTemizlik Amelesi», 
İstanbul Belediyesinin müstahdemleri ola
rak bu amel•ey,e verilen Çöpcü adı, haılk ağ
zının kullandığı, dolayısı ile basının da be
nimseyip kullandığı isimdir. 

lstanbulun Belediye işlerine İstanbul 
Kadılığı, asayiş ve inzibatına da Yeniçeri 
Ağ.alığı ve Yeniçeri Kollukları tarafından 
bakıldığı eski teşkila.t devrinde, büyük şeh
rin temizlik a.miri, Yeniçeri Ocağından 
ııÇöplük Sübaşısı» denilen bir zabit idi (B.: 
Çöplük Sübaşısı). . 

Belediye mektubcusu değerli bilgin 
merhum Osman Nuri Ergin (B.: Ergin, 
Osman Nuri) «Mecellei Umüri Belediye» is
mindeki büyük eserinde (1922) ıcTanzifa.t» 

başlıklı kısmında şu malumatı vıeriyor: 
«Ta.hirsübaşı (Temiz, Temizlik Süba

şısı) adı da verilen Çöplük Sübaşıları, İs
tanbul Sokaklarında birikmiş olan süprün
tüleri, yıllık bir para alarak arayıcı denilen 
esnafa ihfile ,ederlerdi. 1 Bunlar İstanbulda 
evler ve sokaklarda birikmiş ne kadar süp
rüntü, çöp varsa, zenbillerle toplayıp taşı
yarak derya kenarına götürürler ve orada 
tekneler içinde yıkayarak içinden para ve 

para edecek şeyleri arar, toplar ve bulduk
larını erbabı bu esnafa götürüp satarlardı 
(B.: Arayıcı Esnafı). 

ıcArayıcıların son zamanlara kadar so
kak sokak dolaşub evlerden çöp ·aldıklarını 
yaşlı kimseler hala. tahattur etmektedirler. 
Hatta 1285 de ( 1868) Belediye Dfüreleri 
açıldığı sırada arayıcı esnafının ı:rıevcud 
bulunduğu, o zaman Zabtiyeden Şehir ema
netine devr olunan «Tersı1ne Amele Bede
liyesin veren esnaf listesinde bunların da 
adının bulunması ile sabittir O zamanları 
idrak etmiş olanların ifadesine nazaran 
arayıcılar: 

- Çöp çıkaranı.. . . avazesi ile sokak
larda dolaşır, evlerin kapularını çalarak al
dıkları çöpleri arkalarındaki küfelere yük; 
leyerek götürürlermiş. Bu arayıcı - çöpçü -
ler de, lağım.cılar gi:bi, ekseriyet ile ermeni 
imişler. 

ıcO eski devirde İstanbulda meydanla
rın muayyen zamanlarda gayri müslimlere 
temizlettirildiği, caddelerin de yeniçeriler 
tarafından süpürüldüğü ve mahalleler ara
sındaki sokakların mahalle halkı tarafın
dan temizlendiği vesikalardan anlaşılmak•· 
tadır. Saray da da Bostancı teşkilatının dış 
hizmet ocakları arasında (B.: Bostancı 
Ocakları) Mezbelekeş,an Ocağı adı ile !bir 
çöpçü takımı vardı. Bu konuda mühim ve
sikalar şunlardır ki İstanbul Kadısına gön
derilmiş fermanlardır: 

H. 993 (M. 1585) tarihli ferman: 
« ... Bayazıd Meydanı ayda iki defa temizlen

mekde• iken son zamanlarda ihmal edilmiş. Çöp -
lüksüba§ısı ge1dikde eskiden nasıl ola geliyorsa 
yine öylece süpürtülüp temizletilmesi. .. » 

H. 1107 (M. 1695) tarihli fennan 
«... sokak ve mahallelerin daim§. temiz tu

tulması gerekirken ihmtl.l edilmiş ve bazı yerler
de çöpler yığılmışdır. Sıübaşı ve asesbqıya ten-. 
bjh olunmuşdur, siz de halita tenbih edin, ma
haleler arasındaki mezbeleleri kaldınp denize at~ 
sınlar, ve sokaklar •gereği gibi temizlensin. Bun
dan sonra her kimin d'ilkkalil önünde veya ma
halle arasında .süprüntü görülürse düı.1<kan sahibi 
ve mahalle halkı cezalandınlacakdır ... » 

H. 1107 (M. 1695) tarihli ferman: 
« ... mahalle içJerindeki sokakların, cami ve 

mescid avlularının, çarşı ve pazar boylarının te
mizliğine dikkat edilmesi, n:ıahalle iınaımlarına, 
inütevellilere, esnaf kahyalarına bir kaç sefer 
terubih edUdiği halde ihmal edilmektedir; tek
rar muhkem tenbih edin, bundan sonra, sokak
larda, cami ve mescid avlularında ve çarşılarda 
pazarlarda süprüntü, iaşe görülürse mahalle 
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imamları, mütevelliler ve esnaf kahyalarının 

hakkından g,elinecekdir ... » 
H. 1131 (M. 1719) tarihli ferman 

« ... bundan önceki fermanlarımıza rağmen, 
İstanbul pislik içind·edir, ışnlaşılıyor ki halk bu 
şehrin temizliği ile ilgili değil... her mahaleye 
ve çarşı boylarına tahammülü ölçüsünd€· süprün
tücüler tayin olunsun, onlar temizlesin ve süp -
rüntücülerin ücretleri de mahalle halkı ile çar
şılıdan alınsın (Büyük vezir Nev§ehirli Damad 
İbrahim Paşanın kurmak istediği bu ilk çöpç,ü 
teşkilatı maalesef tahakkuk edememişdir; B.: 
İbrahim Paşa, Nevşehirli, Damad). ve· bu ücret. 
ler her ay toplansın. Süprüntücüler işlerini ih. · 
mal ederler ise küreğe konulsunlar ... » 

H. 1.218 (M. 1804) tarihi! ferman 
« ... sokaklar, çarşı boyları öylesine pislik 

içindedir· ki geçenlerin üstü başı iberbad oluyor, 
ve şehir pis kokuyor. İmamlar vasıtası ile halka 
vıe kahyalar vasıtası ile esnafa kesin olara.k ten • 
bih edilsin,. herkes evinin ve dükk!nının önünü, 
sokağını temiz tutmaya mecburdur, sokaklara 
süpr.üntü, hayvan ölüsü, pis sular atılmasın, dö
külmesin. Bu fermana riayet edilmezse, halk ve 
esnaf değil, onların nazırı olan mahalle imam -

Yalın ayaklı tanzüat amelesi, 1895-1900 
(Resim: Fotoğrafdan S. Bozcalı eli ile) 

ları ve esnaf kahyaları mesuı tutulacaktır. istan. 
bul Kadl'Sl olarak siz de bu hususta çok dikkat. 
1i olun ... >~ 

H. 1227 (M. 1812) tarihli ferman 
« ... şehrin temizliği yirie ihmal edilir olmuş. 

sokaklara ve çarşı boylarına süprüntü, hayvan 
ölüled ve pis sular atılıp dökülüyor. Mahalle 
imamlarına ve bekçilere şiddetli tenbihde bu. 
lunun, temizlik işini ihmal. ederler ise ağır ceza 
göreceklerdir ... >> 

H. 122-8 (M. 1813) tarihli f,erman 
«... şehrin temizliği ihmal ediliyor, sokak

lara ve çarşı boylarına süpr.üntü, hayvan ölüle
ri, pis sular atılıp dökülüyor. Tenbihler dinlen -
miyor ve bu pislik, taaffün sari hastalıklara se. 
:bep oluyor (İstanbulda 1227 - 1812 de müthiş bir 
veba. salgını olmuşdurı.. Mahalle imamlarını, 

esnaf kahyalarını ve yiğitbaşılarını huzurunuz. 
da toplayınız, kafalarının alacağı şekilde anlatı. 
nız ki temizlik işine dikkat etmedikleri' takdir
de çok ağır c·eza göreceklerdir. Sokaklar, çar~ı
lar, dükkan, ev, han · önleri temiz tutulacak. 
dır.;.» 

«Yukarıda kısaltılmış örnekleri gürü
len fermanlar pek çokdur. Sokaklarda kö
pek ve kedi ölülerin yattığından bahsedilir; 
o eski devirlerde istanbulun şimdikine nis
betle çok daha pis olduğunda şüphe yok
tur. Lağımsız, kaldırımsız, dar ve igribüğ
rü sokakları güneş ışığından mahrum: bir 
şehirde temizlik olamaz. «Onüçüncü asrı 

hicride İstanbul Hayatı)) muharriri Balık
hane N!zırı Ali Rıza Bey şöyle diyor: 

cı.. . yakın zamanlara kadar İstanbul 
evleri ahşab ve kısmı küllisi boyasız,.boyalı 
olan· bazı büyük konaklar da aşı ·boyası ile 
rriülevven ve üzeri çamur kurul.arı ile mü
levves olub evler birbirine yapışık ve basık, 
girintili çıkıntılı şeylerdi, 'içlerinde fareler, 
sansarlar mekan tutmuştu. Evlerin avlula
rı loş, ıslak, sulucanlı olub sokaklara çir
kab sızardı. Sokaklarda duvar diplerinde 
süprüntü, k•edi ve köpek ve ta.re iaşeleri, ar
salarda viranelerde übek übek kazurat, ge
lip geçtikçe istikrah etmemek mümkin ola
mazdı. En işlek caddeleri dahi o kadar dar 
idi ki karşılıklı damdan dama kediler at
lardı. .. )) 

«H. 1242 (M. 1827) de İhtisab Nazırlı
·ğı kuruldu, Belediye işleri İstanbul kadılı~ 
ğından bu nazırlığa devredildi, dolayısile de 
temizlik işleri ile i!htisab nazırlığı meşgul 
oldu. 1276 (M. 1859) da ihtisab nazıriığı 
ldğvedilince temizlik işleri, o tarihde kuru -
lan Zabtiye Müşürlüğüne verildi. 1285 de 
(M. 1868) ilk belediye nizamnamesi yapıl-
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Çöpçü tipi. 1946 
(Resim: Hüsnü~) 

dı ve İstanbulun temizliği belediye vazife
leri arasına girdi. Yeniden tanzifat rrie

. murları tayin edildi, tanzifat arabaları yap
dırıldı. Bu suretle tstanbulda ilk çöpçü teş-
kilı1tı · kuruldu. · 

((Operatör Cemil Paşanın (B.: Topuz
lu, General Cemil) ilk şehir eminliği za
manında bir «NezMeti Fenniye Müdürlü-
ğüıı. kuruldu, tanzifat müfettişleri tiyin 
edildi; sokaklar geceleri yıkanıp temizlen
meğe. başlandı, hayvanla çekilir çöp araba
ları, onlar için ahırlar yapdırıldı; İstanbul 
ağır masrafla ilk defa ciddi ve fenni temiz
lik gördü, ki ilk Neza,feti Fenniye Müdürü 
mühendis Salahiddın Beyin bu hususda 
büyük hizmeti, himmeti görülmüşdür. 

((Birinci Cihan Harbi felaketi bu yeni
likleri alt üst etmiş, arozözlere ve hayvan
lara ordu tarafından el konmuş, genç ame-

le de askere alınarak tanzifat işi kadınlara 
ve çocuklara kalmış, Cemil Paşanın binler~ 
ce lira sarfı ile kurduğu teşkiia.t mahvol
muştu. 

ııMütı1rekeden sonra Cemil Paşanın 
ikinci defa şehir eminliğine (Belediye baş
kanlığında) tanzifat işleri ile tekrar, ciddi 
surette uğraşıldı. Her türlü noksanlar ha
zırlanıp tamamlandı ve Dr. Vedi Bey ismin
de yorulmak bilmez bir zat Nezafeti Fen
niye Müdürlüğüne getirildi. İstanbul so
kakları temizlendi ise de bu yolda yapılan 
masraf Şehiremanetini (Belediyeyi) iflasa 
mahkum etti. Çünki, tanzifat resmi olarak 
İstanbul halkından senede ancak 50.000 li
ra toplanabiliyor, bu parayı da, Şehiremı1-
neti istikrazına karşılık olarak maliye ne
za,reti .alıyordu, halbu ki Şehiremaneti her 
sene tanzifat işlerine 400.000 - 500.000 lira 
sarfediyordu. Bu duruma ne kadar daya
nabile-cekdir, bilinemez» (Osman Nuri Er-

. gin, Mecellei Umuriye Belediye, 1922). 

Osman Nuri Ergin yukarıdaki tarihçe
de, tahminen 1690 ile 1840 arasında bir bu
çuk asır İstanbulun temizlik işlerinde kul-

lanılmış külhanbeylerini kaydetme
mişdir (B.: Külhanbeyleri). 

Cumhuriyet devrinde istanbulun 
temizJ.!ik işleri büyük, en büyük mese
lelerinden biri olar:ak tekrar ele alın
dı. Bu ağır iş İstanbul Belediyesinin 
Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafın
dan düzenJ,enir v,e çevrilir; eski «Tan
zifat amelesi» ve halık ağzında ve 

basında kullanıla gelen ıcçöpçün ta.
birleri yerine bu müdürlüğün resmi kayıd,
larında ıcTemizlik İşçisin ismi kabul edil
mişdir. Temizlik İşleri Müdürlüğü teşkilı1tı 
ve çöpçülerin ahvali hakkında· yazı olarak 
sorduğumuz sorular, bu satırların yazıldı
ğı sıra Belediye Temizlik İşleri Müdürü 
bulunan Faruk Canıtez tarafından, aydın 
. ad.ama yakışan bir sağ duyu ile .gereği gibi 
. cevablandırılmışdır; aşağıdaki notları o 
yazıdan naklediyoruz: · 

ı<1964 yılında İstanbul Belediyesi Te
mizlik İ'şleri Müdürlüğü kadrosu 37 maaş
lı memur, 502 ücretli müstahdem ve 2317 
işçi (çöpçü) olmak üzere 2856 kişi idi. 

«Müdürlük İstanbulun temizlik işleri
ni 4 ana esasda ele almışdır: 1 - Cadde ve 
sokakların temizlenmesi; 2 - Temizlen -
miş caddelerden çöpleri toplama, taşıma; 
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3 - Çöplerin imhıisı, 4 ·- Kar temizliği. 
((Bu işleri görmek için 2110 işçi (çöp

çü), 110 amelebaşı, 25 postabaşı, 12 grup
başı kullanılmaktadır. 

((Temizlik işlerinde kullanılmak üzere 
Belediyenin 207 motorlu vıisıtası vardır, 
bunların 100 tıinesi daimli ha.li faaliyette
dir. Ayrıca 174 atlı çöp arabası çalıştırıl

maktadır. 
«Müdürlüğün 1964 yılı bütçesi 15,833, 

272 liradır; maaş ve ücretler haric bunun 
6,398,272 lirası şehir temizliğine sarf edilir. 

«Temizlik işçinin (çöpçülerin) aylık

ları ilk sene için 360 liradır; sonra 425 li
raya yükseltilir. 

«En genç temizlik işçisi (çöpçü) 18 ya
~ıridadır, bu yaşdan küçük olanlar işe alın
maz; yaş haddi yokdur, çalışacak kudreti 
olan çalışır. 

((Emrinde bulundukları Belediye Şube
.Leri müdürlüklerinde koğuşları (yatakha
neleri vardır, bunlardan Fatih, Eminönü, 
Kadıköy, Üsküdar, Beyoilu ve Şişli koğuş
larında hamam, berber, terzi ve _saraçlar 
vardır. 

((Temizlik işçileri (çöpçüler) ekseri
yetle Kastamonu, Çorum, Sivas ve Tokad 
vilayetleri halkındandır; hemşehrileri de
rn.ıeti ile !stanbula bu işde çalışmak ( çöp
çülük) için gelirler.· 

ccBir işçiye ( çöpçüye) senede 1 kat yaz
lık ve 1 kat kışlık üniforma-elbise ( l asker 
kesimi pantalon ile bir montgomeri biçimi 
bluz-ceket), 2 çift postal, 1 muşamba veri
lir; elbiseleri muhtelif beden numaraları 
üzerinden münakasa ile diktirilir. 

(<İşçi (çöpçü) üniformalarında (Bluz
ceketde ve şapkada) Belediye Encümenin
ce kabul edilmiş aıariıetıer bulunur (Blu
zun sol göğüsü üzerine dikilmiş madeni bir 
plak üzerinde Belediye Dairesinin adı ile 
çöpçününün numarası yazılıdır.) 

«İşçiler (çöpçüler) günde 8 saat çalı
şırlar, haftada 1 gün ve senede 15 gün izin-· 
leri vardır. 

ccÇarşı boyları, pazar yerleri, haller ve 
civarı temizlik işleri teşkila.tını en çok yo
ran yerlerdir (Buralarda halk, esna! çöp
çüye· yardımı, yerinin temizliğini kendi va
zifelerinden biri bilecek yerde, bilakis so~ 
kakları, caddeleri, dükkan önleri durma
dan Efilimane telvis etmektedir. Belediye 
emri geerğince bir çöp kaıbi bile bulundur
maz; küstah bir nahvet ile çöpçüyü kendi 
uşağı zanneder, halbuki kendi uşağı dahi 

Çocuk çöpçü Kargılı Hüseyin, 1957 
(Resim: S. Bomcah} 

olsa öylesine -perva.sız kirletme . cevri kar
şısında tahammül etmez ve kaçar. Çöpçü
nün fery!d ettiği en mülevves semtlerin 
başında Eminönü ve civ!rı, Hal ve civarı 
ve Küçükpazardır. İstanbul Ansiklopedisi). 

«Şehrin temiz tutulması hususunda 
Belediye Zabıtası Talimatnamesinde cezai 
müeyyideler vardır, tatbiki hfilinde müessir 
olacağı muhakkakdır. 

«Toplanan çöpler imha. sahalarına gö
türülür, bu sıih.alar İstanbul cihetinde Ha
bibler Köyü civa.rında; Beyoğlu, Şişli, Be
şikta~ ve Sarıyer bölgelerinde Levend.de, 
Anadolu yakasında da Merdivenköyüİıde
dir. Çöpler denize dökülmez, buldozerler 
va.sıtası ile üzeı-Ierine toprak atılarak kara
da imhıi edilir» (eylül 19'64). 

tstanbulun temizlik işleri, çöpçüler İs
tanbul basınında sık· sık acı tenkid· konusu 
ola gelmişdir; çöpçüler karikatüristler için 
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de İstanbul Belediyesine batıran bir nükte 
iğnesi olmaktadır. Fakat insaf ile düşün
melidir ki, şehir, plansız olarak durmadan 
genişlemekde, büyümektedir ve halle, bir 
büyük şehrin hemşehrilik sorunüuluğunu 
idrak etmemişdir; büyük şehirde çoban 
hüriyeti ile yaşayanlar milyona yakındır; 
öyle ki, 1stanbulun layık olduğu günlük te
mizliği temin için 1stanbulda yaşıyan en 
azından yarım milyon vatandaşın peşine 
yarım milyon çöpçü takmak 1§.zımdır; bir 
terbiyesizin, bir yobazın Galatadan aldığı 
1 kilo incir Köprüyü boydan boya kayağan, 
cıvık incir kabuğu ile telvis eder. Şehrin 
en büyük postahanesi önünde leke sabunu 
satan bir serseri, azıcık konakladığı o nok
tadar, ı;abunlu bir çirkef bırakarak def 
olur. 

İstanbul . çöpçüleri, istisna.sız diyar 
garibi beh:ar uşaklar.:dır; röportaj yazarl~rı 
içiı1 çöpçülerin hay~tı cazib bir konu ol-

Delikanlı Çöpçü, Reşadiyeli Sitbk, 1964 
(Resim: Hürriyet CTazeteslnde bir resimden 

S. ilozcah eli ile) 

·- - ·- -Çöpçü Karikatürü 

- Belediye seçimi tozıı dumana katacağa benzer 
- Taibli, bizde temtzUk hep böyle olur. 

· (Cemal Nadir, Cumhuriyet Gazetesi, 1943) 

muşdur; aşağıdaki satırları Metin Soysal
ın ·ııGaaye para biriktirip köyden düzgün 
·bir kız almak» başlığı altında Hürriyet Ga- · 
z.etesinde çıkmış (23 Arustos 1964) bir ma
kaalesinden alıyoruz: 

«Çöpçü Sadık, Çöpçü Kadir, Çöpçü 
Mehmed .. . 

«üçü de kara.yağız köy delikanlısıydı. 
Erkek adam, mert adam ama rüzgarın yol 
ortasında savurduğu buruşuk ·bir k!ğıt par
çası gibi sürüklenip, taşı toprağı altındır 
diye tstanbula gelmişlerdi. 

«Gelmişlerdi de ne olmuştu sanki? ça
lı süpürgesi elde, faraş koltuk altında so~ 
kak sokak ela.lemin artıklarını süpürüyor
lardı. Daha doğrusu günleri, ayları, sene
leri.. . 

«Bu yaz sıcağında onların alınlarında 
beliren boncuk boncuk ter damlacıkları ek
mek parası için değil, sırf evl,enebilmek 
içindi. Evet, sırf evlenebilmek için ... 

«Reş!diye'nin Çiftlik Köyünden Sadık 
Güzel, koynunda sakladığı banka defterini 
gösterirken derin derin içini çekti: 

- Yaz beyim, yaz .. . dedi. onüç aydır 
gurbetteyim ama, şuracıkta anca 852 lira. 
yığabildim .. görüyorsun çöpçüyüz, lakin 
her şey, köyden eli yüzü düzgün bir kız al~ 
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Herkes evinin öntinü temizliyecek ... (Gazefe~er) 
ııOn üç aydır 1stanbulday

dı, Çöp İskelesi ile Sirkeci'• 
den başka yer bilmiyordu 
Gezip gör{'tnemişti. 

Çöpçü Karikatürü 
(Nehar Tüblek, Akbaba Mecmuası) 

ma sevdası peşinde... kız babası dünyanın 
başlık parasını ister adamdan ... bunu köy-
de bulup biriktirmeye imkı1n yok ... 

«Sadık Güzel 24 yaşındaydı. istanbul'a 
geçen sene gelmişti. Köylüsünc;J.en birinin 
delfiletiyle Belediyeye istida vermiş, netice
yi günlerce sabahçı kahvelerinde beklemiş, 
nihayet onu buraya, Eminönü Temizlik İş
leri Amirliğine çöpçü olarak almışlardı; de
vam etti: 

- Ayda elime 260 lira temiz para ka
lır, kalır ama yemek için, gezip tozmak için 
mi, hayır ... 

«Babası rençberdi, anası 

ve üç kız kardeşi de tarlada 
çalışıyorlardı. 

ııÜ/ç kız kardeş.. Bunun 
ne demek olduğunu artık iyi 
biliyordu. Sözün kısası, üç 
kız _kardeş demek,, çöpcü sa.
dık gibi 1haşlık parası uğru
na gurbete çıkmış, çile dol- · 
duran üç köy delikanlısı da
ha demek.ti. 

((Sadık: - Bizim kaderi
miz bu .. der giibi elini hafif
ten salladı. Sigarasından bir 
iki nef.es çekti. Üçüncü içi
yordu. Daha ucuzu olsa onu 

. içerdi-, tek kuruşu hesaplıy
dı. Kolay_ mı, köye en azın
dan 5-6 bin lirayla dönmek 
lazımdı. İşte o zaman evlen
meyi hak etmiş olur, dünür
lerini ~ :ı2'J evine · alnı açık 
gönderebilirdi. .. 

«Onlarla ·Temizİi'k Amir
liği binasının Mahfe1 dedik
leri ·genişç,e salonunda konu
şuyorduk. Aralannda_ pel< 
mahculı tavırlı, yanık tenli 
ve yüz hatlarında gurbetin 
yorgunluğu belli oluyeren 
bir ·bağka delikanlı: 

-Ahi.. dedi, gurbet canı
ma tak eyledi ... 

«Kaf tamonu'nun Garıpça 
köyünden, adı Kadir Çelik .. 
Belki hepsinden daha dert
liydi. rrıam sekiz sene önce 
düşmi....,.;ü gurbet ellere. 

Hem de nişanlanır nişanlanmaz. · Sorduk. 
HikAyesini şöyle anlattı: . 

- Biz beş kardeşiz beyim, !benden baş
ka hepsi baş-göz oldu; terhis olup köye gel
diğtin zaman «Seni de everelim)) dediler ... 
meğer komşu köyden, daha önce tasarla -
dıkları bir kız varmış, uzatmıyalım, söz. ke
sildi, nişan takıldı ve ben sekiz senedir yü
zünü bile görmediğim o kızı alabilmek .için, 
yani babasının eline tıkır tıkır yedi bin li
ra sayabilmek içiri gurbette sürtüyorum ... 

«Bugüne kadar hemen hemen yapma
dığı . iş kalmamıştı aı na en iyisi çöpçülük-
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'eA.YRAMDAN !!IAYRAN\A ! 

Çöpçü Karikatürü 
(Nehar Tüblek, Akbaba Mecmuası) 

tü. Zaten çöpçülerden çoğuna sorun, köy
den kalkıp şehire gelirken ne türlü hayal
ler kurmuşlardır. Hatta. aralarında iyi iş 

tutmuş; hayalleri nispeten gerçekleşmiş 
olanları bile vardır ama, yatak parası, bir 
iki kap yemek, esvap, çamaşır, hamam ... 
derken, kazandıkları parayı yetirememiş, 
nihayet çöpçülük yapmak için Belediyeye 
müracaat etmişlerdir. Çünkü Belediye es
vap, çamaşır, postal verir. Yatmak için ko
ğuş gösterir. Her övün karavana çıkar ve 
hamam parasızdır.ı:. (Metin Boysal, Hürri
yet Gazetesi). 

Bize tevdi edilmiş bir hatıra~notda İs
tanbul sokaklannın temizlik işi · üzerine 
şunlar yazılıdır: 

uArazözler çıkmadan önce İstanbul· 
da caddeleri, yalin ayaklı, baldırı çıplak 
adamlar, tekerlekli ve mafsallı hortumlar 
vasıtasıyle. köşe başlarındaki Terkos yan
gın musluklarından aldıkları sularla sular
lardı. Hürriyetin ilanından sonra operatör 
Cemil Paşanın şehreminliği zamanında· 
caddeler her gece bol sularla yıkanır ve sü
püıiilürdü.» 

ÇÖPÇÜ ctv ANI ~ Kalender meşreb 
şairler tarafından «Şehringiz» adı verilen 
manzum risalelerle. medhedilen esnaf gü-

zelleri arasında çöpcü civanla
rına da rastlanır; şeıhrengiz 
yollu yazılmış ve ((Hı1ba:i:ma
mei N eve.da» adını taşıyan 

manzum mecmuada çöpcü ci
vanı «çöplükcü» adı ile şu üç. 
beyitle övülmüşdür: 

Çöplükçü civanı ekser Tosyalı 
Amn ruhlerinde görmeli alı 

Çul ça.put içre o elmas paresi 
Hançer nigA.hının derin yaresi 

Şehrin o kumrul ava.residir 
Hemşehri ağııuşi perverd,esfıdir. 

ÇÖPC'OLER BALOSU ·
İstanbul çöpcüleri arasında 
ilk defa olarak 1963 yılı ma
yısında tertib edilmiş bir ge
ce eğlencesLdir; aşağıdaki sa
tırları, hadiseyi ıbu isimle tes
bit •eden Hayat Mecmuasının 
16. Mayıs 1963 tarihli nüsha-
sından alıyoruz: 

(<İstanbulda çalışan temiz
lik işçileri, bütün sene bıkma
dan. usanmadan sokaklar

da -.içöp taşıyıp süpürge savurmanın acı
sıni çıkardılar. Kumkapuda Eminönü Te
mizlik Amirliği Lokalinde tertiblenen Te
mizlik İşleri Gecesi sabahın pek erken saat
lerine kadar devam etti. Temizlik işçileri, 
halay çektiler, twist yaptılar, kendilerinden 
aıeçmiş halde yanık memleket türküleri 
okudular.,: 

ÇÖPC'O LİMANI - Galata ve Topha
ne rıhtımları yapılmadan önce Tophane 
önündeki limanın adı, ıki rıhtımlar yapılır 
iken bu liman doldurulmuş, halen ,görülen 
Tophıine Saat Kulesf bu dolma saha üze
rinde inşa edilmişdir. Çöpcü Limanının bir 
adı da Softa Kaptan Limanı idi. İkinci 
Sultan Mahmud devrinin ilk yıllarında 

tanzim edilmiş iki bostancıbaşı defterinde 
(B.: Bostancı.başı Defterleri) limanın yeri 
şöyJ!ece tesıbit ·edilmiştir: 

(<Tophanei Amire - Çöpcü Limanı ta
bir olunan mahal..» 

«Tophane İskelesi - Meydanda abı ı.e~ 
ziz çeşme - Dökümhane - Topcular Kış
lası - Arabacılar Kışlası - Çavuşbaşı İs~ 
kelesi - Hacı Mehmed'in Kahvesi - Softa 
Kaptan Limanı ... » 
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İkinci metinde Çavuş,ba~ı İsk·elesi diye 
gösterilen bir iskele de bu isimden gayrı 
((Aralık İskele» ve «Çöpcülimanı İskelesi» 
ile de anılırdı. Bu iskele civarında bulun-an 
bir mescid de ((Aralık Mescidi» yaılıud 

((Çöpcülimanı Mescidi» isimlerini taşımak
ta idi (B.: Çöpcülimanı, Aralık Mescidi). 

Yine bu limanın s§.hilinde diğer bir 
küçük mescid de «Çöpcülimanı Mescidi» 
diye anılmışdır (B.: Çöpcülimanı Namaz
gah Mescidi). 

ÇÖPC'ÜLİMANI ARALIK MESCİDİ -
Hadikatül Cevaınide «Aralık Mescidi» adı. 
ile -kayıdlı olub şu malumat verilmektedir: 
«Banisi Valide Turhan Sultanın kardeşi 

Yusuf Ağadır (B.: Yusuf Ağa, Manav gü
zeli), kabrinin nerede olduğu bilinmiyor; 
Tophane Çöpcülimam yanında o:lub 1090 
(M. 1679) da yapılmışdır. Bir sed kenarın
da fevkaani mescid olup altı kayıkhaneclir. 
1184 (M. 1770) deki büyük Tophane yangı
nında yanmış, yok olmuş, Birinci Sultan 
Abdülhamidin ilk yıllarında (17-74 - 1775) 
Tophat'fo Nazırı ıbulunan_ Ahmed Ağa ta
rafından yeniden yapdırılmıştır. Mahallesi 
yokdur.» Zamanımızda bu mescid mevcut 
değildir. 

ÇÖPCtİLİMANI NAMAZGAH MESCİ
Dİ - Hadikatül Cevamide sadece «Çöpcü
limanı Mescidi» adı il1e kayıdlı oluib şu 

malu.mat v-erilmektedir: «Banisi Mahmud 
Çavuş nam kimse olub aslında burası bir 
çimenzıar namazgah idi, Malımud Çavuş 
yağmurdan korunmak için (ahşab direkler 
üzerinde) namaz.g§Jha bir çatı yapdırmışdı; 
sonra (o direklerin arası da duvar halinde 
örülerek) bir mescid oldu. Bu mescid bir 
yangında yanarak 1153 (M, 1740 - 1741) de 
tahvil k,esedarı !zari Mehmed Efendi k!gir 
ve f evkaani =olarak . -yeniden -yapdı,-dı - ve 
minber·koydu; Mehm-ed Efendi" 1169 (1755--
1756)- da veftt' etmiş olub-, .Ölı"·Ca?niiri- yariına defriedilmişdit. .Caiı.ıi yanında ·a.yrti ha~ -
yır··s·~hibinin für-d-e sibyan mektebi vardır.· 
Camiin ma:ha-Hesi etrafındaki dükkanlar
dır. n 

Zamanımızda bu mescid mevcud de
ğ·ildir. 

ÇÖPÇATAN - Halk ağzı argo ısım; 
((Uzakdan görülüp sevilen bi-r dilber ile dşı
kının buluşma, konuşma, anlaşıp sevişme 

ilnkanlarını sağlayan kimse«, :uSı1de. uzak· 

dan sevişenleri buluşdurup an.1aşdıran kim
sen, uErkeğe zevce, kadına koca bulan»; 
çöpçatanı muhabbet dellfilı, pezevenk ile 
karıştırmamalıdır; kadın olsun, erkek ol
sun çöpçatan hizmet karşılığında bir ücret, 
hediye de ·aısa platonik,. temiz aşklar yo
lunda hizmet edenler hakkında kullanılır. 
Kadının örtü altında bulunduğu d~virler
de çöpçatanlar umumiyetle, kendisi ayak 
takımından olduğu halde orta tabakadan, 
hatta kibar dilelerin kapularından ginne 
imka.nını -bulmuş, kendi başından da genç
liğinde aşk dalgaları geçmiş, muhabbet 
yollan esmiş yaşlı kadınlar arasında çıkar
dı; boğçacılık, kurşunculuk, masalcılık gı
bi de meşgaleleri olurdu. Erkeğe zevce, ka
dına koca bulanlara ayrıca «Kılavuz Ka
dınn adı da verilirdi. Hayırlı hizmet de ol- . 
sa, elleri de öpülse pek tabiidir ki, ·şerefli, 
haysiyetli iş değildi. Onun içindir ki pek 
sevdiği küçük beyinin veya küçük hanımı
nın derdini kimseye açamıyacak aşk has
tası olup yatağa düşdüklerinde ve yemeden 
içmeden ke_silip gün günler· sararıp solduk
la.rında, çöpçatanlık işini, haysiyet ve şe
refinden büyük fedakarlık olduğunu bile
rek emekdar lalalar, dadılar . yapardı. 

Hüsnü KINAYLI 

ÇÖPÇATAN SOKAĞI - 1934 Beledi
ye Şehir Rehberine göre Fatih nçesi mer~ 
kez nfilıiyesinin Hacı Üveys Mahallesi_ so· 
kaklarından (Pafta 6/89). Babnai:bi Soka
ğı ile Sarıgüzel Caddesi arasında bir ara
lık sokakdır; yerine gidilip şu satırların ya:.. 
zıldığı sıradaki durumu tesbit edilemedi 
(Nisan 1965). 

ÇÖP İSKELESİ SOKA-ti - 1934 Be
lediye Şehir Rehberine göre Bü_yiikadanın 
Maden - Mahallesi sokaklarından (Pafta 
32). -Ad~n-ıp,_ d~ğµ ~atafınd_a d_en,~ _._ :ke!l~1 
boyunca _1,1zaıiır- ~('.le d~I.lil~~k-:leP,!şlikde
bir-sokal(dır.; -yerine _gi_q.ili_p şµ.1_~ırla_r}{~ •ya~-.· 
zıld1ğı şı,radaki qıı-rlJlTlu tesbit-_, · edil~medi-_ 
(nisan 1965). 

ÇÖPKÖY VAK.'ASI -'·l964 yılında he
nüz -17. yaşında buluriaı:i İstanbullu çok gü
zel bir kızın uğradığı şen'i bir teca!vüz 
vak'asıdır ki, küçük mağdurenin haberi 
olmadan satışı İstanbulda yapılmış ve ha
dise içkili ibir otuı~ak. filemi şeklind~ Uzun
köprünün _Çöpköy nıllıiyesinde cereyan et
miş, !stanb_ulun ,b.üyük gµ.rµük • gazete\eri-
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niıı birinci sayfalarında uzun başlıklar ve 
mütecavizlerin resimleri ile neşredilmiş, İs
tanbulda ve bilhassa Sağmalcılarda çok de
rin ve geniş nefret aksi uyandırmışdır. Adı 
«S.T.ı: remzi ile verilen güzel kız İstanbul
da Sağmalcılarda oturan 26 yaşında ve Ay
şe adında bir genç kötü kadın tarafından 
bir işe yerleştirme yolu ile iğfal edilmiş ve 
Uzunköprüde Çöpköyde evvelce tamşdığı 

Hiza Çemberli adındaki ağa ile üç delikan
lı oğluna götürülmüşdür. Aşağıdaki satır
ları Hürriyet Gazetesinden alıyoruz: 

((Götürdüğü kıza Rıza Çemberli'ye ak.:. 
raba diye tanıtan Ayşe: - Geceyi burada 
geçirelim, yarın sana iş bulurum ... demiş
tir ve gece genç kız için bir· felı'i.k:et olmuş
dur. Önce, içkiler içilmiş, sonra baba ve üç 
oğlu saz ve darbukaları çıkararak, çalma
ya başlamışlardır. Ayşe soyunup danset
mr ~ başlamış, sonra S.T. aynı yola sürük
lenmiştir. İçki ve dans filemi, gece yarısın
dan sonraya kadar sürmüştür. Rıza Çem
berli ve oğulları evvela kendi rızası ile ve 
kızın gözleri önünde Ayşe'ye sahip olmuş
lar, sonra baba ve oğulları $.T. ye: - Güze
lim şimdi sıra sana geldi. .. demişlerdir. 
Genç kızın karşı koyup bağırmaya başla
ması üzerine çığlıkların etraftan duyulma
ması için baba ve oğullar nöbetle davul 
zurna çalarak pis arzularına nail olmuş

lardır. Genç kız, sabaha karşı azgın baba. 
ve oğulların elinden kurtulup kaçmış ve 
önü ne çıkan bir bekçiye: 

- Beni karakola götürün, mahvol
dum ... demiştir. Jandarma· Komutanlığı 
dert.al harekete geçmiş, Çemberli'ler tarla
da yakalanmışlardır.n (Hürriyet Gazetesi, 
1964 haziran). 

Cemiyet ahlakı üzerinde tetkiklerdE 
bulunacaklar için araştırması çok zor ga
zet< ınetinleripqe kaybolnıaması get-eken 
vak ·atardandır. Tanzimattan önceki 'ôevir
cle 'bôyle bir-'ifak'atıın sİlİl.sar ve·t:fillle{i, şe- · 
rıaatler"i t"e~ebofür hıllinde· qe. ltalsa ·1:>µt_mu- · 
hakeme i.daın ·01unurlarda, (B.-: ' Elit, ·Şile- · 
li). 

ÇÖPLtiÇ CİNAYETİ - 1899- eylülün
de Tatavlada (Kurtuluş) Kurdoğlu Soka
ğında oturan Topal Yanko adında birinin 
18 yaşındaki oğlu Koço'nun, Tatavla arka
sın laki kırlıkda Çöplük denilen mevkide, 
tan kalbi üstünden bıçak vurulmuş cese
di ,mluntiıuşdur. Çok güzel bir genç olub 
uy6unsüzhık yolunda çirkin: -ve kötü bir 

şöhreti olan Koçonun kaatili olarak, yine 
o civarda Petraki adında zengin bir bağçi
vanın pek meşhur meyva ve sebze bağçe
sinde yanaşma Firuz adında bir arnavud 
yakalanmışdır. 35 yaşında güçlü kuvvetli 
bir genç adam olan Firuz her ne kadar ma
sum olduğunu iddia etmiş ise de, bağçede 
odasında yatağının altında kanlı bir bıçak 
bulunmuşdur; genç adam bu bıçağın da 
kendisine ait olmadığını söylemişdir; fakat 
Koço'yu tanıdığını da inkar etmemişdir, 
hatta: ((Geçen sene bir gece bizim bağçeye 
girmiş meyva çalıyordu, belki on okka çe-

- ker koca bir sepeti armudla doldurmuşdu, 
yakaladım ve dövdüm; oğlanın bana kini 
vardı. Vak'adan iki gün evvel, bir sabah 
Petrı'i.k:i Efendi ile beraber erkenden bağ
çeye geldi, beni görünce irkildi, Petrı'i.k:iye 

rumca bir şeyler söyledi, o da kaşlarını 

· çattı: - Bu çocuğu niçin dövdün ... bak 
senden şikıtyet için gelmiş!. .. dedi. Ben de: 
- Dayağın acısı bir yıldanberi çıkmamış 
nu ... ben onu döveli tam bir sene oldu! de
dim ve Petrakiye armud hikayesini hatır
lattım» diye bir vak'a anlatmışdır. 

Fakir bir yanaşma olduğu için Firu
zun devletce tutulan Avukatı ilmiyeden bir 
Hafız Vasfi Efendi, mahkemede bağçe sa~ 
hibi sıfatı ile hazır · bulundurulan bağçı
van Petraki hakkında hayli malumat top
lamış, ·muhakemeye otuza yakın şahid 
dinletmiş ve netice de yanaşma Firuzun 
masum olup yatağının altına kanlı bıçağı 
Petrakinin koyduğu, Koço'nun da kendisi 
ile pek samimi münasebeti olan zengin 
bağçivan tarafından, bir gece bağçesine 
götürmek isterken kötü gencin Firuzu ha
tırlayıp yolda cayması üzerine bıçakla teh
dide kalkdığı sırada sarhoşluk saikası ile 
katledildiği meydana çıkmışdır. 

·' 
Asıl kaatili -. meydana çıkarmada avu ~ 

ka.t Hafız Vasfi Efendiye bu.yük yardım-. 
larda · bulunanl$r m.akt"Ulün babaşı Topal 
Yanko. ile Koçonun gece ve gündüz ber!
berinde Ta.t.avia tu.Iumbacuar.ından Ara_ba
cı Vasil adında bir. hayta olı'.nuştur. 

Bibl.: Mustafa Vasfi Vardar, Babamın büyük 
davaları, not. 

ÇÖPLtiK ÇEŞMESİ SOKAĞI - 1934 
Belediye Şehir Rehberine göre Beyoğlu İl
çesinin Taksim Nahiyesinin Şehid Muhtar 
Bey Mahallesi sokaklarından (Pafta 19/ 
147); Sakızağacı Caddesi ne Ke~esteci Re-
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cep .Sokağı arasında uzanır; yerine gidilip 
şu satırların yazıldığı sıradaki durumu 
tesbit edilemedi (nisan 1965). 

ÇÖPLÜK İSKELESİ SOKı\ĞI - 1934 
Belediye Şehir Rehberine göre Galatanın 
Kemankeş Kara Mustafa Paşa Mahallesi 
sokaklarından (Pafta 15/133). 

ÇÖPLÜK SÜBAŞISI - Tanzimatdan 
önceki devirde İstanbulun temizlik işleri 
amirinin unvanı (B.: Yeniçeriler; Sübaşı; 
Külhanbeyleri, Temizlik, Tanzifat); Evliya 
Çelebi şu malumatı veriyor: 

«Tahir Sübaşı yani Çöplük Sübaşısı _:_ 
Pirleri sahabei kiramdan bir zatdir ki Mek
ke ve Medine şehirlerinin pak olmasını Haz
reti Risalet ona tevdi etmişti.>:. 

Çöplük Sübaşısı, kendisine verilen yet
ki ile şehrin temizlik işlerinde acemi oğ
lanların emrine verilen gençleri kullanırdı 

(B.: Acemioğlanlar); 1683 den sonra da 
acemioğlanların o ilave olarak külhanbey
leri şehrin temizlik ameleri olarak istih
dam olundular ( B.: Külhanbeyleri). 

ÇÖPÜSTÜ SOKAĞI - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Hasköyün Keçeci Pi
ri mahallesi sokaklarından (Pafta 17/189); 
yerine gidilip şu satırların yazıldığı sıra
daki durumu tesbit edilemedi (nisan 
1965). 

ÇÖREK - «Kıvrılıp bükülerek top
lanmış şey, kangal; bu şekilde yapılmış şe
kerli veya şekersiz bir nevi ekmek» (Türk 
Lugatı). 

Zamanımızda İst,an_bulda müstakj~ 
olarak çörekci esnafı kalmamış, çeşitli çö
rekler pastahanelerde imfil edilip satılmak
tadır. Pastahanelerin kurulmasın.dan ve 
nefsi İstanbul -i-ç:in,e. yayılmasın-dan, · bil~ 
hass·a Ta11zimatdan öncelti de\rirde tstan° 
bulda çörekcilik• başlı- başına bir iş sahası, 
çörekciler de Börekciler, Kihiciler, Simit- · 
ciler, Kadayıfcılar ,Lokmacı,lar ve. · Gözıle
mecilerle bera.ber Ekmekci esnafına yamak 
esnafdan idi. Evliy.a Çelebi XVII. asir orta
sında tstanbulda 200 çörekci dükkanı ve 
bu dükkanlarda iş-ler 2000 nefer çörıekci 
esnafı bulunduğunu kaydediyor. 

Hicri 1050 (1640) tarihli bir narıh def-
terinde: . . 

150 dirhem· ekmek 
150 » kaba çörek 

80 » yağlı çörek 
90 » halka simit 
60 >ı küçük halka 
69 » börek 
15 » . şekerli halka 
75 » Gözleme 
55 » lokma 
70 » çakıl /böreği 

65 » tava k!i.hisi 
55 » katmer. kahi 

satılacağı yazılıdır. 

1 akçeye 
l » 
1 )) 
1 )) 
1 )) 
1 )) 
1 )) 
1 )) 
1 )) 
1 )) 
1 )) 
1 )) 

Hicri 1091 (1680) tarihli ibir narh ve 
esnaf nizamı defterinde de şunlar yazılıd : 

. << ••• ve çörekciler gözleme, çörekJ,erin nizamı 
· dirhemi (1 çörek 150 dirhem) eksik olma
ya, eksik geldikde her eksik dirheminden 
1 akçe ceza. alına; .. çörek her zaman işlenip 
çarşıda lbuluna ... » · 

150 dirhemi bir akçeye satılan. çöre
ğin her eksik dirheminden 1 akçe ceza, 
ağır belediye cezasıdır. Unutmamalıdır ki. 
eksilt mal satan esnafı teftiş~ memur olan 
2ia;bıta_ §mirlerinin, para cezasından gayrı 
o esnafı dükkı1nınm önüne yıktırıp mey
dan dayağı attırma s-alıllıiyeti de vardı. 

ÇÖREKCİ -- Silivrikapu dışındaki 
Seyid Nizam Dergahının batı cihetinde ve 
ilerisinde bir mevkidir. Vakti ile çayırı, 

çeşmesi, halı vesfilre yıkamfl Ja mahsus b:a
vuzu ile meşhurdu. Çayırc .n şimdi yeni 
açılan Topkapu - Yeşilköy Hava Meydanı 
Yolu geçmektedir. Bu yeni bulvardan biraz 
içerde ve İstanbul tarafında kalan; sandık 
biçiminde, önü yalaklı kadim çeşmesi dai-
mi akar; Şimdi suyu fevkalMe kuvvetli 
olup yalaktan dışarıya fışkırmaktadır; 
1930-1935 arasındaki hı11ini bilirim; .suyu 
gayet azdı. Herhalde §.lıiren bir arteziyene 
raptetdilıet. -Zira burası arte~iyen- mıntıka
sıdir. Çeşmeniii"önüncen ~vvelce Topkapu•: 
dan Veiief endiye ıgiderı. kadim Yol -geçf'rdi.' 
Hilen, ba.tta.Idır. suı~ -·· tdareti · TerJfos'u 
takviye-için arteziyeı1 kuyula.rını · bu. piv'ar
drı" açmıştır; Fak-at bu kijytılat · ( ŞJrpıcı 
ArteziyenJeri» _adını taşır (B.: Çırpıcı, Çır
pıcı Çayırı Arteziyeıı Kuyuları). 

Çeşme, bir çoban çeşmesidir, kitıtbesi 
yokdur. Bu çeşmeye ve semte neden Çö
rekci denmiştir belli değildir. 

Çeşmenin üst tarafında yAni Surlar 
cihetinde, bayırın yamacında çırpıcıların 
halı, kilim vesaire yıltadıklıarr .bir-· havuz 
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vardır. Bu havuzun mükemmel bir nümll
nesi Çırpıcı Çayırında idi. Çörekci'de hdlen 
mevcud olan havuz metruk, harab, içi çi
mento ile sıvanmışdır. Büyük şehirde ben
zeri kalmamışdır, restore edilerek muhafa
zası şayanı temennidir. Ölçüleri Çırpıcı'
daki havuza müşabihtir. Yalnız derinliği 
biraz fazladır. Cesameti en ,büyük bir ha
lıyı istiab edecek büyüklüktedir. Suyu tat
lı olduğ·u için şimdi civardaki -gecekondu
lara çeşme vazifesi ,görmektedir. Veliefen
dideki Kassarhılne denilen bu cins havuz 
da dahil hepsi, idılre merkezi o zaman Ye
şilköy'de olan Aya Mama ÇiftlikAtı Hü
mılyunu tarafından ihılle suretiyle kiraya 
verilirdi. Bu havuzlarda sıldece halı, kilim 
ve basma yıkanmaz, bazan İstanbul ko
naklarının kirlenmiş halıları da temizle
nirdi. Bu hususta· merhum pederim Mus
tafa Vedad Akbatu anlatırdı: 

«Sultan Hamid devrinde İstanbul so
kaklarında arada sırada (ekseriya tek bey
gir ile) dolaşan ve şehrin konaklarından, 
evlerinden kirlenmiş ve tozlanmış halıları 
yıkamak ve temizlemek üzere· toplayan 
adetleri gayet mahdut bir esnaf zümresi 
vardı. Meşrutiyetten sonra yokoldu : -
Çırpıcı!.. Halı yıkarız!... diye bağıran şıl
yanı itimaıd adamlar, konaklardan. gaayet 
kıymetli ve nadide halıları ibir makbuz ver
meden alırlar, yıkamak ürere atlarına yük
leyerek bu havuzlara götürürlerdi. Hiç 
kimsenin dolandırıldığı, halısının kaybol
duğu veya karıştığı duyulmamışdır.» 

Fakat son zamanlarda Çırpıcı denilen 
halı yıkama mesleğ·i de soysuzlaşmış, bu 
havuzlarda bazı saıhtekarların yeni halıla

. rı kimyevi mevad Ue fersudeleştirerek ha-
lıdan anlamayanlara antika diye yuttur-
dukları görülmüşdür. . . 

Silivriffea,pu'dan gelerek Seyid Ni.zam 
ve .Çörekcfoleri geçıp, .esası .. tkinci Sultan 
Bayazıd vakfından -bir· bostan olim İncirli · 
ÇiftJ.iğii{e gtd• kadİm: ycıİurı Şeyid NJZ'ıi~ : 
l',Jidhad: ;e>aş~· rı~-ı-diğ,e,r ~i~ -~ifa( ~aşa.
çiftliği .arasmdaki ~ak_ıyeşinde, .s-ağda• ve 
solda birkaç 'k].Asik ve eşltj: metruk çeşme. 
hfila mevcuttur: · .. · 

·ŞiJ,tasi AKBATU 

ÇÖREKCİ CİVANI - Kalender meş
reb şairler tarafından «Şehrengiz» adı ve
rilen manzum risfil-elerle medhedilen esnaf 
güzelleri arasında Çörekci Civanına da 
ra~tıariır; ş~hr~ngiz .Yollu yazılmış ve «Hu-

bannamei Neveda» adını taşıyan manzum 
mecmuada Çörekci Civanı •ŞU beyitlerle 
övülmüşdür: 

Çörekci civanı· habbaz yamağı 
Gül misali humret üzre yanağı 

Püskürme benleri çörek otudur 
Aııı seven cümle gamıın unutur. 

Aııadol hakinden zeberdest teta 
;'\şıkbaz pehlivandır o dürri yekta 

ÇÖREKCİ KAPUSU - Fatih Camii
nin dış har.em ava.usunun ıbatıya açılan iki 
kapusundan · birinin adı (B.: Fatih Camii 

. v~ Manzrılmesi). · 

ÇÖREKCİ MEZARLIĞI VE N,AMAZ
GAHı - Aynı adı taşıyan kita.besiz bir ço
ban çeşmesinin üst tarafında ve· havuz ci
varında idi (B.: Çörekci). Son zamanlara 
kadar mevcud küçük bir sofa idi. Burada 
kimlerin medfun oldukları maalesef tes
bit edilemedi. Büyü'k şeıhrin böyle uzak bir 
semtinde ve bahusus mezarlık mıntıkası 
olmayan ,bir yerde bu mezarlığın mevcu
diyeti ca.Iib-i dikkattir. Acaba bir meslek 
sofası mı idi? Zeytinburnu .gecekonduları 
millhakatmdan Telsiz Mahallesi hasıl ol
duktan sonra Çörekci Çeşmesinin yanma 
da g·ecekondular yapılmıştı. Filvaki bun
l_arı 1962 de kaldırdılar. Lılkin bu arada, 
hiç olmazsa bakiyesi duran eski mezarlık 
yokoldu. Mezarlık bu mınt1kayı gösteren 
eski harıtalarda dahi tesbit. edilmişdir. 

Çeşmenin arkasında bir de namaz·gah 
vardı. Namazgah gecekonduların işgalinde 
idi. Namazgılhın ;gaayet güzel olan mihrab 
taşı nasılsa yerinde duruyordu. 1962 de ge
cekondular kaldırılırken, mihrab taşı da bir 
kazaya uğramasın diye Mevlevihanekapu
su.daıhilinde .otur.ım ı,..iehmed, Gölge .ismin
de :bir hayirse:ver . vatandaş. t.13,Şı. bu met
ruk·· ve 'şapa. yerd,en aı~r.ak .. Topkapıfda· 
yeni :a:çıian bı:ılv~nn · v~_ ·sur:: ~~puşu,nJırı
karşl'Sın~ki · kavşal,{d,a,~:. · esJd · · . İlyasz~ı;le · 
na.m~ı_:ctiğer ·Sa,ltjne· U~tun. ·deınilen·mahal
lin. l{enarına, :çitle:n:bik ağaçlarının a,rıtıpa, 

i:µek bir yer,e, Kıblesini de_ tesbit ederek 
dikti. Namaz.gahın yeni yeri· eskiden me
zarlık idi. Arsa-filan ddildir. Binaenaleyh 
hiç kimsenin buraya dokunmaya hakkı 

yokdur. 
Bu Namazgah hicri 1210 (M. 1795 -

ı 796) da yukarıda kaydettiğimiz şekilde 
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Bu Namazgah hicri 1210 (M. 1795 . 

1796) da yukarıda kaydettiğimiz şekilde 
ilk defa Çörekçi Çeşmesinde ihdas edilmiş
dir. Bıinisi Ser Sirac (Kandilcibaşı) Mus
taf,a Efendidir. 

Şinasi ,ı\KBATU 

·~ ÇÖREKOTU SOKAĞI - Bakırköyü
nün Osmaniye semti sokaklartndan; 1934 
Belediye Şehir Rehberine göre (Pafta -12) . 
Osmaniye Aralığı ile Fildamı_ - Çobançeş
mesi yolu arasında uzanır; Cemiyet Soka
ğı ile birer. dört yol ağzı yaparak kesişir. 
Yerine gidilip şu satırların yazıldığı sıra
daki d"J.rumu t~sbit edilemedi (Mart 1965). 

ÇÖVENCİ SOKAĞI - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Eyyubun Duğmeciler 
Mahallesi sokaklarından; Yusufef endi Çift
liği Sokağı ile Vezirtekkesi Caddesi ara
sında bir aralık sokakdır. Yerine gidilip şü 
satırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit 
edilemedi (Mart 1965). · 

ÇUBUK:-- ((İnce ve u:ızn değnek; düz 
dalıı (H. Kı1zım,· Büyük Türk Lugatı). Si
gara kağıdı kullanılınasıridan önce, tütü
nün lüle · içinde yakılarak, dumanının içi 
oyulmuş bir çubuk ile içildiği devirde o çu
buklara · «tütün çubuğu» ve ekseriya s§.dece 
«ç:ıbuk» denilirdi; dolayısı ile tütün. içme
ye ((çubuk içmek», tütün ikramına «çubuk 
ikram etmek ıı, <<Çubuk ç~karmakı: , ((çubuk 

ÇUBUK 

vermek» denilirdi. 
Tütün çubuğu üç parçadan mürekkeb-

-dir : 1 - Tütünnü kond"J.ğu lüle; 2 - İçin
den dumanın çekildiği ince ve dümdüz 
ağaç dalından gövde kısmı; 3 - Ağıza ge
len kısmı, ağızlık, İmame. 

_ Tütün içme vasıtası anlamında «Çu
bukıı, ancak lülesi ve imıimesi ile tamam
dır; lülesiz ve imıimesiz gövde kısmı, içi 
oyulmuş çubukluk bir daldan ibarettir; 
onun içindir ki çubuk, tütün çabugu deni
lince, lülesi, gövdesi ve imamesi ile bir bu
tün hatırlanmalıdır. 

Memleketim_izde tütün içme tiryakiliği 
on yedinci asır başında, Birinci Sultan 'Ah
med_ devrinde, 1605 - 1606 arasında başla
mışdır ve ayak takımından en yüksek, ki
bar tabakaya varınca o kadar süratie ya
yılmışdır ki, 1633 de, ancak 28 serte sonra 
Sultan Ahmedin üçüncü halefi ve oğlu 
Dördüncü Sultan Murad zamanında ilk ve 
cezası yakalandığı ·anda id:im olmak üzere 

· çok şiddetli tütün yasağı çıkdığında ôlüm 
göze alınmiş, tütün - çubuk içilmişdir (B.: 
Tütün; Cibali Yangını - 1633, cild 7, sayfa 
3555); o aman.siz yasak devrinde yazılmış 
aşağıdaki beyit o devrin rind meşreb şey
hülisl§.mı ve asrının büyük şairi -Yahya 
Efendinindir: 
Duh:ı,n içüb o şelıle, dimeyiıı rayegandır bu 
Virin biçarelel' can nakdini, resmi duahandır bu 

Zerafetini zecieleme
den bugünkü dile şöy

lece çevirebiliriz: ııO gü
zeller şahı ile tütün iç
mek bedava, kolay de
ğil, tütün vergisi olarak 
lan kondu, verin _ biça-
reler! . .. ı :, · 

O asrın, o devrin ada-
- mı olan müverrih Peçe

vili İbrahim Efendi" Ük 
tütün, çubuk tiryakile
rini şöyle tasvir ediyor: 

Kahvehane peykesinde çubuk keyfi 

«Ehli keyf mübtelıtsı 
oldu, giderek keyf ehli 
olmayanlar da kullan
dılar; hatta kibar ule
madan ve devlet ricA.lin
den _niceleri ol ibtilA.ya 
uğradı. Kahvehaneler
de er§.zil ve evbA.şın tü
tünü kesr~ti istima.lin"'" 
den kahvehineler gök . (Resim: Sabiha Bozcalı) 
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Hamam peykesinde çubuk. keyfi 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 

duman oı:ıp içinde · olanlar birbirin görme
mek mertebelerine vardı. Sokaklarda ve 
pazarda dahi lüle ellerinden düşmez oldu, 
birbirinin yüzüne gözüne püf puf diyerek 
sokakları mahalleleri kokuttµlar ... ıı 

O ilk tiryakilerin ellerindeki lüle değil, 
lülesi olan ç-..ıbukdur, fakat yukardaki sa
tırlar ilk tütün salgınına nisbetıe o kadar 
tazedir ki, Peçevili henüz çubuk kelimesini . 
kullanmıyor. · 

Çubuk önce ikiye ayrılır: ı __:__ Kahve
h§.nelerde ve evlerde kullanılan çubuklar. 
Gövde kısmı uzundur, 2-2,50 metre boy:ın-

. dadır; yekpdre olanları, birbirine geçme bir 
kaç parçadan mürekkeb olanları vardır; 
lüle yerde, takatuka (küllük) denilen bir 
tabla üstünde durur (B.: Takatuka); lüleye 
doldurulan tütünü k.ahvehAnelerde ateş 
oğlanları, evlerde çubukdarl!ar ateşler. Çok
ça tütün almak, içim keyfinin de sürekli 

· olması için bu ç:ıbukların lüleleri de büyük 
olurdu. 2 - Tiryakilerin dilediği yerde, ve 
hatta. sokakda tütün içmeleri için üzerlc
rinde taşıdıkları çubuklar; gövde kısmı kı

. sa, en çok 30-40 santim boyunda, lülesi de 
~ımasını kolaylaştırmak için küçük olur
du; bir torbacık içinde kuşak kıvrımına 
şokulup taşınır ve ayn bir kese içinde bu-

lunan tütün doldurul
dukdan sonra, kav ve 
çakmak ile, tiryikinin 
kendisi tarafından a
teşlenirdi. . 

Çubukların ikinci, 
tasnifi kullananların 

içtimai seviyesine göre 
dir; ayak takımının, 

avamın, esnafın, orta 
tabakınuı, a.ya.n, eşraf, 
devlet rica.linin, v.ezir
lerin ve nihı1yet padi
şahların cubukları, lü
lesi ile, gövdesi ile, 
ağızlığı, imamesi ile el
betki çok farklı olmuş
dur; lüleşi ap ayrı bir 
sanat eser{, .gövdesi ve 
imı1mesi altın çenber
ler, elmas, yakut, züm
rüt, vesair kıymetli 

taşlarla müzeyyen mu
rasıı çubuklar yapıl-
mışdır. Bu yolda öyle
sine i leri gidilmiştir 

ki, kibar ve ricı1Iin çubuk nümayişleri dev
letçe israf, sefı1het telı1kki edilmiş, ve hicri 
1195 yılında (1781) Birinci Sultan Abdül
hamid Sadıra.zam İzzet Paşaya gönderdiği 
bir hattı hümı1yun · ile murassa. çubuk ya
pılmasını, satılmasını ve kullanılmasını ya~ 
sak etmişdir; hatti hümayunun bugünkü 
dile çevrilmiş sureti şu.dur: << ••• bir kaç se
neden beri tütün çubukları inınmelerine 
altın kakmalar y,apmakda ve çeşitil ceva.
hir taşlan konulmakda, çubuklar üçer be
şer yüz kuruşa satılıp alınmaktadır ... hilafı 
şe_ri şerü israf dır.. . bundan sonra · çubuk 
imı1melerine . altun kakılmayacak, bir tek 
cevahir taş konmayacakdır, öyle çubukla
rın satışını ve kullanılmasını yasak ettim, 
ıa.zım gelenlere tenbih et, yasağı dinlemi
yenleri de te'dib ve terbiye et ... » 

Topkapusu Sarayı Müzesinin hazine 
kısmında pek zengin bir murassa. çubuk
lar koleksiyonu vardır. 

Tütün tiryakiliği kadınlar arasında çok· 
yaygın olmuşd~r, öyle ki türk İstanbulun 
harem hayatı üzerine resimler yapan f..v• 
rupalı ressamlar kadınlan umumiyetle r~ 
hı1vet içi.rtde uzanmış, nıu-gile yıllıud çubuk 
içer vaziyetde tahayyül etmişlerdir. Kadın 



ANSİKLO!tl!:Disf - 4135 

Sokakda tütün içeli İsta.nbullu geıııç 
(Bir XVII, ·asır gravürü) . . 

çubukları da ayrı olmuşdur, şöyle ki lüle
leri, bilh~ssa çiçek kabartmalarla, adeta 
küçücük bir çiçek demeti ile süslenmiş, 
ima.meler de, hanım ağzına uygun, gaayet 
küçük olm~şdur. 

Kahvehanelerle -meskenlerden başka, 
hamamlarda da çubuk takımları bulundu
rulmuşdur, ve hamamlarda ateş oğlanlığı, 
çubukdarlık vazifesini mahbub taze dellak
lar, della.k. şakirdleri görmüşdüt; 

Çub~k içmek, misafire, kahvehane ve 
hamamlarda müşteriye çubuk çıkarmak, 
vermek kendine mahsus mera.simle olmuş
.dur; M. Zeki Pakalın «Osmanlı Tarih De
yimleri ve Terimleri» isimli eserinde bu 
nierı\simi şöyle kaydediyor: 

ııSaraylarda ve büyük konaklarda çu
bukçu başılar, çubuk ağaları vardı, bir de 
ateşçi b:.ilunurdu. Çubuk içileceği zaman 
ortaya evvela, şimdiki sigara tabb'llarınm 
gördüğü işe yarayan gümüş veya pirinç
ten t•akatuka adı verilen ,büyük tabla ko
nulur, sonra çubukçu lüleleri tütün doldu
rulmuş ç:ıbukları getirir, lüleleri takatu
kaya koyarak çubuğu misafirlere verirdi, 
öyle ki çubu~ imamesi içecek olanın ağ
·zi hizasına gelirdi; çuubk içecek kinise ta
. rafından sol el (?) ile tutulurdu. Sonra 

... . •• . . 1 

ÇUBUK 

(bir zincire asılı ve zincirinden tutulan) 
küçük bir mangal ile ateşci gelir, çubukçu 
küçük bir maşaHe birer (köz) ateş alıp lü 
lelere koyardı.» 

Konaklarda, evlerde kahvehanelerde 
hamamlarda misafir ve müşterilerin içti~ 
mai mevkiine göre çeşidli çubuklar çubuk
luk denilen dolablarda muhafaza edilirdi 
(B.: Çubukluk); konaklarda da çubuklak 
<<Çubuk Odası·)) denilen bir odada dururdu 
(B.: Çubuk Odası). 

Ç:ıbuk lüleleri pek· çeşidli şekillerde 
yapılmışdır; lülecilik, küçük güzel sanatlar 
arasında bir iş olmuşdur (B.: Lüle, Lüleci
ler). 

Çubukların gövde kısımları umumi
yetle yasemin ve kiraz dallarından yapıl
mışdır; gül ağacından ve pelesenkden ya
pılanlar da vardır; ekseriya bir kaç parça~ 

Sokakda tütün içine İstanbullu 
kibar delikanlı 

Elinde yelpaze ve kolunda tütün kesesi 
(Resim: Sabiha Bozcalı-) 
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dan mürekkeb olara~ fildişinden de yap1:1,-
mışdır. . 

tmamelerde heman daima sarı, kırmı
zı veya siyah kehrübd kullanılmışdır. 

Tütün el ile kıyilarak hazırlanılırdı, 
kibar tiryakiler kendi zevklerine göre tü -
tün harmanları yapdırırlardı; bu gibilerin 
hususi çubuklarını ve tütünlerini ç-.ıbuk
darları, velinimet nereye giderse, peşine 

takılıp götürürdü (B.: Çubukdar). 
Harcı filem çubuk ve· sa.dece lüle satan 

seyyar satıcılar ekseriya bekar hanları ve 
bekAı· odaları kapılarında dururlardı; mü
verrih Naim§. Efendi hicri 1064 (mihidi 
1654) yılı vekayii arasında şu fıkrayı kay
dediyor: uYeniçeri ağası Gürcü Kenan Pa
şa, ki gençliğinde Dud:ıcu Hasan Paşanın 
kölesiydi, bir tuvana adamdı. Şehirde tür
lü rezfilet, ahla.ksızlığın haddi payam yok 
iken tütüncü dükkID1.larını basar, tütünleri 
yakıp tütün içenlere aşırı dayak atardı. Kol 
gezerken Sultanahmed Camii yanındaki 
Sipahiler Hanına uğradı. Ulufe almak içhı 
tstanbula gelmiş kapukulu sipahilerinden 
ba.zılarını han önünde çubuk içerken gör
dü, dayak atmak için tutmak istedikde si
pahiler han içine kaçdılar, öcünü han ka
pus-.ında tütün, lüle ve çubuk satan fuka
radan almak, onların mallarını yakmak is
tedikde, handaki sipahiler ellerine birer. 
değnek kaparak handan boşandıJ.ar ve ağa
nın yanındaki yeniçerilerle bir döğüşe ka
pışıp yeniçeriağasmı kaçu-ddılar ve atdla
rına düşüp koldaki yeniçerilerden bir ka-
çına muhkem dayak çekdiler ... ı:. 

Dükkdnların, kayıkhanelerin üstünde
ki odalarda yatıp kalkan bekı1r uşakları ge
ce yataklarında ela çubuk içerler ve çubuk
lar ateşli iken uyurlar, devrilen çubuk yor
ganı, şilteyi tutuşdururdu ki; bu yüzden İs
tanbulda pek ·çok yangın çıkmışdır; hat 
ta cehennemi bir ateş afeti olan ve tstan -
bulun dörtte üçünü kül eden hicri 1070 
(miladi 1660) Ayazmakapusu yangını, AJıi 
Çelebi camü civarında l..mle · duvarı dışınrla 
bir tütün içici bekttr uşağı yaramazın çu
buğundan çıkİnışdı (B.: Ayazmakapu.s"J 
Yangınları, cild 3, sayfa 1512). 

ÇUBUKÇU - Hem çubuk yapıcı sa 
natkar, hem de çubuk satıcılar bu isiml.c 
anılmışlardır; çubuk yapıcılar çubuklarm 
yalnız gövde kısmını (asıl ç:ıbuk kısmı) 

yaparlardı; çubuk imam.esini (ağza gelen 
k_ısmı.nı) v~ lüleleri yapanll:l.r imameci ve: 

lüleci adı ile ,anılırdı; imam.ecilik ve lüle
cilik -ayn bir ihtisas işi idi (B.: Çubuk; 
1mame; Lüle); çubuk satıcılar ise lülesi 
imamesi ile takım çubuk, yaıtıız dal göv
de, yalnız imame, yalnız lüle, ve hatta cins 
cins tütün de satarlardı, çoğu seyyar es
naf olup çarşı pazar boylarında dolaşırlar, 
bekar odaları, bekar hanları kapularında 
durarlardı. Bir kısmı da dü~a.n sahibi 
olup, kıymetli, hatta. murassıi çubuklar 
seyyar olan esnafda bulunn:ıaz, dükkıinlar
da satılırdı. Çubuk yapıcılar satıcı esnafa 
mal verir, bir de sip:iriş üzerine, yükseit 
ücretlerle kuyumcu gibi çalışarak çabuk 
yaparlardı. . Çubuk satıcılarının çoğu da 
mürahik yahudi oğlanları, delikanlılardı. 

ÇUBUKÇU CİVANI - Kalender meş
reb şfilrler tarafından ıcŞehrengiz» •tıdı ve
rilen manzum risalelerle medhedilen esnaf 
güzelleri arasında çubuk yapıcı ve satıcı 
civanlanna rastlanır; şehrengiz yollu ya
zılmış ve «HO.bannamei Neveda.» adını taşı
yan m,mzum mecm"J.ada çubukçu civan
ları ş:ı beyitlerle övülmüşdür ki birincisi 
çubuk yapıcı, ikincisi çubuk satıcıdır: 

ı. Çubukçu güzeli tbe fidandır 
Bağı muabbetde verdi handandır 
Ya.semenden nazik şu.hl ıtımik 
Öp kiraz leblerin bi havfö bi bik 
Simin pençesine alınış o mili 
Oyar aşık kalbin sözün temsili 

2. Çubuk satar civan evladı yahud 
Ceddi ekbCVf.dir an,ı:n Kavmi Liit 
Bekar uşağının çerağı şehbaz 
Hiz dilberdir o ki puhte-yaramaz 
İşi kaşkariko 4lenide anın 
AI da hayrın gör sen kaynarsa kanın 

ÇUBUKÇU, ÇUBUKDAR - Eski ki
bar ve rical dı1irelerinde tütün çubukları
na bakan, onları hazırlayan, efendisine ve 
misafirlerine veren hizmetkar; ((Tütüncü» 
veyi\ ııTütüncübaşın ünvanını taşıyan di
ğer bir itibarlı bende ağanın yamağı sayı
lırdı; çubukdar aslında b;.ı günkü anlamla 
bir uşak ise de, el ve beden gücü ile görü
lür kaba işlerde kullanılan sıiir uşaklardan 
çok imtiyr-ızlı idi; daima efendisinin mec
lislerinde bulu.nar.ak misafirlere de hizmet 
ettiği için çubukdarların kıya.f etlerine son 
derecede di~kat edilir; her gün yakası yeni 
veya paçası görülmesi ihtimali olan iç ça-

. maşıruı.a varınca tertemiz giyinirler, üst 
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esvabları da ala çuhadan kesilirdi; ve he
men istisnasız gaayetıe dilber gençlerden se 
çilirlerdi; çoğu efendisinin enisi, mahrem
ci, mütemedi olur," mürahiklik çağını ge
çirince mühürclarlığa, haznedarlığa ve hat
ta damadlığa ,kadar yükselirlerdi; mesela 
Eski Zagra ayam, Vidin Kalesiı1i kendi ke
sesinden tamir ettirmiş Kap-.ıcubaşı Meh -
med Ağa 1808 de 1stanbula geldiğinde so
kokda yalın ayak yanın pabuç ile dalaşı~ 

güzellikde mdek misali on altı on yedi yaş
larında Mehmed ·adında bir çocuk görür ve 
~puçuhadarı vasıtası ile hizmetine aldır
tarak kendisine çubukdar yapar, Eski Zag
raya götürür, kısa bir zaman sonra da Çu
bukdar Mehmd Ağa kat kat milyoner efen-

Tayyarzade l\Iehmed Gümrükçü Hüseyin Efendi huzurunda 
(Sabiha Bozcalıııın kompozisyonu) 
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disinin ctari dünyada biricik evladı olan kı
zı Benli Ayşe Hanımla evlenerek daınad 
olur; Benli Ayşe Hamının Çubukdar Meh
n1ed Ağ-adan oğla Emin Paşa, bu ansiklo
pedinin müdevvini. R. E. Koçunun anası 

Ha~ı Fatma Hanımın dedesidir. 

Çu.bukdar Delikanlıların çoğu yalnız 
cemal sahibi olmakla kalmamış, efendi 
meclisinin ziyneti, yüz akı oldukları için, 
hizmete alınır iken zeki, fatin, 2ıarif ve na
zik olmalarına da ayrıca dikkat edilmiş, 
hizmete alındıktan sonra bit evlad gibi 
tahsil ve terbiyeleri ile uğraşılınışdır. Adı 
tarihimize geçmiş çuıbukdarlardan Şehre-
minli Tayyarzade Mehmed •adındaki güzel, 
zeki ve tahsilli gencin büyük bir meddah 
hika.yesine konu olan hayatını yepyeni not
larla ya,zmış olon R. E. Koçu, güzel Meh
med'in o devrin namlı zenginlerinden 
Gümrükçü Hüseyin Efendiye çubakdar ola
rak il~hi cezbe sahibi kalender derviş Gey
su.dar (Saçlı) Mehmed Efendi tarafından 
görüldüğünü söylüyor; güzel delik-anlının 
edeb, irfan ve malumatını da şu sahnede 
anlatıyor: 

<<. . . Hüseyin Efendi yeni çubukdarına 
bağ~anıverdi. Duvarlar namlı hattatların 
elinden çıkmış kıymetli· levhalarla doluydu. 
Bunların içinde büyük bir levha ise acemi 
bir elin yazısı olduğu halde efendinin he
men bas ucuna asılmışdı. Tayyarza.denin 
gözü o levhaya takıldı. Hüseyin Efendi: 

-- Bakinin en sevdiğim beytidir ... 
gümrükde genç katiblerden biri yazmışdır, 
yazıda halavet yok aina gönülden kopma 
hediye olduğu için başkaca üstada yazdır·· 
mak istemedim ... dedi. 

. ı<Tayyarzade yüzü utancından kızara
rak: . 

- Efendim sultanım ... yanılmıyorsam 
ikinci mısraı hatalı yazılmış... dedi. 

. <ıHüseyin Efendi o beyti bakarak oku
du ve bir hata göremedi: 

Ya Ra.b ne vadidir bu kim can teşnedir, canan 
teşne. 

__:_ Hata nerede? ... diye sordu. 
<cTayyarzide hafızasından okudu: . 

Ya Rab ne vadidir bu kim can teşne, canan 
· · teşnedir. 

«Biki Div!nı sedirde yastık üzerinde 
duruyordu. Efendi hemen kitabı alıp açdı, 
mısra delikanlının okuduğ-.ı şekilde idi. 
Kültürünün bu aydın gösterisi, Hüseyin 

Efendinin gözlerinde dilber çubukdarını 
bir kat daha güzelleştirdi. 

((Gümrükçü duvarda ba§ka bir levha 
gösterdi: 

- Oğlum ... bak şu yazının güzelliği
ne ... beyit de güzel... fakat kimin eseridir 
bilemedim... tamamına da bir yerde rast
lamadım ... dedi. 

ccTayyarzıide utana sıkıla: 
- Efendim ... bu ilı1hinin güftesi Şeyh 

Abdülahad Nuri Elendinin, bestesi de Ha
bib zade Hasan Çelebinindir, r§.st ilahidir .. 
tamamı ha.fızamdadır .. dedi ve güzel sesi ile 
okadu: 

Aşkınla cihan İ,~ste, lütfeyle inayet kıl 
Derdinle bu C8iJ1 bııste, lütfeyle inayet kıl 
AŞiklara ihsan et, derdWere derman et 
Vuslat yolun ıisıiıı et, lüt~le iniyet kıl. 

<,Hüseyin Efendi· artık kendisin.i tu.ta
madı, hemen yerinden kalkarak delikanlı
nın güzel başını elleri arasına aldı: -: Tay
yarz!de! ... a.ferinler irfı\nına, tahsiline, üs
tMına ! .. . d.iyerek ·onu gözlerinden öpdü ... 
· (R. E. Koçu, Tayyarzüde ~ehmed,, Ulus 

. . 

Gazetesi, Ankara). 
Aşağıdaki manzume, bilıhare Baha.ri

. yeye nakledecek olan Maçka- Mevlevihdne
sinde ( B. :· Besiktaş MevlevihA.nesi, Bahıiri-

. ye Mevlevih§.nesi, Çıraları Sarayı) şeyh 
dair·esinde çubukdarlık yapan gene ve dil
ber bir derviş şıinında Tophdne ketebesin
den 'Üsküdarlı halk şairi. Aşık R§.zi tara
fıncla.n yazılmışdır: 

ıier tavru edisı bıçkın nig-A.lu 
Ol kaddi şemşidı çeşml siyi.hı 

Çubukdar civanı Allah aşkına 
Sevse ger bir kişi var mi gilnfi.hı 

Tiri müjdnı hem gamzei fettan 
Ucundan uşşakın ferya.dü fi.hı 

Catmış ebrıileriıı hançer misali 
İşmar nı!ıldır yoksa eğri ldilfi.hı 

Zenciri zülfünde divanesinin 
Payiıı btis eylemek ikba,Iü ca.lu 

Reyhan ka.külünden billur topuğa 
Mümkin midir tasvir çubu.kilar şibı 

U&şikuı lftlei çeşmine şuhun 
Tütündür perçemi benden güvahi 

Koyar hem çapkınını ırat ruhlerinden 
Ateşi şems ile şıi,Jei m'ahı 

Bendesi Hazreti Molılaa,yı Kumun 
Oimuşdur lanesi Maçka Dergahı 
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Tennıirei beyza, içre şebçır.a.ğ 
Dcrvişaııın rahi aşkda hemrahı 

Aytnei safı siııei maşuk 
Terbiye eylemiş nice giimrahı 

Aşk ile meşk olur dinuşler yahu 
Olmuş kalenderlik sırnn agalıı 

Mesneviden etmiş taallümii aşk 
Avam okur iken kitabı bAhı 

Kendıi gibi güzel ismin söylemem 
Dillere düşünnem ismetpenahı. 

ÇUBUK, ÇUBUKLUK - Evlerde, ko
nakların ve sarayların çubuk odalarında, 
kahvehfuıelerde çubukların muhafaza, edil
diği_ dolabların adı. Konaklarda ve saray
larda misafirin, kahvehfuıelerde müşteri
nin içtimai mevkiine, itibı1rına, şahsiyeti
ne göre boy boy, cins cins ç:ıbukl.arla çu
bukluklar, zamanımızın antika eşya me
raklısı koleksiyoncularının vitrinleri kadar 
zengin olurdu, elmaslar ile müzeyyen mü
rassa çubuklar bile günlük hayat içinde 
kullanılırdı. 

ÇUBUKÇU (Osman· Cevdet) - İlim 
adamı, hekim; b:ı satırların yazıldığı sı
rada İstanbul O'niversitesi Tıp Fakül

. tesi Fizikoterapi Kürsüsü Ord. Profe· 
sörü idi; 1890 da Ankarada doğrnuşdur; 
babasının .adı Mastafa Kazrm, annesinin 
adı Sıdıka.dır; 1911 de Ankara Mektebi Bul
tanisini, 1918 de İstanbul Darülfünunu, 
Tıb Fakültesini !bitirdi; Sinir ve Akıl Klini
ği asistanı, sonra baş asistanı oldu, 1924 -
1928 de aynı klini~in müderris mfülvini ol
du, Parise giderek 1929 ile 1932 arasında 
Paris Tıb Fakültesi kliniklerinde fizikote
rapi asistanlıkları yapdı, 1932 - 1937 de İs
tanbul Tıp Faküıtesind·e fizikoterapi kür
süsüne· müstakil doçentlik yapdı, sonra ay
nı kürsünün ord. profesörlüğüne tayin 
edildi. 

Fransızca ve Almanca bilir; bayan Me
la.hat (Aktar) ile evlidir. Ender (doğ. 1938) 
ve Aydın (doğ. 1942) adında iki erkek ev
Iad sahibidir; Posta pulu koleksiyonu ve 
müzik meraklısıdır. Türk Tıp Encümeni. 
Türk Tıp Cemiyeti, Fizikoterapi ve Rehabi
litatiön Cemiyeti, Türk Romatizma Araş
tırma Cemiyeti üyesidir. Avrupanın he
men her tarafını dolaşmış, görmüşdür. 

Eserleri : Fizikoterapi (ders kitabı,-
1933), Kronik Romatizmalar (1937), Ma
saj, Hydroterapi, Syatik ( 1937) ve müte-
addit ilmi broşürler. , 

Bibi.: Kiılll. Kimdir Ansiklopedisi. 

ÇUBUKCU ÇIKMAZI - 1934 Belediye 
Şehir Rehberinde Beyoğl:.ı ilçesinin mer
kez nahiyesinde Kuloğlu Mahallesinin ı;o

kaklarından; bu mahallenin doğu kısmın
da Hacıoğlu Sokağı ile Ağa.hamamı Sokağı 
arasında uzanan Altıpatlar Sok-ağı üzerin
dedir; yerine gidilip şu satırların yazıldığı 
sıradaki durumu tesbit edilemedi (1964). 

ÇUBUKÇU NESİM - İstanbulan es
ki meşhur gedikli meyhanelerinden biri; 
Tekfur Sarayında idi; yeri tesbit edileme
di. 

Bibl.: M. Tevfik, Meyhane. 

ÇUBUKÇU SOKAĞI - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Büyükdere sokakla
rından; Büyükderenin kuzeyinde, Çoban
kızı .Sokağı ile kırlık arasında. uzanır, Sefa-

. ret Sokağı ile dört yol ağzı yaparak kesişir; 
yerine gidip şu satırların yazıldığı sıradaki 
durumu tesbit edilemedi (1964). 

ÇUBUKDAR TfiRKfiSO - On yedinci 
asrın ilk yarısında Şehremininde oturur 
Tayyarzade Mehmed adında aşırı derecede 
güzel bir delikanlı İstanb:ılun büyük şöh
retlerinden biri olmuşdu; güzelli~nin en 
revnaklı çağında devrin şöhretlerinden 
gümrükçü Hüseyin Efendi adında çok zen
gin bir adamın çubukdarı olmuş, sonra da 
devrin pıldişahı Dördüncü Sultan Murad'
ın has nedimleri arasına girmişdi. .. Pek 
genç yaşında ölen Tayyarzılde Mehmed'in 
ba.tırası unutulmamış, on sekizinci asırda 
da . usta meddahların ağzı ile maceraları 
«Tayyarzade, Binbirdirek BatakhAnesi, Ce
vahirli Hanım)) isimleri ile hikıiyeleştirilip 
·anla.tılmışdır (B.: Mehmed Ağa, Tayyarza.
de); b:ı arada bir de ıürkü nakledilmişdir; 
ki meddah rivayetine göre bu türkü, Hü
seyin Efendinin Çubukdar Mehmedi gücen
dirip kaçırdığı sırada çıkmışdır: 

Yeııibağçe konağının gülleri 
Gülleri aına.n gülleri 
Çubukdarın nazlı nazik elleri 
Elleri aman elleri 
l\Ichmed gelir vura vura topuğu. 
Topuğu aman topuğu . 
Düşmüş elden efendinin çubuğu 
Çubuğu aman çubuğu. 

* 
Efendidmı gelir bayram boğçası 
Aman bayram boRası 
Rezil olur Meme gül goncası 



ÇUBUKLU _ - 4140 - İSTANBUL 

·Aman o gül goncası 
-Mehmed gelir vµra vura topuğu 
Düşmüş elden efendinin çubuJu 
Çubuğu aman çubuğu. 

• 
Bayramlığı kıl poturla bez gömlek · 
Olur mu hiç bez gömlek 
Ayvaz mıydı, seyis miydi o melek 
Tayyarzadem o melek 
Mehmed gelir vura vura topuğu 
Topuğu aman topuğu 
Düşmiiş elden efendinin çubuğu 
Çubuğu ıı.man çubuğu .. 
Yandım Mehmed yandmı senin elinden 
Elinden Mehmedim elinden 
Çok sallanma hançer fırlar belinden 
Belind.en Mehmedim belinden 
Mehmed gelir vura vura topuğu 
Topuğu aman topuğu 
:püşmüş elden efendinin çubuğu 
Çubuğu aman çubuğu ,, 
Gümrükçü üç muın alc\ırmış yakmaya 
Yakmaya Mehmedlm yakmaıya 
Yakub yakub yar yüzüne bakmaya 
Bakmaya. Mehmedlm bakinaya 
MelımM gelir vura. vura topu.gu 
.Topuğu aman topu~u 
Düşmüş- elden efendinin çubuğu 
Çubuğu anıan çubuğu. 

Çubuklu 

ÇUBUKLU - Boğaziçinin Anadolu ya-. 
kası köylerinden; kendi adını taşıyan koy
da deniz kenarında Paşabağçesi ile Kanlı- · 
ca arasındadır; İstanbul vilayetinin zama
nımızdaki mülki taksimatında Beykoz ka
zasının Anadoluhisarı nahiyesine bağlı köy
lerdendir. 

_ On yedinci asır ortasında büyük mu
harrir Evliya.• Çelebi Çubukluy:ı padişah
lara mahıms bir has bağçe olarak kaydedi
yor ve incirliye (İncirköyüne) bitişik ola.
rak gösteriyor, tncirköyü ile Çubuklu ara:. 
smda bulunan Paşabağçesinden hiç bah
setmiyor. 

Paşabağçesi, adını, yine o asır ortala -
rında yaşamış Sultan İbrahim.in SadırA
zamlarından Hezarpa.re Ahmed Pasaya nis~ 
betle almışdır (B.: Ahmed Paşa, Hazerpıt• 
re). Aslı tncirköylü-olan bu vezir, o _zaman
lar İncirli denilen b:ı köyde bir sa.hilsaray 
ile lebideryada bir hamam yapdırmış ve 
oradan Burunbağçeye doğru; sınırı tayin 
edilemeyecek sfilıil parçası ile gerideki 
a.raziyi de mdlikıtnesine . eklemişdi. Ah· 
med Paşanın idamından sonra bu .arazi 
miriye intikal etmiş ve parsellenip halka · 
satılmış ve burada kurulan yeni boğaz kö
yü de bu müna,sebetle Paşabağçesi adını al-

mışdır. 

Evliya Çelebi, Çu 
~ C ·buklunun XVII inci 
.,ı-:--_ asırd~ki man~aras~

nı şöyle tasvır edı0 

. ...., yor: 
' 

'• - \ 
~--- ,,Çubuklu Bağçe-

~ -:o·~ ~! .!ı:_~rliye . m~ 
--~-· sıldır . Beyazıdı Veli 

sehzadesi Selimi EV· 
vel hazretle r i' n i 
Trabzondan getirt~ 
tiğ-inde ·kızıb burada 
sekiz çub:ık vur
muşdur ki, sekiz se
ne hilafetine işaret
tir. Sonra nasihata 
ağaz ile: •. Oğlum, e
Al bu yediğin kuru 
cubuğ-u vere dik, se~ 
kiz sene kadar mey
v.asını yiyesin!.. diye 

(1934 Belediye Şehit R:ehbdrinden) 

nice rumuz etmiş

dir.- ö anda Şehza(l~ 
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S~lim Han çubuğ:ı yere diküb: - Ya Rab
bı .. ,bu kuru ağaç meyva versin ve meyvası
n_ı meşhüri afak eyle!. diye dua etmiş. Pede
rı Beyazıd Veli ve Kara Şemseddin hazret
leri a~in demişl€r. Ol saat kızılcık çubuğu 
yeşerıb dal haline gelmiş ve her d§ne kızıl
zıcı tartıldığında beş dirhem gelmişdir ki 
keramatı mahsüsai Beyazıd Han mı, yok
s~ _Şemseddin mi, yoksa Şehzade Selim mi 
bılınmez. İşte bu sebebe mebni o mahalle 
hala Çabuklu Bağçe derler. Hakikaten bu
r~~a çıkan kızılcık. bir diyarda çıkmaz, her 
bırı beşer dirhem lal renkli olub Medine 
hurması kadardır. · Bu Çubukluyu mfunur 

. iden Sultan Selim Handır.» 

XVll: asırda yaşamış olan ermeni ya
zarı Eremya Çelebi Kömürciyan ( 1637 -
1695) ((İstanbul Tarihi»: isimli eserinde çu
buklu hakkmda şunları yazıyor: 

((Çubuklu padişah !bağçesidir. Buranın 
meyve ve sebze yetiştiren bostanına bostan
cıl-aı· nezaret ederler.» 

XVIII. asırda yaşamış ermeni müver
rihi P. G. İnckiyan (1758 - 1833) rcİstan
bul>:, isimli eserinde Çubuklu hakkında 
şunları yazıyor: · · 

«Bir padişah bağçesi olan Küçük Çu
bukl-..ı sahilin içerisindedir. üç muazzam 
yapı görülür. Kıyıdaki düzlükde 1:ıir padi
~ili sarr,yı_ b?~çenin önünde de, vaktiyle 
padişahlara mahsus a,v sahası olan küçük 
bir omi::ın vardır. Eskiden burada Akjmi.tis 
deniien nvkusuz keşişlere mahsus bir ma
nastır vardı ki bunun müessisi olup 430 se
nesinde f.len AlP-ksandır orada defnedilmis
clir. Mezkfır manastır kesişleri gece ve gün
düz münavebe ile hiç durmadan d:ıa et
mekle me,gul oldukları için uykusuz tes
miye edilmişlerdi. Bundan sonra, suyu ne
fis bir çe~mesi b:ılunan Büyük Çubv.klu ge
lir. Çubuklu adını taşıyan her iki yer de 
meskun değildir.» 

On . .3ckizinci asrın baslarında 1_stanbu
lun namlı mesirelerindendi; Lale Devrin
de Nevşehirli İbrahim Paşanın himmeti ile 
buraya büyük bir havuz ve güzel bir çeşme 
yapıldı ve mesireye Feyzıfüad adı verildi. 
Bilhassa havuzba~ı ve dere boyundaki çı
narlar altı çok rağbet gördü; yazlan gaa
yet kal;::ıbal!k old:ığunu Nedim'in bir bey
tinden öğreniyoruz: 

G~ksu bir nahoş hava, şimdi Çubuklu pek ziham 
SeıvıUğim tenhaca çekdirsel( mi Sa.d!bıl.de dek 
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Çubuklunun halk tarafından iskanı 
bir has bağçe olmakdan çıkarak bir boğa~ 
köyüne inkılabı, Paşabağçesi ile- beraber 
on sekizinci asır ortasındadır; Çubukl~ 
Bağçesi arazisi halka satılmış, burada 

. diğer boğaz köylerinde olduğu gibi, yeni 
teşekkül eden köyün muhafazası, asayiş ve 
emniyeti için bir bostancı ocağı (kolluğu, 
karakolu) bırakılmışdır (B.: Bostancı Oca
ğı). 

Çubukl~nun bir boğaz köyüne inkıla- · 
hından sonra 1814 - 1815 arasında tanzim 
edilmiş bir Bostancıbaşı Defterinde (B.: 
Bostancıbaşı Defterleri) bu köyün yalı bo
yu şöyle tesbit edilmiştir: 

.. . 

uÇubuklu bağçesi nam mahal - !İarab 
camii şerif - Çakal Burnu - ve bağçeler ve 
mai leziz çeşme.» · 

Birinci Cihan Harbinden az önce Şir
keti Hayriye tarafından neşredilmiş {<Bo
ğaziçi» · isimli eserde· Çubukl:ı şöylece an-
latılıyor: · 

((Şirketi Hayriyenin tesisinden ·ön·cc 
Çubukluda yalıların bulunduğu yerler hep 
!bostandı; Çubukl:mun bülbülleri· meşhur
du, ilk baharda zevk ehli kayıklarla bülbül 
dinlemeye· gelirlerdi. O bostanların yerine 
ilk yalılar·ı yapdıranlar Abdülmecidin ve
zirlerinden Hifat Paşa, kızları ve oğlu R~-
uf Pa:;adır. 

uVapur İskelesinin yanında Börekçi 
Hasan Beyin Göztepe Suyu ve Maden Suyu 
isimleri ile meşhur suları vardır; Hasan 
Bey gazozu n:imı ile meşhur halk rağbeti
ni kazanmış gazoz Çubukluda bu sularla 
yapılır. Arka tarafdaki taş ocaklarının da 
kireci meşhurdur. 

(<Çakal Burnu vaktiyle· Boğazın müs• 
tahkem mevkilerindendi. İkinci S-..ıltan 
Mahmud canı sıkıldığı zamanlarda buraya 
gelir, bendeganına. sektil'Rle taş oyunu oy
natub eğlenirmiş. Karakolhanenin bulun
duğu yer istihkam yeridir .. 

uTepede Mısır hidivi Abbas Hilmi Pa~ 
şanın şatosu vardır, bir rivayete göre bu 
şatoya 150 bin altın harcaritnışdır; her ta
rafı mermer, ıbillılrlarla müzeyyendit;. aşa
ğıda da bir yalısı ile hus:ısi elektrik fabri
kası vardır, yalı ve şato elektrikle tenvir 
edilmiş olub oradan Çubuklu Caıtıiine de 
elektrik' verilmişdir. 
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«Çubuklu adı için iki rivayet vardır; 

biri Evliya Çelebinin naklettği fıkradır 
( Yukarıda kaydedildi) ; diğeri akla daha 
yakındır, burada Ç:ıbuk lülesi yapıldığın
dan dolayı Çubuklu denilmişdir, yakın za
mana kadar Çubukluda çömlekçiler vardı. 

«Şirketi Hayri istatistiklerine göre 
(1912 - 1914 arasınd·a) şirketin Çubuklu~ 
dah taşıdığı yevmi yolc:ı sayısı 160-190 ki
şidir.n 

Çubukluda, koyun şimıllinde kalan 
yalı boyundaki gaz depolarının, Çubuklu 
için daima çok büyük bir tehlike teşkil et
tiği muhakkaktır; bu depoların ne zaman 
kur.ılduğunu tesbit edemedik. Mehmed Eş
ref Beyin 1324 (1906) da neşredilmiş Bo
ğaziçi haritasında gösterildiğine göre te
sisieri o tarihden evvel olacakdır. 

Çubuklunun köye inkılıibında ilk adı 
Rifat Paşa Mahallesidir,; fakat bir kaç ya
lıya inhisar ettiğinden . Kanlıca muhtarlı
ğına bağlanmışdır; ancak 1908 de meşru
tiyetin il!nından sonradır ki, resmi kayıd
larda Çubuklu ismi ile Anadoluhisarı na
hiyesinin müstakil mahallesi olmuşd·.ır. 
Köyün muhtarlık · kütü~nde kayıdlı so
k-akları şunlardır: Rifat Paşa Sokağı, Çu
buklu İskele Caddesi, Çubuklu Çayırı So
ka~. Otlu Sokağı, Engürü bağı Sokağı, Hi
div Yolu (Eski Ç-.ıbuklu Bostan M~vkii So
kağı). Mer'a Yolu, Paşabağçe .Yolu, Yazıcı 
Yolu, Kireç Oca~ Yolu, Dedeoğlu Caddesi. 
Ta.socağı Yolu. Kiremit Dere Yolu. Mezar
lık 'Ostü Yolu, Dağ Yolu, Tepe Çikmazı. Fı
rın Sokağı, Mekteb Sokağı, Kanlıca Cacl
desi. 

Çub:ıkluda 1 cami, 2 okul (Dalgıç Oku
lu, Çubuklu İlkokulu), 1 a.bidevi çesme (Da
mad İbrahim Paşa Çeşmesi), 1 tarihi ha
vuz (FeyzA.bıid Havuzu), Hidiv .Aibbas Hil
mi Pas,a Köşkü, Karaköy börekcisi Hasan 
Bey kÖ$kü, Çub:ıklu Suyu imıllhıinesi, CU
buklu Gazoz Fabrikasfı, Cam Rabrikası. fd
rografi Dairesi, 2 briket imalıith:1nesi, 3 
kereste fabrikası, 2 taş ocağı, 2 kireç ocağı. 
ı ekmekçi fırını, 1 gazino (Cubuklu Gazi
nosu). 5 kahvehıine, 8 bakakl. 6 manııv. 
2 kasab, 5 berber, 2 terzi, 3 asct 2 maran
goz, 1 nalbur, 1 presei, 3 sepetçi. 1 radyocu. 
ı kolacı - esvab temizleyici vardır. 

Dört yüz,e yakın evdir: 1960 sayımma 
göte nüfusu 1774 erkek, 1418 kadın olmak 
üzere 3192 dir; 1964 de mahalle m:ıhtı=ırlı
ğında. Bay Cahid Böke bulunuyordu. 

Hakkı GÖKTÜRK 

ÇUBUKLU BOSTAN MEVKİİ - Bo
ğaziçinde Çubuklu Köyünde, Çubuklu De· 
resi kenarından köyün gerisindeki sırtlara 
kadar uzanan :ızun yolun adıdır; Çubuklu 
Caddesi ve Rifat Paşa Sokağı ile kavuşak
ları vardır ( 1934 Belediye Şehir Rehberi, 
pafta 25). Bir araba rahat geçecek geniş
likte, paket taşı döşeli olarak başlar, sağa 
sola kavisler çizer, büyüklü küçüklü kagir, 
beton evler arasından geçer; 1 aşçı, 6 bak
kal, 1 kasab, 3 manav, 1 tuhafiyeci, ı ek
mek fırını, 1 nalbur vardır; bu çarşı boyun
dan sonra zemini kaba taşla tahavvül eder, 
sağ tarafı dik kayalıklar, bu kısımda. da 1 · 
bakkal, 1 manav ve 1 kundura. tamircisi 
vardır. Sol tarafda çayır Sokağı ile kavuşa
ğı vardır; sonra Tepeköyüne doğru kırlı~a 
çıkar. 

Hakkı GÖKTÜRK 

ÇUBUKLU. CADDESi - Boğaziçinde 
Çub:ıklu Köyünün yollarından; Bo~azın 
Anadolu yakasının ana yolunun bir parça
sıdır; Çubuklu Vapur İskelesi ile Çubuklu 
Bostan Mevkii yolu arasında :ızanır, Mek
teb Sokağı He bir kavuşağı vardır. İki ara
ba geçecek genişlikde, paket taşı döşeli. 
kavisli bir yoldu; büyüklü küçüklü ab~ab ve 
beton evler arasından geçer. Büyük türk 
beykeltraşı merhum Rıitib Aşir Acudoğu
nun Erzincan Abidesinden aldığı para ile 
satm aldığı Çubukluda lebiderya.daki ah
sah evin sokak kapusu b:ı cadde üzerinde
dir; halen bu evde sanatk!nn refikası Fah
rünnisa mmım Efendi ile kızı Dr. Seda. Ha
nım oturmaktadırlar. Aynı zamanda b.ir 
çarşı boyu olan bu caddede Çubuklu Men
ba Suyu imahtthanesi, Çub:ıklu Gazoz Fab
rikası, 3 kunduracı, 2 bakkal. 2 terzi, 2 ber
ber, 1 kafesci, 1 pres işqisi, 1 k·asab. 2 ma
nav. 1 kahveh:§.ne, 1 tuhafiyeci, 1 ra.dyocu 
ve 5 göz de kapalı dükkan vardır. Kapu nu
maraları 1-29 ve 2-24 dür (1964, Mayrn) 

Hakkı GÖKTÜRK 

ÇUBUKLU CAMti ~ Hadikatül Ceva
mide · ııÇubuklu Ocağı Mescidin adı ile ka~ 
yıdlıdır. 

Boğaziçinde ve İstanb:ıl civarındaki 
bütün ·emlıik ve arazinin muhafazası. Bo
ğaziçi köyleri ile bütün İstanbul sularının 
asayişi ve emniyeti, doğrudan saraya ve 
padişaha bağlı Bostancı Ocağı adı verilen 
geniş bir teşkilıitın eline verilmişdi (B.: 
Bostancı, Bostancılar Ocağı, Bostancıbaşı 
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Çubuklu Camii 

(Resim: Ömer _Tel) · 
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1 

Çubuklu Camii 

(Plan: Ömer Tel) 
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Ağa, cild 6, sayfa 2976) . Boğaziçin
de miri yalılarda, kasırlarda ve Bo
ğaziçi köylerinde muh!fız olarak 
bulurian · Bostancı neferleri içiri 
oda-kışla denilen, bir karakol bulu
nurdu; köy karakollarındaki efrad 
beş valdt namazda köyün mescid 
veya camiine giderler, yalı, kasır ve 
hasbağçelerdeki bostancılar da ken
dileri için sureti mahsılsada yapdı
rılan mescidlerde namaz kılarlardı. 
Çubukl:ı ancak on sekizinci asrın 
sonlarına doğru bir boğaz köyü ol
duğu için Çubuklu Camii Çubuklu 
Hasbağçesindeki Bostancı neferleri 
için yapdırılmışdı; Hadikadaki «O
cak -Mescidi» tabiri bu - mündsebet 
iledir. 

Bu cami hakkında Hadikatül Ce-
vami ş-:.ı malumatı veriyor : «İşbu . 
mesiredeki bostancı neferlerin kış
lasının camidir. Minberini bostan
cıbaşılardan Ağababası Halil Ağa 

koymuşdur ve hatibine yevmiye 7. akçe 
vakf etmişdir. · · · 

1814 - 1815 tarihli bir Bostancıbaşı 
Def-terinde Çub:ıklu · Camii ((harab camii 
şerif» d·iye gösterilmiştir (B.: Bostancliba
şı D~fterleri). O _tarihten sonra ne · zaman 
tamir ve ihya ·· edildiği tesbit · edilemedi. 
Dört kagir duvar üzerinde kiremitli bir 
ahşaıb . çatıdan ibarettir. Mihraba göre sağ 
tarafı ·arsa iken 1963 yılında camie eklene
rek mııbed genişletilmişdir ve sağdaki iki 
pencere bu yeni kısma girilen . geçidlere 
tahvil edilmişdir. 1964 de de tavanı ta.mir 
edilmiş ve cami önü kaba.taş döşeli iken as
falta çevrilmişdir, mihrab duvarına iki pen
cere açılmışdır. Minare caıniin sağında 
olup kapusu sokağa açılır; 1963 de ilave 
edilen kısım içinde kalmışdır. Kadınlar 

mahfiline de dışardan, son cemaat yerinin 
solunda mozayık merdivenle çıkılır. F.ski 
binaya nisbetıe ilave kısmın tavanı ·alçak 
olub -camiin bu iki kısmı arasında bir ge-
çid vardır. Cevizden ve kabartma nakışlı 
minberi temiz tahta işçiliği eseridir. Dı
şarda minare tarafında abdest • muslukları 
vardır b:ı muslukların konduğu duvarda da 
şu satırlar yazılıdır: 

Dindaş kardeş şu dünyada 
Sen de blrıtz ıt'etzelıe 
Bu çeşmeııiıı suyjı ile 
Abdestini tAzele. 
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1965 de camiin imamı Hendekli Hafız 
Şükrü Kibar adında 35 yaşlarında münev
ver bir zat idi; müezzini de Erzincanlı HAfız 
Edhem Öge admda 70 yaşında bir ihtiyar
dı. 

I"!';ı.'..:kı GÖKTÜRK 

ÇUBUKLU ÇAYIRI SOKAĞI - Bo
ğaziçinde Çubuklu Köyünün yollarından; 
Çubuklu Deresine paralel olarak uzanan 
isimsiz yol ile ( Çubuklu - Paşabağçesi yo
lu) Ferit Köy Mevkiine çıkan yol arasın
dadır. otı:ı Sokağı ile kavuşağı vardır (1934 
Belediye Şehir Rehberi, pafta 25) Çubuk
lu muhtarlığı kayıtlarınca Feritköy.Mevkii 
diye bir isim yoktur. 

Paşabağçesi Yolu tarafından gelindi
ğine göre bir a.raha geçecek genişlikde ve 
kabataş döşeli olarak başlar. Çubuklu Çayı
rı sağ tarafında kalır, birer ikişer katlı ve 
bağçeli ahşab ve beton evler arasından ge
çer (Mayıs 1964). 

Hakkı GÖKTÜRK 

ÇUBUKLU ÇEŞMESİ - Boğaziçinde 
Çubukluda, b;.ı köyün meşhur çayırının 

kenarında asırlık. çınar ve ulu söğüd ağaç
larının gölgesinde güzel bir çeşmedir ki, 
Lale Devrinin büyük veziri Nevşehir Da
mad . İbrahim Pa.şa tarafından yapdırılmış
ciır. · 

Cebheden bakıldiğına göre, ortada tek
ne ile beraber asıl çeşme, iki yanında da 
dört köşeli iki sütundan mürekkeb olarak 
üç parçadır, iki yandaki sütunlar orta kıs
ma nazaran azıcık içerlekdir. Her üç par
çanın üstü alçak kabırtmalı ve dantelli bir 
korniş ile nihayet bulmuştur, gerideki haz
nenin üstünde ele çatı yokdur, düz olarak 
örülmüşdür; çeşmenin cebhesi, orta kısım· 
daki tekne, iki yandaki sütunlar ve üstde
ki korniş gaayetıe temiz. ak mermerden
dir. 

Ayna taşı iki yandaki pervazlara ve 
üstündeki kemere nisbetle içerlek, ç:.ıkur
d adır. Kemerin üstü sivri, iki yanı içeri ye 
dışarı dalgalıdır. Kemerin iki yanınd~ üç
gen çerçeveli köşeler alçalt kab_art~a çıçe~
lerle süslüdür. Kemerin. ve bu kaşe. tezyı
natının üstündeki kitibe taşında Seyyid 
Vehbinin altı beyitlik tarih manzumesi, her 
satırı üç mısra olmak üzere dört satır ?ze
rine ve tıllik hat ile yazılmışdır, manzume 
şudur: 

Hid~:vi cem haşenı Sultan Ahmed Gaazl kim 
Naziri gelmedi dehre müluki kişverirade 

Veziri ıtzam sadrıssudfıre umdetülmülki 
Mükerrem sıhrı hasSi mahremi siiretde mana.de 

Keremkar olmadıksa çok kerimü kamuran gör-
dük 

Adilin görmedik zahirde düşde malihulYid.e 

· Harabadı kevni himmetiyle eyledi mamur 
Nice ıtsar yapdı her müferrah cayi zibade 

Olub güya veziri kıt'a bir mecmua bu mevki 
Naziri oldu bu miifred şah beyt Hüsrev Abade 

Ziyade bir güzel tarih tahrir eyle eY' Vehbi 
«Suyun buldu Çubuklu devri İbrahim Pşadcı.» 

1135 - 1 = 1134 (1721-172ı) 

Tarih, ı rakamı üzerine t!miye1idir. 
Ayna t~ında lülenin iki yanında al

-Çak kabartma birer selvi motifi. ve onların 
ort-asında da üslılblaşdırılmış bir gül - ro
zet bulunmaktadır; b:.ı · süslerin üst kısmı 
da ucunda bir lale bulunan alçak kabart
malarla tezyin edilrnişdir. Bu bordürün iki 
yanında gaayetıe narin, incecik iki burma -
lı sütun bulunmaktadır. Her ikisinin de 
yüzlerinin üst kısımlarında, her satırı bir 
mısra olarak aitışar beyitli ve yine tıilik hat 
ile yazılmış iki kitabe daha vardır. Sağdaki 
kit§.be- Feyzi, soldak ikitdbe Şeyhinin man
zumeleri cı ir: 

Dürri bahri hilafet hazreti Han Ahmedi Sa.Us 
Şehlnşahi adalet pişe yekta zıllı !Uevladır 

Bihıı,mdilillih za,manı deylctinde ahdi adlinde 
CHı~n ·h~-r vechile re-şkiveri fir,ıevsi aladır 
Hususa asafii damadı İbrahim Paşa kim 
Vücudi paki dfilnı ınasdarı asan uzmadıı· 

Yapub bu çcşnıesan kıldı icra a.bı ihsanın 
Ki her bir katresi sermaye! sad ita.nü dünyadır 

Çubuk!urmn çeınenzarı latifinde bu nev çeşme 
Çubuklu sebz renk atlasda gftyıt şekli tamgaadır 

Balqıb atşAne feyzi afiyet birle didi tarih 
«Gel iç mi z,$ızem olsun ciidi İbrahim Paşa

dır.» 

J.132 + 1 = 1133 (1720-1721) 

Bu tarih d.e 1. rakamı üzerine tı1miye
lidir. 

Serir ilrayi şevket hazreti Ahmed Han· Gaazi 
Ki gaalib lıaşmetü diratı · İskenderle Daradan 

o Itakaanı Feridun satvetin sadrı keremkari 
Ki abad olmadık yer kalmadı ahdinde dünyadan 

Ruriisa. bu mahalli dilküşayı eyleyüb mamur 
Nev dari bihişt etti bu abı kevser asadan 
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Çubuklu ravzasın görseydi şımdi · Hı\fızı Şirazi 
. Geçerdi vasfı rüknabadı kllklşdi saJadan 

o şa~inşa,hı zişanın o sadri kim bahşlnın 
Devamı devletidir bep duamız Hak tei~idau 

Bu dilcıi çeşmenin Şeyhi didi tarihin ey Vehbi 
ccSafılylle · su iç gel ayni İbrahim Pişa.den». 

1133 (1720-1721) 

Tarih kitı1belerinden Seyyid Vehbinin 
kit~besi, R. E. Koçu tarafından okunmuş
dur ve her üç kitabenin tarih mısraları yi-· 
ne R. E. Koçu tarafından dikkatle hesab
ıanmışdır. Vehb inin kit!besindeki tarih ı 
eksi tamiyesi ile 1134 tutmaktadır ki diğer 
iki ktiabenin verdiği 1133 yılına uymamak
tadır. 

İbrahim Hilmi Tanışık uİstanbül Çeş
meleri,: isimli eserinde Feyzi için: «.. . ya 
Subhi Ahmed oğl:ı Feyzullah. yıahud Aıtı
parmakd.de Feyzullah Efendilerden biri
dir, Şeyhi içi.ı;ı de «ya Eyyubl':,ı Şeyhi Meh•· 
med Efendi, yahud Bursalı Yeşilimqmızı1de 
Şeyhi Mebmed Efendi olacakdırıı diyor. 

Ziya.retimizde mtlınur bir halde idi. Ki
tabesinden anlaşılıyor ki. inş! edildiği sı

rada ve daha som-a uzunı;a bir zaman lü
lesinden ÇubulÜ:.ı suyu akİmşdır. te~bit 
edemediğimiz bir tarihte suyu kesilmiş. 

muattal ka1mışdır. İ. H. Tanışık'ın eserini 
neşrettiği 1945 yılında muattal durumda 
idi. Son YJllarda iyi bır tamir görmüşdür 
ve Elmalı Suyu verilmişdir (1965) . 

Erdem YÜCEL 

~ 

ÇUBUKLU DERESt- Paşabağçesi ar
kalarında 320 ra.kımlı Muyhar Tepe eteğln'
den çıkar, Maden S:ıyu bu derenin doğdu
ğu yere yakın bir mevkidedir; şirin bir va.
diden geçerek Çubuklu Koyunda Boğaza 
dökülür; denize döküldüğü yerde çınarlar
la bezenmiş güzel bir çayır, tstanbulun 
namlı mesirelerinden oJup La.le Devrinde 
Feyzdbad ismi ile meşll:ır olmuşdu. Hfilen 
de bu köy halkının tefei:'rüc yeridir. 

ÇUBUKLU GAZİNOSU - Boğaziçin
de Çubukluda, Vapur tskelesinin hemen 
karşısındadır; önünden Çubuklu - Kanlıc~ 
Caddesi geçer, caddeni.].1 öte kenarı rıhtırI+, 
denizdir; yazın, boğazdan gelen rü,zglrı.n 

· tam karşısında, en sıcak, bunaltıcı günler-
de bile küfür küfür serin bir yerdir. 

Geçen asrın rnn yılları ile asrımız başın
da Boğaziçinin Anadolu yakasının en bü
yük, en lüks bağçeli gazinosu. ve bir kibar 
mahfili idi: seçkin ·saz topl:ıluklan, tiyatro 
toplulukları gelir , gündüz hanımlara ak
şamları beylere pek şatafatlı filemleri olur
du; bilhassa hanımlar için süs meşheri, 
mücevher, asım takıni defilesi olurdu. 

Çınar ve ıhlamur ağaçlarının gölgelen
dirdiği büyük bağçe, alt ve üst iki parça
dır. Alt kısım müstatil şeklinde olup, cad
deden bir demir parmaklıkla ayrılmışdır; 
sol köşede tek katlı güzel bir ahşab köşk -
kahvehane,· yanında. büfe, bağçe ortasında 
dondurma göbekli bir hav.ız, sağ duva~a 

dayanmış olarak bır 

MVYHAR 
TEPE 320 

MADl:N 
svyu 
ESl(İ I 

MA.NDIRA 

sahne, haYuzun arka
suıda da betondan bir 
dans pisti vardır. Bah
çenin gerideki ikinc: 
kısmı yamaç üzerindt: 
ve üçgen şeklinde olup, 
bir çınar ve ıhlamur 

korucuğudur, _kor~ya 
iki . paxça halinde _taJ 
merdivenlerle çıkılır . 

Gazinonun alt . kıs
ınınctan Boğaz büyük 

GÖZTEPE 285 

bir göl gibi görünür, 
tam karşıda Beykoz 
görünür; Paşabağçesi 
ve !ncirköyü burun ar~ 
kasında kalır, görün
mezler, manzaranın 

Çubuklu Deresi 
(l(roki: Hüsnü) 
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Çubuklu Gazinosu 
(Kroki: Ömer Tel) 

sol kenarını Rumeli yakasında Yeniköy ile 
Yeniköy Burnu alır. 

1947 de Çubuklu Gazinosu ikinci sınıf 
bir gazino idi, pazardan gayri günlerde bir 
kahve 45 kuruş idi. . 

195'7 - 1958 de sahil yolu genişletilir
ken gazinon~n · ön kısmı tıraş edilip yola 
alındı, bu arada güzel köşk - kahvehane de 
yıkdırıldı. . 

ÇUBUKLU GAZİNOSUNDA PANDELİ
NİN SÖNNET DÜĞÜNÜ - Büyük şehirle
rin türlü türlü cilveli hayatından örnek 
vak'alarından biri, ÇUbuklu Gazinosunun 
da ibir daha göremiyeceği pek tantanalı bir 
düğün gecesidir. Meşrutiyetten az önce, 
yanılmıyor isem, 1905 - 1907 yıllarında, ga
zinonun en parlak devrinde buraya Pande
li adında gaayetle -dilber Sakızlı bir rum 
civanın garson olarak geldiği haberi bizim 
Osküdara kadar· yayılmışdı. Pandeli haki
katte de peripeyker bir şeydi; milletine has 

türlü işve ve cilveye sfilıib oldukdan baş-
ka, güm güm topuk vurarak levendı1ne 
reftar ile kakül dökerek, gamza ucuyla 
bakarak, belinden kuşak ucu sarkıtarak, 
arada kaş çatarak, kaş üstüne fes yık.a
rak bıçkınlık nümayişlerini gereği gibi 
tahsil etmişdi. Kalenderlik havasına ka
pılarak Pandeli için ıa.tife yollu bir şarkı 
yazmış idilt: · 

Dal fe:sini koymuş şahin başına. 
Kar3 kakülleri dökmüş kaşına 
Gümüş pençesinden aldım da kad~h 
en Yedi on sekiz biçdim yaşına 

Mestane ~tane mürdüm gözleri 
Gülde.ı;ı güzel anın rurı alım.eri 
Topuklu çap.kınım urum dilberi 
On yedi on sekiz blçdim yaş~ 

Sakız mahbubudu.r güzel Pa.ndeli 
Bir ay olmuş Çubukluya. geıleli 
Müınk:iıı mi görüp de oln:ıamak deli 
On yedi on sekiz · biçdim yaşına 

Soz yok bıçkın çalım afi cakaya 
Çakıı· pençesini atar ya.kaya 
Gelin görün geçin bizim yakaya 
On y~ on sekiz biçdim yilŞını 

Açıldım Q şu.he aheste beste 
Gel utanma Vasıf bir bilse iste 
Dimez mi Pandelim. Pasam oriste 
On ye,tli on sekiz biçelim Y!\§llla. . 

Bir gün Üsküdara: (<Çubukludaki Pan-
deli müslüman olmJş, bu gece gazinoda 

sünnet düğünü varmış!)) diye bir haber gel
di, hemen adam gönderip tahkik ettırcıik 
ki, doğru. Kadim .an'aneye uyarak üsküaar· 
tulambacıları hemen para topladılar, oğla
na bir gümüş saat ile gümüş köstek hediye: 
alıp aralarından seçdikleri ağırbaşlı üç tu
ıumbacıya verip düğün yerine gönderdıler, 
kaafileye bu günahka.r da kıatıldı. Rum gar-· 
sona şehradelere ıa.yık bir sünnet ctöşeğt 
kurulmuş, neş'esinden uçan Pandelinin. 
·güzelliği de nuru iman ile kat kat artmış,. 
peltek, tatlı, urum ağzı ile : · «Ben za.ten 
müslüman oğl:.ıyum, babam Cezayirli •bir 
•gemici imiş, anamla beni alıp o tarafa götü
recekmiş ama gemisi ile fırtınaya tutulup 
batmış, kaybolmuş.» diye anlatıyordu. Dü
ğünün nimetleri gazinodan sokağa taşmış, 
rıhtım boyuna oile hasırlar serilip sofralar 
kurulmuşdu. Meselenin aslı sonra öğrenil-· 
di, Mısırlı bir dul hanım güzel oğlana gö
nül vermiş, araya kılavuz simsar koyarak 
«müslüman olarsa evleneyim, paşamın ye--: 
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riı;ıe baş köşeye oturtayım» demiş. Pandeli 
de teklifi hemen kabul etmiş, sünnet dü
ğününü de hanım yaptırmış, Pandeliye de 
Mustafa Elif adını koymuş; düğünün haf
tasına Hanımın Elif Beyi alarak Mısıra gö
türdüğü duyuldu. 

Suri hit-amnda mestanelikle 
Atalım aşkına. narayı hey hey 
On sekiz yaş ve hem cevherle tarih 
«Bak garson Pandeli oldu Elif Bey.» 

1306 + 18 = 1324 (M. 1906) 

Vasıf HİÇ 

ÇUBUKLU GAZOZ FABRİKASI - İs
tanbulun, dolayısı ile Türkiyenin en eski 
gazoz fabrikasıdır; 1908 de Börekci Hasan 
Bey tarafından kurulmuşd':.ır. Çubukluda 
Çubuklu Caddesi ile Rifat Paşa Sokağı ka
vuşağında 2 numaralı binadadır. Bu şöh
retli gazoz, bu köyün pek me§hur menbı1 
suy:.ı ile yapılır; fabrika yaz mevsiminde 
piyasaya günde 300-400 kasa gazoz verebi
lecek imkıhla sı1hibdir ( 1964). 

Çubuklu gazozunun 1908 - 1918 ara
sındaki ilk şişeleri, boğazları hususi şekil
de boğmaklı olup oraya yerleştirilmiş bir 
bilya vasıtası ile ve gaz tazyiki ile kapanır
dı, gazoz içileceği zaman bilyaya parmakla 
ve kuvvetle basılır, şişe ağzından boğmaklı 
yuvasına düşürülürdü. Kırık gazoz şişele

rinin çok itinıilı y,apılan bilyaları İstanbul 
çoc:_ıklarının elinde oyun illeti oldu; İstan
bul çocukları arasında ilk bilya oyunu bu 
suretle yapıldı ve bilyanın - zıbzı:bın adı 
uzunca bir zaman ((gazozı: oldu; kelimenin 
hangi mün§.sebetle, nereden geldiğini ·bil
meden iri bilyalara gazoz diyen çocuklara 
hala rastlanır. 

H~ GÖKT0RK 

ÇUBUKLU HAVUZU - Boğaziçinde 

Çubukl:ıda, bu köyün meşhur çayırındadır; 
Lfile Devri eserlerindendir, ve gaaliba o de
virden kalmış bu büyüklükte tek havuzdur. 
Havuzun suyu köy halkı arasında ((Acısu» 
adını taşımakda olub köyün gerisindeki te
pelerden gelmektedir, hav-.ıza 'ince bir bo
ru ile akıtılmıştır. Havuz tahminen 5 X 14 
metre eb'adındadır. Mermerden kit:§:be ta
şındaki tarih manzumesi Seyyid Vehbinin
dir; metni şudur: 

Hazreti şehriyari heft iklim 
Kutbi alem hidivi kisrA dı\d 

Yani Sultan Ahmed! 84.lis 
Yaver olsun ana cebir evtAd 

Öyle biır padişıihi ga.azi kim 
BAyezid andan eyler· istirş&d 

Oldu da.avatı devletü cihi 
Kudisiyaıııe zamf.m.e1 evrAd 

Bir vezire muvaffak Jtti a.ru 
Keremi bi diirigi rab,ı;ı ıbid 

Merhametkin mekrümet pişe 
Côd endişe Asaf istıdad · 

Sıhn azamı yega.n~ _alem 
Menbai ilmü. bilmü rüşdü sedAd 

Sadri Ha.tem Dih!Ld İbrahim 
Bahir kef 4satı kere$ m;u.tı\d 

Çünki ebri behıiri lu~finden 
Bağı alemde bende vi, izid 

Kıldı himımet Çubukluda yani 
Yapd.ırdı ayni pikü şa.f nihı\d 

Habbeza cilvegahi bi · hemtıı 
Gıbta fernıa.yi halefü (?) n.evzad (?) 

İtti bir ahvz ile yiııe şimdi 
Revnakın ol mesirenin müzdAd 

Havuz .amııuı ki buheyreı kulzüm 
Havuz amma ki havzi dyt ııl;Jid 

Bir gün ol gdhsılri vila.ye 
Geldi devletleı hizberi eihı\d 

Seyre ikba.I idüb sa.adetkı 
Seri havze olunca pay nih4.d 

Didl ol sadri Baykara, çaker 
Feyzi akdesden idüb istis'Ad 

Badezin bu mesirei haSli1l1 
Nimı olsun cihanda FeyzA.bı\d 

Baykara tacın attı şevkinden 
Sı'i.11 tarihin eyledim tidAd 

Oldu ha.kk.aa ki bi bedel tArlh 
«Cayi dilciı makaamı FeyzibAd.» 

1136 - 2· = 1134 (1721-172ı) 

Tarih tfilniyelidir, ta.tniye «Baykarı1 
ta.cm attı şevkinden» mısraında işaret edjl
miştir, yı1ni tarih mısraı hesab edildikden 
sonra- «Baykaraıı isminin ta.cı, ilk harfi 
olan «B» nin karşılığı 2 adedi tarih mısraı 
tutarından ç~anlacaktır, bu hesab ile de 
rakamla olan tarihi aynen tutmaktadır. 

Kitılbeden anlaşılıyor ki, havuz da İb
rahim Paşanın eseridir ve Çubuklu Mesi
resi b:.ı havuzun inşasınqan sonra FeyzAbıid 
adını almışdır. 

1965 de bu tdrihi havuzun -etrafı te-1 
örgülü bir demir parmaklık ile çevriJ.ntjş 
bulunuyordu, asılı bir levhada bu parmak
lık ile tel örgünün 7 Haziran 1958 de Pet-
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rol Ofisi tarafından konduğu anlaşılmak
tadır. 

Erdem YÜCEL 

ÇUBUKLU ·iLK OKULU - Boğaziçin
de Çub:ıkluda, köyün Mekteb Sokağında
dır. 

İlk binasına, Çubukluda bir· şatosu ve 
bir yalısı ile çok geniş -arazisi ve bir çiftliği 
bulunan Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşanın 
hayır eseri olarak ıbaşlanmışdı (B.: Abbas 
Hilmi Paşa). Mısır hükümdarı paşanın tt
tihad ve Terakki Fırkası erkfuıı ile geçine
memesi, İstanbulda maruz kaldığı bir sui 
kasd üzerine de Türkiyedep. küskün ayrı
larak Avrupaya gitmesi, Birinci Cihan 
Harbinin ilk yılında Mısır tahtını kaybet
mesi ve o büyük harb Çabukludaki mekte
bi 1914 da tamamlanmamış, metruk bırak
dı; bina ancak Cumhuriyet devrinde 1928 
yılında Maarif Vekaleti eliyle tamamlandı 
ve y-alnız oğlan çocuklar için bir ilk okul 
olarak 1928 - 1922 yılında tedrisata başladı. 
Yirmi yedi sene sonra, 1955-1956 ders yılı 

içinde binada tehlikeli çatlaklar görülerek 
okul boşaltılıp kapatıldı, bina . yıkdırıldı, 
yanında bulunan bir -arsa satın alınarak 
yeri. genişletildi ve 1855 metrelik bir yere 
zamanımızdaki · üç katlı beton okul binası 
İstanbul Vilayeti tarafından yapdırıldı. 
Ç:.ıbuldu İlk okulu altı yıllık bir fasıladan 
sonm 1961-1962 ders yılında ikinci defa 
olarak açıldı. 1964 yılında normal tedrisat 
yapmakta ve kız-oğlan karışık 450 talebesi 
var idi. Okul müdürü Bay Talat Gür 1949 
dan beri bu vazifede bulunmakta olup Çu
buklu İlk Ok:.ıluna çok emek harcamış bir 
maarifcimizdir. 1929 dan 1963 yılına·k-adar 
bu_ okuldan 381 oğlan ve 302 kız çocuk ilk 
okul diploması almışdır. ·. 

, Ha.kkı GÖKTÜRK 

ÇUBUKLU - KANLICA YOLU - Bo
ğaziçinin Anadolu yakasının ana sahil yo
i un un Kanlıca ile Çubuklu arasındaki par
çasının . adı, uKanlıca - Ç"J.buklu Yoluı:, da 
denilir; Kanlica Meydancığından Çubuklu 
Vapur İskelesine kadar uzanır; iki ar-aba 
rahatça geçebilecek genişlikte asfalt yol
dur. Kanlıca tarafından gelindiğine göre, 
mı tarafı rıhtım, denizdir. Çubukludaki 
Dalgıç Okulu bu cadde- üzerindedir. Geçen 
a-sır sonları ile asnmız başında pek şöhret
li eğlence yerlerinden Ç:ıbuklu Gazinosu 
da bu yol üstünde ve Çubuklu Vapur tske
~esinin karşısındadır. 

İSTAN:attt 

ÇUBUKLU KAPATMASI - Yukarı 
Boğaziçinde Kılıç Balığı av yerlerinden bi
rinin adıdır (.B:: Hılıç Balığı); Gazhdnenin 
önünden başlanır, tıi aşağı sularını bulun
caya kadar açılarak suların düzgün yerine 
çıkılır çıkılmaz, kayığın başı Yeniköy va
par İskelesine doğru düzeltilerek ağ .atılır; 
doğruca Çubukluya, Hidiv'in yalıları önüne 
akılır ve orada ağ toplanır. 

Biibl.: K,arakin Bey Deveciyar., Balık ve Ba-
lıkçılık. . . 

ÇUBUKLU KOYU - Dibi derin ve şid
detli akıntıya maruz bir koy olduğu için 
gemilere iyi :bir demir yeri değildir. 

ÇUBUKLU MESİRESİ GAZİNOSU -
Lale Devrinin Feyzabad adı verilmiş çu
buklu Mesiresi zamanımızda, parlak mazi
sini tahayyül bile ettiremeyecek d·.ırumda..: 
dır. Bir kenarında Çubuklu çeşmesi, Çeşme 
arkasında bir namazgıih, ortasında Çubuk
lu Havuzu, utı çınarlar altında kısmen Ga
zino -adını taşıyan bir kahvehfuıenin sınırı 
tahdid edilmemiş bağçesi olarak kullanıl
makda idi. «Gazinomuzda içki içilmez» di
ye bir de levha as.ılınış olan bu kahvehane
yi Ahmed Yetimoğlu adında bir za.t işlet
mekde idi; yazın soğuk suyJ bulunan, iyi 
kahve pişirilen, iyi çay demleyen temiz bir 
kıahve hane idi. Mesirenin, dolayısı ile ga
zinonun yalı kenarı bir takım acfüb bina
larla tamamen kapanmış bulunuyordu 
(1965, temmuz). 1934 Belediye Şehir Reh
berinde bu kahvehı1ne - gazino bağçesi eski 
mesire «Gülbağçesi» adı ile gösterilmiştir. 

ÇUBUKLU NAMAZGAııl - Lfile Dev
rinde Feyzabı1d adını alınış Çubuklu Mesi
resindedir; Çubuklu Çeşmesinin hemen ar
kasında mihrab taşı durmakda metrllk bir 
na:rp.azga.hdır. Çubuklunun Feyzaba.d · adı 

ile ihyasından çok evvel kur:ılmuş bir na
mazgah olduğu muhakkakdır; tesisi belki 
de !stanbulun fethi asrına kadar götürüle
bilir. Alçak kabartma olarak zincirli bir 
kandil motifi ile tezyin edilmiş mihrab ta
şının Lıile Devrinden önce konulduğu işçi
liğinden bellidir. 

ÇUBUKLU SUYU - İstanbul:.ın çok 
meşh:ır ve ma.l{bul menba sular. ndan biri
dir. Bu meşhur su Dedeoğlu Çiftiiği arazi
sinde, Göztepe denlien yer ile o civarda üç 
menb§.dan toplanır. Menbalarm verdiği su• 
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lar ayrı ayrı yollarla biri 1500, diğeri 1000, 
ve üçüncüsü de 2000 metreden olmak üze
re 50-60 milimetre· genişliğinde pik, ve · 2 
parmak kutranda galvanizli vidalı boru
larla aynı çiftliğin Batakdere mevkiinde 
150 metre küplük bir deposunda birikir. Bu 
depodan 80 lik pik ana isale yolu He Çu
buklu vapur iskelesi yanındaki 200 metre 
küplük ikinci depoya iner. 1901 de ilk tesi~ 
sat yapıldığı zaman is-a.Ie hattı çelik boru•
larla yapılmış ise de sonradan ç-elik boru
lar harap old:ığuridan, pik borularla değiş· 
tirilmiştir. Suyun verimi kuru aylarda gün
lük 60 metre küp, kışında bu miktarın art
tığı öğrenilmiştir. Çubuklu Gazinosunun 
yanındaki depodan dold:ırulan damacana
lar deniz yolu ile şehre sevk edilerek piya-
:sada satılır. · 

Dr. Saadi Nazım NİRVEN 

ÇUBUKLU VOLİ YERİ .:_ Çubuklu Va- · 
pur İskelesi ile Çubuklu koyu arasındadır; 
.balık avlama hakkı müstecirine · aiddir, 
,onun kayığı buluriınazsa sı1ir balıkçı ka
yıkları ı1idat ödeyerek balık avlayabilirler.-

Bibl.: Karakin B·ey Devıeciyan, Balık ve B,a. 
1~kçılık. 

ÇUHA, ÇUHACILAR - «Yün mensıl
;Cat, yünlü kumaşdan yapılan esvab» (Hü
seyin Kı1zım, Büyük Türk Lılgatı); · aynı 
:anlamda farsca «çuka» kelimesinden alın
mışdır, bazı eski metinler?e de çuka diye 
yazılıdır. Asırlar boyunca Istanbul çarşıla
rında yerli ve yabancı .çuhal,ar (bilhassa 
ingiliz ve fr,ansız çuhaları) satılmış, İstan
bulda da çuha dokunmuşt:ır. 

Bütün: kumaşlarda olduğu gibi çuha 
fiyatları harcanan yün çilesi üzerinden tes
bit edilir, renk farkları da ufak farklar ya
pardı, hicri 990 (m. 1582) tarihli bir fer
mandan en makbulünün kırmızı çuhalar 
olduğunu öğreniyoruz, aynı fermanda tcs
bit edilen fiyatlar şudur: 

100 çile kırmızı çuha!lln arşeu 
60 » » » » 
80 » sair 
60 »- )) 

)) 

» 
)) 

» 

2'00 akçe 
12-0 » 
160 » 
100 » 

A vrupadan ingiliz,. ve -fransız tüccarla~ 
rı tarafından gemilerle getirilen ç-µhalar İs
tanbulda çuhacı esnafına devlet nezaretin 
de hiç birine gadrolmamak üzere dağıtılıp 
satılrrdı. Gelen çuha mahdud olacağı için 
çuhacılar gruplara ayrılmış, çuha 'geldiğin
de b-:ı gruplara nöbetle verilir: 

rn,s2 - 1584 arasında çuhacı1ar k!ihya
lığı yapan David oğlu Sinan adında bir mu.
sevi idhal malı çuhanın tevzi işlerine hile 
karışdirıp gelen ingiliz ve fransız çuhak~.rı
nı kendi adamlarına verdirtmiş, bir kara 
borsa kurmuş, !stanbulda çuha fiyatları 
birden yükselmişdi; vazifesinden :atıldı, fa
kat el altından yine meşgul oldu, öyle ki, 
1584 de bu adamın çuha işleri ile :ığraşma
sının kesin olarak men edilmesi için İstan
bul Kadılığına hitaben bir. ferman çıkdı. 

Yine eski fennanlıardan ve narh . def
terinden öğreniyoruz .ki, hazır çuha ·esvab 
satıcıları da sıkı •bir devlet kontrolü altın
da idiler; boyları, kolları, etekleri, astarla
rı, düğmeleri nasıl olacağı teker teker tes-
bit edilmişti. 

Evliya Çelebi XVII. asrın ilk yarısında 
Dördüncü Sultan Murad zamanında yapıl
mış büyük bir esnaf - ordu alayını tasvir 
ederken (B.: Esnaf 'Alayları) çuhacılar
dan şöylece bahsediyor: 

ccEsnafı Çuha~ıyan - Dükkan 100, ne
ferat 107; pirleri Ebülhüda.yi Halebidir, 
kabri Mekkededir. Bunlar. arabalar üzerine 
londrin, karkaşone, nerriçe, paris; ankone 
(Londra, Karkason, Avustary,3.., Ankona) 
yetmiş çile çuhaları enda.zeleyip: - Ala!. .. 
bin kur :ışluk !. .. Al a !. .. iki bin kuruşlul-c !. . 
diyerek geçerler. ı:. 

Başda yeniçeriler, bütün kapu kü.lu as
kerine. yılda bir kat çuha esvab verilir-di; 
nefer başına 10 arşın ç:.ıha tesbit edilmiş
di ve bu ıa.sker çuhaları mavi renkli olup, 
Selaİıikde dokunurdu_ Askere mahsus miri 
çuha anbarı· İstanbulda Darphanenin . d~ 
buiunduğ'.ı Bayazıddaki Simkezhıinede ıdı. 

Bir anbar emininin emrinde 150 nefer mu
hafızı vardı. Yeniçeriler başda gelmek üze
re tevziata Kadir Gecesi ba._şlamr ve' üç gün 
·sürerdi. Taşradaki yeniçerilere çuha yeri
ne «çuha baba» adı ile piyasaya göre 10 
arşın çuhanın bedeli gönderilirdi. Çuha ile 
beraber sarıklık·astar ve. donluk gömleklik 
bez de verilirdi; çuha bahaya onların be
deii ilave olun:ırdu. 

İstanbul delikanl~ları arasında, onla
rın da bilhassa garip bekar uşakları için 
bir kat çuha esvaba sa.hib olmak büyük şey 
bilinirdi. İstanbulun eski zengin kibar ka
pularında yılda iki bayram· bütün bende
gana bir bohça içinde esvab ve çamaşır da
ğıtılırdı (B.: Boğça); faraza bir ç:ıbukdl1r 
gencin boğçasının içinden bir kat çuha es-
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vab çıkması efendinin ona aşırı iltifatı bi
linirdi. 

Yaşlı, dul, zengin ve erkek canlısı İs
tanbul yosmaları yalın ayak ve yarım pa
buçlu fakat kaşı gözü yerinde, eli ayağı 

düzgün ve bıçkın meşreb ayak takımından 
delikanlıları oynaş olarak elde etmek için 
onlara bir elmas gül yüzük, gümüş yahud 
altın bir koyun saati bağışlarlar, bir kat 
da çuha esvab yapdırırlardı; bu üç şey o 
yollara sapmış olanlar arasında adeta an' -
aneleşmişti ki, tstanbulun aşk ve mUhab
bet masallarında teferruatı ile anlatılmış
dır. Aşağıdaki kıt,alar çUhalarla süslenmi~ 
pırpırı delikanlı portreleridir: 

HAYTA 

Altı kaval beYin üstü şişhiııe 
Sırmalı çuhayla gezer daltaban 
Şalı ver b,ı(ş arşın şehlevendane 

Kahve peykesinde yatar balaban. 

TULUMBACI 

Al çuhalar kesd.ireyim çapkuıa 
Şehida.n.ı kaJendera.n aşkma 
Yangıncıd.ıır açar rengi Ateşin 
Anı gören vallah döner şaşkına 

HANIM OYNAŞI KAYIKCI 

Benli Binnaz Hanım çift otuzunda 
Hamlacı şehbaza yakmış abayı 

Kesdirdi Londriq. çuhadan cebken 
Çekdi a.guuşine bürehne payı 

HANIM OYNAŞI TERSANE ÇIPLAĞI 

Cevizli Kouakdan aldım haberi 
Hanım camehı1ba çekmiş neı.ı 

Ne de açmış Yı1hu şu mor çuhalar -
Dünkü çiplak: olmuş şuhler serveri 

HANIM OYNAŞI YANAŞMA 

Çalıdan halıya çekdi oğlanı 
Anası yerinde hamamcı karı 
Sırmalı çuhalar samur kürk ile 
Ağa yapdı dünkü bitll bekArı 

HANIM OYNAŞLARI 

Denizde kum yosma bauımda para 
Çuhalar kdsdlriır toy oğlanlara 
Hamlacı, kalaycı, yorg~cı, hallaç 
Tazem zeberdest pehlivanlara 

ÇUHACI HANI - Nuruosmaniye Ca
miinin fevkaani avlu köşesi i1e Mahmud
paşa yokuşunun üst başı arasında uzanan 
ve kendi adını taşıyıan sokakda ve Büyük 
Kaı:;taıı Çarşının karşısındadır. Hadikatül 
Cevaminin kaydına göre on sekizinci asrın 

.•:..-. 

ilk çeyreğinde 1718 ile 17 30 arasında sadır
ıtzam Nevşehirli Damad İbrahim Paşa tara
fından yapdırılmıştır. 1<Çuhacılar Hanı» di
ye de anılır (B.: Çuhacılar Hanı Mescidi). 
Hanın esasının bir bizans yapısı olduğ'.ı da 
söylenir. 

istanbulun kakmacı - kuyumcuları 
(kendilerine verilen kıymetli taşlar ve al
tın ve gümüşlü mücevher yapıcı sanatka.r
lar) yüz elli ytldan beri bu hanın içinde 
toplanmışlardır, daha evvelleri han, tama
men çuha tüccarları tarafından iskan edil
miş idi, Çuhacılar Kethüdası da o handa 
otururqu, ki han adını da o münasebetle 
almışdır. 

Büyük bir iç avl':ıyu fırdolayı çevirmiş 
iki katlı ve kesme taşdan birbinidır. İkin
ci katdıaki odaların avlu tarafının önünde, 
taş sütunlar arasına atılmış kemerler ile 
yine fırdolayı bir revak - koridor vardır, o 
ikinci katdaki odaların, ve onların önünde
ki bu ruvakın üstü kurşun kaplı kubbe
lerle örtülmüşdür; oda kapularının kapu 
kanatları demirdendir. 

Hanın sokak kap:ısu da demir kanadlı
dır ve sokakdan hana ve han avlus:ma üs
tü tonos kemerli uzunca bir geçid ile giri
lir; ikinci kata çıkan taş merdiven, bu ge 
çidin avlu tarafı başındadır. 

Rivdyet edildiğine göre iç avlunun or
tasında eskiden büyük bir havuz bulunu
yormuş, sonra ibtal edilmiş ve yerine de 
kıtgir bir bina yapılarak hanıa e·klenmişdir. 

Han odabaşısı Ruşen Kılıçaslanın ver
diği malumata göre ÇUhacı H'.anının dörtte 
bir hissesi evkafın olub dörtte üçü eşhas 
elindedir. İç ıavlu ortasındaki muhdes iki 
bina da dahil bütün han 134 göz-odadır; 
bu odaların hepsi dükkan - atölye olarak 
kullanılrrıaktadır: 78 kakmacı kuyumcu, 7 
gümüş işçisi, 5 elmastraş, 6 silindirci, ,11-
tın eritic.i - ayarcı, 4 altın yaldızcı, 6 dök
meci, 6 tornacı, 6 karyolaci, 1 darbhane al
tın bilezik ayarcısı, 1 elektrikçi, ı gelin tel
cisi, ı kutuc-.ı, 3 mineli rozet yapıcısı, 1 ci-
1.Acı, ı kapu kilidi ve gömme kilid imalıtt
hanesi, ı maııangoz, 2 kahvehane, 2 aşçı ve 
ı mezeci vardır (1964). 

Çuhacı Hanı hicri 22 zilhicre 1168 (29 
eylül 1755) büyük Hocapaşa Yangınında 

yanmış, bugün görülen bin§. o yangından 
sonra tı1ıniren yapılmışdır; hiç şüphesiz ki 
ilk yapısının güzelliğinden çok şeyler kay
betmiş olaoakdır. 

Hakkı GÖKTfiRK 
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ÇUHACI HANI SOKAĞI- - Eminönü 

Kazasının Bayazıd Ndhiyesinin Tayahı1tun 
Mahalılesinde, Büyük Kapalı . Çarşının 
önünde! Nuruosmaniye - Çarşıkapusu cad-
desi ile Mahmud Paşa Yokuşunun üstbaşı 
arasındadır. Bir çarşı boyudur. 10 kuyum
cu, 3 madeni eşya satıcısı, 1 kalem kakmacı, 
1 çeyizci, 1 saatci, 1 tuhafiyeci, 1 kundu
racı ve 1 kalıpçı vardır. Büyük Kıapalı Çar
şıda Ağa Sokağı bu Çuhacı Hanı Sokağına 
çıkıar, ki Ağa Sokağının Çarşı içindeki öbür 
ucunun karşsında İç Bedestan ( Cevahir 
BedestAnı) bulunmaktadır. 

Hakla GÖKTÜRK 

ÇUHACILAR HANI lt.l~SCIO.I - Bü
yük Kapau Çarşısının Nuruosmanıye taraiı 
önunae, Nuruosnıanıye· - ~arşuKapu L;acı

desmi ıv.ı.a.nmuct .l-'iaşa Yokaşuna oag.Layan 
çwıacı liıanı. ı::,okağmcta Çunacı Hanmaa
cıır. liactıkatül Cevami .şu maıümatı ven
yor : ((Nuruosmanıye Camii kurbinct·euır, 
oanisi lğneci l:!ahac Hasan Ağla.dır; merırn
aı mıüm değildir, mescid (lianda) kapu 
üstüncıedir, minberi mezkur han. yapılırKen 
konmuşdur; hanın ,bı1niSi maktul Damad 
(Nevşehirli) lbrahim Paşadır.ıı 

Bu satırLar gösteriyor ki kdgir ve fev
kaani olan bu mescid, On sekizinci asrın ilk 
yarısında 1718-1730 arasında yapılmış Çu
hacılar Hanından evvel yapılmış, hıan inşd 
edilirken binı1sı içine alınarak kapu üstün
de kalmışdır ve bu arada minber de kön
muşdur. 

1893 doğumlu olup 1904 de on bir ya~ 
şmda iken Istanbu1a gelen ve tam altmış 
yıldan beri ÇUhacıl&' Hanında kahvecilik 
yapmakda olan Avadis Mesropyan: ı,cMes
cid Birinci Cihan Harbi içinde 1914 yılma 
kadar ibı\dete ,açık idi; altı üstü iki kısım
dı, sonra kapatıldı, hana iki oda olarak na.
ve edildill demişdir. 

Mescide han kapusunun sağ tarafın
dan önce beş basamak taş, sonra beş basa
mak da ahşab merdivenle çıkılır; her iki 
kısmı da beşik kubbe örtülüdür; ikinci kı
sım hanın ikinci katında 8 ve 9 numaralı 
odalar arasındadır; asıl iba.det salını bura
sıdır, altda kalan diğer kısmın müezzin 
meşrıltası olacağını tahmin ediyoruz. 1964 
yılında eski mescidin alt kısmında bir kar- · 
yola imala.thıanesi, üst kısmında. da bir dö
kümcü atölyesi bulunuyordu; ilk kısmında 
sokağa bakan demir parmaklık korkuluklu 
ezan yeri ha.lı1 durmakda idi. 

Hakkı GÖKTÜRK 

ÇUHACIOĞLU SOKAĞI - 1934 Bele
diye Şehir Rehberine göre (Pafta 11, ma
halle numarası 37) Yenikapuda Yalı Ma 
hallesi sokaklarından; deniz kenarında ka
dim sur kalıntısı ardında Yenikapu Kum· 
sal Sokağı ile tren yolu boyu arasında uza
nır; yalı boyu büyük caddenin açılmasın
dan sonra yerine gidilip şu satırların yazıl
dığı sıradaki durumu tesbit edilemedi 
(1964). 

ÇUIIACIYAN (Annik) - Tiyatro sa
natkdrı; 1871 de kızk,ardeşi Tereza Çuha
cıyanla birlikte sahneye çıkmıştır. Serbest 
ve temiz konuşmak kabiliyetini haiz olan 
bu sevimli aktris, bazı safderun (ingenue) 
rollerde başarı kazanmı§tır. Bunlar arıasın
da ccCesar Borgia>:, da Paolo, ccParis Fakir
leri» nde Claudette, ccAngelo Malipieri» de 
Daphne, ((Pamel,a>> da Constance, ccGeorge 
Dandin» de Clitandre zikredilebilir. Bil
hassa bu sonuncuda cariyelik rolünün en 
yüksek mertebesine yükselmiştir. Aynı za
manda istidatlı bir ses sanatka.rı ve dansöz 
olmuştur. 

_ Doğduğu ve öldüğü torihler tesbit edi
lemedi (Şarasan, Türkiyede Ermeni şanat
ka.rlar). 

Kevork ~AMUKCİYAIJ 

ÇUIIACIYAN (Dikran) _,_ Türkiyede 
ilk defa opera ve operet besteleyen ve sah
neye koyan büyük kompozitör, piyanist ve 
maestro ve musiki muallimi; Sultan Mecid
in gününde saatcıbaşı olan ve çalgılı s,aa
tin mucidi olduğu söylenilen Kevork Çu-
hacıyan'ın büyük oğludur; 1836 veya 1837 
yılında (Sarkis Tütüncüyan'a göre 1840 da) 
bazı kaynaklara göre Galatada, bazılarına 
göre ise Beyoğlunda doğmuştur. Tahsili va
sat bir seviyede kalmıştır. Çok erken mu
sikiye karşı müstesna bir ilgı ve meyil gös 
termiştir. Bunu gören babası, Manzoni ad · 
lı İtalyan bir sanatkardan piyano dersleri 

. aldırtmıştır. Bu sıralarda babası ile birlik.· 
te tiyatro . temsillerinde de bulunmuş ve 

. bunlar müstakbel sanatkar üzerinde bü
yük tesir icra eylemiştir .. 

1861 de Milanoya gönderilerek oradıi 
hususi musiki kurslarına devam etmiştir. 
Bazı kaynaklarda Mila.no Konservatuarma 
devam ettiği yazılı ise de, bu va.rid değildir. 
İstanbula avdetinden sonra, 1862 de, «Kı
nar» adlı errnenice aylık bir musiki mec-
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muası neşreden Kapriel Eranyan'la ( 1827-
1862) teşriki mesai yapmıştır. 

1864 de, Bedros Mağakyan'ın idaresi 
altında faaliyette bulunan ve yeni teşekkül 
eden Şark Tiyatrosunun sanatkıtrlariyle 
temasa geçerek marş ve sair bazı :ıfak te
f ek bestelerini temsiller esnasında icra et
tirmeğe muvaffak olmuştur. Aynı yıl Mat
mazel Annik Abazyan'la (1839-1925) evlen
miştir. 1stanbula dönüşünden sonra orkes
tra ve korolarda maestroluk yapmış, mu
sikiye dair konferanslar, ve hayatını ka
zanmak için de hususi dersler vermiştir. Bu 
sıralarda, orkestra, koro ve piyano için bir
çok p,arça bestelemiştir; «Kınar)) (keman
çe) adlı bir de musiki cemiyeti kurmuşt:ır. 

Dikran Çuhacıyan 
(Resim: Sabiha Bozcab) 

1868 de kaleme aldığı uİkinci Arşak» 
(Arsace) veya ((Olympia» adlı büyük ope
rasını hassa mimarı Serkis Bey Balyan'ın 
köşkünde son provaları yıapılırken, temsil 
edileceği Naum.'un Tiyatrosunun, 1870 yılı 
Mayıs ayında vuku bulan Beyoğlunun bü
yük yangınında kül olma.siyle ç-.ıhacıyan 

hayal sukutuna uğramış ve geçinmek için 
tekrar ders vermeğe başlamıştır. Müteaki
ben Sultan Bayazıd meydanında bulunan 
Askeri Misafirhaneyi kiralayıp, büyük mas
raflar yaparak tiyatroya ifrağ etmiş ve bu
rıa.da da Karakin (veya Eğyazar) Melik
yanla beraber temsiller vermiştir. 

1872 de temsil edilen uArifin Hilesi» 

adlı operetin başarısından cesaretlenen 
Meli.kyan parlak va.adlarla senede Çuhaci- . 
yana_ üç ·operet bestelemesini teklif etmiş
tir. Bu anlaşmaya göre, D. Çuhacıyan ay
da 25 alturı ve her ,bir opereti için de 250 -
300 aıt:m müellif hakkı alacaktı. Ostad, 
187'4 de «Köse Ka.lıyaı:, yı bu şartlar altın
da .hazırlamıştır. S. Tavityan'a göre b.u sı
rada, hayranlarından biri olan Karekin 
Melikyan •bir koronun teşkili ve yetiştiril
mesi için bestekara ,ayrıca. 1500 altun ver
mişdir. Aynı yıl, Orta.köyde, . Taşmerdiven 
adlı semtte büyük bir yangın o1muş ve D. 
Çuhacıyan'ın evi, eşyaları ve şahsi •evrakı 
da yanmıştır. Hayırlı bir tesadüfle operet
lerin partisiyonları dostu Kevork ' Abdul
lahın yanında bulunduğundan k:ırtulmuş-· 
tur. 

. 1873 de, ,Beyne1milel Musiki Festivali -
nin daveti üzerine «İkinci Arşak» operası
nı temsil etmek üzere, Vartovyan Tiyatro
sunun birinci süflörü Dikran Kalemciyan
la beraber Viyanaya gitmişse de, muvaf
fak olamıyarak az sonra tstanbula dön~ 
müştür. 

Güllü Agop, Çuhacıyan - Meli.kyan 
Operet Heyetinin başarılarını görerek ken
disi de Batıdan operetler tercüme ettirip 
temsil etmeğe başlamış ve 1Çuhaciyanın he
yetinden· bazı elemanları tarafına ayartmış
dır. üstada karşı besledikleri büyük m:.ı
habbetten dolayı, ancak Takvor Nalyan, 
Haçik Papazyan, Şazik Köylüyan, Ohannes 
Acemyan ve Dikran Kalemciyan gibi birka:ç 
sanatkir ve ufak bir koro kendisine sadık 
kalmışdır. İlerde bunlardan bazıları aa ay~ 
rıldığından, Beyoğlu ve Kadıköyde yerdiği 
temsiller aksamış ve kumpanya dağµmış-

. tır. 
1876 da, Sultan Hamid Çuhacıyan'ın 

faaliyetini durdurmuştur. 
1878 de, Türk-Rus S:ılh Muahedesi im~ 

zalandıktan sonra, grandük Nikola'nın şe
refine tertiplenen merasime, Çuhacıyan da 
eserlerinden hazırladığı bir · programla ka~ 
tılmış ve orkestrayı bizzat kendisi idare et
miştir. Törende Sultan Hamid de hazır bu
lunmuş ve bestekıir - maestro'yu nişanla 
taltif etmiştir. Bu münasebetle .kendisine 
Grandük Nikola nişan vermiş; muhtelif 
tarihlerde, Fransız .ve İtalyan Hukılmetleri 
de güzide bestekıira nişanlar vermişlerdir. 

1882 - 1683 yıllarında, Osküdards., Ce: 
maran Mektebinde musiki muallimi olmuş
t-:.ır. 
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1890 da «Zemire» adlı operasını beste

ledikten sonra, ertesi yıl Parise gidip ora
da hu eserini temsil etmek istemiştir. Fa
kat bu iş büyük masraflara muhtaç oldu
ğundan, Fransamn namlı Ermeni zengin
lerinden Kapriel Ekneyan'a müracaat et
miş, o da teklifi müsbet karşılamışsa da, 
vaadini yerine getiremeden az sonra ölmüş~ 
tür. Çuhacıyan, Pariste Alder namında· bir 
maestro ile tanışarak onun idare ettiği 
ccSplendide - Taverneıı adlı orkestraya, 
~01ymia» nın uvertürfüıü ve ccFantaisie 
Orientalen ismini taşıyan bestesini icra et-_ 
tir-ebilmiştir. Bu vesile ile bir musiki mü
nekkidi Çuhacıyan için c<Türkiyenin Offen
bachı» demiştir. Maamafih bu mahd:ıd 
muvaffakiyetler üstıtdı tatmin etmemiştir. 

« Zemire» - Operası temsil edilemediği 

için hayal kınklığina uğrayan Çuhacıyan, 
1892 de- İstanbul'a dönmüştür. Bu si.ralıar
da maddi sıkıntıya uğ'ra.yan büyük sanat
karın şerefine, dostu Sımpad Keseciyan 
(vefatı 1928 de) tarafından B-eyo(İlunda, 
Kcnkordia Salonunda, Mınakyan Kumpan
yasının iştirakiyle temsilli bir konser teır-
tiplemiştir. · 

189e• de tekrar Parise giderek, ((Opera 
B:1f» Tiyatrosunda ccZemire» Operasını 

temsil etmişse de, umduğu başarıyı elde 
edemediğinden, İstanbula dönmek için 
Leblebici Operetini Jubert Neşriycıt Dairesi· 
ne satmak mecburiyetinde kalmış9ır. 

- Son defıa temsiller vermek ve oradan 
da Parise geçmek gayesile İzmire gitmiştir. 
Fakat henüz emelleri tahakkuk etmeden, 
orada, 25 Şubat 1898 de, yüzünde beliren 
bir kanser tümöründen, ızdıraplı günler
elen sonra vefat etmistir. Ölüm döşeğini de, 
son sözü olarak, Verdi'nin Othello Oper.ası
nın partisiyonunu istemiştir. Cenaze ~ere.
simi ölümünden üç gün sonr_a. yapılmış ve 
Diran Kasparyanla Sımpad Keseciyan'm 
gayretleri sayesinde m·..ıtantan olmuştur. 
Törende Patrik Varjabetyan için besteldi
ği cenı1,ze marşı çalınmıştır. 

1903 de, İzmir Ermeni Mezarlığında 
bulunan kabri üzerine, Sımpad Kecıeciyan
ın, Arutyun Sinanyan'ın, Diran J<:aspar
yan'ın, ve Istepan Agayan'ın himmeti ile 
ı;anına !§.yık bir §.bide dikilmiştir. 

Hürriyetten sonra, Arşak Ben1iyan'ın 
Operet Kumpanyası, İstanbulda D. Çuha
cıyan'ın eserlerini ihya etmiştir. Mumai
leyh 1910 da, Sempad Keseciyan ve Ervant 
Tolayanla birlikte bir tiyatro h~yeti teşkil 

edip, Rumanyayı, Belçikayı ve İngil,tereyi 
ziyaret ederek temsiller vermiştir. B:ı me
yanda ((Leblebici Horhor Ağaı:. opereti kah 
tamamiyle, kah kısmen sahneye konulmuş
dur. 

1948 de ölümünün ellinci yıldönümü 
münasebeti ile Beyoğlu Gençlik Kulübü 
amatörleri büyük bir koro ve 80 kişilik kad
ro ile Leblebici Horhor Ağayı temsii etmiş 
ve çok muvaffak olmuşdur (Fakat bu asil 
alaka,· bir amatör gençler tophıluğundan 
önce türk sahnesini temsil eden otoriteler
den beklenirdi. İst. Ansiklopedisi). 

Dikran Çuhacıyan, Doğu mu-siki çevre
lerinde, Şarkın musiki motiflerini Batı mü
ziğiyle kaynaştıran ilk bestekttr olmuştur. 
Bu maksadla minör ccgamıneıı ları kullan
mıştır. Ünlü aktör Aruty-..ın Aleksariyan'ın 
oğlu musiki münekkidi Nubar Aleksanyan 
1926 yılı Teotik Salnamesinde (s. 459), bu 
hususta ezcümle şunlart yazmaktadır: 

cıÇuhacıyan'ın eserlerinde iki keyfiyet 
göze çarpar. Birincisi dramatik hareketin 
(mo:ıvement) kuvvetidir. Bu baıbda Çuha
cıyan'ın hareketlerinin daima çeşitli ve 
canlı olduğunu söyliyebiliriz. Meseh\, İkin
ci Arşak Operasının uvertüründe sekiz de·
fa hareket değişmektedir ki, bu ender rast
lanan bir keyfiyettir. ccRythme» eve ((gam
me» a gelince, melodinin gidişatı ağır ol
duğu zaman çok defa minör . gamları kul
lanmaktadır. Gidişat hızlı olduğ"..ı zaman 
da, gamlar bıi-zan ((mineure harmonique», 
bıizan alaturka ve bazan da ıalelıtde major 
şeklini almaktadır. Zemire'nin gamını ((sole 
majeureı: dür, fakat ((rythme» i arap melo
dilerinin ccrythme» ini andırır. Çuhacıyan 
dıa Offenbach gibi kuvvetli ccrythme» ler 
kullaı1maktadır. 

((Armoniye- gelince, umumiyetle eserle
rinde basittir. Modulation'lar klıisik şekle 
uyarak hemen hemen daima {(Accords de 
sepıtieme» İ'erle yürümektedir. B.iılhass:a 
Şark melodilerinde, m:ıhtelif ccpedale» şe
killerine rastlanmaktadır.» (N. Aleksan
y,an). 

Dikran Çuhacıyan'ın, hakkında yerli 
ve ecnebi basınında çıkan yazüarın nez
dinde bulunan koleksiyonunu, 1895 de, 
kendisine bir tiyatro heyeti müdürü süsü 
veren İngiliz tebaalı bir Musevi, L-0ndrada 
eserlerini temsil etmek teklifinde buluna
rak bu hususta zemin hazırlamak vaadiy
le ~!inden almış ve bir daha meydana çık
mamışdır. 
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Türk Ansiklopedisinde çok kısa hal 
tercemesinde şunlar yazılıdır: 

. «Ç:ıhaciyan piyanist olarak bir çok 
Avrupa hükümdarl,arı huzurunda konser
ler vermişdir, Hem musikimizin batıl-aşma
sını sağlamış, hem de türk melodelirinin 
Avrupada tanınmasına yol açmıştır, Saf 
bir Anadolu köylüsünün tstanbuldaki serü
venlerini anla-tan ve neşeli şarkılarla süs
lenmiş Leblebici Horhor Ağa Çuhaciyan'
ın en çok tanınmış eseridir ve günümüze 
kadar operet sahnelerimizde oynanmakta 
devam etmektedir.,, 

İbnülemin Mahmud Kemal tnal'ın son 
eseri olup ömrü vefa etmedi~ için Avni 
Aktuç tarafındıan tamamlanan «Hoş Sadi -
Son asır türk m:ısikişinasları» isimli eser
de, batı musikisinde her iki yazarın kı:üem 
. sal§.hiyetsizliği dolayısı ile Dikran Çuhacı-
yan'a 1§.yık. olduğu yer- verilememiş ve şu 
satırlarla yetinilmişdir: 

«Şark m'llsikisi ile ga11b mı1sikisini ilk 
defa biri birine mezcederek bir kaç operet 
yazmıştır: «Arifin hilesi», «Leblebici Hor
hor Ağa» ,«Köse Kı\hyan, «Olympia», «Ze
rnireıı operetlerinden bilhassa «Leblebici 
Horhor Ağaı: meşhurdur. 1874 senesinde 
Agyazar Melikyan ile birlikte bir tiyatro 
k:ırarak İstanbul ve Beyoğlu semtlerinde 
çalışmaya başladı, oldukça da rağbet gördü, 
fakat tiyatro heyeti bir müddet sonra (la
ğıldı. Zemire adındaki operetini Paris sah
nelerinde oynatmak istedi ise de muvaffak 
f.)lamadı: İ~mire çekildi, 10 mart 1898 de 
oradıa seffilet iqinde vefat etti. Cenazesinde 
kendi bestelediği ölüm marşı çalınmışdır.» 

Aşajtıdaki satırları ermenice ve frans1z
ca di1lerinde sanat münekkidi ve Ç:ıhacı
yan Operet Heyetinin başlica şahsivetlerin
. den Ohannes Acemyan'ın 29 Mart 1908 ta
rihli t<Luys» (Işık) mecmuasındaki bir ma
kaalesinden alıyoruz: 

«Ermeni sahne sanatkArlariyle. operet 
tiyatrosunu 'kurmak serefi. tamamivle mu
sikişinas ve italy,an Ekolünün talebesi Cu
hacıyan'a aittir. Bu istidatlı ve azimli sa
hıs, opereti inkişaf ettirmek hus:ısunda 
umitli idi. Bu ümitledir ki, günün birinde 
bir koronun tesekkülüne teşebbüs etti .. Bu 
iş kolay değildi. Sanata karsı büvük fera
gata ve ,aska mfilik olmak getekti. Cuha
cıyan kendisini ve ailesini ~ecindiren ders
lerini terk etmek zorunda kaldı, Vartovvan 
gibi, sağda solda dolaşıp, güzel sesli ve 
mumküns•e yakışıklı genç. erkek ve· lnzlar • 

arayıp bulmağa mecbur oldu. o kadıar ki
şiyi aylarca tut:ıp iaşelerini temin etmek 
alelacele yetiştirip, solfeje, dansa ve mu~ 
sikiye alıştırmak, bağarmak itiyadlarım 

unutturmak ve nihayet tedricen musiki 
telaffuzunu öğretmek mecburiyetinde kal
dı.,: 

Şarasan'ın (Sarkis Tütüncüyan), 
«Türkiyede Ermeni Sahnesi ve Sanatk!rla
rı» adlı ermenice eserinde şu satırlar ya
zılıdır: 

«Çuhacıyan'ın bütün eserleri de 
ölümsüzdür. üstad onlarda Şark Musikisi
nin melodilerini bütün sihri ve hayali ile 
Batı Musikisinin şartlarına intibak ettire
bilmiştir. Böylece bir musiki değişikligi 
(var-iation) meydana getirmiştir ki, geç
mişte bazı Avrupalı büyük bestek§.rlar ta
rafından denenmiş olduğu halde, çok sff. 
nük ve big§.ne kalmıştır. Çuhacıyan. dün
ya musiki tarihinde hus:ısi bir mevki işgal 
etmeye Ia.yıktır. Zira eserlerinin ekseriye-. 
tinde, teneffüs ettiği bütün hayat . belir
mektedir, Fikirlerinin tazeli~i, müzik. tek
niğinin muhtelif. nüansları ve orijinal ka
rakteri ile, sanatı, Şark Musikis-inin en üs
tün billurlaşmasıdır, O, halk kütlelerinin 
derin fakat maalesef kısa süren büyük te
veccühüne nail olmağa hıak kazanmıştır.,ı 

1926 yılı Teotik Salnamesinde çıkan, 

tiyatto tarihi müdekkiki Sempad. Tavit
yan'ın (1858 - 1926) notlarında ise şu satır

. lar kayıdlıdır: 
«Dikran Çuhacıyan sırf mümtaz bir 

bestekar ve musikişinas olarak kalmadı,. 
aynı zamanda Türkiyede yeni bir çıjtır aç
tı, kat'i bir tesir icra eyledi ve dr,amatik 
ıtiyatroya da tepkileri olan operet tiyatro
sunu kurdu, Onun sayesinde, Serovpe Ben
liyan ve sfür üstadlar meydana geldi. B:.m
lar ilerde, Çuhacıyan'ın eserini· az veya çok 
başarı ile devam ettirdilerı:; 

Siman Kapamacıyan da, 1929 yılı sal
namesinde ezcümle şunları yazmaktadır: 

«Eserlerinin muvaffakiyetine muvazi 
olarak, şanssızlıklara da maruz kalmıştır. 

·· Olympia'nın, Avrupa heyeti tarafından Na
um'un Beyoğlundaki tiyatrosunda temsil 
edilmek üzere Sarkis Bey Balyan'm evinde 
son provaları yapılırken, orada hazır bulu
manlardan, zamanının bahriye erkıtnın
dan Robert Paşa güzide bestekara yaklaşa
rok ş-:.ı sözlerle· hayranlığını ifade etmiştir: 
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- Denizciler umumiyetle taş yürekli 
insanlardır, fakat operanızın melodileri ha
kikaten kalbimi müteessir etti!» 

Zamanının Avrupa basını da Çuhacı
yandan sitayişle bahsetmiştir. İtalyan ga
zateleri onu ull Verdi Armeno» (Ermeni 
Verdi), fransizca gazeteler ise «L'Offen
bach de l'Orient» (Şarkın Offenbach'ı) tes
miye etmişlerdir. Keza, Le Temps gazet~ 
sinin muharrirlerinden M. Weber de onun 
hakkında methiyeler dolu yazilar neşret
miştir. 

Dikran Çuhacıyanın eserleri çok çeşit
lidir; 1 - Opera ve operetleri: · 2 - Solo 
şarkıları; 3 - Dini besteleri: 4 - Piyano 
parçaları olmak üzere başlıca dört kısma 
.ayrılır. 

:Başlıca eserleri şunlardır: . 
İkinc{ Arşak (Arsace II) veya Olympia 

- 1868 de bestelenmiş büyük bir operadır. 
İki isim taşıdı~ için, bazı kimseler tarafın
dan biribinden ayrı iki eser olduğu zanne
dilmiştir. Mevzu-.ı Milıidi dördüncü asır Er
meni tarihinden .alınmıştır. Vak'a 350 yı
lında Ermenistan'ı.n Vağarşabad şehrinde 
geçmektedir. Bu sebeple Sultan Hamid'in 
gününde tamamı sahneye konulamamış
dır. Ancak 1869 da, . Kral İkinci Arşak'ın 
zevcesi Olympiıa'nın adiyle Naum'un tiyat
rosunda kısmen temsil edilmistir. Libret
tosu şair Tovmas Terziyan tarafından önce 
İtalyanca olarak yazılmış ve bilı1hare Sirop
yan Hekimyan tarafından ermeniceye çev
rilmiştir. Tiyatro tarihi müdekkiik Sımpad 
Tavityan ise ermenicesini de Terziyan'a 
atfetmektedir. Çuhacıyan önce bu eserinin 
uvertürünü bestelemiş ve ilk defa, Nubar 
Aleksanyan'ıa göre hassa mimarı .Serkis Bey 
Balyan'ın evinde, Sımpad Tavityan'a göre 
de hassa mimarı Agop Bey Balyan'ın evin
de icrA edilmiştir. Bilı\hare, Viyana ve Nıa
poli gibi Avrupa şehirlerindeki kom erlerde 
icra, ol-.ınarak bestecisine şöhret kazandır
mıştır. 

Uzun müddet kaybolduğı.ı sanılan ope
ranın el yazması 1942 de kompozitor Ke
vork Dikranyan tarafından Ermenistan 
İlimler Akademisi arşivinde bulunmuştur. 
Librettosu rejisör .Armen Kulakyan tara
fından islı1h edilmiş, musikisi ise, K. Dik
i'anyan, Şahvertyan, · Levon Hocaeynatyan 
ve Mikayel Tavm.zyan tarafından retüş 
görmüşdür. Bu tebeddülAttan sonra, ilk 
temsili 17' Kasım 1945 de Erivan Devlet 

Operasında yapılmıştır. 1956 yılında da 
esere bir dans sahnesi na.ve edilmiştir. 

Arifin Hilesi - İlk Türk operetidir. 
1872 veya 1873 de bestelenmiştir. İlk defa· 
1874 de büyük başarı ile Beyazıd Meyda
nındaki Misafirhane adlı binada temsil 
edilmiştir. Primadonna soprano Şazik Köy
lüyan. jeune primer ise zevci aktör ve mü
nekkid Ohannes Acemyan olmuşt:ır. Mev
zuu halkın hayatındon •alınmıştır. Melodi
leri alaturka ise de batı müzi~ de yer al
maktadır. Eserin librettosu Nikola Gogol' -
un (1809-1652) ((Revisör» adlı komedya.~ı

nın adaptasiyonudur. S. Tavityan ise ünlü 
Fransız bestekıirı Boieldieu'nün ( 1175 -
1834) «No"..lveau Seigneur du Village» (Kö
yün yeni ağası) isimli eserinden, Kıbrıs 
Fransız Konsoloshanesi tercümanı Hovsep 
Yazıcıyan tarafından Osmanlı sahnesine 
adapte edildiğini yazmaktadır. N. Aleksanc 
yan da bu eserin hazırlanmasında, D. Çu
hacıyan'ın İtalyıan bestekarı Alboretto ile 
teşriki mesai ettiğini kaydetmektedir. Ese
rin ilk temsili için provalar aylar sürmfü; 
ve Çuhacıyan 30-40 kişilik tecrübesiz bir 
koroyu sahne müziğine alıştırmak için bü
yük güçlükler çekmiştir. 

Köse Kıihya - Bu operet 1874 de bes
telenmiş ve aynı yıl da temsil edilmistir. 
Librettosu aktör K1arekin Restuni tarafın
dan yazılmış bir komedidir. N. Aleksan
yan'a göre, münekkidler tarafından bn 
operetin çuhı:ıcıvanın şaheseri addedilme
sine rağmen, Arifin Hilesi ve Leblebici Ho~
hor Ağamn dı'ınunna bulunmaktadır. 

Bu eser 1950 de f.:;t:mb:ıJda. Veg,a Ti
yatro Heyeti tarafından ermenicc olarak 
temsil edilmiştir. 

Leblebici Horhor A~a - 1875 de bes
telenen bu operet. Çuhacıyan'ın en fazla 
rağbet gören ve en ponüler P.seridir. Lib
rettosu aktör Takvor Nalyan (1843 - 1876) 
tıarafından türkce olarak kaleme alınmış
tır. İlk temsili 1875 yılı Kasım avında ya
pılması kara.rlaştırıJm,ş olduğu halde, Ma
dam Şazik'in ralıa.tszlılh dolavısivle 11 Ocak 
1876 tarihine tehir edilmistir. Büvük mas
:ııafiarla hazırlanı:ın ve zengin de'korl::ırla Be
voğlu Fransız Ti.vatrno::unda verilen il'lc 
temsil büyük bir başarı sağfam1stır. Ku,n_ 
bir zamanda rıCek kav1kçıı: ve «Biz KörrJğ
lu yavrusuyuzıı sarkıları dillerde rJolasma: 
ğa başlamıştır. Eser türkceden m9arln. al
manca, r-.ımca ve 1949 da İstanbul.da Vega 
Tiyatrosu tarafından ermenice · olarak da 
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temsil edilmiştir. 1944 den beri, bazı retuş~ 
lard,an sonra Erivı:~mda cıKarine» adiyle de 
temsil edilmektedir. Leblebici opereti son 
yıllarda şehrimizde birkaç defa türkçe ola
rak İstanbul Operasındaki Ermeni sanat
karların iştirakiyle sahneye konulmuşdur. 
Bu meyanda, 1964 yılı baharında, Kıbrıs 

Türkleri · menfaatine iki ·temsil verilmiştir. 
Zemire - Çuhacıyan'ın son eseri olup, 

bır opera-comique'dir ve 1880 de bestelen
miştir (H. Papazyaı:ı.'a göre 1890 da). Türk
çe olan librettosu suflör Dikran Kalemci
yan tar.afmdan k1aleme alınmıştır. Frans1z·· 
caya çeviren Anmeğyan bazı değişiklikler 
yapmıştır. İlk defa 1891 de Beyoğhmda, S. 
Tütüncüyan'a göre Konkordia Salonunda, 
N. AJ.eksanyan'a göre de Fııansız Tiyatro
sunda türkçe olarak Madam Bemı.ti

nin Fransız Heyeti tarıafından temsil edil• 
miştir. İkinci defa, Franzini'nin İtalyan 
Kumpanyası tarafından 1894 de Yeni Fran • 
sız Tiyatrosunda sahneye konulmuşdur. Bu 
ikinci temsilde Çuhacıyan bazı değişiklik
ler yaptığından, büyük b1şarı kazanmıstır. 
üstad hayatta iken 4:-5 defa temsil edilen . 

· Zemire, ölümünden sonra bir daha sahnede 
görülmemiştir. Ünlü sanatkar bu eserine 
ka.rşı hususi bir muhabbet beslemiştir. Pa
riste onunl2, şöhretinin zirvesine _ul1:;ışma

sını denemişse de. bir.az da talihi yardım 
etmediğinden bunda muvaffak oJamamlş 
tır. 

İndiana - Hiç temsil edilmeyen bu 
operayı Çuha.cıyan 1897 de beste!emistir. 
Elyazmasını birkaç altun muk1abili Eğya
zar Melikyan nezdinde emanet bırakıp ken
di si İzmire hareket etmiştir. 

Ç:ıhacıyan'ıh, Türk - Sırp harbi esna
sında bestelenen «Aleksinaz» adlı müzik1.i 
bir draması cahı::ı mevcuttur ki güftesi Edil) 
Nazım Beyindir. 

So1o şarkıları - Ermenice olanlar şun
lardır: «Voh inç anuş» (Oh ne tatlı), «Mayr 
Araksiı: (Aras nehri üzerine bir sarkı), 
<<Voğçuyn ar Khrimyan» · (Hrimyan'a Se-

. mm), uKorı::ırikiı (Bir kız ismi). İki tane 
de franm.zca şarkısı vardır:· Bi.rincisi· «Lau
raıi güftesi Victor Hugo'nundur; ikincisi 
((Rapelle-toi» (Hatırla) güftesi Alfred de 
Musset'nindir. 

Dini tegannileri - Ermenice olup ad-
. ları şunlardır: «Khorh·J.rt khorinı:, (Derin 
sir), «Surp, surp» (Aziz, aziz), ccHayr mer», 
(Pederimiz, orkestrıa ve solo için), «Ave Ma
riaıı (1917 de La Rochelle şehrinin · · kili-

--~~·-·-------------
sesinde terennüm edilmiştir). Patrik Ner
ses Enşpiskopos Varjebatyan'ın (1837-1884) 
vefB.tı münasebetiyle yazdığı cenaze marşı
nı ela bunlar 11rasında zikredebiliriz. 

Piyano parçaları - «Mouvement per
petueln, «Cascade de Couzı:, «İllusion» 
(Valse), «Apres la cavotte», «'.Marche Ha
midic:, «Marche Persane»; «Deux Fanta
sies Orientalesı:, «La lyre Orient~le», .«Ro-
m-anceıı, v:s. 

Kevork Pı\MUKCİYAN 

ÇUHACIYAN (Karabet) - Muharrir 
ve muallim; 1844 de•doğmaş ve 8 Ocak 1880 
de :rstanbulda vefat etmiştir. 

J Ekim 1866 dan 1871 yİıına kadar İs·· 
tanbul'da münteşir «Dziadzıan» (alıiirrii se
ma) adlı haftalık ermenice· mecmuanın 

neşriyatını idare etmiştir. 
. Kevork PAMUKCİYAN 

ÇUHACIYAN (Kevork) - Sultan Me
cid zamanında saatçibruıılık yapmış bir er
meni sanatkar; büyük bestekar ve maestro 
Çulıc.ciyan'ın babası (B.: Çuhacıyan, Dik
ran) ; çalgılı saatin mucidi olduğu rivıtyet 
edilir; hayatı hakkında başka bilgi edinile-
mec'li. 

Lbl.: Kevork Pamukciy.a.n, Not. 

·· CUHACİYAN (Matteos Başpiskopos, 
bil&:. are ·Kat.a.gikos) - İstanbul ermeni 
patri,klerinden; 1.80,2 de İstanbulda, Orta.
köye\; doğrn::.ış ve· 22 Ağustos 1865 de Eç
mia(zin'de vefat etmiştir. 

. Çamaşırcıyan Ohannes Patriğin şakirt
lerindendir. 1835 de Bursa Ermenilerinin 
ruhfmi reisi tayin edilmiş ve 1838 de pisko-_ 
nos ·/,gkdis olmuştur. 1841 de İzmir Erme
~ilerinin m:ırahhaslığına atanmıştır. 17~ 
Temmuz 1844 de patriklik makamına geti
rilmiştir. 20. Ocak 1846 da Ermeni Protes
tanlarını afaroz etmiştir. 7 Mayıs 1847' de 
İradci Seniyye ile Patrikhısnede, 14 ıizalı 
ruh-ani ve 20 azalı cismani iki meclis teşek
kül etmiştir. 1 Nisan 1848 de istifasını ver-

-dikten sonra _Ortaköy'e çekilmişdit, Orta
köy Kili-sesinde vaizlik yapmışdır. 1855 de 
Patrikhane ruhani meclisine reis tayin edil
miş ve 1858 de Eçmiadzin katoğikosu seçil
·miştir. Neşredilmemiş b1zı dini eserleri de 
mevcuttur. 

Kevork PAMUKCİYAN 
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ÇUHACİYAN (Ohannes) -- Geçen asır 
ortalarında yaşamış ve güzeliği dülere des
tan olmuş ermeni asıllı bir köçek, belki de 
bir bale artisti; devrin kalender ı~ cı.Hc şairi 

Üsküdarlı Aşık Rdzi ta:rafmdan bu güzel 
delikanlının yüzünün tüylendiği zr.man bir 
tarih manzumesi ile övülmüşdür ki, Rıtzi'
nin ııSaatçibaşıoğlu» dediği bu rakkasın, 
soyadı benzerliğine nazaran büyük beste
kdr ve maestro Dikran Çul:.acıyan'ın kü· 
çük kardeşi olması da muhtemeldir; man
zume şudur: 

Saa.tçibaş.ıoğ-Ju Olıannes Çuhaciyan 
Reşk icJ,er ol civanın hüsnüne Kerübiyan 

Dıı.Jfcsli bir fetldır şöyle bir hoş sedadır 
Üftadesi o şlhın cümle klbiriı ayin 

Raksa çıksa ol afet bir şevkengiz kıyaf,':'Jt 

Yusıifu zamaın dirsin ol serveti mômiyan 

Hele ol dürri yekti ince belde al futa 
Deniz hamamında gör Oha-nnesi nim nryan 

San Köroğludur, derya, Ayvazm sarm,ş gôya 
Ey aşıkı şiiride habı gafletden uyan 

Han-ebe-rduş dalta,ban bir zeb~rdest balaban 
Sayd idersc şehbazı derdine muın yak da yan 

Pıl.yiıt biıs ider iken pelidi iffElt şiken 
Bu zulmü işkenceye !şık ol da gel dayan. 

Ham gümüş ~opukları vurup verir işman 
n:eman bi ba.kü perva halini eyle beyan 

Tarif idüb haneyi davet et mestaııeyi 
Geı,:-irince çağııu sen olursun ağlayan 

Hatdan verdi haber'l tarihi mücevheri 
«Gül yanıı.kda mü gören gözler oldu çağlayan.» 

1299 (M. 1873) 

ÇUHACİYAN (Tereza) - Tiyatro sa
natkıirı; ilk defa 1871 de Usküdarda Azizi
ye Tiyatrosunda (İcadiye Tepe::;nde) sah -
ı'leye çıkmışdır. Faaliyeti Vartovyan Tiyat
rosuna münhasır k!almıştır. J:.m;e!ik ve di-

-ğer ikinci sınıf rollerde epeyce muvaffaki
yet elde etmişğir. Bazı ba§rollerc1.c de başarı 
kazanmıştır. Bunlar arasında ezcümle· cıCe· 
sar Borgiaı: da Tereza ve ı<İhtiy:-,r Onbaşı)) 
da Katerin rolleri zikredilebilir. eahne ha
. yatı kısa sürmüştür. (Şarasan, Türkiyede 
ermeni sanatkdrlar). 

Kevork PAMUKCİYAN 

ÇUHACİYAN (Vahan) - 18"!5 ile 1880 
arasında İstanbulda güzeliği ile şöhret bul• 
muş, talumbacılık aleminde de Kadırga 
Meydanı Sandığının kaşarlı uşaklarından 
biri olmuş bezzaz çırağı bir ermeni genci-

dir; aslı Vanlı olan bu delikanlının hal 
t crcemesi kalender hal;k ş,3.iri Tophılne ke
tebesinden Üsküdarlı Aşık Razi tarafından 
manzum olarak kaleme alınmış, faka.t her 
ne sebepd.en ise beşinci faslı başında ya
rım bırakılmışdır. 

Razinin manzumesinden öğren'ildiği-

ne göre, Çuhaciyan'ın ustasının kızı Taku- . 
hi Hanım bu dilber oğlana gönül vermiş 
ve bu aldka yüzünden de Vahan Büyük
çarşıda tezgahdarlık yaptığı bezzar dükkıi
nından koğulmuşdur. Hal tercemesi yarım 
kalmış olmakla beraber, fasıl başlığından 
sezildiğine göre, bir müddet sonra eski m
tasını nevinden yangın _ çıkmış ve tu
lumbacı Vahan Çuhaciyan yangın a.teşine 
a.,alıp maşukasmıp. anasını kurtarmış ve bu. 
büyük hizmetinin mük§.fa.tı olarak da, tu
lumbacılık icabı bıçkınlığı hoş görülüp C">

ki '.Jstası tarafından damad oğulluğa kabul 
edilmiş, Takuhi Hanım da güzel Vı1hamna 
kavusarak murMına. ermiş olacakdır. 

Aşık R.ı1zinin kaleme aldığı her faslı 
onar beyitlik manzum hal tercerriesi şudur: 

.l 
(E,rtıza.z Güzeli Vahan Çuhaciyan şanındadır) 

Bir dilberi size ideyim beyan 
Güzeller serveri Şah Çuhaciyan 

Sanatı olmuşdur bezzaz ol şuhun 
Sen diyesin ahu ben şiri jiyan 

Kara kaş kara göz keşmiri tenli 
Payln bu.s etmeye koşuyor duyan 

Dal f-e)si aşUte kakül üstüne 
Yokdur amn gibi şuhılne- koyan 

füvam~ kolların sine küşade 
Ey Razi gözün aç kün doğmuş uyan 

Nazik ince belde ak side kuşak 
Reşk ider civana cümle mtimiyan 

Gümüş topuk.ludur şehbaızlık şanı 
Bıçkın cilvesine yok haddü piyam. 

Şalvarın ağını gö.rdün mü aceb 
Aiıın gibi nümayişle sallayan 

Hançer ebrüleri seyfl nigalıı 
Çekmiş de cila.sin eylemiş tuğyan 

Efendim bir fırsat düşdü geçende 
Germabede gördüm ol şahı oryan 

il 

(Bezza.z Güzeli Vahan elvanm tulwnbacılık 
ahvalidir.) 

İsnıi şerifidir bezzazın Vahan 
H~ki paki anuı Vilayeti Van 
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Mürıihik fetıidır ol kaddi şemşAd 
Harcanur vaslına hamam ile han 

Çarşüyi Kebiri tutmuş şöhreti 
Elhak odur şimdi afeta devran 

Aşkbazl:ık clilbazlık fenninde üstıid 
Olmuşdur lakabı «Fitnei Cihan» 

Meşrebi külhani kavak yellidir 
Esnafın bıçkını şıkırdım civaın 

Tulumbacı.:Iığa gaayet hevesli 
U çar.lı kcşarlı çakır balaban 

Mintan ile dizlik ak keçe külah 
Ateşi Nemruda dalışı yaman 

Su işler yangına o bir tara:fdan 
Gönül evldrini eyleyor talan 

Sandık nızamıdır yangın dönüşü 

Hamama varılır cümleten yaran 

Efe~dim Çardaklı Hamamda biı· şeb 
Bu cilve bu madde gösterdi uryan. 

111 

(Bezzaz civanı Tulumbacı Vahamn tulumba
cılarla Küçiikayasofya Çardaklı Ham'anıma gel 
diğidir.) 

Tulumbacı bıçkın bezzaz güzeli 
Anı germı\bede uryan görmeli 

O şehin tasviri nakşi hüsnünde 
Dibace aşifte kakülün teli 

Sanki Keşmir Şahın şehzı\desidir 
Çapkın. fildişinden o$1aıı misali 

Cennet giilşeninln taze fidanı 
Gülgıiıı futa.sına sardırdı beli 

Nafi gül gonceisi pista.nı huıuııib 
Cevahirlerdir kim. bedestaıı mali 

Ya efendim gümüş gülle topuklar 
Övmesem boynumda kalır vebıUi 

Şimşir nı\Un ile tıkır da tıkır 
GernıAbede gel gör ol mela cemAll 

Birbirlerin yıkar taze uşaklar 
DellıUdiğe yatk.ili hünerver eli 

Peykede yatulor ha.del istihmam 
Bu da Felegin bir mekr ile ali 

Gayri ta be sabah mum gibi yanmak 
Ger sorar iseniz Razinin hali 

IV 

(Ustası bezzaz er.meninin kızı Takuhi Hanı 
mın Vahan civana aşku alakasıdır.) 

'Doksanüç saUnde Pelenk Şalı Vahan 
Afeti devraın <ti Fitnei Cihan 

Onsekiz ondokuş yaşlarındadır 
Zlrvei revna.kın bulmuş ünfüvan 

Civelek ayağı kaşarlı uşak 
sandığın baştı\eı ol servi r«van 
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Zindegii şebab ııahveti hüsün 
Keçe külahına dövdürür tavan 

U stasınııı kızı Takuhi Hanım 
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Anda dahi tamam o-lnıuş hüsnü an 

Tünek olmuş kızın gönül kuşuna 
Vahan çapkınmda takı eb~van 

Mader ile peder la demiş haşa 
Damad oğul olmaz bize ol civan 

Balora çıkarmiş altın ad;ın.ı 
Tulwnba-eı yalın ayak claltabaıı 

Ol pederi gazub demiş hanemin 
Sakfi namusunu idenıem viran 

Yol vermiş ol çapkın dilber çıırağa 
Yaksun Takuhiyi ateşi hicran 

V 

(Takuhi Ha,mmnı pederi hanesinden ateş 

zulıur edip Tulumbacı Vahan civamn semender 
misali o ateşe dalıp çıkdığıdır ve ha.ııımi:n ana
sun o ateşi n_emrud içinde yaıımakdan halas et
tiğidirJ 

Manzume de buradıa yarım kalmışdrı. 

Vasıf HİÇ 

ÇUHADAR - uEskiden vüzera. ve üme
ra dairelerinde kapuların perdelerini açub, 
kapayan ve çuhadan kesilmiş esvab giyinen 
b.izmetci, uşak, hademe; resmi dairelerin, 
kalemlerin dışarıya müteallik işlerini gö- . 
ren adamı> (Hüseyin Kazım, Büyük Türk 
LO.ga,tı); «Ayak hizmetinde çuha esvab gi
yen hizmetkar, uşak)) (Ahmed V~fik Paşa, 
Lehcei Osmani). 

Çuhadar, daha sade tarifi ile ric:ilin 
ve zenginlerin saraylarında, konaklarında, 
ve resmi dairelerde kendisine her şey em
niyet edilir, mıltemed ser hademe, mılte
med uşak demekdir. 

Hüseyin Kazım Bey «resmi dairelerin 
harice müteallik işlerini görenn çuhadarı 
«kapu çuhadarı>: diye ayrıca isimlendiri
yor. Ondan aynen alarak M. Zeki Pakalın 
da «Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terinüe
ri)) isimli kitabında bu hükmü kabul edi
yor. Biz, tarih metinleri üzerinç]e kapu 
çuhadarını tamamen başka biliyor:J.z; ka -
pu çuhaarları, •vüzerıtnın, ümednın, zen
ginlerin ve hatta h~.nedana mensub Sul
tanların, Hanım sultanların resmi daireler
deki işlerini tfildb eden mutemed adamları, 
bendeleri, hademe, U§aklarıdır; ve hepsi de 
hizmetinde bulundukları kimselerin isim· 
leri ile anıla gelmişlerdir; «Esma Sultanın 
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Kapuçuhadarı Ali Ağa», «İlyas Paşanın ka:
puçuhadarı Hasan Ağa» gibi. 

Bir memuriyetle taşraya giden vüzera 
ve ümera., devlet merkezindeki işlerinin 
takibi için tstanbulda bir kapuçıhadarı bı -
rakırlardı. 

ÇUHADAR, ÇUHADAR AĞA, RİKAB 
BAŞÇUHADARI AĞA - Osmanlı Sarayı
nın . Enderun teşkilıitında . pAdişahın şahsi 
günlük hizmetleri ile görevli iç oğlanları
na cıEnderun Ağaları», cıEnderun Gilmı1nv:, 
«Zülüflü Ağalar» denilirdi; hepsi dört ko
ğuşa taksim edilmişler idi ki bu koğuşlarda 
aşağıdan yukarı «Seferli Koğuşu», «Kiler 
Koğuş:.ı», «Hazine Koğuşu>: ve uHas Oda» 
isimlerini taşırdı (Bütün bu isimlere bakı
nız). İlk üç koğuş için tesbit edilmiş bir 
kadro yoktu; saraya «acemi ağa» ünva.nı 
ile alınan bir oğlan önce Seferli Koğuşuna 
kaydedilir, tahsil, terbiye görerek, çeşidli 
saray hizmetleri öğrenerek k?ğuşclan ko-
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ğuşa · kıdem hakkı gözetilerek Has Odaya 
kadar yükselirdi. 

Yalnız Has Odanın kadrosu 40 nefer 
zül_üflü olarak tesbit edilmişdi, ne bir eksi·· 
lir, ne bir artardı, yer boşalınca, Hazine ko
ğuşunun en kıdemli ağası Has odaya alı
nırdı. Bu 40 nefer Hasodalı Ağa, bütün En
der:.ın Ağalarının zibiti bilinirdi; onların 
içinden de 8 neferi Enderunun büyük zı1-

bitıeri idi, ve ayrı ayrı unvanları vardı, iş

te bu 8 nefer büyük zıibitin biri «Çuhadar 
Ağa» ünvanını taşırdı; mevki itibari ile bu 
sekiz Ha~mdalmm en büyüğü, dolayısı ile 
bütün Hasodala.rın, bütün Enderunun en 
büyük zıibiti «Sil§.hdar Ağan idi; Çuhadar 
Ağalık da hemen onun altındaki ·kademe 
idi; Enderunda Hasodalı bu sekiz büyük 
zabitin unvanları aşağıdan yukarıya ş:.ın-

lardır: 

Biniş Peşkir Ağası, Köşe Peşkir Ağası, 
Baş Peşkir Ağası 1 Anahtar Ağası, Dülbend 

Başçuhadar, Yeniçeri Ağası Çuhadarı. Kaptan Paşa Çuhadan 
(Brlndesi'nin resimlerinden Sabiha Bozcalı eli ile) 
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.Ağası, Rikabctar Ağa, Çuhadar Ağa, Silah-
dar Ağa. · 

Silahdar Ağayı, Hasodalılar arasından 
padişahlar bizzat seçer, tayin ederlerdi. Si
lahdar olabilmek için yaş ve kıdeme bakıl
maz idi, tek şart padişahın teveccühünü, 
muhabbetini, güvenini kazanmış olmak lıi
zımdı. 

Başda Çuh2dar Ağalık gelmek üzere 
Silahdarlığın altındaki mevkilere ise an-. 
cak kıdem hakkı esası üzerine çıkılırdı. 

Mesela bir Silahdar Ağa yüksek bir 
devlet vazifesi ile saraydan çıkdığında, Çu
hadarağa Hemen Sil.ahdar olamazdı; onun 
silahdar olabilmesi iGin, hasodalılar al'asm
da pıidişahın sevdiği, beğendiği, silahdar
Iığa getirmek istediği birinin bulunmama
sı lıizımdı. Fakat bir Çuhadar Ağa emekli
ye ayrılır veya nıraydan devlet kapusuna 
çıra ff edilirse ( B. : Çırağ edilmek), Rikı\b
dar Ağa, hemen Çuhadar ol:ır ve böylece 
kademe kademe boşalan yerler otomatik 
doldurulur, unvanmz Hasodalıların en kı
demlisi de Biniş Peşldr Ağası olurdu. 

Çuhadar Ağalık_ Enderunu Hümayun
da çok mühim bir mevki idi. P:idişahın 
sonsuz, mutlak yetkili vekili olan sadıta· 
wm1ar azledildikleri zaman. · sadırazamlık 
alfuneti olan <<Mührü Hümayun>~ u (Padi
şahın mührünü) o vezirden Ç:ıhadar Ağa 
gidip alır, sac;lıra.zam olan vezire de yin~ 
Çuhadar Ağa eU1rle gönderilirdi. Eğer yeni 
bit ı::adırı1zama Mührü Hümayı1nu silah
dar Ağa götürür ise, o vezirin fevkalade iti
madı şıil1.aneyi kazanmış bir zat olduğuna 
delil sayılırdı. 

Sarayda yı11arca hizmet ve kıdemle 
ulaşılmış bir mevki olduğu için Çuhadar 
AP-a hemen daim 'l 55-65• yaş arasında kim
s~ler olmuşdur. Bundan ötürüdür ki Ç11-
h.adar Ağalar vazifelerinden ekseriya emek
lilik ile ayrılır1arch, kendilerine refah te
min edecek bir maaş bağlanırdı. 

çuhadar Ağ·mın vazifeleri nnlardı: 
cuma ve bı:ıvram namazları alaylB.rın

cJa, pı1dişahın mfüyetinde dört ~oğuşa men
sub zülüflü ağalardan kaç kişı bulunacak 
ise onları seçmek, seçdirmek v~ ı:ılaylard a 
onların başında bulunmak; alaya yaya ola
rak katılır, pı1dişahın atının sağırida ve he
men üzengisi yanında yürürdü. 

Kalabalık maiyetle mesire gezilerinde, 
sayfiye göçlerinde p§.dişahm daima ~anın
da bulunurdu. Fakat bahar, yaz ve guz ay
larında sayfiye göçleri ve mesire gezileri sık 

~ık yapıldığından, yaşlı Çuhadar Ağayı yor
mamak içiıi, aynı işi görmek üzere bir «Ri
kab Başçuhadarlığı» ihdas edilmişdi ve bu 
z§.bitliğe de-kidem gözetilmeden sadece li
yakat aranarak Hasodalılardan bir genç 
ağ·a. tayin edilirdi. Padişahlar sayfiye gö:;
lerine veya tenezzühe giderken, · saray ana
nesince maiyetinde bulunması lazım gelen 
Çuhadar Ağa ile Rikabdar Ağa (B.: Rikab
Ô.BT Ağa) Topkapusu Sarayında bırakılır, 
onların yerine ayni vazifeleri görmek üzere 
Hikıfü Başçuhadarı Ağa götürülürdü; ve o 
gezilerde, göçlerde, Enderunun aşağı lm
ğıışları olan Hazine, Kiler ve Seferli koğuş
larından seçilen uz:m boylu, eli ayağı düz
gün, vechen güzel kırk nefer delikanlı da 
((Rik:lb Çuhadarların adı ile Rikıib Çuha
darının emrine verilirdi. 

Bu rik§.b çuhadarları delikanlılardan 
da biri «Pabuççu» biri de «Çizmeci>: ünva
nını alırdı (B.: Pabuççu, Çizmeci). 

Rikı1b Başçuhadarı Ağa ayrıca Bostan
cıbaşı Ağanın, Büyük ve Küçük Mirahur 
Ağaların, Kapucuıar Kethüda.sının, p!di
şah mıiiyetindeki peyklerin, solakların, Fi
likai Hümay:.in Hamlacılarının, hülı1sa · 
Topkapusu Sarayının bütün dış. hizmet 
ocaklarının da en büyük amiri idi. 

Fa.tih Sultan Mehmed devrinden kal
ını~ bir saray an'anesi olarak padişahlar sa
bah namazlarıni Enderunun zülüflü ağa
ları ile beraber cemaatle kılarlardı (B-.: Pı1-
dişah). Çuhadar Ağa da, sarayın en büyük 
za.bitleri arasında mahfili hümdyun altın
da namaz. kılardı. 

Sarayın aşağı hizmet .ocakları «Bos
tancı Ocaklarvı adı altında toplanmışdı 
(B.: Bostancı Ocakları), işlerine göre ayrı 
ayrı da isimleri vardı, ham.mallar ocağının 
adı «Heybeciler Ocağın idi. Çuhadar Ağa
nın hizmetinde de «Heybeci» adı ile bir ne
fer bostancı hammal bulunurdu. Çuhadar 
Ağa Ender~mda dolaşırken de önü sıra «Çu
hadar Ağa Çakır salamı: denilen bir uşak 
yürürdü. Enderun ananesince zülüflü ağa
ların büvük z§.bitlerden birinin yolu üstü
ne çıkm~sı ayıp, saygısızlık bilinirdi, çakır 
rnlam görenler hemen çekilip bir münasib 
vere gizlenirlerdi. · · 
., Btbl.: Tayyarzade Ata, Enderun Tarihi. 

ÇUHADAR A:ĞA SOKAĞI - 1934 Be
lediye Şehir Rel'ıberine göre (Pafta 29), Ka
dıköyünün tıilimh:!ne semti sokakların
dan; meşhur Altıyol ağzındaki altı sokak-
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dan biridir; Altıyol ağzı ile Yoğurtçu Şük- · 
rü Sokağı arasında uzanır ( 1964). 

. ÇUKUR - !stanbulun haneberduş pıt
pınları argosunda «makad, kıç»; aynı · ar
goda tas, ka,se, künbed, davul, küfe, boğça, 
semer, çömlek isimleri de aynı anlamda 
kullanılır. 

föbl.: F. Devellioğ1u, Türk Argosu_ 

ÇUKUR, ÇUKURCU - Halk ağzı de
yim; · Mezar ve mezarcı anlamında, fakat 
tezyif; . tahkir yol:ında kullanılır; mesela: 
«Çukurunda hortlasın! ... ,, bıtzan da nefsi
ne levm ile: «Hayatımda kadrim bilinme~ 
di, ölünce sessizce bir çukura tıkıverinıı de
nilir. Onyedinci asır başlarında namlı ve
zirlerden Kuyucu Murad Paşa ulemadan 
Çeşmiz:1c\e Efendinin büyük iyiliklerini 
görmüşdü, sadırazam olunca ilk işi, mdzul 
olan· o efendiyi Haleb kadılığına tayin et
tirmek oldu; b:mu çekemeyenlerden biri 
yaşı seksenin üstünde ol.an Murad Paşayı 
şu beyit ile hicvetmişdi: 

Hale-be kadı oldu Çeşmi Hoca 
Çukurunda bula Çukurcu Koca 

ÇUKURBOSTAN ÇUKURBOSTANLAR 
1stanbulun suyu şehir dışındaki kaynak
lardan gelir, ve hepsi de şehirden hayli 
uzaktadır. Biz.ans imparatorluğunun dev-

ÇUKUR BOSTAN 

FEVZi PAŞA CA DDESI 

f\ \ / 

·._, 

ÇUKURBOSTAN 

~~t ~erkezi daha V. asır ortasında, Traky~ 
uzerınden yürüyüb gelen düşman orduları 
taraf~nda muhasaralar altına konm:1ş, ve 
bu duşmanların büyük şehri teslime zorla
mak için ilk işi, . şehrin su yollarını tahrib 
etmek, şehri susuz -liırakmaya çalışmak ol
m uşdu. Bu tehlikelere karşıdır ki, Bizans
lılar evlerinin altına yapılanlardan gayri 
şehrin muhtelif yerlerinde de büyük büyük 
yeraltı sarnıçları yapmışlardı. Kendilerine 
has mimarı bir hüviyet taşıyan bu yeraltı 
kapulı sarnıçları, zamanımızda İstanbulda 
Bizans kalıntısı eserler arasında turistik 
bir kıymet taşımaktadır (B. : Binbirdirek; 
Yerebatan). 

Ev, mesken sarnıçları ve umumi bü
yük kapalı sarnıçlar, şehrin içme -suyunu 
muhafaza etmiş, kaba ihtiyaçlara gereken 
su stokları içinde büyük açık sarnıçlar ya
pılmışdır. Bilhassa İstanbulun Türkler ta
rafından fethinden sonra, muazzam derin 
oırer havuzdan başka bir şey . olma
yan b:ı açık sarnıçlara ihtiyaç kalmamış, 
zemini bir mikdar toprak ile dolmuş veya 
doldurulmuş, birer bostan haline konmuş 
ve şehir ~çindeki diğer ·bostanlardan ayırd 
edilerek «Çukurbostan» ismini almışlardır; 

. biri Edirnekapusu civarında, biri Sultımse
limde, biri de Altımermerde üç çukur bos
tan vardır. 

;---.. \"'-~··· ..... ~-----

\ 

Edirnekapusu. Çukur
bostanı - Fatihden E-· 

· dirnekapusuna giden 

Edirnekapusu Çukurbostanı 
(1934 Belediye Şehir Rehberinden) 

Fevzipaşa Caddesi üze
rindedir; Fatih tarafın
dan gelindiğine göre sağ 
koldadır. İmparator '!kin
ci Teodosiyos (hüküm
darlığı 408 - 45•0) devrin
de şehir valisi Aetiy:ıs ta
rafından 421 yılında yap
dırılmıştıt; bu zatın adı
na nisbetle, yahud Vonos 
sarnıcı diye de .anılır; 244 
metro uzunluğunda, 85 
metro eninde ve 15 met
ro derinlikdedir; asırlar 
boyunca bosdan olarak 
kullanılmış, 1935 - 1940 
arasında Vefa Spor Ku
lübüne verilmiş ve bu ku
lüb tarafından futbol 
oyun s§.hası yapılmış, 

sonra da b-:ı sıllla bir 
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stadywn şekline konmuşdur; bu satırların 
yazıldığı sırada ((Vefa Stadyomu ıı adını ta
şımakta idi. 

Altımermer Çukurbostanı - impara
tor Birinci Leon (hükümdarlığı (457-474) 
devrinde Bizans hizmetindeki gotların ser
gerde-general Aspar tarafından 471 den ön
ce yapdırılmışdır; bir kenarı 152 metro 
uzunluğunda kare şeklinde bir sarnıç - ha
vuzdur, halen 8 metro derinliği vardır, as
lında derinliğinin 10 metrodan fazla old:ı
ğu tahmin edilebilir. Duvarları kesme ta~ 
ve tuğla ile örülmüşdür. Bostan olarak kul
lanıla gelmişdir; 1934 Belediye Şehir Reh
berine göre Cevdetpaşa Caddesi, Sırrıpaşa 

Sokağı, Gökalp Sokağı ve Köprülüzıidc 
Sokağı arasındadır. 

Sultanseliın Çukurbostanı - Sultan
selim Camii yakmında, 1934 Belediye Şehir 
Hehberine göre Sultanseliın ve Yavuzseliın 
caddeleri arasındadır; İmparator Birinci 
Anastasios (hükümdarlığı 491 - 518) tara 
fından yapdirılmışdır, ortodoks kilisesi 
azizlerinden Ayios Mokios adına inşa edil
miş bir kilisenin ya.kınında olduğu ıçın, 
Mokios Sarnıcı diye anılmışdır. 1 70 metro 
uzunluğunda, 140 metro eninde ve 15ı met
ro derinlikde olup, fetihden az sonra için
de yapılan evlerle ve on altıncı asrın ikinci 
yarısında . inşa edilen küçük bir mescid ile 
bir mahalle olmuş, mescidin banisinin adı
na nisbet ile de Hatib Muslihiddin Mahal
lesi adını almışdır (B.: Çukurbostan Mes
cidi). 1934 Belediye Şehir Rehberinde aynı 
ismi t~ıyan mahallenin sınırı Çukurbos
tanı çok çok aşmış, Sultanselim Camiini 
içine almışdır (Pafta: 8/100); yine aynı 
paftada Çukurbostanın içinde Şefkatbos
tanı Sok.ağı ismi ile bir sokak, ve bostan 
içindeki mahalleye dağılmış, 9 da.ne isim
siz çıkmak sokak görülür. 

ÇUKURBOSTAN DEFİNESİ VAK'ASI 
- Dördüncü Sultan Mehmed'in vezirlerin
den Kara Murad Paşasın sadaretinde, bir 
gün paşakapısına bir kadın gelerek· Çukur
bostan duvarının içinde bir define bulun
duğunu, geceleri mumlar yanıp ışıklar çık
tığını söyledi.. Defderdarlıktan tayin edilen 
bir zatın emrine verilen ırgatlarla, kadının 
gösterdiği köşede· Çukurbostanın kargir 
duvarı, gayet güçlükle bir mikdar yıkdırıl
dı. ııÇukurbostanda define varmış!>> sözü 
büyük şehrin her tarafına yayıldı, bir kıs
mı •en uzak semtlerden gelen seyirci kala-
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CEVDE TPAŞA CADDESİ . 

Altımerme r Çukurbostanı 

(1934 Belediye Şt>Nr Rehberin den ) 
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Saltanselim Çukurbostanı 
(1934 Belediye Şehir Rehberinden) 
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balığı, bir kaç gün meraklı ve heyecanlı 
anlar yaşadı; ırgatların her kazma darbe
sinde bir altın şakırtısı beklendi. Fakat 
bütün üri:üdler boşa çıktı. Halk bu sefer 
Murad Paşayı dile düşürdü: «Koca vezir ak
lı kısa bir avrat sözüne :ıyup da define 
arattı», «Meğer bu kadın vaktiyle Mevlevi 
Koca Mehmed paşaya da gitmiş ve ayni de
fineyi haber vermiş; fakat Mehmed Paşa: 
- Var çıkar senin olsun! diye başından 
savmış imiş» dediler. 

Biibl.: Naima Tarihi, V. 

ÇUKURBOSTAN MESCİDİ - Sultan
selim semtindedir; Hadikatül Cevami şu 

malumatı veriyor: «Banisi Muhzir Sinan 
kulu denmekle maruf Hafız Muslihiddin 
Mustafa Efendidir; Sultan Bayazıd Cami
inde imamlık yapmış ve Haseki Camiinin 
de ilk hatibi olmuşdur, ora.dap. S:ııtan Se-

Çukurbostan Mescidi 
(Plin: Ömer Tel) 

t?Jim Camiine, yapısı tamamlanınca da Sü
leymaniye Camiine hatib olmuşdur; mer
kadi Kovacı Dede Türbesi yanındadır ve 
ölüm tarihi 97·3 yılının receb ayındadır 

(Ocak 1566); bu mescidin mahallesi var
dır.» 

Çukurbostanda mescidin yanındaki evde 
doğmuş büyümüş Mustafa Akdura şunları 
söylemtşdir; «Ahşab çatısı 19.34 de çökdü, 
dört taş d~var kaldı; son imamı hş.Ien Ye·
ni Camiin imamı olan Cevdet Efendidir; 
mescid avlusundaki müezzin meşrutasın
da da haJ.en Sultan Selim Camii müezzini 
olan Rafet Temel oturmaktadır.» (Nişan 

. 1964). 
Kareye yakın rhüstatil planlı ve kesme 

taşdan yapı!m!şdı; cebhesinde kapunun 
sağında bir son cemaat mihrabı, solunda df:ı. 
bir pencere vardır; mescid, ilci yan duvarın
da da ikişer mihrap duvarında iki olmak 
üzere ceman 7 pencere ile aydınlatılmışdı; 
durumu tehlikeli görüldüğü için 1963 yılın-

ÇUKURBOST-4\,N SOKAĞI YANO\INI 

da Vakıflar idaresi tarafından yıkdırılmış 

olan minare cebhenin sağında, kapusu da 
mescid içinde, müezzin mahfilinde idi. 

Şehrin o semtinde m~azzam bir ka
dim sarnıcın içinde mahallesini teşkil eden 
bağçeli ahşab evlerle beraber bu mescidin 
pek şirin bir görünüşü vardı. 1965 de ta.a
mir ve ihyası hemen h~men irİık:insız deni
lecek kadar perişan idi. 

Halid ERAKDAN 

ÇUKURBOSTAN SOKAĞI YANGINI 
- 1959 yılında a~k intikamı yolunda kun
dakla çıkarılmış bir yangın olup, benzerine 
rastlanmaz vak'alardahdır; aşağıdaki sa
tırlar 21 Temmuz tarihli Hürriyet Gazete
sinden nakledilmişdir: 

«Eski bir eroin imalcisi olan ve son za
manlarda mesleği ( ! ) bırakıp parasız kalan 
50 yaşındaki Hüsnü Soysal, on beş gün ev
vel çok sevdiği karısı Hayriye'den, mahke
me karariyle ayrılmış ve genç kadının Sul
tanselim Caddesi Çukurbostan Sokağında.
ki ( Çukurbostanı boydan boya kateden bu 
sokak 1934 Belediye Şehir Rehberinde Şef
kat Bostanı Sokağı adı ile gösterilmişdir.) 
24 numaralı evinin tam karşısında bir ev 
tutmuşt:ır. 

«Bir müddetten beri annesi, dört kar
deşi ve üç akrabası ile beraber oturan Hay
riyenin evini, içindekilerle beraber ateşe 
vermeyi tasarlıyan Hüsnü, daha gündüzden 
gerekli malzemeyi hazırlamıştır. 

«20 litrelik bir bidon benzin alan Hüs
nü, bir metrelik bir sopanın ucuna bir pa

. ket pamuk bağlamış, herşey hazır olduk
tan sonra akşam erkenden yatmıştır. Saat 
1 sıralarında kundak sokmak için yatağın
dan kalkan Hüsnü, biraz sonra Aynalıka
vaktaki filim deposu yangınını görmüş ve 
yangını sonupa kadar seyretmiş, saat 3.30 
da dışarı çıkarak eski eşinin evinin yanına 
gelmişdir. Bir bidon benzini açıp pencere~ 
den içeri boşaltmış ve ucu pamukl:.ı kun
dağı kullanmaktan vazgeçerek bir kibrit 
yakıp içeri atmıştır. 

<cTek kibrit koca binayı yakmaya ka.fi 
gelmişdir. Hüsnünün döktüğü benzin, Hay
riyenin bu odada yatan Ahmet Topçay-ve 
Kemal Topçay isimlerindeki kardeşlerinin 
yüzüne geldiğinden, iki kardeş hemen 
:ıyanmıştır. Yüzlerinden hafifçe yanan 
Topçay kardeşler evdekileri uyandırmışlar. 
böylece onları diri diri yanmaktan kurtar
m~şlardır. 
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ıcHa.diseye el koyan zabıta, eve kun
dak sokulduğunu öğrenince, saat 4 sırala
rında Hüsnünün ·kapısına dayanmışlar, es
ki karısının evinin yanışını sigara içerek 
seyreden Hüsnü, polisler kapısını çalınca 
brovning tabancasını şakağına_ dayamış, 
tetiğe başmışsa da sila.h inkıta yapmış, 
patlamamıştır. Bunun üzerine bıçağını çe
ken Hüsnü karnına bir kaç defa saplamış, 
polisler içeri girdikleri zaman- kendisini 
kanlar içinde yerde bulmuşlardır. 

«Vaziyeti çok ağır olan ve _Gureb-a Has
tahanesine kaldırılan Hüsnü hadise hak
kında şunları söylemişdfr: 

- Bunlar beni mahvettiler, ·soyup so
ğana çevirdiler, sonra yüz vermediler, ben 
karıma §.şıktım, Hayriye beni terkedin.::e, 
onu da, evini de, sülalesini de yakmaya ka
rar verdim ... Bu, aşk yangınıdır! ... demiş-, 
dir. 

ÇUKURCUMA CADDESİ - Beyoğlu 
Merkez Nahiyesinin Firuzağa Mahallesin
de, Boğazkesen Caddesi ile Altıpatlar ve 
Hacıoğlu Sokakları arasında -:.ızanır ve bu 
iki sokakla -bir üç yol ağzı kavuşağı y;.:ı.par. 
Boğazkesen Caddesi tarafından gelindiği
ne göre sağ tarafda Ekmekçi Camii Soka
ğı, Dalgıç Çıkmazı, Yazıcı Çıkmazı, Hacı 

Osman Çıkmazı, Çukurcuma Camii Soka31 
ve Taktak Yokuşu ile kavuşakları vardır; 
sol tarafda da Hacı Gülü Sokağı ile bir k-a
vuşağı olup 1934 Belediye Şehir Rehberin
de gösterilmemişdir (1934 Belediye Şehir 

Rehberi, pafta 14, numara 165). 

Paket taşı döşeli, sağa sola kavisler çi
zen ve sonlarına doğru dikleşen bir yoldur; 
iki yanı boyunca 2-3 katlı çoğu k~~ evler 
sıralanmışdır; Boğazkesen Caddesı ile ka
vuşağı yakınında s~ğ kolda Çukurcuma 
Bostan-başı Hamamı, az ötede sol kolda ~~1-

kurcuma Sürahi Hamamı, hamam kurbın
de Ömer Ağa Çeşmesi (yapısı 1144 = ı73ı
l'"/32), sağda çeşme karşısında da Ç:ıkur
cuma Camii bulunmaktadır. Bu caddede 5 
oto tamirha.nesi, 1 garaj, 3 mobilya atöl
yesi, 1 marangoz, 1 radyo imalatha.nesi, 1 
depo, 1 sobacı, 1 koltukçu ve 1 kahveha.1:e 
vardır; Firuzağa Mahallesi muhtarlığı a:ı 
bu cadd-e üzerindedir; kapu numaraları 
1-77 ve 2-74 dür (Mayıs, 1964). 

Hakkı GÖKTÜRK 

ÇUKURCUMA CAMİİ - Tophane'de 
Firuzağa Mahallesinde, Çukarcuma Cadde-
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si ile Çukurcuma Camii .Sokağı köşesinde
dir; Hadikatül Cevami şu malumatı ver
mektedir: «Ba.nisi -Şeyhülislam Molla Fe
naridir ki ismi şerifleri Mehmeddir, ceddi 
-Şemseddin M-ehmed bin Hamza 751 (1350) 
d-oğmuşdur. Osmanlı Devletinde ilk Şey
hülislamdır, 833 (1430) da hacca gitmiş,, 
834 de (1430-1431) de Bursada vefat etmiş
dir. Çukurcuma Mescidinin banisi Mehmed 
Efendinin künyesi Muhiddin Mehme'd bin 
Ali bin Y:ısuf Bali İbnül Fenaridir, vali
desi de İbnül cezerinin oğlu Ebülhayr'ın 
kızıdır. Mehmed Efendi 948 (1541-lc,4:2) de 
şeyhülislam oldu ve Kanuni Sultan Süley
manın devrinde bu makamda üç sene kaldı, 
952 de (1545) emekliye ayrıldı, 954 (1547) 
de vefat etti. Baba~:;ı Ali Efendi kadıasker
kerlik, dedesi Yusuf Bali de Bursa Kadılığı 
yapmışlardır.>> 

Dört ka.rgir duvar üzerine atılmış kire
mit örtülü bir çatıdan ibaret olup müstatil 
planlıdir; sokakdan çift merdivenle ç~kılır; 
merdiven sahnı üstü kiremitli bir saçakl3. 
örtülüdür. Medhalin iki yanında birer ah-· 
şab odacık vardır; bu kısım camiin asıl ya
pısına bir ek gibi görünmektedir. Son ce
maat yeri, ibadet sahnı ve kadınlar mahfili 
gaayetıe genişdir. Son cemaat yerinin sol 
tarafında yan sokağa açılır bir kapu var
dır, kadınlar mahfiline de o tarafta bula
nan bir merdivenle çıkılır; kadınlar mah
filinin ön tarafı parmaklıklı olup ortası kü
çük bir balkon çıkıntısı teşkil eder. İbıtdeL 
sahnında ve kadınlar mahfilinin altında 

sağlı sollu iki maksure vardır, minare ka
pusu sağ tarafdaki maksılrededir. Ahşab 
minberde kafesli bir «Sakalı Şerif,, yeri 
vardır. Cami 18 pencere ile aydınlatılmış
dır. 1'964 ramazan· bayramından sonra ba
sit bir tamir görmüşdür. Ahşab çatısı çok 
harab durumda idi. 

Hakkı GÖKTtı-RK 

ÇUKURCUMA CAMİİ ÇIKMAZI 
1934 Belediye Şehir Rehberine göre (Pafta 
14, mahalle numarası 165) Beyoğlu İlçesi 
Merkez nahiyesinin Firuzağa Mahallesi so
kaklarından; Çukurcuma Sokağı üzerinde
dir; yerine gidilip ŞJ. · satırların yazıldığı sı
radaki durumu tesbit edilemedi ( 1964). 

ÇUKURCUMA CAMİİ SOKAĞI ~ Be
yoğlu Merkez Nılhiyesinin Firuzağa Mahal
lesinde Çukurcuma Caddesi ile Taktakı 
Yokuş~ arasında uzanır, bir dirsekli bir yol-
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dur, isimsiz bir sokak ve Pala.ska Sokağı ile 
bir dört yol ağzı yapar ( 1934 Belediye Şe
hir Rehberi, pafta 14, n:ımara 165); çu
kurcuma Caddesi ile olan kavuşağı köşe
sinde Çukurcuma Camii bulunmaktadır; 

çoğu ikişer katlı kagir ve ahşab evler ara
sında geçer. 1 bakkal, 1 aşçı dükkanı var
dır; kapu numaraları 3-45 ve 2-30 dur (ma
yıs, 1964). 

Hakkı GÖKTtlRK 

ÇUKURCUMA ÇEŞMESİ - 1731 yılın
da Bahçeköyde Birinci S:ıltan Mahmud 

bendinin inşasile Galata, Beyoğlu ve Bo- · 
ğaziçinin bir kısmı bol suya kavuşmuş, ve 
buralarda sarayın ve devrin ileri gelenleri 
de hayır olarak çeşmeler yaptırmışlardı. 

Bu arada Birinci Sultan Mahmudun hazi
nedarlarından Ömer Ağa da Tophaneye bir 
yokuş halinde inen Çukurcuma Caddesi 
üzerinde, camiin tam karşısına güzel bir 
çeşme yaptırmıştır. 

Çeşme oldukça büyük, dört yüzlü ve 
kefeki taşındandır. Evvelce bir meydan or
tasında olduğu anlaşılan çeşmenin arkası

na sonradan yapılan binalar dayanmışdır. 

Çukurcuma Camii 
(Resim ve plan: Ömer Tel) 
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Çukurcuma Çeşmesi 
(Resim: N. Nirven) 

Çeşmenin sol tarafındaki büyük bir çınar 
ağacile bun:.m gölgesine sıkıştırılmış bir kır 
kahvesi buranın hayatının eski , günlerin
den kalmış bir kırıntı hdlindedir. Çeşme~ 
nin yola bakan· cebhesinde ·· ayna taşında 
yıllarca Taksim suyu akıtmış iri bur bur
ma bronz musluk kalmış, kırılmış mermeı 
yalağı yolun kaldırımları içine gömülmüş
tür. Ayna taşının sivrice kemeri. üzerinde 
çer beyitli dört satırlık şu kitdbe okun
maktadır: 

Sıi.hibülhayrad Ömer Ağa ki Bak 
za.tı pı\kiıı etti nıemd hüs-sıfat 
Hazini Sultllın Mahmud Ban olup 
Hayra mAll hakka kaıttldir o zı1t 

Şimdi inşa eyleytp bu çeşmeyj 
Etti sakayı müıninlnü mü'minat 
İzni sulta.nlyle bir lıayr etti kim 
Bak vere ana cinanı aliyı\t . 
Bak kabul edip bu hayn eyliye 
Mazhan velbakiyat-üs.sallh~t 

1965 de aynı zamanda sıihibi olan Sarıgan 
Küçükköseoğlu adında bir ermeni vatan
daş tarafından · işletilmekte idi; pazar 
günleri bütün gün erkeklere, diğer günler 
sabahları saat 6-10 arası erkeklere, 10-18 
arası kadınlara, 18-22 arası yine erkeklere 
açılmakda idi. 

· Caddeye açılan kapusundan camekana 
16 basamak taş merdiven ile inilir; bu mer
divenin tam karşısında dirsekli bir ahşab 
merdiven ile de üst asma kat soyunma pey-

. ke ve odacıklarına çıkılır; camek§.nın soka

. ğa ve arka tarafa açılan pencereleri ıbu üst 
kat odacıklarıdır; camekanın alt kısmı or
tadaki fener pencerelerinden ışıl{ alır. Alt 
katda, giriş merdiveninin sağında genişçe 
peykeli soyunma bölmesi, sol tarafında da 
beş göz soyunma odacığı vardır; bu alt kat 
peykeli bölme ve odacıklar penceresizdir. 
Ortada bir mermer havuzcuk vardır. Came
kıinda sol tarafta bir kapu da hamamın 
külhan avlusuna açılır. 

Asıl yıkanma yerine girince, önce so~ 
ğuklukda enlemesine bir tonos kemer al~ 
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R1ihefza çeşmei ma•üı ha.yat 

B. i144 (1'731) 
__ , __ '-/ __ ._., __ !--~-.---__ ı ... ··. t- ' ,, __ __ __ _ . , ( 

~:: :::. :. ·_-_-_·: = ::_-_-_-: :: =~ 
Çeşmenin sol yüzü üzerinde uza

tılmış bir kurşun borudan Terkos su
yu akmaktadır (1963). 

. Sa.adi Nazım NİRVEN 

ÇUKURCUMA HAMAMI,'. BOS
TANBAŞI HAMAMI - Beyoğlunda 

Firuzağa Mahallesinde Çukurcum~ 
Caddesinde, bu caddenin Ekmekçi Ca
mii Sokağı ile olan kavuşağı köşesin
dedir; Boğazkesen Caddesinden gelin
diğine göre sağ koldadır ( Çukurcuma 
Caddesinde bir hamam daha · vardır; 
B.: Çukurcuma Sürahi Hamamı). 

Beyoğlunun Nakşidil Validesul
tan hayrı ve vakfı bol suya kavuşdu
ğu 1831 t!rihinden ıaz sonra yapılmış 
küçük ve çok güzel bir tek hamamdır; 
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tında mermer peykeli bir bölme. onun sa
ğında iki kurnalı bir soğuk halvet, solunda 
da dar bir koridor üzerinde iki göz temizlik 
ot kurnası ve iki ayakyolu vardır. 

Soğukluktan tek kurnalı ve beşik kub-
be ile örtülmüş bir bölmeye girilir; bu ,böl
menin solunda beşik kubbe ile örtülmüş iki 
kurnalı bir halvet vardır_; sağ tarafında da 
iki halvet ile hararenin asıl büyük sahnı 
bulunmaktadır; halvetlerden biri müstatil 
şeklinde tonos örtülü ve beş kurna-
lı, diğeri kare şeklinde ve yarım kü-
re kubbecik ile örtülü ve üç kurna-
lıdır. 

Büyük yıkanma sahnına g~lin
ce müstatil şeklinde ise de, iki 
ucundan_ birer kemer atılmış ve or
ta 'kısmı kare şeklini almış ve bu or
ta kısmın üstü yıarım küre bir kub
be ile örtülmüşdür; ortada kare şek
linde bir göbek taşı ve etrı1fında on 
kurna vardır; böylece -•Çukurcuma 
Bostanbaşı Hamamı 23 kurnalı bir 
hamamdır; erkeklere açıldığı za-· 
man dışarda iki natır ve içerde bir 
dellfilc, cem'an üç uşak çalışmakda 
idi. 

ÇUKURCUMA HAMAM!( 

kad'ın Reşadiye kazasından Bay Yusuf Yıl
maz tarafından işleti.lınekte idi. 

Sabah Gazetesinin 18 Ağustos 1876 ta
rihli nüshasındaki bir ha:berden, bu hama
mın Şerife Hanım adında bir kadının mül
kü iken F§.tih Askeri Rüşdiyesi muallim
lerinden Hacı Emin Efendiye olan borcu 
dolayısiyle ve_ müzayede ile 620 altına satıl
dığı öğreniliyor, ermeni hamamcı eline o 
tarihde!l sonra geçmiş olacaktır. 

-- ---,·· 
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Ca,mekfuı, asıl şırın yapısını 

muhafaza etmektedir, tfunir deni
lerek betonlaştırılır ise pek yazık 

olur. ---...--, ;~.,., •--.---. --- --------- -1 

Bibl.: R.E. Koçu, Erdem Yücel, Hak
kı Göktürk, Mehmed Koçu, gezi notu, 
Ağustos, 1965. 

ÇUKURCUMA HAMAMI, SÜ
RAHİ HAMAMI - Beyoğlunda Fi
ruzağa Mahallesinde Çukurcuma 
Caddesinde, Boğazkesen Caddesi 
tarafından gelindiğine göre Çukur
cuma Caddesinin bir yokuş hfiline 
gelmeye başladığı üst tarafında, 
Çukurcuma Camiinin karşısında 
sol koldadır ( Çukurcuma Cadde
sinde bir hamam daha vardır; (B.: 
Çukurcuma Bostıanbaşı Hamamı). 

Beyoğlunun Nakşidil Vı1lidesul
tan hayrı ve vakfı bol suya kavuş
duğu 1831 tı1rihindep. sonra. yapıl
mış küçük bir tek hamamdır. 1965 
de s§.hibi Prapyon Kamber adında · 
bir ermeni olup 1963 den beri To-
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Çukurcuma Sura.hl Hamamı 
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Çukurcuma caddesine açılan kapusun1 
dan bir koridor ve dört basamak taş mer-1 

dıven ile çıkılarak girilir; karşı duvarın ya
nınaan bir ahşab merdiven ile de üst asma 
kat soyunma odalarına çıkılır. 

Camekıinın giriş kapusunun sağında, 
caddeye üç penceresi olan büyük bir so
yunma odası, yine sağda bir peykeli böl
me; sol tarafta ise tavanı kalınca bir ah
şab sütun ile desteklenmiş geniş bir açık. 
peyke vardır; burası da bir soyunma odası 
yapınnak üzere peykesi sökülmüş bulunu
yordu; yine solda üç soyunma odacığı var
dır. . .-J _.._..;;;,.: .ı.ı~ ': ~;.ıôJr 

Camekanda soldaki soyunma odacıkla
rının bitiminde ve az geride bir kapu görü
lür; bu kapu bir merdiven ağzına açılmak
tadır ki yirmi küsür .basamak bir taş mer
diven ile k~bbeler hizasında bir taşlığa çı
kılır, bu taşlık, Bostanbaşı Caddesinde 
isıınsiz bir çıkmaz sokağın bitimindedir, 
((Çukurcuma Sürahi Hamamı» diye bir ta
bela.da bu çıkmaz ·sokak başına koıımuşdur 
k.i hamama Bostanbaşı Caddesinden de ol
dukça dik ve uzun olan o taş merdiven ·ile 
inilerek. girilir. 

Soğukluk uzunlamasına bir tonos mer
mer altındadır; camekandan soğukluğa gi
rilince hemen sağda :geniş bir mermer sed 
peyke vardır ve karşıda birer kurnalı iki 
soğuk halvet vardır . .Solda bir kapu dar bir 
koridora açılır, bu lwridorun üzerinde iki 
ayak yolu ile tek kurnalı bir temizlik - ot 
yeri vardır, koridorun bitiminde de bir kur
na bulunmaktadır. 

Soğukluğun sağından büyük yıkanma 
sahnına girilir; kare şeklinde planlı bu yı
kanma sahnı yarım küre şeklinde bir kub
be ile örtülmüş olub ortasında kare şeklin
de ibir göbektaşı ve etrafında fırdolayı 12 
kurna vardır. Bu geniş sahnın solunda bir 
kapıdan müstatil şeklinde beşik kubbe · ile 
örtülmüş dört kumalı sıcak halvete girilir; 
ki Çukurcuma Sürdhi Hamamının yıkan
ma yeri cem'an .18 kurnadır. 

Çukurcuma Sürahi Hamamı, tek ha
mamların ekserinde olduğu gibi, pazar gün 
leri bütün gün erkeklere, diğer günler sa
bahları saat 6:-10 arası erkeklere, 10-18 ara
sı kadınlara, 18 - 22 arası yine erkeklere 
açılmakda idi. 1965 Ağustosunda bu ha
mamda bir natır ve bir dell§.k çalışmakda 
idi. 

1317 (1899 - 1900) de bu hamamda ça
lışmaya-6aşlamış Zileli İsmail adında genç 

bir delldk şanında Üsküdarlı halk şiiri 
Aşık Rdzinin bir manzumesi vardır ki ilk 
kıt'ası şudur (B.: İsmail, Zileli): 

Sürahi Hamamı şan buldu bu Yıl 
Soyununca. anda bir sebu endam 
O dellaki pakin namı ismayıl 
Nur içinde kaldı hüsniyle hamam 

Çukurcuma Sürahi Hamamının Çu
ku!cuma Caddesi üzerinde bulunan ve çok 
şirin olan ahşab yapı camekanı, tesbit ede
mediğimiz bir tarihte çirkinlik nümunesi · 
bir beton binaya çevrilmişdir. 

fübl.: R.E. Koçu, Erdem Yücel, Hakkı Gök
türk ve Mehmed Koçu, G~i notu, Ağ'U.stos 1965; 
Aşık ~azi, Defter. 

ÇUKURCUMA MESCİDİ - (B.: . Çu
kurcuma Camii). 

ÇUKUR ÇEŞME - Lfilelide kendi adı
na nisbetıe anılan sokakda ( 1934 Belediye 
Şehir Rehberi, pafta 4 de 40) Istanbuıun 
eşsiz kıymetde büyük çeşmelerinden biri- · 
dir. Çukurçeşme Sokağına Fethibey Cad
desinden girildiğine göre sağ koldadır. ·Bu 
sokakda 2 ve 4 numaralı dörder ~atlı iki 
beton apartımanın arasına sıkışmış kalmış 
olup Fethi Bey Caddesinde 67 numaralı bir 
apartıman da geriden üstüne binmişdir; 
öylesine ki asıl çeşme bu üçüncü apartı
manın · altında kalmışdır. istanbulun çu
kur Çe_şme gibi bir abidesini, yakın bir is
tikbalde (Zeki tasavvuru bdtıl, zeki hayali 
muhal!. .. 1st. An.)' bu üç mütecaviz bina
nın tereddüd edilmeden yıkdırılmasına de
ğer. 

Çeşmeye 5 metro kadar genişlikde 22 
basamak taş merdivenle inilir; bu satırla-

. rın yazıldığı sırada (1947), bu sokak üs
tünde merdiven ağzında ve tam ortada bir 
beton· çıkma üzerinde tek pirinç ·ıüleli çir
kin, çirkin olduğu kadar cia sefil bir terkos 

· çeşmesi bulunuyordu. Feleğin ha,zin bir is
tihzdsıdır. bu türedi çeşmenin akıntı suyu, 
asaletli çeşmenin merdivenlerinden aşağı 
inmekde olup zaman ile o büyük çeşmenin· 
teknesi önündeki sahayı ve tekneyi lüle hi
zasına kadar tamamen balçığa gömmüş
dür; (Bu şehir kütüğüne kemı!li. hicab ile 
ve yüreğimiz sızlayarak kaydediyoruz, ec
dadının bırakdığı aıbidelere bizim kad'.-lr 
kayıdsız, hatta o dbidelere karşı küstahça 
mütecaviz yer yüzünde bir benzerimiz kal• 
mamışdır. İst An.) Merdivenin alt basa-
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mak1arından bir kaçı da bu balçık tabaka
sı _altında kalmışdır. Merdivenin üst basa
mak hizasından itibaren iki yan duvar ve 
çeşme ser§.pa keşme taşdan örülmüşdür. 

Soldaki duvarda. demir bir trabzan mevcud 
olup sağ duvardaki eşi kaybolmuş. y§.hud 
çalınmışdır. Kl§.sik üslübda olan Çukur 
Çeşmenin kitılbesi yokdur. 

Merdivenin son basamağı hizasından 
asıl çeşmenin bulunduğu karşı duvar ara
sında kalan s§.hanın da her iki tar!:)Jmda 
ikiser kemer mevctıddur, fakat bu kemer
lerin altında, çesıiıe yeri olduklarını gös
teren lüle yeri izlerine rastlanmamı~dır; 

onların da bu sa.hayı dolduran balçık altın
da kalmış olması muhtemeldir: bu takdir
de Çukur Çeşmenin ikişer ikişer dört ta
nesi yan duvarlarda, biri de karşıda olmak 
üzere beş çeşmeden mürekkeb bir sanat be
diasıdır. 

Semt halkının eskilerinden nakledilen 
bir riv§.yete göre Çukur Çeşmenin suyu o 
havaliyi hak ile yeksan eden 1911 büyük 
Aksaray yangınında kesilmiş, bir ara su 

yolları tdmir edilmiş ise de tekrar bozul
muş ve ondan sonra abide çeşme kendi ka-· 
ra bahtına terkedilmişdir. 
i Muzaffer ESEN 

ÇUKUR ÇEŞME HAMAMI - L§.lelide, 
La.leli Camiinin doğu kuzeyinde, Beyazıd
dan · Lfileliye inerken camiin köşesinden 

Fethibey Caddesine sapıldıitında sağ kolda 
eski adı ile Derbend Sokağı· üzerinde idi, 
ki bu eski sokak, 1934 Belediye Şehir Reh
berinde (Pafta 4 de 39) Ahmet Suavıp ve 
Zeynep Kfunil sokaklarından birine teka
abül eder, yahud bu iki sokak arasındaki 
sahada kalır. Çukur Çeşme İstanb.ulun bü
yük güzel çarşı hamamlarından biri iken 
Lfileli semtini başdan başa kül edeıt 23 
temmuz 1911 büyük Aksaray Yangınında 
yandı, bir müddet ihyı1.sı imkansız yanık 

harabe halinde kalarak, oraların halk eliy
le ve şehrin yeni bir planına göre imarın
da ö harabe de kaldırılarak yerine apartı
manlar inşa. edildi . (B.: Aksaray Yangınla
rı, cild 1, sayfa 539)·. 
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(Plan: H. Gluck) 
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Çukurçeşme Hamamından kalmış tek 
hatıra Heinrich Glück tarafından çizilmiş 
bir plandan ibarettir. 

Bir çifte hamam· idi; erkekler kısmı, 
hara.rede (yıkanma yerinde) üç sofa ile 
karşı iki köşede iki halvetden mürekkeb 
idi; erkekler hamamının hemen yansı öl
çüsünde küçük olan kadınlar hamamı da 
gaayet küçük bir so~klukdan hamreye 
giriş kapusu yana ·aıınınış. bu kapunun he
men soluna bir sofa konmuş, iki köşe hal
vetleri de bu sofanın karşısında yan yana 
bulunuyordu, ve halvet kapula.rı arasına da 
bir niş-mihrab yapılmışdı (Plana bakınız). 

Halk ağzında bir adı da La.leli Hama-
mı idi. . 

ÇUKURÇEŞME HAMAMI CİNAYETİ 
- 1895 yılında cinsi sapıklık yolunda işlen
miş bir cinayettir; Çukurçeşme Hamamı 

dellaklerinden otuz beş yaşlarında Sivaslı 
Hasanoğlu Kara Mehmed hemşehrisi Tah
takalecİe şekerci çırağı şıibıemred Hanefi'yi 
hamamda gece yatısı misMirliğine dıivet 
edib gece delikanlıya adab ve ahlakı isla
miyeye aykırı tecavüzde bulunmuş ve bu 
tecavüzünü hemşehrileri arasında da bi · 
perva yaymış olduğundan bir kama ted§.rik 
ederek bir gün müşteri gibi hamama gelen 
Hanefi soyunmuş ve. kamasını peştemal 

altında gizleyerek içeri girmiş, bir halvet
de müşterisini yıkamakta olan Kara Meh
medi arkasından iki küre~i ortasından vu
rarak cerh ve katletmişdir.· Cinayet ha
mamda büyük bir dehşet yaratmış, çıplak 
kaatil ba~ısanlara: ((Ona de~il, bana acı
yın, gençliğim mahpushanede mahvola
cakı: demis, Gamekana cıkdı~ında da: «Ka
rakola haber verin, ben Kara Mehmedi vur
d~... Ama ne olur, bana bir tütün sarıp · 
verin, 'Qir fincan da kahve pişirin! ıı demiş
dit. 

Bu satırların muharriri bu vak'ayı o 
gün hamamda bulunan ve cinA.yeti gören 
çırağım Kandıralı Bekirden dinlemiş idim; 

.. Bekir şöyle anlatmışdır: ((Peykeye çıkıp 

oturan c:lelikanlıya bir sigara sarıp verdi
ler, hemen bir kahve de pişirdiler; o sırada 
hamama bir komiserle üç zabtiye neferi 
_gird,i, kaatil kahveyi içmedi, tütünden de 
bir iki nefes çekip attı; giyinecek tak§.tı ol
madığı için zabtiyelerin yardımı ile giyin
di, üstübaşı p.ek dökükdü: «Beş param yok, 
bana biraz para verin! ... n diyerek ağlama
ya başladı; o zaman müşterilerden yaşlı· bir 

efendi hamamcının çekmecesinden kesesi
ni aldı, içinden ·bir hamam parası ayırdık
tan sonra o keseyi olduğu gibi kaatile ver
di: - Af oğlum ... ben avukatım, seni mah
kemede müdafaa edeceğim!... dedi. Sonra 
öğrendim ki bu yaşlı avukat Büyük Haydar 
Efendi imiş: .. n (B.: Ali Haydar Efendi, 
Nfunlhiz§.de). 

Ali ÇAMİÇ 

ÇUKURÇEŞME MESCİDİ - Hadika
tül Cev§.mi şu malumatı veriyor: «Uzun 
çarşı kurbindedir. B§.nisi Samanemini Ho
ca Sinandır, kabri de orad.adır, mezar ta-
şında.ki rakam ile ölüm tarihi 851- (1453) 
dir; minberini kadıasker ve hekimbaşı 
Mehmed Said Efendi koyınuşdur ki 1171 
de (1757 - 1758) vefat etmişdir: kabri Tiif
dedir. Hoca Sinamn bir mescidi de yine o 
civarda Samanveren Mescidi· diye anılır-. 
Karşısında Siya:vuş Paşanın şatırbaşısı Ali 
Ağanın çeşmesi vardır, bu çeşmenin üstün
de yapı tarihi 993 (1585) dir. Bu Çukurçeş
me Mescidinin mahallesi vardır.» 

Fincancılar (Rizapasa) Yokuşunda, 

Sultanhama.ttıından . yukarıya doğru çıkar.-
. ken sol koldadır; eski yapısından en küçük· 
bir iz, eser kalmamış, tamamen yeni bir bi
nadır; 20 pencere ile aydınlatılmış olup bir 
son cemaat yeri ve küçük bir avlusu vardir: 
cadde üzerindeki kapusunda tecdiden ta
mirinde konulan kitibesi sudur: ((Hamdü 
minnet ol Ifüd§.ya, verdi bize bu ihsanı. El
hac Mustafa bin Mehemmed, b§.nii sA.ni. 
1304 ramazan 20 ( 1887) >:•. Namaza acıkd1r. 
BA.nisinin ((Samanveren Mescidi» adı ile 
ikinci bir mescidi vardır (B.: Samanveren 
Mescidi). 

Bibl.: HadikAtül Cevıtmi, I; E. H. Ayverdi, 
Fatilı Devri Mi·mArisi. 

CUKURCESMJ SOKAi(U . - Lıilelide 
Kemalpaş;a Mıahallesi Sokaklarındandır; 
Fethi Bey Caddesi kavuşa~ başından yu~ 
rfuıdüğune göre, dört araba geçebilecek ge; 
nislikde bir toprak yoldur:· bu satırların 
yazıldığı sır.ada (mart 194'7'), iki gün önce 
yağmıs vam1.urdan sonra yer yer gölcük-· 
ler görülmüsdür ki, asfalt veva taş dô~e
ninceve kadar kısın çamurdan. vazın toz
dan gecilmesi gtiç olur gibi görünür. Sı:ığ 
köşe basma vakm, iki yanından ve üstün
den aoartımanlar arasında kalarak kavbol-. 
muş Cukur Cesme bulunmaktadır ki tstan-i 
bulun eşsiz ı1bidelerindendir (B.: Çukur 
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Çeşme). Sol köşebaşı bir arsa olup geride 
meşhur Taş Han görünür. Sokağın iki ke
narinda iki, üç, dört katlı beton apartıman
lar ve aralarında tek tük arsalar sıralan
mışdır; içlerinde sanat kıymeti taşiyan bi
nıilar bulunmamakla beraber temiz yapı
lardır; hemen hepsi hıili vakti yerinde fü
lelerin meskenleridir. Soldaki apartıman
ların ardında, sokağın Genç Türk Caddesi 
kavuşağına kadar Taş Han uzanır. 

İşlek bir yol değildir; semt çocukları-
nın futbol oynadıkları görülür. · 

Muzaffer ESEN 

ÇUKURÇEŞME TAŞIIAN KAHVEHA
NESİ - İkinci Abdülhamid devri sonların
da İstanbulun en namlı tulumbacı kahve·· 
hanelerinden biriydi; Aksaraym vurucu kı
rıcı kabadayılarının. ele avuca sığmaz kül
hıinilerinin toplandığı bir yerdi; ;ramazan
larda çalgılı kahve olµrdu (B.: Çalgılı Kah
vehaneler); meşr-ı1tiyetin ilılnından iki yıl 
evvel, 1906 da meşhur destancı Üsküdarlı 
halk şairi Vasıf Hoca burada ramazanda 
çalgılı kahve yapmışdır. 

Bibl.: Vasıf Hiç, Not. 

ÇUKURÇEŞME TULUMBACI KAHVE
HANESİ - İkinci Abdülhamid devri son
larında İstanulun en namlı tulumbacı kı=ı.h
vehıinelerinden biridir; Aksarayın bilhassa 
şıkırdım bıçkınlarının toplandığı bir dılrül
nedvei haşarat idi; Çukurçeşme (Lfileli) 
Hamamının tam karşısında idi, bu müna
sebet ile de .ayrıca türlü rezıiletıer olurdu. 

· Bazan hatırlı müşteri kahrı çekilerek ha
mamdan pabuccu yanaşmayı ,gönderirler. 
herifin k~ları çatık, suratı asık: «Müşteri
miz nezı1ketli şehri dellıik ister... Baba 
Efendinin Sarı Ali gelsürı... Yusufpasalı 
Mustafa gelsün !. .. ı: derdi. 1911 AkSaray 
yangınında karşısındaki hamam ile beraber 
yandı; yerine apartıman yapıldı. 

ViSı:f HİÇ _ 

ÇUKURÇEŞME YANGINLARI - Çu
kurçeşme semti (L!leli, Balabanağa Ma
hallesi) tstanbulu:fı başka semtlerinden çı
kan ateş §.feti büyük yangınlarında bir kaç 
defa tamamen yanıp kül olmuşdur; kendi 
içinden de yangınlar çıkmışdır: · 

31 ağustos 1874 yangını - Bozmacılar 

Hanından çıkdı, 18 bin§. yandı; 

21 mart 1888 yangını - 10 ev yandı. 
· 8 haziran 1906 yangını - 30 ev yandı. 
Bibi.: O. N. Ergin, Mecellei Um'Cıri Belediye. 

ÇUKUR HAMAM - Fıitih devri eser
lerinden büyük bir çifte hamam idi; FAtih 
Külliyesinden Baş Kurşunlu Medresenin 
hemen yakınında idi; yıkılmış, küçücük bir 
izi, nişanı kalmamışdır; Charles Texier'
nin, ve ondan naklen Heinrich Glück'ün 
çizdiği plı1n ve kesid resimden pek mükel
lef bir hamam olduğu görülüyor. Türk klıl
sik hamam yapısında kendine mahsus bir 
pl!na sfilıibdir, şöyle ki, bütün hamamla
rımız bir ,camekıin ( soyunma yeri), bir so
ğukluk ve bir hara.reden ( asıl yıkanma ye
ri) mürekkb iken bu Çukur Hamamın hem 
erkekler ve hem kadınlar kısmında hara.re 
iç içe çift yapılmışdır. Erkekler kısmında 
birinci yıkanma yeri iki yanda birer sofa . 
ile bu sofalardan geçilip girilir birer hal
vetden; ikinci yıkanma yeri de sekiz sofa 
ile, kapudan girildiğine göre, sağ ve solda
ki sofalardan geçilir ikişer ikişer dört hal-. 
vetden ·mürekkebdir. 

Soğukluğunda da sağlı sollu birer 
ayak yolu ve birer tah§.ret hücresi 
bulunmaktadır. Camekı\nın ortasında bir 
fiskiye bulunmakta idi; camek§.rı ve birin
ci yıkanma yeri, kubbelerin ortasına kon
muş tepe feneri ile, ikinci yıkanma yeri de 

. tepe camları ile a.ydınlatıJmışdı. Kadınlar 

hamamına gelince, iki yıkanma yerinin 
arasına birer halvet yerleştirilmiş olup bu 
halvetlerin her iki yıkanma yerine açılmış 
çifter kapısı bulunuyordu; l:!u t~rifimize. 
göre birinci yıkanma yeri iki yanında birer 
sofa ile dört köşesinde dört halvet, ikinci 
yıkanma yeri de üç sofa ile dört kösesinde 
dört halvetden. fakat arad9ki halvetler 

. müşterek olmuğu icin bütün hamam beş 
sofa ile altı halvetden mürekkeb bulunu
yordu. Bu satırlar plıin ile tAkib edilecek. 
olursa. Çukur Hamamın yok oluşu ile fs
tanbulun eşsiz bir ,güzel ve büyük bir bina 
kaybetmiş olduğu görülür. 

Çukur Hamanl'a ilk tahribkdr darbe~ 
nin on yedinci asır ortasında indirilmiş ol
duğunu Evliyıt Çelel?i'den öğreniyoruz; 
büyük muharrir bu hamam için şu satır
ları yazıyor: 

c(Fatih Sultari Mehmedin yaptırdığı 
Çukur Hamam gaayet musanna. ve rılşen 
olduğu gibi diğer ı:ıamamlardan da büyük
dür; sa.de camekı1nı beşbin adam alır, 110 
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kurnadır. Nısfı bölünüp keçecilere tahsis 
olunmuşdur.» 

Hadikatül Cevami Fatih civarında Ke
pekciler Mescidi maddesinde: er... meşhur 
Çukur Hamam bu mescidin yakınındadır» 

'İSTANBUL 

diyor; bu kayıddan Çukur Hamamın o ta
rihde hamam olarak işler olduğu tereddüd 
ile tahmin olunabilir, fakat Evliyanın ke
sin ifadesi karşısında, hamam olarak işle
mekde olsa bile. yarısının keçeci esnafı 
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Çukur Hamam 
(Plan ve kesid resim: H. Gluck) 
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elinde hayli tahrib edilmiş olduğu işikar
dır. 

Vak'anüvis Lutfi Efendi tarihinin ikin
ci cildinde 1245 (miladi 1829 - 1830) vak' -
aları arasında, o yıl istanbulda erza.k kıt
lığı dolayısiyle çekilen sıkıntıdan bahse
derken şunları yazıyor: 

« Yıllardan beri devredilmemiş, ta.zesi 
ile değiştirilmesine bakılmamış olan bir ta
kım kokmuş, · çürümüş ve adet! külçeleş
miş darı, çavdar ve kokoroz gibi şeyler ki, 
bunların en eskisi Fatih Camii Şerifi ci
.varında Çukur Hamamda mahfuz idi, bu 
gibi ne kadar eski zahireler varsa fırınla
ra dağıtılarak defter mucibince camilerde 
ve kiliselerde sabah ve akşam nüfus başına 
memurlar nezaaretinde birer da.ne ekmek 
dağıtılinaya başlandı.>:, Bu satırlar kesin 
olarak göstriyor ki, 1829 .- 1830 yıllarından 
çok önce Çukur Hamam kapanmış ve miri 
bir erzak anbarı halinde kullanılmaya ba.ş
lanmışdır. -

Bu meşhur büyük ve güzel hamamın 
hangi tarihde tamamen yok olduğu tesbit 
edilemedi; tahmin ediyoruz ki, 1894 zelze
lesinde yıkılmış olacakdır. 

ÇUKUR HAN - Büyük Kapalı Çarşı
da, Örücüler Kapusunda, Yağlıkcılar · Cad
desinde istanbulun en eski hanlarından bi
ri, 60 kapu numaralı binadır; ne zaman ya
pıldığı bilinmiyor, Bizans yapısıdıri müs
tatil şeklinde bir iç avlusu vardır, bu avlu, 
dört köşeli kalın sütunlar araşını:ı, atılmış 
kemerlerle çevrilmişdir, iki uzun yanında 
ve iki kısa yanında da ikişer kemer görlür; 
iki katlı olan han çok harab durumdadır. 
40 odalı olan bu han 1500 metre karelik 
bir saha kaplar. 

1894, depreminde ağır hasara uğramış, 
uzunca bir zaman metruk kalmış, 1935 den 
sonra içine giren Kemaliyeli Mıkırdiç _ Nur
can tarafından basit bir tamir gördükten 
sonra sahibleri birer birer ortaya çıkmış' 
dır. 

25 hisseli bir handır. 1943-1944 arasında 
içinde bir meşin boyahfulesi, bir şapka ima
lathanesi, bir kaç terzi dükkanı, bir iplik 
boyahdnesi bulunuyordu; ba.zı odalarında 

da amele ve işçi ermeni aileleri oturmak
da idi 1894 den önce sarraf ve çuhacı bir 
tüccar yatağı idi. 

Lalelide meşhur Sipahiler Hanına da 
(B.: Sipahiler Ham) Çukur Han denilir 
(1945). 

Sahak G1'LL'O 

ÇUKUR-KARABAŞ MESCİDİ - (B.: 
Karabaş Mescidi). 

ÇUKUR KÖYÜ - İstanbulun Yalova 
,_ Kazasının Kılıçlı nahiyesi köylerinden; Ya

lovanın güney doğusunda ve Yal.ovaya 23 
kilomtre uzaklıktadır, Samanlı dağlarının 
eteğinde hafif engebeli bir arazi üzerinde 
kurulmuşdur, Yukarı Mahalle ve Aşağı Ma
halle diye iki mahalleden mürekkebdir; her 
iki mahalle Yalova yolu üzerindedir; ve 
köy 194 ev olub nüfusu 1964 de muhtarlık 
kaydına göre 419 kadın ve 473 erkek olmak 
üzere 892 kişi idi. Yalovaya adi şose ile 
bağlıdır; bir otobüs her sabah saat 8 de 
Çukur Köyünden kalkarak Yalovaya gider, 
ve ayni araba akşam 16 da Yalova.dan ha
reketle köye döner. Civar köylre nisbetle 
yeri merkezi olduğundan o civar köylerden 
Yalovaya gidip gelenler de bu Çukur Kö
yünden geçerler. Çukurköyü - Yalova oto
büs ücreti 150 kuruşdur. 

Köyün Yukarı Mahalle halkı evladı 
Fatihandandır, buraya, Batı Ana.dolunun 
Türkler tarafından ilk iskanında gelmiş
lerdir, önce Kütahyanın Tavşanlı havali
sinde oturmus ve sonra burada yerleşmiş 
Çukur yahud · Çukurlu aşiretindendirler. 
Köyün arazisi Atik Ali Paşa vakfındandır. 
Rivayete göre Çukur Köyü evvela. simdi ha
va alanı olan yerde kurulmuş, fakat batak 
ve sıtmalık olduğundan bir müddet sonra 
şimdiki yerine nakledilmiştir. 

. Aşağı Mahalle ise Cumhuriyet devrine 
kadar buralara türklerle beraber gelib yer-' . 

leşmiş bir ermeni mahallesi idi; Birinci Ci-
han Harbinde ermeni tehcirinde Suriyeye 
gönderilmişler, uzunca bir zaman metruk 
kalan bu mahalleye 1926 da Bulgaristanın 
Aydos kasabasından gelen türk ,göçmenler 
iskan edilmişlerdir. 

Bir köyün bu iki mahalles halkı örf 
ve adetlerle öylesine ayrılmışlardır ki ku·k-
_yılı aşan bir zamandan beri beraber yaşa
dıkları halde bir türlü bağdaşamamışlar
dır, kırk yıl içinde kız alıp verme suretiyle 
·tek akrabalık bağı dahi yapıımrunışdır. 

Köyün biri Yukarı, diğeri Aşağı Ma
hallede iki camii. Yukarı Mahallede bir 
köy kahvehanesi ile · köy odası vardır; Yu
karı Mahallede iki, ve Aşağı Mahallede bir 
çeşme ve yine Yukarı Mahallede üç dersha
neli bir ilkokul vardır. 

1963 - 1964 ders yılında okulda 81 er
kek ve 64 kız olmak üzere 145 öğrenci var-
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dı, ve okulun bir müdürü ile iki stajyer öğ
retmeni bulunuyordu. Acı bir hakikatti:r 
ki, köylü, evladlarının tahsili üzerinde son 
derecede kayıdsız idi, ilk tahsil çağında 
okula gelmeyen çocuk yokdu; ve çocuğu
mm okul durumu ile ve köy okulu ile ilgi
lenen tek köylü de yok idi. Kuruluşu 500-
seneyi aşan bu köyden yüksek tahsil yap
mış tek sima çıkmamışdır; 1963 - 1964 ders 
yılında yalnız iki çocuk Yalova Orta Oku
luna devam ediyorlardı. Bilhassa Yukarı 
Mahalede kültür hayatı çok sönükdür ... 

Çukurluların hemen hepsi çiftçidir, bir 
kısmı tütün eker, fakat köyün geçimini 
meyvacılık temin eder; takriben ,elli aile 
hakikaten pek nefis şeftaliler ve elmalar 
yetiştirmekde .ve doğrudan İstanbul piya-

YUKAR,I 
MAHALLE 

1 • 1 ,.___.-

• //4 • 
~~ 
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-AŞAG 1 

MAHALL r; 

sasına sevk etmektedirler. üzüm bağalrı 
-ve fındıkçılık yeni yeni gelişmektedir. Ki
razı, eriği, ayvası, cevizi, armudu, muşmu
lası ve kestanesi de meşhurdur. 

Bahçelerde çalışanlar hemen tamamen 
kadınlardır, erkekler, güreşden ziyade nü
mayiş peşrevine çıkmış pehlivanlara ben-
zerler; kadınların emeği ile elde edilen 
mahsulün alım satım işleriyle uğraşırlar. 

Sağmalcılık yok gibidir, köyün 7 sürü 
koyunu, 3 sürü keçisi vardır, beher sürü 
ortalama 50 baş hayvandan 350 koyun ve 
150 kadar keçidir; sütü, yağı köylü tara
fından istihlak edilir, günlük ihityaçdan 
arta kalan sütler, güğümler ata ve merke
be yükletilerek Kılıçlı'ya götürülür ve ora0 

da yoğurthanelere satılır. · 

• • 

• 

Çukur Köyü 
(Plan • kroki: Salim Erdem) 
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1963 - 1964 arasında köyden 20 - 25 
delikanlı ve olgun yaşda erkek _fabrika 
amelesi, işçisi olarak İstanbula ve İzmit 
havalisine gitmiş bulunuyordu, ki köyün 
erkek nüfusnun tahminen % 5 ni teşkil 

1 

eder. 
Erkeklerin kılık ve kıyafeti orta halli 

şehirli kıy§.fetidir. Yukarı Mahalle kadın
lan enta.ri üstüne siyah yeldirme giyer ve 
başlarına şiyah baş örtüsü atarlar. Aşağı 
Mahalle kadınları ise mintan üstüne şalvar 

Çukur Köyü Yukan Mahalle Camii 
(Resim ve plin: Salim Erdem) 

çekerler. sokağa çıkarken de siyah yeldir
me giyip başlarına beyaz baş örtüsü atar
lar. İki mahallenin kadınları siyah ve be
yaz baş örtüleri ile derhal .ayırd edilirler. 
· Aşağı Mahallenin Aydoslu göçmenleri
nin kendilerine has bir gösterisi düğün da
vetleridir, düğünlerde «Yenge» adı verilen 
bir yaşlı kadın kapu kapu dolaşarak da
vetiye yerinde üzümlü çöreklerle bir kaç 
sap gelin teli dağıtı:r, bunları alanlar da 
telleri hemen başına ilişdirir, ve çörekden 
de bir parça koparıp ağzına atar. 

Yukarı Mahalle Oamü - Musta
til planlı, dört duvar üzerine kiremitli · 
ahşab çatı çekilmiş küçük bir yapıdır; 
köy meydanına bakan cebhesinin yal
nız üst kısmında kadınlar mahfilini 
ışıklandıran üç pencere vardır; son 
cemaat yeri dar bir koridor halinde 
olub min§.re ka.pusu burada -·sağ- ta
rafdadır, soldan bir ahşab merdiven
le kadınlar mahfiline çıkılır. Kadim 
bir cami olub bir ara yaranış, bugün
kü bindsı 1928 yılında yapılmışdır. 
Gövdesi kalın ve cok yüksek olan mi
narenin yarımda cami binası. uf aGık, 
kücücuk düsmüs ve minare bu du
rumda bir kat daha, azamet kesbet
miştir. 

Asağı Mahalle C8mii - Yukarı 

Mahalle Camiine nishetle daha bü
yüktür. genisce bir avlu icine vaml
mış ve yımısı 1950 yılındı:ı. tamamlan
hn.ıscllr. Mirnire vamndaki kı:ıımdan 
son cemaat yerin.e vanlamasma giri-

· lir. Kapunun hemen ı:;olund.a, bir ~h
sab merdivenle kı:ı.dmla.r mı:ıhfiline cı
kılır ki mtrıA.re kaoııı:ni na. hu merdi
ven üzerjndedtr. Sokı:ık kanusunun 
tam karsısmda b;r mi'ıe7.zin odasJ. bu
lunmaktı:ıdır. Asıl iM.det Rı:l.hm alt.Iı 
ü~t.lü 18 ı:ıencere ile ~.vc'lır,1;:ıt.,ım,~dır. 
son cemıuıt veri ile .asıl füMet sahnı 
a:r?sında da. iki nencere. son cemaııt 
verinde de kez~, ::ı,ltlı üstlü ilı::isetden 
dört pencere vardır. 

Silini JnıDEM 

,.,.-CUKURLU CEŞME SOIUÖJ. 
1934 Be1ediye Sehir Rehberine göre 
(Pafta 19, mahalle numarası 163) Be
yoğlunun Taksim ~§.bivesinin Kı\tib 
Mustafa Celebi Mahallesi Sokaklı:ırın
dan; bu mahallenin tam göbeğinde 
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Tel Sokağı ile Billurcu Sokağı arasında• 
uzanır, Taksim Kuyu Sokağı ile kavuşağı 
vardır; yerine gidilip şu satırların yazıldı
ğı sıradaki durumu tesbit edilemedi 
(1964). 

ÇUKUR MAHALLESİ - Beyoğlu ilçesi 
merkez nahiyesi mahallelerinden; merkez 
nahiyesinin Hüseyin Ağa, Kalyoncukollu
ğu, ve Beyoğlu İlçesi Taksim nahiyesinin 
Şehid Muhtar Bey, Bülbül ve Bostan Ma
halleleri ile çevrilmişdir; sınır. yolları şun
lardır: Tarlabaşı Caddesi (Hüseyin Ağa 
Mahallesi ile), Kalyoncu Kolluğu Caddesi, 
(Kalyoncukuluğu Mahallesi ile), Kamer 
Bostanı Sokağı, Adam Sokağı (Bostan Ma~ 
hallesi ile), Sakızağacı Caddesi (Bülbül 

Mahallesi ile) ; iç so
kakları da şunlardır : · 
Demirbaş Sokağı, Peş
,kirci Sokağı, Tirşe So
kak, Çukur Soka~, 
Karakurum Sokağı, 
Halebli Bekir Sokağı, 
Boynuz Sok.ağı, Kadın 
ç11,ma,zı. Yo:rıiroc,me so-

' kağı, Keçi Sokağı, Bu
dak Sokağı, Salkımsa
çak Soka.ğı, Mermer 

1 
1 
1 
1 
1 ------···. ' . 

'' 

Ç~ur Köyü Aşağı Mahalle Camii 
(Resim ve plaın: Salim Erdem) 

Sokağı, Cezayirli Sokağı, Hasan Pa
şa Sckağı, Zerdali Sokağı, Berber Şahin 
Sokağı, Geniş Yokuş Sokağı, Ayva Sokağı, 
Karanlık Bakkal Sokağı, Fıçıcı Cokağı Ge
niş Yokuş, Tekuyulu Sokağı, Narçıl Sokağı, 
Erik Sokağı, Fıçıcı Abdi Sokağı (1934 Be
lediye Şehir Rehberi, pafta 14, no. 146). 

Çukur Mahallesinde 1 tarihi çeşme 
(Sultan Mahmud Çeşmesi), 1 Rum Orto
doks Kilisesi (Ayios Konstantinos), 1 ·rum 
ilkokulu, 1 süryıini kilisesi, 647' ev, 120 dük
k!in olub, nüfusu 6000 kişidir. 1963 yılın• 
da mahalle muhtarlığında emekli yarbay 
Ali Yelmen bulunuyordu (1963). 

Hakkı GÖKTÜRK 

ÇUKUR MESCİD SOKA:ĞI - l934 Be
lediye Şehir Rehberine göre (Paft&, 8, ma
halle numarası 99) Haliç boyunda Ayakapu 
ile Fener arasını kaplayan Abdisübaşı Ma- . 
hallesi sokaklarından, Se.r halife Sokağı ile 
Miralay Nazım bey Sokağı arasında uzanır, 
Gülçeşme Sokağı ile de bir kavuşağı vardır; 
semtin ana yolu Abdülezel Paşa Caddesine, 
paralel bir yoldur. Bir araba ,geçecek ge
nişlikde kabataş döşeli olub ·ahşab ve k:i
gir evler_ arasından geçer; bir terı:l.zi imı:l.
lathanesi ve bir tornacı atölyesi vardır; ka
pu numaraları 3-35 ve 4-22 dir. Sokak adı-

nı Çukurkarabaş Mescidin
den almışdır (B.: Karabaş 
Mescidi). 

ÇUKUR SOKAK - 1934 
Belediye Şehir Rehberine 
gere (Pafta 14, mahalle nu
marası 146), Beyoğlu Mer
kez N ıthiyesinin Çukur Ma-· 
halk3i rnkaklarmdan; Tar
labaşı Caddesi ile Cezayirli 
Hasan Paşa ve Zerdılli So
kakları arasında uzanır; bir 
ucu bu iki sokakda üç yoi 
ağzı teşkil ecler; Fıçıcı Ab
di Solrnğı Erik Sok.ağı, Ay
va Sclrnğı, Geniş Yokuş ne· 
kavuşakları vardır .. ·: Yerine 
gidilip şu satırların· -yazıldı
ğı sıradaki. durumu te_sbit 
edilemedi (1964). 

ÇUI{UR SOKAK · CİNA
YETİ - 1964 yılı nisan ayı 
içinde Beyoğlunda Çukur 
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Sokakda bir gece sabaha karşı Beyoğlunun 
azuı sabıKalılarından Turgud Işık, yine azı
lı sabıkalılardan Ramazan Yüksel'i, kwnar
hane dönüşünde 300 lira için yaptıkıan çe
kişmede önce tabanca ile vurmuş, ve sonra 
hırsını al.anııyarak bıçağı ile saldırıp yerde 
kıvranmakaa oıan hasmın delik aeşik et 
mişdir. Once bir düello şeklinde karşılıklı 
kullanılan tabanca sesleri ve yüksek sesle 
savrulan küfürier bütün sokak sekenesini 
ayağa kaldırmış ve dehşete salmış, cinaye
tini müteakib kaatil de kaçmışdır. Günlük 
gazeteier bu adi zabıta vaKasını halka du
yurur iken büyük şehrin asayiş ye inzibatı · 
üzerinde durmuşlardır; mesela. Cumhµri
yet Gazetesi şu dikkate değer satırlaı-ı yaz
mışdır: c<Silahlılar çoğalıyor; bilhassa · sa
bıkalıların son zamanlarda silahlı vak'ala
ra sebebiyet verdiği müşahede edilmişdir_ıı 

ÇUL _: · ccAslı arabca çül den bozma 
isim: kıldan örülmüş şey, kıldan at örtüsü;. 
kaba kirli esvab; pelaspare, ' yırtık dökük 
esvab>> (Hüseyin Kazını, Büyük Türk Lü
gatı). 

Hakimane konuşmuş şairler ile hıtne
berduş pırpırı nevciv.anları övmek istemiş 
kalender şairlerin kalemleriyle edebi dili
mize girmişdir: 

· l k·r şahsı ha.rlrni Hakka. mahrem mi sanırsın 
Her tac giyen çulsuzu edhem mi sanırsuı. 

( Ziya Paşa. ) 

Ne gain kt olsa dahi ali.ide! tin ü hak 
Yahm ayağı anın verdi bedii lahftt 
Gönül tahtı sultanı ol dilberi sineçak 
Atlas u diba olur labis olsa çul çaput. 

(Bozyö,rük; 
Bir lokma bir . h1rkaya k.alenderiz eyvallah 
Sevdiğimiz bir dilber korkduğumuz bir Allah. 
Biz cem·a1 aşıkıyız gördük. mü bir Şa.h Ayvaz 
Çul ç~puta bakmayız başıımız tacı şehbaz 
Haııeberduş pırpırı alıuyi bürehne· pa, 
Ta.raveti .şebibı a.nda atlas u dibi 
Nakşi kalemi 

0

huırşid olmuş ana pirehen 
Öyle hüsni müzehheb ol şereri stlz efkeiı. 

(Bozyörük) 

ÇUL DEĞİŞTİRMEK, DÜZMEK -1) 
Ha.neberduş pırpırılar argosunda yeni,. ye-
nice esvab, üstbaş düzmek; misa.l: ··. 

- Senin Mest§.ne çul değiştirmiş, pek 
apiko olmuş be!... ·· 

- Bir koyun tüccarı yakaladı, sağı-
yör. 

Sana haminto .var_ mı? 

- Şıkırdım haracı yemem! ... 
2) Halk ağzı deyim, ayak takımından 

birinin birden zengin olması; misfil: 
. 1950 - 1960 arası sohbetlerinden: ccÇul 

düzenler ne kadar çoğaldı, dün iskele ba
şında yalın ayak yarım pabuçla simit sa
tan şehbazın Bltında otomobil, hammal beş 
katlı apartıman yapdirıyor, meteliğe kur
şun atan it meyhfuıeçie garsona on k§.ğıd 
bahşiş bırakıyor, değirmenlerin suyu ner
den bir tülü kestiremiyorum_ ... >> 

ÇULFAS· (Adam) ·.- Bu satırların ya-· 
zıldığı tarihde tstanbu)un içkili lokanta ve 
,gazino garsonlarının . piri idi ve Ankara 
Ca.ddesirıde İstanbul Lokantasında çalış·
rr,.9_kda idi; meslekdaşları ve kendisini ta
nıyanlar arasında ıcBarba>;, diye meşhur
dur. 

Adam Çulfas 
(Resim: S. Bozcah) 

Anadolu rum
lanndandır; 1878 
de Gümüşhanede 
doğmuşdur_ Ba-
bası bir halı ima
Iathıtne s i n d e 
gündelikle çalışır 

işçi imiş; oğlunu 

iki yasında yetim 
bırakara!{ ölmüş., 

on iki, on üç ya
şına kadar av§.re 
büvümüs: ı:ınası

m da kaybedince, 
büsbütün bikes 
kalmış. Bir hayır 
sa.hibi bu rum ço

cuğunu elinden tutup kaymakam beye gö
türmüş, himaye rica etmiş, o zat da: «Bu
rada ne yapabiliriz ki... İstanbulda sem
timizin bir bakkalı vard:ı.r, baha adam, oğ
lanı ona çırak gönderelim ... İstanmul bü
yük yerdir, sürer, çıkar, hayatını kazanır.» 
demiş ve küçük Çulfasın eline bir mektup 
verip cebine de yol harçliğıriı koymuş, . ts
tanbulda semti olan Beşiktaştaki bakkala 
çırak olarak göndermiş. Bakkal da yaşlı 
adammış, çıraklık işi yokmuş amma kay
makam beyin hatırı için yetimi üç yıl bo
ğazı tokluğuna barındırmış, bir gün de: 

- Oğlum, on beş yaşına geldin, artık 
cebin gündelik, para görmelidir, seni ahba
bım bir kahveciye çırak vereyim! ... demiş. 

Çocuk Feriköyünde kahveci çırağı ol
muş; bir yıl ateş gibi çalışmış ... Böyle çı-
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rakların alıcısı çok olur, kahve müşterile
'rinden biri: 

- Çulfas ... demiş, Alman kulübünden 
bir garson çocuk arıyorlar, gider misin? 
Hem aylığı dolgun, hem de Almanca öğre

. nirsin! ... 
Alman kulübünde de iki yıl çalışmış ve 

kulaktan dolma Almanca öğrenmiş ... Ora
dan Tötonya kulübüne geçmiş, bir sene de 
orada çalışmış. Yaşı olmuş on yedi, on se
kiz... Bu sefer önüne başka bir adam çık
mış: 

- Seni zengin bir Fransız . bankerin 
yazıhanesin~ yerleştireyim! demiş. 

Çulfas meslek değiştirip Baron Vandö
rün yazıhanesine girmiş. Gözünü ve kula
ğım açıp bir yıl içinde de Fransızca ifadei 
merama muvaffak olmuş, Fransız Baronu 
memleketine giderken hizmetinden mem
nun olduğu ,Çulfası dostlarından İtalyan 
Sinyor Vicenzoya devretmiş. İki sene de bu 
İtalyan tüccarın yanında kalan Çulfaz hem 
Fransızvasını ilerletmiş ve hem de İtalyan
ca konuşmağa başlamış. Ve yaşı yirmi ol
muştur; bir gün efendisinin bir hizmeti 
için koşarken önün.e bir adam çıkm:ş: 

- Çulfas!.. demiş .. Yazıhanede uşaklı
ğın istikbfili yok, üç dil konuşuyorsun .. gel 
seni bir otele yerleştireyim .. hem aylık var, 
hem de kibar müşterilerden bol bol bah
şiş!... , 

Delikanlı Büyükderede Faris Oteline 
girmiş. Bir yıl da orada çalışmış. 

Sene 1900; Mıgırdiç Efendiye sağlık 
vermişler. Büyükdereden Tarabyay.a, To
katlıyana geçmiş. Öyle bir müessese ki ya
zın Boğaz sefası, kışın da Beyoğlunda lüks 
hayat!. .. üç yıl da ];)öyle geçmiş; yine bir 
gün,· Tokatlıyanın namlı müşterilerinden 

Mösyö Suliye. 
- Çulfas!. Gel seni Kony.aya Gar Otel 

ve Gazinosuna götüreyim, metrdotel yapa
yım!.. demiş. 

Meslekte mühim terfi.. Genç adam 
Konya yolunu boylamış. üç yıl da orada 
çalışmış; sene olmuş 1906. 

Evlenmiş, karısı hastalanmış, hekim : 
((Konyamn havası gelmez. Deniz lazım, de
niz havası ıa.zım» diyince, İstanbula gel
miş. Eski kapılarında iş bulamamış. Yalova 
otelinden çağırmışlar. Bir yıl da orada bu
lunmuş. 

1908 den 1921 yılına kadar on üç sene 
ticaret işlerini tecrübe etmiş. Kazanmış; 
kaybetmiş. Bir türlü ipin iki ucunu bir ara-

ya .getirememiş. · Ve bir gün sermayeciğinin 
kediye yüklenmek üzere olduğunu görünce 
tekrar eski mesleğine, garsonluğa dönmüş, 
1921 de Karaköyde Cenyo gazinosuna gir
miş; 1923 de oradan Babıfili Caddesinin 
Sirkeci başında İştaynburuh lokanta ve ga
zinosuna geçmiş. 

İşte Adam Çulfas, tam otuzbeş senedir, 
garson olarak hep aynı yerdedir. Iştaynbu
ruh elden ele geçmiştir; isim değiştirmiş, 
İstanbul Lokanta ve Gazinosu olmuştur, 
en son meşhur Pandelinin damadı Hıristo 

· Usta ile Ali Dündarın himmetiyle birinci 
sınıf bir müessese olmuşdur. Müessesenin 
demirbaş eşyaları arasında ziruh bir varlık 
olarak Çulfas da «Barba» ünvaniyle pat
rondan patr!)na devredilmiştir. 

Bu adamın iki oğlu olmuştur, biri 33 
yaşında biri de 23 yaşında askerliğini ya
parken kazada ölmüşlerdir. Bu iki büyük 
darbedir ki, başım iki omuzunun arasına 
çöktürmüştür; fakat titreyen bacaklarının 
üstünde, her gün sabahtan akşama kadar 
hala çalışmaktadır. 

İstanbul garsonlarında meslek aşkı. 
şuuru olsa, ve Garsonlar Cemiyetinde bu. 
yolda ön ayak olacak kimseler bulunsa,~ 
Adam Çulfasın bir jübilesi yapılır, ve o ge~ 
ce, bütün İstanbul gazino ve içkili lokan
talarındaki garsonlar, aldıkları bahşişleri 
bu meslek pirine terkederler; ne kayb eder
ler? hiç; ne kazanırlar? mesleklerinin bir
lik kuvvetini. Adam Çulfas bu satırların ya
. zıldığı sıra, 87 yaşında ve hal§. iş başında 

idi (1965). 

ÇULHA - İpekden, yünden, kııldan 
kumaş dokuyan; çulhalık yakın zamanla
ra kadar İstanbulun küçük el sanayiinin 
başında gelir, kenar mahallelerin birer ka~
lı ahşab evceğizlerinin hemen hepsinde bı
rer tezgah bulunur, hele yazın, pencereler, 
kapular açık, · sokakları tezgAhların sesi 
doldururdu; o yolların en tipiltlerinden bi
ri de Aıtsarayda Abmediye Cadd~si idi (B.: 
Ahmediye Cadesi; cild 1, sayfa 37'7). Tez
.gihların başında namuskıir orta halli a.i
lelerin · delikanlıları oturmuş, mütev§.zi, 
asil dekor içinde, hırpani fak:at tertemiz 
ve pitaresk kıyafetleri ile kudretli, kuvvet
li kalemlere ve fırçalara tablolar konusu 
idi, temaşasının. zevkine varana öyle gelir
di ki, kırk çulha resmi yapsa hepsi bir ayrı 
güzellikde olurdu. Memleketimizde doku
ma sanayiinin süratıe fabrıkalaşması o kü-



ANSİKLOPEDİSİ - 4i79 - 0t1LHAYAN (Diktan} 

çük ev tezgahlarını hemen tamamen orta
dan kaldırmışdır (B.: Bektaş, Çulha). 

ÇULHA CİVANI - Kalender meşreb 
şairler tarafından «Şehrengizıı adı verilen 
manzum risıilelerle medhedilen esnaf gü
zelleri arasında çulha civanlarına da rast
lanır; şehrengiz yollu yazılmış ve uHuban
namei Neveda» adını· taşıyan manzum 
mecmuada çulha· civanı şu. üç beyit ile 
övülmüşdür: 

Çulha. civarunda nezaket tamam 
Pak olur .cümlesi istemez hamam 
Eli a.yağma uygun dilberdir 
'.f-eni pakizesi ıtrı anberdir 
Atarken ipliğe ol civan mekik 
Gam çekme efendim çantada kekıiik. 

ÇULHA GİRAY - 1880 ile 1890 ara
sında üsküdarda güzelliği ile meşhur çul
ha esnafından bir genç olup, yine Üsküdar
lı kalender meşreb halk şairi Tophane ke
tebesinden Aşık Razi bu delikanlı şanında 
bir şarkı yazmışdır. Razi'delJ. dinlediğime 
göre asıl adı Cevdet yahud Cevad imiş, fa
kat aşırı güzelliğinin yanll)da ıiile asfile.: 
ti, halk arasında Kırım hanzadelerinin ta
şıdığı «Girayı> unvanı ile şöhretine sebep 
olmuş ve asıl adı da unutulmuş. Aşık Razi: 
uMasallarda tarif edildiği gibi yüzüne ba
kan gözler kamaşırdı, dilber sima.sında asa
letinin de ayrıca ülkeri vardı, yalın .aya
ğında yarım pabuçla esnaf kılığında dolaş
dıgı halde tanımıyan bile bu çocuk bir 
şehzade, hanzıidedir der idi. Son Kmm 
hanlarından Bahadır Girayın torununun 
oğlu olduğunu söylerdi. Kimsesi yokdu. Çi
nili Hamamın yanında, hanedanımızın 

emekda.rıdır dediği ihtiyar bir tatarla be
rıföer oturur, tez.gahı da evinde idi, bu 
adamcağız öldükten sonra kendisini idare 
edemedi, işret ile bıçkınlık yoluna sapdı, 
sanatını işleyemez oldu, ve veremden öl
dü)) diye anlatmışdı. Ra.zinin şarkısı şudur: 

Bıçkirum - §.şıka cefa. eylemek 
Hilafı rıza.i İla.h değil mıi 
itlerle ülfetin ey misli melek 
Hüsni şebabım teba.h değıil mi 

Ağyar Ue çayır çemen safa.tar 
Aşıkı zaıriııe bunca cefalar 
Bana yan Qizib de ile vefalar 
Kitabı aşk içre günah değil mi? 

Ne de hoş civelek tıize civansın 
Yıkmış dal fesini gaayet yamansın 
Valışetinle sen a.feti devransın 
Seni sevmeyenler gümrah değil mi 

Zenciri zülfünü takdıııı gerdane 
Saldın sahralara ettin divane 
İşte geldim sana ha.lim beyane 
Sevgimden tatarım agah değil mi 

Fitnelikler ile aklın;ı oynatma 
l\iest olup kopuklar .dizinde yatma 
Kulun bu Ra.ziyi bir pula satma 
Dime işim gücüm kü~ah değJil mi 

Ta be seher gökde yıİdız. sayanın 
Habi nahvetinde uyurken yarini 
Gurbet oldu sanki vatan diyarım 
Sorarım saate sabah değil mi? 

Bilirim çulhasın atarsın mekik 
Nazik parmağ'ııı:ı.da görünür ilik 
Dayawnaz cevrine kalb olsa çelik 
Giilüb dersin bahtın siyah değil mi? 

Vasıf HİÇ 

ÇULHALAR SOKAĞI - Karagümrük 
Nahiyesinin Beyceğiz Mahallesi ile Fener 
Nahiyesine bağlı Katib Muslihiddin Ma
hallesi arasında sınır sokakdır; Mehmed 
Ağa Hamamı Sokağı ve Çilekeş Sokağı ile 
teşkil ettiği bir üç yol ağzı ile Çarşanba De
ğirmeni Sokağı arasında uzanır bir aralık 
sokakdır. Bir araba geçecek genişlikde ve 
kabataş döşelidir; üzerinde ikişer katlı ve 
biri çinko kaplı ahşab iki ev ile bir kaç ge
cekondu vardır; bir başında da İstanbulun 
mimari. abidelerinden Mehmed Ağa Camii 
görülür (Eylül 1963). 

Hakkı GÖKTÜRK 

· ÇULHA MEKİĞİ - Halk ağzı deyim; 
durmadan fikir, karar, iş değişdiren adam; 
misıille:r: · 

- Dün evet dedi, bugün hayır diyor .. 
- Bi.lnıez misin çulhamekiğini, ona 

bel bağlanır mı? 
* Baba oğlundan bahseder: «Kerata 

çulha mekiği. .. yaş oldu otuz, hala bfr bal
tanın sapı değil... şimdi de tutturdu oto
mobili satıp kahve açacak imiş ... ı:. 

ÇULHA TEZGAHÇILARI - Çulha te~
gahı yapıcıları; Evliya Çelebi XVII. asır or~ 
tasında 6 dükkıinda işler 20 nefer sanatkar 
olduklarını yazıyor. Bir tezgfilı dededen to
runa miras kalır; tstanbulda 6 tezgah ya
pıcı sanatkarın bulunması, o devirde 1stan
bulda çulhacılığın ne kadar yaygın oldu
ğuna çok kuvvetli delildir. 

ÇULHAYAN (Dikı:an) - 1880 de Kum
kapuda bir meyhanede üç balıkçıyı taban-
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ca ile yaraladıktan sonra balıkçı reislerin

den Takfor Reisi bıçakla katleden Vanlı bir 
ha.mm.al ve tulumbacı; yirmi yıl kalebend
liğe mahkum olarak Sinop Zindanına. gön-
. derilmişdir. Yine Dikran isminde. genç bir 
balıkçıya hitaben yazılmış -şu mektub ile 
ona eklenmiş bir destan ve genç balıkcının 
tulumbacı kıyafetinde de bir fotoğrafı halk 
şairi Aşık Razinin evrakı metrukesi arasın-· 
dan çıkmışdır; cinayet tulumbacılar ara
sında çok derin akisler yapdığı için, bastı
rıp sattırmak üzere, destanı Aşık Razi mi 
yazdı, yoksa Dikran Çulhayan Sinop Zin
danında birine yazdırıp ayni maksadla 
mektub ile beraber mi _gönderdi, bileme
yiz: 

«Balıkçı Dikıranıma dideleıimin kanlı yaşı 

ile yazıldı bu mektubu muhabbet uslftb zincir
ben.d Çulhayandan: 

Sinop ZindamJnda Dikran Çulh.ayan 
Gice gündüz kanlı yaşla ağlayan 
Ada,,,cı:m Dikranım bilüp halimi 
İki nerki.s gözü o•Jsun çağlayan. 
«Allah kurtarsın dirim: gaY'ri sözüm yokdur 

ki eğer ahvalimi bir bir şerh eyler isem çokdur, 
destan olur, dört yamm taş duvar, ayaklarımda 
kırk okka çeker zincirleı:ı, sen dahi beninı için 
Allaha yalvar ki, masum duası makbul olur, ha. 
tırım su ile sorı:ın yarana selam, bu kadardır ke
lam Dikran Ağa canim.» 

DESTAN 

1., Onvanım. Çulhaya:n namımız Dikran 
Haki paJ':i,mizdir Vilayeti Van 
Sahibi pençe hem dilaver civan 
H'iib sada okurum semai divan. 

2. Şehri istanbulda K.umkapu semtim 
Hamallık iledir nase hizmetim 
Akran emsale ayak uydurmuş 
Hem tulumba.cılıkda rızık kısmetim 

3. Ateşi nemruda girer semender 
Sandığın. altında misali ejder 
Meyhane meyhane meclis be meclis 
Mestaıne dolaşur şehbaz kalender 

4. Gaayetle makbulüm bir servi revan 
ilem · dahi ;:ı,daşım: Ba.Iıkcı · Dikran 
Refikim oJmuşdur ca.ııımdan, aziz 
Dü didem üstünde odur ebruvan 

5. Takfor Reis dirler bed tıynet kişi 
. Rezalet çamud:uk her daim işi 

Bed likaa bed sima bed lisan ancak 
Şeytanı racimdir herifin eşi. 

6. Meğer Dikranıına yakmış abayı 

Sfireti beşerde Ehremen ayı 

İST.ANBÜl 

Baltkçı Dikran 
( Resim. S. Bozcalı,) 

Yanında görenler dirler yekzeban 
Karabulut örtmüş ol melılikaayı. 

1. Y2.ngmdan yangına uğral' koğuşa 
Hasret ile çekdirmeye §.guuşa 
Ya Rap ne gıy-ip bu cllvei kader 
Yiri görmeye bir lılne tutuşa 

8. Reise tayfası olmuş emirber 
Takfor ile gez~rler daim beraber 
Bize dahi ara sıra uzak.dan 
Bir ku.ruca selam verir o dilber 

9. Meğer· iş içinde varmış bir hilmıet 
Güzeller serverl nO.ri melahet ._,__ 
Dikran civanımın Takfora meyli 
Değilmiş efendim akçeye rağbet 

10. Takforun kızıdır Aga.vni Hanım 
Ol duhtere tutkun \Dikra.nım cıınm 
Akşam meygedede mest oldu ise 
Derdini Takfora açdı civanım 
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11. İşte ol anda, koptu kıymet 
T~or Reis bakdı bir linet lanet 
Şamarlayub aldı ayak altına. 
Şütfunat ile çok itti hakaaret 

12. Hem üç nefer babkcılar · hempası 
Çamur ,çomar yokdur edeb hliyası 
Ağır laflar ldiib Dikran şahmıa 
Uta.ndırddar şeytaanı hanna.sı 

13. Narayı patlatup fırladım. heman 
Gözü.mü bürümüş bir kanlı duman 
Yaşım otuz dostlar merdi meydan. 
Hem dahi Vanlıyız intikamda ya.m 

14. Altı patlar aldı bfrer birer nişanı 
· Yere serdim, Vartan Mılo.r Nişan'ı 
Sonra atub elden silahı yere 
Şamara şamardır Takforun şiw. 

15. tlç sille> :a.,k; ettiırıı san çakdı şlmşel 
Dlşle.rln ağzına dökmüşüm bişek 
Meğer girmiş arslan postu ipe 
Takfor Reis denilen ol uyuz eşek. 

16. Kendi · ka.masın,ı aldım belinden 
Yerden kaldıırarak tutub eµttden 
Sonra bi can tekrar ser~ yere 
Ol gaddar pelidi vurup böğründen 

17, HaJ.IQ nıeygedeniın cümlesi mebhiıt 
LlbA.sı matemi giysün Kavmi Liıt 
Meclisi muhabbet kan revan içre 
Takfor Reis yerde inisıuı Cihlt 

18. Didim ınişukuma işte gör Dikran 
Ben zından rahine olurum revan 
Hatırdan gönülden çıkarma beni 
Sıtkı vefa göster ey şebi hiıban 

19. Gayıi bundan sonra, göremem: seni 
Dlkranım civanım sen şfthl şenı 
Lutfedüb bana bir tasvirin gönder 
Ol nakşi hayalin avutsun beni. 

Visıf BİÇ 

ÇttLHAYAN (Kirkor) - Ünlü musi
kişinas, besteka.r ve maestro; 1868 de Kum· 
kapuda doğmuş ve 28 . Şubat 1938 de yine 
Kumkapuda vefat etmiştir. Balıklı Ermeni 
Mezarlığında medfundur. 

Kirkor Çulhayan, Van'ın Aykestan kö
yünden dokuyucu ( cüllah.) Sahak adlı_ bir 
şahsın torunu ve gümrük memuru Siman 
Çulhayan'ın oğludur. 1876 da Kumkapu 
dışında bulunan Boğos-yan - Varvaryan 
mektebine girmiştir. Burada~ meşhur mu
sikişinas Aris Şalcıyan'ın ( namı diğer Aris
takes Ohannesyan, 1812 - 1878) talebesi 

?__ -

Kirkor Çulhayan 
(Resim: S. Bozcalı) 

olmuştur·. Tavır 
ve hareketleri o
na çok benzediği 
için, Kumkapulu
lar onu «Küçük 
Aris>:. tesmiye et
mişlerdir. Muma
ileyhin ölümün
den sonra, ak
şamları, musiki
şinas Nikoğos 
Taşçiy a n d a n 
(1836 - 1855) hu
susi dersler alma
ğa başlamıştır. 

Keza, Kumkapu 
Surp Arutyun 
Kilisesi rahibi 
Der Bağdasardan 
da «ş;arakan)) 

dersleri _almıştır. 

1881 de, Dr. Arutyun Tiryakyan'ın (1845 -
1919 bilahare Han ünvanmı alan değerli 
bir dilci) himayesinde Bezciyan Orta Mek
tebine girmişdir. 1884 de henüz talebe iken 
hocası Nikoğos Taşçıyan'ın muavini olmuş
tur. Dört sene mezkur mektepte okuduktan 
sonra, mezun olmadan, babası onu çırak 
olarak Kapalıçarşıda, fistancı Dakes Ber
beryan'ın yanına koymuş ve dört sene ora
da kalmıştır. 1885 de, Patrikhane Kilisesi
nin muganni heyetine girmişdir. 9 Eylül 
1885 de hocası Nikoğos Taşçiyan'm vefa
tından sonra, K:umkapu'da Hampart?:um 
Çerçiyan'dan musiki dersleri almağa baş
lamıştır. Birkaç yıl sonra, Rumeli Hisarın
daki Surp Santuht Kilisesinde dört ay 
müddetle başmuganni olmuştur. 1891 de 
Tekirdağdaki Surp Takavor Kilisesine baş
mug.anni tayin edilmiş ve birbuçuk sene bu 
vazifede kalmıştır. 1893 de, İstanbula av~ 
detinden sonra, Rumeli Hisarındaki Surp 
Takavor kilisesine başmuganni tayin edil
miş ve birbuçuk sene bu vazifede kalmıştır. 
1893 de, İstanbula avdetinden sonra'., aynı 
yıl Kumkapu dışında bulunan Surp Arut
yun Kilisesinin baş -mugannisi olmuştur. 

Keza aynı yıl, musikişinas ve kitapçı Vırta
nes Hisarlıyan'ın (bila.hare rahip) Uzun
çarşıda bulunan dükkanına da uğramağ.!3. 
başlamış ve onun bilgisinden de faydalan
mıştır . Çulhayan, Hampartzum notasını 

öğrenmek için buraya gelen türlr besteka.r
ların şarkıla,,rını ve bestelerini derhal kop-
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ye edip .. kendi nezdinde bulunan notaları 
da onların istifadesine arzederrniş. 

Alaturka musikide epeyce bilgi edin
dikten sonra, birgün Bağçekapuda, Dör
düncü Vakıf Hanında musiki aletleri taci
ri Mardik Efendinin dükkanının önünden 
geçerken, tanınmış kanuni Uzun Garbis 
kendisini içeriye davet edip, hakkında ma
lılmat aldıktan sonra ona, ücret mukabili 
türküler ve şarkılar notaıamayı · teklif et
miş, o da bu teklifi kabul ederek Türk mu
siki çevrelerinde de tanınmıştır. Bundan 
cesaret alarak orada hususi bir dükkan da 
kiralayıp musiki dersleri vermeğe, türkü
ler ve şarkılar bestelemeğe, keza türk ve er
meni musiki üstadlarını oraya davet etme
ğe başlamıştır. Bunlar meyanında şu zevat 
zikredilmektedir: Kemani Hacı Kirami Ef., 
Abdülkadir Bey, Dr. Suphi Bey, Zekai De
dezılde Hacı Ahmed Efendi, Kanuni Hacı 
Arif Bey ve bilhassa Neyzen Rauf Yekta · 
Bey; ermenilerden ise, Kemani Astik Ha
mamcıyan, Ortaköylü Kemani Aleksan 
Ağa, Kemani Tateos Efendi, Udi Afet veya 
Hapet Mışırlıyan, Hanende Hacı Karabet 
v.s. Sözü geçenlerden Rauf Yekta. Bey 
onunla birlikte bütün tekkeleri gezerek, 
alaturka musikide ,bilgisinin tekamülüne 
faydası dokunmuştur. Çulhayan ct,a onlara 
Hampartzum Notasını öğretmek suretiyle 
hizmette bulunmuştur. 

Değerli musikişinas Surp Arutyun Ki
lisesinden maada Yenikapu, Samatya, Nar
lıkapu, ve Altımermer ermeni kiliselerinde 
de vazifede bulunmuştur. 1909 da Gedik
paşadaki Surp Ohannes Kilisesine başmu
ganni tayin dilmiştir. 1910 da ise, Balat 
ermeni kilisesiriin başmuganniliğine geti
rilmiş ve altı sene bu vazfede kalmıştır. 
Müteakiben birkaç sene sonra tekrar Ge
dikpaşa Kilisesinde aym vazifeyi deruhde 
ettikten sonra, 1923 den vefatına kadar 
Samatyadaki Surp Kevork ve Altımermer
deki Surp Agop Kiliselerinin başmugannisi 
oımuşdur. 

Kirkor Çulhayan, 1898 de İstanbul Ma
arif Müdürlüğü tarafından da Zincirlikuyu 
semtinde bulunan Hadika-yı Marifet adlı 
mektebin musiki hocalığına tayin edilmiş
dir. Keza Aksarayda Şinasi isimli mekt~p
de, Erenköy, Büyükada ve Heybeliada ma
rif mekteplerinde feyizli tedrisatta bulun
muştur. Bu meyanda talebeleri için bazı 
şarkılar da bestelemiştir. 

1910 da ilk defa fonograf İstanbula gel
diği zaman, Hı1fız Aşir Efendi ile birlikte 
güzel şarkılarla plaklar doldurmuş ve Nuri 
Şeyda Bey, Kanuni Hacı Arif Bey, Zekai
zade Hacı Ahmed Bey ve bilhassa Rauf 
Yekta .Bey gibi ünlü bestekarların takdiri
ne mazhar olmuştur. Rauf Yekta Bey «Esa
tizi elhanı:. adlı eserini hazırlarken teşriki 
mesaide bulunmuş ve bilhassa Baba Ham
partzum Notası hakkında geniş izahat·ver
mişdir. 

Diğer taraftan İshak Elgazi, İshak Ve
ron ve Moiz Kordova gibi musikişinasların, 
Hahambaşı Becerano Efen diye yaptıkları 

teklif neticesinde,· Çulhayan, Musevilerin 
bütün dini ayinlerindeki eski ibrani tegan
niyatını, ses nüanslarını muhafaza ederek 
Batı notasiyle notaya almış ve büyük tak
dir kazanmıştır. 

Kirkor Çulhayan'ın birçok türkçe şar~ 
kılan ve ermenice dini besteleri mevcuttur. 
· Fakat ismini ebedileştiren eser soyadını ta
şıyan Nihavend (Fa Mineure) makamında 
bes~elediği ·«Badarıakıı (Ayin) dir ki 1908 
yılı Mayıs ayında tamamı.anmasından 28 
Mayıs 1930 tarihinde Patrikhane tarafın
dan tasvibine kadar birkaç · defa İstanbul 
ermeni kiliselerinde terennüm edilmiştir. 
Bunlar arasında 15 Kasım 1929 tarihinde 
Samatya Surp Kevork Kilisesinde en mu
tantanı olmuştur. Merasimde, Rauf Yekt§. 
Bey, Zekfüdedezdde Elhac Ahmed Bey, İs
hak Elgazi ve tshak Veron gibi bazı ünlü 
musikişinaslar da hazır bulunmuştur. 

Ayinden sonra, mezkur şahıslarla K. Çul
hayan arasında çok enteresan bir musiki 
sohbeti geçmiştir. önce Çulhayan söz alıp, 
sayısı 111 i bulan ermeni makamları hak
kında geniş izahat vermiştir. Müteakiben 
Baba Hampartzum'un icad ettiği notalar 
hakkında konuşmuştur. Bilahare Rauf 
Yekta. Bey söz olarak, ezcümle, Kalekapu 
Mevlevihanesinin şeyhi Nayi Osman Dede 
tarafından ı 729 da ve yine Mevlevi şeyh
lerinden Abdülb§.ki Efendi (1756 - 1820) 
tarafından icad edilen notalardan bahset
miş ve Abdülbdki Efendinin Üçüncü Sul~ 
tan Selirn'in takdirini kazanmasına rağ
men Osman Dede gibi Türk musiki çevre
leri tarafından benimsenmediğini açikla
mıştır. Her iki hatibin konuşması büyük 
bir alaka ile takibedilmiştir. 

1937 de, mümtaz ve emekdar besteka
rın musiki sahasındaki faaliyetinin ellinci 
yılı büyük törenle kutlanmıştır. Bu vesile 
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~e, n.ıüteveffa muharrir Bect_ros .Karabet
y~n ta:rafından __ hayatı ve eserleri hakkın'
da 80 _ sal}if elik kıyınet~ı bir eser neşredil-: 
miştir ~i pu makalenin. hazırlanmasında 
yeg!ne kaynağımiz olmuşdur. . . 

Aşa,ğıdaki satırlaıj Mustafa ·_Rona'nın 
«50 Yıllık Türk Musikisi»_ . isimli. eserinden 
~lıyoru;z;: 
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«Hiç evlenmemiş, bekar yaşamışdır.
cıÇok eseri vardır. Kiliselerde :okunmak 

üzere dini eserler de bestelemiştir.- Bmias
sa Nihdvend makaamından· dört-sesli korci--, 
su: Sam~tya Ermeni .Kilisesinde hal! okun
makt~dır. B~ koro 1924 yJ.lında-mezkür ki
lisede ilk okunduğu gün Rauf Yekta. Bey 
ile ·Zekdi Dede zdde AJ;ımed Efendi ddvet
liler .. arasında hazır -bulunmuşlardı, takdire 
şayan sanat eseri olduğunu her vesilede her 
yerde -söylemişlerdir. . 

«Son devirlerinde zarurete -düşen _ve -h-iç 
bir tarafdan yardım görmeyen üstad Kir~ 
kor Efendi umumi zafiyetinden mütevellid , 
kansızlık yüzünden 26 Şubat 1935 a·e vera.t 
etmiş ve Balıklı Mezarlığına .· defnedilmiş
dir. » (Mustafa Rona). 

Mustaf.ı:ı. Rona bu hal tercemesine· Kir
kor Çulhayan'ın .,bestelediği eserlerden yir~ 
mi kadarının güftelerini ildve etmişdir ki 
şunlardır_: 

sen cüdayi yar isen ya ,};)en neyini ( Hicaz 
aksak) · 

Hicran elemi ağlatıyor kalbimi her.gün. ( Sen
. gin semıll) 

Yenfüaıhçeli pek yosma bir dilber (Hüseyni 
çifte sofiyan) 

Na.ti hicranla sil.zan oldu !bu · aşk divdnesi 
(Niha.vend -aksak) 

Merhemle deva.saz olamaz dildeki ya.re (Sü-
zinak sangin sema.i) . . . . . 

Alem uykuda bu şeb bende figan (Şevkefza 
aksak) 

Bakma ey afet nlga.hi hışmile dildddene 
(Bestenigar curcuna) 

. Ah Felek mahv~yledin ümmidi istikıba.limi 
. (Bestenigar aksak) _ . 

·· itimad et ki derdi aşkındır sebeb berbddıma 
( Besteıügar aksak) 

Günci mihnetde nasıl dil rftı.ü şeb zir oL 
masın (UŞ§ak) 

Sevdiğim sen· etme naz (Hüseyni) 
Ahengi rica kalmadı ahımda sesimde (Hi

caz) 
Çeşmin süzülüp hfileti mestaneyi bulsun 

(Suzinak) · 
.. · Ben çare ararken dili biça.reye senden (İs-
fahan) . 

Ağlayor gönlüm seninçün rftzü şeb eyvah ile 
(Hüzzam) 

ÇUVAL 

Kaçtım 1bırakıp senden uzak köylere gittim 
(Seg§;h) 

İftirfilon etti tesir cdnıma (Hicazk.a.t) . 
Sabah oldu aman et arzı dida.r (Saba.) 
Merhamet et hfilime ey şO.hi, şenim (Kürdili 

hicazka.r) 
Göz göz oldu sinede dağı elem, (Dilkeş hd

. veran) 

Kevork PAMUKCİYAN 

ÇULLUK - Meşhur, mıilum av kuş
larından; İstanbul kırlarında da avlanır, 
kış avıdır; hiç .bir zaman ·bolluğa düşmez; 
etinin lezezti ·. hemen bütün av kuşlarının 
üstündedir. 

ÇULLU POYRAZ MENZİLİ (R: 
Çizmeci Menzili). 

ÇUL TUTMAZ Halk ağzı deyim, 
esvab ve mal kıymeti bilmez derbeder ser
seri», i<sebatsız, dönek>:., anlamlarında kul
lan:ıJ:ır; misaller: 

Mahalle kahvesinde mahallenin der
beder, serseri tanınmış 'bir genci üzerine 
konuşulur: ·· 

- Azizim, parana da yazık emeğine •o 

de,· hırsızlığı uygunsuzluğu yokdur .. ama 
Abdullah esrarkeşdir, çul tutmaz, tepeden 
tırnağa giydir kuşat; haftaya yine yalıri 
ayak tiril görürsün! .... 

* Kahvehane sohbeti arasında yoldan 
geçen .birfni göstererek: -

- Duydun mu... seninki şim~r de fa
lan partiye girmiş! 

- Bırak şu çul tutmazı ... 
- Çul tutmaz deme, barometredir he-

rif!. .. 

ÇURÇUR BALİĞi - İstanbul• suıarı
nın. yenmeyen balıklarından-; kıyıya. yakın, 
sığlık yerlerde, derlize· çakılnnş)sk~le ka
zıkları ·etrarıı:ıda, · rlhtım ·kayıalatı araların
da yaşar; dolaşır,· .:eti. beyazdli', · fakat ı1di
dir, yemı:ıez; çuçür balığı da _denilirive, çe~ 
şidleri pek -çokdur, · faka_t çoğunluğu, kes:.. 
tarie renkli, ve açık: sarı benekli çurçlirla.r 
teşkil eder. Yelesi ile sırt yüzgeci·· yekpare, 
fakat sırt yüzgeci yeleden · az yüksekcedir; 
yelesi 14 dikenden teşekkül etmişdir;: sırt 
yüzgeci de 10 kılçıkdır; sidikliğinden kuy
ruğuna -kac:lar · uzayan karın yüzgecinde de 
üç dikeni vardır, 8 kılçıklıdır, yan kanad: 
ları on ikişer kılçıkdır. Gözleri tavuk ·gözü
ne benzer, kırmı~ı ·ve siyah çizgilerle nakış-
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Çurçur Balığı 
(Reshn: K. Deveclyan'dan) 

lıdır. Karın yüzgeci de yan yüzgeçleri ile 
aynı hizadadır. Ağzı küçük, altlı üstlü diş
leri de gaayet ufakdır. ÇUrçurlar olta ba
lıkçılarının yem . hırsızlarıdır; izmaritler, 
istavritler için atılan oltanın etrdfına üşü
şürler ve iğneye takılı yemi tırtıklayıp, ol
taya takılmadan alır, götürürler. Denize ol
ta atmaya yeni .. başlayan İstanbul çocukla
rının ilk tuttuğu balık da dAima bir çurçur 
olınuşdur. 

Bibl.: K. Deveciy.an, Balık ve Balıkçılık. 

· ÇUVAL - «Hububat, pirinç, şeker, un, 
kömür, sabun ve bunlara benzer şeyler 

, koymağa mahsus okarak kaba yün, kınab 
veya pamuk dokumalardan yapılmış gaa
yet büyük torbanın adı» (Şemseddin sa.
mi, Kaamllsu Türki). 

Dilimize aynı anlamda f arsca «Cuval». 
isminden alınmış, fakat daimi çuval diye 
söylenmişdir; yine farsca çuval dikmeğe 
mahsus ve ııcuvaldüz» denilen iri dikiş iğ
nesine Türkçede 1<çuvaldızı:, denilm.işdir. 

Şeker fabrikaları ve büyük sabun ima-
111.thaneleri mam.filelrini piyasaya üzerinde 
m.üessese damgaları bulunan yeni çuval
larla sevk ederler. Zamanımızda türk şe
ker f abrikalan çuvalı yalnız toz şekerde 
kullanır -olmuş; kesme şekerler paketlene
rek sandıklar içinde sevk edilmektedir. 

İstanbul piyasasına istihsal ve·· iinAl 
yerlerinden patates, soğan, kurµ :fasulya, 
kuru yemişler, mangal kömürü ( odun kö~ 
rnürü) kullanılmış eski çuvallarla gelir. İs
~aµbulda bakkallardan çuval topJayarak 
küçük müstahsillere ve imalttçılara top
tan çuval satmak kirlı bir iş konusu ola 
gelmişdir. En partalları · kömür çuvallan
dır. 

tstanbulda sokak sokak dolaşan eski 
esvab ve şişe alıcılar da omuzlarında çu
vallarla dolaşµ-lar ve topladıkları malları 
oı:ıJ,ara tıkar doldururlar. 

Kalaycı çırakları da kalaylanacak ba
kır kaplan semtlerinin kapularında.n bir 
çuva.Ia doldurup götürür, kalayladıktan 

sonra da yerlerine ,:ine ayni şekilde getirip 
dağıtırlar. 

Bir iç donu ve gömlekçe soyunuk ola
rak çalışan kum ameleleri, başlarını kwn 
serpintiSinden korwnak için da.ima. ,bir eski 
çuv~ dip tarafını çökerterek başlık - ku
kulete yerme kullanılır. 

Fırın uşakları da önlük olarak bir eski 
çuval kullanırlar. 

Eski çuval parçaları hanlarda, oteller- -
de, tahta bez.i, taş bezi, hatta. paspas yerin-
de kullanılır. · 

Bağçivanlar, çiçekciler köklü fidanları 
toprağı ile çı.kararaki o topraklı kökü bir 
çuvala sarıp pazara getirirler. 

Eski çuvallar yük arabacµarının elinde 
at örtüsü olur . . 

İstanbul hı1neberduşlarının elinde ise 
bir çuval a.deta nimet olur, üstüne büzüp 
y:atarı~. -üste çekilip yorgan olur. 

Çuval İstanbul ağzı halk deyimlerine 
de ginnişdir; ne kadar darda olsa da ce
binde köşesinde parası veya para edecek 
ıbir şeyi olanlar anlamında: ((Un çuvalı gi
bidir, • tozar» denilir. 

Büyük yalanların, -suçların gizleneme• 
yeceğini anlatmak için de: ı«<Mızırak ÇU· 
vaıa sığmaz ... » denilir. 

Bildiği bir sırrı söylemek zorunda ka
lacağını beyan için ve ekSeriyı1 tehdid yol
lu: ı<Çuv.alın ağzını açdırma bana ... » denk 
lir. Kıymetli dil bilgini Ferit Devellioğlu 
((Türk Argosu,:, isimli eserinde ııÇuval ağ• 
zı açmak» deyimi için: «dikkatli bulun
mak, uyanık olmak» diyor ve şu mis411 ve:
riyor: 1<Uyuma oğlwn, çuval ağzı açı. .. ». 

ÇUVALCI SOKAĞI - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine· göre (Pıafta 25) Boğazi
çinde Anadoluhisarının Yenimahalle sem- 
ti sokaklarından, Yenimahalle - Kandilli 
yolu ile Göksu Caddesi arasında uzanır; ye
rine gidilip şu satırların yazıldığı sırıad~i 
durumu tesbit edilemedi (1964). ,. 

ÇUVALDIZ - Çuval dikmeye mansus 
geniş kulaklı, iri ve kalın ve ucu hafi:f ce 
iğri dikiş iğnesi; «birisine bir :fenalık, kö
tülük yapmadan onun küçücüğünün ken
dine yapıldığını düşün!. .. » anlamında :· 
1ıiğneyi kendine · batır; sonra çuvaldızı baş
kasına ... » diye İstanbul ağzı bir deyim var .. 
dır. ' 
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ÇUVALDIZ - Ak.ar sular ıçin1 dökü
lür iken vücuda getirdiği çubuğun· kalınlık 
esasına göre tesbit edilmiş bir ölçü siste
minin· eczAsmdan birinin adı; bu sistemin 
cedveli şudur: 

1 Lü,lıe 
1_ Kamış 
ı Masura 
1 ÇUva.ldız 
1 Hil!l 

= 4 Kamış 
= 2 Masura 
- 4 Çuvaldız 

2 Hi'.al 
= E2.!~iden diş ve kulak teıniz

fo1",ek i•;in kullanılan ve ke
mikden veya. fildişinden ya
pJ.r· n çöp kalınlığında su. 

Su saatlerinin btılunmadığı ve suyun 
metre küb ile ölçülmediği devirlerde men
bfil.a.rdan _geleri suların mikdarı, çeşmelere 
dağıtılan sular, hamsnilara, evlere, dille
kanlara verile;n suın, suyun devf!,Illlı akdı
ğı düşünülerek bu kalınlık ölçüleri ile öl
çülür, dağıtılır, sat.ılırdı. Künlük hayatta 
suyun kıymeti bı:ışda. geldiği için, bilhassa 
mesken satışlarınci.a ne mikdar suyu oldu
ğu bilhassa sorulur. satış ildnlarına da 
ehemmiyetle kaydedilirdi; bu gibi ahvalde 
en çok kuit~n,ılan da _sistemin ortalama öl
çüsü olan masura. jdi; . aşağıdaki ilanları 
Ceridei Hav§.dis Gazetesinden na..klediyo -
ruz: 

((Mahmudpaşa civı\rında Hoca Ham 
nam mahalde B0bızabtiyeye giden · yolun 
sol tarafında mezk(ır hana muttastl mfiliye 
muhasebeciliğinden . mütekaaid Hamdi 
Efendi konağı sablık olub hariciye fevka
ni 4 oda~ vMi sof~- tahtAni kahve ocBğı. 
vdsi ahır. kAgir, 8"'mrınlık. üzeri fevkaani. 
ta.ş oda, ktigir mut.fak üzerinde ascı odası, 
e.ofa ve kebir mah7Pn. escdrı müsriıireli b~~
f'e. 500 . arsın eşetrı müflmireli di,t-er bafce, 
derımuncı.a havuz VP bir kUVU, limonluk, 
d.ı!hUive fevka.ani 4 nd0. bir v!si sedli sofa.. 
ı ra~dık oclac::ı, tJJlt6r sofa, kile?\ orta -katda. 
4 cıda .. bir v§.si ı::ı,ını-lüt od,ss1. ·alt katfüı.· ?. 
orlı=!. .. kHPr .. cr:ıriı.ek~rı ve ki'e:ir h!!l'rt'ıiı.m. eh
tı.br:ei. lıit'icive mutfaJ~. 1.5 masura m~.ile1.i.-z. 
ı::nkak kat)ıisti yanıııda kebir arabalık. Bô-. 
~atici.ne ve Ciıııri Cerlfri.e nez!r~ti vardır 
(12'16. ~ . 1859°). 

«Ahır k"~nus1ınn!'!I iskele civarında, Htı.
cı Edhem Paşa konı:ığı satılıkdır; haremrle 
10, ~elıiml1kda:.ı5 orJı:ı. mr,teaddid taıo m~ıı

. 7enler. 2 hamam. ~ rnasıır~ su ve müst.emi-
1§.tı saireyi bilvi. J\!f-=ırmarava nazır, poyrr-ıı 
rüzgtrını alır (1276 = 1859). 

«Kandillide vapur iskelesi ittis§.linde 
sabık konturato müdürü Osman Beyin mü-

cedded yalısı; harem selı1mlık 19 oda, · bir 
salon, haremde .kigir mutfak, kıigir ha
mam ve camekıin, bir kı\gir oda, aşağı 

katta kiler, bir c§.riye odası, harem· bağ
çesinde iki sed üzerinde tulumba, havuz, 
se!Amlıkda bir havuz, limonluk, harem, se
lıimlık 3000 arşın bağçe, 4 kayık alır ka
yıkhane, selamiıkda 24 kayık allr ve senevi 
3000 kuruşa kiraya verilir kayıkhdne, yalı 
ile beraber satılacak iki kahveb!ne, arka
sında 3 oda, sofa, ka..lwe ocağı, 6 hayvrn 
alır ahır, araba yerleri, mutfak ve çi"ek ı:ıo_ 
bası. 12,000 arşın bağce, 2 -sakız dolnbJ, bır 
büyük havuz, havuz ittisıilinde köşk. sed 
üzerinde diğer bir köşkde 3 oda, kahve ocn
ğı, kiler ve sıtire ile 1 masura mtHlez.iz ve 
müşternilAtı saire... (1276 = 1859). 

·sa.adı Nazı~ NİRVEN 

ç.ti'RÖK - ((1 - Hayat cevherini kay
betmis, kokmuş, bozulmuş. canlı vı:ırllk; 2 
- Güvenilmez söz; 3 - Bir şiddet. dnbe 
eseri olara.k vücudun herhangi bir yerind'? 
kalmış kar.altı.» (Türk Ltigati): 

. Eski İstanbulun _gizli ·fuhus hayatında 
çürük önemli bir yer alır; blihassa bir ka
dlnın görünecek bit yerinde morarmış, k~
r-armıs bir diş izi, çimdik izi. o kadmm ya
bancı, ve hatt§. dost, ahbr-ıb kar~ısina c1i,_ 
maması icin· k!ifi bir sebebdi. B.az1 sadi"t 
zenp§.reler oynaşdı~ yosmalar.da Hrf hu. 

• makş.ad.la cürük nişanları bırakırlardı. Vfl
r.udunü1:1 gördüğü bi.r çürük y{l7ünden ka
rısını sorguya çekmeye bile lüzi.ım !?örrn~
clen bosı:ımış a$ırı ve~veseli Iı-6cıılar cok 17,ö
rülmüşdür. F§:hiseler a.rı:ııı<ınd-R da helı\lmı:rı 
ıeberdesti makbul olrln~u ichı, vücüd <>ü, 
rükleri iftihar niŞ8)11arı ol,r-ırak p.-österilir 
idi. 

Bu kelinievi. Mehm~o A'kif Pı:ır-~ tnrn
nu icfü vazdığı bir mersivede · ve ::ısıl ım
lammda hiç -tiksinti vel'tn~derı. knJlı:ı,ı"m.19, 
dır: 

Gül ya.ııa.ğui reııg · ü ritrl soldu mu 
Acaba. çüribiip topraü oldu mu · 
Öpub kokladı~m o pam'ok eller! 
Aşagıdakı satırlar d-a !stanbul b1çk1i11 

ağzı terennümlıu-idir: 
T4ze dulun mıirifeti m~ydaııda 
Şeb.bazının diş nişanı getdanda 

* '•· 
Bekılr uşaktan da.yı revis,H 
Ateşli, topukl~ pençeU, dişli 
Dul kanlar ile alış verişli 
Kalır her eünmiişden nişan bir çürük. 
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. Ç-OROK AKÇE - Ma.deni p-arada kır- · k ~ış, · devrin a.ctetince benden vak'a üzerine 
_ık !a~ud ayan bozuk, dolayısı ile kıyme- bır destan istediler: ~· Hemşehrilerden bir 

tı ~uşu~ ~kçe; 1651 ihtilali mütegallibe kısmı Caferin adını kötüye çıkarıyor, ıazını 
yenıçerı agaları ile yardakcılarınm asker geldikçe bizim kayıkcılar kahvesinde okti-
ulufesini çürük akçe ile dağıtarak sağ ak- tacağız ... dediler ve başka paramız yok di-
çe ile olan farkı ihtilas . etmeleri yüzünden yerek bir çil çeyrek verdiler. Bir çeyreğe 
çıkmısdır. - desta ılın 

Aldanub dime akce pakcedir n yaz az ama o çıplak ayaklı kayık-
cı fukarAsına da acıdını. Merhum .,.,.s-ku·· -

Biz. olan dilber çürük akçedir cı. v -
Serviden bıilıı olsa da kaamet · darlı Aşık Hazinin bir destanından hafı-
Semigôn daim ol ~mi Afet zamdıa kalmış dört kıtayı bir kağıda y.az

C-0RİJK ELMA CAMİİ. - (B.: Odun -
lmpusu Mescidi). · 

Ç0Rtl'KL'ÜK - Çöplük. supruntü yer
leri. çukurları. Köhne gemilerin bozulup 
enkazı satılmak üzere son çekilip bağlan
dıkları yerlere de bu isim verilir. Haliçde 
biri Hasköy kıyısında. biri de Azabkapusu 
önünde iki gemi çüruklüğü vardır.· 

· ÇUR-0KL'ÜK - Halk ağzı deyim, t<Fu
kara Mezarlığı»; kabirlerin yeri •gömuıen 
mevtavıa tahsis· edilmeyip ve· kabirlere taş 
dikilmeyip veni bir ölünün eski bir kabir 
a~ılarak gömüldüğü mezarlıklar istanbu
ıun Edirnekapusu dısı Eyyub ve Üsküdar
da Karacaahmed ve Kasımpasada Kulaksız 
Mezarlığı ızibi büvük mezarlıklarının «Çü
rüklük» denilen böyle yerleri vardır. 

Cürüklüklerin en büyüğü de Kasınıpa
şada Kulaksız Mezıı:ıriığında idi. Aşağıda 1<i 
not merhum Vasıf Hocaııı.ındır: 

«1315 ile 1318 arasında (1897' - 1900) 
Pevki Sevket zırhlı~ı acemi efradından Pa
zarlı CMer adında bıckın bir laz usaih ara
da izinli cıkdıitı zamanlar hemsehrilerinden 
bir kavıkcınm odasına :gider. izin gecesini 
orada, gecirirmiş. Bir gece kavıkcı uyudu-, 
ıtunrla adBmı. paııasma ve bir· e,umuş saat-
le mimüs kordonuna tamah ederek; ôldür
miiı-; sonra,-cina:vetine.-:nı'i,mus volunda: in
tik~m süsü vren:ıiş. ·Kaatil oifüniın hemşeh
rilerinden ve kara zıbkalı. kar.a. pusulu, va -
lın ;9vak varım nı:ıbuclu kavıkcı-.esnafından 
üc kisf f!"elip Üsküdarda. ·beni · buldular: 
vak'avı oğlandan :vıan~ .hüsnü tefsir ne an
lattılar; cinıiy'et ,ma:hk·emesind· idamı. isten-

dını, kit'alardan birine Peyki Şevket Zırh-
lısı- adını sıkıstırıp Emin adını da Caf ere 
çevirip kafiyeyi de ona göre değiştirerek 
kayıkcılara okudum, pek sevinip aldılar 

gittiler; o dört kıt'a şudur: 

Peyki Şevket Zırhlısında neferim . 
Namım şanım Pazarlı Laz Calerim 
Selvi kaamet çeşmi afet şehlevend 
Ondokuzdur sinnü salden haberim. 
Güzel idim bin iç.inde bir dine 
Nice eyyam ırezdim' tozdum merdine 
Blıçkıı:İJığın akibeti elimden . · 
B\ir kan oldu atıldım bak zmdaııe 

!Dayı bildim 'girdıim: kan.ad altına 
Sanmış idim. geçmiş gönül tahtına 
Gaflet içre inestü bih.us yatu:rken 
Zalim çamur çalmış hAlis altıma _ . 

-~ 

Ayağımda zincirim va.r üç kantar 
Şahin başa· ferman getirmiş tatar 
Bilirim son duragı:mdır Çürüklük 

. Payjm biis edenler götürüp atar 

«Çürüklük mıll'ıim fukara mezıarlığı
dır, idam edilenler de oralarda eski bir ka
bir açılıp içine atılır. Pazarlı Laz Cafer 
idam edilmiş değildir. maktulün uygunsuz
luğu da nazarı dikkate alınarak en çok on 
beş seneye-, belki de daha az bir habse mah-
kum olmuş olacakdır.» · 

:CÖRÜKLÖK SOKAĞI-1934.'.aelediye 
Şehir Rehberine. göre. (Pafta -16.- m:~i:ı.~ue 
numar.ası>i39). Krunmpa.ş~nın . :SedrP.flflJn 
• Mahallesi · -sok-aklıarındanr,. ~vliyA . ÇeleJ:>i 
Caddesi-·Ue Lobut &okağı .arasınd~dı;r,_J3ed
reddin -Camii- Sokağı ,ile. kavusaitı .. v.arqı,_r; 
yerine gidilip şu satırların .yazılcİı~_sıra
daki durumu . tesbit e,d.ileJ,neqi. (1964). 
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Alıırkapu Dalyanı 

(Thomas Allom'un gravüründen S. Bozcalı eli ile) 

D 
DADmYAN (Dr. Agop Bey) -"- Türk 

ordusı.ma değerli hizmetleri sebketmiş bir 
tabibdir. 1852 de Kayseride dôğmUş ve 20 
Ekim 19·36 da Kadıkôyde vefat etmiştir. 
Kadıköy Ermeni mezarlığında medfundur. 
Pederinin ismi Mıkırdiç'dir. 

1880 _(:le binbaşı rütbe·siyle Askeri Tıb
biyeden mezuri olmUşdUr; önce Bağdadda, 
sonra Basra ve Musulda va:zifecle -bulun
muş.dur. Atabistıanda takriben on 1:ıe·ş yıl 
Orduda hizmette bulunduktan sonra, · Ru
meli. tarafına tayin edı.lmişdir. Müteakiben, 

_C.isri Mustafapaşada, Edirneae, . trzurtKop
rı'.ide, Dimetoka'cl!a ve sair yetlijrde binbaşı 
rütbe's\yıe mesı~ğüıi ifıa et~tir. tkinti 
ıne~rutiyetin . arifesinde kaymakamlığa 

. yuk"selnıişdir; Hareket Ordusunda bulün
muşdur. _ Bilfilıare t.ekrar Rum.eli tarafların
da vazife deruhde -etmişdir. Ereğli ve Mar-

. mar~ Hasta-hanelerinin sertabibi olmuşdur. 
1911 de ınitalaylığa ~elmiştir. Balkan 

Harbinde Yarıya, sonra Selimiye Askeri 
Hastahanelerinin sertabibliğinde bulun
muştur. Cihan Harbi başlarında emekliye 
sevkedilmişdir. 

Dr. A_gop Bey Dadıryan iki defa evleJ.J.~ 
mişdir. Birinci zevcesinden iki kı,ız ve Ma
jak adli bir de oğlu olmuştur ki utun yıl-:
lar Telef on İdatesinde teknisyen olar-ak_ va:
zif ede bulunmuş ve birkac y.ıı önce Kadı
köyde vefat etmişdir. İkinci zevcesinden ise 
bir kızı vardır. 

1933 de jübilesi yapılmış ve bu müna~ 
sebetle muteveffa müdekkik Dr. Arta Mez
buryap (1879 .- 1957') ta.rafından 14 Tem
muz 1933 tarihli «Nor Lurı:. (Yeni Haber) 
gazetesinde biyografisi neşredilmişdir. 

(Bi-bl.: Dr. Aıto Mazburyan, «Ji;rmeni ve Er
meni asıllı tabibler» ikinci cild; gayrı matıbu) . 

Kevork PAMUKCİYAN 
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DADYAN, DADYAN AİLESİ - Os
manlı tarih kaynaklarında Barutcubaşı1ar 
diye de anılan Dadyanlar eski ve asilz§.de 
bir soydan gelir. Bilinen en eski sim§.sı 
XIV. yüzyılda yaşamış Boroz isminde biri
dir. Sonr,a 1410 da doğmuş Zad isimli bir 
şahsın adına nisbetle Zadyan soyadım al
mışlardır; nih§.yet XVIII. yüzyılda Dad 
Arakel Amiranm adından Dadyan soy adı 
alınmışdır. 

Boroz ailesi efrMı ile birlikde Siv,as ta
rafl 3-.rından gelip Eginde yerlesmisdir. Do
kuz kuşak (üç a.sır) Eginde yas::ımlŞlardır: 
Boroz'un oğlu Milırtad (doğ. 1350), onun 
oğlu Vahram (doğ. 1378), onun oğlu Zad 
(doğ. 1410), onun oğlu Beroz (doğ. 1440), 
onun oğlu Konstantiri. (doğ. 1461). onun 
oğ-lu Dı=ıd Arakel ( doğ. 1495). onun oğlu Si
mon ( doğ. 1530). onun oğlu Mıkirdfo (doğ. 
1576)~ onun oğlu Ha.cı Arutyun (doğ. 1621) .. 

Fırat üzerinde bir köurü insıı eden ve 
bu yüzden k,azand1ğı şöhreti cek:Pmevenle
rin hayatma kas<ledeceklnini öe:renP-n Ha
cı Arutvun bütün ı\ilesi efr:idı ile birlikde 
Egini terkeclerek Kama.rak::ıu kövüne çekil
mfşdir; oğlu Hacı A.rakel ı 661 de. onun oP.;
lu Hacı Astvadzı:ıdur 1686 da. on:un o!flu 
Hacı Nigos l 713 de ve onun oğlu Dad Ara
kel 1753 de Kamarakı::ıp köyünde doğmuş
lardır. 

Bu a.iJ.eden 08manlı İmnaratorluğu
nun Hk barutcubası ve A.ileve Dadyan soy
adını b1rakan Dad Arakel Amiradır. 

Bibi.: Kevork Pamukciyan, Not. 

DADYAN ve~,ra D.AD (Arakeıl .!\mira) 
- Osmanlı Devletinin ilk resmi: barutcuba
sısıdU". 1753 de -Egi.n'in Kamarakau kövün
de doğmuş ve 1812 de İstanbul'da Azatlı 
köyünde vefat ederek Ortaköy Ermeni Me
zarlığına· gömülmü~dür. · 

· Kendisi doğduğu köyde henüz cocuk
ken, perieri ·Niko/tos A.mira İst::ınbul<'lıa. ve-· 
fat ettie-inden. annesi Markarit :mı.tunun 
himılvesinde büvümüş · ve uek gene vasd.a 
parlak bir zek!ya sfü1ib olduitunu bı>lli et
mi~cl.ir. 1771 de. ayni köyd.en Aleksanv-ım 
zadeg§n ~Hesinden .Anna !fatunla · f'Vlen
miştir.- Aynı y1lda. amcası Simon Amira ile· 
beraber sarraflık yanan pederinden kalan 
mira.s isi iqin istanbula ,git.mis. his~eRine 
bir çiftlikle iki' bek~.r odası düsı'nüş, bunları 
sa.tarak köyüne dönmüş ve oradan da an
nesi ile Kudü'se gitmi$dir. Hacdan t>.vdetin
de köyünde birkaç aded değirmetı inşfl, et-

miş, bir yandan da geçim yolunda çulha
lık yapmışdır. Bir müddet sonra kendili- · 
ğinden öğrendiği saatçiliğe başlamışdır; 
fakat geçimini temin edemediği için tekrar 
İstanbula gelmişdir. Erkanyan Artin Ami
rıanın tavsiyesiyle, yollar ve köprüler inşa 
etmek üzere Egine gitmişdir. Bu işleri ba
şararak, 1787 de tekrar İstanbula gelmiş ve 
Unkapam.nda Sarr.aflığa başlamışdır. Bir 
müddet sonra sarraflığı terkedip «Paydos» 
adlı bir degirmencilik şirketine girdiği bir 
sırada hastalanarak dokuz ay yatakta kal
mıştır. · 

Bu sıralarda, üçüncü Sultan Selim İs
tanbulda Avrupa baruth§.neleri ayarında 
bir baruthanenin tesisini arzu etmiştir. 

Fra,nçesko adlı bir Fransız barutu kolaylık~ 
la hazırlamak icin Aya.stefanostaki · (Yeşil
köy) Baruth§.nede bir çark inşa etmeği üze
rine almış ise de, bitirdikten sonra iki bey
girin kuvveti onu döndürmeğe kafi gelme
miş, da.ha zorlanınca çark kırılmıstır. 

H!diseden haberdar olan Padişah h id-
. detıenerek. reisülkittab RMit Efendiden 
yeni bir ustıamn bulunmasını istemiş: Ara
kel Amira mumailevhin saatçisi olduP.;u için 
Ra.sid Efendi tarafından pfü:lisaha bu er
meni sana.tk§.r tavsiye edilmişdir. Bunun 
üzerine Ha.ssa. mimarı Kayseri! GülJr-ıbvı::ın 

Agop Amiranın vasıtasiyle Dad Arakele ha
ber gönderilmiş, o da basta olduğu halde 
,g-elib mu!yene etmiş ve çarkın kusurıınu 
bularak tflmir etmiş; Bunun ile de kamu~ 
yarak baruthaneye yeni bi.r çark ya.pm1s 
dır. Sultan Selim birgün Baruthaneye gi
derek bu carkı görmüş, çok -beğenmiş ve 
Arakel Amirayı huzuruna getirterek ondan 
Azadlıclaki Ba.ruthM.enin suyu ile döneri 
bir çark inşasını istemişdir. Arnkel Amira 

· 17 Haziran 1795 de Azadlıdaki makineyi 
ikmfü edince, Sultan aynı gün onu görme
ğe gitmiş ve Arakel Dadyana barutcubaşı~ 
lık ünvanı vermişdir. 

Hacı Arakel. bir k,a.ç yıl sonra. baru
tun diğer mapdererini kolaylıkla im4.l eden 
bir makine daha keşfetmistir. Bu makine 
dört isi birden yapmaktaydı; yani halitayı 
ufaltıp, eleyip, kömürünü 'dövüp eliyorfüt ·. 

ıracı. Arakel bir de çarklı sandaı im.al: 
etmiştir ki. carklatı eski vapui"l~:pn çark
larına benzivordu. Bu tekne ÜG çfü,e bir· 
kayı.kdan daha süratli gidebiliyordu. Kap
tanı Derya Hüseyin Paşıa onu görünce, 
Hal!sa teknelerinin dibinde toplanan suları 
boşaltmak için bir çare bulmasını teklif et- . 
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mişler. O da, suları kısa bir zamanda deni
ze döken bir tulumba inşa etmiştir. 

1800 de, Sultan Selimin emriyle, uzun 
kalasları süratle_ kesip tahtaya ifrağı için 
yeni bir makine daha imfil etmişdir. 1802 
de, bakırı levhaya çeviren yeni bir silindir 
icM etmişdir. Bu levhalarlıa donanma ge
milerinin altı kaplanıyordu. Bu !ileti gö
ren bir İngiliz, bunun muhakkak in.gilte
reden geldiğini iddia etmiştir. Mezkur iki 
makine, Sultan Mahmud'un gününde bu
harlı gemilerin inşasına kadar kullıanılmış
dır. 

Arakel Amira, çuha dokumak için beş 
adet tezg§.h imfil etmişdir. Bu tezga.hlarda 
o kadar yüksek kaliteli bir çuha hıazırlan
mışdır ki, Sultan Selim hünerli sanatka
rını taltif etmek gayesiyle onun dokuduğu 
çuhadan kaftan giymiş, ve Hacı Arakelin 
tezga.h ve atölyelerini görmek için 1805• de 
Azadlıyıa gitmişdir. Sultan Selim gaayetıe 
memnun kalarak yeni ve büyük bir çuha 
fabrikasının tesisini emretmişse de, yeni
çeri ayaklanması olmuş, Sultan Selim taht
dan çkilemiş, çuha fa}brikası kurıalamamış
dır. 

İkinci Sultan Mahmudun ,gününde de, 
aıtun ve gümüş çubukları düzeltmeğe ya
rayan «Haddeıı isimli bir alet imal .etmiş-· 
dir. İşbu alet, ölümünden sonra Simon 
Amiranın eliyle tekdrn.ül ettirilerek Düz
yanlar tar-atından Darphanede kullanılmış
dır (B.: Düzoğulları). 

1810 da, İran Şahı Aralçel Amiranın 
hünerlerini işiterek onu frana dıivet etmiş
se de, Sultan Mahmud kıymetini takdir et
tiiti için gitmesine müsaade etmemis. an
cak yaptığı makineleri tetkik etmek üzere 
İranlı ustaların tstanbula gönderilmesine 
razı olmu~dur. · 

cemaatine faydalı ve hayırhah bir şa
hıs olan Ara.kel ~ira Gregoryen ve :Kato
lik Erm.enilerin birleS.mesi icin · de c!teler 
;aramıştır. F'akat Ohannes Celebi Düzyan
in (1749 - 1812) ölümü dolayısiyle bu iş 
yarıda k,alm.1$tır. Keta 1808 ~e, Rumların. 
Kudüstekı Ermenilei"e ait· m.ul{addes · yet le··· · 
ri gaspetı.t:ıe~·istedikleri zaınal'). da Ermeni 
cerriaatirıe hizmeti görülmüşdür. 

Dad Arakit Amiranın· üç oğlu olmuş
tur: Bıarutcubaşı . Siman Amira Dadyan 
(1777 - 1832), Tateos Dadyan (1785-1814), 
Barutcubaşı Ohannes Bey Dadyan ( 1798 --
1869) dır. 

_,. Kevork PAMUKCİYAN 

DADYAN (Arakel - Sisak Bey) _:_ Ba
rutcubaşı; 1820 de Beşiktaşda doğmuş, 
1886 da orada vef,at etmişctir; Bakırköy Er

meni Kilisesinde, 
babası Barutcu
başı Ohannes Be
yin kabrinin ya
nında medfun
dur. 

1835 de pederi 
ile beraber Viya
naya, Parise ve 
Londraya gitmiş, 
yüksek tahsilini 
Avrupa'da yapa
rak 1843 de · İs
tanbula dönrriüş
dür. Azadlı .Ba-

. ruthıines i n d e 
Arakel Bey D.adyan 
(Resim: S. Bozcalı) 

muhtelif idari va
zifelerde bulunmuş ve barutcubaşllığa ka
dar yükselmiştir. Dadyanlardan barudcu
başı olan son şahsiyettir. 

1853 de Patrikhane Tedrisat Heyetine 
dza olmuşdur. 1872 de Gedikpaşa_ve Kum
kapudan Patrikhane Umumi Meclisine aza 
ceçilmişse de, aynı yıl . içinde istifa, etmiş-
tir: · 

Kevork PAMUKCİYAN 

DADYAN (Artin Pa.§a) - Vezirliğe ka
dar .yükselen bir diplomat; asıl adı Arut
yun - Karekindir. Barutcubaşı Ohannes 
Bey Dadyan'ın üçüncü oğludur. 1830 da -

Yeşilköyde doğ
muş ve 1901 de 
Şişlide vefat.. et
mişdir, Beşiktaş 

Ermeni - Kilisesi
nin avlusunda 
medfundur; ka.
bir taşı maalesef 
ş§.nına ve hiz- · 
metlerine layık 

olmaktan çok 
uzaktır. 

!J.k tahsilini e· 
.vinde hususi mu
allimlerden gör
müşdür. -Bilhas
sa turkçe ermeni-

Artın Paşa Dadyan 
(Resim: S. ~ozcalı) 

. ce. fransızca li
sanla,rında ilerle

meğe gayret göstermiştir; sonra Paris'e gi
derek tahsile devam etmiş, «Sainte ·sarbeıı 
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ve sonra da ((Louis_ le Grand» liselerinde 
okumuştur. Hırant Asadur'a göre· (İstan
bul Ermenileri. s. 229) Sarbonne Üniversi
tesinden bakalorya diplomasını almış, 1846 
da İstanbula dönmüşdür. 

Artin Bey Dadyan, İstanbula avdetin
den önce Hariciye Nezareti Harici Muha
berat kaleminde çalışmışdır; ertesi yıl aynı 
nezaretin Tahrirat Şubesi müdür muavini 
tayin edilmişdir. 1856 da Zabtiye Teftis He
yetine dza seçilmiştir. 1857 de eski -sadra
zam. Saffet Pasa Ulah - Buğdan komiseri 
tayin edildiğinde, Artin Bey de fransızca 
sekreteri olarak orİ.,a refakat etmis ve vazi-

. fesini muvaffakivetıe ifa etmist.ir. 18!5•8 de 
tahvil:it için teberru toplama fahri vazifesi 
kendisine veriJmisdir. Avıu yıl. sabık sad
razam Kıbrıslı Mehmed Paşa Rumeli Mü
fettişi tayin edilince, Artin Bey de komiser 
olarak ona refakat etrİıişdir. 

1859 da Baıbutli. Tercüme kaleminde 
vazife aldı; 1860 da hususi bir v,azife ile 
Odesa'ya gönderildi; 1860 · yılı sonlarına 
doğru Paris Sefaretine birinci kAtip ta.yin 
edildi; iki ay kadar da Elçiliğin maslahat
gü~arlık vazifesini· gördü. Bu aralarda mu
vakkat bir vazife ile tspnyada da bulundu. 

1865 de İstanbula Babııili Tercüme Ka
lemindeki eski· vazifesine döndü. 1866 da 

· Devlet Şurasına birinci sınıf muavin aza, 
1867 de ise asli §.za seçildi. Artin Bey Dad
yan'ın Devlet Şurası :izalığı çok sürmemiş, 
1869 da Orman Müdürü tayin edilmişdir. 
1870 de Maliye Nezareti müşavirliğine 
atanmış ve birinci sınıf ula rütbesini aı
mışdır. 1871 de Devlet Tahvil§.t İdaresi mü
dürü olmuşc;i_ur. Aynı yıl Ormanlar ve Ma
adin umum müdürlüğüne getirilmişltir. 
1872 de Altıncı Daire (Beyoğlu) Belediye 
Reisi tayin edilmişdir. 1874 de Rumeli De
miryolları Teftiş Heyeti azası, 1875 de Ha
riciye NezaretCmüsteşarı olmuşdur ve bala 
·rütbesine yükSelmişdir. Yine aynı yıl için
de bir ,ay kadar vekaleten Hariciye Nezare
tini ı.dare etmi'şdir. 1881 de; Yunan sınırları 
-meselesini halletmek için tstaı::ıbulda top
. !anan Sefirler Kongresine murahhas tayin 
olunmuştur, 1883 de Patent Komisyonuna 
reis tayin edilmiş, 1887. de vezir rütbesi ile 
_taltıf- olı.inn:iuşdur: 1888 de Hariciye Neza

: :İ'eti müşavirİiğı vaZifesini mUhafaza edet:ek 
Bulgaristan Fevkaia.de K.orİıise;ri olmuşdur. 
1897' de Devlet Ş'Ö.ra.sına alınmışdır. Ralıat
sızliğı dolayısiyle toplantılara seyrek olarak 
katılabilmiş tir. 

DADYAN (Boğos Amlı'.a) 

İkinci Sultan Abdülhamidin sevgi ve 
güvenini -kazanmış olan Artin Paşa'nın si
yasi hayatının en uzun ve en verimli dev
resi Hariciye müsteşarlığı olmuşdur. Hari
ciye Nezaretinde kalem~ alınan bütün yazı
lar onun tashihinden geçmiş, bazı muahe
deleri o hazırlamış ve siyasi komisyonlarda 
mühim rol oynamışdır; gerek yurdda, ge
rekse hariçde vazife, gören birçok hariciye
ci yetiştirmişdir. 

Artin Paşa son senelerinde kalb ve astın 
hastalıklarından muzdarib idi. Bundan do
layı Babıfilideki makamına ancak mühim 
hallerde gidebilmiş ve resmi yazılarını evin
de hazırlamısdır . 

Art.in Paşa Dadvan'ın cenaze merasi
mi cok mutantan olmuş ve Patrik Orman-· 
yan'dan maada, 8 baspiskopos ve piskopos, 
16 varta;bet ve 64 papaz istirak etmişdir. 

Artin Pasa Dadyan'ın Ermeni cemaa
tine hizmetleri de şunlardır: 1853 de Pat-

- rikhane Tedrisat Heyetine aza secilmiş, 

1859 da, Patrikhane nizamnamesini hazır
lamak üzere kurulan Komisyonda c,alış

mış. 1872 de Karagümrükde - Patrikhane 
umumi meclisine aza secilmiş. 1875 yılı 

başlarında ise aynı meclisin birinci başka
nı olmuşdur. 
· Artin Paş:a 1850 de. Cezayirliyan Mı
kırdiç Amiranın kızkardesinin kızı Diruhi 
Iranımla (1833 - 1895) evlenmiş ve bu iz
divaçtan üç evladı olmuşdur. 

Kevork PAMUKCİYAN 

DADYAN (Boğos Amira ve.ya Beıy) -
Barutcubaşı; Siman Amira Dadyan'ın ikin

Boğos Bey Dadyan 
(Resim: S. Bozcalı) 

ci oğludur. 1800 
de Azadlı'da doğ
muş ve , 1863 de 
Parisde -vefat et
mişdir; · naaşı is-

-tan bula getirile· 
· rek _ · Ktımkapu 

-- . · Patrikhane . Kili-
sesinin· · avlusuna 

. defriedilrİıişdJ!:.:._ 
Boğos .)3ey ön:c~, 

. Azadlı -Barut:b.ı-
nesinde pede-rinJr_ı 
yanında çalıŞY\llŞ

dır. 1826 da Ye_ni
çeri Ocağı la.ğve-

dildikden - sonra, 
Bakırköy · veya 
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Yeşilköy Baruthfulesinin idaresi de Sultan 
Mahmud tarafından Simon Aıniranın uh
desine verilince, o da oğlu Boğos Dadyan'ı 
mezktlr Baruthane için kendisine vekil ta
yin etmiştir. 1832 de babası vefat edince bu 
vazifeye ,asaleten geçmiştir. ömrünün son~ 
Iarmda, Azadlı Baruthıtnesinin barutcuba
şılığını da yapmışdır. 
. 1844 de, Sultan Mecidin emriyle fesi-· 
nin üzerinde altun tuğra nisanını tasıınak 
imtiyazına na.il olınuşdur. 1844 de, Pıtdişa
hın İzmit ve Bursa seyahatlerinde, kendi
sine refakat eden altı ermeni ileri .gelen
leri arasında bulunmuşdur. Sultan Mecid, 
1846 yılı Nisan ayında cıkdığı sev:ahatda, 
havanın sisli ve yağmurlu olmasından do
layı dört gün Yeşilköyde Boğos Beyin köş-
künde kalmışdır. . 

1854 de Kırım Harbi esnasında. Ba
ruthfulede yandığı ıslıihat ve . istihsal edi
len barut mikdarını Türk ordusundan ma
ada müttefik ordularının ihtivaçlarmı dabi 
karşılayabilecek seviveve cikarmasından 
ötürü. Sultan Abdülmecid BOO:os Beve. 1856 
da "Ô1a rütbesini tevcih etm.is ve ((Bevıı ün
vanını vermisdir. 'Oc defa vazife ile hükü
met tarafından Avrupava gönoerilmisdir. 
1855 deki zivaret.inde, Parisde, tmoa.rat,or 
Ücüncü Nanolvon'un huzuruna çıkmak şe
refine n~il olınusdur. 

Bu söhretli ve ,asil emıeninin naası ts
tanbula· ~etirildiği zı=ıman Gregorven ve Ka
tolik ermeniler arasında bir mi'ın~kac:a ol
musdu. Z,ira Parisde, ölüm öösP-1!inde. Gre
gorven p~paz bulunamı:ı.d,lnndan dolavı 
son oinı VR'l.ifeleri hir T{~t.nlik nrınazl tn.ra
fmrlan vanılmısdı; Katolikler onu kendi 
dinlerine mP.nRun a.drlet.misler ve cP-nazesi
ni de kendileri ka.ldımiak iı::t.emisleTdir. 
Mesele büvüverek B~bııUiv-e inti'kal et.mis 
ve ze,.ı,,feti ile m.eshur -sa.drazrım x~e'Ciza
de P'l1ıııi. 'Pa~a da me~elevi sÖ"lrıe ~~n~.t.m,ii:
dı. KRt,o1iklere lıitabed-etek: ı<Maöerrt ki öl
meden Ke.t.olik oln'lU.f\d.ur. detıiP-'k ki l'llhU
nu siz k.-:ızrı.rı.dmız. artık cesedini de Gre
·g'Oryenlet'e terk en.iniz! iı , d:emi~(H: . . · · · 

Boğos Bey Dadyart, erm,eni .· ceına.atine 
de değ'erli hizmetlerde bUltinnt.Uşclı.ir; ls.44-
1848 yılları zarfında Yedikule ;!trmeni 'Ha.$
tahanesinin mütevellisi olmuşdur; bu has
tahaneye maddi, yardunları çök büyükdür. 
Hastahanenin karşısındaki bağını da has
tahaneye hibe etmişdir. 1847 de Patrikhıi
ne . meclisi azası seçilmiş, 1849, 1851, 1853 
seçimlerinde de aynı meclise §.za olmuşdur. 

İSTA!{BUL 

1861 de ise, Sahak Abro'nun yerine Pat
rikhıine cismani meclisine a.za olmuşdur . . 

Boğos Beyin diğer hayrAtı meyanında 
ş~nları zikredebiliriz; 1845 de. Yeşilkoyde 
kı Surp Istepannos kilisesini yeniden inşa 
ettirmişdir. 1833 de, Zeytin Burnunda, 
Surp Agop Manastırında inşa edilen Kole
rahıinenin takriben 10.000 arşınlık arsası
nı hibe etmişdir. Aynı mahalde, 1832 de, 
inşa edilen Surp Ag.op Kilisesini de 1850 sı
ralarında tevsi etmisdir. 1858 - 1859 · da, 
mezktlr yerde yatılı bir mektebin tesisi için 
Hassa mimarı Karabet Aınira Balyan'la 
birlikte 180.000 kuruş ba~lamışdır. 1860 
da. ÜskücJarda Surç Hac Mektebi kti.rgir 
olarak yeniden inşa edilirken 25.000 kuruş 
yardımda bulunm,uş ve 4200 kuruşluk da 
yapı malzemesi vermişdir. Samatyada..ld 
Saha1cvan adlı mektebe de 600 kuruş ıaylık 
bağışlam1sdır. Galatadaki ermeni mektebi
ne de teberrularda bulunmuşdur. 

Kevork PAMUKCİYAN 

DADYAN (Dırtad Bey) - Nerses Hos
rov Bey Dadyan'ın ikinci oğludur; m§.dep 
mühendisi, daha fazla cemaat işlerindeki 

hizmetleriyle ta
nınmışdır. 1860 
da . Bı~siktasda 
doihnus ve 1916 
da tstahbulda ve
fat etmiştir. 

1882 ~e Mekte
bi Sultani'deh 
(Galata.sı:ı.rav Li;. 
sesi) mez1,1n ol
muşdur. 

Müteveffa To-
ros Azatyan'a gö
.r:e ,1883 de Beşik

•taşdaki ,Ma.kruh-

!Dırtad ney Dadyan y.an ilk mektebini 
{lteatm: s. Bozcsalı) · tamir ettiriniş ve 

on iki .sene de· 
müdürlüğünde b\ılunmuşdur. 

1888 da Maktuhyari Tahsilseverler . Ce
miyetini kurmuşdur. 1888 de. de, kardeşi 
Vahram Beyle birlikde bir Jim.rıa5tik Ce
miyeti tesis etmişdir. 1888 den vefatına ka
dar da Beşiktaş Ermeni Kilisesinin · İdare 
Heyetinde çalışmış, bu heyetin .başkanlı~
na kadar vazife deruhde etmişdir. Beşik-
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taştan Patrikhane umumi meclisine ıiza da 
seçiınıiş ve cismani meclisine de iştira~ et-
miştir. · 

Dırtad Bey, Enovk Demiı•cibaşyan'ın 
kızı ıı·artune ile evienmişa.ir. lki kızları oı
t.nuşdur; bunlardan Maa.am Mariuerevam
yan şehrimizde geçen seneye kadar mün
teşir fransızca «Stamboulıı gazetesinde ka
leme aldığı musiki tenkidi yaziıarıyıe ta
nınmışdır; değerli bir müzisyen ve piya
nisttir. 

Kevork PAMUKCİYAN 

DADYAN (Diran Bey) -_- Artin Paşa 
Dadyan'ın _oğludur; devlet hizmetinde mü
him vazifelerde bulu.nmuşdur. 1855 de is
tanbulda doğmuş ve 1908 de İstanbulda 
vefat etmişdir. 

-'Eahsilini Avrupada yapan Diran Bey 
genç yaşta siyasi hayata atıımışdır. 1877' ve 
1878 yılları Yedikule Ermeni Hastahanesi 
salnıimelerinde, devlet hizmetinde bulunan 
Ermeniler meyanında, Hariciye N ezıireti 
Muhaberat Odası ıizası olarak ismi geç
mektedir. 1882 de, Hariciye Nezareti Tel
graf Kalemi Müdürü 9lmuşdur. 1905 de 
Devlet Şurası (Danıştay) azfilığına kadar 
yükselmişdir. 1908 de emekliye ayrılmışdır. 
Fransızca, İtalyanca, İngilizce ve Rumca 
lisanlarını hakkı ile bilirdi. 

Diran Bey, 1882 - 1883 de, Emniyet 
Sandığı sandık emini Ohannes Efendi Pa
pazyan'ın kızı Diruhitza ile evlenmişdir. Bu 
izdivaçdan iki oğlu ve bir kızı dünyaya gei
mişdir. 

Kevork P.AMUKCİYAN 

DADYAN (Kirkor Mihran Bey) - Ba
rutcubaşı Ohan~· 
nes Bey Dadyan
ın dördüncü · oğ
ludur; 1832 ı;ıe, 

Beziktaşda doğ
muş ve 1882 de 
Bakırköy'de kalb 
sektesinden vefat 
etmişdir, Bakır
köy Ermeni Kili-

. sesinin avlusun
da medfundur. 

1847 de, Ohan
nes Beyin Avru
paya yaptığı se- · 

. yahatte, kardeşi 
Artin Dadyan ile 

Kirkor Bey Dadyan . birlikde babaları
(Reslm: s. Bozcab) na refakat etmiş,;, 

dir. Tahsilini Pariste yaptıktan sonra 1850 
de İstanbula dönmüş ve Baruth§.neye gire
rek muhtelif hizmetlerde bulunmuş ve ba-
rutcubaşılığa kıadar yükselmişdir. · 

· Kir kor Bey · iki defa evlenmiştir. İlk 
zevcesi Nevrik Hanım, geçen asrın tanın
mış Ermenilerinden sarraf Varteres Aınira 
Misakyan'ın kızıdır. Bu izdivaçdan başlıca 
üç evl§.dı olmuşdur ki büyük oğlu veteri. 
ner Miralay Boğos Bey Dadyandır (1862 -
1934). 

Kirkor Bey Dadyan. ilk zevcesinin ve
fatından sonra 1876 da Niga.r Hanım adlı 
çir ermeni kızı ile evlenmişdir. Bu ikinci 
izdivaçtan da iki kızı olmuşdur. 

Kevork PAMUKCİYAN 

DADYAN (Mıkirdiç Bey) · - Avrupa
da tanınmış bir muharrirdir; barutcuba.şı 
Boğos Bey Dadyan'ın oğludur; 1844 de: Ye
şilköyde doğdu, 1911 de Pariste vefat etti, 
«Pere Lachaise» mezarlığında medfundur'. 

1856 da Parise giderek, 1831 de orada
ki uHaykazyan)) Ermeni Mektebini bitir
mişdir. 1864 de de {<Sainte -· Barbe)) Kole
jinden mezun olmuşdur. İstanbula avde
tinden az sonra tekrar Fransaya gitmiş ve 
orada yerleşrnişdir. 

1867 den itibaren muntazaman uRevue 
des deux mondes>ı. dergisinde yazıları neş
redilmişdir. 

Kevork PAMUKCİYAN 

DADYAN (Mirıalay Roğos Bey- -Türk 

Miralay Boğos Bey 
Dadyan 

(Resim: S. Bozcalı) 

Ordusunda hiz
met etmiş değerli 
bir veterinerdir; 
Barutcubaşı Kir
kor Bey Dadyan
ın büyük oğlu
dur, 1862 de · Ba
kırköyde doğmuş 
ve 1934 de Feri
köyde vefat et
mişdir, Şişli Er
meni mezarlığın
da medfundUr . 

İlk tahsilini 
Bakırköyünde k i 
Ermeni Mekte
binde yapmış, As
keri id:adide oku
muş Baytar mek

tebinden diplomasını almışıdr. Uzun müd
det veteriner olarak, Malatyada, Edirnede, 
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Uzunköprü'de, Hadımköy'de vesair yerler
de orduda hizmette bulunmuştur. Balkan 
Harbine, Birinci Cihan Harbine, bu harbin 
~çinde Çanakkale · Muhfu'ebelerine iştirak 
etmiştir. Müta.reke yıllarında emekliye ay
rılarak Beyoğluna yerleşmiştir. Osmanlı 
Devletinden yedi tane nişanlarla taltif edil
mişdir. Şahsi dostu olan Büyük Atatürk, 
hususi arap atlarını kendisine seçtirirmiş. 

Takriben 1890 da evlendiği zevcesi 
Ojeni Hanım 1941 de vefat etmiştir. ·oğul
larından Levan Bey (doğ. 1892) 1922 yılı
na kadar tahminen on sene Tünel !da.resin
de gar şefliği yapinışdır, kfilen _ Fransada 
bulunmaktadır; Ervant Bey (1895 - 1958);~ 
1.E.T.T. İdaresinde uzun yıllar Kontrol Ka
lemi şefi olmuşdur; Vahram Bey (doğuşu 
1904), uzu senelerden beri İ.E.T.T. İdare
sinde makinist ve teknisyendir, hfüen Fe
riköyde ika.met etmektedir; Zareh Bey 
(1906 - 1964), ilk defa olarak (<Ducantıı ot~ 
pistole boyasını türkiyede kullanmış ve 
yıaymışdır. 

Kevork PAMUKCİYAN 

DADYAN (Nersıtıs - Hosrov Bey) 
Seçkin ibir yüksek mühendis ve makinist, 
barutcubaşı Oh_annes Bey Dadyan'ın ikinci 

Nerses Bey Dadyan 
(Resim: S. Bozcalı) 

oğludur; 1825 de, 
istanbulda doğ-

muş ve 1872 de 
Bakırköyde vefat 
etmiştir. Bakır
köy Ermeni Kili
sesinin avlusunda 
pederinin yanın

da medfundur. 

1842 de, pederi 
ile birlikte A vru
paya seyahat et
miş ve İngiltere'
de kalarak, orada 
mühendislik tah
silinde bulun

muşdur. Yüksek muhendis diplomasını al
dıktan sonra 1stanbula dönerek Devlet }J.iz
metine girmiş, Zeytinburnu dökümha.nesi-
ne müdür ta.yin edilmiştir. -

Torunu sayın Madam Zaruhi Feruh
han'ın bize verdiği notlara göre, Nerses Bey 
bir fen ve ilim adamı olduğu kadar kalem 
sfilıibi idi. Makine ilmine ve ipekböceği 

üretimine dıair telif yazıları ve ingilizce-

den tercümeleri mevcuttur. Hatta. bazı_ 11.let
ler de icad etmiştir. 

Cemaat işlerinde de çalışmışdır. 1862 
de Yedikule Ermeni Hastahanesi Yardım 

Heyetinin emlıik müfettişleri arasında bu
lunmuşdur. 1863 de, Patrikhıine cismani 
meclisine ıiza ve: ikinci başkan seçilmişdir: 
1866 da ise, Babııili tarafından tıiyin edilen 
Patrikhane ruhıini ve cismıini müşterek 
meclisine aza olmuşdur. 

Kevork PAMUKCİYAN 

DADYAN (Ohannes Bey) - Barutcu
başı Dadyan ıiilesinin en şöhretli ve mü
him şahsiyetidir. Dadyan Ar.akel Amiranın 
üçüncü oğludur. 1798 de Azadlıda doğmuş 
ve 1869 da Beşiktaşda vefat etmiştir. Ba
kırköy Ermeni Kilisesinde medfundur. 

Ohaıı~es Bey Dadyan 

1804 - 1809 yılları rasında Kirkor Ni~~ 
şastacıyan adlı bir tercümandan ermenice 
okumaya başlamış, bu ilk hocası: 1809 da 
öldükten sonra, önce birkaç ay Nişancadaki 
Ana Mullimhıinede _ (bilıihıare Bezciyan 
Mektebi) müderris Takvor Aslanyan'dan 
ders almış, 1810 - 1812 yıllarında Samat
yalı Agop adlı bir muallim sayesinde er
menice tahsilini ikındl etmiştir. 1811 de 
ise, Sahak Çamiçyandan fransızca öğren-

-meğe başlamışdır. 
1812 de pederi vefat -ettikten sonra, bi

raderi Siman Amira Dadyan barutcubaşı 
tayin edilmiş ve kendisi de 1813 de çalış
mak üzere Baruthaneye girmişdir. Bur.ada 
Sivri Haçatur ve Palulu Lukas ustaların
dan Baruthıinenin makineleri hakkında 
epeyce bilgi toplamış, hatta. resimlerini bi--
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le çizmiştir. Bu esnada, lügat yardımı ile 
barutçuluğa ait mevzular hakkında fran
sızcadan tercümeler de yapmışaır. 1814 -
1815 yıllarında ise coğrafyaya ait bir çok 
eserler okumuşdur. 

1820 - 1822 yıllarında Beykozdaki Ka
ğıd Fabrikasının Müdürlüğünü ifa etmiş
dir. 1826 - 1829 yıllarında ise, Eyyubctaki 
Dokuma Fabrikasının, müdürlüğünde bu
lunmuşdur. 

. l827 yılında, biri Tüfenkhıine, diğeri 
de iplikhane için iki mühim maıüne icad 
etmişdir; önce Ağa· Kapusunda Sadrazam 
ve ŞeyhülisHi.rn tarafından takdir _gören her 
iki makine, müteakiben Sultan Manmud
un emriyle Çırağan Yalısına nakledilerek 
Çırağan Bahçesinde Padişahın huzurunda 
çalıştırılmış ve çok beğenilmiştir. Hünkar, 
mükatat olarak, Simon Amira Dactyan'a, 
15000 altun kuruş ve Ohannes Bey Dad
yan'a da 1000 altun kuruş ihsanda bulun-· 
muştur. 

Biraderi Simon Amira'nın vefatından 
sonra, 1842 de İradei Seniye ile Azadlı Ba
ruthanesine Barutcubaşı nasbolurımuşdur. 
Bu. vazifeye getirildikten sonra Baruth§.ne
de mühim ıslılllat yapmıştır. Bu gaye ile 
1835 de F'ransayı ve lngiltereyi ziyaret ede
rek tetkiklerde bulunmuş ve kimya ilmin
de bilgisini derinleştirmişdir. 1836 da ka
zandığı diplomalarla birlikde Istanbul'a 
dönmüşdür. Avrupadan getirdiği yeni ma
kinelerle Baruthaneyi ihya etmişdir. 1841 
de inşaatına başlanan. Selvi Burnundaki 
Deri fabrikası için lüzumlu makineleri Ba
ruthanede hazırlamışdır. 1841 de, Sultan 
Mecid fabrikayı gezerek çok memnun kai
mış ve Ohannes Beyin dileği üzerine Erme
ni Hastahanesine günde 15 okka et ba.ğla
mışdır. Yine onun nezareti ile Beykozdaki 
Tabakhane, !zmitdeki Çuha fıabrikası, He
rekedeki Kumaş fabrikası ve Zeytinbur
nundaki Demir Fabrikası tesis edilmişdir. 
Bu mak.sad1a Sultanın emriyle 1842 de Pa
rise ve Londraya gitmişdir. Parisde iken 
Kral Louis · - Philippe'in huzuruna da çı...k
mışdır. 1844 yılının bidayetinde İstanbula 
dönmüşdür. 1844 de, İradei Seniye ile fesi
nin üzerinde altun tuğra nişanını taşıma
ğa başlamışdır. Sultan Mecid 1845 de iz
mitdeki Çuha Fabrikasını ziyaret ederek 
çok memnun kalmış ve bu sefer de Ermeni 
Hastahanesine günde 37 .50 okka ekmek 
bağilamış,tır. 1845 de :zeytinbumunda:ki 
Demir Fabrikasının inşası tamamlanmış-

DADY.AN (Ohannes Bey) 

dır. Burada, Çırağ.an Sarayını büyük bir 
bahçe Ue birleştirmek için takriben 18 met
re uzunluğunda demirden tek kemerli bir 
kuprünün dökümü muvaffakiyetle başarıl
mışdır. Bu başarıdan dolayı, D.adyan Ohan
nes Bey, yeğeni Dadyan Boğos Bey, Kara
bet Amira Balyan ve evl§.dları çok kıymetli 
birer mücevherat kutusu ile taltif edilmiş-
lerdir. • , . ; . 1,,•:ııııı 1• . . . ..ı.. .•• ~ .... 

1847' de Arutyun ve Kirkor ıad.11 iki oğ-
lu i~e birlikte, yeni makineler getirmek ga
yesıyle tekrar Avrupaya gitmiş ve 1848 d,e 
İstanbula dönmüşdür. · 1848- de, Zeytinbur
nu Fabrikasında «Eseri Hadid» adlı ilk 
yerli demirden gemi yapılmış ve vapurun 
mühendisi İngiliz Philipps ile beraber O.ad.
yan Ohannes ve Boğos ~eyler de mükfilat
landırılmışdır. 1849 da Sultan Abdülmecid
in mıllliyetinde · İzmitdeki fabrikaları ziya
rete katılmışdır. 1856 da, Sivastopol fa.tihi 
ve Müttefik orduları başkumandanı Mare
şal Pelissier (1794 - 1864) istanbula gel
miş ve ikinci gün eski dostu Ohannes Beyi 
evinde ziyaret etmişdir. 

Ohannes Bey 1838 de «İ'ftiharıı nişa
niyle taltif edilmişdir. 1856 da· ise «'Ola.» 
rütbesi ile «Beyı:, ünvanını almışdır. Aynı 

yıl «Meclisi Ahkfunı Adliye» ye ılza olmuş 
ve 1857 de «Meclisi Maarif» ılzası seçilın!ş
dir. Avrupalılar tarafından da takdir gö
rerek, ezcümle Paristki Societe d'encoura
gement ve Şarkiyat cemiyetlerine, keza 
Londra ve Edinburg'daki endüstri cemi
yetlerine f,ahri aza intihap edilmiştir ... 
Kırım Harbinden sonra 1856 dıa İstanbul

da bulunan İngiliz ve Fransız generalleri 
Sultan Mecid'in huzurunda Türkiyede ha
zırlanan barutu methederek onun Avrupa 
barutunun fevkinde oldğunu beyan etmiş
lerdir. Ohannes Beyi de büyük vaadlerle 
kendi metnleketıerine götürmek istemişler. 
se de, bu teklifleri kat'i olarak reddetmiş: 
«Ben sevgili yurdum Türkiyede doğdum; 
onun. nimetleri :Ue beslenmiş bir kimseyim, 
hayatım bu memlekete vakfedilmişdir» de
mişdir. 

Bu samimi sözlere ziya.desiyle mem
nun kalan Sultan Abdülmecid, bir müddet 
sonra bir _gezi esnasında Yeşilköyde, ona, 
gözünün aldığı kadar yer hibe etmişdir. 

Ohannes Bey Dadyan Ermeni cema;a
tine de fiilen hizmette bulunmuştur. 1847 
ve 1853 yılarında tesis ve intihap edilen 
Patrikhı\ne yüksek meclisine ılza seçilmiş
dir. 
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Dadyan Ohannes Beyin hayratı da pek 
çokdur. Bunlar arasında şuhları zikredebi-
liriz ; , · . ·--, · ;I . . . · .... ..r.:...::-: .• ~cJt, 

Azadlıdaki Surp Astvadzadzin Kilisesi 
( 1835 - i83'i yılları zarfında inşa edilıniş
dir) ; Bakır köydeki Surp Astvadzadzin Ki
lisesi (inşası 1844 de); Yeşi.ı.köycteki Aya 
Yorgi Rum Kilisesi; Bakırköydeki Rum Ki
lisesi ( 1852 de yapılan bu ki.ıisenin topra
ğını bağışlamış ve inşaat masraflarına da 
büyük çapta iştirak etmiştir); Bakırköy
deki, Sarlıkapudaki ve Izmitdeki l!.rmeni 
Mektepleri. Bunlardan maada Mıhitarist
lere de ehemmiyetli maddi yardımcta_ bu
lunmuşdur. 

Ohannes Bey bazı kıymetli eserler de 
bırakmışdır. Bunlar önce Hırant Asadur'un 
(1862 - 1928) nezdinde bulunmuş ve onun 
ölümünden sonra Toros · Azatyan'ıa (1898 -
1955) intikal etmişdir. O da bunları muh
telif yerlerde kısmen neşretmişdir. Azat
yan'a göre bu eserler şunlardır : 

1. otobiyografi ve Kronoloji ( 1798 -
18~9); 2. Avrupa Seyahatnamesi (1835 -
1836 yıllarına ait olup na.tamamdır); 3. Er
menilerin felsefi tarihi ve umumi Krono
loji ( 1862 - 1866 yıllarıda kaleme alınmış
dır); 4. Bira.deri Simon Amrfa Dadyan'ın 
(1777 - 1832) mufassal biyografisi (bu eser 
zayi olmuşdur.) 

Kevo~ PAMUKCİYAN 

DADYAN (Simon Amira) - Barutcu
başı Dad Arakel Amira'nın büyük oğludur; 
1777 de Eğin'in Kamarakap köyünde doğ
muş ve 1832 de Beşiktaşda vefat ederek 
oradaki Ermeni Mezarlığına defnedilmiş
dir. 

Simon Amira tstanbula geldikten son
ra, BaruthAnede pederinin yanına hizmete 
girmişdir. Tedricen BaruthAne işlerinde 
ehliyet kesbederek, 1832 de pederinin ölü
münden az sonra, barutcubaşı olarak onun 
yerine geçmişdir. Yeniçerilerin elinde bulu
nan Bakırköy veya Yeşilköy Barutha.nesi
nin idAresi de, 1826 da Yeniçeri Ocağının 
l!ğvından birkaç gün sonra, Sultan Mah
mud'un ir§.desi ile ona verilmişdir. 

1829 da, Sultan ·Mahmud kendisini 
mücevher nişanla taltif etmiş ve Müslü
manlar kıy§.f etinde giyinmek hakkını ver
mişdir. 

Simon Amira'nın hayratı da kayda de
ğer. 1826 da Yeşilköyde, Ermeniler için 
Surp tstepannos adlı ahşab bir kilise yap-

dırmışdır. Rumlar için bir de ibadethAne 
inşa. ettirmişdir. 1831 de de, Hasköy Enne
ni Kilisesi yeniden yapılırken büyük mad
di yardımda bulunmuşdur. 

Ölümünün son senelerinde z!fiyet ve 
kalb hastalıklarına mübtelA olmuş, vazife
sine gidememiş, 18 Temmuz 1828 de Azad
lı Baruthdnesinde vuku bulan büyük infi-
1§.kda ölümden kurtulmuşdur. 

Dadyan Simon Amira, Maryam Nar
sesyan adlı ,bir kızla evlenmişd~r. üç oğlu 
ve iki kızı olmuşdur. 

Kevork PAMUKCİYAN 

DADYAN (Simon Bey) - Barutcuba
şı Boğos Bey Dadyan'ın oğludur; 1834 de 
Yeşilköyde doğmuş ve Yedikule Ermeni 
Hastahanesi salnılrnelerine göre 1889 da, 
mezartaşı kitAbesine göre de 1890 da İs
tanbulda vefat etmişdir. Yeşilköy Ermeni 
Kilisesinin bahçesinde medfundur. B§.zı 

mühim cemaat vazifeleri deruhde etmiş, 

ezcümle, 1853 de, Patrikhılnedeki Tedrisat 
Heyetine Aza olmuşdur. 1864 ve 1865 yıllaı
rında aynı heyete başkanlık yapmışdır. 

Siman Bey Dadyan, Hassa mimarı Ka:. 
rabet Amira Balyan'ın kızı Soğome Hanım
la 1834 - 1913) evlenmişdir. 

Kev~rk PAMUKCİYAN 

DADYAN (Simon Bey) - Mühendis 
desinatör; Nerses Bey Dadyanın büyük oğ
ludur. 1847 de Beşiktaşda doğmuş ve 1906 
d:a İzmirde vefat etmişdir. · 

Simon Bey tahsilini Fransada yapmış
dır. istanbula avdetinden bir müddet son
ra 1890 da !zmire yerleşerek, önce Fransız 
Demiryollan Şirketinde Devlet tarafından 
komiser tılyin edilmiş ve 1892 den vefatına 
kadar da 14 sene N§.fıa Neza.retinde mühen~ 
dislik yapmışdır. Başarıları ve sAdıkı1ne 
hizmetlerinden dolayı nişanlarla taltif edil
mişdir. 

Kevork PAMUKCİYAN 

DADYAN (Tovm.as) - Mütercim ve 
kemancı; Simon Amira Dadyan'ın ikinci 
oğludur. 1802 de doğup, 1828 de Azadlı Ba.
ruth§.nesinde vuku bulan müthiş infilakın 
kurbanlarından olmuşdur. 

Barutculuk üzerine fransızcadan er
meniceye çevrilmiş eserleri vardır. 

Kevork PAMUKCİYAN 
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DADYAN (Vabraın Bey) - Nerses 
Bey Dadyan'ın ikinci oğludur; 1857 de Be
şiktaşda doğmuş ve 1927 deki .İran İhtila
linde Tahran'da öldürülmüştür. 

Vahram Bey bir 
ara Beyoğlu Ceza 
Mahkemesi azalı

ğında bulunmuş; 

cemaat işleriyle 

de meşgul olmuş
tur; 1684 den 1890 
yılına kadar Be
şiktaş Erhıeni Ki
lisesinin idare he
yeti azası ve son 
bir kaç yıl zarfın
da da başkanı ol
muştur. İstanbul 
İtfaiye kumanda
nı Macar asıllı 
Kont zeçeni Pa- Vahram Bey Dadyan 

· (Resim: S. Bozcalı) 
şanın güzelliği ve 
zerafeti ile meşhur kızı Vanda ile evlenmiş
tir, evladları olmamışdır. 1890 dan sonrası 
İran tabiiyet.ine ve hizmetine geçen Vah
ram Bey refikası He birlikte İran'a gitmiş, 
orada Adliye ve Posta Telgraf Nazırlığı 
yapmış; Şah tl:!,rafmdan kendisine «Han» 
ünvanı da verilmiştir. İhtilalde öldürülme
si üzerine zevcesi Vanda Dadyan da, aynı 
gün teessüründen intihar etmiştir. . 

Kevork PAMUKCİYAN 

DADYAN (?) - 1895 ile 1890 arasın
da meşhur ve zengin Dadyan ailesinden 
bıçkınlık yoluna sapmış, yalin ayak pırpı
rı kıyafet tulumbacılarla düşüp kalkmış, 
kendisi de sandık kolu altına girerek tu
lumbacılık yapmış, yüz çizgilerinin güzel
liği ve vücud yapısının üstünlüğü ile de İs
tanbul kalenderleri arasında ayrıca l;>üyük 
bir şöhret olmuş müra.hik bir ermeni gen
cidir. Dadyanlardan kimin oğlu olduğu, ve 
hatta kendi adı da bilinmiyor; omuzdaşlık 
ettiği tulumbacılar ve meclislerinde bulun
duğu külha.ni kalender arasında Şıihin Bey 
lakabı ile şöhret bulmuştur. Akibetinin de 
ne olduğu meçhul bir avare delikanlı hak
kında tek kayıd, kendisi ile çok yakın bir 
dostluk kurmuş olan Üsküdarlı halk şairi 
Aşık Razi'nin onun şanında yazdığı . bir 
manzumedir. 

TULUMBACI ERMENİ BEYİ 
BARUTCUZA.DE ŞAHİN ŞAH MEDHİNDE 
Pırpırılar şahı serbülend şehbaz 

Medhinde ne yazsam ne söylesem az 
Bir yalın ayaklı keçe küiahlı 
Beyzade civandır bıçkınım haylaz 
Ermeni güzeli Barutcuzade 
Şanlı asaletli yangıncı palaz 
Gamze tigi berran ebruvan hançer 
Üstadı Köroğlu civelek Ayvaz 
Bir şeb germabede yangın dönüşü 
Uryan görmüş idim şuhi geçen ya:ı 
Kara duman disem kara perçeme 
Futei gülgunu alev diye yaz 
Sebikei simden nişan ayaklar 
Reftarında ne hoş levendine naz. 
Hanei virana eyledim davet 
l\'linnet cane didi ol yari tannaz 
Topuk _vura vura eyledi teşrif 
Şıkırdım cilveli tôtii dilbaz 
Bir kaç dolu çakub şişhane ile 
Tabeseher oldu aşk ile demsaz 
Şarkılar okudu mestane yarim 
Ermeni şivesi bir tatlı avaz · 
Ali Paşa narhı üzre muhabbet 
Tafsile bir lüzum yok dôri diraz 
Barutcuzadenin aşkına ol şeb 
Haşredek sürerdi olsam sihirbaz. 
Sormayın kimdir bu yangıncı afet 
Kumrii ava.re ahôyi aşkbaz. 
Güzele her isim yaraşır yahu 
Serkis Artin Agob Mıkırdiç Haykaz 
İsmini zikretmem korkarım zira 
Pederine söyler rakibi gammaz 
Kalenderan ana Şahin Bey dirler 
Dadyanlar içinde bir hüma pervaz. 

Vasıf HİÇ 

DAĞ (Şevket) - Klasik türRresminin 
büyük kıymet ve şöhretlerinden, usta res
samlarnnızdan; tablolarında güzel türk ya
pılarını tesbit etmiş, ekseriyetle camilerin, 
medreselerin, türbelerin ve hanların için
den yapdığı tablolarda, loş - ~şıklı, sessiz, 
renkli, fakat hepsinde eksiksiz duyulan 
milli atmosferi, türk yapı sanatını kendi
ne has .,asJLve ya,kur güzeUiğini büyük fır
ça hünedjfe. tasvir etmiştir; bugün eser
leri, sana.t kıymetlerinin. yanında eşsiz ta
rih vesikası kıymeti de taşır. 

1875 de İstanbulda doğdu; mimar Hacı 
Osman· Efendinin torunudur, ressam ola
rak tarihi yapılara karşı duyduğu alaka, 
dedesinin mesleğine bağlanabilir. Sanayii 
Nefise Mektebinden (Gü,zel· Sanatlar Aka
demisi} 1897. de diploma aldı ve pütün öm
rün,üi Galatasaray Lisesi ile İstanbul Kız 
Muallim Mektebinde ve İstanbul Erkek 
Mu.alim Mektebinde resim muallimliği ile 
geçirdi; pek çok talebe yetiştirmişdir. Os
manlı Ressamlar Cemiyetinin ve Roma Gü
zel Sanatlar Birliğinin kurucularındandır. 
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Atinada, Sofyada, Münihde ve Parisde re
sim sergilerine ve Ankarada .devlet resim 
sergilerine otuz yıl kadar dalına yeni eser
lerle iştirak etmişdir. Beşinci Büyük Millet 
Meclisine Konyadan, ve Yedinci Büyük 
Millet Meclisine de Siirt'den milletvekili 
seçilmiş, 23 mayıs 1944 de Rumelihisarın
daki yalısına giderken Boğaziçi isimli va
purda kalb sektesinden vefat etmişdir. Ölü
mü Türkiyede derin teessür uyandırmış
tır. 

Vücud yapısı pehlivan kesiminde hey
betli, ·pos bıyıklı, güler yüzlü, nazik, hallın 
bir zat idi; kışları palto giymez, umumi
yetle pelerin ile dolaşırdı, öyle ki pelerini 
ıaldmeti farikası olmuşdu. 

ı:>ek çok olan tablolarının bir kısmı 
devlet müesseseleri, bir kısmı da zengin fil. 
leler elindedir, birkaç tablosu da tstanbul
daki Resim ve Heykel Müzesindedir. 

Meşhur eserlerinden ba.zıiarı : «Top
kapu Sarayında Kızlaraası d§.iresi»; «Top
kapu Sarayında Veliahd dairesi»; «İkinci 
Sultan Selim Türbesi»; «Rüstem Paşa ca. 
miinde son cemaat yeri»; c<Zından Kapu
sunda sokak»; ((Ayasofya içinden bir kö
şe>>; «Ayasofyada narteks ve vapurlar»; 
cc,Silahdar Hanı». 

5 Nisan 1901 tarthli Tercümanı Haki
kat Gazetesinde ((Ressam Şevket Bey» 
isimli bir yazıda sanatkardan pek sitayiş
le bahsedilmektedir: «Henüz pek gene, yir-

Şevket Dağ 

(Resim: Sabiha Bozcalı) 
,\. ' 

mi beş yaşında olduğu halde neva.diri sa< 
natkarlarımızdandır. Resimden sonra en'. ·· 
çok sevdiği şey jlınnastikdir. Tablolarını 
dostlarına kendi hiç beğenmiyerek bin iti ::.< 
zar ile gö_sterir; en meşhur tabloları şun
lardır: Sarı Sultan Sellın Türbesi; Yenfi 
Cami içinde Köprü tarafındaki kapu; Bir 
musevi tenekeci; Rumelihisarında . Şafak 
manzarası; Bir orman; Dere boyu; Gül de~ 
medi; Meyvalar; Portakalcı; Çeşme başın~ 
da su dolduran delikanlı. Ressam Şevket< 
Bey türk çinilerini o kadar derin tetkik 
ve tetebbll etmişdir ki cilalı tahtalar üze~ 
rine _yağlı boya ile yapdığı çini örnekleri 
ile bu eski sanatı adeta ihya. etmişdir, ken, 
disi: - Şu örneklerini çıkarttığım çiniler~ · 
le zevk sahibi bir zatı, şark güzelliğine ör_~ 
nek bir oda kaplamak isterim!.. n demiş> 
tir». 

DAĞARCIK SOKAĞİ - Fı1tih İlçesi 
merkez bucağının Gureba. Hüseyin Ağa 
Mahalesindedir; Ordu Caddesi ile Çıngı
raklı Bostan Sokağı arasında uzanır; islın~ 
siz bir yol, imam Murad Sokağı, Vezirçeş-· 
mesi Sokağı ile kavuşa.klan vardır; Per? 
tevniyal Çıkmazı ile de dört yol ağzı yapa
rak kesişir ( 1934 Belediye Şehir Rehberi, 
Pafta 6/42.). Ordu Caddesi tarafından ge~ 
!indiğine göre üç araba geçecek genişlikde 
ve paket taşı döşeli olarak başlar. Sağda 

Aksaray Valide Camiinin avlu duvan, ve 
ibu oamiin bu sokağa açılır yan avlu ka~ 
pusu vardır. Pertevniyal Çıkmazı ile ke
siştiği noktada da çift yüzlü, kemerli, ki
ta.besiz ve metruk bir köşe çeşmesi bulun
maktadır; çeşmeye bir terkos musluğu 
konmuşdur; aynı noktadan sokağın zemini 
de kabataşa tahavvül eder. K.apu numa
raları 1-7 ve 4-32 olup orta halli aile mes
kenleri ahşab ve kagir evler arasından ge~ 
çer. ı kömürcü, 1 kaıtonpiyerci dü~anı ·. 
vardır (Ekim, i964). 

Hakkı GÖKTÖ'RK 

DAĞARKASI SOKAĞI ::._ Heybeli Ada~ 
nın sokaklarından; adanın meskun bölge
sinin yuka,rı kısmındadır; Hacısamibey So
kağı ile Müstecionbaşı Sokağı arasında 
uzanır, Saksılı Sokak ile dört yol ağzı ya
parak kesişir (1934 Belediye -Şehir Reh> 
beri, Pafta 33). Yerine ,gidilip şu satırla .. 
nn yazıldığı sıradaki durumu tespit edb 
lemedi (1965) . . 
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DAĞHAMAMI - Üsküdarda eski bir 
semt adı; Selamsız ile Çinili semtleri ara
sına düşer; bütün semtler gibi sokaklarla 
sınırlama imkanı -bulunamadı. 

DAĞHAMAMI CİNAYETİ - Derviş 
Hanım hicri 1255 ile 1260 arasında (mila
di 1839-1844) üsküdarda Dağhamamı sem
tinde oturur ve «Sultan Ebesi» diye anılır 
bir ebe kadındır. Bir cinayetin kurbanı ol
muş ve macerası belki yarım asır masal 
gibi anlatılniıştır. . 

Derviş Ebe o tarihlerde altmış yaşla
rında, hem şöhret, hem de servet sahibi 
imiş, eli de gayet uğurlu bilinirmiş . Çağı-

. rıldığı doğumlarda anayı da, bebeği de sıh
hat içinde kurtarırmış. Uzun ebelik haya
tında tek kaza, ölüm işidilmemiş. Gençli
ğinde çok güzelmiş, « cami yıkılmış, ~i~~ 
rabı yerinde», günahı anlatanların, gonlu 

taze gözleri de oynaşda bir eski yosma 
imiş. Semtin saka gediği olmayan, yani 
her isteyen garibin evlere su ~ımakta 
serbest olduğu çeşmesine genç bir saka 
gelmiş, Ilgaz Dağı'ndan kopmuş tuvana bir 
delikanlı. Bütün esnaf civanları gibi, ts
tanbulun kalender meşreb şıiirleri tara
fından sakalar da övülmüşdür: 

Hizmet ider Kelamı Hak üzere 
İltifat. eylemez sim ile zere 
Pehlivan heyetli delikanlıdır 
Yanağının rengi gülün alıdır 
Söz yok kaşa, göze hem ebrüvana 
Gönül akar su gibi ol civana. 

Ebe _ Kadının da gönlü adı Mehmed 
olan Ilgazlı dağlıya su gibi akmış. Mahal
lenin imamına hem derdini, hem de kese
sini açınca, oğlan yola gelmiş. Derviş Ha
nım Saka Mehmedle evlenmiş. Can yoldaşı, 
gönül eğlencesi garib bekar uşağını giy<;iir
riıiş, kuşatmış koynunda altın saati, par
mağında elmas gül yüzüğü, yalın ayağı, ya
rım pabuçlu oğlanı bir ağa yapmış. H~,zel 
yollu türküler bile çıkmış: 

Ebe Kadın saka besler kafesde 
Aman aman sa.kası 

Ebe Hanım ile Saka Mehmed 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 
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Bitli yeni yakası 
Bir de mavi püskül gerek al fesde 
Boynuna da muskası. 
Göze gelmez sakası. 

Bir yıl mesud yaşamışlar. Garib oğla
nın ikbaııni çekemeyen bir kaç bıçkın mus. 
tesna., yaşlı ebe kadının zeberdest delikan
lı aguşundaki saadeti mahaileli tarafından 
da hoş görulmeye başlanmış. 

Fakat Derviş B.anım ile dilda.rı saka 
oğlan bir kaç gwı ortaııkda görünmeyince 
mahalle halkının içine kötü bir şüpi::.e aüş
muş. Beıki uzakça bir semtte lohusaya git
mişdir, denilmiş, bir hafta beklenmiş, yine 
ses çıkmayınca zibıtaya haber verilmiş. 
Evin kapusu kırılarak içeriye girildiğinde, 
feci bir cinayetle karşılaşılmış. Derviş Ha
nım yatağıncıa bir kuşakla ·boğularak öldü
rülmüş; cesed yarı uryan, vücudunun muh
telif yerlerinde, hatta ayaklarının tabanla
rında bıçak ucu ile açılmış yaralar görül
müş ki, boğulmasından önce, her halue pa
rasının yerini söyletmek için hayli işkence 
yapıldığı anlaşılmış. Sandıklar, dolaplar, 
Konsol ve masa gözleri açık ve içleri dar
madağın imiş. Kadıncağızın mücevher ve 
para nesi varsa götürülmüş. Saka Mehmed
in de ortalıkta izi, nişanı yok. Semt halkı 
da zabıta da kaatilin o nankör delikanlı 
olduğu kanaatine varmış, hatta kalem er
babından biri ( eski ebced hesabı ile yal
nız noktalı harfler kıymetlendirilerek) şu 
mücevher tarihi söylemiş: 

İşte Saka. Mehmed ki o ahdyi muhabbet 
Dağlı şehbaz civanlar huni olurlar sakın 
Katrei yakut ile ŞU tarihi şehadet 
«Kıydı Kaabile Derviş Kadına bak şol çap

kın.» 

1259 

F'akat Saka Meh.med her tarafta aran
dığı halqe bulunaniainış ... Aradan bir kaç 
ay geçerek beytülm-ala kalan ebenin evi 
satılmış, evin eşyası da ayrıca satılmış. 
Evi alanlar bir merdiven altında bir ba
kır güğüm içinde 500 altın bulmuş diye 
bir la.! yayılmış, önce inkir. etmişler ama 
ebenin evini alanlar birden zengin olup 
parlayıvermişler. · 

Cinayetten. altı, ·yedi ay kadar sonra 
da Saka Mehmed'in cesedini Kısıklıda bir 
kör kuyu içinde yan çürümüş bir halde 
bulmuşlar, onu da ebe kadın gibi kuşakla 
boğmuşlar. 

üç beş yıl kadar sonra, ricalden bir 
zat Sivasa vali olup o tarafa gider iken yol-

da bir handa bıancının parmağında bir el
mas· yüzük görmüş ve vaktiyle kızının do. 
ğumuna çağırılmış olan Ebe Derviş Kadına 
hediye olarak verdiği o yüzüğü derhal ta
nımış. Hancıyı yakalatıp sorguye çektikle
rinde ebe kadın ile kocası _genç -sakanın. 
kaatillerinden biri olduğu meydana çılc
mış. Hancı: 

cc- Mehmed bizim hemşehrimizdi, 

Zengin blduğwıu duyunca tstanbula git-
tik, onu bulduk, para istedik, yüz verme
di, biz de gece eve girip Mehmed'i karısıy
la beraber yatakta bastırıp boğduk, önce 
Mehmed'i boğduk, karıy,.a parasının yeri-
ni söyletemedik, bıçakla ölüm tehdidleri
mizden korkmadı, Mehmedime kıydınız, 
ben onsuz za.ten yaşıyamam, dedi. Şüpheyi 
onun üstüne atmak için de Mehmedi'in. 
ölüsünü Kısıklıda bir kuyuya attık ... » di
ye anlatmış, diğer üç şerikini de ele ver
miş. 

Kaatillerin' dördü de Üsküdarda İske
le Meydanında o devrin a.detince bir gün · 
sabahdan, akşama kadar halka teşhir edil
dikden sonra Üsküdarın muhtelif . yerle
rinde asılarak idam olunmuşlar. 

Ebe Kadının kimsesi yokmuş, Saka 
Mehmed'in ise köyünde bir fakir dul anası 
varmış, bir avukat çıkmış, kadını tstanbula 
getirtmiş ve oğlunun varisi olarak, ebenin 
mahlulden satılmış evi ile ev eşyasının be- -
delini hazineden o biça.reye almaya mu
vaf:ll.ak olmuş. 

Vasıf HİÇ 

DAĞHAN SOKAĞI - Eminönü İlçesi
nin Alemdar Bucağının Eminsinan Mahal
lesi sokaklarındandır; Piyerloti Caddesi ile 
Silfilıdar Mektebi Sokağı arasında uzanır; 
Pertev Paşa Sokağı ile dört yol ağzı yı.apa- · 
rak kesişir (1934 Belediye Şehir Rehberi, 
Pafta 2/20). İki araba e:eçecek genişlikde; 
kabataş döşeli bir yoldur. Evleri ikişer üçer 
katlı kı1gir yapılardır. Yüzü Piyer Loti Cad
desinde olan 8alih Ağa T.aşmektebinde, bu · 
satırların yazıldığı sırada Milli Eğitim Mü
dürlüğü Beslenme Eğitim Bölümü · bulu-

. nuyordu (Ekim, 1964). 
Hakkı GÖKT-0RK 

DkĞISTANLI AHMED EFENDİ KO
NAĞI - Fatihde Karagümrükde Keçeci
karabaş Mahallesinde idi; _geçen asrın en 
güzel yapılarından büyük bri konak.dı; de- •-•. 
demden dinlediğime göre Uca.ret yapan Ah- •· 
med Efendi Dağıstan Hanlarından birinin) 
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torunu imiş, İstanbula 1860 da muhacir 
olarak gelmiş ve bu konağı, resmini planı
nı kendisi çizib, tarif eedrek memleketin
deki baba ocağının ayni olarak yaptırmış; 
İstanbul binılla:r:ı.na benzemezdi, o bakım
dan da ayrı bir kıymet taşırdı. 1942 de Ka
radenizli bir emlakçi tarafından yıktırıldı, 
yerine beton bir apartman yapıldı _(1951). 

Zekii K.ARAGtlLLE 

DA:ĞİSTANLI ÇIKMAZI - Silivrika
pusu civarında (F§.tih İlçesi) Arab.acıbaya
zıd Mahallesi sokakla:rındandı, Ramazan
efendi Sokağında, Ramazanefendi Camii
nin hemen yanı başında idi; 1956-1958 is~ 
timlakinde kıaldırıldı. 

DAĞISTANLILAR - P.T.T. memurla
rından merhum Ahmed Baha Gökoğlunun 
((İstanbul Etnografyası)) isimli ve ancak 
bir cüzü yayınlanmış eserinin ön sözünde 
İstanbuldaki Dağıstanlılar için şu satırlar 
yazılıdır: « ... Sultanahmed, Küçükayasof
ya, Kadırga, Cinci Meydanı ile Bayazıdda 
Emin Bey Mahallesinin bir kısmının hal
kını Dağıstanlılar ile Azerbeycan Türkleri 
teşkil eder.» Türkiyeye ve bu arada tstan
bula Dağıstanlıların kitle hı1linde muhı\ce
reti Kırım Harbinden ve Paris Muıllı.edesin
den sonra 1860 ile 1862 arasında olmuş
dur; daha doğrusu. Türkiyeye kalbi bağlı
lıklarından ötürü Dağıstanlılar, o tarihler 
-arasında ruslar tarafından tehcir edilmiş
lerdir; Bütün varlıklaı;-ını. memleketlerin
de bırakarak birer yatak dengi ve çamaşır 
boğçalan ile gelmiş olan bu muhacirlere 
hükumetce geniş ölçüde yardımda bulu
nulmuş, iska.n edildikleri böıgelerde top
rak, mesken, çift hayvanı verilmis, ayrıca 
1stanbulda bir muh~cirin .komisyonu ku
rularak halkdan da büyük mad.di yardım 
sağlanmışdı. 

Bibi.: Tercemanı Ahval Gazetesi. 

DAĞLARCA (Fazıl Hüsnü) - Oı;ığdaş 
türk şiirinin kudretli temsilcilerinden; 
Türk Dil Kurumu üyesi ve İsta:nbulda Ak
saravda Kitab Kitabevinin sıföibi; J.914 de 
İst~bulda doğdu, süvAri yarbavı fl'a~an 
Hüsnü Beyin oğludur, annesinin adJ. · Kad
riye Hanımdır. Kayseri. Konya, Anana ve 
Kozan ilkokullarında, Tarsus ve Adıma or
ta okullarında ve Kuleli Askeri l,iı::esinde 
okudu 1933 de Kuleli Lisesini. J9~!i r'le de 
Harbi;e :Mektebini bitirerek pivAde tee:nıeni 
oldu, 1950'de yüzbaşı iken istifa ederek or-

dudan ayrıldı, bir yıl kadar Basın Yayın ve· 
Turizm Genel Müdürlüğünde çalışarak, 
1953 den 1959 yılına kadar Çalışma Bakan
lığında iş müfettişliği yapdı. 1959 da İs
tanbulda Ak.sarayda «Kitabı:. adı ile bir ki
tab ve yayın evi kurdu; bu satırların yazıl
dığı tarihde müessesesinin başında bulu
nuyordu (B.: Kitab Kitabevi). 

Çocukluğunda, babasının, ilk gençli
ğinde de on beş yıl kendisinin asker olrna
sı dolayısiyle vatanın pek çok yerlerini do
laşmış, ,görmüş, mevhibei ildhiye olan şıi

irlik şahsiyeti bu görgü ile beslenerek onu 
çağdaş türk edebiyıatında mümtaz bir mev
kie çıkarrrıışdır. Aşağıdaki satırları Türk 
Ansiklopedisinden alıyoruz:· 

uİlk yazısı 1927 de, henüz 13 yasında 
bir ortaokul öğrencisi iken Yeni Adaria 
Gazetesinde bir yarışma armağanı kazana
rak yayınlarunışdır. İ1k şiiri olan -«Yavaş 
layan Ömür» de 1932 de (18 yasında iken) 
İstanbul Dergisinde çıkmışdır; ilk kitabı 
((Havaya çizilen dünyan da 1935• de bas.ıl
mışdır; Onun gerçek kişiliğini yansıtan ve 
ün kazanmasını sağlayan ikinci kitabı olan 
«Çocuk ve Allah» (1940) dır. Daha sonra
ki kitablarında (şıairin) yurt gerçeklerini 
( şiir diline verdiği görülür. )n. 

Eserleri: Havaya Cizilen Dünya. (1935), 
Çocuk ve Allah (1940), Daha (1943}, Ça
kırın Destanı (1945), Taş Devri (1945), Üç 

Fazıl Hüsnü Dağlarca 

(Resim: Sabiha Bozcalı) 
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Şehidler Destanı ( 1949), Toprak Ana. 
(1950), Aç Yazı (1951), istiklal Savaşı: 
Samsundan Ankarıaya ( 1951), istikıal Sa
v:;ı.şı: İnönüler (1951), Sivaslı Karınca 
(1951), Anıtkabir (1953, İstanbul Fetih 
Destanı (19fi•3, .Asu (1955. Yeditepe 1956 
şiir armağanını kazandı), Batı Acısı 
(1958), Hoo'lar (1960), Özgürlük Alailı 
(1960), Cezayir Türküsü (1961), Türk 
olmak (1965). 

Fazıl Hüsnü Da.ğlarca'dan seçme şiir
ler: 

BALTACI 

Düşmüşüm İstanbul'a, 
Düşmüş ak bıyıldarıma kar. 
Yollar ısımış ama ahacık, 
Bağırdıkça ağzıma karanlık dolar. 
-- Baltacı! 
Odun yararım, kömür kırarım Baltacı! 
Neylersin kardeş, nidersin, 
Köyde yedi çocuk var. 
Gözleri iri, daha iri, 
Yedisi de yolladığını harclığ'a bakar. 
•·- Baltacı! 
Odun yararım, kömür kırarım Baltacı! 

İstanbul genişdir, genişdir, genişdir~ 
Ne ki benim yüreğim dar. 
Sesim biiyük, sesim gür, sesim kalın, 
Sesi.,m açlığım kadar. 
- Baltacı! 

Odun yararım, kömür kırarım Baltacı! 
(Türk Olmak'dan) 

STROMBOLİ 

Derki 
Akdeniz gecelerine 
Parıltılann: 

Unutmıyacaksm hiç 
Toprağı. 

Unutmıyacaksın Jıiç nerde olursan ol 
Denizde uykuda ve büyük sevgilerde 
Her şeyi bıraksan bile 
Anadan ekmeğecek 
Anılıyacaksın 

Öhnüşü sağı. 

Ta yerin altından getirirsin 
Bir yalım yağmunı ile korkunç 
Uzamasız kaldığımız anda 
Yakını 

Uzağı .. 

Gelip geçer gemiler 
Söndürür de bütün uşklarmı ötelerden 
Öylece yaklaşır sana karanlıklı kannlıklı, 
Sonra başlar, birdenbire, sessiz, 
Kapkara bir mavide 
İlk insanların·' çağı. 

İSTANBUL 

Artık sonu sanır herkes 
İki aydınlığın arası böyle uzar 
Toplarsı:µ toplarsın bütün düşüncemizi 
Bütün güzelliğimizi, havada 
Görürüz bir daha acınmalar veren durağı. 
Aralıklarla parlarsın 

Bir kadın • bir betik - bir - yol - bir çocuk -
Düşünecek sürede ar~arla. · 
Biz öbür insanlar anlarız hep. 
Parlamada parlamada 
Yaşıyan dağı. 

Belli değil İtalya nerde Çin nerde? 
Yeryüzü yitik, 
Yeryüzü birleşmiş ilk gecesiyle yaradılışın. 
işte: 

Su yaprağı, hava yaprağı, ateş yaprağı. 
Bir yurdsuzluk vardır açıklarında 
Yokdur kimseciği denizin göğiin 
Çok uzak bir yıldız tarihden öncesini söyler 
Aydınlık göğsünde açar sonsuzluğumuzu. 
Aydınlık. 

Kara gecenin bayrağı. 
Der ki der ki Stromboli 
Akdeniz gecelerine 
Parıltıların: 

Unutmıyaeaksın hiç 
Toprağı. 

(Batı Acısı'ndan) 

ÖTE TARAF 

'farla dinler yeşilinden, düşünden, 
'farla Kuşu öttükçe. 
Düşünür· mü, inanır mı belli değil, 
Ellerim ellerim büyür hemıserim, 
Köylere kö;rlere gittikce. 

Elıllemin sırn çözülör, 
Gönül yettikçe 
Bilemem neyin nesi, 
Ne ·gelii" yüreğime uzaklardan 
Köylere köylere gittikce. 

Öyle daralır ki azalmasında vaktin 
Tenhalığı fark ettikçe, 
insan artık memleketlere sığmaz, 
Taşar sınırlardan, 

Köylere, köylere gittiıkçe. 

(Sivaslı Karmca'dan) 

DAĞTEPESİ SOKAĞI - Heybeli Ada
nın sokaklarından; adanın meskl'.in bölge
sinin yukarı kısmındadır; Müstecionbaşı 
Sokağı ile İcad Sokağı. arasında bir aralık 
sokak.dır ( 1934 Belediye Şehir Rehberi, 
paftıa 33) . Yerine gidilip şu satırların ya
zıldığı sıradaki durumu tespit edilemedi 
(1965). 
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DA'.ĞYOLU - Yukarı Boğazın Anado
lı,ı yakasında Çubuklunun sokaklarından
yerine gidilip şu satırların yazıldığı sıra~ 
daki durumu tespit edilemedi (1965). 

DNĞYOLU (Kazım) - Tıb doktoru 
profesör, bu satırlıa.rın yazıldığı 1962 yılın~ 
da İstanbul üniversitesi Tıp Fakültesi Psi
kiatri Kliniği şefi bulunuyordu. 1914 de ts
tangulda doğdu, Sabri• Bey adında bir za
tın oğludur, annesinin adı Sıdıka Hikmet 
Hanımdır. 1934 de Ankara Lisesinden ·me
zun oldu, 1940 da İstanbul ünivenıitesinin 
Tıb Fakültesini bitirdi, 1941-1946 arasında 
ayni fakültenin Psikiatri Kliniğinde asis
tanlık yapdı, 1950 de doçent, 1957' de pro
fesör oldu. Meslek hayatı tamamen üni
versitede, akademik geçmiştir. 1947 - 1950 
arasında Londra, Pa.ris ve Stokholmda da 
çalışdı; fransızca, İngilizce bilir, müzik ve 
güzel ı:anatlara derin ilgisi vardır. İhtisası 
içinde 10 monografi yazmış ve Türkiye ile 
yabancı memleketlerde muhtelif tıbbi der
gilerde kırk kadar orijinal etüd yayınla
m~şdır. 

Bibl.: Kim Kimdir Ansiklopedisi. 
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DAi - Onaltıncı asır şAir ve hattat
larından; tstanbulludur, Ayaspaşazıideler
den Ahmed Beyin dayısının oğludur, asıl 
adı bilinmiyor, Dfü, şiirlerinde kullandığı 
mahlasıdır. Bilhassa sülüs ve nesih yazıla
rının güzel olduğu kayıdlıdır; hicri 970 (m. 
1562-1563) den sonra vefat etmişdir. 

Bibl.: Müstakiınzade, Tuh!ei Hattatın. 

DAi (Beykozlu) -- Onyedinci asır şa
irlerinden; asrının büyük musikişinasların
dan ve ediblerinden Zakiri Hasan Efendi
nin himeti ile yetişmişdir ki matb'l1 mesne
visinde hocasını minnetle anmışdır (B.: 
Hasan Efendi. Zakiri). 

DAi (Kastamonulu) - Onbeşinci asır 
şairlerindendir; İstanbul muhasarası cen
ginde bulunmuş ve fetihden sonra tstan
bulda yerleşmişdir. Bir asır sonra ya-sam1ş 
heınsehrisini ve bir şüer! tezkiresi müellifi 
Kastamonulu Latifi bir fıkra nakledivor. 
Kastamonuya define bulup çıkarıcı · bir 
magribi gelir, «Cin davet idüb define da
vası güderken» Zühre isminde ~zel bir 
kız ile evlenir; meğer bu güzel kadına sa
ir Dai de §.şık imis; ahir ömrüne karlar o 
aşkın ateşi ile yanar dolaşır; şu beyti de 
o münasebetle söylemiş: 

DAİRE SOKAĞI 

Magribi imiş inandık erin ey zühre cebin 
Ele bir genç getürdü yine bir kan deldi. 

DAi, DAİLERİ - Arabca «dua» kö
künden uduacı, duacılarıı:, anlamında· il-. ' 
mıye sınıfı ıstılahlarndan; hem yazıda 
hem sohbette mevkice çok üstün kimsele
re hitab edilirken kullanılırdı; tezkirelerde, 
mektublarda imzanın üzerine «da.ilerin di
ye yazılırdı, imza sahibi kendisini daha da 
küçültmek isterse «dfüy-i dirinelerin «dı'li-. , 
yı kemterlerin diye yazardı; akran ve em-
sale hitaben yazılan kağıtlarda da nezaket 
ve teva,zu eseri olarak fak.ad cced dfü» şek
linde kullanılırdı. 

Ulema.dan bir zat sohbet dilinde bü~ 
yüğüne karşı, yahu.d bir vezire. padişaha 
hitaben «bendeniz. kulunuz» _gibi tAbirler 
yerine: «Bu da.iniz; bu da.ileri» derdi: baş
kaları ulemadan bir efendi hakkında bir 
büyük kisiye bahsederken o efendiden 
«dainiz, dailerh. diye bahsederdi. 

Bibl.: M. Z. Pakalın, Osmanlı Tarih Deyim· 
lerl ve Terimleri. 

DAİRE - (B.: Def). 

nAiRE, DAİR.EZEN - «Def» ve «Def 
vuran», ccDef çalanıı anlamlarında yakın 
zamanlara kadar kullamlagelmiş alatur
ka musikimizin ıstılahlarından (terimle
rinden); saz heyetlerini, dalrezenleritı dar
be, fiskelerinin tampoları idare ecier. Evli
ya Çelebi on yedinci asır ortasında İstan
bul sazendelerinden bahseder iken daire~ 
zenleri en başda kaydedivor ve: «500 nefer
dir, pirleri Amru ibni ümevvedir ki Hazre
ti Fatmatıın düğününde def calmısdır. Sa
zendelerin bu dairezenleri olmasa, rakkasi
bozulmuş bir saat gibi fasılları bercü in.ere 
olur:· fasıllarına nizam ve intizam veren 
umlbend dıUrezenlernir» divor; «Usulbend
ler» haslığı altı o devrin onbir nefer namlı 
d.filrezenin admı kavdedi.vor ki sunlardır: 

Ahmed GariMni. PaTbuloITTıl. Divarı
bekirli. Kı:ıraoP.."lu. Baba Alı1i. Baba Acemi. 
Kanucu.op.;lu, Baba Nazlı (sihr ı:\ı::ı\r bir da
irezendir), Mülazimza.de. B.um Anır.eli, 
Yahudi Patakop-]u, Cinııene Donı::u. Büvük 
y3,z.a;r hıı ı::a.nıı,tkarlar icin: <<Her .hiri hnzft-ri 
şehrivarioe nef ca.lmıs hl..,de hi:r kabileden
dir» o.ive ilı\ve edbror (B.: Def). 

n.& tP,.F, SOJ<A:r1J - Yııka.r1 P.nP-a.zın 
R.u.meli vaıuı.s,nrla Yenikıivü.n ı;oka.k-lı:ı1•1n
dan: verim~ P-:iciilin :::u s~,t.,,.la.rın vazıldığı 
sıra.ö_a_ld durumu tesbit edilemedi (Aralık, 
1965). 
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. DAKES AMİRA - Onsekizinci asırda . 
yaşamış şöhretli bir ermeni sarrafdır. As
len Eginlidir. Doğduğu ve öldüğü tarihler 
bilinmemektedir. önce ekmekçilik ile işti
gal etmiş sonra devrinin .çok ünlü ve nü
fuzlu vezirlerinden Kaptanıderya Küçük 
Hüseyin Paşanın sarrafı olmuşdur ve ikbal 
yolu bu vezire intisabından sonra açılmış
dır. 

1 792 den 1803 yılına kadar on iki sene 
kaptanpaşalık yapmış olan Küçük Hüse
yin Paşa «Tersane Çıplaklarıı:., yahud ken
di adına nisbetıe «Hüseyin Paşa Çıplakları)) 
diye anılan bir. sınıf tersane askeri, bir me
rasim taburu teşkil ettiği -için ermeni kay
naklarında Çıplak Hüseyin Paşa diye anı
lır ve vezirlik rütbesi karıştırılarak bazı er
meni yazarları tarafından Üçüncü Sultan 
Selim sadnazamlarından biri olarak göste
rilir (B.: Hüseyin Paşa, Küçük; Çıplak, 
cild 7, sayfa 3924); ve dolayısı ile Dakes 
Amira ile sadırazam ( aslında :roaptanpaşa) 
Çıplak Hüseyin (Küçük Hüseyin Paşa) 
arasında şu şi:rin fıkra nakledilir: 

Çıplak Hüseyin Ağanın~ ekmekçisi -Da
kes'e ekmek· parasından 1500 kuruş _ borcu 
birikmiş; Dakes de memleketine dönmeye 
karar vermiş, muhtelif yerlerden 9000 ku
niş kadar alacağını toplayarak son kapu 
olarak da o zıaman 'başçuhadar olan Çıplak 
Hüseyin Ağaya uğramışdı; (Hüseyin Ağa 
33-34 yaşlarında kölelikten gelmiş bir çer
kes idi; eli gaayetıe açık, hiç para tutmaz
dı); Kurban bayramına pek ıaz zaman kal
mışdı; ekmekci ermeni sılaya gideceğin

den bahsederek biraz pata isteyince Hüse
yin A~a: 

- Ben kurban parası nereden bulu
rum, diye düşünüyorum, sen ne söylüyor
sun Dakes ! . . . deyince ekmekci koynunda
ki 9000 _kuruşu çıkarıp vermiş, ·«Ben sılaya 
azıcık geç giderim, sen hele bugün kur
ban parasını düşünme!. .. )) demisdir. 

Az sonra Hüseyin Ağa vezir rütbesi ile 
Kaptanpaşa olmuş, Esma Sultan ile evlen
miş, devrinin en ön planda bir devlet ada
mı olmuşdu, Dakesi unutmamış, ekmekci-

· ıikten çekerek kendisine sarraf yapmışdL · 
Hasköydeki konağını da Hüseyin Paşanın 
alıp Dakes Amiraya hediye ettiği rivayet 
edilir ise de Paşanın ikbali ı 792 de başla
mişdır; mezkur konak ise 17'76 da Dakes'
in mülki bulunuyordu. Bu konak: 1871 de 
tanınmış ermeni hayır sahiblerinden Sir
puhu Mayrobet Kalfayan ( 1822. - 1889) 

İSTANBUL 

tarafından satın alınmış ve burada Kalfa
yan Ermeni Mektebi açılmışdır. 

Kevork PAMUKCİYAN 

DAKESYAN (Ohannes Çelebi) - Kü
çük Hüseyin Paşa sarrafı Dak.es Amira'
nın oğlu olmak ihtimali olan bu zat, za. 
manının ileri ,gelen ermenilerindendir; tak
riben onsekizinci asrın ortalarına doğup, 
mezartaşı kitabesine göre 1828 de vefat 
ederek eski Pangaltı Ermeni Mezarlığına 
defnedilmiştir. 

1799 da, yüksek mevkide bulunan altı 
ermeni şahsiyetten biri olarak zikredilmek
tedir (bk. Hırant Asadur, ccistanbul Erme
nileri ve Patrikleri)), 1901 yılı Yedikule Er
meni Hastahanesi salnamesi, s. 164). 

Zevcesi Sultan Hanım, Bedros Amira 
adında bir şahsın kızıdır. 1833 yılı sonla
rında kurulan Yedikule Ermeni Hastaha
nesi vakfının sandığına aynı tarihte 4000. 
kuruşluk bir bağışta bulunmuş, dolayısı ile 
hastahanenin kurucularından sayılabile

cek bir hayır sahibidir. 

· Kevork PAMUKCİYAN 

DAL -- Dilimizde iki ((dal)) vardır; biri 
isimdir; ağacın düzgün dallarına, sürgün
lerine dal denilir; biri de sıfattır; bazı ısim- ·· 
!erin başlarına eklenir ve sade, yalın, düz, 
çıplak anlamlarına gelir «dal kılıçn, kı

nından çıkmış yalın kılıç; «dal hançer)) .kı
nından çıkmış yalın hançer; «dal kelle)),· 
bir serpuş taşımıyan baş, açık baş; · ccdal 
tabanı:, çorabsız, pabuçsuz yalın ayak, çıp
lak taban; ccdal k.üllah»; «dal kavukıı, ccdal 
fesıı, üzerine dülbend, sarık, çevre, şal, her
hangi bır şey sarılmamış · külah, kavuk ve 
fes demekdir. 

Dal sıfatı ile bir isimden teşekkül eden 
bu mürekkeb isimler ccelinde, başında, 
olubn » gibi eklere lüzum kalmadan, kılıcı, 
hançeri, kavuğu, külahı, fesi, yalın, çıplak, 
sade kullanan kimse anlamına da gelir; 
me1::ela: «elinde dal hançer fırladı», «arka
sında dalkılıç kırk kişi yürüyordu», « başın
da dalfes bir delikanlıı:, denildiği gibi «dal 
hançer fırladı)), ccardında kırk dalkılıç yü
rüyordu», «dal fes delikanlııı da denilir. 
(B.: Dalfes; Dalkavuk; Daltaban). 

Bu suretle başa bir «dal» sıfatı eklene
rek müstehcen, müstekreh, ağır küfür ye
rine geçen mürekkeb isimler vardır. 

DALBASTI SOKAĞI - 1934 Ş. Rehberi
ne göre Eminönü İlçesinin Alemdar buca-
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ğının Cankurtaran Mahallesi sokakların
dan (B.: Oankurtaran Mahallesi, cild · 6, 
sayfa 3374) ; Kabasakal Caddesi ile Kara
cehennem İbrahim . Sokağı arasında uzanır, 
Utangaç Sokağı ile dört yol ağzı yapar.ak 
kesişir. İki araba geçecek genişlikde, paket 
taşı döşeli bir yoldur; beton ve ahşab evler 
arasından geçer; bu yapılar arasında beşer 
katlı iki beton apartıman vardır (Kasım 

1964) . 
Hakkı GÖKTÜRK 

----------------
fmdan yapılmış maaş kesintileri hesabı 
yazılıdır; o gece Yenikapunun o tarihlerde 
pek meşhur olan salaş · gazinolarından ke,yf 
halinde dönülür iken, cebe konulacak yenle 
boşa bırakılarak düşürülmüşdür. Hammal 
Hüseyin Dalbudak başı açık, yalın ayak, 
mintanı lime lime gaayetle yoksul bir ga
rib iken o gün zarfın sahibini arayıb bul
mak ve okulunda şaşkın ve perişan bir du
rumda olan öğretmene maaşıhı iade etmek 
faziletini göstermiştir. 

DALBUDAK (Hüseyin) - 1950 ile DALBUDAK SOKAĞI - Beşiktaş İl-
1951 arasında Aksaray çarşısı ve pazann- çesi merkez bucağının Cihannüma. Mahal-
da çalışır 18-19 yaşlarında Petürkeli genç lesi sokaklarından; Hasanpaşa Deresi So-
bir hammal; 1950 yılı ağustosunun ikinci kağı ile Serencebey Yokuşu arasında uza-
günü sabahı Yenikapuda tren yolu altın-. nır. Bostanbaşı Sok.ağı ile dört yol ağzı ya-
daki geçidde; içinde bin liraya yakın para parak kesişir (1934 Belediye Şehir Rehbe-
bulunan bir zarf bulmuşdur; zarfın üzerin- rinde - pafta 20/176 -' Hasanpaşa Deresi 
de bir öğretmenin adı ve okul katibi tara- Sokağı ile Cihannüma Sokağı arasında 

Hüseyin Dalbudak 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 

,._,,,,;,.c,_ı. ~~ uzanır gösterilmişdir; Bostanba
şı Sokağının adı da Bostancıba.şı 
yazılmış'dır) . V İki araba geçecek 
genişlikde, kabataş döşelidir: Be
ton yapı evler ve apartımanlar 

arasından geçer ve merdivenli 
bir yol olarak sona erer (Ekim, 
1964). 

Hakkı GÖKTÜRK 

DAL CAMİİ - Tahsin Öz ufs
tanbul Camileri» isimli eserinde 
Hırkaişerif Cam_ü- civaındaki Ak
seki Mescidine halk ağzında Dal 

• Camii de denildiğini kaydediyor 
(B.: Akseki Mescidi; cµd l; say
fa 543). 

DALFES - Üzerine dülbend 
ve çenber herhangi bir şey ~arıl-

- mamış fes, böyle fesi giyen kim
se (B. : Fes). 

Türkiyede fesi evvela Cezayir
li gemiciler giymişdir; İkinci 

Sultan Mahmud devrinde ve 
Hüsrev Mehmed Paşanın Kapta
nı deryalığı zamanında 1826 da 
Tersaneliler. (Bahriyeliler) için 
resmi serpuş kabul edilmiş, az 
sonra Asa.kiri Mensure! Muham
mediye ismi He yeni kurulan or
duda da efııad ve zabitlere fes
giydirilmiş · ve yavaş yavaş halk 
arasında da yayıln'lışdır. 
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Donanma ve ordu mensubları dalfes 
giymişlerdir; bahriyeli olsun kara askeri 
olsun, fes çoğunlukla efrad başında görül
düğü, nefer ve çavuşlar da gençler, delikan
lılar olduğu için, fes halk arasında yayılır 
iken yaşlılar fesin etr§.fına bir dülbend, 
çenber sarmışlar, f!akat gençler askeri tak
lit ile dalfesi tercih etmişlerdir. Siyah, ma
vi, top veya saçak şeklinde çeşid çeşid püs
küllerle kırmızı fes, sırmaya, ipeğe, sünbü
le, reyhana (fesleğene) benzetilen kıikül
lerin çehresini açmış, ona ayrı bir ,güzellik 
ve c§.zibe vermiş, ve dolayısı ile kalender 
meşreb şairlerin kalemi ile «dalfes» edebi
yatımıza girmişdir, dalfes, dalfesli geneler 
için gazeller, şarkılar yazılmışdır. 

BİR KÖÇEK İÇİN ŞARKI 
Sarmaya tenha yer ister 
Camı sahbayı ter ister 
Savd olur amma zer ister 
Anladım ol yadigarı 
Şivekarın cilvekıirı 

Mest olub o ştih tavşan 
Turresin kılmış perişan 

· Mtimiyanı vasfa şayan 
Anladım ol yadigarı 
Şivekarın cilvekan 

Meclise gelcİikde dalfes 
Zülfüne bağlandı herkes 
Kes sesi kayd itme öz kes 
Anladım ol yadigıirı 
Şivekarın cilvekarı 

(Enderunlu Vasıf) 

BİR SAKİ İÇİN ŞARKI 
Dün gice bir ştihi :nevres 
Geldi şevki bezme dalfes 
Bend olur kim görse özkes 

Ben değil meft'ıinu herkes 
. Perçemi şebbtiyi katmer 
Rengi ruhsarı güli ter 
Görmedim bu rütbe dilber 
Ben değiı'meftiinu herkes 

Destime sundukda cıimı 
Hoşuma geldi hirıim.ı 
Alemin sarmak meramı 
Ben değil meftunu herkes. 

(Enderunlu Vasıf) 

ŞARKI 

Kim gördü böyle nev eda 
Kim sevdi böyle mehlikaa 
Kim görse olmaz mübtela 
Yok misli gaayet dilrübıi 
Tavrı o ştihi dalfesin 
Bend itti gönlün Jierkesin 
O dilrübıiyı nevresin 
Yok misli gaayet dilrüba 

(Enderunlu Vasıf) 

İSTANBUL 

BİR KASİDEDEN 
Ayağı yer mi basar rindanı aşkın şevk ile 
Dalfes sagar bekef geldikce bezme ol peri 
Ah kafiri bivefa nari gaınınla sıibesti 
Dil harabezıirdır ınanendei yangın yeri 
Ö-yle ıihii vıih ile itmez ııigahı iltifat 
Pilk zer ister gazel almaz zemıine dilberi. 

(Enderunlu Vasıf) 

Büyütüp serde yetişdirmiş idim dalfes ile 
Ülfeti gayri yasağ etti gönül herkes ile 
Bağrına taş mı basub kesdin anı mikras ile 
Dilerim Bari Hüdadan iki destin kesile. 
Alub ol şanevü mikrAsını berber eline 
Nice kıydın o şehin perçeminin bir teline. 

(Beşiktaşlı Gedıii) 

DALFES SOKAĞI - Beyoğlunun Tak
sim Nahiyesinin Hacı Ahmedefendi Ma
hallesi sokaklarından; yerine gidilip şu sa
tırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit 
edilemedi (Aralık. 1965). 

DALGA - «Suyun rüzgar tesiri ile oy
nayub çalkalanması, kabarması, sallanma
sı, köpürmesi» (Türk Lılgatı). 

İstanbul ağzında mecıizen : ıımes'ele. 
macera, gayri meşru muhabbet alakaları. 
gayri meşru. kazane yollan.ı:. anlarnJarmda 
kullanılır; misaller: 

Daima hileli işler çeviren patronu hak 
kında bir uşak konuşur: 

- Bizimki evinde sık sık ziy§.fetler 
vermeye başladı, bir dalgası var am:ı anln
yamadım ... 

* Bir kahı;ehane sahibinden bahsedi-
lir: 

- Apartımanm ikincisini dilıo:.ti, altın
da araba ... bir kahvehane ile olur mu?: .. 

- Olur ... kumar dalgası! ... 
* Bir hM.eberduş ayakdaşına yine 

kendilerinden başbaşa vermiş konuşan iki 
adamı gösterir : 

....:.. Yine bir açmazları var ... 
- Onların ne açmazı olur ulan ... şı

kırdım dalgası! ... 

* 
Nerde İstanbulun edebi, arı 
Fark etmez olmuşlar karayı akı 
Ya oğlan dalgası yahud kız karı 
Çeşmelerden akan su değil rakı. 

· (Ali Çamiç) 

İstanbul halk ağzında bu isme bağlı 
deyimler vardır: 

Dalga saymak - «Boş ve aylak dur
man, ııyersiz ve lüzumsuz şeylerle uğraş
man anlamında; misal: 
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Kadın kocasına, kitabını açmış okur 
. görünen, fakat bir saatten beri tek yaprak 
çevirmeyen mektebli haylaz oğlunu göste
rir: 

- Bak ... yine dalga sayıyor ... 
* Bir delikanlı yeni işinden bahse

deı·: 

- Akşama kadıar dalga sayıyoruz ağa
bey! . . . çalışmaya •alışmışım ben, deli ola
cağım inan olsun ... başka iş yok, çık oyna 
deseler vallah billah çıkıb göbek ataca-
v 1 
gım .... 

Dalg,a geçmek -'-- 1) ehemmiyet, önem 
vermemek, 2) oyalanmak, eğlenmek, zevk
lenmek; 3) dalmak, dalgınlaşmak anlam
larında; misaller: 

- Oğlum kulak ver sözlerime, dalga 
geçme ... 

* İki yüksek tahsil genci konuşur : 
- Haydi konferansa gidelim .. 
- Boş ver ... 
- Kızlarla dalga geçeriz be! .. 
* İki kişi vapurda konuşur: . 
- Ne zarif, ne şık, ne güzel kız! .. 
- Dalga mı geçiyorsun beyim.. sizin· 

dairenin daktilosu ayol. .. 
Dalgaya getirmek - Karşısındakinin 

dalgınlığından kötülük için faydalanmak: 
misal: ((Herif dalgaya getirip çürük porta
kalları dolduruyor.» (F. Devellioğlu). 

DALGA - Haneberduş pırpırılar ar
gosunda esrar sarhoşluğu hali; Ferid De
vellioğlu «Türk Argosuıı isimli eserinde 
doğrudan esrar karşılığı olar,ak gösteriyor 
ve şu misıili veriyor: ((- Biraz dal.ga · uç
lan!.. (ver) ıı. 

Halbuki taın keyf halinde bir esrarkeş 
rahatsız edildiği zaman: . 

· _:__ Bozmayın dalgamı!.. cevabını ve
rir. 

Aşağıdaki manzumeler Ali Çamiç A~a-
nındır : 

Dalı!:a sevdasi:vle köme çağında 
Beyimin mekılnı oldu kü!hanlar 
Kül elendi sanki ced ocağında 
Satıldı yalılar, konaklar, hanlar. 

* 
Düşmüş dale-aya da bir uyuz ite 
Sarılmış mahbftbei ziba diyerek. 

* 
DalY.a Mustafanm Kahvehanesi 
Pırpırı kopuklar itler lıinesi. 

Mürahik ya nevhat taze çarebrü 
Nice dilberanın ağlar anesi 

-Ostünde çul çaput ayaklar yalın 
Çirki mezelletde aşk pervanesi 

Kabak efsanesi dalga alemi 
Ol darülnedvenin tek teranesi 

Çatlamış ar namus iffet damarı 
Olmuşlar şehrin bir pis divanesi 

DALGA DAYi (Çıplak) - İkinci Mah
mud devrinde ve yeniçerilerin kaldırılma
smdaıı iki yıl kadar evel 1824 ile 1825 ara
sında Üsküdarda Sücabağı Mescidi avlusun 
da «Yanık Çınar» denilen bir çınar ağacı
nın kovuğu içinde barınmış ana doğmJsı 
uryan esrarkeş bir meczub olub (B.: Çı
nar; Sücabağı Mescidi) bir gec_e kapıldığı 
buhran içinde mezkur mescidin mesruta 
odasında oturan genç bir müezzini katlet
miş ve ertesi gün kaçıp sığındığı bir mah
zende yakalaruarak o uryan hfiliyle Yanık 
Çınarın bir dalında asılmış, idam hükmü
nün infazından sonra da o ulu çınar ağa
cı kesilmişdir. Asıl adı bilinmeyen Dalga 
Dayının h:al tercemesi yazma bir ris§.lede 
şöyle nakledilmişdir: 

«Girid Ceziresinde bir fakirin oğlu olub 
yedi sekiz yaşına vasıl olduğunda ·pederi 
anı miri sefain kaptanlarından Hasan Da
yıya ahretoğlu oimak üzere virüb bir ey· 
yam kalyonu hümayunda reis kanadı tah
tında perverde ve neşvünema bularak Ha
san Dayı Dersaadete gelüb Tersane Kethü
dası oldukda merkum dahi mübl\rdarı ol, 
muşdur ki ol tarihde nevhat taze civan ve 
gaayetle nümayişli olub Tersane dahi mec
mai ehli hava ve bahusus kalyoncu tıiifesi 
envai fisku fesadde tamam bi baitü bi per
v.1. olub Giridi tazei hat aver anlara bera
ber ve pederi Hasan Ağa ol hinde vefat et
mekle çılbınn atmış . Cezayir. kesimine so
yunub (B.: Cezayir Kesimi) yalın ayak 
baldır bacak çıplıak leylü nehar m:üdıive
meti bade ile mestane ve belki kabak key
fi ile divane ol zamanlar tünek tabir ettik:.· 
!eri dilberanın meşahirinden olub teraveti 
şebabm yağmaya virüb Galata ··Yağ İske
lesinde Korsan Vak'asında (?) ol güruh
dan dahi onbeş yirmi nefer delikanlılara 
siyaset oldukda bunu dahi derdest ve am
ma Tersane Baışçavuşu Hasan Davı cırağı 
olduğundan buna şefaat idüb zındana il
kaıa ve kusca canın halas ile bir ~v:vam mü
rurunda ıslahı hal eylemisdir deyu azad ve 
sebilin tahliye idüb amma saç sakalı:ı be
raber tamam kalenderi olub keyfi esr~x ile 
şuuruna. dahi külli halel gelmek ile uryan 
puryan olub deryanı geçek Üsküd.ardıa Şü
cabağı Mescidinde Yanık Çınar derunun
da oturup ehıllii belde bu makunbeye sa-



DALGAKIRAN - 4208 

hibi cezbedir deyıl kadimden meylü mu
habbet ve sahabet ide gelmiş olmakla bu 
dahi Çıplak Dalga Dayı namı ile şöhret 
bulub bir eyyam dahi mürür ettikdde şid
deti şita zeınherir gicesi nısfülleylde mes
cidi mezkurds.ı. od.asında mukim müezzine 
varub ol yiğit dahi uykusundan bıdar ve 
çıplağa merhamet ile kalkub içeri olduk
da Dalga Dayının keyf ile dalgası gayri ol
mağla müezzin sahibi pençe yiğit olub sille 
ve tokat def'ü tardmı murıad ettikde Dalga 
Dayı ol taze yiğiti bıçak ile cerh ve katil 
ve andan firar ve ertesi vak'a malum ol
duk.da bittaharri kaatili merkum Balaban
da metruk mahzen derununda derdest ve 
Üsküdar Ağasına irsıll ile bi bakü 'bi ar öz
rü cürmünden eşna olub götürüp ol üryan 
hal ile Yanık Çınarda salbü siyaset olundu, 
sinni erbaine varmamış idi; bMehu çınarı 
dahi kat ettiler fi gurrei receb 1240 (19 şu
bat 1825) ı:. 

Muzaffer ESEN 
Bibi.: Tenbihül - ukuul. 

DALGAKmAN - Fi.rtınalara k~rşı li
manların, iskelelerin selameti için denizde 
yapılan taş duvarın adı; dalgakıranların 
.sureti inşası bu ansiklopedinin konu sınırı 
dışindadır. İstanbulda biri Kumkapusun
dıa biri de Haydarpaşa Garı ve İskelesi 
önünde iki el.alga kıran vardır, her ikisi de 
lodos fırtınalarına karşı yapılmışdır. Hay
darpaşa dalgakıranı 1951 - 1953 arasında 
blr yenisinin ilavesi ile çift dalgakıran hA
line konmuş ve uzatılJP.ışdır (B.: Haydar
paşa, Kumkapusu). 

DALGIÇ -'-' .,suya dalıp denizin dibi
ne inen adat'İl>l (Türk Lügatı). Şemseddin 
Sami Bey Kaamılsi Türkiq.e: c<Süngerle 
mercan ve inci vesaire avlamak, veya de
nizin dibine düşmüş şeyleri çıkarmak için 
deniz dibine dalmaya alısık aoıamıı diyor. 
İstanbul limanınça, sularında dalgıcla.r, 

· izaha lüzum yokdur ki sadece cleniz kaza
larından sonra bat1k teknelerde bir sev ara
mak, veya batık tekneleri çıkarma imkanı
nı sağlllmak için indirilir. 

Son yıllarda sahil yollarından içinde 
yölculan ile beraber denize ucan o+oriıobil
ler, dalgıçlar için .yeni ve hazin bir iş ko 
nusu olmuş, arabalar ile beraber cesedlerin 
çıkarılması feci sahneler teşkil etmişdir. 

Eskiden dalgıçlık \>abadan oğula, ya
hud çırağa k~ır bir ocak halinde idi. Evll 
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ya Çelebi, onyedinci asır ortasında İstanbul 
dalgıç esnafı için şunları yazıyor: 

((Esrntfı gavvasanı bahr - Dükkanları 

yokdur. Galatada ve Kasım.paşada lonca 
yerlerinde bulunurlar. 300 nefer olub ek
ser efradı Magrib, Reşid, İskenderiye urba
nıdır, bir kısmı da Rodos Ceziresi kurbinde 
Sömbeki Ceziresi reaya.sın dandır. Amma 
bu gavvaslar (dalgıçlar) inci çıkaran gav
vaslar gibi bı hemta değillerdir. Pirleri Eş
şeyhi Hfüidi Ummani'dir. Bu dalgıçların 
bazıları ellerinde gaayet keskin ve iki ta
raflı bıçak taşırlar, deniz dibinde köpek 
balığlna rast _gelir ise o bıçak ile cidal ol
mak içindir. Dalgıçlar ordu-esnaf alayın
da uryan puryan Meydanı Arasat kavmi 
gibi: - Ya gavvas!. .. ya giyas-· ... diyerek 
geçerler.ıı 

· Dalgıçlık, körpe delikanlılık çağında 
öğrenilir; dalgıç olacak gencin boylu boslu, 
güçlü kuvvetli, c-ok sağlam yapılı, soğuk
kanlı olması şarttır. Dalgıçların bir kısmJ 
serbest çalışmış, bir kısmı Kaptanpaşalık 
emrinde tersane dalgıcı olmuşdur. İstanbul 
sularında ibtid:fti şartlarla 7-8 kulaç qerin
lige kad:::ı.r inilebilmişdir. Ondokuzuncu asır 
ortalarına kadar dalgıclar denize bir iç do
nu ile çıplak olarak ve bir halata b::ığlı ağır 
bir tasa basarak inmişler, ihtiyaten de 
kendilerini bellerin-den ana halata bir iple 
ba~lamış;lardır ve rJ.eniz dibind.e pek az ka
lahilmisJernir. Dalg-ıçlan denize indi.rmek 
icin de icino.e halatı salmak ve sarıb cek
mek icin büyük bir çıkrık bulunan dalyan 
::;alaourvalarına henzeyen . dalgıç salapur-:
yaları kullanılmısdır. 

Türk Ansiklopedisi: ((Dalg'!Ç;) madde
sinde ((Türkiyerie Dalgıçıı bendinde sunları 
yazıyor: ıı •.. Sultan Aziz devrinin sonları
na doğru dünyanın sayılı deniz kuvvetle
rinden biri haline gelen Osmanlı Donan
masında çok sayıda ve tecrübeli dalgıç
lar bulundurulmuşdur. Bu dal.P.:1clı:ırın ço
ğu Sömbeki Ad.asından devşirildikleri için 
Sultan Mecid. Aziz ve Hamid devirlerinde 
donanmarla calısan dalgıclara uSömbeki>l 
de denilirdi. Osmanlı bahrivesinrie oa1gı.c
hk mesleP.inin usta - çırak düzeni icinde 
öğret.hni tkinci Sultan Mahmud devrinde 
bBsJamısdır: fakat Türkivede · bir dalgıç 
okulu ancak CumJımivet devrinde kurul~ 
muşdur.n (B.: Dalgıç Okulu). 

DALGIÇ (Hasan) - Türkiyenin ilk ve 
tek bijuteri (yüzük, küpe, kolye, zincir, 
düğme vesaire) fabrikasını kuran bir iş 
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adamı, hayata sıfırla atılıp muvaffak ol
muş simalardan; 1921 de Ankarada doğ-
muş dar ,gelirli bir ailenin oğlu olarak işe 
12 yaşında iken yine Arık.arada 1 lira gün
delikle bir kuyumcu çırağı olarak atılmış
dır. Geceli gündüzlü, tatil günleri de çalı
şarak kuyumculuğu iyice öğrendikten son
ra 1939 da 18 yaşında iken kendisinin dük
kanını açmışdır; dört erkek kardeşini de 
yanina işçi olarak almışdır. 1941-1945 ara
sında asl{erlik görevini yaparken küçük 
kakmacı kuyumcu dükkanın kardeşlerine 
emanet etmiş; ve onlar dört sene sonra 
ağabeylerine dükkanını aynı zindelikde 
tedim etmişlerdir. İşlerini biraz daha geliş
tiren Hasan Dalgıç, 1951 de İtalya, Alman
ya, İsviçre ve Fransada. mesleki bir tetkik 
gezisine çıkmış ve merr:µekete bir bijuteri 
fabrikası kurmak kararı ile dönmüşcJ.ür. 
ve bu yolda ill{ küçük atölyesini yine An
karada Necatibey Mahallesinde açmışdır. 
İşinde prensibi, imalatını imkan ölçüsün
de ucuza mal etmek ve azami titizlik ile 
temiz çıkarmak olmusdu; kısa zamanda 
firması Türkiye piyasasında tanındı ve tu
tuldu. Bunun üzerine atölyesini bam mad
de merkezi olan İstanbula nakletmeye ka
rar verdi, 1955 de İstanbulda ikinci atölye
sini açdı, bu işin istikbali olduğunu kesin 
clarak gördüğünden gerekli büyük maki
nalarmı da getirterek 1959 da atölyelerini 
kapadı ve tstanbulda Topkapusu.ndaki 
Türkiyenin ilk ve tek bijuteri fabrikasını 
kurdu. 

Bu iş adamını memleket efkarı, umu
miyesine tanıtan muharrir, Ümid Deniz 
olmusdur, Hasan Dalgıç ,gazeteciye şunla-
rı söylemişdir: · 

«Evvelden piyasada 220 liradan satı
lan ithal malı. renkli, eloksol ( elektrikle 
okside edilmiş alüminyum) kolyeler, bizim 
fabrika faaliyete geçtikten sonra memle
kete gelmez oldu. Zira biz aynı kalite malı 
ü,-20 liraya mal ediyor ve birkaç lira farkı 
ile piyasaya sürüyorduk. Bir arı:ılık Suriye 
ve Beyruttan kaçak mal getirtmeye kial
kanlar da bu durum karşısında bu işden 
vaz geçtiler. Şimdi piyasada satılan bijute
rinin mühim bir kısmı türk işçisinin şevk 
ve emeği mahsulüdür.)ı 

ccF:a.brikamda 75 türk işçisi çalışıyor. 
Her sene işçilerime ikramiye verir yenilik 
ve çalışma gücünü arttıran hamleler ya
pan işçilerimi nıakden mükafatlandırır~. 
Bir iki seneye kadar müessesemi ananım 
şirket haline getirerek işçilerimi sermayesiz 

olarak bu firmaya ortak edeceğim. Nasıl ol
sa bir gün bu dünyadan göçüp gideceğiz, 
hiç olmazsa namımız, nişanımız kalsın.,:, 

ümid Deniz Hasan Dalgıçı tanıtan ya
zısına şunları na.ve ediyor: 

«17 yaşında bir oğlu, iki de küçük kızı 
olan Hasan Dalgıç, oğlu Cengiz Dalgıç'ı da 
kendi mesleğinde yetiştiriyor. Kardeşlerini 
de kuyumcu ve birer dükkıin sahibi yap
mu,;. Kuyumcu çıraklığından başlayıp fab
rikatörlüğe yükselen bu çalışkan adamm 
Ankar.a'da, bir bağı, bahçesi, evi ve bir dük
kanı, burada da bir katı, bir fabrikası ve 
hir otomobili ile 3 milyon lirası var.» 

Bibl.: Ümid Deniz, Hayata sıfırdan başla
mışlardı, Hürriyet Gazetesi, 1964. 

DALGIÇ (İsmail) Zamanımızın 
meşhur mutatabbiblerinden deden kalma 
ocak kırıkcı çıkıkcı, sarılık kesici, kulunc 
kırıcı idi; 1903 de Bulgaristanda doğmuş, 
Balkan Harbinde muhacir gelmiş, ailesi 
Beykozda yerleştiği, kendisi de gençliğinde 
güreştiği için Beykozlu İsmail Pehlivan di
ye anılırdı, fakat geçimi yukarıda sırala
dığımız bilgileriyle temin ederdi; bilhassa 
Sirkeci otellerini dolaşır, oteller~ kıraıat
hıinelerinde oturur, otel katiblerine ondalık 
vererek kendisini taşralı misıifirlere tanıt
tırırdı ve tedıivilerini, masajlarını otel oda
sında yapardı. 1960 dan beri ortalıkda gö
rünmez olmuşdur (1-964). 

DALGIC CİVANI - Kalender meşreb 
şairler taraiındrui cc Şehrengiz» adı verilen 
manzum risalelerle medhedilen esnaf gü
zelleri arasında Dalgıç civanlarına da rast-

. !anır; şehrengiz yollu yazılmış «Hübanna
mei Neveda» adını taşıyan· manzum mec
muada Dalgıç civanı şu beyitlerle övülmüş
dür: 

Gavvası ummanı aşkdır ol dilber 
Piyi mihrab anın ebrftsi minber 
Kaçan uryan olub deryaya dalsa 
Musa Nebi dirler düşürmüş asi 
Dürrü mercan anda hem sadef sünger 
Mersayi vefa.de atmışdır lenger. 

DALGIÇ ÇIKMAZI -- Beyoğlu Kazıisı 
· merkez na.hiyesini:q Firuzağa Mahallesi so
kaklarından· Çukurcuma Caddesi üzerin~ 
dedir• 1934 Belediye Şehir Rehberinde bir 
çmm~z Sokak olarak gösterilmiş ise, on 
basamak bir taş merdivenle bit arsaya, 
oradan da Ekmekcibaşı Camii Sokağına 
geçilir (Pafta 14/165). Kısmen paket ta-
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şı, kısmen kabataş döşelidir ( şubat, 1965). 
i Hakkı GÖKTÜRK 

DALGIÇ OKULU - Müessesenin son 
resmi adı ((Deniz Kurtarma ve Suaıtı Ko
mutanlığı» dır; yukarı boğazın Anadolu 
yakasında Çubukluda, y.alı boyu ana cadde 
üzerindedir; aşağıdaki satırları Türk An
siklopedisinin ((Dalgıç» maddesinin uTürki
yede Dalgıç» bendinden alıyoruz: ((Osmanlı 
··Donanmasındaki dalgıçların çoğu Sömbeki 
Adasından devşirildikleri için . Sultan Me
cid, Aziz ve Hamid devirlerinde donanmada 
çalışan dalgıçlara « sömbeki» de denilirdi. 
Osmanlı bahriyesinde dalgıçlık mesleğinin 
usta - çırak düzeni içinde öğretimi İkinci 
Sultan Mahmud devrinde başlamışdır. Sul-

. tan Hamid devrine 

Dalgıç brövesi 

kadar da zamanın 

bahriye fabrikala~ 
rında yapılan dalgıç 

tuıumıarı ile ancak 
3-4 kulaç derinliğe 
inüip su altında en 
çok 15 dakika kalı
nabilmişdir. Bu . a
raçlarla yapılo.bilen 
işler gemi altı te
mizleme, dolaşık ha 
latı uskurdan çöz

me, sığ suda kopan çıpayı çıkarma gibi 
şeylerdir. İkinci Abdülhıamid devrinde dal
ma donanmalarının gelişmesi üzerine Rus
ya, İngiltere ve Almanyadan bahriye için 
satın alınan ve iki dalgıca birden hava ve
rebilen tulumbalar sa.yesinde memleketi
mizde bu hizmet biraz daha gelişmiş ve 
böylece, mesela batmış bir gemiyi yüzdür
me, torpido talimlerinde batan torpili çı

ka:rma ,gibi dıaha zor işler başarılmışdır. 

uTürkiyede Cumhuriyet devrine kadar 
bir dalgıç okulu kurulmamış, donanmada 
dalgıçlar çıraklık yolu ile yetişmişlerdir. 
1925• yılında Azebkapusunda Havuzlar :ala
nındaki itfaiye bôlüğü yanında bir dalgıç 
grupu · kurularak buraya birkaç gedikli . 
kaydedilmiş; ertesi yıl grupa alınan 40 - 50 
er dalgıçlık kursundan geçirilmiş, 1926 -
1927 yıllarında yine kursdan geçirilen 4 
assubayla kuvvetleJlen grupun başına, 
İkinci Abdülhamid devrinde donanmada 
Kel Musa adı ile anılan usta dalgıcın çı~ 
raklarından bu ustanın ölümünde mülazım 
rütbesi ile onun yerini almış olan binbaşı 
Ahmed Bey getirilmiştir. Genişleyen gr:ıp 
1928 de Kasımpaşadaki Kasabhane bina-

sına yerleşmiş, 1940 da bu binaya kat çık
mak gerekmiş, 1947 de ise yine yer yeter~ 
sizliğinden yanındaki sebzehane de dalgıç 
grupu binasına katılmışdır. : Son olarak 
1956 da 1stıanbul Boğazının Anadolu yaka
sında (Çubukluda) eski Hidiv Köşkü bağ
çesinin kıyı bölümünde Türkiye Bahriyesi 
Dalgıç Takımı ve Okulu Komutanlığı için 
modern bir bina yapılrtıışdır; 1957' de grup 
Kasımpaşadaki binalarla ilişiğini keserek 
burada çalışmaya başhamışdır. O tarihe ka
dar inilebilen en büyük derinlik 180 ayak 
olmuş; 1947 de Amerika Birleşik Devletleri 
bahriyesinde kurs gören okul komutam 
Vedad Dora, helyum-oksijen karışımından 
«havaıı; kullanarak 350 !ayak derinliğe in
mişdir .. n (Türk Ansiklopedisi). 

XVII. yüzyılda yaşamış büyük türk 
yazarı Evliya Çelebi dalgıçlar. için şunları 
yazıyor: 

«Dalgıç Esnafı - Dükkanları yokdur; 
Galatadıa Kasımpaşada lonca yerlerinde 
bulunurlar. 300 nefer olub ekseri Magrib, 
Reşid, İskenderiye arablaridır, bir kısmı 
da Söınbeki Adasının hristiyanlarıdır ki 
bu adayı Rodosla beraber Kanuni Sultan 
Süleyman fethetmiştir; Sultan Süleym:an
ın Sömbekideki Camiin evkafını bu dalgıç
lar yer. Bu dalgıçların bazıları denize elle
rinde gruayet keskin iki taraflı bıçakla iner
ler, köpek balığına rast gelirse o bıçaklıa. 

döğüşmek için. Dalgıçlar ordu - esnaf ala
yında uryan püryan (çıplak) geçerler.)) 

Türkiyede dalgıçlığın ve dalgıç okulu
nun tarihçesi üzerine Türk Ansiklopedisin
den aldığımız malumatıa şu notları ekliyo
ruz: 

1926 yılında Azebkapusundaki dalgıç 
birliğine tayin edilen gedikli subay nam
zedi Hüseyin Yücel dalgıçlık üzerine ya
zılmış kitablardan faydalanarak kendisini 
dalgıç olarıak hazırlamış ve ilk er dalgıç 
kursu da aynı yıl içinde müfredatsız, gelişi 
.güzel şekilde eğitime başlamışdır. 

Kıt'a 1928 de Kasımpaşaya nakledil
dikden sonradır ki ilk programlı ,astsubay 

· ve er kursları açılmışdır; bu kurslarda Hü
seyin Yücel öğretmenlik yapmışdır. T~şki
!Atın kurulmasında Deniz Kuvvetleri Ko
mutanlığında görevli Binbaşı Cıivit Zen
dut önderlik etmiştir. 

1929 senesinde Binbaşı Cavid Zendut 
ve Gedikli Subay Hüseyin Yücel Almanya
ya ilk derinsu dalgıç cihazını almaya git
mişler ve. cihazın özel eğitimini görmüşler-
dir. . 
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1929 - 1945 yılları arasında Dalgıç Kıt'
asında müteaddit kurslar açılmış ve Kıta
nin ismi zaman zaman değişikliklere uğra.
mışdır. Neticede 1945 de «Ana Dalgıç Oku
lu ve Kıtası Komutanlığın olmuş ve Deniz 
Eğitim Komutanlığına bağlanmışdır. 

Komutanlık 1956 yılında Çubukluya 
nakledilmiş ve teşkilatın adı 1961 yılında 

tekrar değişmiş ve «Deniz Kurtarma ve Su
ıal tı Komutanlığı)) olmuşdur. 

Bugünkü Amerikan cihazlarıyla yapı
lan tedrisat 195'1 yılında başlamışdır. 

1959 senesinde İlk yedek subay Kurba
ğaadam kursu a,.çılmış ve bu tarihten sonra 
müteaddit kur:sların \açılmasına devam 
edilmiştir. 

Halk ağzında devam ede gelen Dalgıç 
Okuluna askere alınmış ve Bahrıyeye ayrıl
mış erler arasından özel bir eğitim görmüş 
kaabiliyetli ve istekli gençler alınır; ve er
ler Kurbağa ıadam yahud ikinci sınıf dal
gıç olarak yetiştirilir. Eğitim sonunda im
tihanı_ kazananlar deniz kuvvetleri emıi
ne verilirler ve askerlik görevi müddetini 
dolduranlar verildikleri kıt'adan terhis edi
lirler. Çubukludaki Okuldaki erlerin eği
tim müddeti 3 aydır. 

Deniz astsubayları ve subayları arasın
dan ve asıl mesleki kurs ve eğitimlerini bi
tirenlerden de istekli ve sıhhi durumları 
müsaid, kaabiliyetleri üstün olanlar da is
tekli olarak bÜ okula gelebilirler. Çubuklu
daki Okulda astsubaylarla subayların eği
tim müddeti 9 aydır. İmtihanlarını kaza
nanıar, brövelerini alanlar kıt'alarda veya 
gemilerde Su:altı ve Dalgıçlık ile ilgili gö
revlere verilirler; astsubay ve subaylardan 
dalgıç olanlara birinci sınıf dalgıç brövesı 
verilir. 

Okulun donduı ..ı.Imuş bir öğrenci kad
rosu yokdur; ortalama her kurs devresi 
için 50 er ve 50 subay bulunabilir diyebili
riz. 

Sivil dalgıçlık.da bröve almak istiyen
leri de, Ulaştırma Bakanlığı uzmanları ile 
birlikde bu müessese imtihan eder, ve taz
yik testine t§.bi tutar. Sivil resmi sektör
lerdeki bütün dalgıçların dalış kazalatın
dan meydana gelen hıastalıkları da bu mü
essesede tedavi edilir. 
Kuruluşundan bu yana müessese komu

tanlığında dört deniz albayı bulunmuşdur 
k.i, isimleri şunlardır: Taceddin Baysal, Sa

. di Kursan, Vedad Dora, Sabri Nartman 
(halen müessese komutanı, 1965). 

Dz. Gv. Kd. Yüzbaşı Aykut KARPAT 

DALİLAH 

DALGIÇ SOKAĞI - Beyoğlu Kıazası
nın merkez nahiyesinin Firuzağa Mahalle
si yollarından; isimsiz bir çıkmaz ile Ka
dirler Yokuşu arasında uzanır (1934 Bele
diye Şehir Rehberi, pafta 14/165). Adı ge
çen rehberde adı yazılmamış çıkmaz, ye
rinde Hüseyin Ağa Bağçesi Sokıagı adını 

taşımaktadır. 

· Bu sokağın bir başında Dalgıç Çıkma
zı, diğer başında da Dalgıç Sokağı levhala
rı görülmüşdür. Oldukça geniş, meyilli, 
bozuk, toprak bir yoldur (şubat, 1965). 

Hakkı GÖKTÜRK 

DALGIÇYAN (Karnik Han) - Değer
li bir eczacı; 1865 de Rumelihisarında doğ
muş ve 195•0 de yine İstanbulda vefat et
miştir. 

Pederi kuyumcu Bedros, kendisi d9ğ
madan 1865 yılı kolera salgınında ölmüş
tür. İlk tahsilini doğduğu semtin Ermeni 
Mektebinde yapmıştır. 1883 de bir eczacı 
yanında çalışmış ve 1890 da İstanbul Ec
zacılık Mektebinden mezun olmuştur. Aynı 
yıl Gedikpaşa'da açtığı eczehane 1896 · ya 
kadar faaliyette bulunmuştur. Mezkür ta
rihde, Tahran'a geçerek orada İran'ın ilk 
ecza.hanesini açmışdır. 1903 de Muzafered
din Şah'dan «Hanıı ünv§.nını almışdır. Ken
disine «Şirihurşid» nişanı da verilmişdir. 
Karnik Han'ın telkini ile 1920 de Tahran'
da bir eczacılık mektebi açılmıştır. 1937 
de İstanbul'a avdet ederek, ölümüne .kadıar 
kızının yanında yaşamışdır. Yukardaki 
malumat Jamanak Gazetesinde B. Zartar
yan'ın makaalesinden alınmışdır. 

Kevork PAMUKCİYAN 

DALİ (Gisela) - Yunanlı aktris; 1956-
1957 arasında Duru Film tarafından çev
rilen «tstanbulda Aşk Başkadır» isimli 
kordela teklif edilen bir rolü kabul ederek 
İstanbula ,gelmiş ve o filmde oynamışdır; 
hayatı hakkında başka bilgi edinilemedi. 

DALİLAH - 1963 ile 1965 ar.asında 
kafiyeli maşlahlı erkek s§.zendeler refaa
katinde doğu Akdeniz memleketlerini dola
~an ve uryan şarkkıiri (oryantal) danslan 
ile bilhassa paralı avam tabakasını ve tü• 
rı::di zenginleri eğlendiren bir oyuncu• kızı; 
peıc çok emsali gibi aslı karanlıkda olup, 
1964 yılı haziranı son~arında Maksim Pav-

. yonu tarafından tstanbula getirtilmiş ve 
günlük gazetelerde .geniş ölçüde ilıinlar ile 
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İstanbul halkına: Mısır ve Arab 
ı1leminin büyük rakak;asesi Da
lilah» diye takdim edilmiş, ay
rıca dansöze ccKahirenin en bü
yük saz heyeti» nin refakat etti
ği kaydedilmiş. 

Dalilah, batı memleketlerinde 
strip - tease denilen sahnede so-
yunma marifetini şarklı zevkine 
göre tadil etiniş, göğsünde süslü 
bir sütyen He sahneye önceden 
soyunmuş_ olarak hemen tama
men uryan çıkmış, rakkaası yapı 
sı vücudunun bazı aksfuni züfli
yesini bir takım telli pullu tüller 
ile örtmüşdür; sanat zevkine hi
tab ettiği tabakadan da hakkı 
olan ala.kayı görmüşdür (h:::ızi

ran, 1964). 

DALKAVUK, DALKAVUK 
ESNAFI - Batı türkcesinde 
ccdal» sıfatı ile cckavuk» ismin
den teşekkül etmiş mürelr.keb 
isim (B.: Dal; Kavuk); sade, lü
gat anlamı ile «üstüne her ne şe
kilde olursa olsun dülbend, ye, 
meni, çenber, şal, herhangi bir 
şey sarılmamış kavuk giyen». 

Dilimizde bugün mecazi ma
nada bir tiynet, ruh haletini be
lirten isim olıarak kullanıyoruz; 
«kendi çıkarı, menfaati için 
bir zengine, veya devlet kapuswıda yüksek 
mevki sahibine yardakcılıkda bulunan 
adam»; uşakdan aşağı ve hatta şerefsiz, 
haysiyetsi;z; köleden zelil bir tipdir; bütün 
insani meziyet ve faziletlerden soyunmuş 
dalkavuk, bugünkü anlamla hacı yıatmaz 
gibidir; para kaynağı yahud timsıilinin 

önünde eğilir, el, etek, ayak öper, ama her 
zaman menfaatini sağlar, maddi sı

kıntı çekmemek anlamında ayakda durur; 
ayağını öpdüğü kimse imkdn ve kudretini 
kayb edince de hemen yeni efendilerinin 
huzurunda zilletle eğilir ve asla tereddüd 
etmeyerek düşen efendisinin de aleyhinde 
bulunur. Dalkavuğu tokatlayıp kovabilmek 
çok zordur ülkeler fethetmiş serdarlar, ci~ 
hangirler, tahtlar, saltanatlar devirmiş in
kıldbcılar bile nabızlarına göre şerbet ver
mesini bilen d\':llkavuğu da beslemi&dir. 

Toplum haya.tımızda Tanzimattan ev
velki devirde, bugünkü mecazi anlamı ile 
dalkavuklar ınevcut olmakla bera.ber, on
lardan tamamen ayrı, kelimenin basit lıl-

Rakkaa.se Dalilah 

(Resim: Sabiha Bozca!!} 

gat anlamına göre isim almış loncası ile 
ka.hyası ile ve efradı ile, işleri kibarları ve 
zenginleri ve onların konıaklanİıdaki, mec
lislerindeki kimseleri eğlendirmek olan bir 
«dalkavuk esnafıı:, var idi. 

Tan:zimatdan önce başa ya külah, -ya. 
kavuk giyilirdi. 

Külahı, külahın çeşidini ayak takımı 
ile esnaf ve asker ocaklarında efrad giyer
di. Külahın üzerine, işlerinin, meslekleri
nin alameti. fı:'l.rikası olarak beyaz dülbeıid, 
yahud renkli, çenber sararlardı; bdzı genç
lerle bilhassa asker dalküla.h olurdu, yani · 
külihlarını, üzerine herhangi bir şey sar
rtıadan ,giyerlerdi. . · 

Kavuk ise tüccarın, memurun, kiba
rın, ricı11in ulemanın serpuşu idi, ve kavuk, 
istisnasız, üzerine mutlakaa bir şey sanlan 
serpuş idi. 

İşleri, meslekleri başkalarını eğlendir
mek olan Dalkavuk Esnafına zelil adam
lar kabul edilmişdi ve onlara serpuş olar.ak 
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ayak takımının ve esnafın ve askerin ser
puşu olan külah giydirme imkanı buluna
mamışdı; zira, külahlarına ne satarlarsa 
sarsınlar, yahud dıalkülah da olsalar mu
hakkak esnaf veya askerle karışdırılacak.
lardı. Kavuk ise da.una üzerine bir şey sa
rılarak giyilen serpuş olduğu için o zelil 
adamlara serpuş. olarak kavuk seçildi ve 
toplum içinde derhal seçilmeleri için de 
«dalkavuk» olmaları, yani kavuklarına hiç 
bir şey sarınamaları emrolundu, bu süretıe 
kendileri de alameti fıirikalan o1an serpuş
larına nisbetle «Dalkavukı:, adını aldılar. 

Dalkavuk esnafı, zamanıınızin mecazi 
anlamla isim almış dıalkavukları yanında 
yedi sefer zemzemle yıkanmış bir takım bi
çarelerdi; tekrar ediyoruz, başkalarını tür
lü yollardan eğlendirmeyi filenen iş, meslek 
edinmiş] erdi. Nizamnameleri vardı, ve iş, 
hizmet karşılığı alacakları ücretin narhla
n vıardı. Hürriyetlerin alabildiğine kısıldı
ğı mutlakiyeti mutlaka devrinde, yazın ya
lısına ve kışın konağına kapanmak zorun
da olan devletliler için dalkavuk kullanmak · 
bir ihtiyaç idi. 

Topkapu Sarayı Müzesinin eski Mü
dürü Tahsin öz tarafından müze arşivinde 
bulunan kıymetli bir vesika vardır ki dal-

. kavuk esnafının mahiyetini gereği gibi ay
dınlatmak.tadır. Birinci Sultan Mahmud 
devrine ait olup kime hitap ettiği belli ol
ma.yan bu vesika bir dilekçedir; bugünkü 
dilimize çevirdiğim sureti şudur: 

«Devletli, iru\yetli,- merhametli efendim, 
«Kimsesiz dalkavuk kullarınızın arzuhalidir: 

Her sene Ramazam Şerif geldiğinde İstanbulda, 
dı\vetli, dı\vetsiz iftarlara gideriz. Ulemı\nın, ri
calin, devletin vesalr büyüklerin, mevki sahip
lerinin sofralarında çeşitli nefis yemekler, türlü 
türlü reçeller, süzme aşureler; şerbetler, tavuk 
göğüsleri, elmaspareler, helvalar, kaymaklı bak
lavalar, ekmek kadayıfları, hoşaflar yer ve içe
riz, üstüne göbek tütünü ve kahve ile ikram gö
rürüz. Lakin içimizde bazı terbiyesizl~r bulunup 
edebe uymıyan hareket ve tavırlan ile , velini
metlerimiz efendilerimizi gilcendirmekte, zararı 

da hepimize dokunmaktadır. Dalkavukluk sağ
lam bir nizama bağlanmazsa cümlemizin açlık
tan öleceğimiz aşikar4!1r. Kadinı nizam ve ka. 
nuna göre yeniden bir nizama bağlanmamızı, 
içimizden uygunsuzların tard edilll'.lesini, tavır 
ve hareketleri hepimizin makbulü olan Şa.kir 
Ağanın cümlemize k4hya tayin olunmasını ve 
eline memuriyetini bildiren bir kıt'a ruhsatna
me ihsan bu.yurulmasını niyaz ederiz. Emir ve 
ferman devleti iinayetli efendim sultanım haz
retlerinindlr. tmzi: Dalkabuk Kulları.» 

DALKAVUK 

Bu dilekçe dikkatle okunmuş ve altı
na şu şa.yanı dikkat satırlar yazılmışdır: 

«1Dalkavuklar kibar ve rical huzurlarına gir
diklerinde etek öperler. Oturacakları yer, trabzan 
yanındaki küçük minderdir. Vazifeleri, hane sa
hibi olan zatın mizac ve tabiatına uygun şekil
de konuşmak, zikri müstekreh tabirlerden ve kü
fürlerden gaayetle sakınmaktır. Ha.ne sahibi ne 
söylerse fevkalade yardakçılıkla tasdik edecek
ler ve aslaa aykınsında söz söylemiyeceklerdir. 
Verilen ihsanı gizlice alacaklardır, verilen para
nın çokluğu ile meslekdaşları arasında övünmi
ceklerdlr.» 

Bu vesikaya bir de dıalkavukl* narhı 
eklenmişdir, hem gülünç, hem hazindir: 

Dalkavuğun burnuna fiske vurma (fiske ba-
şına) ,.......................................... 20 para 

Başına kabak vurma, bir seferine 20 para 
Yüzünü tokatama, tokat başına .. , 30 para 
Oturduğu minderden ve seden aşağı yu. 

varlama, latife başına .. . . . . . . . . . .. . . ... . . . 30 para 
Yüzüne- mürekkeb veya kömür sürme. 37 para 
Ellerini ve ayaklarını· domuztopu bağlama 

· 40 para 
Bir salkım üzümün sapı ile beraber yediril-

mesi ..................................... ,.. 40 para 
Kafasına yumruk indirme, yumruk başına 

40 para 
Çıplak başını tokatlama, tokat başınt 

· 45 para 
Elinde beş oıi kıl kalmak ve dişlerini leylek 

gibi çatırdatmak şartı ile sakal zelzelesine 

Sakal boyamasına .......... .-.....•.....•..... 
Merdivenden aşağı yuvarlama •.. 

60 para. 
60 para 

180 para 
Sakalının yarısı veya cümlesi arpa boyunca 

· kırkılırsa, latifeyi yapan dalkavuğun üç aylık 

nafakasını verir, bu nafaka ayda 30 kuruştan 
90 kuruştur. 

Eyerinin bir tarafında, özengi bulunmıyan 
haşarıca bir ata bindirilip temaşıisı hoşa gider. 

se ········•······•····················•••···•·•·•· soo·para 
Kuyruğu dışarıda kalmak üzere bir fındık 

sıçanını ağzının içine kapatma • .•• . •• . . 400 para 
Bostan dolabına bağlanarak su içinde bir müd
del durdurulmak şartı ile bostan kuyusu içinde 
bir devrine .................. .-................. -600_ para 

Bu latifede birden fazla her devir için ayrı-

ca ··············· .. ···••ı••·········••ı>••······· 100 para 
Bu latifede dalkavuk boğulup ölürse cenaze

sinin masrafı latifeyi yapana aittir. 

Dalkavuklar bazan kendi isimleri ile 
anılmışlar, fak.at ekseriya Şapur· Çelebi, 
Hande Çelebi, Letaif Çelebi, Kahkaha Mol
la, Süğlün Bey, Ebülenf Efendi, Bum,a.z 
Ağa, Malak Ağa, sansar Ağa, Çıplak Kadı, 
Kız Pehlivan, Kabrankulak Ağa, Hacı Jrış
fış, Hacı şamandıra gibi takma isimler ta
şımışlardır. 
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Müverrih Peçevili Ibrahim Erendi, dal
kavwuara ve §aK.1aoanıara aşırı auşkun 
oıan uçuncu ı:swı;an ıv.ıurauın 11aı terceme
sıııue ~ınn oır rı.Kra naKıeuer; muvenıuın 

.k.a1emıyLe naK.Leuıyoruz: 

((1vJ.a:SKaı-anm oırı şetaret ve mahareti
ni gos~enıı a.e ıusanını a1acagı sıraua: 

- l'.OK. nun.Kar.ı.m, IJugun aıt:ı.n iste
mem, yuz aegne.K ısı;enmı.. a.er. 

((raaışan seoeoıni sorunca: 
- .tıeıe once emsıni vuraurun da se

bebinı o ı.amari &orunı. .. aer. 
(<.t'aaışan emreaer, ma:skarayı falıakaya 

yıkarıar, a.egı:ie.ıuer euı o.nınca ı.ertl: 
- ııurunı .. bır onag.ı.m varu:ır, ellisini 

de ona vurun! der. 
((urtaglııın Kim olduğunu sorarlar: 
- Beni hergün davete geıen bostancı

dır, l"aaişarıımı:t.ın insanını ,aııp gicter iken 
senı ben çagıraım, yarısı benima.ır dıye pa
ranın yarısını elimden zorla alır, bugün de 
aegnegın yarısı onun hakkıdır!.. a.er. 

«.t'actışan guıme.ı.wen katııır, maskara
ya mütaa. ihsanının iki mislini verir, bos-
tancıyı da elli değnek için falakaya yıkar
lar.» 

Geçen asırda yaşamış mirasyedilerden 
Veliefendizade Mehmed Efendi de meclis
lerindeki dalkavukları ile meşhurdur; hoş 
fıkralardır: 

Bir yaz günü dalkavuk esnafından se
kiz on kadar kör toplatıp yalısına getirt
miş, onların birbirini görmeden lag cengi 
etmelerine hayli güldükden sonııa, uşaklar: 
((Namaza buyurun!..» diyerek körlerin kol
tuklarına girmişler ve bağçeye çıkarıp rıh
tımın ta. kenarına serilmiş secc§.delere gö-
:·tü~üşler, uşaklardan biri de kayığa bin
miş, sözde imam olmuş, ((Allahüekber» de
yince biçare kör dalkavuklar -secdeye varır
Iıarken denize yuvarlanmışlar. 

Veliefendizıide bir yaz günü, kış oyu
nu, ortalığın çakıl çakıl buz tuttuğu bir kış 
günü de yaz oyunu oynamışdL Yaz günü 
kendisi sırtında ince patiska entari, yalın 
ayak, küfür küfür oturmuş buzlu şerbet 
içerken sırtlarına hırkıalar, kürkler, ayak
larına kalın yün çorablar giydirilmiş dal
kavuklara sahleb ikram edilirmiş; kış oyu~ 
nunda aksi, efendi tandır başına oturur, 
sırtında kürkü sahleb içer, bütün pencere
ler ıaçılır, dalkavuklar yazlık entariler ve 
çıplak ayakla titreşir iken dondurmalar ik-
ram edilirmiş. . 

Yine bir kış _günü Veliefendizade balı
ğa çıkmış, -'.kendisi sarınmış, sarmalanmış, 

dalkavuklarından birine de : «Çırılçıplak 
soyunub bir iç donu ile gelebilir, ve cı.eniz 
üstünde soğuğa dayanıabilir isen sana şu 
kadar altin var! .. » demiş. Yüklü bahşişi 
duyunca. dalkavuk hemen soyunmuş, pu
sarık buzlu havada bir cfonca çıplak balığa 
çıkmış. Bir ara efendi dalkavuğa: 

- Burnumun ucu üşüdü!.. deyince 
külkdni herif mirasyedinin beklediği .ceva.
bı vermiş: 

- Velinimetim efendimm .. sıcak ola
rak bir tek yerim kaldı, burnunuzu da ora
ya sokun 1 .. demiş. 

Yukardaki dalkavuk nizamnamesinde 
müstehcen, müstekreh tdbirlerden ve kü
fürden gaayetle sakınacaklardırıı k!aydi niü 
çeşid latifeler olsa gerekdir. 

Dalkavuk kelimesi edebiyatımızda 
manzum metinlerde de görülür: 
Dalkavuklar serefrAzıymı efendlmin yine 
Takkesin kapdıın bugün başmda tııc itsem gerek 

Sürfirl, Hezellyat · 

Söyllyem sana zamiri dil bir kıt'a ile 
Münfail olma hata. var ise de bunda bana 
Himmetin yok ne ararsın ikide birde beni 
Dalkavukluk idemem doğrusu beyhüde sana. 

Fatin 

DALU (Ahmed) - Seçkin bankacıla.· 
rımızdan, İş Bankası umum müdürlerin
den; 15 mart 1911 de Üsküdarda Arıakiyeci 
Hacı Mehmed Mahallesinde doğdu. Ziraat 
Bankası Müdürlüğünde bulunmuş Ahmed 
Server Bey ile Zeyneb Reşide Hanımın oğ -
ludur. Baba tarafı Kafkasyalıdır; Kafkas
yanın Rusya tarafından kesin ilhfilt.ından 
sonra 1858 - 1860 arasında ana vatana hic
ret edenlerden olub Bandırmada is~an edil
mişlerdi ki; Ahmed Dallının baba annesi 
Fatma Hanım hemen asırdide bir lqtdın 

olarak sağ ve Bandırniada oturmaktadır. 
«Babam Server Beyin talihsiz ticıiret 

tecrübeleri yüzünden küçük yaşda hayatı• -
mı kazıanınak mecburiyeti dolayısı ile kla
sik tahsilimi yapamadımıı diyen Ahmed 
Dallı hayatını kazanma mecburiyeti karşı
sında yanda bırakdığı kldsik tahsilini oku- . 
ma aşkı ile otodidakt olarak tamamlamış 
Türkiyenin sayısı pek az geniş kültür sahi-
bi iş adamlarından olmuşdur. · 

1927 de 16-17' yaşlarında, 1:1.ilece Nazil
lide bulunurlar iken Nazilli Ziraat Banka
sına küçük bir memuriyet ile girmişdir, 
gayret ve zek:1sı ile bankacılık işlerine sü- · 
ratle intibak etmiş, muhitinde nazarı dik
kati çekmiş, iki sene sonra da 1929 da Zi-
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raat Bankasından ayrılarak. İş Bankasına 
. intisab etmişdir. Otuz yıl İş Bankasının 
muhtelif şubelerinde çalışmış, bu arada yi
ne otodidakt olarak ingiliice öğrenmiş, 
muvaffakiyetlerle kademe kademe yüksel
miş, bankadaki asli vazifelerinin yanında 
İş Bankasının teşebbüs ve iştiraki ile ku
rulmuş muhtelif mali, ticari, sınai müesse
selerle sigorta şirketlerinde idare meclisi 
azası veya reisi olarak çalışmış, ve 1959 da 
İş Bankası umum müdürlüğüne tayin edil
mişdir. 

Cam, Pirelli Otomobil lıistiği, Sun'i Sa
bun ve · Soda fabrikalarının kurulması te
şebbüsleri onun umum müdürlüğü sırasın
dadır. Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının 
esas mukavelenamesi ile bu: fabrikanın 

Ahmed Dallı 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 

Amerikalılarla yapılan anlaşması da Ah
med Dallı tarafından imzalanmışdır. ve hu
susi türk ve yabancı sermayesinin bu te
şebbüse iştiraki sağlarunışdır. Yine 1959 yı
lında Türkiye Ticılret ve Sanıiyi Odaları ve 
Borsıalar Birliği İdıire Heyeti Reisliğine, Or
ta.doğu Teknik üniversitesi mütevelli he
yeti azalığına seçilmişdir. Fakir üniver
sitelilere yardım tesisi de onun karihasının 
eseri olmuş bir müddet de . bu tesisin idire 
heyeti i1zfilığını yapmışdır. 

14 Haziran 1960 da Türkiye İş Ban
kası Umum Müdürlüğünden tekaadlüğü
nü isteyerek · ayrılmış, 17' Haziran 1960 da 
tevkif edilerek Yassı Adayıa gönderilmi~, ve 

2ri kasım 1961 de tahliye edılmiştır . 
2ö ocak 19ö2 ue AK .bank ıctı:ıre meclisi 

azalıgına seçilcti; 19ö5 a.e a.e bu bankamn 
iaare mecıısı reı.;i ve muraruıas a.z"ası ouıu.
nuyorau. Aynı zamanda 'l'urkıye sınai Ya
tır.ı.m ve Kredi Bankası iaare meclisi azası, 
lktısaa.ı Araştırmaııar 1·esisi iaare heyeti 
r~is ve.kılı, '.LUrKıye -~~~at liirııgi e~forma- ı 
sıyon ıcra komıı;,esı azası, 'J.'Ur.kıye Haııka- ·, 
iar Birıigi ıaare heyeti azası, Donanma -
(;emıyetınin ıstanbuı ~ubesi idare heyeti
nin ıKınci reısi, ve Aoa1et .l:"al'tısının gene:ı. 
id.~re kurwu azası bwunmakaa iai. Buyuk 
Ku.ı:up, ltlorya Kwubü ve Ankara u-oıf ~-u
lübü azasıdır. 

1\1..i.untelif tarihlerde Aıp..erikaya, İngil
tereye, Aımanyaya, Fransaya, ltaıyıaya, Is.
viçreye, Y unanistana, Lübnana, Mısıra se
yahatler yapmışdır. 

Posta pulu koleksiyoncularınctaiıdır. 
Türk guzel sanatlarında pek muhteşem bir 
kol teşkıl ea.en yazı sanatına karşı aerin bir 
hayranlığı vardır, kıymetli el yazmaları ve 
levhalar toplamışdır. Resme karşı incizıibı 
çok derindir; ((Mütevazi bir kütubhanenin 
sahibiyim» diyor. Biz «Ahmed Dallının 
kendisi son derecede mütevazidir,:. diyerek 
o kütübhanenin, kendisinin velinimeti ir
fa.ni zen.gin bir kütübhane olduğunu ilave 
edelim. Tiyatroyu, toplwn hayatı üzerin
deki büyük tesirlerini bilerek sevenlerden
dir, klasik batı müziği hayranlarındandır. 
Türk klasik musikisi ile türk halk musiki
sine yürekden bağlıdır. 

Hiç. evlenmemiş bekardır, kız kardeşi 
ile beraber oturur. Babasını 1953, annesini 
1964 yılında kaybetmişdir. . 

Uzun boylu, zaif nahif, gözlük kulla
nır, gaayetle nazik, çok güzel ve tatlı ko
nuşur, muhakkak ki sohbeti aranır meclis 
adamıdır. Melıihati vechiyesi ruh asalet ve 
necabetinin makesi olmuşdur. Bu Ansiklo
pedinin sahibi ve müdevvini Reşad Ek.rem 
Koçu bu hfil tercemesine şu son satırları 
vicdan vecibesi olarak ilave ediyor: «Türk 
t~tanbulun kütüğü olan İstanbul Ansiklo
pedisi ömrümün mahsulü olarak ilk neş
redildiği sırada bu eserin hasis kıazanc kay
gularından uzak akademik bir teşebbüs ol
duğunu ve uğrunda bir sıhhat feda edile
rek tahakkuk ettirilmeye çalışıldığını kos
koca Türkiyede ilk ve tek olarak anlayan 
ad:am Ahmed Dallı olmuşdur. Kıymetlen
dirmek istediğim, yapa yalnız ve desteksiz 
bulunduğum bir anda ve tarafımdan hiç
bir taleb vfilci olmamış iken onun anlayışlı 
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bir mektubu ile İş Bankasına kaydedilen 
birkaç abonenin asil mtinasıdır, mıad.ue yar
duru değildir. l!;limde teknik imkan olsay
dı, buraya onun adını, göz yaşlarımı da 
katarak altın mürekkeble yazara.ım. )) (B.: 
İstanbul Ansiklopedisi). 

1965 senesınue Aafilet Partisinden An
kara Milletvekili oldu. 

DALMIŞ (Ali) - Azılı yankesici; 1949 
da 18-19 yaşlarında mür4hik bir delikanlı 
idi; nereli olduğu tespit edilemedi; onbeş 
yaşlarında iken iş bulmak için İstanbula 
gelmiş, kaşı gözü yerinde olduğundan uy
gunsuz güruhunun pençesine düşmüş, kö
tülüğe sürüklenip yankesicilikde karar kıl
mışdı; yukarıda tesbit ettiğimiz tarihde 
yüz sabıkası bulunuyordu. Ter:niz giyinir, 
sıifdil ,görünür, konuşurdu; bir seferinde 
şöyle bir çarpma rekoru kınnışdır; · Köp
rüden Kadıköy 

vapuruna binmiş 
vapurda Dimitro 
Taşçıoğlu n u n 
1435 lirasını, Ka
dıköy İskelesinde 
Konya tüccarla
rından Ali Os
man'ın 2300 ve 
Mehmed Büyük 
isminde birinin 
1100 lirasını ala
rak Haydarpaşa
ya geçmiş cebin
de 4835 lira ile 
E'3kişehir istika

Ali Dabnış 
(Resim: S. B~) 

ametine giden bir posta trenine atla
mış, trende de Sadeddin adında Ürgüblü 
bir tüccarın 2400 lirasını çarpmış, fakat ti
renden indiği Eskişehirde yeni bir iş teşeb
büsünde suçüstü yakalanıp hapse mahk:0.m 
olmuşdu. Kısa bir zaman sonra Eskişehir 
CezAevinden firar ederek 1stanbula gelmiş 
ise de İstanbul Polisi tarafından Tophane
de dolaşır iken teşhis edilmiş, yankesiciler 
silfilı kullanmadığı hıalde Ali dalmış hdmil 
olduğu tabancayı çekerek pqlislere ateş 
etmek sureti ile kurtulmak istemiş ise de 
muvıaffak olamayarak yakalanmışdır .. O 
tarihden bu yana bu azılı yankesicinin aki
beti mechulümüzdür (İkdam Gazetesi, 
temmuz, 1949). 

Servet 

DALTABAN .- Pabuçsuz ve çorabsız 
yalın ayak, ç_ıplak, yalın taban; böylece kal
dırım tepen, dolayısı ile serseri; o seviye• 
· •· ··- . . .. -·- · .. - :... •· · -- ·- ... - ... . . . 

mecazen «görgüsüz, terbiyesiız, kabl\ 
aaaın.n . . _. __ :....;.j _. 

1ıaltabandır zıpırların ô şahı 
~ ıtne saçar işmar ile nig§Ju 
Şa.ııin başa.a eğri şeytaıı kıilihı 

ha&ııa 1tı&ar topuk vurur mestane 
"'·a•"~"nın Aız i"apaz'ı bir ua.ııe. 

( Galatah Hüseyin) 

"' Genç k4tib türedi yeni zengin pat
.ı:oı.ı.u .ue .nJ..Lı.urı uteıınue ınr a.ugune gnuk
lerıni aru.atır: «Hewmki aaıtaoal1.ilğa aana 
ı>ı:ı..ı.uuc:ı. ~ın:n(en lJaşıaaı, karşu~yan ga:ı:so

rıun euu1 SJJ.{Ul. bir ara orkestra şennm ce
u.ı.uı:: uu.· yı.u..ı.UK sıkıştıraı, sonra ayaKK.ab
larını çıKarıp bir koJ.tuğa tüneai .. n 

DALTABAN ÇEŞMESİ - Daltaban 
M.esc:.ı.a.ı.n.uı yaKınınoa Daltaban Yokuşun
daaır, .AV u. yuzyıl başıarında o civaı-oa bır 
saray.ı. ow.unan ve lkınci ::swtan Mustafa 
zamamnua bir ara sactırazarruık - yapmış 

o.ıan uaJ.tıatıan Mustafa P~ tarafından 
yapaırumışaır. (B.: Daldaban Mescidi, 
l'ausıaıa .t-aşıa, Daltaban). . . 

KJ.asık tarzda ve kesme köfeki taşın
dan inşa eailmişdir. Ayna taşını çevreııyen 
sivri kemer uzerınde tezyini unsur olarak 
birçok çarkı felek, rozet bulunmaktaa.ır. 

<;eşmenin kit§.besi yok olmuşdur; önü 
açık kal tekni zeminine son bir ayakyolu 
taşı konmuşdur ki, en hafif ta.bir ile bir 
rezfilet, kepazelikdir. Semt halkının ta- _ 
hamınülU, Beiediyenin de görmemesi hıaY:· -
ret edilecek bir şeydir. Gaayet küçük olan 
mermer ayna taşı harap bir durumdadır. 

Aslında Kırkçeşme suyunun akmış 
olması muhtemel olan çeşmeye 1965 de sol 
tarafa konulan bir muslukla terkos suyu 
verilmiş bulunuyordu. 
/ · Erdem YtlCEL 

DALTABAN MESCİDİ - 1934 Beledi
ye Şehir Rehberine göre Kuınkapudıa Ni
şanca Mahallesinde Daltaban Yokuşu ya
kınındadır. Hadikdtül Cevdmi şu malüma.
tı veriyor: ccBAnisi Kitib Sinan Efendidir, 
kabrinin nerede olduğu . bilinmiyor. Sadır
azam Daltaban Mustafa Paşanın sarayı bu 
mescidin karşısında olub Mustafa Paşa 
mescidin yanına bir de çeşme yapdırdığın
dan bu mescide Daltaban Mescidi denildL -
Zaman ile Daltaban Mustafa Paşa sarayı 
Rakım Mehmed Paşanın tasarrufuna .geç
di. Rakım Paşa başdefdarlık, Mısır Vfililiği 
yapmış, Cidde Vı11isi iken 1183 (1769-17'70) 
de orada ölmüşdür.» (B.: Mustafa ~a; 
Daltaban; Daltaban Çeşmesi). 



ANSİKLOPEDİSİ - 4217 - DALTABAN MESCİDİ 

Tahsin öz• «İstanbul Cam.ileri>) isimli 
eserinde şunları yazıyor: «Daltaban Mesci-

. dinin ilk yapıldığı tarih belli delfildir; ıa.n
cak kitabesinde belirtildi~ veçhile 1 l&(t 

(1737-1738) yılında Rak1m Pa~a tarafından 
tecdid ve tevsi edilmisdir. Duvarları kecı.me 
taş ve tu.;tla olub catısı ahşabdır.n (1962). 

Mescidin avlusunda, mihrab duvıar1 
önünde mescidin banisi adına bir kabir 
vardır. katibi 8arıklı baş taşındaki kitdbe 
şudur: 

«Sı'ihibül hayrat ve el hasen;\t Sultan Ba.:va,,.ı 
Veli merhumun matbahı Amire k!ltlhi mP.rhum 
ve ma.ıtfılm leh Katib Sinan Fevefendl rfthu i~ln 
el fM.iha: sene 916 (M. 1510-1511)». 

Gerek tasın üslubu. gerek~ :k.it~.beni11 
sülüs hattı ile ifadesi aydın ol.arı:ık: e-öcı.t.P.

l'ir ki bu kabir sembolikdir. ve :XTX. vü:ı:
yıl baslarında mütevellilerden biri. VP. hP.1-
ld ele kendi kabri de orada bulunan 'R~~,m 
Me'J'ımed Efendi taraf1 ndan ihdAs P.~ilm1<ı 

ola.r.aluhr. Kabrinin bas taşı s.zizf~re 'kahh 
fesli mütevelli R.ıikım Melımed· F.fe,.,dinin 
tfilik hat ile yazılmış kit§.besi de şudur: 

Hüvelbaki 
tıııht ru~i mahserde bana ,rı\nl a-iln ecr evle 
Ne derdlerle helak oldum şehidlerle hasr eyle 
Sana kurt>an idüb canım eyledim tiinh mesken 
Rahmansın ibı rahmetinle isyanımı affevle. 

Varna Kı9lesi bini emini Lü.tfnllah 
efenrl.inin mahdumu Katib Sirı,ı:ın Cı:ımii 

Serifi mütevellisi merhum P!Skım FfencU 
ruh(ı için fı\tiha. 1271 ( 1851-ı R!i!'i \ ,ı. 

:P.u. kabrin f<ihibi Mehmed P6lt1m E
fenrHıri de me~cidin ik.inci bıSni~i. nh1 h ~ı:ı

. dikM:iH CevAmiin kavd,na göre ııı:ı~ (17flQ. 

178()) ele Cidrlede vefıU. etmis olsı.n .Mel'-mf'r 
RAkım Pı:ı~a ile karıı:ı,(hrmı:ı.nı~.hn•'f" 

Meı:.cklin ilk ~eklinin mı,,,,,1 olnı,irı, hi
linmivor; R.~.lnm Pası:ının c'lef+e,."~rhX-. ?.ı:ı.

ma.nında ventden van1lırcı:ı.ı:.nıa t.~=iriı-ırJe 

kanunun 11d:i\ne tı\lil{ }ıat ile konulPn man-
7.nn, tarih kiM.besi şudur: 
'Blh9.mdl UHllh ki mıımur oldu 1ıu p,•._,.,_ ;hAı'lotıt"J\."1 

C.. 
l\fuı-91'1 v".kt ile olmus iken her cıın;ı., ı,.,.,.1:ııtd 
OJn'f> illi himem JUY..ım Ef..,ndl vııt,"1 "'ıı.,; 

Mu".mmer ola kim T(~ti'tı RJna.nın ...r.hh, IHf .,ıı.,:ı 

~aJ,.,,ııt.P. CP.ffl ola.n hU'-'7.ıt.ı-ılan budrı• +..,.,,. .. .,nıı1111~ 
SllbJ1·t haVTI de 'havi' ne 'Mr ıre,ı P...,,..,...ı;.,, .. ,. v&d 
'Ru r&m'i ha.-ıheb,n lHl.,h 'hiinvAd olı'hıll-ıı ;ı,..,.,;ı"' 

l'lii t,ıı.nuı muvıı.ffak oldu Fennt hAmef i1sU.d 
· «Kabtili ile mesrtir eyle ya RA.b iki Alemde.,l 

1150 
«Bu vtla mlbedl Rakım Efendi itdi çiin ~.bı'l.d». 

1150 
Daltaban Mescidi bugün hirJrı:ı.r. hı:ı,cı,ı.. 

malda çıkılL!:l.n gayri muntazam kücük bir 
avlunun ortasında, yeni inşa edilen bina-

ların arasına sıkısmış bir durumdadır. Ay
rıca avluda inşa edilen iki katlı yeni bir 
mesrut.a da mescide o kadar _yakındır ki 
aradaki me::ıafe sadece bir ad1 m kaoardtr. 

Ön cebhe arkaya nazaran daha d.ı:ır
dır: mi~re kapunun solundarl.Jr. Dts du
varları Horasan dersli kaba vontma knfe
ki tasından olub son cemaat veri ·vnl{nıır. 
Doltruda.n mescidin ibMet sahnına ı!i·rUir. 
Cümle kanu~u mihraba ni~het.le ~aP." tı:ıraf
dad1r: kanun.an P-M.lince ilk k1~1m mücıt.a
kH nl~.nh kilcmc bir hi'ılmevi ::ın"ır,r ve k1i
cük hir be~ik kubbe ile örtiilür'lilr: hu nı:ır
ca. n.aha P-eniı:.<>e. k::ıre nhtnh olı:ı,n ikinci 'k,. 
R1mrl::ı.n hir 'kemerle avrılrnıC!rhr: nıihrı:ıh 

riuv,ı:ır,nı'la ve t.a.m 'kP.rnP.r ı:ılbnı:ı. rı:ı.Pthl.mı:ık 

ii:,.ere kn-n:rnııı:. an~::ıb mihrah ı'irfot.ı:ı, hir nı:ı .• 
rı:ıvı:ını:ı. p-ihi nnrn,ı:ıkt-a.rhr. :Rıı hecıik 'k11hhP. 
altı_ milırab duva:rmda alth fö:ıtlü iki ve 
k::ı.nn r'luvarınrla v,ı:ılmz a.ltna bir pencerP. 
olmak üzere üç pencere ile avdınlat1lm1 ı:.
d1r. Kare planlı ikinci ktsım varım küre 
bir büyük kubbe ile örtülmüşdür; bu kı
sımda mihrab duvan altlı üstlü ikiserden 
dört, sol duvar keza altlı üstlü ikiserden 
dört, mihrab karş1.sındaki duvarda altda 
üç, üstde bir ki cem'an 12 pencere ile ay
dınlatılmışdır; sol duvar ile mihrab arasın
daki üst pencereler, dört pencere sivri ke
merli, alçı şebekeler içinde renkli caml:a:r 
ile tezyin edlimişdir. 

Daltaban Mescidi 1945 yılında maballe 
halkımn müşterek yardımı ile yeniden ta.
mir edilerek yenilenmiştir. Bu ameliye es
nasında girişin yan tarafı ile mihrabın kaı:-
şısına gelen kısımlardaki ahşap ma"tıfiller, 
dıihildeki kalem işleri aslına uygun olarak 
ele alınmış ve yeniden yapılmıştır. 

Dahildeki kalem isleri gayet güzel 
olub, bilhassa kubbe ile beşik kubbenin ice
risindekiler iyi bir sanatkı1r elinden çık
mışdır. 

Kubbenin ortasmda san. mavi ve gri 
renkde çicek motifleri bulunm:::ıkta olup 
etrafında da altın yaldızlı sülüs hat ile su
reyi saf yaz1 lıdır. Kubbe eteği kahverengi 
zemin üzerine beyaz boyalı yaprak. rozet 
çiçekleri ve rumiler ile süslenmişdir. 

Mermerden :ve yedi veçheli olan mih
rap istal§.ktitli olarak niJ-ıayete eı:-er. Mih
rabın üzerine celi hat ile «KulJema dahele 
a!eyha zekeriyyel mihrab» ı1yeti yazılmış.. 
dır. Ayrıca üst kısımdaki açık kahverengi 
kitdbeİik kısmında kabartma seklinde yal
dızlı rumiler ile süslüdür. Bu tezyinattan 
aynı motifler mihrabın köşe dolgularında 
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tekrarlanır. Yeni olan ahsab minber gayet 
basittir ve üzerinde hicbir tezyinat yokdur. 

Beşik kubbe ile örtülü ilk kısmm üs
tüne, kapu yanından ahşab bir merdivenle 
çıkılır bir mahfil, kare pldnlı _ ve büyük ya
rım kubbe ile örtülü ikinci kısmm mihr,::ı.b 
karsısına da yine ahşab bir merdivenle çı
kılır boydan boya bir kadınlar mahfili ya
pılmısdır. 

Min~re kapusu mescidin icinnenir. 
1965 eylülünde Daltaban Mescirlini zi

yaretimizde imamhk vazifesini aslı. Ho
palı Bav Kemal Sangüzel. müP.zzinliğini de 
Aksekili Bay Şevki Doğan ifa. etmekteler 
idi. 

Erdem yt~c~J., 

«Daltaban MP.Rcidinin 1945 ı'le"k:i. t~mi
ıine Remtjn baş .komi.seri Bav B'ikmet ile 
tüccardı:ın Bav Sevket ve Bı:ı.v Nuri ön avak 
oımuslardı. 1952 de Mescirlin hemen vam 
bas1na iki katlı bi.r beton bin§. ol:ı:ırak imam 
ve müenin meşrutBsı vapıldı: 1955 c:1~ se
refesine kadar y1k1k olan rrıinAre Umir 
eriildi: tamamland,: Hl58 rle Mesci<'Un :tnih
rab duvarı ile ciimle kı:ıpusunun kars1sm
daki duvarda bulunan fü;t dört oencerenin 
ahc sebekeli renkli camla.n kondu: bu cok 
güzel dört süsü pencerenin m~srRfmı To~
:valı Hacı. Hüsevin Gulum. ne Kastamonulu 
Hacı Kı:\zım Altıoğlu tarafından ödendi. 
Mescidin nakış i.sleri de Ali ·usta arl111da 
bir sanatkarın eseridir.n (Hakkı Göktürk, 
Not). 

DAJ,TABAN YOKUSU - F."minönü İl
çesinin Kumkaou Buc.ı.:ı.Jbnda Njsanca Ma
hallesi sokaklaı:indan: Nisanca Bostı:ını So
kar,ı He Soifans~a Camii Sokaeı. arastnda 
uzamr: Nisanc:a Yokusu. E1maı::naşa Soka
ğı. (".,obancavus Medresesi Sokah K~.tib 
$jnan :ıvrektebi Sokağı ile ka:vı1sakları vı:ı.r
dır (19:;!4 Beledive Sehir J?ehheri. Paft.ı:ı 

3/~?.). Kaha.tas döseli bir volrlnr. 7.emin 
ka.tlarl k~g\r :ahsab ve tüm kı!\.ıdr ve beton 
evler aı•aı:,,nrJan ı;?:erer. Kanu num~ra.ları 
7-~!i ve ?.-?.4 riür. 1 canta.c, ve dnı::eme~i 
clfiklnSn1 jlp nir ne k::ı,nı:ı.lı c'liikk~rı p-fıl'iil

müsn.i'ır. C!nha.nr,avus ]Vl'P.c'lrecıp!':i !=ıokı:ıiS-, ile 
olan kavuı::~ronda klaı::ik üı::l11brla kitabe!':İZ 
btr ceı,nıe vardı-r: kencU füle!':i. knnar1lm1s. 
kenar,na bfr terlros mu~lUR"U k.onmmı.d.ur; 
teknesi de vok olmus. yerine c'leli.kli bir es
ld ava'kvolu tası konmusdur ( ! ) ; ç!rkin se
falettir (ağustos 1964). 

Bu yokusun adı gecen asağı.daki · şarkı 
Kumkapulu Balıkcı Haçik A~.anındır: 

. ,:._, 

Daltaban Yokuşundan geçdi bir Afet 
Yalın ayak pırpırı bıçkın kıy!fet 
Dalfesli yangmcıdır ol servi kaamet 
Yalın ayak pırpırı bıçkın kıyifet. 

Basdı acı narayı yokuş başında 
Yüreciği hopladı kız oynaşmda 

Zannım henüz ondokuz yirmi yaşmda 
Yalın ayak pırpırı bıçkın kıyııtet. 

Hakkı GÖKT1'RK 

DALYAN, DALYANLAR - «Balık av
lamak için deniz kıyısında büyük ağaçlarla 
çevrilen yern (Hüseyin Kıizım, Büyük Turk 
Lılgatı). Müteveffa, Karakin Bey Deveciyan 
«Balık ve Balıkcılıkıı isimli büyük, ölmez 
eş.erinde İstanbul sulan dalyanları üzerine 
şu malı'.imatı veriyor : 

ccEski çağlardan beri kullanılmakda 
o1an ve bahkcılıkda pek mühim bir mevkii 
bulunan dalyan, denizin s11.hile bir kaç ku
lac yakın sularında, göl ve nehirlerin ise 
ağızlarında kurulur. Çeşidli ağlardan ve 
müteaddit direk, halat ve gemi demirle
rinden mütesekkil olup bir kaç nevi' var
dır. Akdenizin batı bölgesi memleketleri 
s~.hillerinde· kullanüan dalyan~ard& direk 
bulunınayub ağlar bir takım büyük man
tarlar ve kum ile dolu c;uvailar vı\sıta!ı ile 
tahkim edilir. 

((Dalyanların yapılması sebebi geçici 
balıkların avlanması ise de o suların yerli 
ve gezici balıkları da tutulur. 

Her suda dalyan kurulamaz. Bir dal
yan senede 500-600 lira bir masrafa (1913-
1914 piyasası) ve 15-20 tayfa kullanmaya 
muhta~dır. 

«Dalyan balıkların geçld yerinde ku
rulmaz ise ve suların akıntısı ile dalgala
rın hücum.una karşı bir derece mahfuz de
ğil ise balık tutulamaz. Bir da1yandıa balık 
tutulamazsa, bir taraftan dalyan masrafı, 
diğer tarafdan tavt:alann komanyası dal
yan s~hibini mahveder. Onun içindir ki, 
dalyan kurmak hem paraya, hem tecrübe
ye. ve hem de o işe mahsus maharete bağ
lıdır. 

«Bir de herkes istediği yerde dalyan 
kuramaz. :Ralıkcılıkda dalyan ve voli yer-
Ierinin. ciftlik ve ev gibi, devlet elivle veril
mis senedlerle sahibleri vardır: dalvan kur
mEtilan önce dalvan yerini sA.lı.ibinden satın 
almal{, yahud kirıUamak lazımdır. Eğer bir 
voli verinin sahibi (B.: Voli yeri) orada 
yeni bir cla!yan kurmak isterse hükômet
c'J.en ve devlet deniz yollan idAresinden izin 
almaya mecburdur . 
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«Dalyanlar evve~a. üç kusma ayrılır: 
I - Asıl Dalyan. Bunlar çeşidli ağ ve 

direklerden müteşekkil ohıb, alt kısmı kA
milen ağ ile kapalıdır. Türkiye, doJayısı ile 
İstanbul sularında kurulan dalyanların 
hepsi bu kısımdandır. Boğaziçi ile Marma
ra Denizi sdhillerinde kurulan asıl dalyan
ların da altı nev'i vardır: 1 - Büyük Şire 
Dalyanı; 2 - Şire Dalyanı; 3 - Yarım Şi
re Dalyanı; 4 - Kurtağzı Dalyanı; 5 -
Kırma Kepasti Dalyanı; 6 - Çekme Dal
yanı (B.: Şire Dalyanları; Kurtağzı Dal
yani; Çekme Dalyan). 

«Asıl dalyanlar mevsime göre yaz dal
yani ve kış dalyanı isimleri ile ikiye ayrı
lır; yaz dalyanlıarı her sene nisan basında 
kurulup ağustosun on beşine kadar balık 
tutulur, sonra sökülüp direk, ağ ve sair te
ferruatı denizden kaldırılır. Kış dalyanları 
ağustos ayında kurulur, balık devam eder 
ise Şubat sonuna kadar devam eder, balık
lar kesilirse ocak ayı içinde sökülür. Dal
yanların ağızlarını, mevsime .göre ballkla
rın geleceği yere karşı olması şarttır. Dal
yanların ehemmiyet ve büyüklüğüne göre 
birkaç mavunası, kayığı, sandalı, ve sAhilde 
tayfanın banndığı büyük kulübe - koğuş
ları vardır. Dalyan sAhibleri kullanıacağı 
tayfalar için muşamba caket, muşamba 

pantolon ve çizme bulundurmaya mecbur
dur. Tayfaların yemeklerini pişirmek ve ;ağ
ları boyamak için yemek kablan, yemek 

· kazanı, boya kazanı ve boya teknesi de dal
yan sı1hibinin tedı1rike mecbur olduğu şey
lerdir. 

«Dalyan ağları kı1milen pamuk ipliğin
den örülür ve çam kabuğu ile bovamr; bo
ya, hem ağları çabuk çürümekden korur, 
hem de a;ğlara balıkların gözlerine 
çarpmavacak bir renk verir; cam ka
buklan boya kazanında iki gün su ile Jıaş
landıkdan sonra su ılJk halde iken ağlar 
içine atılır; bı.izı meraklı d.aJy.ı:ın sıthıbleri 
her ay ağların boyasını yeniler .. 

«Tavfa ücretlerine gelince: an'anelere 
göre sire dalyanlarında, Kurtain dı:ılvan

lardıa. ve kırma keparti ile çekme dalyan
larda ayn ayndır. ücret yüzde yirmi üç 
d.evlete vergi ve tavfaya yapılan konıanva 
masrafı çıkdıkdan sonra, dalyan sökülür
ken dalvan sAhibinin sıtf kıtrınd.an pav 
usulü ile öd.enir. Şire dalyanlarında safi 
ka.nn 3/4'ü dalvan R~.hi.binin l /4'ü rle tav
falarındır; kac tavfa varsa bu 1/4 bi~se o 
kad&r paya ıayrılır. Dalyanlarda tavfalann 
basında bir reis· bulunur: ü.cret.j t~vf3lar 
gibi bir paydır. fakat dalyan R~hihi kenrli 
hissesinden reise ayrı iki pay, ağ' tamircisi 

_ Beykoz Dalyanı 
(Rıeılm: Nezih) 
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ile salapuryacıya da yarımşar pay ayrıca 
vermeye mecburdur (Mesela vergi ve ko
manya masrafı çıkdıktan sonra. dalyan 
6000 altın kazanmış ise 4500 altın patron 
hissesi ve 1500 altın tayfa hissesidir; dal
yanın reis ile beraber 20 tayf ası varsa her 
tayfa 75 altın alır; dalyan sıihibi ayrıca rei
se 150 altın ve salapuryacı ile ağ tamircisi
ne 35 er altın öder.) Kurt ağzı dalyanların
da dalyan sahibinin hissesi 2/3. tayfa his
sesi 1/3 dür (Aynı mikdardan misale göre 
patron hisse 4000 altın, tayfa hissesi 2000 
altın, bir pay 100 altın, reis babşişi 200 al
tın, salapurya ve ağ tamircisi bahşisi 50 şer 
altın) ; çekme ve kırma kepasti dalyanlar 
da da hisseler yarı yarıyadır; bu dalyan~ 
larda dalyan sahibleri reis ile ağ tamircisi
ne ve salapuryacıya aynca para vermez. 
(Yirie 6000 altın sa.fi kardan patron hissesi 
3000 altın, tayfa hissesi 3000 altın, bir pay 
150 altın). Tayfahk bakımından en k§.rlı iş 
çekme ve kırma kapasti dalyanlarda çalış
maktır. 

II - Cit Dalyanı. Kotra adı da verilir; 
göl ve nehir ağızlarına kurulur dalyanlar
dır; ince kazık ve kamışlardan yapılır, bu 
dalyanlarda ağ yoktur (B.: Çit Dalyanı; 
Büyükçekmece Dalyanı). 

III - Direksiz Dalyan. Orkinos ve to-
rik balıkları avı için ihdas edilmişdir; Ak-
denizin ecnebi sularına mahsus bir dalyan
ı:'lır.ıı 

Karakin Bey Deveciyan yukardaki sa
tırları aldığımız ölmez eserinde t~tanbulun 
Marmara suları ile Boifaziçinde kurulan· 45 
dalyanın adını tafsilatlı· malumat ile kay
dediyor. biz buraya konuldukları yerlerle 
dalyanların yalnız isimlerini alıyoruz (Bu 
ansiklopedide fstanbul dalvanlan kendi · 
isimleri ile ayrıca yazılmışlardır) : 

1 - Karaburun Dalyanı 
Bol!:az dıPında, Rumeli yakasında 

2 - Kilvos· Dalvanı 
Boıfaz dı~ında. Rumeli yakasında 

.3 - Uzuncaolıurun Dalvanı 

Boti:az dıı::ında. Rumeli yakasında 
4 - Marmaracık Dalvanı 

Bol!.az fücıında. Rumeli yakasında 
. ö - Öreke Dalvanı 

Rumeli Feneri önünde 
6 - Bairlaraltı Dalyanı 

Rumeli Feneri - Karlbce arası 
7' - Büvil.kliman Dalvanı 

Yukan Bo~az. Rumeli yakası 
8 .,,_, Karataş Dalyanı 

Yukarı Bo~az. Rumeli yakası 
9 - Mavromulos Dalyanı 

Yukarı BOğaz, Rumeli yakası 
,\..' 
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10 - Sırataş Dalyanı 

Yukarı Boğaz, Rumeli yakası 
11 - Otuzbirsuyu Dalyanı 

Rumelikavağı 

12 - Telli Tabya Dalyanı 
Yenimahalle 

13 - Pazarbaşı Dalyanı 

Yenimahalle 
14 - Mesarburnu Dalyanı 
15 - Bülbül Sokağı Dalyanı 

. Büyükdere 
16 - Barutcubaşı Dalyanı 

Büyükdere, 1883 denberl metrük 
17 - Kirka Dalyanı 

Büyükdere, 1883 denberi metrük 
18 - Çayır Dalyanı 

19 - Büyükdere· Dalyanı 
20 - Kefellköyü Dalyanı 
24 - Kalender Dalyanı 

Tarabya, 1883 denberi metruk 
22 - Yeniköy Dalyanı 

Metrük 
23 · - istinye Dalyanı 
24 - Bebek Dalyanı 
25 - Küçükbebek Dalyanı 
26 - Salıpazarı Dalyanı 

27 - Ahirkapu Dalyanı 
28 - Kumkapu Dalyant 

1873 denberi metrülı 
29 - Yedlkule Dalyanı 
3,0 - SaUstre Dalyanı 

Fenerbağçesi .civarında 
31 - Şabka Dalyanı 

Caddeb(ıstanı 

· 32 - Kiri Dalyanı 
Cadde bostanı 

33 - ÜSküdar Dalyanı 
1880 denberi metruk 

34 - Çengelköyü Dalyanı 
metrftk 

35 - Vantköy Dalyanı 
36 - Kanlıca Dalyanı 

metrük 
37 - Toptaş Dalyan:ı 

Beykoz, metruk .. 
38 - Karacaburun Dalyanı 

Beykoz, metrük 
39 - Beykoz Dalyanı 
40 - Bevkoz Kasrı Dalyanı 

metrftk. 
41 - Umuryerl Dalyanı 

Metrftk 
42 - Anadolukavağı Dalyanı 

1873 denberi metrftk 
43 - Filburnu Dalyanı 

Yukarı Bo~az. Anadolu yakası. 
44 - Anadolu Feneri Dalyanı 

Yukarı Bojı;az, Anadolu yakası. 
45 - Soğan Adası Dalyanı 

irva - Yomburnu arası. 



.... 
! 



Qtl'LHAYAN (Dikran) - 4222 - İSTANBUl 

Karakin Bey ·neveciyan bu dalyanlar
dan 12 dalyanı 1913 - 1914 de neşredilen 
eserinde metrt1k olarak gösteriyor. ki o ta
rihden bu yana gerfka1an dalvanlardan da 
pek çoğu zamanımızda artık kurulama
makdadırlar. İstanbul Balıkha.nesinin eski 
müdekkik müdürü tstanbulun Marmara 
sulan daly;anıarı icin her nedense Anadolu 
yakasmda Caddebostanından, ve Rumeli 

. yakasında Yedikuleden öteye gitmemisdir. 

Dalyan tayfacılığı ile balıkcı hayatı 

üzerine Sivaslı Asık tbrahim'in iffet ve sa
fiyet örnelti güzel bir manzt'imesi vardır 
(B.: Balıkcı Güzeli. s. 2002-2003). 

İstanbul öalvanları ressamlaı-a da sirln 
ve zeıı~n bir konu olmusdur: Sı=ınA.vii. Ne
fise J'vTelrtebi (Güzel Sanatlar Akı:ıc'lemisi) 
muallimlerinden Belolt'nun vağlı bova bir 
dalvan tablosu 1903 Gı:ıJatacıa,.a~r rP.sim ser
gisinde teshir er'l.ilmisdir: B,.inr'IP-zinin .«Be
bek Dalvam» adı ııe güzel hir sulu bovaın, 
Thomas AlJom'un da ccKür.ük :Rehe'k Dı:ıl
yanııı ile ((Alıırkanu Dalyanını gösteren iki 
nefis gravürü vardır. 

Son yeniçerilerden kalender meşreb 
halk şairi Çardak Kolluğu çorbacısı Gala~ 
talı Hüseyin Ağa «İşmar Destanı» isimli 
uzun bir manzumesinde Galatadaki meş
hur Hendek Kahveha.nesini bir dalyana, 
müşterisini de kınalı boyalı, telli pullu ba
lıklara benzetiyor: 

Dolar dllberanla sabah akşamlı 
Ga.ata.da· Hendek Kahvesi namh 
Kapusunda fener kırmızı camlı 
Meydancı Kodoş Çöpçatan Şamlı. 

Pek mükellef yapmış kalfası Balyan 
Kahve dei!"il kurmuş san koca dalyan 
Gii:relleri birbir idemem beyan 
Türk urum ermeni firenk ltalyan. 

Asıl dalyanlar denize gavet iri direkler 
cakılarak kurulduğu için uzun boylu, iri 

. kıyım elli ayaklı, dı:iima dimdik yürut 
g~nclP-re fstanbul halkı «Dalyan direği gi0 

bi clelikanlııı derdi. sonra bu deyim kısal
tıldı. ((clalvan .ııibi delikanlı» oldu: 

Kara Veli dirler Hamlacıbaşı 
Pekce topuk vursa kırardı taşı 
Aslı Egribozlu Yunana karşı 
Şöyle Agaaz eylemişdir de~tAne 

Bebek Dalyanı 

(Brideziden Bü.Iend Şeren eli ile) 
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l>ağ' demir dalyan dbi FerhAdım. 
Nevhat civan değirmende ırgadınt 
Göklere sığmaz ger olsa kanadım 
Beiıd eyledi bir ntgAhı mestA.ne. 

( Gıılatalı Hüıeytn, Irgad DestA.m) 

DALYAN BURNU- ((Eski Fener Bur
nu» da denilir; Rumeli yakasında Karade
niz sıihilinde, Kilyosun doğu - kuzeyinde
dir;· Kilyos deniz tahlisiye istasyonu bu bu
run altındadır. Kilyosun doğusundan ge
çen Seymen Dere ( Kilyos Deresi) bu Dal
yan Burnunun doğusunda bir noktada Ka
radenize dökülür; burunda bir deniz feneri 
bulunmaktadır. Türlü engeller dolıayısı ile 

. yerine gidilip görülemedi. 
Bibi.: Mehmed Eşref, İstanbul clvArı harita

,sı. 

DALYAN ÇARDAĞI - (B.: Çardak, 
Dalyan Çarda~). 

DALYAN SALAPURYA~l - Dalyan
larda kullanılır iki çifte bir kayıkdır, «Dal
yan Mavunasıı:, da denilir; dümeni ve yel
keni yoktur, baş tarafında irice iki palamar 
bı.baaı vardır. Dalyı.n tayfalarından belli 

l'AMACANA 

iki balıkcı · ta.rafından kullanılır ve bu iki 
tayfaya «Salapuryıacı» denilir, dalyan sö
külürken diğer tayfalar gibi birer pay üc
ret alırlar (B.: Dalyan), Şire ve Kurtağzı 
dalyanlarda dalyan sıihfüinden de ayrıca 

yarım pay tutarında bahşiş alırlar. 

Dalyan Burnu. 

DALYAN· SOKAĞI - Yukarı Boğazın 
Rumeli ya.kasında Yeni Mahallenin sokıak-
1-arından; yerine gidilip şu satırların yazıl
d~ı sradaki durumu tesbit edilemedi (ara
lk, 1965). 

DALYASANLILAR MESCİDİ - Tah
~in Öz'ün beyanına göre Fa.tihde·nestereci
ler Solmğında idi; ahşab ve .fevkaani ··· bir 
mescid . olub 1897 de Celeb Mehttıed Ağa 
adında bir zat tarafından yapdmlmışdı; 
eve kalbedilmişdir . 

. Bibl.: Tahsin ÖZ, İstanbul C4miler1, 1002. 

DAMACANA - İ3üyülc şehrin·bilhassa 
saytiyelerinde, şöhretli menba sularını ev
lere tru;rmak üzere kullanılıan büyük cam 
kaplar. 

1stanbulda zamanımızdan bir yüz yıl 
kadar .evvelki şebir sakaları kırbaLarla su 
taşırlardı. Umumiyetle dana derisinden 
yapılan ve renkleri siyah olan kırbaların 

geyik ve ceylan derisinden o~anları daha 
sert olduifundan fazla makbulmüş (B.: Kır
ba); hayvanm karın kısmına isabet eden 
parçası, kirbamn su doldurulan yerine ge
lir; baş tarafıda ayarlıanarak · bir musluk 
konurdu. Zamanla bu su kırbalarıriı.n yeri
ni tahta fıçılar, damacanalar ıalmışdir. İn
ce saç çemberlerle takviye edilen bu tahta 
fıçıların tam yuvarlak olmayub iki taraf-
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tan basıkdı ve üst taraflarında biri yanda 
-olmak üzere iki deliği bulunurdu; . bunlar 
Yemişten JJnkapanına doğru giden yol üze-
rindeki fıçıcılarda yapılırdı ki, bugün bura
larda bu dükkanlardan ancak bir iki tane 
kalabilmiştir (B.: .Fıçı). 

İçlerine su fıçıları sıralanmış çift atlı 
su arabalan Kadıköy ve· civar semtlerinde 
bir gün evvel gitmiş oldukları Kayışdağı
-nın, Çamlıcanın tenha yollarından -sabahın 
ilk saatlerinde evlere su dağıtmak üzere 
dönerlerdi. · 

Son yıllarda artık bu tahta fıçıların 

yerlerini tamamen cam damacanalar almış
bulunmaktadır. Ekseriyetle Anadoludan 
gelerek ve bu işte gedikli olanlar, atlı ara
balarından omuzlarına vurdukları damaca
naları evlerin, apartımanların mutbakları
nın bir köşesindeki ufak su kliplerinin ya
nına bırakırlar, damacanın pirinç ağızlığı 
üzerindeki Belediyenin damgalı kursunu
nun tellerini itina He söküp yeleklerinin 
üst cebine yerlestirdikten sonra pantolon
larının arka cebinden çıkardı.klan kıvrık 
sarı pirinç boruyu damacananm ağ-zına 
daldmllrak suyu küpe boşaltırlar. Bugün 
büyük boy bir damacana menba suyu• 200, 
ufakları ise 150 kuruşa satılmakta(hr. 

Nurlye NİRVEN 

DAMACANA SOKAĞI - Beyoğlu İlcesi
nin merkez nahiyesinin Kamerhti.tun Ma
hallesi sokaklarından; yerine gidilip şu 
satırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit 
edilemedi (aralık, 1965). 

DAMACI SOKAÖI - Kadıkövünün 
Sakızağaci semti sokaklarından: verine gi
dilip şu satırlann yazıldığı sıradaki duru
mu tesbit edilemedi (aralık, 1965). 

DAMAD t\K-OZ MEJOfED · PJ\SA CA
Mİİ - (B.: Öküz Mehıned Paşa Camii). 

DAMADYJ\N (Agon) - Ünlü bir de
niz ressamı; 18~9 ela İstanbuida doğdu, 
1920 de Lozan'da vefat etmiştir. 

Tahsilini Parisdeki Muradvan Mekte
binde yapm1.sdır. tstanbula avdet ettikten 
sonra. zengin bir sahıs olan nede-r.i.nin mu
halefetine rağmen. tekrar Parfs'e gecip 
orada ressamlık istid.ad.ını tekftmül ettiı-
mişdir. 1890 da, Paris Konservatua:nnı bi
rincilikle bitiren meshur sahne ses sanat
kıirı Eleonore Peyret ile evlenmiştir. Mü
teakiben Avrupa başkentlerinde devamlı 

seyahatlerde bulunmuş, sonra Amerikaya 
gitmiş ve nihayet·Lozanda yerleşmiştir. 

Kevork PAMUKCİYAN 

DAMADYAN (İstepan) - Tanınmış 
bir gazeteci, harf dökümcüsü ve mühendis; 
18E•3 de (veya 1850 de) Eyyubda doğmuş 
ve 1925 de Parisde vefat etmişdir. 

Çocukluğunda Ortaköyde ikamet et
miş ve· 1865 yılına kadar oradaki «Tark
mançatzıı adlı Ermeni ilk mektebinde oku
muştur. 1868 de Mektebi Sultani'ı:iin ilk 
yatılı talebelerinden biri olmuş ve 1873 de 
buradan mezun olmuşdur. · Tahsiline de
vam ederek 1877 de mühendislik diploma
sını almışdır. Bundan sonra kültür ve iş 

hayatına atılmışdır. 

1870 sıralarında kardeşleri tarafından 
· Odun Kapusunda tesis edilen harf döküm

hdnesi, 1874 de kendisine devredilmiş ve 
1893 yılına kadar devam etmiştir. İstapaıi 
Damadyan, ilk defa olarak, muhtelif işler 
yapan « Universeln ,adlı bfr harf döküm ma
kinesi getirtmiştir, bu suretle matbaa 
harflerinin fiyatı 30 kuruştan 15 kuruşa 
inmiş ve matbaacılık, Mü.hendi-svan'ın 

~ ' 
Aramyan'ın, Kürkçüyan'ın ve sıiir kimsele-
rin inhisarından kµ_rtulmuşdur. P.3kat bir 
müddet sonra Sultan Hamid reiiminin 
baskı~ı yüzünden dökümha.rıesini satmak 
mecburiyetinde kalmışdır. 

1884 den itibaren 1896 yılına kadar 
devamlı olarak, Galatıada, Bankalar Cad
desinde, Noradunkyan'ın Hanında bulunan 
matbaasında «Aravelk) «Şark» isimli er
menice bir ,gazete çıkanyordu; 1896 da ga
zetesi kapatıldığı için Kahireve göc ede
rek orada 1906 dan itibaren mütendislikle 
· meı::gul. olmustur. Vefatından az önce Pa-
. ris'de yerleşmiş bulunuyordu. _ 

Kevork PAMUKCİYAN . . 

OAMADYAN (Mıkirdiç) - Bir Erme
ni şairdir. Takriben 1874 de, genç yaşta ve
remden Ortaköy'de vefat etmiştir. 

ünlü Fransız şdiri Jean . Racine'in 
(1639 ~1699) «Mithrdate» adlı traiedisini 
manzum oi.:.arak eski ermeniceye çevirmiş
tir. Eserin tabmdan bir gün sonra vefat._ 
etmiştir Eslti · bir eserde Haykazyan cemi
yetinin azalan arasında ismine tesadüf 
edilmektedir. 

Kevork PAMUKCİYAN 

D~MAĞASI - uDam», yakın gecmişe 
kadar hflneberduşlar argosundıa. «Hapisha
ne» anlamında k_}lllanılmışdır; zamanımız-



ANSİKLOPEDİSİ 

da aynı güruhun ağzında hapishaneye 
«delik», «kafes», «kodesı:, denilmektedir. 

'l'oplumun her tabakasından ve cezai 
mesmıyet tıaşıyan her yaşaan kımseıe:nn_ 

t-urıu suçıar işııyerek topıanaikıarı 11apis
haneıerue guruük hayat, fikir -actaITuarı 

için aunyanın her tar·afınaa büyi.ık ve acı 
bir konu olageınıişd.ir; bu konu ıstanı:.ıuL 
AnsiKıo,ı;euisinın sınırı dışınaa kaiır. 

Bir hakıkıattir ki, dunyanın her tara
fında, ha.ı:>ısnaneıerae bır takilll .ırnoıiaay.ı.
ların aıger marık.uınıar üzerinde tal1a.Kku
mu onıenememıştir; yakın geçmışe Kauar 
işte bu ma.t.ı.busnane Kaoauayuar.ınaaır ki 
«Dam Agası», «Damagası» denııegeımiş 

iö.i. ııamagaıarı hemen istisnasız kaatiııer 
arasına.an çıknıışdır. 

Burıaua bilhassa en önemli mesele, 
mahkumları haraca kesmiş damağaıarının 
kenuı araıarınaa rekaabet yuzunaen bu
yuk Ha_pisnane kavgaııarı ve _natta cınayet
leri, ve aamagaıarın genç mahkümıar ne 
oıan munaseoetıeria.ir. .t1errıangi bir suç
a.an Kısa veya uzunca bır zaman için · hıa
pishaneye girmiş güzel veya güzelce genç
lerin Cliamagaiarı pençesınueki hayatı, 
italyan yazarı Tullio ıvıurri'nin «Kürek 
Cehennemin adınaaki eserinde oehşet ve-
rici çıpıakıığı il.e anlatılmış genç vı.. dilbeı 
Cesarino'nun çilesinin· aynı olmuşdur. 

1301 ile 1311 arasında (M. 1883-1894) 
İstanbul Manbushanesinde on yıl yıatm1ş 
olan Kahveci l\ıusret'in «Zındari Şairlerin 
diyecek yerde ((Zından Şiirleriı:- adı ile ka
leme aldığ1ıçok orijinal bir antolojinin so-_ 
nuna eklenmiş maniler kısmında Damağa
Jarı hakkında 14 mani vardır ki, o devirle
rin mahbushane hayatı bakımından hepsi 
dikkat ile okunmaya değer: 

Damğası dir karam akım 
Şıkırdımlar salkım saik.ım 
Ta beseher uyku haram 
Sibyan koğuşunda aklım. 

• 
Damağasınm hayal düşu 
Delikde sibyan koğuşu 
İçinde tam elli tünek . 
Telli pullu turna kuşu 

* 
Bey damağası hey damağası 
Sil gözünden çapak pası 
Şoroiular kınklarm 
Kurarlar bıçkın kumpası 

* 

Şorolu mastor olunca 
Ayırd etmez paspal konca 
Sarıkızdan haber gelir 
Damağasma _soyununca 

* 
Damağaları yağlı kara 
Gardiyanın aklı para 
Kodesde gün kavuşunca 
Zar atılır kırıklara. 

* 
Hey damağası damağası hey 
Her şeb hazır sa.kiyle mey 
Yeni bir mal dıişer düşmez 
Harac mezad sürersin pey 

* 
Diizmüş duman anzorotun 
Sarmış Yusuf misal putun 
Dıı.mağasmı sorar isen 
Kaptanıdır Bahri Lutun 

* 
Damağaları pala bıyık 
İtlikden gezmezler ayık 
Her gice bir şorolusu 
Gelir ki hünkara layık. 

• 
Kanlıdır hep damağaları 
Kurarlar fesad ağlan 
İtlikden yerde sürünür 
Şalvarlarının ağları 

* 
Koğuş koğuş çete çete 
Damağası denmiş bir ite 
Hepsinde var bir kaç kırık 
Her an emrine aleste 

* 
Külah kuşak cebken şalvar 
Turfa yapuk kılığı var 
Da.mağaları kaatil gerek 
Gülmez yüzü taşdan duvar. 

* Her koğuşda fener yanar 
Mangalda cezveler kaynar 
Damağasmm keyfi tamam 
Şorolu kıvırıp oynar 

* 
Yemiş ikiyüz kırk ayı 
Damağası o kıllı ayı 
Gece gündüz aklı fikri 
Kuzulardan aslan payı. 

• 
Şorolunun gözü kaşı 
Ayaklan şahin başı 
Perçemleri çakılları 
Da.mağasının tayın aşı. 

-DAlılAÖASl 

Yine ayni antolojide (B.: Zından Şiir
leri) şöyle bir kayıd vardır: «Ku4emayı 
mahkum.inden Sürmeli Baba (Yomralı Ka
ra Veysel) merhumun tarzı kadinı -üzere 
ayaklı manileri görülüp onlar da teberrü-



DAMATAŞI SOKA.Öt -· ~-
kei:ı bu mecelleye alındı» deniliyor ki Kı
rını Harbi sıralarında Halicde kayıkçılık 
yapark~n uygunsuz bir aşk yolunda kaatil 
olmuş Sürmeli Babanın eski tarz 212 par
ça ayaklı manisinin sekizi de damağalan 

üzerinedir; aslında Sürmeli Baba (Yomralı 
Kara Veysel) de bir damağası imiş; o sekiz 
ayaklı mani de aynı hava altında zehir gl
bi acı şeylerdir. 

Yar sana geçdi gönül yar sana .. 
Ağam Ferhadım dirsin şu duvarı yarsana 
Kaçarken kaçır beni olayım ben yar sana 

* 
Yan yanadır geç gönül yan yana •. 
Yanyanadır dtışeklerimiz Taş Koğuşda yanyana 
Damağası yapdıklarm bana her duyan yana 

* 
Yaradı mı geç gönül yaradı mı .. 
Gel cerrah bir nabzım yokla bak fitil yaradı mı 
Ağam diye anar mı hiç çıkan o yar adımı 

* 
Yaraşur geçdi gönül yaraşur ... 
Damağası damağası tut bir güzel yar aşur 
Atlas çuha y,ı, çul çaput yar ne giyse yaraşur 

* 
Yar acısın geç gönül yar acısın .. 
Damag-ası damağası tatdın mı yar acısın 
Sana gayri çıkıp giden şorolu yar acısın. 

* 
Uyan yar geç gönül uyan yar ... 
Şafak atmış gün ışımış damağası dir uyan yar 
Şu zındanda senden başka yokdur bana uyan yar 

* 
Zarlar geçdi gönül zarlar .. 
Dama.ğası bülbülünü hem sever hem azarlar 
Zındanda aşk kolay değil düşeş gelmez ise zar-

* 
Zarlar geçdi gönül zarlar .. 
Koyma beni sen kumara ters gelir ise z_arlar 
Ağam destan olur dile duvarlara yazarlar. 

lar 

V4sıf BİÇ 
DAMATAŞI SOKAĞI - Haliç Feneri• 

nin Atikmustafapaşa Mahallesi sokakla 
rından; 1934 Belediye Şehir Rehberine gö·· 
re mahallenin denize yakın. alt kısmında 
Mdrul Sokağı ile Mustafapaşa Sokağı ara
sında uzanır, Ayvansaray Külhanı Sokağı 
ile de kavuşağı vardır; yerine gidilip bu 
satırların yazıldığı sıradıaki durumu tes
pit edilemedi (aralık, 1964). 

DAMGACI SOKAĞI - Haliç Feneri
nin Katibmuslihiddin Mahallesi sokakla
rından; yerine gidilip şu satırların yazıldı
ğı sıradaki durumu tesbit edilemedi (,ara
lık, 1964). 

DANA SOKAĞI - Fatih Kazasının Sa
matya niUıiyesınin Hacıhamza ve Aıifa
kih MahaHesi . SOKakJ.arınci.andır; Alifakih 
::,Ok;ağı ile Jiocakadı.n Caadesi arasında 
uzanır, kavisli bır yol olub uzerina.e kuçük 
bir çıkmaz sokak vardır (1934 Beıeuiye Ş~ 
hir l:tehberi, pafta 11/62, 63). Samatya 
:Nahiyesi, l9b4 de Kocamsutafapaşa adını 
almı.şdır. 

Aiifakih Sokağı tarafından gelindiği
ne· göre, kabataş a.öşeli, daracık bir yol ola
rak başlar, kırk adım kactar sonra genişler 
ve bir kavis çizerek yokuş aşağı iner, sonra 
düzleşerek yıne dar bir yoı o:ıarak Hoca
kaciın cactctesine kavuşur. 

Sokak üzerindeki evler, üç katlı ahşab 
bir ev ile bagçeli kagir bir ev müstesna. bi
rer ikişer katlı ahşab ve kagir mütevazi 
meskenlerdir. Bir terkos çeşmesi vardır; 
kapu numaralan 1-7 ve 2-24 dür (şubat, 
1965). 

. Hakla GÖKTÜRK 

DANER (İlhan) - Ak.tör; 1938 de İs• 
tanbulda doğau; elektrikçi Hüsnü Daner 
adında bir zatin oğludur, annesinin adı 
Zeynebdir. Beşiktaşda Şair Nedim ilkoku
lunda okudu, Belediye Konservatuarına _gir 
di ve bu sanat müessesesine beş yıl devam 
etti. 1956 dıa Konservatuardan ayrılarak 
İstanbul 'Tiyatrosuna intisab etti ve halk 
karşısında sahneye ilk defa «Varan Üç):, 
piyesinde Çocuk Safi rolünde çıkdı; daha 
sonra «Baba Hindi)) de Yekta, «Bulunmaz 
Pansiyonıı da Kekeme, «General ÇöpçataınJ) 
da asker, «Şöminedeki Cesed»· de papa8, 
«Yürü yavrum yürü» de memur rollerini 
muvaffakiyetle oynadı. Sinemada da «Ay
şe Kızn filminde baş rolü aldL İstikbali aJr
dın görünür bir sanatkru-dı.r. Bağlruna, ke
man, piyano çalar ve güzel şarkı söyler, 
öyle ki 1964 de plak doldurmaya da başla
mışdı. Spor ile de ilgilidir, bir ara Beşiktaş 
Kulübünde kalecilik yapttıışdı. Artistler 
Cemiyeti üyesidir, Bayan Necmifer (Yent-
yuvıa) ile evlidir. · 

Hakkı GÖKTÖRK. 

DANİŞ BEY (Hüseyin) - Edib, mu
harrir, gazeteci; bilhassa İran edebiyatı 
üzerine eserleri, tercemeleri ile tanı.nmış
dır; 1870 de !stanbulda doğdu, !stanbulda 
yerleşmiş iranlı bir tüccar olan İsfahanlı 
Haşim Efendinin oğludur. Rüşdiye tahsili 
gördü, Mülkiye Mektebine girdi ise de biti
remedi, bir ara bir fı.ıansız mektebine de
vam etti, hususi olarak ingilizce öğrendi; 
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bir ara Prens Sabahaddin Beyin hocası 
olarak bu prens ve baoası Damad Mahmud 
Paşa ile birlikte Parise gitti ve bır sene 
sonra :ı.stanbuıa dönerek Düyunu umumi
ye i.aaresınae memur oıctu; bu iaareae yir
mi uç yıl çalışarak terceme mucturıugune 
kadar yukseıai. Ayrıca uaıatasaray .::;uıta

nisinde farsca, İstanbul Damıtununu Ecte
biyat l<'aküıtesinae :ı'ars eaebiyatı muaüim
liği yapdı. 1910 da ıran mılli mec1isine 
'l'ebrizıiler tarafınaan mebus (Azerbeycan 
Mebusu) seçilcii ise de kabul etmedi, 'ı'Ür'" 

kiye tabiiyetini ve 'l'urkiyeyi terketmedi. 
. ı;;aebıyatı Cediae MeRtebi havası ıal

tında şiir He de meş_gu:ı. oiau, Serveti Fü
nunda yayınladığı şıirıeri kenaisine şair 
dedirtecek kifayetde olmadı. Serveti Fü
nun iıe o aevrin diger mecmualarında ve 
günlük gazetelerinde eaebi konulara.a ma
kaaleleri vardır. 

1942 de Ankiarada vefat etti, naşı ts
tanbula getirilmişdir. Gaayet nazik, kibar 
bir zat idi. 

Eserleri: Nevayi Sarir (ilmi makaale
ler), Rafael (Lamartine'den terceme), Se
ramedanı Suhan (İranm büyük şairleri 
hakkında), Tfiliıni Lisanı Farisi, Hediyei 
Sal, Karıvanı Ömür (türkçe şiirleri), Ömer 
Hayyam ( ilk baskısı Riza Tevfikle bera
ber), Fransızcadan Türkçeye ( Hukuki ve . 
medeni lügat). 

Bibi.: İbrahim Alaeddin Gövsa, Türk meş .. 
hurları .. 

DANİŞMEND (İsmail Hami) - «Mü
ellif; 1899 da Merzifonda doğdu. Babasının 
adı Emir Mahmud Kamil, anasının ıadı 

Melekdir; :aayan İclal (Par) ile evlidir. 
Arabca, acemce, latitıce, fransızca, sümer
ce bilir. ilk ve orta tahsilini hususi yap
dı, Beyrut Lisesinde okudu, Mülkiye Mek
tebini bitirdi (1913). Sivas Kongresinde. 
İstanbul mümessili ve beş kişilik divanı ri
yasete dahildir. Türkiye İlim ve Sanat Ce
miyeti kurucularındandır (1955). At yarı
şını sever. Türk musikisine, resime merak
lıdır. Muhtelif Avrupa, Afrika ve Asya 
memleketlerine gitti. Eserleri: · Fransızca 
Türkçe Resimli Dil Kılavuzu ( 3 cild) ; 
Türklerle Hind A vmpalıların Menşe Bir
liği (2 cild); İzahlı Osmanlı Tarihi Krono
loj'isi · (4 cild); 31 Mart Vak'ası; Garb 
Menbı1larına göre Eski Türk Seciye ve Ah 
lakı; Ga.rb Menbalarına göre Garb Mede
niyetinin menbaı olan tsıam Medeniyeti; 

-----------------
İstanbul fethinin insani ve medeni kıyme
ti; Tarın Kurumuna açık IVıektub; .fı'atinin 
hayatı ve r etin ·.rnKvımı; Destan ve Divan 
l!.ıue01yatıarmoa :ı.sıanouı ~evgısı; ·.ruı:kıyat 

ve ıs1amıyat ·.ı-etkıkıeri Kuıııyatı; Ali Süa
vinm ·ı·un<:çwugu; tlaıtacıriın l:-'rut :t,;aferi; 
Isıamın ustumugu; 'l'arih ve ~fsaneye göre 
Araoıarın ıı:;ıanouı Seferi.eri (Tercemeıı. 

( Bu hal tercemesi Kim Kımdir Ansiklope
aisınuen aynen aıınmışaır.) 

DANİŞMEND SOKAĞI - Yukarı Bo
ğazda Buyww.erenin sokaklarıncıan; yeri
lle gmwp ~u saıırıarın yazııaıgı. sıraaaki 

durumu tesbıt ectuemeoı (,araııl<:, Hlo5). 

DANİYAL (Balıkçı) - · 19.00 ile 1910 
arasıncta çengeıköyü'nün tulumbacıların~ 

aan; nem koşarıı .tnr tulumbacı icıi, hem de 
bir· erkek ,guzeli, merd bir delikanlı idi. 
Çengeıköyü sanctığıi1daki tulumbacılığı 
pek kısa surmuşctur, bır sevda. yuzunden 
(_.;engeıköyuncten Istanbula kaçdı, ayyaşlı
ğa vurau; 1908 senesi başında 25-26 yaşla
rında ve müteverrim iken, Eminönü Balık
pazarı :iskelesinde .sızı:b kaldığı bir sanda
lın içinde donmuş olarak ölüsünü buldu
lar. 

Tulumbacılığın revnaklı devrindt, Mer
divenköylü halk şairi Tevfik Karkan tara
fından şu manzume ile övülmüşdür: 

Tulumbacılığ'ın yüzünün akı 
Sırım gibi şehbaz çakı mı .çakı 
Urum kızı gönıil kuşun uçurmuş 
Namesinin alev alev evrakı 

Kendi güzel adı güzel Daniyal 
Aşkına çakayım rakı ver rakı 
Yalın ayaklarla koş be yangıncı 
Göı' bak neymiş gönül evi irakı 

Nasıl ateş imiş sen bıçkınıDI.Ul 
Sebebrisi küserek şu iftirakı 
Tulumbacılığın sende toplanmış 
Cümle nümayişi her tumturakı, 

Gülle topuk çakır pençe Çengelll 
Namın istanbulda tuttu afa,kı 
Bir açık ya.reye behey insafsız 
Merhem olacakken kon'İll' mu yakı 

Tasvirini koydum işte karşıma 
Bir ayaklı mani oku da şakı. 

* 
Adam aman «yalı var» 
Tevfike hiçden küsmüş bir zalim Daniyal var 
Adam aman «yalı var» 
Küskün ise o dilber ayağına düş yalvar. 

Vasıf HİÇ 
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DANİYAL (Kayıkçı Laz) - -1885 ile 
1895 arasınaa u sl{uctar Baıaoan iSkeıesi 
kayıkçııarınoan pırpırı bir laz · uşağı oıub 
gaaye~ıe cıııber bır aeııkanlı iai; uı:,guaar

lı haıK şa.ıri 'J.'ophane ketebesına.en Aşık 
Razi'nin evrakı metrukesi arasınaaki ctef
terleraen birinoe bu genç içın şunıar yazı
lıdır: 

((Zuhurunda_ 18-20 yaşlarında idi, 
uzun boyıu, kara yağız, pent.,.:e~i bır bıçkın 
oğıan ıuı. ~ e zaman ogrenmış, neı-eae ve 
kımaen ogrenmış bııinmez, gaayetıe gü.:,eı 
satranç oynaı-aı . .nem yuz ve vucut yapısı 
güzeııigi hem de usta bir satranç oyuncu
su oıarak uskuaaraa öylesine bir şonret 
sahfüı oıa.u ki, beyıer pa§aı.ar Balaban is
keıesincteki Hamlacılar Kahvehanesine 
Kayıkçı Daniyel ile satranç oynamayıa ge
lirıerai. Oğlanın kayığı saatlerce · iskeleae 
bağlı kalır, oyunlar derin sessizlik içınct:3 
merak ve dikkatle takib edilir, bir an gelir 
oğıanın laz ağzı ile: - Şah dedum s,ana 
daa paşababacuğum, bey babacuğum !.. di
ye sesi duyuiur ve ~arşı taraf Daniyalın bu 
ihtarı takib eden ikinci veya üçüncü ham
lesinde mat olurdu. Zeki, hai hatır sayar, 
iki oyun yenerse, üçüncüde yenilirdi; o 
beyler paşalar da giderlerken: - Daniyal.. 
seni işinden ettim!.. diyerek kibara.ne bir 
tavırla delikanlının avucuna bir kaç meci
diye, hatta. bir altın bıralnrlardı ki o za
mana göre çok büyük para, çok büyük bah
şişdi. Yazın Çamlıcalarda, Libadede, Göz
tepede, Erenköyünde, Boğaziçinde köşk
lere, yalılara dıivet edilir, gittiği o yerierde 
kibar ve rical kaşanelerinde gece yatısına 
alakonulurdu. Toy oğlanlık zamanındıa., 
17:..ıs yaşlarında bir zengin dul hanım bu 
güzel kayıkcıya ·gönül vermiş, İstanbulda 
emsılli pek çok görülmüş maceralardandır, 
araya çöp çatan bir kılıavuz kadın koymuş, 
altın kesesinin de ağzını açınca bir gece 
oğlanı Salacakda bulunan yalısına getir
terek c4mehdbına çekmiş, hatta Daniyala 
evlenme teklifinde de bulunmuş ise de laz 
uşağı kabul etmemiş: - Sırrını faş etmem, 
ama evlenmem, arada gelir giderim, hedi
yesini, altınını alırım, demiş. Bir Üsküdar 
İskelesi karşısındaki Kolluk Hamamının 
önünden geçiyordum, Kayıkçı Daniyal da 
hamamdan çıkıyordu, bir adam: - Saatler 
olsun Daniyal, bu gece hanımındasın ga
liba?.. dedi, oğlan da başı ile tasdik etti. O 
tabakadan .gençler, arasında jigololuk ayıb 
sayılmaz, hatta geçer akçe güzelliğe s_§.hib 
olma dolayısı ile övünülür, hanımının adı-

----
nı ifşa etmek ise delikanlılığa yakışmayan 
bir kahbeıik bilinir. Kayıkçı Damyaı.ı na
İnaınctan çıkarken görduğüm ve o gece ha
nımına misafir olacağını öğrendiğim gün, 
oğıanın şanında bir destan yazmış ioim; bir 
suretini posta ile Balaban Iskelesine Ham
lacılar Rahvehanesi adresi ile Dariiyala 
gönderdim, cahil genç hoşmid mu oıdu, 
kızdı mı bilemem. Oğlan kurraası çıkdığın
da bahriye ask~ri oldu idi. Bütün emsali 
gençler gibi tulumbacılık da_ yapmışdır. 

l.Jskudar Dfilre Sandığı uşaklarınctandı; o 
sandığın bir grub resmi arasında o da go
rüHır, zan eaeriın ki güzel delikanlının tek 
resmidir.>:, 

DESTAN 

Hanım : 
Bir kayıkcı sevdim bedel cihaııe 
Görmek için hergün bulsam heba.ne 
Ka.yıkcılar içinde o bir dane 
Daniyalun bir da.ne! 

Daniyal: 
Feracesi limon küfü ak yaşmak 
Usul usul gerek ona yanaşmak 
Bin içinde bir yaratmış onu Bak 
Hanımımı aman Hak! 

Hanım : 
Kakülleri kara gözler kestane 
Bıçkın oğlan bakışları mestane 
Aşkı ile düşdüm türkü destane 
Aman aman destaııe ! 

Daniyal: 
Hanımımı beklemeye alışdım 
Sayesinde güzellere karışdım 
Küskün idim bahtım ile barış!hm 
Aman aman barışdım! 

Hanım: 

Ayak yalın sine uryan şehbazım 
Nazlanma da yalıya gel haylazım 
Camehaba alsam sanki ne Iıi-zım, 
Aman aman ne lazım! 

Daniyal: 
İşmarmı çakdı hanım lazma 
Altın mısır serper bu aç kazma. 
Gaflet ile uydum bıçkın nazma 
Aman bıçkın nazına! 

Hanım: 

Trabızon bezi gömlek donu ak 
Serde al fes ince belde al kuşak 
Adı güzel kendi güzel şu uşak 
Aman aman şu uşak! 

Daniyal: 
Hanımım al fes al kuşak don · gömlek 
Boşdur ama yalın ayak civelek 
Hani altın saatim altın köstek 
Altın saatle köstek! 
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Hanım : 

paniyabm kara yağız oğlandır 

Kopukluğu biçilmiş bir kaftandır 

Şu pırpırı hAli ile yıımandır 
Aman o pek yamandır! 

Daniyal : 

Bir yüzük ister oğlan ergenlik 

Hem on altın balı§iş gerek gecelik 

Olamam ben yoksa çantada keklik 
Aman çantada kelclik! 

Hanım: 

Daniyalım bir soy~nswı dökünsün 

Aynada kendisin görsün övünsün 

Kendi güzelliğin be oğlan süsün 

Güzelliğin be süsün! 

Daniyal : 

Hani çuha pohır çuha camedan 

Dallı güllü i§lemesi sırmadan 

Soyunamam utanırım aynadan 

Aman aman aynadanf 

Hanım : 

Yeter nazın a kayıkcı kopuğu 

Terk eyle de nüm.Ayi§i yapuğu . 

Daniyalım yürü gel vur topuğu 

Vura vura topuğu! 

Daniyal : 

Hanımıma oynaş olurum ama 

Yakışır mı don gömlekde kırk yama 

İsterim kabzası elmaslı kama 

Aman elmaslı kama! 

Hanım: 

Daniyalım işte donandı boğça 

Hem hamam parası bir kese akça 

Pabucunda bile güıııÜ§dür nalça 

Aman gümüşdür nalça! 

Daniyal : 

Hanımım kayıkla geldim bu gece 

Yolu izi göster oynQlın gence 
Gece kısa bu(ıqalım erkence 

Aman aman erkence! 

,\şık : 

Kapayalım cAmeMbın kapusun 

Çıkmaswı dı§&l'l yanık kokusun 

Nev icad destam cihan okusun 

Aman cihan okusun! 

(Tarih) 

Hanım sevdi kopuk bir daltabanı 

Lazoğlu Daniyal şah balabanı 

MW'assA tarihle . çekdi Aguuşe 

«Kayıkcıgüzeli o. laz oğlanı» 

1307 (1889 - 1890) Visıf litÇ 

..... +ı-ae - DANİYAL BEY 

DANİYAL BEY - Geçen asır sonları ile 
asrımız başında yaşamış ıbüyük kalender hafa 
şairi Tophane ketebesinden Üsküdarlı Asık 
Razini,n manzumelerle övdüğü nevcivanlardan 
olub Asık Razi bir tarih kaydetmeden ayrıca 
şu satırları defterine ilave etriıişdir : «Bursa 
tüccaraını muteberanından . Kazaz Abdünnafi' 
Efendinin mahdfuni melahetpenahı olub habası 
uşaklarından Sürmeli Osman namında bir çap~ 
kının igvası ile ·babası çekmesinden sirke+- töh
meti ile haneden matrud oldukda İstanbula firar 
ve şehrimizde külhen nişin mühmel dilberana 
mülhak olub Hocapaşa Çarşısında hammallık 

iderdi, ,bir mürahik taze feta, gene irisi dürri 
yetim, esas keyfi ibtilası ile sefilü zelil iken 
günlerde bir gün Hocapaşa Hamamının kadın• 
lar hamamCl'Sı dul hatuınun nazarı muhabbeti 
iğlana duş olwb haneberduş Daniyal Beyi çir.ki 
mezelletden halas eylemişdir, elhak hac seva. 
bıdır. Bu vekaayi sebavetim zamanında olub 
hamamcı dul hatun ebem Hanife Dudun.un hem 
şiresi idi .,ki Haniıfe Dudu bu Daniyal Bey mad. 
desindeın karındaşı ile dünya selamını · kesmiş 
idi. Hikayeyi validEm merhuİneden dinlemiş 
idim». 

Razinin haneberduş Daniyal Bey şanındaki 
manzumesi şudur: 

Kı'barın düıkünü bahtın küskünü 

Pırpırılar ıAbı Daniyal Beyim 

Döıedim dayadım gönül köşküııiı 

Seninçün vallAbi Daniyal Beyim 

Güzellikde yekta külheni feta 

Göı· bak idem tArif Daniyal Beyim 

Perçeminden tut da pılyinedek tA 

Kaddi sülüs elif Daniyal Beyim 

Kaş gözlerin nakşi ZülcelAI bah~i 

ŞAhin başlı püser Daniyal Beyim 

Onyedi onsekiz çağı da yahşi 

Ah6yi sebükser Daniyal Beyim 

KAkülleri sünbül tatlu dil bülbül 

Anber topak nı\fin Daniyal Be}im 
Gazebe de gelse gamzeler giil gül 

Humret üzredir renk Daniyal Beyim 

İki kara çakıl durdurur akıl 

Anber toprak nAfin Daniyal Beyiııı 

Koşarlı ayaklar billurlu nakıl 

Geç topuk tılfirin Daniyal Beyim 
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Bir nazlı bey öyle çul çaputla sciyle 

Gezmek reva mıdır Daniyal Beyim 

Ala al çuhalar kesdireyim şöyle 

Külfet dava mıdır Daniyal Beyim 

Balchr bacak çıplak hem yalın ayak 

Oola§mak hiç olmaz Daniyal Beyim 
Baldırlara tozluk yaraşur elhak 

Gülle topuk şehbaz Daniyal Beyim 

Şol güzel ayaklar giymez mi filar 

Hele güllü çorab Daniyal Beyim 

Topuk nümayişi UŞ§Mcı talar 

Nakşi payi milırııb Daniyal Beyim 

Böyle külhen ni§in olmak bil ki §İn 

Var gir hamama sen Daniyal Beyim 

Boğça hediye hem akçesi peşin 

Bir de atlas kisen Daniyal' Beyim 

Yıkan giyin kuşan hüsne gelsün şan 

AguU§e gel sehbaz Daniyal Beyim 

Aşkınla bak olmuş gaayet perişan 
Şol nigA.rı aşkbaz Daniyal Beyim 

iki ohız yaşı kınalı bap 

i>ime anam h&tun Daniyal Beyim 

Olsa dahi hatta yekçeşim ıaıı~ 

Altun gerek altım Daniyal Beyim 

VAsıf HiÇ 

DAN1YAL ÇAVUŞ (Zaralı) - 1887 ile 
1888 arasında O'sküdarda · Selimiye Kı'§lasmda 
atlı posta çav~luğunu yaıpaın bir delikanlıdır; 
Usküdarlı halk şairi Aşık Razinin evrakı met• 
rukesi arasında bir defterde bir aşk macerası ~ 
nin kahramanı olmuş bu gencin hayatı şöylece 
anlatılıyor : «Zaralı Daniyal Çav~u ,bir gün 
Çiçekci Kaıhvehanesiınde gördüm; posta çantası 
omuzunda atla geçdi, bilenler : - tşte Nu.hku. 
yusundaki paşa kızının çavuşu bu delikanlı · 
dır!. .. dediler. Esmer, kara gözlü, tığ ,giıbi, elhak 
erkek güzeli idi. Güzel çav~ konağın önünden 
atla gelib -geçerken paşa kızı oğlaını sevmiş. Bir 
gün de dayanamamı'Ş, çavuş ge~erken kafesi 
vurmuş, Daniyal Çavuş da bir şey söyliyecek
le.r zannı ile durmuş. Sonra her geçişinde kafes 
vuruldukça konakda kendisi ile meşgul olan bir 
kadın veya kız buluınduğunu anlamış. Bir ara 
da Kışlanın su yollarında anza olmuş, kışla bir 
hafta kadar susuz kalmış; askerler abdest al . 
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mak için takım takım civardaki çeşmelere gön
derilmiş. Paşa kızı da konaklarının harem hal_ 
kından birkaç kadın ile ,bir misafirliğe giderken 
Çiçekci Kahvesiınin karşısındaki çeşme başında 
çavuşu görmüş, çıplak ayaklarında takunya, 
paçalar sıvalı, ceketi omuzda, sırtında bir göm
lek, fes arkaya atılmış, kakülüinsü bir tutam 
saç alnına dökülmüş; oğlanı bu nümayiş Pe gö. 
ren kızda aşk at·eşi birden harlamış ve kız ora. 
cıkda bayılıp düşmüş. önce kimseler bir şey 

anlamamış, hatta kızın yüzü:-ıe serpilmek :izere 
tas ile su getiren de güzel çavuş olmuş. Vaıt'a 
sonra sonra anlaşılmış. Kızın paşa babası da 
alaylı paşalardan, neferlikden paşalığa yüksel_ 
miş bir zat imiş, oğlanın kumandanı ile görüş
müş, soyu sopu temiz çıkarsa damadım olma -
sın.da hiçbir mahzur yok demiş. Zaradan sor_ 
muşlar, temiz · kağıdı gelince de hemen nikaıh 
kıyılmış.> 

Aşık Razi kalenderane edası ile ,bu macera 
üzerin-e kızın ağzındaın ıbir manzume yazmış• 

tır 

Çavuıumun omuzunda nazarlık 

Muhabbete n'olur uysa pazarlık 

Uymaz ise ben canıma kıyarım 

Kışlasının karşısında mezarlık 

Çavuşumun belde kasaturası 

Çahk kaşlar dilber yüzün turası 

Nakdi canım vermeye ben hazirım 

Tükendiyse eğer harclıık parası 

Çavuşumun şAhin bapnda al fes 

Vahşi pelenkdir ki sevemez herkes 

Yarın ~ydi adhA çekip bıçağı 

Aukı şeydAııı koç (?) yerine kes 

Çavuşurnun ayağında takunya 

Selvi fidanı mı disem o boya 

Abdest almak için gelmiş çeımeye 

Reşk idilir pAyin bus iden suya 

Ç:ıvu§umun aı·dı bir dizi asker 

A:h geçer dolu dbgin her seher 

Sdamına duran uşşaka o şuh 

Kah tebessüm itler kAhice küser 

Çavuşumun palaskası armalı 

Nevhat civan bıyık yok ki burmalı 

Tenhada bir rastlayub da o şAha 

Nezaketle adın sslın sormah 
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Çavu§utnun hal hatırın kim sorar 

Lütfedüb söyledi ismin şehsüvar 

· Cemaline elhak gııayet yaraşmış 

Daniyalmış ne de güzel adı var 

(Tarih) 

Geçerken kafese bakardı çavuş 

Her sefer işmarı çakardı çavuş 

Çıkıp yüz nefer söyledi tarihin 

«Hanımı çileden çıkardı çavuş» 

1405 - 100 = 13-05 (1887 - 1888) 

Tarih lafzen yüz üzerine tamiyelidir. 
Vasıf HtÇ 

DANİYAL EFENDİ (Seydişehirli) - Ka
lender meşreb halk şairi Tophane ketebesinden 
trsküdarlı Aşık Razinin evrakı perişanındaki 

bir manzume ve hatıra kaydına -göre geçem as
rın •ikinci yarısında Fatih medreselerinden 
Ayak Kurşunluda aşın derecede güzelliği _diL 
lere destan: olmuş iffet ve ismet salübi genç bir 
softa; bir şeker bayramı günü sekiz on gene 
toplaınırlar, hocalaıinın evine el ·öpmeye gider. 
ler; bu ziyaret esnasında hoca efendinin gaayet 
kıymetli el yazması bir Niyazii Usri Diıvanı ça• 
lınır. Daniyal arkadaşlarından Kadem adında 
bi.r laz delikanh::lan şüphelemir ve şüphesini 
belli etmeyerek Kademi göz habsına alır . ve 
birkaçı .gün sonra onu, çaldı:ğı divanı bir -saıhha
fa satar iken yakalar. Araya şefaatciler girince, 
d,ivan.ına kavuşan hoca efendi : «Daıniyal bize 
olan hürmet· ve sadakati yolunda hataya düş -
müş, ben o divanı okumak üzere Kademe ari
yet olarak vermişdim, satmaya kalkma~ı ayıp 
aınma. Kadem hırsız değildir» der. Hapisten ya. 
kasını kurtaran iaz delikanlı da «Namusumu 
bir paralık etti, namus lekesiıni kan temizler» 
diyerek bir saıbah ,güzel Daniyal Fatih Camii 
iç haremi avlusundaki şadırvan başında abdest 
alı:r i,ken arkasından bıçakla vurarak zavallıyı 
şehid eder. Razi Seydişehirli Daniyalin güzelli
ğini övme yolunda bir ınanzu.ıne ile ölümüıne 
bir tarih yazmıştır: 

Softa nevcivanım güzeller şahı 

Ayak Kurşunlunun bedri tam _mahı 

Paniyal Efendi ismi şerifi 

Kaddi çekmiş nurdan sülüs elifi 

Seydişehirlidir danişmend şehbaz 

Anda tamam olmuş edtbAne naz 

Hacesinin odur gözünde niıru 

Gurbet diyarında gönül süruru 
Payin bus itmeğe refikan teşııe 

Pervane olmuşlar hem ateşine 

Perşenbe günleri cuma gecesi 

Soyunur hamamda o güt goncesi 

Halvetde bir melek resrnitse hayöl 

İşte ol melekdir softa DAniyM 

Şol sular ki akub yıkar bedenin 
. . 

Gülab olur ıtrı ile ol tenin 

Kakülü hattiyle gör Ayeti Nur 

Cebini pakinde celi okunur 

TAiibi ilim o timsali ismet 

Timsali iffeti Beni Muhabbet 

Kamaşur narinde did!li evMş 
Hurşidi gördükde misali haffAş 

TARiH 

Tarihin söyler iken perişan bi medlim 

«Sad hayf gitti ondokuz yaıında Daniyalim» 

1321 (1903) 

Vasıf HtÇ 

DANtYEL (Turşucu) - 1943 ile 1945 ara. 
sında Eminıönü BaJıkpazannın meyhanelerinde 
dolaşır uyıgunsuz güruhundan nıüraıhik ·bir 
musevi ,geınci idi, kıocaman bir cam kavanoz 
içinde sözde turşu satar, aslında ise muhaıbbet 
dellalı idi, o kirli yolda, yine turşuculuk ile 
dolaşır Rafael adındaki babasının yamağı idi. 

Turşucu Daniyel'in resimlerinden : 

«Müıterim Balıkçı Çopur Hasan~ 



DANTELACl SOKAĞI 

Tur§UCU Daniyel'in resimlerinden: 

«Arkad8§ım Balıkçı Rifatı. 

fakat kendisi de gaayeUe mahbub bir gene ol 
duğu için babasından kat kat üstün iş görürdü; 
peyledikleri müşterileri biri Hasköyde diğeri 

Tar labaşında iki raındevu. evine götürürler idi 
ki Hasköydeki ev zendostlarm hizmetinde idi, 
Tarlaıbaşındaki ev ise . bir acaıö yer idi, oğlan 
esvabı ile dolaşır, başları oğlan gibi tıraşlı kız 
uşakları, kız gibi uzun: saçlı ve entarili hizmet• 
karları vardı, öylesine bir yer idi ki, kızlı oğ
lanlı müstahdemleri hatta kızılderili, çinli, 
hindli, meksikalı kıyafetleriıne girerlerdi. D:ı

niyelin kendisi de Tarlabaşındaki ,evin şıkır -
dımlanndan idi. Fakat ,bu kirli gencin rasinı 
sanatına karşı bi.iyük bir kaa:biliyeti vardı. Tur_ 
şu satarak dolaşırken meyh§ınelerden birinde 
mola verdiği zamanlar, müşterilerinden nazı 

geçenlerin resimlerini çİ.7Jerdi; bir meraklı· çı -
kıp da Daniyelin eline her akşam birkaç kuruş 
verek yapdığı resimleri toplamış olsaydı, kea.. 
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dine has kıymetde bir koleksiyoın sahibi ohıt.7" 
du. Çok düzgün tü:rkce konuşurdu, mu.sevi 0 ij 
duğu aslaa anlaşılmazdı. 1945 den sonra ortalık
da görülmemişdir, babası Rafael 4~ o yıllarda \ 
ölmüş idi, onun ölümünden sonra kendisini çir.> 
ki mezelletdem kurtararak edeb yolunda bir is': 
tutmuş olduğu tahmin olunabilir. · · 

Hüsnü KINAYLI 

DANTELACI SOKAĞI - Bakırköyün so • 
kaklarından; köyün göbeğinde, Hüsreviye So .. 
kağı ile Bakırköy Hamamı Sokağı arasında \ 

uzanır (1934 Belediye Şehir Rehberi, Pafta 12)( 
Yerine gidilip şu satırların yazıldığı sıradaki 

durumu tesbit edile~edi (1965). 

DANTON (Nizameddin) - Gazeteci, mu,' 
harrir ve mütercim, büyük mütefekldr ve ce} · 
· mal aşıkı zamaınının en büyük kalenderlerin . .: 1 

den biri; Osmanlı imparatorluğunun Trablus.\ 
garıbda son naibi sultanı Şemseddin Paşamn oğ. 
ludur, 1890 - 1895 arasında İstanbulda Göztepe
de doğdu, Vefa tdadisini •bitirdikteın sonri 
Fransaya gitti, Parisdre Sor:bon üniversitesin~· 
felsefe şubesinden diploma aldı, memlekete, 
döndükten sonra bütün ömrünü ,basın alemind2 ·· 
geçirdi ve 1946 yılı mayısında tstanbulda öl. 
dü; kabrine, üç beş vefakar dostunun uğurladı
ğı bir kimsesiz, garib adam olarak tevdi edik 
di, son vazifesi An~dolu Ajaıısıın.da icU. Nıza. 
m-eddin Danton'un: ölümü üzerine Nızameddiıı 
Nazif Tepedelenlioğlu asil vefakar lığın örneği 
şu güzel yazıyı yazmışdır : 

«Hadiselerin ıne garib bir cilvesidir . bu;i 
Traıblusgarb ile Bingazi üzerinde İtalyan ideli· 
alarmın pek yalçın bir Araıb . inancına çarpa .. 
rak tuzbuz olduğu bugünlerde Osmanlı tmpa-? 
ratorluğu Trablusgarb naiıbüssultaıru Şemsed
din Paşa merhuınuıi biricik mahdumu ve irfan· 
muhitlrerimizin mümtaz şahsiyeti Nizameddiıı 

Danton vefat etmiştir. 
«Başta Anadolu Ajansı olmak üzere Tür .. 

kiyenin bütün gazete ve mecmuaları ile kitab--< 
cılık alemimizi ve Türkiyeye uğrayıp geçmiş 
ol:::.t1 ya:bancı muhabirlerle şu anda aramızda 
imlunan bütün yabancı gazeteler. ve ajanslar 
mümessillerini taziyete layık görürüm. Niza .. 
ıneddin Danton'un ölümü ile kaybettiği oriji -
nal ve şahsiyetli hemşeriden ötürü tstanbul 
şehriıni, ve çok teır.iz ruhlu, fedakar ve fera~ 
gatli, asil bir vatandaş kaybettiğinden ötürü der 



ANS1KLOPED1S1 - 4233 - DARANGO (Perildi) 

bütün Türkiyemizi teselli e&emiyeceğimi ise 
bilmekteyim. 

Nizameddin Danton pek yüksek taihsilin 
diplamaları ile aramızda tam bir insan olarak 
yaşadı. Bilgi .göklerinin en üst ve üstüın taba
kalarında yalnız iyi insan olabilmek için yıl -
!arca kanat sallamış ve iyi insanları aramak 
için cemiyetin: en aşağı tabakalarına kadar in
mekte dahi tereddüd etmemiş olan bu büyük 
insan, dostluğu bir imtiyaz gibi dağıtmazdı; 

berkesin dostu idi. Ben onu gördükçe, hafifçe 
aksayan yürüyüşü ve filozofça mühmel kıyafe_ 
ti ile, Şimali Afrakadaki son Osmanlı ,günleri• 
niın canlı bir heykeli ile karşılaşmışım sann _ 
dım. O, Trabhısta ulduğu ,giıbi Tunusta ve M:. 
sırda da. hakimiyet iddialarına devam ederken 
siyasi ve mali aczin en korkunç derecelerine 
düştüğünü düşünmeğe lüzum görmiyecek de• 
recede geniş ka1bli ve kendince rind obn bir 
devrin cici bir hatırasıydı. 

«Trablusgal'b naibüssultanı devletlı'.'i, fe ~ 
bametlı'.'i, Şeınseddin Paşa hazretlerinin necib 
mahdumlarr Nizam•eddin Danton -beyefendi 
üzerine Cenabı Hakkın rahmetini niyaz ede -
rim. 

«Çok temiz ruhlu, pek münevver bir vatan. 
daş kaybettiğimize inanalım.» 

(N. N. Tepedelenlioğlu, 14 Nisan 1946). 

DARACIK SOKAK - 1934 Belediye Şe _ 
hir Rehberine göre Beyoğlu Kazası merkez na
hiyesinin Kamerhatun Mahallesi sokakların _ 
dan; Eczacııbaşı Sokağı ile Kalyoncu Kolluğu 
Caddesi arasında uzanır; yerine gidilip bu sa
tırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit edile
medi (Ocak 1966). 

DARAGENLi (Hilıni) - Armatör, 1917 de 
Saınsuında doğdu, Nadir Bey ile Neviye Hanı
mın oğludur; ilk, orta ve lise tahsilini Galata
sarayı Lisesinde tamamladı (1938) ; 1942 de 
İstanbul üniversitesi Hukuk Fakültesinden dip_ 
loma aldı. Fransızca bilir; Galatasaraylılar C~
ıniyeti, Galatasaray Spor Kulübü, İstanbul Ku
lübü üyesidir. 1939 ile 1960 arasında bircok Av. 
rupa memleketlerine seyaıhatları vardır. 

Bibi. : Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

DARAGNES (Jean. Gabriel) - ünlü fran
sız ressamı, bilhassa «Kitab Resimleme Sanatı• 
Üzerinde çok geniş ve derin bilgisi olan bir 

sanatkar; 1945 - 1948 arasında önce _Ankara
da sonra İstan.ıbulda, çok usta, seçkiın ressamla!" 
tarafından resimlendirilmiş kitablardan bir 
sergi açdı; İstanbuJdaki sergisi, editörler hariç, 
çok geniş bir ilgi topladı. J ean - qabriel Da. 
ragnes, Güzel Sanatlar Akademisinde Kitab 
Resimleme Sanatı içiın ayrı bir öğretim şubesi 
açılması için Milli Eğitim Bakaiılığina bir !'a
por verdi ise de o teklifi de tahakkuk edemedi. 

Bibi. : Metin Toker, makaale, Ctımhuriyet Gazetesi. 

DARAGO (Reşad Nuri) - Türk kültürü
ne ve İstanbul basınına yı'llar boyunca büyük 
hizmetde bulunmuş ünlü mütercim, muharrir, 
gazıeted; 1891 de tstanbulda doğdu; Nuri BE!y 
ile Safiye Hanımm oğludur. Hususi tahsil gö. 
rerek yetişdi; fransızca, ingilizce, almanca öğ• 
rendi. 1908 - 1923 arasında Hariciye N ezare • 
tinde. mütercimlik yapdı; 1923 - 1925 de Türk
Yunan Mübadele Komisyonunda_ bulundu; 
1932 - 1934 de Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankasıında çalışdı; 1934 - 1942 arasında An . 
karada Ulus Gazetesinin fransızca nüshasr olan 
Ankara Gazetesinin müdürlüğünü yapdı; yine 
o sıralarda, 1936 - 1948, Mülkiye Mektebinde, 
1942 - 1948 de de Ankara Dil ve Tariıh - Coğ. 
rafya Fakültesiınde, 1948 - 1953 arasında da 
İstanıbul Liselerinde mullamlik yapdı. Ve Tür
kiyenin en büyük gazete1erinde terceme ve te
lif eserleri ile basın aleminin seçkin simalarrn
dan biri oldu; 1963 yılında vefat etti, ki o sira
da tstaın,bulda Dünya Gazetesinde çalışıyor -
du. 

İstanbul Gazeeciler Cemiyeti, Pen Club, 
Türk - Fransrz Kültür Oemiyeti üyesi idi. 

Fransızcadan Türkceye, Türkceden Fran
sızcaya lugat kitablaı-ı; fransızcadan türkceye 
çevrilmiş pek çok romanlar qaşlıca eserleri ol
muşdur. Türkceden fransızcaya çevirdiği eser
lerin eın önemlisi de «XV'I., XVII., ve XVIII. 
asır Türk Divan Şairleri» dir. 

Bibi. : Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

DARANGO (Perildi) - Hicri 1303, miladi 
1885 -:- 1886 da Üsküdarlı halk şairi Tophane 
ketebesinden Aşık Razinin bir manzumesi ile 
İstanbul külhanileri arasında güzelliği dillere 
destan olmuş bir italyan çııınık (B. : Çırnık) 
kaptanının oğlu, ve aynı zamanda babasının 
gemisinde tayfalık eden bir gene; Aşık Razi 
ayrıca kaleme aldığı bir tarih kıt'asında g,emL 
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nin adını da « Vankelistra» olarak kaydediyor. 
Halk. şairinin bir venedikli olduğunu söylediği 
bu gene gemicinin soyadı italyanca ise de vaf
tiz adı ile geminin ismi rumcadır; Perikli :Öa. 
rango'nun bir rum - italyaın melezi olması ge. 
rekir; manzumenin kaleme alınmasından üç se. 
ne sonra, 1305 de Galatada ;bir zaıbıta vak'ası·
na adı karışan Perikli Daraıngo yine bir ital
yan gemici olarak kaydedilmiştir. Raziniri man.. 
zumesi şudur : 

Mahlesi Darango namı . Perikli 

Frengi mahbubum ,vaı· Venedikli 

Güzelin esmeri bin içinde bir 

S?.ydi için ister bin türlü tedbiı-

Görmüş idim anı günün birinde 

Lımon İskelesi kahvelerinde . 

· K:ıptanzadedir o serenbaz feta 

Yalın ayak çıkar gönülde tahta 

Meşnıbi küşade bi perva bt bak 

Gemici civandır çabükü çalak 

Bir d2yı reftarlı kaameti gönder 

H,mçeı· ebııileıi nigahı ejder 

o~:,e:,iz ondokuz bıçkınlık çağı 

K ·1·a peı·çemleri korsan sancağı 

A: .zga dururdu hali vahşetde 

V .. hşeli görmedim ben bu haşmetde 

Bir tekellüm itsem italyanc:.;yı 

Attım gitdi inan ona kancayı 

Lchrizi muhabbet gönül kandili 

Ne gam didim yahu konuş kuşdili 

Verince şuhe bir sırmalı çevre 

Minnet ile k~bul itti gülçehre 

Ş.ıhri İstanbulu gezdik beraber 

Bi:ı mana taşır gör Arife haber · 

(Tarih) 

Hamulesi ala Girid sabunu 

Müjde olsun dellak ile natıra 

G2rmAbei safa içre mest olub 

Dlr nev icad tarih yazdım hatıra 

Yediden yetmişe gelüb okusun 

«Çımıkının adı Vankelisbra» 

1226 + 7 + 70 = 1303 

tSTANBUI, 

«Zabıta vak'ası da şudur : Galatada . Yağ 
İskelesi kayıkcılarından ve saıbıkalı güruhun
dan lstim Yani, tulumbacı . Kiryako, Haralaın. 
bo kaptanın Vasilikoz ınam beş çiftesi tayfala. 
rı:ndaı:1 Todori Apostol ve Aleksandri nam ge .. 
miciler refakatlerinde Perikli Darango ismin. 
de gene bir italyan gemici olduğu ;halde birkaç 
meyıhanede işret idüb cümlesi kör kütük sar
hoş Sidikli Eleniın.in umumıhanesine gitdikler_in
de aralarında kavga çıkıp İstim Yani gemici 
Todori Apostolu cerh ve katı ile firar eylemi~ 
dir. Kavıgacılardan diğer üçü derdest edilmiş. 
ler, kanlı döğüşe sebeb olan italyan gemicisi 
firar eylemek istemiş ise de, gemisinin bulun. 
duğu Yemiş tarafına kayık He geçmek ister 
iken, telaşlı halindeın ve mintanının yırtık· ol.. 
masrndan şübhelene.n bir kayıkcı tarafından 

tutulUıp zabıtaya teslim edilmişdir. Kaatil Yant 
aranmaktadır.» 

Hüsnü KINAYLI 

DARAYI - «Dara, miladdan önce VI yüz~ 
yılda yaşamış ünlü İran İmparatoru, Darios ) 
(M.ö. 521 - 486) ; onun adından alınarak me"'. 
cazen Melik, Hükümdar anlamında kullanıl -
mışdır» (Türk Lügatı); Darayı memleketimize 
İrandan id.!hal edilir, çeşidli renld-er üzerıride 
kalıın bir eski kumaşın adı. M. Zeki Pakalın 
«Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri» isim~ 
li eserinde : «... Başvekalet arşivinde hicri 
1183 (M. 1769 - 1770) tarihli bir vesikaya göre 
sipa:hi binbaşıları ile yüzıbaşılarının bayraklari 
kırmızı darayiden yapılırdı» diyor. 

Şam.da dokunan !benzerlerine «Şam Dara
yisi» gaayet kalın diğer ,bir nev'ine de « l?uladi 
Darayi» denilir; Evliya Çelebi XVII. nci yfö: 
yıl ortalarında istı:>nbulda da.rayici esna-fınuı. 

100 dükkan '500 nefer olduğunu kaydediyor. 

DARBAZ (Feridun) - Müzisiyen; 1927 d:e 
İstanbulda doğdu, Ali Mevlud Bey isminde bir 
zatın oğludur, annesinin adı Fıeride Firdevs 
Hanımdır; 17. ilk okulda, Karagümrük Ort~ 
Okulunda okudu, 1946 da Vefa Lisesini bitirdi:_ 
Yedi sene İstanbul Belediyesiınin 1.E.T.T. işlet• 

melerinde çalışdı. Musiki ile meşguliyeti 1943 
yılında başlamışdır; İstanbul Radyosuna inti. 
sab etti, Radyo neşriyatını idare etti, musiki 
mecmualarında yazıları intişar etti; Musiki 
Kültül'.' Derneğini kurdu; 1960 da tstaınbuf Ra4.-
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Feridun Darbaz 
(Resim : S. Bozcalı) 

yosunda prodüktör 
oldu. Bayan Mediha 
(Sönmez) ile evlidir, 
iki evlad sahibidir; 
biraz fransızca ve 
rumca !bilir. Vefa 
Kulüıbü ve Vefa LL 
se~i Mezunları Oe
miyeti üyesidir. Fut
bolu, yürüme ve de. 
niz sporlarınıı sever. 
Deneme mahiyetin
de şarkılar ve saz e_ 
serle-:r!i ıbestelemiştir. 

Bibi. : Kim Kimdir 

Ansiklopedisi. 

DARBHANE VE DAMGA MATBAASI -
istanıbul Darbhanesi Fatih Sultanı Mehmed ta
rafından kurulmuş, Damga Matbaası da 1845 
de Abdülmecid devrinde tesis edilmiş, :maliye 
bakanlrğına bağlı olan iki müEissese 193-'3 de 
«Darbhane ve Damga Matbaası Müdürlüğü,. adı 
ile bir müstakil müdürlük olarak birleştirilmiş. 
dir. 

Da.rbhane - İlk İstanbul Darbıhan,esi, Fa . 
tih Sultan Mehmed tarafıından Bayazrd civarın
da Bizans yapısı harab bir kilisenin yerin.de 
yapdınlmış bir bkada kurulmuşdur. Darbha. 

. ne XVIllI. asrın ilk yılla'rına kadar :orada kal
mışdır. Bu binayı gören XVII. yüz yıhn büyük 
muharriri Evliya Çelebi şu satırları yazıyor.: 

«Sultan Bayazıd kurıbiında darbhanei azim• 
dir. Yerinde bir kilise varmış, Fatih Sultan 
Mehmed Han kiliseyi yıkdırıp yerine darıbha"le 
inşa etti. Dört tarafı kale gfüidir. Darbıhane 
Eminliği büyük memuriyet.dir. Darbhane Ke:. 
hüdasr, simsarlar, katibler, sikkezen başılar rü
us ile tayin olunur memurlardır (Rüus, sadıra. 
zamlar tarafıından verilen memuriyet beratına 
denilir). Sikkeclier 300 nefer keferedir, · ama 
gaayet doğru adamlardır. Kalcılar 100 neferdir, 
hepsi yahudidir. Gördükleri çeşidli işlere göce 
da:rıbhanede çalışanlar dolaıbcı, telci, haddeci, 
cilacı, sayıcı, sikkeci, sebikeci, vezneci, yassıla
yrcı, sarraf, dideban (gözcü, muhafız) gibi isim
lerle anılırlar. Hiç birinden ,bir alçaklık görüL 
mez, ihanetleri görülse, Darıbhane Eminİ!Ilin 

einde kat'ı fıerman vardır, aman vermeyüb el-

lerini keserek Darbhane kapusunun önüne bı

rakır. Sikke vurucuları gelirken ve giderke.1 
uryan idüb ararlar. Darıbhane Ali Osman Dev_ 
letinin yüzü suyudur». 

XVII. asrın ilk yarısında Darbhane Baya
zıddaki •binadan Topkapusu Sarayında Biri!J.ci 
Avluda silah depoım olarak kulladlılan Aya 
İrini Kilisesinin yanındaki sureti mahsusada 
inşa edilmiş yeni bir binaya nakledildi ki za.. 
manımızda da aynı binada bulunmaktadır B. : 
Aya triıni Kilisesi; Birinci Avlu). 

Hicri 1119 (M. 1707 - 1708) yılında, Ba
yazıddaki metruk Darb'hane ,binası devrin pa
dişahr üçüncü Sultan Aıhmedin 'baş hasekisi 
Em~tulla,h Sultan tarafından yıkdırılarak ye -
rine muazzam bir Simkeşhane ,binası ile yaını
na bir sebil ve mek.teb yaptınldı. O tarihe ka
dar Çarşıkapusunda eski ve haraıb bir ibinada 
bulunan Siskeşhane Bayazıddaki yeni binası
na naklediliınce, boşalan eski Simkeşhaneyi de 
Sadırazam Çorlulu Ali Paşa satın alarak yık
dırttı, onun. yerine. de Çorlulu Ali Paşanın Ca
mii ve Medresesi yapıldı (B. : Simke~hane; 
Çorlulu Ali Paşa Camii). Bayazıdda XVII'-! 
asır Türk mimarisinin en güzel eserlıerinde.ı 

biri olan büyük Simkeşhane de 1957 - 1958 
arasında Adnan Menderes tarafından yıkdı ~ 

rıldı. 

Yukardaki satırlar Ha:dikatül Cevamiin 
Çorlulu Ali Paşa Camii maddesiındeki .kayde 
göre yazılrnışdır. Raşid Tarihinde hicri 1127 
(miladi 1715) yılı vak'aları arasında Darbha~ 
ne tar1hcesi bakımından dikkate değer bir ka. 
yıd vardır; Raşid : 

«Receb ayının yedinci günü (9 temmuz) 
Bayazıd Camii civarında kökcü dükkanların . 
dan yaıngın çıkarak Eskinişancı ve Kumkapu
y a kadar önüne gelen 1binalarr kül etti, bu ara. 
da Darbhane de yaP.dı» diyor. 

Kuvvetle söylenebilir ki Darbhane Sara 
yın Birinci Avlusu içine hicri 1119 (M. 1707 -
1708) de değil 1127 ( 1715) yangınından sonra 
ve alelacele yapılmış olan bir binaya alınmış. 
dır. Küçük Çelebizad,e Asım Efendinin hicri 
1139 (M. 1727) yıir vakaayii arasındaki şu kay
dı da az önceki hükmümüzü teyid eder : 

«Sarayi Hümayunda Darbhane binasının 
tamamlanması - Saray içindeki Darbhane bL 
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nası ziynet ve metanetden mahrum olduğu için 
kagir ve güzel bir ,bina iınşası ferman olunmuş
du. Yeni bina bu yıl tamamlandı ve 13 cemazi
yelahir salı günü ki (13 ocak) divan günüdür 
resmi küşadı yaprldı». 

Sadırazain Nevşehirli ibrahi:m Paşanın za. 
manında yapıl:mış olan zamanı:mızdaki Da:rıb -
haıne binası hicri 1248 (Miladi 183·5) de ikinci 
Sultan Mahmud tarafından yenileşdirilerek ta. 
mir ettirildi ve bu tamirde Darıbhaneye bir de 
hünkar dairesi ilav·e edildi. 

Bu son tamirde Dwlfuane kapusu · üstüne 
konulan tarih kitabesi şudur : · 

H ızreti Sultan MalJmud Han Hakaanı benam 

Tam idcr nAmı hümAyiınu aya.ri sikkeyi 

Eylııdi tevsiini ferman bu kenzi Azamın 

M:ıksadı Ali çoğaltmakdır şümhı sikkeyi 

H;Hemi mihre değı~mez nıikidi -rengini hayal 

İsmi samisiyle nakşi şemigAr sikkeyi 

Hüsni ikbAli ola arAyişi röyi zemin 

Hattı tuğrAsı ide tezyin cidıirı sikkeyi 

Tab'ı nekkaadı tutub miyıirı bükminde redif 
lı:tizı\mı dbıü devleti nüh nisılı: sikkeyi 

D,ığrlAri reşk olur seyreyledilcçe kursi mAh 

Sl'ıvesinde itibArı her karıir sikkeyi 

· T,: ehcd revnak virüb kevne o şemsi saltanat 

Bezi ide AfAka necmi tAbidar sikkeyi 

Y ;::lı Pertev hendesi tarihini Uınıül ayıir 

«Kıldı zibabad Mahmud Han bu DA:risikkeyi» 

(1248 (M. 1835). 

Hünkar dairesinitn .tArih ı~: :J:besi : 

Ferm!I~ revAyi hıhrü her şAhi cihan Mahmud Han 

ths:ın fezayi sbnıi zer scl:aııı iskender tüvan 

Yapıidı bu nev daire ol Afitabı envere 

Oldu bu dAri amire kenzi mutalsıımden nişan 

Pertev sezı\ tıirllıini ya2.sa zer ender zer kalem 

«Y:ıptırdı Darisi!<lceyc nev dAire şahi zeman» 

1248 (M. 1835). 

Tarih manzumeleri Pertev Paşanındır, ki . 
tabelcrin yazıları da devrin büyük hattatların
dan Yesarizade izzet Efendinindir. 

İstanbul Dal'lbhaınesi hakkında Kozan mu. 
tasarrıflığında bulunmuş Musa Kazım Beyin 
Osmanlı Tarih Encümeni Mecmuasında çıknuı 
«Darbhanenin ahvali dahiliyesi» -0aşlıklı gü -

zel bir makaalesi vardır ki aşafıdaki satırları 
oradan alıyoruz : 

«Darbhane : Müdürlük, muhasebe, kita -
bet, encümen, çeşni, çarhhane, sikkehane, ağırt. 
ma, sikkezen, teksirhane, müze, kazan, tanur
hane, kefçe (kepçe) ve dökümhane dairelerin_ 
den ibarettir. 

«Encümen : Müdür, iki müfettiş, muhase· 
be memuru, çeşni memuru, ve çarıhhane me -
muru ile baş sikkekenden kurulur (sikkekeaı : 
madeni paraların kalı:bını yapan). 

«Dar-bhaneye aid bir muamele Encümenle 
başlar, kepçe, çeşni, dökümhane, çarhhane, a -
ğırtına ve sikkehanedeın geçdikten sonra mali
ye kasasında sona •erer. Sikkeken ve teksirha~ 
ne muameleleri müstakil birer şube haUndedir. 
Kazan ve tamirhane kayde değmez, diğer · da -
irelerin vazifeleri şudur : 

«~epçe. - Terazi, vezne ve emanet odası 
demekdir. Bu daire dıört kısma ayrılmışdır: bL 
ri mizan, diğeri kasa, üçüıncüsü altm ve gümüş 
mahzeni, dördüncüsü defter kalemidir. Mah
zende altın külçeleri ile altın hurdalarr, kalb 
ve silik gümüş m-eskukat bulunur. Bµ daireden 
verilen makbuz, resmi sened hükmündedir; 
idare encümeniınin mutlak mes'uliyetini taşır. 

«Çeşni - Bu daire kimya.hane ve ayar ta
yin edici şubedir. Dartbhaneye getirilen külçe. 
ler ile hurda, bankalar ile resmi dairelerden 
gönderilen silik, ve kalb akçeler iki defa çeşni
hanedan geçer : Biri tesll:mde, ikincisi darb 
ameliyesinin !hitamında. Çeşni dairesi Darbha. 
nenin namus ve hayatıdır. Çeşni memurunun 
raıporu alırunayıınca hiç bir muamele yürü tüle· 
mez. Çeşni.hane altm için 916,5, gümüş için 880 
ayarını kabul etmişdir. Çeşni memurları: gaa -
yet maıhir ,birer kimya.gerdir. 

«Dökümhane - Bu daire iki bölme ve altı 
ocağa ayrılmışdır. üç ocağı altın, üç ocağı gü -
ınüş eritmesine mahsusdur. Gümüşün külçesi 
olmayub kalb vıe silik meskukatın eritilmesi ile 
iktifa oluınur. Bunun sebebi de şudur : Bir za· 
manlar gümüş sikke çokluk üzere darbedilıniş 
olduğundan 1299 (1881 - 1882) tarihli kararna
me ile gümüş külçe satın alınıp gümüş sikke 
darbı men edilmişdir. Gümüş ufaklık darbı la. 
zım oldukca silik :mecidiyeler eritilerek y~ni 
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paralar darbedilir. Altın 1500 - 1800 vıe gümüş 

1000 derecei haraı'etde erir. Darbhanede iki 
ocak yakmakla iktifa olunuyoı·, zira ocakcılar 
şiddeti hararetden bitab kalıyor. Altın içiın 

25,000, ve gümüş için 80,000 dirhem külçe ve -
ya hurda ıbirikınedikce ocak yakdırılmaz, çün
ki masrafr korumaz ve dökümhane ile çarbha
nenin işleri denkleşmez. Eritilen gümüş ve al~ 
tın sebike (külç~) haline konur ve külçe ha· 
linde çarhhaneye gönderilir; bir sebike (kül
çe) 30 x 5 x 5 santinıetre eb'adındadır. Her 
ocak kok kömürü ile yanar. Dökümhane para 
darbı işinin ilk kademesi olduğu için dökümha
nede daima bir müfettiş bulundurulur. 

«Çarıhhane -- Dökümhaneden gelen külçe
ler haddedeın geçirilir, ve 1,5 metre uzunluğun
da 5 santinıetre er.inde levhalar haline konu -
lur ki bu levhalara tel adı vıerilir. Tellerin in. 
celiği hadde makinasının yanında mastara (bir 
aletin adı) ile tayiın edilir. Çarhhanede üç had
de vardır, bir saatde 40 - 50 tel yapılır; ve ya.. 
pılan teller mizandan (kontrolden) geçirilı.r. 
Teller zımbalara verilir. Darbedilecek sikke
nin büyüklüğüne göre sepetlere dökülen teker
leklere «pul:., zımbadan g-eçdikden sonra pul -
lar alıınmış ve delik delik kalan t-ellere de «hur
da» adı verilir. Tel1erden pulları kesip çıkaran 
zımbalar daima ufak vezin hatalarr yapabilir. 

«Hurdalar tartılarak dökümhaneye iade 
edilir; pullar çarlı.hanede bir sıra halinde diz 
çöküp pul tartan nıizancılara teslim edilir. 

«Tartılan pullar «Aç» (Vezni eksik), «Tok», 
(Vezni fazla) vıe «Tam» (Vezni nizama uy,gun) 
isiınleri ile üçe ayrılır. Aç ve tok pullar hurda
larla beraber, tekrar külçe haline konulmak 
üzere, Dökümhaneye gönderilir. Tam pullar 
Kenarcıya verilir. 

«Ağırtma - Çarhhaneden çıkan tam pul -
lar Ağırtma dairesine gönderilir. Bu dairede 
pullar üzeriınde beş ameliye yaprlır : tavlamak, 
zaclatmak, sudan geçirmek, talaşa koymak, ta
vaya atnıak. 

«l. Tavlamak : Pullar kızgın fırına konulup 
15 dakika bırakılır, .bundan nıaksad, altın ve 
gümüşün sertliğini gidermekdir. 

«2. Zaclatmak : Zac, gümüş ile altını ağac_ 
tır. Fakat gümüş yalnız zac ile de ağarmaz, 

zacdan çıkdıktan scxnra ayrıca bir şara:b tortu
su doJa.bında da çalkanır. 

«3. Sudan geçirme : Zac altın üstünde de, 
gümüş üstünde de :bir koku bıraktığı için pul
ları birkaç defa srcak suda çalkamak lazım . 
dır. 

«4. Talaş : Madenin suyunu alır. 

«5. Tava : Madeniın rutubetini tama~en 
giderir. 

«Sikkehane - Asıl Darbhane dem.ek bu 
Sikkehanedir; pullar 1burada para olur. Buraya 
tertemiz olarak gelen pullar da:rtb makinaları 
ile para oldukdan sonra Sikkehane kasasının 
torbalarına doldurulur ve sıkı ibir hesab tutu -
lur. Hazine, ihtiyacı 
alır. 

olaın parayr ibu kasadan 
1 ; 1 

i l i . 

«istanbul Danblıanesinin kuruluşundan hic
ri 1257 (M. 1841) senesine kadar, para çekiç 
ile da:rıbedilmişdir. 1258 (M. 1842) de Balancier 
(Balansiye) = Rakkas usulü Makina, 1270 (M. 
1853) de de Presse Monınaietere = Sikkehane 
Makinası konmuş, ve 1326 (1908) de üç yeni 
makina daha ilave edilmişdir. · 

«Sikkeken - DaI"bhanenin :bu dairesi iki 
kısımdır; biri nakış ve kazıma (hakk), öbürü 
fotograf. Sikkeken, madeni paralarla madalya. 
ların şekil ve süsüınü tertib ve tanzim eden 
memurdur. Çizdiği, tanzim ettiği resmin küçük 
ölçüde bir fotoıgrafisi alınır vıe padişaha arz 
edilmek üzere Darbhane Müdü:rüne verilir. Ba
zan bir sikke için üç dört nümune yaptlır. Seçi
len nümune Sikkeken başı tarafından sikke 
tabir olunan, ve -bir parmak uzunluğunda ve 
üstüvani: (silindrik) bir şekilde olan bir çelik 
parçası üzerine kazınıp (hakk edilip) Teksir 
Dairesine verilir. Sikkeken efendiler hem hat
tat, hem ressanı, ve hem fotografcı oldukları 

için kadimden beri hatırı sayılır zatler sırasın~ 
dadır. 

«Sikkekenlerin hakk, zemin, balık sırtı ve 
iplik isiml•eri ile dört nevi kalemi olup ıbu de -
mir ve ince kalemlerle madeni para_ yüzlerin. 
de defne dalı, başak, tırtıl (tırtır), kordon, yıl
dız, yazı, tarih ve tura işaretlerini kazırlar, çi-• 
zerler. 

«Teksirhaıne - Bu daireye imalathane de 
denilir; Sikkekenliğin bir şubesidir. Resim ve 
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nakşolunan sikke veya madalyanın: çelik üstü
vane (silindir) üzerindeki nümunesi bu daire
ye gelir, ve burada tamameın o ustuvanenin eşi 
bir kaç ustuvane yapılarak darb dairesine göı-ı
derilir. 

«Müze - Oldukça geniş bir dairedir. Bizd·2 
ve Avrupada basılan paralar, madalya ve ka _ 
sime (kağıt. para) kalıpları, yakalanm1ş blpa
zanlardan alınan aletler, para üzerine türkc€, 
ingilizce ve fran~ızca bir kaç eser ile fermaınlar 
vardır. Bu müzede bulunan -en mühim mesku -
kat (mad•eni par;:t) koleksiyonları şunlardır : 

1 - Edhemzade merhum Galib Beyin ver.:
sesinden 1200 liraya alınan Meskukatı Osınau1i
ye koleksiyonu. 

2 - Yine Galib Beyin oğlu Mübarek Bey -
den 200 liraya alınan Meskukatı Selçukiye ko
leksiyonu. 

3 - Darbhane mod•elcisi ressam Mesrur iz. 
zet Beyden 80 liraya alıınan Meskukati Türıt -
maniye Koleksiyonu. 

4 - 1300 (1882 _ 1883) senesinden beri her 
sene tahsis kılınan 60 lira ile şimdiye kadar te
darik olunaıbHen meskukatı islamiye, madalya
lar ve meskukatı ecnebiye. 

«Darbhane Müdürleri - Soın bir asır için_ 
de Darıohane müdürleri şu zatlerdir : Kazaz 
Artin, 1248 (1832 - 1833) - 1256 (1840 - 1841); 
Düzoğlu Agob, 1256 - 1268 (1851 - 1852); Düz -
oğlu Mihran,. 1268 _ 1296 (1878 - 1879); Tevfik 
Bey, 1296 - 1300 (1882 _ 1883); Hafız Said Efen
di, 1300 - 1301 (1883 - 1884) ; Süleyman Sudı 

Ef~ndi 1301 - 1304 (1888); Hacı Raşid Efendi, 
1304; Kamil Efendi, 1304 - 1320 (1904); Hakkı 

il 

Bey, 1320 - 1325 (1910); Ferid Bey, 1325 - ?» 
(Musa Kazım, Osmanlı Tarih Encümeni Mec
muası). 

Damga Matbaası - 1845 yrlındaın 1933 yılı
na kadar müstakil ıbir müdürlük ile idare •edil
mişdir; 1933 de Darbhane .ile aynı idare altına 
alınmışdır. Matbaanın tert1b (dizgi), makina 
(baskı), klişe, galvanoplasti ve cild atölyeleri 
vardır. 

Damga· Matbaasında damga - hare pulları, 
milli müdafaa, uçak pullarr, ceza evleri pulla_ 
rı, muhtelif bandroller, nüfus ve ikaamet cüz
daınları, kira kontratnamele:ri, noter kağıdları 
ve kıymetli evrak •basılmaktadır. 

Zamanın müsaadesi nisbetinde s1pariş ve. 
rildiği ta~dirde posta pulları da ,basabilecek bir 
matbaadır. Hakkı GöKTORK 

iSTANBUL 

DARBHANE, DARBHANEDE ERMENt. 
LER - Darphanei Amirede Ermenilerin hiz -
mette bulunması, kanaatrmızca Fatih Sultan 
Melımed devrine kı-dar uzayabilir. Zira, . Bü -
yük Hükümdarın, Anadoludaın Ermeni ustala-_ 
rını ve sanatkarlarını istanıbula celb-ettiği ma
lumdur. 

Meşhur Ermeni tar:i!hcisi, Venedik Melıita. 
rist rahiplerinden Lukas tnciciyan (1758 - 1833), 
1958 de «XVIII. asırda İstanbul» adı ile yayıın_ 
lanmış eserinde bu hususta şunları yazıyor : 

«... Darbhanede, ıbüyük . ve küçük dereceli 
birçok Ermeni m•emur varıdır; vaktiyle sahibi 
ayar da Ermeni idi, fakat Darbhane nazırından 
sonra ,gelen bu yüksek memuriyet şimdi Türk
leriın. elindedir». 

Müdekkik Arutyun Mır:ınıryan (1860-1~26), 
ise, Lamartine'in « Voyage en Orient» (Şarkda 

Seyahat) adlı eserinin ikinci cildine atfen~ T840 
tarihine kadar Darbhane idaresınıin Ermenile
rin elinde bulunduğunu: kaydetmektedir. 

Tarafımızdan yapılan araştırmalarda, Er -
menilerıden Darbhanede vazife gören- en eski 
şaihıs olarak, 1656 da, Vartaın adlı bir rahibin 
kaydına tesadüf edilmiştir. (Eremya Çele))i 
Kömürcüyan, «Ruzr.ame»). 

Ermenice tarihi eserlerden ve bilhassa ta
rafımızdan asıllarından toplanan: iki 'bin adet 
•eski mezartaşı kita.belerinden tesbit ettiğimiz 

Dar,bhaınede vazife .gören kayda değer şahısları 
beş kısma ayırmak mümkündür. Bunlardan he· 
men hemen hepsi, isimlerinin önünde «Darbha
neci » ünvanını taşımaktadırlar. 

1. Sahibi ayarh,r - Vazifesi paralarnn a • 
yarlarını kontrol etmek olan bu mühim m&irnm~ 
da bulunan ancak iki şahıs bulabildik. Bunlar
dan birincisi Sahabayar (Sahibi ayar) Eremya'
dır ki, onsekizinci asrın başında, istaınibul Er
meni Patriği Avedik'in hasımları arasında zik
redilmektedir. ikincisi ise Saha:bayar Haçuk'. 
dur (Haçik). Bu şahsın kaydına 1710 da istan
bulda basılan -<Agat}ıangelos» adlı ermeınice 

tarihi bir ese,rin muhtıra kısmında rastlanmı~
tır. Bu kayda göre, münıaileyh, mezkur tarih
de, kitabın basıldığı Marzuanlı (Merzifonlu) 
Kirkor'un matbaasına demir presler hediye -et· 
miş ve Kudüse seyahat ederken yolda ölmüş· 
dür. 
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2. Darbhaane Müdürleri - Bu vazifede bu
lunaınlar, Mikayel Çelebi Düzyan (1724 "'.' 1783), 
Ohannes Çelebi Düzyan (1749 - 1812), S·erkis 
Çelebi Düzyan (1777 - 1819), Mikayel Ç-elebi 
Düzyan (1786 - 1819), Kirkor Çelebi Düzyan. 
(1774 - 1819), Agop Çelebi Düzyan (1793 - J847), 
Mihran Bey Düzyan (1817 - 1891), Kazai Artin 
Amira Bezciyan (1771 - 1834) ve Boğos Bilezik
ci'dir~ 

3. Darbhane sarrafları - Bu kısımda da 
elde edebildikl-erimiz şunlardır : Zerun Amira 
(vefatı 1752) de, Kevork Amira (1756 - 1836, 
Edirnekapu'da medfundur), Avedis Şamdancı
yan (1801 - 1888) ile bırlikde Karagümrükdeki 
Surp Ohan Oskeperan kilisesini inşa ettirmiş
dir); Kirkor Ağa Manasyan; Manasyaın Minas 
Ağa v·eya Amira, 1800 de Ortaköy'de ikamet et
mekdeydi, Daı,bhanede gümüş doğrama usta_ 
başısı olmuşdur ve kızı Yakut, barutcubaşı 

Ohannes Dadyanla evlenmişdir, 1818 de ha -
yatta idi. 

4. Diğer vazifeliler - Demircibaşı Mrkır -
diç Ağa (1778 - 18Z8, Edirnekapuda medd:un _ 
dur), kuyumcubaşı Hoca Boğos Düzyan (1797-
1871), ifrazhane memuru Hoca Diran, Aleksaın
yan, sandık memuru Yaıglıkçıoğlu Hoca Bed
ros (bu son üç şaıhıs, 1 Mayıs 1853 de kurulan 
Osmanlı Bankasının m üessislerindendir), Ser
kis Bey Düz (1851 de doğmuşdur, 1875. de vez
nedar tayiın edilmişdir). 

5. Vazifelerinin mahiyeti belli olmayan_ 
lar - .Tahminci oğlu Ohannes mahdumu Darb-

J 

haneci Pilippos (vefatı 1750 de, Balıklı'da mecL 
fundur), Darbhaneci Lukas (vefatı 1764 de, 
Edirnekapuda medfundur), İstepanınos Amira 
R-2teosyan (vefatı 1799 da, üsküdarda medfun
dur, 1777 den ölümüne kadar Surp Haç_ Kilise
sinin mütevellisi olmuşdur), istepan oğlu Darıb
haneci Bedros (1812 de vefat etmişdir, üskü -
darda medfundur) ve Darbhaneci Kevork (1794-
1843, Balıklıda medfuındur). 

Kevork PAMUKCtYAN 

DARBHANE SOKAĞI - 1934 Beledıye 
Şehir R-eıhberine göre Eminönü Kazasının Kum· 
kapu nahiyesinin Tavşantaşı Mahallesi sokak
larından; yerine gidilip bu satırların yazrldığı 
sıradaki durumu tesbit edilemedi (Ocak 1966). 

DARBOĞAZ - Karadeniz saıhilinde Kil -
yos ile Rumeli Feneri arasında bir mevkiin adı; 
genişce bir• ~oy olub ,doğusunda Uzunca Burun 
vardır; Sarıyer arkasındaki sırtlardan çıkarak 
Zekeriya Köyü üe Demirci Köyünün doğ:ısun
dan geçeın Uzunca Dere de ·bu koya dökülür. 
Karadenizde uzakdan bakıldığı zaman bu mev
ki asıl boğaz ağzını andırdığı için «Darıboğaz» 
ismini almış idi. Abdürrahim Cabir Vada «Bo .. 
ğaziçi konuşuyor» isimli eserinde şunları yazı_ 
yor : 

«Deniz işaret fenerleriınin ihdası.~dan ev
vel Anadolu Feneri Köyün çıra kütükleri yakıl
mak sureti ile gece denizden gelen gemilere 
Boğazın ağzı gösterilirmiş . 

. 
KARADENiZ 

A. FENEQİ' 

Darhoğaz 
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«Rumeli sahilinde Karaburun ilerisinde 
Darboğaz isimli mevki, asıl Boğazın maaızara. 

sını andırdığından, Karadenizden gelen gemi
leri karaya düşürüp içindeki malı yağma et · 
mek sevdasr ile, bazı eşkiya burada her gece, 
Anadolu Feneri Köyünde olduğu gibi, çıra ya
karlar; ve buna aldaınarak ışığa doğru giden 
gemiler koyda kayalara otururlar, pusudaki eş· 
kiyanın hücumuna uğrarlardı» (A. C. Vatla). 

DARBUKA - Bir çeşid düınb-elekin adı; 

desti - saksı toprağından yapılır; bir ucu geniş, 
bir ucu dar toprak bir künç şeklinde olup, ge
niş tarafına bir gursak gerilerek bağlanrr ve el 
ile, fiskeleınerek çalınır. tstanbulda avam, ayak 
takımı, bilhassa kıbtı sazendeler tarafından 
kullanılmışdır. 

DMBUKACI CİVANI - Kalender meşreb 
şairler tarafından «Şehrengiz» adı verilen man. 
zum risal-elerle medhedilen esnaf güzelleri a.. 
rasında Dar.bukacı civaınlarına da dastlanır; şeh. 
renıgiz yollu yazılmış «Hübannamei Nevedaı
adlı manzum mecmuada Darbukacı civanı şu 
beyitlerle övülmüşdür : 

Darbukacı civan kıbti güzeli 

Sürmesi kudretten gözleri gamzeli 

Siyeh çerde dilber küııade meşreb 

Nazik olsa dahi m:ıhrfuııi edeb 

Nakli mAcerada şt'ihi bi perva 

Sofii senkdili eylemiş igva 

DARBUKA SOKAĞI - 1934 Belediye Şe.. 

hir Rehberine göre Kasımpaşanın Hacıhüsam 

(Hacı:hüsrev) Mahallesi sokaklarından; yerine 
gidilip -bu satırların yazıldığı sıradaki durumu 
tesbit edilemedi (Ocak 1966; B.: Hacıhüsrev 

Mahallesi). 

DARÇINGOLO - On sekizinci asır sonla 
rında yaşamış İstanbul'un meyhane köçeklerin. 
den dilber bir delikanlı; çoğu emsali gibi adı 
unutulmuş, laka·bı ile (yahud o alemlerin ade
tince takma adı ile) anılmışdır, lakabından da 
esmer bir oğlan olduğu anlaşılıyor, aslının da 
rum, yahud kıbti olması muhtemeldir. Devrin 
kalendermeşreb şairi Enderunlu Fazıl Bey (B.: 
Fazıl Bey, Enderunlu) Çenginame i~imli meş. 
hur manzumesinde (B.: Ç•enginame) bu köçeği 
şu kıt'a ile övüyor: 

Beli Darçıngülü bir servi sehi 
O karanfil gibi Mli siyehl, 
Saçı sünbül dahi nergis nigehi 
Kokladım perçemini anberi var 

tSTANBUL 

Aynı şairin divanında da bu köçek şanında 
yazılmış bir şarkı· vardır: 

Bir civan gördüm ki yanağı gülgülü 
Benleri var üç aded !eh dAnelü 
Orta boylu hoş ed!lı cilvelü 
İsmine dMer imiş Darçıngülil 

A§k ola üftAdei nAıadına 
Elhased nA.il olanlar dAdına 
Raksa girmiıı Aferin üst!dına 
Tel tel olmuı gerden ilzre kAkil{ü 

Olmaya lı\yık gönül Ayinesi 
Sime benzer gerdeni hem sinesi 
Penbede gülde büyübnüıı nhıesi 
Koçmaya gelmez nezAketden belü 

Şöyle zannım ginni~ onbeş yaşına 
lll'l~Ahtler sürÜDmÜ§ kaaşına 

Sırma püsküllü beyaz fes b!ıına 
Bir yaraşJ111§dır ki yahu yellelü 

Bir nıüsellem dilberi nevrestedir 
Hüsnüne Fazıl 4ahi dilbestedir 
Her ne medholsa ana şayestedir 

Ehli aşkın goncesi hem bülbülü 

DARDAĞAN - «Perişan, dağınık; daha 
mübalaga için darına dağın denilir» (Şemsed
din Sami, Kaamusu Türki). Perişan şekilde sa
rılan sarıklara «Dardağan Sarık) denilirdi, ka. 
lender meşreb kimseler, aşıklık nümayiışinde 

olanlar sarardı. 
Sarmış keçe külaha ak dülbendi dardağan 
Seyysdının kolunda şehbazım çakır doğan 

P-ırpırılaı· şahıdır Galatanı11 mAhıdır 

Topuklu ayakları aşık blisegahıdır 

Gerınabei safada bir göı· şıihi tanniİzl 

Dildadesin çilleden nasıl çıkarır r,Azı 
(GalataJı Hüseyin Ağa) 

Dardağan Darısı - İstanbulda büyü.etiler 
tarafından hazırlanan darıya verilmiş isimdir; -
saçıldığı: yer-e uğursuzluk, perişanlık getirir ina. 
nı ile yüz yıllar boyunca kullanılmıştır. 

Her hangi bir suretle bir fille ~ağını veya 
bir yeri dağıtrna, bir çok kişiyi perişan etme 
anlamında mecazen de Dardağan Darısı saçdı, 
saçıldı denilir; aşağıdaki m·anzume Ali Şamil 
Paşıı tarafından üsküdardaki Balaban İskelesi 
kahvehaneleri kapatıldığında devrin ünlü halk 
şairi Aşık Razi tarafından yazılmıştır: 
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Lehi derya üzere aşk u muhabbet yeri 
Nerede Balabanın o eski kah,•eleri 

Şair katib sofası evb&.§ avam peykesi 
Her köşesi müzeyyen hasıı· kilim minderi 

Duvarlarda aynalar türlü zerka.ri nakış 

Cümlesinin tamamdır Alayişi ziveri 

Kıl kalemle resmetmiş üstadıazam BihzAd 
Kız oğlan sı'aetinde nice peri peykeri 

Gül sünbül lale reyhan havuzların etrafı 

Gülpenbe somakidir fiskiyeııin mermeri · 

Şim§ir nalınlar ile reftarı levendilne 
PAbürohne u§llklar güzellerin serveri 

Bir elinde . zer ıane bir elinde mikrası 
Her birinin afeti devran tbe berberi 

Usturasından keskin gamzei cellı\d~na 

Kurbanım şAhım diye vermiş aşıklar seri 

Dardağan darısını saçdı o kahvelere 
Ali Şamil Paşanın kesilesi elleri 

Rıdvan Paıaya nisbet sed eyledi hepsini 
LAşek bu işde onun şeytan oldu rehberi 

Harac mezad satıldı cümlesinin eşyası 
Kül elenip baykuşa yuva oldu her biri 

Geı·çi üç beş ay sonra o da buldu cezı\sııı . 
LAkfn o cAnım eski kahveler gelmez geri 

Yine Aşık Razi vak'a üzerine şu malumatı 
veriyor: «Balaban İskelesi Kahvehanelerini sei 
eyledikten sonradır ki Ali Şamil Paşanın üskü. 
darlı gözündeki iübarı gaayetle zedelenmişdir, 
zira Balaıbandaltj. kaıhve uşaklarından Altıyap• 
ra,koğlu Mustafa ile Çildiripekoğlu Ahmed na- . 
mmda iki delikanlıdan Mustafa Şehremini Rıd
van Paşanın aşçıbaşısının birad-erzadesi, AhmF;d 
de ara:bacıbaşısının kaynının oğlu olub Şamil
lilerden Balaban Kahvehanelerine gelenlere 
pek iltifat edilmez o.lmu.şdu, bunu cümle aleın 
bilirdi. iki nefer mürahik oğlanı tenbih ile yo
la ge.tirm-ek müınkin iken böyle adi meseleden 
nefsaniyet davasına düşüb hükmü Karakuuşi 
He bir gün içinde üsküdarımızın: ,bunca asırlı.l{ 

ziyneti olagelmiş o mükellef ve dilküşa kahve
haneleri _baykuş yuvasına çevirmek ·ne revadır 
efendim .. » eliyor. (B.: Şamil Paşa, Ali; Rıdvan 
Paşı:.; Balaban tskelesi Kahvıehaneleri). 

DARDAĞAN (Osman) - Bankacı; 1991 
de İzmirde doğdu; Mehmed Emin Bey adında 
bir zatin oğludur, annesinin adı Seher Hanım
dır; Güzelyalı ilk okulunda okudu, 1919 da Ga
lat.:ısaray Sultanisini bitirdi, 1921 de itibarı Mil
li Bankasına girdi, 1943 de iş Bankası Galata 
müdürü, 1951 de Yapı ve Kredi Bankasr umum 
müdür muavini, sonra vekili; 1952 de Denizci
lik umum müdür muavini, 1956 da Turizm Ban
kası idare meclisi azası oldu. Denizcilik Banka
sı Bankacılık kısmı ile Turizm Seyahat Şirke
tinin kurucularındandır. Bayan Nermin (El. 
gün) ile evli ve iki çocuk sahiibidir. Fransızca 
ve İngilizce bilir. Futbolu ve yüzme sporunu 
sever; amatör balıkçılardandır; film çekmeye 
meraklı-dır. Bütün Avrupa ile Amerika ve AfrL 
kayı dolaşmışdır. 

Bibi.: Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

DARENDEL!OĞLU (ilhan) - öğretmen, 
yazar; 1922 de Tarsus'da doğdu, babasının adı 
Kazım, anasının adı Rabiadır; 1944 de Adana 
Erkek Lisesinden mezun. oldu, 1950 de tst;m
bul üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdi; 
kı"Sa bir süre tstanbulda edebiyat öğretmenliği 
yapdı, Toprak Mecmuasını çıkardı. 

Evli ve üç evl~d sahibidir. Avcılık yapar, 
futbol ve basketbol sporlarını sever. Muhtelif 
gazete ve dergilerde bini mütecaviz makalesi 
intişar etmişdir, «insancı Şairler» (1945) ve 
«Türk Milliyetçileri Kalemiyle Atatürk» (1960) 
isimli iki kitabı vardır. 

Bibi.: Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

DARENDELYAN (Mihran) - Kemancı ve 
best"E:kar; 1889 da istanbul'da Bakırköy'de doğ
muştur. 

ilk tahsilini doğduğu köyün Ermeni mekte. 
binde: yapmıştır ve Getronakan Lisesini bitir
miş_ İstanbul üniversitesi Hukuk Fakültesin
den mezun olrnuşdur. Bundan sonra kendiıı.i 

musikiye hasretmiştir. önce musikişinas Arut
yun Sinanyan'dan keman dersleri almıştır. Son.. 
ra da Fransız -bestekarı Mersignet'den armoni, 
kontripuan, füg ve orkestrasyon öğrenmiştir. 

Musiki tahsilini Paris'de ikmal etmişdir. 
Piyano ve keman için bazı besteleri de 

mevcut olan Darendelyan, Lavignac'ın «Musiki 
Eğitimi» adlı Fransızca es•erini erıneniceye çe. 
virmiştir. 

Halen hayatta olup olmadığı te-sbit edile-
medi. Kevork PAMUKClYAN 
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DARI SOKAĞI - üsküdarda Şemsipa<ja 

seınti sokaklarından; Doğancrlar Caddesi ile 
Şemsipaşa Caddesi arasında uzanır, Kavaklı İs
kele Sokağı ile bir kavuşağı vardır (1934 Bele
diye Şehir Rehberi, pafta 27, Şemsipaşa). Ye
rinde ise Şeınsipaşa Caddesine bağlanmayan 

bir çıkmaz sokak olarak bulunmuşdur. Kavaklı 
İskelesi Sokağı kavuşağında Hüsrev Ağa Camii, 
dah2 geride Tekel İdaresinin Yaprak Tütün Ya
pım Atölyesi görülür. Şifa Hamamının kadınlar 
kısmı .bu sokak üstündedir. Bu Darı Sokağı -
Çıkmazını Parlak Sokağına batlayan gaayetle 
dar ve isimsiz bir geçid vardır ki yukarda atlı 

· geçen rehberde gösterilmemişdir. Çıkmazm tam 
bitiminde bir apartmanın garajı bulunmakta 
idi. (nisan 1965). Hakkı GöKTtiRK 

DARKOT (Besim) - Seçkin ilim adamı, 
bu satırların yazıldığı sırada, (1966), !star.bul 
üniversitesi Edebiyat Fakültesinin Coğrafya 

bölümünde Türkiye Coğrafyası Kürsüsü Or·d. 
Profesörü idi; 1903 de İstanbul'da doğdu; bab?
sının adı Asaf Bey, annesinin adı Safiye Hanır.ı
dır; Kadıköy Osmangazi İlk okulunda oku:iu 
(1917). 1923 de İstanbul Muallim Mektebini bi
tirerek 1928 yılına kadar beş sene ilk okul öğ
r·etmenliği yapdı, bu arada İstanbul Darülfünu
nunun (üniversitesinin) Edebiyat Fakültesine 
devam ederek 1928 de bu Fakültenin Coğrafya 
bölümünü çok parlak başarı ile bitirdi; ve tahsi
lini genişletınek üzere Fransada StrasboUL"g 
ünh,ersitesine gönderildi, o üniversiteyi de 
1932 de tamamladı, 1933 de doktora yapdı, ve 
aynı yıl içinde memlekete döndüğünde tstan_ 
bul üniversit•esinde, halen bulunduğu kürsüye 
doçent o\du; 1940 da profesör, 1956 da Ordinar- · 
yüs Profesör oldu. 

Mülkiye Mektebinde (Siyasal Bilgiler Oku
lu), Ticaret Okulunda da dersler vermişdir. Al
manca, fransızca bilir; Mevhibe Hanımla evli, 
Sırma adında ıbir krzları vardır (doğ.: 1946). 

Telif e-serleri: Coğrafya Muallim Kitabı 

(1928), Kartografya Dersleri (1939), Türkiy"e 
Coğrafyası (1942), Türkiye İktisadi Coğrafyası 
(1955). üniversitenin ilmi dergilerinde çok kıy_ 
metli makaaleleri yayınlanmışdır. İslam Ansik
lopedisinin telif ve tahrir heyetinin üyesidir, 
bu Ansiklopedide de Türkiyeye, ve bilhas3a 
Türkiye şehirlerine aid coğrafi ve tarihi makaa
leleri yazmışdır. 

Bibi.: Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

DARMAN (Nazım) - Eyyub'da Nazım 
Darman Dokuma Fabrikasının sahibi ve itha_ 
latcı tüccar; 1899 da Selanik'de dağda, O::ıman 
Ferid Bey ile Rukiye Hatice Hanımın oğludur; 
1917 de V·efa Sultanisini, 1923 de Halkalı Ziraat 
Mekte,b_i Alisini bitirdi, 1924 de Yüksek Ticaret 
Mektebinden diploma aldı, 1926 da da Fransa_ 
da Grenoble Yüksek Ticaret Mektebini b:.tirdi; 
İzmirde Fumaro tütün şirketinin ekspe:rliğinde 
ve imalat müdürlüğünde 'bulundu, 1928 - 1929 
yıllarında Adanada Hüsnüzadeler ve Şinasi 

Çırçır Fabrikasında müdürlük yapdı, ve 1930 
da Eyyub'daki _dokuma fabrikasını kurdu. 

Evlidir, zevcesi Melek Hanım, İstanbulun 
ticaret alanının büyük isimlerinden Atabekle
rin kızıdır; Lale Ayıgen (doğumu 1939) adında 
bir kız evladı vardır. Spora karşı yakın ilgisi 
vardır. Vefa İdman Yurdu ve Fenerbahçe Yel. 
ken Kulüıbü üyesidir. Resim ve her türlü el iş
lerine meraklıdır; fransızca bilir. 1928 de «Ada

. na Ay Çiçeği» konusunda bir .seri makaaleler 
yaymlarİırşdı;r, ki, önemli bir etüddür. 

Bibl.: Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

DARNt (Ulla) --, «Seks Bombası» lakabı 
He tanınmış Danimarkalı film yıldızı; 1957-1958 
arasında And Film tarafından davet edilerek 
Orhan Günşiray ile beraber « Yabancı' Kız» fil. 
minde oynadı; ikinci defa olarak da 1964 de es.· 
ki partöneri tarafından Günşiray Film Şirketi 
adına çağırıldı; hayatı hakkmda başka bilgi 
edinilemedi. 

DARÜLACEZE....., Aşağıdaki makaaleyi Ay
lık Ansiklopediden alıyoruz : 

« (Kuruluşu: 1895). Düşkün, sakat, ihtiyar, 
bir iş tutup kendini geçindirmekten aciz, aynı 
zamanda bakacak kimsesi de bulunmıyan bir 
kısım şehir halkiyle. şehre dışardan gelen ga.. 
rip1eri barındırmak, yedirip içirmek, uzun ytl
lardan beri İstanbul'u meşgul eden işlerden birı 
olmuştur. Zaman zaman ve türlü türlü yardım 

·müesse,seleri, hayırsever kimseler ·bu düşkün
lere 1bakım vazifesinin yerine getirilmesini kıs. 
mer.. ve dağınık bir şekilde sağlamıştır. 

«Fakat bu vaziyet böylece· devam ederken: 
ve ihtiyaçlar seneden seneye artar dururken 
1292. (1876) te çıkan Osmanlr - Rus harbi yeni 
bir ihtiyacı da!ha ortaya koymuştur. O da Ru
meli'den istanbul'a gelen muhacirler arasında 

· binlerce dul kşdınla anasız babasız yetimleri 



ANSiKLOPEl)iSt - 4243 - DAROLACEZE 

barındırma ve besleme keyfiyetidir. Bunlar a
rasında sağlam olanlarını İstanbul halkı kısmen 

evladlık olarak evlerine almışlarsa da alil, sa
kat ve iş göremiyecek derecede yaşlı olanlar 
ortada kahnıştr. Hükumet bu vaziyet karşısın
da Gülhanedeki Kırmızıkışlayı bu türlülere, 
hastahane ve barınma yeri olarak tahsis etmiş 
ve , Dulhane» denilen bu müessesenin idaresini 
Muhacirin Komisyonuna vermişdi. Dulhane 
1310 (1894) senesinde ~elediyeye devrolunmuş 
Belediyece hasta ve yatalak kadınlar Haseıd 

Kadın Hastahanesine, yetim çocuklar da kıc;

men Darüşşefakaya, kısmen yatılı askeri mek
teplere yerleştirilmiş ve 1311 (1895) de DarüL 
acezE: açılınca kadınlarla hasta ve sakat çocuk
lar Hasekiden Darülacezeye nakledilmişlerdir. 

_ «1895 ten önceki yıllarda sokaklarda binle.c
c-e kimsenin dolaşıp dilendiği görülmekte ve bu 
vaziyet dikkati çekmekte idi. İşte bunları top
layıp barındırmak ve işe, güc-e kudreti olanları 
çal..ştırmak ve aynı zamanda bu gibilere bir 
sanat öğretmiş olmak fikri uyanmış ve «Darül
aceze» nin yapılıp açrlması düşünc•esi belirmiş
tir 

«Darülacezenin klll'ulmasında ilk teşebbü. 
sün ikinci Abdülhamid tarafından alındığını o 
zamanki gazetelerin neşriyatından ogreniyo .. 
ruz Mesela 5 mart 1306 (1890) tarihli günlük 
gazetelerde Payitahtta birçok fakir ve kimsesiz 
çocukların sefalet içinde yüzdükleri. işitilmesi 
ve görülmesi üzerine bunların sayıları tahkik 
ve tesbit olunarak, işe, güce kudreti olanların 
bir Darülaceze yapılarak orada terbiye ve iaşe-.. 

leri ,çarelerinin: araştırılması irade •edilmiş ve 
30 ınart 1306 (1890) tarihli gazetelerde d.e şu 
izahat görülmüştür: «Sokaklarda dilenmekte 
olar~ ve kimsesiz bulunan çocuklarla alil ve sa
kat erkek ve kadınların dilencilikten kurtarıla
rak vücutlarının tahammülü der•ecesinde el iş
leriyle geçinmelerinin temini ve bunlardan işe, 
gücı<> yaramıyanların iaşesi ve çocukların talirn 
ve terbiyesi için bir bina yapılması» hususu
nu,. Devlet Şurasınca düşünülmesine ve bir ni
zamname yapılmasına irade çıkmış ve oraca 
da gereğinin yapılmasına başlanmıştır. Aynı za• 
manda Darülaceze -binasının yapılması ve yapıL 
dıktan sonra idaresi için lüzumu olan paranın 
temini nıaksadiyle de Maliye Nazırı Agop Pa. 
şanın başkanlığı altında İstanbul'da mali mües
seselerin · direktörlerinden, Ticaret Odası rei-

sinden ve diğer bankerlerden mürekkep bir ko
misyon kurularak işe başlanmıştır. Komisyon, 
Darülace,ze için yardımlar teminine ve ianeler 
toplanmasına ve hediyeler kabulüne karar ver. 
ınirtir. ilk hediyeyi Hükümdar ikinci AbdüL 
hamid vermiş ve yedi bin lira değerinde olan 
bu hediyelerle diğer eşya, piyango yolu ite pa
raya çevrilmiştir. Gene bu hüküıfıdar on bin 
altın nakdi yardımda bulunmuş ve memleketin 
bütün. mali müesseseleriyle zenginleri de bu yo
lu tcakib ederek ilk se.cmaye olmak üzere yirmi 
bin sekiz yüz kırk yedi lira elde edilmiştir. Bun
dan sonra komisyon işi biraz daha genişleterek 
elli bin liralık iane bileti bastırıp hayır ve şef
kat sahiplerine başvurmuş ve bunda da muvaf
fak olmuştur. Şu halde henüz Darülacezenin in
şaatına başlanmadan komisyonun ,elinde yetmış 
bin liradan fazla bir para bulunmakta idi. 

«1306 (1890) dan 1308 (1892) e kadar geçen 
müddet içinde Darülaceze binasının planını, 

yerini ve inşaat parasını türlü şekillerde sağla.. 
makla uğraşılmıştır. Plaiıı:tır Babıseraskeri h. 
şaat Dairesi yapmış, Kağıthane sırtında Hacı 

Reşid Ağa veresesine ait kırk dönüm kadar top
rak Şehremaneti Meclisi azasından Başmühen. 
dis Mehmed, Maliye Nezareti Tahsilat Müdü
rü Halil Rami, Defterihakani Memuru Nuri ve 
Maliye Nezareti muhamminlerinden Mahmud 
Beylerden kurulmuş komisyonca istimlak olun
mak ve mazbatası Dahiliye Nezaretine verilmek 
suretiyle yeri hazırlanmrş, yüzbin lira tahmin 
olunan inşaat masrafa yapılan eksiltmeden: so.1. 
ra yetmiş bin liraya inmiş olduğu ve işti.caıc 

ed,m bit-çok mim;u- arasında Tersaneiamire kaL 
fası Vasilaki'ye ihale edildiği için 1308 (1892) 
senesi ekim ayının altıncr günü Darülacezenin 
temeli atılıp üç sene sonra 20 Aralık 1311(1896) 
de tamamlanarak açılmrştır. 

«Darülacezenin kurucusu olarak Dahiliye 
Nazırı Halil Rıfat Paşa ·gösterilmektedir. Bun
dan dolayı da bir ,büstü müessesenin antresine 
konulınuştur. Haliı Rıfat Paşa, Hicri 1310 ve 
Mali 1308 (1892) de Dahiliye Nazırlığına Münir 
Paşadan sonra g,etirilmiş olmasına ve bu tarih
te yukarıda geçtiği .giıbi Darülacezenin yeri, in. 
şaat parası ve planı haZl'rlanmış bulunmasına 

göre Halil Rifat Paşa ancak bir Dahiliye N azm 
sıfatiyle hükumet adına ve hesabına temel atma 
töreninde bulunmuş, inşaatı çabuklaştırmış ve 
nihayet açılış törenini yapmıştiı-. Bu itibarla a-
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sıı kurucusu zamanın hükümdarıdır demek çok 
yerinde bir kadirbilirlik olur. 

«Binanın inşaatiyle uğraşıldığı sırada biri 
Darülacezenin idaresiyle temin edilen geliı kay
naldarı, ötekisi de dilenciliğin men'i hakkında 
o zamana göre kanun mahiyetinde olan iki nL 
zamname yapılmıştır. Darülacezenin yapılması 
için din, milliyet ve tabiiyet ayırdedilmeksizin 
1stanbul'un bütün maH müesseseleriyle zer.gin
leri yardım etmiş olduğu için burada 1slamlar
ıa birlikte Rum, Ermeni ve Yahudi unsurhrının 
da barınmaları esası kabul edilerek bunları~1 

dini ihtiyaçlarını karşılamak için de müe;;sese 
içinde cami ile beraber kilise ve havralar da ya
pilmıştır. Bu suretle meydana gelen ve binden 
fazla acezeyi sinesinde barındıran bir müesse
seyi yaşatmak için esaslı gelirler bulunmak ci
hetine gidileceği tabiidir. Bunun için şehir sı

rım içinde işliyıen vapurların gidiş biletlerine, 
tiyatro duhuliyelerine, tapu dairelerindeki alım 
satım ilmüha:berlerine ufak birer zam yapıl
makla ,beraber yeniden imtiyaz ve inhisar ve
rilen anonim şirketlerden temin edilen nakdi 
yardımlar Darülacezenin belli başlı gelirlerini 
teşkil eder. Fakat açıldığı tarihterrberi bunlara 
bir yenisi eklenrnedikten başka, bilakis çoğu ya 
kaldırılmış, ya kısmen azaltıhnrştır. Mesela alım 
satım harçları maliyece alınmış, vapur biletle
rine yapılan on para zam bir hayli yekun tut
tuğu halde maktu -bir para verilmekle işin için_ 
den çıkılmış, tiyatro ve sinemalardan alınan 
yüzde on iane, yüzde iki buçuğa indirilmiştir. , 
Bundan dolayıdır ki Darülaceze -bugün sıkıntı 
içindedir ve Belediyece yardım görmektedir. 

«Darülacezenin yapılmasına yedi ve ya -
hancı: mali müesseler]e din ve milliyrt farkı:"
dilmeksizin bütün memleket yardım etmiş ol
makla bera!ber buraya yalnız istanıbul halk ,mn 
acezesi ile İstanbulda yerleşmiş olan muhaciı -
ler alınır. Yabancılarla Ti.irkiye'nin başka şe:-hi::
ve kasabalarından gelen halk alınmaz. 

«Darülaceze;· tam ortasına rastlıyan idace 
binasından başka dört aceze pavyonu (ikisi ka
dınların, ikisi erkeklerin olan ,bu pavyonlarda 
,geniş salonları ve odaları ihtiva eden yatakha. 
neler ve alt katlarında yemek salonları va;:dır), 
iki pavyondan ibaret bir hastane (iki yüz ya -
taklı), bir yetimhane, bir ırzahane, b,ir ç:ama -
şırhane, iki hamam ile terzilik, çorapçılık, kun
duracılık, marangozluk, demircilik, dökü.ncü -

lük ve halr imalathaneleri, bir fırın, bir c-ami, 
iki kilise, bir havra ve beş meslek sanat okulu
nu havidir. MükP.-mmel bir kreşi ve çocuk yu_ 
vası da mevcuttur. 

«ilk açılışında :Oarülacezenin idaresini Da_ 
hiliye Nazırı üzerine almış ve bu suretle 1308 
e kadar Dahiliye Nezaretince idare olunm.11ş ise 
de o tarihten sonra Belediyeye vıe Belediyece 
de idaresi Müessesatı Sıhhiye Müdüriyetine 
verilip bu müessesenin kaldırılması üzerine 
Darülaceze tekrar Dahiliye Nezaretine geçmiş 
ve Cumhuriyet inkılabma kadar oraca ;aare 
olunmuştur. Cumhuriyet devrinde bir a!'alık 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti idareyi 
eline almış ise de 1925 de tekrar Belediyeye ve-
rilmiştir. ·· 

«Darülacezenin kuruluşundan 1 Ağustos 
1945 tarihine kadar müesseseye 18,840 erkek, 
11,214 kadın, 9216 kız çocuk (5 - 15 yaş arasın
da) ile sokağa bırakılmış 6915 süt çocuğu kabul 
edildiği tesbit olunmuştur. 

«Açılışından bu yana elli yrl içinde Darül
acezeye yeni bir pavyon, yahut yeni bir mües
sese eklenememiştir. Cumhuriyet devrinde ar. 
kasında ve yanlarındaki boş toprakların bir 
kısmı satın alınarak acezedeki kudret ve kn bili. 
yeti olanların buralarda çalıştırrlması vı:: bu 
suretle hem onların sıhhatlerine, hem de Da
rülacezenin bir kısım yiyeceklerinin topr~ktan 
çıkarılmasına hizmet edilmesi arzu olunmuştur» 
(Osman Nuri Ergin, Aylık Ansiklopedi, ~ 945). 

Ziya Şakir «Darülacezenin Kuruiuşu• falın. 
1i bir makaalesinde İkinci Meşrutiyet dev.cini~. 
poletika adamlarından: Dr. Temo'nun Darüla
ceze müdürlüğünden bahsederken : « ... mües
sese perişan bir halde idi, Darülacezeyi ihmalin 
sefaleti içinde çökmekten kurtaran Dr. Tem o 
olmuşdur, Darülacezıenin ikinci kurucusu un
vanı ile anılmaya layık.dır ... » diY:or. 

1947 senesinde Ferdi öner Cumhuriyet Ga. 
z•etesinde şunları yazıyor: 

«Darülacezeyi iyi idareciler elinde m:isbet 
faaliyetler kaydederek, fikara yurdu, sefil ve 
tembel insanlar koğuşu, hele miskinler tekkesi 
olmak hüviyetinden tamamen kurtulmuşdur. 
Bugün Darülacezede en küçüğü 3 günlük _mini
mini Hale, en büyüğü 107 yaşında Nuri Dede 
olmak üzere muhtelif çağda çocuk, genç, kadın. 
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ve erkek 948 kişi vardır. Fakat ıbunlarm \-inde 
alil, çok yaşlılar ve hastalar istisna: edilirse boş 
· oturan, avare avare . dolaşan · insanlar hemen 
hemen yok giıbidir. İmalathanelere, atelyPlete, 
dökümhanelere uğrarsanız, buralarda günün 
her saatinde arı gibi çalışan insanlar görürsü. 
nüz. 

«Müdürleri Dr: Bekir Zafir'den kapıc~sına 
kadar ,buradaki idareciler, doktorlar, öğretmen
ler, hemşireler ve bütün müstahdemler disip -
linli bir şefkatin yöneticileridir. 

«Beş sınıflı bir sanat okulu var idare mü. 
dürü eŞrif Bey bu okul için şunları söyle:ii : 

«- Çocuk yuvasındaki yavrularımızda.'!') 

başka, müessese anasız, baıbasız ve sokakta kal. 
mış tahsil çağındaki çocuklarla, ne kendine, .ne 
de çocuklarına bakamıyacak derecede pe::-işan 

ve muhtaç bir hale düşen kimselerin tahs~l ça
ğındaki çocuklarına da kucağını açmıştır. Bu. 
gün «ilk sanat okulu• adı verdiğimiz mek:ebde 
205 talebe vardır. Civardaki evlerde oturan ai
lelerin çocukları da bizim okula devam e.:1.P.rler. 
Çocuklarımız sabahtan öğleye kadar okulda, 
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tayin edi
len öğretmenlerden ilk okul programına uygun 
olarak ders alır, öğleden sonra da müessese 
imalathanelerinin muhtelif atelyelerinde çalı. 

şarak sanat öğrenirler. Fakat -bunların arasında 
tahsile devam etmek arzusunda olanlar -var~a 
onları da ortaokula, liseye göndeririz. 

Okul ,binasından içeriye girdik. Küçük öğ. 
renciler ders görüyorlardı. Bütün sınıflatı gez:. 
dik, öğrencilerle konuştuk, onlara muhte:.5f su
aller sorduk. Hemen hemen hepsi de sor1 dere. 
ce zeki çocuklardı. 

Tahsil çağındaki bu yavruların yata!".r.ane
leri, yemekhaneleri, istirahat yerleri diğerlerin
den ayrr pavyonlarda ... 

«Kadınlara mahsus dinlenme koğuş 1 sırın _ 
dan birinde Küçük Cemal Paşanın eşi PrensPs 
Leman'ın üç seneden iberi yatmakda olduğu. 
nu öğrenmiştlın. Prensesi ziyaret ettim. 

4 numaralı koğuşun temiz bir köşesir..deki 
mükellef halıları.n, zarif nakışlarla işlenmiş ör. 
tülerin süslediği geniş .bır sedirde sonsuz bir 
rahat ve huzur ~ade eden tavriyle beni ço'lr na
zik bir şekilde kaıbul eden Prenses : 

- İnanın ki burası benim için bir sükun ve 
saadet yuvasıdır ... 

Cemal Paşa vefat ettikte:n sonı.a hayatta 
pek yalnız kaldım. Muhtac bir insan değildim, 
ayda üç bin lira geliri olan bir kadındım Da -
rülacezeye müracaat ettim. Gelirimin hepsini 
buraya terkettim. Hem kendime ist~diğimden 
ala ,bakılıyor, hem de bu hayırlı müessese eliy
le üç beş vatandaşın yardımına koşuluycr ... » 

(F. öner, Cumhuriyet Gazetesi). · 

1964 yılınd~ kadın, erkek ve çocuk, Darül
acezede 600 kişi bulunuyordu. Çocukların .;oğu 
da daha kundakda iken terkedilm.iş yavrulardı. 
Açıldığı 1895 yılından 1965 yılma kadar geçen 
70 yıl içinde bu· şefkat :müessesesine sl'ğınanla:r; 
dan 45,000 kişi onun çatısı altında ve huzur 
içind•e vefat etmiş bulunuyordu. 

DAR'OLAMELtYAT - (B. öğretmen· O. 
kulları). 

DAR'OLBEDAYt - (B. İstanbul Şehir 
Tiyatroları). 

DARtJ'L EDEB - tkinci Abdülhamid dev -
rinde açılmış özel ilk okullardan birinin. adı; 
adına, 1903 tarihli bir maarif istatistik ce4;v~lin
de rastlanmışdır; Sultanahmedde olduğu kay. 
dedilen bu okulun Sultanahmeddeki yeri ve ku
rucularının kimler olduğu ve ne kadar devam 

· edeblidiği tesbit edilemedi. 

DAROIJELHAN SOKAĞI - Bayazıd'da 
Kalenderhane Mahallesinde Dedeefendi Cad
desi ile Cüceçeşmesi Sokağr arasında u'!amr, 
Delikanlı Sokağı ile kavuşağı vardır (1934 Be. 
lediye Şehir Rehberi, pafta 4/50). İki ara'>a ge. 
çecek ,genişlikde, paket taşı döşelidir; es~', Di. 
reklerarası (Şehzadebaşı) Caddesinin hfmen 
arkasına düşer; Şehzadebaşı tık Okulu, Site 
öğrenci Yurdu bu sokakdadır. Ferah Sineması
nın ard çıkış kapısında .btı sokağa açrlır bir oto 
tamirhanesi vardır (Kasım 1964). 

Bu sokağın eski adı imaret Sokağıdır; çoK 
kıymetli hatırat sahibi Aşçı Dede İbrahim J.3ey 
(B.: Aşçı. Dede) bu sokakdan şöyle bahsediyor; 
" ... ,büyük validem Emine Mollanın Aşcı Ha -
san Ağadan Emine adl'tlda gaayet güzel b:r kızı 
vardi. Bu kızı Kandillide yalısı olan Salih Pa
şa merhum pek sevgili arab kölesi Beşir Ağaya 
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alnıışdı. Beşir Ağa gaayet zengin, hatırı sayılır 
ağa idi. Şehzadebaşında imaret Sokağında ha.. 
rem selam.Irklı bir konağı vardı. Bu konağır .. bir 
tarafında meşhur Dağıstani alla.mei ası:r Hi:i ~ 
seyin Efendinin, v~ karşısında maliye ha?inesi 
mümeyyizlerinden merhum Rüstem Efendinin 
konakları ile diğer tarafında Ekmekciba§ı Ha .. 
san Ağanın, ve yine kar&ısında hnaret a§c,bqı, 
nın haneleri vardır .. ». 

DARtlLFEYZ1 HA.MIDt - ikizıci ·Sultan 
Abdülhamid devrinde açılınış özel okullaı·m en 
şöhrenlilerinden .biri; Ayvansarayda Eyyuba 
giden ana cadde üzerinde Hatice Sultan. Sebilin 

. karşısıİıda bir ahşab konakda idi; gazete ilan .. 
larında adına . rastlandığı tarihler 1890 ile 1905 
arasıdır; ibticlai ve rüşdi bir erkek· çocuk ckulu 
idi. 2 Nisan 1307 (14 Nisan 1891) tarihli Sabah 
Gazetesinde çıkmış bir haberden bu mektebin 
kurucusunun Adliye Nezareti katiblerinden 
Ahmed Efendi adında bir zat olduğu tahmin 
edilebilir : cEyyubsultan civarında Yavedud 
Mahallesinde Darülfeyzi Hanıidi Mektebi kat -
şısında kain Hatice Sultan Vakfından oluo beş 
altı seneden iberi muattal kalmış olan sebilin 
masrafları mektebi mezkur reisi ve Adliye Ne· 

. zareti hulefasından izzetlu Ahmed Efendinin 
kisei hamiyetinden tesviye olunarak bir sure
ti fevkalade tamir edilmiı, olduğu matba}\ffilza 
haber verilmişdir; efendii mumaileyhin hami. 
yeti şayanı takdirdir.•. 

Yine Sabah Gazetesinde 11 eylül 1317 (24 
eylül 1901) tarihli bir yazıdan da mektebe cHa.. 
midi» adının padişahın izni ile konulduğıt aıı

laşılıyor: cHimayei füyuzatvayei hazreti padi. 
şahide bulunmakla mübahi olan Ayvansarayda 
kain Darülfeyzi Hamitli Mektebinin bağçesinde 
davetliler huzurunda tevzii mükafat yapılmi§ -
dır ... ı. 

1903 tarihli bir istatistikde bu okulun. 314 
talebesi olduğu görülmektedir ki emsali özel 
okullann en kalabalık olanıdır. 1908 -· 1909 
arasında kapandığım tahmin ediyorJ.z; 

DAR'OLFVNUN - (B. : tıtanbul trntverı-i
tesi). 

DAR'V'LFtl:NUN CADDESt - Bayaııd'da 
Camcıali ve Süleymaniye Elmartıf mahat.eleri 
arasında sınır yoldur. Bayazıd (Hürriyet) Mey_ 

· danı ile Vezneciler bqmda Univenıite binası 

arasında uzanır; ki Veznecilerde Vezn:~ciler 
Caddesi, Bozdoğan Kemeri Caddesi ve Kimya-

. ger Derviş Paşa Sokağı ile bir dört yol ağzı 
tıeşkil eder. Meşhur Fuad Paşa Konağı _ (1st. 
Universitesi Eczacılık Fakültesi binası) ve 
t.E.T.T. İstanbul şubesi müdürlüğü bu cadde 
üzerindedir; 2 kita:bcı, 2 kırtasiyeci, 3 elelrtrok
ci, 1 1bez;ber, 1 musiki Aletleri mağazası (Şamlı 
tsk:enderin oğlu Ferid Kudmant) vardır. ( ekim 
1964). Menderes im.hında hayli çukura indiril:. 
miş, altı: üstüne getirilen bahtsız Bayazıd Mey. 
danının cefA arkadaşı olmuş yollardandır B.: 
Zeyneb Hanım Konağı; Fuad Paşa Konağı) 

Hakkı GOK'l'tn\JC 

DAR-OLHADtS - Hadis ·ilminin öğretildiji 
· ihtisas medreselerine verilmiş isimdir. tstan 
bulda ilk darülhadis Kanuni Sultan Sül-eyman 
tarafından Syleüinaniye Külliyesi diye anılan 
muhteşem hayır yapılan topluluğu içinde yap, 
dırılmış, kuru.lınuşdur (B.: Süleymaniye). O ta. 
· rihden Türkiyede medre11elerin kapatıldığı za .. 
mana kadar tstanbulda Darülhadislerin sayısı 
onbire · kadar çıkmışdır; bu medreselerin bir 
kısmı sureti mahsusada Darülhadis olarak yap .. 
dınlmış; bir kı'Smı da her hangi bir kademede 
medrese iken sonradan «Hadis» ilminin tedrisi. 
ne tahsis edilmişdir; isimleri şunlardır : 

1 - Süleymaniye DAriilhadisi 
Süleymaniyede Tirylli Çar§ısında •ilk DArli.hadis. 

2 - Tabhııne Darüllıadisi 

Süleymaniyede Dölanecilerde killliyenfn · .. abhı
nesi. 1ken medreseye QeVrilmlıdir. 

3 - Hasanağa DAriilhadisi 
SehzAdebqı civArında KalenderhAnede 

4 - NevıehJrli tbrahim Pa,a DAriilhad!si 
ŞehzAdebqında 

5 - Papaszlde D4rüllıadis1 

Koskada 
8 - Baba Mahmud Bekfr Ağa DAri11hadııi · 

SehzAdebaıında 

1 - Bosnevt D4iüllıadisi 
Horhorda 

8 - Hııldsi Efendi Dlnllhadisi 
Otlukcu Yolcuıwıda 

g - Mfslt Ali Efendi D!ıiillıadis:i 
Otlukcu Yokuıu,nda 

10 .,... taet Efendi DAriillıadisi 

. Sultanse!imde Çırağıhamzada .. 
11 - Hacı Be§ir Ağa DAriilhadisl 

Eyyubda. Da~ 
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Peygamber iyidir diye söyleyerek ne yap., 
mı§ ise, ne söylemiş ise ve hallan hareket!eıin. 
den neyi beğenmiş ise onlara «Hadis» den.tlmiş
dir. 

Kur'anın ayetlerine karıştırılır, yashşlığa 
sebebiyet verir diye Peygamber kendi sözlerini 
zamanında yazdırtmamış, kaydettırmemişdi; 
ölümünden sonra hafızada kalanlar ağızdan ağı
za nakledildi ve iböylece nakledilen peygamber 
sözleri onun devrinden çok sonraları kitablara 
geçdi. Bundan ötürüdür ki hadislerin metni k~
sin, değişmez değildir; hadis rivayetleri arasın. 
da farklar, hatta ihtilaflar vardır. Dolayısı ile 
çeşidli rivayetleri toplamak, onları tasnif et -

. mek, ihtilafları tedkik ile en doğru riv~yeti tes
bit etmek, ·çok! dikkatli bir çalışma ile hadisleri 
bir kitaıb halinde toplamak ve böylece toplan. 
mış hadisleri yeni nesillere öğretmek islam ale
minde bir Him·olmuşdur~ bunun içinde Darül
hadisler açılmışdır (1952). 

Osman Nuri FRGL'l 

DARtiLHADtS MEDRESESİ MESCtDt -
Eyyubda Nişancı civarındadır; Hadikatül Ce. 
va.mi şu malumatı veriyor : «Banisi Kızlar.ağası 
Hacı Beşir Ağadır; yanında (talebe) o".!ahı.rı, 
mescidin içinde küçük bir kütübhahe, bit:~iğirr. 
de fevkaani ,bir sibyan mektebi ve altında bir 
de çeşme vardır. Mescidin kapusu üstündeki ta. 
rih Aşcı'başızade Mehmed Mehib Efendinin• 
dir : 

Oldu bu mısra pAldze Mehlbt tArih 
«CAmü ilınü amel DAri HAdisi ztbA»: 

1147 (M. 1734) 

«Banisi Hacı Beşir Ağa 1159 (M. 1746) da 
vefat idüb kabri Hazreti Halidin: türıbesinin bü. 

. yük kapusu yanındadır. 

Tahsin öz «İstanbul Camileri» isimli ese • 
rinde (1962) bu mescidin kadro dışı harab bir 
halde olduğunu kaydediyor. 

DAROLHADtS MESCID1 - Şehzadebaşın
da Acemioğlanlan Kışlası civarında idi; Hadi. 
katül Cevami şu malumatı veriyor : «Banisi 
ınültezimlerden. Kesı-iyeli Hasan Ağadır; bina 
ettiği darülhadisin dershanesine bir mfürab 
yapdırıp, imam ve müezzin tayin ederek namaz 
kılınır. Darülhadisin sokak kapusu keme"!': üs
tünde kadıasker Mirza.de Salim Mehmed Efen. 

. dinin bu ,tarihi yazılıdır : 

Zübdei ehli diyAnet Hasan Ağa behulus 
Yapdı bu dh:i hadisi keremi tab'ından 

Kudsiyan didiler itmi\m111aı SAiim ti\rih 
Buldu encAmım bu nev eseri pi\kü basen 

1118 (1706 - 1707) 

Bu mescidin mahallesi yokdur». 
Zamammızda bu binadan eser kalmamış .. 

dır. 

DAROLHAD1S SOKAĞI - Eminönü tlçe. 
sinin Küçükpazar nahiyesinin Hacıkadın Ma. 
ihallesi sokaklarından; ,bir altı yol ağzı (Katib
çelebi Cad., Aki:fpaşa So., Azebaskeri So., ve 
isimsiz bir sokak) ile tmaı-et salhanesi Sokai:rı o 

arasında uzanır (1934 Belediye Şehir Rehberi; 
pafta 5/48). 1ki araba geçecek genişlikde, kaba 
taş döşeli ıbir yoldur; büyüklü küçüklü >1hşab 
v~ kagir evler arasından geçer, bir de beş katlı 
bır apartıman görülür. Semt sakinlerinden Şük. 
rü Manav'ın ~öylediğine göre 1917 yılında yan. 
mış olan Vefa Camii ve Darfühadisinin duvar 
kalıntısı görülmektedir. Muhaddis Sokaih ile 
bir kavuşağı vaı-dır; altı yol ağzı tarafında~ ge. 
!indiğine göre bu kavuşak geçilince yol dara-

. lır ve meyilli olarak iner. Kapu numaraları 1. 
23 ve 4-20 dir. İlnaı-et salhanesi Sokağı ile olan 
bitim kavuşağında sus.uz bir çeşme görülür, su
yu 1929 _yılında kesilmiş, ldtabe taşı da ~öküL 
müşdür (1964 kasım). 

Hakkı GöKTORK 

l>AROLHAYRt ALi - Veznecilerde nıeş _ 
hur «Zeynebhanım ıKonağl'» nda (B. : Zevneb. 
hanım Konağı) İkinci Sultan Abdülhamidi~ son 
yıllarında İstanbulöaki kimsesiz türk - müs . 
lüman çocukları himaye ederek sefaletten kur. 
tarmak, !bir meslek ve sanat sahibi olarak yetiş
dirmek için kurulmuş ve ancak beş sene yaşa
mış bir daı-üleytam, yetimhanedir. Doğ-:udan 
Sultan Abdülhamidin hayır eseridir, «Darül _ 
hatır• adına «Aliıı sıfatının eklenmesi ·de bu 
münasebet iledir. Müessesenin kurulmasına 

1899 yılında Yıldız Camiinden bir cuma mıma. 
zı dönüşünde 6 yaşın~a kimsesiz bir oğlancığın 
padişaha verdiği ,bir dilekçe sebe'b olmuşdu. 

Çocuk okuma yazma ve bir sanat öğrenmek içb. 
himayesini istemişdi; A:bdülhamidin şahsiveti. 
ni 1bilenler bu çocuğun derhal himaye a1,tı.aa 

alınmış olduğunu söylemek.de teredciüd pfan.ez
ler. Padişah! bu vak1adan: bir kaç gün sonra Ba • 
. bıaliye gönderdiği. bir iradei seniye ile, kimse-
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siz türk - müslilrr.an çocukların ve serseri 
genelerin korunarak birer sanat ve meslek sa- · 
hibi olarak yetişdirilmeleri için büyük bfr ye
timhanenin kurulmasr yolunda gereken lıazır. 

lığı.n süratle yapılmasını emretmiş, masrafının 

hazinei hassa tarafından karşılanacağını bil • 
dirmişdir. Hükumet gereken proje ve progra • 
mı hazırladı·, yetimhanenin arsası ile binası. 
nın kaça mal olacağı hesablarını da yapdırdı; 
Çapada 700 altın değerinde bir arsa vardı; ka
loriferle ısıtılacak olan bina da 27,000 altına 

mal olacakdı; «Darülhayri Ali» adı verilen: bu 
müesseseye işsiz güçsüz serseri dolaşan hane
berduş genclerle korunmaya muhtaç oğbtı ço
cuklar alınacakdı, ki sayıları 4000 olarak tes _ 
bit ıedilmişdi; aralannda mühim yaş farkları ol
duğu için azametli müessesenin ,bir.birinden çok 
farklı yetiştirme ve barındırma kısımları ola• 
cakdı; altı sınıflı ve rüşdiye derecesinde tahsil 
sağlayacak ,bir okul olacakdı; her sınıfdEı ders. 
den başka öğretilecek sanatlar, bilgiler d-e ma
rangozluk, saraçlık, kunduracılık, terzilik, dö -
şemecilik, mürettiblik, hakkaklrk, mücellidlik, 
aşcılık, tatlıcılık, şekerlemecilik olacakdı Mü.. 
essesenin ev işleri, dikiş, nakış, yemek öğreti. 
lir bir de kızlar kısmı bulunacakdı. İdare adam. 
ları, muallimler, ustalar ve müstahdemlerin 
kadroları bile tedbit edildi. İş binaya kald1.. Ab~ 
dülhamid Çapadaki arsaya, hazinei hassa tara
fından Eyyub Paşa v-eresesinden 2400 liraya sa
tın alınmış Acıbadoemdeki :bir arsayı tercih et
ti, fakat binanın inşası çok uzun süreceği için, 
bilahare yeni binasına taşınmak üzere Dfırül. 
hayri Alı için, yine hazinei hassa mali. olan: 
Vezıieci_lerdeki 100 odalı Zeynebhanım Konağı. 
nı verdi ve lstanbulun bu ilk türk - mtislü -
man yetimhanesi malı takvim ile 19 ağustos 

· 1319, miladi takvim ile 1 ekim 1903 de bu bi • 
na.da açıldı. tlerdd himaye genişletilmek üzete 
müessesede 500 katlar haneberduş delikarı_: ve 
çocuk toplanmışdı; İdare kadrosu de şu z:ltlar. 
dan kurulmu.şdu : 

Meclisi Maarif azasından Haydarizade İb
rahim Efendi (Müdür), Meclisi Maarif azasın· 
dan Mehmed Galib Efendi (tkinci Müdür), Ser. 
vet Bey (Müdür Muavini), Hayreddin Bey 
(Ders Nazırı), Dr. Binbaşı Fuad Bey (Sanayi -
haneler Amiri), Ahmed Fehmi Efendi (Muha. 
sebeci), Seyfeddin Bey (Katib)~ Muti Bey (Da
hiliye Memuru), Rüşdi Efendi( Muhaseb:ı Şe. 
fi), Hafız Ahmed Efendi (Veznedar). 

Darülhayri Ali ancak beş sene yaşayabildi 
- ' kurucusu ikinci Sultan: Abdülhamid 27 nisan 

1909 da tahtdan indirildi, 21 ağustos 1909 da da 
padişahın yetimhanesi 6 maddelik bir kanun 
ile lağvedildi; müessesenin yıllık tahsisat! olan 
11,700 liradan 800 lirası Darülfünun tahsisatu~ 
eklendi. Tahsil ve talim devresi altr yıl olan 
müessese ilk mezunlarını bile verınemişd~. 

Osman Nuri ERGiN 

DARtlL HtKMETOL 1SLAM1YE - «Ha. 
kaayiki diniye ve teabii islamiyeye n-eşir ve 
tamim ile mükellef olmak üzere» istanbulda 
Şeyhülislamlık dairesinde 10 mart 1334 ('ı.1:ila

di 1918) tarihli kanun ile kurulmuş ve 12 ağus.. 
tos 1334 tarihinde açılmış bir islam akademisi. 
nin adıdır. 

Müessesenin «Akaaid», «Fıkıh• ve «Ahlik. 
isimleri ile üç encümeni vardı; her encümenin 
3 • 7 azası olacak ve hepsi tek reisin idaresinde 
çalışacaklardı; bir de Başkatib bulunacakdı; 

hepsi Şeyhülislam Efendinin arzı üzerin~ pa• 
dişah tarafından tayin edileceklerdi. 

Darül Hikmetül !slamiyenin ilmi ve ameli 
olmak üzere iki vazüesi bulunuyordu. A:nell 
vazifesi, müslümanların dini 1ıerıbiyesinin, ve 
islamiyetin yüksek meziyet ve faziletlerinin in. 
kişafına çalrşmak ve ,bu uğurda eserler neşret
mek idi. 

Bu islam akademisi şu zatlerden mür'!kkeb 
olarak kuruldu, ki hepsi o devrin seçkin islam 
bilginleri idi : _ 

Muğlalı Ali Riza Efendi (Reis), Atabkirli 
Hüseyin Avni Efendi, Bergamalı Ahmed Cev • 
det Efendi, İstanıbullu Şevketi Efend~ Müdet. 
ris Mehmed Hamdi Efendi, Haydarlzade tbrt. 
him Efendi, Bediüzzeman Said Efendi, Haleb 
mebusu Şeyh Bekir Efendi, Şam ulemasmı;lan 

Şeyh Bedreddin Efendi, Amasya Müftüsü Mwı
tafa Tevfik Efendi. 

Birinci Cihan: Harıbinin son yılı idi. Osman• 
1ı İmparatorluğu ağır mağlubiyete uğramışdı. 

tttihad ve Terakki Fırkası iş başından ayrıldı. 
Dolayısı ile Darül Hikmetül tslamiye'de bü .. 
yük değişiklik oldu, akademi ikinci defa, olarak 
şu zatlerden kuruldu: 

· Mustafa Asım Efendi (Reis), Müderris tz. 
mirli İsmail Hakkı Bey, Seyyid Nesib Efendi, 
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Ferid Bey, Rebiı Efendi, Ahmed Rasim Avni 
Efendi, Şerif Sadeddin, Mustafa Refik Efendi, 
ttskiliblü Said Bey, Şair Mehm.ed Akif Bey 
(Başkatiıb). 

Darül Hikmetül İslamiye açıldığı gün uzun 
bir beyanname neşretmiş, kuruluşunun maksa
dını ve gaayesini anlatmışdr; şu satı:rlar çok 
önemlidir : 

e:Darül Hikmetiil İslamiye'den bekJenen 
hizmetler yalnız Osmanlı Devletine vıe islama 
münhasır değildir. İnsaniyet aleminin umumi 
vicdanına müteallik fazilletleri de araştırmaya 
çall§acakdır; •bundan ötürüdür ki bütün iıtsa. 
niyet hadimlerinden yardım isteyecekdir ... » 

cCeridei İlmiye» adında bir de mecmuası 
vardı. Müessesenin dine, ahlaka, ictimaiyata da.. 
ir beyannameleri, verilen konferanslar, azala -
rının imzaları ile çok kiymetli makaaleler. neş. 
redildi. 

Kurulması çok geç kalmış bu akademiden 
çok hizmet beklenirdi; fakat o felaketli devirde 
kurulup açılması ile kapanması bir oldu. N eş
rini tasarladığı: eserlerin hiç birini yazdıı:mağa 
bile vakit bulamadı (1952). 

Osman Nuri ERGtN 

DARVLııtLAFE - istanbul'un Osmanlı 

İmparatorluğu zanıamnda kullanılmış •c;ım -
!erinden biri, tstanbulun Hilafet merkezi oldu
ğunu ifade eder; bazı resmi evrakda daha hını. 
turaklı olarak cDarül Hilafetül Aliyyei. İs -
lamliyye» şeklinde yazılırdı (B. : Derisaadet). 

DARtlLllıMV VET - TAL1M - (B. : Da -
rüttalim). 

DARVURFAN - !kinci Aıbdülhaınid dev
rinde açılmış özel okullardan biri; ·Kadıköyün. 
de idi, ibtidai - rtişdi iki devreli bir erkek ço. 
cuk okulu idi; kurulduğu tarih, semti, kurucu
ları ve kapandığı tarih tesbit edilemedi: 1903 
yılına aid bir özel okullar istatistiğinde 99 ta. 
lebesi olduğu yazılıdır. Pek çok emsali giti bi
nasızlık, kira verememek, veya i§gal ettiği bi -
nayı tekrar kıralıyamamak yüzünden kapan. 
nuş olacakdır. 

Osman Nuri ERGiN 

DARVLKURRA. - Müslümanlarca Kur'a. 
nı ezberlemek ve bunu muhtelif arab leh<-ele. 
tine göre 7-10 ttirlü okutmak için açılmış 

olan müesseselere, dershanelere verilmiş :sim. 
dir. Kur'anı bu okutuş ve ezberletış tarzla-rı 

sibyan mekteb1erL"l.de de tatbik edilirdi; mese
la La'lizade Abdülbaki Efendi Eyyubd:ı yap
tırmış olduğu sibyan mektebinde muallim kür. 
süsünün üstüne kendisinin şu kıt'asını: bir lev. 
ha halinde astırmışdı : 

Bu mektebde teleınmüz eyliyen etfAle lütfeyle 
llimde, mArlfetde eyle yA Rab faı1cül akran 
KelAmullahı hıfza sa'yedenler kalmasın mahrımı 

VücuhAtı kıraatiyle olsun hAfm Kur'An 

Fakat sibyan mekteblerinde çocuk k!raki
nin Kur'an okuma tarzlarına kafi gelmediği 
.içindir ki Darülkurralar açılmışdı. Bu dersha
nelerden mezun olanlara halk «Kurra Hafızı» 
diye ayrıca itibar ;gösterirdi (1952). 

Osman Nuri ERGlN 

DARVLMAARiF - istan,bul'un m~ı:;hur 
mekt~blerinden biridir; Sultan Abdül~~;idin 
anasr Bezmifilem Sultan tarafından ikinci Suı. 
tan Mahmudun türıbesi yanında Esma Sultan 
Sarayının arsasına bir rüşdiye :mektebi olarak 
yaptınlmış ve 7 cemaziyelevvıel 1266 (21 mart 
1850) bir perşenbe günü Valide Rüşdiyesi adi 
ile açılmışdı (B. : Bezmialem Valide Sultan). 

Bina olarak devrinin hem güzel yapıları;ı.1-
dan biridir, hem de planı aslında mekteb o1arak 
çizfüp yapılmış ilk büyük binadır; zamaııımız
da bu binada !star.bul Kız Lisesi ,bulunmakta. 
dır (B. : İstanbul Kız Lisesi). 

Bezmialem Va.dile Sultana bu güzel mek. 
tebi yaptırtmaya teşvik eden, o zamanlar .ı.v.Iek.. 

tebler Nazın olan Kemal Efendi idi (B. : Ke • 
mal Paşa); açılış törenine padişah bizzat gel. 
miş, oğullarından Şehzade Murad Efendi (Mu-
rad V.; doğumu 1840; o zaman 10 yaşınd~) ile 
kızlarından Fatma Sultanı da beraıberiı.de ge
tirmiş, kendisini karşılayan nazırlar aras;nda 
Kemal Efen diye doğru yürüyerek, onu işaretle 
çocuklarına : 

- Efendinin elini öpünüz.. bundan sonra 
hocanız efendidir!. demiş, sonra Kemal EfendL 
ye dönerek : 

- Bunları: desti · terbiyenize tevdt. ediyo _ 
rum; diğer talebe ile müsavi tutmanızı rica 
ederim!.. demişdi. 

Mektebin kütük defterine kaydedileıı ilk 



J>AK'VLMESNEVt _: 4%50 - tSTANBUL 

talebe isimleri Mun,d Efendi ile Fatma Hanını 
olmuşdur. 

Mektebin tarih kitabesi de Kemal Efendi 
(Paşa) nındır : 

Yazdı tAri1ıin Mekatib Nazırı ahdi kemin 

«Mehdi ulya bak çok Ala Mekteb iıışA eyledi$ 
1266 · (M. 1850) 

Bu okul, devrin hükumeti tarafından, hem 
devlet dairelerine memur, hem de ·açılmast dü
şünülen Darülfünuna (üniversiteye) talebe ye
tiştirecek ,bir irfan müessesesi şekline koru11-ak 
istemiş, rüşdiyelerden: üstün tahsil sağlayacak 
şekilde ıbir program yapılmış, tatbikine haşla
nır iken de okulun adı «Darülmaarif » c,larak 
değiştirilmişdir. 

· Darülınaarife mahdud, seçme talebe alındı. 
Türkiyede Tanzimat Devrinde Avrupa m~arifi 
yolwıda mektebler açmanın öncüsü olmuş Ke
mal Efendinin düşmanları pek çok idi, ve bun
lar ,bu aydın nazırın gözden düşmesi için çalış· 
m~da idiler. _ Bezmialem Sultan, hususi bir 
programla seçme ve mahdud sayıda talebe afan 
mektebinin kıymetini anlayamadı, sibyan mek. 
teıbleri çocuklarla tıklım tıklım dolu ike,n kos -
koca mektebinin tenhalığına üzüldü, ve sebe; 
bini öğrenmek üzere kahyası Hüseyin Beyi Ke. 
mal Efendiye yolladı; bu zat de meseleyi nazı
rın muavini Vehbi Molladan sordu (B. : Vehbi 
Molla); Vehbi Molla fesad ilminde ve tezvir 
fenninde _ üstadlardandı, Darülmaarifin nasıl 

bir okul olduğunu anlatacak yerde : «Müra
caat edenler pek çok.. Kemal Efendi titizlik 
edip alınıyor!.» dedi; kahya da bu cevabı Va.. 
lide Sultana -götürünce Bezmialeın Sultan na. 
zıra son derecede kırıldı, ve mektebinin 1:Ia.re. 
sine Vehbi Mollayı memur etti. Kemal Efendi 
bütün çırpınmalarına rağmen Valide Sultanın 
bu emrinin. önüne geçemedi, Vehbi Mclla da 
Darülmaarife yüzleree çocuk doldurarak, rüş
diyenin üstünde bir okulu, rüşdiyenin altında 
alelade bir sibyan mektebi, mahal}e mektebi 
yapdı. Kemal Efendi de kırgın ve mütee-ssir, 
mektebler hakkında tedkikatda bulunma'!{ üze. 
re A vrupaya gönderildi. 

Darülmaa.rif rüşdiye olarak açıldrğınd? ta
lebesi 250 - 260 arasında idi; onun üstünde se
viyeye çıkarılınca seçme alınacak talebe ~ayı.. 

sı 170.175 olarak tesbit edildi; Vehbi Molla 
elinde sibyan mektebine döndürülünce mek • 
tebde 400 ün üstünde çocuk toplandı. 

1872 de ilk idMiler kurulur iken Darülma. 
arif de idadi oldu. Okul olarak yapılmış ve za
manımıza kadar yapıldığı yolda kullan.lmış 
bahtlı bir ıbinadır; sadece Rüşdiye, !dadi Sut. 
tani, Muallim Mektebi ve Lise olarak isimler 
değiştirmişdir. 

Yine Abdülmecid zamanında, doğması ile 
ölmesi bir Encümeni Da.nişin (Türk Akademisi
nin) açılış töreni 19 ramazan 1267 (18 temmuz 
1851) bir cuma günü ıbu Darülmaaxif (Valide 
Rüşdiyesi) ,binasında yapılmışdı. 

- Osman Nuri ERGiN 

DARVLMESNEvt - -ismin lugat manası 
«Mesnevi Okutulan Yer, Mekteb» demeıtdir 
Mesnevi büyük ır.utasavvıf, şair ve Mevlevi 
Tarikatının müessisi Mevlana Celaleddin Ru. 
minin farsca yazılmış çok meşhur büyük TTlan.. 
zum eseridir. Aslında bütün mevlevihaneler de 
asır lax l:>oyunca mesnevi ve dolayısı ile hrsca 
okutulan birer mekteb, kültür müessesesi ola 
gelmişdi. 

XIX. Asrın ilk yarısında İstanbulda. Mevle
vi olmayanlara da Mesnevi okutmak, bu meş. 
hur eser ile tasavvuf ilmini öğretmek, Mesnevi
yi okuyub anlayabilmek için de önce farscı:. öğ.., 
retmek gaayesi ile doğrudan «Da.rülmesrıevi» 
adr ile iki mekteb açılmışçlır. 

Bu mekteblerden biri hicri 1260 mubarre -
minde (Miladi 1844 ocak ayında) Çarşanbada 
Murad Molla Dergahında, diğeri de Küçükmus. 
tafapaşada Hoca Rüsameddin Efendi tarafın .. 
dan kendi evinde açılmış idi; Hoca Hüsameddin 
Efendi bir müdded sonra Eyyubsultana taşın

mış, Darülmesnevi'sini de orada devam ~ttir.., 
mişdi. Murad Molla Dergahındaki Darüimes~ 
nevinin ilk icazetnameleri verilir iken dE>vrin 
padişahı Sultan Aıbdülıİıecid de merasimd-e bu.. 
lunmuş, Mesnevi okuma yolu ile farsca öğre
nen gencleri teşvik yolwıda icazet - dioloma 
alanlara hediyeler vennişdi. . 

Medreselerde ve sibyan mekteblerinde 
farsca öğretilmezdi; sebebi de, mutaassıb med. 
reselilerin nazarında farscanın acem denilen 
iranlıların dili oluşu, şii olan iranlıların da din
sizlikle ittihamı idi. Hatta softalar : 

Kim ki okur fA.rist 
Gider dininin yarısı 

derlerdi. Bu kara taa·ssub karşısında farsca öğ
retmek de öğrenmek: de bir medeni cesaret ol· 
muşdu. 
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Medreseli ulemanın aydın tabakası ell)etde 
.k;i bu ham sofulardan ayrtlmışlardı. XIX. aa. 
rın farsca hocalanndan Nei'et Efendiye atfe
dilen bir fıkradır; bir sofu : 

- Efendi! .. Farisiyi cehennem lls&mdı! di. 
yorlar, öyle midir? .. diye sorm.U§. Hoca Neş'et 
d.e: 

- Eğer öyle ise de yine .öğrenmek Hzım, 
Ahiretde nereye gideceğimizi bilemeyiz, Cehen. 
neme gidersek:, cehennem ehlinin dilini bilme
mek de ayn bir azab olur! .. demişdi. 

Kethüda.zade Mehmed Ari! Efendi ker-disi~ 
ne Fatih Cmniinde ara:bca öğreten bir medreseli 
hocaya farscayı Fatihde Şekerci Hanını11 bir 
odasında gizli olarak öğretmişdi. DArülm.esne
vllerin açılması fikir hürriyeti bakımından b~ 
yük •bir Mdisedir. 

Büyük Türk veziri Damad Nevşehirli tb - · 
rsJlıim Pqa bu medeni cesAreti yüz yıl önce, 
XVIII. asrın ilk yarısında göstermiş, yapJ..rdı. 
ğı medreseye farsca dersleri de koyduT11'.~ışdu. 
Fakat bu vezirin şehit edildiği 1730 ihtilalin .. 
den sonra yobazların ilk işlerinden biri, !bra• 
him Paşa medresesinden farsca derslerini kal.· 
dırtmak olmuşdu. 

Farsca öğrenenler yukanya kaydetti~z 
yobaz ağzı beyiti : 

Kim ~ okur fArisi 
Gider deynfn yansı 

şekline çevirmişlerdi. cDeyinı, borc demek.dir; 
yani. : cOsmanlıcayı güzel okuyuıb yazabilınek 
için araıbca ve farsca öğrenmek borcdur, fo.rsca 
öğrenince .bu borcun yansı gider~ demek iste -
mişlerdir (1952). 

Oımaa Nuri EBGtN 

DARttLMUALLlMAT ._ <B. : öğretnen 
Okulları). 

DARCLMUALLtl\UN - (B. 
0kullan). 

öğretme-n 

DARCSSALTANA - tstanbtılun Osmanlı 
İmparatorluğu zamanında kullanrlmış isı.nle. 
rinden ,biri, «Saltanat Evb mAııasındadır (B.: 
Derisaadet). 

DAR'OSSADE - Osmanlı İln:paratorlartiUn 
İstanbulda daimi ikaametgAJıı olan Topkapusu 
Saraymda (Sar!yı Cedidi Amire'de; Yeni Sa• 
rayda) hükümdlrın husuıl hayatının g!\ad!Ai 

kısımlannın adı; kadının örtü altında bulun • 
duğu o eski devirlerde DArüssaadenin harem 
kısmına cHaremi Hümayun>. selamlik kmnına 
da cEnderunu Hümayun> isimleri verilrr.,işdi. 
Bütün saraya da cSarayı Hfunayun• denilir • 
di. 

Sarayın dış kısmından Darüssadeye «Ba
büsaade» adını taşıyan abidevi bir kapıdan gi. 
rilirdi (B. : Bibüssaade, Cild 4, sayfa 1774). 

Harem MuhAfızlan· olan zenci • habeşi ha.. 
dun ağaların (Kara hadun ağaların) en b-lyük 
zabiti cKızlar Ağası» unvanını taşırdı. XVIII. 
yüzyılın birinci yarısına kadar bu büyük rüt• 
beli kara hadım ağa Enderunun da en büyült 
zabiti olduğundan ayrıca «Darüssaade A~ası•, 

yahud cDarüssaadetüşşerif.e Ağası• unvA,ıını 

da taşırdı. XVIlI. yüzyılda Enderunu Hüma. 
yun başına en büyük amir olarak Silahder Ağa 
geçdikten sonra da Kızlara~asr, cDarüsaade 
Ağas1> unvanını taşımakta devam etti (B-. : Da, 
rüssaade Ağası; Kızlar Ağası; Haremi Hürol· 
yun; Enderunu Hümayun; Silalıdar Ağa). 

DAR'OSSAADE AĞALARI, DARtl'SSADE 
AĞASI - Kurulduğu tarihden son devrine ka. 
dar !stanbuldaki Osmanlı sarayında, bifüassa 
yüzyıllar ,boyunca padişahlara daimi ik1umet
galı olmuş Topkapusu Sarayında harem lrnpu • 
!arının muhafızı, ve Haremi Hümayunun PrkeK 
eline ve kuvvetine muhtac hizmetlerini gören
ler, hadım edilmiş zenciler ve habeşiler, ı:aray 
·ağzı ile «Kara Ağalar» ola ,gelmişdi; ki resmi 
unvanları «Darüsaade Ağalan,. dır; en büyi,;ik 
amirleri, aynı zamanda Haremi Hümayunun, 
Haremi Hümayundaki hizmetkar kadınJann, 

cariyelerin de zAbiti «D~rüssaade Ağası», «D~
rüssaadetüşş-erlfe Ağası» unvanını taşırdı, ona 
da halk ağzında cKızlar Ağas1> denilirdi. 

Karaağalar - DA.imi olarak bulundukları 
yer, Haremi HümAyunun saray içinde biri tkin._ 
ci Avluya açl'lır cAraba Kapusu,., diğeri O~ün
cü Avluya açılır cKuşhane Kapusu» adındaki 
!ki kapusunun arasında müteaddid binalardan 
müteşekkil geniş bir saha kaplayan Karaa_ğalar, 
Darüssaade Ağaları kıdemlerine göre dört sını. 
fa ayrılırlardı; aşağıdan yukarıya isimlel'i şu 

idi : 1 - Acemiler, 2 - Ortancalar, 3 - Hasıl· 
lılar, 4 - Hasıllı Eskiler. 

Her dört sınıfın başında cMusandırac1. Be. 
§1» unvanını taşıyan: bir zabit vardı: vazifesi 
•Jaların teınizli.Jine, abdest ve namaz) anna 
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(camie devamlarına), aralarında iyi geçinmele. 
rine nezaret etmekdi. 

Kaıbahatli Acemilerle Ortancalara clayak 
atılır, Hasıllılar ile Hasıllı Eskiler azarla.ınlrr, 
suç işleyenler saraydan kovu.arak Hicazı:ı. sür. 
gün gönderilirdi. 

Haremin bütün dairelerinin kaba temizlik 
işlerini, ayak hizmetlerini gören bir kaç kara. 
ağası vardı; her -gün daima ayrı daireye hiz
mete giderler, içlerinden biri ekip başr yerinde 
«Başağa» unvanını taşırdı. 

Karaağalar sarayda hizmet kıdemleri ile 
şu unvanları alarak yükselirlerdi : 

Yayla Baş Kapu Gulamı Ağa_;, Hasıllı Es. 
ki Ağaların en kıdemlisinin unvamdır; Padi • 
şahlar ,bahar ve yaz mevsimlerinde yaz.. 
lık kasır ve saraylara göç ettikleri zaman. ora
lara götürülen karaağaların zabiti idi. Sayfiye. 
!erde haremi hümayuna nezaret eder, sayfiyeye 
götürülen Karaağaların hoş görülmeyecek tavır 
ve hareketlerinden bu Yayla Baş Kapu GuJamı 
Ağa sorumlu tutulurdu. Terfi ettiğinde Baş 

Kapu Gulamı olurdu. 
Baş Kapu Gulamı Ağa - Tapkapusu Sa· 

rayı 'haremindeki bütün Karaağalann tavrr ve 
hareketlerinden sorumlu en büyük inzibat ami
ri. Terfi edince Hazine Vekili olurdu. 

Hazine Vekili Ağa - Padişahlar sefeTe .ve. 
ya uzakca ·bir yere seyahata çıkdıkları ~aman, 
Haremi Hümayundan bir mikdar kadın: da 
beraberinde giderdi. Haremin en büyük nazın 
olan Kızlarağası İstanbul sarayında kal~T, onun 
vekili olarak padişahın maiyetinde bu Hıızine 
Vekili Ağa bulu.nurdu. Terfi ettikleri zaman 
Hazinedar olurdu. 

Hazinedar Ağa - Kızlarağasının mııavini 

yerinde idi, terfi ettiği zaman Kızlarağas1, Da
rüssaade Ağası olurdu. Fakat padişahın hususi 
bir teveccühü varsa Hazinedar Ağanın altında 
bulunan Hazine Vekili veya Baş Kapu G:.ılamı 
Ağayı da bir iki kıdem derecesi atlatarak Kız. 
larağası t~yin edebilirdi. 

Karaağaların hizmet · kıdemi gözetilmeye
rek şahsi değer ve ~hliyetlerine göre tayin edil. 
dikleri bazı hizmetler de şunlardır : 

Sultan Baş Ağahkları - Kocaya verilerek 
Saraydan çıkan bir sultan (bir padişah kızı ve
ya padişah kardeşi) Darüssaade Ağalar:ndan 
(Karaağalardan) sevdiği bir ağayı bu unvanla 
yanına alır, götürür, kendi harem daireııinin 

nezAretini ona verirdi. Bir sultan sarayında 

sultan baş ağasının emrinde de on. on beş kadar 
karaağa bulunurd~. 

Validesultan Başağalığı - Sarayda Valide 
Sultan Dairesi hizmetindeki karaağalarm za
;biti, amiri; önemli bir mevki idi. Nüfuzlu bir 
Valide Sultanın kesin güvenini kazanmış baş. 
ağası onun oğlu padişah üzerindeki tesi::-i ile 
kolayca Kızlarağası olabilir, bu takdirde, bü
tün saray, Valide Sultanın isteğine göre idare 
olunurdu. 

Şehzade Lalalıkları - Bilhassa okur ya . 
zar, fevkalade terbiyeli karaağalar arasından 

çilirlerdi; hizmetlerine verildikleri şehzadele
rin, göLgeleriymiş gibi, bir an yanlarından . ay. 
rılmazlardı. Prenslerin tahsil ve terbiyelerine 
dikkat ederler, derse ve :i.bad-ete karşr kayıdsız. 
lıklarını görürlerse padişaıh babalarına l:ildi
rirlerdi. Şehzadesinin kesin sevgi ve güvenini 
kazanmış Şehzade Lalaları, şehzadesi padişah 

olduğu zaman da Kızlarağası olurdu. 

Padişah Müsahibliği - Karaağalar arasın. 

dan sözü sohbeti yerinde, bilgili, bir hüner ve 
marifet sahibi, gaayetle zarif, nazik dört ağa 

padişaha müsahib olarak seçilirdi ve « Baş Mü
sahib», «İkinci Müsaıhi.ıb», «üçüncü Müsahib~, 
«Dördüncü Müsahib» unvanları ile anılı'!lardı. 
Padişahın günlük hayatında Enderunda geçen 
zamanlannda da yanında bulunurlar, dolayısı 
ile Enderunu ·Hümayunun Zülüflü Ağalan ile 
yakın temasları olur, onların arasında gent' ağa. 
!ardan tahsil ve maarife, sanat ve hünerf:' he
veskar olanları himaye ederlerdi. Müsahib ağa
lar padişahların mahrem müşavirleri yerinde 
olduğu için devlet. işleri üzerinde de tesir1eri 
olurdu. İçlerinden siyasi nüfuz ile servet yap. 
ma yolunu tutanlar çıkardı. Ta:riıhimizde «Vak' 
ai Vakvakiye» yaıhud «Çınar Vak'ası» diye anı. 
lan 1656 yılında 4- 8 mart günleri ihtilall Sa. 
rayda büyük nüfuz sahibi olmuş Karaağalara, 

ve bilhassa müsahfü ağalara karşr çıkmışdı (B.: 
Çınar Vak'ası, Cild 7, Sayfa 3920). 

Kızlarağası - Darüssaadenin en büyük a
mırı; bilhassa Haremi Hümayun ile Haremi 
'.Hümayun muhafızları kara hadım ağaların en 
büyük zabiti; resmi unvanı «Darüssaade .Ağa. 
sı», «Darüssadetüşşeıife Ağası» idi; halk ağ. 

zında «Kızlarağası»,. Karağalar arasında da 
«Büyük Ağa» diye anılırdı. Kızlarağas1 da zen
ci yahud habeşi ·bir hadım kara ağa idi: h~en 
istisnasız Osmanlı Sarayına pek gene yaşda ge. 
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tirilmişler, ve sarayda yıllarca hizmet gördük.. 
den sonra bu yüksek mevkie çıkmı'Şlardır. 

Padişahlar adına Mekke ve Medinedı? ya -
pılan vakıflar «Haremeyn Vakfı:t diye anılır. 
Osmanlı Hanedanından ilk Türk halüf\ Yavuz 
Sultan Selim bu vakfın işleri ile mütevelli ola
rak bizzat meşgul olmuşdu; Kamını Sultan 
Süleyman Harameyn Vakfı mütevelliliğini Da. 
rüssaade Ağalı'ğı makaanuna devretti. Bu mü., 
him hizmetlerdir ki Darüssaade Ağasına (Kız
larağasına) hemı sarayda hem de devlet bünye. 
sinde, önemli bir nüfuz sağladı. Her sene Hi -
caza gönderilen Surrei Hümayunun hazırlan

masına da Kızlarağası nezaret ederdi. 

Kızlarağası, saraydaki Karaağalar P:ı"!lsın

dan, ~et kıdemini gözetmeden bizzat padi. 
şah seçer, tayin ederdi. 

Azledilen bir Kızlarağası da İstanbulda ka. 
lamazdı. En çok bir kaç gün için Topkapusu 
Sarayının bir kasrında yol hazırlığı gönnesine 
izin verilirdi. Kendisine hürmetde kusur edil
mez ve Saray sahiline yanaştırılan beylik bir 
gemiye bindirilip Mısıra gönderilirdi. Orada 
da ölünceye kadar nezaret altında yaşardt. Ço. 
ğu da Medınede mücavir olarak kalmak :ster, 
bu dilekleri de ekseriya kaıbul edilirdi. 

Bir Kızlarağasının ani ·olarak azli de saray 
geleneği idi. Azil için cuma gününün seçılmesi, 
azil emrinin, Padişaıh cuma namazına gid.-~rken 
tebliğ edilmesi, yahud padişahın bir deniz gezi. 
sine çıkar iken azledilmesi yine saray gelene.ıc• 
lerindendi. 

Her yıl Surrei Hümayunun çıkdığı gün, 
Kızlarağası, sarayda İkinci Avluda bulunan 
Surre devesinin yularını tutar, Ba:büssaade önü
ne kurulmuş tahtda oturan padi§ahın önünden 
deveyi üç defa geçirir ve sonra devenin yuları
nı Baş Mirahut Ağaya verirdi. Mirahur Ağa da 
deveyi Orta Kapudan çıkarıp Surre Emini olan 
zate teslim ederdi. Eğer Mi:rahur Ağa devenin 
yularını Kızlarağasının elinden almaz ise_ Kız_ 
larağasının (Darüssaade Ağasının) padi§ah ta
rafından azledildiği anlaşılır, Büyük Karaağa 
da boynunu bükerek, Surre devesinin yularla~ 
rı elinde, deve ile beraber Orta Kaputları çıka
rak sarayı terkederdi. Bir iki ,gün Surre Emi
ninin evinde ve onun nezareti altında misafir 
olur, Saraydaki zati eşyasını: aldırtır, sonra ha
cılar kaafilesi ile Hicaze gider, Medinede mü. 
cavir olup yerleşirdi. Bundan ötürüdür ki her 

sene Surrei. Hümayun günü, Kızlarağası için 
yılın en heyecanlı günü idi (B. : Surrei Hüma. 
yun). 

Eğer bir Kızlarağası, padişahın amansız ga
zabına uğrarsa, azli tebliğ edildiği anda Sara. 
yın Marmara yalısındaki kale duvarlarında 

Balıkıhane Kapusuna indirilirdi (B. : Balıkha. 
ne Kapusu, Cild 4, sayfa 2014); orada mü:dhl§ 
bir korku içinde bir kaç saat geçirirdi; ~cllad
lar gelir, boğar, cesedini soyar ve ayaklarına 
taş bağlayıp o çıplak cesedi denize atarlar, ya
hud bir Tersane gemisine bindirilip, yRln11. üs • 
tündeki esvabı ile zelil ve perişan Mısıra gön -
derilirdi. 

Darüssaade Ağası başına Selimi Kevu.ıc, 
sırtına Serasere denilen ağır kıymetli ku.'naşa 
kaplı sırt samur kürk ,giyerdi. Beline sıvama el
maslı bir hançer takardı. Yazın da yine kıy • 
metli kumaşlara kaplı kaaku.m veya sıncab 
kürk giyer !erdi. 

Sarayı Hümayundaki bütün karaağala.r gi. 
;bi Darüssaade Ağaları da, Afrikanın bir köşe
sind•en esirciler taı afından küçük yaşda kaçı -
rılmış, feci ameliyat ile hadım edildikdcn son. 
ra saraya satılmış, aile.siz bed,baht -kişilerdi. Sa. 
raydaki uzun hizmet yılları boyunca altın na -
kid ve mücevher olarak büyük servet birikdi. 
rirlerdi. Cahil, dolayısı ile cehlin gafleti içinde 
olanlar, büyük bahtsızlrklarırıı altınları ve mü. 
cevherleri ile avutmaya çalışırlar; aydın clan
ları da teselliyi, cami, mescid, medrese, hamam 
gibi ıhayır eserleri yapdırarak, yahud Ende -
rundaki Zülüflü Ağalar arasında evlad gibi 
severek ~nimsedikleri genclere büyük rıakdt 
yardımlarda bulurlardı. Bu büyük hayır sa. 
hibi Darüssaade Ağalarının en ünlülerinden bi. 
risi Hacı Beşir Ağadır (B.: Beşir Ağa, Hac:; 
Cild 5, sayfa 2599). 

Darüssaade Ağaları içinde siyasi ı-ıüfıu:ları 
ile sadırazamları azlettiren, önemli vak'nların 

kahramanı olmuş bulunanlar pek çokdur (B. : 
Süleyman Ağa, Uzun; Sünbül Ağa; Yusuf 
Ağa). 

Hüsnü KINAYU 

DARtlSSAADE SOKAĞI - Eminönü t1 -
çesi merkez nahiyesinin Hocapaşa Mahallesi 
sokaklarından, Dayehatun (De.mirkapu) Cad. 
desi ile İstasyon Arkası Sokağr arasında ll.Za • 
nır. Nöbethane Cadde~i ile :bir dört yol ağzı 
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yaparak kesişir_ (1934 Belediye Şehir Rehberi 
pafta 1/2). 

lki araba geçecek genişlikde, kısmen paket 
taşı kısmen kaba taş döşeli bir yol olub üzerin
de oto işleri gören mağazalar ile oteller bulu• 
nan: gaayetle işlek, gürültülü, hareketli bfr so. 
kakdır. Otelleri de «Palas» unvanlarına raj:?:nen 
avam harcıdır, tesbit edilen isimler şunlardıt : 
Dr. Halil Sezer, Karyola ve Madeni Eşya Fab. 
rikası, Şark İspençiyari Lalboratuvarr, Türki1e 
Eczacılar Laboratuvarı, Türkiye İş Bankaııı 'Oe
m.irkapu şubesi, aynı bankanın emtia. de,ı:osu, 
Yeni Tokat Nakllyat Anıbarı, Ferah Palas Ote. 
ll, Güzel Konya Oteli, Temiz Palas Oteli, Kahi. 
re Palas Oteli, Otel Ar Palas, Otel Temiz Pa -
las, Alfa Hanı, Emek Hanı, Kurt Kaya Hanı, 
9 oto malzemecisi, yedekı parçacısı, 3 oto hırda
vatcısı, 1 oto lastikcisi, 1 oto tamircisi; 1 torna. 
cı kaynakcı, 1 garaj, 1 lokanta, 1 çayevi (eki:tn 
1Ş64). 

Hııkkı GöKTORK 

DAR'tlSSELAM - «Selamet Evi», «Sela 
met Yeriıı anlamında olub Kur'anı Kerım.de 

Cennet manasında geçer; istanbulda Topkapu. 
su sarayında İkinci Avlu denilen yere de bu 
isim verilmişdir ki Orta Kapu (Babüsselam) 
il-e Baıbüssaade arasındaki avludur; Divanı Hü
mayununun toplandığı Kubbealtı: ile saray mut· 
fakları bu avlu üzerindedir (B. : ikinci Avlu; 
Baıbusselam; Babüssaade; Topkapusı.1 S-:.ı.rayı; 

Kubbealtı.). 

DARVŞŞEFAKA - öksüz ve yetim müslü
man çocuklarını okutmak için Cemiyeti Tedri. 
siyei İslamiye tarafından .kunılınuş ve ıeğitime 
1873 yılında başlamış, vatanımıza binlerce kıy. 
metli insan yetişdirmiş büyük mekteb, büyük 
ilim ve şei,kat yurdu (B.: Cemiyeti Tedrisiyei 
tslamiye, cild 7, sayfa 3484; Çırak Mektebi, cild 
7, sayfa 3941). Bir asra yaklaşan tarihçesi ayni 
cemiyet tarafından titiz bir ciddiyet ile idare 
edilmektedir. 

Kuruluşunda asıl adı «Darüşşefakatül · tsla
miye» dir; önceleri halk ağzında sadece «Da. 
rüşşefaka» adı ile anılaıgelmiş, sonra «Darüşşe• 
faka Lisesi» ismini almış, yakın zamanda da a
dı «Darüşşefaka Kolleji» ne çevrilmiştir. 

Darüşşefaka, kuruluşundan zamanımıza ka
dar, hamiyet ve şefkat sahihlerinin nakdi yar. 

dımları, Cemiyeti Tedrisiyei tslamiyeye bu 
mekteb için yaptlan: mülk bağışlarının gelirle. 
ri ve devlet yardımları ile nmıus timsAli eller 
vasıtası ile ilan edilm~dir. Cemiyeti Tedrişiyei 
islamiyenin kurucularını Darüşşefakanın da 
kuruculan olarak görmek gerekir; burada onla. 
rın isimlerini kaydetmek bir şükran vecibesi 
dir; hepsi rahmeti Rahmana kavuşmuşdur: Yu.. 
suf Ziya Bey (Cemiyetin kuruluşunda ilk te
şebbüsü yapan zat, dolayısı ile Darüşşefakanır.. 
Babası: ünvanını verebiliriz, sonra Maliye nt
zırlığına kadar yükselmişdir), Ahmed Muhtar 
Bey (Müşir Gazi Ahmed Muhtar Paşa), Vidin
li Tevfik Bey (ünlü matematik bilgini Vidhıli 
Tevfik Paşa), Ali Naki Efendi (İlk Osmanlı 

meclisi meb11Sanmda Trabzon mebusu). 

Aşağıdaki satırları 1927 de Cemiyeti Ted. 
risiyei İslam.iye tarafından neşredilmiş «Dariiş. 
şefaka, Türkiyede ilk halle mektebi» isimli eser 
ile 1945 de Osman Nuri· Ergin tarafından bu ts.. 
tanbul Ansiklopedisine verilmiş notlardan alı

yoruz: 

«Cemiyeti Tedrisiyenin kuruculan büyük 
bir halk mektebi vücuda getirmeyi düşünürler. 
lren, (1865 :- 1867), o sırada Paris sefaretinden 
tstanbula gelerek Cemiyete ,giren Sakızlı Esad 
Paşa «Darüşşefakatül İslamiye» adı ile bjr ye· 
timler - öksüzler mektebinin kurulmasını tav· 
siye etti ve bu tavsiyesi Cemiyeti Tedrisiye ta • 
rafından kabul edildi.· Esad Paşa Paris civaruı.. 
da gördüğü «Prytanee Militaire de la Fleche» 
(okunuşu: Pritane militer de la fleş) · mektebi 
gibi, Darüşşef akanın da kız ve erkek yetimle.. 
re mahsus ·bir talim ve terbiye müessesesi ol
ması fikrl'lde idi. tik karar kız - oğlan -bir kar. 
ma okul kurulması: yolunda iken Darüşşefaka
nın önce yalnız erkek çocuklaıa tahsisi uygun 
görüldü. 

«Mektebin kurulması için ,bir yandan iAtıe 
topalrıır iken bir yandan da yaıpdırılacak bina
nın yeri, arsası arandı. 

«Kısa bir zamanda 30 bin altın gibi mühim 
bir para toplandı; önemli yardunda bulunıru.ış 
hamiyet· sahibleri şu zatlerdir: 

Hiikwnet tarafından 
Mısır Hidivi İsmail Paıa 
Maliye Nazırı Mustafa Fazıl Paşa 
SadırAzam Ali Pqa 
Keçecizade Fuad Pqa 

10841 
2000 
1000 
5JO. 
iOO 
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Şurayıdevlet Reisi Kamil Pa§a 
. Zabtiye Müşürü Hüsnü Paşa 
Şeyhülislam -Türşücuzade Muhtar Efendi 
Paris Sefiri Cemil Paşa 
Mustafa Naili Pa§a 
Dahiliye Nazın Rii§di Paşa 
Bahriye Nazırı Mahmud Paşa 
Hariciye Müsteşarı Server Efendi 

(Şehremini Server Paşa) 
Viyana Sefiri Halil Bey 
Namık Paşa 

Midhat , Pa§a 
Cevdet Paşa 
Rüstem Paşa 
Şirketi Hayriye Müdürü H. Hıllci Efendi 
R1za Paşa 
Saffet Pqa 
Ticaret ve Ziraat Nazırı Kabılli Pqa 
KA.ni Paşa . 
Emin Muhlis Paşa 
Serdarıekrem Ömer Paşa 
TopMne Müşürü Halil Paşa 
Mehmed Refik Efendi · 
JUmil Bey 
Mehmed Pa§a 
Mısır Kapukahyası Mümtaz Efendi 
5. Ordu Müşürü Mehmed · Paşa 
Afif-Bey 
Mabeyin Başkatibi Emin Bey 
Cemil Bey 
Halet Paşa 
Asım Paşa 

6. Belediye Dairesi Reisi 
Hariciye Mektubcusu Pertev Efendi 
Hakkı Bey 
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400 
350 
300 
250 
150 
100 
100 
100 

100 
50 
50 
40 
40 
30 
30 
30 
30 
70 
30 
30 
30 
25 
25 
25 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
2ı) 

Sarraf Muradzadeler 
Devletşurasından Subhi Bey 
Ferid Bey 
Said . Efendi 
Osman Paşa 
5. Ordu Müşürü İzzet Pa§a 
Askeri Şuradan lJbrahim Pa§a 
Askeri Şuradan Hüsnü Paşa 
Askeri Mektebler Nazırı G&lib Paşa 
Yusuf Bey 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

Sair hamiyet sah.tbleri 13741 

30712 
(Toplam hatAlıdır. ls. An) 

«Mekteıb yeri olarak, 1stanbuiun en hava
dar bir mevkii, Sultan Selim ve Fatih camileri 
arasında, Halic ile Boğaz ağzına hakim Bahri. 
ye feriklerinden Maşuk Paşanın konağı ile bağ~ 
çesi · seçildi ve burası 2100 altına satın alındı. 

Bitişiğinde Aliye Hanımın bir bostan yeri ile 
Kadrasker Ahmed Raşid Efendinin arsası da a. 
lınarak yapılacak mektebin yerine eklendi. . 

«Bir bodurum. katı üstünd'e üç katlı büyük 
bir mekteb ,binasının inşasına 16 ağustos 1868 
de başlandı. 

«Binanın planını Ohannes Kalfa. çizmişdi 
(Darüşşefaka isimli kitab bu zati Dolmaıbağçe· 
Sarayının, mimarı olarak gösteriyor; Dolma:bağ~ 
çe Sarayının mimarı Karabet Amira Balyan, sa
rayın muayede salonunu yapan da Nikaıgos Bal-

FAtihde Çllllanbada DAriluliaka biDası 

(llf;!sim: Sabiha Bozcalı) 
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yandır. (1st. An,); bina Şehremini Server Paşa, 
Erkanı Harbiye Reisi Mahmud Paşa ve Bari
zoni adında bir İtalyan mimarın da •bulunduğu 
bir heyetin nezaretinde yapıldı, ve -beş yı'lda 
tamamlandı. 

«Bodurum katı: Yemekhane, erzak anbarı, 
hanedan odaları! L Kat: 2. devre dershaneleri, 
İdare ve muallim odaları, muhasebe dairesi, 
Kimya Laburatuarı, Resim - elişi dershanesi, 
muallim ve memur yemekhanesi, hastahane; 2. 
kat: tlk devre dershaneleri, kütübhane, Tabii 

· bilgiler laboratuarı - müzesi, konferans salo. 
nu (sinema), Matematik dershanesi, Fizik labo .. 
ratuarı, esvab debboyu; 3. Kat: Yatak'haneler 
idi. 

«Mekteb 15 nisan 1873 de tedrisata başladı; 
Darüşşefakanın kapuları: yetim ve öksüz Türk 
çocuklarına şefkat kanadları olarak açıldı. 

«Sekiz sınıflı bir mektebdi; O zamanın il
mi seviyesine göre Darüşşefakayı bitiren ½ir 
genç idadilerin çok üstünde ıbir ta1hsil görmüş 
oluyordu. Proıgramlarda ,başda matematik, niüs. 

DArüııefaka üniforması· (1873 - 1927) 
(Resim : Sııbiha Bozcalı) 

tsTANBUL 

bet ilimlere çok önem verilmişdi. Türkiyede he
nüz liselerin ·bulunmadığı devirde Da.rüşşefaka 
bir efn lisesi gibiydi; mezunlan her hangi bir 
mesleğe girebilecek ve o meslekde kolaylıkla 

devam edebilecekcli; Telgrafçılık, Posta Mua
melatı, Gümrükçülük, Coğrafiyayi Umrant 
(!mar Coğrafyası), Kavanin (Kanunlar) gtoi 
dersler vardı. 

Mektebin kurucuları,_ sekiz yıUık tahsil 
programını hazırlar iken şu iki nokta üzerinde 
durmuşlardı: : 

ı - Darüşşefaka bir yetim m&ktebi idi; bu
radan çıkanlar çoğunlukla bir yüksek okula de,; 
vam edemiyerek hemen hayatını kazanmak 
mecburiyetinde bulunacak idi; kendilerine bu. 
nu sağlayacak bilgileri vermek la,zundı; 

2 - Da.rüşşefakadan çıkanlar yüksek tah
sil yapmak imkanını bulurlarsa, . umumi bilgi-· 
leri seçecekleri meslekde nıuvaffakiyet sağlaya. 
cak derecede olmalı idi.' 

«Mektebin açıldığı 1873 yıhnda yalnız iki 
sınıfına 28 talebe alındı; ve 8. sınıf, ilk alınan 

l)ılriijiefaka Lisest 'Üniforması (1927 - 1950) 
(Res1m ; Sabiha Bozoalı.) 



tarafından sel!mlanır, Bunu müteakib müdür şu tenbihler
de bulunurdu: 

- Sokakda velisiz gezilmeyecek, ceketin ön düğme
leri çözük olmayacak, toka belde bulunacak; kahvehanelere, 
ça)gıh yerlere, gazinolara, tiyatroya, orta oyununa, kara
göze gitmek yasak; Galata ve Beyoğlu taraflarına geçmek 
katiyen yasak, evinin yolu buralarda olanlar her izin de bir 
defa geçer . ve dönerler; bu tenbihlere riayet etmeyenler 
dayak ve hapisle cezl görürler, üç aydan altı aya kadar 
izinsiz bırakılırlar; suçları tekerrür ederse mektebden tard 
olunurlar; her efendi mektebin haysiyetini gözetmeyi boy
nuna borc bilmelidir; mektebe gelirken pata, çakı ve ga
zete getirilemez; dışarda mahalle çocukları ile, kıyafetsiz 
kimselerle beraber bulunmak şiddetle yasakdır; haricde bir 
sınıf efendisi diğer slılllf efendisi ile beraber gezemez; bir 
efendi kendi sınıf arkadaşının da evine gidemez, orada 
kalamaz, yatamaz; her çocuk yedinci sınıfa geçmedikce 
dışarda velisiz gezemez; hiç kimsesi olinayantar izin gün
lerini mekteb hademesinden (!?) · yahut mubassırlarıından 
biri nezhetinde ilıarice çıkıp gezecekler>. 

Hiç şüphesiz ki o zamanların haleti ruhiye. 
sine gıöre verilmiş talimatdır. Darüşşefakanın 
o eski ilk devrinin en zengin hatıraları, ~ub~ 
telif eserlerinde Ahmet Rasim tarafından tesbit 
edilmiştir (B.: Darüşşefaka Hatıraları): 

2 - Duraklama Devri (1895-1903.ı 

ikinci Sultan Abdülhamidin istibdad dev. 
ridir, Her çeşid toplantıların şiddetle yaSak ol
duğu !bu devirde Oemiyeti Tedrisiyei İslamiye 
azaları hatta mekteb binası içinde bile toplana. 
madı, mekteb idaresi gereği gibi murakabe edi
lemedi; muallim kadrosu zedelendi, tedrisat ak_ 
sadı. 

3 - Maarif idaresi Devri (1903.1908) 

İstibdadın en şiddetli devri; Cemiyeti Ted. 
risiyei İslamiye dağıldı, Darüşşefaka Maarif 
Nezaretine devredildi; mebkteb kötü bir duru
ma düşdü. 

. 4 - Yeni Devir (1909.1955) 
Meşrutiyetin ilanı üzerine Darüşşe"i'.aka me .. 

zunlarının tıeşebbüsleri ile Cemiyeti Tedrisiyei 
İslamiye yeniden kuruldu; ve 5 temmuz 1325 
(1909 da Cemiyet Darüşşefakanın idaresini tek. 
rar eline aldı, Mekteb tekrar eski ananevi ha· 
yatına kavuştu; Cemiyeti Tedrisiyei İslamiye. 
nin çok ciddi ve naınuskar faaliyeti hamiyet sa. 
hiplerinin Darüşşefakaya yeni ve büyük bağış
ları, Mektebi, himaye aguuşuna aldığı çocukla
ra tahsil yolunu refah içinde açtı, Maarif inki~ 
!ablan dikkatle takib edildi. Cumhuriyet dev, 
rinde de tstanbulun büy~ yatılı: ve meccanS · 

bir lisesi oldu» (Darüşşefaka; Osman Nuri Er. 
gin, Not). 

5 - 1955 Eylül ayından itibaren öğretim ve 
eğitim sisteminde bir reforma girişilmiş, orta 
ve lise sınıflarında Fen ve Matematik dersleri
nin İngilizce olarak okutulmasına başlanmıştır, 
lise «Kollej» adını almıştır. 

Okul, biri iki senelik hazırlık sınıfları biri 
üç senelik orta kısım, diğeri üç senelik lise Ios. 
mı olmak üzere üç ünited•en müteşekkil bir bü. 
tündür, 

1948 senesinde tanzim edilmiş bir istatistik 
cetveline göre 1873 de 28 çocuk ile tedrisata ,baş. 
!ayan Darüşşefakaya 76 yıl içinde 4771 talebe 
alınmıştır; yine o 76 yıl içinde bu çocuklardan 
1311 kişi diploma alınış, 1035 kişi iki sene aynı 
smıfda kaldığı için, 134 ,çocuk hastalık dolayısı: 
ile, 968 çocuk da türlü uy•gunsuz hallerinden 
mektebden ihrac edi~işler, 650 çocuk tahsili 
terketmiş, 319 çocuk da talebe ike~ vefat etmiş
dir, 

Aşağıdaki isimler, kuruluşu yüzüncü yılına 
yaklaşmış olan Darüşşefakamn yetiştirdiği kıy. 
metler arasında pek seçkin simalardır: 

Salih Zeki Bey, Ahmed Rasim Bey, Hüse
yin Remzi Bey, İsmail Safa Bey, Haşim Bey, 
Mehmed izzet Bey, Harun Reşid Bey, Osman 
Nuri Ergin, Hüsnü Sadık Durukal, Dr. ihsan RL 
fat Sabar. Bu isimlere yine pek kıymetli yüz
lerce isim eklenebilir (B: Reşid Paşa, Ahmed; 
Hüseyin Remzi Bey; Fuad Bey, Mustaja; Haşim 
Bey; Ahmed Rasim Bey; Hasan Ferid Bey; !~ 
mail Safa Bey; Mehmed izzet Bey; Salih Zeki 
Bey; Selek, Sezai; İbrahim Bey; Kocacan, Ha. 
run R-eşid; Akyüz, Ali Kfuni; Hasdal, Şükrü; 

Yusuf Hafid Bey; Ergin, Osman Nuri; Durukal, 
Hüsnü Sadık; Hızır, Abdüllatif; Sabar, ihsan 
Rifat; Kocatürk, Vasfi Mahir), 

Osman Nuri Ergin: «Darüşşefakamn hatı

rai şükranını son demi hayatına kadar devam 
edecektjr; feyzinıi o şefkat yurduna borclu ol
duğumu söylemek ile övünürüm.» diyor. Aynı 

duygu 1895 de İsmail Safaya şu manzumeyi 
yazdırmı:şdır: 

1 

DAıilşşefaka Ilyıkı her türlü senAnın 
öksüzlük içinde geçilen rene ü -aııAnın 
MAhlsi, kAşAnesidir belki cinAnm 
MihmAnı yetimiydfm evet darı fenAnın 
Ben slyei sakffnde yeti§dim bu binAnınl .. 



çocuklardan sınıflarında kalmayanlarla yedi yıl 
sonra 1879 da açııaı. 

« Yönetmeliğine göre, Darüşşefakaya her yıl 
kadro irnkAnına göre yalmz 1. sınıfa talebe ari•· 
nacakdı; çocuk bu ilk sınıfdan mezun oluncayii 
kadar okUlun terıbiye sistemi ile yetiştirileceıd:. 

«Her yrl gazetelerle ilan edilen talebe ket• 
bulü şartları şunlar ittt : 

1 ~ Müslüman evladı, ailesi namus erb&
bından olnıaK'~ 

2 - Yaşı ondan aşağı, onikiden yukan ot. 
mamak; 

. 3 - Anadan babadan, ya:hud yalnız baba. 
dan mahrum olmak. Müsabaka imtihanında mu. 
slvl numara -alanlar içinde anasız ba:basızta?' 

tercih edileceıt; 

4 ....., tık okulların en az dördüncü sınıfına 
geçmiş olanlarla o derece tahsil gördüklerı ım. 
tihanla anlaşılanlar arasında yapılacak mttsa
baka imtllıanını ka:zananıar; 

DArüııefaka Lisesi 1"nifonnası. ve DArilııefaka 
Kolleji kıyAfetl 1950 - 1965) 

(Resim : Sabiha Bozcalı) 

1ST~ 

5 - Sakat ve hastalıklı olmamak. 

«Darüşşefaka ilk mezunlarını 8 kişi olaraıt 
hicri 1927 (M. 1880) yılında verdi; ki o yıl mek. 
tebin talebe mevcudu 125 idi; ilk mezunlar 
memleketleri veya se_mtleri ile isimleri şunlar
dır: tshakpaşalı Fahri Efendi (Anadolu Demir 
Yolları müfettişi olmuştur), Beşiktaşlı Musta
fa Fuad Efendi (Telefon idaresi başkomiseri 

olmuşdur), Sultanahmetli Şevki Efendi (İstan

bul Posta - Telgraf baş müdürü olmuşdur), Gi. 
ridli Tahshı Efendi, Yenibağçeli Rifat Efendi, 
Giridli Haşim Efendi, Müftüyamamlr Mehmed 
Şükrü Efendi, Arablarlı Hakkı Efendi. 

«Darüşşefakanın tariıhçesi beş devreye,_ ay. 
rılır: 

1 - Yükselme Devri (1873 - 1894) 

«Kurucı.ılarının canla başla çalışdıklan bu 
devirdıe Askeri mektebler ders nazırı Süleyman 
Paşa Darüşşefakanın da eğitim meclisi başkan
lığını üzerine aldı. Askeri okulların en seçkin 
muallimleri Darüşşefakada vazife aldılar.· Da. 
rüşşefaka Türkiyenin örnek okulu oldu. 

«18.76 Rus Haııbinde Rumelinden binlerce 
muhacir tstanıbula dökülmüşdü. Cemiyeti Ted. 
risiyei :l:slamiye bunlardan binden fazla kız ve 
oğlan çocuğunu bir vatan hizmeti olarak Darüş• 
şefakaya alıp barındırıldı. Bu münasebetle ted· 
risat altr ay kadar aksadı. Anasız baıbasız kız ço
cukları !stanbulun hamiyetli ve temiz ailele. 
rine dağıtıldı, yine anasız babasız oğlan çocuk. 
lar da Sanat mektebleri ile ·Tophanedeki Sana
yi Alaylarına gönderildiler, ve mekteb eski in. 
tizamım aldı. 

«Bu devre içinde Darüşşefaka mezunları 
Posta • Telgraf ve Gümrükler idareleri tarafin• 
dan ideal elemanlar olarak kaıbul edilmiş, her 
yrl Darüşşefakalılar buralarda daima yer ve iş 
bulmuşlardır. · 

«Bu devirde mektebin gürllü~ hayat ;içinde 
terbiye sistemi ve disiplini hakkında· en .güzel 

. bilgiyi veren, Darüşşefakanın 18.82 {üçüncü 
devre) mezunlarından büyük muharrir Ahmed 
Rasim Beydir (B.: Ahmed Rasim ,cild 1, sayfa 
443): 

«Darll.şşefakada her fzin günü ·büyük divan günüdffr, · 
öğle yemeginden evveı bütün sınıflar resml rııbalarını · giy
miş Otdulcıarı halde Divanhanede sıra ile, intizam ile top
lanır. Mlldürün gelmesi beklenir. Müdür gelince .. talebe 
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BAııileıt yıi rab ne büyülanüş; bu ne himmet! 
SWrdleri elbette olur sMdri nimet 
Elbette unutmaz bu büyük ııimeti ümmet; 
Melce' bugün evlAdına fukhaııın 
Ben sıiyef sakfinde yetfşdlm bu biııAnın! .. 

3 

On altı yıl evvelce ki mahnım pederden, 
Blvıiye ii bikes, yine vareste kederden; 
MAsum çocuk, bthaber ahkAmı kaderden, 
Oldum burada fArikt her sM u riyanın, 
Ben sAyei sakflnde yetfıdim bu binAnml ... 

4 

MAmm olasın dembedem ey dArl emAoımı 
Sayende saadetle müıilr etti zemAnım; 
KAf imi teıekkür bu kadar deyne zamAmm. 
Feyziyle olub namzedi hAli ganAnın 
Ben sAyet sakfinde yetiıcfim bu blnAnın! ... 

5 

Gelsem ne; zaman yolda anınla mütenlzıt, 
Her. revzent çeııni refkattir bana nazır; 

· Tebrik ediyor sanki beni cwııle meııAzır, 
Bir ıey eliyorum savti haz1nlyle cenAnın 
Ben sA.yei sakfinde yetl§dinı bu binAnınt. 

6 

'Öç öksüz o mekteb bize mA.der, perde oldu. 

EyvA.h... VefA., korkarım artık heder oldu! 
LAkiıı tanıyan glrye ile yad ider oldu 
Birkaç seneler hemdemi Kami'yle VefA.ntn, 
Ben sAyef sakfinde yetiıdim bu binAnm! ... 

7 

YA Rab o ne Alemdi sezAvArı te~kkürl 
Bilmezdim anın· kadrini Uyıkdı teıeldgtr. 
MAzinln o bengAmıııı itt:ikce tefekkür, 
Mahs6tü. ıu söz olmada bir hissi nihA.nın, 
Ben sAyei sakfmde yeti§dim bu binAnınl.. 

8 

DA.rfiııefaka... en büyük A.sArA zamJme, 
DArii§ıefaka... sAllbi ahtAkı zemhne, 
I>Arüııefaka... cA.libl eıfAkı aıııfme, 
Tesldnine mahsus yetlmAna flgaanın, 
Ben sAyef sakfinde yetlıdim bu biııAnınl-

9 

AIIA.hl" ae mektebdir o ı!yAm teiııAfAI ... 
BA.nilerf menst mi kalır dehrde, hAıA.I .. 
Bir heykeli yekphe olunm.11§ demek insi 
Rahmet • okumakdır demesi bunca lisA.nın: 

Ben sAyei ıakftnde yetiıdfm bu bin&nıol .. 

-DARVŞŞEFAKA 

10 

Eytama o, sennAyede nan ü nemekd.ir; 
HAmi o, mürebbi o, müzekki o demekdir. 
Takdisi.. bu mekteb, bu ne kıymetli emekdirl .. 
Tenvtrlne şA.yeste uücômiyle semAnın -
Ben sAyei sakfinde yetiıdim bu binAriml .. 

11 

Ey sAyei sakfinde bunun toplanan etfA.11 
Mes'udsunuz, tAliiniz gerçi siyebfA.I; 
Gayreti... sizi biç eylemesin nefsiniz iğfAI, 
Gayret ki ider gıbta size kalbi sefA'mn .• 
Ben sAyei salı:binde yetişelim bu binanın! .. 

İsmail Safadan otuz iki yıl sonra, 1927 de, 
şair Vasfi Mahir de Darüşşefakanın son sınıf 
talebesi iken kendisini yetiştiren bu irfan ve 
ve şefkat yurdu şanında şu manzumeyi yaz. 
ımştır: 

DAri.iı§efaka annesi yüzlerce yedmin 
Onlarla ider milletin Attsfni temin. 

Hicranla giren koynuna §efkatle gülilmser, 
Tahsile ko§BD miJJetin evlAdına: «Gel! • .» der. 

İnsanlığı telkin ediyor ,gün gelecekdir 
Mutlak barınan sinesine yükselecekdir. 

MAbed gibi feyz almada Hakkın güneıinden, 
MihrAbımn üstünde yanan ilm atefi.nden 

Kaç afnı açık nur alub etrAfına yurdun 
Neırettt ... bütün ilme ve insanlığa meftun 

Koynunda yetipniı nice kıymetli zekAlar: 
Sı\Jlh Zekiler, Mehmed Eminler ve Safıllar.N 

DArüşşefaka Bağçesinin gülleridir hep. 
Dariiııefaka nur ocağı, sevgili mekteb, 

Mağrur olurum, çiinld yerim oldu benim de .. 
YA Rab o ne hicrandı ki hlç sönmez içimde: 

Bin derd ile h15kırmada her parçası yurdım, 
Çstündeld her Aile bir derd ile solgun 

Olmüı babalar cebhede, öksüzdü çoeuklar, 
Her gün vatanın del'.dini söylerdi ufuklar. --

Bin tlirlü dem kalbi giiıılerce kanabn15, 
Mektebllliğin zevkini, hicrA.nını tabnış, 

Düpııii§ gibi bir Ailenin ıen kucağından 
Bir nazlı ıocuk, beu de, bu ıefkat ocağından 
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Hicranla yanan kalbime son çareyi sordum, 
Mektebi... diye mecnun, mütehassıs geziyordum. 

Dm-ii§§efaka tam o zaman kar§ıma çıkdı, 
Her derdi saran kolları sefkatle açıkdı, 

Dil§düm açılan göğsüne, hicranı unuttum, 
-Yıllarca süren derdimi koynunda uyuttum. 

Rfilıumda yaşar artık o şefkat ebediyyen. 
Riıhum ki bugün feyz alıyor her köşesinden. 

timim, şerefim, her ne mi andımsa onundur; 
Nem varsa onun, her ne kazandımsa onundur. 

BAzan diyorum ke;,_dime riıbiyle safA'nın: 
«Ben sAyei sakfinde yetişdim bu binanın! ... ». 

Darüşşefaka kuruluşundan zamanımıza ka
dar taleıb~lerine her sene bir kat dahili esvab ile 
bir kat harici elbise (üniforma), 1 çift ayakka
. bı, ,gömlek ve çamaşır veregelmiş, talebele:ı;i

nin kitab, defter vesair okul levazımını da t,e_ 
min etmiştir, Büyük okulun yüz yıla yaklaşan 
tarihçesi boyunca, harici elbise denilen ünifor
ması beş defa değişmiş, Darüşşefaka 1955 yılın
da Kollej · olduktan soma da bu üniforma, üze_ 
rinde Darüşşefakanın en küçük bir alametini 
taşımayan lacivert bir ceket ile gri bir pan
talondan _ibaret olmuşdur. Bizce bir mektebli
nin göğsünde Darüşşefaka arması, amblemi o 
çocuğa, o gence ancak şeref verir. Yetimlere 
öksuzlere yü zyıldan beri aıguuşu açmış bir ilim 
ve irfan yurdunda bulunmaktan sıkılacak ço
cuğun, gencin, zeka ve gayreti ne olursa olsun 
tıyneti üzerinde şübhe ile durmalıdır. Temiz 
büyük şöhretlerin şahikasına yüks-elmiş Salih 
Zeki Bey, İsmail Safa Bey, Ahmed Rasim Pa
rüşşefadan yetişmiş· olmakla övünmüşlerdir. 
Talebe çek-etlerinin göğsünden Darüşşef aka 
amblemini kaldıran saıhte vekaar zthniyetin, bir 
gün Darüşşefa adını da kaldıran kolleje şata

fatlı bir yeni isim takması da beklenir. 
!'920 den 1966 yılına kadar, Cumhuriyet 

devrinde şu zatlar Darüşşefa lisesi müdürlü
ğünde yahut müdür vekilliğinde bulunmuşlar. 

dır; 26-27 yıl i!çinde 18 müdürür veya müdür 
vekilinin değişmesi büyük mektebde büyük ve 
acı bir huzursuzluk alametidir: 

A. Kemi Akyüz (Md.) 
M. Fuat Aral (Md. V.) 
Efdalettin Tekiner (Md,) 
Hasan Fehmi (Md.) 

? 

1920-1939 
1939 
1939 
1939-1943 

? 

Re§at Alasya 
İ. Rıfat Sabar 
V. Mahir Kocatürk (Md. V.) 

? . 

Mazlum Baysan (Md.) 
Vehbi Batu (Md.) 

? 
M. Tevfik Ararat (Md.) 

? 
Halit Gürol (Md. V.) 
Mesut Erginsav (Md.) 
M. Vefa Veznedaroğlu (Md. V.) 
Zeki Sezin (Md.j 
Hayri trdel (Md. V.) 
Nurettin Baç 
Bozkurt Güvenç (Md.) 
Fettad Aytaç (Md. V.) 
Nazıma Antel (Md. V.) 

1944 .1945 
1945 
1945-1946 

? 
1948-194S 
1948-1950 

? 
1952-1952 

? 
1955 
1955-1957 
1957 -1958 
195a _ 1959 
1959-1960 
1960-1963 
1963 -1964 
1964-1965 
1965 

Darüşşefa hakkında bize notlar veren ve is
tediğimiz bazı resimleri temin eden Darüşşefa_ 
ka Cemiyeti ( eski adı ile Cemiyeti Tedrisiyei 
İslamiye) ikinci başkanı -Fethi Sezai Türkmen 
ile umumi katibi İhsan Tekkan'ın: isimlerini bu.. 
raya hürmetle kaydediyoruz. 

Okul hayatı hatıraları - Bu büyük yatılı 
mektebin günlük hayatr üzerine en güzel, en şi
rin hatıralar Ahmed Rasim'in kaleminden çık_ 
mışdır. Eserlerinde zamanını renkli ve, sesli bir 
film gibi yaşatmış bu büyük yazar (B.: Ahmed 
Rasim) Darüşşefakanın üçüncü devre mezunla
rındandır. Darüşşefaka, ;babası tarafından araı1-

mayan, müşfik ıbir ananın aguuşı muhabbetin· 
de manen yetim Rasim'in hafızasında öylesine 
silinmez derin: izler bıraıkmışdır ki muharrir za
man zaman o günleri arunakdan bir zevk duy
muş, hatta Darüşşefakadaiı bahsetmeyi, onun 
hatırasını tazizi kendisine ·bir borç bilmişdi.r; 
«Gecelerim», gençlığinde, Darüşşefakayı asla 
unutamıyacağını bildiren eseridir; «Falaka», 
«Muharrir bu ya», . «Muıharrir, Şair, Edib», 
«Fuhşi Atik» de de biri öbüründen güzel acı ve 
tatlı okul hatıraları vardır. 

Aşağıdaki satırları «Gecelerim» den alıyo
ruz: 

« Valide kaputla, ben içerde kaldım. 
«Bir gömlek, don, keten uruba, kırmızı fes, 

bir lapçın verdiler, giyindim, bağçeye fırladım. 

«Bir alay çocuk, oynayorlar. Ben durur 
muyum!.. Yarım saat içinde cümlesine alışdım, 
altısının adını bile öğrendim: Hüseyin, İhsan, 

Mehrned, Reşid, Ali, Salih, Fahri. ffep bunlar 
benim arkadaşım. Fakat burada birisi var, bir 
mi ya, beş altı kişi var, bize nezaret -ediyorlar. 



ANSİKLOPEDİSİ -üeı- DARÜŞŞEFAKA 

«Arif Ağa mubasırımız, Naki Egendi mü
dürümüz. Ziyade haşarılık olmayacak, der
hal kaş çatıyor. Bu iyi, bu mektebde dayak 
ycikL .. Ne idi o dayaklı mekteb (B. Falaka), 
gık desem koca sopa başıma iniyordu. 

« Valideyi unuttum. Aşkatna kadar o ge
niş, çiçekli, muntazam bağçede oynadık. Bir dü
dük sesi! .. Kim aldırır?.. O ne? .. Herkes top
landı, sıra duzüldü, Ben de onları taklid ettim. 
Bizden bir sene evvel giren efendilerden biıi 

bizi tabur haline koydu; kemali gu:rur ile: 
- Tabur ileri arş!... dedi. 
<!.Yürüdük, doğru musluklara. Yine o efen

di_ bize abdest almasını talimetti, aldık; herkes 
havlularına silindi. Yine tabur olarak arş ku
mandası üzerine bir merdiven daha çıkarak ca
mie geldik. Bizi sıra ile oturtdular. Ben namaz 
kılmasını bilmiyordum, validem öğretmişti. 

Fakat ikindi namazında kaç rekat kılınacağını 
bilmem; taklidle kıldım. 

«Bir düdük daha, yine tabur olduk. Arş!.. 
yürüdük. Yemekhaneye geldik. İşte -burası iyi! 
Böyle ala mekteb olmaz, yemek var, oyun var, 
esvab var, arkadaş. var .. 

«Ben hala akşam üzeri eve gideceğiz zan
nediyordum. Sulttr karardı. Arkadaşıma dedim 
ki: 

- Sen · eve gitmeyecek misin ? 
- Hangi eve? 
- Kendi evine ! 
- Artık biz eve gidecek miyiz ya .. 
- Burada mı kalacağız ? 
«Boynunu bükdü, hazin bir eda ile dedi ki: 
--- Burada kalacağız!.. 
«Bu müdhiş!.. Be11 annemi isterim!. Ben on

suz kalırsam ağlarım. Ağlar mısm?.. Bura ağ· 
larsan dövecekler! Ötede ise döverek ağlatıyor
lardı! 

«Garl?r yandı. Ben de elemi hasretle yan
dım. Annemin o güzel yüzü gözümün önünde. 
İki defa falaka yiyeyim, annemi göreyim. yir
mi defa kulağımı çekisinler, ~en annemin ya
nında bulunayım. 

«:air düdük daha, yatsı namazına! 
«Namazdan çıkar çıkmaz .merdivenlere tır

ınandık, ta üst kata çıkdık. Ayrı ayrı odalar, 
sıra sıra kariyolalar. Zabitin biti yataklarımızı 
gösterdi: Soyunduk yatdık. Bir türlü uyuyama
dım, yerimi yadırgadım. Yorganı çekdim, bo
ğuluyorum sandım. Ağlayacağım!.. Artık da· 
yanamadım, boşandım. Bir muhasır derhal ba-

şuna dikildi, beni teselli etti, yarın anneme gön
dereceğini vaad ediyordu. Ağzımdaki tatlılık 
ne?.. Öksürük şekeri! .. Fena değil.. Hem gö
zümden yaş akıtıyorum, hem de o şekeri geve
liyorum! .. Yarım saat sonra uyumuşum. Birden 
uçurumdan uçar gibi oldum. Karyolaya alışma
mışım, o yanıma bu yanıma döneyim derken 
aşağıya fırlamışım! Bir hademe koşar, beni ku
caklayarak yatağıma yatırdı. Ah o ilk gece ! 

«Tamam doksan gece geçti, ve bir gece rü
yada annemi görerek bir perşembe günü saat 
altıda (alaturka saatle öğle vakti) bizi dersha
neden aldılar, yukarı çıkardılar. Yeni esvab
lar giydik, yeni fotinler verdiler ;kaput da var. 
Acaba ne olacak? .. Zabit ihtiyatsızlık etti, izi
ne gideceksiniz dedt-Bugün mü? Bugün ya!.. 
Çıldırmak işden değil. Bir velvele kopdu!.. Bu 
meserret nümayişi bizi seyre gelmiş olan mü
dürü de §aşırttı. 

«Müdürün huzuruna çıktık, tenbihatı la
zımeyi dinledik. 

«Ertesi gün (cuma günü) saat akşam on
birde mektebde isbatı vücud edecekdim. Bir 
temenna! .. Kapıdan dışarı fırladım. 

«Aman!.. urubalar bana pek yakışmış! .. 
Minimi'.ni Mektebli! .. fotinlerim gıcırdadıkca 
ayağımın altında taşlar eziliyor zanediyorunı. 
Kaputumun düğmelerini mahsus çözdüm, par
lak toka görünmeli! .. üzerimdeki mübarek Da
rüşşefaka ismi okunmalı! .. 

. «Ben o mektebde sekiz sene okudum. ijir 
gün son imtihanı verdim; bilmeyerek girdiğim 
o kapudan bilerek çıkdıın. Arkama dönerek o 
azametli binaya bakdım. İri pencereleri, geniş 
merdivenli kapuları, ağaçlı yolları gözümde tüt
tü. Bana ne hoş görünrfü! .. » (Gecelerim). 

Ahmed Rasim «Muharrir, Şair Edib» isim-
- ' 

li eserind~ de Darüşşefakadaki talebe hayatına 
geniş yer vermişdir; aşağıdaki satırları o eser
den alıyoruz: 

« .. ev~t, ben yetişdim ama çekdiğimi de yi
ne ben bilirim. Badincan yazmamışım diye az 
kaldı bir patlıcan yüzünden sınıf geçemiyor
dum! 

«O zamanlarda Darüşşefaka lüzumundan 
ziyadı sılçı idi; Hatırımda kalmadı, bil~em han
gi rüşdiyei askeriye dahiliye zabiti mekteb gör
müş diye bize müdür tayin, edilmiş, bir taam
hane onbaşısı da kıdemlidir imtiyazı ile mubas
sır olmuşdı:ı. İşte biz bunların ellerinde sessiz 
sadasız, haifü sergerden büyüdük. Bereket ver-
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sin ki muallimlerin ekserisi seçme erbabı ikti
dardan idiler. 

« .. küçüklüğümde evimizde gazete, mecmua 
nedir . bilinmezdi. Mekteb de, bunların ne de
mek olduğunu bildirmemek için mektebe gir
melerini men ederdi (İlk gördüğüm, tanıdığım, 
aldığım mecmua Çanta'dır) Çocukluk bu ya, 
Çantada Gönüllü namında neşredilmiş bir' pi
yesi oynamak için ittihad ettik. Nasıl oynadık 
bil-emiyorum. Sahne, teneff~hanede sıraların 

birer tarafa çekilmesi il~ teşekkül etmiş idi. 
Mubassır için arkadaşlardan birini kapuya nö
betçi bırakmış,· işe bruılamışdık. . Bir de kapu 
açıldı, içeriye müdür, iki_ mubassır, mektebin 
imamı girmesinler mit. Cümlemiz dona kal
dık. Seyircilere bir şey de_mediler, biz aktörle
re birer güzel dayak -attıkdan sonra iki· gün de 
kuru ekmek yemeğe mahkum olduk. Edebiyat 
yüzünden ilk uğradığım darbe budur: 

« ... mekt~b müdürü bizi her izin. günü di
vanhanede topluyor, nasihat yollu sözler söy
ledikden sonra şu tenbihlerde bulunuyordu: 

- Galataya, Beyoğluna geçilmeyecek!. o 
semtde oturanlar bile sokaklarında gez.inmeye
cek! .. 

- Tiyatrolara, çalgılı kahvelere gidilmeye
cek!.. 

_;_ Düğmeler ilikli, tokalar belde olacak! .. 
- Altıncı sınıfa kadar sokakda velisiz ge

zilmeyecek! .. 
- Ellerde boğça, büyük paketler bulunma-

yacak!..» (Muharrir, Şair, Edib). · 
Şiddetli yasağa rağmen Galatada Kuşlu 

Tiyatrosunda Ahmed adındaki bir arkadaşı ile 
yakalandıklarını şöyle anlatıyor: 

"' ... katolatı seyrettik. Aynı sistem, aynı eda 
aynı kızlar. Aynı. dilsiz, aynı velvele. Pantomim 
başladı. Bir aralık gözlerii:ne fıldır fıldır dönen 
iki gazablı gözün dikilmiş olduğunu fark ettim; 
vekilharc Hacı Şerif!.. 

«Birinci perde indi, Şerif her _ikimize: 
·- Kalkın!.. dedi. 
«O· önde, biz arkada kös kös ikindi üs.tü 

mektebin kapusundan girdik. Müdür ceviz top
latıyordu. Şerif b-izi karşısına dikdi, vak'ayı an
lattı, Benim sağ, Ahmedin sol yanağına birer 
tokat patladı: · 

-- Bunları soy!.. habsa tık!.. 
«Elbisehaneye çıkdık, soyunduk, gündelik

leri giyindik, hademeden birinin yanında mek
teb mahbusMnesiriin höcrelerine tıkıldık üç 

gün hapis yattık, üç ay izinsiz kaldık idi. 
«Hacı Şerif mektebde talebeye cevir ve ez

ası ile tanınmış bir memur idi. O. zamanlar me
mura da lüzum yokdu, her hangi bir kimse so
kakda omuzdaki numarayı alıp müdüre bildir
se gittiğimiz yer mahbes idi. Musiki ile edebi
yatı dayak yiye yiye ve hapis yata yata öğren
mek kadar fasıladan lezzet olan hiç bir ders 
bilmiyorum ... » (Muharrir, Şair, Edib) 

« ... mektebin defterini tanzim eden ve he
sablarına bakan bir Hayredin Bey vardı. Eski 

' yeni, bizde hükumetlerin müfrit dediği adam-
lardandı; Şinasmın, Kemal Beyin, Ahmed Mid
hat Efendinin, Hoca Tahsinin, Ziya Paşanın- i
simlerini ondan öğrendik; sarayın istibdadın

dan, hukunietin zulmünden bahsederdi. eski 
gazetelerden Bedir,i:n, Muhbir'in, Devir'in 
nushalarından getirirdi, Kemalin şiirlerini yaz
dırtır, sıkı sıkı saklamamızı tenbih ederdi; bizi 
sır saklamaya alıştırdı. Notlarımızı basmak için 
de i:nahailebi yapmak usulünü öğretmişd.i. 

Müzakerehanenin · pencerelerinden birinin sa
hanlığını Matbaa yapdık; el ayak tutkal, yüz 
göz mürekkeb içinde çalışıyorduk. Hatta gaze
te çıkarmaya bile yeltendikdi. 

" ... biz üçüncü, dördüncü sınıflarda iken 
(13'75-1877) meğer mektebde hüriyet varmıı; 

her gazete her sınıfa birer tane yollardı. Sonra 
Darüşşefakaya gazete girmesi yasak edildi. Çç 
dört sene zarfında mektebin nizamı başka bir 
mecraya çevrildi; talebenin de maneviyatı de
ğişti. Bir gün müzakerehane kapısı birden açıl
dı. Müdür ile ıki mubassır içeriye girdi; biri : 

- Yoklama olacak!.. dedi. 
«Kitab dolaplarına, gözlerine bakdılar, bir 

şey bulamadılar. Üzerlerimizi al'adılar, bir şey 
bulamadılar. Müdür: 

- · Aradık, bulamadık ... fakat ilerde hangi
nizin üstünde bir gazete çıkacak olursa hem dö
veceğim, hem hapsedeceğim, hem de aylarca 
_izinsiz bırakacağım! .. belki tard edilebilir!.. de
di. 

«Aman ya rab .. benim Redhavs Lugatının 
kabı üstüne Tercemanı Hakikat Gazetesinin bir 

. yaprağını geçirmişim!.. Bir anda ne olduğumu 
bilemedim, müdürün de, mubessırların da göz
l~ri o taraf da · idi. Bizi idare edenlerin garabe
tine bakın ki gazeteyi ancak müvezziden alı

nan şeklinde tanıyabiliyorlar ... » (Muharrir, Şa
ir, Edib). 

· «iyice hatırlayamıyorum, beşinci sınıfda 
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mr, yoksa altıncıda mıydım, yeni ruba vermiş
lerdi. 

«Darüşşefaka kıyafetini tamamlayan tokalı 
kayış, kollarda beş altı sıra yeşil şerid, parlak 
düğmeler, zübaf kalıb fes, gıcırı bükme botin 
pek hoşuma giderdi. 

«Yolda ikide birde toka düzeltilecek, sol kol 
üzerindeki yanpuru· onbaşı, çavuş nişanına ara
da sırada bakılacak, semtine göre fes kaşlar üs
tüne yıkılacak, cart curt yürünecek!.. bizce o 
zamanın cakası böyle idi. 

«Gaaliba bir gün kendimi pek ziyade aldır· 
mışım ki yolda giderken hafif bir elin enseme 
nüvazişkarane . tema.si üzerine birden bire dön· 
düm. İhtiyar bir kadın mütebessimane söyleni
yordu: 

- Kurumunu sevsinler.. maşallah' ·evla
dım!.. annene söyle de yavrum ceblerin,e çörek 
otu koysun!.. 

«O zamanlar yırtık değildim, bozuldum, 
kızardım ,terledim. Kadın hem ilerliyor, hem 
dönüp bakıyor, hem de mırıldanıyordu: 

- Erkek çocuk değil mi? .. kurumlu olur .. · 
hem de yakışdırıyor! .. 

«Çattık, yolu değiştirmeden başka çare 
yok, sapdım. İki dakika sonra kadınla yüz yü
ze gelmeyeyim mi? .. Hızlanıp kaçacağ:ım, ka· 
duli: . 

- Bana bak oğlum!.. unutma, annene söy· 
le, eve gider gitmez ı:;eni tütsülesin!.. deyince, 
zahir kızmış, yüzüne dik dik bakmış olacağım 
ki: 

- Yoook!.. öyle horozlanma!.. diye o dıa 

kaşlannı çatdı idi...» (Şehir Mektubları). 
Aşağıdaki satırlar Darüşşefakadan 1906 yı

lında mezun olmuş _Afuyon Asliye Hukuk Ha
kimliğinden emekli İsmail Hakkı Ergüvencin 
mekteb hatıralarından alınmışdlr: 

«Mektebin mahbushanesi onbir bölme idi. 
En başdaki bölmenin üstünde bulunan tek pen
cereden ışık alırdr, öbür ucdaki .bölmelerin içi 
gün ortasında bile hemen zifiri karanlıkdı. Te· 
ker kişilik bölmelerde bir ot minder ile bir bat· 
taniye vardı. Bu mahbushane 1903, senesinde 
Darüşşefaka talebesinin mekteb idaresini şika
yet yolunda yapdığı Babıali yürüyüşünden son
ra yıkdırılmışdı. 

« 1903 de altıncı sınıf talebesi idiın. Bir gün 
.öğle yemeğinden sonraki teneffüsde sınıf başı
lanmız bizi bağçede topladı: 

-'-- Efendiler ... düdük çalınca sınıflara gir-

miyeceğiz ve izin kapısında toplanacağız! .. de· 
diler. 

«Derse, giriş düdüğü çaldığı zaman, başta 
bu işi tertipleyen yedinci sınıf olduğu halde 
bütün Dariişşefaka talebesi izine çıktığımız ka
pının önünde toplandık. Durumu gören hade
meler kapıyı kapatınağa koştularsa da talebe
nin bir kısmı hademeyi tutarak kapıyı açtı. 

-Bwıdan sonra bütün talebe Üzerlerinde d~hili 
elbiseler olduğu halde Fatihe ve. oradan da ar
ka sokakları takiben Babaliye yürümeğe baş· 

ladı. , 
«Bizim Babali kapısında . toplanmamız et

raf c,la epeyce telaş yarattı ve o esnada herhan
gi bir hadiseye mani olmak üzere 40-50 kadar 
polis koşarak yanımıza geldi. 

Bab·ı Aliden çıkan bir zat bize hitaben: 
- Efendiler .. niçin geldiniz? diye sordu. 
«Evvelce bize · tenbihlendiği veçhile bir 

ağızdan: 

- Mektebin idaresinden şikayetçiyiz, me· 
seleyi sınıfbaşılarla görüşün! .. dedik. 

«Bunun üze:çine Sadrazam Avİanyalı Fe
rid Paşa sınıfbaşılarr görüşmek üzere içeri ça
ğırdı. Bu sırada polisler bizi guruplara bölme
ğe başlayınca, o devirdeki ahvale göre topdan 
hepimizin sürgüne gönderileceğini düşünerek, 
hep bir ağızdan feryadı basdık: 

- Biz aynı vapurla sürgüne gideceğiz!.: di· 
ye bağrışdık. 

«Bu sırada ki:ın olduğunu tanıyamadığiinız 
siyah elbiseli bir zabit bize cevap verdi: . 

- Efendiler ... ,o ne biçim laf, sizin m~kte
binize dönmeniz için iradeyi seniye çıkdı ... de
di. 

«Bunun üzerine guruplar halinde Daru§Şa· 
fakaya dönıneğe başladık. Sınıfbaşılarımız da 
bu esnada bize elbise verilmediğini, iyi bakılma· 
dığınımızı ve bu sebebden mektebin müdürü 
Ferik Hüseyin Paşa ile muavin Zekeriya Bey
den şikayetçi olduğumuzu söylemişler. 

«Mektebe girdikten sonra 'bütün talebe sı

nıflara girdi ve Ferik Hüseyin Paşa sıra ile bü
tün odaları dolaşmağa başladı Paşa, bizim sı

nıfa girdiğimiz zaman çok üzgün bir halde idi, 
gözlerinin yaşlı olduğunu gördük. Bize ezcüm-
le şöyle hitab etti: · 

- Ötedenberi size söylerim, kimden şika
yetiniz var ise bana söyleyin, eğer benden de 
var ise gene bana söyleyin!.. dedi. 

«Bundan sonrada bütün· mektebe · umumi 
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bir emir verdi: - Efendiler yorulmuşdur, açın 
kapıları bu gün ders yok!.. 

«Bir müddet sonra biz bahçede iken, ismi
ni bilmediğimiz bir başka paşanın o zaman ka
nun denilen bir inzibat ile birlik de bizim pa
şayı alıp götürdüklerini gördük. Sonradan öğ
rendiğimize göre, Ferik Hüseyin Paşanın rüt
besi ger{ alınarak Diyarıbekire sürgün gönde
rilmiş. Fakat daha henüz Amasya civarında 

yolda iken padişahın öfkesi geçmiş ve paşanın 
rütbesini iade ederek, -4. ncü orduda bir ku
mandanlığa tayin etiniş. 

«Darüşşafakanın bu Babiali yürüyüsünden 
sonra mektep maarifin emrine ~verilmiştir.» (İ. 
H. Ergüvenç). 

Darüşşefakadan bir talebenin tard (mek
tebden kovulma) sahnesini tasvir eden aşağıda
ki satırları, -o· çocuğun Tayfun Ağa adında bir 
jandarmaya yazdığı mektubdan alıyoruz; Da
rüşşafakadan tard edildiği 1312 (1894-1895) se
nesinde onyedi yaşında bulunan bu talebenin 
adının kaydına lüzum görme:dik: 

« Velinimetin makamı pederim Tayfun Ağa 
evvela dü . desti pederanenizden bus ederim ve 
işbu mektubumu mekteb . mahbushanesinden 
yazıyorum ki gece ve gündüz akan kanlı göz 
yaşlarımla, zira tamam bir aydır ki ihtilatdan 
memnu olarak mahbusdeyim gün aşırı divan 
huzuruna çıkardılar, dünkü gün artık inkara 
mecal kalmadı. Divandaki büyük hocalardan 
biri oğlunuza sus menhus pis çiyan diye ba
ğirup ateş olmayan yerde duman çıkmaz divan 
tamamdır dedi, beni . divandan çıkarup geri 
mahbese koydular. Bir sa·at kadar zaman mürür 
idüb mubassir efendi gelüp : - Kendin kıydın 
ke11dine, lanet olsun seni rahi dalalete sevk 
idene, seni mektebden tard ettiler yarın forma
ların sökülüp zabtiyeye teslim edilirsin dedi. .. 
Gece dahi nesfi:lley iden sonra. hademe Behlül 
Ağa gelüp teselli eyledi ki bu mektubumu anın 
ile yollarım ... » 

c Velinimetim makamı pederim Tayfun Ağa; 
Mektubunuzu aldığımda dünyalar benini oldu, 
bu oğlunuzu sorar iseniz gaayetle sefil ve peri
şanın, üstde yok başda yok don paça yalın a
yak Salıpazarı İskelesinde kayıkcı esnafından 
Temel Ağanın ikiçiftesinde yeciekcilik ideyo
rum ... Mektebden tardımda bana çok şeyler et
tiler ki tezlil ve tahkir bu kadar olur. Bütün 
efendileri aşağı büyük taşlıkda toplamışlar. Be
ni hakaret için_ yalın ayak ve eski yırtık pantol 

ile meydana çıkardılar. Ayak direı,· idim ve 
hüngür hüngür ağlar idim iki nefer hademe iki 

. 1 

kollarımdan tutup sürür idi. Sonra müdür mek-
teb tard kararını okudu, gözlerimi kapadım;· 
ayakda bayılır; ayılır idim; işte şu halisin :hali 
sizlere ibret dersi olsun dedi. Mubassır efendi 
caketimin koliannda olan şeridleri çakı ile sök
dü kopardı ve apoletlerini keza kopanp aldı, 

sonra belimden tokalı kemeri çözüp aldı. Beni 
o kılıkla bir zabtiye neferi refikatındı bir kupa 
arabasına bindirdiler .. » (Tayfun Ağa terekesin
de bulunmuş altı mektub). 

DAROŞŞEFAKA CADDESİ - Fatih -Ca
miinin dış avlusu kapısı önünden başlayarak 

Manyasizade ve Sultanselim Caddeleri ile teş
kil ettiği bir üç yol ağzı arasında uzanır; Baş
imam Sokağı, Sarıklı Sokağı-, Baş müzzin So
kağı, Yeşil sarıklı Sokağı~ Baş hoca Sokağı, 
Otıukçı Yokuşu, Mukarrir Sokağı, Salih Zeki 
sokağı, Darüşşefaka Önü Sokağı, Valde Med
resesi Sokağı, Kovacı Camii Sokağı, Beyceğiz 
Caddesi ve Lokmacı Dede Sokağı ile kavuşak
ları vardır,. Yavuz Selim Caddesi ile de dört 
yol ağzı· yaparak kesişir. Fatih Camii önü ile 
Yavuz S~lim Caddesi arasında kalan . kısmi 
Fatih ilçesi merkez nahiyesinin Kirmastı ve 
Şeyh ~smi mahalleleri· içinden geçer, -bu cad
denin geri kalan kısmı da Karagümrük nahi
yesinin Koca Dede Mahallesi ile Fener Nahi
yesinin Hatib Muslihiddin Mahallesi arasında 
sınır teşkil eder {1934 Belediye Şehir Rehberi, 
pafta 6/95-98; pafta 7/101; pafta 8/100). 

Fatih Camii tarafından gelindiğine göre, 
üç araba geçecek genişlikde, iki kenarı geniş 

toprak yaya kaldırımlı asfalt bir yoldur; 2-4 
katlı beton evler ve apartmanlar arasından ge-· 
çer. Klasik üslubde bir susuz metruk çeşme 
(Mehmed Efendi-Hacı Necib Bey Çeşmesi), 

çeşme ardında bir hazire (Burada bir Çoban 
Baba makamı), Abdurrahman Cedid Medresesi 
(Vilayet hususi Muhasebe müdürlüğü), Da
rüşşefaka Yurdu, Darüşşefak-a Önü Sokağı ka
vuşağında Benlizadeler Türbesi, daha ileri de 
Fatih Kız Lisesi, Yavuz Selim İlk Okulu ve 
Kovacı Dede Türbesi görülür; ve yolun zemini. 
asfalt iken paket taşı olarak değişir. Bu Cadde 
üzerinde şu_ dükkanlar tesbit edilmişdir: 5 ber
ber, 2 s-aatçi; 3 terzi, 2 terlikçi, 6 kahvehane, 1 
demirci, 1 turş.ıicu, 1 yorgancı, 1 kürkçü, 1 ku
yumcu, 1 hurdacı, 3 kuru sistem esvab temizle· 
yici, 1 yumurtacı . tavukcu, 1 aşçı, !helvacı, 4 
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kasab, 1 ekmekci fırını, 2 manav, 2 büfe, 7 bak
kal, 2 tuhafiyeci, 1 aktar, 1 eczane, 2 kırtasiye
ci, 1 ıtriyatcı, 1 marangoz, 2 nalbur, 1 kundu
racı, 1 pastacı, 1 bileyci; 1 oto tamircisi, 1 rad
yo tamircisi, 1 oto-radyo servisi, 1 radyo_ buz
dolabı ve benzeri eşya mağazası, 1 dikiş nakış 
makineleri mağazası, 1 kalaycı, 1 yağcı zeytin
yağcı, 1 emlakcı ve İş Bankası şübesi; bina ve 
dükkanların kapı numaraları 1-105 ve 2-94 
dür. (Aralık 1964) 

Hakkı GÖKTÜRK 

DARÜŞŞEF AKA MARŞI - Pek ünlü bir 
mekteb olan Darüşşefaka için 1889 ile 1892 ara
sında yazılmış ve bestelenmişdir; sözü Ali Ka
rni Beyin, bestesi Muallim Kazım Beyindir; Ali 
Karni Bey Darüşşefakadaıı yetişmiş ve bir 
müddet mektebin müdürlüği.\nde de bulunmuş· 
dur (~.: Akyüz, Ali Karni). 

Marşın sözleri şudur: 
Yüzler güldü, göz yaşları hep dindi, 
~urlu yolun yolcusuysuz biz şimdi. 

Ana baba bize şimdi bu mekteb, 
Bu mektede yer içer, oynarız hep; 

B:u mekqı,bde okur yazar, anlanz, 
Hayat nedir azar azar anlarız. 

Va.tan nedir, millet nedir, di·n nedir? 
Dünya nedir, düşınan kimdir, kin ne~ir? 

Bu bilgiler bize nerden gelirdi? 
Olınasa.ydı şu ulu yurd ebedi. 

Vatan içiıı camınızı veririz. 
Türk oğlııyuz, itaattır töremiz. 

Gani değil, m.ua5tağniyiz ezelden 
Demir pençe, çelik kollar ve beden, 

Mabed gibi yüksek, ulu bir yürek 
Azinı dolu, iman dolu bir yürek! .. 

Büyük ünlü okulun şanına layık bir inarş 
güftesi değdir. 

DARUŞŞEFAKA ÖN SOKAGI - Fatih 
İlçesi merkez nahiyesinde Şeyh Resmi Mahal- . 
lesi sokaklarinda11, Darüşşefaka Caddesi ile 
Yavuz Selim Caddesi arasında uzıanır; Darüş
şefaka Lisesinin (Kolejinin) kapısı bu sokak 
üzerindedir (1934 Belediye Şehir Rehberi paf-

ta 6/98); bir araba geçecek genişlikde, paket 
taşı döşeli bir yokuşdur, meyli Darüşşefaka 
Caddesinden Yavuzselim Caddesi tarafına 

doğrudur; yolun bir yanını boydan boya ko
lejin bağçe duvarı kaplar. Öbür yanı arsadır. 
Harab bir durumda Benlizade türbesi de bu 
sokağın üst başındadır. Bakım.sız, yağış hava
larda çamurdan geçilmez bir hal alır (aralık 

1964) 
Hakkı GöKT"ÜRK 

DARUŞŞ~FAKA TALEBE YURDU -
Kendi hesablarına İstanbulda yüksek tahsil 
yapmak istiyen gençlerin tahsil müddetince 
barındırılmaları ve i~eleri işi hükumetçe e· 
hemmiyetle üzerinde durulan bir konu olmuş· 
dur, bu maksatla yapılmış veya açılmış bir 
.hayli talebe yurdu vardır. Diğer vilayetlerdek:i 
·Lise mezunlarından yüksek_ tahsilini İstanbul
da yapmak mecburiy~tinde olanlar için her vi
layetin umumi meclisleri ile hayır sever zen
ginlerinin lstanbulda büyük binalar _satınala
rak ve buna imkan bulamayanlar bu türlü bi
naları kiralıyarak vilayetleri talebelerine tahsis 
ettikleri de görülmektedir. 

Yüksek tahsillerini yoksulluk içinde ta
kip etmek mecburiyetinde kalan gençler ara
sında ilk hatırlanm~sı gerekenler elbet ki Da
rüşşefakalılardı\l". Darüşefaka Cemiyeti üyele
rinden Turing ve Otomobil kurumu başkanı 

merhum Reşid Safvet Atabinen kendi zati ma
lından 20.000 Türk lirasını ayırarak bununla 
babası Mustafa Safvet Bey· ile anası Fatma Sa· 
bihs Hanımın ruhlarını taziz maksadile Darüş· 

· · şefakalılar için bir yurt inşasını arzu etmiş ve 
bu maksatla bir tesis yaptırarak Cumhuriyet 
hakimine · tescil · ettirip 1948 de Beledi
ye İmar Dairesinin tasdikine iktiran eden pla· 
na göre inşaata da b~latrnıştır. Sonradan yapı
lan hesaba göre 35.000 liraya ikmal ohınabilece
ği anlaşılan. bu inşaatın masrafı yine R.S. Ata
binen tarafıridan ayrıca tem.in olunarak bina 
1949 s~nesi Nisanı sonunda tamamlanmışdır. Bi
nanın planı yüksek Mimar Hasan Rıza ve Fevki 
v-e İmar mütehassısı Müsyü Prost'un muavini 
Anjel Harun tarafından yapılmıştır.. Bina bir 
katlıdır ve Klasik Türk mimari üslubunun bü
tün yenilik ve güzelliklerini içinde ve dışında 
toplıyacak şekilde yapılmış ve ayrıca içine iş· 

lenmiş eski çeşme aynaları ve Çini panolar ko
nulmuştur. Yurdun yeri Darüşş,efaka tarafın
dan verilmiş ve binanın sahası sacaklarıyla be-
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raber 360 metre kare tutmuştur. Yurd 15 talebe 
bulunacak bir genişliktedir. Yemek,.· kitaplık, 

yatak, oturma, ve okuma odaları, avlusu ve 
banyosu ile birde bodrurn kısmını ihtiva et
emktedir. 

MAROŞŞlFA - (B.: Fatih Darüşşifas{;. Ha
seki Darüşşı:fası; Süleymaniye Darüşşifasi; Sul
tanaahıned Darüşşifası; Hastahane; Tımarha

ne). 

DARÜŞŞlF A MESCİD - Hadikatül Ceva
mi şu malimatı veriyor: «Bu ~escid Ni'mel E
mir vasfı ile lisanı Nebevide medhi geçen Ebil
feth Sultan Mehmed Hanın Camii kebiri le
vahikinden olan Darüşşifanın deruninde musta
kil bir mescidi şerifdir; hidematı . lazımesinin 
vezaifi muayyenesi yine kendi vakfından verile 
gelmiştir. Mescidin mahallesi yokdur». 

Ekrem Hakkı Ayverdi «Fatih Devri Mima
risi» isimli muhal:led eserinde bu mescid için 
şunları yazıyor: «Fatih yapı manzümesine da~ 
bil Fatih münhedin darüşşifasında müstakil 
mescid olduğunu Hadıka kaydediyor ise de Dr: 
Süheyl Ünver tarafından neşredilen 1239 (1823) 
tarihli darüşşifa planında mescid görünmemek-· 
tedir.· Ben, bu. mescidin, Örta avluda görülen 
yuvarlaği11. yerinde, altı şadırvanlı (fevkarani) 
han inescidleri şeklinde .olduğunu zannediyo
rum. Belki de odaların ·birinde belki kebir me-. , 
kelde idi». 

DARüŞŞiFA MESCiDİ Sultanahmed 
Camii külliyesinden Darüşşüanın _(Hastahane 
Timarhane) mescidi idi. Hadikatül Cevami şu 
malumatı veriyor: «Sultanabmed Camii külİi· 
yesindendir; banisi Birinci Sultan Ahmed Han
dır, minaresi yoktur. Büyük camiin inşasına 
başlandığında, amelesinden ehli islamın . namaz 
kılmaları için .bina olundu, büyük cami ve kül
liyesi tamam olunca, vakfından bu mescide de 
imam ve müezzin ve sair levazim tayin oluna
rak o külliyeden Sultanahmed Darüş.şifasının 

mescidi oldu,.. 

Zamanımızda mevcud değildir (B.: Sultan
ahmed Camii ve Külliyesi). 

DARüŞŞlFA SOKAıGI - 1934 Belediye 
Şehir Rehberlerine göre Fatih kazasının Şeh
remini nahiyesinde Nevbahar Mahallesi sokak
larından; Cevdetpaşa Caddesi ile lVIillet Caddesi 
arasında uzanır bir dirsekli bir yoldur; Baki 
bey ve Münifpaşa sokakları He birer dört yol 

ağzı yaparak keşişir; Subhipaşa ve Molla cami 
sokakları ile de. kavuşakları vardır (1934 B.Ş. 
Rehbeı:i, Pafta 10, No. 74). Yerine gidilip bu 
satirların yazıldığı sıradaki durumu tesbit etli· 
lemedi (ş~bat 1966). 

DAR.üTTAHSİL - İkinci Abdülhamid 
devrinde açılan özel okullardan biri, Taşkasab 
civarında lVIollagürani Mahallesinde idi; ibtıdai 
-ruşdi iki devreli bir erkek çocuk okulu idi; ku
ruculari ve kapandığı· tarih tesbit edilemedi; 
1903 yılına aid bir özel okullar istatistiğinde 172 
taJebesi olduğu yazılıdır. Pek çok emsali gibi 
binasızlık, kira verememek, veya işgal ettiği bi
nayı tekrar ki-ralayamamak yüzünden · kapan
mış olacakdır. 

Osman Nuri ERGİN 

. DARUTTALİM ..;_ !kinci Abdülhamid dev
rinde açılan özel . okulların en meşhurların
dan biri; Şehzadebaşında· idi; arabca ile islami 
il~mler okutulur bir okul, bir özel ~edrese idi; 
kurucusu,. arabcadaki derin bilgisi ile tanınmış 
Muallim Hacı İbrahim Efendidir; bu zat, batı 
dillerinde __ edebi ve ilmi kültür için iyi latince 
ve yunanca bilmek nasıl bir şart ise türkçede 
de arabcanın aynı . önemi taşıdığını iddia edi
yordu; bu yolda tanınmış muharrirlerin, edib
lerin yazılarında görülen arabca zafmı tenkid 
etmiş, dolayısı ile çetin kalem tartışmaları yap
mış, pek ~ok hücuma uğramış, fakat yılmadan 
mücadele etmiş, dolayısı_ ile büyük şöhret ka
zanmışdı · (B.: İbrahim Efendi, Hacı). Mektebi
ni 1382 de, öiüınünden altı sene kadar önce aç
mışdı (Ölümü 1888). Mektebini açdıktdan son
ra da hem esk_i münakaşe1erine devam etti, hem 
de medreselerdeki eğitimi tenkid ederek arab· 
canın medreselerde de öğretilmediğini .söyledi; 
bir yandan da kendi okulu için arabca gramer 
ve okuma kitabları yazdı. Bu tartışmalar ve ki
tablarla Darüttalim geniş bir rağbet görmüşdü 
ve hakikatde de Hacı İbrahim Efendinin mekte
bine giren çocuklar arabcayı çok iyi öğrenmiş• 
!erdi. Okul şöhretli kurususunun ölümündlen 
sonra da tedrisata on yıldan fazla devam etti; 
mektebin idaresi ve masraflarının temini · için 
bir heyet kuruldu, muallimlerinden ve devrin 
faziletleri ile tanınmış ulemasından Murullu 
Said Efendi müdür oldu. 

21 aralık 1305 (2 ocak 1890) tarihli Tercü
manı Hakikat gazetesinde bi.ı okul hakkında 

çıkmış _bir yazıda, Musullu Said Efendinin her 
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gün «Makaamatı Hariri», «Şerhi Akaaid» ve sa
ir ulamu arabiye, pazar günleri arab edebiya• 
tından «Hazanetül Edeb» ve «Kitabül Ezkiya» 
Medresesi Edebiye müdürü Hamdi Beyin «Si
yeri Veysi», Dağıstanlı Mustafa Efendinin 
«Fütuhüşşam» ve «Fenni Maani», ve fıkıh ilmin· 
den «Halebi» okuttuklanm, Beyazıd dersiam
larından Hasan Senai Efendinin de nahiv ders
leri vererek müntehabav arabiye okuttuğu ya
zılidır; bu satırlar Darüttaliınin hangi bünyede 
okul olduğunu açık göstermektedir. 

Musullu Said Efendi sert ve titiz bir adam
dı, Darüttalimcilerden bir kısmı ayrılıp aynı 

mahiyetde Darülilim adı ile yeni bir özel okul 
açdılar, bu okul kendini geliştiremedi, sadece 
Darüttalim için darbe oldu, K~kada bir binade 
«Darülilmü vet-talim» adı ile birleşdiler, lakin 
eski revnak temin edilmedi, bu sefer okul ibti
dai.-rüşdi iki devreli bir erkek çocuk okulu şek
lini aldı:. ki 1903 tarihli bir istatistikde bu oku· 
lun 154 talebesi olduğu görülüyor; nihayet ta
lebelerini Hadikai Meşveret isimil özel okiıla 
devrederek kapandı. . 

Osman Nuri ERGİN 

DARUTTEDRts :tkiliici Abdülhamid 
devrinde açılmış özel okulların en şöhretllle

rinden biri; Darütta.lim kurucusu Hacı İbrahim 
Efendinin ölümünden (1888) bir müddet sonra 
Darüttalim mualimlerinden Ali Ali Efendi ta
rafından açılmışdı. (B.: İbrahim Efendi, Hacı; 
Darüttalim); Bayazıdda ibtidAi-rüşdi iki devre
li bir erkek çocuk okulu idi; diğer özel okullai·· 
dan farkı arabcaya fevkalade önem verilmesi 
idi. Talimatnamesindeki ders müfredat cedve
linden aldığımız aşağıdaki satırlar bu mekte
bin derecesini aydın olarak göstermektedir: 

· Ibtidai I : Elifbe, Türkçe Kıı·aat, Kur'an, 
Hüsnühat (yazı). 

. tbtidai II : Kur'an, Tecvid, İlmihal, Ahlak, 
Zihni Hesab, Rakam, İmla, Hüsnühat. 

lbt.idai III : Kur'an, Tecvid, Dürri Yekta, 
Kısası Enbiya, Osmanlıca Sarf, Arabca Lugat 
(1000 kelimenin ezberlenmesi), Hesab, İmla, 
Hüsnühat. 

Rüşdiye I : Arabca sarf ve nahiv, İmla, 
Hüsnühat. 

Rüşdiye il : Arabca sarf ve·nahiv,'tınla, He
sab, Hüsnühat. 

Rüşdiye IH ; Ar:abca sarf ve nahiv, Fütu· 

IS'l'4NBUL 

hüşşam, Ebedüddünya veddin, Kuduri, Hesab, 
Terceme, Farisi', Hüsnühat. 

Rüşdiye IV : Ebedüddünya veddin, Mualla-. 
kaatı Seb'a, l\•fr.gnıttüllab, Telhisi Maani, Fari
si, Kuduri, Ta'rib, Tercüme, Hesab, Hüsnühat. 

Rüşdiye V : Telhis, Siyeri Veysi (Tatbi
kaatı ile). Divanı Baki, Terbi Umumi, Coğra~ 
fi:yası, Ta'rib, Türkçe Kitabet, Farisi, Hüsnu-: 
hat. 

Rüşdiye VI : Kadı Beyzavi, Akaaidi Nese~ 
fij Coğrafiya, Osmanlı Tarihi, Hesab, Farisi, 
Hüsnühat. 

Ali Ali Efendi üstadı bildiği Hacı İbrahim 
Efendinin yolundan hiç şaşmadan yürüdü, gaze
telerle, ve bilhassa Tercümanı Hakikat Gaze
tesi ile, her vesileden istifade ederek mektebi
ni medhettirdi; sene sonlarında imtihanları, 
imtihanlardan sonra talebeleye mükafat dağit
ma törenini olruluna reklam olarak kullandı; öy
leki imtihanlara, maarifin gönderdiği resmi 
bir mümeyyizden başka aydın tabakadan her
kes mümeyyiz olarak kabul edilirdi, irntihanlaı· 
aleni, bir meydan imtihanı olurdu, talebe 60-70 • 
kişilik bir mümeyyiz heyetinin huzuru11a_ çı

kardı, ders konusu dışına çıkmamak şartı ile 
herkes bir şey sorabilirdi; «İmtihan» isimli bir 
orta oyununa benzeyen bu aleni imtiyanları i
çin, belki de haklı olarak şarlatanlık diyenler 
de vardır, fakat büyük rağbet görürdü. Müka
fat dağıtma merasimlerinde de talebe ezberlen
miş arabca parlak nutuklar irad ederlerdi .. 

Darüttalim talebesinin büyük çoğunluğunu 
(600-700 talebe) Rusyalı türk çocukları teşkil 

ediyordu, kimi Türkistandan, kimi Kırıınqan: 
geliyordu. Hacı İbrahim Efendinin ölümünden 
sonra Musullu Said Efendi ile geçinemeyen Ali 
Ali Efendi Darüttalimden ayrılıp Darüttedi'i· 
si kurduğunda, o zamanları «'I'atar Çocukları» 
denilen bu Rusyalı Türk çocuklarını da kendi 
mektebine aktarmışdı; ki onların iaşe. ve iba;. 
telerini de üstüne a.lınıs. İstanbulda tahsil müd~ , ' . 
detlerince memleketlerinden. gönderilen mas-
raflarının vehilharcı olmüşdu. «Tatar Çocukla
rı», Darüttedrisin bir tas süt olan kızancınıri üs
tünde dört parmak kalınlığında. bjr kaymak idi. 
1893-1894 arasında Rusya çarlığı Türk tabasının 
çocuklarını tstanbula tahsile göndermelerini· 
yasak etti ve babalara, velilere çocuklarını der
hal geri çağınnalarını, aksi takdirde kendile· 
rinin Sibiryaya sürüleceğini tebliğ etti. Hepsi 
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zengin evladı «Tatar çocukları» bir daha gel· 
memek üzere memleketlerine dönünce Ali Ali 
Efendi de gelirinin üstünden kaymağı gitmiş 
olan Darüttedrisi kapadı. 
i Osman Nuri ERGİN 

DARÜT TIBAATüL· AMİRE - Üçüncü 
Sultan Selim tarafından üsküdarda Selimiyede 
kurulmuş ilk devlet matbaasıın adı (Bakınız: 

Matbaai Amire; Devlet Matbaası; Milli Eğitim 
Basımevi). 

Aşağıdaki satırlar, Lütfi Tarihinin hicri 
1280 (M. 1863-1864) vak'aları arasından alıyo

ruz: « .• .!stanbulda matbuatı osmaniye için ıki 
daire vardı, birine Darüt Tıbaatül Amire, diğe· 
rine Takvimlıane denilirdi; mevkileri Serasker 
Kapısının (Bayazıddaki Üniversite binasının) 
arka cihetinde Kapdan İbrahim Paşa Camiişe
rifinin iki yanında idiler. 

«Matbaai Amire Sultan Selimi Salis zama
nında Üsküdarda tesis edilmiş idi. O vakit meş
hur hattat Hafız Osmanın yazısı: ve ermeni_ 
Araboğlunun işçiliği ile çelikden yapılan ana 
kalıplardan alınan bakır harflerle Üsküdarda 
bir çok eseı basılmışdı. Sonra. ikinci Sultan 
Mahmud zamanında, Vak'ai Hayriyeden (1826 
dan) önce, Bayazıdda Kapdan İbrahim Paşa 
Camiine bitişik Kapdanpaşa Hamamı adı ile 
meşhur kapalı hamam matbaa olacak şekle ko
nuldu, Üsküdar Matbaasının. bütün aletleri ve 
edevatı. oraya nakledilerek o hamam. Darüt 
Tıpaatül Amire .. oldu; Takvimi Vekaayi Gazete
si ·vak'aniivis Es'ad. Efendinin nezaretinde hicri 
1248. (M. 1832) de neşredilmeye başlandığıncla, 
bu resmi gazete için de yine o camiin yanında 
köşe bıışında ·kapucubaşılardan :Musa Ağanın 
Konağı 500 keseye satın alınarak Yakvimhane 
ittihaz· edildi. 

«İşte o tarihlerden bü 1280 yılına kadar 
(30-35 yıl içinde) bu iki dairede (asıl devlet 
matbaası, Darüt Tıbaa ile devletin resmi gaze
tesi. Takvimi Vekaayiin matbaasında nice. bjn
lerce kitabe, risale ve sair evrak basıldı. Fa
kat matbaacılık günbegün ilerlediğinden 

her bir levazımı ile 'büyük bir matbaanın vücu
du şart idi. Babihümayun içinde yanmış eski 
maliye dairesi'nin arkasında hayU masrafla bir 
bina yapılmış, içinde bir buhar makinası • ve 
presler ve sair aletler ile tamamlanmamış bir 
kağıd para basına .fabrikası duruyordu. Bu 1280 
yılında Bayazıddaki eski matbaa ile Takvim
han.e de buraya nakledildi ve sair noksanları d.a · 

tamamlanarak İstanbulda o ana kadar misli gö
rülmemiş bir büyük matbaa açılmış oldu. 

«Bu matbaanın tesisine o zaman maarif na
zırı bulunan Edhem Paşa çok himmet etmiş
dir. Matbaanın açılış gününde Sadırazam Keçe
cizade Fuad Paşa ile ahkamı adliye reisi Yusuf 
Kamil Paşa ve sair bazı devlet erkanı hazır bu· 
lundular. O gün davetlilere tezgahların birinde 
basılmış ve tarafımdan yazılmış şu kıt'a dağı

tılmışdı: 
Hüda tahtında . daim eylesin Abdi.\laziz 

-Hanı 

Bu Darüttab'ı ol hakaanı zıişan eyledi 
te'sis 

o şahııı himmeti neşri uluma olmada 
masruf 

Uhımu san'ata kaldı ehali sındını te'nis 
«Eski m_atbaa binası (Kapdanpaşa Hama

mı) maarif· nezaretine verildi, mekteb · oldu; 
· Takvimhane de (Musa Ağa Konaği) Mısırlı 

Mustafa Fazıl Paşaya satıldı» (Ahmed Lütfi E
fendi). 

DARüTTlB - (B.: Tıb Fakültesi; İstanbul 
Üniversitesi; Tıbbiye). 

DARYAL (Abdül· 
mecid) - Ünlü bir din 
bilgini ve fazilet timsa- · 
li bir muallim, ulema 
arasında «Şirvani M11-
allim Mecid Efendi-. adı 
i 1 e ş ö hret bulmuş

dur .. Şinıali Kafkasya 
da . Şirvan .eyaleti
türklerinden olub 1839 
d a Şirvan e y a. 1 e t i
nin Şemahi şehri,nde 
doğmuştur. İlk tahsi- A Daryal 
1 i n i memleketinde (Resim: B. Şeren) 
yapmış ve gene yaşında şarkın ilim merkezi o
lan İstanbula gelmişdir, zamanının gelenekleri· 
ne uyarak cami derslerine devam etmiş ve ica
zetname almışdır, fakat din ilimleri ile iktifa 
etmemiş, müsbet ilimleri de öğrenmek için Da
rülınuallimin'e (Öğretmen Okuluna) girmiş, 

oradan da diploma alarak muallimliği meslek 
edinmişdir. Bir müddet Feyziye Mektebinde ve 
Usküdarda Paşakapusu Rüşdiyesinde muallim
lik yapmışdır. 1876 yılında devrin ricalinden ve 
memleketlisi Şirvani Hulusi -Efendinin riyase· 
tindeki fevkalade bir sefaret heyetine memur 
edilerek Pakistana ve Afgnistan,a gitmiş bir .. . , , 
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yıl kadar süren bu seyahatdan dönüşünde yine 
muallimlik yapmış, 1880 de Fosfor Mustafa Pa
şanın valiliği sırasında Erzurum Maarif müfet
tişliğine tayin edilmişdir ve dört sene Erzurum
da kalmışdır. 1884 de İstanbula çağırılmış, Ga
latarayı Sultanisi ile ilave olarak Vefa İdadisi
ne tayin edihnişdir, 1914 yılına kadar bu iki' 
büyük mektebde otuz yıl muhtelif sınıflarda 

fars edebiyatı, arabca ve ahlak dersleri vermiş
dir. Çok cazib ve tatlı ve_ daima öğretici. soh
betleri ile, zerafet ve vekaan ile Türk maarifi
nin seçkin simaianndan biri olmuşdur; istan
bulun büyük camilerinde de vaizlik yapmışdır; 
mevizelerinin hususiyeti de çok iyi bildiği Mev
lana Celaleddn Ruminin Mesnevisinden koırn 
ile ilgili şiirlerle süslenmiş olması idi. 1914 de 
75 ya_~ında emekliye ayrıldı. Birinci Dünya 
Harbinde büyükcğlu ihsan Beyin Çanakkalede 
şehid düşmesi üzerine inzivaya çekildi, yerine 
konulmaz kaybın acısını kitablannın arasında 

unutmaya çalışdı ve teselliyi ibadetde buldu. 
Son günlerini Atış Okulu zabitlerinden Küçük 
oğlu Münib Daryal'ın yanında Kartalın Soğan
lı köyünde geçirmiş ve 30 eylül 1935 de 96 ya. 
şında orada vefat etmişdiı.-, vasiyeti üzerine 
asırlık meşe ağaçlarının gölgelendirdiği Soğan
lı Köyü mezarlığına defnedilmişdir. 

Türk musikisinin seçkin sanatkarlarından 

Vecihe Daryalın, eczacı Muammer Daryalın ve 
emekli albay Münih Daryalm babala.rıdır. 

Bir asra yaklaşan ömür boyunca fars ve 
arab edebiyatının en güzel eserlerinden seçme 
parçalarla doldurduğu defterler, mevizeleri ve 
islam ahlakı üzerine yazılmış bir eseri çocukla
rı yanında muhafaza edilmektedir. Farsca bir 
grameri eski harfleri ile ders kitabı olarak ba
sılmışdır. 

DARYAL (Vehıhe) - Klasik türk·musiki
sinde sağlam ve derin. bilgisi ile tanınmış ünlü 
kanuni; 1915 de İstanbulda Boğaziçinde Beyler
beyinde doğdu; din bilgini v-e muallim Abdül
mecid Daryal'ın kızıdır (B.: Daryal, Abdülme
cid). 

Kıymetli sanatkarın şanına layık bir 
hal tecemesinin yazılabilmesi için İstanbul An
siklopedisi adına recamız üzerine bize aşağıda
ki notları göndermişlerdir: 

« Valide ve pederinin müsikiye karşı olan 
meclibiyetleri ve teşvikleri bu sahade yetişme
me öncü o.Jmuşdur, ve musiki ile meşguliyetim 

Vecihe Daryal 
(Resim: B. Şeren) 

ilk mekteb. sıralarında başlamışdır. İlk kanun 
hocam büyük bestekar Şevki Beyin yeğeni Na
zire Hanımefendididir. O zamanın konservatu
varı olan Darülelhanın santur muallimi Nevsal 
Hanımefendinin delaleti ile Ziya Paşanın mü
dürlüğü sırasında Darülelhane girdim, oradaki 
kanun hocam da Şeref Hanımefendi ofdu. Bu 
büyük sanat müessesinde müdür olarak tanıdı
ğım saDatkarlar Musa Süreyya Bey, Yusuf Zi
ya Demircioğlu ve Selahaddin Cımdan'dır. Da
rülelhandaki kaydım 129 numaralı Vecihe Me
ciddir. Rauf Yekta Beyden nazarjyatı musiki ve 
tarihi m1tsiki, Zekai dede zade Hafız Ahmed E
fendiden usül, Muallim İsmail Hakkı Beyden 
solfej ve repertuvar dersleri gördüm; Recaiza
de Ali Ekrem Bey edebiyat hocam oldu; pek 
kıymetli bir hoca olan Muazzez Yurcu Hanım
efendiden de ayrıca kanun meşk ettim. Ü di Se
ded Öztoprak ve Kanuni Reşad Erer de feyz 
aldığım hocalardır. Darülelhana yıllarca devam 
ettim. 

Darülelhanın konservatura kalbi ve türk 
musikisi kısmının lagvi üzerine 29 aralık 1926 
da Musa Süreyya Beyin muallimliği ve Meh- · 
med Ekrem Beyin müdürlüğü sırasında . Çapa 
Kız Öğretmen Okulunda imtihan vererek pek 
iyi derece ile diploma aldım. Konservatuvarın 
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Bati müziği bölümünde piyanoya başladım, pi
yano hocalarım Madam Heze ile Mösyö Manas' 

. dır. Muhiddin Sadakdan solfej, Ekrem Besiı,rı 

Tektaşdan batı musikisi tarihi, Cemal Reşid 

Reyden armoni dersleri aldım. 
«1926-1927 de ilk Telsiz Telefon Şirketi -ku"'." 

ruldu. Orada hocalarım yerinde Mesud .Cemil 
ve Rüşen Ferid Kam ile birlikde ilk musiki neş
riyatına katıldım.· 1928 de Yeni Postahane bi
nasının üst katında başlayan bu neşriyat 1938 
yılına kadar devam etti. Kadrolu sanatkarlar 
arasında bulunduğum· için hemen bütün seçkin 
okuyuculara sazım ile refaka_t . ettim. 1938 de 
Ankara Devlet Radyosuna çağırıldım ve 1935 
yılına kadar Ankara Radyosupda ·çahşdım. 1953 
de İstanbul Belediye Konse.rvatuvarının icra 
heyetine girdim. Oraya devam ederken !sta11bul 
Radyosunda ihdas edilen- öğretmen kadrosuna 
alındım. Şu satırları yazchğım 1966 yılı şubat 
ayında tekrar Ankara RadyosÜ,na dönmekte
yim. Radyolarımızdaki hizmetim .fasilasız kırk 
yılı bu1-n.uşdur. 

« Yurd içinde ve yurd dışında seyah,atlarım 
olmuşdur. 1955 de Iraka davet edildik; .heyeti
miz içinde rn~sikimiziri büyük. otoriteleri var
dı; kıra! Faysal Ko11ser Salonunda verdjğimiz 
konserler çok,çok mühimdir, 1959 da Kıbrıs 

Türk Radyosunun davetlisi olarak Kıbrısa git
tim, konserler verdim. 

«Kısa süreli bir evlilik hayatım oldu; Mina 
ve Erher adında iki kızım vardır, bir de toru
num var, Minanm oğlu Hakan. 

«Bir kaç söz ve saz eserim vardır; fakat bü
tün emelim, başlamış olduğum bir Kanun me .. 
todunu bitirmekdir. 

«Kitablar en yakın dostlarımdır. İstanbul 
Konservatuvarında tanıdığım kıymetli musiki
şinas Vecdi Seyhunun özel kütül;ıhapesindeki 
zengin koleksiyondan ve fikirlerinden de çok 
faydalandım)) (V. Daryal, Mektub). 

Mesud Cemil babası büyük sanatkfu-. Tan
buri Cemil Beyin hal tercemesinde «Tanburi 
Cemilin Hayatı» isimli bir eserde tesbit etmiş
dir (B: Memil Bey, Tanburi; Cemil, Mesud); bu 
kitabın bir nushasını Vecihe Daryal'a şu· satır-
ları yazarak vermişdir: · · · 

«Türk musikisini biraz öğrendikten s~ura 
bugüne kadar hayranı olduğum aziz Vecihe'yi 
eğer Cemil' de tanısaydı bu hayranlığı belki de 
benden daha ileride olacaktı. Ben Cemil'in · oğ
lu olduğum kadar Vecihe de onun halis kızıdır. 

Bu küçük kitap kızkardeşime armağan olsun.» 
DAULKELB .MÜESSESİ, KUDUZ HATA

HANESİ ~. istanbulda kuduz hastalığı ile ilk 
. savaşma ni.'erkezi · 1887 yılında Sirkecide, <Gülha
ne Parkının Sarayburnundaki Tıbbiyei Aske
riye Mektebinde Daülkelp Amdiyethanesi adı 
altında açılmıştır. Pariste meşhur Pasteur'ün 
kuduz aşısını keşfinden bir sene sonra, bu yeni 
buluşula yakından ilgilenen İkinci Sultan Ab
düihamid, 1886 yılında Dr. Zoiros Pçı.şa, Dr. Hü· 
seyin Reı:nzj ve Vete.riner Dr. Hüsnü Beyier
den müteşekkil bir heyetin Pasteur Eustitüsüne 
gönderilmesini irade eylemişdi. Heyet o büyük 
adama Padişah tarafından verilmiş oian birin
ci rütbeden Mecidi Nişanı ile, k_urulacal:{ yeni 
enstitü. için, diğer medeni memleketlerin yaptı
ğı yardım misili,. bin altın götürmüştü. Bu üç 
doktor- P:ariste altı ay enştitüde: çalıştıktan 

sonra İsta):'lbtıla dönüşlerinde, ediµdikleri bil~ 

gile_ri l'adişaha arz etmeleri üzerine, 1887 ocak 
ayında Zoiros Paşanın öğretmeni bulunduğu 

Tıbbiyei Askeriye Mektebinin iç hastalıkları 

klirıJğinin ,bir tarafında Daülke1p Amelyıithane
si kudu,z müc::adele Iaboratu,arı kurulmuşdt..r. 
Burada o. zam~a kadar, .hayvanların ısırdığı 

. yerleri dağla.mak suretile yapılan iyi. etme ça
balamaları yerine, ku4uz koruyucu aşısı hazır
)anmağa başlandı. 1899 a kadar Dalilkelp Mües
sesinde çeşitli .hayvanlarrn ısırdığı yüzlerce 
hastaya kuduz aşısı tatbik olunduğu gibi .Bak
teriyolojik araştırmalarda yapılmıştır. 1899 . da 
Zoiros Paşanın müessesenin müdürlü~de11 
alınmasınd~.n sonra hem Bakteriyolojihanei 
Osmaninin müdür müavinliğini yapmak ve. 
hem de Daülkelpin Müdürlüğünü ifa etmek 
üzere Pasteur Enstitüsü şeflerinden Dr. Augus· 
te C. Marie İstanbula getirtildi. Bir sene sonra 
bu zatin yerine enstitüden başka bir doktor is
tenqi. Enstitücü Tunus askeri bakteriyoloji la
bor,atmm şefi Dr. P. Remlinger (Remlenje oku
nur) İstanbul'a gönderildi. Bu zat o zamanlar 
Bakteriyolojihanei Osmaninin müdürü bulunan 
Maurice Nicole'un 1901 de İstanbuldan ayrıl
ması iie her iki müessesenin başında müdür ola. 
rak kaldılar.· 1908 yıllarında Daülkelp Müessesi 
Sultanahmedde Dizdariyede bir binaya nakil 

edildi. l.910 da Remlinger'nin memleketh1e dön
mesinden sonra yerine muavini olan Dr. Haim 
Naum tayin edildi. Birinci Dünya Harbinin so
·~mnda İstanbul üzerine çöken facıalı karo.nlık 

günlerde· müessese Sultanahmed deki binasın-



DAVAR SOKAĞI 

dan tekrar Deınirkapıdaki eski yerine göç et
tirildi. 1920-1923 yıllarında İstanbuil' hüküme
tinin elinden bakımsız ve tahsisatsız çok güç 
durumtara düşen müessese Türkiye Cumhuri
yetinin teessüsünden sonra 1923 yılında şehrin 
Beyoğlu cihetine, Taksimde Sıraselvilerde Oli
vo Apartmamnına taşındı. 1926 da memleket 

. ., , · .... 
sağlık işlerinde büyük başarılı hizmetlerile Cid-
den temayüz etmiş Sıhhiye Vekili merhum Dr. 
Refik Saydamın alakasi ile müessese Beyoğlun-. 
daki bu apartman katlarından çıkarılarak İstan~ 
bulda Çapadaki Gurnba Hastaha:aesinfa pav
yonlarından birine yerleştirildi. Müessese bu
rada, büyük bir bağlılıkla ve sedakatle . ömrü 
boyunca hizmetini gördüğü emekdar müd~rü 
büyük insan Haim Naum'un gayretlerile iyice 
yerleşerek verimli yıllar geçimıeğe başladı. 

1931 de, Haiın Naum'un yerine muavini Dr. 
Eşref Tunca tayin edildi, fakat müdürlüğÜ kısa 
sürdü, müesesenin başma Fransada yetişmiş o· 
lan Dr. Zekai Muammer Tunçman getirilpi. Bu 
bukteriyolog, enstitünün başında yakı:n ·bjr za
mana kadar kudretli bir müdürü olarak kaldı, 
aynı zamanda o yıllarda müessesede L,abi:>ratu
ar şefi bulunan değerli Him ad.aınımız Prof. Dr. 
İhsan Şükrü Akse! ile yaptıkıları ve yayınladık· 
ları ilmi çalışmalarile Daülkelp Müessesesini 
hakiki bir enstitü halinde inkişaf ettirri'ıeğe 
muvaffak olçlular. Tıp Fakültesinin Haydar Pa
şadaki muhteşem binasile çeşitli kilinikleriır 
den kaldırılarak İstanbul cihetine nakil ettiril
mesinden sonra üniversiteye· yer bulunmak 
zaruretf karşısında 1937 yılında Daülkelp Mü
essesi · tekrar Beyoğlu cihetine, Kuledibindeki 
fogmz Hastahanesine . taşındı. 1948 de. de ·-Tak~ 
simde Sıraservileı·de · Beyoğ,Jiu · Zükür ,-a~staha
nesin:e nakil edildi. 

Bu binanın da başka işlere tahsi~i11den son· 
ra 1949 da Kuduz Müessesesi (Daülkelp) 1stan~ 
buldaki eski binasına, Cemberlitaştaki eski 
Bakteriyolojihaneye yerleşdi. Göçebelik çilesi
nin artık sona ermiş olduğu temenni edilir. 

DAVAR SOJ{AĞI ._ Yukarı Boğazda Ru· 
meli yakasında Büyükdere Köyünün sokakla
rrndan (1934 Bel'ediye Şehir Rehberi, Pafta 23) 
E;öyün Sarıyer tarafı bitiminde, deniz •· kenı;m 
boyunca uzanan Piyasa Caddesi üzerinde, bu 
caddeden gerideki kırlığa doğru uzanır. Yeri.ııe 
gidip bu satırların yazıldığı sıradaki durumu 
tesbit edilmedi (Şubat 1966). 

'ISTANBUL 

DAVER (Abidin) - Muharrir, İstanbul 
basının seçkin simalarından; 1886 da İstanbul' 
da doğmuştur. Şehremaneti Mümeyyizlerinden 
Ali Vahyi Beyi:.1 oğludur. Prenses Zeynep Ka· 
mH'in manevi evladı olan ve iyi tahsil göreıi 

annesi Fatma Revan Hanım, Abidin henüz bir 
yaşında iken kocasından ayrılmış ve oğlunu o 
yetiştirmiştir. Abidin Daver, ilk tahsilini Sul
tanahmt'te Cevri kafa Mektebinde yapmış, son-

Abidin Diver 
(Resim: S. Bozcalı) 

ra Burhanı Terakki, Nuınunei Terakki, Ravai 
Terakkide bir müddet okumuş ve Galatasaray, 
a girerek 1907 yılında oradan mezun olmuştur. 

Galatasaraydan mezun olduktan sonra ıviat.
buat Umum Müdürlüğünde vazife alan Diıver , 
bu arada gazetelere yazı yazmaya ve Sanayii 
Nefise Mektebine (Güzel Sanatlar akademisi
ne) devama başlamıştır. 1908 den sonra kendini 
büsbütün gazeteciliğe vermiş, bir taraftan da 
Mebusan Meclis; zabit kaleminde mümeyyizlik 
yapmış, Fransız,. Belçika ve İngiliz parlamen
tolarında tetkikler.de bulunmuştui.·. 

Türk basını içinde askerliğe ve bilhassa de~ 
nizciliğe dair birçok yazılar yazmış olan Abi
din Diver, Tasviri Efkar, Tevhidi Efkar, Yeni 
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. Gün, Tercümanı Hakikat ve Cumhuriyet gaze· 
telerinde muharrilik , etmiş ve bu gazetelerin 
yazı işleri müdürlüğünü de yapmıştır. 1939 yı
lında İstanbul Milletvekilliğine seçilmiş ve 1943 
yılında da İstanbul Belediyesi Neşriyat ve İş
tatistik Müdürlüğüne tayin edilmiştir. 

Uzun süre çalışdığ1 gazeteler Ebuzziyazade 
Velid Beyin Tasviri Efkar ve Tevhid Efkarı ile 
Yunus Nadi Beyin Cumhuriyetidir, ki Ywıus 

Nadi Beyle dostluğu Tasviri Efkarda başlamiŞ
dır. Cumhuriyetdeki · günlük fıkra sütunun 
başlığı «Hem na:l'ma, hem mıhına .. » idi. 

Halkın derdleri ile yakından ilgilenir, do· 
!ayısı ile okurlarının gönlünü kazanır; ağırbaş
lı, gösterişli, melahati vechiye sahibi, iyi giyi
nir, bir gazeteyi her yerde şeref ve vakarlı tem· 
sil ederdi. Türkiyede ilk güzellik musabakasını 
Cumhuriyet Gazetesi ile tertib ve tehkik ettireıı 
Abidin Daverdir. 

f stanbul · basında denizcilik üzerinde çok 
geniş bilgi sahibi tek simadır, memleketde ge· 
niş şöhretlerin yanında «Sivil Amirah diye anı· 
hr. 

9 şubat 1954 gecesi kalb kifayetsizliğinden 
vefat etti, cenazesi, 10 şubat çarşamba günü na
mazı Bayazıd Camiinde kılınarak hakkı olan 
büyük bir törenle kaıl'dınldı ve Edirnekapısı Şe
hidliğine defnedildi. 

Kitab halinde çıkmış bir kaç eseri vardır. 

DA VER BABA - Bektaşi fukarasından 
koz helvası satar bir arnavud idi aslı ·Mat ka
sabasından olup meşrutiyetin ilanı sıral'arın
da, 1908, yaşı seksenin üstünde, uzun boylu, 
gaayetle dinç, sakalı matruş, beyaz pos bıyıklı, 
beyaz saçları babahk şanından uzun, omuzla· 
rına dökülür, dalına ak şayakdan arnavud ke
simi potur, cebken giyer, başında beyaz keçe 
külah, ayaklarında kaba kundura, güler yüzlü, 
cemal . _aşıkı, hoş sohbet, çok dolaşmış, çok 
görmüş, hatta nevcivanlık çağında memleke· 
tinde Meto adında bir şakinin yamağı olarak 
bir kaç yıl dağlarda bile dolaşmıştı; yeminler 
eder: «Hiç adam kesmedik ama çok adam soy· 
duk .. » der, ve şekaavet hayatı üzerine pek çok 
vaka anlatırdı. Meto'nun jandarma kurşunları 
ile katlinden sonra kaçmaya muvaffak olmuş, 
Kalkandelen'rleki bektaşi tekkesine sığınarak 
i~ini kaybet.tirmiş, ki o sırada 18,,.19 yaşlarında 
imiş; tekkeye girdikten sonradır ki okuma yaz
ma ile türkçe ve iarsca öğrenmiş; Mahmud 
Baba. adında bir_ zıhin ç.alımh dervişi olmuş, 

OAVER BAJlA 

onunla beraber yirmi yıl kadar süren bir se
yah~ie çıkmış, Arnavudluktan başlayarak Te
_salyay~, Yunanistana, Mısıra, Suriyeye gitmiş· 
ler, konak yerleri bektaşi tekkeleri olurmuş; 
Anadoluya geçtiklerinde Kırşehirde Mahmud 
Baba hastalanmış ölmüş, Daver Baba dört sene 
kadar orada kalmış, sonra 1stanbula gelmiş ve 
bir daha büyük şehirden ayrılamamış. Hiç ev
lenmemiş bekardı, odası, mekanı yokdu, İs
tanbulda da bektaşi tekkelerinde kalır, barı• 

nırd\; ekseriya da Çamlıca Tekkesi ile Merdi· 
venli Köyündeki Şah Kulu Baba Tekkesinde 
olurdu; ,:Gençlere her kötülüğü parasızlık yap
tırır» der, eli sıkı olduğu halde düşkün genç
leri koruma yolunda parasını kalenderhane har
cardı. Üsküdar Çarşısında bi:c balıkçı Hidayet 
vardı, « Yirmi yaşlarında bir gençtim, işsiz ve 

· parasız, bir gece hırsızlığa karar verdim,' gi
receğim konağı bile tasarladım, bir de bıçak 
tedarik ettim, konağa girdiğimde karşıma çı
kan olursa vurarak kaatil bile olabilirdim, ge
ce yarısından sonra tam konağa gireceğ•im sı

rada karşıma Daver Bab.a · çıktı, şaşırdım, o he
men sağ bileğimi yakaladı: - . Delikanlı.. se
nin niyetin kötü.. sen hırsızlık yohıgıdasın!.. 
diyerek sanki eliyle koymuş gibi evvela ku
şağıpıdan bıçağımı aldı, sonra bana çıkardt beş 
altın verdi: - İşte sana helalinden sermaye, 

.atlam· ol çalış, bana borcunu öde!.. dedi, ve su
ratıma da öyle bir tokat attı ki yüzümden ateş 
çıktı sanki.. işte ben o beş altın ve tokatla 
adam oldum .. » diye anlatırdı. · 

Da.ver Baba içi mamur kişilerdendi, kendi 
anlattığına göre Kalkandelen Tekkesinde ha
misi olmuş Mahmud Baba şair imiş, ondan şiir 
tanzimi yolunda da bilgi edinmiş, vezin kaa
fiye öğrenmiş, cemal aşıklığı yolunda duygu
larını kalem diline de vermiştir; aşağıdaki 
manzumeleri daima koynunda taşıdığı defte· 
rinden istinsah edihnişdir: 

Her köşede nevcivan bir civelek eksik 
değil 

Kaddi şemşad bıçkın ıııeşre b bir melek 
eksik değil 

İyşü işret raksü ahenk leh beleb can 
sohbeti 

Aşık baba santur düdük dünbelek 
eksik değil 

Nice aşkbaz taze rular soyunmuşler 
şuhane 
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Gümüş topuk ayaklarla dökülmüşler 
meydane 

Her kalender aguuşund-a bir külheni 
mesta.iıe 

Babayane lıu deyüb vasla clilek eksik 
değil 

Başda tacı elde teber yalın ayak siiıeçak 
Secdegahı maşukunun nakşi payi olaiı hak 
Şeyh köçeği heın sakii meclis hem 

del1aki pak 
Aşkına gül dağlarla çarhı felek 

eksik değil 

Şah Kuluna obnuş iken bir kaç gicecik 
mihman 

Gaafil olma. Daver Baba fırsat 
eydeyken hem.an 

Gör muntazır davetine ş~l kadar . 
. :dilber aman 

Ger hicab mani oltll'sa kıl elek 

* Kem.an kaşa ahft' gözü 
Al dudağa tatlı sözü 
Söyle kim yaratmış 'yapmış 
Behey Allahın öküzü · 

* Her bir güzel ihsanı Hak 
İbadettir ana bakmak 
Bu hikmeti bilmeyenler 
Gelmiş ahmak gider ahmak 

·* 
Mahbub ııigar kim ki güzel 
Eseri nakşi Lenıyezel · 
Tanrım şanına münacat 

. E.serine türkü gazel 

* Hoş gör şu aşık dervişi 
Güzel sevmek daim. işi 
Her güzelde nakşi Hüda 
Al'Br aşık olan kişi 

* Ser ta be pa uryaıı dilber .. 
Yatsa aşıkla beraber 
Aşık eğer derviş ise 
Terbiyei nefse haber 

* Germabede meyhanede 
Kaşanede viranede .. -, 

. eksik değil ' ' 

Derviş güzel arar ise 
Misali gör pervanede 

* · Güzel sevdinı her çağında 
Gül goncesi burçağında 
Namazgahın mihrabında 

Meygedeııin ocağında 

* Hak yolunda gör dervişi 
Reviş muhabbet revişi 
Dellak olur gemıabede 
lfoşdur · işi hoşdur işi 

* Baba olur postu vardır 
Aşık olur dostu vardır 
Bugüıı yaya aşk yolunda 

· Gör ·ki yann şehsüvardır 

* Gördiinı bir gözleri ahu 
Yürekden. çekdhn de bir hu_ 
Didhn. kaçma .takdiri .Hak 
Seni görmek· sevmek yahtt -

* · Bir eyyam koz helva· sattım 
· --Meygede külhanda yattım 

Sevdim güzel Allahımı 
· Nefsi emmireyi attıın 

* 'Sen beyzade ben bir geda 
Sende · hüsün nakşi Hilda 
Severim güzel Allahı 

· Etmiş beni sana feda 

* Gönül talıtı senin şah.un 
. Altım saçak dudi. ahım 
Sen giizeli kim yarattı 
Sevd;iğim güzel Allahım 

Meşrutiyet şenlikleri içinde idi, bir gün· 
Da.ver Babayı Toptaşı Rüşcliyeyi Askeriyesi
nin kapusu önünde gördüm, dilim dilim · ke:_ 
silmiş · helvalarını mekteb çocuklarına parasız 
dağıttı, sonra helva ·camekanı ile sehpasını 

kahveciye b-ırakd1: «Bunları iş tutmak isteyen 
· bir garibe ver, şu da sermayesi!.. diyerek kah
veciye ayrıca ·bir altın verdi. Hemen koşdwn 

. elini öptüm: - Hayir cila Da.ver· Baba!. Mem
·lek-ete · yolculuk 'inu var? .. diye sordum. Beni 
gördüğüne çok _ sevindi, köynundaki defteri de 
bana verdi, ·gözlerinde beliren yaşları elinin 
·ter-si · ile silerek·: -· · 

- Güzel Alla.hıma bin hamdü minnet göz 
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pınarlarımı kurutmadı.. diY.erek şu 

okudu ve Daver Babayı son görüşüm o 

'l'iikendi kandilin yağı 
Gözümde yok gaflet bağı 

Henıan iman nasib olsun 
Göı-dünt oğul son durağı! 

kıt'ayı 

oldu: 

Vasıf HİÇ 

DA VER BABA TEKKESİ - Anadolu ya
kası Maltepesinde Başıbüyük Köyünün kuze
yinde bir sırt üstünde çok eski bir bektaşi tek
kesidir. (B. : Başı büyük, Cilt 4, Sayfa 2184). 

Kurı.;.lduğu tarih kesin olarak bilinmiyor;. 

0 civarın·· bektaşi tekkeleri ile beraber İstan
bulun fethinden bir asır evvel kurulduğu tah
min edÜebilir. Arazisi içinde bir ayazma var
dır, 1350-1375 arasında bir keşiş evinin: yerine 
tesis edilmiş olacaktır. · 

Rivayete göre Da.ver Baba XVIII. 

asırda yaşamıştır; tekkenin daha ön
ceki ismi de öğrenilemedi. Zamanı-

mızdaki bağdadi yapı tek katlı bina·· 
en çok yüz yıllıktır. Tekkeler kapan

dıktan sonra genişçe arazisi ile be

raber vakıflar idaresince 1945 de sa

tılığa çıkarılmış ve seçkin aydınları
mızdan Şükrü Güllüoğlu tarafından 

satın alınmıştır (B. : Güllüoğlu, 

Şükrü). 

Son tekke binası olduğu gibi 
muhafaza edilmektedir; bir odasın

da Güllüoğlunun bir bağçıvan-bek
çisi ikamet etmekte idi. Meyilli bir 
zemin üzerine yapılmış olan tek kat
lı tekkenin ön kısmından bir parçası 
iki ahşab direk üzerine oturtulmuş, 

bir parçasının altında da bir bod
rum·odunluk bulunmaktadır. Cep
hesinden bakıldığına göre tekkenin 

kapısı sol yan tarafındadır. Kapıdan 
geniş bir taşlığa girilir; bu taşlık 

yemek odası ve belki de mutfak ola
rak kullanılmakda iken Şükrü Gül
lüoğlu burada küçük bir ta.dilde bu
lunmuş, önünü bir camekan ile ka
patarak mutfak ocağını da bina içi
ne almıştır. Bu taşlıkda, giriş kapı

sının tam karşısında gaayet geniş bir 
gusülhane ile ayakyqlu bulunmakta
dır. Taşlıkdan zemini tahta döşeli 
dar bir aralığa geçilir; bu aralıkdan 

bir derviş odası ile tekkenin türbe-mescidine 
girilmektedir. Türbe-Mescidde Daver Babanın 
kabri (belki sembo~ik bir kabir) bulunmak
tadır; sanduka, tekkenin satışında evkafca kal
dırılmış, fakat yeri mülkün yeni sahibi Ş. Gül
lüoğlu _tarafından muhafaza edilmiştir; mesci
din ahşab mihrabı dışarıya doğru üç köşeli bir 
çıkıntı çıkıntılıdır, mihrabın iki yanında birer 
pencere, sağ yan duvarda da bir pencere var
dır. 

Tekke binasının yakınında ve az altındaki 
kadim ayazma mamur durumdadır, bol ve çok 
tatlı bir suyu vardır. Başıbüyük Köyü çeşme
sinin suyu gayri sıhhi bulunup kesilmesi üze
rine köz çeşmesine Şükrü Güllüoğlu tarafın· 
dan bu ay_azmadan su verilmişdir ki büyük ha
yırdır. 

1 ! 
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Ayazma önünde küçük bir çeşme vardır, 

kitabesi şudur : 
Ve minel mai külli şey'in hay 
Sene 1279 
(M. 1862 - 1863) 

Tekkenin mezarlığından eser kalmamıştır. 
Şükrü Güllüoğlu bulduğu bir kabir taşını ye
rinde muhafaza etmişdir, bir kadına ait olan 
bu taşın kitabesi şudur : 

Ya Hu 
Başıbüyükde sakin ermişlerden merhume 

hace Kerim Ninenin ruhine el Fatiha, 1287 
(M. 1870 . 1871). 

Da.ver Baba Tekkesi, 1826 da Yeniçeri Oca· 
ğının kaldırıldığında Türkiyedeki bütün bek
taşi tekkeleri arasında kapatılmış, 1840 dan 
sonra Aldülmecid zamanında nakşi tekkesi kis
vesi altında yine bir bektaşi tekkesi olarak 
açılmıştı. 

Tekkenin Maltepeye ve Marmaraya doğru 
harikulade nezareti vardır; bilhassa ay_ ışığı 

olan gecelerde manzara pek muhteşemdir; in· 
zivada safa yeridir. Şiikrü Güllüoğlu burada 
bir çam korucuğu yapmaya çalışıyordu (Şu

bat 1966). 

LL 

' 1 
1 1 
- - ~ ı -

Daver Baba Tekkesi Planı 

Civar kırlar Karabaş çiçeği denilen yaba
ni nane ile kaplıdır, arrcılıkda çiçek balı elde 
etmek için pek makbul sayılır; yaygın rivaye
te göre Da.ver Baba Tekkesinde arı kovanları 
varmış ve sarayın balı buradan yollanırmış. 
Hatta balı pek seven Sultan Abdülaziz bal için 
bir gün Da.ver Baba Tekkesine gelmiş; Ş. Gül
lüoğlu arıcılığı da ihya için bir kaç kovan kur
muş bulunuyordu. 

DAV1D (Balatlı Deli) - 1933 ile 1936 ara
sında İstanbul ,gazetelerinin zabıta si.itunlarma 

adı sık sık geçmtş bir mu.sevi deli ve cinsi sa
pık serseri ve kaatil; 1933 senesinde :Y edigün 
mecmuasında İstanbul Adli Tıb müessesesin
den bahseden bir yazıda «İkide bir müşahede 
altına alınan meşhur Balatlı David» diye bir 
resmi 11eşredilen mecnun serseri 1935 yılında 

Abdullah. isminde taşralı garib ve güzel bir 
genci öldürmüşdür; ve vak'a, maktulün cese
dinin Tophanede bir virane mahzende bulun
ması üzerine gazeteler tarafından şöylece ya
yınlanmışdır : 

«David isimli bir 
adam, senelerd~nberi 
beraber ihtiyaçlarını 

temin ettiği Abdullah 
isminde bir gene, kıs

kançlıkla öldürmüştür 

ve gencin cesedini Top
hanede içinde kimse o
turınıyan bir virane -
mahzene bırakmıştır. 

«Abdullahı çok kıs
kanan David, onun her 

· hareketini sıkı bir kont- D~l!i David 
rol altına alınış, arka- (Resim: S. 8,) . 
sına gözcüler koymuştur. Nihayet, Abdulhıhın 
kendisinin istemediği bazı kimselerle düşüp 
kalktığını görünce hiddetlenmiş ve onu o kır 
dar şiddetli döğmüştür ki delikanlı ölmüştür. 

Da.ima yanında gezdirdiği Abdullahı so
ranlara da : - Memleketine yolladım! De
mişdir. Fakat Abdullahın hasretine dayanama
yan David, zaten evvelce cinnet getirmiş oldu
ğundan akıl muvazenesi yenniden bozulmuş, 

Bakırköy hastanesine kaldırılmıştır. 

«Aradan zaman geçtikten sonra, . cesed 
kokmuş, zabıtaya haber verilmiş ve kısa bir 
tahkikattan sonra katilin David olduğu anla· 
şılmıştır. David hakkında evvela Tıbbıadli ka· 
rar verecek, adli takibat bilahare yapılacak--

tır.» ·. 
Kaatil David bu vak'adan bir sene kadar 

sonra Akıl hastanesinde ölmüştür. 1933-1936 
arasında Galata ve Tophanenin en azılı ve teh
likeli haşaratını yıldırmış bir serseri deli idi, 

DAVİD (Gürcü) - 1880 ile 1885 arasmcla 
Istanbula gelmiş bir Fransığ sirkinde gürcü 
asıllı mürahik bir genç; aşırı derecede güzel
liği ve boş zamanlarında başına fes giyerek VE:! 

ariyet aldığı İstanbul tulumbacılarının forin<!-~ 
ları ile dolaşarak avam biribane nümayişleri 
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ile ayak takımının ve bilhassa o tabaka ara
sındaki kalender külhanilerin geniş alakasını 

'çekmiş -ve halle kendisine «Şahpulad» lakabını 
takmışdır; tulum_bacılarla çiçek bahçelerinde, 
bağ~arda, meyhaneler, hamamlarda, umumha
nelerde· gezmiş dolaşmış, bu dilber canbaz yü
zünden bıçaklı kanlı kavgalar olmuş, hatta 
Beyoğlunda Çiçekci sokağında bir umumhane
de olan kavgada Olga adında bir kız kazaen 
vurularak öldürülmüşdür; çalıştığı sirkden ko-

Gürcü David 
(Resim: S. Bozcalı) 

vulmuş, zabıtaca hudud dışı edilmek üzerey
ken, müslüman olmuş, Hidayet Davud adını 
almış, hami ve meclublarından ve saray tü
fenkcilerinden arnavud Destan Ağanın saye
sinde İst~nbulda kalmışdır; bu arada sirkin 
Fransız müdürü ile de· gizlice barışıp anlaşarak 
kumpanya İstanbuldan kalkıp lskenderiyeye 

giderken içinde geldiği _kaafileye katılıp gitmiş· 
dir; İslamiyeti bir. sünnet olmadan ibaret ka
larak irtidad etmiş midir bilinmiyor. Üsküdar
lı halk şairi Tophane ketebesinden Aşµc Razi· 
nin rivayetine göre mahbubu Gürçü- Davidin 
(namı diğer ile Şahpuladın, Cambaz Hidaye
tin) Mısıra kaçtığını öğrendiğinde hiddet ve 
teessüründen divaneye dönen Destan Ağa de
likanlıya hırsızlık bühtanı atmış, bir altın sa
ati ile on napolyonunu (fransız altını) çaldı
ğını" iddia . etmiş ise de tutturamamıştır. Aşık 
Razi anlatıyor: «Uzun boylu, ince yapılı, kara 
yağız denilebek kadar· esmer, kara saçlı, kara 

gözlü, onyedi onsekiz yaşlarında idi; çok güzel 
fransızca konuşurdu ve anasının Parisli bir 

· fransız aktrisi olduğunu söylerdi; türkçe öğren
meye hiç heves etmemişdir, düşüb kalktığı tu
lumbacılar ve tüfenkci Destan Ağa ile panto
mima lisanı ile konuşur ve pek mükemmel an
laşırdı. Destan Ağa ile münasebeti (B.: Destan 
Ağa, Tüfenkci) Olganın katli gecesi tulumba
cılarla beraber Galatasaray karakoluna sevk 

. edildiği gece başlaniışdır; arnavud tüfenkci o 
gece o karakolda hemşehrisi olan komiseri zi
yarete gelmiş imiş, üç nefer tulumbacılar ne
zaret altına alınmış,. Destan da kefil olduğu 
Gürcü delikanlıyı karakoldan alıp çıkarmış. 

Cinayet de umumhanede kurulan bir işret sof
rasında Çeşmemeydanı Sandığından Tersaneli 
Çakır Mustafanın sekri hal ile Davide bir to
kat atması üzerine işlenmiş; (B.: Çiçekçi So
kağı) sofrada her birinin yanında birer kız 
oturuyormuş, tokatlanan David ağlamaya baş
layınca· aynı sandık ~şaklarından ve Haddeha

. neden matrucl sabıkalı şerirlerden Arab Ab-
dull~h hemen tabancasına sarılıp Çakıra ateş 
etmiş, kurşun yanındaki Olgaya rastlamış. 

Gürcü David . aslında ip canbazıydı, fakat _ fev
kalade güzel gürcü oyunları oynardı ki bizim 
en namlı köçeklerimiz tek adımını atamazlar. 
Bu günahke.r canbaz delikanlıyı İstanbula gel-

. diğinin tezine tanırnışdım, tulumbacılarla ül-. 

. fet ve muhabbeti ileri götürdüğünde de alaka
mızı kesmiş idik». 

Aşağıdaki manzume de Aşık Razinindir : 

Ela gözlerine tftha kaamete 
· Külhani kesimi şu .kıyafete· 
Topuk nüıııayişi kakül cünbüşü 
Bakın h-ıçkınımda şu letafete 

İnce nazik belde hançeri fôlad 
Yaman vahşet ile nigahı cellad 

. . Şehleveıidinı -canım. David. Şahpulad; 
Bırakma vaslını ta kıyam,e.te . 

Gazdireyim saııa şu İstanbulu: 
Deryadan deryayl ._ açılniış yolu 
Saray ka,ır hamam, hanlarla dolu 
Çergede değer mi biç ikamete 

Söyle gözlerine gelsin imana 
Nahveti şebabla ~esıin kana 
Elbet ki. kul ge~k s~n. güzel Hana 
Kim kul olma,ı senlıı .gibi afete 
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Şehbazım caııbazım oy gürcü pelenk 
Küldhani meşrebin meşrebime denk 
Aşku muhabbetde bendedir ferhenk 
Çağın geçer düşme gel nedamete 

. Vasıf HİÇ 

DAVİD (Şamlı) VE DA VİDİN BALOZU 
- 1890 ile 1900 arasında Gaiatada baloz işletir 
Suriyeli bir mu.sevi (B. Baloz); ırkında emsali
ne az rastlanır gaayet iti yarı, çivid mavisi göz. 
lü, sarı kızıl tüylü, sakalını tıraş eder, gaytah 
bıyıklı bir adamdı; mürahiklik çağında Şamda 
hamam dellakliği yapmış, sonra bir iranlının 
kahvehanesinde uşak olmuş, esrar kaçakçılığı 

ve kaçakcı yataklığı suçu ile hapse girmiş, çık
mış, yaşı kırkı aşkın iken lstanbula gelerek ön
ce yine esrarkeşler le düşüb kalkdıkdan sonra 
Galatada bir baloz açıp işletmeye başlamışdı. 

Balozu bir rezalethane, Galatanm kaldırım yos
maları ile çapkinlarının tutkun ve vurgun soy
durdukları yerlerdendi; Şamlı David kendisi de 
ayrıca muhabbet simsarlığı yapar, siparişlerı? 

göre yaş yaş, .boy boy, akı karası, esmeri sarışını 
erkeği dişisi dilberce bir kırık yahud kahbe bu
hır, ve dalına bu yollara yeni düşmüşdür neka
ratı ile satardı; bu hi:zmeti devrin nüfuzla hefi
yerlerine badiheva gördüğü için balozundaki 
türlü rezaletlere göz yumulurdu. Balozunun 
müdavimlerinin ekseriyeti ayak takımı, mavu
nacılar, tulumbacılar hamallar, fırınlarda, de
ğirmenlerde, tabakhanelerde işler bekar uşakla. 
rı idi; muhafız olarak da bıçak usturpalı haşarat 
takımından iki üç da.ne kabadayı fedai beslerdi. 

Baloz Galatada Topcular Oaddesi (Necati
bey Caddesi) ile Kemaraltı Caddesi arasında u
zanan Karaoğlan Sokağında idi, altında bir sa
bahcı kahvehanesi ile bir şarab deposu vardı: o
tuz basamak kadar ahşab merdivenle çıkılırdı; 
saz ve oyuncu kızlar için bir sahnesi olan uzun 
bir salcından ibaretti; bir_ yanında da tezgah vo 
tezgahdan geçiHr mutfak _vardı. Zamanının en 
ucuz balozu olduğu için her gece hınca hınç dol
du. 

Bu balozda biri 1895 de, biri de 1898 de iki 
cinayet olmuşdur; 1895 de Mehmed Kulaki a
dında Giridli bir çırniık kaptanı, bir gece önce 
meyhane meyhane yanında dolaşdırır iken şar
hoşluğundan istüade ederek içinde 80 altını bu
lunan para · kesesini aşırıp kaçmış olaıi :Ahilea 
Angeli adında Ergirili şıkırdım bir rum gencini 
burada yakalayıp yakasına ·yapışmış, oğlanı hi
maye eden hezele güruhundan üç palıkaryanm 

hücümüna uğramış, bu durum karşısında ta
bancasına sarılıp hırsız Ahileayı öldürmüş, pa,:
lıkaryalardan ikisini de ağır· yaralamıştı. · · 

1899 da balozu:1 hizmetci kızlardan Anika
ya aşık olan Mehmet Ali adında genç bir ha
m urkar kızdan yüz bulamadığı için yine taban
ca ile Anikayı ağır yaralamıştı 

Davidin balozu 1900 de bir gece mutfağın
da gaz ocağı patla.yarak yanmış, kazada aşcı ya. 
mağı bir rum genci de telef olmuşdu. Yangın
dan sonra Şamlı David de ortadan kaybolmuş
du. 

Bibel: Sabah Gazete.si; Fransızca Servet 
Gazetesi; Varif HİÇ, not. _ 

DAVRAN (Bülbül) - Hukuk profesörü; 
1912 de lstanbulda doğdu, Arif Cemil Beyin 
Oğludur, annesinin adı Sara Cahide Hanım
dır; ilk tahsilini Alİrtanyada ya.pdı, sonra İstan
bulda Alman Lisessinde okudu, 1933 de istan
bul Erkek Lisesinden, 1936 da İstanbul Üniver
sitesi Hukuk Fakültesinden diploma aldı, 1937-
1939 da Almanyada Göttingen Üniversitesinde 
Hukuk ve Devlet İlimleri Fakültesinde dokto
rasını yapdı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa
kültesinde asistan (1939-1946), Medeni Hukuk 
Doçenti (1946-1956), Medeni Hukuk ve Muka· 
yeseli Medeni Hukuk profesarü oldu (1957); bu 
satırların yazıldığı sırada ayni kürsüde bulunu· 
yordu (1963). 

Bayan Süheyla (Yalkın) ile evlidir, Arif 
(doğumu 1950) adında bir oğlu vardır. Alman-
ca, fransızca, ingilizce bilir. .-

Eserleri: Almanca-Türkçe Büyük Lugat (3 
cild; Arif Cemil Denk-er ile müşterek, 1940-
1950), Mukayeseli Medeni · Hukuk Dersleri 
(1956), Aile Hukuku (Andreeas B. Sehwarz'dan 
terceme, 1°942), Borclar Hukuku . (Andreas B. 
Sehwarz'dan terceme, 1948), mesleki telif ve 
terceme mak'.¼aleleri. 

Bibi: Kinı Kimdir Ansiklopedisi. 
DAVUD (Arab) - 1885 ile 1890 arasında 

Tersanede Haddehane sibyanlarından ıdi, y~ 
Cezayirli yahud Tunuslu idi, Şiarı islama üy
mayan hareketlerinden dolayı Haddehanden, 
şerefine leke sürülmeyerek . serkeşlik bahanesi 
ile çıkarılmışdı: Kaptanpaşa sandiğı uşakların-· 
dan koşarlı bir tulumbacı olup Kasımpaşa İs
kalesinde de kay1kcılık yapardı; şu divan Top
hane keteberinden Üsküdarlı Aşık · füızirifrı 
olub bu Arab Davud için yazılmışdır: 

Çalıma bak kopukda .ne de kurum satıyor 
Nümayişi topukda hemen göze batıyor 
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Koşarlı kara taz:ıın tulumbacı Ayvazım 

Yalın ayak şebbazın yaman adım atıyor 

Tunus fesi başında henüz yirmi yaşında 
Tılsım çalık : kaşında akıllar oynatıyor 

BakL~ları mestilııe azıc.ık küstahane 
Sarhoşluğu behane bana kasden çatıyor 

Sırmalı mor çuhadan Kaptanpaşalı -min· 
tan 

Dildadesin durmadan çapkınım aldatıyor 
Ebrii üstünde kakül sen git de soyun 

. dökül 
Gel de ~yle tahammül agyar ile yatıyor 

Yine Razi şunları yazıyor: «Haddehaneli 
Arab Davud Atlas Cibalinden kopmış sengi ha• 
ra misali siyahçerde berberi civan idi, bala ka· 
amet, keçe külah, fanila, dizlik ile pırpırı kiya· 
fet, Kaptanpaşalılar arasında sandık kolu altın
da onun kadar çalımlı ayak atan yok idi.» 

Vasıf HİÇ 
DAVUD (Benli Kara) - Hicri 1098 (mila

di 1686-1687) de İstanbul Hamamcılar kethüda
sı Derviş lsmailin «Dellaknamei Dilküşa» 

isimli risalesinde hal tercemeleri yazılmış on· 
bir nefer namlı hamam dellakından biri; Üskü
darda büyük iskele karşısında Kolluk Hama
mının uşaklarmdan idi; aşağıdaki satırları, 

dilini pek az değiştirerek adı geçen Dellakna
meden (B. : Dellaknamei Dilküşa) alıyoruz : 
«Biri dahi Benli Kara Davuddur; bala kad tü
vana siyehçerde çar ebru yiğit ki Üsküdar İs
kelesinde peremeci (kayıkçı) olup seheri ha
mam açıldıkda kuşluk vaktinedek hamamda 
olub ondan akşam ezanına kayıkda işler, peıe'" 
meyi kayıkhaneye çeküb hamama gelir; Sul
tan Muradı Rabiin makbul silahdan Mustafa 
Paşanın karcıbaşısı olmuş Bursalı Cafer Ağa
nın oğlu Saraç Ahmed Beyin abdi müşterası 
misilli (para ile satın alınmış kölesi gibi) hen
desi olub · Saraç Davudu da dirler. Akçe çul 
tutmaz, libası pelaspare yalın ayaklı biçare, 
amma zeberdest Zali zam.an kuluç illeti olana 
pençesin attuğunda sanki desti lokmandır, ol 
alil ademde ne ağru kalur ve ne dahi sızu; ve· 
ziri alişan Engürüs ve Girid Fatihi .Köprülü
zade Fa.zir Ahmed Paşa merhum illeti nikris· 
den gaayetle bi huzur olup · Edirneye · bu Ben
li Kara Davudu bir hendesi alub götürmüş, 

Davud_ dahi merhumun ayaldann ve,bacakla-

Arab Davud· 
(Resim: S. Bozcalı) 

rın oğuşturub Ahmed Paşa merhum rahat bul
dukda Davud Dellaki kapusuna almak murad 
etmiş amma Davudun gözünde altun ile . taş 
ve libas ile çulçaput yeksan olduğundan : -
Sultanım sen beni azad et, benim gibi yaba· 
nın çıplağı senin yanında olmak gerekmez .. 
hemen sen bana gilmani haslarından iki nefer 
tuvana taze oğlanı şakird ver ki talim ideyim, 
gice ve gündüz daim hizmetinde olsunlar .. de
miş. Kara Siyavuş ve Kara Mustafa nam iki 
nefer oğlanları Kara Davuda şakird virüb, on
ları iki ay Edirnede Beylerbeyi Hamamında 
gereği gibi talim ve terbiye idüb o kara oğ

lanlar birer dellaki hünermend olmuşlardır; 

Kara Davud dahi Ahmed Paşa merhumun du· 
asın ve altunun ·alub geri İstanbula gelmişdir:. 
Edirneye vard:ğında sene 1082 (miladi 1671-
1672) yirmibeş yaşında idi, se11e 1092 de henüz 
otuzbeş yaşında yiğit iken peremesi Saraybur, 
nunda kalyon önüne diişüb parçalanub battı
ğında Benli Kara Davud kayığında olanlar
dan biri can havli ile ayaklarına sarılmakla 
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ikisi -bile gark ve nabud olmuşlardır. Dellaki 
çabükü çalak, ne _ ki hizmet istesele~- ifaü icra: 
smda bibak, gaayetle -ketum, edebu nezaketı 

ile makbulü umum idi..» 
DAVUD (Çatmacı) - 1870 ile 1880 ara· 

sında Ü sküdarda çatinacı esnafından (B. : 
Çatma) güzelliği ile büyük şöhret olmuş_ bir 
çapkın delikanlıdır; Üsküdarlı . halk ·_·_ şairi Aşık 
Razinin evrakı metrukesi ·arasın,da bu Çatma· 
cı Davud · hakkında . bir deftercik buh.iriınuştur 
ki aynen naklediyoruz : 

«Haki pakimiz şehri Üsküdarı velveleye 
vermiş bıçkınlardan olub tulumbacılığa da ga
ayet hevesli ·· olub ağır çardaklı tulunil:ıalar za~ 
manında Üsküdar Karakol Sandığında Beygir
ci Mısdık'ın başreisliğinde ikinci takımda ön
cü idi, ayakları sevişmiş omuzdaşı · da (ayağı 
sevişmek tulumbacılıkda · sandık kolu altında 
yan yana koşan iki tulumbacının aynı tempo 
ve sür'atde adım atması anlamında argo de
yimdir) Kayıkcı Kötü AH idi, a:rdcılar da Ka-

Çatmacı Davud 
(Re~µn : S. Bozcalı) 

ra uervı§ ııe Kıvırcık YanKo idi. Çatmacı lJa .. 
vud o zamanlar ondokuz yirmi .yaşJ.arınaa, yü-:i 
zune ustura •ıurmamış uzunca, cıvelek oı.ıoer 

c:ıvanctı, Beygirci Reisıiı mahmisi idi. Davudun 
bat)'ası meşnur tütün kaçakçılarından Karagö~ 
be.Kır, anası da Büyük BakKal Köyünden bir 
ruın Kızı idi; o kadın için Bekirin kapatması 
ıanışectır derlerdi, Davud da pek .fasih rumca 
konuşurdu. Bekiri kolcular vurdu, rum kızı da 
koyunden bir rumla evlendi, Davud on on.bir 
yaşlarında Usküdarda sokak ortasında kaldı, 

once bir çatmacıya sığındı, sonra Mısdık Ağa-_ 

nın kanadı altına girdi1 ki Beygirci için Davu~ 
dun . şevheri yerindedir derlerdi. . Bir gün yı
kanmak için .gittiği Büyük Hamamda, o içerae 
yıkanır iken aynı peykede soyunmuş bir efen.
dinin gümüş saati çalınmış ve natır saati Da· 
vudtin . bohçasında bulmuş. Dellaklar delikanlı
yı içerden sille ywnruk çıkarıp zabtiyeye tes· 
lim edilmi§dir. Davutlu bilenler haylaz oğlan

dır çapkındır ama hırsız · değildir, natır-ın if .. 
tirasıdır dediler. Beygirci Mısdık da çocuğü 

kurtarmak için hayli uğraşdı ise de muvaffak 
olamadı ve Davud oğlan hırsızlıkdan o zama
nın adetince ba'detteşhir iki sene habse mah
kum oldu. Çaimacıyı bir gün sabahdan akşa
ma kadar Üsküdar İskele Meydanında Sultan 
Ahmetli Salis Çeşmesinin denize · nazır cebh~ 
si önünde boynunda yaftası ile cHamam Hırsı
zıdır» diye teşhir ettiler; güzel gencin yüzüniı 
elleriyle kapatarak durmadan ağlaması göziı:
mün önünden gitmez. Bu teşhir Üsküdar haF 
kını da o kadar müteessir etti ki şehrimiz . aya
nı toplanıp atebei şahaneye yüz imzali bir 
ariza sundular ve .bundan böyle teşhirin kal
dırılmasını . niyaz . ettiler. Davuddan .. sonra üs
küdarda artık teşhir . görmedik, padişahımız .. da 
Çatmacı Davudun ·. cezasını· af etmişdir, . fakat ; 
.Davud üsküdarda -· durmadı, ldarei Mahsusa"' 
nın . hututu baide_ vapurlarından bir.ine ateşcl 

oldu ve na.mu nişanı da böylece. unutulub kar 
b~ldu. Hüsnünün Usküdarı velveleye verdiği 
zamanlcırda meşhur · ressam Tophaneli Torna 

.Efendiyi bir gün Üsküdara getirtip Çatmacı 
Davud un bir, nap_oly9na: resmini , yapdırtm.ı} 
idim, , yi~e o _za~anlarda Davudun __ ş~nında !lu 
tahassümam~yi kaleme_ . alınış . iqim : . 

Teqahın baş~da .. d9kurs11n ·• ça~. 
HaİJ.çer ebr1il~iın aşıka · ç_-tm~ - · 

Gaayede sevdiiiı ben çapkmını 's~n:i 
. Vahşet gösterip de aklım oynatma 
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·_· t~mi şerifine: Divud _demişler·: _ 
·siteni taşları:1u· başıma· atma - . 

Sırma kikülünün üstünde dalfes 
- Bin civ~da- yokdür ·böyle kapatma ., 

Helili gönilekde düğmeleri çö_z 
Sinei billuru ama~ kapatma 

Bister ü balinken kucağım sana 
Ne reva agu,uşi agyard_a_ yahna 

Bilirim kırdığın cevizleri ben 
Naza çeltüp _ kendin yolu uzatma 

Lev-endane reftar topuk vurarak 
Hançer hedest olub gel çaiım satma 

Şerabı 1.a'lini selsebil ettin 
Çok mudur aşıka bir. yudum tatma 

Bu şeb gemıibeden. ~Idım ha-beri 
Mescide vanıb da aşık aldatma 

İpliğin çok,~ndır çıklDlş pazara 
· Bin dereden suyla masal· anlatma 

Aşıkın da sabrı tükeni·r bir gün 
Çapkın yeter artık. kavuk sallatına.». 

Vasıf HİÇ 

DAVUD (Çizmeci) - Onbeşinci asır son· 
ları ile onaltıncı asrın ilk yıllarında yaşamış 
ünlü kemankeş pehlivanlardan; İstanbul Ok 
Meydanında lakabına nisbetle anılan Çizmeci 
Menzilini tesis etmişdir (B. : Çizmeci Menzi
li); hayatı hakkında başka bilgi edinilemedi. 

DAVUD (Del:>reli Yılancı) - 1895 de Ba
kıı;köy arkasında Haznedar çiftliğinde yanaş

mahk eder bir arnavud gencidir; bu çiftliğe 
1889 da girmiş ve yaman bir yılan avcusu ola· 
rak · heriı çiftlikde, hem de tstanbulda büyük / 
şöhret kazanmışdır, 1889-1895 arasında geçen 
altı yıl içinde büyüklü küçüklü 9216 yılan öl
dürmüş .ve hepsinin derisini tabaklayıp sak
lamışdır, bu arada 700 yılan derisinden kendi
sine bir de potur dikm.işdir. 1895 de İstanbula 
turist olarak gelmiş· olan bir fransız. deri tüc
carı arnavud yanaşmanın yılan derilerini ha-' -ber ahr almaz Haznedar Çiftliğine gitmiş, ya-
naşma Davudun deri poturu da dahif elindeki 
derileri beheri on beş kuruşdan · satin almış, "~ 

yalın ayaklı yarım pabuçlu yanaşmaya bir ka:.. 
lemde 138540_ -kuruş vermişdir. O zaman için 
bir servet · olan -bu• para karşısında şaşkına dö
nen Debreli, hemen memleketine dönmüşdür. 

Yukarıdaki rakamlara göre yılan avcısı 

Debrelt .:Oav.l.ldun gün başına 4-5 yılan öldür
müş, ve hatta onları, çiftlik civarında geniş bir 
sahada bilhassa aramış - olması gerekir. __ 

Vasıf HİÇ 

DAVUD (Külhanbeyi Piruze) - Hamam 
külhanından yetişmiş bir haneberduş delikanlı 
olub (B.: Külhanbeyleri) adına bir aşk ma
cerasının kahramanı olarak 1835 ile 1845 ara
sında yazıldığı anlaşılan bir fevaid mecmua-

-sında rastlandı, o metni aynen naklediyoruz : 
1 

Vasfı Piruze Davud : · 
Lala ulu baskısından azade 
Pirftze lakabı _ kendi beyzade 

lsmi şerifidir Davud o şahın 
Çekdinnişdir ebrul!rin Bihzade 

Aya.ğın öpmeğe bin alttm benden 
Hüsün·- pazarında, çıksa nıezade 

Tesviri Hanım : 

Cevizli Konakdır Tavşantaşmda 
Çeşme kaı-şusunda yokuş . başında 

Cunbada ol nigar tazeden taze 
Ne sürme ne rastık kirpik kaşında 

Şaver Hanım dirler ol yosma güle 
Aklı daim şehbaz er oynaşında-

Ahvali Hanım : 

İşte Kerem Aslı Şirinle Ferhad 
Misali halleri gün günden berbad 

Aşk· ateşi sarmış saçak çatıyı 

Göklere dayanmış ah ile feryad 

Piruze Davud Bey külheni ça.pkın 
Naza çeker kendin ol bddi şemşad 

Ahvali Püser : 

Cezayir kesimli dalfesli levend 
Pırpırılar şahı servi ser bülend 
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Baldırı çıplakdır topuklu civan 
Siyeh çerde peleng şakıi derbend 

İnce belde kuşak serinde zülfü 
Nigahında gamze üç dürlü kemend 

Şiddeti İştiyakı Hanım : 

Ferace yaşmağın sıyırdı attı 

Didiler Şaveriın aklın oynattı 

Ol külheni kopuk oğlan yolunda 
Irz u naınu~unu bir pula sattı 

Taze avret hasır yakdı başında 
Hünkar huzurunda derdin anlattı 

Medhü Senayi Padişah : 

Hilafet tahtının mticiz l>eyanı 
Gaza meydanının sahibkıranı 

Han Mahmtidi Adli ol naını paki 
Yek nazarda ider simü zer haki 

Guş idüb Şaverin ah ü feryadın 
Arşe . nakşeyledi adlile adın 

«Ey herbiri bir şekerlebin üftadeü mecbu· 
ru kalenderan biraderlerimize ravii sadık be
yanıdır ki yüzbaşı Zehrimar Ali Ağa Külhan
beyi Piruze Davud Beyi Gedikpaşada derdest 
idüb Hünkar huzuruna varub ol zeberdest oğ
lana sormuşlar ki (B.: Gedikpaşa Hamamı) sen 
bu hanımı tahtı nikahına helalinden alır mı

sı:;.1 demişler. Meclisin heybetinden oğlanın di
li tutulub sükut ikrardır demişlerdir ve Tav
şantaşlı Şaver Hanım Haremi Hümayunda ol
makla Darüssaadetüşşerife Ağası hazretleri ve
kili ~lub heman akdi nikah ile Külhanbeyi Da
vud Beye Sömbeki Adası Voyvodalığı ihsarı 
ve oğlan Şaver Hanımı alub ol cezireye revan 
oldu. 

Didi Kırkfar çıkub tarihin 
«Külhanbeyi aldı Şaveri» 

1294-40 = 1254 (1838) 
Eski tarih terimlerini, deyimlerini bilme

yenlere ve yüz yıl kadar önceki dili aı1layama
yanlara aslında anlatılıp bitmiş olan bu aşk 
macerasını bu günkü dil ile de yaza1ım. 

Adli (Adaletli) unvanını alınış İkinci Sul-

____ _...;.. _________ _ 
tan Mahmud zamanında Piruze Davud adııicin 
pek yakışıklı bir külhanbeyi vardır. Burada 
geçen külhanbeyi tabiri zamanımızdaki anla
mından tamamen ayrıdır. O devirdeki külhan· 
beylik, . k~ndilerine mahsus teşkil!tı, nizamla
rı, törenleri, dilleri (argoları) ve. tekkeleri olan 
bir haneberduşlar, serseriler,· apaşlar tarikatı 

halindedir. Çok eskiden yaşamış Layhar adın
da bir kalenderi pir bildikleri için bu tarikata 
Layhariye. ismi _ de verilebilir, 1663 Viyana 
Muhasarası bozgunundan sonra İstanbul'da ku
rulmuştur, tekkeleri de büyük çarşı hamamla•. 
rının külhanları asıl merkezleri de Gedikpa-

... ' . . 

şa Hamamının külhanı, külhan odaları idi. 
Muhayyile sınırının dışında alemleri ve vak'a· 
ları ve meşhur simaları ile pek cazib bir ko-

. nu hatta bir film konusudur. İşte o süfli gü-
' ruha mensub yalın ayaklı Piruze Davud Bey 

uzun boylu ve esmer, kaşlarını gözlerini meş~ 
hur ressam Bihzad'a yaptırmış gibi dilber, ka
ra kaplan gibi haydud delikanlıdır. Tavşanta· 
şında oturan güzel Şahver (Şaver) Hanını, 

sürme rastık kullanmaz, kirpiklerinin ve kaş
larının karası kudrettendir, gönlünü bu kül
hanbeyine kaptırır, ve itlik şanından kendini 
naza çeken oğlanın aşkı ile deliye dönen Şah
ver de ırz ve namus kaygusunu atıp bir gün 
bir kayığa biner, (manzumede kayık faslı yok· 
dur ama usul budur) ve bir sahilsarayda pen· 
cereden denizi seyrederken padişahın önünd• 
başında hasır yakar. 

Başda hasır yakmak şudur : Büyük derd
leri olanlar derman umdukları bütün kapula
rın kapandığını görünce son ümidlerini padi
şahın merhametine bağlarlar. Fakat padiş .. t'r\ 
huzuruna girmek çok zordur. Kestirme yol 
olarak onun bir sahilsaraya çıkması ve · orada 
bir pencere önünde oturması gözlenir. Hemen 
bir kayığa. binilir, başa da bir hasır parçası ko· 
nularak ucundan tutuşturulur, buna «Hasır 
istidası, Dilekçesi» de derlerdi, «Yandım! .. Ya· 

· nıyorum!.. Kurtar beni padişahım!..& demekti. 
Şahver Hanım da aynı yola başvurmuş 

aşk cinneti ile utancını atarak Sultan Mah
mud'a bir serseriyi sevdiğini arz etmiş, padi 
şah da Sahver'e acımış, serseri· oğlan hemen 
aranmış, bulunmuş, ve sarayda kıyılan nikaıı 
He Salıver, yalın ayaklı vahşi Davud Beyine 
helalinden kavuşmuş. 

Sur;ısmı bilhassa ehemmiyetle kaydetmek 
;.,+.erim. bac;ında hasır vakan Salıver Hanımın 
'"'ervasız çılgınlığı padişahı gazaba da getire-
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bilirdi, bellidir ki Şah ver de güzellik de bir af e~ 
ti devrandır. . 

Külhanbeyine yalnız güzel ve kibar bir 
kız değil, Sömbeki Adası Voyvodalığı da ve· 
rilmiş; Voyvodalık bir çeşit ağalıktır. 

Hüsnü KINAYLI 

DAVUD (Sırmakeş) - Geçen asır orta
larında Simkeşhane esnafından gaayetle dilber 
bir delikanlı olub bir gece zenpare olarak gir
diği evde basılmış, ve kadının kocasını cahillik 
feveranı ile katlederek At Meydanında asıl
mışdır. Yazma bir mecmuada macerası şöyle 

nakledilmişdir : 
· «Sırmakeş Davuda At Meydanında. siyaset 

oldu, kan dökdüğünden, amma onu bilenler 
müttefikdir ki toyluğundan ve hem cehlinden 
ve kahbe avret fendine gelmişdir. Arasta kur
binde Uzun Kahve dirler· ki Trabzoni Tavil İb· 
rahim kahvehanesidir, anda mihman idi, gece
leri emsali diyar garibi üç beş yiğit ile kah
vehanede şirvanda yatarlar idi. Soma taraf
larından nevhat taze civan olub Simkeşhane· 
de işler idi. Destanında demişlerdir : 

Sırmakeş güzeli dürri yektayım 
Zeberdest celasm şahin fetayım 
Pırpırı kiyafet bürehne paymı 
Doğ didim güneşe ya ki doğayım 

«Elhak ,·şahı hu.ban idi. Simkeşhane ardın· 
da Kalaycı Sokağında bir kızgın avret Sırma
keş Davutlu hanesi karşusunda Yakubağa Ca• 
miinde abdest al~r iken görüb oğlana göz koy· 
mağla eri · da,hi _bir maslahat için Bursaya git· 
miş olmağla yolunu bulmuş hanesine gece da
vet He sokak kapusun açık koymuş amma oğ
lanı içeri alub tamam came baba çıkdıkların
da eri olan bedestanı hoca dahi Bursadan çıka 
gelmişdir ki lodos fırtınası sebebiyle gemi li
manda iskeleye gece gelmiş imiş. Avret ki 
şevherinin sesini duyar, rahi halas karı şirret· 
liğidir deyüb oğlanı yukarıda terk ile kendi
sin sokağa atub: - Yetişin komşular haneme 
hırsız girınişdir!.. diye feryada başlayub yol
dan gelir kocası ve komşular koşub Sırmakeş 
Davutlu kumrui avare misali tutarlşr, niye uğ
radığın bilmeyen oğlan : - Aman ağalar ben 
sarik değilim belki bu avretin zenparesiyim, 
Simkeşhanede işler kefilliyim .. dir ise de ma
halleli avret~ sahih çıkub çabuk hırsız ev ss,
hibin şaşurtur <lirler, amma bedestani hoca ha
didill mizac olmakla tasallüb gösterüb: - Eh
limin ienparesi olduğunu ikrar iden şu oğla-

nın kanı bana helaldir deyüb bıçağa el attık
da zeberdest oğlan heman boşanub herifin 
elinden bıçağı alub anı cerh ve katletmişdir. 

Tarihi mücevher 
Sırmakeş Davudun At Meydanında 
Maslub gördükde hayf selvi boyunu 
Mülhem oldu tarih necmiseherden 
«Asdırdı oğlanı karı oyunu» 

1260 (M. 1844) 
Muzaifer ESEN 

Bibl. : Tenbihül Ukuul. 

DAVUD (Şeyh) - Hadikalül Cevamih 
kaydine göre Fatih $ultan Mehmed ile İstan· 
bul cengi ve fethinde bulunanlardan; Fati
hin meşalecileri ile seyislerinin ve sair horan
da bendeganının şeyhi ve piri idi; İstanbulda 
Tahtakalede kendi adına nisbetle anılan Şeyh 
Davud Hanının içinde Şeyh Davud Mescidinin 
banisi; öldüğünde han avlusuna defnedilmişdi; 
zamanımızda Han ve Şeyh Davudun kabri du
ruyordu ;mescid ise, tesbit edemediğimiz bir 
tarihde hanın bir tamirinde kaldırılmışdır (B.: 
Şeyh Davud Hanı Mescidi; Şeyh Davud Ham). 

Bibi. : Hadikatül Cevami, I. 
DAVUD (Tatar) - Önce Anadolu-Bağdad 

Demir Yolları şirketinin, sonra Devlet Demir 
yollarının namlı makinistlerinden; 1895 de İs
tanbulda doğlmuşdur, fakir bir ailenin çocu.· 
ğu olduğundan tahsilini ilk mektebde terketmiş, 
demirci çıraklığı yapmış, Birinci Cihan Har
binde 19-20 yaşlarında iken askere alın:rhış, 
Kafkas cebhesinde Şimendifer Bölüğüne veril
miş, terhisinde Anadolu-Bağdad Demiryoiiarı 
Şirketine girerek ateşçi olmuşdur, Dimitro us
ta adında bir makinistin çıraklığında yetişmi~ 
ve kısa bir zaman sonra meslekdaşları arasın
da ·şöhret almış-dur; el frenleri zamanında m.a
kinayı 80-90 kilometre sür'atle sürmesi mes· 
lek güveninden gelen büyük cesaret olaı ak 
nakledilir. Milli Mücadelede en· kuvvetli lo· 
koı:iıotifleri Anadoluya kaçıran makinistlerin 
başında bu Tatar Davud Usta gelir; vücudca 
iri yarı bir pehlivan yapısına ve güzel bir si
maya sahib olan Tatar Davud Usta 1940 da 
zatürrieden öldü. 

DAVUD (Yaycı) - Onbeşinci asır sonları 

ile onaltıncı asrın ilk yıllarında yaşamış ünlü 
kemankeş pehlivanlardan; İstanbul Ok M~y
danında Çizmeci Menzilinde rekor kırarak taş 
dikmişdir. Hayatı hakkında başka. bilgi edini· 

.-lemedi, 



DAVUD.AĞA (Arabacı) 

DAVUD AĞA (Arabacılar Kahyası) 

1885-1890 arasında Unkapanında Arabacılar 
kahyası; yıllar boyunca bekar hayatı sürdük
den sonra 55·yaşında iken Ayşe adında ve he
nüz 14 yaşında kimsesiz ve çok güzel bir kız 
ile evlenmiş ve Gedikpaşada kiraladığı bir ev
de oturmağa başlamışdır. U!J.kapanı arabacıla

rı arasında ayyaş ve ahlaksız. bir adam olaralt 
tanılan Davud Ağa 'evlendiğinin pek tezine kı· 
zı yerindeki güzel karısını ihmal etmeğe, ve 
hemen ·her gece evine çok geç ve sarhoş gelme
ğe, Ayşeye de bir zevce değil, hizmetçi mua
melesi yapmaya başlamışdır. 

Bir gece yarısı açılıp kapanan kapı sesine 
uyanan ve hayli beklediği halde kocasının ~st 
katdaki yatak odasına gelmediğini gören gP.nç 
kadın merak ve endişe içinde eline bir şamdan 
alarak aşağıya inmiş. Alt katda, kapu yanın
daki odada Davud Ağanın bir genç ile muhab
betde olduğunu görmüşdür; Arabacılar kahya
sı bu beklenmedik baskın üzerine gazaba gel
miş, ve kendisine·: «Komşuları ayağa kaldırıp 

seni cümle aleme rezil edeceğim utanmaz he
rif! .. » diyen genç karısının ü·stüne atılmış, ve 
küçük Ayşeyi öylesine vahşiyane dövmeye baş
lamışdır ki zavallı dayağın dehşetindım aklını 

oynatmışdır; Ayşeni~ ilk feryadı üzerine ya-
_tağından fırla.yan komşulardan bir Kavas Ah
düş Ağa da, arabacılar kahyasının genç misa
firini ,hem kendi partal esvablarını, hem de Da
vud Ağanın urubalarını· koltuklamış kaçarken 
önce sadece hırsız olarak yakalamış, az sonra 
da vak'anın hakiki safhası bütün mahalleli ta
rafından öğrenilmişdir. Kocasının elinden güç
lükle kurtarılan Ayşe · ertesi sabah zabıtaca 

timarhaneye götürülmüş, Davud Ağa ile kül~ 

hanisi tevkif edilmişlerdir. Fakat bütün Ge~ 
dikpaşa halkı ayaklanmış, karakoldan alınan 
Davud Ağa bilhassa kadınlar tarafından öyle
sine dövülmüşdür ki · kaldırıldığı hastahanede 

iki gün sonra ölmüşdür; buna bir linç vak'ası 
deni1mekde tereddüd edilmez (1889). 

Aşağıdaki· sat_ırları Sa_bah Gazetesinden 
naklediyoruz : 

« Vak'ai rezilanesini bir ay kadar evvel 
tafsilatı ile derci sütün· eylediğimiz Gedikpaşa
da mukim Arabacı Davudun attığı dayak ile 

ISTANBUL 

tecennüm eden genç zevcesi bu kerre timar- _ 
hanede vefat etmişdir. Davud da· vak'a aka
binde öldüğü için Adliyece yapılacak iş _Jok
dur» (Ocak 1890). 

DAVUD AĞA (Arnavud) - 1899 da Kı
zıltoprak karakolunda bir zabtiye çavuşu. Kı- ···. 
zıltoprakda oturan Kosti Kalfa adında bir 
adam, işleri bozulmuş olduğu için altı ay ev 
kirası veremı>miş, bir sabah aşırı teessürün,. 
den odasında kendisini asarak· intihara teşeb
büs etmişdir; fakat karısı tarafından görül
müş, kadının feryadına sokakdan geçen bil' 
adam da koşmuş, ikisi, tavana· takılmış ipi kes
mek suretiyle Kasti Kalfayı ölümden kurtar· 
mışlardır. Hadise k?rakola in_tikal edince Ça-: 
vuş Davud Ağa; «Müntehiri kurtarmak zabıta·.-
nın vazifesidir, bize haber vermeden ipi kes-_ 
mek, zabıtanın işine_· müdahaledir ve suçdur.o 
diyerek Kosti Kalfanın zevcesi ile ona yardl
ma koşan adamı tevkif etmişdir._ 

Bibl. : Fransızca Servet Gayesi. 

DAVUD AĞA (Hacı) - Ayazmakapısı dı
şında bir mescid yaptırmış bir hayır sahibi, 
hayatı hakkında bilgi edinilemedi; Hadikatüf 
Cevamiin mubhem kaydına göre sur dışında 
Halic yalısınrla bir Ayazmanın üstünde fevka 
anı bir mescid .olmak gerekir; mescid de ayaz 
mad-a halen mevcud değildir. 

Hüs·nü KINAYLI 

DAVUD AĞA (Kapuağa,sı) - Kanunı 
Sultan Süleyman zamnında sarayı hümayun 
ak hadım ağalarından olup sarayda ak hadım
İ-ar (tavaşiler) için en yüksek mevki olan Ba
büssaade Ağalığına, Kapuağalığma kadar ~ük
selmiş ve Eyyub Nişancısnıda kendi adına nis
betle anılan bir mescid yapdırmışdır (B.: Da
vudağa Mescidi). Kabri mescidin avlusunda 
-~Iub kabir taşındaki vefat tarihi hicri 962 (M. 
1554-1555) dir. Hayatı hakkında başka bilgi 
edinilemedi. 

DAVUD AĞA (Mimar) - Türk yapı so.-• 
·ıiatı tarihinin başda !stanbuldaki Yeni Cami, 
şah eserler ibda etmiş büyük simalarından; 
Koca Mimar Sinan Ağanın en seçkin talebesi, 
üstadının 1588 de ölümü üzerine Osmanlı im
parat~rluğu baş· mimarı oldu; hayatı hakkında 
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pek ~z ·şey biliniyor . . D_oğunı' tarihi' \re asI1iiiıi' 
nereli olduğu tesbit: edilemerriişdi,r; 'slnan ·Ağa · 
son yİllarında büyük <;!evlet yapı_işierini bu de-· 
ğerli sanatkara . b!rakmışİ:h; .. Mirriarbaşl . oiqiik~. 
dan sonra yapdığı ilk _büyük" ese_r, Topka~usu· 
Sarayında Hasbağçenin Marmara, iatll~ı11da snr 
üzerinde İncili Köşk yahud Sirianpaşa Köşkü 
adları ile anılan büyük . bı~ .kas"rıhüriıayun oldu 
(B.: İncili Köşk); sonra yine ·. aynı ·sarayda 
Hasbağçenin Galataya bakan tarafındıi Jıarab 
bir halde bulunan Sultan Bayazıd Köşkünü yı
karak temelinden yenilecÜ; üçüncü M~hrried 
zamanında 1597 de bu padişahın . aı:ıasi Safiye_ 
Valide Sultanın hayır eseri. ve kendis~niri __ <le 
şaheseri olarak zamanımızda Yeni Cami .· diye 
meşhur büyük mabedin temelini . atti, faka( btr' 
serie sonra 1598 deki büyük ·veba . salgji'iıhdi 
seçkin sanatkar öldü . ve e,serini tEiı\iafu1'ıy~~a'.:. 
dı (B.: Yeni Cami). i 

Edirnekapusu· · dl§ında, bu . kapu ·, He-.: Top
k.apusu arasında yol kenarında bir yere def
nedildi; kabri kaybolmuşdu.r; ·merhum: : Rıfkı 
Melul Meriçin rivayetine göre, · o _yol genişle-. 
tilir ve asfalt döş~nir iken ·büyük 'sanatkarın 
kabri de kaldırılmış· ve kabir· laşı; yüzlerce 
kabir taşı arasında kırılarak asfalt altına mı
cır olarak döşenmişdir. 

DAVUDAGA CADDESİ _;. Eyyı.ib' tıçesi· 
nin Nişancı Mustafa Paşa Mahallesi yolların
dan; Nişancı Mustaaf Paşa Caddesi, Nimet So· 
kağı, Eyyub~Nişanca Caddesi, Zahireci sokağı 
ve Nazırağa Çeşmesi sokağı ile ·teşkil ettiği al
tıyol ağzi ile Faşmakcı Çayırı Caddesi arasın
da uzanır; Çiniliçeşme Sokağı ve İlahiciler so· 
kağı ile kavuşakları vardır (1934 B.Ş. R. Paf
ta 9/122) , Paşmakcı Çayırı · caddesi . tar~fından 
gelindiğine göre bir araba geçecek genişlikde, 
paket taşı döşeli bir yoldur, birer ikişer katlı 
çoğu ahşab~ aralarinda bet.on yapılar da bulu
nan • mütevazı evler arasından . geçer · ve sağa 
sola birer kavis çizer. Çi:niliçeşme sokağı · ile 
oİan kavuşağından sonra hafifce · dikİeşir ve 
altı yol ağzı bir meydaıicikda ·sona erer. Y ofa 
adını veren Davud Ağa Mescidi ve Şeyh Raşid 
Tekkesi bu cadde üzerindedir. Tekke· ahşab bir 
yapı olup yanında duvarları kagir, çatısı çölt
müş, zemini çukurda . kalmış o türbenin demir 
parmaklıklı ve tahta He · kapatılmış penceresi
nin üzerinde şu kitabe vardır : «Eazımı hal
vetiyeden piri sani Serfarikzade Mehmed Emin 
Efendi 1316· (M, 1898-1899} ... Caddenin alt ba-

DAVUDAÖA". CADDESi-

şında · da ,Şeyh Murad Tekeksi bulunmaktadır .. 
1 terzi, 1 fotoğrafcı, 1 berber, 1 bakkal dükka
nı' vardır. Kapu numaraları 1-35 ve 2-:·42 dir 
(Mart' 1965). 

Hakkı GÖKTÜRK 

. DAVUDAGA MESCİDİ - · Eyyub Nişan
casında İ>avunağa Caddesindedir; Hadikatfü 
C~vamide «Kapuağası Mescidi. adı ile kayıdlı 
ol.,ııb şu - ll),alfpnat verilmişdir: «Banisi Babüssa
edeağası Davud Ağadır, kendisi de mescidi ha
ziresinde medfundur, vefatı 962 (Miladi 1551-

. Da.vudağa Mescidi 
(R~inı: S. Büyükerbil) 

/ . 

15Ş5) dedir;' ·mektebi de vardır. Bu mescidin 
~~~allesi (pavudağa . Mahalles~) v·ardır,.. 
· Tahsin Öz «İstanbul Camileri» isimli ese

rinde şunları ya_z~yor: «Mabed kagir yapı olup 
ahşab ç·atıhdır; minaresi taş ve tuğladandır• 
(1962) . . . . 

Mescid bir avlu ortasında olup son cema
at . yeri ahşab, asıl ibadet sahnı kagir, ve kire
mitli ahşab bir çatı ile örtülmüşdür; taş mi
narelidir. 
· · ·· Mescide girilince, zemini çimento döşeli 
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bir pabucluğun solunda beş pencereli son ce· 
maat yeri hayli genişcedir; medhal - pabuclu· 
ğun sağ tarafında da tabutluk vardır, minare· 
ye buradan çıkılır. Asıl ibadet salının . kapusu 
üstünde banisjnin adına hicri 962 tarihi ile ki• 
ta.besi bulunmaktadır; içerde sağ tarafda bir 
maksure ve onun üstünde müezzin mahfili var· 
dır. Mihrab duvarında ve iki yan duvarında 
altdakiler büyük, üsttekiler küçük dörderden 
on iki pencere bulunmaktadır; maksurede d~ 

1.~ 
Davudağa Mescidi 

(Plan: S. Büyüket'bil) 
• 

son cemaat yerine ba~an· iki pencere vardır. 
Avluda mihrab duvarı önü ile sağ 'duvaı·· 

minare önünie mescidin mezarlığı bulunmak
tadır. Minare önünde bulunan banisinin kab· 
.rinde baş şahidesi ustuvani bir taş ohib: . cSa
hibül hayrat merhum Davud Ağa ruhu içün 
elfatiha, sene 962» kitabesini taşımaktadır. Av· 
lunun sol tarafında bir kat üzerine bir imam 
ve müezzin meşriıt~ı vardır. Avlu kapusunun 
sağ yanında da yüksek taş bilezikli ve tulum· 
balı bir kuyu .bulun~aktadır, ve yanında ab
dest almak için iki musluklu bir taş tekne var· 
dır (1964) . 

Hakkı GÖKT(},RK 

DAVUD BEY - Eekimoğlu Camii .<;iva
rında Çınar lVIescid~.nin ilk banisi bir · hayır 

sahibi; hayatı hakkında bilgi edinilemedi. Bu 
ansiklopedide Çınar Mescidi kaydedilirken 

. şayanı esef zühul eseri bu ilk banisinin adı ya
zılınamışdır . (B.: Çınar Mescidi, CHt 7, Say
fa: 3919). 

Bibl.: Hadikatül Cevami, I. 
DAVUD EFENDİ (Karanişancı) - (R: 

Davud Paşa, Karanişancı). 
DAVUD EFENDİ (Kasıınpaşalı · Hafız) -

Geçen asır sonlarında yaşamış bir şair; «Kal
yon lmamı,. lakabı ile meşhur İbrahim Efen" 
di adında bir zatin oğludur; 1863 de Kasımpa
şada doğrm.jş, uzunca bir zaman Nüveydi Fü
~uh talim gemisinde imamlık . yapmış ve· 1890-
1895 arasında hacca gitmiş ve Medinede · vefat 
etmişdir; qu satırları yazanın dedesidir; aile 
hatırası evrak arasında dört manzumesi sak
lanagelınişdir. 

GAZEL 

Şahin . başında serpuş zerkeş 
, kaküllerindir 

Ey şihi hineberduş sinem tahtıgehindir · 

Pa bürehne reftann laübali güftarın . 
Makb~lümdür her karnı aşkın şerhi 

derindir 

Gördi4n seni ey peri germabede seheri 
Yatur ~oş ,serseri ne . hüsnü bilıteriıidir 

İsmi ~rifin Tahir cemali pakin sihir 
Zülali vaslın ahir fakir Kelenderindir .. 

GAZEL 

Göriirmü gözüm artık letafeti çemeni 
Haleti vahşet ile yarim terlret:ti beni 

Henüz gonca gül idi ağuuşi muhabb.etde 
Ok~.nıaya korkardım körpe nazik bedeni 

Aziirde elur diye piyin dahi öpmezken 
Nedir terdhe sebeb şak.fi ehre~eni 

Hariba~anelerde pireheni ismetin 
Reva mı ilôdei çirk olacak dameni 

GAZEL 

Gönül virdim yin~ bir çakırpençe dilbere 
. Ateşi aşkı içre döndüm bir semendere 
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Nigahı lahutisi bir gez nazar idince 
Kapusunda kul olmak düşmUşdür 

Kalendere 

Çapkınl:ığı şanından mestimelik kafirin 
Put misali t.a.pıhr putperest İskendere 

Çak itti pireheniıı rô.şen çeşnıi pür emel 
Nur Ayetin okudum sinesinde. ezbere 

Virdi revnak haneme teşrifiyle şekerleb 
Hengam, vuslat bu şeb müjdeler 

derbedere 

MÜNACAT 

Günahmı çok İlahi sen yarattın ben 
sevdim 

Her güzelde Rabbimden bir nakış 
· ,,ardır dedim 

Mestanei aşk idim ta sahavet eyyamı 
Kıssa.i ct'mali ·yar oldu tesbihü virdim 

Kahi bir gül topuğun kah sırma top 
kakülün 

Mecburu divanesi oldum geldim 
efendim 

Sensin gafuru rahim sende kerem 
deryası 

Barigahı affında gözü bağlı kusfendim 
Davud KALYONCU 

DAVUD GERÇEK A:ĞA - İstanbul yan
gın tuluınbacılarn'iın piri; on sekizinci asrın 

ilk yarısında, Lale Devri adı ile anılan Nev
şehirli Damad İbrahim Paşanın sadırazamlığı 

devrinde Yeniçeri ·Yangın Tuluınbacıları Oca
ğının kurucusu; bir fransız mühtedisidir. Ha
yatı hakkında pek az şey biliniyor; vak'anüvis 
Küçükçelebizade İsmail Asım Efendinin hicri 
1137 -(miladi 1724) yılı vekayii aras!nda Ge
:dikpaşa Hamamı He· Gedikpaşa Mescidini ya
kari bir yangından· sonra «Zikri ahvali Gerçek 
Davud ve sebebi 'zuhuri: tulumbaciyan» serlev-

. hası altında istanbula eşsiz büyük hizmetde 
bulunmuş bu fransız mühtedisi hakkında şun
ları yazıyor: «Tulumbanın Devleti Aliyyede 
zuhuruna önayak olan Gerçek Davud Ağa na
mındçı -bir merdi mühtedidir, Aslı fransız olup 

Felemenk diyarına gitmiş ve bir az orada ika
amet ettikden sonra dini islama meyli ve mu· 
habbeti olduğundan -on nefer ehlü iyaliyle 
1128 (miladi 1715-1716) da İstanbula gelip Ga
lata'da yerleşmişdir. Kandiye valisi iken vefat 
eden İbrahim Paşanın kaptanpaşalığında Do· 
nanmayı Hümayun ile Venedik seferine git
miş, Ven.edik donanması ile yapılan deniz mu
harebesinde topculukdaki sür'ati ve nişancılığı 
sebebi ile İbrahim Paşanın iltifat ve ihsanına 
nail olmuş, İstanbula avdetinde de oğlu ve 
iyali ile islamiyeti kabul ederek Gerçek Da
vud ismi ile şöhret bulmuşdur. Bu Davud Ağa 
nice sanatda mahir ve nadide şeyler ihtirama 
kaadir idi. Yangını sür'atle söndürmek için tu
lumbayı icad etti ve çıkan yangınlara kendi 
başına gitti; bilhassa bir Tophane yangınında 
tulumba ile ateşin söndürülmesine çok yardım 
ettiğinden Sadırazam. İbrahim Paşanın nazarı 
dikkatini çekdi; İbrahim Paşa Yeniçeri Oca
ğında Acemioğlanlarına yamak olmak üzere 
b.ir yangın tuluınbacıları ocağının kurulması

nı padişaha arz etti, müsaadei hümayun ile 
1132 senesinde Davud Ağa 120 akçe yevmiye 
ile tulumbacılara ağa tayin edildi..» 

Davud Gerçek Ağanın kabir taşında da, 
kendisi ve yangın tulumbacıları ocağının ku
ruluşu hakkında şayanı dikkat malumat veril
mektedir; kitabenin sureti şudur: 

«Derg·ahıali Yeniçerileri Tulumbacıbaşısı 
Davud Ger.çek ruhu için fatiha 
«Aslında Frengistandan olup kendisine hi

dayet ve islam ile beşaret olundu. On nefer 
iyal ve evladı ile islamiyet arzusu ile hicri 
1128 de (miladi 1715-1716) gelip Galatada sa
kin oldu. Kendisini cevahirci Marşan namın
daki frenk Fransa· Elçisine gammazladı, ele ge
çirip zehirlemek murad ettiler, mümkün ol
mayup halasından sonra Kaptan İbrahim Pa
şa ile gönüllü olarak Venedik seferine gitti, 
azim yararlığı görüldü; elinin çabukluğu ve 
marifeti ile 1965 pare topu kısa vakitde nişan
layub atarak üzerine gelen gemilerin direğini 
sındırıp ve bazısını batırıp mehareti meydana 
çıkdı. İstanbu1a dönünce dini Muhammediye 
meşgul oldu. Tersane önünde afet erişip yanan 
bir kalyonu görünce hemen bir yangın tulum
bası icad etti. Hicri 1130 tarihinde (miladi_ 
1718) Tüfenkha.nede çıkan büyük yangında 

tulumbası Ağakapusunu kurtardı. Aynı tarih
de Tophane yangınında da tulumbasının nice 
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faydası görülünce 1132 senes{nd~ -(miladi 1720)
Vezir İbrahim Paşa tarafından· 120 akçe yev
miye ile Tulumbacıbaşı tayin e_dilip Yeniçeri
lerden elli aded nefer yevmiye onbeşer akçe 
ile tulumbacı olarak ayrıldı. Yevmiye 30 akçe 
ile bir çorbacı, 26 akçe ile bir çavuş, 24 akçe 
ile bir çavuş yaınaği, 20 akçe ile bir katib, ve 
60 akçe ile bir ocak kethüdası tayin olundu. ,.:: 
Kışla ve bina verildi. Neferleri 150 adede çı- ·:
karıldı ve ortalarına (taburlarına) yevmiye 10 , 
okka et, 75 çift ekmek tayin edildi. Yevmiye 
90 akçe nöb':'tçi taamiyesi verildi. Hortum ve 
tulumbalar bedeli olarak ağalığa yevmi 40 ak
çe zam yapıldı. Neferlerinden biri Cebeci Tu
lumbacı Ağası, biri de Topçu Tulumbacıbaşısı 
oldu, Sene 1146 (1733) ». 

Bu kabir taşı kitabesinin tulumbacılıkdan 
bahseden kısmı, Yeniçeri Yangın Tulumba~ı
ları Ocağı tarihçesinin ilk satırları halindedir. 

Davud Gerçek Ağa, sadırazam Damad 
Nevşehirli İbrahim Paşanın himayesi sayesin
de kurduğu Yeniçeri Yangın -Tulumbacıları 
Ocağına Ağa oldukdan sonra 1146 (miladi 1733) 
senesinde ölümüne kadar on dört sene bu mü
him teşkilatın başında kaldı (B.: Tulumba, 
Yangın Tulumbaları, Tulumbacılar). 

Asıl adı bilinmeyen Davud Gerçek Ağanın 
memleketi olan . Fransayı ailesi efradı ile be
raber terkederek Hollandaya hicretinin sebebi 
de bilinmiyor. Istanbula gelip Galatada yerleş
dikden sonra Marşan adında bir fransız ceva
hircisinin (Mücevher tüccarı _ kuyumcu) Fran
sa Elçisini Davud Ağa aleyhine tahriki ve el
çinin de Davud Ağayı zehirleterek öldürtmek 
istemesi dikkate değer bfr meseledir; fakat ta
mamen karanlık içinde kalmışdır. Davud. Ger
cek Ağanın t.opculkdan çok iyi anlaması, onun, 
bir fransız topcu zabiti olması ihtimalini dü
şündürebilir. 

. Davud Gerçek Ağaya bir yangın tulumba
sı icad ettiren kalyon yangını vak'asını vak'a
nüvis Raşid Efendi şöyle kaydediyor: «1130 se
nesi rebiülahirinin yirmi ikinci günü· (25 Mart 
1718) saat üçde (gün doğdukdan üç saat son
ra)· Tersanede yeni indirilen kalyon kaza ese
ri kalafat -ateşinden tutuşub yanmaya başla
dıkda Kaptan İbrahim Paşa (Davud Ağayı ya
nında usta topcu olarak Venedik seferine gö
türen zat) ve Tersane emini, bütün tersaneli
ler, Kaymakam Paşa ve sair zabitler ve dev
let erkanı gelip yangının söndürülmesine ça-

Iışdılar. (Bu kalabalığın arasında Davud Ger
çek Ağanın bulunduğu da muhakkak). Yan-. 
makda olan kalyonu. kurtarmak .mümkün ol
madıktan. başka ateş, yanında bağlı bulunan 
eski. bir kalyona da sirayet etti ve birkaç saat 
sonra gemilerdeİi kereste mahzenine. atlayarak 
yangın yirmi saat sürdü, mahzenin de yarısı 

yandı bunca kereste telef oldu; Tersane önün-
' de demirli Donanmayı Hümayun gemileri güç-

lükle kurtarıldı» (Raşid Tarihi, IV). 
•, 

Yine Raşid. Efendi aynı yılın vak'aları ara-
sında, Davud Gerçek Ağa · tarafından lstan
bulda ilk yangın tulumbasının kullanıldığı Tü
fenkhane yangınını şöylece kaydediyor: 

« Vukuu hariki azim der İstanbul - Ateş 
Şabanın on sekizinci pazar gecesi saat 7 de 
(17 Temmuz 1718, gece yarısından bir saat 
sonra) Cibali Kapusu dışında Tüfenkhane ya
nında bir yahudhaneden çıkdı (İstanbul mu~ 
sevilerinin fukarasının her odasında bir aile 
halkı olarak barındıkları büyük binalar; B.: 
Yahudhane); önce yalı boyu Unkapanına ka
dar · geldi, sonra kale duvarını· aşıp şehir içine 
atladı; şiddetli poyraz rüzgarı ile kol kol oldu, 
bir kol Küçükpazarı ve Kantarcıları yakarak 
Süleymaniye Bimarhanesi ile Ağakapusu ya
nına geldi. Bir kol Vefayı, Şehzade Camii et
rafını, ve bu büyük camiin içindeki döşemeyi 
camiin karşısında Eski Odaları (İstanbuldaki 
iki büyük Yeniçeri kışlasından birf; B.: Eski 
Odalar), Acemföğlanları Odalarını (Aceınioğ

lanlar Kışlası; B.:. Acemioğlanları) yakdıkdan., 
sonra Çukurçeşme üzerinden Lalelinin a:lt ya
nından sağlı sollu evleri dükkanları yakar.ık 
Küçük Langaya kadar gitti. Bir kolu Aksarayı 
yakdı, Altımermere dayandı. Bir kol Zeyrek 
semtini, Fatih Atpazarını, oradan atlayub Av
ratpazarını yakdı; Kocamustafapaşa yolunda. 
Cııı.arlı Mescide dayandı. Bu yangın evvelki 
büyük yangınların hiç birine benzemedi; Zey
rekde Sultan Sarayı yanarken, ateş bir yan· 
dan Atpazarıria, bir yandan Vefaya, atlıyordu; 
ateşin bir yerden bir kaç mahalle aşırı yere 
sıçraması halkı dehşet içinde bırakdı. Mudhiş 
y.angın yirmi yedi saat sürdü ve Allahın bıaye:. 
ti ile sona erdi» (Raşid Tarihi, V.). 

Işte ben cehennemi ateşin içinde Davud 
Gerçek Ağanın tek tulumbası Süleymaniyede 
muazzam bir ahşap bina olan Ağakapusunu 

kurtarmışdı. Fakat halkın böyle bir yangın 
söndürme aletinden· haberi yokdu·, öylesine ki 
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~§.şid · Efendi bile vakaayinamesine bu mühim 
olayı kaydetmemişdi. , 

Davud Gerçek Ağanın kabri. Haseki Has
tahanesi arkasında idi;_ son yıllar. içinde, İs
tanbul !tfaiyesi Müdürlüğünün kadirşinaslık 

· eseri olarak Edirnekapusu dışındaki itfaiye Şe
-hidliği11e nakledildi ve tarihi kabir taşı da, bir 
gün tarihi bilmez imarcıların elinde yok ol-' . 

makdan kurtuldu. Davud Gerçek Ağanın ken-
di eli ile yaptığı ilk yangın tulumbası da İt· 
fa.iye Müzesindedir. 

. DAVUDOGLU SOKAGI - 1934 ·Belediye 
Şehir Rehberine göre Usküdarın İmrahor sem
ti sokaklarından; yerine gidilip bu satırların 

· yazıldiğı sıragaki durumu tesbit edilemedi (Şu
oat 1966). • ____ ı 

DAVUD PAŞA - İkinci Sultan Bayazıdın 
sadırazamlarından, bu padişaha hicri takvim 
il_e 887 - 902 (M. 1482-1497) arasında onbeş yıl 

. sadırazamlık yapmışdır, aslının nereli olduğu 
bilinmiyor, Fatih Sultan Mehmed zamanında 
Enderunu Hümayundan yetişmişdir; Osmanlı 
Sarayına bir devşirme oğlan olarak girdiği ve 
arnavud olduğu söylenir. Saraydan çıkdıkdan 
sonra valiliklerde bulunmuş, Divanı Hümayun 
vezirleri (Kubbe Vezirleri) arasına alınmış, 

İshak Paşanın azli üzerine de sadırazam ol
muşdu. 

Davud Paşanın sadırazam devrirdeki baş
lıca olaylar şunlardır: 

ikinci Sultan Bayazıdın 1483 Morava Se
feri; Hersek Sancağının Osmanlı İmparatorlu
ğuna ilhakı, 1483 Osmanlı-Macar Sulhu, İkin
ci Sultan Bayazıdın 1484 Boğdan Seferi, Kili 
ve Akkerman kalelerinin fethi, 1485 de Os-

. manli-Mısır Sultanlığı muharebelerinin başla
ması,· İçel Beyliğinin Osmanlı İmparatorluğu· 
na ilhakı, 1490 Lehistan (Polonya) Sulhu, 1'491 
Mısır Sulhu, 1492 Maacrisfan seferi, 1492 de 
ilk Türk-Rus siyasi münasebetinin başlaması, 

1493 de Bosna Valisi Yakub Beyin İstirya akı
nı, 1495 Macar Sulhu; 3 Mart 1497 de Davud 
Paşanın sadaretden. azli. 

Çok cesur bir asker olduğu, muhai.·ebeler
de kılıcını çekerei.{ en ön saflara atıldığı söy
lenir; yine rivayet edilir ki çok yaşlandığı için 
sadıraazmlıkdan azlini kendisi istemiş ve Di
metokadaki çiftliğinde inzivaya çekilmiş; hicd 
.904 de (M. 1498-1499) orada- vefat ederek n~şi 
.Ist~ribula getirilerek yapdırttığı catriiin yanın
daki türbesine defnedildi. 

İlim ve sanat erbabını himaye etmiş, sı:ır .. 
v:etini hayır eserleri yolunda harcamış, temiz 
hatıra bırakm1ş vezirlerdendir. İstanbulda şe
hir içinde ve şehir dışında iki meşhur semt bu 
vezirin adını taşır (B. : Davudpaşa Camii). 

DAVUD PAŞA (Kara) - Onyedinci asır 
vezirlerinden ve Birinci Sultan .Mustafanın 
sadırazamlarından; Osmanlı tarihinde İkinci 
Sultan Osmanı öldürten adam bilinir ve «Ha
in» lakabı ile de anılır; aslı boşnakdır, Ende
rundan yetişmiş, U çüncü Sultan Mehmed za
manında saraydan kapucubaşılık ile çıkmış, 

sancak beyliği ve valiliklerde ve Kaptan Paşa
lıkda bulunmuş, İkinci Sultan Osinanın . Hotin 
seferine iştirak etmiş, 1622 de ikinci Sultan 
Osmanın bir Yeniçeri ayaklanması ile tahtdan 
indirildiği ve sadırazam Dilaver paşanın da 
ihtilalciler elinde öldürülmesi üzerine sadıra
zam oldu; sadarete tayin tarihi 20 Mayıs 1622 
bir Cuma günüdür. İkinci defa tahta oturtul
muş ve bir mecnun olan Sultan Mustafanın 

kız kardeşinin kocası idi, sadırazamlığı ancak 
24 gün sürdü; yapdığı tek iş. de Sultan Osmanı 
Yedikule Zındanına götürerek orada feci bir 
şekilde öldürtmekden ibaret oldu ve halkın la
net ve nefretine uğrayarak 13 Haziran 1622 
Pazartesi günü azledildi (B.: Osman II, Sul
tan; Mustafa I, Sultan). Fakat azli ile işlediği 
ağır cinayetin sorumluluğundan kurtulamadı, 

azlinden yedi ay kadar sonra, İkinci Sultan 
Osmanın kan davası ile ayaklanan a~kerin 
baskısı karşısında 8 Ocak 1623 Pazar günü 
idam edildi. 

Devrin vak'anüvisi Naima Efendi Kara 
Davud Paşanın idamını şöylece anlatıyor : 

« ... Sipahiler Divanda ayaklandı, halle bi
ze Sultan Osmanın kaatilleri diye lanet ediyor, 
kim katletti ise hakkından gelinsin, bizim halk 
önünde gezecek yüzümüz kalmadı, eğer Sul
tan Osman padişahın fermanı ile katledildi ise 
kendisi bilir, yahud ki kaatili katletsin dediler. 
Sözleri padişaha (Sultan Mustafaya) arz edil
di. Ben Sultan Os.."Ilan katlolunsun demedim, 
Davud Paşa öldürdü diye bir sarayı mühürlen· 
di; iki gün arandı, üçüncü gün Eyyubda Top
culaı::da adamlarından Hamza Bey adında bir 
sipahinin evinde samanlık içinde bulundu. Ar
kasında nefti ·bir kapama ile pejmürde kıyafet 
bir arabaya ·konu_lup önce saraya, oradan da 

. Yedikuleye gönderilerek hapsedildi. Cuma 
günü idi :kul Yeniçeriler ve sipahiler Orta Ca-
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mide toplandılar (B.: Orta Cami), Yeniçeria
ğası cümleye hitab ile Davud Paşa yakalandı, 
emir padişahındır, ne ferman eder ise o olur, 
sizden biriniz Davud Paşa hakkında söz söy
lemesin dedi. Davud Paşanın zevcesi sultan 
Yeniçeri odabaşılarına neferlerine ve sipahile
rin ileri gelenlerine paşasının kurtarılması için 
pek çok para dağıttı. Cellad Usta Süleymana 
acele etme diye tenbih edildi. Ertesi gün divan · 
kuruldu; celladlar Davud Paşayı çıkardılar, si
yaset meydanına getirdiler ve boynu vurulmak 
üzere çökerttiler. Sırtındaki nefti kapama, tu
tanların çekiştirmesinden par~lanmış, pamuk
ları çıkmışdı; başında destar yokdu; elleri bağ
lanmamışdı ama dehşetinden harekete mecali 
kalmamışdı. Cellad yakasını kıvırıp ve kılıcı 
kınından çıkarıp çalacağı sırada Davud Paşa 
koynundan bir höccet çıkardı, Anadolu kadıas
keri Kethüda Mustafa Efendi ile Rumeli ka
dıaskeri Yahya Efendiden Sultan Osamnm ida
mının vacib olduğuna dair bir temessük idi ve 
yine Sultan Osmanın katli için Sultan Musta
fanın verdiği bir hattı hüınay~nu gösterdi, bu 
kağıdları yukarı . kaldırarak: «Ben Sultan Os
manı bunlarla şer'an katlettim dedi. O zaman 
Davud Paşanın zevcesi Sultanın ihsanlarını al
mış olanlar cellada vurma meselenin aslını öğ
renelim dediler. Yeniçeri ihtiyarlarından bazı
ları ise vur, öldür diye bağırdılar. Yeniçeri ve 
Sipahilerin fırsatcıları da çalma vurma diye 
naralar attılar. Cellad kılıncı .kınına koydu. 
Yeniçerilerden Kuloğlu adındaki adam ileri çı
kıp Davud Paşayı siyaset yerinden kaldırdı, 

etrafını asker sardı ve Davud Paşayı saraydan 
çıkardılar. Bu vaziyet karşısında Divanda ve
zirler ve diğer devlet erkanı şaşırdı. Davud 
Paşanın halaskarları esvaplarından yırttıkları 

kumaş parçalarını paşaya nişan olarak verir
lerdi, paşada binden fazla nişan topladı. Nişan 

· vermekden muradları, Davud Paşa tekrar sa
dırazam olursa kendisinden mühim şeyler ko
parmakdı. Başı açık ve sersemlemiş, köpek gi
bi soluyordu (tabir vak'anüvisindir). Hasfırın 

önüne geldiklerinde bir sipahi başından desta
rını çıkarıp Davud Paşanın başına koydu, biri 
sırtından feraçesini verdi, biri de atından inip 
ata Davud Paşayı bindirdi, ve bu hengame 
Yeniçerilerin Aksarayda Et Meydanındaki kış
lalarında Orta Camie götürdüler. Orada başı
na mücevveze ve sırtına yeni esvab ve kürk 
giydirip tekrar sadırazam yapacaklarına ahd 

ettiler. Beri tarafda ise sadırazam Gürcü Meh
med Paşa celladı çağırıp Davud Paşayı kimin 
alıp götürdüğünü sordu. Cellad sipahiler aldı 

deyince sipahiler haşa bizim alakamız yokdur 
dediler. Divanı Hümayun dağıldı. Gürcü 
Paşa kendi sarayına döndü, ne yapacağını 

bilmiyordu. Kapucular Kethüdası Rahikidama
dı Ahmed Ağa ki bir a:kıllı . ve el attığı işi b~
şarır adamdı, elime bir ferman verin, varıp 
fitneyi. basdırayım alıp katledeyim dedi. He
man bir ferman yazılıp verildi, Ahmed Ağa 
yanına başları üsküflü ikiyüz kadar kapucu al
dı ve Orta Camie gitti. Kapucular Kethüdası 
geliyor haberi üzerine Davud Paşayı getiren
leri bir telaş aldı, dağıldılar. Ahmed Ağa Da
vud Paşayı camiden aldı, vaktiyle Sultan Os
manın bindirildiği arabaya bindirdi ve Yedi
kuleye götürerek orada yine vaktiyle Sultan 
Osmanın kapatıldığı zından· odasına koydu, ve 
ertesi günü de orada boğdurtarak Sultan 0s
manın intikamını aldı» (Naima, Cild II). 

DAVUD PAŞA (Karabet - Arti.n) - Ka
tolik mezhebine mensub ermenilerden Osman
lı devlet adamı; 1816 da İstanbulda doğdu; tah
silini İstanbulda ve Berlinde yapdı, Hariciye 
Nezaretine intisa b ederek 1840 da yirmi dört 
yaşında iken Berlin Sefareti katib ve tercü
manlığına tayin edildi; sonra şu vazifelerde 
bulundu: Sansür müdürü (1859), Telgraf mü
dürü (1860), Lübnan Valisi (1861). Vezaret ile 
paşalık ünvanı bu vazifesinde verildi), Posta
Telgraf ve Nafia Nazırı (1868) oldu; ı1afia na
zırı iken Rumeli Demiryolunun inşasında de
ğerli hizmeti görüldü; 1871 de hastalığı s·ebebi 
ile istifa etti, tebdili hava için kısa bir müd
det Sakız Adasında kalarak oradan Fransada 
Biyariçe (Biarritz) gitti ve 1873 de orada ve-• 
fat etti. 

Bibl.: Kevork Pamukciyan, Davud Paşa
nın hal tercemesi. 

DAVUD PAŞA (Kara.nişancı) - İkinci 
Su.ltan _Bayazıd devrinin ünlü devlet adamla- . 
rından, bu padişaha 1488-1502 arasında ondört 
sene nişancılık yapmışdır (B.: Divanı. Uüma
yun; Nişancı); 1502 de ınirimiranlıkla (Paşa 

unvanı ile) kaptanpaşalığa getirilmiş, bu ma
kamda ancak birkaç ay kalmış ve vezir rütbesi 
ile tekrar Divanı Hümayuna alınmışdır. Nereli 
_olduğu bilinmiyor. · 

DAVUD PAŞA (Küçük) - İkinci Sulta'n 
Bayazıd devrinin ünlü kaptanpaşaS1; milli~ti 
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kesin bilinmiyor, bir devşirme· olabilir, Kara
deniz 'yalısı, Ba~ı Anadolu yalısı. halkından da 
olabilir. Kaptanpaşalık makamında ilk defa 
1492-1502 ara:sında on yıl, ve 1502-1506 ara
sında da dört yıl bulunmuş ve o makamda ve
fat etmişdir. «Küçük» lakabı, devrinin sadna
zamı Davud Paşa karıştırılmamak için verilmiş 
idi. 1499 da Lepamto (İnebahtı) seferinde Os
manlı Donanması onun kumandası altında bu· 
lunmuş, Sapiı>nza (Burak Adası) zaferinde ke
mankeş pehlivanlarından Tozkoparan İsken
derin eşsiz kahramanlığı tarihimize altın yazı 
ile yazılmışdır (B.: İskender, Tozkoparan; Kap
tanpaşa Kemankeşleri). 

Küçük Davud Paşanın iki devre kaptan· 
paşalığı arasında o makamda bil" kaç ay kadar 
Karanişancı Davud Paşa bulunmuşdur. 
DAVUDPAŞA BAGÇELl KAHVEHANESİ -
Davudpaşa Camii sokağının karşısında cadd 
üzerinde idi; halen mevcud değildir. Bu kah-

, vehanede yaz geceleri bağçede, kış geceleri 
içerde Karagöz oynatılırdı; bilhassa Hayali Us
turacı Mustafa ile Hayali Abdullah Efendiler 
burada çok oyun vermişclir. 1910-1912 arasın· 
da burada Mehmed isminde Hafikli bir çırak 
vardı, gaayetle dilber mürahik bir oğlandı, 
kahvehane sahibinin adı unutulmll§, erbabı 

dil arasında kahvehaneye bu çırağa nisbetle 
«Hafıklinin Kahvesi» qenilirdi. 

Kahveye vardım da güzeli seçdiın · 
Şehbazın elinden bir kahve içdim 
Kakülden topuğa yüz altım biçelim 
Nalin ttkırdatub reftarı yaman 
Çakırpençe bıçkın BafikHm aman 

tstanbula gelen Hafikli gençlerin hepsi ha· 
mamlara girip dellak olurlar; bu Hafikli Meh
med de günün birinde bu. kahvehaneyi bırakib 
Mahınudpaşa Hamamında soyunmuş dellak ol
muşdu. 

Reşad MIMA~OĞİ.U 

DAVUD PAŞA CAMİİ, MEDRESESİ, 
TÜRBESİ VE MEKTEBİ - Haseki ve Hekim
oğlu Ali Paşa camileri arasında ismini verdiği 
sem:tde mühim yapı manzumesidir. Sadırazaın 
Davud Paşartm hayır. eserleridir, · türbesi de 
oradadır. 

Camii: 
Hicri 890 (Miladi 1485) tarihinde yapiırı_. 

lan · cami planı tek büyµk kubbeye eklenen 
muhammesi mihrab çıkıntısı ve yanlardaki 
ocaklı odalar ve bunların kubbeli ınedhallerin-

den, ve beş açıklıklı son cemaat yerinden mü
rekkebdir. Edirnedeki Üçşerefeli'denberi sü
rüb gelen tek büyük kubbe ananesi burada 
dört duvar üstüne konarak bir vezir camii ça-

. pında yeni bir tarzı halle ulaşmış olmakla be
raber, ocaklı ve hücreli ve ayrı medhalli yan 
cenahların ilavesinden, itiyad veya ihtiyaç sai· 
kas~. ile vaz geçilmemişdir. Bu yan höcrelerin 
ne vazife gördüğü tamamile bilinemiyor, bili
n~n; ocaklı olduklarından, ikaamete tahsis ·edil
diğidir.; Gureba iç.in nnsafirhane veya cami 
hademesine istirahat yeri olması larJm · gel
mektedir. 

Davud Paşa Camii basitliği ve sadeliği 

içinde eb'adının tenasübü ile ve haşmeti ile 
temayüz eder. Dümdüz ve yalçın mik'ab şek
lindeki ·esas kütlenin haşince manzarası yan 
cenahlar, mihrab çıkıntısı ve son cemaat re· 
vakı ile yumuşayarak heyeti umumiyesi XV. 
asır türk mimarisinin güzel bir nümunesini 
teşkil eder. 18 metre kutrundaki kubbe s·ekiz 
köşe kasnalda ve istalaktitli müsellesi kürevi 
aliktılarla d"uvarlara oturur. Haricde kasnak 
köşelerine üç köşe sofralar yapılarak tamamen 
pe11ceresiz olan sağır kubbe ve kasnağa bir ha-

. "i·eket bahşedilmişdir. Mihrab çıkıntısı üstü ya
rım kubbe ile örtülü beş köşelidir. Yan kanad
larda ikişer ı::ağır kubbeli mahallerden biri 
ocaklı, raflı ikaamet odasıdır, diğeri de büyük 
bir sivri kemerle açık bırakılmış medhali teş
kil eder. Bu · medhalde odanın kapısı ve ca
miin içine ve revak altına bakan altlı üstlü 
dört pencere vardır. Odadan cami harimine 
pencere sedirinden atlanarak geçilir ki bu tarz 
Edirııede Sultan Bayazıd ve lstanbulda Sultan 
Selim camilerinde de_ tekrarlanmışdır. Böyle 
açık kemerli medhal bu camie tekaddüm eden 
devirde yalnız Afiyondaki Gedik Ahmed Pa· 
şa Caıniinde vardır. 

Son cemaat revakı çok yüksek ve kalın 
~r&nit direklere müstenid 7 metre genişliğinde 
qpeyi azametli bir eser imiş, bugün 2 direği ve 
kubbeleri yıkılmış, demir gergilerle dört di-

,,. -reği kalmışd,r. 

Mimarisi ne kadar güzelse, inşaatı bir çok 
yerlHde o kadar başdan savmadır. Cami ka
.ınilen ufak eb'adda, 25X40, arka cephede ise 
20X35 eb'adında ufak kesme taşla inşa edil
mişdir. Mihrab çıkıntısı ve son cemaat yeri re· 
vak altı bi_raz daha büyük ebaddadır. Kat ve 
Kubbe kornişleri gaayet geniş ve kuvvetli ve 
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asaba, kaval, armudi ve müteaddid silmelerden 
mtirekkebdir'. Kubbe kasnakları ve minare: kes· 
m.e taşdan olub, son cemaat' yeri sütunları · es
ki bir binadan getirilme muazzam · granit, ·küt
leleridir. Başlıkları basık irtifada ve çubuklu 
ma.: nlerle • süslenmişdir. Mainleriıi ortasında 
oyma . yıldızlar da bulunmaktadır; nadir bir 
motifdir. Kaaideler . bir kawl ve bir ulukd~rt 
miirekkebdir. 

Pencere ·süveleri kamilen mermerdendir, 
bütün binayı takriben her 1,5 metrede 'bir do
laşan meşe hatıllardan bir tanesi aynı zaınafr 
da başlığı teşkil eder. Bu ahşab hatıllar bina
nın felaketi olmak istidadını gösteriyordu, hep
si çürümüş ve kagir içinde mühim boşlukI.-ar 
bırakarak çöküntülere sebep . olmuşdur. Esa
~en binanın harcı da, muasırlarının . tamamen 
aksine olarak çok kötü olduğundan karşı - ko
yamamışdır . . Bu satırların müellifi tarafından 
1945-1948 arasında ya.pılan. umumi restoras-

)'Onda imkan nisbetinde bu boşluklar tahkim; 
. ve kubbesi evvelce yıkılmış ahşab yapılmış 

. salt.at .mihrab çıkıntısının dört yüzü . yıkılarak 
ta . temelden itibaren yeniden inşa olundu. 

· Mihrab höcresini -havi . olan cebhe yerinde 
1:>i.r~kilmakla ·-beraber 93 · (1876) muhaceretinde 

:içinde · ateş· yakılarak tahrib o~unan istalaktıtli 
mintab yaşmağı bakiyelere nazaran tamamen 
1ecdid edilmişdir. 

Tak kapu etrafındaki çerçeve düzlüğü çok 
geniş, silıne ufak olduğu için asıl girintili kıs
mı: ile ahenkli bir . i:nanzara _ göstermemekde, 
h:öcre kısmı ince düşmektedir. Bir sivri ve bir 
Bursa kemeri ile nihayetlenip; istalaktit sırası 
.üstüne_ oturan · - yaşmağı dilimli şemselidir. Bu 
motif XV. asırda. bir ç.ok yerlerde, . mesela Top· 
kapu_ Sarayı -hazine kısmında da _·tatbik olun
mıışdur. Söye · Ve ·kemerlerden başka bütün 
ltapu köfekidendir . 

. '. . . ·.' "' " ,' .. ·• ,,.' .. , . 
Davutpaşa· Cinüı · 

(Resim·~ _B~hcet' Cantok) . 
·-· .· . . 
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Minare küp kısmına kadar eskidir; aslın

da, Atik Ali Paşa ve Firuz Ağa camilerinde 
görüldüğü gibi, · kalın gövdeli ve ince petekli 
olması lazım gelen üst kisım maalesef incelti
lerek meçhul bir tarihde yenilerımişdir. 

Bu camiin alçı işleri ve bilhassa kalemleri 
mühimdir. Mihrab kubbesi köşeleri bademli 
bir · sıra yaprağa · oturur. Müsellesi kürevi ali
kalarmıri tuğladan yapılıp alçı ile sıvanan mu
azzam istalaktitli tezyinatı görülmemiş bir ce
saretle tatbik edilmiş olmasına rağmen nisbet
lerinde son derece muvaffak olunmuş ve cami 
ile hemahenk bir halde yerine oturmuşdur. 

Minber, camiin mimarisine ve nisbetlerine 
çok uygun, yalnız silme ve kitabelerle tezyin 
edilmiş basit ve mütenasib bir eserdir. Camiin 
calibi dikkat tezyinatı bilhassa kalem işleridir. 

• 1 
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Bu kalemler çentilerek üstüne sıva vurulmuş· 
ken bu satırların müellifi tarafından 1948 de• 
meydana çıkarılmışdır. İç pencerelerin üstün- · 
de bütün zemini rumilerle müzeyyen sülüs ce· 
lisi ayatı Kur'aniye bütün camii 1.40 eninde 
geniş bir kuşak halinde dolaşmakda, aynı sa~ 
tır içinde girift olarak ikinci bir kufi metin 
bulunmaktadır. Satırın üstünde bir sıra kabak 
yaprağı, onun altında zincir ve yaldızlı bir 
geçme, onun da altında yonca yaprağı ve ha
tayilerden mürekeb geniş bir su vardır. Bun
dan maada müsellesi kürevi yastıkları altında 
birer hurma ağacı, odalara atlanan. pencere ge
çidinin sağ ve solunda da ne olduğu tayin edi
lemeyen birer fidan resmi, bu kemerin ayna
sında da girift bir rumi vardır. 

Renkler umumiyetle kırmızı, pek koyu ye-

,' 
/ 

J . , _1 ' • 7 8 9 .,. 

Davudpaıa Camii 

(Plan: E. Hakkı Ayverdideu) 
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şil ve sarıdır. Sülüs yazılar zemin rengi üze- ,----"'?"""!---------------
rine harflerin etrafı tahrirle çevrilerek, kufiler 
ise kırmızı renkle ve etrafları yine tahrirli 
olarak yazılmışdır. Lakin zamanla ve çekiç 
tahribatı ile renkler kaybolduğundan ancak 
hafif ıslatarak anlaşılabilmektedir. Sıvası ha
rab ola~ mihrab kısmında kuşağın devam edip · 
etmediği malum değil ise de etmediği zannın
dayım. Büyük istalaktitlerde de koyuca bir ze-
min ve zırhlar görülmektedir. 

Şimdilik bunlar elde edilmişdir, ilerde, da
ha yukarlarda ve kubbede bir şeyler bulunur
f!ll. XV. ci asırda bir camiin kalem tezyinatı 

hakkında tam bir fikir almak kaabil olacakdır. 
Alçı pencerelerden, . pencere kapaklarından ve 
kapılardan devrine aid hiç bir şey kalmamış
dır. Yan kısımların açık medhallerinin revak 
altına açılan üst pencersinde hendesi şekilli 

oyma bir köfeki kafes vardır. Maalesef şadır

van avlularındaki pencerelere aid olan bu mo
tif camilerimizde pek ender kalmış, yerlerine, 
mahiyeti düşünülmeden, cami harimlerinde ol
duğu gibi1 camlı alçı pencereler konmuşdur 

' açık bir yere camlı pencere koymakdaki mana-
sızlık üstünde fazla durmaya lüzum yokdur. 
Bu kafes, ve Edirnede Sultan Selim ile Baya
zıd camilerindeki benzerleri ilerideki resto· 
rasyonlarda P.sas olmalıdır. Davud Paşa Ca-

f. 

Davudpaşa Mektebi 

(Resim: Anonim) 

mii zelzelerden çok hasar görmüş, kubbe ve 
duvarlarında çatlaklar olmuşdur. 

Camiin kapu kemeri üzerinde 4 satır üs
tünde 8 beyitlik sülüs hat ile arabca kitAbesi 
tarihini vermektedir : 

Ehi Ya kad beıııi. Derviş'ü Davudü 
Vezirün ebheriyy-ül-istikaame 
Li Sultan Biyezid'ibni Meiıemmed 
Feıid-icklehri ft ikd·il-irnlıne 

Bin4 el·hayri merfft-el•mebint 
Haıına:h-Lla!lıü mi nabet hanı4ıne 
T-eemmel nhi v'enzur hüsne tarihin 
Li dhibik-es"-saadetü v'esaeUbııe 

Davudpqa Medrese,i 

~Resim: Bmcet Cantıok) 
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Medrese. 
Camiin şimali şarki tarafında, avlu ihata 

duvarından 8 metrelik bir sokakla ayrılan 
medresesi bulunmakda, medhali de harem yan 
kapusunun karşısına düşmektedir. Medresenin 
bu cephesinde höcre ve revak ·yokdur. Yalnız 
bir kesme taş duvar avluyu tahdid eder, diğer 
üç cephe de 15 danişmend höcresi ve medhal 
ltarşısında dershane, en solda da ayakyolları 

vardır. Karşı cephedeki revakta mainli Türk 
başlıkları, yanlardakinde ise muhtelif devirle
re aid mütenazır konmuş bizans başlıkları bu
lunmaktadır. · Sütunlardan dershane önünde 
bulunan ikisi yeşil, mütebakisi beyaz mermer
dir. Bütün kubbeler müsellesi kürevilere otu
rur,. Dersr.anPde alt sırada altı aded ve üst sı
rada dört aded pencereye mukaabil höcrelerde 

Davudpaıa Türbesi 

(Resim: Prof, Dr. SubeyL Ünver) 

umumiyetle üçer aded pencere bulunmaktadır. 
Pencere kemerleri yuvarlakdır. Her odada 
ocak vardır. Revakdaki kubbelerden ikisi ve 
dershane kubbesi yıkılmıştır. Bina müteaddid 
tamirler görmüş, pencere kemerleri tadilata 
uğramış, kapı yeniden yapılmışdır. Etrafına 

fuzuli olarak doJan evlerle görülmez hale gel
mesine rağmen ıslahı kaabil kıymetlice bir bi
nadır. Fatih manzumesindekilerden maada ka
lan iki tane XV. asır medresesinden birisi ol
ması hasebi He de imarı muhakkak lazımdır. 

Türbe. 

Camiin şarkında tamamen kesme taşdan 
yapılmış, önünde iki sütuna müstenid kubbeli 
bir revakı olan sekiz köşeli bir bh1adır. Baş
lıklar mainli ve çenbersizdir. Alt üst ondört 
penceresinin etrafında silmeler dolaşır. Altda

kilerin aynaları dilimli bir ki-
tabe şeklinde oyulmuşdur. 
Kubbe ufak bir kasnakla duva
ra oturur. Camiden daha itina
lı yapılmış olmakla beraber tür
bede de epeyi çatlaklıklar var
dır. 

Paşanın kabri 1,00X2,50X 
1,00 eb'adında ve mermer lev
halardan yapılmış bir lahiddir. 
Ortü ve yazı yoktur. Bursa ke
merli bir çerçeve içindeki tah
ta kapı ince çubukların şaşırt
maca ittihadı ile teşekkül edib 
Fatih ve ona yakın devirlerde, 
pek çok benzerleri Edirnede 

' Bursada ve Topkapusu Sara-
yında bulunan zarif bir şekil
dir. Bu kapı dört tablalıdır. En 
üstünd~.kinin ortasında « Ya ha
fiyy-el-el taf. Neccina miınma 
nehaf» duası, diğerinde ise ru-
miler oyulmuşdur. · 

Türbenin, kapı üstünde 
93X63 eb'adında mermere gü
zel bir sülüs hat ile iki satır ha
linde yazılmış iki beyitlik arab
ca kitabesi şudur : 

Atak·a-llüıü yi Dervişü Dı\vudü 

Bi envi-ir-re'Ci · miınma ·Jedeylii 

Felemmi mite innı kultü tiıihün 

Kemıı\ biye rabmet-u-Llihi aleyhi 
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Bu yapı manzumesinde sibyan mektebi 
camii şerifin ve türbenin şarkında, şimdiki 
Davudpaşa Orta Okulunun yerinde idi. İma.re· · 
tin nerede olduğu malum değil ise de medre· 
senin şimali şarkisinde, şimdiki Davudpaşa İlk 
okulunun yerinde olması muhtemeldir. Zira 
ekseriya böyle eserlerin arsalarından resmi 
binalar için istifade edilmektedir. 

Davud Paşa amme hizmetinde hayır eseri 
ve diğer hayırlarının da vakıf gelir kaynak
larından biri olarak çarşı hamamını Samatya
-da yaptırmışdır (B.: Davudpaşa İskelesi Ha
mamı) ki o hamama nisbetle Samatyanın o 
sahil bölgesi Davudpaşa İskelesi adını almış · 
dır (Fatih Devri Mimarisi). 

Ekrem Hakkı A YVERDİ 

DAVUDPAŞA CAMİİ - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Üsküdarda Hakimiyeti 
Milliye Caddesi üzerinde, aynı cadde üzerinde 
bulunan Büyük Hamamın yakınındadır; Mi-

. mar Sinanın önemli yapılarından biri olan Bü
yük Hamam son yıllarda ciddi bir tamir gör
müş, daha önce hamam bünyesini kaybedecek 
derecede tahrip edildiği için «Mimar Sinan 
Kapalı Çarşısı». adı ile bir çarşı olmuşdur. 

Halk ağzında «Karadavudpaşa Camii» adı 
ile anıla gelir; Üsküdarın en eski camiİerinden 

. biridir, «Kara Nişancı» lakabı ile anılmış olan 
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banisi İkinci Sultan Bayazıdın vezirlerinden
dir, Hadikatül Cevami şu malumatı veriyor: 
«Banisi Kara Nişancası denmekle meşhur Da
vud Paşadır, Gebzede 911 de (M. 1505-1506) ve
fat idüb oraya defnedilmişdir; camii mezburun 
avlusunda iki kapu olub mahalle tarafına açı
lan kapusunun yanında fevkaani olan mekteb 
Varadin muharebesinde (1716) şehid olan Türk 
Ahmed Paşanın hayır eseridir. Bu camiin ma
hallesi vardır». 

Camiin bulunduğu semt İmrahor adını ta-

şır; Davudpaşa Ca

mii geçen asır için
de semti tahrib ede:ı. 
iki yangında yanmış 
ve tecdiden iki defa 
tamir edilmişdir. tık. 

tamiri hicri 1233 (M. 
1817-1818) yılındadır. 

Bu tamirin kitabesi 

halen camiin cümle 

kapusunun kemeri 

üstünde olub man

zum ve tarih mısra

sı 1 rakamı ile tami-

yelidir: 

t===============:::;1,-:..-:..-:.-::.-::.::;= 
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Üsküdarda Kar.adavudpa§a Camii 

(Resim: İbrahim Baytekin) 
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Cenlbı Hazreti Davud PAıl hayır kanı 
İli yevmilkıymne yad eyiesönler hayır ile Anı 
Bu zati piir kerimet olmuş idi kadr ile 1ıvvel 
Cenibı Bayezid Hinı Veliye asafı sini 

A:,aııofy.Asıdır ÜsküiL\nn vasati sukde 
Davud Pi\r,l . veli'nin cAmil bu hayrülunvanı · 

Kovasına iriımiş idi lerze havli Biri ile 
Bu timiri möced'd'ed ile ıreldi kuvveti şAni 

Mütevellisine idüb lisanı hal ile tahsin 
· Sadlkat Aferin dir Hüseyin Ağaya her pnı 

Bu tirihde Rlza davet nı\mına bir nida çıkdı 
-«Ne pek Camii Davud Paıa mamur o~du rıirani» 

1234 - 1= 1233 

Camiin cadde tarafındaki• duvarının dışın
da minarenin hemde yanındaki pencerenin üs
tünde yine manzum ikinci bir tarih kitabesJ 
vardır ki şudur : 

CA:ınii cümle fezıül Han Mahmud~ Hüdi 
Dergelbi ikbalin etmiş kıblesi şahü ged& 

Ol imamülmüsliminin çün hatibi himmeti 
Minberi dine şeref virdi be hakkı MnstafA 

Bendegiıımdan Hasan Ağa ki · yapmın mabede 
Cudi Sah Bı'iyezid veziri Davud Pişi 

Vikıfı sinldir elhak hem de sahih bu beyte 
Ola siyl himmeti maltbuli dergahı Hüda 
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Cev<her tarihi itını'imın nisir et Himld: 
«Bu mualhl . camii kıldı Hüseyin Ağa ibyb 

1247 (M. ıssı • ıss2> 

TarJh mücevherdir. Kim olduğu kesin ola
rak tesbit edilemeyen, sadece İkinci Sultan 
Mahmudun bendegahından olduğunu öğrendi

ğimiz Hüseyinin Davudpaşa Camiini tamir et
tirmekle kalmayub vakfına da yeni gelirler ek
lediği anlaşılıyor. Bu iki kitabe arasında 14 
yıllık bir fark görülmektedir, birincisinin ta
mire başlandığında, ikincisinin de, herhangi 
bir sebeble uzun sürmüş tamirfo tamamlandı
ğında yazıldığı anlaşılıyor. 

İkinci tamir Aziz Ağa adında bir hayır sa
hiıbinin himmeti ile hicri 1284 (M. 1867-1868) 
1285 (M. 1868 - 1869) yıllarında yapılmışdır; 
manzum kitabe taşı camii 1966 yılının nisan 
a~ında . ziyaretimizde avlunun bir köşesinde 
yerde durmakda idi; R.E. Koçunun bir notuna 
,göre bu taş 1947 de, halen mevcud olmayan av
lu kapısının kemeri üstünde idi; kaybolacak gi
bi görünür, kaybolursa çok yazık olur, bu ki
tabenin de son cemaat yerinin yan duvarının 
caddeye bakan yüzüne konması münasib olur 
kanaatindeyiz; kitabenin metni şudur: 

..... , 
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Yanuıb bu Camii Davud Pıişıi emri tamiri 
Nice müddetler olmuşdu duı;al'i ukdei te'htr 
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Üsküdarda Karadavudpaşo Camii 

(Plan: Anonim) 
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İdüb Elhac Aziz Ağa bu yıl imirına himmet 
Kulftbi ehli iınane bu siiret eyledi tesrtr 

Seniha eyle bu tarihi tebliğ ehli im&na 
«Olundu mibedi Davud PAşi pek heci tt.mir» 

1284 

Manzum kitabenin altında tamir tarihi 
rakamla 1285 olarak gösterilmişdir : tarih mıs
ranın tutarı 1 noksandır; tamirin tarih manzu
mesi yazıldıkdan az sonra tamamlandığı anla
şılıyor. 

«Mir'atı İstanbul» müellifi Mehmed Raif 
Bey meşhur eserine biı camii kaydederken kü
çümsenmeyecek hatalara düşmüşdür, şöyle ki 
ilk tamiri yapdıran Hüseyin Ağanin adını «Ha
san Ağa» diye yazmış, 1247 tarihli kitabenin 
metnini de gereği gibi anlayamayarak eserine 
«İşbu camiin asıl banisi Hasan Ağa namında 

. bir zat olduğu kapunun üzerindeki tarihden an
laşılıyor» diye hazin bir hüküm vermişdir; ta
rih beytini de yanlış, «Cevher» i «Hak hem», 
«nisar» ı da «şaz» diye okumuşdur. Yine «Mir'
ıatı İstanbul» bizim avlunun bir köşesinde yer
de terkedilmiş gördüğümüz 1284 - 1285 tarihli 
kitabeyi camiin cümle kapusunun üstünde 
gösteriyor, ve bizim cümle kapusu üstünde bul
duğumuz kitabe taşından ise hiç bahsetmiyir. 

Yukarıda kaydettiğimiz ziyaret tarihinde 
camiin her iki avlu kapusundan eser kalma
mışdı. Önüne basit bir tel çekilmiş avluya yal
nız cadde tarafından ve köhne sandık tahtala
rından yapılmış bir kapu ile giriliyordu. Avlu
nun arka kapu tamamen körelmiş, pek yakın
lara kadar o kapu yanında bulunan camiin 
ayak yolları ile onun karşısında Hadikatül Ce
vamiin bahsettiği fevkaani mekteb de yok ol
muşlardır. Vaktiyle camiin avlusunda bulunan 
bir çitlenbik ağacı ile ağacın hemen dibinde 
Alemdar Baba adında bir zatin kabri de cami 
harimi dışında, cadde kenarında kalmışdır. Et
rafı beton üzerine demir parmaklıkla çevrilmiş 
olan bu kabrin baş şalüdesindeki kitabe şudur: 

La Ueihe illallah 
Muhammed Resülallıih 

Alemdar Ahmed Baba 

Sene 109~ (M. 1680) 

Davudpaşa Camii iki defa yanmış ve iki 
defa tamir edilmiş olmasına rağmen, minaresi 
haric, XV. yüz yıl karakterinden hemen hiç bir 
şey kaybetmemişdir. 1963 de başlamış olan son 
bir tamir de 1966 nisanında tamamlanmış, fa-

kat bazı teferruat dolayısı ile m§.bed henüz 
i•badete açılmamışdı. 

Sekiz mermer sütunlu son cemaat yeriniri 
üstü aslında yarım küre veya beşik şeklinde 
yedi kubbecik ile örtülmüş olabilir. 1947 de 
hayır sahibi 'bir zat 5000 lira sarfederek kire· 
mit örtülü bir çatı yapdırmışdı, son tamirde 
son cemaat yerinin üstü beton bir saçakla ör· 
tülmüşdür. 

Cami, içinde iki sivri kemerle üç bölümlü 
bir zaviye karakteri taşımaktadır. Ortadaki 
asıl ibadet sahanın karı planlı olub yarım küre
şeklinde bir kubbe ile· kapanrnışdır. ibadet salı
nın iki yanındaki kısımlardan sağdakinin ders· 
hane, soldakinin de bir şeyh makaamı olduğu 
bellidir; soldaki kısımda bir de ocak bulunmak
tadır. Geçen asır içindeki tamirlerin birinde 
ocak ibtal edilmiş, yerinde bir pencere açılmış, 
son tamirde d~ pençere örülerek ocağın ihyası 

Osküdarda Karadavudpap Camii 

(Resim: 'ihrahim Baytekin) 



ANSiKLOPEDİSİ - ,211 - DAVUDPAŞA DERESİ 

yoluna gidilmiş olduğu görülmüşdür. İki yan 
kısımlar kareye yakın mustakil planlı olub or
ta kubbeye nisbetle ·daha alçak ve daha küçük 
yarım küre şeklinde birer kubbe ile örtülmüş
dür. Minare kapusu vaktiyle sağdaki kısmı.."'l 

son cemaat yeri tarafındaki köşesinde imiş, o 
kapu kapatılmış, minare kapusu son cemaat ye
rinden ve yine köşeden açılmışdır. Kesme taş
dan minare son tamirde tamamen yeni olarak 
yapılmışdır. İki yan kısımlarda üçer duvarda 
ikişerden altışar pencere, orta kısımdada mih
rab ve son cemaat yeri duvarlarında altda iki
şerden dört, üstde de üçerden altı ki ceman on 
pencere vardır, bol ışıklı, eskilerin tabiri ile 
dilküşa camidir. 

Avluda bodrum üstünde tek katlı küçük ve 
ahşab bir müezzin meşru.tası vardır; ziyaret et
tiğimiz tarihde camiin müezzini emekdar ha
demi hayra.dm Şileli Osman Efendi adında pek 
nazik, pek sevimli bir zat idi. 

ibrahlm BAYTEKİN 

DAVUDP AŞA ÇEŞMESİ - Sadırazam Da
vud Paşanın hayır eseri; Hekimoğlu Ali Paşa 
Caddesi (Haseki - Silivrikapusu Caddesi) üze
rinde, Davudpaşa Camiinin avlu kapusu dışın
da, kapunun sağ tarafındadır; kesme köfeki ta
şından yapılmış, klasik üslubda kemerli, tek
nesi mermer, oldukça büyük bir çeşmedir; üs
tü kiremit -döşeli çatı ile örtülmüşdür. Ayna 
taşındaki kitabesi şudur : 

EHıhibül hayrat 
Merhum Davud Paşa 

890 (M. 1486) 

Davud Paşanın çağdaşı müverrih Aşıkpa
şazade Derviş Ahmed Aşıki, kendi adına nis
bet anılan tarihi Ali Osmanda ilk Osmanlı bü
yüklerinin hayır eserlerinden bahseder iken 
Davud Paşa için : «İstanbulda bir ulu cami 
yapdı, önüne bir latif su dahi getirdi» diyor. 
İstanbulun en eski çeşmelerinden biri olan bu 
çeşmenin suyu, kaynağından çeşmeye, hususi 
bir yola sahih ol-arak getirildiği anlaşılıyor, 

·vaktiyle aynı su, camiin avlusundaki şadırva
nın musluklarından da akarmış. Son zaman
larda Davudpaşa Çeşmesinin suyu, Halkalı 
sularından biri olan Nuriosmaniye suyundan 
geliyormuş ki asıl Davudpaşa suyunun sönra
dan bu su yoluna katılmış olduğu anlaşılır. 

Nuriye NİRVEN 

DAVUDPAŞA ÇEŞME SOKAGI - 1934 
Belediye Şehir Rehberine göre Samatyanın 

Cerrahpaşa (Hobyar) Mahallesi sokakların

dan, Davudp::ışa Medrese sokağı ile Güzelseb
zeci sokağı Rrasında uzanır (1934 Belediye Şe
hir Rehberi, pafta 11, mahalle no. 53). Bozacı 
odaları sokağı ile bir kavuşağı vardır, ve üze
rinde isimsiz bir çıkmaz sokak bulunmaktadır. 
Davudpaşa Medresesi sokağı tarafından gelin
diğine göre bir araba rahat geçecek genişlikde 
ve kaba taş döşeli bir yoldur. Sokağın binala
rını çoğunlukla ikişer katlı ahşab evler teşkil 
eder; aralarında beton ve yarı kagir yapılar 

da vardır; 1 terzi 1 bakkal dükkanı ile «Taş-, 
köprü köylüleri Yardımlaşma Derneği» nin lo-
kali vardır. Kapu numaraları 1-45 ve . 2-56 dır 

(Mart 1965). 
Hakkı GÖKTÜRK 

DAVUDPAŞA DEGlRMENt SOKAĞI -
1934 Belediye Şehir Rehberine göre Samatya
nın Davudpaşa Mahaiıesi sokaklarından; Ese
kapusu sokağı ile Hekimoğlu Ali Paşa Cadde
si arasında uzanır (1934 Belediye Şehir Reh
beri, pafta 11, mahalle no. 55). Doksan derece 
ile kırılmış dirsekli bir sokak olup Ağababa 

sokağı ile kavuşağı vardır. Kabataş döşeli iken 
uzun bakımsızlıkdan toprak yol haline gelmiş 
bulunuyordu. 1958 de Kızılelma Caddesi Ko
camustafapaşa Caddesine doğru uzatılır iken 
bu yolun bir kısmı istimlak edilerek bu cadde 
güzergahına katılmışdır. Halen bu sokak üs
tünde kalmış binaların kapu numaraları 14-16, 
5-25 ve 33-37 dir, yani sokakda ancak 15 ev 
kalmışdır; dükkan olarak da 1 radyo tamirci
si; 1 camcı, 1 sobacı bulunuyordu (Mart 1965). 

Hakkı GÖKTÜRK 

DAVUDPAŞA DEMlRYOLU SOKAĞI -
1934 Belediye Şehir Rehberine göre Fatih ll
çesinin Samatya nahiyesinin Yalı Mahallesi 
sokaklarından (adı geçen rehberde pafta 11, 
No. 37). Yalı Mahallesinin batı kenarında ve 
demir yolu yanında, demir yolunun deniz ta
rafındadır. Yerine gidilip bu satırların yazıl

dığı sıradaki durumu tesbit edilemedi (Şubat 

1966). r 
DAVUDPAŞA DERESİ - Kağıdhane de

resini besleyen derelerden; Istranca Dağlarının 
güney yamaçlarından doğan Ayvad Deresi, Or
ta Dere ve Bakraç Deresi adında üç derenin 
Kurt Kemeri mevkiinde birleşmesi ile vücud 
bularak Kemerburgaz Köyünün batı kuzeyin
de bir noktada Kağıdhane deresine karışır; ye-
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rine gidilip görülme imkanı bulunamadı. 
Bibl. : Mehmed Eşref, İstanbul civarı ha
ritası. 

DAVUDPAŞA GENÇLİK SPOR KULÜ
BÜ - 1926 da Davudpaşa Orta Okulu mezun
ları tarafından kurulmuşdur; formasının renk
leri kavuniçi ve kahverengidir. Kulübün ilk 
lokali Hekimoğlualipaşa Kütübhanesi olup 
1959 da Hekimoğlualipaşa Caddesinde kendi 
mülkü . olan 96-98 numaralı binaya nakletmiş
dir. Kulübün kurucuları İsmail Eriş, Ömer 
İpek, Emin Kumraloğlu, Salih Küpşi, Ahmed 
Ertuğrul, Ali Riza Öğüt, Ahmeçl Ozuloğlu, 
Fehmi Unç'dur. Futbol takımı 1940-1941 oy-ı,tn

larında birinciliğe girmişdir. 

Türkiye :milli futbol takımında oynamış 
Hilmi Kiremitci (Vefa kulübünde), Abdülka
dir (Vefa kulübünde), Edhem (Beşiktaş ku-
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lübünde), Sefer (Altınordu kulübünde) futtb,7 
la bu Davudpaşa kulübünde başlamış, btira4~rı 

· yetişmişlerdir. 

Bibi.: H. Göktürk, Not. .· \c) . 
DAVUDPAŞA lLK OKULU - · Samaty~da 

Çavuşzade Sokağındadır. Tedrisata 1923 yılın- , 
da açılmışdır; okulun bulunduğu, adını tesbit 
edemediğimiz bir muhasebecinin konağı imiş; 

büyükçe bir bağçesi olan üç katlı · ahşab bir 
yapıdır; Maarif Vekaleti tarafından satın 

almmışdır. 9 dershanelidir, çift öğretim ya
pılır, 600 öğrencisi ve 16 öğretmeni vardır. Her 
yıl ortalama 100 mezun verir; bir yavru kurt 
izci oymağı vardır. 1962-1963 ders yılında: . öğ{ 
retmen kadrosu şu zatlerden müteşekkildi : ii 

Ahmed Yavuz (Müdür), Ali Rıza Gön~n~ 
(Müdür Yardımcısı), Hacer Özkırımlı, Nured.-. 
din ôzcian, Hüsniye Özcan, Hulusi Özyalçı~F 
Güzin Sağlam, Makbule Ünal, Kadriye Döven} 
Gündüz Esnaf, Nefise 'Güçyener, Sevim Borari:\ -. , ... 
Fikret Sezer, Türkan Yener, Ahmed Dutstiıı~Y 
oglu, Emine Ergen. -. •· 

DA VUTPAŞA 1S~ELELİLERİ ~ İstanbu
lun mahalle yangın tulumbası . sandıkları ara
sında üçüncü sınıf sandıklardan biri idi; koğuş-· 
ları yokdu, sandıkları Davutpaşa İskelesi Ha
mamınm külhan avlusunda, yağmura karşı ko
ruyan bir saçak altında dururdu; iki takım bile 
olmayan altı nefer uşağının dördü bekar kayık< 
çı güruhundan o"Iup geceleri erkekler hamamı-:) 
nın peykelerinde yatarlardı, içlerinde soy~nupj 
icabmda dellakhk edeni de olurdu. Nefsi Sa? 
matya Sandığı ile Çifte Kardeşlik t~tunmuşlaç:; 
(B. : Çifte Kardeşlik), yangınlara. onlarla bera,.
ber gidip gelirlerdi. Aşağıdaki manzume geçeıı ' 

asır sonların kalender halk şairi Üsküdarlı Aşık 
· Razi tarafmdan bu sandığın uşaklarından ve 
Davutpaşa İskelesi kayıkçılarından Hıdır ya~\ 
yut İlyas isminde Poladhaneli bir uş-ak sanınd~\ 
yazılmıştır . (B.: Hıdır İlyas, Poladhaneli): · · 

Bin fetaııın bir güzeli 
Davutpqa İskeleli 

O kayıkçı kişmirimde 
Gözler sürmeli slirıneli 

Gümüş topuk ayaklara 
Düşüp de yüz göz sürin~li 

Güzelliğin hiışmetini 
Kaşın ı;attılRra gömK!li 

Samatyalı değil miyiz 
Gözüm gözde elde eli 
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Çifte Kardeş olduk diye 
Omuzlayıp götürmeli 

Ayaklarınız çabuk çabuk 
Çalımmda sevişşmeli 

Davutpaşa İskeleli 
Davutpaşa İskeleli 

iskelesi bir dilküşi 
Cenn-et misal germabeli 

Dilhinesi -yangınından 
Dönilşde bir -yol girmeli 

Fıl:tei guJgün: içinde 
Görem hüsni mühe-ykeli 

Dellaki pik hem kaykıcı 
Lazım Poladbiııeli 

Namı Hıdır ya İlyas mı 
Bilmedim yandım yineeli 

Tasviri dilpeziri var 
Dizlik minıtan mestaneli 

. Bebr ti peleng yavrusu mu 
Ci'hane bir göstermeli 

VA.ıııf HİÇ 

DAVUDPAŞA iSKELESİ - Marmara ya
lısında Samatya ile Yenikapı arasında bir mev
kiin adı; İstanbulun eski bir kayık iskelesinin· 
bulunduğu yerdir; o eski iskelenin ve etrafının 
«Davudpaşa . İskelesi» adını alm:~sının sebebi 
tahmin ediyoruz ki İkinci Sultan Bayazıd'ın 
Sadrazamlarından Davud Paşanın sarayının bu 
semtde bulunmasından olacakdır; ayni mevki
de XVI. asır yapısı bir çifte hamam da Davud
paşa !skelesi Hamamı adını taşımaktadır. XVII. 
asırda Defterqar Bekir Paşa tarafından ayni 
mevkide şehrin eski kale duvarları dışında le
bideryada yaptırılmış bir mescid de banisinin 
adı yerine Davudpaşa İskelesi Mescidi diye anı
la gelmiş idi. 

1934 Belediye Şehir Rehberine göre Davud
paşa Iskelesi .mevkii Kasabilyas ve Yalı Mahal
lerinin deniz tarafını teşkil eden sahadır (1934 
B. Ş. R. Pafta 11, No. 54 ve 37). 

DAVUDPAŞA iSKELESİ CADDESİ - Sa
matyada Kasabilyas Mahall-esi ile Yalı Mahal
lesi arasında sınır teşkil eder bir yoldur; Ak
saraydan Yedikuleye doğru anacadde, Küçük 
Langa caddesi ( eski tramvay yolu) ile sahil a-

rasıııda uzanır; Helvacı Tahsin ve Katib Kasım 
sokakları ile kavuşakları vardır. (1934 B.Ş.R. 
Pafta 11/3,7.54). 

Bir araba geçecek genişlikde, kaba taş dö
şeli, sağa sola kavisli bir sokakdır. Birer ikişer 
katli ahşab ve kargir evler arasından geçer, ya
pılar araı::ında dört katlı bir de beton apartıman 
vardır. 1 tuz imalathanesi, 1 ekmekçi fırını, 1 
pantaloncu terzi, 1 bakkal dükkanı bulunmak
tadır. Kapu numaraları 1-29 ve 2-44 dür (Nis-an 
1965). 

Hakkı GÖKTÜRK 

DAVUDPAŞA İSKELESİ CİNAYETİ -
Vak'anüvis Raşid Efendi Hicri 1114 (Miladi 

· 1702-1703) vak'aları arasında : «Vak'ai Garibei 
Şeyh Manevi Efendi» diye kaydediyor; esrar 
perdesi açılamamış kanlı sahnelerdendir. 

Şeyh Manevi Efendi, meşhur Karabaş Ali 
Efendinin oğluydu, Kadırga· Limanında Sokol
lu Mehmed Paşa Tekkesi şeyhiydi. İkinci Ah
med zamanında hünkar şeyhi olmuş, güzel ko
nuşması ile meşhur, vaaz ve zikirde eşi az bu
hmur, abid, zahid bir zat idi. Davudpaşa İske: 
lesinde surlara bitişik bir bahçeyi pek sevmiş, 
sahibini güçlükle kandırarak satın almış ve o
rada yerleşmişti. 1114 de Yedikule dizdarı olan 
bir zad ölııi.üş, fevkal§.de güzelliği ve zenginliği 
Istanbulluların dilinde destan olan karısını da 
Şeyh Manevi Efend{ almıştı. Bu meşhur hanım
efendi üç dört ay kadar Şeyh Efendinin nika
hında ·yaşadıktan sonra bir gece ansızın ölmüş, 
ve ertesi sabah erkenden, ş"eyhiiı mürid ve ah-

-- baplarının omuzları üstünde, evden çıkarılmış· 
tı; Topkapı mPzerlığına götürülecekti. Fakat 
biraz sonra cenaze alayının önüne bir kadın 
çıktı, cemaatten ölünün kim olduğunu sordu: 
«Şeyh Efendinin hatunudur!» dediler. Ko.dın, 
bu meşhur hanımefendiyi sık sık ziyaret eden 
ahbaplarındandı, bu haberi işitince feryadı bas
tı: «Akşam ben bu hatunu sağ bırakmıştım ... 
giderken beni yalnı_z bırakma diye yalvarmıştı! 
Bu ölümden şüphem vardır!» diye cenazenin 
peşini bırakmadı, Topkapısına kadar gitti. Ora
da da Kolluk çorhacısına çıktı: 

- Şu ölüyü mezara komasınlar!. Sonra ne
damet çekersiniz! dedi. Çqrbacı da cenazeyi Ka
le kapısından çıkartmayıp Yeniçeri Kolluğun
da alakoydu, ve keyfiyeti Sadaret Kaymakamı 
Paşaya bildirerek kadını da beraber gönderdi. 
Kadın şüphesini Kaymakam Paşaya da söyledi. 
Bir mübaşir gönderilerek cenaze Şeyhülislam 
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kapısına getirildi; orada, ırz ehli kadınlardan 
mürekkep bir heyet önünde tabut açıldı: 

Güzel ve zengin hanımefendinin boğazında, 
boğulduğunu gösteren bir · ip yarası, başında 
birkaç bere, ellerinin üstünde, yüzünde ve bur
nunda da yırtıklar, çürükler, bereler vardı. 

Saçlarının örgüsü çözülmemiş, naş gasledilme
mişti; hatta kefeni bile yoktu, adi bir yatak 
çarşafına sarılmıştı .. 

Feci bir ci.nayet karşısında bulunduklarını 
gören muayene heyeti azası, gördüklerini, ayrı 
ayrı yemin ederek ;:ı.nlattılar. Şeyh Manevi E
fendi derhal tevkif edilerek sorguya çekildi; 
muhbir kadınla yüzleştirildi: 

- Evet.. Bu hatun akşam benim hanem
deydi.. Zevceme bu hali kim etmiş benim de 
haberim yoktur, ben dahi davacıyım!. dedi. 

Fakat bütün deliller kendi aleyhindeydi. 
Şeyh Efendinin hususi hayatı hakkında mahal
lesi halkından da malumat toplandı; cümlesi 
efendinin suihalinden bahsile aleyhinde şeha
dette bulundu. Kaymakam paşa, ölünün taşra
da bulunan yarisi gelinceye kadar şeyhin hap
sini emretti. Fakat Şeyh Efendi de zindanda 
hastalandı ve tezine öldü. 

Şeyh Manevi Efendinin bahsedilen suihfili
nin neler old~ğunu kaydetmiyen Raşid Efendi, 
Şeyhin ölümü için de «Davaları ahirete kaldı,, 
hükmünü veriyor. Biz, İstanbulun büyük bir 
şöhreti olan Manevi Efendinin zindanda gizlice 
idam edildiğini tahmin edebiliriz. Şeyhlerin ve 
tekkelerin balk gözünde haysiyet ve namusunu 
korumak istiyen hükumet, hünkar şeyhliği yap
mış bir meşhur vaızı kaatil olarak teşhir ede
mezdi. 

DAVUDPAŞA İSKELESİ HAMAMI -
1934 Belediye Şehir Rehberine göre Kasabilyıas 
Mahallesinde Küçük Langa Caddesi üzerinde 
(Rehberde Pafta 11, No. 54) XV. yüzyıl yapısı 
Istanbulun en eski çifte çarşı hamamlarından 

biri olup bu satırların yazıldığı sırada Kastamo
nulu Bay Hidayet Öğreticinin mülkiyetinde 
ve aynı zat tarafından işletilmekte idi. · 

Erkekler kısmının camekanına (soyunma 
yerine), geçen asır sonlarında hamamın mülk 
sahibi tarafından hamamın önüne yaptırılmış 
üç katlı ahşap bir evin altından bir kapı ve ko
ridor ile girilir. Ahşap evin altında ve kapusu 

· koridora açılır sağ tarafda bir oda hama
ma bir soyunma odası olarak eklenmiş, fakat 
1963-1964 arasında hamamın kadınlar kısmının 
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. camekanı kahvehaneye çevrilmiş bu sırada 
yukarıda bahsettiğimiz soyunma odasıda er
kekler hamamından alınrak kahvehaneye ila
ve edilmişdir. Hamamı ziyaretimiz sırasında 

kadınlar kısmını göremediğimiz için, camekanı 
(soyunma yeri) kahvehane olmuş hamamın 

içinde de ne gibi değişiklikler yapıldığı tesbit 
edilemedi. 

Camekan kısmı. kapudan girildiğine göre 
sağlı sollu iki geniş mermer peykeden ibaret 
imiş; Istanbulun bütün çarşı hamamlannda ol~ 
duğu gibi geçen asır içinde bu peykeler üzerin
de camlı ahşap bölmelerle soyunma odacıkları 
yapılmışdır, sağ taraf da 2 ve solda 3 oda var
dır, hepsi penceresizdir, bir tarafındaki cam1ı 
bölmelerden, ışık alırlar. Bu odacıkların üstün
de de sol tarafdan ahşap bir merdiven ile çıkı
lan, önü ahşap korkuluklu dar bir koridor ve 
birkaç odacık daha vardır. 

. Camekana sokak kapusundan girildiğine 

göre karşı duvarın sol tarafında üstü yaşmaklı 
iç hamam kapusu, kapunun sağında da bir çeş
me vardır. 
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İç . k :a p u d a n 
üstü tonos kemerli 
ve mustakil şeklinde 
genişce bir soğuklu
ğa girilir, asıl ha
mam, hara.re medha
li soğukluğun sağ 

tarafındadır. Soğuk

luğun sol kenarında 
sonradan ihdas edil
dikleri belli üç göz 
otluk (temizlik hüc-

resi) vardır; geride 

de iki bölme ayak 

· yolu bulunmaktadır, 

ayak yolları d€l kü

çük bir tonos kemer

le örtülmüşdür; ot

luk da ayak yolları

nın yanında iken 
hamamı gezdiğimiz 

tarihde metruk bulu

nuyor idi. 

Dört bölmeden 
müteşekkil hara.re 
kendine has bir pla
na sahibdir. Soğuk

lukdan girilince, üs
tü yarım küre şek

linde bir kubbe ile 
örtülmüş ilk bölme
de yalnız göbek taşı 

bulunmaktadır, gö
bek taşı da bir ya
nından duvara ya
manmışdır; etrafında 

sofa ve kurna yok
dur. Sol tarafda kare 
şeklinde . ve birer 
yarım küre kubbe 
ile örtülmüş bir 5 
kurnalı, diğeri 3 
kurnalı iki büyük 
sıcak halvet, karşıda 
da bir büyük kemer, 
kemerin arkasında 

bir tonos kemer al
tında teker kurnalı 

-iki küçük soğuk hal-

-
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Davudpaşa İskelesi. Hamamında Camekan 

(Resim: Sabiha Bozcalı) 



DAVUDPAŞA İSKELESİ MESCİDİ 

vet vardır. Göbek taşının soğuk 

halvetler karşısındaki kenarında 

da mermer bir paravan görülür. 
Harare, hamamın yeri cem'an 10 
kurnadır. 

Beş kurnalı sıcak halvetin bir 
köşesinde yaşmaklı bir buğu al
ma bacası vardır. 

1966 yılında Davudpaşa İske
lesi hamamında bir natır, iki del
lak ve bir yanaşma-kapucu ola
rak dört bekar uşağı çalışmakda 

idi. Kış mevsiminde hamamın 

günlük müşterisi 40-45-kişi arasın
da imiş. 

Son kırk yıldanberi İstanbµ
lun çarşı hamamları tüyler ürper
tici bir şekilde yok edilmektedir. 
Yol, bulvar, cadde açmak için bil
gisiz, san'at eserine ve tarihe ilgi
siz imar yıkıcılığı, ve hamam ta
pularını ceblerinde taşıyan kim
selerin, hamamının yerine apart-
man veya iş hanı yaptırarak ceh-
lin·· gızleti içinde · pis ve rezil bir hırs ile 
fazla gelir sağlama kaygusu, güzel güzel, 
büyük büyük çarşı hamamlarımızın üzerin
den Vandal vahşeti ile geçmişdir (B.: I;Ia
maın; lbrahimpaşa Hamamı, Aksaray 
Hamamı, Tevekkül Hamamı, Beşiktaş İskele 
Hamamı, ·Fındıklı Hamamı, Yamalı Hamam, 
Kapuiçi Hamamı, Buğluca Hamam); sımasını 

tamamen değiştiren, dizi dizi şeddadi apartı
manların yüksekliği bir semtde Davudpaşa İs
kelesi .Hamamın yakın gelecekde ne olacağı bi· 
liriemez, Cenabı Hak kör kazmadan korusun 
deriz; bu güzel hamamın bilgi otoritesi ile bir 
tamire muhtaç olduğunu kaydederiz. Mülk sa
hibinde bunu sağlayacak malı imkanın buluna
cağını tahmin etmiyoruz, ilgili makamların bu 
gibi durumlarda yardım ellerini uzatmaları, şa
hıs mülkiyetjne geçmiş sanat eserleri korumak 
için bir zaruret, bir korudur sanırız. 

Hüsnü KINAYLJ 
DAVUDPAŞA İSKELESi MESCİDİ - Za

manımızda mevcud olmayan bu mescid Samat·
yada sur dışında deniz kenarında bulunmakda 
idi. Hadikatül Cevaıni şu malumatı vermekte
dir: «Kale kapusu dışında fevkaani bir mescid
dir. Banisi Defterdar Bekir Paşadır. Musula ya
kın bir yerde katlolunmuşdur ki 1049 (M. 1639-

- 430( - lSTANBUl 

Davudpaşa İskefosi Hamamı 

(Resim: Sabiha Bozcalı) 

1640). Minberi sadrazam Naili Abdullah Paşa 
vaz etmişdir, Cidde de vefat edub- Me~kei Mü
kerremede Mualla'da medfundur. Bll mescidjn 
mahallesi yokdur»; 

Semtin yaşlılarından, bu mescidde namaz 
kılmış olanlardan. köfteci Mahmud Güzelgül'üh 
verdiği malumata göre, halen yıkılmış .olan o 
semtdeki surların son kalıntısı bu duvar par
çasının hemen sol tarafında idi; altında kayık
hane bulunan· ahşab bir mesciddL Tahminen 
1918-1920 arasinda yıkılmışdır, izi kalm:amışdır 

Hakkı GöKTURK 
DA VUDPAŞA KIŞLASI - Yeniçeri Ocağı

nın kaldırılmasından sonra geçen ası:r içinde· İs
ianbulda inşa· edilmiş- 9 büyük kışladan biri. 
(Diğer kışlalar: Rami Kışlası, Seliİniye Kışlası, 
Kasımpaşa Kışlası, Tophane Kışlası, Taksim 

· Kışlası, Orhaniye Kışlası; Levend Kışlası, Ku
leli Kışlası; bu isimlere bakınız); Topkapusu dı
şında, eski Edirne yolu üzerinde, XV. asırdan 
bu yana Davudpaşa diye anilagelen mevkide, 
yolun sağında ve az gerisindedir; aynı mevkide 
aynı ismi taşıyan meşhur bir sarayın kalıntısı 
vardır (B.: Davudpaşa Sarayı). 

Davudpaşa Kışlası, !kinci Sultan Mahmud 
tarafından yeni kurulan Asakıri Mansurei Mu
hammediye · için ~icri 1242 yılında (Miladi 1826 
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- 1827), Yeniçeri Ocağının kaldırılmasının he
men tezine yaptırılmışdır. O devrin ünlü şairle
rinden Ayıntablı Ayni Efendi bu kışlanın inşa
sına şü hünerli tarih manzumesini yazmışdır ki 
manzumenin yirmi mısraının hepsi mücevher 
(yalnız noktalı harfler hesablanarak) tarihdir: 

\ 

İtti Han Mahmud izale Yeniçeriyi kırdı hep 
Kışla yapdı eyledi vaz'ı asakir hamd ola 

Paclişihi kiınikran ü ıabi heft iklimdir 
SAbibi seyfü kalem plhniıebi kal'a küıa 

Husrevi Behram fer sultanı mehdi iktidar 
Daveri Fariik adlii Bihmeni Hayder vegaa 

Mihri kevkeb müşteri tilli felekşanı mehlikaa 
Bahtı es'ad kadri Ali kendi mansüriUliva 

Kıldı bu nev kışla hurrem askeri ma,nsıireyi 
Her yerine ı,eık ider kasrı Havernak bi mürıi 

Cenkperver çündi kudsi askeri peygamberi 
Saflarında rdnümidır husreti bari Hüdi 

Al tttfengi destine bu askeri islamveı 
Gel yiğit meşk eyle her talimi harbi daimi 

Askerin gaalib ide Mevla adüvsin kahr ide 
Takim ola aleme pertef feşan mihri sema 

OAVUDPAŞA 

\ · Kı~LAS ! 
\KASI~ O 
1 

Davudpap, Kıılaıı Mevkii 

Eyledi Divudpqa semtini kışla emin 
Kıldı Han MabmO.di Adli kııılai ili bini 

itti Ayni giişine menkuuı erbabı hüner 
Kıldı tarihin beyan her mısrai gevher edi 

Davudpaşa Kışlası asrımız başında metruk ve 
hara.biye yüz tutmuş bir halde idi; Balkan Har
binde muhacir iskan olundu; l 922 de Tahirül
·mevlevi (B.: Olgun, Tahir) çıkardığı «Mahfil» 
isimli mecmuada okculukdan bahseden bir ma
kaalesinde söz gelimi: « ... bir ağacın gölgesine 
oturduk. Toprak üstüne atılmış bir kaba· hasır, 
leim bir düşmanın pençei taarruzundan o ha
rab kışlanın yaralı sinesine sığınmış muhacir
lerin eseri ikramı idi..» diyor. 

Kışla, Davudpaşa Sahrası diye anıla gelmiş 
o mevkide Çırpıcı ve Haznedar derelerinin a
rasında denizden 70 metro yükseklikde bir te
penin doğu yamacındadır; eski Edirne yolun
dan ayrılan hususi bir yolu vardır. Cumhuriyet 
devrinde tamir ve ihya edilmiştir; ve yine kış
la olarak kullanılmaktadır. Bu satırların yazıl
dığı sıradaki durumu tesbit edilemedi. 

DAVUDPAŞA MAHALLESİ· - Fatih ilçe. 
sinin Sarnatya bucağı mahallelerinden; Samat
ya bucağının Arabacı Bayazıd, Sancakdar Hay
reddin Kasab llyas, Cerrahpaşa mahalleleri, ve 
Şehremini bucağının da Seyid Ömer ve N ev
bahar mahaUeleri ile çevrilmişdir. Sınır yolları 
şunlardır: Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi (Seyid 
Ömer ve Nevbahar mahalleleri ile), Davudpa
şa Medrese sokağı ve Çardaklı Hamam sokağı 
(Cerrahpaşa Mahalleleri ile), Çavuşzade Camii 
sokağı (Kasab llyas Mahallelesi ile), Gümrük
cü sokağı ve Sancakdar Tekkesi sokağının bir 
kısmı, Kocamustafa Paşa Caddesinin bir kısmı 
(Sancakdar Hayreddin Mahallesi ile), 

İç sokakları şunlardır: Emir Pervane soka
ğı, Tarhana Mektebi sokağı, Haydar Kahya çık
mazı, Etyemez Tekkesi sokağı, Koca Mustafa 
_Paşa caddesinin bir kısmı, Ağababa sokağı, Da
vudpaşa Değirmen sokağı, Esekapusu sokağı, 
Hekimoğlu Alipaşa Camii geçidi, Tütüncü zade 
Çıkmazı, Köprülü Çıkmazı, Hattad Halim soka
ğı (1934 Belediye Şehir Rehberi, Pafta 11/55). 

Davudpaşa Mahallesi sınırı içinde 2 abide
vi cami (Davudpaşa Camii, Hekimoğlu Alipaşa 
Camii), 3 mescid (Şahsultan, Haydarkahya, 
Çavuşiade mescidleri, sonuncusu harabe halin
de), ·2 türbe (Davudpaşa ve Hekimoğlu Alipa· 
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şa), ı sebil (Hekimoğlu Alipaşa Sebili), 1 kü
tüphane (Hekimoğlu Alipaşa Kütüphanesi, 2 o
kul (Davudpaşa !lk Okulu, Davudpaşa Orta O
kulu) vardır. 

Bu satırların yazıldığı sırada aydın bir İs
tanbul hemşehrisi olan MahaJ.ıe Muhtarı emek
li subay Bay Celaleddin Çalpalanın yaptığı is
tatistiğe göre mahallede 411 ev, 22 apartıman, 
114 dükkan, 1 ekmek fırını, 1 simitçi fırını, 2 
triko imalathanesi, 3 oto tamirhanesi, 1 oto yağ
lama istasyonu, 1 eczahane, 1 dispanser, 2 dok
tor muayenehanesi, 1 diş muayenehanesi, 3 su
suz çeşme, 2 terkos çeşmesi bulunuyordu, ma
halle halkı 1143 aile olup nüfusu 2441 erkek ve 
2487 kadın olmak üzere 4928 kişi idi (Ekim 
1963). 

Hakkı GÖKTÜRK 
DAVUDPAŞA MAHKEMELİLER ---- İstan

bulun mahalle yangın tulumbası sandıkları ara
sında ikinci sınıf sandıklardan biriydi; geçen 
asır sonlarında bu sandıkdan Hallo Hasan ve 
Kekeme Hayri adında iki seçkin tulwnbacı ye
tişmişdir; reisleri · Kör Fehmi de, uşaklannı 

yangınlara kazasız belasız götürüb getirmesini 
bilen iyi tulumbacıydı. Naralarını: «Şeriat yo .. 
lunda Davudpaşa Mahkemeli!. .. _ diye atarlardl. 
(B.: Tulumbacılar). 1885 ile 1890 arasında bu 
sandığın uşaklarından ve ipci esnafından Eş-

meli Emin de aşırı derece güzelliği ile nam al
mışdı ki Üsküdarlı halk şairi Tipha:ne ketebe~ 
besinden Aşık Razı tarafından bir manzume ile 
övülmüşdür (B.: Emin Eşmeli İnci): 

Sermed Muhtar Alus e:Onikiler» isimli ro-
manında tulumbacılardan bahseder ve bir ge
çid yerini tasvir eder iken (B.: Geçid Yeri) 
şunları yazıyor : 

«- İşte bu değdi .. Davudpaşalılar geliyor! .• 
«Kör Fehmi'nin Davudpaşa Mahkemesi ta

kımı da İstanbulun en cemiyetli, en kaçak, en 
acar takımlarındandı. Bunların cak~sına diye
cek yokdu. Keçekülahlarında ok saplanmış yü
rek resimleri, arkalarında ateş renginde kırmı-
zı fanilalar. Tulumbaları kanarya sarısına bo
yanmış; üstünde yaldızlı çiçekler, sandık, Şah 
Ismailin altın tahtı gibi gözler kamaştırmada. 

«Paşa kendini tutamadı: · 

Davuilpaıa Mah.ıleıi 

(19S4 Şehir Rehberinden Ö. Tel eli ile) 



ANSİKLOPEDİSİ - 4307 - DAVUDPAŞA RÜŞDlYESİ 

- Yaşşa Fehmiciğim ... imanına kadar reis
sin!... yaşayın be yiğitoğlu yiğitler!. .. 

«Davudpaşalılar yıldırım gibi geçdiler, · na
raları ortalığı çınlattı: 

- Eeeeeyt!... Kırlangıca uçma, tavşana 

kaçma, saldırmaya biçme, lüver kurşununa si
neye geçme öğreten Davudpaşa Mahkemeli!. .. ». 

Bu nara tamamen uydurmadır (B.: Tulum
bacılar, tulumbacıların sandık naraları). 

Yine S. M. Alus ayni romanında şunları 
yazıyor: «Bir tulumba geliyordu. Oraları ıssız 

ve tenha olduğu için nara atmıyorlardı. Acaba 
nereliler? ... Müdür atıldı: 

- · Ayaklar kalabalık.. Davud paşa Mahke-
meliler olacak! .. 

- Yanlışsın .. hani at nalı şakırdısı? .. hani 
Kör Fehminin kır kadanasının lap lap başı
sı? ... ». 

Bibl: Senned Muhtar Alus, Onikiler Vasıf HİÇ, Not 

DAVUDPAŞA MAHKEMESİ - İstanbu
lun eski şer'i mahkemelerinden biri; semtinde 
yerini tesbit edemedik. 

DAVUDPAŞA MEDRESESİ ÇIKMAZI -
Davudpaşa Medresesi sokağı üzerindedir, 1934 
Belediye Şehir Rehberine göre Samatyanın 

Cerrahpaşa Mahallesi sınırı içindedir (B.: Da
vudpaşa Medresesi sokağı). Daracık bir çık
mazdır, sağ tarafında 3 ev, sol tarafında da Da
vudpaşa Medresesi'nin yan duvarı vardır (Mart 
1965). 

Hakkı GÖKTÜRK 

DAVUDPAŞA MEDRESESİ SOKAĞI -
1934 Belediye Şehir Rehberine göre Samatya
nın Davudpaşa. ve Cerrahpaşa mahalleleri ara
sında sınır sokakdır, Kocamustafa paşa caddesi 
ile Hekimoğlu Alipaşa caddesi arasında uzanır; 
Kocamustafapaşa caddesi tarafından gelindiği
ne göre sağ kolda Davudpaşa Çeşme sokağı ile 
kavuşağı vardır, ve yine sağ kolda Davudpaşa 
Medresesi çıkmazı vardır (Belediye Ş. R. Pafta 
11, mahalle No. 53, 55). 

Bir araba geçecek genişlikde pakettaşı dö
şeli bir yoldur. Çıkmaz sokağın ağzını g·eçdik
den sonra sağ kolda Davudpaşa Medresesi bu
lurunaktadır, fakat önüne evler yapılmış olub 
medrese geride kalmışdır; medrese kapusunun 
tam önüne de bir bekçi kulubesi yapılmış, bu 
suretle medresenin, adını taşıyan bu sokak ile 
bağlantısı da kesilmişdir. Medresede geçimini 
güçlükle temin eden aileler barınmakda iken 

1962 yılında boşaltılarak kapatılmışdır. 
Yolun sol alt başında, yüzü Kocamustafa

paşa caddesinde olan Davudpaşa Mektebi ve 
Davudpaşa Camiinin hazine duvarı, ve camiin 
avlu kapusu görülür; bu sokakdan cami avlu
suna bir geçidle geçilir. 

Bu sokak üzerinde 5 kadar ev ile 1 kalaycı, 
1 kunduracı, 1 marangoz, 1 kahvehane, 2 aşcı
lokanta, 1 ekmekci; 1 kundura tamircisi, 1 göz 
de kapalı dükkan tesbit edilmişdir (Mart 1965) 

Hakkı GÖKTÜRK 

DAVUDPAŞA MER'ASI - Kemerburgaz 
Köyü Paşa Deresi, Küçük Bend, Ayvant Bendi , 
ve Davutpaşa Deresi arasındaki mer'a; yerine 
gidilip görülme imkanı bulunamadı. 

Bibl: Mehmed Eşref: İstanbul civarı haritası. 

DAVUDPAŞA ORTA OKULU - Davud· 
paşa Mahallesinde Kocamustafapaşa Caddesin
de, XV. asır sonlarından bu yana Davud paşa 
Sibyan Mektebinin, Davudpaşa Rtiışdiyesinin, 

Davudpaşa İdadisinin, ve Da,vudpaşa Sultanisi
nin bulunduğu binadadır (B.: Davudpaşa Rüş
diyesi). Davudpaşa tek devreli sultani açılmış
dı, 1924 de sultani mektebleri liseye kalbedilir 
iken tek devreli sultaniler de orta okul adını 
aldı. Halen Davudpaşa Orta Okulu 18 dersha
neli ve çift öğretimlidir; 1100 öğrencisi ve yar
dımcı ve asli 32 öğretmeni vardır. 1961 - 1962 
ders yılı sonunda 61 öğrenci diploma almışdır, 
Okul Müdürlüğünde Bay Nevzad Akıncı bulu
nuyordu (Ekim 1963). 

Hakkı GÖKTÜRK 

DA VUDPAŞA Rti'ŞDİYESt - İrfan haya
tına çok büyük hizmetlerde bulunmuş Belediye 
Mektubcusu merhum Osman Nuri Ergin'in 
«Türkiye Maarif Tarihi» isimli eserindeki kay
dına göre hicri 1263, miladi 1847 yılmda «Nu
mune Rüşdiyesi» olarak açılan ilk rüşdiye mek
tebidir (B.: Rüşdiye Meklebleri); devrin Ma
arif Nazırı Kemal Efendi bu mektebde bizzat 
muallimlik yapmış, kitabını da kendisi yazarak 
Farsca okutmuşdu. Rüşdiye mektebinin binası, 
semte adını vermiş olan Davudpaşa vakfı hayır 
eserlerinden kadim taş mekteb iki odadan mü
rekkeb kubbeli bir eski yapı idi; Cerrahpaşa
Kocamustafapaşa caddesi üzerinde, bu cadde
nin Muradpaşa Camii Sokağı ile olan kavuşağı 
başında idi; 1894 deki büyük zelzelede yıkılmış, 
yeniden ve kubbesiz olarak yapılmış, !stanbu
lun iyi mekteb binalarından biri olmuşdu. 

Zamanımızda aynı yerde Davudpaşa Orta 
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Okulu bulunmaktadır (B.: Davudpaşa Orta O-
kulu), , . . 

Tanzimat devri sonlarında hicri · · 1291 =(l.V.ı::' 
1874) tarihli bir istatistikde İstanb.ulda bulu
nan 18 Rüşdiye mektebi arasında Davudpaşa 

Rüşdiyesi 127 öğrenci sayısı ile üçüncü gelmek
tedir (Darülmaarif 256 öğrenci ile başa, Fatih 
Rüşdiyesi 201 öğrenci ile ikinci). Reşad Mimar
oğlu bize tevdi ettiği küçük bir notda: «1880 
den sonra Davudpaşa Rüşdiyesi çok şöhret bul
muşdu; bilhassa mektebin riyaziye (matema-

. - tik) muallimi ve Müdürü Kırımlı Numan Efen
di Hoca iyi tedrisi ile mektebe pek çok talebe 
celbine sebeb olmuşdu» diyor. 1903 tarihli bir 
istatistikde de bu mekteb 491 öğrenci ile 15 rüş
diye arasında dördüncü de~ecededir (Fatih Röş
diyesi 694, Bayazıd Rüşdiyesi 613, Aksarııyda 
Mahmudiye Rüşdiyesi 513 öğrenci) .. 

DAVUDPAŞA SAHRASI - Topkapusu dı
şında, halen Davudpaşa Kışlası ile Davudpaşa 
Sarayının azametli bir kalıntısının bulunduğu 
eski kır lığın XV. asırdan beri taşıya geldiği isim 
(B.: Davudpaşa Kışlası; Davudpaşa Sarayı). 

Zamanımızda birtakım büyüklü küçüklü sana
yi müesseseleri ile dolmuşdur. 

Bu sahra XVI. asır sonları ile XVII. asır 

başlarında ok atma talimlerinde kullanılmış
dır. 

1922 de Tahirül. mevlevi (B.: Olgun, Tahir) 
çıkardığı «Mahfil» isimli mecmuada okculuk
dan bahseden bir makalesinde söz gelimi ile 
şunları yazıyor : 

«... Davud paşa Sahrasında, birbirinden se
kiz on arşın uzakda dikili iki taş gösterdiler, 
birinin menzil, diğ.erinin ayak taşı olduğunu ha
ber vermekle beraber okun atıldığı yerdeki ni
şana ayaktaşı, okun düştüğü yerdeki nişana da 
menzil taşı denildiğini söylediler; taşların yii· 
nına gittim. Zamanın tahribi ile silinmiş, bo
zulmuş kitabelerini okumaya çabaladım. Kıra
at edebildiklerimi yazıyorum; birinci taşın ki
tabesi: 

Hazreti Sultan Mehmed Han 
Padişihı din ü zıllı Müstean 
Şihi Alem serveri sahib kıran 
Fitim Eğri vü Ta.huri metin 
Bu feziyi dil . küşiyı seryr ldüb 
Devletü şanı ile al ~i cihan 
Kavs burcun gün gibi menzil kılub 
Kabzasına aldı bir zerrin heınan · 
Tiri maksildu o ,dem pertib lditb . 
Şastı pikinde o tiri canısttan 

•••••••••••••••••••1-011•1•••••••••••••••••1••••• 

Ya ilihi Saad Vekkas Veli 
Destgir ola o ıihe her zaman 

················································ 

Yümni iklıaliyle hoş tilı'ihdir 
«Menzili şi!lıi bu sultani nişan» 

101z (M. 1603 • 1604) 

«İkinci taşın kitabesinden yalnız şu tarih 
beytini okuyabildim: 

Hafıza dikildi .çün ayak taşı tirilıdir . 
«Menziline kondu Sultan Ahmedin ayak taşı» 

. 1015 (M, 1606-1607) 

«Demek ki iki padişah buraya gelmiş, ve 
buna ok atmış» (Mahfil Na. 27). 

Pek kıymetli bir şair ve edebiyat tarihi 
bilgini olan Merhum Tahir Olgun, bu son cüm
lesi ile Davudpaşa Sahrası ve bu sahradaki sa
ray hakkında bir bilgisi olmadığını gösteriyor; 
nitekim aynı makalesinde Davudpaşa Sarayının 
azametli kalıntısı için de: « ... kubbesinin kur
şunları sıyrılmış, duvarının mermerleri dökül
müş ve gaaliba birkaç sene evveline kadar ceb
hanelik olmak üzere kullanılmış heybetli bir 
bina ... » diyor .. 

Mevcudiyetlerini muhterem üstadın bu ya
_zısmdan öğrendiğimiz bu iki nişan taşının aki

. betinden haberdar değiliz. 
Geçen asır başlarında da Üçüncü Sultan 

Selimin Enderunlu Zülüflü ağalara Davudpa
şa sahrasında oynattığı büyük bir atlı cirid e
yunu, mabeyincisi Naşid İbrahim Bey tarafın
dan uzun bir manzume ile tesbit edilmiştir. 

Davudpaşa Sahrası İstanbul halkı için de 
asırlar boyunca bir mesire olmuşdu. 

DAVUDPAŞA SARAYI - Bazı metinler
de Davudpaşa Kasrı adı ile de kaydedilir; ts
tanbulun şehir sınırı dışında hem mimari hem 
de hatıraları mühim ve -meşhur bir binadır: 
Topkapu dışında eski Edirne yolu üzerinde 
kendi adına nisbetle · Davudpaşa Sahrası diye· 
anıla gelmiş mevkide, Çırpıcı ve Haznedar de
releri arasındaki tepenin doğu yamacı üzerin
de, bir ya:ndan İstanbul surlarına, diğer yan
dan Bakırköyi.ine doğru uzanan geniş bir saha
ya hakim bir noktadadır. Bu sarayın XV. asrıil: 
ikinci yarısında temelini atan, saraya ve kurul
duğu sahraya adını veren İkinci Sultan Baya
zıda 1482 ile 1497 arasında onbeş yıl sadrazam
lık yapmış Davudpaşadır (B.: Davudpaşa). · 

Geçen asırda aynı mevkide yapılmış olan 
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bir kışla da «Davudpaşa Kışlası~ adı ile anıla 
gelir; eski Edirne yoluna göre kışla azıcık ge:
ride kalır, ve sarayın bulunduğu yamacın et
rafa daha hakim bir yerindedir. 

Istanbulun fethinden sonra açılan Avrupa 
(Batı) seferlerinde, Türk ordusu, devlet mer
kezi olan Istanbuldan yalnız kapukulu asker 
ocaklarından sefere memur kıt'alardan mürek
keb olarak sefer yoluna çıkardı ve o ilk hare
ket günü ilk konak yeri olarak Davudpaşa Sah
rasında durur, burada son teftişler, yoklama· 
lar yapılır asıl seferi yürüyüş buradan başlar-, 
dı. Sefere memur edilmiş eyalet askerleri (Yer
li kulu askeri, timarlı sipahiler), «Beylerbeyi», 
«Sancakbeyi» unvanlarını taşıyan kumandan
ları ile, bundan sonraki konak yerlerinde takım 
takım gelerek orduya katılırlardı, Eğer bizzad 
sefere gitmeyecekler ise, padişahların, orduyu 
Davudpaşa Sahrasından uğurlaması, ve sefer 
dönüşü de orduyu keza Davudpaşa Sahrasında 
karşılaması bir an'ane olmuştu. İşte Sultan Ba· 
yazıdın veziri azamlanndan Davudpaşa bu sa· 
rayı, padişahlara mahsus olarak bu an'anenin 
doğurduğu bir ihtiyac karşısında inşa ettirmiş
di; 1497 den evvel yapılmış olan ilk Davudpa
şa Sarayının mimarı bilinmiyor. Bu ilk sarayın 
zamanımıza bir harabe izi dahi intikal etme~ 
mişdir. 

Türk ordusunun sefere çıkışında ve sefer 

dönüşünde devlet an'anesi haline gelen uğurla
ma ve karşılama törenlerinde yer alml§ bu sa
rayın, Avrupa seferlerinin en parlak, haşmeti~ 
devri olan XVI. asırda, ve bilhassa Kanunı 

Sultan Süleyman zamanında, Davudpaşadan 

kalma bina ile yetinilmeyeceği muhakkadir. 
Davudpaşa binası sarayın Kanuni devrinde yık
tırılarak, tarih kaynaklarımızda artık «Davud
paşa Bahçesi» denilmeye başlanmış ~lan yerin
de yeni bir saray inşa edilmişdir; Istanbulun 
surlar dışmdı:ıki mesirelerinden bahseder iken 
saray veya kasır diye bir bina adı kaydetme· 
den:' «Davudpaşa Bağçesi Sultan Süleymanın 
binası ve Mimar Sinanın eseridir» diyor. Fakat 
«Tezkiretül Bünyan» da Mimar Sinan yapısı 33 
saray arasında Davudpaııa Sarayının adı yok
dur; halbuki aynı eserde yine padişahlara mah
sus iki yapı: «İskender Çelebi Bağçesi Sarayı 
(Floryada) tecdiden bina olundu; Halkalı Sa
rayı tecdiden bina olundu» diye ~aydedilmiş
lerdir. 

Kesin olarak bilinen Davudpaşa Sarayını 
ikinci defa olarak · yeniden yapdırtan Birinci 
Sultan Ahmeddir (Padişahlığı· 1603-1617); sarayı 
yapan da Sultanahmed Camiinin mimarı Sedef
kar Mehmed Ağadır (B.: Mehmed Ağa, Sedef
kar). 

XVI. asırdan kalma Sancak Köşkünün an
cak duvarları bulunmaktadır. 

An'ane haline gelmiş ordu bir merasimin-

Davudpap Sarayı 

(Reıim: Sabiha Bozcalı) 
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de padişahların yanlarındaki kalabalıkla birlik
de birkaç günlük ikaametleri için yapılmış olan . 
Davudpaşa Sarayı, on yedinci asır ortası:ıda 
kırk yıl padişahlık yapmış (Padişahlığı 1648 -
1687) çılgın bir av meraklısı Dördüncü Sultan 
Mehmed tarafından İstanbulda tercih edilmiş 
bir ikaametgah olarak kullanılmış ve saray en 
parlak yıllarınl o devirde yaşamışdır; padişa
hın cemaatle namaz kılması için sarayda bir 
mescid yapılmış, bir müddet sonra da Cuma na
mazı kılınabi1mesi için bir minare inşa edilip 
bir de minber konularak mescid camie tahvil 
edilmişdir (B.: Davudpaşa Sarayı Mescidi). 

Bu padişahın Davudpaşa Sarayına ilk gidi
şi hicri 1066 yılı sefer ayının üçüncü perşenbe 
günüdür (2 Arafık 1655); Sultan Mehmed 13 
yaşında idi, sadrazam Köprülü Mehmed · Paşa 
Erdal seferine çıkarken çocuk padişahı o asırda 
ihtilaller şehri haline gelmiş olan istanbulda 
bırakmayı tehlikeli görmüş, ·Edirneye götür
müşdü. Köprülü seferde iken Anadolu Abaza 
Hasanın etrafında toplanmış valilerle· sancak 
beylerinin büyük isyanı çıkdı; padişah tarafın
dan merkeze çağırılan sadrazam Edirneye dö
nünce oradan Sultan Mehmetli de alarak İstan
bula geldi ve hemen asi · paşaların tenkili için 
Anadolu yakasına geçdi; devrin müverrihlerin
den Fındıklılı Silahdar Mehmed Ağa şöylece 
anlatıyor: 

« ... Orduyu Hümayun Davudpaşa menzili
ne geldi, padişah oradaki saraya indi; görülen 
lüzum üzerine İstanbul şehri içine girmedi. İki 
gün sonra Ordu Davudpaşadan Kağıdhane Sah
rasına geçdi, padişah da Davudpaşa Sarayın
dan Kağıdhane Sahrasında kuı;:ulan otağına 

çıkdı, Kapukulu askerinin ulufesi verilecekdi. 
paranın noksansız tedarikine kadar Kağıdhane
de kalmak icab etti. Mevsim kış, durmadan 
yağmur yağıyor, yağmur kara çeviriyordu. Çok 
sıkıntı çekildi. Nihayet para geldi, ulufe, sabahı 
bile beklemeden, gece meşaleler altında dağıtıl
dık.dan sonra seferin 14 üncü pazar günü padi
şah, sadrazam, ordu, bütün vüzera ve ümera 
gemilerle, yine İstanbul içine uğramadan, Üs
küdar yakasına geçdiler ... ». 

. Köprülü Mehmed Paşa gibi diktatör bir 
sadrazamın lstanbuldan çekinmesi, çocuk padi
şahın üzerinde ·devlet merkezine karşı bir vah
şet .uyandırmış, saltaıiatınin sonuna kadar Edir- · 
neyi İstanbula tercih etmiş, ancak yazları gel
diği !stanbulda da, şehir içindeki · Topkapusu 

Sarayından ziyade Üsküdar Sarayında, Boğaz 
içi kasırlarında ve bilhassa Davudpaşa Sarayın
da oturmuşdur. 

Aşağıdaki satırları yine Silahdar tarihinin 
hicri 1088 (Miladi 1677) vekaayi arasından nak
lediyoruz: « ••• Padişah hazretleri Üsküdar Sa
rayından istavroz Bağçesine, oradan Kandilli 
Bağçesine (Bu bağçelerdeki kasırlara), oradan 
da Karaağaç Yalısına (Haliçde Mezbahanın ol
duğu yer) göç etti. Güz eyyamı olduğundan, 
adeti veçhile avlara çıkmak için o yalıdan da 
Davud paşa Sarayına nakletti. .. ». 

1683 de Viyananın ikinci muhasarasının 

mağlubiyet ile sona ermesi ve korkunç bir boz;. · 
gun devrinin başlaması, av hastası Dördüncü· 
Sultan Mehmetli hükümdarlık vazifesinin başı
na döndüremedi, çok ağır masraflarla yapılan 
avlanna devam etti, hem halkın, hem askerin 
nefretine hedef oldu. Bilhassa İstanbul halkı, 
hükumeti ve orduyu na ehillerin eline bıra~an 
ve yalnız kendi eğlencesini düşünen padişahı 

bozgun felaketinin en büyük sorumlusu bildi. 
Silahdar Fındıklı Mehmed Ağa hicri 1097 (mi~ 
ladi 1686) vak'aları arasında şöylece anlatıyor: 

«... Bozgun devam ediyordu, nihayet Bu
din de düşman eline geçdi. İstanbulda camiler
de vaizler avlarda dolaşmakdan başını alama
yan padişahı ağır şekilde ittiham ediyordu. Sul
tan Mehıned İstanbulda idi, fakat Davudpap 
Sarayında oturuyordu; Şeyhülislam Ankaravi 
Mehmed Efendi: 

- Lütfet padişahım!... birkaç gün şikar
dan el çek, ya sarayı hümayununa veya yalı
lardan birine teşrif buyur, şu dedikodu basıl.; 

sın da sonra yine zevkinde ol.. siz avdan vaz · 
geçmeyip burada oturdukça ağızlar kapanmaz, 
ortaya bir yaramaz çıkarsa, halkın kalbi size 
karşı çok kırıkdır, onun p~ine takılır, fitne
nin def'i mümkün olmaz!. .. dedi. 

«Padişah da: 
- Avdan vaz geçdim.. inşallah birkaç gü

ne kadar buradan Tersane Sarayına geçerim ... 
dedi, ve birkaç gün sonr-a Davudpaşa Sarayın
dan Tersane Sarayına göç etti. .. ». 

Birkaç ay sonra da cebhede haşlayan bir as
keri ihtilal sonunda Dördüncü Sultan Mehmed 
tahtdan indirildi. Davudpaşa Sarayma bir şe&
met çökdü. Zaferler dev:ri kapaiımışdı, ordunun 
tantanalı merasim ile uğurlanınası zafer. neş'e-

' ' si ile karşılanması tarihi bir hatıra oldu. Davud-
.paşa Sarayı harabiye terkedildi. Fakat bina, 
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müştemilatı ile Türk yapı san'atının çok güzel 
esederinden biriydi; çökmesine de gönüller ra

. zı olmadığı için orada yapılan tamirle ayakda 
tutuldu: 

«... Davud paşa Kasrı çok harab bir halde 
iken bu yıl tamir edildi..» (Vasıf Tarihi, H. 1175 
= M. 1761-1762 vekaayii). 

« .. Eski seferlerde hatıraları çok büyük o
lan Ok Meydanı Tekkesi ile Davudpaşa Sarayı 
pek harab halde idiler. Üçüncü · Sultan Selim 
Orduda ıslahat yaparken ve yetii hatb silahları 
ile uğraşırken teberrüken bu iki kadın bina
mın tamirini de irade buyurdu, ve tekke ile sa
ray kısa z·amanda tamir olundular .. » (Cevdet 
tarihi, H. 1203 = M. 1791 vekaayii). 

« •• Dersaadet civarında Davudpaşa Sarayı 
ile ittisalindeki Camii şerif devri zaman ile mü
şerrefi harab olarak imar ve inşaları, ve Davud
paşa Kışlasına dair bazı ebniye tanzimi lazım 
geldiğinden sarayın · atik kargir ve ahşab daire
leri ile hariciyesindeki ebniyenin tamir ve tec
didi, ve çeşmelerin yolları ile iki ahır inşası hu
suslarının 8000 bu kadar kuruşa ·mal olacağı an
laşıldığından tarafı şahaneye (İkinci Sultan 
Mahmuda) arz oluı;ıdu. Padişah bu kadar para 
ile bu işlerin yapılamayacağını söyleyerek ta
mir için yeni bir keşif yaptırmasını defterdara 
irade buyurdu .. » (Lütfr Tarihi, H. 1243=M. 
1827 - 1828 vekaayii). . 

Uçüncü Sultan Selim Davudpaşa Sarayını 
tamir ettirdikden sonra bir gün buraya kalaba
lık bir maiyetle gelerek enderunlu ağalara bü
yük bir atlı cirid oyunu oynatmısdı; bu vesile
ile yakın bendelerinden mabeyinci Naşid İbra
him Bey 66 beyitlik bir kaside yazmışdır, iki 
beyitini alıyoruz: 

Teı;niıiye gürMıi bendeg6ıu seyr i~ bir gtuı 
Büıiı emreyledi şilbi cibaın Da'VUdpAşiya 

Kudluımi;rle o deşti dilküıa cennet nümun oldu 
Otmıdu ıevketii iktıal ile kasrı lerabziya . 

29 ve 37 yıl ara ile bu üç tamir kaydından 
anlaşılıyor ki Davudpaşa Sarayının 1762 ve 1791 
de gördüğü tamirler pek sathi olmuşdur. 1828 
de düşünülen tamirin tahakkuk edip etmediği
ne dair başka bir kayde rastlanmadı; fakat 1848 
de Sultan Abdülcemidin Veli-efendi · sahasında 
bir askeri manevrayı bu saraydan takib etmiş 
olması o · tamirin yapıldığını gösterir. 

Eski an'a'?,eye göre Davudı>aşa Sarayında 

Orduyu Hümayunu karşılayan son padişah 
Dördüncü Sultan Mustafa olmuşdur, fakat bu 
karşılama tamamen siyasi endişelerle yapılınış
dı. Ordu seferde iken Yukarı Boğaz kalelerin
deki Laz yamakların ayaklanma,sı ile başlıyan 
ve tarihimizde « Vakai Selimiye» ve «Kahakcı 
Mustafa Vak'ası» isimleri ile anılan ihtilalde 
Uçüncü Sultan Selim tahtdan indirilmiş, yeri
ne Dördüncü Sultan Mustafa geçmiş, o sırada 
Rusya ile de mütareke imzalanmış, Orduda bu
lunan Sultan Selim taraftarları Ruscuk Ayanı 
Alemdar Mustafa Paşanın etrafında toplanmış
lar ve Alemdarın milislerinin, silah kuvveti ile 
Sultan Selimin tekrar tahta çıkarılmasına. ka
rar vermişlerdi; bunun için de Ordunun 1stan
bula dönmesi, Alemdar Paşa ile sair Rumeli 
ayanlarının da. askerleri ile. beraber orduya 
katılarak Istanbula gitmesi lazımdı. Sadrazam 
ve serdar Çelebi Mustafa Paşa, mütarekeden 
istifade ederek İstanbula gidilmesi için ikna 
edildi ve, devlet merkezinde ciddi bir endişe 
uyandıran bu gelişe, Alemdar Paşa ile sair Ru
meli ayanlarının yeni padişaha arzı ubudiyet 
süsü verildi. 1808 yılında Dördüncü Mustafa iş
de böyle bir siyasi endişe ile Davudpaşa Sara
yında orduyu istikbale çıkmışdı. Ruscuk yara
nından Ramiz Efendi Alemdar Paşaya Sultan 
~ustafanın Davudpaşada tevkif edilerek işi 

kestirme yoldan bitirmeyi teklif etmiş, fakat 
Alemdar Mustafa Paşa: «Böyle kahbelikle iş 
görmek merdHğe yakışmaz!. .. » diye teklifi red 
etmişdi. O gün padişah ve bendeganı o kadar 
telaşlı idiler ki, vak'anüvisin tarifi ile: ıtdırıntı 
kabilinden yeniçerilerin karşısında · Alemdar 
onbin kişi kadar olan muntazam ve fedakar as,. 
kederini görüp dehşet içinde kalmışlar» ve Da-

' vudpaşa Sarayında Sadrazam Serdar ile. yanın-
dakilere miıtad ziyafet de verilememiş, istikbal 
merasimi bir kahve ikramı ile bitmişdi. 

Lütfi Tarihinin 1828 yılı vekaayii arasında
ki kaydından açıkca anlaşılıyor ki Davudpaşa 
Sarayı, kısmen kargir, kısmen ahşap daireler
den mürekkeb ve hayli müştemilatı olan büyük 
bir saraydı;. Muhakkak ki geçen asır başındaki 
o tamirde, bilgisizlik yüzünden, tarihi sarayın 
her tarafı Birinci Sultan Ahmed camiindeki çi
nilerin benzerleriyle kaplı olduğu halde kırıla
rak sökülmüştür. 

1942 yılı aralık ayında. Yüksek Mimar muh
terem Sedad· Çetintaş bu saray hakkında mu
harir __ Sela.h~ddin Güngöre şunları anlatmıştır: 
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«1938 yılı içinde bir gündü, İbrahim Paşa 
sarayı içın yaptığım kavgaları gazete sütunla
n.uaa taKıb eaen vavudpaşa Kışlası komutanı
nın, nuvıyeti oır türıü anh,şılamıyan bu binayı 
teşhls içın beni davet ettiğini söylediler. Haberi 
getıren Sacıeddin Nüzhet, Dr. Osman Şevki U
lucıağ ve Rıfkı Melıil ile birlikte Davudpa§aya 
gıttı.l.{, Binayı daha görür görmez mütaleamı 
söyledim: 

- Kesin olarak bir şey diyemem ama, Sul
tanahmed camiini yapan mimar Sedefkar Meh
med Ağanın yapısını andırıyor; ancak içine gi
rip yakından inceleyince bu kanaatim değişe
bilir! dedim. 

«Binayı köşe bucak dolaştıktan sonra ka· 
naatim değişmek şöyle dursun, bir kat daha 
kuvvetlendi: Burası Birinci Ahmed zamanında 
yapılmış bir kasırdır .. dedim. 

«Sarayın alt salonundaki çeşme kitabesin
de Birinci Ahmedin manzumesini okuyup dış 
kısmında gene ayni padişah devrinde dikilmiş 
bir nişan taşını görünce artık hiç şüphe kalma
dı; tarihimizin meşhur Davudpaşa sarayı" işte 
burasıdır, ve Birinci Ahmed devrindeki eserle.: 
rin çoğu gibj, bu da Sedefkar Mehmed Ağanın 
eseridir. 

«Sarayı, ilk defa tet~ eden, ben değilim. 
En başta büyük şair Yahya Kemal, sonra, Ham
dullah Suphi merak edip gezmişler. Fakat bi
na, o derece harab · birçok asırların eklemeleri 

' ile hüviyetini o kadar değiştirmiş, o. derece tah-
rife uğramıştı ki, eski mimari eserleri uzun 
müddet etüd etmiş olanların bile sathi bir tet
kikle işi kestirip atmasına imkan yoktu. 

«Sarayın eski halini size birkaç kelime ile 
anlatayım: Merdiven molozlarla kapalı. Üst 
katla alt katı birbirinden ayırmı§lar. Bütün sa
hanlık pencereleri kapı haline getirilmiş. Sara
yın şimal cihetindeki kapısının verandası mah· 
volduğu gibi kapısı da örülüp baştan başa sı

vanmış. Ortadaki büyük mermer direk hiç gö
rünmüyor. Ust katın taraçasına o kadar çok 
toprak yığmışlar ki, üzerinde biten otlardan a
deta küçük bir koru peyda olmuş. 

«Bazı odaların kapılan gene moloz taşı ile 
örülerek battal edilmiş. Hasılı bina. içerden dı
şardan acayib bir şekle sokulmuş. 

«Once binanın planını çizdim, şimdi de te· 
mizlemeye çalışıyorum .. ». 

Değerli bilgin Yüksek Mimar Sedad Çetin· 

taş ile Davudpaşa Sarayının harab kalıntısr için 
de konuşan Selahaddin Güngör, 1942 de Cum
huriyet Gazetesinde intişar etmiş makalesinde 
kendi müşahadesini de şöyle tesbit ediyor:·. · 

«Sırasında, kendisi de bir ırgad gibi çalı. 

şarak, sabah akşam, gide gele, yirmi beş gün
de sarayın önünü açtırmağa muvaffak olan Se
dad Çetintaşın, bu çetin işten ne derin bir zevk 
duyduğunu anlamak için kendisini yakından 
tanımak gerek ... Bir yandan benimle konuşu
yor, bir yandan da toza toprağa bulanarak bir 
moloz yığınından öteki moloz yığınına atlıyor. 
Kah elinde bir cam kırığı, kah · bir küçük çini 
parçası ile yanımıza dönüyor. 

«Davudpaşa sarayının bilhassa üst katın
daki geniş salon hakkında Çetintaşın bana an
latacak çok şeyleri vardı. Zaten o, anlatmasa 
da, İzniğin en nefis çinileri, Marmara adasının 
ve daha bilmem nerenin en par lak mermerleri 
ile bezenen bu muhteşem salon, bir zamanlar 
ne heybetli toplantılara sahne olduğunu kendi 
hal dili ile bize söylüyordu. 

Fakat ah şu çiniler .. Tırnakla kazınmış gibi 
delik deşik edilerek şimdi sadece izleri kalan o 
yeşil mücevher parçaları. Zaman mı çok mer
.hametsizmiş, biz mi fazla kayıdsızmışız? Gali
ba ikimizde de kabahat var. Bari, bundan son
rası için elde kalanları kurtarabilsek. 

«Salonu bir çırpıda tarif etmeğe çalışaca· 

ğım: Tepemizde, geniş bir kubbe. Yer yer çat
lakları var. Hatta kilid taşlarından birkaç ta
nesi yerinden oynadığı için bina, gitgide tehli
keli bir duruma da girebilir. 

«Gayet sağlam bir harcla yapılan duvarla
rın ötesinde berisinde yekpare mermerle kaplı 
küçük raflar var. Köşede büyük bir ocak ... Ha
sılı, ağır, yüksek üslılblu, temiz bir. kubbealtı 
salonunda bulunuyoruz. 

llerde, Davudpaşa sarayını, yalnız mimarın 
fırça ve kalemi ile değil, çekic ve kazma ile ya
ni hakiki şekilde, restore (ihya) etmek lazım
geleceğini de bu vesile ile kısaca kaydetmeği 
unutmıyayım» ·(S. Güngör). 

Sedad Çetintaşın bu temizleme teşebbüsü
.. nü tenkid edenler de olmuşdur; aşağıdaki satır· 
ları Turing Kl.iib bulteninden alıyoruz: 

«Asarı kadimeden Davudpaşa köşkünün 

ötedenberi harablığa maruz kaldığı ve son za
manlarda da Mimar Sedat Çetintaş'ın ika eyle
diği hasar ile de bütün bütün fena bir duruma 
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girdiği ötedenberi tebarüz ettirilmiş ve ahiren 
bu. köşkün tamirine karar verildiği ve teşebbüs
te bulunulduğu anlaşılmıştır. Geçenlerde Eski 
Eser !eri Koruma Encümenince topluca gidilip 
mezkur köşk bir daha tetkik edilmiş ve maale
sef bilinen harablığın bir misli daha arttığı an
laşılmıştır. Merasim Salonunun zemini söküle
rek altındaki salonun kubbesi açıkta bırakıldı
ğından açık pencerelerden giren yağmur ve 
kar gibi tesiratı havaiye ile sıvalar dökülmüş, 
demir kirişler meydana çıkmış bakiye kalan 
pencere söğeleri sökülerek bir kenara konmuş, 
teshin ocaklarının cephe sütreleri yıkılarak ate
şe mütehammil tuğlalar çıkarılıp bir köşeye yı
.ğılmak üzere hemen nakle müheyya bir halde 
ihzar edilmiş ve yukarı ka.tta. yalnız bir pence
.renin parmaklığı kalmıştır. Bekçisiz ve bakım
sız olan bu -kıymetli parça giren çıkan belli ol
mıyacak bir haldedir. Muhitte askerler ikamet 
etmekte ise de bu hususta muhatap addedile
cek ne bir makam ne de bir şahıs bulunmakta
dır. Bu vaziyette devam edildiği ve bir an ev
vel, yani bu kışa kadar, bir miktar muhafaza 
tedbiri alınmadığı takdirde, binanın mühim kı
sımlarında rn1,1tlaka yıkıntılar husule geleceğin
den şüphe yoktur». 

Çalınabilecek, aşınlacalç: demek var iken 
«hemen nakle müheyya bu halde ihzar edilmiş• 
gibi imalı bu cümlenin kullanılması ve «ikaa 
eylediği tahrib» diye de mesnedsiz bir ittiham, 
yukarıdaki bendin bir ilmi tebliğ kıymetini dü
şürmektedir; o bendin katibi tarafından Sedat 
Çetintaşın, unutulmuş bir abidenin daha ·1942 
de ilk defa olarak hüviyetini beyan eden kimse 
olduğu hakikati karşısındaki gafleti şayanı e
sefdir. 

Davudpaşa sarayı - kasrının zamanımıza 

kadar gelebilmiş kısmı halen restore edilmiş 

bulunmaktadır. 

DAVUDPAŞA SARAYI CAMÜ - Topka
pusu dışında eski Edirne yolu üzerinde meşhur 
Davudpaşa Sarayında (bu sarayın kuruluşu 

onbeşinci asrın ikinci yarısı içinde) on yedinci 
asrın ortalarında Dördüncü Sultan Mehmed 
tarafından yaptırılmıştı, halen mevcud değil

dir. Hadikatül Cevami şu malumatı veriyor: 
«Davudpaşa Sarayı Sultan Beyazıdı Veli 

vüzerasından Sadrazam Davud Paşanın binası
dır; bu saraydaki mescidi . Dördüncü Sultan 
Mehmed yaptırmıştır, saydü şikardan çok zevk 
aldığı için ve daima Davudpaşa .sarayına gidip 

geldiğinden beş vakit namazda ve bilhassa cu. 
malarda cemaati tesire olacağından Davudpa· 
şa sarayına mezkur mescidi bina, ve minber da
hi koymuştur ve o civan ihya etmiştir. Bu ca
mie Uşşakizade Abdülbaki Efendinin taridir: 

Hasılı tarih için Baki didim 
«Ciırıii Sultan Muhammed Hana gel» 

H. 1061 (1651) 

Vak'anüvis Raşid Efendinin Hicri 1076 (Mi
ladi 1665-1666) vekaayii arasında sır kayıdd:m 
Dördüncü Sultan Mehmedin Davudpaşa ~ara
yında yaptırdığı mescide tam onbeş sene sonra 
minber koydurduğu ve o zamana kadar bu mes
cidin minaresi yok iken bir minare yaptırdığı 
· öğreniliyor: 

«Cuma namazı da kılınması için padişahın 
fermanı ile Davudpaşa sarayındaki mescide bir 
minare inşa edildi ve mescide minber kondu. 
Davudpaşa Sarayı minaresinde ilk ezan 23 Ce
maziyelevvel 1076. Cuma günü (1 Aralık 1665) 
ve ilk Cuma namazı o gün kılındı. İmamı Sul
tani İbrahim Efendi beliğ bir hutbe okudu, . 
Şeyh Vani Mehmed Efendi de 'kürsüye çıkıb 
vaızda bulundu. O kadar kalabalık vardı ki ce
maat camie sığmadı, pencere içlerinde bile na
maz kılındı•. 

1828 de saray ile beraber harab bir halde 
bulunan cami İkinci Sultan Mahmud . tarafın
dan tamir ettirilmişdi; pek az sonra o civarda 
aynı padişah tarafından bir kışla inşa edilince, 
cami askere ibldet yeri ·olmuştur. (B.: Davud
paşa Sarayı; Davudpaşa Kışlası). 

DAVUDPAŞA SüLEYMANI - XVII. asır 
vezirlerinden ve İkinci Sultan Osmanın kaatili 
Kara Davud Paşanın adamlarından; paşanın 

doğancılarından olub Bunkar denilen bir sazı 
çalmakda zamanın sayılı ustalanndandı, hayatı 
hakkında başka bilgi edinilemedi. 

Bibi: Evliya Çelebi, Seyahatname, I. 

DAVUDPAŞA TAŞ OCAKLARI - XVII. 
asır ortasında İstanbulun en meşhur taşacakları 
idi; Evliya Çelebi, Seyyahatnamesinde ve ese
rin İstanbul Madenleri bahsinde (Cild I, sayfa 
69) mübalagayı sever dili ile şöyle anlatıyor: 

« Üçüncü maden- Edirne Kapusu dışında 
Davudpaşa Bağçesi yanında yedi yerde taş ma
denleri vardır ki bir diyarda benzeri yokdur. 
Bin yıldanberi her gün niceleri deve, eşek, ka
tır yükü taş çıkarılır, sanki deryadan katra, gü-
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neşden zerre ~.lınmış gibi orada taş tükenmez; 
sanki yeniden taş hasıl olur, Hızır Madeni der
ler, sert bir taşdır. Ayasofya binasında Hızırın 
delaleti ile bu taş kullanılmıştır. İşlenmesi de 
kolay makbul bir taşdır». 

DAVUD SAHIB EFENDİ - Onsekizinci 
asır hattatlarından, İstanbulludur, 1748 de yüz 
yaşında ölen hattat Bosnalı İsmail Efendinin 
oğludur: yazı sanatını asrın büyük üstadların
dan Mirahur Camii İmamı Emir Efendiden 
meşk etmiş, fakat yazılarına imza koymak için 
izin almadan hocası vefat ettiği için i<:azetna
mesini hattat Taşmektebli Rakım Mustafa E
fendi vermişdir. Arpa Emaneti' katibliğinde bu
lundu. 1773 de ikinci defa olarak hacca gider
ken Şam'dan bir konak ötede vefat etti. 

Bibl.: Müstakihzade, Tuhfei Hatta.tin. 

DAVUD USTA - XVII. asır ortasında ya
şamış namlı bir kılıçcı ustası, Dördüncü Sultan 
Muradın kılıçcıbaşısı, Evliya Çelebi bu meşhur 
sanatkarın bir miri kılıçha:ne olduğunu tahmin 
ettiğimiz' Dimişkihanede işlediğini söylüyor (B.: 
Dimişkihane); Davud Ustanın hayatı hakkında 
başka bilgi edinemedik. 

Bibl.: Evliya Çelebi, Seyahatname, I. 

DAVUDYAN (Andon) - G_eçen asrın ilk 
yarısında şöhretli Ermeni zenginlerinden; ve 
Katolik oldukları için DüzoğuUarı (Düzyanla
rın) can düşmanlarından (B.: Düzoğlu). Çok 
karışık siyasi entrikalar ve çok büyük mali sui
-istimaller neticesi Düzoğullarının idam edildik
leri gün düşmanları bu Andan Davudyanın 

Kandillideki evinde bir ziyafet sofrası etrafın
da toplanmışlardı. Bir ailenin felaketi karşısın
da husumetin bu derecesi bütün İstanbul Er
menilerini müteessir etmişdi. Andan Davudya
nın hayatı hakkında başka bilgi edinilemedi. 

Bibl.: Dikran ~elekyan, Kazaz Artinin hayatı, Os
man Tarih Encümeni Mecmuası. 

DAVUL - «İki tarafı deri kaplı büyük bir 
kasnakdan ibaret bir musiki aleth (Hüseyin 
Kazım, Büyük Türk Lügatı). 

Istanbul ağzında bu isimle ilgili. bazı de
yimler vardır· : 

Fazla gürültüden sersemleme anlamında 

«Kafam (başım) davula döndü»; bir meseleyi, 
sırrı; ayıbı aleme yayma anlamında «Bir da
vul çalmadığı kaldı»; aslında çetin, mihnetli, 
yorucu olduğu .halde içinde olmayanlara kolay 

görünen işler hakkında: «Davulun sesi uzak~ 
dan hoş gelir" (Darbımesal); gizli yapılmas.ı 
gereken bir işi gevezelikle bozma yolunda »Da~ 
vul zurna hırsız arar» denilir. 

Asırlar boyunca Istanbulun günlük haya
tında davulun önemli bir yeri olmuşdur; dü- . 
ğünlerde, sünnet düğünlerinde, bayram yerle
ri eğlencelerinde, pehlivan güreşlerinde . zur
nanın refakati ile davul çalınınışdır; . rama
zan geceleri mahalle bekçileri sahur vaktini da
vul çalarak dolaşmak süretiyle bildirmişlerdir; 
bekçiler ve tulumbacılar mahalleleri ve semt:
Ied halkından · bayram bahşişlerini kapu kapu 
davul çalarak dolaşmak süretiyle toplamışlar
dır; gazetenin bulunmadığı devirlerde halka 
hükumet emirleri dellalları vasıtası ile ilan 
edilmiş, halkı ikaz ederek emri dinlemeye top
lamak için de dellala bir davulcu refakat et
İnişdir. 

Ruşen Eşref «Ayrılıklar» isimli eserinde 
İstanbu~un kara işgal yıllarındaki ramazanla
rında bekci davulu seslerini şu satırlarda tes
bit etmişdir : 

«Davullar, toplar ve kandillerle karşılanan 
ramazan, davullar ve kandiller, toplarla yürü~ 
tülür; davullar, kandiller ve toplarla uğurlanır. 
Türklerin geçirdiği belki en küskün ramazan 
bu olduğunu unutarak çocuk gibi sevindim. 

«Ağabani sarıklı ve poturlu bekci, elinde 
muşanba fener kapuya dikildi. Sopasını taşa 

vurdu. Manici, bu günlere pek uygun düşen tit
rek bir sesle dedi ki : 

Besmeleyle çıkdım yola 

Selam verdim sağa sola 

A benim devletli beyrm 

Vakti şerif hayır ola 

Dambır dadan dan, d'ambır dadan 

Dambır dadan dan, damıbır dadan 

«Eskiden böyle bekci kapuya geleceği ak..: 
şam sofrada ne telaş olurdu. Çocuklar yemek
den bir an evvel sıvışmak isterlerdi. Kafesler 
sürülür, manicinin yolu beklenirdi. İftardan 

yeni kalkan erkekler, beyaz entariler, şam 

hırkaları ile minderlere bağdaş kurarlar, oru
cun· keyfini gidermek için bol kahvelerle keh
rı1ba saplı çubuklardan Beyazıd Sergisinden 
alınma güzel kokulu sigaralar içerler, başla
rında gürüitü istemezlerdi.. Kadınlar üst üste 
kafes arkalarına yığılırlar ,yahud lambayı üf
leyerek kafesleri açarlardı. Cesareti, tek başı-
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na gece yanları sokaklarda sopasını vura vura 
dolaşırken beliğleşen bekci o ·akşam söz bela
gati karşısında silik kalırdı. Efendilerinden 
bahşişini istemek için parası ile tuttuğu uya
nık zekalı, sözü, ahengi düzgün şehirli manici
ye bir vilayet adamı hayret ve gururu ile, bön 
ve iyi bir tebessümle bir bakışı vardı ki unut
mak kaabil değil ! 

«Bu seferki manici, askerden yeni döndü
ğü sırtındaki alman ceketinden belli, zayıf, 

· esmer bir gene, davulu taşımakdan yorulmuş 
gibi duvara yaslandı.· İnsanları azalmış, bin 
maddi derdi içinde onbeşinci gecenin -adetini 
unutmuş ev halkında heyecan bile uyandırma
dı: 

Bize geldik, size geldik 

İnci mercan dize geldik. 

Başlar ticı iki gözüm 

Arz eyledik dize geldik.. 

Dambır dadan dan 
Dambır dadan cfaın 

«Karanlık sokaklardan şapkalı fesli ço
cuklar, siyasi dini düşüncelerin fevkindeki iki 
tecessüsleriyle maniciye sokuldular. Bekci, bir 
tatlıdan sinek kovar gibi çocukları. sağa sola aç
dı. Manici de dedi ki : 

Bekciniz kapuya geldi 

Cümlenize selim verdi. 
Darılmayın iki gözüm 

Bahşişini almaya geldi. 

Dambır dadan den 

Dambır dadan dan 

«Bekci, manicinin eskiden kalma beyitlere 
sokuşdurduğu fasahati başı ile tasdik ediyordu. 

1 . 
Çocuklar büsbütün çoğalmaya başladı. Davulla 
beraber el çırpanlar, göbek atanlar bile vardı. 
Yoldan -geçen birkaç fronsız, ingiliz neferi de 
bu kalabalığa katıldı Manici gittikçe coşuyordu. 
Ramazanı şöyle tarif etti : 

Bu aya sultan ay derler 

Kaymak ile bal yerler 

Ezelden adet kılınmış 
Bekciye bahşiş verirler 

Dambır dadan dan 

Dambır dadan dan 

«Zavallı genç, kaymakla baldan yenen ay
ların ne kadar uzakda kaldığını düşün müyor 
muydu? Türk kapularının otuz gece her gele-

ne açık olduğu o iftarlar kalsaydı davul boyun
nuna böyle ağır gelir miydi ? Acaba bahşişini 
beklediği adamlar bile baldan, kaymakdan tada
biliyorlar mıydı? Ah!. .. türklerin bol ve şen 
günlerinde, kim bilir, hangi yüreği coşkun ve 
-zekası şen bir halk şairinin tertib ettiği bu saf
dil beyit o gece ne kadar müessirdi ! 

«Artık arzu.sunun yerine getirileceğine ka
_naat getiren, fakat sabırsızlanıp sopasını taşa 

vuran bekciye de dedj ki: 

Duvardan kedi atladı, 

Bekcinin ödü patladı. 

· Merak etme Bekci Baba 

Bey kesesini · 'Yokladı. 

Dambır dadan dan 

Dambır dadan dan 

_«Hiciv ve medhiye karışık bu beyitlerde 
türk rumuzunun neşesi o kadar güzel gözükü
yordu ki... cesur bekcinin karikatürü, ne yap
dığını · görmediği efendinin kesesini açdığına 
Aair ezberden malumat verişi, cidden eli keseye 
uzattıracak kadar zevkliydi. 

Pencereler &!;llbyor 

Çil paralar saçdıyor. 

Bahşişim aldım bergüzar 

A pa!fllm eylemem inkar .. 

Ver-en eller derd görmesin 

Hak bereket versin Yezdan . 

Dambır dadan dan 

Dambır dadan dan 

«Gerçe manicinin tahmin ettiği gibi pence· 
reler açılıyordu, fakat çil paralar saçılmadı, ay 
ışığında uçuşan kirli kağıdları bekci kelebek 
avlar gibi tuttu ... » (Ruşen Eşref, Ayrılıklar, Da
vulcunun manileri: B.: Bekci; Ramazan; Ay
rılıklar; Ünaydın, Ruşen Eşref). 

DAVUL - « (Haneberduş pırpırılar argo
sunda) göt, kıç (B.: Boğça, Küfe, kase, semer)» 
(F. Devellioğlu, Türk Argosu). 

DAVULCU (Mustafa) - 1948 ile 1949 ara
sında 14 yaşında haneberdüş kimsesiz bir ço· 
cuk olub yalın ayak çul çaput içinde pazar yer
lerinde hammallık yaparak bir kazada bir baca
ğını kaybetmiş bahtsız anasının medarı 

maişeti olmaya çalışmakda idi. Pazarcı esnaf
dan iyi yürekli bir manavın verdiği küçük bir 
küfe, kendisini hammal olarak tutan bir kim
se tarafından doldurulduğu vakit çelimsiz na
rin vücudu guçlükle, adeta _ezilerek taşına bili-
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yo'rdu. Bir akşam Fatihin Çarşamba Pazarında 
ona küfesini temin etmiş olan · iyi manav en 
güzelinden ve en bahalısından iki kilo kadar 
elma vermiş : - Mustafa.. bunları anana gö
tür!.. demişdir. Elma paketini küfesine koyduk
dan sonra çocuğun karşısına yaşlıca ve üstü ba
şı gaayet düzgün,. kolları iki dizi altın bilezikli, 
parmakları elmas yüzüklü bir kadın çıkmış, 

oğlancığı hammal olarak tutmuş ve küfesini pa
zardan aldığı türlü sebze, meyva ve eşya paket
leri ile doldurmuşdur. Çocuk ile beraber evine 
gittiğinde küfesi boşaltılır iken elma paketi de 
alınmış, Mustafa : «Hanımefendi.. o elmalar 
benimdir!.. dedi ise de süslü kadın: - A!.. deli
ye bak!.. nereden olacakmış senin!.. diyerek ve 
belki de bile bile anasına gidecek o güzel elma
ları gasbetmişdir. Yüzünün melahat ve letafeti 

~ / ~-

---.ı..~ıi:,. 

Mustafa Davulcu 

(Resim: S. Boscah) 

içinin makesi olan çocuk elmalarını kurtarmak.' 
için ısrar edememiş, o boydan bayanların ağzı 
ile «salon salamancelh apartman dairesinin 
kapısı önünden ağlayarak uzaklaşır iken, kar-
şısında büyük adam merhum Muzaffer _Esen'i. 
bulmuşdur. (B.: Esen, Muzaffer). Mustafanın 

önce göz yaşlan ile ilgilenen o muallim ve mu
harrir o akşam, küfesini türlü nimetlerle dol
durarak hammal çocuğu evine, sakat anasına 

sevinç içinde yollamış, ertesi günü . de onu ça
lıştığı Vakit Gazetesine çağırmışdır. 11k: okulu. 
bitirmiş olan Mustafa -Davulcunun hammallık 
çilesi . o gün dolup kapanmış ve çocuk Muzaf
fer Esenin asil ve necib himaye kanadı altında 
,iş hayatına atılmışdır. 1965 de 30-31 yaşlarında 
bir ~irketin dürüst, genç memurlarından bulu
nuyordu, yeni evli ve bir çocuk sahibi idi; mi
safir odasını süsleyen tek bir resim var idi:· 
Ankara Caddesinde Vakit Gazetesine de arka
sında küfesi ile gittiğinde merhum Muzaffer 
Esenin gazete fotografcısına çekdirttiği resim. 

Hüsnü KINAYLI 

DAVULCU· CİVANI - Kalender meşreb 
şairler tarafından «Şehrengiz» adı verilen man
zum risalelerle medhedilen esnaf güzelleri 
arasında davulcu civanlarına da rastlanır; şeb
rengiz yollu yazılı§ «Hubannamei Neveda» 
isimli manzum mecmuada davulcu civanı şu 

beyitlerle övülmil§dür : 

Davulcu eüzeli gencin irisi 

Güm ıüm çıkar anın Davudi sesi 
Çam yannası yalın yüzlü dilaver 

Yalın yüzde duman misal hata.ver 

Pfil4d misilidir vücü.di paki 

Vatanı o şihın Anadolu· hiki 

DAVULCU SOKAĞI _:_ 1934 Belediye Şe
hir Rehberine göre Fatih Kazasının Fener Na-
hiyesinin Avcıbey Mahallesi sokaklarından; bu 
mahalle Edirnekapusu civarındadır, Eğri kapu
ya . doğru sur boyunca uzanır; Davulcu Sokağı 
Şişhane Caddesi ile Saklanbaç Sokağı arasın

da otuzbeş adımlık bir aralık sokakdır; (1934 
B.Ş.R.; pafta 8, no. 110) çok eskiden kabataş 
döşeliymiş, bakımsızlıkdan toprak yol halini al
mış; üzerinde biri 3, diğerleri 1-2 katlı dört 
kagir ev vardır (şubat 1966) · 

HAiid ERAKTAN 

DAYAK, DAYAK ATMAK - Dayak, da
yanacak değnek, asa sopa demekdir, bir kimse- · 
yi sopa, değnek ile dövmeye de «dayak atmab 
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denilir, fakat zamanımızda bir kimsenin el ile 
dövülmesine, tokatlanmasına da dayak atmak, 
hatta sadece dayak denilmektedir. Yakın geç
mişe kadar «dayak atma», mutlaka sopa ile, 
değnek ile dövmek anlamında kullanılırdı. 

Yine yakın geçmişe kadar toplum hayatı
ıtı.ızda mekteblerde, asker ocaklarında ve suç· 
lu esnafın cezalandırılmasında resmen atılan 
dayaklar vardı,. 

Dayak ya kaba et üzerine yahud çıplak 
ayak rabanma atılırdı. Çıplak ·ayak tabanına 
atılacak dayakda suçlu yere sırt üstü yatırılır; 
dayak için, ayakları bileklerden bukağı içine 
alıp tabanları, sopa veya değneği yapıştıracak 
olana yerden kaldırıp havada tam hedef olarak 
tutan ve Falaka denilen bir alet vardı. Kaba 
etine dayak atılacak suçlu ise yere yüzü koyun 
yatırılırdı. 

Yeniçeri ocağının kanlı bir şehir muhare
besi ile kaldırıldığı 1826 yılına kadar İstanbul 
zabıtası bu asker ocağının elinde idi (B.: Yeni
çeriler). Kendilerinden gayrı halkdan bir kim
seye dayak atılma cezasının tatbikine memur 
yeniçeri neferlerine «falakacı» denilirdi. Padi
şahın davlet idaresinde mutlak vekili olan . sa
dırazamlar devlet iner kezi · -İstanbul şehirinin 
de valisi, en büyük idare amiri yerinde idiler. 
Her sadırazam tarafından mutlaka yapılma
makla beraber, çarşamba günleri sadırazaınla
rın çarşıları ve esnafı teftişe çıkması bir gele
nek idL Bu teftişlerde sadrızamın kalabalık 
maiyeti arasında .falakacılar da bulunur, muh
tekir veya hilekar olduğu tesbit edilen, görü
len esnaf hemen o anda dükkanının ve halkın 
gözü önünde falakaya yatırılırdı, ve emredilen 
sayıda değneklenirdi, ve çoğu zaman dayak yi
yenlerin tabanları yarılır, ayak üstüne basamaz 
olurdu. 

Zamanımızın polis karakolları yerinde olan 
Yeniçeri Kolluklarında da bir falaka mutlaka 
bulunurdu. Uygunsuz bekar uşakları, şıkırdım 
delika:n.lılar, kadınlara gençlere harfendazlık 

eden yaramzlar suç üstü yakalandıklarında, 
kolluklarda, yeniçeri ağalığı tarafından veril
miş yetki ile kolluk amiri olan çorbacılar ta
rafından falakaya yatırılırdı. Son yeniçeriler
den Çardak Kolluğu çorbacısı ve halk şairi Ga
fa.talı Hüseyin Ağa Mısır Çarşısında Kuleli 
.Dükkanının çırağı. Attar BenJi Ömer şanında 
. yazdığı bir destanda kendi kolluğundaki bir 
dayak faslını şöyle anlatıyor: 

····················•························ 
Kolluk divanının vakti ikindi 

Bir sirik tırt.uldu didiler şimdi 

Getirin göreyim nerede o gidi 

Biı· taze yiğitrniş zeberdest feta 

Zencire vunılmuş eli ayağı 

Tığ gibi pırpın bekar uşağı 

Didiler ·l:ıu itdir soyan çardağı 

Gözellikde Yusuf misali yekta 

Didim hiç tanımam hüsünle hatır 

Sirikin cezası ip ile satır 

Falaka be:ndeki siyaset yatır 

Dayak şu şehbaza ihsinü ata 

Didim hüküm yüzdür yalun tabana 

Yiğit ağlar cür ki kıyma sen bana 

Yüz değnek satıra bedeldir ağa 

Aşkbazlık dalgası oldu bu bata 

Siyeh~rde civan misilli pel-enk 

Perişan kakülü siinbüli çelenk 

Gamze işmanndan aldım nakış renk 

Emrü fermanıma olmuş alesta 

Narayı attım ki misali mecnun 

Bre meded durun vann savulun 

Sır dökmeye halvet ·emreder kaanun 

İzin verdim ana derdin anlata · _ 

Büyük şehrin günlük zabıta vukuuatında 
yakalanub türlü suçlardan şer'i mahkemelere 
sevk edilen de hafif _suçunun derecesine göre 
dayak cezasına mahkum olur idi, o zaman da
yak için hakim huzurunda falakaya yatırılır

dı. 
Başka yeniçeriler bütün kapukulu . asker 

ocaklarının disiplin nizamında dayak cezası 

vardı. Aşağıdaki· satırları R. E. Koçu'nun « Ye-
niçeriler» isimli eserinden alıyoruz : · 

«Acemioğları falakaya yatırılırdı ve değ

nek çıplak tabanlarına vurulurdu. Yeniçerilere 
ise dayak yüzü koyun yatırılarak kaba etleri
ne atılırdı. Dayak, aşırı edebsizlik, serkeşlik, 

amire itaatsizlik, sarhoşluk, sokak.da ırz ehline 
harfendazlık suçlarında atılırdı. Ocak gelene
ği olarak, su_çlunun mensub olduğu ortanın yol
daşları huzurunda, fakat akşam namazından 

ve akşam yemeğinden sonra, tek bir mum işi
ğı altında, hemen hemen karanlıkda tatbik 
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olunurdu. Dayak yiyen neferin kim olduğu el
bet ki bilinir, lakin dayak. esnasında yüzü se
çilmez, bu suretle koğuş arkadaşlan arasında 
askerlik haysiyet ve şerefi korunmuş olurdu. 

«Dayak, yere Sfrileıı bir kilim üstünde ne
fer yüzü koyun yatırılarak kalınca kızılcık değ
neği ile kaba etlerine vurulmak suretiyle atılır
dı. Aynı ortanın kıdemli neferlerinden dört ki
şi ayrılır, dayağa yatırılan neferin ikisi ayak
larından, ikisi de kollarından basdırarak kıpır
damasına mani olurdu, dayağı da odabaşı ağa 
atardı. Dayağa getirilen nefere tekdir, tevbih 
yerinde de, dayağa nezaret eden çorbacı ağa 
sadece: - Aşk olsun yola!.. derdi. 

. «Acemioğlanları falakaya yatırılırken yeni
çeri neferlerinin kaba etlerine dayak atılması 
ne ~ikmete dayanır bilemeyiz. Her halde taban 
yaraları kapanıncaya · kadar yere · basamayıp 
zelilane sürünmesi hoş görülmediğinden ola
cakdır. 

«Dayağı hak etmiş neferin sabıkası yok ise 
değnekler senbolik, hafifce vurulurdu. Daya
ğın son haddi, şiddetle vurulmak şartı ile 2·40 
değnek idi. Fakat bir seferde hiç bir insan vü
cudu buna tahammül edeteyeceği için bu aza
mi ceza üç gece arka arkaya seksener değnek 
olarak tatbik edilirdi. Bir y·eniçeri ortasının en 
büyük zabiti olan çorbacı ağa suçlu bir neferi
ne kendi hükmü ile en çok 40 değnek attırabi
lirdi, kırk değnekden fazla dayak cezası ancak 
Ağa Divanı denilen yeniçeri mahkemesinde 
verilirdi; cuma geceleri ve ramazan ayı içinde 
dayak cezaları tatbik edilmezdi». 

Eski asker ocaklarından devren kalmış bir 
ceza olarak. meşrutiyete kadar askerlere ve as
keri okullar talebesine de dayak atılırdı, ve da
yak cezaları askeri mahkemelerce verilirdi, 
ve eskiden olduğu gibi suçlu nefer veya talebe 
falakaya yatırılmaz, yüzü koyun bir kilim üze
rine yatırılarak tıbkı yeniçerilerde olduğu gibi 
kaba etleri değneklenerek dövülürdü. Hasan 
Baba adında bir kimsenin yayınladığı «Niza
rrıiye Kapusu» isimli eserde Kuleli Askeri İda
disindeki dayak sahneleri tafsilatı ile anlatıl

mışdır; fakat bir takma isim olduğu belli Ha
san Baba bu eserini gaayetle avami bir 'dil ile 
yazmışdır, geçmişi edeble nakil yerine tehzil 
bayağılına düşmüşdür (B.: Kuleli). 

Eski sibyan mekteblerinde de mekteb ho
calarının çocukları falakaya yatırma yetkisi 

·. vardı, bu yetki çocuk velileri tarafından da öy-

lesine bir hak bilinmiş idi ki bir çocuk mekte
be verilirken: «Eti senin, kemiği benim» dem
lirdi. Bazı sadist hocalar dayak yetkilerini pek 
zalimane kullanırlardı. (B.: Sibyan Mekteble
ri). 

İlk rüşdiye mekteblerinde de dayak ceza
sı olmuş, sibyan mektebleri gibi oralarda da 
çocuklar falakaya yatırılmışlardır. Biri Sultan,
ahmedde diğeri Süleymaniyede ilk açılan - iki 
rüşdiyeden Süleymaniye rüşdiyesinin talebesi 
olmuş. Aşçı Dede İbrahim Beyin pek kıymetli 
hatıralarında çok şirin bir dayak sahnesi nak- · 
ledilmişdir: 

« ..• ders cihetinden Süleymaniyeliler, yazı 
cihetinden Sultanahmedliler birinci idi, ama 
bizim içimizde hüsnü gibi hattı da güzel Ziya 
Bey var idi, bu Ziya Bey Adana Valisi iken ve
fat eden meşhur şair Ziya Paşadır. Benim gibi 
Kandillili olup mahalle mektebinde dahi bir
likde okumuş idik. Hemşerilik dolayısı ile be
ni pek severdi, ikimiz de ondört onbeş yaşların
da idik, lakin o, o kadar zeki ve fatin idi ki su
al ve cevabda birinci hoca Numan Efendiydi 
durdururdu, Numan Efendinin ziyadesi ile sev
gilisi bir da.nesiydi. . Birgün nazır İmamzade 
Efendi mektebe geldi, bizi imtihan edecekdi, 
Ziya Bey: - İbrahim .. sen içeri imtihana gi
rince kapunun öüne otur, ben perdenin arka
sından sana söylerim, imtihanı verirsin!.. de
di. Canıma minnet memnun oldum. İmtihana 
toplu olarak girdiğimizde diğer çocukların ce
vab vermedikleri suallere ben cevab verirdim. 
Iınamzade memnun olur bana aferin oğlum der 
öbürlerinin de yüzüne· tükürürdü. Bir ara Zi
ya Bey sesini perde arkasından fazlaca çıkar
mış, İmamzade işitti, Numan Efendiye: - Per
denin arkasında birisi var, çabuk şu habisi tu
tup bana getir!.. dedi. Numan Efendi dışan çı-

. kıp da Ziya Beyi görünce ele vermemek için: 
- Kimse yok efendim.. dedi .. Fakat İmamza
de ısrar edince zaruri Ziya Beyi tutup getir
diler ve !mamzadenin emri ile Ziya Beyi fala
kaya yatırdılar. Biçare Numan Efendi eUeri tit
reyerek Ziya Beyin ayaklarına yavaşca bir · iki 
değnek vurup !mamzadenin eteğini öptü: -
Kulunuza bağışlayın!.. demesi ile Ziya Beyi fa
lakadan kaldırdılar ... » 

Büyük muharrir, tstanbulun büyük evla
dı Ahmed Rasim (B.: Ahmed Rasim, Cild 1, say
fa 443) çocukluk ve mekteb hatıralarının önem
li kısmmı «Falaka» isimli eserinde toplamışdır. 
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(B.: Falaka); pek şirin hatılar arasında dayağı 
ile meşhur Hafız· İsmail adında bir meekteb ho
casının, mektebinin talebesi olmayub hariçden 
terbiye için getirilen çocukları da falakaya ya
tırdığını anlatıyor ve falaka dayağının çeşidle
rini şöyle sıralıyor : 

«Mest üstüne hafif; mest çıkarılarak çorab 
üstüne az ağır; yalın ayak üstüne ağır; ıslak ya
lın ü~tüne daha ağır; kuvvetli bükmelerle zin
cirli falakada ıslak yalın ayak üstüne pek ağır; 
bu son vaziyetde vurulan sopa ayağın tabanın
dan birden bire kaldınlmayıp, sopanın taban 
ile teması sıkı sıkıya muhafaza edilerek yavaş 

yavaş bütün taban üzerinden deri parçalayarak 
geçirilmesi en ağır». 

Merhum Üsküdarlı Vasıf Hoca da bir ka~ 
rakol dayağı üzerine şu vak'ayi anlatıyor: « ... 

1878-1880 arasında 15-:·17 yaşlarında idim; ben
den üç yaş kadar büyük Yusuf Şah adında gü
zelliği dillere destan olmuş bir delikanlı vardı 
ki U sküdarm Doğancılar yangm · tp.ılumbası 
sadığının uşakların dandı. Yasma hanımlardan 
biri güzel oğlana göz koymuş, fakat oğlanın 

yoluna saldığı kılavuzlar, çöpcatanlarla Yusuf 
Şahı kandırarak evine getirememiş, muradına 
erememiş, muhabbeti gayze, kine çevrilmiş, bir 
gün çarşı boyundan araba ile geçerken, gençlik, 
zıpırlık, bıçkınlık şanından tulumbacı şehbazı 

da gaflet ile kadına laf atmış: - Hanımım yü
züme pek bakma, işmarını aldım ama bir · altın 
saat ile bir elmas yüzük ergenlik hediyesini al
madan gelemem! .. demiş. Yosma da fırsatı ka
.çırrnamış, hemen karakola şikayet etmiş. Ko
ca çarşı boyu, yüzlerce şahid. Irz ehli hatuna 
pervasızca laf atma, o zamanın tabiri ile «har
fendazlık» suçundan Yusufu çarşı karakoluna 
'3.lınışlar. Karakol kumandanı bu gibi vak'alar 
üzerinde titiz asabiyetle durur ve dayağı ile 
meşhur bir amansız, gaddar adam idi, halk ta
rafından takılmış lakabı· ile Cellad Süleyman 
diye anılırdı. Yusı.!f Şahı hemen fal-akaya ya
tirmış. Hiç unutmam, bir Cuma günü idi, vak'
ayı gözumle gördüm. Dayak sahnesini görme
dim, görmedim ama delikanlının feryadını ka
rakol önünde biriken halk arasında dinledim 

. , 
sesi hala kulaklarımdadır. ··Önce avazı çıkdığ.i 
kadar bağırdı. Sonra sesi perde perde alçaldı, 
ve bir inilti halinde kesildi. Tam o sırada kara -
kola bir asker paşa girdi, onun da : - Karako! 
kumandanı mısın, cellad mısın alçak herif?.: di
ye gürlediğini ve · Allaha sığınarak atılmış bir 

kaç şamar sesi duyduk. Bu paşa kim idi bilemi
yorum. Sonra öğrendik ki Yusuf Saha kırk değ
nek vurmuşlar. Destancılıkda ustam Aşık Ra
zi Yusuf Şaha dayak atan Zabtiye çavuşunu 

şu manzüme ile hicvetmişdir : 

Kıl kalemle Bihzad eylemiş tersim 

Yusııf Şah dirler ki hoş düşmüş isim 

Gedayım ne haddırn. o şahı telsim 

Büsegilıun iken o şahda ayak 

Nasıl kıyarsın da atarsın dayak 

* Koşarlı ayakla o hümıi pervaz 

Yavru pel~ misal _yangıncı şı>bbaz 

Ne reva dayakda enin ü ivıi-z 

Büsegıihım iken o şahda ayak 

Nasıl kıyarsın da atarsın dayak 

* Lan.etle yıid olsun kahbenin adı 

Bir nigıinn şerri, fitne, fesadı 

Dayağa yıkdırdı kaddi şemşidı 

Btisegahun iken o şahıda ayak 

Nasıl kıyarsın da atarsın dayak 

* Tulumbacılarm seı:veri güzel 

Hiki payı yüzbin kahbeye bedel 

Zelil idaneler lanet eyle gel 

Büsegahım iken o şahda ayak 

Nasıl kıyarsın da atarsın dayak 

* Be zalim kırılsın kubad ellerin 

Be kafir yüzülsün mülevves d~rin 

Gayyıivı ca-himdir ey şaki yerin 

Bıisega!hım iken o şa-bda ayak 

Nasıl. kıyarsın da atarsın dayak 
,' . .,.. 

« ..• Bu dayakdan sonra Yusuf Şah uzunca 
hir zaman yürüyem~di, koltuk değneği ile do
laşdı, ve en civelek, uçarlı kaşarlı çağında· tu
lumbacılığı da bırakdı ... » (B.: Yusuf Şah). 

DAYAK DİVANESİ - İstanbulda onyedin
ci asır ortalarında yaşamış bir meczub; Evliya 
Çelebi: «Kasımpaşada idi, her zaman çıplak ge
zerdi. İstanbulun şiddetli soğuğunda Ok Mey
danında kar içinde yatdığı halde mübarek ya
nakları terler idi. lki elleri omuzunda şallak 
mallak dolaşırdı» diyor. Hayatı hakkında baş
ka kayda rastlanmadı. 

DAYAN (Nazmı) - Ressam, yıllarca İs
tanbul Belediyesi İmar MüdürF.iğü ressamlığın-
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da bulundu ve yaş haddi ile emekliye ayrıldı; 
bu ansiklopedide emeği geçmiş vefakar bir 
dost; arkadaş muhitinde fedakarlığı, iyi kalbli
liği, gillügişi olmayan bir asil kişi olarak tanın
mıştır; 1893 de Aydında doğdu, Karaosman
oğulları ailesinin Osman Nuri Efendi kolun
dandır, Türkiyenin ilk mektebli avukatların

dan biri olan Osman Nuri Efendinin büyük oğ
lu Mehmed Kemaleddin Beyin oğludur; Meh
med Kemaleddin Beyin küçük kardeşi ve Naz
mi Dayının amıcası Abdülgani Seniy de bir 
muharr-ir ve diplomat olarak memleketimizin 
tanınmış simalarındandır (B.: Abdülgani Şen
iy). 

Bir maarifci ve muhasebeci olan babası 
memuriyetlerle dolaşır iken, Nazmi Dayan, ib
tidai, rüşdi ve idadi tahsilini taşrada görmüş, 
hocalarından biri de orta bir hattat, amatör bir 
ressam, kanun,- ney ve santur çalan ve musiki 
bilgisi hayli derin olan babası olmuştur. 

1911 de on dokuz yaşında bir idadi talebesi 
iken, gönüllü olarak Balkan Harbine iştirak et
ti, yaralandı, yaralı iken zatürrieye tutuldu, ~e
kahat devrinde tebdilihava için, Beyrut mek
tubcusu olan amıcası Abdülgani Seniy'in yanı
na gitti. Birinci Cihan Harbi başlangıcında Bey
rutta idi, odun kömür tevzii teşkilatına memur 
edildi, Kudüs, Gazze, Nablus ve havalisini do
laştı, Beyrutda İngilizlere esir düşdü ve· sivil 
esir olarak enterne edildi; İzmirin işgali habe
rinden sonra, içlerinde bir çok zabit de bulu
nan sekiz kişilik bir kaafile arasında ve ermeni 
muhacirleri ile beraber bir rus gemisi ile İstan
bula kaçtı, Anadoluhisarında, Anadoluya gidüb 
milli orduya katılmak isteyen Kuleli Askeri 
Idadisi talebelerini Anadoluya kaçırmak için 
delaletde bulunan gizli teşekilatda çalışdı. Ba
basından resim yapmasını çocuk iken öğrenmiş, 
fıtri istidadı ile bu hünerini inkişaf ettirmişti, 
Aşiyan Sultanisi ile Menbaülirfanda resim inu
aJlimi oldu; zaferden sonra İzmirde yerleşti, 
orada, 1925-1926 arasında aslen Aydınlı Fıtnet 
Hanım isminde bir muallime ile evlendi ki an
cak ondört ay beraber yaşadığı bu hanımdan 

bir oğlu oldu. 

!zmirde merhum Fethi Okyar'ın liderlik 
etdiği Serbest Fırka'ya intisab etti, en faal aza
lardan. biti oldu, fakat, muhalefet faaliyeti ile 
kendi laik ve inkilabcı düşünceleri arasında 
bir yakınlık göremiyerek partiden ayrıldı, Bey
rutda tavattun etmiş bir mısırlı ile evli bulu-

nan hemşiresinin yanına gitti, 1930-1931 yılla

rını orada geçirdi, küçük bir tabeleci-ressam 
atölyesi açdı; bu küçük atölyenin müşterileı-i 
arasında Hırant Canikaya İsminde bir ermeni 
tanıdı, kalpak giyen ve başı daiına önüne eğik 
yürüyen, sırtında daima bir çerkes gömleği bu
lunan ve her iki elinin baş parmakları gerisin
de dövme ile birer gemi çapası yapılmış ola':l 
bu adamın ani olarak bir Yunanistan seyaha
tına çıkması nazarı dikkatini celb etti, ki o sı- . 
rada, Türkiye Cumhuriyeti Başvekili İsmet Pa
şa da, Elefterios Venizelosun Ankara ziyaretini 
iade etmek üzere Atinaya gitmek üzere idi. 
Nazmi Dayanın şübhelerini şöyle bir hadise. 
tahrik etmişti; Beyrutdaki atölyesinde tabi ce
sametde Gazinin bir tam portresini . yapmış idi, 
bu portre, atalyenin gayet loş olan iç odasında · 
duruyordu, Hırant Canikyan, ressamı bir ziya
retinde, açık ara kapudan loşluk içindeki bu Ga
zi protresi ile gözgöze gelmiş ve boş buluna
rak elini tabancasına atmıştı. Nazmi Dayan, 
şübhelerini Türkiyenin Beyrut konsolosluğuna 
bildirdi, bir müddet sonra İstanbul zabıtası, rıh
tıma yanaşan romanya vapurundan, Yunanis
tandan dönmek üzere bulunan İsmet Paşayı vu
racak bir taşnak komitecisini tevkif etmiş, fa
kat bu adam, bir iki dakika için izin alarak 
girdiği vapurun ayak yolunda kendisini bel ka
yışı ile boğarak intihar etmişti, bu komiteci 
Hıran(Canikyan idi, vak'a şöyle cereyan etmiş
ti; Ressamın ikazı üzerine konsolosluk merkezi 
haberdar etmiş, eşkali Yunan Hükumetine bil
dirilen adam Yunanistana sokulmamış, Canik
yan Romanyaya geçmiş, ve hiç umulmayan bir 
istikametden İstanbula girmeye çalışmıştı. 

1932 de vatana dönen ressam, sanat tahsi
lini tamamlamak üzere Güzel Sanatlar Akade
misine girdi, üç sene Hikmet Onat'ın bir sene 
de Leopold Levy'nin atölyelerinde çalıştı (1934 
-1937); bu arada İmar Müdürlüğü muakkad 
kadrosuna da imtiha.n ile ressam olarak alın

mıştı ki, ancak 1940 da asli kadroya geçebildi. 
Ressam Nazmi Dayanın en güzel eserlerin

den biri 1949 da başlanmış olan Behçet Elv~r'in 
portresidir, ki B. Elver o tarihde onyedi yaşın
da bulunuyordu ve !stanbul Ansiklopedisi bü
rosunda çalışıyordu. (B.: Elver, Behçet). 

Nazmi Dayan, gayet cesur bir adamdı, bir 
gece Cağaloğlunun karanlık. bir sokağında. ken
disini soymak isteyen üç pırpırı hırhızı çil yav
rusu gibi dağıtmış, yakayı ele veren bir tanesi, 
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yediği ilk iki üç toka tın· şiddeti karşısında «Bek
çi, bekçi! ... » diye bağırarak gelen zabıta me
ıriur larına: «Ben hırsızım, tevkf edin, aman bu 
adamın elinden kurtarın» demiştir. Bir gün de 
bir arkadaşı • ile iddialaşarak geceyarısından 

sonra Yedikuleden Floryaya yaya gitmiştir, er
tesi sabah vasıta ile floryaya giden arkadaşı, 
ressamı, sabahın ilk saatlerinin letafeti içinde 
denizde bulmuştur. 

Pek cüzi bir maaş ile emekliye ayrıldigın
da geçim yolunda yurd gezilerine başlamış. 

Türkiyenin hemen her vilayet merkezinde ko
nuları yurd abideleri, yurd güzellikleri ve Tür
kiye Tarihinden hamari sahneler olan eserleri 
ile resim sergileri açmış, geniş ilgi toplaınışdır; 
sergiler için gezip dolaşır iken de durmadan 
çalış, yeni tablolar yapmışdır. Ucuz nakil vas,ı
taları ile yapılan· seyahatler ve yaşlı sanatkarın 
geçim kaygusu boyun ve omuzlar nahiyesinde 
bir halis kanser doğurmuş ve sanatkar yapıla·n. 
bir ameliyatdan az sonra 1963 yılında yine ser
gi açmak için çıkdığı uzun bir seyahatın ilk 
merhalesi olan Ankarada bir otel odasında ve
fat etmişdir; ölümünde 70 yaşında idi. 

DAYE, DAYA - Dilimize farscadan alın
mış isim, halk ağzında «Taya» diye de söylenir; 
çocuğa bakan cariye, çocuğa süt veren cariye, 
kadın karşılığında kullanılır. Aşağıdaki kıt'a 

XVIII. yüz yıl türk şiirin büyük siması Nedi
min meşhur bir şarkısında~dır : 

Şebııişinler ziyneti iguşler firtyesi 

Dahi bil yıl:br yanından aynlal, diyeri 

Sevdiğim gönlüm siirilnı ömrümün sermiyesi 

Gül yaııakh gülgülj kerrakeli mor hareli 

Yine aynı şair Kaptanderya Mustafa Paşa-
nın yalısı için'. yazdığı kasidede : 

Gıihü derya iki cinibden deriguuı eylemiş 

Sanki derya dayesi gıihsar ise lalasıdır 

GQ:h sakınmakda ruhsarm doğan giinden anın 

Bahr ise iyinedirı tal'atı zibirıdır 

diyor. (B.: Lala). 
Zamanımızda varlıklı ailelerin çocuklarına 

hakan kadınlara «dadı» adı verilmektedir; eski 
«daye» nin yerine Tanzimatdan sonra kullanıl
maya başlanmış bir isimdir. Dayeler, hizmetin
de oldukları ailenin hareminde, o ailenin bir 
ferdi gibi bilinirdi; zamanımızın dadıları ise, 
bir aylık karşılığı çocuk bakma ihtisası ile ge
çinir kadınlardır. 

DAYE HATUN - Asıl adı Ahmedbey kızı 
-Hand Hatundur, Fatih Sultan Mehmedin süt 
anasıdır; İstanbulda Tarakcılar civarında bir 
Cami .ve Demirkapuda da bir mescid, ve Edir
nede de bir cami yaptırmışdır; bu hayır eser
lerinden birincisini Tarakcılar Camii, ikincisi 
de Demirkapu Mescidi diye anıla gelmişlerdi; 
kendi kabri de Tarakcılar Camiinin avlusun
daki türbesindedir. Camii de mescidi de zama
nımızda yıkılmış .bulunuyorlardı; türbesi de ya
rı yıkık durumda idi (1963); türbesindeki kita
besinde vefat tarihi 9 sefer 891 (Miladi 14 şu
bat 1386) olarak kayıdlıdır; hayatı hakkında 

başka bilgi denilemedi (B.: Tarakcılar Camii; 
Demirkapu Mescidi). 

Bibi.: Hadikatül Cevami, I. 

DAYE HATUN - Kanuni Sultan Süley
manın dayası; Mahmudpiı.şa Camii civarında
ki Dayahatun Mescidinin baniyesi (B.: Daya
hatun Mescidi); kabri Ayvansaray civarında 
Yavedud İskelesinde Abdülvedud Camün kar
şısındaki mezarlıkda mustakil türbededir; ha
yatı hakkında bilgi edinilemedi; mescidini hicri 
937 (Miladi 1530-1531) de yaptırdığına göre bu 
tarihden sonra vefat etmişdir. · 

DAYE HATUN - Kağıdhane Köyü Mesci
dinin ha.niyesi; Kanuni Sultan Süleym.anın oğ
lu Şehzade Mehinedin dayasıdır, asıl adı bilin
miyor (B.: Kağıdhane Köyü Mescidi); hayatı 

hakkında başka bilgi edinilemedi. 

DAYE HATUN - Adı Asiye'dir, Kamını 
Sultan Süleymanın kızı ve sadırazam Rüstem 
Paşanın zevcesi Mihrimah Sultanın dayasıdır; 
Rüstem Paşanın adamlanndan Çaşnigir Ali Çe
lebinin Mahmud Paşa Camii civarinda yaptır
dığı bekar odalarının kapusu üstüne b.ir mes
cid yaptırmışdı; bu münasebetle mescidi halk 
ağzında Çanigir Mescidi diye anıla gelmişdir. 

Daya Asiye Hatunun Çaşnigir Ali Çelebinin 
anası olmak ihtimali kuvvetlidir; hayatı hak
kında başka bilgi edinilemedi (B.: Dayahatun 
Mescidi). 

BibL: Hadik.aıtiil Cevimi, I. 

DAYE HATUN - Halıcılarda Fenari İsa 
Camii civarında öksüzce Mescidinin baniyesi 
hayır sahibi bir kadın; hayatı hakkında bilgi 
edinilemedi. . (B.: Öksüzce Mescidi). 

Bibi.: HadikattU Cevimi, L 

DAYE HATUN CAMİİ - (B.: Tarakcılar 
Camii). 
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DAYE HATUN CADDESİ - Eminönü ll· 
çesinde Hocapaşa Mahallesindedir; Hüdavendi
gar ve Alemdar Caddelerinin bağlantı noktası 
olan köşebaşı ile (eski tramvay yolu ile) De
mirkapu, İstasyon Caddesi arasında uzana..'i, 
tramvay yolu tarafından gelindiğine göre sağ 
tarafı boydan boya Topkapusu Sarayına Has· 

bağce (Gülhane Parkı) kale duvarıdır; sol ta
rafda Darüssaade Sokağı, Nöbethane Caddesi 
ve Kummeydanı sokakları ile kavuşakları var
dır (1934 Belediye Şehir Rehberi, Pafta 1, · ma
halle Numarası 2). 

Uzerindeki dükkanlar hemen tamamen oto 
tamirhaneleri ile oto malzemesi ve yedek par
çaları satan yerlerdir. Kale bedenine yapışık 
ahşab evler de yakın geçmişin son, kaybı olına
ya hatıralardır. 

Caddenin başında Edirne, Otelinin altında 
teknesi çukurda kalınış · susuz, harab ve hicri 
1184 (M. 1770-1771) tarihli Zeyneb Sultan Çeş
mesi vardır. Daha ileride Çağlayan Oteli, Ya
lova-Fertek Gazoz Fabrıkası ve Şen Çorum Nak
liyat Anbarı bulunmaktadır; tesbit I ettiğimiz 
diğer iş yerleri, dükkanlar şunlardır: 6 otomal-

zemecisi, 5 oto tamirhanesi, 5 oto · hırdavatcısı, 
8 tornacı, 2 motor tamircisi, 1i bisiklet tamirci
si, 2 kaynakcı, 1 makas tamircisi, 1 oto döşeme
cisi, 1 oto boyacısı, 1 oto elektrik işyeri, 1 oto 
yedek parçası, 1 oto akümülatörcüsü, 1 oto alım 

satım bürosu, 3 kahvehane, 2 berber, 1 büfe. 
Caddenin kapı numaraları 1_:23 ve 2-52 dir. 
(ekim 1964). 

Hakkı GÖKTÜRK 

DAYE HATUN MESCiDİ - (B.: Demir

kapu Mescidi). 

DAYE HATUN MESCiDİ - (B.: Kağıd

hane Köyü Mescidi). 

DAYEHATUN MESCiDİ. - M;:ı.hmudpaşa 
civarında sadırazam Rüstempaşanın adaml~rın

dan Çaşnigir Ali Çelebinin bekar odalarının 

kapusu · üstünde fevkaani bir mescid idi, Rüs
tem Paşanın zevcesi Mihrimah Sultanın dayesi 
Asiye Hatun tarafından yapdırılınışdı (B.: Da
ye Hatun); geçen asır içinde tesbit edemediği
miz bir tarihde bekar odalan ile beraber yok 
olmuşdur; halk ~ğzında bekar odalarına nisbet
le Çaşnigir Mescidi diye anılırdı. 

DAYE HATUN MESCİDİ - Eminönü 
merkez nahiyesinin Hobyar Mahallesinde Ho
cahanı Sokağı ile Tereke Sokağının kavuşağı 

köşesindedir. Hadikatül Cevami şu malumatı 
veriyor: «Mahmudpaşa Camii civarındadır; ba
niyesinin · Kanuni · Sultan Süleyman hazretleri
nin dayesi olduğu kapusu üstündeki bu tarih
den malumdur : 

Feth kıldım ı;ünki bismillihirrahmanürrahim 

Hayır ile itinam müyenır kıldı ol hayyü) kedin 

Yıl İlahi kıl müyener bendene ilmü amel 

Kim kula diiın k~remdir kin sultanı kerim 

Eyle Kur'anı barut ya Rabbena yarın şefi, 

Çün kaıpundur ciidu fadl ısı hüdavendi rahim 

Bana •bu devlet değil mi fahr idüb tarik didim 

~<Şeb Süleyman bir Selıimin diyesiyen ya halim» 

984 (M. 1530-158~) 

«Kabri Yavedud İskelesinde Sultan Camii 
karşısındaki mezarlıkdadır. Bu mescidin Ma
hallesi vardır». 

Tahsin Öz «İstanbul Camileri» isimli ese
rinde bu mescidin 1907 de bir tamir gördü,ğünü 
kaydediyor. Son yıllar içinde de tamir ediİmiş
dir. 

DAYE KADIN SOK.ACI - Üsküdar Se
limiye semti yollarından; Harem Iskelesi So
kağı ile Kavak İskelesi Caddesi arasında uza
nır, Selimiye Camii Sokağı Selimiye Kışlası 

Sokağı ve Şair Nazimi Sokağı ile dört yol ağzı 
yaparak kesişir (1934 Belediye Şehir Rehberi, 
pafta 27) Bir araba rahat geçecek genişlikde, 
kabataş döşeli bir sokakdır. Harem İskelesi So- · 
kağı tarafından gelindiğine göre meyilli olarak 
başlar; Şair Nesiini Sokağı ile kesişdikten son
ra düzleşir, Selimiye Camii Sokağı ile kesişdik
den sonrada hafifce dikleşir; Selimiye Kışlası 
Sokağını geçdikden sanrada yine hafif meyilli 
bir iniş ile Kavak İskelesi Caddesine kavuşur; 
çoğu ahşab ve ikişer katlı evler arasından ge
çer; yine 2-3 katlı yeni beton evler ve bu arada 
5 katlı bir de beton apartıman görülür. Selimi
ye Camii Sokağl ile olan kavuşağı köşesinde 

parkımsı bir . yeşil saha vardır, semtin eski sa
kinlerinin rivaayetine göre burası eskiden bir 
namazgah imiş; bu parkda ·bir bekci kulubesinin 
arkasında toprağa gömülü bir kabir taşının ki'." 
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tabesi şudur: «Sa.hibül hayrat merhum Elhac 
Mustafa Ağanın ruhuna fatiha 1239 (1823-1824). 

Dayekadın Sokağı üzerinde kitabesiz ve su· 
yu kesilmiş bir çeşme, 1 kunduracı, 1 doğrama
cı, 1 bakkal ,1 berber, 2 kahvehane vardır. Ka· 
pu numaraları 1-79 ve 2-46 dır (nisan 1965) 

Hakkı GÖKTÜRK 

DAYI - Ananın erkek kardeşi; halk ağzın· 
da mecazen arka, hami, koruyucu yerinde kul· 
!anılır; Aııadoludan kopmuş deniz akıncısı 

türkler Şimali Afrikada Cezayiri fettihden son· 
ra başbuğlarına, kaptanlarına bu anlamda «Da
yı» diye hitab ettiler ve Cezayirde «Dayılık» 

resmi bir unvan haline geldi. 
!stanbulda şehir asayiş ve inzibatı yeniçeri 

ocağına birakılmışdı, şimdiki karakolların ye· 
rinde Yen.içeri Kolluklarının zabitlerine de, 
halk, hami anlamında dayı diye hitab ederdi; 
«Yeniçeri Dayıları» tabiri de buradan kalmış
dır. Halen İstanbulun pırpırı haneberduşları, 

serseriler argosunda da «dayı», hem hami, hem 
de «polis» anlamında kullanılır; üniformalı po· 
lise hemen daima «dayı» diye hitab ederler; fa. 
kat bu hitabe polise sığındıkl?-rı, polisden aman 
diledikleri zaman kullanırlar; argolarında «Ay-
nasız, Mikrob, Tahtakoz» kelimeleri de polis an
lamındadır (Bu isimlere bakınız). 

Halk ağzı deyim olarak, himaye · altında 
işi tıkınnda gidenlere: «Dayısı dümende!.» de· 
nilir. Nazik zamanlarda, bir işin halli, bir teh
likenin atlatılması için hiç sevilmeyen kimse
lere boyun eğıne anlamında: «Köprüyü geçince· 
ye kadar ayıya dayı denilir!. .. » 

Sözde merdlik, yiğitlik taslayarak vurucu, 
kırıcı it güruhuna da tehzil yollu «Kabadayı» 
denilir, makbul sıfat değildir (B.: Kabadayı). 

DAYI BEY SOKAĞI - 1934 Belediye Şe
hir Rehberine göre Boğaziçi'nin Rumeli yaka· 
sında Bebek Köyünün sokaklarından (adı ge· 
çen rehberde pafta ·21/Bebek); köyün R~eli
hisarı tarafından sırt üstünde ve yalı boyuna 
nisbetle çok gerilerde bir yoldur; yerine gidilip 
bu satırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit 
edilemedi (mart 1966). 

DAYI REVİŞİ, YORüYOŞü - Osmanlı 
imparatorluğunda «Garb Ocakları» diye anılan 
Şimali Afrikada Akdeniz kıyısı boyunda Tra· 
bulusgarb (Libya), Tunus ve Cezayir eyaletle· 

rinde yerleşmiş ve hepsi Anadolu ve Rumeli 
türklerinden olub geçen asra kadar da araların
da_ türkçe konuşa gelmişler büyük İmparatorlu
ğun deniz akıncıları olan korsan-gemicilere «yi
ğit» anlamında «dayı» denilirdi; İstanbulda da 
Tersaneli şehbazlarla yeniçerilere halk aynı an· 
lamda «dayı» diye hitab ederdi; bazusuna, pen
çesine, bıçağına güvenip vuruculuk, kırıcılık 

yollan ile yiğitlik taslayanlara, muhitlerini ha· 
raca kesme yollarına sapanlara da bu isme nis· 
betle ve tehzil yollu «Kabadayı" denile gelmiş
dir (B.: :Kabadayı). 

İstanbul halkı ağzında salına salına, kol 
sallayarak, topuk vurarak alımlı çalımlı yürü
yüş de «dayı revişi», «dayı reftarı», «dayı yürü
yüşü» denilirdi. !stanbulun ayak takımı genç
leri, yeniçeriler, tersaneliler, ve sair asker ocak· 
lanna mensub delikanlılar arasında dayı yürü· 
yüşü, · on sekiziri.ci asırda, ve bilhassa geçen as
rın ilk yarısında, yeniçerizorbalığının lstanbu· 
lu kasıp kavurduğu devirde pek revacda idi. O 
devirlerde eli ayağı düzgün ve kaşı gözü yerin
de genclere karşı kalenderane alakalar da pek 
coşkundu; sırma işlemeli eğri külahlara, dal 
feslere, uryan sinelere, sırmalı cebken, şalvar, 
çak:şırlara, çıplak baldırlara, yalın ayak ve yalın 
topuklara bir de bu dayı yürüyüşü eklenince 
rind meşreb külhani şairlerin nevcivan tasviri 
yolunda kaleme aldıkları gazeller, şarkılar, se
mailer, divanlarla «dayı reftari», «dayı revişi» 
de edebiyatımıza girdi. 

Şu beyitler Enderunlu Fazıl Beyin bir yeni
çeri civeleği (B.: Civelek) yazdığı bir gazelden
dir: 

Dalhımçer, dalfes olımıtsun, aman el aman 

Niyy«in zalim yine ~ ile ,kavgaa gibi 

Şahbazım, eşbebim, dayı revişli yoldaşım 

Hanümanı ehli aşkı ııiyyetin yağma giJ,i 

Sınna perçem ,sırmalı· mintan ile ~im ten 

Pehlivanun bir gümüşden yapma ejderha gibi 

Şu şarkı da bir kumbaracı civan için En-
derunlu Vasıf Efendi tarafından yazılmışdır: · 

Aldı gönlüm şimdi bir humbaracı . eşbeh civan 

Gaımıei ıbi rahmi kıldı akibet sinem nişan 

Bir tarafdan çeşmi bid&lı ider aklım- ziyan 

Böyle bir diyı revişli if~ devri zemaıı 
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Gerdeninde ingiliz birtitu veş hali siyah 

Ateş aldım tibişi ruhsıirdan bi iştibah 

Kerte almış ti dili uşşakını cansuz nigih 

Böyle bir di-yı revişli afeti devri zeman 

Parlayub çıkdı ocakdan lll151Zın bir gül izar 

Şöyle yilin yüzlii dilber kim dahi paı· par yanar 

Dıldi ahı aşıkaamndan kığılcıınlar çıkar 

Böyle bir dayı revişli afeti devri zeman 

Tam od ile dil fitili aldı imdi bivefıi-. 

Hendeseylen mi yürürsün gayri yetmez mi eda 

Bir nigabı işinaYi itmeyub eyler cefa 

Böyle bir diyı revişli iifeti devri zeman 

Hanıoeri aşkın der~e saplayınca nagihan 

Ti cigerden güşime irdi nida-yı el aman 

. Belki Visıf mislini görmüş değil çeşıni cihan 

Böyle bir dayı revişli afeti devri zeman 

Yine Vasıfm bir yeniçeri civeleği için şar

kısıdır: 

Aşk ile tabmir olwımutdur özilm 

Gel lbu yolda sen •benim dinle sözüm 

Şahbazım eşbehim iki gözüm 

Girma uşşakın bir av.uç kaarima 

Bunca demir bağlıdır sana ıbaşım 

Döndü deryaya gamınla göz yaşım 

Gel benim dayı revişli yoldaşım 

Ginna uşşakın lbir avuç kaanına 

Aynı şairin bir gazeli : 

Meclisde bu revnak bu şetaret sana mahsus 

Bu nazil nezaket bu letafet sana mahsus 

Her dilbere bir gılne eda hasdır amma 
Diiyı reviş ü yosma kıyifet saııa· mahsus 

Hi~ söz mü olur nuıtki düreıiıirına ey şuh 

Bu muntazam incu gibi sohbet sana mahsus 

Meclisde benimle meseli sobhet iderken 

Ebrti ile etrafa işaret sana mahsus 

Şeytanlık idii.b cin gibi çarpar savuşurswı 

Celbi dili iııkda bu bilet sana mahsus 

Vasıf acebi efsun mu okursun ki olur rim 
Her ştihi peri rti ile ülfet sana mahsus 

Aşağıdaki kıt'alar da halk şairi Aşık Razi
nin «Zenane Keşiş» destanındandır : 

Gördüm ,bir tize rı'.i. işvebaz keşiş 

Züımirı. belinde hem dayı reviş 

Hülul ider gibi nereye gidiş 

Dedim; Buyur gel dedi m.eyhaney! 

Leli li'lin verdi şarab kokardı 

Çelipism ile başa kokardı 

Kafir idi iman evin yıkardı 

Yandım Aynarozlu ol zenineye 

Vardı çapkının bir şaki kaptanı 

Div ilıey.et Ehremen suret şeytanı 

Dalında gezdirir şihi büti.nı 

Katli vici!b bakar bir behineye 

DAYYAN MEKTEBİ - Asrımız başında 
Üsküdarda Matmazel Baydar Dayyan tarafın
dan açılmış bir emıeni kız.kolleji; 1918 de ku
rucusunun vefatı ile bu okulu kız kardeşi Ri
ta Dayyan idare etmiş, 1922 - 1923- arasında 

kapanmıştır. 

Okulun ilk binası Amerikan . Kız · Kolleji 
ile Berberyan Mektebi arasında Yazıcı Boğos 
Ağa Od.yanın (1795 - 1862) konağı idi, ki bu 
bina 1950 de yıktırılmış, yeri Amerikan Kolle
ji tarafından satın alınmıştır. 

Dayyan Mektebi tahminen 1914 - 1915 
arasında Fıstıkağacmda Bostanciyan konağı
na taşınmıştır, bu bina 1921 deki büyük Üs
küdar yangınında yanmış, okul yangından 
sonra İcadiyede Kirkor Bey Nerseryanın ko,. 
nağına nakletmiştir; ki bu konakta h§.len Üs
küdar Kız Kolleji bulunmaktadır. 

Kevork PAMUKCİYAN 

DEA Vİ KASRI - Topkapı sarayında Bi
rinci avluda, Bab-ı hümayun ile Babüsselam 
(Orta.kapı-) arasında, zamanımızda mevcut 
olmayan bir kasırdır. (B. Bab-ı hümayun: Ba· 
büsselam); Blib-ı · htimayundan gelindiğine 

göre iki büyük kapı arasındaki- yolun sol ta
rafında, gövdesinin enkazı beton bir destekle 
muhaf~za edilen ulu çınarı geçince, Orta Ka
pıya yakın bir yerde idi; adını, Divanı Hüma
yunda bakılacak davaların dilekçeleri burada 
kabul edilmesi dolayısiyle alınıştı (Deavi :.:: 
Da.vilar); «Adalet Köşkü» diyenler de vardır. 
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Deivi Kasrı 

(Bir XVID. asır minyatüründen) 

Divanı Hümayundaki kubbe vezirlerinden 
terzi (B.: Divanı Hüma.yurt; Kubbe Veziri) Di
vana Intikaal eden davaların dilekçeleri devlet 
adına bu kasırda kabul ettikten başka, davacı_ 
ve davalının ilk ifadelerini de bu kasırda alır
dı. Davanın toplantı günü Salı idi, dilekçeleı 

Salı hariç, diğer günler sabahın çok erken sa
atlerinden öğleye kadar alınırdı. , 

Deavi kasrından en büyük bir iz bile kal
mamışdır; ne zaman ka.Mırıldığını tesbit ede-
medik; bir XVII. asır minyatüründe resmi var· 
dır; adı kasır ise de tek odacıkdan ibaret bir 
yapı olması gerekir. 

DEBBAG, DEBBAGIIANE - Halle ağzın
da «Tabak», «tabakhane» denilir; deriyi usulü 
ile terbiye ederek kokusunu gideren, onu bo
yayan ve kurutan ve meşin, sahtiyan, kösele 
veya post, kürk haline getiren sanat~r işç:; 

ve onların işledikleri, çalıştıkları imalathane. 
Debbağlar ve debbağhaneler fetihden bu 

yana türk İstanbul'da kalabalık bir esnaf züm · 
resi ve büyük iş yerleri olagelmişlerdir. 

Evliya Çelebi XVII. asır ortasında Dör · 
düncü Sultan Muradın zamanında büyük bil' 
ordu-esnaf alayını tasvir ederken debbağlar· 
dan şöylece bahsediyor: 

«Esnafe Debbağan - İstanbulun dört kadı
lığında on iki yerde debbağhaneleri vardır. 

Bunların içinde nice şehbaz işçiler vardır ki 
adem ejderhasıdır, eğer içlerine bir kanlı (ka· 

atil) veyahud bir harami (hırsız) düşse, sığın
sa aslaa hakime teslim etmezler, ama o _adam da 
onların elinden halas olamaz, biçareyi köpek 
necesi idman etmeğe (köpek pisliğini debagat 
sanatında kullanılacak şekilde terbiyeye) ta
yin ederler, ister istemez tövbekar olub bir iş 
sahibi olur. Cümle debbağ karha.neleri 700 aded 
olub debbağ taifesi 3000 neferdir. Pirleri Zeyd 
Hindi'dir, beline peştemalını peygamber huzu·· 
runda Selman Pak bağlamışdır, onuncu pirdir. 
Aliosman ü~kesi11de debbağlara Ahiler dirler 
ki pirleri Kayseriden çıkmışdır, Ahi Ören (Ahi 
Evren) diye şöhret bulmuşdur. Bunların bir ıf • 
tihar edecek şeyleri vardır, o da yeşil bir_ sırık 
üzerinde bir eski deriden bayrakdır, bu deri 
Demirci Gave'riin önündeki sahtiyan önlükdür 
ki onu bayrak yapub Zalim Dahhak'e karşı 

gelmişdir, bu bayark odur; alayda işbu bay
rakları ellefrıde, dükkanlarını renk renk sahti
yanlarla tezyin idi,ib geçerler ... »._ 

Eski teşkilatda nefsi İstanbu\, Eyyub, Ga
lata ve Üsküdar olmak üzere dört kadılığa (be
lediye bölgesine) ayrılmış olan İstanbulad 700 
debbağhane olduğunu söyliyen Evliya Çelebi 
bunlardan ancak Kazlıçeşmede, Kasımpaşada 

ve Üsküdarda olanlarını kaydediyor, Kazlıçeş
me ve Kasımpaşa debbağhanelerinin de kaçar 
aded olduğunu söylemiyor, Biz o tarihde Bo
ğaziçinde Bey kozda da bir kaç tabakhane bu· 
lunduğcnu tahmin ediyoruz. Haliç kıyısında 

Defterdarda da bir büyük tabakhane vardı (B.: 
Defterdar Debbağhanesi). 

Debbağhaneler ağır kokulu olduğu için İs·· 
ta-nbul debbağhaneleri şehir dışında kurulmuş
dur, bu arada bilhassa Kazlıçeşme ve Kasım
paşa debbağhaneleri de en meşhurları olmuş

dur. Evliya Çelebi İstanbul debbağhane[erin
den yerlerinde şöyle bahsediyor: 

«Kasabai harici Yedikule -(Kazlıçeşme) -
Fatih Sultan Mehmed cümle debbağhaneleri ve 

_ salhaneleri (mezbahaları) buraya koyub bu 
semti abadan eyledi; lebi deryAda mamur bir 
kasabadır; bir camii, yedi mescidi, bir hanı, bir 
hamamı, yedi sebili, üç tekkesi vardır (B.: 
Kazlıçeşme); ve 300 aded-debbağkarhanesi, 50 
aded _ ve lebi deryada 70 aded kirişci karha.nesi 
vardır, amma müteehhil mahallesi yokdur, 
mücerredler pazarıdır (cümle halkı bekar uşak-:
larıdır); buradan 5000 nefer tuvana debbağ be
kar şehbazlarr çıkar ki her biri ahene ( demir
den -adama) benzer; amma bu ka~abanıı:ı bed 
kokusuna alışamayanlar bir an dursa helak 
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olur. Fakat ehalisine o bed rayiha miskü an
ber kokarmış. Pek cömerd adamlardır, Allah 
n:ıaUanna berekatı Halil vermişdir. Hoca Ali 
nam bir debbağın kırk yıldan birikme kelb 
necaseti (köpek pisliği) vardır ki ingiliz kafir· 
leri kırkbin kuruşa satın almak istemişler de 
verilmemişdir diye meşhurdur. Bu kasabad~ 
bir çeşmenin kemeri altında dört köşeli bir be
yaz mermer üzerinde üstadı mermer bir · kaz 
tasvir etmişdir ki o çeşme Kazlıçeşme diye 
;marufdur ... ». 

« ... Kasımpaşanın debbağlar esnafı güm
rah taffedir; 300 kadar büyük karha.neleri var
dır ki her birinde yirmişer otuzar zeberdest 
pehlivanlar işlerler. Bu taifeye bir kanlı veya 
hırsız girib sığınsa cümlesi baş kaldırıp o müc
rimi hakime vermezler, ama o mücrim de 
ölünceyedek bunların içinden halas olamaz, 
sanatı öğrenir ve haramilikden çekilir. Kasım
paşanın sarı sah ti yanı, kırmızı köselesi ırieş · 
hurdur ... ». 

« ... Üsküdarda tertib üzere bir esnafa 
mahsus çarşılar yokdur, · çarşılarında cümle 
ehli sanayi karışıkdır, debbağhanesi bile iki 
yerdedir ... ». 

Evliya Çeiiebinin Kazlıçeşme debbağhane
lerini kaydederken . «Kirişçi Karha.nesi» diye 
bahsettiği imalathaneler de debbağhanelerin 

yanında kurula gelir müesseseler idi ve kiriş
çi esnafı debbağlara yamak sayılırdı; kirişha

nelerde çeşid çeşid yay kirişleri ve telli sazlar 
için keza deri teller-kirişler yapılırdı. 

Eski esnaf lo::-ıcaları teşkilatından her lon· 
canın o esnaf zümresi tarafından seçilen bir 
pirleri ve bir yiğit başıları vardı; debbağlar 

pirlerine «Ahibaba derlerdi, resmi kayıdlarda 
da unvanı «Debbağlar Ahibabası» diye yazı
lırdı. 

Eski devirde debbağlığın ağır ve pislik 
içinde çalışılır bir iş olduğu muhakkakdır, 
Kaz)1ı.çeşme Debbağhanelerini kaydederke;n 
bu~ıu Evliya Çelebi de açıkça yazıyor. Büyük 
muharrir debbağları «Gümrah taife, zeber
dest, adem ejderhasi» diye tasvir ediyor; Kazlı
çeşme ve Kasımpaşa debbağlarının da tama
men mücerred kimseler, bekar uşakları oldu
ğunu bilhassa· kaydediyor. Öyle tahmin ediyo
ruz ki o devirlerdi' debbağlık, ne kadar karlı 
iş · de olsa halk !)azarında, lağııncıhk gibi, 
makbul meslek görülmemişdir. Sürurinin (ölü
mü 1813) şair Ayni hakkında bir hicviyesi bu
nun aydın delilidir. Süruri Ayni· için «Kefşger» 

demiş; kefşger, pabuçcu demekdir ki o zaman
lar hamamlarda müşterilerin pabuçlarını silip 
hamamdan çıkarlarken önlerine çevirip koyan 
uşaklara da kefşger denilirdi; Ayni buna son 
derecede kızmış Süruriye «Müfteri» demiş; Sü
ruri • bu sefer şu ağır beyti yazmışdır : 

İftira olsaydı makırôdum demezdim kefşger 

İt bokuna daldıru-dım ben seni d-ebbağ idüb: 

Sürurinitl çok ağır ve kaba tasvirine rağ
men, diğer bütün esnaf civan!ları arasında 

debbağ civanınını unutmayarak onu da medhe
den kalender meşreb şairler vardır (B.: Deb
bağ Civanı). 

«Debbağ» kelimesi üzerine güzel bir darbı 
mesel vardır; eski usül debagatde deriler, taş 
bir zemine ·vurula vurula terbiye edilirdi; e.:ı 
iyi deriler de en çok dövülen, vurulan deriler 
olur; muhabbet yolunda yapılan nazler, cevrü 
cefafar, tevbihler, tedibler için : «Debbağ (ta
bak) sevdiği deriyi yerden yere vurur!. .. » de· 
nilir. 

DEBBAĞ CİVANI - Kalender meşreb şa
irler tarafından «Şehrengiz» adı verilen ma-=ı,. 

zum risalelerle medhedilen esnaf güzelleri 
arasında Debbağ civanına da rastlanır; şeb
rengiz yollu yazılmış «Hubannamei Neveda» 
adını taşıyan manzum mecmuada, Debbağ Ci
vanı şu beyitlerle övülmüşdür: 

Debbağ civanlan şehbaz zeberdest 

Ahi Babasının ıiguuşinde mest 

Ne gam bed kokarmış ,neces içredir 

Mıikesi muhabbet ol gül çehred'ır 

Ne giınıi dururlar bunea germiibe 

Anı yuyuh girmek içön sevibe 

DEBBAĞHANE BOSTAN HAMAMI 
Hicri 1147 (1735) tarihinde fstanbul hamamla
rındaki uşakların isimleri ile tescili için tan
zim edilmiş resmi defterde Kazlıçeşme Hama~ 
mı bu simle kaydedilmişdir (B. : Kazlıçeşme 
Hamamı). 

DEBB,AĞLAR MESCİDİ - XVII. yüzyıl-
da yapılmış bir mesciddir; Hadikatül Cevami 
şu malumatı veriyor: «Fevkaani bir mescid 
olub · banisi zamanımız ricalinden Debbağ Hacı 
Ahmed Ağadır, hicri 1178 (M. 1764) de yapıl
mışdır». 

Bu mescidden eser kalmamışdır; Eyyubda 
Feshane Caddesi bitiminde AcemaHnin Garajı 
diye anılan bir garajın yanında minare kaai;. 
desi durmaktadır; yanında bir kaç tane de ka~ 
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bir görülür ki Debbağlar ·· Mescidinin haziresi
nin kalıntısıdır (1963),· 

Ahme.t AGIN 

· DEBBAĞYUNUS MAHALLESİ - İstan
bulun eski mahallerinden, aynı adı taşıyan 

mescidin mahallesi idi; mahallelerin sayıları 

azaltılır ve sınırları genişletilirken kaildırılmış, 
yeri Abdisübaşı mahallesine · katılmışdır. Bu 
eski mahalle yakın geçmişde bir kibar yataği 
bilinirdi; konakları arasında bedestenli Ali B:?
yin mülkü Köprülü Konak, Molla Beyin Ko~ 
hağı, Afif Moilla Konağı, Rafi Molla Konağı, 
Ayasofyanın son kürsü şeyhi Hoca Zahid Efen
di Konağı geçen asır sonlarının güzel yapıları 
idi; 1943 de Zahid Efendi konağının· hamam+ 
harabe halinde duruyor idi; eski konak ha
mamlarından bir örnek olarak muhafazası ge
reken btı yapının halen ne halde bulunduğu 
tesbit edilemedi. 

Bibi.: R. E. Koçu ve Mu-.ı:affer Esen, Gezi notu, 

. 1943. 

DEBBAĞYUNUS MESCİDİ - Sultanse
lim civa_rında Tabalcyunus Camii sçıkağındadır, 
Hadikatül Cevami şu malumatı veriyor: «Ba
nisi Debbağ Yunus rnes_cidi yan~nda medfun · 
dur, minberini Kaza.badi Osman Efendinin kızı 
ve Eyyubi Derviş Molla_ Mustafanın zevcesi 
Safiye Hanım koymuşdur. Mahallesi vardır» 

Tahsin Öz «İstanbul. Camileri» isimli . ese
rinde şunları yazıyor: «Banisi Fatih Sulfa::ı 

Mehmed ve İkinci Sultan Bayazıd devri rica
lindendir. Tadiller görmüş cami binası son_ de
vire aid olub moloz duvarlı, ahşab çatılı i_di» 
(1962). 

İstanbul Ansiklopedisi adına ziyaretimizde 
şu notlar tesbit edilnüşdir; Mescid dört kagir 
duvar üzerine kiremitli bir ahşab çatı ile ör
tülınüşdür. Çok harab bir halde iken 1958-1962 
arasında yenHenerek ihya edilmişdir. Sokak
dan dokuz basamak taş merdivenle çıkılır. Son 
cemaat yerinin .önünde zemini mozayık döşeli 
bir sahanlık vardır, sağ tarafda da banisinin 
kabri ve üstünde sandukası bulunan türbemsi 
bir yer 'vardır .. Son cemaat yeri kare planlı, iki 
sütunlu ve zemini mozayik _döşelidir; bir mü
ezzin odası, bölmesi bulunup sağ tarafda 16. ba.,. 
sam.aklı bir merdivenle kadınlar mahfiline çı

kılır. Bu mahfil merdivenin yanından dar bir 
avluya çıkıhr bu avluda küçücük bir imam 
meşrütası bulunmaktadır. 

, : ;_'.İbadet· sahnıhni iki yanında iki maksüre 

vardır. Mihber ahş;ıb ve yeşil boyal~dır, Dört 
duvarında ikişerden sekiz . penGer~, kadınlar 
mahfilinde. de üç pe::ıcere vardır. ki c~m•an on:
bir pencere ile. aydınlatılmışdır. Minarenin ka
pusu son cemaat yerinde, sağ köşededir (1965). 

1943-1945 arasında · Debbağytinus · · Mescidi 
ibadete açık fakat çok harab bir halde iken, 
son cemaat yerinde o semtin yangı;ı tulumba
sı durmakta idi. Sandiğına Fatih Sultan Meh
medin İstanbul muhasarasında ati.riı denize 
sürdüğü sahne resmedilmiş ve güzel bi.r pirinç 
tepeliği bulunan bu tulumba kaybdlmuşdur. 
İstanbul İtfaiye Mü~esine kaldırılmak üzer~ 
aranmış, bulunamamışdır. 

Hakkı GÖKTÜRK 

DEBBAGZADE CAMİİ - Hadikatül Ce
vanii şu malumatı veriyor: «Hekiin.oğlu Ali 
Paşa Camiinirt kurbirtdedir. Banisi şeyhülislam 
kethüdası Debbağzade Hüseyin Efendidir; 
kendisi de mescidinin yanında medfundur, ka
bir taşındaki vefat tarihi hicri 1131 (M. 1719) 
dit. Civarindaki odalara (B:: Odalar) Soi-ma
giF Odaları denilir». 

· Tahsin Öz «İstıınbul Carrıi'leri» · isimli ese·· 
rinde (1962) bu mescidin; yariindaki odalara 
ni:Sbetle «Sormagir Camii) adı i_le de_ ·anıldığF 
nı; ve · 1915 de yandığını, ancak duvar bakiye.; 
!erinin durduğunu kaydediyor. · 

DEBBAĞZA.DE CAMİİ - (B. : Altay Ca~ 
mii; cild 1, sayfa 730). 

DEDE~ «1 - Ananın babası, babanın ba
bası, babanın babasının babası; Ced. 2 - Bir .t-a
rikatde kıdemli derviş» (Hüseyin. Kazım, Bü~ 
yük Türk Lugatı). 

Bu . iki ayrı • manadaki Dede ismi üzerin,e 
dilimizde darbı meseller -vardır; kendisi~in bir 
hüner ve marifeti olmayu:b sadece . ecdadı .. Ue 
övp.nenler . için : 

«Dede~i koruk yemiş, torununun dişi ,ka~ 
maşnnş'..;ı,· . . • . . _ •. 

Aciz ifadesi yolunda şu beyit d~ q.arbı ıp.e~ 
sel olmuşdur : · · 

Kendi muhtacı himmet bir dede 

Kande kald,t gayriye himmet ide 

Aşağıdaki tekerleme yollu çok m~htir Iat 
ise tekkelerdeki hayatın çok ·ağır, acı, ·aman,;. 
sız terikididir : · · · 

~Puştun sonu dedelik, orospunun_ . so:zıµ 
ebelik .. ». 

Eski: arab :asıllı türk harfleri- ile «Dede» nin 
karşılığı olan «Ced,; kelimesini almak, ve «Dü-
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dük» yerine de «Ney» denilen sazı· hatırlamak 
üzere iki ayrı şekilde yazılmış ve tertib eden 
şairin adı bilinmeyen pek şirin bir maammiı 
vardır, «Cüneyd» ismini verir : 

Dedenin belinde düdük 

Bizde maammi didük 

* Dedenin beline sokunca düdük 
Ona bir velinin adıdır dicliik 

Dede = ced; düdük = -ney; bel = orta, 
orta yer. Arab asıllı türk harfleri ile iki harf
den mürekkeb «ced» isminin bu iki harfinin 
ortasına «ney» ismini koyar iseniz «Cüneyd» 
ismi çıkar. 

Dervişlik yolunda «Dede» unvanı, diğeL" 

bütün unvanlar gibi · şahıs adından sonra kul
lanılır : Ahmed Dede, Emin Dede, İsmail De· 
. de; pek seçkin şahıslar için bu unvandan son· 
ra bir de «Efendi» eklenir: İsmail Dede Efendi. 

Dede unvanı şahıs isminil) evveline getiri
lecek olursa, İstanbul ağzında tezyif, hakaaret 
ifade eder, hakiki dede olmayub dedenin _tas
lakcısı, dede zeypinde, kılığında dolaşan adam 
demekdir: Dede Mehmed,_ Dede Riza; misal; 
«... Sirkeci, Demirkapu ve Eminönü Balıkpa
zarı taraflarının uygunsuz güruhundan olub 
Şengül Hamamı külhanında yatar kalkar Dede 
Riza bir haftadan beri ortalı.kda görünmez ik~ı 
dün Salıpazarı önünde denizde cesedi buluıı
muşdur» (Sabah Gazetesi, 1895). 
İsim türkce olduğu halde tekkelerde «dede· 

ler» denilmez, farsca cemi kaaidesi ile «dede
gan» deniHrdi; bektaşiler ondokuzuncu asır ba
şından itibaren «dede» karşılığı «baba·, adını 

bilhassa kullandılar; yalnız · Kırşehirdeki pir 
postunda oturan büyük baba efendiye «dede 
Baba» denildi. 

Dede unvanını bilhassa aşırı hürmetle kul· 
lananlar mevleviler olmuşdur. Nazınıı meçhul 
şu beytin bir mevlevi kaleminde!?- çıkmış ol-
ması muhtemeldir : · 

Mürşide var, mürşide var, mürşide 
Anda olur derde derman ey- dede! 

M~vleviler arasında tarikata yeni girmiş 
gence «Köçek» denilirdi, köçek zaman· ile «der
viş» olurdu, derviş de çilesini doldurunca «de
de» unvanını alır idi, şu kıt'a Ta.birili Mevle· 
vinindir (B.: Olgun, Tahir) : 

Yine bir ifetin qkıyla gönül tıerzede oldu 

Niri sevdi ile dil hinesi_ iteııede oJdıi 

Çillei aşkm _ elinden _yine izide değildir 
Gerçi ilunili çile eyledi Tibir «Dede» oldu. 

DEDEBAŞ (Hüseyin) - İç hastalıkları 
ınutahassisi hekim; 1919 da Sındırgıda doğdu, 
Sındırgı ilk okulunda, !stanbulda Kabataş Li
sesi orta kısmında ve Haydarpaşa Lisesinde 
okudu, 1937 de bu liseden diploma alarak İs· 
tanbul Üniversitesi Tıb Fakültesine girdi, ve 
bu fakülteden de 1944 yılında diploma aklı, ih· 
tisasım da Faris Tıb Fakültesi hastahanelerin
de yapdı; 1952 de Verem Savaş Derneği hekim· 
liğine tayin edildi, 1953 de Ziraat Bankasının. 
Galata şubesi hekimi oldu, sonra Banka hekım~ 
liği görevini muhafaza ederek Şişli Verem Dis
panseri hekimi oldu. 

Yirmi kadar tıbbi makaalesi «Tıbbi Tez ve 
Travaylar» isimli bir kitabında toplanmışdır. 

Zamanımızın değerli hekimlerinden (196:3) . 
Bibi.: Kim kimdir Ansiklopedisi. 

DEDE BOSTANI - On yedinci asır orta· 
larında Kasım paşanın namlı gezi· yeri, mesire· 
!erinden; Kasımpaşa Mevlevihanesinin kurucu
su ve ilk şeyhi Abdi Dede tarafından ihya edil
miş bir yerdi (B.: Abdi Dede). Kasımpaşanın 

- gerilerinde bulunmuş olması gerekir; Mevlevi
hane .civarı, öyıle tahmin ediyoruz ki o tarihde 
de bir bostan şenlendirmeye müsaid değildi; 
XVII. asır ortasında Kasımpaşanın diğer me
sireleri şunlardır : Atıcılar (Okmeydanı) Tek· 
kesi, İyne Ayazması, Ijasan Karlığı, Pota Yerı, 
Divitdar Çeşmesi, Piyalepaşa Tekkesi, Söğüd· 
cük Ayazması, Hacı Ahmed Bostanı, Boşnak 
Bağı, Kurd Çelebi Bağı. 

Bibl.ı Evliya Çeiebi, I. 

DEDE EFENDİ (Büyük) - (B. : İsmail 
Dede Efendi, Hammamizade). 

DEDE EFENDİ SOKAĞI - Bayazıdın Ka
lenderhane Mahallesi sokaklarından; Şehzade
başı Caddesi ile Kovacılar Caddesi arasında 

uzanır; iki araba rahat geçecek genişlikde pa
ket _taşı döşeli bir yol oılub Şehzadebaşı tara
fından gelindiğine göre sol tarafda Şehzade 
Camii'nin avlu duvarı, avlu kapusu, Şehzade 
imareti, onun yanında da Vefa Erkek Liseni 
bulunmaktadır. Sağ kolda da Damad Nevşe
hirli İbrahim Paşa sebili, çeşmesi, Darülhadisi, 
Mescidi, Medresesi ve hazinesi, yolun Kovac!
lar Caddesi ile kavuşağı karşısında da Molla
hüsrev Camii bulunmaktadır. İşlek bir yoldur; 
bilhassa Vefa Lisesinin yoludur; Darülelhan 
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ve Cüceçeşmesi sokakları ile kavuşakları var· 
·dır.· 

DEDEKORKUT SOKAĞI - Yukarı Bo
ğazda Büyükderenin sokaklarından; 1934 Bele
diye Şehir Rehberine göre köyün gerisindeki 
kırlıkda Büyükdere dere yatağı ile Topçu Ka
rakolu Sokağı arasında uzanır; yerine gidilip 
bu satırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit 
edilemedi (Şubat 1965). 

Dedeler Makaamı v-e Çeçmesi 

(Resim: Hüsnü) . 
DEDELER MAKAAMI VE SUYU - Bey

koz kazasına bağli Mahmud Şevket Paşa Köyü 
(Arnavudköyü) ile Bozhane Köyü arasında, 

yol kenarında küçük bir koru içinde üç mezar 
ile bir çeşmedir; kabir taşları 1,5-2 metre irti
faında kitabesiz silindirler olup, 1962 Nisanın
da taşlardan dördü ayakda, ikisi yere yıkılmış 
bulunuyordu. Dedeler makaamı denilen bu ka
birlerin ne zamandan kaldığını, kimlere aid ol
duğunu öğrenemedik. 

Bu üç kabrin hemen yanıbaşında ve yol 

kenarmda bulunan çeşme, geçen asır başların·· 
da yaşamış Kürtoğlu Ahmed Ağa ve Sırmabı
yık Ali Ağanın _hayır eserleridir. Biz bu iki 
zatin son Yeniçerilerden olduğunu tahmin edi
yoruz. Bir sed altında bulunan çeşmenin ·husu
siyeti, mermerden tek ayna taşı üstünde yan 
yana iki kitabe taşının olmasıdır; iki§er satır 

üzerine yazılmış olan kitabelerin metinleri şua
lardır; sağda Ahmed Ağanın kitabesi: 

Sahibül ba.yrit vel ha.senit 
Kürt · oğlu Ahmed Ağanm hayratıdır. 

Sene 1227 (M. 1812) 

Solda Ali Ağanın kitabesi : 

Sihibül hayrat vel hasenat 

Sırma.bıyık Ali Ağamn hayritıchr 

Sene 1227 (M. 1812) 

Çeşmenin üstündeki sedde bir namazgah 
taşı vardır; kimin tarafından konduğunu gös
terir kitabesi yokdur, yalnız «Küll.ema dahale 
aleyha zekeriyel mihrab» yazılıdır; taş işçiliği, 

geçen asırda, altındaki ağalar çeşmesi ile bera· 
ber yapıldığını gösteriyor. 

Dedeler suyu içimi çok lezzetli bir sudur. 
(1962, Nisan). 

Bibi.: REK, Gezi notu. 

DEDELER MESCİDİ _:_ (B. : Miskinler 
Mescidi). 

DEDE MESCİDİ - Eyyubda Nişancılar 
semtinde idi; Hadikatül Cevami şu malum.ati 
veriyor: «Baniyesi Üçüncü Sultan Muradm 
saraylılarından Nazperver Hatundur; merkadi
nin nerede olduğu bilinmiyor .. Mescidin yanın . 
da bulunan bir çeşme de Üçüncü Sultan Murad 
devri ricalinden Cündi Halil Ağanın hayır.· ese· 
ridir. Mescidin mahallesi vardır». Bu mescid 
halen mevcud değildir; 1940 yılında gaayetlc 
harab bir halde bulunduğu için Vaıflar Mti
dürlüğünce yıkdırılinışdır;, yailnız minaresinın 
kaaidesi duruyordu. Hadikatül Cevaminin bah
settiği çeşme,. evvelce bostan olan bir arsanın 
önündedir; kesme taşdan yapılmış olup lülesi , 
koparılmış, tekmesi toprak ile dolmuş perişan 
bir halde idi, yapı tarihi 995 (M. 1586-1587) dk 

Hakkı GÖKTÜRK 

DEDEOĞLU (Basri) - İdareci ve hukuk· 
cu, bu satırların yazıldığı sırada (1963) Bele
diye Şehir Tiyatrosu müdürü; 1912 de İstan· 
bulda doğdu; Sami Bey ile Zehra· Hanımın oğ· 
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lu, kibar bir ailenin evladıdır; bütün tahsil ka
demeleri Galatasarayı Lisesinde yaparak 1935 
d~ mezun oldu, 1939 da İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesini bitireli; İstanbul Belediye
sine intisab ederek belediye müfettişi (1942), 
irazı işleri müdürü vekili (1951), turizm müdür 
vekili (1952), Şehir Tiyatrosu müdürü oldu 
(1953). 

Hususi hayatında balık avına, bağçe ile 
uğraşmaya meraklıdır. Evli (zevcesinin adı 

Refhan Hanım) ve Hasa11 .adında bir oğlu var·· 
dır (doğumu 1952). Fransızca bilir; 1952 ile 
1957 arasında İtalya, Avusturya ve Almanya' -
ya gitmişdir. 

Bibl.: Kim kimdir Ansiklopedisi. 

DEDEOGLU . (Mehmed) - Zamammızıı'. 
değerli hekimlerinden; 1909 -da Metroviça'da 
(Yugoslavya) doğdu, oranın eşrafından Şakir 

·Beyin oğludur. !stanbulda İstanbul ·Erkek Ik 
sesinde okudu (diploma 1931), İstanbul Üni
versitesi Tıb Fakültesiı1i bitirdi ( diploma 1937), 
iç hastalıkları ihtisasını 1942 de tamamladı; 
196i de Milii · Eğitim Bakanlığının İstanbuida 
Valdebağı Prevantoryomu ve Sanatoryomtf iç 
hastalıkları mütehassıslığına tayin edildi; bu 
satırların yazıldığı sırada ayni vazifede bulu
.nuyordu (1963). 

Evli (zevcesi Ferdane _Hamın) v.~ Özknn 
(doğ. 1941), Özden (doğ. 1946), · Erden (doğ 

_ 1948) adında üç evladı vardır. Fransızça ve İn
gilizce bilir; hususi hayatında bağçe ile uğra~
masıni sever. 1955 de. İngiltere ve Amerikaya 
gitinişdir. 

BibL: Kim kimdir Ansiklopedisi. 

OEDEOĞULLARI - _On sekizinci. ctsır er
meni müverrihlerinden ·inciciyanın ·«İstanbub 
isimli eserindeki kayde göre Yukarı Boğazda 
Anadolu Kavağı Köyünün kadim bir türk aile: 
.sidir ki asırlar boyunca bu köyün arkasındaki 
t~pede Yuşa Nebi, maka:amının muhafızlığını 

yapmış~rdır; İnciciyan şöyle ~nlatıyor: « •• Yıl~ 
şa Mezarının 66 ayak uzunluğundct olduğu söy
lenir. Müslümanlar bu mezarın Nuh.'uh cığlu 

Yı1şa'nın olduğunu söylerlerse de, buradan ge
çen Argonot kaafilesinden PoUuks tarafmdan 
öldürülen Amikos adlı heybetli bir kırala aid
dir. Mezar 350 sene evvel (İstanbulun fethi sı
raları) keşfedilmiş ve. muhafazası, Kavak Kö
'yü· sakinlerinden· bir' aileye tevdi edilmişdir ki 
·bu ailenin mensublarına bugüne kadar Dede
oğulları denir;· Üçüncü 'Sultan Osman mezarın 

etrafına aiçak bir duvar, önünde de bir na
mazgah yaptırmışdır». 

Bibi.: Inciciyan, XVII. asırda İstanbul. 

DEDEPAŞA SOKAGI - Fatihde Şehrt::.· 
mini nahiyesbin Molla Sefer Mahallesi sokak· 
!arından; 1934 Belediye Şehir. Rehberine göre 
kesin. tanzim edilmemiş. bir yol olub Millet 
Caddesi ile Vatan Caddesi arasında uzanmak
tadır; Tomrukcu, Kaçamak ve NakibüleşraL 

sokakları ile birer dört yol ağzı yaparak kesi· 
şir (Pafta 10/81). Yerine gidilip bu satırları.1 · 
yazıldığı sıradaki durumu . tesbit · edilemeJi 
(1965). 

DEDEYAN (Aşık Sıvacı Kalust) - Bir er
meni halk . şairi, oğlu Karakin Dedeyanı:ı ifa
desine göre 1810 da Kayserinin Talas kasaba
sında doğdu, gençliğinde boyacılık, marangoz
luk yapdı; genç yaşında İstanbula geldi ve bü-• 
yük şehirde hayat~nı sıvacılık· He kazandı ve 
1910 da yüz yaşında İstanbulda. öldü, aşağıdaki 
kıt'alar onundur : · 

Herşeye inadla basma ayağuı 

Düşünmeden dertlenme bükme dudeiın 

Ağzından _çıkanı . duysun kulağın 

Sonra pişm_an . seni sözlerin 

* Canan beni. handan bilir 
Şad olanlar şidan bilir 

Derdli miyim şadan mıyım 

Muıh111bbetde. meydan bilir 
Bibl.: K. Painukciyan, Not. 

DEDEYUSUF SOKAĞI·•.-:--. Yukarı Boğaz
da Büyükderenin sokaklarından; 1934. BelediJe' 
Şehir Rehberine göre Mühendis Şevket Sokağı 
ile Çayırbaşı Caddesi (SahH anayolu) arasın

da uzanır (Pafta 23, Büyükdere). Yerine gidi
lip bu satırların yazıldığı sıradaki:•durumu tes
bit edilemedi (Şubat 1965). 

DEF - «Dilimize arabcadan alınmış isim; 
bir kas21ağa geçirilip gerilmiş· bir deriden iba
ret ve kasnakda. etrafına ziller takılan musiki 
aleti, «daire» (B. : Daire, Dairezen); halk ağ-

. zinda «tef» diye de telaffuz edilir» (Türk •fü
gatı). · 

On dokuzuncu asra kadar deflerde made:r.i 
ziHer yokdu; zili çengi karı ve kızlarla köçek 
oğlanlar raksa çıkdıkla~ında · parmaklarına · ta
karlardı. Aşağıdaki satırları Çankırılı Hacı
şeyhoğlu Ahmed Kemal Bey merhumun hatı
ralarından alıyoruz : 
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«Ziller pirinçden dökülür; terkibine az 
miktarda altın veya gümüş katılırsa tınneti 

(inlemesi) çok olur. Hanende Hafız Sıcikını:n 
defindeki ziUerin billurdan · olduğunu kendi
sinden işittim ama o defi görmedim, herhalde 
çok hoş bir şey olacak. Kursağı balık derism~ 
den, kasnağı servi üzerine ceviz kaplama ve 
serefle işlenmiş, zırhları gümüş tel kakma ve 
meşhur Kumkapulu'nun zilleri ile donatılmış 

bir defin 12 altın liraya satıldığını gördüm. 
«İstanbulun rutubetli havasına göre yapı

lan defler mesela Ankaraya götürülür ise ses
lerini. kaybederler, tizleşirler. 

«Defin iki çeşidi vardır, biri hanend,e de
fidir, kıt'ası küçük ve kendisi süslü olur; diğe
rine Zakir Defidir, Kaadiri Defi de derler, kut· 
ru un eleği kutru kadardır, zilleri yokdur, yal
nız kasnağının iç yüzünde ufak ufak bir çok 
halkalar bulunurdu. Bu deflerle yalnız tempo 
tutulur ve dört dörtfükden bir sekizliği kadar 
ölçülebilen fasılalarla darb vurulurdu, buna da 
darbı nutuk denilirdi. Bir sekizlik darplar zi· 
kir esnasında «Hay» ve «Hu» gibi tek heceli 
isimler okunurken vurulurdu. Zakir defleri 
müblrek ad edilir, fasıllarda kuUanılmaz idi; 
daha doğrusu sesleri pes olduğundan darbl-aı

yavaş vurulursa sesi boğulur, hızlı vurulursa 
diğer sazların seslerini boğardı, önun için kul
lanılmazdı.» 

Evliya Çelebi XVII. asır ortasında İstan
bulda def yapıcı sanatkarların 10 dükkanda 55 
nefer olduğunu kaydediyor. 

Def diğer bir çok saz isimleri . gibi edebi 
metinlerimize de girmişdir : 

Şarkı 

Seyrolub raksi yine dilberi mömtizların 

Yine eflake çıkar nileleri ııizlann 

Cana ateş bırakur şülesi ivizlarm 

Müjdeler gülşene kim vakti çıriian geldi 

Ney ü santur ü rübib ü def ü tanbiir ile çenk 

Nağmei bülbül ü kumrüye olub hem Ahenk 

Pür ider alemi şevk ü tarebi rengirenk 

Müjdeler giilşene kim vakti çıriğan geldi 

(Nedim) 

Bir gazelden 

Ey kaaşı yi ~il beri dönmez misin dahi 

Ey gurrei iimmid görihmıez misin d'abi 
' 

Kani o giceler o ıtarebler teriDeler 

Ey def amıb. o zevki döitinmez mtsin dahi 

Dilberle mı\cerinı yeter sakladın Nedim 

Nakleyleyiib biraz da öjiinmez misin dahi 

(Nedim) 

Bir destandan 

Yazayım Benlime bir ıanlı destan 

işte levh ü kalem hodiri meydan 

Okunmalı çarşu ·pazar beıMsta.ıı 

Definin zilleri altundanclır altundan 

Topuk vura vura gelişi vardır 

Dayı perverdesi revişi vardır 

Sanma rüyi arzda bir eşi vardır 

Definin zilleri altundandır altundan 

Ayaklarda kalem parmak kınalı 

Topuklara düşer altun haDıalı 

Ana dirler Dimetokanın balı 
Definin zilleri altundandır altondan 

Parmak basar fiskeleme kuşağn 

Yumru topuklarda nümiyiş nazı 

Siyi!lıçerde rakkas kıbti palazı 

Definin zilleri altımdandır altondan 

yaşını sorarsan yirmiye basmış 

Boy ibos nişanm selviye asmış 

Yüzüne bakamn gözü kamaşmıı 

Definin zilleri altundandır altondan 

(Galatalı Rii'lleyin) 

Küçük Virjinin Def Kan~ 

Hem. def çalarım 

Hem güzel oy-iw;-ım 

Hazır olsun arkadaşlar 

Çalımnca defler 

Eğlene]~ oynayalım 

Hopla hopla hopla 

Hopla hopla hopla 

Penıızun Def Kantosu 

Haydi gelin görün beni 

Çalayım ııize defimi 

Hem çalanın hem oynarım 

Eğlendireyinı sizi 

Atalım çakalım 

Zevkimize bakalım 

Güzel delikanlı gel gel yanıma 

Sen beıüm iCin boş yere yanma 

Şamranım Def Kantosu 

Mu.trib terenniim eyle 

Keman . kirişi çifte tele 

Dejıııe santur teline 

DEF 



DEFiNE, DEFİNECİLER 

Al şu defi _ eline 

Başlayuı terennüıne 

Şid ol gönül artık sen de 

Nehoş gelir bu sazllll1Jt 

Bu sazlann ısedisı 

Çalsanıza bir sarhoş 

Bir sarhoş havası 

Halk ağzı deyimler arasında def üzerine : 
«Defe koyup çalma» sözü vardır, «Bir kimsenin 
utanç verici bir halini,ayıbını etrafa yaymak,-
anlamında kullanılır : · · 

Gezme beyim gezme kapuk it ile 

Düşürürler seni güzelim dile 

Çıkarub bakıra altun adını 

Şemsi Iıüsnün ~öner bir kör kandile 

Bağ ·bağçe gernabe derya safisı 

Dirler ama nakdi namus bahası 

Defe kuyub çalar civanım seni 

· Şehrimizin ·bıçkını süfeıhisı 

(Razi) 

DEFINE, DEFİNECiLER - «Arabca yere, 
toprağa gömme anlamında defin kökünden 
-isim : yerde saklı, gömülü mal (para, · mücev
her)» (H. Kazım, Büyük Türk Lügatı). 

:Istanbul şehrin neresi derince kazılırsa, 
büyük veya küçük bir define bulmak müm
kündür: 

İstanbul türkler t-arafından uzun bir mu
hasara sonunda zabt edilmişdi; Bizanslılarm 
çoğu altın ve mücevherlerini yere gömüb sak
lamışlardı. 

Fatihden sonra, büyük bir ahşab şehir olan 
lstanbulda cehennemi büyük-yangınlar binalar, 
bina.larla beraber altın ve gümüş pek kıymet~ 
li eşyayı da yutmuşdur; her yangın · sonunda 
bunların bir kısmı, enkaz altından aranıp çı·· 

karılmış ,fakat bulunamayanları da istikbal için 
define haline ge]mişdir. 

Bankanın, banka . kasalarının bulunmadığı 
devirde, altınını ve mücevherini Bedestene 
emanet etmeyüb küp, çömlek yahud bakır kap
lar içinde ba.ğçesinin herhangi bir yerine gö .. 
men yahud evinin duvarları içinde, merdiven
leri altında saklıyan İstanbullular pek çok ol
muşdur; sahihlerinin ani ölümleri ile izini ni
şanı kaybolan bu defineler de pek çokdur; ya~1" 
gınlar. bu çeşid gizli servetleri de yok etmiş

dir. İhtilallerde öidürülmüş, pek zengin bilin
diği halde umulan serveti bulunamamış kim-
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!erin de gömerek sakladıkları muhakkaktır. 
Istanbulda kadimden beri bir takım defin~ 

arayıcılar görüle gelmişdir, bunların büyük 
bir kısmı define habercisi geçirir serseriler, do
landırıcılar olmuşdur; remH ile yahud cinleri 
davet ederek define bulma kudretine sahih ol· 
duğunu iddia edenler ve cahil ve tamahkar ba
zı kimsel_erin parasını çarpıp kaybolurlar idi, 
Istanbulun define hikayelerinin en güzellerin- _· 
den biri Bayazıdda Bayazıd Medresesi önün
deki büyük havuz üzerine söy lenmişdir (B. : 
Bayazıd Medresesi Havuzu; Cilt '.4, Sayfa 2247). 

Define · habercisi şarlatan serserilerin çoğu 
da şeyh, derviş, seyyah kılıklı bir takım arab
lar, magribiler, yahud kendilerini arab ve 
magribi tanıtan düzenbazlar olmuşdur. 

Onsekizinci asır şair ve muharrirlerinden 
Haşmet Efendi, Üçüncü Sultan Mustafanın kı
zı Hibetullah Sutanın doğumu münasebeti ile 
yapılan şenlikler üzerine kaleme aldığı Surna- · 
mede, kendisine define arayıcı süsünü vermiş 
bir İstanbul külhanbeyinin şaklabanhk yolu ile 
yapdığı cerrarlığı şöyle naklediyor : 

« ... Laübali zevk ü safa ile ülfet etmiş bi:
herif de başına üzüm küfesinden y~pılmış ka
fesi destar şeklinde bir gadb külah, arkasına da 
bukalemun nakışlı bir acaib hırka giyib belin· 
de bir divit takımı ve koynunda bir kaç eski 
kağıd parçası ile acaib eyerli bir merkebe bin
mişdi; yanında. beş altı kadar kazın.ah ır_gad

lar, altı yedi nefer kürekli amele sağını ve so
lunu alıp bu cemiyet ile çarşı ve pazar~arı ge
zip dolaşmaya başlamışdı; _11erede çeşid çeşid 
mermerle döşenmiş bir avlu, ve nerede çiçekli 
ve muntazam nakışlı dükkan önü varsa o t'ara
fa doğru mahmuz vurub ve orada_ eşeğini dur· . 
durub önünde ve_ ardmda amelesi ola~ ırgad· 
lar dahi kimi kazmr,sına ve kimi küreğine da
yanıp dururlardı. Herif kendisini tarife başla· 
yıp derdi ki : 

- Ey yaranı safa! .. ben define çıkaran bir 
remmal'im.. ilmi nücum ve ilmi remil saçma· 
ları ile nerede bir define ve nerede bir hazine 
varsa çıkarmak için kazmamın ucu ile bir an
da şu mamur olan yerleri bir anda zirü zeber
idüb kürei arzı' kalbur gibi delik deşik etmeye 
memur ve mecburum, kaldı ki öteden beri ya· 
radılışımızdaki habislikden ötürü baba ve cc" 
dadımdan ve akraba ''ve üstadımdan altına ya
pışır isen toprak olsun diye aldığım bed duamrı 
eseri olarak, kazmam ile Karunun definesini 
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bile çıkarsam o anda kara toprağın rengini ala
ca:ıt, mahvolacakdır, bunda şübhem yokdur .. 
lakin hele bakalım define bu mahalde nereler
dedir!.. 

«Daha nice güldürücü sözler söyleyip ede-• 
vatı kırık dökük mahud diviti çıkarır, kalemi 
ile bir mikdar nokta ve şekil. yapdıkdan son
ra: 

- işte gömülü mal ya ·şuradadır, ya bura
dadır!., derdi, ve gaayet ala tarh ve tanzim 
olunmtiş yerlerin kazılmasını yanındaki ırgad
lara işaret eder idi. Onlar da hemen o yeri 
kazmaya başlayınca dükkan sahibleri atılır : 

- Bre dur Remmal Çelebi!.. ne yapıyor· 
sun.. hanümanımızı harab ve kaldırımlarımızı 

delik deşik ettin.. dediklerinde : 
- Be hey canım ne durayım.. bu hususda 

hiç sabır ve karar olur mu?.. züğürtlük cam
rna kar etti, gerçi sizin haneniz ve dükkanınız 
yıkılır ama biz yapılırız.. mani değil, siz bir 
mıkdar sükut edin, şu malı çıkarayım, yer al
tında kalmasın .. kaldı ki biz pek derin kazını
yoruz, hemen şu yerleri alt üst edecek, boza
cak kadar kazıyoruz· .. isterse mal çıksın, isterse 
çıkmasın, sonra elimizi çeker gideriz, siz hiç 
merak etmeyin!.. diyordu. 

Etrafdan da : 
- Canım Remmal Çelebi .. kerem eyle, lut

feyle, ortalığın nizamını bozma!.. diye rica ve 
niyaz ederlerdi. O zaman şaklaban herif : . 

- Hoş imdi.. siz adam olmayı jstemezsimz, 
günahı boynunuza, bari bize bir mıkdar hakkı 
sükut verin de sonra bir hoşça vakitde define
yi çıkanıı., safasını sürün!. diye bir kaç akçe le-

. rirıi alırdı, ve : 

--- Kazmamıza Hak berkat versin!.. diye 
oradan_ çekilir, başka bir çarşı boyunda geçc11 
üslub. üzere alayın~ başlardı. Hülasa bu şahıs 

bu suretle o şenliklerde pek çok akçe topla
mışdır ... ». 

Define haberi vererek bir takım safdilleri 
dolandırıp soyanlar serseriler yakın geçmişde 
(B. : Emin, Çingene), ve hatta zamanımızda 
da çıkmışdır. . . 

DEFiNE SOKAĞI Boğaziçinde Yenikö-
yün sokaklarından; 1934 Belediye Şehjr Reh
berine göre köyün gerisinde bir aralık sokak
dır; yerine .gidilip bu satırların yazıldığı sıra

daki durumu tesbit edilemedi (Şubat 1965). 

DEFNE (Zeki Ömer) - Şair, öğretmen; 

DEFNE YAPRAĞI 

1903 de Çankırıda doğdu; Çankırıda Ertuğrul 

ibtidai mektebinde, Çankırı idadisinde, Kasta
monu lisesinde okudu; Edebiyat Fakültesinin 
Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden diplonıa 

aldı; Kabataş lisesinde ve Galatasaray lises.i.11-
de edebiyat öğretmeni oldu. Şiirleri dergilerdE, 
bu arada Çınaraltı, Şadırvan, İstanbul, Çağrı 
dergilerinde yayınlanmışdır. 

Bibi. : Kim kimdir Ansiklopedisi. 

DEFNE AĞACI - « Yaprakları güzel ko
kar ve şenliklerde tezyinata yarar taflan cin
sinden meşhur küçük (bodl.,lr) ağaç, Şecerü1ga

ar; kelimenin aslı yunanca Dafne dir» (Kaa
mılsi Türki). Türkiyenin ekser yerinde yetişir; 
Istanbulda da makbul ağaçlardan biri olarak 
rastlanır. Eski çağlardan zamanımıza kadar 
sanat aleminde, bu arada bilhassa resim ve 
_edebiyatda, kadim Yunan Mitolojisinde zengin 
hatırası vardır; sanat ve spor müsabakaların-

. da yapraklı ve meyvalı bir defne dalı, defne 
dalından çelenkler ödül olarak verildiği gibi yi
ne öyle bir defoe dalı armağan madalyalarda 
tezyini motif olarak kullanılır. Yapraklı bir 
defne dalı dünya edebiyatında sulh, barış rem
zi, senbolü olarak bilinir. 

Kış mevsiminde yapraklarını dökmeyen 
Defne için umumiyetle «bodur bir ağaçdır,, de
nilir ise bir, çınar gibi ulularına .da rastlanır, 
Boğaziçinde Paşabağçesinde vapur iskelesinin 
hemen yanı başındaki sarraf Andonaki Efendi 
nin iki çatı altında dört yalısından birinin b.ağ
çesinde böyle bir ulu defne agacı var idi .ki 
1918 yılına kadar o sem.tin bir şöhreti idi. 

Defne yaprağı İstanbul mutfağında da yer 
almıışdır; kılıç balığı etinden şiş kebabı, her 
iki lokmasının arasına bir defne yaprağı konu
larak kızertılır, aslında pek makbul olan o ba
lık etine gaayet latif bir koku verir. 

DEFNE BURNU~ Yukarı Boğazın Rume
li yakasında, Yeni Mahallenin kuzey doğusun
dadır; Sarıyer koyu bu Defne Burnu ile Mesar 
Burnu arasmdadır; Telli Tabya• ve Pazarbaşı 
dalyanları arasında hudud bu Defne Burnudur; 
Telli Tabya Dalyanı Tabya Burnu İle Defne 
Burnu arasında, Pazarbaşı Dalyanı da Defne 
Burnu ile Yeni Mahallede eski salhane arası:1·· 
da kurulur (B.: Dalyanlar). 

DEFNE YAPRAĞI - Lüfer balığı yavru
sunun İstanbul balıkcıları ağzındaki adı; lüfer 
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Defnebumu 

(Eşref · Bey haritasından) 

balığı beş boy üzerine ayrılır, beşinin de adı 
ayrıdır (B. : Lüfer Balığı) : 

Defnayapı-ağı : 25-40 ad:-edi 1 kilo 

Çınakop : 16-20 adedi 1 kilo, 

Sarıkanad : 10~14 adedi 1 kilo, 

Asıl lüfer : 2-8 adedi 1 kilo, 

Kofana : 1 adedi 1 kilodan fazla. 

Bibi. : füırakin Deveciyan, Balık ve 

/ 

Balıkcılıl~ . 

DEFTERDAR, BAŞDEFTERDAR - Tan
zimat devrimine kadar Osmanlı lmpara~orlu
ğu devlet teşkilatında Maliye Bakanının un
vanı; Baş Defterdar padişahın sonsuz yetkili 
vekili, vekili mutlakı olan sadırazamın baş
kanlığında toplanan ve önemlice farklarla za
manımızın kabinesi yerinde ola::ı Divanı Hü
mayuı1 üyesi idi; ekseriya sadece «Defterdar» 
da denilirdi. 

Diğer bütün divan_ azaları gibi bizzat pa
dişah tarafından tayin olunurlar ve azledilirler 
idi. 

Koca bir imparatorluğun gelir kaynakları 
ile çeşidli ağır masraflarını denkleşdirme ba
kımından mesuliyetleri çok ağır bir yüksek 
makam idi. 

Maliye kalemleriı:ıden, meslekden yetişmiş 
kimselerle beraber, mesleki en küçük bir biJ· 
gisi olmadığı halde sadece becerikli adam olD.
rak tanınmış kimseler, veya, hazine para sı
kıntısına _ düşerse, acil ihtiyaçları zati serve:ti 
ile karşılayabilecek zengin kimseler defterdar 
tayin edilmişlerdir. 

Defterdarlık, maliye teşkilatı bu !stanbul 
Ansiklopedisinin konusu dışında kalır. 

Defterdarların eri büyük endişeleri devle
tin Kapukulu Asker Ocakları denilen ücreUi 
da.imi askerlerinin «ulufe» adı verilen parala-

rını zamanında ödeyebilmekdi. Ulufe üçer · ay- c 
lık dört taksite bölünmüşdü; hicri takvim . ile> 
ilk taksit muharrem, ikinci takist cemaziyelev-~ 
vel, üçüncü taksit de çift olarak şaban ayların- <. 
da ödenirdi. Ulufe gelenek olmuş mera.simle 0 

Istanbulda Sarayı Hümayunda Kubbealtı de
nilen Divanı Hümayunun toplanma dairesi 
önünde dağıtılırdı; devlet servet ve azametini 
gösterme fırsatı bilinerek o gün bu törende .. 
hazan yabancı elçiler _ de bulundurulurdu. ls~ i 
tahbulda askeri ayaklanmaların çoğunun sebebi · 
ulufenin gecikmesi, yahud, devlet ve saray er- _ 
kanmın cahil ve cehlin kamçıladığı hırs eseri \. 
büyük suiistimaller dolayısı ile ulu:fenin ayarJ 
bozuk, askerin değerinden noksanına harcamak 
zorunda kaldığı paralarla ödenmesi olmuşdur. 

Bu gibi haller karşısında da Sadırazam ve Def· 
terdar asker . tarafından en büyük sorumlu kim- · 
seler bilh1mişdir. 

En hafifinden defterdar olan kimselerin 
saraylarının asker tarafından taşlandığı çok 
görülmüşdür; bm1dan ötürüdür ki, defterc:hr 
tayin edilenler, önce sarayının kırılacak cam
ları için yeteri kadar cam alarak bir yere ko
yardı. 

Defterdarların ikinci büyük . endişeleri, 
harb hallerinde kara ordusunun ve donanmanın 
ağır masraflarını karşılamak idi. 

Osmanlı Başdefterdarları arasında pek 
muhteşem hayatı ile en parlak sima, Kanunu 
Sultan Süleymanın baş defterdarı İskender 
Çelebi olm1:1şdur; yine aynı devirde aynı mev-· 
kide bulunmuş Mahmud Çelebinin unvanı yap
dırttığı bir cami dolayısı ile lstanbulun · bir 
semtine isim olmuşdur. (B.: lskender Çelel;ıi; 
Mahmud Çelebi, Naz1ı; Üveys Paşa, Kara; Ah
med Paşa, Ekmekcizade; Mustafa Paşa, Def
terdar). 

Hicri 1253 (1837-1838) den sonradır ki Baş·· 
defterdarlar Maliye Nazırı ünvanını aldılar. 

DEFTERDAR - Sur dışında ve Haliç ya-
lısmda Abdülvedud (Yavedud) -İskelesi ile Ey
yub arasında büyük bir semtin adı; 1934 Bele
diye Şehir Rehberine göre Eyyub İlçesinin Ce
zerikasım Mahallesi sınırı içinde kahı; (Pafta 
9, No. 116). Bu semtin fetihden geçen asır so:ı· 
!arına kadar devam ede gelmiş asıl adı «Çöm
lekciler,., «Çömlekçiler Kasabasb dır, Evliya 
Çelebi Seyyahatnamesinde ve İstanbul üzerini? 
yazılmış sair eski eserlerde Çömlekciler ismi 
ile · geçer (B.: Çömlekciler, cild 8, sayfa 4119). 
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XVI. asır devlet adamlarından baş defterdar· 
lıkda (Maliye Bakanlığında) bulunmuş Nazü 
Mahmud Çelebi burada devrinin büyük sanaı~ 
karı Mimar Sinana bir cami yaptırtmış, cami 
halk ağzında «Defterdar Camii», yalı boyunda 
o hizadaki bir kayık iskelesi de «Defterdar İs. 
kelesi» adı ile anılmışdı. Semtin Defterdar adı
nı alması, Haliç Vapur Şirketinin kurulm3.s!, 
ve buraya bir vapur iskelesi yapdırılarak iske· 
leye de «Defterdar» diye yazılı bir levhanıtı 
asılmasından somadır (1855 - 1860) . 

. 1814-1815 arasında tazızim edilmiş bir bos· 
tancıbaşı defterinde (B. : Bostancıbaşı Defter
ler.i). Defterdar semtinin. yalı boyu şöyle. tes· 
bit .. edilmişdir : 

« ..• Yavedud İskelesi - Sadık ,Ağanın Ya
lısı - Baltacızade Kayıkhanesi ~. Kasab Ali
nin Yalısı - Sabık Arabacıbaşı Ali Ağam:ı 
Yalısı - Kasab ömerin Yalısı - Diğer Öme· 
rin Yalısı - Memi Çavuşun Yalısı - Çamur 
Iskelesi - Said Ağanın Yalısı.- Safizadenin 
Yalısı - Hamide Usta Kadının Yalısı - Ah
med Hasekinin Yalısı ~ Hasan Efe~dinin Ya_
lısı - Teberdar Ali Efendinin Yalısı - Teber· 
dar Abdullah Ağanın Yalısı - Teberdar Hü
seyin Ağanın Yalısı - Eyyub Mollası Uryani
zade Efendinin Yalısı ve irad 16 göz kayıkha· 
nesi - Defterdar Kayık İskelesi - 2 göz ka · 
yıkhane - Beyhan Sultan Sahilsarayı - Bal
çık İskelesi - Esma Sultan Sahilsarayı - Ha
cegandan Yusuf Efendi Yalısı -,- Yahya Bey 
Yalısı - Alibeyzadenin Yalısı - Şehsüvarza· 

de Beyin Bostanı. - Debbağhane arsası - Za
im Latif Ağanın hanesi ve kayıkhanesi. - Za
ım Hüseyin Ağanın hanesi - .Rami Hatunm, 
hanesi - Aşçıbaş-1 l\ıiehmedin h&nesi. .. ». 

DEFTERDAR BURNU - Boğaziçinin Ru· 
meli yakasında, Ortaköyde, OrtaköyÜ11 Kuru
çeşme tarafındadır; Anadolu yakasında Beyler· 
beyinin tam karşısına düşer; burun adını, on· 
yedinci asırda burada bir cami ile bir sahilsa
ray yaptırmış olan defterdar İbrahim Paşanın 
unvanına nisbetle almışdır ki İbrahim Paşa 
1074 de (M. 1663-1664) 'Vali olarak bulunduğu 
Mısırda ölmüşdür. 

«Defterdar Burnunda ortadan geçeri akıntı 
ziyadesi ile zayıfdır; ekseriya İstanbuldan ge
len makus cereyanlarla geriye doğru akar ki 
Istanbuldan gelen akintı bu · buruna kadar va
sıl olub sonra açığa dönerek lodos akmtısına 
karışır. Yelken gemileri bµ burnu hafif cenub 

rüzgarı ile geçmekde müşkilat çekerler» (Meh· 
med Enisi, Boğazlar ve Marmara Rehberi). 

Bu sahil boyu kadimdenberi aşağı boğazın 
kesif iskan bölgelerindea olmuşdu; Defterdar 
Ibrahim Paşa burnunda Camiinin yanında bir 
de sahilsaray yapdırmışdı; bti. sahilsaray Üçüncü 
Sultan Ahmed zamanında satın alınmış, yerine 
Lale Devrinin kaşa11elerinden Neşatabad Sahil
sarayı inşa edilmişdi (B. : Lale Devri; Neşata .. 
had). 

DEFTERDARBURNU CAMİİ - Ortaköy 
ile Kuruçeşme arasında; Hadikatül Cevami ~u 
malumatı veriyor : «Banisi Defterdar İbrahim 
Paşadır ki bitişiğindeki sahilsarayın da ilk ba· 
nisi odur; camiin mahfili hümayunu da vardır. 
Sonra buraya Sultan Ahmed Salis Neşatabad 
Sahilsarayı yaptırmışdır. Civarındaki büyük 
sahilhaneyi de Birinci Sultan Abdülhamid dev· 
ri ricalinden Selim Efendi yaptırmışdır ki son
ra üç tuğla vezir olmuşdur. Üçüncü Sultan Se· 
lim zamanında bu sahilsarayı padişahın kız kar
deşi Hatice Sutan almış, Selimpaşa Sahilhanesi 
de sultanın uhdesine geçerek bendeganına talı~ 
sis· edilmişdir .. Sultanın vefatından sonra ou 
sahilsaray meşhur hattat Rakİm Efendinin ta
sarrufuna geçinişdir. Camiin banisi Defterdar 
İbrahim Paşa Mısır Valisi iken 1074 (1663-
1664 )de orada ölmüşdür. · Camiin mahallesi 
vardır». 

Ortaköy ile Kuruçeşme arasında deniz kı-• 
yısındadır; 1814-1815 arasında tanzim edilmiş 
bir bostancıbaşı defterinde mevkii şöyl~ tesbi~ 
t::d.ilmişdir, Ortaköy İskelesi tarafından gelin
diğine g·öre: « •.. Moralı .Ahmed Paşa zevcesinin 
yalısı -yanında Ortaköy Bostancılar Ocağı
yanı-:ıda Hatice Sultanın Neşatabad Sahilsara
yı - yanında Defterdar · İbrahim Paşa Camii 
- yanında .Silahdar Emin Ağanın yalısı -,ya
nında Çavuşlaremin~ Tahsin Efendinin yalı

sı ... ». 

Zamanımızda bu yalı · boyunun manzarası 
tamamen değişmiş olup Neşatabad Sahilsara
yının yerinde Lido; Emin Ağa ve Tahsin Efen· 
di yalıları ile onları takib eden diğer yalıları:t 
yerinde de· Kuruçeşme Kömür Deposu bulun· 
makdadır; Defterdarburnu Camii Lido ile Kö
mür Deposu arasında, · yüksekden geçen sahil 
yoluna nisbetle de hayli derinde, çukurda kal· 
mışdır, kaba taşdan yapılmış merdivenli bir 
yol ile inilir; caddeden görülmez, ancak bu 
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merdivenli yola girilince, sağ kol· 
da göze çarpar. 

Fevkaani bir camidir; biri yu 
karda merdivenli yolun üzerinde, 
diğeri aşağıda deniz kıyısında iki 
kapusu vardır; yukarıdaki kapu· 
dan önce bir taşlık · avluya, ara
dan da düz ayak Caıniin son ce· 
maat yerine girilir. Aşağıdaki ka
pudan da önce bir taşlığa girilir 
ve bir taş merdiven ile son ce· 
maat yerinin yan kapusuna çıkı· 

lır. 

Vaktiyle camiin altında üç 
göz kayıkhane vardı; bu kayıkha
nelerin ön kısmı beton duvarla 
kapatılmışdır. Aşağıda deniz kc -
narındaki kapunun üstünde hicri 
1248 (M. 1332-1833) tarihili İkin-· 
ci Sultan Mahmudun bir tamir ki· 
ta.besi vardır; talik hat ile yazıl-

mış manzum kitabe; şair Ayıntab· 
1ı Ayni Efendinindir, metİıişudur 

Ftinigi şemi mihrabı hilafet . maktediyi din 
Vekili Fahrialem ı,ahi adli siyei Mahnıiid 

Kılub şevketli İrbahim Pişi mi·bedin ihya 

Ana bir mahfil icad eyledi ol kıblei makstid 

Musalliler cemaatle eda ettikde beş vakti 

Seririnde Hüdi ömri şerifin eylesün memdud 

Mücevher söylerim -tarihi Ayni ııecdei şukret 

«Bu raııi camii tamir kıldı ciidi Han Mahmud» 

(1248) 

Cami kagir · yapı kayıkhaneler üstünd~ ah
şabdır. Yanlamasına müstakil planlı son cema· 
at yerinin, yukarda da kaydettiğimiz gibi ik: 
camiin iki medhaline, biri asıl . ibadet sahına 

açılır üç ).{apusu vardır; avluya bakan yüzü 
boydan boya camekandır. Sağ tarafda ahşab 
bir merdivenle kadınlar mahfiline çıkılır, ka
dınlar mahfili son cemaat yerinin üstünü kap· 
lamışdır. Son cemaat yerinde yine sağda, ma · 
bed duvarı yanında minare kapusu görülür; mi
nare 1959-1960 arasında maili inhidam görüle· 
rek kaidesine kadar yıkdırılınışdır; ezan, taş

lık - avluda camiin müezzını Necib Özöğüt 
Eefndi tarafından bizzat inşa edilmiş kalasdan 
minber şeklinde bir iskele üzerinden okun
makta idi. 

Son cemaat yerinde bir mihrah ve mihra
bın iki yanında asıl ibadet sahnına açılır iki 
pencere vardır; son cemaat., yeri:nin asıl ibadet 

TAŞLIK -AVLU 

VALi ıı.nvıı 

Defterdarbumu Camii · 

(Kroki Plan: Ömer Tel) 

sahnıpa açılan kapusu sol kenardadır; bu kapu 
ile pencere arasına, camiin hicri 1303 (M. 1885· 
1886) da ikinci bir tamir gördüğünü bildire;J 
bir levha asılmışdır; 11 beyitlik bu tarih man· 
zfunesi de talik hat ile yazılmışdır : 

Nazın Bahriye memdıihi hiıııil 

Zikri ha:,r ile cihanda men'tt 

Vinnı bun müberrıit iderek 

Agniyıiyı bile itti mebhut 

~ bu Camii İbrahim Pişi 
Köhnezir olduju bulmuştu siib6t 

Emri tamirini itti tesri' 

ltmodi anda teenni ü sükilt 

Buna da binii saııi oldu 

Vire Cennetde Hüdi kasr ü büyôt 

Ömrünü hayrını mmdid ide Hak 

Zeyni diinyi olsa tıi tayr ile hut 

Vire Ukbida dahi ecri cezD 

Ol melek haslete Rabbil Melekut 

Ey Sünlıi kalemin acizdir 

Ziti ni kaabili tididı nüilt 

Arzı tlrih ile kıl hatmi kelim 

Bet vakit hltimesi ol~u kanGt 

iki mısra ile tarihi düti 

Baıne nazın itti misali yıildıt 

«Eseri hayri Hasan Pişıiyı» 

«Kıldı Hak diri kitibı mevkib 

(1303) 
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Bu iki tarih mısraı hiç bir suretle 1303 ra
kamını vermez. Her hangi bir tamiyenin dik
katimizden kaçması ihtimali yokdur. Ancak şu 
ihtimal ile ve 1 noksan olarak 1302 rakamı bu
lunabilir; nazım 10 uncu beyitde «tarihi düta» 
tabirini kullanıyor, aynı beyitde «misali ya
kut» teşbihi de tarihin mücevher olduğuna 

işaret kabul edilirse iki tarih mısraının nok
talı harflerinin tutarı camiin tamir tarihinin 
iki mislidir manası çıkarılır, bu takdirde önce 
2604 rakamı bulunur, onun da yarısı 1302 eder. 
Öylesine zoraki yazılmış bir tarihdir. 

Asıl ibadet salını kare planlıdır; sağ du· 
varda 3, mihrab duvarında 2, sol duvarda da 2 
pencere vardır, soldaki iki pencere ki alt taş
lık boşluğuna bakar, içerden dol~b gibi kanad
larla kapanmışdır. Ahşab minberi 1832-1833 
tamirinde konmuş olacakdır. Ahşab tavanın 

tam ortasına çok güzel bir billur avize asılmış
dır, bu avizenin de 1885-1886 da Bozcaadalı Ha
san Paşa tarafından konulduğunu 'tahmin edi
yoruz. 

, 

Sol duvardaki hünkar mahfilinin ibadet 
salınma bakan yüzünü tezyin eden ahşab ve 
altın yaldızlı üç parçadan mürekkeb şebekeni:1 
bir parçası yok olmuşdur. 

Hünkar mahfiline, son cemaat yerinin alt 
taşlıkdan gelen merdiven başına açılan yan 
kapusunu:.ı karşısından, oymalı ahşab korku
luğu çok güzel ahşab bir merdivenle çıkılır. 

Son cemaat yerinin üstündeki kadınlar 

mahfili ile hünkar mahfilinin ve asıl ibadet 
sahnınm üstü de imam ve müezzin meşrutası
dır. 

Son cemaat yerinden kadınlar mahfiline 
çıkan merdiven üzerinde bir kapu da genişçe 
bir mutfağa açılır. 

Ziyaretimiz tarihinde bu caıniin içini pek 
temiz, pek bakımlı bulduk. Camiin cemaatini 
civarında bulunan kömür deposu ile bir teneke 
fabrikasının, toprak mahsulleri ofisinin depo
sunun ve devlet malzemesi deposunun amele, 
işci, müstahdem ve memurları teşkil etmekte· 
dir. İmametinde Bursalı Süleyman Buran ve 
müezzinliğinde de İstanbullu Necib Özöğüt _bu-· 
lunuyordu, her ikisi de gaayetle hoş, insancı:, 
efendi kişilerdi. 

Bibi.: Hadikatül Ct"Vimi, ll; ,R. E. Koçu ve Nfnııd 

Sizi Koçyiğit, Gezi notu, Mayıs 1966. 

DEFTERDAR CADDESİ - Eminönünil 

Eyyuba bağlayan ve Haliç kıyısına paralel 
uzanan büyük ve uzun anayolun bir parçasmın 
adıdır; 1934 Belediye Şehir Rehberine göre 
Eminönündeıı başlayarak bu uzun anayolun 
isimleri sırası ile şunlardır : 

Balıkpazarı Caddesi, .Taşçılar Caddesi, Zm . 
dankapusu Caddesi, Keresteciler Caddesi, Ka
zancılar .Caddesi (Eminönü - Unkapanı arası); 

Abdülezelpaşa Caddesi (Unkapanı - Fener ara
sı); Mürselpaşa Caddesi, Demirhisar Caddesi, 
Ayvansaray Caddesi (Fener - Ayvansaray ara .. 
sı); Yavedud Caddesi, Defterdar Caddesi, Fes
hane Cadesi (Ayvansaray - Eyyub arası). 

Defterdar Caddesi, bu ana yolun Defterdar 
Sümerbank Mensucat Fabrikası önnüden geçen 
kısmının adıdır; anayolun son parçasının «Fes· 
hane Caddesi» ismi de, aynı fabrikanın ilk adı 
olan Feshanei Amirenin hatırasına nisbetle 
konmuşdur. 

Ayvansaray tarafından gelindiği."le göre 
Defterdar Caddesi, Defterdar Vapur İskelesl 
Sokağı kavuşağından başlar; Cezerikasım Akar. 
çeşme Sokağı ile de kavuşağı vardır; üzerinde 
«Defterdar» ve «Çiftokullar» isimleri ile iki otcı· 
büs durağı vardır. 

Cadde tahminen 15 metre genişlikdedir; 

paket taşı döşelidir, • iki yanında yayalar için 
arnavud kaldırımı vardır ve yine iki yanı bo
yunca çınar ağaçları bulunmaktadır. 

Sol tarafta barakamsı dükkanlarda iki bak
kal ile bir Aygaz bayii ve Defterdar Camii, 
Defterdar Çeşmesi, 2-3 katlı kısmen ahşab kıs· 
men kagir binalar, bu binaların altlarında dük
ka:ı.1lar vardır; bu dükkanlardan ildsi kahveha · 
ne olup bir esvap temizleme atölyesi (Wima), 
ı«lstanbul Tekstil Sanayii İşçileri Sendikası 
'Eyyub Şubesi, bir askeri inzibat noktası, «Ey
yub Belediye Tahsil Şubesi», Cezerikasım 
Akarçeşme Sokağı kavuşağında «Balçık Baba». 
rifai dergahının kalıntısı vardır. Haziresi iyi 
durumda bu tekkeden sonra Ebussuud Orta 
Okulu ile Defterdar Ebussuud İlk Okulu görü
lür. 

Caddenin sağ tarafını, hemen boydan bo · 
ya Defterdar Mensucat Fabrikası işgal eder. 

Eyyubu, daha ötede Silahdarağayı Emin
önüne (Şehre) bağlayan bir anayol olduğu için 
günün her saatinde işlek bir caddedir; fakat bu 
ana yolun, bilhassa Unkapanı ile Ayvansar-dy 
arasında öylesine dar, ve öylesine de iş kesa
fetine sahne olmuş kısımla_rı vardır , ki seyrü 
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seferi (trafiği) sık sık aksatır, ve yol tıkanır; 
Eminönünden Defterdara otomobil ile -10-45 
dakikada gelindiği olur. 

Bibi. : Erdem Yücel, Gezi notu, 1966. 

DEFTERDAR CAMİİ - Haliç kıyısı bo
yunca Eyyuba gider iken «Defterdar» adı ile 
meşhur semte adını veren cami; yanında ba
nisi defterdar Nazlı Ma~ud Çelebinin türbesi 
ile beraber (B.: Mahmud Çelebi, Nazlı) Mimar 
Si:nanın eserlerinden biridir. Hadikatül Cevamı 
şu malumatı veriyor : 

«Banisi Nazlı Mahmud Efendidir; Mahmud 
Efendi büyük hattat Şeyh Hamdullahdan ica
zet almış güzel yazıya sahibdi,camiinin kapusu 
üzerindeki (üç beyitlik manzum) arabi tarih 
kitabesinin yazısı kendisinindir; camiin inşa 
yilı hicri 948 (M. 1541 - 1542) dir. Camiin avlu
sunda ahşab bir medrese, kara tarafında · da 
fevkaani bir taş mekteb yapılmışdır . Camı av
lusunun iki . kapusu vardır; deniz tarafında olan 
kapusunun üstünde şu farsça tarih beyti vardır; 

Arifi güft beher o tarihi 

• İsıni meseid makaamı Mehmı'.idest 

947 (M. 154-0-1541) 

«Nazlı Mahmud Efendinin Varnada da bir 
mektebi vardır. Kendisi hattat olduğu için ca
miinin minaresi alemine bir hokka · ile kalem 
koydurmuşdu; zaman ile kalem düşüb kaybol
muş, yalnız hokka kalmışdı; 1179 yılındaki bü
yük zelzelede Defterdar Camii de harab olmuş, 
esaslı tamiri sırasında minare alemi üstündeki 
hokkaya yeni bir kalem konmuşdu. 

« (Camiin yapıldığı semt Çömlekciler adı ik 
meşhurdur), camiin önfüıdeki büyük iskelenin 
Defterdar İskelesi diye şöhret bulması bu cami 
dolayısı iledir. Mahmud Efendi vefatında ca
miinin av !usundaki türbesine · defnedilmişdir; 
mezar taşındaki ölüm tarihi hicri 953 (M. 1546) 
dür. Cami avlusundaki ahşab medrese, bilahare 
camiin mütevellisinin tensibi ile müteehbilb 
odaları olmuşdur (B.: Odalar); fevkaani taş 

mekteb de kaldırılarak yerine irad getirecek bi
nalar yapılmışdır. Yıkılan mektebin yerine de, 
avlunun deniz tarafındaki kapusunun üstüne 
ahş-ab bir mekteb yaptırmışdır. Birinci Sul
tan Abdülhamıdın ilk saltanat yıllarında Def
terdar İskelesinin iki tarafına kahvehane ve 
dükkanlar ve sair binalar yapılarak orası bir 
çarşı boyu olmuşdur». 

Def~rdar Camii 

(Kroki Plin: Ömer Tel} 

. Tahsin Öz «Istanbul . Camileri» ·. isimli ese. 
rinde Hadikatül Cevamideki malumatı . naklet; 
tikden sonra şunları yazıyor: «Muntazam kes·· 
me taşdan yapılmış olan bu mabed tek kubbelı.
dir,. (1962). 

Cami kubbeli değildir; 1895 den beri ı;on 

cemaat yeri ile . birlikde kiremit döşeli bir ah
şah çatı ile örtülmüş bulunmaktadır. 

1966 senesi nisanında ziyaretle şu not 
ları tesbit ettik: «Geniş bir avlu ortasına 
inşa edilmiş olan camiin avlu duvarı yalnız 

DefteFdar Caddesi. üzerinde kalmışdır; p~nce, 
reli ve pencereleri demir kafesli olan bu duvaı· 
da çok harab bir haldedir; ve av.lu içine, camiin 
karşısında evler yapılmışdır. HadikatÜI Ceva
inide bahsedilen medreseden, mektel?den, mü . . 
teehh_ilin odalarından eser ka:lmamışdır . . · Kea 
me taşdan inşa edilmiş olan cami ahşab bir ça
tı ile örtülüdür. Son cemaat yeri de ahşab ola
rak yapılmışdır; bu ahşab son cemaat yerinin 
iç k:ısma, cebhe duvarının içinde, eski son . ce
maat yerinin dört mermer sütunu göı•ü1mekte~ 
dir; baklava başlıklı sütunlardır; bundan, .etra.,. 
fı açık olan .. eski son cema:at yerinin üç küçük 
yarım küre kubbe ile örtü~ü olduğu tahmin edi
lebilir; son cemaat yerinin sağlı sollu iki kena
rının birer!taş .sed halinde bulunması da' bu talı-
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minin . doğruluğunu gösterir. 1966 da hasırla 

döşenmiş olan bu sedlerin ö.nünde ahşab birer 
parmaklık bulunuyordu. 

«Son cemaat yerinden asıl ibadet salınma 
mermer söveli ve yuvarlak kemerli bir kapu
dan girilir; Mahmud Efendinin el yazısı ile ca
miin arabca kitabesi bu kapunun kemeri üstün
de ve kapunun dış yüzündedir. 

«İbade.t salını must:atil planlıdır. Uzun iki 
yan duvar ile mihrab duvarında altlı üstlü iki
şerden 12 pencere vardır; .alt· pencereler kare
ye yakın mustatil, üst pencereler kemerlidir; 
iki pencere de, kapunun iki yaninda son cema
at yerine açılmışdır. Ahşab olan mihrab, yağlı 
boya ile avamı kaba zevk ile tezyin edilmiş ve 
bu arada zincirli bir de kandil resmi yapılmış
dır. Yine ahşab olan minbere de yağlıboya ile 
mermer süsü verilmek istenmişdir .. Ahşab ta
van yeşil boyalıdır; b~ş aded küçük kandilli de
mir avize asılarak süslenmişdir. Sağlı sollu iki 
müezzin mahfili vardır; kapudan girildiğine gö
re soldaki ma.hfilin köşesinden ahşab bir mer
divenle kadınlar mahfiline çıkılır; sağdaki mah
filde de minare kapusu vardır. Kesme taşdan 
bodurca olan minarenin şerefe altı istalaktitli•• 
dir. Minarenin külah alemi üzerinde tuncdan 
yapılmış bir murekkeb. hokkası ile bir yazı ka
leminin bulunduğundan bahsedile gelir; zıya

ret tarihimizde hokka durmakda, kalem mev
cud değildi. 

«Camiin mihrab duvarı önünde banisi Mah
mud Efendinin türbesi güzel ve küçük bir açık 
türbedir. Baklava_ başlıklı dört mermer sütun 
arasına kenarları dantelli dört kemer atılmış 

ve bu kemerler üzerine küçük bir kubbe · otur-
, ~ulmuşdur; vaktiyle kiremit örtülü olan bu kub
benin kiremitleri ziyaretimiz sırasında çokluk
la dökülmüş bulunuyordu; sütunlar arasına, alt 
kısmında mermer birer parmaklık konulmuş, 

bunlardan birinin ortasında da açık türbenin· 
çok zarif kabartma başlık mermer kapusu bu-· 
lunuyordu; demirden olduğu muhakkak kapu 
kanadları kopmuş, kapu bir çerçive şeklinde 

· kalmışdır; parmaklıkların da_ bir sırası tama
men ve dibinedek kırık idi; mermer sanduka 
yerinde, baş taşı kırılmış, yok olmuş, ayak taşı 
da duruyordu; ayaktaşı kitabeli olub metni şu
dur: 

«Merhum ve mağfur sahibül hayrat vel ha
senat Defterdar Mahmud Çelebi Efendi ruhiy
çün fatiha; sene 953 (M. 1546-1547)». 

«Camiin haziresindeki sair kabir taşları da 
gaayetle perişan bir . halde idi. Bir Mimar Sinan 
yapısı olduğu Tezkiretül Bünyanda da kayde· 
dilmiş olan De~terdar Camiin bakımının yıllar
dan beri ihmal edildiği ilk nazarda görülmek
tedir. 

«Camiin avlu kapusunun yanmda cadde 
üzerinde bir de çeşme vardır, XVI. yüzyıl çeş
melerinin güzellerinden biridir; suyu kesilmiş 
ve teknesi çukurda kalmış çeşmeye yan tarafma 
sokulan bir muslukla terkos suyu verilmişdir, 
çeşmenin inşa tarihi 950 (1543-1544) dir». 

1966 da Defterdar Camiinin Cemaatini ç:o· 
ğunlukla, karşısındaki Sümerbank Mensücat 
Fabrikasının işçileri teşkil etmekte idi. 

Erdem YÜCEL 

DEFTERDAR CAMİİ - Tophanede Defter
dar Yokuşunda idi; Hadikatül Cevami şu ma
lumatı veriyor: «Banisi Ebülfadıl Mehmed 
Efendidir ki İdris Bitlisi'::nin oğludur (B.: Meh
med Efendi, Ebülfadıl; İdris Bitlisi); kabri bu 
camiin önünde, caddeye nazır_ bir yerdedir; ka
bir taşında vefat tarihi yazılı değildir, fakat 
müverrih Mustafa Ali Efendi «Fadli Öldü» laf
zının karşılığı 971 (M. 1563-1564) tarihinde ve• 
fat ettiğini söyler; Fadli mahlası ile şiirleri var
dır, pederinin «Heşt Bihişt» isimli tarihine ze
yil yazmış, Hüseyb Vaiz tefsirini, Ahlakı Muh
siniyi, ve Zahirei Harzem şahiyi terceme etmiş, 
Hafız Şirazi'nin divanına gazel be gazel bir na
zire yazmışdır; Mehmed Efendi Kanuni Sultan 
Süleyman devrinde defterdar iken vefat etmiş• 
dir. Bu camiin mmahallesi vardır». 

Semtin eski sakinlerinden Firuzağa Mahal
lesi muhtarı S. Köseoğluµnun söylediğine göre 
bu cami Defterdar Yokuşunda İtalyan Hasta
hanesinin karşısında, dört kagir duvar üzerinde 
kiremitli ahşab çatı ile örtülmüş bir bina id~; 
1916 Cihangir Yangınmda yandı. Halen yerj ar
sa halindedir. Yangında banisinin kabir taşı da 
kırılmışdır, bu taşın alt kısmı kaybolmuş, bir 
yanı kırık kavuğu bir köşeye atılmış duruyordu. 
Cami arsasının önünde susuz ve harab Defter·· 
emini çeşmesi vardır, bu çeşmenin hazinesi yok· 

· sul bir aileye mesken olmuş, yanına da bir ge
cekondu oturtulmuş bulunuyordu (mayıs 196:5). 

Hakkı GöKTÜP.K 

DEFTERDAR DEBBAGHANESİ - Haliç
de Defterdarda yalı boyunda büyük bir debbağ
hane (tabakhane) idi; XVIII. yüzyılın iik yılla-_ 
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rında Daınad Nevşehirli İbrahim. Paşa tarafın-· 
dan satın alınarak Eyyub Camii .kebirine vak
fedilmişdi; sonra «bilicareteyn» denilen usul ile 
satılmış, şahis mülkiyeti altına geçmişdir (B.: 
Bilicareteyn Tasarruf, cild 5, sayfa 2777). Ha
len bu tabakhanenin yeri, Defterdarda Sümer· 
bank Mensucat Fabrikası yakınında odun ve 
hurda deposu olan yerlerdir. 

Ahmed AGIN 

DEFTERDAR İSKELESi - Halicin eski 
büyük kayıp iskelelerinden biri, adı;ıı, yalı bo 
yundan az geride Defterdar Nazlı Mahmud Çe· 
lebinin Mimar Sinan yapısı camiine nisbetle 
almışdır. Evliya Çelebi geçen asır ortalarına 

kadar Çömlekçiler adı ile anıla gelmiş bu semti 
tasvir eder iken : «... bu Çömlekçiler kasaba. 
nın Yavedud, Zalpaşa, Defterdar ve Hocaefendi 
isimlerinde dört iskelesi vardır» diyor. Yine o 
büyük yazar İstanbul içinde ve etrafındaki me
s,ire ve gezinti yerlerini kaydederken Defterdar 
Iskelesi önünde halkın eğlenip gezindiği . bir 
meydan bulunduğunu söylüyor. (B.: Defterdar; 
Çömlekçiler). 

DEFTERDAR KAPUSU MESCiDİ - is
tanbulda Defterdar kapusu (Maliye Bakanlığı) 
denilen miri konağın ikinci katında Birinci Sul
tan Mahmud tarafından yapdırılmış bir mescit 
idi (B.: Defterdar kapusu). Hadikatül Cevami 
şu malumatı veriyor : «Banisi Birinci Sulta::.ı 

Mahmuddur ki bu camie Haki Mehmed Efendi 
şu tarihi söy lemişdir : · 

Ketebe koysa sezadır buna Sultan Mahmud 

1157 (M. 1744) 

«Bu tarihden sonra iki kere yanmışdu·. Min
berini defterdar Abdi Efendi koymuşdur bu 
zat 1178 (1764-1765) de vefat etmişdir. Bu meı.
cidin mahallesi yokdur». 

Zamanımızda bu binadan eser ka!mamış
dır. 

DEFTERDAR KAYIK İSKELESİ - Def~ 
, terdar Vapur İskelesinin yanında küçük bir 
tahta iskeledir; 1966 yılında bu iskeley~ kayıd
lı dört sandal bulunuyordu; Halicin karşı ya
kasında Halıcıoğluna adam başında 25 .kuruş 
alarak 5 kişi ile dolmuş yapmakta idiler. San
dalcılar namuslu fukaradan olup işsizlik yüzün
den bir kişiyi 100 kuruşa da sevinerek götür
mekte idiler. 

Bibl.: Erdem Yücel, Gezi notu. 

, DEFTARDAR MENSUCAT FABRİKASI 
(Sümerbank) - Yüzelli yıllık bir tarihi olan 
bu büyük Müessese Hicri 1252, ]VIiladi 1836 yı
lında İkinci Sultan Mahmud tarafından kurul
muş küçük bir fes imalathanesinden, «Feshane» 
veya «Feshane-i Amire» den doğmuş, devir de
vir türlü gelişmelerden sonra bugünkü bünye
sini idrak etmiştir. 

1826 da Yeniçeri asker ocağının kanlı bir 
şehir muharebesi ile kaldırılmasından sonra 
«Asa.kiri Mansurei Muhammediye» ismi ile ku
rulan yeni kara ordusu ile donanma efrad za-

. ' 
bitan ve erkanına resmi serpuş olarak «Fes* 
giydirildi; Osmanlı Askerinin yeni serpuşu olaıı 
fes, 7-8 yıl kadar kadimden beri yapıla geldiği 
Tunus fes imalat hanelerinden te:min edildi. 

Kara ve Deniz askerlerinin fes ihtiyacını 
karşılamak için Istanbul'da ilk feshane Hicri 
1252 (M. 1836) da Kadırgada hazinei hassamıı 
malı bir konakta açıldı; devrin şairlerinden 
Ayıntablı Ayni Efendi şu mücevher tarih kıt'-a
sını yazmıştır. 

Ayniyi ~ldu buzıiri padişahide pesend 

Bu iki tarihine tacı mücevher dinse bes 

--·------. 

Sümerbank Defterda_r Meıısôcat Fabrikası 

(Resim: Bülend Şeren) 
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«İtti Feshine bina Sultan Mahmôdülümem·> 

1252 

«Yapılub icliille Fe~ane çıktı başa fe<ı» 

1252 

Yine mücevher olan şu tariç de o devrın 

hem şairlerinden hem de devlet ricalinden Per-
tev Efendinin Paşanın dır : ' 

Hazreti Sultan Mahmıidun ulüvvi hizmeti 

intizamı milk için çok şeyler icad eyledi 

Tarzı nev fes giydirüb lutfen umum alemi 

Eski derdi ser olan siklettden izad· eyledi-· 

Lutfi diger asitıinında f~ im~ ettirü·lı 

İşte bu- Feshinei vilayı binyid eyledi 

Hak dili pikizesin her an şidan eyliye 

Kendisi ehli cihanı serteser. şad eyledi 

Siyesinde çikeri Pertev mücevher fes giyüh 

Şükür içün kat kat iki tarih idad. eyledi -

«Kudreti Mahmud Han dünyayı abıM!;;..~edh 
1252 .. 

«Nas yekser fes glyii:b F~e inıiıl eyledit' 

1251 

Imalathanenin başına «Feshane.Nlzırı» un
vanı ile Ömer Lütfi Efendi tayin edildi ve bu 
zat çok uzun bir zaman bu vazifede .. kaldı. 

· Bir müddet sonra fesin halk tabakaları ta
rafından da kullanılması üzerine · fst~rtbul · fos
hanesinin büyütülmesi zarureti duyuldu, ve za
man ile bu fes imalathanesi, İstanbul'un, dola
yisi ile Türkiyenin en hüyük mensucat fabl'ika
larından biri oldu. Bu fabrikanın tarihçes; olan 
aşağıdaki fabrika Muhasebecisi Ahmet Seyfet
tin Şimşek'in 1960' da yayınlamış «F~shane Men
sucat Fabrikası» isimli eserindeµ a:lıyôTuz : 

«Amelesi, ustaları, boyacıları Tunus'tan ge
tirilmiş olan Feshine 1839 da Kadirgadaki ko· 
naktan Haliç'de Eyyüb civarın-da -Uçüncü Sul· 
tan Selim'in kız kardeşi Hatice So.lianın ikaa
metiİıe tahsis edilmiş miri yaliya nakledildi. 

«İptidai bir Müessese idi; inesell dinkleme 
için hayvanlarla döndürülen dolaplar kullanıl· 
mıştır. Feshane~in kırk kadar dolap katırı, bu 
hayvanların barınması için de büyükçe bir ahırı 
n~ . 

"Ilk İstanbul feslerinin imalinde en Lnem
li mesele, fesin, Tunus'dan gelenler gibi, gayet 

tatlı kırmızıya boyanamaması olmuşdu; üstelik, 
halk ağzında «Eyüb Fesi» adı verilmiş F'eshane 
fesleri pek çabuk soluyor, kirli bir re:ık alı

yordu. Tunus'lu olan boyacılar, bu özürii istaıı
bul'un sularında buluyorlardı. Son bir tecrübe 
de İzmitin Çene Suyu ile yapılmıştı. Bu su ile 
boyanan fesler de yine bozuk olmuştu. Bunun 
üzerine Feshane Nazırı Omer Lutfi Efendi 'fu
nus'luların ihanetinden şüphelendi ve Ankara 
ermenilerinden Avadis Ağa adındaki bir boya~ 
cıyı, Müslüman kılık kıyafetinde ve Yabub adı 

· altında Feshaneye alarak Tunuslul~rın sırlar1-
n1 gizlice anlamaya memur etti. Avadis Ağa, kı
sa bir zaman içinde boya sırrıni keşfetti, Çene 
Suyu ile gizlice fes boyayip. kuruttuktan sonra 
Feshhe N-azirı Ömer Lutfi Fefndiye takdim et
ti; bunlar Tunus feslerinin renginde iki güzel· 
fes idi. Tunus'lu amele ve ustaları huzurunda 
toplayan Ömer LüÜi Fefndinin bu yeni fesleri 
göstermesi üzerine, ihanetleri ortaya çıkan Tı,.ı- , 
·nus'lular hiddetlerinden başlarındaki sarıkları 

yere atmışlar ve : - Yakub .. Yakub .. diye ba
ğırarak A vadis'in üzerfne yürümüşlerdı. 'l.'u
nus'l ular o gün Feshaneden kovulmu§ ve Ava··. 
dis Ağa da kaydı' hayat şartı H~ ·Feshaneye bo- ·
yacı başı tayin edilmiş; yine bu vak'adan son
radır. ki Feshanede yerli amele çalıştırılmaya · 
başlamıştır. 

«önceleri yalnız fes imal ile işe başlıyan 
Müessesede, bir müddet sonra aba ve halı tez· 
gahları da ilave edilmek suretiyle dokumacılı· 
ğa da başlanmıştır. 

«Feshane, 1843-1851 yılları arasında o· za· 
man fenni icaplarına gör~ islah edilerek buhar 
kuvveti ve _makina kullanılmasına başlanmış 

ve bu suretle bir dokuma fabrikası manzarasıııı 
kazanmıştı. _Bu sıralarda İngiltere, .Fransa ve 
Belçikadan buhar kuvvetli ile işleyen iplik do· 
kuma ve apre makineleri getirilerek bugünkü 
Müessesenin_ çekirdeği kurulmuştur: 

«Fabrika }848~1850 senelerinde 400.Ö00 fes ve 
30.000 metre çuha imal etmiştir. Fe_s halkın da 
serpuşu oldüğundan imaledilen lstanbul'da 
Vezneciler;. Ka palıçarşı, Tophane ve' Beşiktaş· 
gibi kalabahk semtlerde kira ile dükkanını- tu- · 
tulmuş ve buralarda· sade Fesha.ne Fesieri s~~ 

tılmıştlır. 

«Feshane Fabrikası 1859 tarihine kadar 
Darphanei Amire .İdaresince işletilmiş; ve son
ra Bakırköy Bez Fabrikasiyle birlikte Hazinei 
Hassa'ya devredilmiştir. 
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. « 1866 tarihinde zuhur eden bir yangi:i:rcia 
yalnız buhar makina dairesi kurtarılmış, diğer 
kısımları kamilen yanmıştır. 1868 · de -Sultan 
Abdülaziz tarafından fabrikanın ihya ve tesisi 
için yine aynı yerde inşaata başlanmış ve ye· 
ni makinalar getirtilerek Feshanei Amire za
manın en güzel ve mükemmel mensucat !ab
rikası haline getirilmiştir. 

«1877 tarihinde Bulgaristan'daki İslimiye 
Şayak Fabrikaları elden çıktıktan sonra Fes
hane Fabrikası Seraskerlik emrine verilmiş, ve 
Mart 1921 tarihine kadar 4"4 sene müddetle Le
vazimatı _ Umumiyei Askeriye emrinde· ,ve bu 
tarihten 1923 e kadar İstanbul . Fabrikaları 

Umum Müdürlüğü emrinde, 1923, den 192:i ı,e

nesi Nisan nihayetine kadar da Askeri Fabrika
lar Umum Müdürlüğü emrinde ça.lışinıştır 

«1925 de Sanayi ve Maadin Bankası kurul
luş, kanmıupdaki hük~mler geregınce .fi'es
haneyi de askeri idareden devir almıştır. Bu 
Banka tarafindan 1,5 Milyon TL. sermaye ile 
kurulan Feshane Mensucat T.A.Ş. bu fabrika
yı Bankadan senede 75.000 TL. mukabilinde ki
ralıyarak işletmiş ve i935 den itibaren Hereke 
Fabrikası da Sümerbank tarafından aynı -Şir
kete kiralanmıştır. Sanayii: ve Maadin Banka
sının 1932 tarihli Kanunlarla «Sanayi Kredi 
Bankası» ve «Devlet Sanayi Ofisi» olarak ikiye 
ayrılması üzer.ine Feshane Fabrikası da bu Ofi -

_se geçmiştir. Fakat 1933 de Sanayi Kredi Ban
kası ile Devlet Sanayii Ofisi biı:leştirilerek «Si.i
merbank» kurulduğu için Feshane Fabrikası da 
Sümerbank'a intikal etmiştir. Feshane Mehsu
cat T.A.Ş .. de 1937 de tasfiye edilmiştir, Ay:nı 

tarihte fabrikanın ismi de değiştirilerek bulun.
duğu mevkie izafetle «Sümerbank Defterdar 
mensucat· Fabrikası» ismi verilmiştir. Halk ise 
hala Feshane ismini kullanmaktadır. (B.: Fes). 

«1949 senesinde bir elektrik kontağı netice
sinde vuku bulan· bir yangında fabrikanın ah
şap bulunan gayri mamul anbarları tanıamiy]e 
yanmıştır. Fabrikada vuku bulan ikinci büyük 
yangındır. Bu yangından sonra Feshanenin b;r 
çok binaları yeniden inşa edilmiş ve bu arada 
cümle kapısı da Defterdar Eyüp Caddesinden 
alınarak Defterdar V~pur İskelesine nakledil
miştir. 

«Feshane Fabrikası, 1954 tarihinde işletme
ye açılmış bulunan Süınerbank Diyarbakır Şa
yak Fabrikasının kurulmasında amil olmuş ve 
bu yeni fabrikanın makinelerini de, bünyesınde 

-bulunan mekanik -atölyelerinde imal etmek su
retiyle sanayileşme hareketimizde şerefli bir 
mevki -de kazanmıştır,,. 

Kuruluş tarihi olan 1835 - 1836 dan bu s;;
tırların yazıldığı tarihe kadar bu fabrikanın 
muhtelli devirlerinde Müdürlüğünü yapmış o-

-lan zatlar şunlardır: 

Ömer Lütfü Efendi 

Salim Bey 

Miralay İbrahim Bey 

Muhittin Paşa 

Miralay Şükrü Bey 

Miralay Hüseyin Bey 

. Yüzbaşı Halid Bey 

. Binbaşı Çerkes Nuı•i Bey 

Kaymakam Hüsnü B'ey 

Mütekaid . Naili Bey 

Kaymakam Hüsnü Bey (2. defa) 

Binbaı,ıı Hil~i Bey 

_Binbaşı Çankırılı Nuri Bey 

Miralay Halim Bey 

Midhat Recai Öğdevin 
Ilhami Nafiz Pamir 

Şevket Turgut 

Ömer Lütfü Sugan 

Fahri Bekiroğlu 

Şefkati Türkekul 

Vasıf Dokuman 

Ömer Lütfü Suga.n t2. defa) 

Müeyyed Kerimol 

Ömer Alageyik 

Kamil İbrahim Sidal 

Hasan Polat 

Nihat Tuygan 

Kamil İbrahim Sidal (2. defa) 

Nezihi Akyüz 

Şevket Davaslıgil 

Cemal Yeğen 

Seyfullah Canis 

Mustafa Nevzat Kınay 

Ragıp· Kulelioğlu 

A. Hızır Geylan 

1835 

1862 
1889 
1894 
ı9oc 

19iti 

. l91'ı" 

1918 

1920 

1921 
192J 
1923 

1924 
192-1 
!921 

1928 
193.'. 

1937 
193S 

1939 

194,J 

1951 
1951 
1952 
1954 

W5-1 

195i'.i 
195t 

1956 

1957 

1958 
1951ı 

1951) 

1960 

.i902 

Bu satırların yazıldığı sırada (1966), fabri• 
kanu müdürlüğünü 1962 yılından_· beri, A. Hı~ 
zır. Geylan ifa etmekte idi; Ciddiyeti, nezaketi, 
güngörmüş 'i:ıir · ailenin evladı ve bir yüksek 
tekstil mühendisi olarak makaminı hakkı ile 
dôlclu:tan· bir zat idi. Bi~inci derecede imza sa-

. . 
'hibi olarak; Teknik Müdür muavini Orhan Gök-

sel; İdari Müdür Muavini Sadık Kemik, Muha-
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sebeci Ahmet Şimşek Yönetim Komitesi olara1'; 
görev ifa etm_ekte idiler. 

Büyük ihtiyacı karşılıyacak kudrete sahip 
olan Fabrikanın faaliyeti şu altı madded-e top· 

: lanmıştır: 

1 - Ordunun giyim ihtiyacını temin etmek; 

2 - Resmi dairelerin müstahdem giyim fü. 
. tiyacını temin etmek; 

· 3 - Piyasa ihtiyaçları için kaba, ince ve 
fantazi çeşitli yünlü kumaş imal etmek; 

4 - Milli Bayrak imal etmek_; 
5 - Sümerbank fabrikalarında çalişan işçi 

ve müstahdem için elbise imal etmek; 

6 - Sümerbank fabrikalarının her nevi ye· 
·. dek parçalarını, hususi sektöre ait mensucat 
fabrikalarının piyasada bulamadıkları hayati 
mah_iyette olan her nevi yedek parçalarını ~mal 

· €tmek. · 

Fabrikada, gruplarına göre, 36 aded anba~ 
olup, fabrikaya gelen muhtelif emtia bu .,anbar· 
lar içinde, cinslerine göre ayrı ayrı tasniflere 
tabi tutulur. fabrikasyonda esas işletme 11 bö

. lüme ayrılmaktadır: 

1. Tefrik - Yıkama Dairesi 
2. Açma - Eleme Diiresf 
3. Harman Dairesi 
4. Ştrayhgarn İplik Dairesi 
5. Kamgarn İplik Dairesi 
6. Dokuma İhzar Dairesi 
7. Dokuma Dairesi 
8. Apre Dairesi 
9. Trikotaj Dairesi 

10. Konfeksiyon Dairesi 
11. Bayrak Dairesi 

yabiliriz. Sağlık Teşkilatı olarak Dahiliye ve 
Diş Kliniklerini ihtiva eden küçük bir Hastaha
nesi vardır. 1956 yılında da işçi çocuklarmın 

bakılması gayesiyle bir Kreş teşkilatı kurulmuş
tur. Kreş, halen, bir çocuk Doktoru ve bir hem
şire tarafından idare edilmektedir. Ayrıca ·Fab-

. rika, uzak semtlerde oturan işçilerini kendi oto
. büs ve kamyonları ile bedava olarak iş yerine 
getirmekte ve evlerine götürmektedir. 

Halk ağzmdaki adı ile Feshane Fabrikası-
. nın «Sümerba~1k Defterdar Fabrikası Gençlik 

Klübü» namı altında faaliyette bulunan . bir 
Spor Klübü vardır .. Bu Klüp 1941 yılında ku
rulmuş ise de, tescili 1944 yılında yapılmıştır. 

Kurµluşunda,n itibaren de Futbol, güreş, hoks, 
atletizm ve avcılık kollarında faaliyettedir. 
Bunlarda11 bilhassa güreş kolu Milli Takımımı
za kıymetli elemanlar vermiştir. 

Fabrika Mensupları tarafından kurulan te· 
şekküller. ise şunlardır: istihlak Kooperatifi, 
Kredi Kooperatifi, İşçi Ölüm Yardım Derneği, 
Feshane Sümerbank Yapı Kooperatifi, lşç.i. Ya~ 
pı Kooperatifi ve, Feshane Gençlik Klübü, 

Bir yangın başlangıcı karşısında şehir itfa
iyesi gelinceye kadar ·nk müdahalede bulun
mak için fabrikanın hususi bir itfaiye grubu 
vardır. 

İşçilere yılda iki kat iş elbisesi ve günde 
bir övün yemek verilir; mesela 2 Mayıs HJ66 
günü 1500 işçi için hazırlanmış öğle yemeği, do
yumluk ve nefis yoğ·urtlu kabak dolması ile mu
hallebi idi. 

Çok temiz eilerle idare edilen Sümerba~ık 
Defterdar Mensucat Fabrikası, milli sanayiimi
zin medarı iftiharı verimli büyük müesseseler
den biridir. Yardımcı işletme 8 ayrı kısımdan müteşekkil· 

dir: 
DEFTERDAR MESCİDİ - Eyyubda Ümmi 

1. Marangoz Model Dairesi 
Sinan T-ekkesi civarında idi; bir onbeşinci asır 

2. Döküm Dairesi 
yapısı ohib «Tahta Minare Mescidi», .ve banisi-

3· Mekanik Atölye ne nisb~t ile Kara Süleyman Camii ismi il~ de 
4. Saraç Dairesi 

anılırdı. ·Hadikatül Cevami şu malumatı veri-
5. Buhar Santrali 

yor: «Fevkaani bir mescid olub banisi Sultan 
6. Su Santrali Bayazıd Veli asrında defterdar olan Süleyman 

· 7. Elektrik Santrali 
Efendidir. Tahta Mipare ismi ile de meşhurdur. 

B. Revizyon İşleri Altındaki tatlı su çeşmesi uzun zamandanberi · 

Sosyal Yardımlaşma bakımından son dere- harab halde iken hicri 1223 (m. 1808) de Alem
ce modern bir zihniyetle çalışan İdarenin faali- da_r Mµstafa Paşa tarafından tanür,ettirilmiş ve 

. yetleri arasında ücretli İzin, Evl-enme, Çocuk suyu akıtılmışdır. Bitişiğind~ imamlarına mc!?
parası, Kıdemli İşçiliği, Teşvik İkramiyesi, Gı· r(ıta bir _ev vardır. _B&:ıisj .Süieyman Efendi Is
da ve giyim Sigortalar ve Umumi Kursları sa· ... tanbul içinde U~kÜbJii · Carrıiirı'e minber koy-
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muşdur-: Defterdar Mescidinin mahallesi var
dır». 

Uzun -yıllar metruk ve bakımsız kalan ve 
harab olan bu mescid 1910 - 1912 arasında cök
müşdür; zamanımızda yeri arsa halinde~ idi 
(1962). 

Ahmed AGI.N 

DEFTERDAR MESCİDİ -- Çarşambada 
Mehmedağa Camii civarında idi; Hadikatül Ce
vami: «Banisi İbrahim Paşadır, ~trafında med
resesi vardir» diyor. Tesbit edemediğimiz bir 
tarihde yıkılmışdır; bir on-altıncı asır yapısı idi; 
1962 de yeri arsa halinde idi (B. : İbrahim Pa
şa, Defterdar). 

. Bibi.: I!adikatül Cevami, I; T. Öz, İstanbul Camileri. 

DEFTERDAR MESCİDİ - (B.: Lütfi Paşa 
Camii). · · 

DEFTERDAR MUSTAFA PAŞA SARAl'.'l 
- XVII. asırda Süleymaniyede İstanbuhın en 
güzel vezir saraylarından biri idi; adını taşıdığı 
-sahibi Dördüncü Sultan Muradın gözdelerin
den- Defterdar Mustafa Fasadır ki 1632 ihti1a
Unde aynı padişahın diğer . iki · sevgili hendesi 
Müsahib Musa Melek Çelebi ve Yeniçeriağası 
Hasan Halife ile beraber ihtilalci ·askerin elinde 

. öldürülmüşdür (B.: Mustafa Paşa, Defterdar, 
Musa Melek Çelebi; Hasan Halife, Yeniçeriağa
sı). Olümünden so:;.1ra saray oğlu Mehmed Beye 
kaldı, bu bey de Dördüncü Mehmed zamaninda 
vaktiyle babasının bulunduğu Başdefterdarlı~a 
kadar yükseldi ve o makamda iken sadrazam 
8iyavuş Paşanın ihtilas iftirası ile idam olundu 
(B. :· Mehmed Paşa, Defterdar). Saray Gümrük 
eminliğinde bulunmuş Ahmed Ağa dında biri 
tarafından satın alındı, ve 1660 daki Ayazma· 
kapusu yangınında yandı (B.: Ayazmakapusı.; 
Yangını, 'cild 3, sayfa 1512). 

DEFTERDAROGLU SOKAGI - Boğazi· 
çinde Çengelköyün. sokaklarından; 1934 Beledi
ye Şehir Rehberine göre, köyün gerisinde, Ye·· 
nimahalle ile Bekardere Mahallesi arasında uza· 
nır bir "yoldur; Çe:.1gelköy Bostanları gerisiıı• 

den geçer (Pafta 26/Çengelköy); yerine gidi·• 
lip bu satırların yazıldığı sıradaki durumu tes· 
bit edilemedi (Şubat 1965). 

DERTERDAR TULUMBACI KAHVEHA-· 
_ NESİ - İstanbulun en namlı tulumbacı kahve

hanelerinden biriydi; t~l~mbacılık · aleminin 
nümayişlerinden biri olarak Ramazan ayiarı 

içinde de «çalgılı kahve olurdu ki çaJgılı kahve
lerin de birincilerindendi; sahibine nisbetle 
«Kahya Ismailin Kahvehanesi» diye de anılır., 

dı; Kahya İsmail de 1865 de doğmuş, 1946 da 83 · 
yaşında vefat etmiş İstanbul tulumbacı reis~e
rinin en namlılarından birid_ir (B.: Çalgılı Kah~ 
vehaneler; !smail, Kahya). 

Haliçde Defterdar Vapur İskelesinden çıkı., 
hp Keresteciler - Eyyub Caddesine kavuşmak· 
üzere yürünürken sol-kolda iki katlı gaayet bü
yük bir ahşab bina idi, altı alan gibi kahveha
ne, üstü bekar odalar.ı idi. Defterdar Sandığı-· 

nın reisi olan Kahya İsmail, sandığının. uşakla
rı arasında gözbebeği gibi ı;eygilisi, semai, di-

. vari okumada da koca İstanbulda bir da.ne olar. 
· ve. «Kayıkcı- Güzeli» lakabı ile a:ıılan Çiroz Ali 
adındaki delikanlıyı bu odalarda~ birinde ba
rındırırdı (B.: Ali, Çiroz). · 

Usküdarlı Vasıf Hiç bu meşhur kah,:eha
neyi ve sahibi şöyl,e anlatıyor: «Kahya İsmail 
sarışın; .orta boylu, tıknazca, ağır başlı; gelen· 
leri ayrı ayrı temenna ile selamlar, kahvehane
sini güzel idare ederdi. Dükkanının önü bağ
çemsi~ oldukça geniş idi, Ramazanlarda oraya 
da sandalyalar atar, yorgancı dükkanlarından 

kira ile eşya kaldırıp kahvehaneyi gelin adalan 
süsler 'gibi tezyin ederdi; sureti hususiyetle yap· 
tırdığı elvan çiçekler, bu çiçeklere de sarı beyaz 
gelin telleri asardı. Bayramdan so:;.1ra da kah ve
hanesinin Ramazan- süslerini itina ile toplar, ka
pağını ertesi yıl açmak üzer-e bir sandığa yer-· 
leşdirirdi. Uzun boylu ve esmerln dilberi rah
metli Çiroz Ali en güzel semai, mani ve divan-
11:1rmı işte bu kahvehanede hep irticalen söyle
mişdir. Bu Defterdar Kahvehanesi tulumbacı 
kahvehanelerinin içinde zarafeti itibariyle bi
rinci idi». 

Kahya İsmail de hatıraları:nı şöylece nak
ledmişdir: 

« Yukarıdaki bekar ~daları 18 oda idi, hep-
. sine ikişer ikişer defterdar sandığının uşakları
nı yerleşdirmişdim; birinden kira parası almaz
dım, yalnız Çiroz Ali müstesna olarak tek başı
na bir oda sahibiydi. Ramazanlarda her aksam 
uşaklara iftar sofrası- açardım, reçelinden, tur.,. 
şusundan etine; böreğine, pilavına hoşafına, 

güllaç tatlısına varınca bulundururdum, uz.ı.k

dan yakından her akşam dört ·meşhur tulumba· 
cı da misafirimiz olurdu. Ş~vki adında bir de 
namlı kıbti köçek oğlanım vardı, mani, semai 
ve divan meraklılarından başka kıbtinin dilber~ 
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}erinden olan Şevkinin oyun ve perendeleri(li 
seyretmek için gelenler de pek çok olurdu. Her 
Ramazan akşamı !stanbulun ileri gelen esnaf 
ve tüccarlarından, ayan ve kibarından birkaç 
hatirlı müşteri eksik olmazdı; bu gibilerin önü-. 
ne kahveden gayri bir tabak fındık ve fLc;;tık 
konulur, mevsimine göre ya bir elma ,ya bir 
portakal oturtulur, onlar da ikramın altında 

kalmazlar, 20 para kahve parası yerine birkaç 
mecidiye, bir sarı lira bırakırlardı. 

« 1900 ile 1902 arasında ailevi sebeblerle iş· 

leri~ bozuldu, borclandım, büyük kahvehane
mi başkasına satarak yine Defterdar İskelesin· 
de eskisinin tam karsısında başka bir kahve-' ~ 
hane açdım, meştutiyetin ilanından sonra tu- . 
lumbacılığın eski revnakı kalmayınca _yenisi 
bir kayıkcı kahvesi oldu .. » 

Usküdarlı halk şairi Aşık Razi, Kahya İs
mailin bu büyük kahvehanesinde gördüğü Def
terdar Sandığı uşaklarından bir delikanlı şanın
da şu manzumeyi yazmışdır ki kahvehanenin . 
günlük sohbet ve ülfet havası hakkrnda bir fi
kir veriyor: 

Kftkülleri top ııünbül şakağında gonce gül 

Defterdarh bir civan bıçkına vercUm ıönül 

Kahyanın kahvesinde IAiibıili mestine 
Sadra geçmiş oturmuş emir olmuş rindine 

Pi bürehne pırpın tulumbacılık §inı, 

Bizüyi simiriinde «Ah minelaşk» nişanı 

Sordum kimdir bu feta kim bu afeti devrim 

Dldiler TersAneli Kaptanın Çerkes Reyhan 

Tacıdır ·bişımzın göz bebeği sandığın 

Yerden göğe hakkındır aşık olup yandığın 

Kihya !smailin satmak mecburiyetinde 
kaldığı büyük tulumbacı kahvehanesi;. eski sa
hibi tam karşısında bir kahvehane açdığı içb 
elbet ki tulumbacı kahvehanesi olarak kalamaz
dı, bir güzelce kıraathane oldu, bir_ müddet son
r,a da büyük ahşab bina yıkılarak yerine beton 
bina yapıldı ve altı yine kahvehane oldu ki ha
la Defterdarın en büyük kahvehanesidir. Kah-" 
ya Ismail kayıkcı kahvehanesine gelince, çok 
yaşlandığı içiİ:ı 1944 yılında kendi .eliyle kapa~ 
dı, kahve takımlarını sattı, yalnız iskemlelerini 
muhafaza· etti, iki üç sene kadar, evlenme veya 

lS'l'ANBUL 

sünnet düğUnü yapılan evlere . kira ile. iskemle 
verdi. 

DEFTERDAR· VAPUR İSKELESİ - Def
terdar Caddesi ile Haliç sahili arasında uzanır. 
Defterdar Vapur iskelesi sokağının bitiminde
dir; İstanbulun en büyük, en acı yaralarından 
bi;i bakımı tamamen ihmal edilmiş Halic'in, 

' tüı:lü cüruf ve toprakla mütemadiyen dolınası-
dır :ki, bunun bir· neticesi olarak Haliç vapurla
rının Defterdar İskelesine yanaşması imkansız 
bir _hal ahnış, ve bu iskele Denizcilik Bankası 
Liman İşletmesi tarafından 19~3. - 1964 arfl.~ın
da · kadro dışında bırakılarak Defterdar İskele
sine vapur seferleri ibtal edilmişdir. Unut,ılma-. 
malıdır ki Halic dibinin temizlenmesi Denizcı
lik Bankasının kudretinin tamamen dışında çok 
büyük bir devlet işidir, ve sorumluluğu en az 
yüz yıllık bir maziye dayamr, yüz yıl boyunca 
gelmiş geçmiş kabinelerin üzerindedir. Aslında 
Cumhuriyet devrinin başlarından _beri vapurlar 
Defterdar !skelesine yanaşıp kalkabilmek için 
muayyen bir rota. takib · etmekde idiler, soı1 . 
yıllarda bu yolun dibindeki · kanal .da dolmuş 
ve seferler ibtal edilmiş:dir. 

• Küçük bir ahşab yapı olan iskele bu satır· 
ların yazıldığı· 1966 yılı nisanının otuzuncu gü
nü metruk, kilidli idi. Bekleme salonunda yer 
yatakları görülmüşdür, bekar uşağı'bekçilerin.e 
aid olduğu tahmin edildi; aynı iskelenin yanın
daki sandalcıların barındıkları da düşünülebi

lir. Bir duvara Atatürk ile Mareşal Çakmak'm 
asker üniformalı resimleri asılmış bulunuyor
du; yine duvara yapıştırılmış bir kağıdda da· şu 
sözler yazıh idi: «Particiler yoktur,· parti yok
tur!. .. ». 

iskele, mekteb çocuklarının, fabrikalar iş

cilerinin uğrağı bir seyran yeri gibiydi. 
Bibi.: Erdem Yücel, Gezi notu. 

: · · DEFTERDAR VAPUR İSKELESİ SOKAGI 
_;, Defterdar Caddesi ile Halic yalısında Defter
dar Vapur Iskelesi arasında uzanır; Cadde ka
vıişağından paket taşı döşeli olarak başlar; bu 
kavuşak önünde Defterdar otobüs durağı var
dır. Cadde tarafından gelindiğine göre sokağın 
sol kenarını, sahile kadar Sümerbank Defterdar 
Mensucat Fabrikası doldurur; fabrika medha
linden if;keleye kadar da yolun geri kalan kıs
mı beto:1 döşenmişdir, fabrika idaresinin him- . 
meti eseri olduğu bellidir. 

· Sokağa Cı:ı.dde kavuşağından girilirken bir 
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kahvehane, bir berber bir kasab, yine bir kah· 
vehane, bir terzi, yine bir berber, bir tekel ba
yii, ve Ali Kemal Kavrakoğluna aid bir depo 
bulunmaktadır; bu bir sıra dükkanların üstü 
de kısmen ahşab, kısmen kargir meskenlerdir. 

Bibl.: Erdem Yücel Gezi notu, Nfran 1966. 

DEFTERDAR YANGINLARI - Eski bü· 
yük ahşab İstanbulun her semti g~bi Defterdaı· 
da yangın afetleri geçirmişdir. · 

6 Temmuz 1905 Yangın\ - Defterdar ile 
Cezerikasım arasında Ak_arçeşmede'" 36 · ev yarı
dı. Ahmed Rasi~in Malumat Gazetesine yazdı
ğı «Şehir Mektubları» başlıklı fıkralarınin bi· 
rinden, bu yangının, ünlü şeyhi ve değerli ilim 
adamı Veled Çelebinin (B.: İzbudak, Veled) 
evinden hırsız bir hizmetci k~rını~ eliyle kas
den çıkarıldığını ve Veled Çelebinin kütübha
nesi ile hazırlamakda olduğu ·buyük bir Türk 
Lügatının müsveddelerinin de mahvolduğu öğ
reniliyor·; fıkra şudur: 

«Olmaz şey!.. arkadaşımız ·veled Çelebi bir 
hizmetcinin eseri ihaneti olarak 600 cild kitabı
nı kaybetmiş. Bu karı, konsolda bulunan 800 
lira kıymetindeki mücevheratı aşırmak_ ve eki
ni belli etmemek için evi ateşe verir. Geçenler
de Defterdarda-vukua gelen yangına sebeb bu 
imiş. Paraları; elmasları çalar, hanüma!).ı yakar, 
Hazreti Veled'in kitabları da yanar. Ba husus 
yıllardanberi uğraşdığı Türk Lügatı da bu ara
da kül olur. Yazık!. .. Yazık! ... Mel'une bir ha
reketi cinayetkaranesi ile bizi tamamlamak ü
zere bulunan nefis "bir 'kitabdan mahrum brrak
mışdır .. ». 

26 ş·ubat 1911 Yangını - Defterdarda Da

han, Kaptanın Çerkes; Defterdar Tulumba~ı 
Kahvehanesi). '· · · 

DEFTERDAR YOKUŞU - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Beyoğlu İlçesinin merkez 
nahiyesinin Firuzağa Mahallesi ile aynı ilçenin 
Galata nahiyesinin Kılıçalipaşa M;ahallesi arr.· 
sında sınır yoldur; Boğazkesen Caddesi ile-Sıra
selviler Caddesi arasında uzanır; Sanatkariar 
Caddesi, Ateş Sokağı, . Batarya Sokağı, Süngü 
Sokağı ve Altınbilezik · Sokağı ile kavuşakları 
vardır, Kasatura Sokağı ile dörtyolağzı yapa· 
rak kesişir. (B.Ş;R. pafta 14 ve 15, mahalle nu
maraları 165 ve 166). 

Boğazkesen Caddesi tarafından gelindiğine 
göre iki arabanın rahat geçebileceği genişlikde, 
paket taşı döşeli sola doğru bir kavis çizen dik 
bir yokuşdur. Sağ başda eski yapı anıdlarımız
dan Topha,nei Amirenin kalıntısı büyük bir bı
na vardır, son yıllarda restore edilmiş, ve gaali· 
ba bu onarma işi de yarı kalmışdır. İçi rte hal
dedir, kapalı, muattal durmaktadır. Sol başı.la 
ise 1905 de inşa edilmiş altı katlı bir apartıman 
bulunmaktadır. Diğer binalar, aralarında ikişer 
üçer katlı evler de bulunan 5-7 katlı apartıman
lardır. Italyan Hastahanesi, Firuzağa İlk Oku 
lu, Defterdar Camii bu yokuş üzerindedirler 
suyu kesilmiş muattal iki de çeşme vardır, Def: 
terembi Çeşmesi (1145 = M. 1732 - 1733) ile 
Mahınudefendi Çeşmesi (1099 = M. 1687-1688). 
Yokuşun sonunda sol başda Firuzağa Camii sağ 
kolda da Firuzağa Tekkesi haziresi ile Cumhu
riyet Halk Partisinin Beyoğlu İlçesi Merkezi 
bulunmaktadır. Bu yokuş üzerinde 1 banka şı1· 
besi (Yapı ve Kredi Bankası), 1 esvab temizle
yicisi ve esvab boyahanesi, 1 kitabcı kırtasiye:. 

vudağa Mahallesinde 10 ev yandı. 
· Bibi.: O. N. Ergin, Mecell-ei Umuri Belediye 

• ci, 1 berber, 1 köfteci, 1 muslukcu, 2 bakkal, bi
ri bilardolu 4 . kahvehane, ve 4 kapalı dükkan 
bulunuyordu. Binaların kapu ·numaraları 1·133 
ve 2·-108 dir (Şubat 1965). DEFTERDAR YANGIN TULUMBASI SAN 

DIGI DEFTERDARLILAR - İstanbulun eski 
mahalle yangın tulumbaları ve tulumbe.cılık 
teşkilatında meşhur sandıklardan biriydi (B. 
Tulumbacılar), en parlak devrini Kahya ismai 
lin reisliği zamanında yaşamışdır; yangın yol
larmdaki naraları: «Hak yolunda semender 
Defterdar İskeleli! ... » idi. Reisleri Kahya İsmail 
ile ikinci re~sleri inekci Asaf. Bey ve uşakların· 
dan Tatar Süleyman, Makinist Tayyar, Tilki 
Hüseyin, Kara Hasan, Çiroz Ali, Kaptanın Çer~ 
kes Reyhan pek ünlü tulumbacılar idi (B.: İs
mail, Kahya; Ali, Çiroz cild 2 sayfa 610· Rev·· ' ' ' .., 

ffakkı GÖKTÜRK 

DEFTEREMlNi SOKAĞI - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Eminönü İlçesinin Baya
zıd Nahiyesinin Kemalpaşa Mahallesindedir, 
Atatürk Bulvarı ile Genctürk Caddesi ar'll.sında 
uzanir, Selimpaşa Sokağı ile kavuşağı olub Ye· 
şiltulurnba Sokağı ile dörtyol ağzı yaparak ke
sişir (1934 B.Ş.R. Pafta 4, No. 40). 

Atatürk Bulvarı başında Emlak Bankası 
apartımanları yapılmışdır. İki araba geçecek 
genişlik-de paket taşı döşeli, iki kenarı yaya 
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kaldırımlı dikçe bir yoldur, yol boyunca üçeı: 
beşer katlı apartımanlar sıralanniışçhr, diikkan 
olarak yalnız bir kasab vardır, kapu numaralan 
3-17 ve 2-14 dür (Mayıs 1965) .. 

Hakkl GÖKTtiRK 

DEFTER~ AŞK ___: Geçen asrın pek şöhretii 
şairlerinden Enderunlu Fazıl Beyin (B.: Fazıl· 

Bey, Enderunlu) aşk alakası duyduğu geneler
den. bahseden nedamet yolunda manzum itiraf
namesidir; devrinin çok okunan eserleri:lden 
olmuş,' hicri 1258 miladi 1842 de divanı ile be
raber Mısırda Balak matbaasında, ve hicri 1286 
miladi 1869 - 1870) da İstanbulda Almaaltın
cla Ali Rıza Efendi Matbaasında «Hubanname,,; 
«Zenanname» ve «Çenginame» isimli diğer mes. 
11ur üç eseri ile beraber . olmak üzere iki defa 
basılmışdır (B.: Fazıl Bey Divanı; Çenginame; 
Hubanname; Zenanname). · · 

· . 397 beyitlik uzun bir manzume o fan Def teri 
Aşk «Aşkın tarifi»,. «Aşıkın tarifi»,. «Padşaha 
dua», ,,Ma11zumeye başlangıç», «İsmi gizlenen 
hazineli gene», « «Bostancıbaşızade . Siileyınaı;ı 
Bey», «Şehlevendim Hafız Abdullah :Ağa .. ve 
«Köçek Kıbti İsmail» olmak üzere sekiz kısma 
ayrılmışdır (B.: Abdullah Ağa . Şehlevendim 
Hafız İsmail, Kıbti; Süleyman Bey, Bostancıba
şızade). 

Eserin aşk ve aşıkdan bahseden baş tamf
larında çok güzel parçalar vardır; asıl itirafna• 
me kısmı, Osmanlı Sarayrnın Enderun hayatı 
bakımından çök kıymetli, eşsiz vesikadır. J;<ıbti 

Ismail faslı ise İstanbul meyhaneleri ve meyha
ne köçekleriain hayatı bakımından mühimdir; 
Aşk ve Aşık Bahislerinden birkaç beyit nakle
diyoruz: 

AŞK 

Kudı·eti cazibei ruhani 

Şôlei mahrikai ra!:ıbini 

Sıfatı hazreti Mevla.dil' hüsn 

Aksi miı·'ıitı muallii.dır hüsn 

· Nice meyl itmeye . hüsne alem · 

Ki resuline hudiyi ekrem 

Hüsn bir mevhibei uzmıidır 

Aşk bir cıizibei Mevla.dır 

·Hüsn bir .sahi lıümayun ahteı· 

Aşk ana turfa gedayi, kemter 

Hüsn bir şôlei nıimus gi'bi 

Hüsn bir ii.hôyi vahşi candır 

Aşk ana me'meni bipiyandır 

Hüsn bir cuı·ıii ıibı kevser 

. Aşk ana kıisei ~teş peyker •. 

Rehberi alemi biılıidır aşk . 

. : Nerdu~am deı'i'; Mevliıdlr aşk 

Ateşi ,aşk ile ıihen zer olur 

Aşk .ile haki .. siyeh cevher. ohır 

Aşk •her gaafili ılgiıh .eyler. 

Cahili arifi billah eyler 

;~SIK 

A~;k olılur ki derİlhi oİa s~r 
· Hüsni •ahlakla .kudsi evsaf · 

Hııbbi dün)'adan ola sinesi pıik 

· Ola çeşminde beraber ·~er· ü hak 

Y anli:ıa gelse büti zibıisı 

Başlaya riı.'şeye hep' ıizıisı 

Rtıhi cıinllneye nigah eyleyemez 

•· · A.şikiire o dahi ıih eyl~yeniez 

-JSTANBUL 

' DECiRMEN, DEGİRMENCiLEıı - Büyük 
şehir !stanbulun . gunlük hayatında · gıda mad-. 
desi olarak ekmek. dfıima en başda gelmiş, ek
meğin i.hzarı yolunda fırınlar ve değirmenier 
de şehir·hayatinda öı1emli yer almış, kadim teş
kilatda İstanbul· Kadılığının, zamanımız teşki
latinda da: İstahbu:l · Belediyesiİ:ıb1; halkın b:.ş 
gıdası ekmeği huıu'.r içinde temini yolunda uğ-· 
raşdığr kimseler fırıncılar ve değirmenciler o
lagelmişdir. 

. : . 

. Istanbulun elektrik motoru, mazot veya gaz 
rrı,otoru ile işler değirmenleri kurulmadan, bü
yük şehrin eski taksimatına göre . dört Kadılık 
yerinde (lsta11bul içi, Eyyub, Galata, Ü~küdar) 
bulunan a·eğirmenler, birkaç yel değirmeni 
müstesna, çarkları ve taşları at ile döndüri.UUr 
değirmenler idi. Şehir etrafında dereler bo
yundaki su değirmenleri hariç, şehir içinde su 
12leğirmeni yokdu; değirmenlerin hepsinin taşla
rı at koşula.rak döndürülürdü. 

' ' 
.·. Evliya Çelebi XVII. asır ortasında İstanbu-

l'un ;degirrnenci esnafı hakkında şu malumatı 
ve~i:yor:. 

«925 at. değirmeni;. 9800 nefer değirmenci 
esnafı; bu·. taife ek:mekcilere yamakdır. Ord11-
Esnaf alaymda pür silah olarak geçerler; nice 
hin değirmen • .beygirlerini donatub arabalara 
k;oşarlar ve. arabalar üz.erinde değfrmen kurar
lar.; a.taba tekerlekleri döndükçe değirmen çark
ları. tekerleğe dokunur> dönerek un öğüdür; bu 
tarzda geçerletkeri, seyircilerin üzerine un ser
perek şakalaşır, ve: -,--,- Allah yüz aklığı vereL .. 
diye. dualar ederek geçerler. 
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,dstanbul içinde 4 aded su değirmeni vv.r·· 
dır; bunlar Kırkçeşmede Necati Sokağının sağ 
ve sol yanında evler içinde dört değirmendir; 
kırkçeşme Suyunun ayağı kış günleri kuv
vetli cereyan ederken bu değirmenleri döndü 
rür. Fakat halka mahsus değirmenler değildir; 
bu:1ları İstanbul halkı bilmezler, ben o semt
den olduğum için gördüm, bildim; gayet güıcl, 
arıkları pak değirmenlerdir». 

On altıncı asırda İstanbul Kadılığına gön
derilmiş bir fermandan, binasi müsaid olan İs
tanbul fırınlarında birer at değirmeni kurulmuş 
olduğu görülüyor; 13 Rebiülevver 975 (-17 Ey
lül 1567) tarihli fermanın bugünkü dile çevril
miş sureti şudur: 

«İstanbul Kadısına hüküm ki; 
«Istanbulda ziyade un sıkıntısı çekinyur. 

At. değirmeni yapılması mümkin olan fırınlai·a 
at değirmeni yapılmasını emretti.m; fırın s"al:iıb
lerine muhkem tenbih et; kışın kendi değirmen
lerinde un öğüdüp ekmek yapalar .. ». 

993 (1585) tarihli bir fermandan da İstan
bulun ihtiyacı olan u~u:ri büyük bir kısmınm 
Trakyada Çorlu, Lüleburgaz, Vize ve Ereğli. de
ğirmenlerinde öğütüldüğü öğreniliyor.· 

Muazzam bir ahşab şehir olan İstanbuldu 
şehrinin dörtde birini, üçde birini, yarısını, hatta.' 
dörtde üçünü mah,veden ya;ıgın afetleri sonun~· 
da, bir anda değirmenler ve fırınlar da yok ol~ 
duğu için şehir daima korkunc bir açlıkla k-aı 
şılaşmışdır. 

Müverrih Silahdar Fındıklılı. Mehmed Ağa 
lstanbulu mahvetmiş en korkunç ateş afetlerin
den hicri 1070 (M. 1660) Ayazmakapusu Yangı-
nım anlatır iken değirmenler için şunları yazıyor. 

« ••• Değirmenler, fırınlar, ekmekci, şehri:ı:ı .bi.'t
tün buğdayı, unu yandı; halk ne yapacağını şa
şırdı, bir ekmek bulunsa 1000 akçeye alırlar 
dı. .. » (B.: Ayazmakapusu Yangınları, Cild 3, 
sayfa 1512). 

Zamanımızda Ista1:1bulun başlıca değirmen· 
leri şunlardır; hemen hepsi en yeni makinalar• 
la mücehhez büyük müesseselerdir:. 

Ayvansaray Değirmeni (İttihad Değiı~mencilik.ı 

Balat Değfrmeni T.A.Ş.; 

Kadıköy Başak T. Ltd. Ş.: 

Kartal Çakır Un Fabrikası; 

Beşiktaş Çanakçılı -,Fabrikası; 

Sütlüce Değirmencilik T.A.Ş._ Fabrikası; 

Erenköy Katırcıoğlu Un fabrikası; 

Küçük~kınece Öğüti.icü Değirmeni; 

Hasköy Şark Değirmeni T.A.Ş. 

DEGlRMEN ARKASI SOKAGI - Kasım
paşa yollarından; 1934 Belediye Şehir Rehberi
ne göre Küçükpiyale ve Kadı Mehmed Efendi 
mahalleleri arasında sınır sokakdır. (Pafta 16 
-184-188). Yerine gidilip bu satırların yazıldığı 
sıradaki durumu tesbit edilmedi (şubat 1965). 

DEGİRMENCİ CİVANI - Kalender· meş
reb şairler t~ı:-afı~dan «Şehrengiz» adı verilen 
manzum risalelerle medhedilen esnaf güzelleri 
arasında Değirmenci civanına da rastlanır; şeh
rengiz yollu yazılmış «Hubanname-i Neveda-., 
adıni taşıyan manzum mecmuada . Değirmenci 
ci_vaiı . şu beyitlerle övülmüşdür : 

O dahi ~~be.rdest yalın şehlevend 
~ezzikı civanmerd bir kadri bülend 

Don paça uryandır hizmetde çalak 

Pelenk beççe feti bi bavfü bi bak 

Gamze cellad imiş tir imiş müjgin 

Ne gam vası) eyler ol şfill fiyegiin 

DEGJRMENCİ ·iBRAHİM SOKAGl - Fa
!ih Şehremint nahiyesi İbrahim çavuş Mahalle
si sokaklarından; 1934 Belediye Şehir Rehberi
ne ·göre Kaşıkcı Mektebi Sokağı üzerinde bil' 
çıkmaz s6kakdır (Pafta 10/70); Bir araba ge
çecek genişlikdedir, aslında kabataş döşeli iken 
toprak bakımsızlıkdan toprak yol haline gelmiş· 
dir; üzerinde ikisi ahşab ikisi kagir dört ev var
dır (haziran 1965). 

Hakkı GÖKTÜRK 

DEGlRMENC.lOGLU (Zeyneb) - Türk si
nemasının çocuk artistlerinden; filmlerindeki 

· «Ayşecik» adı ile büyük şöhret sağlamışdır. 1955 
de doğdu, 1957 de çevrilen «Papatya» filminde 
rol alarak henüz 2 yaşında iken sinema alemine 
girdi.. . 

Oynadığı filmlerin bazıları şunlardır: «Ay· 
şecik Şeytan Çekici», «Düvaklı Göl», «Yavru 
Melek», . «Ölümden de Acı», «Ömrüm Böyle 
Geçdi», «Altın Kalbler», «Funda». 

«Ayşecik Ateş Parçası» isimli filmi 1961 Sa
Tıat F_est~valü1de armağan kazandı. 

Zeyneb Değirmencioğlu hem film çevirmiş 
hem de ilk okuia devam etmişdir; bu satırların 
yazıldığı sırada (1964) Şişli Özel Kolejinde öğ·· 

renci idi; ayrıca bale ve ingilizce dersleri alı
yordu. 
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Sinema aleminde genç kızlar için -türlü va
sıflar arandığından Ayşeciğin yaşı ilerledikçe 
bir yıldız olarak kalıb kalamayacağı meseleRi 
sinema yazarları tarafından 1965 de bahis ko
nusu olmaya başlamışdı. 

Bibi.: Ses Mecmuası. 

DEGİRMEN .ÇIKMAZI - Fatihde İsken
derpaşa Mahallesi sokaklarından; 1934 Beledi
ye Şehir Rehberine göre mahallenin sınır yol
larından Softa Sinan Sokağı üzerindedir_; yeri
ne gidilip bu satırların yazıldığı sıradaki duru-·· 
mu tesbit edilemedi (şubat 1965). 

DEGlRMEN KAPUSU - Yalı - boyun~aki 
Istanbul surlarında Sarayburnu ile Ahırkapu

su arasında bir kale kapusunun adıdır ki y~ri, 
yukarda, tepe üstünde Mecidiye Köşkünün önü
ne düşer. Topkapusu Sarayının, liman ağzı Mar
mara sahilinde, saraya adını veren Topkapusu 
ile Balıkhane Kapusu arasında üç kapusundan 
biri idi. Bu kapunun yanında ve sur içinde sa
ray muhafızları bostancıların ekmeklerinin pi
şirildiği bir fırın; Bostancılar Oca:ğı · efradına 
mahsus bir «Tabhane» (revir, hastahanecik) ve 
bu hastahanenin bir mescidi vardı; mescide de 
Değirmen Kapusu Mescidi denilir idi Hadikatül 
Cevamide ı<Bostancılar Tabhanesi Mescidi» adı 
ile kayıdlıdır (B.: Değirmen kapusu Mescidi). 

DEGlRMEN KAPUSU MESCİDİ - Topka
pusu Sarayının yalı boyunda sur içinde Değir· 
men Kapusu yanında bir mescid idi (B.: Değir
men Kapusu). Zamanımızada mevcud değildir. 
Hadikatül Cevamide «Bostancılar Tabhanesi 
Mescidi adı ile kayıdlı olub şu malumat veril
mektedir: «Banisi cennetmekan Sultan Süley-

1 
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DEĞ İR 
ME"N MES o· 

Değirmen Kapusu 

( 1882 tarihli İstanbul haritasından) 

man Handır (Kaan(ıni Sultan Süleyman), bos
tancıların hastaları için bina olunmuşdur.» (B.: 
Bostancılar, Bostancı Ocakları). 

DEGIRMEN MESCİDİ - Hadikatül Ceva"' 
mi şu maiumatı veriyor: «Macuncu · kurbinde~ 
dir (Topkapu civarında); banisi Sari Nasuh'dut, 
Fatih ile gelenlerdendir ,zaman ile vakfını Mü
neccim Mehmed Efendi yaptırmışdır ki, Emir 
Buhari Türbesi karibiiıdeki mekteb dahi oniJn 
binasıdır 'Ve orada ınedfundur ki hicri 1078 de 
(miladi 1667-1668) de vefat etmiş olan Mehmed 
Efendi'nin m!'lhlası Şekib idi, yedi sem! münec
cim başılık yapmışdır. Bu Değirmen Mescidinin 
mahallesi vardir». Değirmen Mescidi tamamen 
yıkılmışı yok olmuşdur. 

DEG1.RMEN OCAĞI SOKA·GJ. - . Boğaz 
içinde Çubuklunun sokaklarındaı1; 1934 Beledi
ye Şehir Rehberine göre gaz depolari tarafın-
da bir sokak (Pafta 25). Yerini gidip bu satır· 
ların yazıldığı sıradaki duriıınu tesbit edilmedi 
(şubat 1965). 

DEGNEKCİ SOKAĞI - Fatih İlçesinin 
merkez bucağının İskenderpaşa Mahallesi so- · 
kaklarından, Balipaşa Caddesi ile Sofular Ca,d- _. 
desi arasında uzanır; Havlucu Feyzullah Efendi 
Sokağı( Hacı Salih Sokağı ile dört yol ağzı ya
parak kesişir; iki araba geçecek· genişlikde, pa-· 
ket taşı döşeli, iki yanı yaya kaldırımlı bir yol
dur, kapu nun-.araları 1-17 ve 2-18 dir; üze
rinde ikişer katlı iki ev vardır, öbürleri 3-6 kat
lı apartmanlardır; 1 bakkal ve 1 kasab dükkam 
vardır (Haziran 1965). 

Hakkı GÖKTÜRK 

DEGİRMEN SENAGOGU - Kadıköyünde 
Yeldeğirmeni denilen semtde İzzetdin Sokağı 
ile Uzunhafız Sokağı arasındadır, iki sokak üze· 
ri~de çift kapuludur, lzzetdin Sokağındaki ka
pusu 65, Uzunhafız Sokağındaki kapusı.i da 74 
kapu numaralarını taşır. 1890 senesinde bu sem
tin mu.sevi cemaati tarafından yapılmışdır; bu 
senagogun yapılmasında· Yanbol Senagogu ha
hambaşısı İsrail Ben Ezra'nın büyük himmeti ol
muşdur, yine aynı zatin eliyle inşa masrafının 

en büyük kısmı Balat mu.sevileri tarafından te
min edilmişdir (1943). 

Osman TOLGA 

DEGUSTASYON İTALYAN KAHVEHA
NESİ VE İÇKİLİ LOKANTASI - (Fransızca · 
olan ismin o dilde yazılışı «Degustation»; ye-
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me}{de çeşniye bakış, müskiratm cins ve.- kiy-
- metinin taüini, yemek ve içkiy_e tad vernıe arı.-. 
larrilarındadır). Beyoğlunda İst.iklal . Caddesi -
üzerinde 170 kapu numaralı lokanta, Çiçek Pa-_ 
sajının köşesind~dir. - · 

Bulunduğu bina Beyoğlunun en büyük han · 
ve apartmanlarından biridir. İkinsci Abdülhami
din saray sütçü başısı Hırista.ki Efendi tarafın
dan yaptırılmıştır. __ Bilahare .Sultan Hamide do 
kuz defa Sadrıazamlık. etmiş olan Küçük Said 
Paşa tarafından sat~ alınmıştır: Halen pasaji .. 
nın varisleri tasarrufundadır. İçinden geçen pa • 
sajda çiçek satışları yapıldığı için pasaj «Hıris
taki Pasajı», «Küçük Said -Paşa_ Pasajı», «Çiçek 
Pasajı» diye üç isim taşır. 

Mütarekenin son senelerine 'kadar (1919) 
bir fransız tarafından işletilen «Kamelya» isim
li bir kumaş mağazası ofarak kullanılmıştıı·. 

1919 da patı:onu yun-ı;ınlı olan biri tarafındaı1 

«Restoran Riç» adı ile-lokanta haline getirilmiş
tir. ·sahibi ölünce 1921 de İtalyan Bakkaliyesj 
olarak çalışmağa başladı. Bakkaliye devanı 
ederken Planda A harfi ,etrafında toplanmış 
masaları içine alan bir amerikan barı 'konmuş-

/ 

tur. Ayrıca ayakta bira kısmıda, ufak bir kafe-
terya haline getirilmiştir. Bu kısımları. işleten 
Maurandi isiminde bir İtalyan subayıdırki Bila
hare Ankarada Ankarapalasın ilk barmenliğini 
yapmıştır. Daha sonra Maurandi bakkaliyeyi de 
satın alarak dükkanı tamamen lokanta yapmış-

1
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tır; Degusyon isimini koyan bu zattır. İlk aşçı· 
sı da Toto diye çagrılan meşhur Antonyodur. 
1923 de içki yasağı konulunca Maurandi lokan
tayı Edmondo Morriçiye devretmiştir. Yeni pat.-
ron lokantanın ismini değiştirmemişt~r. Bu gü
ne kadarda ayni isimle devam etmektedir. Ed
mqndo Morriçi 1940 da ölünce idareyi kardeşi 
Donato Morriçi ve damadı Yorgo Karneri ele 
almışlardır. Halen varisler tarafından idare 
edilnıektedir. Bu gü,n iş başında Mario Morriçi 
ve Piero Morriçi bulunmaktadır. Kasayı bir 
banka veznedarı kada:r sadık olan damatlardan 
Paskuale Porçe)lo idare etmektedir. Mutbak 
emektar Arif Usta idaresindedir. Öf iste Dur
muş, ayakta bira kısm~nda ise Dursun müşteri
leri memnun etmektedir. 

Lokantanın enteraşan tarafılarından birisi
de Garsonlarıdır. 1 ve 2,No. lu alt 'salonda dört 
ve balkonda bir olmak üzere beş garson servis 
yaparlar. Balkondaki sabit olup her gün çalı

şır.- Diğer dördü ise sıra ile üç gün çalıştıktan 
sonra bir gün tatil yaparlar. Hepsi namuslu dü
rüst İstanbul Ç<?Ciıklarıdır. İşİeri bittikten sonra 
temiz pak giyinip arka kapıdan çıkarlar. Keza 
iş başı için arka kapıdan girip Siyah elbise be
yaz gömlek giyip kravatlarını takarak servis 
yaparlar. 

-İçlerinde en eskileri İstrati Kotakidir. 1935 
denberi müessesede çalışmaktadır. daha önce 
meşhur Novotnide çalışmıştır. 
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ikinci garson Kösta;1tin Yankuloviçdir. Ko· 
yu Galatasaraylıdır. Eskiden Büyük maçlard~n 
önce kulübün kodamanları (Refik Selimoğlu gi· 
bi) öğle ,yemeklerini Degustasyonda yerlerdi. 
Onlara daima 8 nümaralı masa ayrılır ve Koço 
hizmet ederdi Hele maç galibiyetle sona ererse 
Koç o bayram ederdi. Üçüncü Garson Mihalaki 
Naum'dur; mesleğbe çok emek vermişdir Dör
düncü Garson Y orgi Mancopulos olup Sakalları 
seyrek olduğundan askerliğihde «Köse onbaşı-. 
lakabını· takmışlardir; · kendisi «köse onbaşı» der. 
Balkoaa bakan Garson Kostantin Mancavinos 
ise merdiven çıkıp inmek bakımından gençtir. 
Balkon müşterileri ekseriya aileler veya husu
si konuşmak istiyenler olduğundan vazifesini 
tam olarak başarmaktadır, bir sır küpü halinde
dir. 

Yemekleri mahduddur, mevsimlere göre 
ayarlıdır. Daimi müşteriler listeyi ezbere bilir
ler. Lokantanın gördüğü rağbetin sırrı temizli
ği ve o mahdud yemeklerin lezzetidir. Liste her 
gün elle yazılır ve bir _taneside giriş kapısınırı_ 

üzerine asılır. Turistler gelip okur tetkik eder
ler. , 

Degustasyon:un büyük -mazhariyeti müşte
oluşudur, çeşidli meslek ve işlerde seçkin sima
rilerinin. çoğunlukla aydın tabakaya mensub 
!arın uğradığı bir lokantadır, Burada kalender 
sanatkar ve çok mütevazi geçimli kibar yüzler 
görülmüş, fakat türedi zengine rastlanmamış· 
dır. Şu satırları yazarken Degustasyonun müş
terileri arasında şu isimleri hatırlıyoruz : 

Ahmed Haşim, Yahya· Kemal, Ercümend 
Ekrem, Osman Nihad, Baki Süha, Eşref Şefik, 
Dr. Ferid Rasim, Ömer Besim, Münir Nureddin, 
Adnan Menderes, Samed Ağaoğlu, Prof. Yavuz 
Abadan, Said Faik, Muzaffer Tema, Seyfi Ku
tay.. Çoğu belli bir masada otururdu, ve ken· 
dilerine hizmet eden garsonlar zevk ve meşreb
lerini gaayet iyi . bilirlerdi. Hala da öyledir. 

Degustasyon :yalnız ~stiklal Caddesinde de· 
ğil, stanbulda bir benzeri kalmamış bir içkili 
lokandadır. Güzel havasının devamı temenni 
olunur 1966. 

V. ÖZTAŞ 

Zamanımızın şımarıklık bid'atlerine maa1 
esef b;.ı güzel lokantanın da ayak uydurur gibi 
olduğu _görülmüşdür, rakı, ananevi kadeh _yeri
ne uzun cam bardaklarla verilir olmuşdur; İs
tanbul Ansiklopedisi (B.: Rakı; Meyhane, ~azj
no) .. 

-'ısTANeut 

DELt -- «Baiı ·turkcesinde sıfat; aklını kay· 
betmiş, mecnun, çilgın, kaçık»· (Hüseyin K~zııiı, 
Büyük Türk L6gatı). İstanbul un günlük sohbe
bet ağzında deli sıfatı üzerine pek çok darbı ırie
mesel kullanılır ki aşağıdaki darbı meselleri 
Büyük Türk Lügatından alıyoruz : 

maz 

- Deli arlanmız, soyu arlanır 
- Deli ağlamaz, akıllı gülmez 
...::.. Deli akşamdan sonra azar · 
- -Deli ile devletli bildiğini yapar 
~ Deli deliden hoşlanır, faıam ölüden 
- Deli ile sarhoşun meydam birdir 
.:_ Deli başına devlet kuşu 
- Deli balkabağından olmaz 
- Deli sarhoşdan korkmuş 
- Deli.söylemiş,· akıllı· inanmış-

- Deli kazanmış,· akıllı yemiş -
'"= Deli kız deli gelin olur 
-c- · Deliye. _çan anma ,boynuna takar 
-...,-- Deliye taş anma, başına atar 
- Deli kız eyde, delikli boncuk yerde kal-

- Deli kız :düğün yapmış, kendi baş sedire 
geçmiş 

' . 

- Deli sözü · kaleme . gelmez 
- Deliye hergün düğün bayram 
- İki deliye bir uslu 
- Deli neyler malı, akıllı neyler malı 
- Deliye pösteki saydırmak 
~ Deli pazarı, bok pazarı 
Halk ağzında akıl ölçüsü dışında cesaret 

gösterenler, aklına geleni yapanlara, aşırı far
fara ve gürültücü olanlara, toplum hayatı icabı 
bazı edeb · ve terbiye nizamlarına riayet etme
yenlere de mecazen- «deli» de~ilir, hatta bu gi
qilerin çoğu deli ·sıfatını lakab ·olarak taşımış
lardır: Deli Hüseyin Paşa, Deli Fuad Paşa, Deli 
Salih, _Deli Hürmüz, Deli Veysel, Deli birader 
gibi.. 

Bazan rüzgarda, denizde şiddet, azgınlık ye· 
. rinde kullanılır: «Deli poyraz. yine başladı .. », 

•Şileye kışın gideceksin, ·deli denizi seyredecek· 
. ' 

' sin .. » denilir. 
Ahenksiz, karma karışık, zevksiz boyanmı~ 

şeylere; rengarenk şeylerle giyim kuşama «Deli 
alacası» denir; misaller : 

Ayağında kırmızı iskarpin, çorabsız, siyah 
etek ,sarı kemer, yeşil bluz, başında sarı başör
tiisü, boynunda mercan · kolye ve omuzdan at
~a mavi bir çanta ile sokağa çıkmakda olan 

. kızını hayretle seyreden ana : 



ANSİKLOPEDİSİ - 4353 - DELİ, DELİLER 

... - Kızım bu kılık.. deli alacasına dönmüş
sün!?. 

Moda takib ede1! genç kız anasına yenj ~l~ 
dığı kumaşı gösterir : ... 

- Beğendin mi ? .. 
- Dl;!li alacası ... güle güle giy! .. 
Yersiz,· rabıtasız, bir cümlesi öbürünü tutar 

.tarafa, yazıya «Deli saçması» denilir : 

- Tam bir saat oldu, herif durmadan neler 
anlattı ? 

- Deli. saçması! .. 
Aşırı derece haşarı, yerinde duram,az, her . 

hareketi çılgınca olaiılara ~Deli fişek» denilir; 
misal: 

· ·. B;ba mahı;em dostuna kızindan bahseder : 
- Birdeli fişek ki ne yapacağİmı şaşırdım, 

hem başına bir kaza gelecek heni de bana in· 
me indirecek .. dün gece, gece yarısı :oldu, plaj· 
d~~ dönmedi, gazinoya bakayım dedim, bir dP. 
ne göreyim bikini mayonun üstüne bir bahriyf' 
neferi bluzu bulup geçirmiş, başınd3 · silindir 
şapka, elinde · bir çiçek demeti, sahneden halka 

· öpücükler dağıtarak teşekkür ediyor, bir kopuk 
oğlan da bana : «Tebrik ederim beyf~ndi .. keri
meniz küçük hanım bu gece twist kraliçesi se· -
çildi» demez mi... oracıkda düşüb kalacakdıın .... 

«Deli fişek» ile hemen aynı anlamda ,;zır 
deli» tabiri de kullanılır; şu fark ile ki birinci·• 
nin hareketlerinde daima bir şirinlik · vardır; 
zırdeli olanlardan kırıcı, yıkıcı, çirkin hareket
ler de sadır olur. 

· Daima neş'eli, şata.retli ve o hava içinde 
sohbet eder, taşkıniıklarına kızılmaz kimselere 
de· «Delişmen», «Delidolu» denilir. 

Servet ile mevki ile şımarmış olanlara «Ne 
oldum delisi»· denilir; misal; · 

Istanbulun eğlenceli yalı semtlerinden bi· 
rinde dedikodu sohbeti : 

.- Dün gece ne oldum delilerini görmeliy
din, on adımlık yerden gazinoya Beyfendi, !fa
nim efendi, Küçük hanim, Küçük bey, dört·.ayrı 
lüks arabalarla bir k~tar halinde geldiler!.. 

· Kimse başkasınu sözünü dinlemez toplantı · 
Jar-a, düzeni karışık ziyafetlet için de «Deli kı· 

zın düğü». t,1bi kullanılır; misaller : 
· - Kongre nasıl oldu 1 
~ Deli kızın düğünü!.. 
_:_ B. B. Hanımefendinin kokteyli parlak 

mıydı ? 
- Deli kızın düğünü! .. 
Bir güzeli aşırı derecede sevmek, meftun· 

olmak anlamında, «delisi divanesi oldum», «de
liye divaneye döndüm», yahud sadece «delisi 
oldum», «deliye döndüm» denilir. 

DELİ, DELİLE;R - Azgın, caniyane teca
vüzleri olmayan delileri İstanbullular, islami -
yetin şefkat kaynağmdan gelen duygunun ai· 
tında gaayetle hoş tutmuş, hatta halkın büyük 
bir kısmı onların halinde ilahi bir cezbe göre
rek birbirini tutmaz sözlerine, çıkardıkları aca
ib seslere, naralara ,garib garib tavır v-e hare
ketlerine bir mana, bir haber, bir işaret gizli di
ye bakmışlardır. Asırlar boyunca sınırsız niut
lakiyet devrinde vezirlerin hayatı bile padişa
hı~-ı iki dudağı ar~sından çıkan bir. emir ile if·-' 
na edilir i_ken · deliler · padişahlara· karşı bile 
bi perva konuşmalar ve onlara en küçuk bir 
zararı erişmemişdir. Şurasını da ehemmiyetli:' 
kaydedelim ki deli . (~ezbeli) diye şöhret bulub 
da ısrarlı konuşmalarında halkı ve askeri hükii
mete karşı isyana teşvik edici bir kasıd göri.i
lenier de ~ehlikeli ad edilmiş, ya bir tımarha-
neye kmmlar.ak laalkdan tecrid edilmiş, ya İstan
bulda:ı çıkarılıp uzak bir memlekete sürülmüş, 

. yahud da sürgi.\n yolunda vücudu kaldırılınış-
dır. 

Asırlar boyunca İstanbulda deliler, türlü 
kılık ve kıyafetde dolaşmışlar, hatta· ana doğ-

. ması çırıl çıplak gezenler olmuş, onları o halde 
gören halk bir utanç duymanuşdır;. saçl-arı sa
kallarına karışmış, ,üstleri yağ, türlü pislik iç.in .. 
de, çıplak ayakları pis, bitler içinde ve ağır; iğ• 
renç kokular neşrederek diledikleri yere, hat
ta vezir saraylarına girib çıkmışlar, kendilerine 
mani oiunmamışdır. 

Bir kısmı' irsi mecnun, bir kısmı aşk deli 
si, kara sevdalı olmuş, bir kısmı tekkelerde çi
leler ve ağır riyazete, ağır zikirlere tahammül 
edemiyerek tecennüm etmiş, bir kısmı da aşık 
· kalender meczub kılığına girmiş yanan aktör• 
ler, büyük cerrarlar olinuşdur ki fuhşa kadar 
dilediklerini korkusuz ve pervasız yapmışlar
dır. Çeşidli tipl~ri ile İstanbulda şöhretli deh
ler geçen asrın sonlarına kadar görülmüşdür. 

Bir kısmının isimleri ve hal tercemeleri tarih 
kütüğüne geçmişdir. On yedinci asrın büyük 
yazarı Evliya Çelebi seyyah-atnamesinin birinci 
cildinde: «Bu bakirin hayatımda elleri öpdü
ğüm, dualarını aldığım, şerefi sohbetleri ile 
müşerref olduğum budalayi meşayih ve mazan
nai kiram» başlığı altında· 19 isim tesbit ediyor, 
ve kısa hal tercemeleri · ile bazı menkibelerini 
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kaydediyor; Evliyanın verdiği isimler şunl-ar

dır: 

Sultan budela Hasan Dede, Gaysudar Kapa
nı Mehmed Efendi, Arınegaani Mehmed Efen
di, Kapani Deli Sefer Dede, Yetmişkuruş Dede, 
Eskici Dede, Nalıncı Hüseyin Çelebi, Keçeli De
de, Aşşum, Dede, Duban Divanesi, Geysidar 
Molla Mustafa, Bülbül Divanesi, Dayak Diva· 
nesi, Boynuzlu Divane Ahmed Dede, Papaz Di
vanesi, Durmus Dede, Sümük Dede, Elek Diva
nesi Burnaz Mehmed Çelebi, (B.: Hasatı Pede, 
Budala; Mehmed Efendi, Unkapanlı Gaysurdar; • 
Mehmed Efendi, Azınagaani; Sefer Dede, Un· 

. kapanlı Deli; Eskici Dede; Hüseyin Çelebi? Na
lıncı; Keçeli Dede; Aşşum Dede; Duban Diva
nesi; Mustafa, Geysidar Molla; Bülbül Divanesi; 
Dayak Divanesi; Ahmet Çelebi, Boynuzlu Diva
ne; Papas Divanesi; Durmuş Dede; Sümük Di
vanesi; Elek Divanesi; Mehmed Çelebi; Bur
naz). 

Cezbeli aşık dervişlerin bir kısmı diyar di
yar dolaşır olmuş ve bu arada bir ara istailbula 
da uğramışlardır. Yine Evliya Çelebi onlardan 
bir macerasını seyyahatnamesinin üçüncü cil
dinde kaydetmişdir (B.: Ali Sünneti, Bağdadlı 
Derviş.) 

Onyedinci asırda Çıplak Osman, ondoku
zuncu asırda Terlikci Mustafa, Dalga Dayı ve 
Çiplak Mustafa !stanbulun anadoğması uryan 
delilerinin en meşhurlarıdır (B.: Osman, Çıp
lak; Mustafa, Terlikci; Mustafa, Çıplak; Dalga 
Dayı). 

Pek yaman bir meczub tipini de, geçen ,asır 
üzerine gaayetle kıymetli hatıralar bırakmış 

olan Aşçı Dede İbrahim Bey tasvir etmişdir 
(B.: Hasan Baba, Melami). Bu kaafilenfrı İstan
bti.lda en son büyük şöhreti Pazarda Has.an Bey
dir (B.: Hasan Bey, Pazar ola). 

DELİBAŞ (Cemal Refik) - Gazeteci, m.u
harrir; çağdaş İstanbul basınının seçkin ve pek 
kibar bir siması; 1904 de Şarkikarahisarda doğ
du, Samsun reji başmüdürü Osman Refik Be
yin oğludur; ailenin tek evladı olduğu için naz
lı büyütülmüş, a~ran ve emsali.içinde, daha ço
cukluk çağından vekaarı ve terbiyesi ile mu·· 
hitinde sevilen insan olmuşdu. Yazıya, edebi· 
yata mekteb sıralarında iken -ilgi gösterdi; To
kad İdadisine devam ederken hikayeler yazma~ 
ya başladı, idadiyi bitirince babasından ızın 
alarak gazeteciliğe başlamak üzere İstanbula 

geldi; ve meslek hayatına 1927 yılında Sürd 
mebusu Mahmud Beyin idaresinde intişar et-_ 
mekde olan Milliyet Gazetesinde muhabirlikle 
başladı; uzunca bir zaman bu gazetenin polis 
ve adliye istihbaratında çalışdı, Milliyet ile be
raber aynı müessesenin akşam gazetesi olarak 
çı'kardiğı «Politika» da çalışdı. 

O zamanlar gazetecilikden elde edilen ka-
zanclar azdı; gencleri gazeteciliğe bağlıyan ka
zanc kaygusu değil, mesleğin asaleti, asil cazi
besi idi; İstanbul gazetelerinin hepsi, gün gör
miiş, bilgili, edebiyatımızda şöhret alınış kalem 
sahibleri i,le birer akademik mahfil halinde idi, 
gencleri mesleğe bağlayan kuvvetlerden biri de 
bu atmosferdi. Refah içinde buyümüş Cemal 

. Refik gazetecilikde geçimini gereği gibi temin 
· edemediğinden, bir çok arkadaşları_ gibi aynı 

zamanda bir rum ilk okulunda türkçe muallim
liği yapdı. 

Uzunca bir zaman Is~anbulda pansiyon ha-
yatı yaşamışlar, fakat bu hayatı gaayetle maz-

- but geçmişdir, koca şehir içinde Cemal Refiki 
.. bµlmak çok kolay olurdu, ya gazetesinde, ya 
· .· işiniİi başında, ya pansiyonunda; akşam, meş-

J?.ur ~ahiri ile eğer «vakti kerahet» ise, Sirkeci
de $arafimin meşhur meyhanesinde olurdu. Sa
rafirİıin meyhanesi, bir tabak. pilakisi ve bir 
kaç kırmızı turpdan mezesi ile beraber bir ka
deh. rak.ı 7,5 kuruşa içilen bir gazeteciler kuiü-
bü halinde. idi. . 

Bir m.üddet sonra Akşam Gazetesine , inti- · 
sab-etti ve artık bütün ömrü, emeği bu gazete:· 
de geçdi.. 1933 de Akşamda «İstanbul Hayatı» 
başhğı, altında günlük fıkra :ı;nuharriri oldu; ay
nı zamanda «Mahkemeler» başlığı altında skeı; 
-röportajları yazmaya başladı; bu röportajlar, 
yazarın hakiki hayatdan alıp pek tipik bir hü
viyet verdiği «Kasketli Delikanlı »adını taşıyan 
kahraman ile o kadar beğenildi ve tutuldu ki 
bütün !stanbul gazeteleri «Adliyede», «Adliye 
koridorlarında» gibi başlıklarla muharrirlerine 
aynı tarzda yazilar yazdırmaya başladılar. 

Annesini ve babasını kay bettikden so:ıra · 
yapa yalnız kalmışdı. 1942 de Fatihde babasın-

. dan kalmış bir apartmanını, kiracı gaai.leleri 
ile uğraşamadığı için satmak mecburiyetinde· 
}caldı; bu satışdan aldığı paranın bir kısmı ile 
«Olay» isimlii edebi bir mecmua çıkardı; devri-
11in pek güzel bir :ı;necmuası olan Olay, sahibi-
-nin, kibar ve cömerd olması dolayısı ile çok 
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masraflı mecma oldu, ancak· üç yıl devam ede
bildi ve «zararın neresinden döndülürse kar 
dır» hikmetine uyularak kapatıldı. 

Cemal Refik bir ara, hayatında maddi des· 
teği olan apartmandan kalma son toplu parası 
bir mizah gazetesine faizsiz ödüne sermaye ola~ 
rak koydu, ve maalesef o para bu dostane yaı
dımda kayboldu, ve Cemal Refik çelebi sessizli· 
ği ile büyük üzüntüsünü yakın dostlarına aç
makdan dahi hicab ·duydu, fakat sihhatini kay·· 
betti (1957-1958) arasında Akşam Gazetesinin 
yeni ellere geçmesi ve yazı kadrosunun genc
leşmesi dolayısı ile yirmi dört yıldan beri öm
rünü harcadığı bu gazeteden çıkarılması ikinci 
ağır bir darbe oldu. 1 Ekim 1959 günü öğleden 
sonra evine gelir gelmez şiddetli bir sancı his
setti. Mecidiye Köyüride·n çağırılan genç bir 
doktor . hastalığı teşhis edemedi, karın nahi.)'e
. sinde o~an sancıyı dindirmek için bir takım iğ
neler yapdı, fayda vermedi; ertesi gün aynı 

doktor, bir· münevverin· hayatına mal olacak af 
edilmez ağır hatasını anlayarak bir cankurta
ran çağırılı hastayı ameliyat için hastahaneye 
kaldırmak istedi, ve Cemal Refik cankurbran 
arabasında, tahammülü güç ızdırablar içbde 

· vefat etti : 

Uç defa ev lenmişdi; aiJe saadetini ancak · 
üçüncü zevcesinde bulabilmiş idi; iİk karısın
dan Gündüz adında bir oğlu olmuşdur. 

Akşam Gazetesinde «Kumrular» isimli bir 
romanı tefrika edilmişdir. «Mahkemeler» baş
lıklı röportaj yazılan da kitab halinde toplan
mışdır. 

Necmi ERKMEN 

DELlBlRADER - (B.: Gazali, Burs-ah) 

DELİ BiRADER - Onyedinci asır ortası:.~
da İstanbul ayan ve eşrafından bir zatın lakabı; 
as1l adı Ahmet Ağadır; fakat adı unutulmuş gi
bi daima lakabı ile anılır. Ayak takımı içinden 
sürüb çıkmış, yükselmiş idi; çocukluğunda, ilk 
gef).cliğinde yalın ayakla, yarım pabuçla dolaş
dığim bilenler ikbalini, servetini çekemez ol
muşlardı. Hoş sohbet, deli~meıi meşreb, nab~a 
göre şerbet vermesini bilir kimse olduğu için 
yaklaşdığı devletlilerin himayesi ile ticaret vP. 
bağzı iltizam işlerinde zen~in olmuşdu. Süley
maniyede sar-ay denilmeye layık bir konağı 

vardı, ki Sultan Ibrahimin makbul sadıraza!l'., 

Hezar pare Ahmed Paşa kendisine karşı olan 
yeniçeri ihtilalinde kaçıp saklanmaya teşebbüs 
ettiğinde önce· bu Deli biraderin Konağına gei
mişdi (B.: Ahmed Paşa, Hezarpare). 

Delibirader Ahmed Ağa devrinin bütün ile
ri gelenleri ile yakın bir dostluk kurmuşdu, 

«gidene ağam, gelene paşam» diyen tiplerden 
idi; Hezarpare Ahmed Paşanın, düşdüğü can 
pazarında kendine sığınacak kadar itimadını 
kazanmış olduğu halde, onu deviren ocak ağa
larının da meclislerinde sık sık görülen y§.ran·; 
dan oldu; öyle ki İstanbul halkı.ıın ayaldanma
si ile Yeniçeri ocağının o mütegallibe ağaları .te
pelendiğinde, vücudunun ortadan kaldırılması 
gereken yardakcıları arasında Delibirader Ah
med Ağa da arandı, fakat kaçıp saklanmaya 
muvaffak oldu, yerini haber verene 1000 altın 
verileceği dn.Ierle ilan edildiği halde yine bu
lunamadı. Müverrih N airna Efendi : «Parası 
olanın yardımcısı çok» dedikden sonra Delibi
raderin Gürcü Paşaya 30 kese, onun eli ile sa
dırazama da (Siyavuş Paşaya) 120 kese ve ayrı
ca 2000 altıri değerinde kıymetli bir kuşak ver
di; ttbu herif gerçi ağalara varırdı ama bir 
man~iba karışmadı, ticaretle meşgul bir ırz 
.ehli adamdır, incitmek layık değildir dediler, 
ve Delibirader böylece canını kurtardı. Bu va
kadan sonra Delibirader Ahmed Ağanın çok 
yaşamadığını tahmin ediyoruz. 

DELIBIRADER HAMAMI - On altıncı as
rın ilk yarısında yaşamış ve İstanbulda Delibi
rader lakabı ile tanınmış Ü."llü şiir Bursalı Ga
zali'nin Beşiktaşda hayır eseri zaviyesinin civa
rında yapdırdığı bir çarşı hamamıdır (B.: Ga
zali Mescidi; Gazali, Bursalı). 

Gaayetle keyf ehli, zevk ehli, cemal aşıkı 
bir zat olub İstanbulda çarşı hamamlarının ca
mekanı ortasına ilk defa olarak fıskiyeli mer~ 
mer bir havuz k~yan bu Delibirader Gazalidir. 

Delibiraderin Beşiktaşdaki havuzlu hama
mı halk arasında rağbet görmüş, bunun üzerine 
Hasköy Hamamı sahibi Piripaşazade Mehmed 
Bey de hamamının camekanına bir havuz yap
tırnıışdı. Taklide kızari. Delibirader Mehmed be· 

· yi çok kaba ve acı bir dil hicvetmiş, bu hicviye 
· de~ Delibiraderle bütün İstanbul hamamcıları
nın arasmı açmış, hamamcıların müştereken 

verdikleri bir dilekçe üzerine, «sadece temizlik 
yeri olan hamamı eğlence yeri şekline sokan ve 

. dolayısı ile kötü bir yenilik olan fiskiyeli havn-• 
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zun yıkılması» için fetva almışlar -ve Oelibira

der Hamamının havuzunu yıkdırmışlardı. Uğ· 

radığı haksızlığa son derecede üzülen Delibira
der hamamını satmış, zaviyesini· Ateşi · adınd.ı 
bir kalender dervişe terketıniş,, kendisi Hacca 

giderek mücavir kalmış ve orada_ ölmüşdür. 

Fakat İstaı1bulun çarşı hamamları came

kanlarında ·fiskiyeli havuzlar, kötü bid'at .oldu

ğu hakkındaki hüküm unutularak sür'atl_e ya

pılmışdır (B.: Hamam). 

Delibirader Hamamı zamanımızda mevcud 

değildir; .Beşiktaşda ·yerini de tesbit edemedik. 

DELiDENİZ (Güzide) - Operet sanatkar!, 

Unlü sahne sanatkarı İbrahim Delidenizin zev

cesi; 1920 de lstanbulda doğdu, babası Mehnied 

Faik Bey; annesi holla11dalı Jarephine (Fernam

dez) Hanımdır; Roterdam Gıjmnesium'da oku
du (1935) ; kimya tahsH etti, kısa bir müddet 
Sümerbank Defterdar Fabrikası laboratuvarın

da laborap.tlık yapdı; sonra operet . toplulukla

rında sahne hayatına atıldı; 1950 de Ses Tiya~ 

rosuna, 1960 da da Şehir Operasına girdi. :l;ki er

kek evlad sahibidir; fransızca, almanca, fele

menkçe bilir; resim yapar; «Şiir ve Masal» 

adında fransızca bir eseri vardır. 

Bibl.: Kim Kimdiı· Ansiklopecİisi 

DELİDENİZ (İbrahim) - Ünlü aktör; 1899 

Ja İstanbulda çlçığdu; emekli yüzbaşı İhsan Bey 

::ıdında bir zatın .oğludur, annesinin adı Hüsni

ye Halumdır; Toptaşı Askeri Rüşdiyesinde, Üs

küdar Ortaokulunda .ve Deniz Okulunda okudu. 
. . ~ 

Tiyatroya olan aşkı okul temsillerinde aldıeı 

roHerle haşladı~ 1927 yılmdla-viyana Öper~ti_nin 
Istanbula ikLlci gelişinde bu·. opereti s~yreder· 

. . 
.. ken içinde operete karşı da ayrıca bir heves 

uyandı ve kendisini sahneye götüren de bu he . 

ves oldu. 1928 de Muhlis Sabehaddin Bey Sü· 

reyya Operetini kurarken İbrahim denizcilik 

· mesleğiai terk ederek Süreyya Op~ı-~füıin _ko_ro·· 

.suna girdi; denizcHikle olan ilgisini iç.İnden . ta

mamen çıkarıb atamadığı da soy adı k~nunu 

çıkdığında «Delideniz» adinı almasından anla
şılıyor. 

Bir müddet · Sürreyya Operetinde çalışdı 

sonra Raşid Riza topluluğunda tiyatro sa}:ınesi
ne geçdi; fakat fırsat buldukca Halk Operetini 

·. adım almış ola11 eski Sürreyya Operetinin sah
nesine de cıkdı. 1934 de Şehir 1,'iyatrosuna inti
sah-etti; dört yıl bu tiyatroda başarı ile oynaya
rak . Türk sahnesinin şöhretlerinden biri . oldu. 
1938 de Ankara Radyosuna girdi, altı yıl kadar 
da radyo temsil kolunda çalışdı, 1944 de tekrar 
İstanbul Şehir -Tiyatrosu11a intisab etti; bu sa
tırların yazıldığı sırada ayri tiyatroda bulunu· 
yor;. 

. Sinema aktörlüğü de yapmış, kırk kadar. 
filmde oynamışdır. 

Aslında bir .kimyager iken onun .tesiri al-_ 
·tında sahne hayatına atılmış ve seçkin bir ope
ret sanatkarı olmuş Bayan Güzide ile evliair; 
Erdinç (doğumu 1937) ve Erdoğan ,(doğumu 

· 1942) · isimincle iki oğlu vardır. 

Hakkı GÖKTÜRK 

DEL1DUMAN - On yedinci astın ort~sın· 
. da İstanbulda «Sundür» denilen çöküre benzer 
dört demir teUi bir kıncl sazını çalmada hüner 
sabi bir sazen(ie; ayak takımından biri olup 
hanıma! ırgad makulesj'ni-n toplandığı yerler· 
de dÖlaşU:p geçindiği tahmin olunur; hayatı 

· hakkl-nda b?şka: · kay de rastlanmadı. 

Dibi.: Evliya Çelebi, I. 

DELİ GÖMLEĞİ - Timarhanelerde delile
re giydirilen ve delinin etrafındakilere elleri ile 
tecavüzüne mani olan gaayet ka.Jııi bezden ya
pılmış, kolsuz,· başdan geçirilir, kollar içerde 
kahr, etekieri yere kadar uzun,- belden' kuşakla 
·bağlanır bir gömlek. 

·_ DELİGÖNÜL - Onyedinci asır ortaların
.· da «Sundür» denilen Çöküre benzer d&t demir 

telli. bir kurd sazını çalmada hüner sahibi bil' 
s~zende; ayak takımından birisi olup hammal 1!.'

' .gad _makulesi'nin toplandığı yerlerde dolaşa
rak geçbdiği tahmin olun1;tr; hayatı hakkında 
başl_{a kayda rastlanmadı. 

· . Bibi.: Evliya Çelebi, I. 
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DELİKANLI - «Kanı kaynayan_· genel. 
(Hüseyin Kazım, Büyük Türk Lügatı); . buluğ 
çağından 25 yaşına kadar ·en cevval, en ateşli, 

güzelliğinin en revnaklı devresinde gene· erkek. 
Divan Edebiyatında, hiç tereddüt etmeden, se
rapa delikanlı güzelliği, nahveti, gururu, nazı, 
cilvesi, aşkı terennüm edilmişdir d.iyebiliriz, 
ıu:;la hataya düşülmüş olmaz. 

Şairlerimiz delikanlıyı scdece bu kelime 
ile ifadede kalmamışlar, ·yerine, matufunuri ic~ 
timai seviyesine ve şiirin havasma,- ahengine, 
ve kendi zevkine, meşrebine göre · «dvan», 
«nevhat», «mürahik», «taze», «çare·»; «çarebru», 
«eşbeh», «şehbaz;·, «şehlevend», ,;zeberdest», 
«cila.sın», «feta», . «köçek», «püser», «gulam», 
«mugbeçe», «oğlal':.», «mahbub», «uşak»;· «cive
lek», «bıçkın», «çapkın», · «kırık», «yösma», «şı

kırdım» gibi sıfar ve· isimler· kullanmışlardır. 
Delikanlı vücudu kakülünden · perçeminden 
ayağında . tırnağına, topuğuna varınca · ta~vir 
edilmiş, tuvaletleri, kiyafetled anlatılmışdır; 

devir devir, başda İstanbul, şehir ·şehir ·esnaf 
tabakasına mensub güzel delikanlılar şanında 
«Şehrengiz »adı verilen manz·um iriedhiyeler 
yazılmışdır, "hatta «Defteri Aşk» ve. «Nevhaiül 
Uşşak» gibi manzum. melodram:· iti'rafnamel~r 
kaleme. alınmışdır (B,: Şehrengiz; Hubannarn.ei 
Neveda; Dellaknamei Dilküşa'; Çenginame; 
Defteri Aşk; Nevhatül Uşşak); yanına bir ·«hi
gar», bir «duhteri pakize», bir kız konularak 
delikanlı «Şerbetci Güzeli», «Kahveci Güzeli», 
«Helvacı Güzeli», «Yorgancı Güzeli, «Terlikci 
Güzeli», «Yemenici Güzeli», ve daha bunlara 
benzer türlü isimlerle masal ve destan ·kahra
manı olmuşdur. 

Asırlar boyunca devam etmiş bu hay ü huy 
aleminde, hezel ve hiciv yollu bazı . yazılar 
müstesna, bütün şairler da:ıma, afif ve nezih kal
mışlardır. Hulasa İs'tanbulun geçmiş_· aş~darda
ki günlük hayatında delikanlı önemli yer alır. 
Güzellikleri, kiyafetleri tasvir ediimiş; mace
raları; hayat hikayeleri manzum veya . n:ıensur 
kalem diline verilmiş, isimleri. iie; · lak~hiarı ile 
unvanları ile, işİeri ile biİinen d~Ukanl{lar bü
yük şehrin tarih kütiiğüp.e· geçıhişl~rdir; · 

. ~. ·• . . . 

İşte İstanbulu kılıcı ile almış gaziler ser
veri Fatih Sultan Mehmedin bir gazeli·: ' 

:..:.~ _.,_.. ' 

H üsn ile cıinanlıtr. içre 1:iıu · cıiniuımr··t}veyj. 
Şerbeti lıi'liyle dil·.d~rdhıe "dermandır tl'veys 

Ağlamaz . can bülbülü şiındengerü feryid idüb' 

· Bağı dilde hüm ile bir verdi handandır Üveys · 

Nice mıirnur olmasün dil mülki adi ü did ile 
Bunca .ytldır kim g"öııül · tahtında sultandır Üveys 

A,"ltiYa çün devlet el verdi ki mihman oldu yir 

. Fırsatı kvt itme kim bin -cıina erz.andır Üveys 

Renkli, hareketli, canlı portrelerden biri, 
kap'ıikulu· sipahilerinden bir gene için Muhib
binin (Kanuni Sultan Süleymanın) kalemi ·ue 
çizilmişdir : 

Ah ol. libası zerk.eş b~üğü atı serkeş 

Bıığlandı tirO. tlrkeş azmı ıraka düşdü 

Göz yaşların Muhibbi döksen aceb değil 

Ol servi kadde nagih bu didebakaa düşdü 

Delikanlı tasvirinde en bi bak İstanbullu 
şair, Lale Devrini tek başına temsil kudretine 
sahih büyük Nedim olmuşdur : · 

Fırkai erbıibı dilden zümrei zühhıidedek 

_He~ esirindir beyim hatta_ dili nişidedek 
Şöyle ·mest olmuş ki ıiçdmış gribinı kaba 

Nifden ti bendgihı hançeri '·fulided'ek 

Şu· tasvir de geçen asrın şairlerinden Ayın-
tab1ı Ayni Efendinindir: · 

!l!)dı yosmam yine bayrağını 
r.· .... .. '- . 

Basdı . içelde dil ocaiını 

Atub üzengisine ayağını 

Dikeli gönül yurduna mızrağını 

Al· kanla boyadı hep yer yüzün 

Urdu· çekUb ·baiınna buçağmı 

: .. Ayrd~· oda yakub. gönlümü 

Si:ı.çdı · göğe külünü· toprağınl 

Ol eli kanlı dellkıı.nh güzel 
: Virdi . bakub Ayniye iözdaiını 

, .- : • Aşağıdaki divan bostan yanaşması Toygarlı 
Riza adında· bir tulumbacı için bir asırlık öniür 
sürmüş büyük halk şairi merhum. Vasıf Hiç'in-
.dir :: · 

· Sihiıı ba$1ı ·selvi ·boylu •bıçkınım bağçlvanım 

Şehlevendim tulumbaelm ateşpire civanım 

Pa b!irehne dalfes ile kaküllerin dök, geç güzel 

Kal~dı sabra · meealim bitti tib ü tilvinım 
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Ahu· musun ejder misin çalımına yaıidıiım 

Tutmuş namın Usküdan Toygarlı -peıhlivamm 

Gül arızın kundak mıdır· dil binesin yalanak içirı 

Arzı halim haki piye kınk dökük divanım 

Şu divan · da yine aynı şair tarafından 

Çeşm€meydanlı Bekir adında diğer bir tulum
bacı için sipariş üzerine o delikanııya aşık Hu· 
riye isiminde bir hanım ağzından yazılmışd1r: 

Paı·ladı dil hanesi söndür aman tulumbacı 

Pek de bıçkın gösterir dar camedan tulumbam 

Kahrama_ne kisveyi labis olan eyi~ çalım 

Bas .katı narayı da koş hüb lisan tulumbacı 

Yardan aynldım ipek ·ketfiye başda bir yana 

Kiış çatub ejder g~bi pek de yaınAn tulumbacı 

Görse Yangın Kulesi al arızın yangın sanır 

Köşklüye · çeker İ!!!i•·,et bil hemen tıılumbıicı 

Çeşmemeydanlı Bekirdir nam. ü şanın dilberim 

Bilmeyen sıdk .u vela·yı l.>i aman tulwnbacım 

· Payini lizürde kılma' taş yerine kalbe bas 

Sen gönlümün sultanısın ey daltaban tulumbacı 

Dikdiiin yelkenle çıkdım. ben bu qk umminına 
Esme deli poyraz gibi laz korsanım tulumbacım 

Hüriyi yakdın ciğerden sen de yan yan ateşe 

Ol sebebden benle yanık -bil bu divan tulumbacı 

DELiKANLI SOKAĞI - Bayazıgda Ka
lenderhane Mahallesi sokaklarından; Dede 
efendi· Caddesi ile Cüceçeşmeş_i Sokağı arasın
da iki dirsekli bir sokak olub- ·Karavana Sokağı 
ile kavuşağı vardır (1934 Belediye Şehir Reh
beri, Pafta 4/50). İki araba geçecek genişlikde, 
kabataş döşeli bir yoldur. Sokağın bir yanı Site 
Oğrenci Yurdunun arka yüzü olub yamnda üçü 
ahşab üçü kagir üçer katlı 6 ev, 1 kahvehane, 1 . 
marangoz doğramacı atölyesi vardır. Yukarda 
adı geçen rehberde gösteı:ilniiş Karavan~ Soka
ğına yerinde rastlanmadı; Karavag Sokağı is
timlak · edilerek yerine Site Öğrenci Yurdunun 
inşa edilmiş olduğunu tahmin ettik (Ekim 
1964). 

Hakkı GöKTORK 

_ DELlKOÇ SOKAG'.ı Boğaziçiıide Kuz-
guncuk'un sokaklarından; 1934 Belediye Şehir 

Rehberine göre, köyün gerilerinde Baba Nak
kaş Sokağı ile Tomrukağası sokağı arasında 
uzanır (Pafta '27); yerine gidilip bu satırlarm 
yazıldığı sıradaki durumu tesbit edilemedi 
(Şubat 1965). 

DELİ LAZ - Üsküdarlı Halk şairi Aşık 
Razinin anlatdığına göre 1313, (1895-1896) de 
Kasımpaşa İskelesinde yaşı yetmişi aşmış bir 
kayıkcı, Razinin tabiri ile «denize kürek çal
mada delikanlılara meydan okur, koçan gibi 
bir laz»; o yaşda «cami yıkılmış, mihrap durur» 
bir erkek güzeli olub nice taze yosma hanımlar 
muhabbetine, sohbetine rağbet eder, gaayetle
laübali meşreb, dilbaz; bilhassa gencliğindeki · 
çapkınlıkları bir meddah hüneri ile anlatırmış. 

Aşık Razı bu yaşlı çapkın kayıkcının ha
yatını manzum olarak yazmak istemiş, fakat 
tamamlayamamış. Nevcivanlık çağında hanım 

oynaşı olarak girdiği bir konakdan bir cariye 
ayartıp ~açıran Deli Laz o kız ile evlenip çap·· 
kınlık yollarından ayağını bir müddet çekmiş 

ise de zevcesi bir kaç sene sonra ölünce kurtu· 
luş yolunu Tersaneye girmekde bulmuş, on beş 
sene kadar da bahriye askerliği yapmış; «Gö
zümde, yüzümde ne vardır bilmem, bir avratle 
yüz yüze, göz göze geldim mi kadının ayakları 
dolaşır, davet için ışmarı çakar» diyen eski çap· 
kın bahriyeliden ayrılınca, nice pırpırı kopuk · 
civanları kıskandıracak maceralarına tekrar 
başlamış. 

Aşık Razinin tamamlanmamış manzümesi 
şudur~ 

Avrupa kakülü o lıiz kopuğa 

Kesmi~r Galata berberi urum 

Bak ıu kara donla gümüş topuğa 

Bu ne çalım be ne. caka kurum 

İskelede !;ekler yosma avretler 

Nöbete glrm~in pırpın laza 

Görmeli ne işmar ne işaretler 

Oğlanda da hoyrat cil'veyi nazı 

Kışın kayıkhane kahve hamamda 

Yaz geldikdıı kayık içinde yatar 

Andaki vahşet yok ruhimı. hamda 

Çevrü cefasını çekemez kantar 

Bir elmas. gül yüzük ya altun saat 

Ergenlik hakkım. dir elbet isterim 

Miıhabbet niniesi didiğin. kiğit 
Hani ipek çevre . silmeye . terim 

.. , 
1 

... l 
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Topuk vura· vura attığım adım 

Bahası· azdan az bir alton diyem 

Davete uydum da avret,e vardım 

Hani atlas boğça çamaşır giyem 

İşlediğim kayık köhneden köhne 

Gerekir oynaşım alsun yenisin 

Sinemiz küşade hem pabüreıhne 

Deryayı aşk üzre ge,:direni gelsin 

Elif görsem mertek be görsem çanak 

Yokdur kitabetim çetele tuttum 

Kimi mürdüm gözlü . kimi gül yanak 

Elli avret oldu ismin unuttuni 

Biri Ayvansaray çiçeği kahbe 

Biri Kırk ç,eşmeli biri Vefali · 

Biri hamaıncıdır birisi elıe 

Biri çift otuzluk cadaloz çalı 

Biri canfes ipek biuumsultanım 

Serer oynaşın~ kuştüyü döıek 
Biri paıa kızı kartca bir haıiım 

Dört koca artığı o haspam 1bişek 

Biri urum sarraf kokonasıdır 

Biri kuyumcunun ermen dudusu 

· Biri altun küpü dev anasıdır 

Bahşişi ihsam avuç dolusu 

Geçmeden şebabet nümayiş nakşı 

Deli poyraz misal esdim de esdim 

Gülle topuk ile ku·arken taşı 

Celllid İıigihımla haraca kesdim 

Çıkmışdır namımız bir deli laza 

Amma akil idim dlü-zdüm tüyümü 

Kasub da kendimi çekdikce naza 

Dizdim altlll)lan basdım düğümü 

Duhteri pakize cariye gördüm 

Gördüm de ~onakta hanımla yattın1 

Amma irtesi gün çözüldü düğüm 

Bir yolun bularak kızı ayarttım 

Ferace sırtına boğça koltuğa 

Dimeyüıb kayılm pırpırı oğlan 

Kaçdı bu daltaban bıçkın kopuia 
Didim işte hak bu gerisi yalan 

El çekdim haramdan tövbei nasuh 

Buldum gayri dengim küfİüın helalim 

_. 4359 - DELİLLE (Jacques) 

Bundan gayri yirim tek enisi ruh 

Ol tize fidanım başı hililim 

Denize hep kürek çalmakdır işi 

Hep o deli lazım deli p,>yrazun 

Yine yalın ayak şehbaz valtşeti 

Lakin helileime cilveyle nazım 

Üçyiizon üçde tam yaş oldu yetmiş 

Hıilı!i. yolum gözler bir nice haspa 

Ahlatın iyisin ayı yer imiş 

Şimdi de oynaşım ·hep tize yosma 

Bu .. maceralar arasında baskınlar; karakol· 
luk olmalar, hatta atlatılan ölüm tehlikeleri bi
le varmış. Deli Lazın. kara donu, kara mintanlı, 
şahin başı. kara puşulu ve yalın ayağı y;mm 
pabuçlu bir kayıkcı Don Juan olduğu anlaşı
lıyor. 

Yine Raziden .Kayıkcı Deli Lazın 1316 da 
öldüğü öğrenHiyor: 

Kasımpaşalı meşhur koçan gibi Deli Laz 

İstanbul y~lan koşar idi peşinde 
p. Cevher ite tarihin yazdım fevtine ·bu yaz 

«.Karı koynunda göçdü kayıkcı yetmişinde» 

1816 (1898 • 1899) 

Vasıf Hiç 

DELİLLE (J0.cques) - (Ai:hnın okunuşu 
J ak Dölil) XVIII. asır ile· XX. · asır başlarında 
yaşamış şair bir fransız rahibi; fransız edebi
yatında romantiklerin öncülerinden biri bilinir; 
1738 de Aigueperse'de doğdu, 1813 de Paris'de 
öldü; şiirleri • «les Jardins», «l'Hamme des 
ehamps», ve «l'lmagination». isimli üç eserde 
toplannıışdır; latiri şairi Virgile ile ingiliz şairi 
Milton'lin şiirlerini de manzum olarak fransız
caya çevirmişdir. 
. Jacques Delille 1784-1785 yıllarını bir do
ğu seyahatıiıda geçirmiş ve bir müddet İstan-

.. bulda Fransa elçisinin misafiri olarak Boğaz· 
içinde Trabyadaki elçilik yalısında oturmuş
dur; aşağıdaki mısralar şairin İstanbuldan mül
hem yazılarındandır: 

Qne. de fois dans les ınuı'S de la fiere Byzance, 

Je m'en souviens encore d'un oeil ·presomptucux 

Contemplant du serail les ırturs voluptueux ... 

Malgre ses. fiers gardiens, ses portes redoutables, 

Oıi veille la teı:TeUr a côte dıi plaisir, 

Dans mon illusion, grilles, touıs, janissaires, 

Mon oeil franehissait tout; mes regards temeraireıı 
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Osaient percer l'asile · ou l'indoont orgııeil 

Flotte entre mille appit~ et choisit d'un coııp d'oeil 

Autour de Cf:S sofas oıi la langueur repose, 

J'aspirai le moka·; je respirai la rose; 

J'osai plus: İlans ces bains frais et mysterieux 

Que jaınais ne profane un · regard curieııx.. 

Oü cent jeunes beautes, plus belles sans ·parure, 
Pour voile a la pudeur donnent . leur chevelure, 

Malgre l'affreux cordon, malgre le sahre nu, 
J'entrai, lırulant de voir et· tremblant d'avoir vu. 

(l'İmaginatlon) 

Vous dirai•je qiıeJ liı:xe, aux rives ottomanes, 

. Charme dans leurs j~ins ks beau~ musulmaneıı? 

La, les arts ench~nteurs prodiguentles berceaux, 

Le marbren des başsins, . le murmure des ciıux, 
Les Jdo~ks elegants les fleurs toujurs ıroloseıı, 

;.. ' :. . . . 
L'empir.e d'Orient est· l'empire de<ı roses. 
. . . . . 

-
(les Jardlı_ıs) 

l;3ibL: Turüıg Klüb Belle.le.ıi 

DELiORMAN (Mahmud 'Neeıheddin) 
Muharrir, bilhassa,.Balkan memleketleri ve me
seleleri üzerinde çok geniş bilgisi olan bir ay
dın adam; duygulu, zarif, feragatli; çalışkan, 
filosof, rind ,türlü mihnet çekmiş, kimseye min
net etmemiş «geçme namerd .. köprüsünden .ko 
·aparsın su seni. diyeillerden; 1898 de Tuna bo
yunda Ruscuk mutasarrıflığına bağlı Delior
man bölgesinin merkezi ad edilen Razgrad ka
s-abasında do~du; babası saraç Salih Efendi,_ on 
altıncı asırda Konyanın Karaman,,.kazasından 

Tuna .beylerine gelip yerleşmiş türklerden İia~ 
fızoğulları sülalesinden Ahmed Ağanın.. oğlu

dur; annesi Ayşe Hanım da 1856 da Kırımın 
Bağçesaray şehrinden Deliormana hicret etmiş 
Hacı Hasanın kızıdır. Mahmud Necmeddin R_az
gradda türk ibtidai ve rüşdiyesinj bitirerek bul-· 
gar !rojimnazyasında okudu. 

Babası Salih Efendi rüşdiye tahsili yapmış, 
o zamana göre ileri fikirli bir zatidi, Avrupada
ki ve Balkanlardaki· Jön Türklerle bir yakın
lık kurmuşdu; M. Necmeddin daha rüşdiye ta
lebesi iken babasının tesiri altında İstanbuldan 
gelen bütün gazete ve mecmuları, Kırımdan ge
len «Terceman», F-arisden gelen «Meşveret» ve 
«Şirayi Ümmet» ve Filibede çıkan «Ballç,an» ga
zetelerini muntazaman .okurdu, ki BaJkanı çı

karan Edhem Ruhi Beyin bir man~vi talebesi 
gibi olmuşdu. 1914 de 16 yaşında iken Sofy_aya 
giderek orada Ahmed Fazıl Beyin çıkardığı 

Türk Sadası gazetesine girdi o zaman Sobran
ya Meclisinde mebus olarak bülunan. Edhem 

,\..· 

Ruhi Beyle tanışmak, bir hoca yerinde elini öp
mek fırsatını buldu. Bir yandan da Sofya Üni
versitesine dinleyici talebe olarak devam etti. 
Türk Sadası gazetesini Türkiyenin Sofya sefi
ri Fethi Bey ile ataşemiliter Müstafa Kemal 
Bey (Atatürk) destekliyorlardı; gazetenin gene 
ve milliyetperver bir yazarı olarak Mustafa Ke- · 
mal Beyi Çar Ferdinand Caddesinde 17 numa
ralı evinde bir kaç ziyaret etmek, onun ml!ha
tabı olmak şerefine mazhar oldu. Askerlik çağı 
gelmiş, Birinci Cihan Harbi başlamışdı, Bulga
ristan tebaalı olduğu için, müttefik de olsa bul
gar ordusunda asker olmak istemedi, Türkiye
ye kaçarak Edirnede bfr.'kaç haftalık silahlı ta
lim gördi.i.kden sonra Çanakkale Muharebelerine 
katılmak üzere Geliboluya gönderildi, fakat 
ağırca bir hastalık geçirerek silahsız sıhhiye sı
nıfına ayrıldı; 1918 mütarekisine kadar İstan
bulda Hilaliahmer (Kızılay) u.mumi merkezi 
ile anbarında çalışdı. Bu yıllar içindedir ki İs· 
tanbulda Turk Ocağındaki konferanslara, mu
sahabelere devam ederek türltcülük ve milli
yetcilik cereyanlarını büyük ilgi ile takib etti, 
ve çok okudu. İstanbulun işgalinde, 1919 da, 
Razgrada döndü, bu ara Filibede Edhem Ruhi 
Bey ile görüşerek onun Balkan Gazetesine im
zası ile yazılar yazmaya başladı; Edhem Ru
hi'yi Bulgaristandaki türklerin hakkını koru
yan büyük bir mücahid olarak tanımışdı, Ed
hem Ruhi ölüm .tehdidi altında Bulgaristandan 
kaçmaya mecbur olunca yerini Mahmud Nec
meddine bırakdı. 

1920-1921 yıllarında Rusyadan gelen komi.· 
nizm cereyanına bulgaristandaki türk · gençle· 
rinden pek çoğu katılinışdı, Hasan Fuad ismi.ı
de bir ti.irk de kominist mebus olarak Sobran
yaya ginnişdi. O sıradadır ki vefat etmiş olan 
babasından ve anasından kalan servet ile Malı~ 
mud Necmeddin Razgradda ilk türk matbaası
nı kurdu, komunizme karşı türkcü ve ı'nilliyet
ci «Deliorman» . gazetesini çıkardı; yardımcı 

olarak da vaktiyle Edhem Ruhinin Balkan ga
zetesinde çalışmış muallim, teknisyen ve mu
harrir Ahmed İhsan Efendiyi Şumnudan Razg
rada getirtti. O yıiıarda Bulgaristanda iktidar 
Çiftci Partisinin elinde idi, bu partinin lideri 
Aleksandr İstanbuldaki türklere karşı çok mü
samakar davranıyordu; onun içindir ki Buİga
ristan türklerinin büyük çoğunluğu Çiftci Par
tisine girmişdi; Mahmud· Necmeddin de R~~g
radde bu partinin türk koli.fri.un. sekreteri ~1-
muşdu; büyük ve güzel bir medrese yapılmış, 
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islam cemaati, mekteb encümeni, hayır cemi
yetleri, genelik teşekkülleri de aynı binada yer
leşmişlerdi; Deliorman Gazetesinin Matbaası 

da bu medresenin karşısında Mahmud Nec
meddine aid iki katlı bir binada idi. Gazete çık
maya başlayınca Razgradda değil, Bulgarista
nın her tarafındaki türk gencleri arasında bü
yük bir alaka uyandırdı, milli· bir heyecan ay
din şekilde ·uyandı. 1922 de Sofya da Başbakan 
Istanbuliski ile görüşen Mehmed. Necmeddin 
Razgrad islam cemaati ve vakıfları işlerinde sö'" 
zünü dinletir bir dufuma sahib oldu, Delior
manda yazı yazabilecek bir kaç idealist t~rk öğ
_retmenini Razgrad okuluna tayin ettirdi, bu 
arada Pravadiden Hüsmen Celal, Vidinden Al
ya~1akzade Mustafa Şerif, Dostabakdan Hafız 
Ismail Hakkı, Razgradlı Arif ·Necib Razgradda 
Toplandılar ve Deliorman Gazetesini bir mil
yon Bulgaristan tüıkünün naşiti efkarı haline 
getirdiler, komunizma karşı yıllarca sürecek 
çetin bir mücadeleye girişildi. 

1923 yılı hazıranında iktidardan düşürülüb 
öldürülen Başbakan istanbuliski ile tai-afdar
larından otuz bin kişinin katl_~dildiği · günlerd,e 
Mahmud Necm.eddin de idam, mahku.İnlan aı:a
sırida zındana atıldı; onu bu ölüm tehlikesinden 
kurtaran hemşehrisi ve okul aıkad.aşı Bazriya
nof oldu (Bu zat 1944 başbakan olmuşdur). 

Profesör Çamkofun idaresi zamanında De
li orman gazetesi tekrar neşredilmiş ise de şci
venist vatan cebhesi taarfından takibata, teh
didlere uğramış, matbaası tahrib edilmişdir; 

1925 de çiftci partisi ile komuhist partisi· sui
kasdcıları Sofyadaki büyük bir kiliseyi cehen
nem makinası ile uçurdular ve isyan ettikleri 
zama::.1 Mahmud Necmeddin tekrar tevkif edil
miş ve adkeri idare tarafından idart'la mahkum 
olmuşdur; sözde kaçar iken arkasından vurul
mak üzere öldürülmesine karar verilmiş ise de, 
bir başçavuş büyük bir para karşılığı vurma
yarak kaçmasına göz yummuşduı. 

Bulgaristanda devir yine değişmiş, 1925 
-1926 arasında artık Razgradda barınamayaca
ğını anlayan Mahmud Necmeddin matbaasını 

Plevneye naklederek orada «Mücadele" gaze
tesinJ çıkarmışdır; _lakin orada da rahat bırak
kılmamış; muharrir Mehmed Behçet ile bera
ber «Tunaboyu» adında başka bir gazete çıkar
mışdır; fakat bir tnüddet sonra Mehmed_ Beh
çet ve diğer bir iki arkadaşı Edirneye gidince 

yalnız kalan Mahmud Necmeddin Razgra dön
müş ve türlü güçlük içinde- ·Delorman _1929 yı

lına kadar de.vam ettirmişdir. 1929 da bütün 
Bulgaristan türklerinin 700 delegeleri ile eski 
Gümülcine müftüsü is)am bilgini Bekir Sıdkı 

Efendinin başkanlığında bir milli kongre top
lanmış ve -l;ıu kangre Deliorman · gazetesinin 
Sofyaya nakline ve milli kongrenin organı ol
masına karar. vermişdir; bu kararı Türkiye bµ
yük ·elçisi Dı,ısrev Gerede de. tasvib .ettiği için 
belior-rnan. dört yıl_ Sofyada Balkanlarda misli 
gö_rülmemiş büyük . bir. gazete olarak 'neşredil
rnişdir; ve bu dört yıl çok korkunç, akşam sa
bah ölüm tehlikesi içhde ınücad~le ile geçmiş
dir .. Deliormanın neşriyatı sayesinde a,zası on
beşbini aşan Bulgaristan türk gencleri spor te
şekkülleri kurulmuş, bulgar idarecileri bundan 
ürkmüşler, -Bekir. Sıdkı E;fendi ile Mahmud 
Necmeddini açık açık tehdide başlamışlar, bu 
yüzden milli- kongre reisi Edirneye çekilmeye 
mecbur olmuşdur .. 1933 de aşırı . türk düşman
ları Ra-zgraddaki türk mezarlığını çirkin nüma
yişlerle tahrib ettiklerinde, Mahmud Necmed
din hadiseyi Türkiye .basınına intikal ettirmiş, 
Razgrad yak'asına karşılık İstanbulda üniver-

sitelilerin asil ve vakur. mitingi yapılmışdır, 
türk gencleri İstanbuldaki bulgar mezarlığına 
bir çelenk koymuşlardır. Mahmud Nedim bu 
vak'ayı haber verme suçu ile tekrar tevkif edil
miş, bu sefer de Türkiye büyük elçisi Tevfik 
Kamil Koperler'in bulgar hükumetine verdiği 

bir protesto natası ile kurulmuşdur; bunun 
üzerine Bulgar Trakya Komitasinın _bir suikas
dına uğramış, bir gece bir uçuruma atılmış ve 
ölümden· ilahi mucize eseri kurtulmuşdur, ni
hayet 1933 yılı sonunda kesin olarak yerleşmek 
üzere Türkiyeye gelmişdir. O yıldan bu yana 
otuz yıldan fazla da !stanbul basın alemine ça
lışmaktadır. Hemen bütün gazetelerde bilhas

sa Balkanlara aid yazılar yazmışdır; gazeteler
de· tefrika ediJmjş on iki kadar eseri vardır, 

bunlardan· «Meşrutiyetden önce hudud dışında 
türk gazeteciliği», «Çanlar benim için çaldı» 

ve «Ifşa ediyorum» kitab halinde de basılmış
dır. 

Zevcesi vefat etmişdir; ikisi hakim, biri ga
zeteci mul_ıarrir ve biri öğretmen Seyfi, Şüheyi, 
Altan ve Leyla isimlerinde hepsi evli dört. ev
ladı. vardır. Nuri Demirağ'ın Paşa Limanındaki 
korusuncfa ve torunlarınm ar~sında, kendi ta
biri_ ile .~:mesu1»_ yaşamaktadır. 
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DELlSARı\.YLI __ Geçen asır sqnlarında 

İstanbulun zararsız delilerinden; şehzadeler
den birinin saraylılarından olduğu söylenirdi, 
efendiden bir adama çırak çıkarılmış, kaynana
sı ile geçinememiş, o kadından gördüğü türlü · 
cefa üzerine de bir oynatarak sokağa fırlamış, 
çıkış o çıkış, hoca ve hekimler der.dine deva 
bulamamışlar, _ kocası da sebebi felaketi ana· 
sı olduğu için Delisaraylıyı boşamamış, bila
kis elinden geldiği kadar hoş tutmuşdu. 

Bildiği, tanıdığı konaklara gider, gece ya· 
tısı misafiri olur, her gittiği yerde de gönlü 
alınırdı: 

- Cehennem kütüğü olası, zebaniler elin
de cayır cayır yanası kaynanam rahat· vermi
yor ki evimde hanım hanımcık· oturayım, _be
ni kocamdan kıskanıyor, yatağını aramıza yap~ 
dı, kocamın bekar uşağından · benim de duJdan 
farkım yok!. derdi. 

- «Eyyublu Şeyh Efendi» diye muhayyel bir 
sevgilisi vardı; her gittiği konakda önce onu 
sorardı: «Şeyh Efendi Arslanımın bu gece bu
raya geleceğini haber verdiler, acaba doğru 

mu? .. » derdi, herkes tenbihli «doğrudur!.» deni· 
lir delisaraylı gece yatısına kalır, odasına ç.eki· 
lirken de: «Konakda el etek çekilince Arsla
nım bana .. » diyerek yatağının yapıldığı oda
nın kapusunu açık bırakırdı. Devrin rica
linden bir paşanın konağında bir büyük re
zalet kopmuş vak'aya sebebiyet verdiği . için 
durüşt ahlaklı paşa karısını talakı selase ile 
boşamışdı, şöyleki, Deelisaraylı o zamanlar en 
çok 22-23 yaşlarında güzel bir kadındı. Paşa ha
nımın sözde eğlenmesi için bir halayık. o: «Şeyh 
Efendi haber yolladı, bu gece odana geliyor» de
mişdi, gece yarısından sonra, sadece alay ol
duğu tenbih . edilerek, konağın uşaklarından 
Çerkeşli zeberdest bir delikanlı Delisaraylinın 
haremdeki odasına gönderilmişdi, fakat toy de
likanlı Deli SaraylınEı odasına girib de güzel. 
gene kadını görünce hem tenbihi hem de ken
disine ~guuşı muhabbetini açan saraylının bi
çare bir deli olduğunu unutmuş, kapuyu içerden 
kilidlemiş, bütün ihtarlara, bağrışmalara ve . 
tehdidlere rağmen oğlan ancak ertesi •· sabah 
odadan çıkarılabilmişdi. Uşak yediği dayak ile 
hastahanelik olmuş, paşada: karısını boşamışdı. 
Bu vak'adan sonradır ki kocası Delisaraylıyı 

timarhaneye göfürmüşdür. 
Zavallı taze, daima Bağdad çarşafı giyer, 

her zaman tertemiz gezerdi: «Saraylı Hanım .. 
artık senin bu şeyhinden bıkdık..» diyenlere: 

İSTANBUL 

«Şeyhime göz koyub onu eleimden almak mı 
istiyorsunuz haspalar!..» derdi. 

Gaaliba timarhanede ölmüşdür. 
Sermed Muhtar ALUS 

· I;>ELİ TUFAN - Onyedinci asır ortasında 
Istanbulda «Sundür» denilen çökure benzer 
dört dem.ir teÜi bir kürd sazını çalmada hüner 
sahibi bir sazende ayak takımından biri olup 
. ~ammal ırgad makuulesinin toplandığı yerler· 
de dolaşarak geçindiği tahmin olunur; hayatı 
hakkında başka kayda rastlanmadı. 

Bibi.: Evliya Çelebi, I. . 

DELLAK - Arabca «el ile sürtme' oğuş
durma» anlamında «delk» kökünden yapılmış 
türkçe isim: «Hamamda vücudu, kese ve sa
bun sürerek yıkayan, vücudu · oğuşduran Uşak»; 

.·· Osmanlı saray !arının hususi hamamlarında bu 
işle görevli geneler de «dellak» adını taşımış 

. o.lmakla bE?raber dellak denildiği zaman ilk ha
tıra gelen çarşı hamamları uşaklaridır. 

Büyük şehir tstanbulun günlük hayatında, 
bedenin cild temizliği kadar şer'i temizliği ba

. kımından, çarşı hamamlarının yeri çok önemli 
olmuşdur; hamamlarda rindarı ve kalenderane 
zevkü sefa esbabı aranmış, dolayısı ile dellak
ler, vücud yapıları kusursuz, eli ayağı düzgün, 
yüz çizgileri. dilber, hareketli, canlı, yorucu 
hizmete de dayanıklı genclerden seçilerek alın
mışlardır; bu bakımdan divan edebiyatımızda 
kalenderlik yollarmda ömür tüketmiş şairlerin 
kalemleri ile, bazıları hakikaten güzel şiirlerin 
de matufu olmuşlardır. 

Hamam içinde çıplak dellakın, tanzimata 
kadar ilk bakışda alameti farikası siyah peşte· 
malları olmuşdu; müşteri peştemalları be
yaz zemin üzerine kırmızı, güvez, sarı çubuk 
kafesli, dell~k peştemalları da beyaz .zemin 
üzerine siyah çubuk kafesli dokunmuşdur; si
yah peştemalın müşteriye verilmesi dellakın da 
diğer peştemalları sarınması eski hamam ni

. zamnamelerinde kesin olarak yasak edilmişdir. 
Eski hamam nizamnamelerinde dellaklar 

hakkındaki maddeler şunlardır : 
Hicri 104(1 (M. 1630-1631) 

Tarihli nizamname 

Deliakler çüstü çalak (yakışıklı, yaraşıklı, canlı, ha

reketli) ola; 

Baş traş etm-ede usta olar ve usturalarını keskin bu

.lunduralar; 

Canla başla hizmet • edip müşteriye mul:::k~m keı,e 
vurnlar, ve sabunla iyi yıkayalıır, ve kec;elerini daim palt 
t,utslar. 
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Hicri 1050 (M. 1640-1641) 

Tarihli nizamname 

Dellak müşteriyi tıraş ettikde . boynuna peştemal tu

t~ ki dellakin teri müşteri üzerine akmaya;· 

Dellak müşteriye riayet idüb ·yıkadıkdan sonra pik 

ve kuru peştemal ve silecek vere; 

Dellak . ibrişim pe!jtema} kuşana; 

Müşteri murad ettiği dellaki istihdam ide; 

Müşteriyi yıltayub çıkardıkda delhik bahşiş için onu 

~öz hapsine almaya: 

Dellaka bahşiş müşterinin mürüvvetine kalmışdır; 

Müşteri mürüvveten delin.ita bahş;ş verse, ona giilsu

yu ile riayet oluna. 

Hicri 1091 (M. 1680-1681) 

Tarihli nizamname 

Dcllaklar çüştü çalak ve usturalan keskin ve traş

cta usta olalar> 

Dellaklık ıçın eski nizamnamelerde yaş 

tahdidi yokdur, aşağıda gereği kadar tafsilat ile 
kaydedeceğiz, 13-14 yaşlarındaki çocuklar «del· · 
lak şakirdi», «dellak yamağı» adı ile hamamla
ra alınmışlar ve müşteri hizmetine çıkarılmış-
lardır. · 

Lale Devrini yıkan 1730 ihtilaline kadar 
Istan bul hamamlarındaki dellakların büyük 
çoğunluğunu arnavudlar teşkil etmişdi; . arna
vud dellaklerin Istanbul hamamlarını istila_sı 

ne zaman başlamışdır tesbit edemedik, fakat, 
ayaklarının İstanbul hamamlarından kesilmesi 
için hiçri 1147 (miladi 1734-1735) tarihli bir fer
man vardır. 

\ 

Büyük vezir Damad Nevşehirli . Ibr.ahim 
Paşaya karşı 1730 daki kanlı ayak takım, era- · 
zil ve eclaf ayaklanmasının yalın ayaklı lideri 
Beyazıd Hamamında tüysüz oğlanlık çağından 
beri dellaklık ede gelmiş arnavud şehbazı Pat
rona Halil olmuşdu (B.: Halil, Patrona). İhti

lalde U çüncü Sultan Ahmedin yerine Osmanlı 
tahtına oturan Birinci Sultan Mahmud, kara 
peştemallı hamam çıplağı bir arnavud uşağın 
o havsala almaz· küstah cür'etini unutmamış, 
onu ve hepsi erazilden ayakdaşlarını idam et
tirdikden dört sene sonra, 1147 de İstanbul Ka
dısına gönderdiği bir fermanla,· bundan böyle 
İstanbul hamamlarında arnavuddan dellak, 
natır, her ne isim altında olursa olsun uşalç is
tihdam edilmemesini emretinişdi. İstanbul · ha
mamlarında çalışan natır, dellak ve külhancı, 
hamam uşakları hakkmda çok kıymetli bir ve-

sika olan bu fermanın bugünkü dile çevrilmiş 

sureti şudur : 
_.«Hamamcılar kahyası, hamamcı esnafının 

yiğit başıları ve şeyhleı::i tarafından İstanbulda
ki bütün hamamların birer defteri tanzim edi
lecekdir. Bu defterlerde, hamamlarda müstah· 
dem natır, dellak ve külhancı ne kadar hamam 
uşağı varsa, hepsi isim ve künyeleri ile kayde
dilecek ve nereli oldukları yazılacak, şekil ve 
şemaÜleri de tarif edilecek, arnavud olanların 
isimleri yanına da arnavuddur diye- kırmızı ka
lemle işaret edilecekdir. Bundan sonra hamam
lara dellii_k ve natır alınmak iktiza ·ederse, ar
navud taifesinden, büyük veya küçük tek ferd 
uğratılmayacakdır; · hamamlara Anadolu yaka-

. !arından gelme türk uşakları, nefsi İstanbuldan 
müsliriı ve hiristiyan cinsinden uşak alınacak· 
tj.ır; Defterlerin tanz~mi sırasında hamamlarda 
çalışniakda olub arnavud oldukları işaret edil
miş. olanlar hamamlardan çıkıp memleketine 
gider, ve sonra dönerek tekrar. delliık olmak is
terse onlar da asla alınmayacaklar, yerlerine 
yukarda söylediğimiz gibi Anadolu uşağı yahud 
şehri uşak alınacakdır. Bu husus hamamcılara 
muhkem tenbih olunacakdır.» 

· Yukarıdaki fermanda bahsedilen hamam 
defterlerinde dellaklerin şekil ve şemail kayıd· 

· ları ve haklarında verilen diğer. izahat son de· 
recede şayanı dikkatdir; bir kaç örnek alalım; 
o hicri 1147 (1734) yılında: , 

Tophanede Kılıçali paşa Hamamında 12 
dellak vardır, bunların onu arnavud, ikisi türk

. dür: 
1 - Hüseyin bin İbrahim, 17. topcu bölü

ğünden kara sakallı yekçeşim, Avlonyalı arna· 
vud; 2 - Isa bin İbrahim, 24. topcu bölüğünden, 
kumral bıyıklı; Avlonyalı arnavud; 3, - İbra· 
him bin Ismail, henüz tıraş (yüzüne yeni us
tura vurmuş), sarışın, Avlonyalı, arnavud; 
4 Hüseyin bin Ali, taze oğlan, Avlonyalı, ar
navud; 5 - Salih bin Mehmed, kara bıyıklı, 
yekçeşim, Avlonyalı, arnavud; 6 - Hasan bin 
Murad, 17. topcu bölüğünden, kara sakallı, Av· 
lonyalı, arnavud; 7 - Süleyman bin Ali, 59. 
topcu bölüğün.den, ince kara bıyıklı, Avfonyalı, 
arnavud; 8 - Osman bin lbrahim, 69. topcu 
bölüğünden, kara sakallı, Avlonyalı, arnavud; 
9 - Yusuf bin Osman, taze oğlan, Avlonyalı, 
arnavud; 10 - Ali bin Osman, taze oğlan, Av· 
lonyalı, arnavud; 11 - Seyyid bin ATi, ihtiyar, 
Tophaneli; 12 ....c..:: İqrahim bin Sü_leyman, esmer 
taze oğlan, Akşehirli. 
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Kasımpaşada Büyük Hamamda 13 · dellak 
vardır, bunun 4 neferi arnavud, 9 neferi türks 
dür: 

1 

/ 

Dellik ~ipi 

(Resim: Sabpıa Pouali) 

1 - Abdullah bin Hüseyin, · carebru, Av
lonyalı, arnavud;-2 - Mehmed bin Hüseyin, sa
rı. bıyıklı, Avlonyalı, Arnavud; 3 -:-- Nasuh bin 

Kaasım, kara bıy*~ 
lı, Göriceli, arnavud; 
4 -:- Hüseyin bin 
Mehmed, ihtiyar, İs· 

. tadveli,,arnavud; 5 ~
Mustafa bin Ali, kal
yoncu,_ ihtiyar,· ·Ka
sımpaşalı; 6 - Hani
fi, ihtiyar, Cezayirli; 
r:_ Ali bin Mustafa, 
kalyoncu, Kastamo-t~ nulu; 8 - Ahmed bin 

•J Halil, .Çarebru, Paşa· 

! 

vadili; 9 - Kasım bin 
, ibra.hini, _çarebrü,_Ce

zayir li; 1 O - Hasan 
. -bin Mustafa, kalyon

cu, Çarebrü, Bartınlı;_ 
11-!brahim bin Ah
med, kalyoncu-, Çar
ebü·, Alaplılı; 12 -
Ali bin İsmail, Ce
beci, Çarebrü, Taş
köprülü; 13 - Musta
fa bin Ali, kumral bı
yıklı, Hacıoğlupazar· 

lı. 

Eyyubda Çöm
lekciler Hamamında 
10 dellak vardır, yal
nız biri arnavuddur: 

1 - Ahmed bin 
Mehıned, 27. yeniçeri 
ortasından sarı sakal
lı, Eyyublu; 2- Meh
med bin İbrahim, 46. 
Y eniçel'i ortasından, 
kır: sakallı, Avlonya
lı, arnavud; 3 - Meh
med •bin Ali, gel).c oğ
lan, Pazar köylü; 4 -
Ali bin Ömer, Çareb· 
rü, Pazar köylü; 
5 - Hüseyin b i n 
Mahmud, taze_ oğlan. 
Eyyublu; 6 - Meh
med_ bin Abdqllah, 
taze oğlan1 şehri; 7 -



Beyazıd Harnamında Dellak Patrona Halil, 1718 (R.E. Koçunun Patrona Halil isimli eseri için Şabihl\ 

Bozcalının !",ıir kompszisyonq) 
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Ali bin Abdullah, çarebrü, şehri; ·8 - Mehmed 
bin İbrahim, taze oğla::J., şehri; 9 - Ali , acem 
köle; 10 - Mirat, Sivaslı, ermeni. 

Uç hamamı örnek olarak aldığımız yukarı
daki sicil kayıdlarında dellaklerin izleri: «ak 
sakallı, kır sakallı, kara bıyıklı, sarı bıyıklı, 

yek çeşim ~tek gözlü), çiçek bozuğu» gibi ke
limelerle tarif edilmiş, yaşları da kıl renkleri 
ile anlatılmak istenmiş, bazılarına · : ihtiyar» 
kaydı konmuş, gene dellaklar ise pek çeşidli 

tabirler ile : «çareprü, henüz -çarebru, hilal çar 
ebru, henüz tıraş, gene oğlan, taze gene oğlan, 
dellaklık gene oğlan, taze uşak, sabi» diye gös
terilmişdir. 

Bu hamam uşakları sicil kayıtlarında en 
mübjm noktalardan biri, bazı dellakların isim
leri yanına «topcu, cebeci, kalyoncu, yeniçeri» 
gibi asker ocakları isimlerinin kaydetilmiş ol
masıdır . Bu da açıkca göstermektedir ki, asker 
ocaklarının disiplininin bozulmuş bulunduğu 

· XVIIL asrın ilk yarısında, ocaklardan her bi
rinde kayıdlı neferlerin esnaflıkla da meşgul 
olmalarına, ve bu arada bir kısmının hamam
larda soyunub dellaklık yapmasında mahzur 
görülmemişdir. İşte 1730 ihtilalinin yalın ayak
lı lideri Pafrona Haiff; biı: yanda Bayazıd Ha
mamında dellaklık ederken, öbür yandan da 
Tersanede Patrona gemisi efradı arasında ka
yıdlıdır. 

Her devirde süfli hizmetlerden biri olarak 
bilinmiş dellaklığe, kadimden beri 13-15 yaşlar 
arasında, mürahik taze oğlanlık çağında intisab 
edilmişdir ;ve 1908 de meşrutiyetin ilanına ka
dar böyle ola gelmişdir. 

Istanbul hamamlarından arnavudların 

ayakları kesildikden sonra onların yerini Ana
dolu uşakları, ve bilhassa Hafikliler, Koyulhi
sarlılar, Reşadiyeliler, Dadaylılar, Araçlılar, 

Çerkeşliler, ve nefsi Sivaslılar almışdır. 

Bir . Şengül Hamamı Destanında Sivaslı 

· dellaklar şöyle medhedilmişdir : · 

Şengül Hamamında kurulmuş pa:ı:ar 

KaJ.ender hammimın destanın yazar 

Mavi boncuk ister değmesün nazar 

Dellaki paki:ı:e fetalanncla 

Ta:ı:eleri onbeş yirmi arası 

Sarısı e$Dleri akı karası 

Çıplakların 'bir peştemal darası 

. Kızarırlar gül gül göz kantarında 

İSTANBOL 

Dcllakin mayesi Sivasın haki 

Nam virmi!i cibine delliiki piki 

Sivaslı ,delliikin çüstü çilaki 

Hümayi muhabbet :ı:ülü tarında 

Ol şuhi simin ten hammam içre nah 

Belinde fute mi ya ebri siyah 

Payin bus itmemek kasem ki günah 

Has !,famgası anın topuklarında 

Aşk ile hizmetin pervanesidir 

Ahu disem halvet sim liinesidir 

Bülbül sanma nilin teranesidir 

Misli menendi yok Rıim diyarında 

Dellıik Bali, XVII. asır. 

(Delliknimei Dilküşanın resimlerinden S. 

Bozcalı eli ile) 

·- '--
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Aşağıdaki kıtalar da aynı şairindir : 

Koyulhisarhlar cümlesi levend 

Desti kisedarı gaayet hünerıneııd 

Kalenderden size pederine pend 

Vahşet· Ü•zeredir o misali pelenk 

Kınalı kuzudur Dadaylı {eti 

Sadef perverdesi ol dürri yekta 

Perçemi telinden topuğadek ta 
Dellaki müzehhe.b şil.hi yakut renk 

Göı· şu çıplağı ki oğlan Araçlı 

Şahin başı şuhin som sırma saçlı 

Dellaklar şihıdır Y usüfi taçlı 

Nalini uşşikın başına çelenk 

Çerkeşliler cümle zeberdest şehbaz 

Hançer nigahiyle dilberi tannaz 

Köroğlun çileden çıkaran Ayvaz 

Bir cilvesi binbir Kamusü Ferhenk 

HafikliDin fidan _boylu çıplağı 

Uşşakın mihrabı yalun ayağı 

Anlar germe.benin yüzünün ağı 

Kalender tamamdır bunda bu ahenk 

Önce arnavudlar, sonra berikiler, İstanbul 
hamamlarında dellak olmak üzere vücud yapı· 
hrı düzgün ve kusursuz, el ve ayak kesimleri 
biçimli, yüzleri dilber, işin türlü yönden me· 
şakkatine dayanabilecek hemşehri çocukları İs
tanbula sureti mahsusada getirilmiş, ve bu oğ· 
!anlar hamam kütüklerine önce· «delelak şa~ir
di», «dellak yamağı» olarak kaydedilmişler, işe, 
hemşehrisi ve ustası dellaki yıkama ile başlaya
rak; kese vurmasını, baş yıkaması, sabun sür
mesini, vücud oğuşdurmasını, kulunc sıkması
nı, ve mesleğin diğer adabını, erkanı, müşteri 

ile ülfet, sohbet, yarenlik yollarını öğrendikden 
sonra, anane olarak bir perşembe günü, kadim 
esnaf merasimi ile ibrişimden siyah dellak peş
temalını kuşanarak önce kendi Hamamcı Ağa
sı bir halvetde yıkamış, sonra da o gün ilk ge
len itibarlı müşteriye hizmete çıkarılmışdır (B.: 
Abdürra·hman Refia :Efendi): 

Kadimdenberi İstanbul hamamlarında del
laklar hamamcıdan ücret almamışlardır, müş
teri bahşişi ile geçinmişlerdir. Türlü yönden 
ağır hizmetlerinin. bahşişi de· bazan çok dolgun 
olmuşdur. Şakird, yamak oğlanlar da ustaları 

olan dellakin ortağı ad edilmiş, yaşlıca ve yaş
lıca dellakları ortakları olan tazelerin, çarebru 
ve hilal ebruların kazançlarından aldıkları his
seler beslemişdir: 

Yemekleri daima bir tencerede meci ile pi
şirilmiş, aynı sofrada yemek yemişler, ve gece
leri de yıllar boyunca hamamlarda yatmışlar
dır. 

Böyle bir hayata 13-15 yaşında atılan dil
ber çocuğun-;-·yıllar· boyunca akran ve emsali ol
mayan adamlar arasında, belinde bir tek futa, 
peştemalla çırıl çıplak dolaşırken başından hay
li maceralar geçeceği aşikardır; onun içindir' ki, 
geçen asrın ünlü divan şairlerinden Yenişehir
li Avni Beyin şu beyti bir hakikatın emsalsiz 
lisan nezaketi ile ifadesidir : 

Ehli ırz olsa da faraza dellak 

Camei ırzına dinmez yine pak 

Dellakların müşteriye hizmetden başkaca 
hamamdaki vazifesi şunlar ola gelmişdir: 

· Müşteriyi yıkayub çıkardıkdan sonra o. 

kur:aayı ve kurna başını yıkamak; 
Hamam kapandıktan sonra bütün . hama

mın içini yıkamak; 
O gün hamama ne kadar müşteri gelmiş ise 

üstlerinden alman ıslak peştemalları, kulla
nılınış peştemal, baş havlusu, sırt havlusu,. el 
havlusu, hamam ısıtılınca bütün çamaşırı yı

kamak, kafesde, yahud iplere serip kurutmak. 
· Hamamlara tüysüz genelerin dellak olarak 
olarak alınması 1~08 meşrutiyetinde yasak edil
di; hamamcılara zabıta tarafından tebliğ edil
miş emirnamede dellaklar için şu kayıdlar v~r·· 
dır: 

« Yirmi yaşından küçük dellak istihdami 
kat'iyen yasakdır, bu gibiler görüldüğü anda 
hamamdan çıkarılacakdır; 

«Fuhuş maksadı ile dellak istihdami külli
yen (yaş haddi gözetilmeden) yasakdır; ef'ali 
mezkureye mücasereti görülen hamamcılar 

hakkında ceza kanununun 99. maddesinin 3. 
eki gereğince takibat yapılır. 

«Dellaklar bir hamama girmeden, zabıta

dan, nizamname şartları ile sıhhi şartları haiz. 
olduklarına dair bir tezkere alacaklar ve ancak 
o kağıdla bağlı oldukları belediye dairesinden 
kendilerine dellaklık ruhsat tezkeresi verile· 
cekdir, bu muameleyi yapdırmaya mecburdur
lar. 

«Dellaldar iki ayda bir heyeti sıhhiyece 
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muayene edile
cekler; her han 

gi bir illeti, ve 
bilhassa zühre-

vi hastalıklara 

tutulmuş olan-

lar hamamdan 
çıkarı 1 a c a k
lardır. 

«Dellak y~ 
nında bir mua·
yene d;fteri bu

lunacakdır; bu: 
nu icab ettiği 

zaman zabıtaya, 
eğer görmek is-

terse müşteriye 
göstermey~ mec 
burdurlar. 

« Dışardaki 

hayatınd~ genc
lere harf en daz- · . 

lıkdan, filişeni

den, ırza teca
vüzden, zabı

taya karşı gel
ineden mahkü
miyet sabıkası 

olanlar dellak 
olamazlar; bu Dellik tipi 
gibi dellakları (Resini : S. Bozcalı) 

kullanan hamamcıların hamamı kapatılır. 

«Polisin malumatı ve izni olmak şartı ile 
dellaklar çalışdikları hamamlarda yatabilirler». 

Onyedinci asrın büyük muharriri Evliya 
Çelebi İstanbulda yüz elli kadar hamam bulun
duğunu, söyledikden sonra ordu-esnaf · alayın
da haİnaincıların natır ve dellak bütün ha~am 
uşakları ile geçişini anlatmışdır; arabaların üze
rine keçeden hamamlar kurulduğunu, gümüş 
tenli nim uryan dellakların: «Gel aa!. Vefa Ha- . 
mamına hayatım!..», «Gir aa!.. Hacıkadın Ha
mamına hanım! .. »;· «Gör aa! .. Çinili Hamam 
sultanım!..» diye bağırdıklarını söylemektedir. 
Dellaklardan da tahsisen şu satırlarla -bahsedi
yor: 

«Esnafı Dellakan - 'Neferat cümle 2000. 
Pirlerfi Ubeydi Mısridir ki Selman Pak belini 
hağlamışdır, kabri Mısırdadır Bu dellaklar 

-------------------------
cümle uryan olub ibrişim peştemallı dilberaıü 
kaküllerini perişan ederek birbirlerine kese sa
bun sürerek geçerler». 

Evliya Çelebi İstanbul hamamlarından 

bahsederken arada dellakları da edebiyatımız
da· klışeleşmiş cümlelerle kaydediyor 

«Kasımpaşada Kulaksız Hamamı - _ .. alat.ü 
bisatı pak, dellakleri. çüştü çalak hamamdır ... ; 

,;Tophanede Kılınc Ali Paşa Hamamı - < 

. .. hüddamları nerınü ram bir hamamı hassi.t1t 
amdır ... »; ....• 

« Usküdarda Çarşı Hamamı - . . . hoş hav-af 
hoş bina hamam olub mahbı'.i.bi rana dellakları 
vardır ... » 

Edebiyatımızda ıistanbul hamamlarında 
dellak şanında yazılmış en tumturaklı manzu
me geçen asır . başlarında vefat etmin Ende
runlu Fazıl Beyin kaleminden çıkmışc:lır ki ka
lender meşreb şair bu dellak portresini Valde
sultan Kethüdası Yusuf Ağaya yazdığı bir «Şi
taiye» kasideye girizgah yapmışdır : 

···· ·················································· 
Suyun ııkıntısına rih revan olmuş ikeiı 

Eyledi hatırama halveti genni:be hutôr 

Külhenı halet ile vasıl oluiı hıımmima ~ 

ldicek küşei tib averi halvetde huzQr 

Alemi ahire düşmüş gibi güya ande 

Başkadır kerdişi nıznamçei eyyamü şµlıür 

Ande ol rfihi rnüccrred gibi her l.ıir dellak 

Ah o gerden o beyaz sine o siki billur 

Diri Cennetde olurmuş bilürüz hüriyan 

Niçin ol niri cehennem içre gezer zümrei hur 

Teni bizinma geldi ·· birisi dest urdu 

Dili bimare didi tiri nigahı destur 

Cismi uryanı serıipi görünür şôlei nür 

Peştemali siyehi l.ıir şebi tarı dicftr 

Gamze ateş ruhi ate,ş teni piki ateş 

Penbei tende o. Ateş nice olmuş mestur 

O fidan üzere o piştan o miyan ol nlf 

Pak soydur bula,nam zerre kadar ande kusôr 

Elini cismime sürdükce siyah kisei kir 

Ateşinden yedi ne~ini olurmuş renciir 
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_Tas ile sanma ki beyhude .döker başıma su 

Ateşi sinemin itfasını ister ol gayyiir 

DehEınin açmış ayağındaki nıilini meger 

Piyi bi,llıirunu biis itmeğe olmuş mecbur 

Yukarda kayde~tiğimiz ve Fazıl · Beyin 
manzumesbde de gördüğümüz gibi bir tazeci
van dellakı medih. yolunda manzume yazmış 

bütün şairler, değişmez alameti farika olarak 
siyah dellak peştemalından mutlak bahsetmiş
lerdir: 

Perçemli hem gümüş topuklu hanlar 

Reşk ider hüsnüne Yiisüfü Ayaz 

Soğuk Halvet dirler sol kapu başı·· 

Suyu ılıcadır serindir taşı 

Hizmete koşmuşlar bir samurkaşı 

Bıisi piyi ile idülür niyaz 

. Dellak mizah edebiypatımıza da girmişdir; 
Süruri kendisi ile. alay ediyor : 

IGışei hammamda çıplaklara oldum reis 

Bir uyuz dellaki müRiıı kisedarım var benim 

Sünbülzade Vehbi de bir hasmını hicvedi~ 
Siyeh fiiteyle göı· haınmiimda ol mahi tabinı yor : 
Eger görmek dilersen zulmet içere ahı hayvanı 

Şti mısralar da onlatmcı asır şairlerinden 

B.ehari Efendinin bir . gazelindendir : 

Dilberi sengin dilim bir simten delliikdir 

Gamzesi tiginden anın sine yer yer çikdiı· 

Nola hammamın sadef dirsem ki anın ·ol peri 

Bir dürri yekdinesi sifü latifli pıikdir 

Kendisi meh camlar encüm fiite tsbri siyah 

Hak bu ki hammiimı anın ibreti efiıilı:dir 

Y.ine bir onaltıncı asır şairi, Cemali Ahmed 
Istanbulun esnaf civanları şanında kaleme al
dığı Şehrengizde «Ahmed» isminde bir gene 
dellakı şöyle tasvir ediyor : 

Biri dellıikdir ol münteha kad 

Ki denür ol mehin adına Ahmad 

Çeker uşşak cevrin eylemez fiş 

Basar sabr ile ol meh bağrına taş 

Geçen asırda Tophanede Kılınc Ali Paşa 

Hamamı için yazılmış uzun bir destanın ilk iki 
kıtasında önce dellaklar medhedilmiş, sonra 

hamamın tasvirine geçilmişdir : . . 

Y :ızayını sizlere bfr hamamname 

Şariına layık ol kc.ca kapdiine 

Halveti beş adeb kurna kırk dine 

Mahbub delİiikları diişiiyor peh az 

Beli oridört n~fer sim ten fidanlar 

Siyah fiite içre mehrii civanlar 

Sürünür varıcak ol hammıime 

Niee dellıiki sefid endıime 

Çağdaş edebiyatında en kuvvetli dellak 
portresi büyük edib Yakub Kadri Karaosman
oğlu tarafından. «Sodom ve Gomore» isimli ro
manında çizilmişdir İstanbulun düşman işgali 
altındaki acı ve karanlık yıllarının bir tahlili 
olan bu romanda ingiliz işgal kuvvetlerine 
mensub Kapiten Morlow'un aşağıdaki pervasız 
itirafları, işgal ceberutunun hamam çıplağı ze
berciest bir gencin yalın ayakları altında zelil 
ezilişidir ki Y. K. Karaosmanoğlunun pek hü
nerli ibdaıdır; Marlow şöyle anlatır: 

« ... bırakın size dün gece hakkında bir par
ça daha tafsilat vereyim... dellak delikanlı 

tuncdan bir gene ilah heykeliydi; esmer ve 
mücella derisinin üzerinden · hiç durmaksızın 

akan iri ter da.neleri birer billu.r damlası gibi 
berrakdı; daima gözlerinin üstüne doğru dö
külen gür ve siyah saçlarının abanoz siperliği 
altından bakıyordu ve ne kadar bakışları sertti, 
ne kadar merhametsiz ve hasma.ne bakışları 

vardı!.. Neden..? .. Bırakdım kendimi ona .. tama
miy le,, arka üstü yat diyordu,· yatıyordum.; . çev· 
ril diyordu, çevriliyordum.. onun / emirlerine 
göre oturuyordum, kalkıyordum, kollarımı, ba
caklarımı, uzatıyordum.. onun çalak ve iradeli 
ellerinin arasında bir zavallı şey gibiydim.. bü
tün vücudunu gene bir pars asabiyeti kapla· 
mışdı ... » 

Son zamanlarda garib bir bid'at olarak del
taklara «yıkay_ıcı» denilmeye başlanmışdir. Top· 
him hayatımızda süfli hizmetlerden sayıla gel• 
miş dellaklığın bu isim değişdirmesi ile ne ka
zanacağı bilinemez. 
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DELLAK, DELLAK ACALAR OSMANLI 
SARAYINDA DELLAKLlK HİZMETİ - Eıı 
derunu Hümayunda Seferli Koğuşunun :lülüfiı,; 
ağaları arasından seçilir, yetiştirilir idi (B.: 
Enderunu Hümayun; Seferli Koğuşu; Züluflü 
Ağalar); 20 ile 30 yaş arasında 30 nefer gene 
idi; aynı zamanda berberlik de yapdıkiarı için 
«Berber ağalar» diye de anılırlar. 

En kidemlisi «Hamamcı başı» unvanını ta
ş:rdı; İkinci Sultan Selim zamanında i,'fimar 
f-.inanın yapdığı sar.aydaki büyük hamamda 
otururdu, bu hamamdan bu gün ya!mz came
kan kısmı kalmışdır. Bu hamamın: külhanı ayda 
bir yanardı, bunun için de her ayın başında 
':'ersane Zındanındaki kürek mahkfımlarından 
münasib mikdarda adam getirtilir, külhancı 

olarak kullanılırdı. 

Saraydaki mevkileri ile.·· aşağıdan yukarı
ya Seferli, Kiler, Hazine ve Has oda ağaları, 

sıra ile birer gün bu hamama gelirler yıkanır
lardı; berber ağalar da- o günlerde gelip sayu
nurlar traşda müşterileri kimlerse, hamamda 
da onlara dellaklık yaparlardı. Bu dellak ber
ber ağalar gerek dellaklık gerekse berberlik üc
retlerini yılda bir defa dağıtılan Kaftan akçe· 
sinden alırlardı; yani dört koğuşdaki her zü
lüflü ağa Kaftan akçesini alınca içinden evvela 
bir yıllık dellak ve berber borcunu öderdi. Bir 
zülüflü ağa hamamda kendi berberi olmayan 
dellaka yıkanamazdı. Berberlik ücreti yılda 

30-100 tutardı; dell~lik ücreti ise nakden öden· 
mez, kaftan akçesinden bir boğça çamaşır dü
züb Dellak Ağaya hediye edilirdi. 

· Padişahlar Haremi Hümayındaki Hünkar 
Hamamında yıkanırlar idi, ve padişahı cariye
ler yıkardı; içlerinde, mesela Dördüncü Sultan 
Murad gibi büyük hamama girenler de olurdu; 
o takdirde padişahı, gene dellak ağalardan bir 
kaçı hizmete ismen sureti m'ahsı1sada çağırılı
mamış ise, Has oda Ağalarından · padiş~hın 
bizzat seçdiği ağalar yıkardı~ 

Enderundan yetişmiş ve devlet kapusunda 
en yüksek maKamlara, hatta -sadırazamlığa ka
dar yükselmiş vezirler arasında, Seferlili mü
nahikler bir oğlan, yahud çarebıl bir delikanlı 
iken dellaklık yapmış olanları pek çokdur; So
kullu Memmed Paşa bile saraydaki tazelik ça · 
ğında dellaklık yapmışdı. On -yedinci asır ve
zirlerinden Siyavuş Paşa Seferli koğuşunda 

iken bir gün yaya ciridi oyununda hem aşırı 
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güzelliği hem de gaayet çalak hareketleri Dör
düncü Sultan Muradın nazarı dikkatini çekmiş, 
iki atlatılarak Has odaya alınıp hünkar dellakı 
olmuşdu. 

DELLAK KESESİ - Çarşı hamamlarında 
dellakların · kullandığı kaba ve kara kılda:n ha
mam keseleri (B.: Kese; Hamam); Kadimden 
beri Tosyada dokunur keselik sofdan yapıla 

gelmişdir ve bu kara dellak keselerinin kaba 
· sofu sureti mahsusada dokunmuş ve dikilmiş 
olarak !stanbul piyasasına sevkedilmiş, bun~ 
dan ötürü «Tosyanın dellak kesesi» denilirdi; 
mesela 1640 tarih bir narh defterinde Cendere
li sofunun yenisinden kadın hamam kesesine 3 
akçe, eski sofdan hamam kesesine 1,5 akçe, Tos
yanın dellak kesesine de 6 akçe satış fiatı kon
muşdur. 

Hamamlarda dellakin giydiği nalın, beline 
sardığı siyah peştemal, sabun köpürtdüğü len'.' 
ger ve lif bir })amamın demirbaş eşyası arasın
da hamamcı tarafından temin edilir iken kese
sini dellak kendisi alır getirir; dolayısı ile işi

ni bırakan dellak: «Kesemi alır, giderim!.» der, 
işinden atılana da: «Keşeni al git!..» denilirdi. 

DELLAKNAMEt DILKOŞA - 'Hicri 1098 
(miladi 1686-1687) tarihinde !stanbul hamamcı
lar kethüdası bulunan Derviş İsmail tarafından 
yazılmış bir risaledir; o tarihlerde İstanbulda 
büyük şöhret sahibi olmuş on bir nefer hamam 
dellakının hal tercemeleridir. Hiç basılmamış 
olan bu risalenin aslının nerede olduğu bilin
miyor; Profesör Mehmet Ali Ayni Bey merhum 
1903 de Taif mutasarrıflığında bulunur jken 
Şeyh Yasin El-Rumi isminde bir zenginin kü
tübhanesinde görüb istinsah etmişdir, ki bu 
Şeyh Yasın İbrahim Çavuş adında Tophaneli 
bir kahvecinin torunun oğlu olub yeniçeri 
olan İbrahim Çavuş 1826 daki yeniçeri kırı
mında Taife kaçmış ve orada yerleşmiş.' «Del
lakname» Şeyh Yasinirr eline Mısırda bir kitab 
müzayedesinde geçmiş. Bizdeki nushada M. A. · 
Ayninin istisabından bir kopyadır. 

Hamamcılar kethüdası Derviş İsmail ese
rinin sebebini şöyle anlatıyor: «Bir ınahbubei 
ziba ve bir nevcivanı yektanın .İbrahim ve ri
casıdır ki onun ismi şerifi Yemenici Balidir 
henüz on beş yaşında Ye güzellik tacı. onun 
başında ve rakimül hurufun mürgi dili . oriun 
samur kaşında Elli Dokuzun acemi kuzusu 
olub · çorbacının İnüşteciri olduğu Tophanenin 
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Kaptanı Derya Kılınc Ali Paşa· Hamamı dil
küşasında soyunub ve nazlı beline siyah fute
yi kuşatub hamam çıplağı dellak zeynine koy
muşlar idi ki kethüdalığımızda çorbacının iz
nin olub ve ismini Subaşı Ağanın defterinden 
dahi çaldırıp (sildirib) hizmetinize aldık ki 
günlerde bir gün Yemenici Bali destin bus 
ederek Efendi gün akşamlıdır nola ki bizim da
hi namımız bir risalei dilküşada mezkur olub 
bu ruzigarı bir refada bir nam ve nişan bırak
sak dedikde 198 salinde Istanbulun dört mev
leviyet yerinde (nefsi İstanbul, Eyyub, Galata, 
Usküdar) 408 hamamı dilküşalarında 2321 ne
fer dellaki pak hamam çıplağından kendi ka
dir ve kıymetin bilmemiş on bir nefer güzide 
dellaklerin · ismi şerifleri ile ahV'allerin tahrir 
ve bu guna bir ris~le icad eyledik. 

Muharririn tabiri ile bu nevicad Dellaklar 
Tezkiresinde hal tercemeleri yazılmış on bir 
nefer dellakin isimleri şunlardır : Tophfu1ede 
Kılınc Ali Paşa Hamamında Yemenici Bali, 
Fındıklıda Müftü Hamamında Sipahi · Mustafa 
Bey, Kasımpaşada Piyale Paşa Hamaminda Se
yis Hasan Ali, Yıldız Baba Hamammda Kızsof
ta Urgüblü Ismail, Kasımpaşada Piyale Paşa 
Hamam'ında Kalyoncu Süleyman, Kadırgada 
Çardaklı Hamamda Kınalı Firuz Şah, Üsküdar
da Kolluk Hamamında Peremeci Benli Kara 
Davud, Mahmud Paşa Hamamında Altınbaş 

Beyoğlu, Eyyubda Eski yeni Hamamında Kıb
ti Keşmir Mustafa, Azab kapusunda Yeşildirek
li Hamamda Hamlacı İbrahim, Şengül Hama
mında Kıbti Karanfil Hasan (Bütün bu isimle
re bakınız). 

DELLAL, DELLALLAR - «Arabcada, bir 
şeyi bir kimseye göstermek, bildirmek anlamın
da delalet kökünden isim. 1) Bir malın satılma
sına, delalet eden, alış verişde alıcı ile satıcı 

arasında tavassut eden, birinin malını nida ile 
(bağırarak) satan adam; 2) Bir haberi emri 
yüksek sesle bağırarak halka duyuran, bildi
ren, tebliğ eden adam» (Hüseyin Kazım, Büyük 
Türk Lügatı). 

Dirinci anlamında dellallar zamanımızda da 
mevcuddur; bu hizmetleri karşılığında, işin ma
hiyetine göre saticıdan, alıcıdan, hem satıcı 
hem alıcıdan ya götürü, yahud satılan ve alı
nan malın bedelinden ondalık hesabı ile bir üc
ret alırlar ki ona da kadimden beri «dellaleliye» · 
denilir. Hepsi· bir mal konusu üzerinde ihtisas 

sahibidirler ve ona göre isimlerle anılırlar «Ev, 
arsa dellalları», «Bedestan Dellalları», «Balık

hane Dellalları», «Araba Dellalları» gibi; fu
huş yollarında alış verişe delalet edenlere de, 
sureti mahsusade takılmış «Pezevenk» adın· 

dan başkaca «Muhabbet Dellalı» denilir. Bu 
ansiklopedide işlerinin isimleri ile tesbit edil
mişlerdir. 

Onyedinci asrın ilk yarısında Dördüncü 
Sultan Murad zamanında yapılan büyük esnaf 
-Ordu alayı münasebeti ile Evliya Çelebi bu 
dellalların yalnız dört taifesinden şöylece bah
sediyor: 

«Esnafı Dellalanı Bedestanı Enderun (İç 

Bedestan Dell~lları) - Pirleri Ebünnida'dır; eli 
beratlı, gedik sahibi, muhteşem, mutemed 
adamlardır ki Bedestan içinde hizmet ederler, 
dışarı çıkmazlar:- Alayda cümlesi omuzlarında 

satılık cevahir raht, kılıç, gaddare, kürk, gayri 
zikiymet esvablar ile geçerler. 

«Esnafı Dellaları BPdestanı Birun (Dış Be· 
destan Dellalla_rı) - Cümle 200 neferdir; elle~ 
ri beratlı değildir, amma mutemed kefilleri var 
dır. Bunlar da omuzlarındaki metaları ile : 

- Bin kuruşa cevahir kuşağım!.. İkibiıı ku
ruşa üstüfanım!.. diyerek geçerler. 

«Esnafı Dellalanı Bedestanı Cedid (Yeni 
Bedestan Dellalları) - 70 nefer, pirleri Ebün
nida'dır. Bu dellaller Eski Bedestan. Dellalları
na kiyas edilmeyüb müsellah ve müzeyyen · ve 
asiyet aldıkları zikiymet esvablarla geçerler. 

«Esnafı D.ellalanı Bedestanı Birun (Dış Be
destan -burada- Kapalı Çarşı Dellallan) -
Pirleri Ebünnida'dir. Koltuklarının altmda ni
ce bin· kuruşluk (satılık) zikiymet (eşya) ile 
geçerler .. ». 

!kinci anlamdaki dellallara gelince, gazete
lerin çıkması üzerine büyük şehrin günlük ha
yatında hizmetleri!le lüzum ka1mamışdır; «Del· 
lalbaşı» unvanını taşıyan birinin emrinde ve 
sadaret makaamına bağlı bir teşkilat idi; yev
mi usulüne göre bir ücret bu devlet dellalları-

-nın kaç kişi olduklarını bilmiyoruz; Kasımpaşa 
ve havalisinin istikbal ile hakimi olan Kaptan
paşanın (B.: Kaptanpaşa), ve İstanbul Belediye 
başkanı yerinde olan İstanbul Kadısının (B.: 
lstanbul Kadısı) emrinde de dellallar vardı. 

Halka haber ve emir tebliğ· eden dellaella
rın tarihımizde en büyük hizmetleri, kendi ha
yatları için de en tehlikeli hizmetleri ihtilaller 
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içinde olmuşdur. Bir padişahın ölümünde yeni 
padişahın tahta çıkışı da halka hem 101 pare 
top atılarak, heıtı de dellallarla bildirilirdi; cü
luslarda, büyük şehrin bütün semtlerine yayı· 
lan dellalların sözleri klişe halinde tesbit edil· 
mişdi; «Devlet ve Memleket Sultan( ...... ) Ha· 
nındır! .. » diye_ bağırırlardı; her cülüsde deği· 

şen tahta oluran yeni padişahın adından ibaret 
idi. 

Ihtilal sahnelerinden bir kaç misal nakle· 
delim: 

1648 de Sipahiler · tarafından istenmeyen 
sadıra~am Sofu Mehmed Paşa kendi adamla
rından bir kaçını sipahi kılığına sokarak bir 
Yeniçeri çorbacısını ka.tlettirmiş, bu cinayet de 
Yeniçerililerle sipahiler arasında, tarihimizde 
At Meydanı Vak'ası denilen çok kanlı bir şehiı: 
muharebesine sebeb oh:nuşdu. (B.: At Meydanı 
Vak'ası). Yeniçeriler At Meydanında toplan-
mış olan sipahilere karşı yürümeye hazırlanır 
iken, sadırazam Sofu Mehmed Paşa da İstanbul 
içine semt semt dellallar lialarak: «Bu cenge 
gelmeyenin kendi kafir ve avreti boşdur!» diye 
bağırtmışdır. 

1651 de Kösem Sultanın sarayda idamın
dan sonra mütegallibe yeniçeri ağalarının ten· 
kiline · girişildiğinde, ağaların tek desteği olan 
Yeniçeriler de onlardan yüz çevirmişdi; o za
man mütegallibe ağalar kışla avlusuna altın 
keselerini · tepe gibi yığdırmış ve dellallar çı

kartarak: «Altın ve gümüş isteyen bu tarafa 
gelsin! .. » diye bağırtmışlar, fakat yeniçeriler 
altın keselerine bakmayub kışlalarını terket
mişlerdi. 

Yine ayni vak'a mütegallibe ağalardan Ko
ca Bektaş Ağa kaçub saklandığında şehre salı· 
nan dellallar: «Bektaş Ağanın yerini haber ve
rene dirlik ve ihsan verilir! ... » diye başırmışdı. 

1688 de Yeniçeri ve sipahi zorbalarının ten
kidine girişildiğinde Sancağı Şerif çıkarılmış, 

lstanbur sokaklarına, -Eyyuba, Galataya, Üskü
dara, ve ta Kavaklara kadar Boğaziçinin iki ya
kasındaki köylere salınan dellaıiar: «Ümmeti 
Muhammedden olan Sancağı Şerif altına gel
sin!..» diye bağırarak İstanbul halkını padişaha 
yardıma çağırmışdı. 

1730 ihtilalinin yalın ayaklı liderleri Patro· 
na Halil ile ayakdaşları sarayda tuzağa düşü· 
rülüp idam edildiklerinde vak'a halka ·dellal
lar He bildirilmişdi; dellallar. şöyle bağırmışdı: 
«Ey ehali! .. Padişahımız tuğyan eden eşkiyanın 
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cümlesini tu'mei şemşiri riayet eylemişdir! .. 
Artık huzur ve emniyet içinde ulun!. Esnaf
dan her kim dükkanını kapar ve halkı telaşa 
verirse aman verilmeyüb dükkanının onune 
asılacakdır!.. Padişahımızın emri budur ki, ge
rek çarşı ve pazarlarda ve gerek mahalle işle

rinde bagi ve şakilerden kimi bi1irseniz Ağaka
pusuna getirin! .. » 

1807 ihtilalinde Kabakcı Mustafa ile peşin
deki Boğaz Kaleleri yamakları tstanbula hakim 
oldukdan sonra şehre saldıkları dellallara şöy
le bağırtmışlardı: «Dükkanlar açılsın! .. Kimse 
işinden kalmasın!.. Bizim ayaklanmamız devlet 
nizamı .içindir! .. » 

1808 de «Alemdar Paşa Vak'ası» denilen ih
tilalde, Alemdar Musta_fa Paşanın intiharınd~n. 
sonra İkinci Sultan Mahmud bir .ara duruma 
hakim olmuş, İst-anbuldaki ihtilalci yeniçeriler 
dağılmaya yüz tutmuşdu ki ortaya Kandıralı 

Mehmed çıkmış ve padişaha sadık donanmayı 
ele geçirmiş ve Tersanelileri de yeniçerli.er ta· 
rafına çevirmişdi, İstanbul tarafı sokaklarına da 
dellallar salarak: «Gemilerle Tersane bizde!.. 

· Karşı yakada Tophane bizde! .. » diye bağırtmış, 
bozguna yüz tutmuş yeniçerililer şehrin · era
zil ve eşkiyası yuvalarından boşal'l.an sarıca 

arılar gibi tekrar Et Meydanında toplanmışdı. 
1826 da son ihtilali, İstanbul sokaklarına 

ocak adına yayılan dellalların sesleri ile başla· 
mışdı. Bu dellalların bir kısmı: «Gavur talimi 
için fetva ve höccet yazanları ve cümle başı ka
vukluları kahredeceğiz! .. Evlad ve iyalleriı:ıi 

esir edip bakirelerini onar kuruşa, dullarını be
şer kuruşa satacağız! .. » diye, bir kısmı da: 
«Herkes dükkanını açan! .. Sırça,sı kaybolana ce
vahir veririz! ... İçimizde zerre kadar cinayet 
eden bulunursa keseriz, biçeriz! .. » diye bağır

mışdı. 

Vçık'ai .Hayriye denilen ve Yeniçeri Ü-!ağı· 
nın kaldır lması ilE sona e~ecek olan o ihtilalin 
içinde Ocak adına salınan dellallar: «Yeniçeri 
olan kazanlar yanına gelsin! .. », Padişah adına 

salınan dellallar da: «Müslüman olan Sancağı 
Şerif altına gelsin! .. »diye bağırmışlardı (B.: 
Ismail Ağa, Dellalzade). 

DELLAL CİVANI - Kalender meşren şa· 
irler tarafından «Şehrengiz» adı verilen man- · 
zum risalelerle medhedilen esnaf güzelleri ara· 

~. sında Dellal civanlarına da rastlanır; şehrengiz 
yollu yazılmış «HO.bannfünei Neveda» adını ta· 
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şıyan manzum mecmuada Dellal · civanı şu- be
·yitlerle övülmüşdür : 

Gördün mü dellıilın nevhat şe,hbazın · 

O kaddü şemşıidü biilend ıivizın .. 

Atıdırır uşşaka narai 'hey hey· 

Ey yağmacı tatar ey bıçkıriim ey 

Eyler uşşakmı ol çeşmi afet 

Sancağı muhabbet altına davet 

DELON, «ALAiN DELON»· ·UN BENZERİ 

I{APAK YILDIZI - 1962 yılında Ses Mecmu
sının açdığı Kapak Yıldızı Yarışmasın<:Ia finale 
kalmış Cengiz Bora adında yakışıklı bir deli
kanlı olup ünlü fransız filın aktörü Ala:in De
lon'a çok benzemesi Ses Mecmuasını.fi ellerden 
düşmediği çok geniş bir muhitde bilhassa bü
yük bir alaka çekmişdir. 

1940 da Istanbulda doğmuş, 1.7_4 boyunda, 
60 kilo ağırlığındaki d~likan~ı bir. ·ara - ·Yavuz 
Sultan Selim futbol takımın da en başarılı 
oyuncusuimiş. 

Ses Mecmuası şunları yazıyor : 

«En ufak bir ilçedeki ort~okul ogrencısın

den Hukuk'un ya da Felsefe'nin son sınıfına 
gelmiş bir öğ·renciye kadar Alain Delon'u her
kes onu beğeniyordu, ona benz~mek istiyordu. 

Alain Delon benzeri Ceıı~z Bora 

(Resim : B. Şeren)'' 

Cengiz Bora'yı da arkadaşları Alain Delon'a 
benzetiyorlardı. Alain .Delon'da zaman zaman 
beliren bakışlar bile onda vardı. Ses Mecmuası 
Kapak Yıldızı Yarışmasını açtı. Cengiz Bora, 
yarışmaya katılmakta tereddüt ediyordu. Ken
disi ·de meraklı bir sinema seyircisiydi. Ama 
artık seyirciler arasında çıkıp onlara kendisini 
seyrettirmek · istiyordu. Birlikte sinemaya git
tikleri; futbol oynadıkları mahalle arkadaşları 
da onu bu, yarışmaya katılması için destekli
yorlardı: - Hadi Cengiz, gir Ses'in bu yarışma-. 
sın-a, böyle bir fırsatı kaçırmamalısın, belki sen 
de bütün gençlerin sevgilisi olursun diyorlardı» 

Ses Mecmuası· C. Böranın, başı açık, yalın 
-ayak, paça.iar sıvalı· ve Delon çalımında bir ba
kış ile bir resmini neşretmişdir ki fransızlar bu 
edada, bu çalımda, bu nümayişde olan delikan
lara «Copain» (Kopen) derler. Bu satırların 
yazıldığı sırada 25 yaşında bulunması gereken 
Cengiz' Bora türk sinemasının ünlü yıldizları 
arasırid~ görülmüyordu; fakat A. Delon'a haki
katen çok çok benzemesi bu şehir kütüğüne bu 
satırların kaydı için kafi sebebdir. 

· · DE1" - Dil(mizde, ve önceli~le İstanbul 
ağz~r.:ı:da biri farscadan biri de arabcadan alın
mı:ş-, kendilerinin ve müştaklarının . manaları 
tama~en ayrı iki «dem» kelimesi vardır. 

, ... I : Dem __ {Farsca): 

1) Nefes, soluk; tasavvufda rehmani nefes, 
ilahi -tecelliler. 

D~riıbeste 
mar·olma . 

Nefesi, solu_ğu tutulmuş; 

. Demkeş - Nefes,. soluk çeken, (uzun 
nağmelerle öten kuslar h:1kkında kullanılır) . 
. ,· ;·., . ' ' ---

.... Dem çıkarmak...,...., Neyden, kavaldan nağ
meler ' çıkarmak 

-•· . ·2) Söz; laf 
Dem,- vurmak "-- söz açmak, 

bilhassa. boş iddialarda bulunmak . 

. . 3) Zaman, çağ, vakit . 
. Dem bu dem; her dem; 

dem guzar. 

bahsetmek; 

dembedem; 

4) lçki, bilhassa rakı, ve hassatan bektaşi 
:rnec~islerinde kull.amlır . 

. Demlenmek, dem çekmek. 

Pepı best~ vtı hayran kaldım görünce . . 

Şu_ bıçkın T~'(li~ tam meşrebince 
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Piri ihya etti demi . tsA veı 
Topuk vura vura ıelen o serkeş. 

Zahirde pırpırı kopuk mehveşim, 

· GönUt dalında o miirgi demkeşim. 

Dem vurma bana sen ,ıaybü hafa.dan, 
Dem bu dem, vaz geçmem ben Muıtafadan. 

\ 

O her dem, dem be dem güzel hem tize 

Tığ gibi eivel~k ıllmilı, endize. 

GelUb meclisime demlendikde şih, 

ebi, nukli l,bllde; piyi, buııegih; 

(Tevfik KARKAN) 

II: Dem (Arabca): 
Kan 

DEMET SOKAGI - 1934 Belediye Şehir 
Rehberine göre Taksimin Eskişehir Mahallesi 
sokaklarından (Pafta ..19/153); bu mahallenin 
Yenişehir Mahallesi ile sınırı olan Akağalar 
Sokağı ile Pervaz Sokağı aras·ında uzanır; Mar
sık Sokağı, Kay~ancı Rasim Sokağı, ve Tuzcu 
Murat Sokağı ile birer dört yol ağzı yaparak 
kesişir. Yerine gidilip bu satırların yazıldığı sı
radaki durumu tesbit edilemedi (Şubat 1965). 

L 

DEMİR (Ellialtılı Civelek) - On sekizinci 
asır sonlarında yaşamış ve eski Şile yolu üze· 
rindeki kabrine eşsiz güzellikde sanat eseri bir 
taş konmuş yeniçeri ' Civeleği bir dekanlıdır; 
kabir taşı kitabesinden öğrendiğimize göre !s
tanbulda Ellialtıncı Orta çorbasının civeleği ve 
adı öğrenilemeyen o ağanın Çardak İskelesin
deki büyük yeniçeri kahvehanesinde . ocakcısı 
iken hicrı 1198 (miladi 1783-1784) yıİıncia · kö
mür almak için · Şileye gönderilinlş, dönüşünde 
ru.m eşkiyanın eline düşerek · öldürülmüşdür; 
delikanlı, şehid edildiği yere defnedilmiş ve yol 
üzerindeki kabrine, muhakkak ·ki çorbacıs1 ağa 
tarafından aşırı sevgi pek :mükellef bir taş di
kilınişdi; 40 san tim enind~ ve 2 metre yükse}c
liğinde dört köşeli bir mermer sütun şeklinde 
olan bu taş en üstünde bir yeniçeri börkü taş~
makda idi. !kinci Sultan- Mahmudun Vak'ayı 
Hayriyeden sonra ·yeniçeri' mezarlarındaki taş
ları da kırdırtdığı sırada Şile· yo1tindaki bu tek 
mezarın taşı het nasılsa tahribden kurtulmuş -
ve 1938 yılına kadar gelebilmişdi; o tarihden 
sonra Şile'yolU: ·genişletilirken yok ·oımuşdur, ve 
pek kiymetli bir Sanat eseri kaybolmuşdur; eli-

inizde 1938 de çizdiğimiz bir resmi kalmışdır; 

Börkün alnında güzel bir sülüs hat ile «Allah 
hü», onun altında, börkün sırmalı şeridi üstün
de de «Şefaat ya Resulullah» yazılı idi Mermer 
sütun cebhesinin üstünde de yukarda, 56. Orta
nın nişanı olarak kabartma bir kadırga resmi 
hak edilmiş idi. Manzum ve mensur -kitabesinin 
metni de şu idi : 

Gör gel baliıni karcıa. 

İki einilm dolu yaı 

Tigt kazaya geldim 

Bunda dtlı;dü şahin baıı 

Kara topraja ıirdim 
Dolmamııdı ylrmiyaş 

Ne revA türib ola 

EIA ,özle samur kaş 

Selyi boyumdan nişan 

Kabrim üzre işbu taş · 

Şefaat lul bendene 

Piri'° yi Hacı Bektaş . 

-Eni altin n·emir kader taşı 
(Resim :; A.'-,Bülend. Koçu) 
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Hiir ile gilman ola 

Kabrim içinde yoldaş 

Ellialtı Bölüğün çorbacısı ağanın civeleği hem ocak

cısı Demir nam civanın kabridir ki Şileye kömür . mtihi• 

yaasına vardığında avdetde kefere eşkiyA. ·yecllnde tiği 

kazıi ile şehiden fevt oldu; sene 1198. 

İhsan HAMAMİOOLU 

DEMİR (Kemal Tahir) - Romancı; 1910 
da lstanbulda doğdu; Kasımpaşada Cezayirli 
Gazi Hasan Paşa Rüşdiyesi ile Galatasarayı Li
sesinde okudu; 1928-1932 arasında avukat yazı
cılığı ve Maden İşletmelerinde anbar memurlu
ğu, 1932-1938 arasında da gazetecilik yapdı. 

1938 den 1950 yılına kadar 13 yıl siyasi hüküm
lü olarak yurdun çeşidli ille.rinin ceza evlerinde 
mahbus yatmışdır; fransızca bilir. _ 

Telif romanları- şunlardır ~- Sağır Dere 
(1955), Esir Şehrin İnsanları (1956), Körduman 
(1957), Rahmet Yolları Kesdi (1957), Yediçınar 
Yaylası (1958), Köyün Kamburu (1959), . Esir 
Şehrin Mahbusu (1960), KeJleci Mehmed (1-961), 
Dört büyük hikayesini de «Göl İnsa.nları» adı 
altınd;,. yayınladı (1955). 30 kadar da terc.~me 
romanı vardır, hepsinde onbeş kadar takma isim 
kullanmışdır. Türk Edebiy·atcılar Birliği üyesi
dir. 

Bibi.:. Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

DEMiR (Kıbti) - Çağdaş büyük halk şa
iri Bitlisli Ali- Çamiç Ağa (B.: Çamiç Ağa, Bit
lisli Ali, Cild 7, sayfa 3700) 1902-1903 kışını 

. Eminönünde Kantarcılar Caddesinde Demirtaş 
Hanında geçirmiş ve o kış, asıl uşağı ve çırağı 
Nevrekoplu Mustafa adındaki delikanlı müte
verrimen hastahaneye yatırıldığından Demir 
adında mürahik bir kıbti çocuğu üç dört ay ka
dar Çamiç Ağaya uşaklık etmişdir. Büyük ka
lender şair, İstanbulda bir asra yakın kahveci
lik ile rindane ve derbederane geçen hayatında 
kendisine hizmet etmiş otuz nefer -genci hal 
tercemesinde hatırlamak kadirşinaslığını· gös
terirken bu Kıbti Demiri unutmuş, kay-detme
mişdir, fakat on-un şanında da 1949 da bir man
zume yazmışdır ki şudur : 

Taş yürekii yfiıim Demirim ile 

Demirtaş Hanında bir kıt ıetircHm 

Siyehçerde kd>ti ,emirim ile 

Kevseri aşkı ben içdim içirclim 

Demirim- kemanı alır eline · 

Mestine ~nm zülüf telİne 

Bak şu kart başımın kavak yeline 

. Nakış jğn-esinden iplik geçirdim 

. Kihi oynatanın şebbez kopuğu 

Vurur demir gülle dilber topuiu 

Hele Çemiç tüttür telli çubuqu 

Şöyle bir fırsatı ele ıeçirdim 

, Kimse sor~az gözün üstünde kaş.ı 

Herkesin müemmen kazancı aşı 

Çekersin sineye bir altınbaşı 
Hasretle o devri gözden geçirdim 

Defteri aşkımın yok tek nigaı'l 

Sevdiğim fetilar turna katarı 

, O devrin nimetin günah inkarı 

Şü~_ rahmetle sicle ge!Jirdim 

DEMİR (Sedat) -- Sinema ve tiyatro ak· 
törü; 1931 de Jstanbulda doğdu; pek gene ya
şında h~lk evlerinin temsil kollarında sahne 
hayatına atıldı ve henüz 16 yaşında iken 1947 
de İstanbul .Şehir Tiyatrosuna girdi; askerlik 
görevini ifadan sonra: tekrar işine döndü; bir 
süre de İstanbul Tiyatrosunda, Ses Operetinde, 
Küçük Operada ve Sahne 4 de Çalışdı. 1962 de 
Katac~ -'Tiyatrosuna· girdi. 

>Sinema aktörlüğune 1950 de başladı; sah
nede ve beyaz perdede 1962 yılına kadar 80 pi
yes ile 130 filmde rol aldı; rol aldığı -filmlerin 
bazıları şunlardır: «Yaşamak Hakkımdıt», «Va
tan ve Namık Kemal», «Çam Sakızı», «Bayram 
Gecesi-=; «Küçük Hanımın Kısmeti», «Merhaba 
Aşkım», «Zavallı- Necdet», «Ayrı Dünyalar». 

Bibl.: _ Ses Mecmuası . 

DEM1RAC (Abdürrahman Naci) - Yük
sek mühendis, işadamı, büyük kardeşi Nuri De
·mirağ ile birlikde Türkiye Cumhuriyeti demir 
yolları inşaatının ilk 
müteahhidlerin d e n 
cumhuriyet devrinin 
sayilı. milyonerlerin-

-den;· hayır müessese
lerine büyük bağışla· 
n ve muhtacine bu
yük yardımları ile ta
·nınmış bir zat; 1888 -

1889 atasında Divrik· · 
de doğdu', Kasabanın 
eşrafından Mühür-

. darzade Ömer Beyin 
. . 

·oğlu; ·büyük iş· adamı 
Nuri Demira·ğın kar
deşi, meşhur sinema 

A. Naci Demirağ 
(Resim : İl. Şeren) 
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prodüktörlerinden Turgud Demirağm babası; 
gene yaşuda vefat etti. Bu şehir kütüğüne şi
nına layık bir hal tercemesini koyabilmek için 
yıllarca önceden en yakınlarına vaki müracaat
larımız cevabsız kalmışdır. Vesilei rahmet ol
mak üzere sadece adını kaydediyoruz (B.: De· 
ınirağ, Nuri; Demirağ;· Turgud). · · 

DEMlRAG (Nuri) - . Büyük . iş adamı, 

kardeşi mühendis Abdurrahman · Nacı Demirağ 
iJe birlikde Türkiye Cumhuriyeti demir yolları 
inşaatının ilk müteahhidlerinden, ve' cumhuri
yet devrinin ilk sayılı milyonerlerinden, yine 
kardeşi ile birlikde servetlerfüi Türk!yenin sı

nai kalkınmasında büyük işlere yatırmış, ve iş 
hayatının yanında geniş :ölçüde hayır sever in
san olarak tanın· 
mış bir sıma; 

1886. da Sivasın 

Di.vriki Kasaba
sında doğdu, ·. bu 
kasabanın eş r a
fından Mühür- . 
darzade ö m e r 
Beyin oğludur, 
a.nnesinin adı Ay 
şe Hanımdır. Ba
basını henüz üç 

· yaşında iken kay-
betmiş, annesinin Nu;ri Demirel 
himaye ve teşvik (Resim : B. Ş«en) . 

kanadı altında otodidakt olarak · yetişmişdir. 
Riişdiye tahsilini memleketinde yapmış, ve ay· 
nı rüşdiyeye muallim tayin edilmiş, Ziraat 
Bankasının açtıdığı bir. musabaka imtihanını 

kazanarak bu bankanın önce Kangal, sonra 
· Koçkiri şubelerinde çalışmişdtr,. Maliye Neza· 
retinin açdığı bir i~tihan~ da kazanarak banka
cılıkdan · ma1iye hizmetine geçmiş, İsfanbula ge-· 
lerek maliyenin her · kademesinde seçkin · . bir 
memur olarak çalıştnış ve 1918-191~ · arasında 
32-33 yaşlarında iken m~liye müfettişi olmuş
dur, Divriki ile alakasını kesmeyerek İstanbul
da Beşiktaşda yerleşmişdir. ·. 

Tatavlada bir teftişi sırasıı~da Birinci Ci
han Harbi mütarekesinin ve İstanbul Jşgı;talinin 
aşırı · derecec.ie şımartdığı rumJarm ha~aretipe 
maruz . kalmış, memuriyetinin zedeletımiş şere
finden duyduğu teessurle istifa ederek se.rl:ıest 
iş hayatına atılmışdır. Kenc:li kaydine göre 56 
altın . (252. kağı_d lira) biri~ıniş parası ile sigara 
kağıdcıliğına başlamış ve ·«Ti.irk Zaferiı> . adını 

verdiği bir sigara kağıdı çıkarmışdır. o acı vJI 
karanlık günlerde «Türk Zaferi Sigara Kağt#) 
dı» fevkalade rağbet görmüş, o zamanki soy adi! 
ile !vlühürdarzade Nuri Beye hayli para kazah~j~ 
dırrnış, 252 lirası üç sene içinde 84,000 lira Jf.-i~ 
muşdur (B.: Türk Zaferi Sigara Kağıdı). -

1925-1926 arasında sigara kağıdı itn,ali fü,·, 
tün bhisarı idaresine verilince iş -adamı biri 
«Kantariye, İthalat ve ihracat» bürosu açmış~ 
dır, fakat bu yeni sahada pek az kalarak, cwn/ 
huriyet hukumetinin Türkiye Demiryolları v~:: 
şoseleri ile başladığı büyük imar işini benimse
yerek devlete en uygun tekliflerle müteahhid· 
lik hayatına atılmışdır. 

O sırada küçük kardeşi Abdürrahman Na/ 
ci Bey tapu dairesLlde. mühendislik yapıyordu,? 
Nuri Beyden ancak iki yaş küçük olduğu haı,}: 
de aileyi geçindirmek üzere iş hayatına pelç\ 
erken atılmış ağabeyinin himayesi ile tahsili:rı'fil! 
tamamlayan A. Naci Bey ona karşı derin hüt! 
metle bağlıydı, Nuri Beyin davetini tereddüij{ 
etmeden kabul etti ve demir yolları müteahhid;~ 
liğinde Nuri Beyin en ya_kın iş arkadaşı ve ôri, 
tağı oldu. ·· 

Karabük Demir Çelik Fabrikası, İzmir Ka2 
ğıd Fabrikası ve Bursa Merinos Fabrikası Nu? 
ri DemiNğ tarafından inşa. edilmişdir. 

Yurd müdafaasında havacılığın büyük kuv· 
vet olduğuna kuvvetle inanmış idi, bir vatan· 
hizmetf bilerek Divrikide bir Tayyare Fahri- · 

. kası kurdu, lstanbulda Yeşilköyde satın aldığı .. 
arazi üzerinde ilk büyük hava alanını yapdırdl 
ye yine Yeşilköyde bir Pilot Mektebi kurdu/ 
Türk Tayyare Cemiyetinin (Hava Kurumtf;' 
nun) siparişlerini .imale ve bir yandan da PtD 
!otlar yetişdirmeye başladı; .Fakat hükumetd~~l 
ümid ettiği yardımı, himayeyi göremedi, -J!>R 
milyoiıun üstünde yatırım yapdığ1 bu işde ağtffJ 
denilec.ek şekilde zedelendi. Sesini duyural:>i\;~ 
mek için bir yer bulamayınca siyasi haya~i 
atıldı ve· 1945 de «Milli Kalkınma Partisi» adf 
ile bir muhalefet partisi kurdu, az sonra da çöl( 
şöhretli politika adamlarının iştiraki ile De
mokrat Parti kuruldu, 1946 :seçimlerinde Cum"' 
huriyet Halk Partisi ile D~mokrat Partinin çt 
tin seçim mfrc:adelesind.e Nuri Demirağ'ın par· 
tisi seçimde ·kazanamadı; ve Mjlli Kalkınma·• 
Partisi gün güİıde_Ii . eriyerek siyasi sahadan tat;, 
mamen silindi; fakat 1945 seçiminde bu büyül( 
iş adamı Demokrat J:>artiden Sivasda ı:nüstalci_ll 
aday gösterildi ve N~ri I?~~irağ b~ ,sµret~e $İ~i . . . . .. ·.\'.-""-~ 



ANSİKLOPEDİSİ -43_71:-- DEMİRAY (Tahsin) 

vas mebusu olarak Büyük Millet meclisine gir
·di. Meclisdeki hayatı uzun sürmedi, 13 kasım 

1957 de vefat etti. 
Bürhineddin. OLKER 

DEMlRAG (Turgud) - Film prodüktörü, 
And Filmin sahıbi (B.: A~1d- Film, cild 2·, say
fa 845); 1921 de. istanbulda doğdu, demir yolla
rı müteahhidi ve Türkiyede Cumhuriyet dev· 
riminin ilk miİyonerlerinden Abdurrahman 
Naci Demirağ'ın oğlu, Divriki eşrafından Mu
hürdarzade_lerden; aile soy adı kanununa ka
dar «Mühürdarzade» diye maruf ve m~şhur idi 
(B.: - Demirağ; Abdurrahman Naci; Demirağ; 

Nuri); annesinin adı Saime Hanımdır. 
Boğaziçi Lisesinde (1939), Los Angeles de 

University of Southern Californiada (1945) 
okudu, ve Amerikadan döndüğü tarihden itiba
ren sinema filmciliği ve sinemacılık ile meş
gul oldu. 1939-1945 arasında tahsil için altı yıl -
kaldığı Amerikadan_ başka iş adamı olarak Av· 
rupanın hemen her· tarafında dolaşmışdır; 1948 
de en iyi film direktörü mükafatını kazandı. 

Ingilizce ve az fransızca ve almanca bilir; 
bina inşaatı ve fotograf meraklısıdır; kıymet
li bir sanatkar olan Rüçhan (Çamay) Hanımla 
evlidir, Muhteşem Naci (doğ. 1954) ve Melike 
Ayşe (Doğ. 1956) iki evladları vardır._ 

Bibi.: Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

DEMİR AİLESİ - Boğaziçinde Sarıyerde, 
bu köyün sırtlarında sandal sokağında oturduk· 
ları gece -kondunun 3 aralık 1962 pazertesi gü-

. nü sabaha karşı toprak kayması ile çökerek yı
kılması ile altında kalan bahtsız bir aile; fa_
ciası günlük gazetelerin birinci sayfalarında; 

«Çöken bir gece kondu bir ailenin mezerı ol· 
du» başlığı ile yayınlanmışdır. 

Aslen Giresunlu olup Sarıyerd_e seyyar 
kuruyemişcilik yapan Adil Demir bu gecekon
duda zevcesi ve üç çocuğu ile barınmaktadır. 
Facia gecesi karısı Einine Demir, ameliyat olan 
kız kardeşinin evinde bulunmaktadır, · ·Demir 
ailesinin yanında d-a annesi hastahaneye yati
rılmış yakın akrabalarından 13 yaşinda Niyazi 
Arslaa adın-da bir çocuk vardır. Gece saat 3 de 
vuku bulan inhidam Adil Demir, kızı 15 yaşın
da Yurdagül Demir, oğlu 14 yaşında Yurdaas
,lan Demir, diğer oğlu 13 yaşında Metin Demir, 
-Ve misafir 13 yaşında Niyazi Arslan enkaaz -al· 
trn:da kalarak ölniüslerdir. Bu facianın mes'
·uUeri, büyük şehirl;rimizde. Gecekoı1duculuğa 

göz yuman avamfirib ve bu başıboş inşaatın 

korkunç şekilde yayılmasına .yol açan avamfi-
- rip politikacılardır. 

· BibL: Uürıiyet Gaz~tesi_ · 

DEMRAY (Ce~al) - Matbaacı; öğretmen, 

matbaacı, naşir ve siyaset adamı Talısin Demir
ayııi küçük kardeşi (B.: Demiray, Tahsin); 1917 
de lstanbulda doğdu;· Kadıköy Gazi İlko:kulun· 
da,_ K~dıköy Ortaokulunda, Kadıköy Lisesinde 
okudu (diploma 1933); 1941 de Yüksek iktisad 
ve Ticaret Mektebini bitirdi ve kardeşinin kur
duğu Türkiye Yayı_ri.evi ve Matbaasında iş ha
yatına atıldi. _ Tahsin Demirayın tamamen poli
tikıı h.ayatına atılması. üzerine müessesenin ida
resi tamamen: onun üzerinde, kaldı (B.: Türkiye 
Yayınevi). _ Mecmua Sahibleri · Sendikası kuru
cularıı:ıdandır; Gazeteciler Cemiyeti ve Türk 
Editörler". Cemiyeti üyesidir. Az ingilizce bilir; 
~ayan Fetiha ile evli; Cevza (doğ .. 1955), Gök
han (doğ. 1954, ve Boydan (doğ. 1956 adında 

üç evlad sahibidir. 
Bibl.: Kim Kimdir Ansiklopedisi 

D~MİRAY (Tahsin) - Muallim, muharrir, 
politika adamı, İstanbulda Türkiye Matbaası 

ve. T~rkiye Yayınevi'nin sahibi (B.: Türkiye 
Matbaası ve Yaymevi); 26 eyli.H 1903 de Üskü
darda. qoğdu; Babası Ali Efendi Kızılcahamam'
ın Hıdırlar Köyünden olub T. Demiray iki ya
şında iken 1905 de otuz yaşında ölmüşdur; an
nesi Nezihe Hanım Espazar'lıdır. 

İlk tahsiline Kadıköy Nümune Mektebinde. 
başladı, 1915 de bu mekteb Kadıköy Sultanisi
nirt ilk· kısmına kalbedildi; 1919 da İzmirin, 
1920 de lstanbulun işgal edildiği karanlık acı 
günlerde lt~:.:17 ·yaşlarında bir sultanı talebesi 
idi; birinci cihan harbi içinde «Zaferi Nihai» 
teraneleri le avutularak yetştirilmiş bir nesle 
m·ensubdu, _sonderecede heyecanlı, o kara gün
lerde z-edelei1miş milli gururu ile tzriür İşgalini 
protesto için İstanbıilda tertiblenen büyük mi
tinglerin beyannamelerini dağıtan geneler ara
sına katıldı, bu beyannameleri dağıtanların çok 
ağir cezalar göreceği ilai:ı edildiği halde bu iş
de yılmadari çalışanlardan biri oldu. 1920 de, 
IştanbulU:n işgalinden az sonra, Tahsin Demir
aya bir öz baba şefkati göstermiş 'üvey babası 
Mehmed Efendi, şımarık hezele güruhundan 
yunanlı bir kaç zabit tarafından Maltepede sü
ratle gideiı · trenden atılmak suretiyle feci şe

kilde şel}id edilince mektebli delikanlı bir· ak
şam bir takaya atlayarak Karadeniz yolu ile 
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Anadoluya kaçdı, ve henüz 17 yaşında iken Ak
çakoca'da Kuvayi Milliyeye iltihak etti. Milis 
silahlı kuvvetleri yerine Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükumeti Ordusu kurulunca Bolu Sul
tanisinin ilk kısmında bir muallimliğe_ tayin 
edildi, Boluda yerleşdi ve kendi akranı bir iki 
genele « Yeni Yol» adında bir çocuk • genelik 
mecmuası kurdu, bu suretle basın hayatına atıl· 
mış oldu. 1923 de lstanbulda Emirganda Hidiv 
Ismail Paşa Nümune Mektebi muallimliğine ta
yin edildi ve Yeni Yol'u da 10. sayısından itiba~ 
ren İstanbulda neşre başladı. Yarım kalmış t~h
silini tamamlamak için_ İstanbul Erkek '.Mual
lim Mektebinde açılan meslek dersleri kursia
rına devam etti, bir yandan da şahsi gayreti 
ile Muallim Mektebinin bütün derslerine çaiı
şarak bakalorya imtihanına girdi ve 1925 de 
muallim mektebi diploması aldı, İstanbul· Da
rülfünunun Fen Fakültesine girdi. İlk oktil öğ
retmenliği ile çocuk mecmuacılığma da devam 
etti, 1925 de «Resimli Mecmmua» adında· bir 
genelik mecmuası tesis etti, bunun için teyzesi 
Lütfiye Hanımın yardımı ile küçücük bir mat
baa kurdu, Emirgandan Gedikpaşa İlkokulu 
·muallimliğine nakledildi, Muallimler ·Birliği 
katibi umumisi oldu, 1928 de Kadırga İlk Oku
lu başmuallimliğine tayin edildi, ve o yıl içinde 
de Türkyede harf inkilabı oldu. Küçücük mat· 
baasının kıymeti birden sıfır olunca, Darülfü
nun tahsilini terkederek bütün gücünü yeni bir 
matbaa tesisi ile çocuk ve genelik yayınları 

üzerinde teksif etti. 

Burada önemle kaydetmelidir, 1928 haril 
inkilabında Türkiyede la.tin asıllı türk harfler'i ' 
ile ilk alfabeyi Tahsin Demiray yazdı ve neş
retti. Türkiye Maarif Tarihinde üzerinde ehem· 
miyetle durulacak bir eserdir. 

1930-1932 arasında Ankara Caddesinde Re
şidefendi Hanında yeni bir matbaa ve Türkiye 
Yayınevini tesis etti, bu yeni m~essesenin ku
ruluşunda da teyzesi Lütfiye . büyük yardımı 
oldu, yine o sıralarda muallim Mustafa Rana ile 
yazar Kemaleddin Tuğcu en yakın iki iş arka
daşı oldu, onlara az sonra gene yazarlardan Ra
kım Çalapala ile Cemil Cahid Cem ve mimar 
Abdullah Ziya Kozanoğlu katıldılar (B.: Çalpa
la, Rakım; Cem, Cemil Cahid; Kozanoğlu, Ab
dullah Ziya; Tuğcu, Kemaleddin; Rona, _Mus
tafa; Soleli, Sezai); işi süratle gelişen yayın evi 
için Reşidefendi Hanındaki yer dar gelince yi· 
ne Ankara Caddesinde 32, 34, 36, 38 kapu nu- -

maralarını taşıyan büyük _ahşab binaya ken_di 
mülkü olarak taşındı. Vaktiyle içinde İstanbul.
Matbuat Cemiyetinin temeli atılmış olan bu
binadadır ki Türkiye Matbaası ve Türkiye Ya~ 
yın Evi Istanbulun basın aleminin en büyük 
müesseselerinden biri oldu. «Yavru Türk» ço·c 
cuk mecmuası, «1001 Roman» çocuk mecmuası;, 
«Hafta» genelik ve halk magazini, «Ev-İş» ve, 
«El-Işleri» kadın ve aile mecmuası, «Yıldız» 

sirı:ema mecmuası 'zamanlarının rekorlar kırmış'. 
mecmualar), magaz.6.nleri oldular ve Tahsin' 
D~miray iş hayatında muvaffak olmuş adam-;, 
!ardan biri oldu. Türkiye Yayınevi mevkutele-/ 
riniiı yanı sıra kitab yayınlarına da başladı, ves 
o sah~da da zengin bir kütübhane tesis etti kL; 
yayinlanan kitablar arasında tarihi romanlar, ] 
Ismail Hami -Danişmendin 4 cildlik «İzahlı Os~?; 
manlı Tarihi Kronolojisi», Müsahibzade Celal'~) 
iii «Eski İstanbul Hayatı», _ Emin Cenkmen'iiı) 
«Saray Kıyafetleri», ve Mustafa Ronanın «50j 
'yıllık Türk Musikisi» bilhassa kaydedilmeye, 
değer eserlerdir. 

Türkiye Yayın. evinde Tahsin Demiray'ınz: 
odası Mehmed Ali Şevki Sevündük ve Edheni~ı 
Menemencioğlu gibi büyük fikir adamlarmıif! 
toplpndığı ve memleket meselelerinin görüşül•"~ 
düğü bir yer olmuşdu. Türkiyede demokrasınııi' 
gelişmesi yolunda siyasi hayata atılan Tahsin,~ 
Demiray 1952 de Prof. Remzi Oğuz Arık, Cez"j 
mi Türk ve Edhem Menemencioğlu ile «TürkF) 
ye Köylü Partisi»ni kurdu, ve yayın evinin bir) 
katı bu partinin İstanbul merkezi oldu. 1958 de.\J 
Demokrat Parti iktidarına karşı daha kuvvetli-,] 
bir muhalefet partisi vücuda getirebilmek içiıJ,~ 
Köylü Partisini Cumhuriyetci Millet Partisi ilej 
birleşdirme teşebbüsüne girişildi, önce yenf;j 
partinin adı «Cumhuriyetci Köylü Millet Par<j 
tisi» olarak tesbit edildi, fakat programda an·f! 
!aşılamadığı için köylü partisi kurucuları btt;ı;~ 
yeni partiye girmediler. 1960 da _ Demok~atj 
Parti iktidarını deviren askeri ihtiialinden son?:1 

. <:~~'.:i 
ra Tahsin Demiray 11 Şubat 1961 de kurulan'.;' 
Adalet Partisinin en ön safda kurucularından 
biri oldu, 11 kişi olan bu siyasi partinin kuru; 
cuları şunlardır : Ragıb Gümüşpala, Tahsm_ 
Demiray, Necmi Öktem, Edhem Menemenciot 
lu, Muhtar Yazır, Şinasi Osma, Cevdet Perf 
İhsan Onal, Mehmed Yorgancı, I(amuran Ev 
ya.oğlu, Emin Açar. 1961 seçiminde İstanb 
Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet M _ 
lisine giren Tahsin Demiray kurucularınd 
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bulunduğu parti içinde - huzursuzluğa ~üşdü, 

1965 secimlerinde milletvekilliği için adaylıği· 
· nı koy~adıkdan başka yakınlarının o yold~ ıs· 
rarından kaçmak için bir avrupa seyahati'na 
çıkdı. 

Iş hayatında muvaffak olmuş olan Tah· 
sin Demiray'ı siyasi hayat hayli yormuşdur 

denilebilir. 1952-1966 ar.asında 14 yıl Türkiye 
Yayınevini kıyı'\sıya ihmal etti, bu yıllar içinde 
kiymetli arkadaşları R. _Çalapala, C. C. Cem, 
K. Tuğcu ve S. Solalli birer birer yanından ay
rıldılar, matbaa ve yayıne".i küçük kardeşi Ce· 
lal Demiray ile tecrübesiz geneler elinde kal
dı, ve bir zamanlar istanbulun en parlak mües· 
sesesi olan bu yayın evi 1966 da üçüncü ve hat
ta dördüncü sınıf müesseseler arasına girdi. 

Tahsin Demiray 1950 de Rezan (Tekzet) 
Hanımla evlendi, bir kız çocuğu vardır. ·Foto· 
grafcılığa meraklıdır, posta pulu koleksiyoncu
larındandır. Muallimler Kooperatifi; Basın İs· 
tihlak Kooperatifi, Okul Kitabları Şirketi, An· 
kara Ar Basın Şirketi, İstanbul Ticaret Derneği, 
Editörler Cemiyeti, İstanbul Gazeteciler Cemi
yeti, Sosyoloji Cemiyeti, Türk Pedagoji Cemi
yeti üyesidir. 

«ilk Okullar için Düşünceler» adında beş 
cildlik derlemeleri, «Kü_çük lşaret Taşları», 

«Fiske Taşları», ve muhtelif konularda Millet 
Meclisindeki konuşmalarını ihtiva eden broşür
ler bir mütefekkir yazar olarak kendisini dai
ma hatırlatacak değerde eserlerdir. 

DEMİRBAŞ SOKAGI - 1934 Belediye Şe· 
hir Rehberine göre Beyoğlu merkez nahiyesi
nin Çukur Mahallesi sokaklarından (Pafta 
14/ 146). Yerine gidilip bu satırların yazıldığı 
sıradaki durumu tesbit edilemedi (Şubat 1965). 

DEMİRBAY (Muharrem) - Eskişehird~ 
bir zeytin tüccarının maceraperest oğlu; 1966 
ımıı·•ında babasının ya~\ha:nes!nden 5000 lira 
çala'rak tstanbula kaçmış, ve büyük şehire gel
diğinin tezine Marika adında bir rum yosması 
ile tamşmış ve beş bin lirayı, Alman~ya ça
lışmaya gitmek üzere pasaport bekleyen o aşif
te ile bir hafta içinde yiyerek parasız kalmış, 
Eskişehire, babasının yanına dönecek yüzü ol
madığından hırsızlık yoluna sapm1ş; Üsküdar· 
da Cafer Tayyar Paşanın konağına girerek 265 
cild kitab i1e kiymetli büyük bir resim çerçe
vesi çalmışdır. Hepsi eski harfle ve içlerinde 
kıymetli divanlar ve tarihler bulunan kitabları 

bir kese kağıdcıya 200 liraya, resim çerçevesini 
de bir eskiciye 220 liraya satmışdır; fakat bir 
ay kadar sonra yine parasız k_ahnca ikinci hır· 
sızlı_k . teşebbü~ünde. suç üstünde yakalanmış, 

kitab hırsıziığını o :ianian itiraf etmiş ve kitab
lar k~se kağıdcının elinde henüz tahrib edilme
den·• ~ulurimuş; kurtanlmişdır. Muharrem De
mitbay, af edilmez· terbiye hataları yzündeıi fe
lakete·· sürüklenmiş varlıklı aile evladlarından 
bir örnekdir ki bu.yük şehir lstanbulda -bu gibi 
geııclere, çocuklara çok·· rastlanır (B.: Çocuk, 
Ço~uk Hırsız :çeteleri). · 

·'Bibl.: 1966, Ş~bat, ga:ı:eteler. 

DEMİR BEY (Mısırlı) - Geçen asır orta
larında yaşamış_ bedbaht bir delikanlıdır; meç· 
hul bir zat tarafından kaleme alınmış hayat hi
kay~ini, qayım l\Ii Emiri Efendi merhumun 
ban:a bağışladığı kitablar arasında isimsiz bir 
mecmuadan aynen naklediyorum : 

«Mısır Çarşısı mütemevvilanından Hoca 
Abdülmecid Dimyati'nin .mehi tabanı burci le
tafet bedri müniri tarımı valayi melahet mah
·du.mu zibalarıdır ki ol serveri hılban mahmılri 
neşvei dirhemü dinar olub. hayali nakşi veşmi 
sinei uşşak olan payi simini gümrahına baldırı 
çıplak bakiyei- kavmi Ad bir kaç nefer levendi 
şekav~ mıitad yaran bulub : 

(Mesnevi) 

Dime ehli heviya yirandır 

Şeklei insanda belki şeytandır 

«Kendini dahi ol şeyatine uydurub germa· 
beden germabeye m_eyhaneden meyhaneye şa

ribüUeylei vennihar idi. Ne mekteb ne med· 
:resede okudu, itlik yolunda mekik dokudu: 

(Beyti meşhur) 

· M•il bilmeyen dilber hemen bir nakti divıırdır 
. . 

Bakar şahin gibi amma hiıkikatd,e sığırcıkdır 

«Namı şerifi Mısırlı Demirdir, iklimi hüsn 
üzere emirdir, anı görüb de sevmem~k bir kişi 
tariki zühdü takvada tamam perhizkar olsa em
ri asirdir. Yaranı olan levendi şekavet pişeler 
Kumkapusunda Karabıçak'da • (meşhur bi.r 
mey hane) meclis kurdukda : · 

(Mısrıi) 

Fermanı .§ehi aşk ile meyhane bizimdir 

· «Sadır nişini meclisi uşşak olan Demir Bey 
ol gürühun her birerleri destin<len birer dolu 
alub nıiş idüb : 
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(Beyit) 

Ruhi ali olunca neşvei sahba ile İÜI gül 

Arakriz olur şenn ile sigerde ruyi mül 

«Ol civanı taze ki ahvali balada keşid~ı sii
ki tahrir oldu, yaranından Kaf Dağı kaçltunu 
div hey'et pelidi hadid kelbi esvedden zişt ve 
vesvası hannasdan- bed sirişt Hamlacı Karata
ban Mustafa dedikleri şaki ile made ü. ner _ıne,r~ 
tebesinde mahremü yar imiş: 

(Mısraı meşhur) 

it değmiş aşa dönmüş hanı. visili y•r 

«Eyyam ile mabeyne bürudet düşü.b oi _guli 
beyaban Karataban dildarı nazenini mahbubi 
Mısri'yi birkaç seferler darbı şedid · ile darb 
idüb dahi kanaat etmeyüb 1282 saferinde (tem~ 
muz 1865) kayık ile Kızıl Adalara götürüb Siv
ri dedikleri sahrei vahşetengizde katlü idam er 
ledi ve kendi cezasın· dahi kendi eliyle virüb 
habis canına kiydı. Karasevda dedikleri: cinnet 
imiş». 

Muzaffer ESEN 

- .•. 

DEMİRCİ, DEMİRCiLER - Kedimden. be-
ri istanbulun günlük hayatinda önemli yeri ol· -
muş esnaf, sanatkarlardır; fab!_ika şar_ıayii ku
rulmadan demirden yapılan. v_e çeşidi pe~ ·. çok 
olan eşya ve aletlerin yalmz insan eliyle yap~l
dığı devirlerde demircilerin önemi zamanımız
dakinden çok çok büyük olmuşdu. Has lugat 
a:1lam1 ile demirci, demiri 'dükkanında;' atölye
sinde işleyen sanatkardır, bu bakımdan dem_ird 
ile d~mir tüccarını ·karışdırmamak l_azımdır. 

Demircilik ağır, yorucu meslekdir; datma 
ateş karşısında, kömür ve demir tozlarına bu
lanılarak çalışılır; demif·e .istenilen şekli ver
mek için örs üzerine ocakdan, ateşden nari bey
za haiine gelmiş demir ağır balyozlad~ dövü
lürler, bazu kuvveti, beden ta.katı; sağlam vü
cud yapısı isteyen meslekdir. Bilhassa. demir 
dövücüler, bu esnafın şehbaz yiğitleri· olup ateş 
kaı:şısmda bir donca yarı çıplak ça.J.ı,şırlar; R ·E. 
Koçu Dördüncü Sultan Muradın ıı,yatmı , nak
lederken gene bir demirci üzeı-ine şu fıkrayı 
yazıyor: « ... şair Nefi ile ,tebdil gezerken· de
mirciler içinde balyozla demir döven ·harikula
de güzel bir delikanlı görür; .at~ş karşısındaki 
çıplak gövdesinde terleri gümüş tırtıllar · gibi 
oynaşıp akan· ve balyozunu ·her· indirişiİıde et
rafa kıvılcımlar saçan bu demirci. güze_li_ne hay
ran olarak o anda irtic~len : 

Dü~ü dameni dile bir, şereri sQz e.fken ... · 

der· Nef'i de hemen ·ikinci mısra ile beyti ta-.• .. , 
marnlar: 

, Aşk ahengeri zenciri cünun işler iken ... 

. . «Rivayet eclilir ki bu tunc heykel gibi zeber
d~st demirci güzeli saraya 3lınmış ve pek az 
sonra Yeniçeri Ağalığın:a tayin edilmiş olan Ha
sa~ Halifedir .. » (R. E. Koçu, Osm;mlı Padişah, 
1arı). 
.... İstanbul ağzında demir ismi ile çok güzel 

deyimler :vardır : 
.. Demir tavında, dilber çağında 

Deµiir · yalayub ateş püs_kürür 
Demir · paslanir, de 1i uslanır 

· IJemir. leblebi, çiğneyene aşk olsun 
Eskiden bir ağır suçluyu prangaya vurma 

~ıılamında «demir vurma» denilirdi; · boş yere 
emek sarfetine karşılığı olarak da «soğuk de
mir :dövme~ tabiri 'kullanılırdı, beyit Ruhi'nin
dfr: 

· .· · Ağyar o kalbi ıihenr nerm eylemek diler 

·Miskini gör kiyok yire soğuk demir döver 

Vücüd sihhati, · sağlam bünye karşılığı «de
ntir gibi, demir _gibiyim» denilir; eski evlerin 
sokak kapularüıın . ardına geçirilen, dayanan 
desl.eğ~ de' ~k~l demiri» i «kapu demiri» adı ve· 
rilmişdi. 

DEMİRCİ (Ad:na.n) - l\'.Iaden . mühendisi; 
1909 da Izmirde doğdu, Enver B.ey 3dında bir 
za:tin oğludur, •annesinin adı İrfan ·Hanımdır; İlk 
orta· ve -lise tahsilini Galatasarayda yapg.ı (dip~ 
loımı 1927)'; 1931 de Yüksek Maden v~ Sanayi 
Mektebini bitirdi, 1932-1933 arasında hususi 
madenciler ya,nında çahşdı; 1935-1938 de Ma
·c1en Tedkik ve-·Arama Enstitüsü Maden Arama 
Ö-rupu müdfülüğü; . 1939-1943 de Etibank Ma
'a.ertler Tesis · Grubu Müdürlüğü yapt~ 
19_45-İ948 Türk Metal Limited Şirketinde ça~ 

· lışdı Fransızca bilir; hemen bütün Avrupayı 
gön:riüşdür; Büyükada Anadolu. Kulübü, Bü
'y:ük Ku}üb, Maden , Mühendisleri Cemiyeti 
üyeesidir. Bayan Atiye (Eren) ile evli, Enver 
.(d~ğuırıu 1941), ve Füsun (doğumu 1945) adın
da: iki evlad sahibidir .. 

Atiye. Demirci - Adnan -Demircinin zevce
s{;. J963 de Hürriyet Gazetesinin bir anketi için 
Istanbulun güzel giyinen on kadınından biri se- . 
çilemişdir.~ . Atiye Demirci Hanımefendi kibar 
giyinmeain. kendi görüşü Je . özellklerini . anlat
m~şc;hr, · 

.. -BibL: Kim Kimdir Ansiklopedisi; Hürriyet Gaz-etesj. 

·. ·. :PEMlRCi (O. Viron) - Rum asıllı yüksek 
makina. müh~rıdisi; 1924 de İstanbulda ·doğdu; 
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Bay Vasil ile Bayan Sultanın oğludur; Kumka· 
pu Rum ilk okulunda (1936), Zografiyon Rum 
Lisesinde (1942) okudu, 1947 de İstanbul Ro· 
bert College'den diploma alarak Amerikaya git-
ti ve orada da Ü:niversity of Montana School of · 
Enginerin'i bitirdi (1949) ve bir sene Chicago'· 

Demirci .şehbazı demirden katı 

Dilşdünse aşkına çek ulavıitı 

D~n paça uryandır sallar balyozu 

Celİad gözde sürme demirin tozu 

Pençei kahı·inde aşıkı zin 

Muhabbeti olmuşdur can pazarı 
da Babcock and Wilcox Company ile Michigan'· 
de Clarag Fan Campany'de çalışdı. İstanbula 
döndüğünde 1952-1954 arasında Odeon T.A.O. 
nın teknik müşavirliğini yapdı. Bir makine 
mühendisi olarak Türkiyede «Goldpoint» marka 
ev buz dolabını ve «Akse!» marka Çamaşır 

makinası ile süpürge makinasını imal etmiş

dir. 
American Society of Mechanical Engine· 

ers New York, İstanbul Dağcılık Kulübü, Zog· 
rafiyon _ Lisesi Mezunları Cemiyeti üyesidir. 
Av ve deniz sporlarını sever; bayan Vasia 
(Emanuilidu) ile evleidir; Türkçe, ingilizce, 
fransızca, almanca bilir, rumca anadilidir. · 

Bibi.: Kiın Kimdir Ansiklopedisi 

DEMlRClBAŞYAN AİLESİ - Bir asır 
kadar Tersanei Amire Demirci başlığını efra· 
dının elinde bulundurmuş bir ·ermenr ailesi; 
XVIII. yüzyılda bu ailedeıi· ilk ·demircibaşı 
olan Hoca Kevork aslan-Gürastanlı olub lstan
bula esir olarak gelmişdi. Bu aile Kaınmpaşa 
yanında Hasköyde yerleşmişdir. 

Bibl.: K. Pamukciyan, Not. 

DEMİRCİBAŞYAN (Eğya) - Geçen asır
da yaşamış bir ermeni şairi, 1851 de lstanbulda 
Hasköyde doğmuş,· 1908 de; yıllarca ızdırabını 

çekdiği ağır bir melankolinin bir buhran anın· 
da Beyoğlunda hamisi ve muhibbesi macar asıllı 
Helene Nissen adındaki kadının evinde asmak 
suretiyle intihar etmişdir. Eski yunan ve la.tin 
ve batı edebiyatı üzerinde geniş bilgisi vardı. 
1879 da ermenice bir felsefe lugatı neşretmiş, 
1883-1888 arasında «Edebi ve Felsefi Hareket» 
isimli_ ermenice aylık bir mecmua çıkarİnışctır. 
Muhtelif ermenice gazetelerde de muharrirlik 
yapmışdır. · · 

Bibl.: K. Pamukciyan, Not. 

_ DEMİRCİ CİVANI -Kal~nder meşreb şıi· 
ırler tarafından «Şehr-engiz» -adı verilen _ man· 
zum risal_elerle medhedilen esnaf güzelleri ara
sında demirci civanlarına da rastlanır; şehren· 
giz yollu yazılmış «-Hubannamei Neveda» adı· 

nı 1.aşıyan manzum mecmu-ada denıirı::i civanı 

şu beyitlerle övülmüşdür: 

DEMiRCi ÇIKMAZI - 1934 Belediye Şe· 
hir Rehberine göre Yeşilköy yollarından; Ye· 
şilköy İstasyon Caddesi üzer~ndedir; yerine 
gidilip b.ll satırların yazıldığı · sıradaki 'duru
mu tesbit edilemedi (Şubat 1965). 

DEMİRCİ FAİK SOKAGI - Göz tepede 
halk -ağzuida «Muhiıcır Mahallesi» diye anıla 
gelmiş gaayetle meşhur ve eski pitoresk man · 
zarasını kısmen muhafaza etmekde olan· Iı.,fa· 

_ hallenin Çakıl Sokağı ve Dilsiz Sokağı ile bir
likde Kayışdağı Caddesine bağlanmış üç Ön<!m· 

li yolundan biri (B:: Muhacir Mahallesi). 

DEl\'.llRCİ FETTAH ÇIKMAZI - 19J4 Be· 
lediye Şehir· Rehberine göre Galatanın Emek· 
yemez Mahallesi yollarından (Pafta 15/131); 
Kesif iş hayatı bölgeshidedir; kabataş döşeH v~ 
bir dirsekli bir çıkmazdır, ahşab, yarı kagir ve 
beton birer ikişer kath yedi kadar ev ile 1 te:
örgü imalathanesi, 1 asansör imalathanesi ve 2 
göz kapalı dükkan götülmüşdür (Hazirau 1065). 

Hakkı GöKTORK 

DEMiRCİ HASAN SOKAĞI - 1934 Bele· 
diye Şehir Rehberine göre Fatih İlçesinin F~
ner Nahiyesinin MoUa Aşki ve Balat Karabaş 
mahalleleri sokaklarından, büyük kısmı Molla 
Aşki Mahallesindedir; Yatağan Hamamı Soka· 
gı ile Demirhisar Caddesi arasında uzanır; Mol
la A,Şki Sokağı, Sinan Ağa Çeşmesi Sokağı, Ha
cı Arif Efendi Sokağı ile kavuşakları vardır; 

Esnaf Loncası Caddesi ve Kırkanbar Sokağı ile 
de birer dört yol ağzı yaparak kesişir (1934 B. 
Ş. R. Pafta 8/112 ve 113). Demirhisar Caddesi 
tarafından gelindiğine göre iki araba geçecek 
genişlikde, aslı kabataş döşeli iken bakımsızlık
dan . toprak yol · haline· gelmişdir; üçer katlı ev
ler arasından geçer; Esnaf Loncası Caddesi dört 
yol ağzından -sonra aynı bozuk durumda mer· 
divenli bir yokuş olur, ve az sonra tamamen 
topi·ak · yol halinde düzlüğe çıkar, ve hemen 
hafif meyil ile inerek Yatağan Hamamı Soka· 
ğına bağlanır. Yol boyunca yalnız 1 bakkal 
dükkanı vardır; kapu 1rnmaları 3·35 ve 2-40 dır 
:(Haziran 1965). 

Hakkı. GÖKTÜRK 
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DEMİRCİ KIZ SOKAGI ~ Büyük Adanın 
Maden semti yollarından; yerine gidilip bu sa

tırların gazıldığı sıradaki durumu tesbit edile- _ 
medi (Şubat 1965). 

DEMİRCİ KÖYÜ - Yukarı boğaz bölgesi
nin Rumeli yakası köylerin· 
den; Zekeriya Köyü ile Kil· 
yos arasında, Seymen Dere 
(Kilyos Deresi) vadisinin 
doğusunda, 137 rakımlı Sivri 
Tepenın kuzey eteğindedir. 
Türlü engeller dolayısı ile 
yerine gidilip görülemedi 
(1964). 

Bibi.: Mehm<'d Eşref, İstanbul 

civarı haritan 

DEMİRCİLER MESCİ· . 
Dl - Hadikatül Cevami şu 
malumatı veriyor: «Fatih 
Camiinin yakınındadır; ha· 
misi Fatih Sultan Mehmed 
Hanın cerrahbaşısı Ali Efen· 
didir, ınerkadinin nerede ol
duğu malum değildir. Mes· 
cid müruru eyyam ile harab 
olub yerinde demirciler iskan ederek nice za· 
man ibadet yeri olduğu unutulmuş kalmış iken 
1176 rebiül evvelinde (1762 kasım-aralık) mü· 
tevelelisi bulunan zatin ikdam ve himmeti ile 
mescid olarak ihya edilmişdir; mahallesi var· 
dır» . 

Tamamen yıkılmış, mahvolmuşdur. Ekrem 
Hakkı Ayverdi ~Fatih Devri Mimarisi» isimli· 
muhalled eserinde şunları yazıyor: 

«Büyük bir ehemmiyeti olmadığı halde te
sadiflerin ikası ile üstünde en çok durulan ve 
bir çok yazılara vesile teşkil eden bu cami hak
kında vardığımız neticeyi tebarüz ettireceğiz. 

«Dr. Paspati Bizans Tedkikleri eserinde bu 
camiin de bir resmini yaptırmış, neşretinişdir. 
Dr. Paspati bütün istanbulda Bizans kokusu 
aramış ve Bizans eserlerini çok sihhatle tersim 
ettirip, bir vesika mahiyetinde, ortaya koymuş
dur. Mesela daha o . devirde harab olan San~ 
cakdar Hayrüddin Mescidi resmini o kadar dik
katle çizıtıişdir ki bugün bile harabeyi aynı va-. 
ziyetde bulmaktayız. Sanki türk eserinde bu· 
lunmazmış gibi, beş köşe çıkıntısindan dolayı 
Paspati Demirciler Mescidini de Bizans eseri 

zannederek resmini pek doğru cizdiğinden, (as• 
lının aynı olduguda) şiibheye mahal yokdur. 

«Demirciler Mescidi sivri kemeri ile, kas~ 
nak ve kubbe teşkilatı ile, kesme taş cebhesi ile 
bir türk eseridir. Beşli çıkıntı hu devirde me-

.; • ,.~., 
D~MİRCI 
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Demirci Köyü 

(Eırei Bey Hatıralanndan) 

KARADENiZ 

sela Şifahanede, Çinili Köşkde tatbik edilmiş
dir. 

«Resme nazaran büyücek kesme taşlı, tek 
kubbeli, sekiz köşe harici kasnaklı ve beş kö~ 
şe çıkıntısı olan bir binadır. Mihrabın birinci 

· ve ikinci sıra pencereleri, esas kütlenin de üç 
tane ikinci ve bir tane de taş ile örülmüş üçün
cü sıra penceresi görüldüğü halde alt katdaki· 
ler binaya muttasıl bir baraka ile kapatıldığın
dan resimde görünmüyor. Pencerelerden başla• 
yan iki büyük çatlaklık vazihen çizilmişdir. 

Vizan diyon (S. 376) yeni Atpazarı civarında 

Çıı:-çır nam mahalde diye tarif ediyor». 
Değerli ilim adamı Demirciler Mescidinin 

Fatih Darüşşifası olduğu yolunda Dr. Süheyl 
Unver ve Dr. Seinavi Eyice tarafından ileri sil· 

· rülen mütebaları tedkik ve münakaşe ederek 
yazısını şöyle bağlıyor : 

«Şifahane (B.: Darüşşifa Mescidi) ve De~ 
ınirciler mescidleriniiı ikisi de mevcvud idi. Şi~ 
fa.hane d·e tabiblik eden cerrahbaşı Ali Efendi, 
mimarından bir Cami istediği zaman örnek ofa" 
rak Şifahanenin büyük Me'kelini gösterdi; Şi
fahaneye müşabeheti buradan doğan cami 
XVII · XVIII. asırda Demirciler Mescidi ismi" 
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ni aldi ve XIX .. asır sonunda yıkılıp kayboldu. 

Demirciler Mescidinin nerede olduğunu kesin 

olarak bilmiyoruz» (Ekrem Hakkı Ayverdi, Fa

tih Devri Mimarisi, s. 112-113). 

DEMiRCİLER SOKAC.I - Galatada Ke
mankeş Kara Mustafa Paşa Mahallesi sokak
larından;· Kölemen Sokağı ile Hoca Tahsin ve 
Gümüş halka Sokakları arasında ıızanır, Man
zır Sokağı ile bir kavuşağı vardır, Tophane Ka
ra~olu Sokağı ile de dört yol ağzı yaparak ke
sışır (1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta 
15/133). Kısmen bozuk, kısmen paket taşı döşe
lidir. Bu satırların yazıldığı sırada üzerinde bu
lı.inan binalar ve müesseseler şunlar idi: Deni-!: 
Han, Galata Hanı, Şen Han, Yıldız Oteli, Kara
deniz Oteli, Gündoğdu Oteli, Fakülteler Mat
baası, Anbar Ticaret Şirketi, Birlik Sigorta İs
tanbul acentası, Şehir Hatları İşletmesi Deniz 
Taşıt İşçileri Sendikası, Liman İşletmesi Deniz 
Taşıt İşcileri Sendikası, 1 buz ve menba sula
rı deposu, 1 torna-freze atölyesi, 1 sandıkcı, 3 
kahvehane, 1 su saati in;ıalathanesi, 1 su motoru 

imalathanesi. Kapu numaraları 1-25 ve 2-34 
dür (Haziran 1965). 

Hakkı GÖKTÜRK 

. DEMİRClOGLU (Yusuf Ziya) - Musikişi

nas; Hl97 de Muğlanın Rıla kasabasında doğdu; 
Ismail Efendi adında bir zatın oğludur, annesi
nin adı Ayşedir; ilk ve orta tahsilini memleke
tinde yapmış, Jlsta:1.bulda Da'rülmualliminden 
(O_ğretmen Okulundan) mezun olmuşdur. Dört 
beş sene kadar Darüleytamda (Yetimler Yur
dunda) muallimlik yapmış, 1923 Darülelhan 
müdür muavini, az sonra da müdürü olmuşdur; 
ve bu sanat müessesesinde uzun zamandan be
ri üzerinde uğraşdığı halk musikisi yolunda bir 
hareket uyandırmışdır: 1926 da Konservatuvar
dan teşkil ettiği bir heyetle Anadoluda halk 
musikisi üzerine büyük bir araştırma ve derle
me gezisine çıkmış, hepsi ayrı güzellikde bin
den fazla türkü ve şarkı plaklarla tesbit .edil
mişdir, bu suretle Konservatuvarda çok zengin 
bir diskotek (Plak kütubhanesi) vücud bul
muşdur ki Y. Z. Demircioğlunun himmeti eseri
dir. 

... ~ 

~ ~..f;...~ · .... ---::::._--,,- _: ... 

-~::~~: 
Demirciler Mescidi 

(Paspatinin resminden B. Cantok eli ile) 
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Halk musikisi yanında, ·onu besleyen kay
nak olarak falklor üzerinde de mühirri çalışma
sı vardır; «Beş beşlik ve Akkuş», «Anadoluda 
eski evlenme adetleri ve düğünler», «Anadolu
da eski çocuk oyunları», « Yörüklerde hikaye ve 
maşallar», «Ariadolu köylerinin türküleri» neşret
digi mühim eserlerdir. Otuz yıla yakın İstanbul 
Konservatuvarı müdürlüğünde bulunmuş, ta
rihi türk müsikisinin binlerce eserini bastırıp 

neşretmek sureti İle kaybolınakdan kurtarmış
dır; ve türk musikisi konserlerini tesis etmiş
dir. 

1963 yılında bir emekli ilim ve sanat adamı 
olarak Çamlıcada oturınakda idi; Çamlica ve 
Civarını Güzelleştirme Cemiyetinin başkam bu
lunuyordu. 

Hakkı GÖKTÜRK 

DEMiRCİ ÖSMAN SOICAĞI - 1934 Bele
diye Şehir Rehberine göre Samatyada Abdi Çe
lebi, Kocamustafapaşa ve Saı1cakdar Hayreddin 
Mahallelerinden geçen uzun bir sokak (Pafta 
11/56. 57. 58); Abdi Çelebi Mahallesinde Hacı
kadın Çeşmesi Sokağı ile Sancakdar Hayreddin 
Mahallesinde Emirler Çeşmesi Sokağı arasında 
uzanır; Mercanbalığı Sokağı, Müterellim Soka
ğı, Müdafaai Milliye Caddesi, Berber Şefik So
kağı, Canbaziye Mektebi Sokağı ve izci türk 
Sokağı ile dört yol ağızları yaparak keşişir, Ka
der Sokağı ile de kavuşağı vardır. Bir araba ra
hat geçecek geııişlikde, fakat çok bozuk bir yol 
idi; kagir ve beton 2-3 ' katlı evler, 4-5 katlı 
apartmanlar arasından geçer; 2 bakkal 1 göm
lekci, 1 bisiklet tamircisi, 1 dokuma fabrikası 
bulunuyordu; kapu numaraları ı-a9 ve 2-104 
dür (Haziran 1965). 

Hakkı GÖKTÜRK 

DEMİRCİ REŞİD SOKAGI - 1934 Beledi~ 
ye Rehberine göre Eminönünün Alemdar Na
his,esinin İshakpaşa Mahallesi sokaklarındaa 
(Pafta 2/19); yerine gidilip bu satırların·yazıl
dığı sıradaki durumu tesbit edilemedi (Şubat 
1965) . 

DEMİRELLİ (Fuad Hulusi) - Aşağıdaki 
hal tercemesini İbrahim Alaeddin Gövsa'nın 
«Türk Meşhurları» isimli eserinden aynen alı
yoruz: · 

«Eserleri ile tanınmış hukukcu ve edebi
yatcılarımızdan; 1876 da İstanbulda doğdu; Sa
inakoğlu ·-muallim Hulusi Efendinin oğludur; 
ilk ve orta tahsilini Trabulus ve Beyrutda gör
dü, İstanbulda liukuk tahsilini bitirdi, Gelibolu 

ve Manastırda adliye memurlukları yapdı, 1908 
de Trabulusşamdan, 1915 de Antalyadan mebus 
seçildi; İzmir Asliye Mahkeme.si reisi, İstanbul 
Cinayet Mahkemesi müddeumümisi oldu. Türk 
Kanunu Medenisi ile Borçler Kanununun ha
zırlanmasında ve İsviçre Kanunu Medenisi şa· 

rihlerinden Virgile Rossel'in dört cildlik ese
rini türkçeye çeviren mutahassis heyet arasın
da cia hizmet etmişdir. · Temyiz Mahkemesi aza· 
lığına seçildi, Temyiz İkinci Hukuk reisi, Tem
yiz İcra ve İflas dairesi reisi oldu. Edebiyata 
dair «Harbin Etrafında» ve « Yılların Dili» isim
li eserleri ile bazı mecmualarda neşredilmiş şi· 
irleri, ve mesleği olan hu.kuka aid de «Borçlar 
Kanunu Şerhi» ve «Hukuk · ve Kavanin Dersle
ri» isimli eserleri vardır» (İ.A. Gövsa, Türk 
Meşhurları). 

DEMİltHAN (Pertev) - İmparatorluk ve 
Cumhirıyet devirlerinde Türk ördusundaki hiz
metleri ve kalem sahibi asker olarak da eserle-. ~ 

ri ile tanınmış generallerimizden ; 24 mayıs 1871 
de Istanbulda doğdu; Yanyalı Mustafa Paşanın 
oğlu<;iur . 

Unlü generalin tesbit edilen en eski ceddi 
· Fatih devrinde OrtaAnadoluda bir ağa oğlu_ 
olan Demirhan Beydir; gene yaşında Arnavud-
1:uk fethinde bulunmuş, lap bölgesinde yerleş
miş, pek seneler sonra torunları önce Tepede
len 'e oradan da Yanyaya geçerek yerleşmişdir, 
ve Yanyayada «Tazarağazadeler» diye anılmış
lardır. Bu aileden Sadık Ağa adında birinin · to-

Pertev Paşa 

(Resim : B. Şeren) 
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runu Mustafa Ağa, XVIII. asrın ilk yıllarında 
Tepedelenli Ali Paşanın dedesi l\ıluht'3r Beyle 
birlikde Korfu Adasına yapılan bir akında bu· 
lunmuşdur. Mustafa Ağanın torunu Sadık Ağa, 
onun oğlu Abdülfettah Ağa, onun oğlu Sadık 

Bey ,onun oğlu da Yanyalı Mustafa Paşadır ki 
Pertev Paşanın babasıdır. 

Harbiye Mektebinden 1892 de erkanıharb 

(kurmay) yüzbaşı olarak çıkdı ve Goltz Paşa· 

General P, Demirhan 

(Resim: B. Şeren) 

nın maiyetine verildi 
(B.: Goltz Paşa); 1894 
de mesleki tahsilini ik· 

mal içiri Almanyaya 
gönderildi; orada dört 
sene kalarak 1898 de 
İstanbula döndüğünde 

binbaşı, 1900 de kay
makam oldu, 1904 de 

, Erkanı Harbiye Mek-

tebinin son sınıfına 

.muallim ·tayin edildi 

ve miraiay lığa terfi et
ti, aynı ay içinde Rus 

Japon Harbinde müşa
hid olarak Japonyaya 

gönderildi, bir sene Mançuriya cebhesinde, bil
hassa Port Arthur muhasarasında ve Mukden 
meydan muharebesinde bulundu, ve bu muha· 
rebenin sonuna doğru yaralandı, liva (Paşa, 
General) oldu ve 1906 da İstanbula döndü, Mer
kezi Bağdadda olan 6. Ordu erkanı harbiye re-

isliğine (kurmay başkanlığına) tayin edildi; 
1907 de ferik oldu, 1909 da 31 mart vak'asından 
sonra 6. Ordu kumandanlığına tayin edildi; fa
kat bu sırada «Rütbelerin Tasfiyesi Kanunu» 
çıkdı, Pertev Paşanın rütbesi ,de ferülikden mi
ralay lığa indirildi, dolayısı ile 6. Ordu kuına,r 

danı olarak Bağdada gidemedi. Balkan Harbin
de tekrar miriliva oldu, bu harin sonunda 5. 
Kolordu Kumandanlığına, az sonra merkezi İz
İnirde olan 4. Kolordu kumandanlığma tayin 
edildi. Birinci Cihan harbinde kolordusu ile 
Kafkasya cebhesine gitti. Harbin sonlarına 
doğru Askeri murahhaslık ile Avusturya İm· 
paratorunun yanına gönderildi, bu münase
betle Viyanada bulunur iken mütareke imzıa
landı; Bulgaristanın da ittifakdan ayrılmış ol· 
ması ile Pertev Paşa bir müdded Viyanada kal
·dı. İzmir ve İstanbul işgallerinde orada idi; yi
ne · o · sıralarda Viyanad-a bulunan Abdülhak 

Hamidin · paşayı ziyarete gittiği bir günde ilk 
hitabı, derin bir teessür içinde şu mısra olmuş· 
du: 

Pertev Paşa, Pertev Paşa ahvale ne dersin ? 

Memlekete döner dönmez Anadoluya geç
di; askeri okullar müfettişliğine tayin edildi, 
az sonra Coğrafiya Encümeni katibi Umumisi 
Harb Tarihi Encümeni Reisi cildu, tekrar ferik 
rütbesine yükseldi; Askeri Temyiz Mahkemesi 
azası oldu, 1932 de bu vazifede iken kendi iste
ği üzerine emekliye· ayrıldı; 1936 d.a Cumhu
riyet Halk Partisinin adayı olarak Erzurumdan 
mebus seçildi, 1946 ya kadar Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde kaldı. 

İstanbulda Modada, Moda Caddesinde 180 
Kapu numaralı güzel bir evin ikinci. katında ki· 
racı ohı.rak kibar.bir- münzevi hayatı yaşar · iken 
1964 yılında 93 yaşında vefat etti. Ölümüne ka
d~r şuur ve hafızasında en küçük bir zaaf gö
rülmemişdi, ve son günlerine kadar kit-ahları, 

yazıları ile meşgul idi. Orta b..oylu, zaif, nahif 
bir vücud yapısına, zeka taşan gözlerine güzel 
bir yüze sahibdi. Son der~cede nazik, zarif, nük
tedan bir meclis adamı idi. Çok güzel briç oy· 
nardı. 

1907 senesinde evlenmiş, bir kızı olnluş, 

zevcesi vefat etmiş, yıllarca sonra 1929 da 
ikinci defa evlenmiş, bu hanımdan da ·bir oğlu 
olmuşdur. Başlıca eserleri şunlardır: «Metz 
Manavraları», «Rus - Japon Harbinden Alınan 
Dersler», «Balkan Harbinde Büyük Karagahı 
Umumi», «Japonların Asıl Kuvve.ti», «Türk 
Çocuklarına öğütlerim», «Milletler Arasında 
Birlik ve Kardeşliğin Hakiki Çaresi», «Hayatı

mın Hatıraları». 

DEMİRHAN AĞA (Kasabbaşı) - Fatih 
Sultan Mehmed devrinde kasabbaşılık yapmış, 

istanbulda kendi adında nisbetle anılan bir mes
cidle çeşme yapdırmış bir hayır sahibi. Kabri 
mescidinin mihrab duvarı önündedir; yoldan 
görünmediği için fatiha okunmak üzere mesci· 
dinin minaresi 'önüne ikinci bir makam yapıl· 

_ mışdır. Kabir taşındaki kitabe şudur: «Mer
hum ve magfüı- elmuhtacu rahmetillahil ga
fq_r Ebül feth Gazi Sultan Mehmed İlan Haz
retlerinin kasabbaşısı olan Timurhan Veli ve 
Gazi ve Şehud ruhi içün niza.en lillah fatiha 
857». Hayatı haltkında başka kayda rastlanmadı 
(B.: Demirhan Mescidi). 
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DEMİRHANE CADDESİ - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Yedikule dışında Kazlı

çeşmenin yollarından, Yedikule Kapusu dışın· 
da:1 başlayarak semti boydan boya kat eden 
ana cadde (Pafta 11/Kazlıçeşme). Yerine gidi· 
lip bu satırların yazıldığı sıradaki durumu tes· 
bit edilemedi (Şubat 1965). 

DEMİRHAN MESCİDİ - Hadikatül Ceva
mi şu malumatı veriyor: «Soğuk kuyu Camii 
kurbindedir banisi Fatih Sultan Mehmed Han 
Hazretlerinin kasabbaşı bulunan ağadır, kendi· 
si de mescidi yanında medfundur, bir de meş· 
hur çeşmesi vardır». Ekrem Hakkı Ayverdi. 
«Fatih Devri Mimarisi» isimli eserinde şunları 

yazıyor: «Zeyrek Camiinin şimal tarafındadır, 
ilk binasından eser kalmamışdır, banisinin kab
ri mihrab önünde ise de Fatiha okumak üzere 
minarenin sağına ikinci bi; makam yapılınışdır; 
mescid n~maza açıkdır (1953)». Tahsin Öz de 
«İstanbul Camileri isimli eserinde şu malumatı 
veriyor» ... zaman ile taciillere uğramış, 1900 ve 
1908 de tamirler görmüştür. Duvarları kagir, 
çatısı ve minberi ahşabdır; minaresi tuğladan
dır. Banisinin hicri 1357 (M. 1454) tarihli me
zar taşı hazirededir» (1962). 

1934 Belediye Şehir Rehberine göre Kasab 

Kaııcur, Tl,Y\1,lvzl,U:W., 
4- .A % '::ı uav; 

Y,;z üak 

Demirhan Mescidi 

(Resim : Suavi Yüınak) 

1 

Demirhan Mescidi 

(Plan: Ömer Tel) 

Demirhan Mahallesinde Kasab Camii ve Demir
han Çeşmesi sokaklarının kavuşağındadır (B.Ş. 
R Pafta 8, No: 92; B.: Kasab Demirhan Mahal
lesi, Devirhan Sokağı). Yukardaki kaynaklarda 
da kaydedildiği gibi bir on beşinci asır yapısı 
olan bu mescid gördüğü tamir ve tadillerle ya
pıldığı asrın mimari hususiyetini tamamen kay
betmişdir . 

Bir avlu ortasında bulunan mescidin bu 
günkü binası alçak bir bodrum üzerine inşa 
edilmişdir; kagir bir yapı olub kiremit döşeli 

ahşab çatı ile örtülınüşdür. Mescidin önüne iki 
katlı bir de ahşab meşı:uta inşa edilmişdir. 

lki ayrı bölüm halinde olan son çemaat ye· 
rine yan taraftan-girilmektedir. Bu girişin kar
şısına gelen öndeki kısım meşru.taya ilave edil
miş, arkada kala_n ise ahşap bir bölme ile ka
patılmış ve ne maksadla kullanılmak istendiği 
anlaşılmamış.tır. Son cemaat yerinin iç bölü
münden bir merdiven ile hem kadınlar mahfr 
line, hem de minareye çıkılmaktadır. 

Mescidin ibadet sahnı müstatil -planlıdır. 
Mihrab duvarında iki, yan duvarlarda da ikişer 
pencere vardır. 

Mihrap dışarıya doğru çıkıntılıdır; tezyi· 
. İlatsız olub taki üstünde siyah zemine sarı sülüs 
hat ile ayet yazılmış bir sanat kıymeti taşımak
tadır. Yine ahşab ve gayet basit olan minberde 
öyledir. 

Mescidin sağ tarafında bulunan minarenin · 
kaidesi bir sıra kesme taş, iki sıra tuğla ile örül-
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mek suretiyle yuvarlak şekilde inşa edilmiştir. 
Yuvarlak gövde ve petek ise tamamen tuğladan 
olup, şerefe korkulukları da adi demirdendir. 

'Mescidin banisi Demirhan'ın mezarı mih
rabın arkasında olmasına rağıne~ 1454 (857) ta
rihli baş taşı ön cepheye, yoldan gelip geçenle
rin fatiha okumaları için dikilmiştir. Mezarın 

etrafı takriben 1 m. yüksekliğinde duvarlar 
çevrilidir ve üzerine kaplama olarak muhtelif 
yerlerden ne şekilde getirildiği anlaşılamıyart 

mezar taşları yerleştirilmiştir. Bu taşlar üzerin
de 1217 tarihli Fatma hanımın, 1227 tarihli Emi
ne hanımın ve 1244 tarihli Ayşe hanımın isim
leri okunabilmektedir. 

1966 yılı haziranında ziyaretimizde ibadete 
kapatılmış bulduğumuz mescit çok harap idi. 
Binanıh muhtelif yerleri, minaresi çatlamış, ça
tısı çökme tehlikesi arzetmekte idi. Vakıflar 

Baş Müdüı:lüğünce tamiri için keşif hazırlığı da 
bitmiş bulunuyordu. 

Erdem YÜCEL 

DEMlRHİSAR CADDESİ - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Fatih İlçesinin Fener Na
hiyesinin Balat Karabaş Mahallesi yollarından
dır. (Haliç bölgesinde Balat semti); Eminönünü 
Eyyuba bağlayan ve Haliç yaluna paralel ola
rak uzanan ana yolun bir parçasını teşkil eder. 

Bu anayol Eminönü tarafından gelindiğine 
göre sırası ile şu isimleri alır: Balıkpazarı Cad
desi, Taşcılar Caddesi, Zındankapusu Caddesi, 
Keresteciler Caddesi, Kazancılar Caddesi, Ab
dülezel Paşa Caddesi, Mürsel Paşa Caddesi, 
Demirhisar Caddesi, Ayvansaray Caddesi, Ya
vedud Caddesi, Defterdar Caddesi, Feshine 
Caddesi (1934 B.Ş.R. Pafta 1, 5, 8, 9). 

Mürsel Paşa Caddesi tarafından gelindiği
ne göre sağ tarafda Humas Sokağı, Karabaş 

Salhanesi Sokağı, Şayak Sokağı, Karhan Soka
ğı, Raspacı Sokağı, İmalathane Sokağı, Cıva 
Sokağı, Çocuk Sokağı, Arslan İskelesi Sokağı; 
sol tarafda da Ferruh Kahya Sokagı, Çınçınlı 
Çeşme Sokağı, Dökmeci İbrahim Sokağı, De- . 
mirci Hasan Sokağı, Sebil Sokağı, Ayvansaray 
Hisarönü Sokağı, Çenber Sokağı ile kavuşakları 
vardır (1934 B.Ş.R. Pafta 8/112). 

İki araba rahat geçecek genişlikde, paket 
taşı döşeli, iki yanı yaya kaldırımhdır. Cadde 
boyunca mesken olarak 3-5 katlı 9 kagir ev gö
rülür; çarşı boyu iş-ticaret yatağı bir caddedir; 
hususi ve resmi şu müesseseleri tesbit ettik: 

İstanbul Belediyesi- Fen İşleri Yapı Şübesi, Et 
ve Balık Kurumu Balat Malzeme Deposu, Kon
servecilik T.A.Ş. Omnion Şark Sınai A.Ş, Asid 
Karbonik ve Oksijen Fabrikası, İtimad Yıkama 
Boya Apre Fabrikası, Çuval Sanayii Ardiyeci
lik, Balat Musevi Hastahanesi, 1 elektrik ok
jisen kaynakcısı, 1 dizel motorları tamircisi, 1 
emtia deposu, 1 motor tamircisi, 1 oto tamirha
nesi, 2 dokuma atölyesi, ı tornacı-planyeci, 1 
nalbur, 1 odun deposu, 2 demir hurdacısı, 1 te
neke hurdacısı, 1 garaj - benzin · istasyonu, 1 
eğerci, 1 at arabası tekerlekcisi, 1 sandalyeci, 
1 tekeL bayii, 1 berber, 2 kahvehane. 

Caddenin sol tarafında görülen eski kale 
duvarı parçası üzerinde şu hatıra kitabesi var
dır: «23 nisan 1453 pazartesi günü seferi köprü 
Fatih Sultan Mehmed tarafından bu civarda 
kurulmuşdu. İstanbul Fetih'1Jerneği, 1953» (Ha
ziran 1965) . 

Hakkı GÖKTÜRK 
DEMİRKAPU - Meşhur semt; Sirkeci ve 

Hocapaşa ile Topkapusu Sarayının kale duvarı 
arasında kalır; aslında adını da Fatih Sultan 
Mehmed yapısı olan bu kale duvarmın şehire 
açılan dört büyük kapusundan birine nisbetle 
almışdır, ki bu dört büyük kapu şunlardır: Ot
luk Kapusu, Babihümayun, Soğukçeşme Kapu· 
su, Demir Kapu (Bu isimlere bakınız). 

1934 Belediye Şehir Rehberine göre Emin
önü Kazasının Hoca.paşa Mahallesi sınırı için
de bulunmaktadır; kesif iş ve ticaret merkez· 
!erinden, çok sesli, gürültülü bir semttir. Trak
ya otobüsleri, Kastamonu, Çankırı, Tosya oto
büsleri buradan kalkarlar; İstasyon Arkası So
kağı adeta bir otobüsler garı gibidir; Otabüs 
yazıhaneleri, yolcu kahvehaneleri, yolculara 
türlü renkli şeyler satan işportacılar, çığırtkan 
çocuklar, geneler buranın şirin, kalabalığı, sem
tin hususiyetini veren sesleridir. 

DEMIRKAPU - Topkapusu Sarayını şe
hirden ayıran ve Fatih Sultan Mehmed yapısı 
olan kale duvarının, Os:tnanlı Kütüğündeki kay
dı ile «Suru Hakaani» nin şehire açılan dört 
büyük kapusundan biri: 
Otluk Kapusu, Babıhümayun, Sokak Çeşme 
Kapusu, Demir Kapu. 

Halen durmakda, fakat Topkapusu Sarayı 
bünyesi ile ilişiliği kesilmiş bulunmaktadır. Es

. kiden Demir Kapudan Hasbağçenin (Gülhane 
Parkının) alt kısmına girilirdi. Zamanımızda 
ise, Demir Kapunun hemen iç yanı başından ta 
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Saray Burnunda demir yolu üstündeki köprü 
başına kadar yüksek bir duvar çekilmişdir; Sir
keciden gelerek ve Demir Kapunun altından 

geçen !stasyon Arkası Sokağı bu duvar boyun
ca uzanır. 

Bu saray kapusunun hazin bir hatırası var
dır; Birinci· Sultan Mahmud bir cuma günü cu-

ma :-ıamazı dönüşünde bu kapudan girerken at 
üstünde ölmüşdür; Vak'anüvic; Vasıf Efendi 
hadiseyi şöyle anlatıyor: 

«Pek takatsız, ağır hasta idi; fıtratındaki 

gayretle yatmıyordu; işbu 1168 senesi. seferinin 
28 inci cuma günü (14 aralık 1754) namaza Ağa 
Camiiı:ıe çıkdı, namaza kadar pek halsiz ve ız

dırab içinde olup Saraya döner iken atına güç
lükle bindirildi, Demir Kapu arasına varıldıkda 
ruh teslim etti.» · ;"" 

;,; 
. ' ··- -~--dL. 

DEMlRKAPUSU MESCİDİ _:_·-- Hadikatül 
Cevami şu malumatı veriyor: «Sarayi Cedid 
(Topkapusu. Sarayı) kurbindedir; ha.niyesi Fa-

tih Sultan Mehmedin süt annesi Daya Hatun
dur ki Tarakcılarda da bir Camii vardır (B.: · 
Daya Hatun). Minberini 1119 senesil}de (miladi 
1707-1708) İstanbul kadısı olmuş imamı sultanı 
Elhac Mehmed Efendi koymuşdur. Bir zaman 

sonra Kızlarağası maktul Beşir Ağa bu camii ... 
yeniden yapdırıp bir de mahfili hümayun koy
muşdur; yazifesi kendi vakfından VE!rilir, ma
hallesi vardır». 

Cami halen mevcud değildir. Ekrem Hakkı 
Ayverdi «F~tih Devri Mimarisi» adlı eserinde: 
«Salkım Söğütle ·Demirkapu arasında: bir kö
şebaşında olduğu Melling'in saray planında ve 

1254 · '(1838) · tarihli İstanbul haritasında görül· 
mekteqir. Hocapaşa yangınında y-anmış ve izi 
bile kalma~ışdır» diyor. E.· H. Ayverdinin bah
settiği son büyük Hocapaşa yangıriın tarihi hic
!i 1282, mHadi 1865 dir. İstanbülun Haliç kıyı
sinda ve · o kıyıya yakın mahallelerinde çıkan 
yangı:ılardır ki şiddetli poyraz veya gün doğusu 
rüzgar esdiği takdirde İstanbul· için büyUk ateş 

afetleri ola gelmişlerdir; 1865 yangını ·da böyle~ 
dir, ateş Hocapaşadan çıkmış bir· gün doğusu 
rüzgafı ile C-ağaloğlu, · Sed~fciler, Sulta~ahmed 
tarafüı.rı yanarak kurtıkapu nişancası ve Kadır
ga· limanına kadar inmişdir; Deıhirkapu tara
fırı-a inmemişdir, dolayı:sı ile de Demirkapu 
(Daya hatun) Mescidi o yangında yanıp yok 

olmamışdır; nitekiıµ, Hocapaşa yangınında 18 
sene sonra yapılmış olup Ekrem Hakkı Ayver
d{ tarafından İstanbula büyük hizmet olarak 
neşredilmiş olan 1883 tarihli İstanbul haritasın
da Demirkapu Mescidi «Dayahatun Camii» adı 
ile d_emir yoluna ve Sirkeci İstasyonuna pek 
yakın bir mevkide gösterilmişdir .. Tasviri Ef
kar Gazetesinin 9 teşrinisani (kasım) 1909 ta
rihli nushasınd.a bir şehir haberinde: «Daya· ha~ 
tun Camii - Demirkapuda vaki olub Şark De0 

mir Yollarının hini inşasında demir yoluna kalb 
edildiği anlaşılan Dayahatun Çamii şerifi ile 
mekteb arsaları hakkında bir kayıd · ve işared 
mevcud ise iş'an hususu '.Evkaf Nezaretinden 
Şehir emanetine yazılmışdır» · deniliyor. Bu 
mescjd 1883 d~n sonra kalkmış, kald_ırılmış ve 
yeri genişletilen demiryolu sahasına katılmış
dır. 

_ DEMlRKIRAN (Mediha) - Zamanımızın 
kıymetli ses sanatkarlarından; 1928 de İsfanbul• 
da Eyyubda doğdu'; ash Erzurwnlu elektrik 
mühendisi Ali Bey ile Şükriye hanımın kızıdır; 

Lise tahsili görmüşdür; m_usikiye olan ilgisi 
çocukluk çağında başlamış~ güzel sesi ile dikka
ti çekiniş, ve türk musikisinde bir solist olarak 
1952 senesinde ilk def~ Ankara Radyosunda 
ok11maya başlamışdır. İstanbul, Ankara, İzmir 
radyolarında çalışmış ve İstanbulun birinci sı-

n_ıf gazinolarında okumuş, memleketin ünlü sa
natkarlarından biri olarak ta;.1ınmışdır; Şença
lar ve Phlipis şirketlerine pek çok plak doldur
muşdur; ve· pek çok filmde türkü ve şarkılar 
söy lemişdir. 

Tüccarlardan Bay ihsan Ünal ile evlidir ve bfr 
oğlu vardır, deniz sporlarını ve futbolu sever; 
hususi hayatında hatta kahve ve sigara tirya
:kilikleri bile .. olmayan bir ev hanımıdır. · 

DEMİRLİKUYU SOKAGI - 1934 Beledi- · 
y.e Şehir Rehberine göre Haliç Bölgesinde Ba
latda lVIQlla aşki Mahallesi sokaklarından (Paf-

. ta 8/U3); Yer.ine gidilip bu satırların yazıldığı 
sıradaki durumu tesbit edilemedi _(Şubat ı965). 

. DEMlROGLU_.....,... XVH .. asır ortasında yaşa· .. 
mış bir .yeriiceri neferidir,. çökür çalmada u~ta; 
bir sazende idi (B.:. Çökür): hayatı hakkı~da 

başka bilgi edinilemedi. 

·- Bihl.: Evliya Çelebi; I. 
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DEMİRSOY (Selahaddin). - Denizcilik ve 
gemi makinaları işletme mühendisi, deniz alba
yı; 1913 de İstanbulda doğdu, Hüseyin Bey 
adında bir zatin oğludur, annesinin adı Rukiye 
Hanımdır. Kasımpaşada Gazi Hasan Paşa İlk
okulunda okudu, 1929 da Heybeliada Deniz Li
sesini, 1931 de Heybeliada Deniz Harb Okulunu 
bitirdi ve asteğmen rütbesi ile donanmaya in
tisab etti; 1931-1932 arasında harb gemilerinde 
mühendislik stajı yaparak teğmen oldu; 1932-
1934 arasınd~ Güverte Sınıfında kurs öğret

menliği yapdı, 1934 de üsteğmen oldu, 1935 de 
Heybeliada Yüksek Makina Mektebinden me
zun oldu, 1938 de İngiltereye gönderilerek İn
giltere Bahriye Nezareti deniz makinaları işlet
mesinde ihtisas tahsili ve tsajı yapdı ve 1939 da •· 
İngilterede iken yüzbaşı oldu,. 1940 da yurda 
döndü, 1947 de binbaş~ oldu, 1949-1952 arasında 
Yavuz Zırhlısımn çarkcıbaşılığını yapdı, 1952 
de yarbay olarak 1954 de Deniz Eğitim Kolordu 
Kumandanlığı teftiş ve tedkik · kuruna muta
hassıs olarak tayin edildi; 1955 de albay ve do· 
nanma çarkcıbaşısı oldu; aynı yıl içinde Gölcük 
Deniz Fabrikasları Genel Müdürlüğü bayındır
lık müdürlüğüııe tayin edildi, 1959 da emekli
ye ayrıldı ve Denizcilik Bankası Türk Anonirq. 
Ortakbğının fen müdürlüğü deniz makinaları 
işletme mühendisliğine tayin ~diidi. 

Gemi Makinaları İşletme Odası üyesidir. 
Bayan Müzeyyenle evli, İlkin (doğ. 1927) ve 
Fatma (doğ. 1946) adında iki evlad sahibidir. 

Bibi.: Kim Kimdir Ansiklopedisi (1962). 

DEMİR ŞAH-· Geçen asrın ikinci yarısın
da Kasımpaşada İplikci Hamamında çalışmış ve 
muhitinde büyük şöhret olmuş Rumeli muha
cirlerinden Tırnavalı bir kıbti dellakdir. Meç
hul bir zat tarafından kaleme alıninış hayat hi
kayesini dayım Ali Eıniri Efendi merhumun ba
na bağışladığı kitablar arasında isimsiz pir mec
muadan aynen nahlediyorum: 

«Çeşmi siyahı irfanı muhabbetle şuledar 
civanı hurdebin ve hem hizmetinde gaayetle 
mahir dellaki nbenin : 

(Beyit) 

Düşmüş telatumu girdabı bahri aşka dilber 

Flıtei gülgdnu misali bidiban açılmış 

«Medinei Kasımpaşada reşk fermayi gülis
tani safa olan İplikci Hamamının medarı ifti
harü ibtihacı, Eflatuni Yunani'nin güldestei ri
yazı uşşak olan Kitabı Ziyafetinde beyanı üzre 
dil ya.resinin ilacı : 

(~yit) 

Hayatı i!iize virür uşşaka busi payı 

Şimşir niilin üzre gör dellaki mehlikaayı 

«Çerağı hüsnü kandili şebistanı hayal, li
sana geldikde zebanı şirini tutii guya misal, te
ni paki şöyle humret üzredir ki anı gördükde 
lalei surh ebkem, verdi ateş renk Jat olur : 

(Beyit) 

Hicab itme ne var ki olsan serapa ur:yan 

Cihanı tenvir iden mihre ar olur mu biç · 

«01 feta ki efsafı keşidei silki tahrir oldu, 
namı latifi Demir Şahdır, ·cümleye malumdur 
ki Tırnaviyül asıl kıbtii gümrahdır, amma ne 
gam ki seriri mülki hüsn üzre padişahdır, anı 
sevmemek kasem Hüdaya ki günahdır. Demir 
Şah Dellakin zuhuru 1296 şevvali (eylül-ekim 
1879) olub taze şakird uşak idi, ham dest olına
makla iki ay müruru ile idi adhada müşteri yı-
kadı: . 

(Beyit) 

Ey serveri huban 

Alem sana kurban» 

Muzaff.er E3EN 

DE!MİRTAŞ (Faruk) Gazeteci; 1918 de 
Uşakda doğdu, Mehmed Ali Bey adında bir za
tin oğludur, annesinin adı Kudriye Hanımdır. 
Kınalıada İlkokulunda okudu, 1937 de İstan
bul Erkek Lisesini. bitirdi. Gazetecilik hayatı
na Tasvirde muhabirlik ile başladı (1940); 1950 
de Milliyet Gazetesinin istihbarat şefi, 1952· de 
aynı gazetenin yazı işleri müdürü oldu, 1957 de 
de yine Milliyetin Ankara mümessilliğine tayin 
edildi. İstanbul Gazeteciler Cemiyeti ve İstan
bul Gazeteciler Sendikası üyesidir. Yunanca, 
almanca ve az fransızca bilir. Deniz sporlarını 
ve güreşi sever. Posta pulu koleksiyoncusudur. 
Bayan İffet (Örsan) ile evlidir. 

Bibi.: Kim Kimdir Ansiklopedisi (1962). 

DEMIRTAŞ (Mustafa) - Birinci Cihan 
Harbinde tarihi Yavuz zırhlısında 7 yıl ateşcilik 
etmiş bir bahriye neferi; 1895 de Sinobda doğ
muşdur, 1914 de on dokuz yaşında iken süvari
si ve 800 nefer mürettebatı Alman olan Yavuza 
on beş Türk bahriyelisi arasında girmiş ve 1921 
yılına kadar zamanının büyük şöhret taşıyan 
bu harb gemisinde ateşcilik etmişdir; bu gemi
nin maceraları ve içindeki gemici hayatı üze
rine zengin hatıralara sahibdir; bu arada al-

. man neferlerden Hans Blomel en yakın arka
. daşlarından bili olmuş ve bu alman bahriye-
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lisi 1963 yılında Türkiyeyi ziyarete geldiğinde, 
memleketi Sinobda yaşamakta . qlan Mustafayı 
bulmuş, Almanyaya döndükten sonra da onu 
Alman Denizciler Derpeği tat-~fından Alman
yaya davet ettirmişdir; 1946 haziranında da 
Mustafa Demirtaş bu daveti kabul ile Müni
be gitmişdir. 

Bibi.: Hürriyet Gazetesi 

DEMİRTAŞ HANI - Eminönünde Kantar
cılar Caddesindedir; dışı kagir, içi ahşab, iki 
katlı ve 30 odalı bir handır; geçen asrın ikinci 
yarısında yapılmışdır. Ortasında bir taşlık-avlu 
bulunub, ikinci katına ahşab bir merdive:ple çı
kılır, odalara fırdolayı bir , balkon-koridordan 
girilir, koridor saçağı direkler üzerindedir, ve 
önünde bir korkuluk bulunmaktadır. Bekar ha
nıdır. Altında dükkanlar bµlunub ~ kova ima
lathanesi ve 1 etiketci vardır. 

Çağdaş büyük halk şairi Bitlisli Ali Çamiç 
Ağa 1902-1903 kışını uşağı Kıbti Demir Oğlan 
ile bu handa geçirmişdir. (B.: Demir, Kıbti). 

Bilb.: Hakkı Göktürk, Not. 

DEMİRTAŞ MAHALLESİ-,- 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Eminönü İlçesinin Kü
çükpazar Bucağı maallesinden; Eminönü mer-

kez bucağının Tahtakale, Küçükpazar bucağı
nın Sarıtimur, Yavuz Sinan, Hoca Giyaseddin, 
Bayazıd bucağının Süleymaniye El-maruf ma
hallesi ile çevrilmişdir. Sınır sokakları şunlar
dır: Uzun çarşı Caddesi (Tahtakale Mahallesi 
ile), Kantarcılar Caddesi, Kıble Çeçmesi Cad
desi (Sarı Timur Mahallesi ile), Küçükpazar 
Caddesi (Yavuz Sinan Mahallesi ile), Bodrum 
Sokağı (Hoca Gıyaseddin Mahallesi ile), Fetva 
Yokuşu (Süleymaniye El-maruf Mahallesi ile). 

İç yolları şunlardır: Murad Efendi Sokağı, 
Hayriye Hanım Sokağının büyük kısmı, Kıble 
Sokağı, Sabri Mehmet Sokağı, Tesviyeci Soka
ğı, Kepenekci SalE;mhanesi Sokağı, Kepenekci 
~okağ1, 0dunkapu Yo,kuşu, IIoca Hamza Mek
tebi Sokağı, Ll.eveoğlu Yokuşu, Paçacı Sokağı, 
Bestegar Basri Sokağı, Şeyh Davud Hanı Soka
ğı, 0dunkapu Youkuşu, Kepenekci Medresesi 
Sokağı, Nazır İzzet Efendi Sokağı, Namahrem 
Sokağı, Katib Şemseddin Camii Sokağı, Ayran
cı Sokağı (19:34 B.Ş.R., Pafta 5, No. 44. Bu reh
berde bu mahalle Timurtaş diye kayıdlıdır). 

1965 de muhtarlık kaydına göre mahallede: 
156 ev, 5 apartman, 21 han (Ar~b Hanı ve Şeyh 
Davud Hanı tarihi yapılar), 5 bekar hanı, 4 

Demirtaıı Mahallesi 

( 1934 Beledi.ye Şehir Rehbednden) 
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. otel, 264 dükkan, 2 eczahane, 2 ekmek fırını, 2 
simitci fırını, 4 yağ deposu, 13 nakliyat a_nbarı, 
1 buz fabrikası, 1 buzhane (Şeyh Davud Hanın· 
da). 1 bisküvi fabrikası, 1 genelik kulübü (Vol
kan Ge.açlik Kuli.ibü), 4 Cami (H~a Hamza Ca
mii, metruk Kepenekci Sinan Camii, yalnız mi
nare kaidesi ile hazıresi kalmış Katib Şemsed
din Camii), 2 medrese (metruk Siyavuş · Paşa 
Medresesi ve metruk Kepenekci Sinan Medre
sesi), ikisi metruk 4 tarihi çeşme vardır. 1960 
sayımında mahallenin nüfusu 1323 kadın ve 
3905 erkek olmak üzere 5228 kişi idi. 

Hakkı GÖKTURK 

DEM;İRTAŞ MESCİDİ - Hadikatül Ceva
mi «Timurtaş» ismi ile kaydederek Ş\J. malumatı 

·· veriyor : «Rüstempaşa Camii kurhindedir; ba
nisi Fatih Sultan Mehmed Hanın hizmetkarla
rındandır, banisinin merkadi malum değildir, 

minberini M-ahzenci Elhac Mehmed Ağa koy
muşdur; bu mescidin mahallesi yokdur». 

Ekrem Hakkı Ayverdi «Fatih Devri Mima
risi» isimli eserinde şunları yazıyor: «Kantarcı
lar Caddesindedir, banisi Sarıdemirci Timurtaş 
Ağadır; fevkaani bir camidir. Üç sıra tuğla bir 
sıra taşla yapılmışdır. Mihrab cebhesinde biri 
küçük dördü büyük beş pencere, iki yın cebhe
sinde altlı üstlü üçerden 6 şer pencere vardır. 
Üç sıra kirpi saçaklı çat{ ile örtülmüşdür. Bir 
de ahşab son semaat · yeri ve meşru tası vardır. 
Binanın en calibi dikkat tarafı minaresidir, sağ 
köşede bir cumba şeklinde cami gövdesine tut
turulmuşdur; saçağı geçdikden sonra başlayan 
şerefe etrafı ise kamilen köfeki taşından levha
larla kaplanıp ezan s~sinin duyulması için dört 
cihete dört ufak pencere bırakılınışdır: İrtifaı 

ile mütenasib bir külah bu orjinal minareyi it
mam eder. Bu şekildeki minarelerin ilk numu
nesidir. Daha sonra Fatihde Mimar· Sinan, Ey
yubda Silahi Mehmed Bey ,ve Topkapusu Sara
yı içinde Beşir. Ağa camilerinde benzerleri gö
rülür. Cami metruk ve namaza kapalıdır» 

(1953). 
Tahsin Öz «İstanbul Camileri» isimli ese

rinde yukardaldmaluınata şunları ilave ediyor: 
« ••• altında dükkanlar vardır; cami olarak (ev
kafca) kadro dışı bırakılmışdır». · 

Kadro dışı bırakılıp 1938-1964 arasında iba
dete kapanmış olan bu mescid 1964-1965 arasın
da semt esnafının himmeti ile tamir ve ihya 
edilmiş, ibadete açılm.ışdır; 

Ahşab olan son cemaat yeri geniş bir taş-

lığın üstündedir ve ahşab direklere istinad et
mişdir; muşamba döşeli ahşab bir merdiven ile 
çıkılır. Minarenin kapusu, ibadet sahnından 

yine ahşab bir merdivenle çıkılan kadınlar 

mahfilindedir. Ahşab minber son tamirinde 
konmuşdur. Son cemaat yeri'nin altına rastla
yan taşlıkda taş tekneli abdest muslukları var
dır (1965 mayıs). 

Hakkı GÖKTÜRK 

DEMİRTAŞ SOKAĞI Heybeliada so· 
kaklarından (1934 Belediye Şehir Rehberi, paf
ta 33); yerine gidilip bu satırların yazıldığı sıra
daki durumu tesbit edilemedi. (şubat 1965). 

DEMİR TULUMBA ÇIKMAZI - Eminö
nünde Ahiçelebi Mahallesi sokaklarından (1934 
Belediye Şehir Rehberi, pafta 1/5). Yerine gi
dilip bu satırların yazıldığı sıradaki durumu 
tesbit edilmedi (Şubat 1965). 

DEMİR TULUMBA SOKAĞI - Boğaziçin
de Yeniköyün sokaklarından (1934 Belediye 
Şehir Rehberi, pafta 22); yerine gidilip bu sa
tırların gazıldığı sıradaki durumu_ tesbit edile
medi (şubat 1965). 

DEMİR YERLERİ (İstanbul sularında ge· 
miler için) - Mehmed Enisi Beyin 1311 (1893 
-1894) de; yelkenli gemilerin son devrinde ya
yınlanmış «Çanakkale ve Bahrisiyah Boğazla
rı ile Marmara Denizi Rehberi» isimli makbul 
eserinde İstanbulun Maramara suları ile Li
man ağzındaki ve Boğaziçinde gemiler için de
mir yerleri şöylece kaydedilmişdir: 

«1 - Yalovada limanı teşkil eden sedin 
gündoğuşu cihetinde 19 kolaç derinlikde deniz 
dibi çamur olup iyi demir tutar, gemiler için 
yatılacak yer de genişdir. 

«2 - Tuzla koyu hayli geniş olup, luzumu
na göre her neresine olsa. demirlenebilir. Kü
çük gemiler kasabanın yıldız poyraz cihetinde 
7kolaç d-erinlikdeki suda da demirleyebilir. 
Büyük gemiler için münasip demir yeri kasa
banın cenubundaki sulardır. 

«3 - Pendik önü, yaz mevsiminde poyraz 
rüzgarları eser iken güzel bir demir yeri ise de 
sair hallerde gemilerin demir atıp yatmasına 

müsaid değildir. 

«4 .....!. Kartal sahili gemilerin demir atıp 

yatması için iyi değildir. 
«5 - Maltepe sahilinin açığı geniş bir de

mir yeridir. Sular ~ahile doğru· tedrici olarak 
sığlaşır. Maltepe açıklarından Adalara kadar, 
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deniz dibi kum ve çamur olup gemiler her nok
taya demirleyebilirler. 

«6 - Fenerbahçe bankından Kızkulesine 

kadar muhtelif genişlikde olan saha, akıntı dı
şında kalmış güzel bir demir yeridir. 

«7 ___: Kızkulesinden Selimiye Kışlası önü
ne kadar olan s~ha dardır, ve sahil bangının 
kenarı dikdir; gemiler buraya yaklaşırken dik
katli olmalıdır, ama yine, ancak bir kaç saat 
kalmak için demir atılabilir. 

«8 - Selimiye Kışlasının cenubunda saha
sı oldukça geniş, ve Kışla hizası11dan Moda 
Burnunun cenubuna doğru yarım,:rnilden faz
la 5-10 kolaçlık demir yeri vardır. Bu sahada, 
Boğaziçinden doğru gelen derin sulu bir kanal 
vardır, bu kanaldan başka, İstanbul sahilinden 
başlayarak Kadıköyüne dnğru istenilen yere 
demir atılabilir. Fakat bu saha, .akmtıya göre 
rüzgar altına rastladığından nadiren demir ye
ri olarak kullanılır. 

,;9 - Adalar ile Rumeli sahili arasında 

her nokta güzel demir tutan ve müsait gep.iş
liktdedir. Fakat bir donanmamının yatması 

için uygun değildir; yelkenli gemiler de rüz
garsız kalır; ayr~ca burada demirlemiş gemi
ler akıntı ile sürüklenir. 

«10 - Heybeli Ada Çam Limanı; ancak 
iki geminin 8 kolaç demirlemesine müsaid kü
çük bir koydur, ve cenub rüzgarlarına tama
men açıkdır. 

«11 - Heybeli Ada ile Burgaz Adası ara
sında Pide Adacığı görülür; bu adacığın her 
iki tarafında 8 kolaçlık birer geçid vardır, dibi 
mercan cinsinden maddeler bulunan bir katı 
ça~ur olup başlıca bir demir yeridir . 

«12 - Rumeli yakasında Silivri Limanı
, nın demir yeri, limanın , iki ta:ı;'~f'ı.nda Kaba 
Burnu ve Karga Burnu ara~ındaki hat azerin
dedir. 

« 13 - Büyük Çekmece Limanında: deniz 
dibi sert' olup iyi demir tutar, 6 koıaçdan sığ 
suya sokulmamalıdır; lcıdos fırtıhala'i\ıi:ıda se
lametli değildir. 

«14 - Küçükçekmece Limanında 12 kolaç 
derinlikde iyi bir demir yeri vardır.• 

«15 - Yeşilköy Burntindan Çatladıkapu 

-açıklarına kadar Rumeli yakası sa,hili' açığı 7-13 
kolaç derinlikde iyi demir yeridir; bu' arada 
Bakırköy açığı en derin yer, -0lup dibi daha iyi 
demir tutar. Karadeniz Boğazına çıkmak için 
müsaid rüzgar bekleyen yelkenli gemiler bu 

yalı boyu açığında demirler bu demir yeri bü
tün batı ve cenub rüzgarlarına açık ise de, yel
kenli gemiler Boğaza girmek için bu rüzgarları 
beklediklerinden hemen demir alıp kalkarlar. 

«16 - Sarayburnu ile Kızkulesi arasına 
çekilecek hattın cenub tarafı iyi bir demir ye
ridir; yalnız parlayıcı, patlayıcı, yanıcı mad
deler yüklü gemiler (,tankerler) Saraybupıu 

(Ahırkapu) ile . Haydarpaşa Mendireğindeki 

kırmızı fener· arasına çekileeek hattan sahile 
yakın olmıyan kısmına demirlemeğe mecbur
durlar. 

«17 - Boğazın Anadolu yakasında Kanlı
ca Koyu küçücük 'emin bir yatakdır. (Cum
hurbaşkanlığı, emrinde iken Savarona Yatı bu 
koyda demir üstüQ.de yatardı). 

«18 - Çübukh.i-Koyu ~ıntıya açık ve çok 
derin olduğundan iyi demir yeri değildir. 

«19 - Boğazın Anadolu yakasında İncirli 
Köyü ,ve Beykoz koyları büyük ve emin birli
mandır; kaptanlar Beykoz K9yunu tercih eder
ler ve Yalıköyü ile Beykoz arasında sahilden 
2 gomena açıkda 18-26 kolaç suya demir atar
lar; 1853 Kırım Harbinde müttefik ingiliz ve 
fransız donanmaları (16 parça harb gemisi) 
Karadenize çıkmadan Beykoz Koyunda demir· 
lemişdi. 

«20 - Boğazın Anadolu yakasında Umur
yeri Limanı 10-'13 kolaç derinlikde demir yeri
dir; karadenizden gelen · gemilerin karantine 
yeridir. 

«21 - Tophane ile Ortaköy arası yalı boyu 
açığı geniş bir demir yeridir. Bu sahil boyun-. 
ca her noktada ıo~i 7 kolaç derinlikde demir 
yeri vardır; gemil~r ya şamandıraya bağlaya· 
rak yahud tek demir atarak yatabilir; yalnız 
iki akıntının birleşmiş olduğu hatta yakın de· 
mirleme;:_nye, dikkat etmelidir. Bir harb gemisi 
yahud büyük bir tücc)ı.r vapuru için burada en 
iyi demir yeri ,Fındıklı önüdür. · 

«22 - Boğazın Rumeli yakasında Defter
dar Burnu ile Arriavutköyü Burnu arasında 
yelken gemileri açıkda demir atarak şimale 

çıkmak için müsaid rüzgar beklerler; bu sahil· 
boyunda rıhtur~lar açığında:· demir yerlerin.in 
en büyüğü Kuruçeşme önü, limanıdır. 

«23 --- Boğazın Rume!i yakasında Bebt•k 
Limanı, suları'id~rin bir koydur, içeri akın~ı 
girmez, fakat ·önünde '3~6 kadein su altında bir 
bank vardır. Büyük tonda gemilerin demir}c
mesi iÇ!ın tehlikelidir. (Savarona Yatı Curn-
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hurbaşkanlığı emrinde iken Bebek· Koyunda 
demirlemiş, gece çıkan sert rüzgarla bu bank'~ 
ın üstüne sürüklenip bindirme tehlikesi atlat~ 

m1şdır) . . 
· «24 - Rumeli yakasinda İstinye Koyu bü

tün· rüzgarlardan ve· akıntılaardan mahfuzdur, 
ici 6-14 kolaç derinliktedir, fakat gemiler yatak 
olarak burasını az kullanır, az yukarda Ktiyu
başı Burnu altında demi.rlemeyi tercih ederler, 
zira. o mevki deıni:r: alma hususunda daha iyı
dir. (Zamanımızda İstfo.ye Koyunda aym adı 
taşıyan tersane buhınmaktadır). 

«25 - Kuyubaşı Bu:ı;nu altı 5-14 kolaı;- de
ıinlikde demir yeridir ... şimal rüzgarlarından 

ve akıntıdan mahfuzdur; 
«26 - Rumeli yakaı;ında Tarabya Koyu 

küçük, fakat tekmil rüzgarlara karşı mahfuz
dur, 6-9 kolaç derinliktedir, ancak b~r kaç ge-
mi. demir atıp barınabilir .. 

· «27 - Rumeli yakasında Büyükdere. Ko
yu, Mesar Burnu ile Kireç Burnu arasında bü
tün rüzgarlara kapalı yuka:rı Boğazın en güzel 
barınacak yeridir, en güzel demir yeridir; med
hali 18-24, orta kısmı 10-12, dip kısmı 4-7 kolaç 
derinlikde ve dibi çamur ile kumdur. Hemen 
daima demir üstünde yatari gemilerle ~olu gö
rülür. 

«28 - Rumeli yalqı.sında Büyük Liman 
mekii ile Rumeli Kavağı arasında 8· 12 kol-aç de
rinlikde bir demir yeri. vardır; gemilei· için en 
iyi yatacak yer Büyük L,imanın cenub burnunu 
teşkil eden tepedeki mağaranın cenub tarafı
dır». 

1928 senesinde İs.tanbul Ticareti Bahriye 
Müdürlüğü tarafından yayınlanmış «İstanbul 

Limanı» isimli rehberdeki demir yerleri, Meh
med Enisi Beyin rehberinden aynen alınmışdır. 

Hüsnü KINAYLI 

DEMİR YOLLARI MÜZESİ - Devlet De· 
mir Yolları tarafından öı;ıce istanbulda Haydar
paşa garında açılması düşünülmüş, sonra;· İstan
bulda yıllar boyunca toplanarak muhafaza edil· 
miş eşya ve hatıralar A_nkaraya yollanarak mü· 
ze devlet merkezinde ·açılmışdır. 

-Toplanmış eşya ar~ınnda muhtelif devirle· 
rin lokomatif ve vağo11>modelleri ile demir yo· 
lu hatlarının açılış tö~enlerinde kullanılmış 
makaslar, hatıra defterleri ve çok zengin fotog
raf albüm~eri bulunuyordu. __ 

Bu satırların· yazıldığı sırada Yedikulede 

muhafaza edilen Sultan Abdülazizin hususi va
gonu da bu müzeye konulacakdı. Bu vagon 
hakkında aşağıdaki satırları Hürriyet Gaze
tesinden alıyoruz: «Demir Yolları Müzesine 

- konulacak o1an sedef işlemeli tarihi ahşab va
gon D.D.Y. Yedikule Cer Atelyesinde restore 

.. edjlmiştir. Bir asra yakın tarihi olan ve yakın· 
da kurulacak Demiryolları Müzesinin baş kö
şesini işgal edecek vagon, Abdülaziz'e, Veli
ahtlığı sırasında İngiltere Kıralı tarafından he· 
diye edilmişti.-- ·Tamponları ağaçtan, her tara
fında altın yaldızla Abdülaziz'in turası bulu
nan, yer yer sedef işlemeli muhteşem vagonun 
restore edilmişdir. Üç bölmeli vagonunda ala· 
franga bi.r ayak yolu bulunup bölmeleri, sür
gülü kapılar ayırmaktadır. Saltanat vagonu-· 
nun içindeki bütün kanape ve koltuklar kapi
tonedir.- Vagonun restorasyonu D.D.Y. na 6500 
liraya mal olmuştur». 

Bül"haneddin OLKER 

DEMmYOLU KÜTÜBHANESl - 1890 
eylülünde Bahçekapusunda Şekerci Hacı Be
kir Ağanın meşhur şekerci dükkanı karşısında 
açılmış büyük bir kütübhanedir; demiryolu şir
ketinden emekliye ayrılmış adını tesbit ede
mediğimiz bir rum tarafından,. adından da an· 
!aşılacağı gibi, Sirkeci . Garından Avrupaya 
doğru yola. çıkacaklara bütün yabancı dillerde 
her çeşidinde· kitab, mecmua ve gazete satmak 
gaayesi ile açılmışdı. İstanbul kartposta11arı, 
küçük İstanbul hediyeleri, İstanbullular için 
de en iyi kırtasiye ·malları ile mekteb khabla
rı, türkce yayınlar bulunduran hakikaten pek 
mükemmel bir müessese idi. Hamidiye İmare· 
tinin köşesinde bulundluğunu, Dördüncü Va
kıf Han -inşa edilmek ti.zere adı geçen imaret 
yıkılır iken bu kitabcı dükkanının da kaldırıl
dığını tamin ediyoruz. 

Bibi.: Sabah Gazetesi, eylül 1306 

DEMİRYO.LU SOKAĞI - Küçük pazarn 
Yavuzersinan Mahallesi sokaklarından, mahal
lenin Haliç yalısı bölgesindedir; adını eski bir 
dekovil hattına nisbetle almışdı; Eminönünden 
gelen ana yolun bir parçası olan Kazancılar 

Caddesi ile deniz kenarı arasında uzanır (1934 
Belediye Şehir Rehberi, pafta 5/46). Yerine 
gidilip bu sat_ır}a~ın yazıldığı sıralardaki duru
mu tesbit edi_lmedi (Şubat 1965). 

DENER ,(Hal,id) - Kütübhaneci ve Eği
timci; bu satırların yazıldığı sırada Süleymani
ye Kütübhanesi müdürü; 1902 de Filibede 
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(Bulgaristan) doğdu; babasının adı Sadeddin, 
annesinin adı Ayşedir; Filibede Musalla llk 
Okulunda (1912), Filibe Rüşdiyesinde (1916) 
okudu; 1939 da İstanbul Pertevniyal Lisesin
den diploma alarak 1944 de, de İstanbul Üni
versitesi Edebiyat Fıı.kültesini bitirdi; İstanbul 
da Yeni Kollejde Coğrafiya öğretmeni ve mü
dür muavini oldu (1945-1946), 1947 de Millet 
Kütübhanesi m~murluğuna, 1948 de Ragıbpa
şa Kütübhanesi Müdürlüğüne, 1949 da Millet 
Kütübhanesi müdürlüğüne, 1954 de de Süley
maniye Kütübhanesi müdürlüğüne tayin edil
di. Hatice Hanımla evlidir; iki evlad sahibidir; 
almanca ve bulgarca bilir. Posta pulları kolek
siyoncusudur; Almanya_, İtalya. ve İngilterede _ 
mesleki tedkik seyahatları yapmışdır; «Süley
maniye Umumi Kütübhanesi» (1957) adında 
telif bir eseri vardır. 

Bibl.: Kim Kimdir Ansiklopedisi 

DENİZ (Faruk) - Reklamcı; 1924 de İstan 
bulda doğdu; Bahri bey ile İkbal Hanımın oğ
ludur; Kocamustafapaşa !Ik Okulunda, Davud
paşa Orta Okulunda, Pertevniyal Lisesinde oku
du (1943). 1943-1947 arasında İngiliz Kültür He~ 
yetinde film kommanterlerini hazırlama işinde 
çalışdı ve aynı yerde spikerlik yapdı; 1948-1949 
da İstanbul Üniversitesi Kimya Enstitüsü la
borant tercümanlığı yapdı, 1949 da Amerikan 
Haberler Merkezi müracaat memuru oldu, 
1951-1959 arasında da aynı yerde müdür mua
vinliği yapdı; bu vazifede iken bir yıl kadar 
(1954-1955) Wayne Üniversite reklamcılık bö
lümfü1de reklamcılık tahsil_ etti. «Televizyon 
Reklam» müessesesinin kurucusudur. Şevkiye 

(Basluğ) Hanım ile evli ve Kahraman (doğ. 

1960) adında bir oğlu vardır. İngilizce bilir. 
1954-1955 arasında !talya, Fransa, İngiltere, 
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanadaya git
mişdir. 

Bibi.: Kim Kimdir Ansiklopedisi 

DENİZ (Muzaffer) - Meşhur bir yankesici 
kadın; - bilha_ssa kadın ve genç -kızlan çarpar, 
kadın çantası açmada gaayetle hüner sahibi, 
apaşlar arasında da kadın çantasına pantufla 
denildiğinden yankesiciler arasında ve zabıta

da «Pantuflacı Muzaffer» diye anılmışdır. İlk 

işini yirmi yaşlarında iken 1921 de yapmışdır, 
Emniyet Müdürlüğü kütüğüı1de ilk tescil ta
rihi 11-1-1337 (1921) dir; 1965 de 65-66 yaşların
da gaayetle zinde ve pis işine devamda idi. Bir 
sinema yıldızının gardorobu- kadar zengin bir 

gardroba sahih olup, her işe çıkışında, gidece
ği semte göre dikkatle giyinir bir facire idi. 

Bibi.: Hürriyet Gazetesi, mart 1965, 

DENİZ (Ümid) - Gazeteci, muharrir; 1922 
de !stanbulda doğdu; asrımız başında yaşamış 
ediblerden Müfid Necdet Beyin oğludur, valide
sinin adı Müzeyyen Hanımdır. Kadıköy 7. İlk 
Okulunda, Yeldeğirmeni Orta Okulunda, Hay~ 
darpaşa Lisesinde okudu; 1940 da bu_. liseden 
diploma alarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa
kültesi ile aynı üniversitenin Edebiyat Fakül~ 
tesinin İngiliz Filolojisi derslerine devam etti 
ise de 1941 de muhabirlik ile basın hayatına 
atıldı ve gazeteciliği meslek edindi. · Tan, Son 
Telgraf, Gece Postası, Cumhuriyet, Tasvir, Son 
Saat, Demirkırat'. Yeni Tüıkiye, Her Gün, Za• 
fer, Yeni Sabah, İstanbul Ekspres, Milliyet, 
Hürriyet gazetelerinde muhabirlik, röpartaj ya
zarlığı, istihbarat şefliği, yazı işleri müdürlüğü 
gibi gazeteciliğin çeşidli kollarında çalışdı. Ak
ranı arasında seçkin bir kalem sahibi oldu; he
yecanlı, güzel konuşur, gazetecilik mesleğinin 
bütün vasıhların sahih muhitinin daima sevilen 
bir siması oldu. Yurd dışı muhabirlikle, demir., 
perde gerisi memleketleri haric bütün Avrupa 
memleketlerini, Orta Doğu memleketlerini, 
Hindistan ve Şimali Afrika memleketlerini do
laşdı ve çok ilgi çekici gezi notları yayınladı. 

1962 yılma kadar kitab halinde çıkmış telif eser· 
leri şunlardır: «Kıral Faruk bir canidir»' «Ki
ralık Kızlar», «Ölüm Perdesi», «Yalvarırım Ye· 
tişin», «Sessiz Harb», «Şeytan Geliyor»; terce· 
me eserleri de şunlardır: «Aşkı arayan adam», 
«Ölüm çenberi», «Karanlık Sokak», «Cezanı çe
keceksin», «Son Kurşun», «Ölüm bilmecesi», 
«Kaybolan cesed», «Kanlı maamma», «Aldatı]arı 
kadın»; beş de film senoryosu vardır; «Talihsiz 
adam», «Vahşi intikam», «Drakula İstanbulda,., 
«Cinci Hoca», «Serseriler». 

Ortanın üstünde uzun boylu, görünüşü hey
betli, hayli zamandenberi çenesinde fransız _ke
simi sakallıdır; yıl boyunca yakasmda bir ka
ranfil alameti farikası halindedir. Gazetecileı· 
Cemiyeti, Gazeteciler Sendikaıs,ı, Moda Deniz 
Kulübü, Taşlık Tenis Kulübü, Levend Kulübü 
üyesidir. İngilizce ve Fransızca bilir; Müfid a
dında (doğumu 1947) bir oğlu vardır. 

Bi:bl.: Kim Kimdir Ansiklopedisi 

DENİZ ABDAL. - Hadikatül Cevamiiıi 
kaydi21e göre Fatjh Sultan Mehmed ile birlikde 
İstanbul muhasarası ve cenginde bulunmuş 
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mazanneden bir derviş; kabri Şehremininde bir 
evin bağçeesinde idi. On altıncı asırda o civarda 
_l\ıiimaıı. İlyas (yahud Şü1c~dd~?) taraiınd·an 
yapdıran bir mescid }ialk ·ağzında. Denizabdal' · 
ın. adına :ıisbetle amla geJmişdir (B.: Denizab
dal Mescidi). Zamanımızda kabrinden nişan 
kalınamışdır. 

DENİZABDAL CA.l\11t - B.: Denizabdal 
Mescidi). 

DENİZABDAL CAMİİ SOKAĞI - Fatih 
İlçesinin Şehremmini . ~~hiyesinin Denizabdal 
ve Ereyli (Ereğli) mahalleleri arasında sınır 
sokakdır! Denizabdal Ç~şır,ı.e Sokağı ile Millet
Caddesi arasında uz~nır; .. Masıra Sokağı, Köp
rülü Mehmed Paşa Sokağı,. ve Börekci Veli So
kağı ile kavuşaklar varcjır: (1934 Belediye Şehir 
Rehberi; Pafta 10/73 ve 76). Bir araba rahat ge
çecek genişlikde kabat~ş. döşeli bir yoldur. Bi
rer ikişer katlı kagir ve ~hşab evler arasında 
4, 5 ve 7 katlı üç apartman vardır; 1 bakkal ve 
kasab dükkanı bulu.nan bu sokağın kapu numa
ları 1-25 ve 2:__22 dir (haziran 1965) 

Hakkı GÖKTÜRK 

DENİZABDAL ÇEŞl\lEŞİ SOKAĞI - Fa
tih İlçesinin Şehremini · ~ahlyesinde, bir kısmı 
Deıiizabdal Mahallesi ile ti-eyli (Ereğli) Ma
hallesi arasında sınır teş~i{ ·eden, bir parçası da 
Denizabdal Mahallesi içinde ka~an bir sokak
dır; Günaydın Sokağı ile Başvekil Caddesi ara
sında uzanır; Denizabq~l Camii Sokağı ve 
Seccadeci Sokağı ile kayµşakları vardır (1934 
Belediye Şehir Rehbe:rt;. Pafta 10/73 ve 76). 
Bir araba geçecek genişy.kde kaba.taş döşeli 
bir yoldur; ikişer üçer ~at_lı ahşab ve beton ev
ler arasıııdan geçer. Günaydın Sokağı ile olan 
kavuşağı köşeninde İnaq.iye yahud Raşidefen
di Tekkesi görülür, ayin günü pazartesi olan 
bir sadi dergahı idi; Denizabdal Camii Sokağı 
ile olan kavuşağında da bir su terazisi vardır. 
1 bakkal ve 1 terzi dü~kilnı bulunan sokağın 
kapu numaraları 3-39 ·. ve. 2-40 dıı: (haziran 
1965). 

Hakkı GÖKTÜRK 

DENİZABDAL KİREÇHANE SOKAĞI -
Fatih İlçesi'nin Şehremini Nahiyesinde- Ereyli 
(Ereğli) Mahallesindedir; Günaydın Sok9ğı 
ile Börekci Veli Sokağı arasında uzanır; Ma
sura Sokağı ve Koyuncu Sokağı ile kavuşakla
rı vardır (1934 Belediye Şehir Rehberi, Pafta 
10/73). Bir araba geçecek genişlikde paket ta-

şı döşelidir, bir kavis çizerek uzanır, eski ah
şab evlerinden ancak bir kaç bina kalmış be
ton yapılar a·rasındBil. geçer; 1. esvab temizle
yici, 1 tuhafiyeci, 1 kadın berberi, 1 kagıtcı, I 
arpacı, 1 bakkal dükkanı vardır (haziran 1965) . 

, Hakkı GÖKTÜRK 

DENIZABDAL MESCİD-İ - Hadikatül 
çesinin Şehremini Bucağı Mahallelerinden; 
1934 Belediye Şehir Rehberine göre (Pafta 
10, No. 76) aynı bucağın Nevbahar, Seyyid 
Ömer, İbrahim Çavuş, Ereyli, Arap Emini, Ör
dek kasab vl Molla sefer mahalleleri ile cev
rilmişdir. 

Sınır yolları şunlardır: Kızılelma Caddesi 
nin. bir parçası (Nevbahar Mahall~si ile), Gö
kalp ziya Sokağı (Seyyid Ömer Mahallesi ie), 
Vezir Caddesinin bir kısmı ve Günaydın Soka: 
ğı (İbrahiın çavuş Mahalesi ile) , Denizabdal 
çeşme Sokaginın bir kısmı ve Denizabdal Ca
mi Sikağı (Ereyli Mahallesi ile), Millet Cad
desi (Apaeıp:ini, Ördekkasab, Mollasefer ma
halleleri ile). 

İç sokakları şunlardır: Denizabdal çeşme 
Sokağının bir kısmı, Çıtık Sokağının bir kıs

mı, Hacamıatcı Sokağı, Ceccadeci · Sokağı, Baş
yekil Caddesi, Köprülü Mehmedpaşa Sokağı, 

Gaspiralı İsmail Sokağı, Köprülüzade Sokağı -
nın bir kısmı, Necibasım Sokağı, Kaşgarlı 

Mahmud So~ğı, Dervişpaşa Sokağı, Ahmed 
Vefikpaşa Caddesi, Hacı Zihnf efendi Sokağı, 

Veled Çelebi Sokağı, Şair Mehmed Emin So
kağınııi bir kısmı. · 

Denizabdal Mahallesinde 3 okul (Çapa Kız 
Sanat Enstitüsü, Çapa İlk Okulu, Şehremini 
Orta Okulu), 1 çeşme, 142 .dükkan ve 515 ·ev 
vardır; 1960 sayımına göre nüfusu 2860 kadın 
ve 2839 erkek olmak üzere 5699 kişidir (1963). 

Hakkı GÖKTÜRK 

DENİZABDAL . MESCİDİ - Hadikatül 
Cevami şu malumatı veriyor: «Şehremininde

dir; banisi Mimar İlyas bin Abdullahdır, mes· 
cidi mezarlığında medfundur, hicri 958 (M. 
1551) de vefat ettiği merkadi taşında kayıdh
dır. Bu mescidin. karşısındaki evin ardında bu
lunan diğer bir evin bahçesinde gömülü olub 
Fatih Sultan Mehmed ile beraber gelenlerden 
Denizabdai'ın bu mescid ile alakası yokdur, 
fakat mescid onun ismi ile meşhur olınuşdur. 
Minberini mevkuufat halifesi Ahmed Efendi 
koymuşdur, onun kabri de oradadır. Bu mesci
din -mahallesi vardır». 
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Dört k~gir duvar üzerine kiremit 
ahşab bir çatıdan ibaret bir bina idi, 
Caddesi genişletilirken yıktırıldı. 

örtülü 
Millet 

«Mir'atı İstanbul» müellifi merhum Meh
med Raif Beyin oğlu General Hakkı Raif Ay
yıldızda bulunan evrakı metrukesi arasında bu 
mescidi.n kapusu üteılfndeki kitabenin sureti 
olarak 6 beyitleik bir manzume vardır- fakat 

' ' mescidin İkinci Sultan Abdülhamid zamamn -
daki bir tamirinde konmuş bu kitabede mesci
din banisinin adı Mimar Şücaeddin diye yazılı· 
dır. İstanbu1da banilerinin adı «Şüca, Şücaed -
din» olan beş mescid daha vardır. (Cebecibaşı 

Mescidi banisi Cebecibaşı Şücaeddin Ağa; En~ 
serci (M:imarcı, Çivici) Mescidinin banisi En
serci Şücaeddin; Yemeniciler Mescidi banisi 
Şatır Uzun Şüca; Voynukşüca Mescidinin ba
nisi Şücaeddin İbrahim Efendi;. Ördekkasab 
Mescidinin banisi Şücaeddin Mehmed Efendi) ; 
Mehmed Raif Beyin Dehiz-abdal Mescidine aid 
olduğu kaydı ile istinsah ettiği kitabe suretin
de Mimar llyas yerine Mimar Şücaeddin adı-

nın nasıl bir münasebetle yazıldığı tesbit edi
lemedi; kitabe metni şudur : 

Hazreti Abdülhamid Hiııı ıidilet. menkibet 

Çok ibadeiihaneyi Imire · oldu çaresiz 

Hayli demdir işte bu cimi de olımqken han\b 

Kıldı Tevdidine ferman ol şebi kifver tıriz 

Eyledi Mimar Şüdieddin gibi bir kamilin 

Rühini lutfiyle şad ol şehriyan dilnttvAz 

Şevketti iclil olsun cihanda kamuran 

Cebhesıiyı secdegah odukca erb6bı niylz 

Yu... tarihin Be.lıai şevk ile ey ehli din 

«Gel şu n\ni cıimi zibiya kıl herdem n~az» 

Sene 1313 M. 1895-l891i 

Hakkı GÖKTÜRK 

DENİZATLI GEMİSİ (İstanbul sula~nda 
ilk) -'-- Aşağıdaki satirları Ali Haydar Emir•c 
in «Türk Tahtelbahircileri» isimli makaalesin
den alıyoruz : «.. . 1878 de İngilterede Liver-

Denizabdal Mahallesi 

( 1984 ~lediye şe1ıır Rebberinden) 
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pol'da Mister Garret tarafından yapılan bir 
denizaltı getnisinin (tahtelbahir'in) ilk tecrü· 
heleri yapıldı; düşman gemilerine gorunme· 
den su altından gelerek torpilini atacak bu 
yeni · silahın dom~nmalardaki yerinin ötıemi 

üzerinde hayli münakaşalar oldu. Garret'in 
gemisi 45 kadem boyunda idi. İki sene kadar 
sonra daha büyük ikinci bir gemi inşa edildi, 
tecrübeleri yapıldı, fakat son bir dalışında bir 
daha deniz yüzüne çıkmadı, içindeki fedakar 
gemicilerle birlikde kayboldu. Bu facia deniz
altı gemisi üzerinde çalışan fen adamlarını 

ümidsizliğe düşürmedi. İcad ettiği seri ateşli 
toplarla ölmez bir şöhret kazanmış olan İsveç" 
li mühendis Nordenfeld bu meseleyi dikkatle 
takib ediyordu, kaybo'lan denizaltı gemisinin 
noksanlarını aradı ve keşfetti, ve tstokholm'
de bir denizaltı gemisi inşa edereek 1885 de 
tecrübelerini yapdı, bu gemi bütün dalışların
da su altında seyirden su yüzüne çıkdı; Nor
de~t1feld'in gemisinin evsafı şu idi: boyu 64 ka
dem, eni 9 kadem, hacmi 60 ton ,su yüzünde 
sür'ati 9 mil, kömür tazelemeden aldığı mesafe 
150 mil, selametle dalabileçeği derinlik 50 · ka
dem, çift silindirli makinası 100 beygir kuvve
tinde, ve 14 kadem boyunda bir torpil taşıyor
du; mürettebatı 3 kişi• idi. 

O tarihde denizaltı gemileri büyük dev !et
lerin donanmalarında henüz yer almamışdı ki 
Nordenfeld'in inşa ettiği ilk denizaltı gemile· 
rinden birini 1886 da Yunanistan satın aldı, 

Salamin Tersanelerinde tecrübeleri yapıldı ve 
bu tecrübeler basından gizlendi. Adalar Deni
zinde hakimiyet yolunda Osmanlı Devleti Yu
nan donanmasının kazandığı bu silah karşısın
da kayıdsız kalmadı ve Nordenfeld'e iki gemi 
sipariş etti. İsveçli mühendis ile bir şirket kur
muş olan İngiliz Garret şirket adına İstanbula 
gelerek bir mukavele imzaladı; birine «Abdül
hamid», diğerine . «Abdülmecid» isimleri veri
len bu ilk ikiztür~ denizaltı getnisinin vasıfla
rı şu olacakdı: 

Boy 100 kadeın,en 12 kadem, hacim 160 ton 
su yüzünde sür'ati 12 mil, kömür almaksızın 

gideceği mesafe 900 mil, selametle dalacağı de
rinlik 50 kadem; makina 250 beygir kuvvetin
de; l4 kadem boyunyunda ikişer torpil taşıya
caklar ve güvertelerinde 1 pusluk iki Norden
feld seriateşli top bulunacakdı. Mürettebatı 1 
kaptan, 1 makinist, 2 zabit, 1 ateşciden mürek
keh 5 kişi idi. Gemilerin beheri için 18,000 al-

tın ödenecek, gemiler İstanbula parçalar halin
de getirilecek ve İstanbulda yerli amele tara-, 
fından monte edilecek, Mister Garret ve arka
d .. şlan tarafındd_n İstanbll(lda tecrübeler!i ya
pıldıkdan sonra tesellüm ediJec~kdi. Bedelle
rinin 28,000 altını yapıcılara peşin olarak öden
di, 8,000 altinda tesellümden sonra alınmak 
üzere bankaya yatırıldı. 

«Abdülhamid» ve «Abdülmecid» denizal
tı gemileri beşer parçadan mürekkeb olarak 
1887 de fstanbula geldi ve Tersanede Valde 
Kızağmı;la kurularak fevkalade merasim ile de· 
nize indirildiler, ve ikişer direk taşıyan gemi
lere türk bayrağı çekildi. 

Gemilerin tecrübelerinde bulunmaya ve 
onları tesellüme değerli denizcilerimizden 

.Develilizade _Halil Bey Kaptan memur edilmiş
di. 

Gemiler gündüz rıhtımda bağlı duruyor, 
ve tecrübeler gece Ha1içde yapılıyoıdu. İlk 
tecrübeler sadece denize dalıp çıkmak oldu, su 
. altında seyir tecrübesi yapılmadı, ve tecrübe· 
lerde de yalnız «Abdülhamid» kullanılıyordu. 

Dalmalarda da Garret ile iki muavini ve Ha
lil Bey Kaptan bulunuyordu. 

«Bir gece «Abdülhı;ımid» Hasköy ile Balat 
arasında 5 kulaç suya daldı, fakat sarnıçlarına 
aldığı suyu boşaltacak makina işlemeyince 

gemi. denizin dibine kadar inip oturdu. Garret 
ve iki yardımcısı dehşet içinde kaldılar, hata· 
yı birbirlerine yükleyerek çekişmeye başladı-

. lar, geminin içindeki havarim dört kişiyi · ne 
kadar yaşatacağı bilinmiyordu. Onlann şaş· 
kınlığını bir müddet seyreden Halil Bey Kap
tan tulumbaya yaklaşdı, ve elini tulumba val
fına atar atmaz makine işlemeye haşlayıp de-
niz altı su yüzüne çıkdı. · · 

Su altında -;-eyir tecrübeleri Garret'in tür
lü behaneleri ile hayli gecikdikden sonra bir 
gece yine Haliçde Fener önünde seyir için da
lındı. Geminin gövdesi ancak kaptan köşkü su 
yüzünde kalacak şekilde suya gömüldükden 
sonra seyir dümeni tanzim edilerek uskur ha
rekete geçirildi, fakat müdhiş bir hal oldu, ge
mi 45 derece bir meyil ile burnu üstüne diki
lerek uskur havada kaldı, Garret düşerek ya
ralandı, gemi seyir tecrübesinde bir metre bi· 
le yürümemişdi. Hemen sarnıçlar boşaltılarak 
gemi su yüzüne çıkdı ve rıhtıma dönerek bağ
landı. Bun.dan sonra Garret yeni bir tecrübe
ye cesaret edemedi, hükumete tecrübelerin ta-
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marn olduğunu, gemilerin tesellüm edilmesbi 
bildirdi. 

Tesellümde Tersane tantanalı bir gün ya
şadı. Padişahı temsilen Derviş Paşa pek erl-~en 
saatde Kasımpaşada Divanhaneye geldi. Bah· 
riye Nazırı Bozcadalı Hasan Hüsnü Paşa ve bü
tün behriye erkanı toplandı. «Abdülhamid,, de 
ağır ağır seyrederek Divanhane önüne geldi, 
tekmil Türk mürettebatı içinde idi: Süvari Ha
lil Bey Kaptan, makinist kolağası Mahmudpa
şalı Ali Bey, -yardımcısı İzmitli Şerefeddin 

Efendi, ınülazim Hasköylü Mehmed Efendi, 
ateşci Musa Çavuş; hepsi başlarında fes, don 
gömlekce, yalın ayak, dalış ve su altı seyir tec
rübesine hazır idiler. Fakat bu tecrübe yapıl
madı. Garret hiç sıkılmadan gemide k?çük bir 
arıza çıkdığmı söyledi. Gemi rıhtıma döndü. 
Bu garib hareketine rağmen Garrete fahri 
binbaşılık ile altın- imtiyaz nişanı verildi, ve 
iki denizaltı gemisi son tecrübeler yapılmadan· 
teselelüm edlmiş oldu. Garret tecrübeler için 
gelmek şartı ile memleketine döndü ve kendisin· 
den artık haber alınamadı, mezuniyeti bi.ttiğı

halde dönmedi ,izi güçlükle bulundu, gemilerin 
tesellüm edildiğini, eğer türk denizcilerine de· 
nizaltıcılık öğretmesi için çağırılıyorsa şu ~ta

dar aylıkla gelebileceğini bildirdi ve küstahc:ı. 
fahiş bir para istedi. 

!kinci Sultan Abdülhamid denizaltı gemi·, 
leri ile yakından ilgileniyordu. Bahriye naziri 
Bozcaadalı Hasan Paşa padişaha karşı müşkil du 
rumda kaldı, o sırada yüzbaşı olan Halil Bey 
Kaptanı çağırarak kendisine iki ·derece terfi ve 
nişan, nakdi mükafat vaad etti, türk bahriye· 
lilerinin bu gemileri kullanabildiklerini isbat 
etmesini rica etti. Bir salı günü Kasımpaşada 
kumandanlık önünde · «Abdülhamfd» gemısı 
dalma tecrübesi yapdı, yavaş yavaş suya gö· 
millen denizaltı beş dakika sonra gözden kay
boldu. Bahriye erkanı ve oıaya toplanan büyük 
bir halk kitlesi heyecan, telaş içinde idL Halil 
Bey Kaptan hem dalma hemde seyir tecrübesi 
yapıyordu. Geminin daldığı noktadan çıkına· 

<lığını görenler ne yapacaklarını bilemez hal· 
de iken «Abdülhamid» ilerde bir noktadan su 
yüzüne çıkdı; ve coşkun alkışlarla, sevinç 1ıa
raları ile karşılandı. Süvari ve. mürettebatı ya
rı çıplak bir halde geminin güvertesine çıka· 
rak halkı selamladılar. Fakat nazır paşanın 
terfi, nişan ve ihsan vaidlerinden bir -ses gele· 
medı·. . • ··ı~ ı p. 

:-'·.:-.ın 

Bu tecrübedea dört gün sonra pa<lişahdau 
«Tahtelbahirlerim lımite gitsin!..» emri g~ldi 
ve gemiler hemen o gün İzmite gönderildi. 

Son bir tecrübe İstanbulda Sarayburnun· 
da yapıldı ve bu tecrübede padişah bizzat· bu· 
lundu. Sarayburnuna köhne bir gemi kondu. 
«Abdülhamid» Gemisi sür'atle geldi, muayyen 
bir mesafede daldı ve torpilini hedefine · attı, 
köhne gemi bir an içinde battı. «Abdülhamid» 
ve onun gölgesi halinde kalmış «Abdülmecid» 
o gün Tersane rıhtımına bağlandılar, bir kaç 
gün sonra da Sütlüce kıyısında kı2ağa çekildi-

. ler ve orada çürümeye terkedildiler, 'tam yiı· 
mi iki yıl...» (Ali Haydar Emir, Türk Tahtel· 
bahircileri, Tarihi Bahri Sayfaları, 1916); (R: 
Denizaltı Gemisi Timsah). 

DENİZALTI GEMİSİ TİMSAH - Onseki· 
zinci yüzyıl başlarında Lale Devrinde Üçüncü 
Sultan Ahmedi'u onbeş gün on bf'Ş gece sür· 
müş oğullarının sünnet düğünü şenlikleri:;:ıde 

Tersane başmimarlığında bulunmuş İbrahim 
'':"endi adında bir zat tarafından yapılmış bir 
eğlence gemisidir; denize dalmış, gözden kay· 
bolarak su altında yürümüş, sonra tekrar su 
yüzüne çıkmış, dolayısı ile dünyamrı ilk deniz
altı gemisidir, Bu düğün üzerine «Surnaıri':!i 
Hümayun» adı ile bir eser yazmış olan o dev· 
rin ünlü şairi Seyyid Vehbi bu gemi hakkmda 
şunları yazıyor : 

«Düğünün ondördüncü günü (28 zilkaade 
1132, 3 aralık 1719, çarşamba) padişah deniz 
şenliklerini seyretmek için Aynalıkavak Kas
rına geldi. Seyirci kayıkları o kadar çok idi ki 
denizin yüzü kayık;la örtülmüşdü. Kürekleri 
kımıldatmanın bile imkanı yokdu. Haliçdeki 
gemilerin üstü ise mahşerden nişan dolu idi: 
Bu gün, deniz eğlenceleri arasında sabık Ter
sane mimarbaşısı İbrahim Efendinin timsahı 
binlerce insanı hayretden hayrete düşürdü. İb· 
rahim Efendi tarafından yapılan bu timsah su· 
reti üç çifte bir kayık büyüklüğünde idi. Ust 
çenesini açıp kapayarak deniz yüzünde· yarım 
saat kadar dolaşmış, sonra denize dalmışdı. 

Zevk ile seyredilen bu timsah çok takdir edil
mişdi. Fakat bir saat kadar sonra battığı· yer· 
den tekrar deniz yüzüne çıkınca, takdirler aşı-· 

rı heyecan ve hayrete çevrilmişdi. Timsah bu 
sefer ağzıI]-ı açıp durmuş~ açılan ağzından ren
garenk esvablarla beş nefer köçek oğlan fırla~ 
mış, timsahm sırtına çıkarak raksetmeye baş· 
lamışdı ... ». 
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Düğünden sonra bu gemının ne olduğu 
bilinmiyor; İbrahim Efendinin hayatı hakkın· 
da da başka kayda rastlanmadı. O tarihden 
sonra yapılan büyük saray düğünlerinde buna 
benzer bir gemi görülmez; denize dalıp çıkan 
timsah geminin inşa sırlarının İbrahim Efendi
de kaldığı bellidir. 
' DENİZALTI T"ÜNELt ((İstanbul. Asya 
ve Avrupa Kıea1an aı-asında) - İstanbul Bo
ğazı üzer.inde Anadolu ve Rum,_eli yakalarını, 

Asya_, ile Avrupa kıt'alarını bağlayacak bir as· 
ma köprü projesinin yaninda (B.: Asma köp
rü) geçen asırdan beri bir de denizaltı tüneli 
pr,ojesind~ ara sıra bahsedilir ve günlük ga
zetelerde meraklı fıkralar, fenni eğlenceler ka
bilinden yazılar yazılır; ve pek tez de unutu
lur. 

!stanbulda dudak dudağa gelmiş iki kıt'

ayı bağlayacak· Asma Köprü de, Denizaltı Tü· 
neli de, bilhassa zamanımızın teknik gücü için, 
tahakkuku imkansız işler değildir; sadece para 
meselesidir. 
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Denizaltı Tünelinin iki başı için umumi
yetle Avrupa kıyısında Sarayburnu - Ahırka· 

pusu arası ile Asya kıyısında Salacak - Harem 
arası gösterilir. Bu proje 1965 yılında da taze
lenmiş ve bu konuya en geniş yeri veren Hür
riyet Gazetesi olmuşdur. Aşağıdaki satııları o 
gazeteden· alıyoruz: 

«!stanbul'da Avrupa ve Asya yakalarını 
· birbir !erine bağlamak üzere yıllardır üzerinde 

durulan asma köprü'. konusundan ayrı olarak 
bu defa, emniyet mülahazaları ve ucuzluk se
bebiyle Ahırkapı. ile Salacak arasında asma 
sualtı tünelinin inşaatı ıiçih bir İsviçre finna
sının yaptığı teklifin Bayındırlık Bakanlığınca 
incelenmesine başlanmıştır. 

«Açıklamaya göre, İsviçreli !ngcom Ros 
firmasiyle bu konuda bir anlaşmaya varılabil
diği takdirde, iki buçuk kilometre uzunluğun
daki asma sualtı tüneli Ahırkapı·Salacak ara
sında 4 yollu olarak yapılacak ve takriben 400 
milyon liraya malolacaktır. Köprü bedeli eşit 
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Denizaltı Gemisi Timrah 

(Resim : Sabiha Bozcalı) 
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taksitlerle kredili olarak dört yılda öd,mecek
tir. 

«Bayındırhk B-akanlığnnca yapılan açık

lamaya göre, Ahırkapı-Salacak arasında yapı
lac~k asma sualtı tünelinin eşi ilk defa Kana
da'da yapılmış ve son olarak ta Fransa ile in
giltere'yi Manş Denizinin altından birbirlerine 
bağhyacak tünelin de aynı esaslar dahilinde 
inşası ıçın gerekli projeler tamamlanmıştır. 

Bakanlık, asma köprünün Boğazın tabii güzel
liğini bozacağına kani bulunduğu için asma 
köprü yerine asma denizaltı ~üneli projesini 
çok daha makul karşılamıştır. 

« Yine tünel teklifini yapan İsviçre fiı:ma
sının Türkiye'deki iki temsilcisi vasıtasiyle Ba
y:ındiı'lık Bakanlığ,,ına yap~lan müracaatta ve 
yürütülen müzakerelerde, asma tünelin, asma 
köprüden yarı yarıya daha ucuza çıkacağı -an-
laşılmıştı. Dört yollu tünel, Manş Tüneli gibi, 
çelik halatlarla askıya alınacaktır. Tünelin 
çelik halatlarla askıya alınacaktır. Tünelin 
dört yolu da · muazzam çelik borularla inşa 
edilecektir. rndişli gelişli vasıtaların yolları, 

çelik boruların içinden geçecektir. Ancak bu 
tünelinin ömrü _ asırları aşacaktır. 

İsviçre firmas:rnın temsilcileriyle yapılan 
müzakerelerde, asma tünelin su yüzünden 15 
metre aşağıda inşa edilmesi hususunda anlaş
ma hasıl_ olmuştur. Tünelin bundan daha sığ 

bir derinlikten geçirilmesinin deniz vasıtaları 

için tehlike teşkil edebileceği belirtilmiştir. 

«Bayındırlık Bakanlığı tarafından, bu çe
şit asma su tünelleri inşaatında tecrübeli bir Ka
nada firmasına gönderilen muhtemel projeye 
olumlu cevap al{ndığı takdirde, tünelin İsviç
re firması tarafından krediyle yapılması istene
cektir. Yetkililer, anlaşmaya varıldığı takdirde 
tünelin 4 yılda h1şa edilebileceğini belirtmiş-
lerdir. · · 'P' 

Ahır kapı - Salacak sualtı asma tüneli· 15 
metre derinlikten geçeceği için denizaltılarımı
zın seyrüseferine_ de mani olmıyacaktır. 

Nihayet Bayındırlık Bakanlığı ilgili'leri, as
ma köprü yerine asma bir sualtı tünelinin ter
cih sebeplerinden bir diğeri olarak da harp ha
linde bu tünelin köprüye nisbetle çok daha em
niyetli olduğunu söylemektedirler. Bayındırlık 
Bakanlığı, İsviçre firması ile son inşaat müza
kerelerine girişmek üzere Kanada'dan tünel 

proJsıne gelecek cevabı beklemektedir.» (Hür
riyet Gazetesi, şubat 1965). 

DENİZ ASKER OKULLARI İstanbul-
da kurulmuş deniz asker okulları şunlardır: 

Mühendislıanei Bahrii Hümayun - Türk 
donanmasına tahsil görmüş zabit yetişdirmek 
için Birinci Abdülhamid zamanında açılmış ilk 
bahriye mektebi; Kasımpaşada ·Tesanede Ter
sane Zındanının bulunduğu sahada bir binada 
acılmıs olan bu ınekteb, donanmada ve tersa-. . . 

nede büyük ıslahat yapmış olan Kaptanıderya 
Cezayirli Gazi Hasan Paşanın tamamen· kendi 
düşüncesinin eseri olarak açılmışdı. 

Gazı Hasan Paşanın kaptanıderya.lığı za
manına kadar, gerek eski kürekli gemiler 
(çekdiriler) devrinde, gerekse yelkenli gemi
ler ( (kalyonlar) devrinde Osmanlı Donanına
sınin bahriye zabitleri, türlü meziyet · ve kıy
mey leri ile temayüz etmiş neferler arasından 
yetişmişdi; mürettebatın en değerli olanlarının. 
sırtına bir üniforma giydirilerek zabit yapılır
dı; Gazi Hasan Paşanın kendisi de aynı yo!dan 
yetişmiş ve kaptanpaşalığa, büyükamiralliğe 

kadar yükselmişdi (B.: Hasan Paşa, Cezayirli 
Gazi). Harb gemisi inşasının mühim bir fen 
olarak gelişdiği ve deniz topculuğunun bir 
meslek haline geldiği XVII. yüz yılın ikinci 
yarısında türk donanmasının zabit sınıfı için bu 
durumu çok kifayetsiz bulan ve deniz seferlerin
deki muvaffakiyetsizliklerin başlıca sebeblerin
den biri olarak gören Gazi Hasan Paşa do
nanmanın şiddetle muhtaç -olduğu zabitleri 
yetişdirmek için bir mekteb açılması zarurre
tini aydrn bir vezir olan Sadırazam Halil Ha
mid Paşaya da kabul ettirerek bir bahriye 
mektebinin açılması için padişahdan iradesi 
alındı ve mekteb yukarda yerini kaydettiğimiz 
binada 5 şevval 1198 (11 ağustos 1784) tarihin· 
de törenle açıldı ki Gazi Hasan Paşa tarafın
da:ı. Kasımpaşada Kalyoncular Kışlasının yap
dırıldığı yıla rastlar (B.: Kalyoncular Kışlası). 
Bu ilk bahriye mektebinin binası zamanımız
da mevcud değildir; adı Mühendishanei _ Bah
rii Hümayun olduğu halde kapusunun üstüne 

· mermer bir taşda «Hendesehanei Bahri» yazıl
mışdı, bu ilk bahriye mektebi bu isim ile de 
anılabilir. 

Bu mekteb hakkında bilgilerimiz ço:\{ az 
ve mübhemdir; şöyle ki mekteb «Seyri Sefain» 
ve «İnşayi Sefain» isim'leri ile iki kısma ayrıl

. mışdı. Her iki kısım dörder sınıfa ayrılınışdı, 
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ilk sınıf «·4. sınıf», ve son sınıf da «1. sınıf» adı
nı taşıyordu. Seyri Sefa.in kismmın 2 muallimi, 
1 halifesi (muallim muavini) vardı ve bütün ta
lebe kadrosu 35 kişi idi; İnşayi Sefa.in kısmının 
ise 2 halifesi vardı ve bütün talebesi 10 kişi idi. 
Seyri Sefa.in kısmını bitirenler donanmaya ve· 
riliyordu ve donanmada gemilerde «Jurnal Ho
cası» (Gemi Katibi), «Çorba Hocası» (Gemi 
Anbar Memuru, İaşe Zabiti), «Baş Hoca» (Gemi 
Seyir Zabiti) oluyorlardı, ve zamanla bu zabit
ler kaptanlığa kadar yükseliyorlardı. İD§ayi &:ı
fain kısmını bitirenler tersane mimar.lan arası
na alınıyordu. Talebenin kıyafeti hakkında ke
sin bir bilgi yokdur, bilir.en başlarına kalyon
cular gibi şal sarmrış olduklarıdır, halk arasın
da akran ve emsali gencleden bu şal sarıkları 
ile ayırd ·edilmişlerdri. Bu ilk bahriye mektebi
nin ilk devresinde zama~in ünlü matematik bil
gini Gelenbevi İsmail Efendi bu rriektebde ma
tematik öğretmenliği yapmışdı. 

1788 de osmanlı tahtına .. oturan Üçüncü 
Sultan Selim yine bir asker okulu olan Mühen
dishanei Berrii Hümayuna büyük önem vermiş
di; 1795 de bu okula yeni bir bina yapılmış B.: 
Mühendishanei Berii Hümayun, başına «Mü
hendishane Nazırı» urivanı ile Nizamı Cedid 
ricalinden Abdullah Paşa getirilmiş, Mühendis
hanei Bahri'nin idaresi de o nazırlığa bağlan
mışd~. Ramiz Paşa 1803 den 1808 yılına her iki 
askeri okulu idare etti, bu devir içindedir ki 
Mühendishanei Bahrii Hümayunda da bazı ıs

lahat yapıldı. Seyri Sefa.in kısmında talebe kad
rosu 35 den 30 kişiye indirildi, buna mukabil 
İnşayi Sefa.in kısmının talebesi de 10 dan 20 ye 
çıkarıldı .. 

Seyri Sefa.in kısmına 3, İnşayi Sefa.in kıs
mına 2 muallim yardımcısı verildi, bunlar sa
dece mükazerecilik yapdılar, dersleri Mühen
disha·ı:ıei ·Berri'nin muallimleri verdi, o okulun 
son sınıf mualHıni aynı zamanda Mühendisha· 
nei Bahri'nin müdürü oldu. Cuma ve salı g~·n
leri tatildi, pazartesi ve perşembe günleri l\11ü0 

hendishanei Berrii talebesi arzi üzerinde tatb1.

kata çıkarılıyor, o gün boş kalan mekteblerine 
Mühendishanei Berrii talebesi gelerek ders gô· 
rüyordu, geri kalan üç günde de Mühendisha- · 
nei Behri talebesi kendi mekteblerinde halife
leri nezaretinde ders çalışıyorlardı. 

. Mühendishanei Bahrinin ilk sınıfına alına
cak çocuklar en az 12 yaşında idi; bahriye men
sublarının · oğulları için bu mektebe girmek, 

sıhhi durumu müsaid olmak şartı ile bir hak 
ola~ak tanınmışdı. 

1808 de Yukarı Boğaz kalelerindeki laz ya~ 
makların ayaklanması ile başlayan ihtilalde 
Ücüncü Sultan Selimin tahtdan indirilmesi, 
Dördüncü Sultan Mustafanın zamanındaki bü
yük anarşi Alemdar Mustafa Paşanın saltanat 
darbesi, on~ takib eden Alemdar Vak'ası, yeni
çerilerin azgınlık devri içinde berri ve bahri 
mühendishanelerin tedrisatı yüz üstü kaldı. Mü
hendishanei Bahrinin her iki kısmında zaten 
ancak 50 talebe vardı, çoğu mektebi terk etti, 
halifeler maaş alamadılar, mektebi bırakıp dı
şarda başka işler tuttular; İnşaayi Sefa.in tale
besi çekek yerlerinde, hususi gemi inşa tez
gahlarında iş buldular, mektebde ancak kiriıse
s·z bir kaç çocuk kaldı, ve Mühendishanei Bah
rii Hümayun böylece kendiliğinden kapanma 
haline geldi. Bu perişan hal 1821 yılına kadar 
sürdü ve mekteb bu durumda iken varlığının 
tek alameti olan binası da yandı: Kasımpaşada 
Kadımehm,edefenqi Maha\!lesinden çıkan ateş 
Tersaneye sirayet etmiş, Tersane Zındanı ve 
civarinı ve Tersane Eminliği köşkü ile Çorlulu· 
alipaşa Camiini yakmış.hatta Tersane önüne pa
lamarla bağlı bir gemi de tutuşarak yana yana 
Halicin karşı sahilline düşmüş, yangının deniz 
a.şırı Balat semtine sir~yetine sebeb olmuşdu. 

Yangından sonra Mühendish~nei Bahri ta
lebesi Tersanenin Parmakkapu denilen yerinde 
Errehaneye (Bıçkı Atölyessine) nakledildi. Bü- · 
yük bir mağaza olan bu bina Kasımpaşa Tersa-· 
nesinin son zamanlarında Gayrim.amul Anbarı 
binası ile Kereste Mağazı olan binanın arasın· 
daki yapıdır. Kitabesi yokdur, yanında bir çeş
me vardır; içi oldukca geniş olub odalara bö
lünmüşdür, bu son taksimat~n mekteb olduğu 
zaman yapıldığı söylenebilir. Yangın, Mühen
dishanei Bahri için kahır yüzünden lutuf olmuş, 
unutulmuş, yüz ü:stü bırakılmış mektebi ha
tırlatmışdı, Husrev Mehmed Paşanın ikinci kap
tanıderyalığmda (182·2 - 1827) Mühendishanei 
Bahrinin durumunun ıslahına çalışıldı, evveia 
adı değiştirildi, «Mektebi Fünunu Bahriye» ismi 
verildi; dolayısı ile idaresi Mühendishanei Ber 
riden ayrılmış oluyordu. Tersane kaptanları 
arasından seçilen liyakatlı bir zat, adı ınaale-

. sef tesbit edilmemişdir Mühendishanei Bahri-
' ye nazır müdür tayin edildi. Bahriye zabitleri· 

nin haftanın belli bir gününde mektebi gezerek 
gördükleri noksanları, istedikleri yenilikleri 
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mekteb idaresine bildirmeleri usulü kondu. Son 
sınıf talebelerinin mezuniyet imtihanları· da 
muallimlerinden gayri liman reisinin ve seç
kin kaptanların bulunduğu bir heyet önünde 
yapılmaya başlandı. Talebe sayısı da 200 e çıka
rıldı. 

İşte bu ilk bahriye mektebi, Mühendishanei 
Bahrii Hümlyun kırk yıla yakın Türk donan
masına ilk mektebli zabitleri yetiştirmişdir. 

Zamanımızdaki Deniz Harb Okulunun te
meli olmuşdur. 

Mektebi Bahriye, Mektebi Füntinu Bahriye 
•- Türkiyede ikinci deniz asker okulu olan 
Mektebi Fünunu Bahriye'nin temeli Mühendis
hünei Bahri'nin son sığındığı Tersanede Erı-e
hane denilen eski bıçkı atölyesind~ atıldı.· Bu 
okul Hüsurev Mehmed Paşanın ikinci kaptanı
derya.lığında (1822-1827) Mühendishanei Bah
rinin ıslahı yolunda kurulmuşdu (B.: Husrev 
Mehmed Paşa) ; ku;ulduğu tarihi ·kesin olarak 
tesbit edemedik. 

İkinci Sultan Mahmud Orta Havuzun inşası 
münasebeti ile bir gün Tersaneye geldiğinde Di
vanhanede tersane erkanı ile konuşurken Bahri
ye Mektebinin Etrehane binAsııiçl~ mevcud 200 
talebe_si ile çok sıkıntılı bir durunid;ıı bulunduğu 
padişaha arz · edildi ve mektebe başlı başına bir 
bina inşası için padişahdan iradesi alındı, ve bu 
işi o zaman kaptanpaşalık vekaletinde bulunan 
Ahmed Fevzi Paşa üzerime aldı (B.: Ahmed 
Fevzi Paşa, Firari Hain; cild 1, sayfa 365). Mek
teb binası için Kasımpaşada· Halice nazır bir 
tepe üstünde Cezayirli Gazi Has~n Paşanın ko~ 
nağı seçildi. Bu büyük ve köhne konak 1828 de 
satın alınarak yıkdınldı- ve yeriııe.yeni bir Bah
riye Mektebi binası yapdırıldı ki zamanimızda 
Kasımpaşada Bahriye (Deniz) Hastahan,esinin 
ortasında bir kulesi olan eski kısımdır. Yapı 

ancak hicri 1254 (M. 1838) y,ılınd~ tamamlandı 

ve kapusunun üzerine bir tarih kitabesi kondu, 
tarih beyti şudur (tarih mücevherdir): 

Noktai tarihi Ziver hisab idüb didim 

«Mektebi Behriye ihyi kıldı şehinşihı din» 

1254 (M. 1838) 

Mektebin eski bıçkı atölyesinden yeni bi
·naya, ikmalinin hemen tezine taşındığı muhak
kakdır. Mühendishanei Bahri gibi bu Mektebi 
Fununu Bahriye de dört sınıflı idi. İlk smıfına 
14-16 yaşındaki geneler alınıyordu ve ilk üç sı· 
nıfında iki senede bir yapılan imtihanlarla sınıf 

geçiliyor, bu suretle dört sınıflı mekteb 7 sene
de bitiriliyordu. Yeni binaya geçerkeni. Bahriye 
Mektebinin tahsil seviyesi de yülts~tilmek is· 
tenmiş, talebesinin Darülfünundan alınması ka
rarlaşmışdı. 

Mektebin yeni binaya taşındığı 1838 den 
Patrona Mustafa Paşamµ mekteb nazırlığına 

tayin edildiği 1847 senesine kadar geçen 9 yıl 

içinde Mektebi Bahriye yeni binasında da ır

zu edilen gelişmeye kavuşamadı. Yeni bina as
lında 400 talebeye göre yapılm~şdı. İçinde dört
yüz talebenin rahatca barınması gereken bina
nın ~u kadar talebeyi alamadığı görüldli, 
müstahdemleri kifayetsiz olduğunda.n temizli
ğine de gereği gibi bakılamadı. Darulfünun açıl
lamamışdı, Mektebi Bahriyeye oradan talebe al-:c 
mak da bir hayal olmuşdu. Talebeler çocukdu. 
İnşa.iye bölümü hemen muattal halde idi; bu
harlı gemilerin makinaları süratle. ğelişmJş, bu 
yeni makinaları idare edecek zabıtl~rin yetişti
rilmesi, seyri sefa.in bölümü de ihın-al edilıniş
di. Mekteb nazırı Patrona Mustafa Paşa (B:: 
Mustafa Paşa, İngiliz Patrona) bir ıslahat layı
hası hazırladı ve bunu kaptanıderyalık maka
mına verdi, lV.(ustafa Paşanın hazırladı bu ısla
hat projesinin başlıca maddeler şunlardır : · 

1 -'- Mektebin talebe kadrosu ençok 120 
olacak 

2 - Dört sınıflı olan mektebde tahsil müd
deti de 4 sene olacak · 

3 - İlk sınıfdan başlamak üzere talebe 
«Güverte» ve «Makine ve İnşa.iye» iki mesleki 
ihtisa şubesine ayrılacak · 

4 - Son iki sınıfda da «Makin~ ve İnşa.i
ye» şubesi, yine bu isimlerle iki ayrı şube ola
cak,· yani ilk iki yıl Makina ve · İnşa.iye üzerinde 
bir bilgi · edinen geneler son iki sert.ede yalnız 
makina ve yalnız inşa.iye de ihtisaslarını ta
mamlayacaklar. 

· 5 - Darülfunundan talebe temin olunun
caya kadar Mektebi Bahriyeye bahriye mensub
larının evladları alınacak, onlar kadroyu dol· 
durmadığı takdirde diğer meslek erbanın ço
cukları alınacak 

6 - Mektebe girebilmek için sihhi muaye
nede müsbet rapor almak, okuma yazma bilmek 
şart olacak, hatır ile asla talebe alınmayacak 

7 - Mektebin ilk sınıfına girmek için yaş 
haddi 14-16 olacak 

8 - Yabancı dil olarak fransızca öğren

mek mecburi olacak. 
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Meclisi Bahriye bu projeyi aynen kabul et
ti, yalnız iki madde ekledi: 

9 - Şimdilik Adalar Denizinde Ege Deni
zin.de ilerde ise Bahri Muhitde (Okyanosda) 
dolaş:nak üzere bir veya iki mekteb gemisi la
zımdır 

10 - Yabancı dil olarak fransızca ihtiyari, 
ingilizce mecburi olacak (Bu projedeki rakam
lar tarafımızdan konulmuşdur) 

Mustafa Paşa projesine bir de ders müfre
dat programı eklemişdi. 

Bu layıha:nın ve ders müfredat programının_ 
tasdik ve tatbiki Mektebi Bahriyede gelişme 
yolunda büyük bir dönüm noktası teşkil etti. O 
sıralardadır ki mekteb, Kasımpaşada sureti 
mahsusada yapdırılmış olan- binayı da terkede
rek 1850 de Heybeli Adada bulunan bahriye kı<t 
lasına nakledildi. Bu naklin sebebi şu idi : 

1828 senı;;sinde Sakızağacında bir Bahriye 
Hastahanesi yapılmışdı; binası çok küçükdü, 
Tersaneye de çok uzakdı. Tersaneye yakın, ge
niş ve havadar bir bina arayan Bahriye Nezare
ti Kasımpaşadaki Bahriye Mektebinin hastaha
ne için çok uygun olduğunu gördü. Mekteb · bi
nasının hastahaneye çevrilinesi için mektebe 
bir yer · bulmak gerekiyordu. Mekteb için de 
Heybeli Adada yine 1828 yılında inşa edilmiş 
Bahriye Kışlası münasib görüldü (B.: Deniz Has
tahinesi) ve mekteb Kasımpaşadan Heybeli Ada
ya götürüldü. 

Heybeli Ada Bahriye Kışlası bir . dörtgenin 
ü.ç çizgisi boyunca inşa edilmiş bir binalar mec
muası idi: müteaddid koğuş' ve odalardan mü· 
rekkeb asıl kışla, bir hünkar kasrı, bir cami, bir 
hamam, bir hastahane ve sair müştemilat. Ka
pusunun üzerindeki kitabesinin tarih beyti şu
dur (tarih mücevherdir): 

Rif'ata as cevher asa kışl~ya t6rihi 

«Kelde mellana bina bu kışlayı Mahmud H 1 » 

1244 (M. 1828) 

Kasımpaşadaki Bahriye Mektebi inşasından 
12 sene sonra «Deniz Hastahanesi», Heybeli 
Adadaki bir gemiciler kışlası da inşasından 22 
se.cı.e sonra Bahriye Mektebi olmuşdu, binaL,r 
hüviyetlerini değişdirdiler, fakat kapuJarında

ki kitabeler yerlerrinde kaldı. 
Bahriye Mektebi Heybelideki kışlaya nak

ledildiğinde cami yanındaki hünkar kasrı ders
hanelere tahsis olundu. Büyük salonuna padi
şahların ziyaretleri için bir taht kondu ve· bu 
salonun kapusuna şu levha asıldı : 

Rütbetül ilim, aler-rüteb 

(İliın rütbesi bütün rütbelerin üstündedir) 

Abdülmecid 

Bi,n Mahmud Han 

1266 (M. 1850) 

İşte bu levhadaki tarih, Bahriye Mektebi· 
nin Heybeliye nakli tarihidir. 

Bu İstanbul Ansiklopedisinin kalem arka
daşlarından ve Topkapusı,ı. Sarayı Müzesi ile 
Deniz Müzesinin eski müdürlerinden merhum 
Hal~k Yusuf Şehsüvaroğlu «Yüz sene evvel 
Kasımpaşada açılan ilk Bahriye Mektebi» isim
li makaalesi11de bu büyük mektebin -ilk yılları 
içindeki talebe hayat ve nizamını şöyle anlatı
yor: 

«Kalkma yatma ders, paydos ve yemek 
' ' zamanları trampete vurularak bildirilirdi. T~-

lebe seher vaktinde kaldırılırdı, yüz yıkanıp 

sür'atle giyindikden sonra ilk iş abdest almak 
olurdu, ve beş vakit namazda mutlaka adbest 
tazelenirdi. Sabah ve öğleden sonra iki ders ya
pılırdı, öğle paydosundan başka teneffüs yokdu. 
Dershanede asfa konuşulmazdı. Dershaneye her 
sınıf avluda tabur olarak girerdi. Kendi arala
rında müzakereler koğuşlarında yapılırdı. Mu
allim tarafından sorulan suJ.allere cevab vereme
mek ayıp sayılır, böyle bir talebe tekdir edilir, 
tekerrüründe dayak cezası alırdı. Dayak, asker 
ocaklarının kadim geleneği olarak yüzü koyun 
yatırılan talebenin kaba etlerine bildi°rilen sa
yıda değnek vurınakdı, pek haysiyet kırıcı idi, 
onun içindir ki talebe dayak cezası almamak 
için derslerine elinden gelen gayreti gösterirdi. 

«Yemekhanenin adı Lokanta idi. Talebeye 
kendi aralarında olsa bile efendimsiz konuşma
maları önemle tenbih edilmişdi.. 

« Yat trampete-si yatsı nam.azından bir saat 
sonra vururdu. Koğuşlara gidip soyundukdan 
sonra isteyenler arkadaşlarından birinin yatağı 
üzerinde toplanarak bir müddet daha ders mü
zakeresinde bulunabilirlerdi; uyuyanları rahat
sız etmemek şartı ile izin verilirdi. Gece nö
betcisi zabitler, yanlarına aldıkları bir kaç bah
riye neferi He koğuşları sabaha kadar bir kı:tç 

kere dolaşırlardı. Kavga eden iki talebe yaka
landığı zaman; sebebi ne _olursa olsun mektebin 
geleneği olarak yaşca küçük olana 15, büyük 
olana da 20 değnek vurulurdu, ve her ikisi 24 
saat katıksız ekmek verilerek hapsedilirdi. Bir 
arkadaşının herhangi bir şeyini haber verme
den almak hırsızlık sayılırdı, ilk seferinde yüz 
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değnekle meydan dayağına yatırılır (B.: Da-· 
yak),, tekerrüründe_ ikiyüz değnekle meydan 
dayağı atıldıkdan sonra 3-6 ay prangaya vuru
lur ve bu ağır hapis cezasını çekdikden sonra 
mektebden tard ·edilirdi. Askerlik kurraasını 
bahriyeden çekmiş bir nefer okuma yazma bili· 
yorsa ve Bahriye Mektebine girmek isterse gen
cin bu arzusunun tahakkuku için kolaylık gös
terilir, kendisine gereken kitablar verilerek ki
tabet ve hendese derslerinden imtihan edilir, 
muavaffak olursa mektebe ahnırdı. 

«Mektebin üniforması kışın koyu lacivert 
çuhadan stire pantalon, kısa gemici kaputu ve 
fes idi, setire üstüne tokası çapalı bir kemer bağ
ı-anırdı; yazın kaba beyaz ketenden pantalon ve 
kırmızı çuhadan mintan giyilirdi. Mintan, frak 
kesiminde bir ceketin adı idi, şu fark ile ki ar
ka kuyruk kısmı yokdu, önü açık durur, iki 
yanında üçer süs düğmesi vardı, mintan altına 
da göğsü boyun hizasına kadar örten bir fanila 
giyilirdi. O devirin bahriye neferl;ri gibi bele 
kuşak sarmazlar idi..» (Haluk Y. Şehsüvaroğlu). 

Bahriye Mektebinin ilk devirlerinin ünifor
ması üzerine elimizde son derecede dikkate de
ğer bir vesika vardır ,uzun boylu," -bıyıklan he
nüz terlemiş yakışıklı bir delik;:ı.~lınm bir boy 
portresidir; İstanbulda Beyoğlund-a Vasil Kar
gopulo Fotogfarhanesinde çekilmiş olan resmin 
arkasına kurşun kalemle ve çok güzel bir yazı 
ile «Rifat Beyin bahriye talebelerinden» 1baresi 
yazılmışdır;· sahhaf - koltukcu Nizameddin Ak
tuç vasıtası ile Keçecizade İzzzet Fuad Paşaya 
aid bir evrak tomarı arasında elimize geçmişdir, 
delikanlmın kiyafeti şöy:ledir: pantalon yerine 
İskoçyalılar veya· Yunanlı efzonla,r gibi diz ka 
pağı hizasına kadar inen kısa bir eteklik giy
ınişdir, baldırlarında işlemeli tozluk, üstünde· 
yine işlemeli bir cebken, başında da püskül ke
narından 2-3 parmak kadar uzuri. fes vardır; 

cebkeninin işlemeleri arasında· ve iki ön köşede 
birer ay-yıldız nişanı vardır. Aynı kiya:fet ;Je 
!zıet Fuad paşanın da en çok 3 yaşında iken 
çekilmiş bir resmi vardır. Paşanın doğum tari· 
hi 1860 olduğuna göre bu resimlerin 1862-1863 
arasında çekilmiş olması gerekir, Sultan Azizin 
ilk saltanat yıllarıdır, ve kim olduğunu tesbit 
edemediğimiz Rifat Beyin bahriyeli talebesi, 
o sırada Heybeli Adada bulunan_ Bahriye Mek
tebinin talebelirinden biridir. Halk nazarında 
asla beğenilmeyeceği muhakak olan bu ünifor
manın kabul edilmesi ile kaldırılması bir olmuş 

olacakdır ki elimize bu resimler geçmemiş ol
saydı Bahriye Mektebi tarihçesinde kesin olarak 
unutulmuş olacakdı. 

Mektebi Fünunu Bahriye (Bahriye Mek 
tehi) zamanımızda «Deniz Harb Okulu» adını 
almışdır. 

Bahriye İdadisi - Mektebi Fünunu Bahri
ye (Bahriye Mektebi), kara ordusu için açılan 
Harbiye Mektebi gibi yüksek bir askeri meslek 
ve ihtisas mektebi olarak açılmışdı .. Kendine lü· 
zumu ,olan talebeyi gereği gibi yetiştirmek üze
re piyade, topcu, tıbbiye idadileri gibi 1852 - · 
1853 arasında bir de Bahriye İdadisi açıldı. Dört 
sınıflı olan bu mekteb Kasımpaşada Tersanede 
tayin edemediğimiz bir binada açılmışdı. 1864 .. 
de bütün askeri idadiler (piyade, bahriye, top
cu, tıbbiye) Galasarayı İdadisi binasında bir 
idare altında toplandılar, ayrı ayrı _kadrolarda. 
talebeler oldukları halde idadi tahsillerini müş· 
terek gördüler, diplomalarını aldıkdan son'ra
dır ki asıl mesleki asker mekteblerine dağıtıldı· 
lar. Fa.kat bu müşterek eğitim ve öğretimden 
fayda görülemedi, bilhassa Bahriye İdadisi ta
lebesi için bilakis kötü oldu; Mektebi Bahriyeye 
verilecek gençler için idadi tahsilinde yalnız 
nazari bilgiler kafi değildi, gemici olan çocuk
ların o çocukluk yaşlarında iken deniz ile ıll
fetleri lazımdı, gemi hayatına. alımmaları la
zımdı, gemicilik aletleri gözle görüp tanımala · 
rı, elleriyle kullanmaları lazımdı. Diğer askeri 
idadiler için de böyle idi; 1878 de askeri idadi
ler Galasarayından alınarak müstakil n:ıüessese
ler hala.inde dağıtılırken Bahriye İdadisi de 
Heybeli Adaya götürüldü. Adada Bahriye Mek
tebinin dershane binası ile vapur iskelesi ara· 
sında 1861-1862 de Sultan Aziz tarafından yaptı
rılan büyük ve ahşab bir köşke . yerleşdirildi. 
1908 de bu köşk yeni kurulan Ticareti Bahriye 
Mektebine verilerek Bahriye idadisi sınıf~arı 
Bahriye Mektebi binası içine alıridı. Bahriye 
Mektebi içinde bu ·Bahriye İdadisi sinıfları za
manımızdaki Deniz Lisesinin temeli olmuşdur. 

B~.hriy.e Rüşdiyesi - 1875 de ilk askeri rüş· 
diyeler açılırken Bahriye İdadisine talebe yetiş
dirmek üzere Kasım paşada hastahane: arkasın·· 
da .bir binada bir de Bahriye Rüşdiyesi açılmış· 
dı (B.: Rüşdiye Mektebleri); bir müddet sonra 
Bahriye Katib Mektebi de bu rüşdiye binasına 
nakledildi (B.: Bahriye Katib Mektebi). Bahri
ye Rüşdiyesi meşrutiyetin ilanından az sonra 
Heybeli Adadaki Bahriye Mektebi için yeni bir 
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tahsil sistemi kabul edilerek Bahriye idadisine 
talebe alınmamasına karar verildiğinde lağ-

vedildi. 

Bahriye Katib Mektebi - Bahriyede do
nanma teşkilatı içinde ve gemilerde katiblik 
ayrı ihtisas isteyen bir işdi; katibin ayrıca ge
mi seyrü seferinden anlaması, gemici eğitimi 
görmüş olması lazımdı. Osmanlı. d-0nanmasının 

ilk okur yazar zabitleri. arasında katibleri Mü
hendishanei Bahrii Hümayunun Seyri Sefa.in 
kıs,nı yetiştirmişdi. Mühendishanei Bahrinin 
yeriııi alan Mektebi Bahriye güverte, makina 
ve . inşa.iye zabitleri yetişdirmeye başladı, ka
tib sınıfı menşe'siz kaldı. Bunun üzerine Ka- · 
sımpaşada havuzlar arkasında bir binada üç 
sınıflı bir katib mektebi açıldı. Biri Bahriye 
Rüşdiyesi açılınca katib mektebi de .. üç sınıf
dan iki sınıfa iııdirilerek rüşdiye mektebinin 
binasma nakledildi, şöyleki bahriye rüşdiyes> 
ni bitirenler bahriye idadisine geçiyorlardı, bu 
çocukların içinden katib olmak isteyenler iki 
sene katib sınıflarına dewmdan sonra oradan 
«brik .katibi» rütbesi ile diploma alacaklardı;·. 
sonra sırası ile «korvet katibi». «firkateyn ka-

' tibi», «kalyon katibi» olacaklar,, binbaşılıkla 
güverte zabitliğine geçecekler; giderek gemi 
süvarisi olabileceklerdi. Katib Mektebi 1909 

da . lagvedildi. 

Haddehane Mekte•bi - Haddehane Kasım
paşada eski tersanede demir ve bakır gibi ma
denleri levha ve çubuk-tel haline getiren bü
yük bir. atöliye- fabrikanın adıdır. Ahşab krl
yon teknelerinin bakır levhalarla kaplanmaya 
başlanması ve bu münasebetle har.b gemileri
nin zırhlı adını alması üzerine İkh'i.ci Sultan 
Mahmud devrinde kurulmuş, som saç ve çelik 
tekneli buharlı gemiler devrinde de büyük bir 
önem almışdır. 

İstanbulda miri fabrikalar, bu arada bil
hassa askeri fabrikalar çoğalınca buralara iş

ci-amele bulmakda güçlük çekildi, bu sıkıntı 

tersane haddehanesinde de oldu. İkinci Sul
tan Abdülhamid devrinde kendi işci ve. amele
sini tanı ihtisas ile kendisi yetişdirmesi düşü
nfüerek tersane haddehanesinde «Sibyan Ko
ğuşu» adı. altında bir çırak mektebi açıldı. Bu 
koğuşa İstanbul halkının ayak takımına men
sub çocukları alındı, iç çamaşırlarına varınca
giydirilip kuşatılarak iaşe ve iQateleri temin 
edildi. Haddehane Sibyan . Koğuşuna girmek 

için şartlar en az 12-16 yaş arasında bulunmak, 
vücud yapısı ve sihhati gireceği ağır işe da
yanıklı, sağlam olmak mahallesinden · bir hüs·· 
nü hal kağıdı getirmek ve müslüman ·· evladı 
olmakdı. Çocuklar gündüzleri haddehanede çı -
rak olarak çalışırlar, geceleri koğuşda, başda · 
okuma yazma ve adabı diniye gelmek üzere 
iki saat nazari ders görürlerdi. Bu sibyan · ko- · 
ğuşu için azami yaş haddi 19 idi, sonra hadde- · 
hanenin veya tersane fabrikalarından herhan
gi birinin ücretli işçi kadrosuna alınırlardı. 

İstanbul Ansiklopedisine kiymetine baha 
biçilmez notlar ve hatıralar tevdi etmiş olan 
Üsküdarlı halk şaıri Vasıf, Hoca (Vasıf Hiç) de 
çocukluğunda bir müddet Haddehane Sibyan 
Koğuşunda bulunmuşdur ,(B.:. Hiç, Vasıf). 

O devrin adetince, Haddehane Sibyan Ko-
. ğuşu üzerine Lütfi adında biri tarafından 

«Destanı Sibyan» adı ile bir desta11 yazılmış

dır; bu destanın aşağıdaki metnini Tahir Alan
gu'nun «Çalgılı Kahvehanelerindeki . Külhan
beyi Edebiyatı» isimli eserinden alıyoruz. T. 
ptlangu destan~n elindeki. nushas•nda okuya-! 
madığı kelimeleri göründükleri şekilde kay
detmişdir; biz, o şekle yakın ve bir mana ve
rebilen kelimeyi, koyduk ve o. kelimeleri bir 
mutarıza içinde kaydettik. İfadesinden destan 
yazarı Lütfi'nin haddehane · sibyanlarından' 
olub tulumbacılık aleminde yeni yeni kanad 
çırpmaya: başlamış biri olduğu anlaşılıyor:, 

destan şudur : 

1 . Sene biniçyüz senesinde heınan 

İr-ade buyurmuşdur Sultan Abdülhamid Han 

Basılıp ceridelere clmuşdur ilin 

Sınıf küşid olsun· salıi sibyana • 

2 . Nüfuzu padişah •emri yerine geldi 

Şikirdan cümle3i şad olub geldi 

Nız&m olduğunu cümlesi bildi 
• 

Söyle müjde olsun sabi sibyana 

3 . S,,... kumandanımız .. ol Arif Paşa 

Devri alem durdukça sen binler yaşa 

Gezib kışlamızı eyle iemiişıi 

İsmi ver şan olsun • sabi sibyana . 

-l • R~·mı şerifin yi~i . yedisi 

Kışlamıza girdi~ Kadir gecesi 

Bu şeb hinesine giıs°in cümlesi 

Ye!kıden ruhsat ol~· sabi sibyana 
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5 • Hüseyin Efendi kışlaya girdi 

Çarkçılar i9inde yok.dur menendi 

Cümle zabıtana verir emri 

Emir ilan olsun sabi silıyana 

6 . Kışlammn öiıü bahir limandır 

Kwnanda borusu derde dermandır 

Bize divan hem zabıtandır 

Söyle bu şeb divan olsun sabi sibyana 

7 • Akşam sabah nöbet bekleriz 

Zabıtan gelir diye yolun bekleriz 

Yatıya gitmeye candan severiz 

İz~ beyan olsun salıi sibya.na 

8 • Analar atalar evladım bekler 

Bize izin vermez paşalar !beyler 

Bu şeb gelir diye yolumuz gözler 

Bu da _hicran olsun sabi sibyana 

9 ·• (Evciler) kı.ılada kalır bir _gece 

Hanesine gider ertesi gece 

Bana onbeş günü g6ÇSln deyince 

Günler hasret olsun sabi sibyana 

10 • Abdest alır sibyan namaz vaktinde 

Namaza gideriz beş vakit ,ıınde 

Cemaat arkada imam ilerde 
Şöyle iman olsun sabi slbyana 

11 . Saat onildde oluruz divan 

Cem olur bir yere sibyan şikirdan 

Çağmnz :- Çok yaşa Abdülhamid Han 

Şibid ( enam) olsun sabi sibyana 

12 . Nuş ederiz kahve kahvehanede 

İki üç saat vardır ııntısaade 

Herkes refikiyle zevkü ııef6de 

Zevkü sefa olsun sabi si'byana 

ıs . Pazar geceleri .nııhıat \'erilir 

İki posta gidip ikisi gelir 

Yatıya gidenlerin gönlü ııid- olur 

Pazar seyran olur sabi sibyana 

14 . Sibyan hocası Ali Efendi 

Gelmemiş eihine .misli ~neli 
Geldi kabahatli dişin. bilendi 
Güllü aııiYan olsun salbj sibyana( 'l) 

15 . Erkiinı barb için çifte kolaiası · 

Sibyan bölükleri gönül (cilisı) 

Talim kumandam kudret davası 

Emret tabur olsun sabi sibyana 

16 . Çire yok böyle takdirde nabından( 'l) 

Yaradan etmesin bizi müzdan ( ? ) 

Bende bir diyim eder gani Yezdan 

Hakdan ihsan sabi sibyana 

1 7 . Lütfi hizmetde tamam eyledi 

Kışla devriinunda şan eyledi 

Sibyana çifte destan söyledi 

Yadigar olsun sabi sibyana 

Kadim behriyeliler, kalyoncular İstanbul

da türlü yolda haşarılık ile meşhurdu; bahri
ye efradının bu şöhreti İkinci Sultan Abdül
hamid zamanında da devam etmişdi. 

Haddehane sibyanlarının üniformaları o 
devrin bahriye · neferleri üniformasının aynı 

idi.- Bu benzerliğin tesiri ile olacak Haddeha-, 
ne Sibyanları bıçkın meşreb gençler olmuş-
lardı. Yakın geçmişin yangın tulunbacılığı 

aleminde, bu arada çalğılı kahvehanelerin se
maici, destancı, manici gençleri arasında bah
riyelilerin hemen hepsi haddehaneli idi. 

Gemilerde. makinaları iyi idare edecek, 
kullanacak,' koruyacak çarkçı efrada donan
manın şiddetle ihtiyacı vardı, hatta bu efradın 
ağır hizmet olan gemiciliği meslek edinmeleri 
şarttı. Haddehane Sibyıan koğuşundan ise. an
cak tersane fabrikalarında çalışacak usta ye
tiştirilebiliyordu. 1998 meşrutiyetinde donap
maya büyük önem verilirken bilhassa bu, nok
ta üzerinde de duruldu, ve Haddehane Sib
yan Koğuşunun hem nazari ve amelt tedrisa
tında hem de idaresinde ıslaha muhtaç pek 
çok nokta görüldü. Mevcut çıraklarını yetişti

rip çıkardıktan sonra kapanmasına ve yerine 
bir Çarkçı Çırak Mektebinin açılınaı:ıına karar 
veı,-ildi, 1908 den itibaren - Haddehaneye yeni 
çırak-öğrenci alınmadı ve Haddehane Sibyan 
Koğuşu böylece 1910 da kapandı. 

Deniz Gedikli Erbaş Okulu - Hayatını 
donanma hizmetine bağlö.mış, harb gemi· 
lerinde gemiciliği meslek edinmiş bahriye 
efradını, deniz gedikli küçük zabitlerini ye
tiştiren müessese olarak Deniz Gedikli Erbaş 
Mektebini ba,zı- tarih yazarları Türkiyenin en 
eski bahriye mektebi olarak görürler. İstan

buldaki kadim tıb ·medreselerini İstanbul Üni
versitesinin tarihçesine bağlayan görüşün . ay-
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nıdır; şöyle ki, Deniz Gedikli Erbaş Mektebi
nin temeli, denizciliğin kürek devrinde ve da
ha İstanbulun fethinden evvel Gelibolucla ilk 
Osmanlı tersanesinin yanında, önce Pençik . 
Oğlanlarından, az sonra da Devşirme Oğlan

ları arasından seçilmiş «Azeb» lerin talim ve 
terbiye gördükleıi Azebler Kışlasıdır derler. 
(B. Azebler; Acemioğlanları; Yeniçerililer). 
Donanmamızın en eski gedikli bahriyelilerine 
alem olmuş «Azeb» ismi «Bekar Gene, Bekar 
Uşağı» demekdir, donanma hizmetinde bu
lundukları müddetçe evlenemezlerdi. İstan
bulun fethinden sonra bu kışla tersane ile bir
likte İstanbula nakledilmiştir. 

İstanbul Tersanesi Kasımpaşada kuru.1-
.muşdu. Gemi inşa tezgahları, kalafat yerle:ri, 
anbarlar ve bir forsa-kürekçi zindanı ile (B. 
Forsa; Kürek; Tersane Zındanı) oldukça ge
niş bir sahayı kaplamış olan Kasımpaşa Ter
sanesi hududu içinde donanmanın donanma 

' gemilerinin gedikli efradı· olan Azebler için 
bir kışla yeri bulunamamış, onlar için de Ha-_ 
licin öbür yakasında ve Tersanenin karşısın

da Unkapanmda «Azeb Odaları» adı ile bir 
kışla yapİlmışdı. «Oda» o devirlerde ~Kışla» 
karşılığı kullanılmış bir isimdir, !stanbuldaki 
iki büyük yeniçeri kışlası da «Eski Odalar» ve 
«Yeni Odalar» isimleriyle meşhurdur. Unka
pamndaki Azeb Odalarının camii ve hamamı 
da «Azebler Camii» ve «Azebler. Hamamı» a
dı ile anıla gelmişdi. Azeb Odaları denilen 
kışla XVIII. yüzyılda kürekli gemilerinin ye
rini yelkenli harb gemileri kalyonlar alıp da 
«Kalyoncu» adı ile yeni bir sınıf bahriye aske
ri kurulduğunda kaldırılmışdı. O kışlanın ca
mii ile hamamı isimlerini muhafaza ederek 
zamanımıza kadar gelmiş, Atatürk Bulvarının 
açıldığı sırada yıkdırılmışdır. 

Yukarda kaybettiğimiz gibi K.'asırripaşa 

Tersanesi sahası içinde bir bahriye kışlası 

kurmak , imkanı bulunamadığından yelkenli 
gemilerin gedikli efradı olan kalyoncular da 
bidayetde Galatada ve Kasımpaşada bekar o· 
dalarına, hanlanna yerleştirilmiş, hatta bir 
kısmı hamamlarda ve kahvehanelerde mekan 
tutmuşlardı. Donanmanın İstanbulda bulun
duğu sıralarda donanmanın gedikli efradı kal
yolculanmn böyle bir hayat tarzı içinde di
siplinlerinin temini imkansız olmuş ve kal
yoncular İstanbulun günlük hayatında büyük 
zabıta vakalarına sebebiyet veregelmişlerdi. 

(B. Kalyoncular). Tersane ve donanmada ilk 
büyük islahatı yapan Kaptanıderya Cezayirli 
Gazi Hasan kalyoncuları mutlak askeri disip
lin altına almak için onlara Kasımpaşada Ter
sane civarında «Kalyoncular Kışlası» adı He 
büyük bir kışla yaptırmışdır. (B.: Kalyoncu
lar Kışlası; Hasan Paşa, Cezayirli Gazi). 

1826 da Yeniçeri Asker Ocağı kaldırıldık

tan az sonra gedikli kalyoncular da kaldırıl
mış, yerlerine «Asa.kiri Bahriy» almışdı. 19 
20 yaşlarinda bahriye efradı olarak donanma
ya alınan gençler üç sene donanma hizmetin
de bulunmuş, sefer zamanında gemilerde, se
fer dönüşlerinde de kalyoncular Kışlasında 
barınmışlardır. Bahriye efradı acemi nefer ola
rak donanmaya alınıp talim ve terbiyeden 
'ı,onra tam denizci olarak yetişctikled zaman 
terhis -edilm!işler, donanmadruı ayrılma.şiardır. 

Yelkenli gemilerin yerini buhar.iı harb gemi
leri alınca, gemiciliği meslek olarak seçmiş, 
bir buharlı harb gemısının çeşidli işlerinde 

ihtisas sahibi olmuş gedikli bahriye efradina 
~iddetle ihtiyaç duyuldu. Türk bahriyesinin 
istikbali, hayatı, kudreti için yapılacak en mü
him işlerden biri, tek meslek ve sanatları o
lan gemicilikde uzun müddet hizmet edecek 
bir küçük zabit, gedikli efrad sınıfının ku
rulması görüldü, . ve çok geç, ancak 1913 de 
tahakkuk etti. · 

Askeri hizmetini bahriyede ifa eden ef
rad içinden okuma yazma bilen ve neferliği 
sırasında gemicilikte üstün liyakatları görü
lenler gedikli küçük zabit olarak donanmada 
kalabileceklerdi ve gedikli. küçük zabit olarak 
donanmada 17 sene hizmet edeceklerdi. 19-20 
yaşlarında donanmaya nefer olarak gelen bir 
gencin gedikli sınıfına geçtikten sonra küçük 
zabit olarak rütbeleri ve tahsisatlal'ı şöyle tes
bit edilmişti: 

Gedikli namzedi 300 kuruş aylık 

3. Sınıf gedikli 500 ,. ,. 

~- Sınıf gedikli 750 " 
,. 

1. Sınıf gedikli 1000 )> " 
Gediklilere günde bir nefer ~ayını ve se

nede bir kat esvab ile çamaşır verilecek, bun
larin arasında gemilerin makina dairelerinde 
~alışacak olanlara ayrıca iş esvabı verilecekdi.. 
Namzedlik müddeti 2 sene idi, üç sınıf gedik
lilikde de her 'sınıfda beşer yıl hizmet edecek
ch. Bu suretle 17 _ yıllık gediklilik hizmetini 
dolduranlar askeritekaaüd kanununa göre 
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tekaaüd edilip kaydı hayat şartı ile maaşa bağ· 
lanacaklai:-, ayrıca ellerine verilen bir şehadet
name. İie Liman Dairesinde,· Seyrisefain İda
resinde, Deniz Fenerleri İdaresinde çalışmak 
isterlerse tercih edilerek vazifeye alınacaklar
dı. . Gediklilik hizmetine 22-23 yaşlarında gir
miş ve 39-40 yaşlarında emekliye ayrılmış bir 
gediklinin istikbali bu suretle temin edilmiş 

oluyordu. 

Bahriyede neferlik hizmetini ifa ederek 
terhis · edilen efradın nazarında dışardaki 3er
best hayat daha cazib olduğu için gedikli ki5.
çük zabitliğe ist;ekli olanlar donanmanin ihti
yacını karşılamadı. Bunun içindir ki yeni bir 
yol arandı. Gedikli küçük zabitleri 15-17 yaş 
arasındaki goct~klar arasp1dan seçip yetişdir

me, dolayısı ile bir «Gedikli küçük Zabit Mek
tebi (Gedikli Erbaş Mektebi) kurmak düşünüi
dü.». 

Birinci Cihan· Harbinin i'lk yıllarında önce 
bir; «Bahriye Makirıacı Çırakları Mektlbi» l çıl
dı..ve okul bina.si olarak Tersane._öni.inde demir
li «Muini Zafer»· korveti tahsis edildı; son.r~ 
bir de «Gemici Çırakları Mektebi» açıldı, bu 
iki~ci mektebe. de okul bin~sı olarak «İclaliye .. 
korveti tahsis edi:lcli .. Her iki çırak . mektebinin 
talebeleri istisnasız çok ·dar· gelirli ailelerin ev
ladları .oldu, bu çocuklar bir yandan sokaklara 
düşüb hayta olmakdan kurtuldular, bir yandan 
da. donanmanın gedikli küçük zabitlerinin men
şei temin edilmiş oldu. 

· Çırak mekteblerine 15-17 yaş arasinda ah
na_cak çocuklar beş sene talini, terbiye ve tah
sildei'ri sonra gedikli küçük zabitliğe • .. namzed 
sınıfindan başlayacaklar·· idi. Çırak mektebk
rinde bulundukları müddetce .sair bahriye ef· 
radı gibi kendilerine her ,sene iç çamaşırı,, ayak
kabı; ·iki kat iş esvabı, bir kat yazlık bir k;:ıt 
da kışlık harici, adamlık üniforma verilecekdi. 
Çırak çocuklara her gün bir_ nefer tayını, ve 
her ay birinci sınıfda 5, ikinci sınıfda 10, üçün
cü sınıfda 15, dördüncü sınıfda 20, beşinci sı

nıfda 25 kuruş ceb harclığı - aylık verilirdi. Çı
rak mekteblerini · bitirenler (20--22 yaşında) ge
dikli namzedi oldular, ve oncian sonrac· gedikii 
küçük zabit nizamnarnesine. t~bi olarak donan-
ma. hizmetinde terfi ettiler. ',., 

Birinci Cihan Harbi sonunda İ918 .· müta
rekesinde Türkiyenin istiklali tehlike :karşısın
da kaldı, dolayısı ile bütün teşkilatı iie türl: 
bahriyesi ve bütün gemileri .üe türk donanma-

sı yok olmak üzere idi. Sevr Muahedesi Osman
lı Devleti donanması olarak 600 tonluk 13 gab· 
bot ve torpidoya müsaade veriyordu. 

Türk Donanması, Türkiyenıin _istiklali il~ 
beraber ancak büyük zaferden sonra kurtuldu. 
Türkiye Cumhuriyeti· Hükumeti türk donan-. 
masını ihya ederken ele aldığı en önemli işler
den biri de deniz asker okulları ve bu arada 
deniz gediklilerini yetişdirme oldu. Cumhuri
yet devrinde eski çırak mekteblerinin yerine ye
ni tersanenin kurulduğu Gölcükde «Deniz Gedik
li Erbaş Mektebi» açıldı. Bir müddet· sonra bu 
mekteb İstanbulda Kasımpaşada «Divanhane" 
denilen eski bahriye nezareti binasına nakle· 
dildi; bu bina da kifayetsiz görülerek Deniz 
Gedikli Erbaş Mektebi halen bulunduğu B~y
lerbeyindeki feriye sarayına nakledildi ve bu~ 
rada yeni tesislerle öylesine geılişdi ki yalniz 
memleketimizin değil, doğµ Avrupanın en bü
yük ve mükemmel deniz asker okullarından 

biri oldu. 

Bu güzel müessesenin tarihcesine okulu)l, 
günlük hayatı üzerine müşahede notlarımızı 

da eklemek ve bu maddeyi okulun resimleri ve 
öğrencilerinin ünif0l'ma1ı resimleri ile tezyin 
etmek istedik; okulu ziyaret için izin ricası ile 
yazdığımız. mektuba okul kumandanlığından 
cevab verilmedi; 1966 yılının haziran ve tem
muz aylarında Deniz Gedikli E'rbaş Okulunun 
kuma11,danhğında bulunan zatı bu İstanbul 
Ansiklopedisinin teessüfünü, eserin metni için
de tesbit ediyoruz. 

Efradı Cedide Mekteb~ - Askerlik vazife
sini ifa, etmek üzere silah altına alınan genc
lerden bahriyeye ayrılanların donanma gemi
lerine dağıtılmasından önce bir yıl eğitim gör
dükleri bir kışla_ mektebdir. Yeni bahriye ci
radı bütün çocukluğu denizle hoşrolarak geç
miş y.alı ouşağı gençler olsa bile askere · alınır 
alınmaz donanma hayatına giremeyecekleri 
kabul edilm;ş, çeşidli görevler ile gemilere d~-

. ğıtrldıklarında kendilerinden beklenilen hizme
ti layıkı ile ifa edebilmeleri için böyle bir mek
tebde bir yıl sür~cek talim ve terbiye il eyetiş · 
dirilmleri zaruri görülmüşdür. 

-Efradı Cedide Mektebi meşrutiyetin ilanın
dan sonra donanmada yapılacak 1S"lahat ıçı:ı 

müşa\fir olarak davet edilmiş Amiral Gambel 
Pa~anıi.ı. hazırladığı projeye uyularak 1909 da 
Kasım paşada Kalyoncular Kışlasında kuru 1-
muşdur. 
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Efradı Cedide Mektebinin mevcudu 6 bi:i
lüğe ayrılmışdır: Bu altı bölükdeki bütün ef
rada akaaid, sıhhat bakımı ve askeri · terbıye 
üzerinde. dersler verilmiş, mavzer tüfeğini kul
hı.nması, kürek çekmek, yelken talimi, gemi 
temizliği, gemide çamaşır yıkama, esvab tami
ri öğretilmişdir. Sonra mutaha:ssıs bahriye ne
feri yetiştirmek için her bölükde kurslar var
dır; nefer . bu kurs-larda,n yalniz birine devarrı. 

·eder. Bir bölüğün kadrosu içindeki efrad qi.r 
kaç kursa ayrılmışdır, şöyle ki: 

. L Bölük - Serdümenlik, sıhhiyecilik, dal-
gıçlık 

2. Bölük - Telsiz telgrafcılık, yav('.ılıx 

3. Bölük - Torpidoculuk, rri.ayıncıhk 
4 B ·-ı-· 1 ,.,. · . k k l k h . o_u_{ -- ,.c1ıcunı , c:m::ıcı ı , , aydrr,-

likcililt 
·5_ Bölük - Varda bandıracılık, borazanJık 

(boru, fifre, trampet) 
6. Bölük - Sanayi (ateşci'lik, makinistlik, 

gemi ocaklarının idaresi) . 
Abidin Da.ver 1909 da muhabir olarak ça

lışdığı Tasviri Efk.a_r Gazetesinde «Bahriye Efra
dı Cedide Mektebi» başlıklı bir haber yazısında 
şunları yazıyor': «Şeker bayramı alayında pacii
şa~ın yoluna dizilmiş askeri . kıtalar arasındr, 

· bir bölük bahriye askeri· tertemiz ve pek mun
tazam üniformaları, metin ve hatasız vaziyet
leri, sert v·e keskin yür:üyüşleri ile derhal göze 
çarpıyordu. Zabitlerinden· birine bu · bölügün 
hangi geminin askeıi olduğunu sordum: Öğ
rendim ki bu muntazam ve levend tavırlı bah
riye .askerleri harb gemUerine dağıtılacak ef· 
radı cedide imiş, Kasımp:a:ş~daki Efradı Cedide 
Mektebinde talim ve terbiye gören yalı uşağı 
·genclermiş ... ». 

Deniz Haı-b Okulu - Heybeliadadaki Bah
riye Mektebi 1928 den sonra Deniz Harb Oku
lu adını almışdır. Türk Ansiklopedisinde «De-
niz Harb Okulu,. maddesi, bizim yukarda «Mü
hendishanei Bahrii Hümayun» ve «Mektebi 
Bahriye, Mektebi Fünunu Bahriye» isimler! 
ile iki ayrı madde halinde topladığımız r~oila
rm, ifade farkı He ,aynı gibidir; O iki okulun 
tarihçesi; geçirdıkleri safhalarla Deniz ifarb 
Okulunun dört eski devri olarak kaydedilmiş:· 
Mektebi Bahriyenin Deniz Harb Okulu adını·· 

·· alması da, tarihçede beşirid devir olarak kay
dedilınişdir; Deniz Harb, Okulu hakkında aşa
ğıdaki satırları Türk Ansiklopedisinden alıyo
ruz: « ... 1929 da deniz okuÜarı Deniz· Mekteb~ 

leri ve Kursları Müdürlüğüne bağlanmış,. ida
di sınıfları Bahriye Lisesine· çevrilmiş,. B;:ı.lıriye 
Harb Okulunun 4 yıla çıkarılan eğitim süresi 
ikiye bölünerek ilk iki yılı okulda, son· iki yı1ı 
da okul ve eğitim gemilerinde (makiirn öğren
cileri fabrika ve gemilerde) hizmet etmeye ay
rı:mış, bir de muamele memuru sınıfı kurul· 
muşdur. Böylece Deniz Lisesinden çıkan öğ

renciler güverte, makina ·. ve kaiib kollarına ay
rılır olmuşdur. Okulun programları pratik ve 
daha · çok mesleki· konularda düzen,·eıtımişdir. 

Asteğmen olarak güverte bölümünden çıkan-

. lar, üçüncü öğrenim yılını çeşidli kurslar (top· 
cuİuk, torpide, mayıncılık, telsiz, seyir ve piya
decilik), dördüncü öğrenim yılını teğmen .. ola
rak donanma stajında geçirmeğe bağlı tutul
muşdur. Makina bölümü bu iki yıli okulda öğ
renim yapmakla tamamlar oldu. Okul gemisi 
ile yapılan geziler dışında, dört yıllık· öğrenim 
l 953 den beri okulda uygulanır bir hale konul
muş, türlü sınıflar, uzmanlık eğitimi de bun
dan · sonraya eklenmiş · bulunmaktadır» (Türk 
Ansiklopedisi). · 

Deniz Harb Okulunun tarihçesine okulun 
günlük hayatı üzerine· müşahede notlarımızı 

da eklemek ve bu maddeyi okulun resimleri 
ve öğrencilerin üniformalı resınıleri ile tezyin 
etmek isterdik; okulu ziyaret için izin ricası ile 
yazdığımız mektubu okul kumanda L1lığından 
cevab verilmedi (B.: Müh_endishanei Bahrii 
Hümayun; Bahriye Mektebi). 

O.eniz Lisesi - Heybeliadadaki Bahriye 
Mektebinin, idadi sınıfları 1928 de Deniz· Lisesi 
adını almtşdır·;" . ve memleketimiz medarı ifti
harı asker okullarından biri olmuşdur. 1928 yı
lrna kadar tarihçesi yukarda Mektebi Bahriye 
maddesinde tesbit edildi. Okulun günlük ha
yatı üzerine müşahede notlarımızı da okumak 
ve bu maddeyi okulun. resimleri ve öğrencile7 
rinin üniformalı resimleri ile tezyin etmek fa

tedik, okulu ziyaret için izin ricası ile yazdığı· 
· mız mektuba okul kumandanlığındı:m cevab 
verilmedi; 1966 yılının haziran ve temmuz ayla
rında Deniz Lisesi kumandan1ığmd~. bulµnan 
zate bu İstanbul Ansiklopedisiı:ıin·'tees'süfünü 
eserin metni içinde tesbit ediyoruz· (:B.: · Bahri
ye· Mektebi; Bahriye İdadisi).· 

Mızıka.cı Çırıı.kla.r{ Mektebi - Bahriye ban
dolarını musiki, ve. bilhassa batı musikisi üze
rinde sağlam · bilgili gen.derle beslemek jçin 
İkinci Sultan 16dülhamid zamanında, tesbit 
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edemediğimiz bir tarihde bir mekteb açrlmışdı; 
mekteb K~sımpaşada Kalyoncular Kışlasmda 
bu mızıkacı çocuklara dershane-meşkhane ve 
yata,khane olarak ayrılan koğuşlardı. Talebele
rine o· devrin bahriye neferi üniforması giydiril
di; bu mektebin çocukları tarafından teşkil edil
miş bir baı1do takımı İstanbulda «Bahriye Sib
yan Mızıkası» adı ile şöhret bulmuşdu; yazın 
bazı cuma ve pazar günleri Taksim Bağçesine 
götürüfür, halka açıkhava konseri verilirdi. Bir 
cuma günü de bu çocuk bandosunu padişah din
lemek istemiş, Yıldız Sarayına giden Bahriye 
Sibya11 Mızıkası Sultan Hamidin marşı ile baş
layarak on kadar marş, polka ve vals çalmış, 
hükümdar adına birer okkalık kutularda Hacı
bekir şekeri ve birer altın ile taltif edilmişlerdi. 
Bu mektebin ne zaman kapandığı ve dolayısı 
il Bahriye Sibyan Mızıkasının dağıldığı tarihi 
tesbit edemedik. Tahmin ediyoruz ki Haddeha
ne Sibyan Koğuşu He·· birlikde kapatılmış ola
cakdır. 

«Ertuğrul Bandosu», «Donanma Bandosu» 
ve «Merkez Bandosu» isimleri ile üç bahriye 
bandosu 1912-1914 arasında adamsızlık yüzün
den konserlerde ve törenlerde tam ahenk ile va· 
zife göremez hale geldi ve bir mızıka mektebi
ne şiddetle lüzum görüldü, bilhassa muallim 
Lanke Bey'in teşebbüs ve gayreti ile böyle bir 
mektebin açilmasına karar verildi ve 1916 da 
dört sınıflı «Mızıkacı Çırakları Mektebi» açıldı, 
kadrosu 50-60 çocuk olarak tesbit edilmişdi, bi
rinci sınıfına 14-16 yaşında çocuklar alınacakdı. 

Denizaşanın Kayığı 

(Resim : Ömer Tel) 

Mekteb olarak Tersane önüne çekilmiş Tirimüj·· 
gan Vapuru tahsis edildi. Hızıkacı çocukların 

meşkhane-dershaneleri, yatakhaneleri, yemek
haneleri gemi içinde idi. Talebeye bahriye ne
feri ünüorması giydirildi. Bir bandonun bütün 
sazlarına aşina olmak ve bir sazını mükemme
len çalmak için gereken nazari ve ameli mu
siki derslerinin yanında bu mızıkacı çırakları 

bahriye askeri eğitimi de gördüler, gemici eği
timleri makinacı çıraklarının aynı idi (B.: Ma
kinacı Çırakları Mektebi). 

Deniz Asker Okullannm Okul Gemileri -
lB.: Ertuğrul Firkateyni; Seliniiye Firkateyni; 
Hüdavendigar; Heybetnüma; Nüveydifütuh; 
İclaliye Korveti; Muinizafer korveti; Hamidiye 
Kuruvazörü; Savarano Yatı). 

DENİZAŞAN (Mustafa İhsan), - Macera.
sever qir sporcu; 1903 de İstanbulda doğmuş, 
Beykoz Spor kulübünde yüzme ve kürek spor
ları yapmış, 1932 de 5,5 metre uzunluğunda 

«Ankara - İstanbul» adını koyduğu tek yelken
li bezden kayığı ile tek başına bit Akdeniz se
yahatına çıkmış, bütün Akdeniz kıyı memle
ketlerini dolaşmış, bu arada Mısırda Nil neh
rine girerek Asuvan'a kadar çıkmışdır; 30 ha
ziran 1932 de Salacak önünden hareketle baş
layan bu tehlikeli deniz gezisi dört sene sür
müşdür. Sabahın erken bir saatinde Marmara
ya açılan Mustafa İhsan Denizaşan yanına ot
dan yapılmış bir minder-yatak,· ve bir kaç par
ça çamaşır ile bir gramofon, türk milli marşla

rını havi plaklar, bir tencere, 
bir gazocağı, bir teneke gaz ya
ğı, bir mikdar konserve, bir sıh-

hiy~ çantası, bir fıçı su, ,Mavzer 
marka bir tabanca, 300 mermi, 
muhtelif cins balık oltası, bir 
fotograf makinası, bir çalar sa
at, 3 cankurtaran yeleği, bir 
balta ve Türk Bayrakları ile 
Beykoz Kulübünün forsunu, bir 
de can yoldaşı olarak Yumuk 
adlı köpeğini almışdı. 

1964 de bu macerasını Hür
riyet Gazetesinin bir muhabirı
ne nakletdiği zaman altmışbir 
yaşında bulunan sporcu: «Ayni 
şartlar içinde yeni bir seyahatın 
düşüncesi içindeyim, iş karar 
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vermekde; fakat bu sefer yanıma bir genç ar
kadaş almak istiyorum ... » demişdir. 

1941 de evlenmiş, bir kız evladı olmuş, 1961 
de o kızdan iki torun sahibiydi. Hayatı hak
kında başka bilgi edinilemedi : 

Bibl.: Hürriyet Gazetesi, temmuz 1964. 

DENİZ AŞCILARI - Limanda bir sandal 
.ile dolaşır seyyar esnaf; biri patroiı-aşcı, öbü
rü çırak-kürekci, mutlaka iki kişidirler; köfte
ciler ve tava balıkcılar olarak da ikiye ayrıla~ 
. bilirler; Galata 'Köprüsünün her iki yanındaki 
vapur iskeleleri önünde, o iskeleye yanaşmış 
yolcularını almakda 6lan vapurların ikinci 
mevki yolcularına tahsis edilmiş baş tarafında 
giriş yeri önünde kürekcisi iskeleye veya va
pura kanca atıp durarak icrayı ticaret ederler; 
Haliçde kayık iskelelerini, dış limanda bilhas
sa balık akını zamanlarında balığa çıkmış san
dallar arasında dolaşırlar. 

Ustası da çırak-kürekcisi de istisnasız kül
hanbeyi meşreb gene adamlardır, kılık kıya· 

fetleri ile hırpani, pırpırı olurlar, hele yazın 

çırak-kürekciler daima yalın ayaklı olurlar. 
Kayığın içinde mustatil şeklinde bir. kara 

saç mangal vardır, köfte v.e balık kızartmak 

için ateş, bu mangalda yakılan tahta parçalan 
He temin edilir, ve işin gelişine göre alev alev 
ateş. durmadan uyandırılır. 

Köftenin etinin cinsini araştırmamak la· 
zımdır, ete katılan ekmeğin mıkdarı da insafın 
son· haddindedir; tavada kızartılan balık i!,e, 
mevsimine göre irice istavrit, uskurrirtl-kolyos· ve 
palamutdur; palamut, başı atıldıkdan sonra iki 
bıçak darbesi ile dörde bölünerek yaka ve kuy
ruk parçaları olş.rak kızartılır. 

Kullandıklar:ı ekmek yuvarlak ekmekdir; 
köfte yahud balık, bir maşa ile tavadan alınıp, 
dörtde bir ekmeğin ortası yarılarak ekmek 
içh1e konmak suretiyle müşteriye verilir; köf
tenin ve balığın yanma bir parça domates, bir, 
sivri biber koyanlar da vardır. 

İskelelerdeki halk arasında, yahud vapur
ların ikinci mevki yolcuları arasında müşteri
leri ayak takımından kimselerle askerler ve 
bazı av~re geneler, çocuklardır. 

Deniz aşcıları ,seyyar esnafın gariblerin
den, mihnet ve meşakkatle geçinenlerdendir; 
zamammızda hepsi türk ve müslümandır (B.: 
Deniz Bakkalları, Deniz Manavları); Cumhuri
yet devrinden önce İstanb:ul Limanında. deniz 
bakk.aUarı gibi deniz aşcıları da tamamen rum 

idi; yelkenli gemiler devrinde ise deniz aşcılı
ğı, ayak takımı harcı parlak işlerdendi; rum 
deniz aşcıları destilerle şarab da bulundurur, 
isteyene bakır maşrabalarla verirlerdi. 

DENİZ AYGIRI - «Aslında bir balık ise 
de balığa kat'iyen benzemez, en büyüğü 10-14 
santimetre boyunda tla olur; fakat pek muhte· 
şem ve heybetli bir manzaraya malikdir; ba
şı küheylan başına benzediğinden dolayı gerek 

bizde gerek ec
nebilerde Deniz 
aygırı (Cheval 
marin = Deniz
atı) adı veril-

mişdir. Yedi kö 
şeli olan vücu
du sarı ile ka
rışık açık 

kahve rengin
de, ve bagaya 
benzeyen S( rt 
bir madde ile 
kaplıdır. Yüz-

geçden mahrum 
bulunan kuyru 
ğunun ucu. saat 
zenbeleği 15ibi 
helezoni olup 
bununla deni

zin al tııida ot·· 
lara sarılıp dı,.ır 

Deniz Aygırı duğu gibi iki 
(K. Deveciyandan) aded deniz ay-

gırı yekdiğerine yakın bulundukları zamart 
kuyruklannı birbirlerine sardıkları da görü1-
müşdür.- Gerek başında gerek ensesinde kıla 

müşabih bir takım münferid lifler vardır, ve 
bunlar balığın yelesini teşkil ederler. Sırt yiiz 
geci kuyruğuna yakın, yan kanadları kulakla· 
rının yanında olup bir çıft de hurdebini karın 

yüzgeçleri sidikliğin tam üzerinde bulunur. De
niz aygırinın tenasül tarzı pek acaibdir; erkeğin 
kuyruğunun altında bir kesesi vardır, dişisi 

yumurtalarını mezkıln keseye koyar, erkeğin 
tohumu kendi. kesesi içinde bulunan yumur
talara tesir etmesi üzerine yavrular hasıl· olur; 
yavrular maişetlerini temin edecek büyüklük 
alıncaya kadar .kese içinde kalırlar. Her deniz· 
de (ve İstanbul denizlerinde) bulunur; ufak 
mukaşşeratı yerler. Kendi üzerinde yenilecek 
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et olmamasından dolayı bazı .meraklılar tara
fından yalnız seyretmek için toplanırlar. Çok 
eskiden bunlar bazı hastahkların tedavisii1cle 
kullanılır imiş, şimdi bu maksadla arayanıar 

yokdur» (Karakin Deveciyan, Balık ve Balık

cılık. 

DENİZ BAKKALLARI - İstanbul limanı
nı:ı kayıklı sandaBı seyya~· ~snafından; Cumhu~ 
riyet devrinden önce, Türk Kabot-aj kanunu
nun bulunmadığı yüz yıllar boyunca bu deniz 
b_akkallarnın hepsi rum, hatta yunanlı idi, li
manı dolduran ve çeşidli yabancı bayraklar çek· 
miş gemiler .arasında bir çifte, iki çifte kayıklar
larla dolaşırlar, her nevi ,bakkaaliye eşyası ile 
bilhassa müskirat satarlardı; yaniarında yinl:. 
kendi cinslerinden yalabuk bir rum oğlanı çırak 
bulundurmak da adeta· gelenekleri olmuşdu, bu 
oğlanlar vasıtası ile cinsi sapuk ve korsan buz· 
ması yunanlı kaptanlarla yakın dostluk kur~r
lar, korsanlı.ık malı satıcılığı, yataklığı yapariar, 
ve· yine yunanlı, italyan, maltız, fransız, ingiliz 
kaptanlara, gemicilere ~eyanıscilik, muhabbet 
ciellallığı hizmeti görürlerdi. . 

«Siman nam deniz bakkalı çırağı şabıemred 
Lefetrin . Kara Panayot namı He maruf brik 
kaptanı taraf_ından kaçırıldığını iddia etmesi ile 
Balçık'dan limanımıza dönen merkum kaptanın 
gemisinde Lefter Oğlan bulundukda kaçmlma
yub rizası ile gittiğini ifade etmekle .bakkal Si
mon bu kerre çırağı akçe sirkati ile· ittiham et
miş isede bühtan olduğu aşika~ olub veJeakin 
merkum oğlanını üzerinde zuhur iden rri.arkal:ı 

bir a1tun saatin 1302 salinde (M. 1884-1885) de
nizde maktu.len naşi bulunan Galata'da Havyar 
Hanı sarraflarından Andon nam şahsa aid oldu
ğu o zaman sarraf Andonun mad.ıİnası tarafın
dan vaki ifade ve bu kerre kadının saati gördük
de kocamın saatidir diye beyan etmesiyle sabit 
olub merkum çırak Lefler Oğlan ile bakkal Si
mon sarraf Andonun kaatilleri olmak · töhmeti 
ile derdest ve te~rkif edilmişierdir» · (Sabah, 1303 
= 1885-1686). 

«Ayvalıkdan zeytin yağı hami.ılesi ile gelen 
Kalitimas nam çırnıkın kaptanı Yani Kosten+i 
maa köstek bir .gümüş saatinin deniz bakkalı

yuna11lı Kiryakoriun çırağı uygunsuz güruhun
dan Sarı Yani nam şabıemred oğlan tarafından 
sirkatedildiğini iddia etmekle merkum. oğlan 

derdest edilmişdir,. (Sabah. 1306 = 1888-1889). 
«Deniz bakkalı Ando11 ve şabıemred çırağı 

Panayot ve gemici Kefalonyah Ligor ve refiki 

· Yani gece merkum bakkalın kayığında . işret 

idüb merkum iki 11efer gemiciler kayıkda iş

ret ve muhabbet ile iktifa etmeyüp Panayotu 
gemilerine götürmek istediklerinde zuhur iden 
arbedede kayık devrilüp merkum bakkal· An
don gark ve nabud olub Kefalonyalılar ile 
merkum çırak derdest edilmişlerdir. Gemiciler
den Ligorun don ve gömleğinde kan lekesi dahi 
görülmekle bakkal Aııdonun katledilüp denize 
ilkaa edildiği zannı hasıl olmuşdur» (Sabah, 
1309 = 1891-1892). 

«Deniz bakkalı Yorgi gemilerine fahişe ge· 
tireceği vaadi ile akçelerini alub getirmediğin
den !spiro nam yunanlı kaptan ile iki gemici 

· tarafından Galatada bir meygedede şediden 

darb edilüb merkum Yorgi fevt olmağa kap
tan firar ve gemicisi Vangel ile Yorgi derdest 
edilmişlerdir~ (Sabah, 1309). 

Cumhuriyet devrinde bu rum deniz bak
kalları kalmamışdır; zamanımızda f~tanbul Li· 
manında deniz bakkalı da hemen .yok gibidir, 
yerlerini sandallarla dolaşan deniz manavları 
ile deniz aşcıları (tava balıkcılan ve köfteci
ler) almışdır, hepsi türk, namus erbabından 
seyyar· esnafdır. 

DENİZ BANYOSU- - Eskiden deniz ha
_mamları ile, ve Cumhuriyetin ilanından bu ya
na deniz hamamları ve -plajları ile tstanbulun 
ayrıca .bir şöhreti vardır; bu şöhreti dolay'ısı 

ile büyük şehirde deniz banyosu önemmli bir 
konudur; aşağıdaki satırları Dr. Saim Polat 
Bengiserp'in çok güzel bir makalesinden alı

yoruz: 
«Aşinaları ve erbabı denizden faydc!lanmak 

için yaz mevsimini dört' gözle beklerler. 
~ , 

«Hekimlere göre deniz sağlam bünyeler için 
' ' . 

mükemmel bir spor, eğlence ve sıhhat kaynağı-
dır. Hastalıklı insanlara ise deniz, bir zehir ça" 
nağıdır. , 

Mevsiminde, zamanında ve ölçülü olarak 
yapılan depiz banyoları, deniz sporları, yedisin
den yetmişine kadar her yaşta insanın ruh ve 
bedenine· sağlık ve. neşe katar. 

«Deniz baµyosundan kasıt, yalnız suya girip 
c;ıkm'ak değil <;mun güneşinden de faydalanmak
tır: Deniz suları ve sahil kumlan, güneşin bir

·çok hayat verici ışınlarını emerler. Sonra bun
ları satıhlarından çevrelerine in'ikas suretiyle 
yayarlar. İşte denize giren insa:n, sağlığı bak1-
mmdan bu ışınlardan da nasibini almış olur. 
Yaşlılar, denizin sathına yakın havayı teneffüs 
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etmekle deniz dibindeki yosunlardan yayılan 

iyodu da teneffüs ·etmiş olur ve bu suretle da
marları sertlikten koruduğu farzedileiı bir mad
deyi ciğerlerinden emmiş bulunurlar. Romatiz
malılarla fizik tedavi. ihtiyacında olanlar, şifa 

yı, güneş ışınlarını eriımiş bulunan kızgın kum
larda bulurlar. Denizin iyi edici hassaları say
makla bitmez, tükenmez. Geniz tıkanıklığına, 
kronik nezlelere deniz suyu bire birdir. Bir ke
re suya girmekle derinin mesamat dediğimiz 

hava boruları, terden, kirden temizlenerek vü
cudun havalanması sağlanmış olur. Ondan son
ra denize girildiği anda çevre kan damarları bü
züşerek çevre kanını içe yollar. İlk girildiği an
daki üşüme, ürperme bundandır. Denizden çıkın
ca girişin tersine çevre damarları genişliyerek iç
teki kanı dışa çeker ki sudan çıktıktan sonra in
sanın sıcaklık hissetmesi de bundandır. Eğer bu 
hal olmuyorsa, sararıyor, morarıyor ve zangır 
zangır titriyorsa · o insana deniz yaramıyor de-
mektir. · 
Bu gibiler denize girmekte israr etmemelidirler. 

«Denizden çıkar çıkmaz hemen kurulan
mak, ıslak mayoyu değiştirerek kuru bir şort 
veya mayo-giymek faydalıdır. Aksi olursa, hele 

· rüzgara karşı durularak kurulanmaya çabala
nırsa vucüt üşür, sırt ve belde yel dediğimiz kas 
·ağrıları belirir. Islak mayo· ile karın üşüyünce 
de Kolit dediğimiz müz'iç hastalık varsa azar, 
böbrekler rahatsız olur, mide üşür. 

«Den.iz banyosu fizyolojik fonksiyonları, 

metabolizmayı kamçılandığından insanın iştiha
sı artar, ruha sükunet, sinirlere kuvvet verir. 
Bu bakımdan yemeklerden önce denize girilme
si daha sıhhidir. Tok karnına girilmesi ise za
rarlıdır, hazmı geciktirir. Bu sebepten yemek
ten sonra bir saat geçmeden denize girilmemeli
dir. 

«En uygun denize girme saatleri sabah 9-11 
arası, öğleden sonra ise 14-19· arasıdır. 

Öğleyin güneş tepede iken denize girmek, 
güneş ışınlarının en kuvvetli bulunduğu bir an 
olması bakımından mahzurludur. Bazıları da 
gece ay ışığında de11ize girmekten hoşlanırlar. 
Ama bui.1a hekimler değil, şairler karışır. 

«Denizde kalma müddeti bünye bakımın

dan insand~n insana göre değişebilirse de orta
. lama :olarak girip çıkma dahil, bir saati aşma
malıdır. Bundan fazlası ifrat olur, zararlıdır. 
Sabahtan akşama kadar kızgın kumlarda yatıp· 
kalkarak istakoz gibi _yanmak ve bütün nüans
ları _ ile açık kestaneden koyu kestane rengine 

kadar renk değiştirmek bir marifet değildir. De· 
niz banyosu ve güneş yanmasında dozu kaçm~h, 
ifrata sapan,1.arın günün birinde hasta · olarak 
karşımıza çıktıklarını çok görmüşüzdür. Bilhas
sa akciğerleri zayıf olanların deniz mevsim_i 
geçtikten sonra eylül-ekim aylarında kısa kı~~ 
öksürükler, vücut kırgınlığı, akşam ateşleri ve 
gece terlemeleri ve nihayet mendile bulaşan bir 
kırmızı leke ile bu aşırılıklarınm kurbanı ol
duklarını, akciğerlerindeki eski geçirilmiş, uyu
yan tüberkülozun yeni bir uyanmas ile telaş ve 
üzüntü içinde bizlere' başvurduklarını da çok 
görmüşüzdür. · 

«Biz ·hekimler, bilhassa geneler arasında 

fazla gözüken bu çeşit tüberküloz uyanmasına 
· «Plaj salgını» diye de bir ad takarız. 

Çocuklukta tüberküloz geçirip de iyi olan
ların ciğerlerinde -geçen hastalığın hatırası ola
rak kireçlenmiş bir nokta kalır. Bunu bir man
gal içinde üzeri küllenmiş bir lcıvılcıma benze- ' 
tebiliriz. İşte deniz banyosu, ve sporunun ifra
tında vücuda fazla işleyen güneşin ültraviyole 
gibi bazı ışınları bu külü savurur, kıvılcım. mey
dana çıkar ve ateş bacayı sarar. Onun için deniz 
mevsimi gelince aile hekiminin kontrolünden 
geçmek faydalıdır. 

«Atalanmızın: «Karpuz kabuğu denize 
düşmeyince denize girilmez» sözlerinde «Su 
ısınmayınca denize girilmez» hikmeti saklıdır. 

«Bazı insanların bünyeleri, sıhhi durumları 
ılık, bazıl~rınınki ise soğuk sudan hoşlanırlar. 
Sinirli, hırçın, asabi mizaçlı dediğimiz ve bir 
sok tesiri elde etmek istediğimiz kimselere so
ğuk suya girmek bir kamçı etkisi yapar ve ya
rar. Kaçmış bulunan uykuları geri dönerek ruh
ları suku,n bulur. 

«Zayıf bünyeli, mide ve bağırsaklanndan, 
:böbreklerinden rahatsız kimselere de ısınmış, 

ılık deniz suyu iyi j?elir.: Bu tasnife göre Boğaz
ici sularını birinci kategoride, Florva, Moda, 
C-addebostanı, Suadiye, Bostancı, Maltepe ve 
Pendik gibi Marmara sahili sularını da ikinci 
kateı:toride mütalaa etmek yerinde olur . 

Muhakkak ki denize temiz sulardan ~iril
melidir. Bu da lağımların aktığı, cöplerin dö
küldüğü ·yerlerde denize _e-irmeviı1iz manasına

dır. Ama canım İstanbulıııı. bu vasıfta hanı:ti 
sahili kaldı? Kadıköv ve Kızıltoorağın bircok 
evlerinin lağımlarmın bağla-rıdığı mesht.ır Kur
bağalı Derenin aktığı Kalamıs koyundan mı de
nize 12:irelim? Yoksa Bai'Tdat Caddesindeki ev ve 
villaların lağımlarmın belediyenin müsamaha-
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siyle bağlandığı yeni yağmur suyu drenaj ka
nallarının akıtıldığı Caddebostanı, Suadiye, Bos
tancı .sa~illerinden mi denize girelim? 

«Bütün bu sahiller, maalesef bir takım ego
ist ve vatandaş hukukuna saygıdan yoksun 
hemşehrilerin laubaliliği ve belediyemizin de 
kontrol ve murakabedeki müsamahasiyle bugün 
lağım suları ile mülevvestir. Bereket versin ki 
su her şeyi temizlediği gibi buralara akan la
ğımlar, deni.zin uçsuz, bucaksİzlığında dilüe ola
rak patojen olma vasfını ve bulaşıcı salgın has
talıklar yaratma vı:tsfını kaybedebilmektedir
ler. 

«Sahillerimizin bu lağım suları ile- bulaştı

rılma laubaliliğine şimdi bir de deniz vasıtaları
nın akar yakıt artıklarını ulu orta her yerde sa
lıvermelerinin kepazeliği eklendi. Bütün dün
yanın bir cennet gözü ile baktıkları ve içinde 
yaşamayı bir nimet saydıkları Boğaziçi ve Mar
mara sahillerimizde denize girmek dert olmuş-
dur. ·· ··:y-;-

_Sevineısevine, serile serpile denizin kucakla
rına kendinizi gönül rahatlığı ile bırakamazsınız .. 

Suyun sathında ya bir pislik topağı, yahut 
rengarenk lem'alarla parıldayan akar yakıt ar· 
tığı sırnaşık bir parazit gibi sırtıniza konar, siz
. de de ne keyif, ne de neşe lralır artık.» (Dr. Sa
im Polat Bengiserp, Cumhuriyet Gazetesi). 

DENİZCİ (Süheyl) - Büyük başarı sağla
mış bir hafif müzik orkestrasının şefi; 1932 de 
doğmuşdur; 1962 de beş kişilik orkestrası ile İs
tanbul Hilton Otelinde çalışmakda idi; orkestra
s.ı şu sanatkarlardan kurulmuşdu: S. Denizci 
(Vibrafon, Sakofori), Ümid Aksu (Piyano), Atil-
li Erben (Bas, Trompeet), Tuncer Tanyol (Ba
teri), Rafael De Luna (Şantör). Hayatı hakkın
da başka bilgi edinilemedi (Ses Mecmuası, 1962) 

DENİZCİLER BAYRAMI - Türk gemici
lerinin kabotaj imtiyazına kavuşduğu 1 .tem
muz 1926 tarihinden itibaren her yıl «1 temmuz,. 
günü, başda İstanbul, Türkiyenin bütün liman
larında ve deniz kenarındaki kasaba ve iskele
lerinde türk gerrticileri tarafından kutlanır bir 
bayramdır. 

Her liman ve iskelede büyüklü küçüklü 
bütün deniz nakil vasıtaları Türk sancakları, 
donanma bayrakları ve yeşilliklerle donanır, 

süslenir. Bayramın başladığı .limandaki büyük
lü küçüklü bütün vapurların düdüklerini öttür
.mesi ile ilan edilir. Türk denizcileeri İstanbulda 

Tophaneden başlayarak Taksim Meydanına ka
dar büyük bir alay tertip ederek .Taksim Mey
danındaki Cumhuriyet Abidesine çele11kler ko
nulur. Deniz nakil vasıtalarında bandolar, da~ 
vul zurnalar çalınarak bir deniz resmi geçidi 
tertip edilir. Deniz kotra, kayık yarışları, yüz-

. me. yarışmaları yapılır. Ve gece bir deniz fe
ner alayı ile bayrama son verilir. Radyolar Türk 
denizcilerinin kabotaj imtiyazına kavuşmasının 
önemi hakkında konuşmalar yapar. 

Cumhuriyeth1 Atatürk devrinde. Denizci
ler Bayram1 İstanbulda pek parlak olur idi ve 
bu bayramın eğlence ağır lığı Moda Körfezinde 
olurdu. Reisi Cumhur Atatürk o gün İstanbulda 
bulunmaya çalışır ve Moda •Körfezine Ertuğrul 
Yatı ile gelerek bayrama bizzat iştirak ederdi, 
bayrama yerinde toplanmış denizcjlere mµstes
na bi! şevk ve heyecan verirdi. 

Kabotaj imtiyazı ve Türkiyede bu imtiya
zın Türk gemicilerine verilmesei üzerine aşa

ğıdaki satırları Ord. Prorf. Hirş'in bir makaale
sindeı1 alıyoruz : 

«Tngilizce ve farnsızca Cabotage kelimesin· 
den alınmış Kabotaj tabirinin lılgatda hiç ma
nası yokdur. Beynelmilel bir terim . olarak bir 
devletin, kıyılarındaki deniz ticaretini kendi va
tandaşlarına, · kendi bayrağını taşıyan gemiler,e 
mahfuz tutmak üzere bağışladığı imtiyazdır: 

«İhtimal ki Kabotaj (Cabotage) küçük bir 
sandalı ifade eden Kabo ÇCabot) kelimesin:den 
gelmişdir. Bir fikre göre de bu kelime ispanyol
ca burun manasına gelen Kabo (Cabo) kelime
sinden alinmış ve «Burundan buruna sefer et
mek» anlamında kullanılmışdır. 

« On altıncı yüzyılın ortasında ilk çlefa ola -
rak İngiltere devleti sahillerinin bir noktasın
dan diğerine yük ve yolcu nakliyatını kendi 
bayrağını taşıyan gemilere hasrederek ecnebi 
gemilerin İngiliz ~ulannda kıyıdan kıyıya · sey· 
rüseferini menetmişdir. Diğer devletler de ken
di denizciliğini korumak maksadıyle mümasil 
bir imtiyazı kendi gemilerine bağışladığı vakit 
sözü geçen .imtiyaza Kabotaj hakkı veya kısaca 
Kabotaj adı verilmişdir. 

·« Uzun sahillere sahip olan bir memleketin 
en büyük hayat haklarından biri kabotaj hak
kıdır. Bununla beraber Osmanlı İmparatorluğu 
asırlardan beri bu haktan mahrumdu. Hatta ka
pitülasyoTilar neticesinde Türk sahillerinde ka· 
botaj imtiyazı Türk gemilerine değil, ecnebi 
bandırasına bağışlamıştı. Anc·ak 1923 yılında Lo-
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zan muahedeenamesiyle ecnebi gemilerinin Tür· 
kiyede kabotaj imtiyazı kaldırılmıştır. 

«19 Nisan 1926 gün ve 815 sayılı Türk.Kabo· 
taj Kanunu ile bu imtiyaz Türk gemicilerine, 
Türk bayrağını taşıyan gemilere verilmişdir. 

«Türk Kabotaj Kaaununun hükümleri ve 
o hükümlerin te~sirleri şunlardır. 

«Türkiye sahillerinin bir noktasından di
ğerine emtia veya yolcu alıp nakletmek ve sa
hillerde limanlar dahilinde veya beyninde cer 
ve kılavuzluk ve herhangi mahiyette olursa ol
sun bilcümle liman hizmetlerini ifa etmek yal
nız Türk bayrağını taşıyan gemilere münhasır
dır. 

«Ecnebi ticaret gemileri ancak ecnebi mem
leketlerden almış oldukları yolcu ve yükü Türk 
limanlarına çikarırlar ve Türk limanlarında11 
ecnebi limanlara gidecek yolcu ve yük de alır
lar. Ecnebi bir limandan gelip müteaq.did Türk 
limanlarına uğrıyan ecnebi bir vapurda bulu
nan bit yolcu, vapurun. ara lin,ıanlarında mu
vakkat tevakkufu esnasında ancak ziyaret ve 
müşahede için karaya çıktıktan sonra yolculu_
ğuna aynı vapurda diğer bir Türk limanina doğ
ru devam edebilir; kabotaj kanununa aykırı ha
reket etmiş sayılmaz. Zira Türkiye için çok 
faydalı turistik ziyaretler böyle yolculuklardır. 

«Türk gemileri için tanınmiş kabotaj imti
yazına aykırı olarak Türkiye limanları arasında 
yük ve yolcu ecnebi deniz taşıma vasıtaıarından 
bin liradan on bin liraya kadar cezayi nakdi alı
nır ve o gemi Türkiye limanları için hamule ve 
yolcu almak ve çıkarmaktan altı aydan bir se
neye kadar menolunur. Böyle bir yasak ceza
.sına mahkum olmuş geminin· sahibi olan şirket 
veya şa}?,sın müteaddid gemileri varsa yasak ce
zası o diğer gemiler hakkında da tatbik olunur. 

«Nehirler ve göller ve Marmara havza siy
le Boğazlarda, Karadeniz, Ege ve Akdenizde 
Türk kara suları ile kara sularına dahil bulu
nan körfez, liman, koy_ vesairede vapur, römor
kör, istimbot, motorbot, mavna, salapurya, san
dal, kayık velhasıl, makine, yelken, kürekle 
müteharrik merakiple tarak, priseman, maçuna, 
şat ve her nevi nakliye ve su dubaları, kurtar
ma gemileri ve emsaliyle şamandıra, sal gibi 
sabit ve sahih vasıtlar bulundurmak ve bunlar
la seyrüsefer ve nakliyat icra etmek suretiyle 
ticaret hakkı. Türk tabasina münhasırdır. 

«Türk vatandaşı olmıyan bir kimse Türk 
kara sularında ticaret maksadiyle herhangi bir 
su binek vasıtası bulundur~az. 

«Ecnebiler Türk kara sularında ticarete tah
sis edilmiş olmayan, ancak seyahat ve spor ge~ 
mileri bulundurabilirler. 

«Kara suları içindeki balık, istiridye, mid
ye, sünger, inci, mercan, sedef ve saire avı, kum 
ve çakıl ve saire ihracı ve gerek sathı denizde ve 
gerek karibahride mevcud kazazede sefain ve 
merakiple enkazı metrukenin ihraç ve tahlisi, 
dalgıçlık, kılavuzluk, deniz bakkallığı ve bilcüm
le Türk deniz vasıta ve merakibi derununda kap· 
tanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık ve amelelik 
ve saire icrası ve iskele, rıhtım hamallığı ve bi· 
lılmum deniz esnaflığı icrası Türk vatandaşları
na münhasırdır. Bu kabotaj imtiyazına aykırı 

hareket· eden ecnebilere yüz liradan bin liraya 
kadar para ·cezası ile bir aydan üç aya kadar ha
pis cezası verilir. 

«Kabotaj Kanunu 1 temmuz 1926 da yürür· 
lüğe girdi, o gün İstanbul Ticaret ve Sanayi O· 
dasının Ticaret vekaletine çekdiği bir telgraf, 
olayın kıymetli bir vesikasıdır: 

<Türk milletinin asırlardan beri taşıdığı iktisadi esa

ret zincirinin en ağır ve keskin halkalarından biri olan, 

ecanibin sahillerimizde kabotaj imtiyazı, Büyük Gazi'

mizin ve onun arkasında y~kpare yürüyen milletimizin 

necat darbesiyle bugünden itibaren parçalanrnı~ bulu

nuyor. Bütün denizcilerimiz ve hatta milletimiz önünde 

hayırlı bir tarih mebdei ve feyizli refah ve itila ufku 

açan bu Türk denizcilik bayramını tebrik ve bu yevmi 

mesudun bundan sonra bütün denizcilerimiz için eyyamı 

mahsusadan add-edilerek toplu ve 'münasip bir tarzda 

tesbit edilmeye liyakat kesbetmiş olduğu mütalaasında 

bı!ilunduğumuzun arziyle çok derin hissiyatı şükür güzar

anesinin takdimini Odamız enkutsi bir vaziCei vatanper• 

verane addeyler efendim.» 

«İşte Denizciler Bayramının hikmeti vücu
du budur» (Ord: Prof. Hirş, Ay_lık Ansiklopedi
de Kabotaj maddesi). 

Aşağıdaki satırlar 1935 yılının Denizciler 
Bayramında tutulmuş notlardır : 

«Bir gece evvel radyoda kabotaj hakkı üze
rinde bir konuşma yapıldı ve 1 temmuz günü
nün niçin denizciler bayramı olduğu anlatıl

· dı. 
«1 temmuz sabahının erken saatlerinde İs

tanbuldaki bütün Türk ve yabancı gemiler san-
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caklarıni çekerken bayraklarla da donandılar. 

«Saat 9 da Deniz Yolları İşletmesinin önü, 
bahçesi ve rıhtıriılar denizcilerle doldu. 

«Saat 10 da Tophaneden Boğazkesen Yoku
şu ile Taksime doğru yürüyüş başladı. Bu yü
rüyüşe armatörler, kaptanlar, çarkcılar, gemi
ciler, motorcular, ınavunac:ılar, sandalcılar, 

rıhtım hamalları, çekek yerleri ve kalafat yer
leri işcileri, amelesi binlerce denizci, deniz iş

cisi katıldı. Yürüyüş şu sıra ile tertip edilıriiş
di: 

Askeri Bando 

Deniz Ticaret Mektebi 

Her çeşid deniz kurumlarının çeleengleri ile do- . 

hı otomabiller. 

. Şehir Bandosu 

Deniz . ticaret filosu ltaptariları, zibitleri 

Ellerinde forslari ile deniz ticaret filosu gemicileri 

Armatörler 

·; Çekek yerleri, kalafat yerleri sahibleri ve gemi 

inşaat ustaları 

·· Bu yerl~ri~ ,;_melesi, ,işcisi 

Dalgıçlar ve deniz tahlisyesi 

Mavunacılar, sandalcılar 

Tahmil tahliye, rıhtım hamalları 

«O bayram için bir marş yapılıriışdı, tes
bit edebildiğimiz 'nekaratı şudur: . · · 

Afatürkün eli altmda bugün biz hepimiz 

Yükselen dalgalann canlı misili gibiyiz 

«Taksimde , Cumhuriyet .Abidesi önünde 
deniz ticaret filosunun mensubları Türk H~rb 
Filosu denizcileri tarafından karşılandı. Mey
danda büyük. bir halk kitl~i toplanmışdı. 

«Kapta11lar adına Said Özege ile Deniz Ti
caret Mektebinin kurucusu · Hamid Naci ki 

. ' 
hasta olduğu halde iki kişinin koltuğunda gel-
mişdi, birer konuşma yapdılar. · 

«Denizciler ve deniz kurumları· adına -bir 
heyet Dolıriabahçe Sarayına giderek Atatürke 
arzı tazi.matda bulundu. · · 

«Bayramın bu sabahki ],cısmına Taksim 
Meydanına gelmiş olan Bahriye Bandosunun 
çalchğı Cumhuriyetin X. Yılı Marşı ile son ·-ve
rildi: 

«Öğleden so.ı:ıra Deniz Ticaret Mektebinin 
önünde büyük bir kalabalik toplandı, deniz 
yarışları yapıldı. Atatürk de :geldi. 

«Gece bütün gemiler donandı. Bir deniz 
fener alayı yapıldı. Deniz yüzü sandal ve mo- i 
torla sıvama kaplanmışdı. ,Kayıklarda, motor~ · 
larda, mavunalarda küçük. bandolar, caz or
kestraları, davul zurlanalar, saz takımları bir 
alemdi. 

«Bu coşkun nümayişle. fener alayı saat 
21,30 da başladı, alay Limandan Boğazda· Çen-
gelköy önüne kadar giderek döndü. . 

«Fener alayında Ferıerler idaresi bir ina-. 
vuna üzerinde bir deniz feneri kurmuş 

0

idi. Ar
matör Barzilay'1arın şatı, armatör Sohtorikle
rin motoru, Deniz Yollarının Gülnihal Vapuru, 
Vapurculuk Şirketinin Güneysu Vapuru, ,Fabri
ka ve Havuzlar İdaresinin sah fevkalade 'do
n:.:mmışlardı. 

,,Denizyollarının Ankara Vavurunda bir 
Denizciler Balosu verildi, sabaha kadar süren 
baloya Atatürk de saat 22 de geldi. 

«Tophane, Sarayburnu, Şemsipaşa, Kizku
lesi donanmış, Sarayburnu ya'lısında · mahşeri, 
bir halk kalabalığı toplanmış, bir araba vapu
runda,n da havai fişenkler atılmışdı. 

«Bayrama gece saat 24 de Güneysu Vapu-
.. rundan verilen bir işaretle son verildi. Her çal
gı o anda Cumhuriyet Marşını çalıriaya başla
dı'. ve vapurlar son selam düdüklerini öttürdü· 
ler. Fakat halk İstanbulun yalı boylarından sa
baha kadar ayrılmadı. İstanbul çok çok güzel 

'günlerinden birini yaşadı.» 
:tstanbulda De11izciler Bayramı yıl yıldan 

revnak ve şataretini kaybetmektedir. Türki
yenin diğer !im.an .ve iskelelerindeki ·dumm İs
tanbuldan belki de çok daha sönük olacakdır, 

DENİZCİLİK BANKASI TÜRK ANONİM 
ORTA){LIĞI - '«Türkiyede 1 mart 1952 .tari
hinde iç ve dış sularda ulaşdırma hizmetleri
ni görmek, sivil devlet sektörünün elindeki 
tersane, havuz ve benzeri kuruluşları işletmek 
;ımacı ile ve 5842 sayılı özel kanun. ile kurul
muş bir ortaklıkdı.r. Denizcilik Bankasının iti
bari sermayesi 500 milyon Türk Lirası olub bu
nun % 51 i (A grupu hisse senedle) devl~tce 
geri kalanı da (B grupu hisse senedlerı) ger-

. çek yahud . tüzel kişilerce karşıİanmışdır. Ban
kanın merkezi İstanbuldadır. Yeiii kişilik yö
netim kurülunun dördü devletce, üçü öteki or
taklıkca seç~lir. Ortakl~~n geneel müdürü 
devletce atariır » (Türk .Ansiklopedisi). 
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Denizcilik Ba11kasının ortakları şunlardır: 

1. Devlet Hazinesi 

2'. Türkiye İş Bankası 
3. Türkiye Emlak Kredi Bankası 

4. Eti Bank 
5. Türkiye ticaret bankalarının iştirakleri 

Holding şeklinde çalışan özel hukuk hü-
kümlerine tabi bir ano1tim ortaklık olan De
nizçilik Bankasının bünye~inde şu işletmeler 

toplanınış~ır : . · 

İstanbul Li~anı İşletmesi - İstanbul Lima
nı· işletmesi İstanbulun ihrac ve idhal mallarının 
yükleme ve boşaltılması ile bu malların · an
bar lama işlerini yapar. 1stanbuluıı kömür de
polama · merkezi olan Kuruçeşme tesislerini 
işletir: 

Uhdej:.Ue tevdi edilmiş bulunan bu faali: 
yetleri yürutebilmek için 110:685 M2 lik kapa
lı; 49,596 M'2 Hk açık · ambarlama · salıı:ısı ve 
21,000 M2 lik Kuruçeşrrie Kömür .Parlnıia sahip 
bultınmaktadır. 

Yükleme ve Boşaltma manzumesinden 
olmak üzere büyük tonajda gemilerin Yanaş
masina elverişli Karaköyde 520, Salıpazarında 
600, Sarayburnuİıda 240, Kuruçeşınede 270 met
re uzunluklarında rıhtımlardan ve liman ağzına 
bağlı muhtelif şamanciıralardaiı istifade eder. 

Yükleme ve Boşaltma ameliyesinde 3 ila 10 
ton kapasiteli· 50 adet kara vinci, beheri 3 ton 
taşıma güçlü 83 adet istif makinesi, 1 ila 3 ton 
kapasiteli '46 adet çekici traktör ve kömür işle; 

Denizcilik Bankasl Forsu 

rinde kullanılmak üzere beheri 3,5 ton kaldırma 
gücünü haiz 5 adet kepçeli transportör'e malik 
bulunmaktadır. 

Yüzer taşıyıcı vasıtalar bakımından Liman 
İşletmesinin 12.648 gros ton karşılığı 107 adet 
çekici deniz aracı ve 20.040 Gros ton kapasiteli 
212 adet motorsuz taşıyıcı vasıtası vardır. 

· Merkezi Karaköy rıhtımmda bulunan Kıla
vuzluk ve RomorkÖrlük Servisinin emrinde 7 
adet kılavuz motoru ile 42 adet romoi.·kör mev
cuddur. Ayrıca Tellitabya, Darıca, İzmit ve Ça
nakkalede bulunan Kılavuzluk İstasyonlarından 
baş:ka Y eşilköy ve· Haydarpadaki ·İhbar İstas
yonları iie faaliyetlerini yürütmektedir. 

1965 senesi ilK 9 ay itibariyle !stanbul'a 
22,570,677 Gros tonluk 5389 Kargo gemisi uğra
mış 've transit olarak kılavuz alan 49,739,230. 

· qros t9nluk 7.429 muhtelif. gemi geçmiştir. 

Yükleme ve boşa!tma faaliyetleri meyanın
da olmak üzere 1965 senesi ilk 9 ayında 105.925 
yükleme; 357.332 ton boşaltma 7822 ton aktar
ın~ olarak genel yeku.;1 471.079 tonluk ticari eş
ya ameliyesi yapılmıştır. Kömür yükleme ve 
boşaltması ameliyesi aynı devre için · 725.787 
ton'dur. 

İzmir Limanı İşletnıesi - İzmir ve hinter
landına hizmet eden İzmir Liman !şİetmesi yol
cu ve yük nakliyatı, tahmil-tahliye ameliyatı, 
anbarlama işleriyle meşgul olur. Bu işletmeye 
bağlı olan Alabey Tersanesi 600 tona kadar olan 
teknelerin her çeşit tamiratını yapabilir. 

İzmir'e bir günde vasati olarak 15,041 gros 
ton tutarında 5 adet yük gemisi yanaşmaktadır 
Pnömatik vasıtalarla yapılan yükleme, boşalt
ma hariç, limanda ortalama olarak; günde 1,104 
ton yükleme, 785 ton boşaltma ve 540 ton -ambar
lama' ameleiY,esi yapılmaktadır. 

İzmir İşletmesinin elinde İzmir körfezin
de çalışan 7 adet şehir hattı yolcu vapuru bu
lunmaktadır. Bunların haricinde çeşitli liman 
faaliyetlerini yürütebilmek· için 50 a'det ahsap 
şat, 23 adet ahşap mavna, 13 adet sac mavna, 
11 adet cer roınorkörü; yük ve su layterleri; 

.. mazot ve SlJ. dubaları;. ~ervis, binek ve palamar 
ıno~Qrları, kılavuz, roi:norkör ve: motorlarına 

· . sahiptir. Bu araçlann taşıma kapasitesi 13,220 
fondur. 

Trabzon ve Gires1.1J1 Liınanfan İşletmesi -
Trabzon. limanındaki tesisler yılda 20 bin ton 
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yükleme ve 100 bin ton boşaltma, 15 bin ton 
civarında da ambarlama yapmaktadırlar. Bu 
arada 300 Grt den küçük merakibin yıllık bo
şaltma miktarı da 107 bin tondur. 

Trabzon ve Giresun limanına Haziran -
Ekim ayları arasında üç muntazam sefer, diğer 
aylarda ise iki muntazam sefer yapılır. Her 
iki limanda· da hergüiı bir.er ecnebi gemi bu
lunduğu gibi tonajları da 5-6 bin tonilato ara
sındadır. 

Trabzon Liman,ının deniz araçları 300 ton
luk 4 layter, iki morinbot ve 400 Hp bir romor
kör,müteharrik tesisleri ise üç adet 3 tonluk, 
bir adet 5 tonluk, bir adet ~5 tonluk kreyn, 1 
adet 10 tonluk, 2 adet 6 tonluk, bir adet 3,5 ton
lı.ık, vinç, dört adet forklift, iki adet traktör, altı 
adet-trayler, ·a,5 ve 30 ton çeker takatta 3 adet 
kantar, 200 adet tahta palet; 10 adet kömür kaza
nı, iki oto v.s. den ibarettir. 

Trabzon İşletmesinin bir de atölyesi mev
cud olup 40 kilovat saatlik bir enerji hatti ile 
muhtelif tezgahları ve bu meyanda bir de 15 ton 
çekme gücünde- ırgat kazanı vardır. 

Giresun İşletmesi yılda 19 bin ton yükle
me, 5 bin ton boşaltma ve 4 bin ton civarında 
da ambarlarama yapmaktadır. 

Giresun İşletmesinin deniz araçları 150 
tonluk 2 layter, 2 morinbot ve 400 HP bir ro
morkör, müteharrik tesisleri ise 6 ton kaldır
ma gücünde seyyar bir vinç, 100 adet tahta pa
let v .s. den ibarettir, 

Van Gölü İşletmesi - Van gölünde 9 iskele 
arasında 5 gemi ile yolcu ve yük seferleri yap
maktadır; otelcilik ve balıkcılık faaliyeti ile 
de :meşguldür. 

1965 senesinin ilk 8 ayında 23,786 yolcu, 
2,520 ton ticari eşya taşımıştır. 

Van Gölü İşletmesi, kara nakliyatı ile · da
imi rekabet halinde bulunmaktadır. 1964 sene
sinde demiryolu'nun Tatvan'a kadar ulaşması 
Van gölü faaliyetlerini arttırmış, ticari eşya 

nakliyatı bakımından hissedilir bir gelişme 

göstermiştir. 

. Bundan başka tren . seferlerine muvazi 
olarak Tatvan ile Van iskelesi arasında ıhaftada 
üç posta ve iki de ekspres seferleri ihdas edil~ 
miştir. 

Deniz Yollan işletmesi - Kabotaj Hatları 
ile Harici sularda gemi işleten Denizyollan İş

. 1eştmes~nin Filosu 111.743 Gross ton tutarında, 
23 adet yolcu yük, 1 adet arabalı ve 1 adet 
akaryakıt gemisinden ibarettir. 

Bu filo ile Denizyolları, dahilde karasula
rımızda: Karadenizde 26 Marmara ve Ege'de 16 
ve Akdenizde 12 iskele arasında sefer yapmak
tadır. Hariçte ise Pire, Napoli, Cenova, Mar
silya, Barselona, İskenderiye, Beyrut, Hayfa, 
Larn,aka, Rodos, · Triyerte, Veri.edik limanları 
ile Türkiyeyi birbirine bağlamaktadır. 

1965 senesi zarfında dahili iskelelere 946,. 
Harici limanlara ise 79 sefer tertiplemiş bulu
nan Denizyolları İşletmesi, İstanbul'dan her
gün va.sa ti olarak üç gemi· tahrik ettirmektedir. 
Seferlerle, İşletme, 1965 yılı zarfında İç Hat
larda 761.000 yolcu ve 130.000 ton yük; Dış Hat-

. larda ise 60.000 yolcu ve 110.000 ton yük taşı
mış bulunmaktadır. 

Turistik hareketleri ve gelişmeleri ehem
miyetle takip eden Denizyollan İşletmesi, 
Fransay11. sipariş etmiş olduğu açık deniz ara
ba vapuru ile Venedik-'İzmir arasında yapıl
ması kararlaştırılan seferleri 1966 senesi faali
yet programına ithal etmiştir. (B;: Turuva Fe
ribotu). 

Şehir Hatlan 1şletmeler1 - Şehir Hatları İş
letmesi; Marmara Denizinde, Adalar, Anadolu 

Haliç Vapurlarından 17 numaralı 

(Resim: Behcet Cantok) 
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sahili ve Boğaziçi ile İzmit Körfezinde faali
yette bulunmaktadır . 

İşletmekte olduğu 60 yolcu ve 15 arabalı 
vapur ile 66 iskele arasında çalışan Şehir Hat
ları yüzer vasıtları, Pazar günleri yapılan mun
zam ve zuhurat seferleri hariç, günde vasati 
olarak 600 küsur sefer yapmakta ve böylelikle 

. iskelelerden her iki dakikada bir gemi tahrik 
et~ek suretiyle 71 milyon veya günde vasati 
olarak 19? bin yolcu taşımış bulunmaktadır. 

\ . 

1966 yılında sefere konulacak -salacak ve 
Şemsipaşa arabalı vapurlariyle bu tip vasıta 

nakliyat filosunu 17 ye yükseltecek olan Şehir 
Hatları İşletmesi 1965 yılında 3 milyon 2 yüzbin 
çeşitli nakil vasıtası taşımış ve Asya ile Avru
pa arasındaki trafiğe hizmet etmiş bulunmak· 
tadır. 

Umumi tonajı 12.910 gross. toıi olan araba
lı vapur filosu 5467 yolcu, 608 otomobil, 244 
kamyon taşıyabilmektedir. 1966 yılında Harem 
arabalı iskelesi seferleri hizmete açılabilmesi 
arabalı iskelesi seferleri ·hizmete açılmışdır. 

60 ünitenen müteşekkil yolcu filosunun 
genel tonajı 30.'290 gross ton olup yolcu kapa
sitesi 64.077 dir. 

Memleket turizmine hizmet etmeyi bir va
zife bilen Şebir Hatları İşletmesi bu gayeyi 
gözönünde tutarak yabancı ve yerli turistleri
miz için 3 saat devam eden ve bu müddet zar
fında Boğaziçinin tarihi ve turistik bakımın
dan kayda şayan hususiyetlerini 3, muhtelü li
sanda bildiren Boğaziçi Turistik Gezintilerini 
tertip etmiş bulunmaktadır. 

Tersaneler - Denizcilik Bankası gemileri ile 
yerli ve yabancı armatörlere aid gemilerin ta
mirleri ve yeni .gemi inşası faaliyetlerinde bu
lunurlar. 

Bu Tersanelerde Şehir Hatları İşletmesi 
için yeni araba vapurları ve yolcu vapurları 

yapılmıştjır. De:n:izyollan İşletmed.ne akarya
kıt tankeri Türkiye Devlet Demir Yolan için 
muhtelif layter ve romorkör yapılmıştır. Dört 
tersanedir; bu tersanelerden 1964 yılında toplam 
olarak 114.165.014 liralık hasılat temin edil
miştir (B.: Cami altı Tersanesi, cild 6, sayfa 3353; 
Haliç-Kasımpaşa Tlrsanesi; Hasköy Tersat.1e
si; İstin ye Tersanesi). 

Kıyı fünnıiyet İşletmesi -:- Kıyı Emniyeti İş
letmesi Türkiye kıyılarında mal ve can emni
yetini temin eden araç ve tesisleri tekel şek
linde işleten ve bunların işletilmesinden gelir 
temin eden bir müessesedir. 

İşletme, deniz fenerleri, sis düdük isü.syon
ları, can kurtarma motorları ve radyofar te
sislerine sahiptir. 

Bilhassa sisli havalarda Karadeniz ve Ak
denizde seyreden gemilere verdiği sinyallerle 
yerlerini tesbit etmelerine yardımcı olan Kef
ken, Rtı.meliburnu ve Fenike radyofar istas
yonları en modern aletlerle donatılmış bulun-
maktadır. ' 

Öte yandan, kıyılarımızda bulunan tahli
siye istasyonları, her yıl fırtınalı havalarda 
batan veya kayalara bindirip parçalanan tek
nelerdeki yüzlerce gemicinin hayatını kurtar
maktadır. Karadenizde bilhassa Şile ve Kefken 
bölgesinde meydana gelen birçok deniz kaza-

Liman Vapurlarından Pendik 

(Resim:. Behcet Cantok) 
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ları bir hayli can kaybına sebep olmaktadır. 

Bankamız 1964 yılında buralarda teknik kur
tarma araç ve teçhizat ile donatılmış modern 
tahlisiye istasyonları kurmuş bulunmaktadır. 

Bugün İşletmenin elinde 175 kıyı feneri, 
23 ışıklı şamandra, 2 çubuk işaret( 11 sis dü
dük istasyonu 3 sis düdük çanı,_ 17 tahlisiye is
tasyonu, 7 telsiz haberleşme merkezi ve 3 rad
yofor istasyonu ?ulunmaktadır. 

Gemi Kurtarma işletmesi - Gemi kurtar
ma İşletmesi, denizlerimizde gemi kurtarma ve 
yardım işlerini yapıp.aya yetkili bir işletme 

olup, kıyılarımızın muayyen kısımlarında de
niz kazalarına uğrayan yabancı ve Türk gemi
lerinin kurtarılması için kanunen tekel hakkı
na sahiptir. 

Kazazade gemi ve yüklerini kurtarma iş

lerinin hacmi bugünkü yük ve yolcu gemileri· 
nin modern, mütenevvi seyir alet ve cihazları
na malik bulunmaları sebebiyle her zatnan de· 
ğişmektedir. 

1952 yılından bugüne kadar en fazla · kur· 
tarma yapılan yıl 1955 senesi olmuştur. 1955 
yılında, 7 si Türk, 11 i yabancı oln:ıak üzere ıa 
gemi kı.\rtarılmıştır. 

Halen İşletmede tonaj toplamı 2152 gros 
ton olan Alemdar, Hora, İmroz il kurtarma 
gemileri mevcud olup, 1966 Mayısında- İşletme
mize teslim edilmek üzere Almanya'ya sipariş 
edilmiş olan 5000 HP kuvvetinde bir açık deniz 
kurtarma-yardım gemisi de bu filoya katılmış 

olacaktır. 

· Yaiova Kaplıcaları İşletmesi - 1929 senesin
de Atatütk'ün irşatlariyle modern bir su şehri 
haline getirilen Yalova Kaplıcal~n o tarihten 
1939 tarihine kadar Türkiye Seyrisefain İdare·· 
si ve Akay İşletmesi ve Denizbank tarafından, 
1939 tarihinden 1952 yılına kadar Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanldığı tarafından idare 
edilmiş, 1952 senesinde ise bir kira mukavele
siyle ve 25 sene müddetle idare Bankamıza dev-
redilmiştir. _ 

Halen en büyüğü Termal Otel (87 oda 152 
yatak) olmak üzere, Büyük Otel (54 oda 108 
yatak), Çınar Otel (23 oda 42 yatak), Taş Otel 
(17 oda 33 yatak), Küçük Otel (9 ·oda 18 ya
tak) isminde her sınıf halka l:!,itap eden temiz, 
bakımlı 5 otel mevcuttur. 

Banka ayrıca inşaatı ikmal edilmekte bu
lunan 150 yataklı halk tipi bir otel ve lokan
tayı da halk hizmetine açmak üze:redir. 

Kaplıcalar dahilinde muhtelif tip hamam 
ve banyolar ile açık yüzme havuzu ve Termal 
Otelde tam teçhizatı ve ekipli banyo tedavi ve 
sıhhi tesisleri mevcuttur. 

_ Kaplıcalarda yeraltı kaynaklarından gün
de 66 santigraf _sıcaklıkta 1375 ton şifalı ve rad
yo,aktiv su çıknıakta ,,e bu sular tedaviye ge · 

. 1 

len hasta müşterilerin istifadesine arzedilmek· 
tedir. 

Kaplıcalarda mütehassıs doktorlar nezare
tinde romatizma, sinir hastalıkları, sürmenaj 
karacığer ve cilt rahatsızlıklarının tedavileri 
yapılmaktadır . 

K~plıcalar, ekspres vapurlariyle İstanb~1•~ 
dan 2 saatte bağlanan. Yalova iskelesine 14 ki
lometre mesafededır (B.: Yalova). 

Marmara Hatlan Vapurlanndan Ge·mlik 

(Resim: Behcet Cantok) 
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Liman Lokantası - Galata Yolcu Salonun 
da Denizcilik Bankasına ait bir lokanta bulun·· 
maktadır. Modern bir şekilde tanzim ve tefriş 
edilen bu lokanta, güzel manzarası, nefis ye
mekleri ve iyi servisi ile halkımızın hizmetin
dedir. Yemeklerinin lezzeti_ ve çeşitleri dolayisi
le yabancı memleketlere de kendini tanıtan Li· 
man Lokantası turistlerin tercih ettiği -bir lo
kanta haline gelmiştir. Bu lokanta 250 kişiye · 
servis yapacak kapasitede olup toplantı ve dü
ğünler ile dışarıdan ismarlanacak her türlü ih
tiyacı karşılıyacak durumdadır. (B.: Liman Lo
kontası). 

Hastahane - Büyük müessese personeli ve . 
ailelerinin muayene ve tedavileri için tam teş
kilatlı bir hastahaneye sa_hiptir. 

Bankacılık - Denizcilik Bankası bankacı
lık işleriyle de meşgul olmakdadır, on şehirde 
26 şubesi vardır: 1. Galata Merkez Şubesi; 2. 
l3eşiktaş Şubesi; 3. Beylerbeyi Şubesi; 4. Büyük~ 
ada Şubesi; 5. Çengelköy Şubesi; 6: Kadıköy Şu
besi; 7. Kasımpaşa Şubesi; 8. Sarıyer Şubesi; 9. 
Üsküdar Şubesi; 10 Yeniköy Şubesi; 11. Emir
gari. Şubesi; 12. Unkapanı Şubesi; 13. Beykoz Şu· 
besi; 14. İzmir Şubesi;. 15. İzmir Bayraklı Şube· 
si; 16. İzmir Karşıyaka Şubesi; 17. İzmir Konak 
Şubesi; 18. Ankara Ulus Şubesi; 19. Ankara Ye
nişehir Şubesi; 20. Yalôva Şubesi; 21. Antalya 
Şubesi; 22. Gemlik Şubesi; 23. Karadeniz Ereğ
lisi Şubesi; 24. Mersin Şubesi; 25. Rize Şubesi; 
26. Trabzon Şubesi. 

Denizcilik Bankası Erkek Sanat Enstitüsü 
- Bankaya bağlı Tersanelerle çeşitli işyerleri
ne ve gemilerine (Gemi Yapı, Gemi Makine, 
Elektrik, Radyo - Telsiz ve İnce Marangozluk 
bölümlerinde) kalifiye eleman yetiştirmek ama
ciyle kurulmuş olan Haliç Tersanesi içinde kain 
Milli Eğitim Bakanlığınca tasdikli Denizcilik 
Bankası Erkek Sanat Enstitüsünün öğrenim sü· 
resi 6 yıldır. Enstitüyü bitirenler mecburi hiz· 
mete tabidirler. · 

Devlet Ortaokul programlariyle mesleki bil
gi veren ·sanat Ortaokuluna· dayalı Enstitünün · 
birinci devre birinci sınıfına, her öğretim yılı 
başında İlkokulu bitirenler. arasından seçme im-
tihanı ile öğr~nci alınır: - _ 

Enstitünün 1. sınıfına girebilmek için, Sa
nat Ortaokulu son sınıfında okunan Türkc,e, 
Matematik, Fizik ve Kimya dersleriyle bulun
duğu şubedeki meslek derslerinden üstün not 

almak ve bu devreyi Haziran döneminde bitir
mek şarttır. Bu şartları taşıyanlar arasından bi
'.hme dereceleri esas tutulmak suretiyle her şu.~ 
beden onar öğrenci Enstitüsünün 1. sınıfına ka
oill olunur. Hariçten Ortaokulu bitirenler bu 
innıflara alınmazlar. 

Öğrencilere, her çeşit giyim eşyasiyfo ders 
araçlarını, öğle yemeklerni ve harçlıklarını Ban~ 
ka temin eder. 

Tıı.rihçe - «Hazine Hassa Vapurları !da-· 
resi» adı altında temeli 1844-1845 yılları arasın
da atılmış olan Denizcilik Bankası Türkiye'nin 
en büyük müesseselerinden biridir. Yüz· yılı 

aşan tarihçesinde on defa isim ve idare şekli 
değişdirdiği görülür. -

Geçen asrın ilk yarındadır ki yelkenli ge• 
milerin yeri buharlı gemiler, vapurlar almaya 
başlamışdır. Deniz yolu ile asker, ağır silah ve 
cebhane nakliyatı için Osmanlı Donanmasına 
da vapurlar satın alınmış ve bunlara «Tersane 
Vapurları» denilmişdir. Bu vapurların bütün 
mürettebatı bahriyeli, askerdi. 

Kapitülasiyon muahedelerinin hükümleri 
ile ecnebi gemiler Türk sularında ve Türk li
man ve iskeleleri arasında yük ve yolcu taşıma 
serbestisine sahih idiler. Yelkenli gemiler devri 
sonları ile buharlı gemilerin ilk devrinde ya
bancı bayraklar altında seyrü sefer eden gemi-' 
ler Türkiye sularına hakim olmuşlardı. O ta-rfü 0

• 

lerde Türk ticaret filosunu Türk bayrağı çeker· 
küçük tonajdaki şahıs malı yelk~n.liler temsil 
ediyordu; bunların büyük çoğunluğunun sahib
leri de Türkiyenin yalı boyları halkının rum
larıydı. Türk olsun rum olsun, Osmanlı İmpa
torluğu tebaası o armatörler de vapurlar satın 
alarak işletecek kudrete sahih değildi. Buharlı 
gemilerle bir Türk ticaret filosunun kurulması 
devlete kalıyordu. Ağır ·dış borclar altında bu· 
nalmış Osmanlı İmparatorluğu için böyle bir 

. filonun tesisi, tesisden sonra da, kendi suların· 
da ve kendi liman ve iskeleleri arasında yük 
ve yolcu nakliyatında amansız, ecnebi rekaabe
ti ile mücadele ederek -o ticaret filosunu ya
şata bilmek ayrı v_e çok çetin bir işdi. 

I. HAZİNEİ HASSA VAPURLARI İDARE
Sİ - 1844 ile 1845 arasında Sultan AbdüJmecld 
büyük bir fedakarlık yaparak şahsi . gelir ve 
masraflarına aid Hazinei Hassadan verdiği pa
ra ile iki vapur aldırttı, Bahriye Nazırlığına 
bağlı bir özel idare ile bu vapurlar Türk liman 
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ve iskeleleri arasında yolcu ve yük taşımaya 
başladılar. Halk arasında «Hazinei Hassa Va
purları» diye isimlendirilen bu ilk vapurun 
isimleri «Seyri Bahri» ve «Eseri Hayr» dır; yan
dan çarklı, padl teknelerdi. İlk kurulan hatlar 
İstanbul ile İzmit, Gemlik ve Tekirdağ iskele
leri arasındadır. İşte bu işletmedir ki, Denizci
lik Bankasının temeli olmuşdur. Bahriye Nazır
lığına bağlı idarenin başında Mısır valisi Abbas 
Paşanın oğlu ve Sultan Abdülmecidin kızı Mü
nire Sultanın kocası İlhami Paşa ile ermeni va
tandaşlardan ve namuslu bir iş adamı Bogos 
Bey bulunuyordu. 

Hazine Hassa Vapurları -halkdan ve tüc
cardan büyük bir rağbet gördü, temiz eller ile 
de idare edildiği için beş sene içinde vapur sa
yısı ikiden onbeşe yükseldi, İstanbulda ilk li
man işletmesh1e başladı, Sirkeci - Adalar, Sir
keci - Pendik (Marmaranın Anadolu yalısı), ve 
Sirkeci (Yeşil köye) Ayastefanos (Marmaranın 
rumeli yalisı) hatları kuruldu. 

1864 senesi başında türk ticaret filosunun 
vapurları ile Tersane Vapurlarının ayırd edil
mesi için ticaret gemilerinin devlet sancağından 
ayrı bir sancak çekmelerine karar verildi, aşa
ğıdaki satırları devrin gazetelerinden «Terce· 
manı Ahval» den alıyoruz: «Etrafı yeşil, ortası -
kırmızı, ve kırmızının ortasında beyaz yarım ay 
resmi bulunan yeni bir sancak ticaret gemileri 
sancağı olarak kabul edildi. Hazine Hassa Va
purları ile diğer bütün Osmanlı ticaret gemile
rinin bundan ·•sonra bu sancağı çekmeleri için 
bir iradei seniyye (ferman) çıkdı». 

Ecnebi vapurlarının süvari ve müretteba
tından gördükleri kötü muameleden • tiksinmiş 

ve alınan fahiş ücretlerden de bezmiş olan 
Akdeniz ve Karadeniz r3lılarının Türk-müsl:ü: 
man halkından padişaha arızalar, Hazine Has
sa Vapurları İdaresine mektublar gelerek 0ra
lara da Hazinei Hassa Vapurları işletilmesi is
tenildi, daima yolcu ve tüccar malı bulunacağı 
kesin rakamlarla bildirildi. İdarenin işi geniş~ 
leyince Hazine Hassa Vapurları 1864 de «Feva
idi Osmaniye» adı ile ve -«Nazır» unvanını taşı
yan bir müdür idaresinde müstakil bir işletme 
oldu. 

. II. FEV AtDi OSMANİYE İDARESİ - Bu 
teşebbüs yabancı iş adamlarını harekete geçir
di ve gelişmesinin daha ilk kademesinde bu 
Türk şirketini yok etme yolunu aradılar. Bonal 
adında maceraperest bir fransız, Fevaidi Osma
niye Şirketinin muamelatı fransızca olursa ve 
idaresi de vapurculukdan anlayan ecnebilere 
bırakılırsa ecnebiler tarafından da rağbet göre
ceği; Hazinei Hassaya da daha büyük menefaat
lar sağlayacağını, hiç şübhesiz ki büyük çıkar
lar vaad ettiği kimseler vasıtası ile padişaha aks 
ettirdi, Fevaidi Osmaniye İdaresini işletmeye 
şahsen talih oldu, fakat emelin'e muvaffak ola· 
madı. 

Hazinei Hassa Vapurları İdaresinin başında 
bulunanlardan İlhami Paşa henüz ·25 yaşında 
iken vefat etmişdi, o idarenin başında Bogos 
Beyde 1860 yılına kadar bulunmuş ve Bonal'in 
entrikaları karşısında kendi isteği ile çekilınişdi, 
1861 de Hazinei Hassa Vapurları İdaresi mµdü:r
lüğüne «Karamanlılar» denilen Anadolunun or· 
todoks Türklerinden, rumca konuşmasını bile 
bilmeyen Yuvam Avramidis Efendi tayin edil
mişdi, nan:ıuslu ve çalışkan bir iş adamı idi. Ha-

Büyük Posta . Vapurlanndan Ankara 

(Resim: Behcet Cantok) 
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iine Hassa İdaresinin «Feyaidi Osmaniye» adım 
alması onun müdürlüğü zamanında olmuşdur; 
yaşlı Bogos Efendiyi çok üzen Bonal'in entrika
larını da genç ve enerjik bu Yuvan Efendi ön
Iemişdir ki, Anadolu halkı için çok yadırganan 
bir meslek olan denizcilikle uğraşması ve ingi
lizlerin de denizci bir milet bilinmesi dolayısı 
ile Yuvan adı «Con»a çevrilerek muhitinde 

devletin asıl sancağını çekmelerine karar veril
di; fakat, kırmızı zemin üzerine ay yıldızlı bu 
sancağın harb gemileri sancağından farklı ol
ması için, ayı daha ince, yıldızı da, devlet san
cağı gibi 8 köşeli (bacaklı, şualı) olmayub beş 
köşeli oldu, Fevaidı Osmaniye Vapurları ile di
ğer bilumum ticaret gemileri bu sancağı çekdi-
ler.» -

«Con Paşa» diye şöhret bulmuşdur. Türk de- Burada dikkate değer önemli bir nokta 
niz ticaret :filosunun gelişmesinde büyük biz- vardır; 1864 de evvela Fevaidi Osmaniye va
metleri olmuş bir simadır. purlarının bayraklarında resmedilmiş bir hilal 

Hazinei Hassa Vapurları idaresi Fevaidi ortasındaki beş köşeli yıldızın zarafeti, bu se
osmaniyeye yirmi vapur devretmşidi, bu vapur- fer asıl devlet bayrağındaki sekiz köşeli yıldı-
lardan ancak şu isimler tesbit edilebildi: zın değiştirilmesine sebeb olmuş, ve hem .harb 

Eseri Cedid gemileri hem ticaret gemileri aynı sancağı çek-
Eseri Hayr meye başlamışlardır. 
İzzeddin · 26 cemaziyelevvel 1281 (27 ekim 1864) ta-
Malakof rihli Tercemanı Ahval gazetesinde şunlar ya-
Nümayişi Ticaret zılıdır «Fev~idi Osmaniye Vapurları. memleke-
Ömer Paşa timizin asıl malı ve yari ve bilcümle Osmanlı-· 
Peyki Şeref ların bisi şeref ve itibarı olduğundan bir imti-
Pürsıld yazı mahsus olmak üzere vapurlarm baş tara-· 
Saiki Şadi fındaki ufki serene mahmuza beyaz zemin üze-'• 
Seyri Bahri rine kırmızı ile Fevaidi Osmaniye yazılı bir · 
Şehper güzel flama çekmeye başlamışlardır.» 
Ta".if . Yine aynı gazetenin 9 receb 1281 (8 aralıki 
Vasıtai Ticaret 1864) tarihli nushasında Trabzondan istanbtila 

Türk Ansiklopedisi «Fevaidi Osmaniye İda- gelmekde olan yolcuların şu teşekkür mektubu 
resi» nin kuruluşunu 1844 de gösteriyor, ve Ha~ ıieşredilmişdir: «Mahi halin ihtidası çarşamba. 
zine Hassa Vapurları İdaresinden hiç bahsetmi- günü Fevaidi Osmaniye vapuru hümayunla
yor. 1844-1845 yıllarından 1864 yılına kadar ilk rından Vasıtai Ticaret ile Trabzondan hareket 
Türk ticaret vapurlarını işleten, yukarda 1'ay- ve yol üzerinde bulunan iskelelere uğrayarak 
dettiğimiz gibi Hazine Hassa İdaresi ölmuşdur; İneboluya muvasalet ile cumartesi günü saat 
devrin gazetelerinden «Tercemanı Ahval», Fe- 10,30 da (akşama ~oğru) fekki lenger ettikde 
vaidi Osmaniye adının verilmesini 26 rebiülahir gece yarısından sonra görülmemiş işidilmemiş · 
1281 (28 eylül 1864) tarihli nushasında kesin mertebede şiddetli fırtınaya tutulup bir balina 
ifade ile kaydediyor: « ... Hazinei Hassanın mev- ümidide kalmışdık. Süvarimiz Kaptan Dobra
cud yirmi vapurunun yeni bir idare işletilme- noviç vapurun kumanda yeri olan çarkları üze
sine ve bu yeni idarenin adının Fevaidi Osma-. rinden bir an ayrılmayarak ve tayfasını hizmet
niye olmasına karar verildi». · leri başında kullanub derecesiz gayret ve ına-

Aynı gazete aynı nushasında ismin değişme- ha.retle sekizyüzden fazla yolcu olduğumuz hal
siyle birlikde Osmanlı ticaret gemileri sancağı- de kimsenin burnu kanamaksızın ve bu kadar 
nın da değiştirildiğini yazıyor: «Devleti Aliyye denk eşyalara zarar erişmeksizin ertesi günü 
ticaret gemilerinin evvelce çekdikleri sancak cümlemizi Ereğli Limanına (selamete)· çıkar· 
bir güzel stiretde olmayub değiştirildi; bundan mışdır. Teşekkürlerimizi icra ederiz». 
böyle zemini yeşil, ortasında kürevi. bir beyaz, . . Türk sul~rında ve turk limanları ile is
beyazın üzerinde. de yarım ay resmi bµlunan bir. ·. keleleri arasında yabancı bayraklarla rekabet 
sancak çekmeleri kararlaşdı. Fakat, görünüşde mücadelesinde, idaresinin dürüstlü ve mensub
zarif ise de yağmur ve güneşle pek az sonra bir larının çalışma gayreti ile muvaffak olmuş bu
fena renge girdiğinden. tic~ret sancağı tekrar lunan Fevaidi Osmaniye İdaresini ele geçirmP. 
değişdi. Bundan sonra ticaret gemilerinin de . hırsları devam ediyordu, ilk teşebbüslerinde 
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emeleine kavuşmayan fransız Boİıal yine sahne· 
ye çıkdı, vaktiyle Bogos Beyin yapdığı gibi 186'7 
de Con Paşa da müdürlükden çekildi ve Bonal 
Fevaidi Osmanıyeye müdtir olduise de çok ka -
lamadı, 1871 de yerini yine Con Paşaya bır.ıka· 
rak istifaya mecbur oldu. 

.Devrin padişahı Sultan Abdülaziz denizci· 
liğe karşı aşırı ilgi gösteren bir hükümdar idi; 
Osmanlı Donanmasına eski satvet ve şevketine 
kavuşdurma arzusu yanında Türk ticaret filo· 
sunu da imparatorluğun azametine layık şe· 

kilde yükseltmek gaayesinde idi, ve Fevaidi · 
Osmaniye tdaresini adeta fahri himayesine al· 
mışdı, bundan ötürüdür ki idarenin adı tekrar . 
değişdi, padişahın ismine nisbetle «tdarei Azi
ziye» oldu. 

IH. İDARE! AZİZİYE - Sulta~ Abdülaziz 
Türkiye'nin ilk büyük vapur işletme kumpan· 
yası olmuş ve üç defa isim değirmi§' İdarei 
Aziziyeyi, sermayesini çıkarılacak hisse sened
leri ile gereği gibi arttırarak büyük bir Türk 
Anonim -(Ortaklılığı) Şirketi yapmak istiyordu. 
Bu şirket kuruluncaya kadar İdarei Aziziye 
bahriye nazırlığına bağlandı. Fakat 1870-1871 
Alman-Fransız Harbinin doğurduğu bir ekono• 
mik buhran böyle bir şiketin hisse senedlerini 
alacak sermaye sahihlerini endişeye düşürdü ve 
o anonim şirket kurulamadı. İdarei Aziziyenin 
işletilmesi, o sırada Şurayı-devlet (Danıştay) 
azası bulunan Hazine Hassa Vapurları İdare• 
sinde büyük hizmetleri görülmüş Bogos Beye 
havale edildi. Hayli yaşlı bulunan Bogos Bey 
İngiltereye iki yeni .vapur siparişi ile iş~ başla
dı, fakat idarenin başında ancak bir yıl kadar· 
kalabildi, 1872 de vefat etti. İdare müdürlü-

ğüne tekrar Yuvan Avrariıidis Con Paşa tayin 
edildi. 

Trabzon hattı idarenin en işlek hattı olmuş• 
du. Girid ve Trabluzgarb gibi yeni hatlar kurul• 
du, ·Trabzona, İzmire, arada ancak bir yahud 
iki iskeleye uğrayarak gidip gelen ekspres pos
taları ihdas ~dildi, tstanbulda Haydarpaşa, Ka
dıköy, Adalar, Anadolu ve Rumeli Marmara kı• .• 
yı seferleri çoğaltıldı, ve bütün bu işler için . 
yeni vapurlar satın alındı. Hazinede para olma· 
dığı için bu ağır masraflar · !da.renin hasılatın
dan öd.endi; dolayısı ile bazı nüfuzlu kötü kişi
ler için İdarei Aziziyeyi ele geçirmek, «Bal tu
tan parmağını yalar» diye meşhur ayami tabir 
ile kendilerine büyük menfeatler sağlamak }?ir 
hedef oldu. 

1876 da Sultan Abdülaziz tahtdan indirildi, 
Beşinci Sultan Muradın·kısa saltanatından son· 
ra İkinci Sultan Abdülhamid padişah oldu. Çe· 
şidli tesisleri ve vapurlan ile imparatorluğu 

deniz ticaret filosunun temsil eden bir idarenin 
sakıt bir hükümdarın adını taşıması elbet ki uy
gun görülmezdi, 1878 de «İda.rei Aziziye» adı, 

«İdarei Mahsusa» ya çevrHdi. 

iV. !DAR.Et MAHSÜSA -'-- Müessese bu 
yeni devrinde önce bir umum müdürlükle ida· 
re edildi, müessesenin iş bilir nam~slu · adami 
meşhur Con Paşa müdür muavini oldu. 

İda.rei Aziziye İdarei Mahsusaya büyüklü 
küçüklü, eski yeni 79 vapur devretmişdi ki al· 
fabetik sıra ile isimleri şunlardır: 

Ali Saib Paşa 

Anadolu 

Arslan 

Bir Küçük Tanker Yozgat 

(Resim: Behcet Cantok) 
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Asir 

Aydın 

Bahricedid -

Bartin 

Batuın 

Biga 

Bingazi 

Burgaz 

Canik. 

Ceylan 

Çeşme 

Dolmabağçe 

_Edremit 

Erenköyü 

Gedikler 

Gelibolu 

Girid 

Hareket 

Ha:ıan Paşa 

Hayred'llin 

Hereke 

Heybeli 

İhsan 
İstinye 

İzmir 

İzmit 

İzzeddin 
·Kaadiriyc 

Kadıköy 

Kamil Paşa. 

l{aplan 

Karamürsel 

Kars 

• Kartal 

.l{ayseri 

Kıbçali 

Kınalı 

Knifde 

Lütfiye 

Malakof 

Maltepe 

Marmara 

Medirıfeviıid 

Medarıtevfik 

Mesud 

Midilli 

Mudanya -

Musul 

Mürüvvet 

- Neced 

Ni:metihüda 

Nüzhetiye 
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Pars 

Pendik 

Plevnc. 

Pürsıid 

Saadet 

Sakarya 

San'a 

Selamet 

Scliınik 

Seyyar 

Silivri 

Söğüdlü 

Şahin 

Şark 

Şehper 

Şems 

Şerefresan _ 

Tarsus 

Tekirdağı 

Ticareti Bahri 

Tuna 

Türk 

Yanikapu 

DENİZCİLiK. BANKASI 

Büyük müessesenin bu 1dare1 Mahsusa 
devri 1909 da meşrutiyetin _ilanına kadar 3_1· yıl 
sürdü.· 

Tarihimizde «Tanzimat Devri» denilen 
münevver mutlakiyeti pel{ kısa surmüş olan 
Birinci Meşrutiyet. takib etmiş, onun peşinden 
de o sözde meşrutiyetin meclissiz devri başla
mışdı, ki tarihimize «İstibdad Devrh diye geç
mişdir, ve gittikce ağırlaşmışdır. Türk Donan
masını Haliçde demir üstünde çiiJ'üten ist-ib
dad devri Seksen parçaya ulaşmış vapurları 

ile Türk Ticaret Filosımu -temsil eden İdarei 
MB;hsusayı da korkunç sui istimaller ve müd· 
hiş, iğrene hırsızlıklar, feci ihmaller ile iflas 
uçurumu önünde _bir iskelet haline getirmiş~ 

dir. 
1888 de İdarei Mahsusa umum müdürlüğü

ne· devrin nüfuzlu bahriye nazırı Bozcaadalı 

Hasan Hüsni Paşa tayin edildi, Con Paşa mü
dür muavinliğinde ·kaldı. 

Abdülahad Nuri Bey 1926 yılında neşredil· 
miş «Türkiye _Seyrisefain İdaresi · Tarihçesi» 
isimli eserinde büyük müessesenin İdareL Hu
susiye devri için çok aci şeyler yazıyor. Müte-_ 
ahhidlerle idarenin en yüksek kademesindeki 
temsilcilerin müşterek ve büyük suistimallerin
den biletcilei"in küçük 

I 
ve adi hı_rsızlıklarına ka-
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dar bahsediyor, ve bu arada şu hazin levhayı çi
ziyor: « • • ,İdarenin eski yeni 80 kadar teknesi 
vardı. Gemilerden biri her hangi bir arızaya uğ
radı mı tamiri yoluna gidilmez, bir tarafa çeki
lip bağlanırdı, Haliçde yer kalmadı, bir kısım 
vapurlar Boğaziçinde Paşabağçesi ile Beykoz 
arasındaki koyda demirlendiler, bunlardan bir 
kısmı -demir üstünde çürüyerek battılar, ,38 va
pur feshedilerek satıldı. Nihayet İdarenin elin·· 
de 11 çürük ve 5 yeni tekne kaldı; Selanik, Bey
ru t, Hicaz, İzmir, Trabzon, Köstence, Barlın. 

Çanakkale, Edremid hatları ibdai edildi. Gemi
cilik ve çarkcılık gibi iki koca sanat ocağı, Ka
radeniz yalısı delikanlıl~rının sığındığ o. şefkat
li kucak bir kadavra haline getirildi. Memleke
timizde yelkenlilerin köylü kaptanlarından baş 
ka kaptan yokiken, hele gemi makinası fennine 
vakif tek ferd yok iken Basra · Körfezine, Tri
yesteye, Liverpola, Sombaya gemi götürecek 
değerli kaptanlar, dört beş bin tonluk vapurları 
meharetle yürütecek çarkcılar yetişdirmişdi. 
Donanmamızın Haliçde atıl · yattığı yıllar bo
yunca da bahriyemizin kaptan ve çarkcı zabit
lerine İdarenin vapurları bfr ameliyet mektebi 
olmuşdu. İdarenin elindeki 5 yeni tekne küçük 
liman vapurları idi, bunlardan Neveser ile İh
san 1903 de Macaristanda Budapeştede yaptırıl~ 
mışdı; üçü de, Bağdad, Basra ve Haleb, 1904 de 
Anadolu-Bağdad Demir Yolları Şirketi tarafın
d~n Almanyada yapdırılmış ve İdarei Mahsusa-

Yinı Nub'un pmisinl ı -ı7orlı~.. (tlaul,IM"I 

Bir karikatür 

(Akbaba, 1960) 

ya şartları garib bir mukavele ile ve taksitle 16({ 
bin altına satılmışlardı, şöyle ki yıllık ana tak7 
sit çok az, faizi ise ffahiş idi, borc.200 yılda öde
nemiyordu, yeni gemiler yok oldukdan sonra 150 
yıl borcu ödenecekdi. Demir yolu şirketi tarafın" 
dan sık sık tamir ediliyorlar, boyanıyorlar, bunla-' 
rın masrafı da İdarei Mahsusanın faizli borcu
na ekleniyordu. Ve bu üç vapur İdare tarafın~ 
dan yalnız Haydarpaşa-Köprü hattında işletile
ceklerdb. . .. _ .. 

İdarei Mahsusa bu perişan durumda ikerı 
1908 de İkinci Meşrutiyet ilan edildi . . 

· O devrin adetince ve İstanbulun külhanbe~ 
yi edebiyatı geleneklerinden biri olarak İda

rei Mahsusa hakkında da destanlar yazilmışdı. 
Şu iki kıt'a, İdarei Mahsusa ile Şirketi Hay

riye arasındaki rekaabet üzerine İdarei Mahsusa
ya övme yolunda bir destandandır : 

«Halebııı düdüğünü üç defa çekince 

«Eseri Şevket» de ana yol verince 

«Kalamış>> ela tam istim ilzre gelince 

Şirket de işi anladı sonra 

1:t ile 20 hem «Aydın» 

«Bağdad», «Basra», «Haleb» ve «Bartın» 

Yarış yeıi'ne kalınca pek yakın 

Şirket de. işi anladı sonra 

Bu destanda, liman vapurlarının isim ile 
birlikde taşıdıkları numaralardır, hazan isimle
ri yerine numaralı ile anılırlar. 

Hatum Vapurunda. ateşcilik yapmış Arti
vinli ümmi bir halk şairi de gene bır gemici şa
nında bir aşk des~nı düzmüş, ve destamn ilk 
sekiz kıtasında İdarei Mahsusanın P.!il kadar 
vapurunun isimlerini kaydetrnişdir: 

İdarenin olmuş Mahsüsa namı 

Devlete hizmeti çok Hak kelamı 

Akdeniz Marmara hem Karadeniz 

Göttirür getirir ehli islimı 

* 
«Malakof>•la «Pürsôd», hem «Keleçali» 

«Kartal»la «Maltepe)), «İzmit», «Heybeli» 

«Medıintefvik» le «N.üzhetiye»ye 

Binüb de efendim dün~ görmeli 

* 
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«Şerefresan» ile «Seyyare», «Şehper» 

Savurup dumanı sür'atle gider 

«Kayseri», «Mudanya>>, «Hereke», «Pendik» 

Hepsinin ismini eyledik ezber 

* 
«Gelibolu» ile «Girid», «Gedikler» 

«Çeşme»-, «Dolmabağçe» sür'atle gider 

Köhneler dumanı savurur amma 

İstim tutma:ı_ını üç saat beki.er 

* 
«Bahricedid», «Ne-ced», «Ceylan», . Midilli» 

«İzmin>, «Karamürsel», «Şahin» de belli 

«Kars»a «İstinye»ye hem «Plevne» ye 

Bir selim çakayım şöyle kandilli 

* 
«Selamet», «Sakarya», «Lütfiye», «ihsan» 

«Alisaibpaşa», «Kaplan»la «Arslan» 

«Tarsus»la «Tuna»; «Nimetihüda» 

«San'a_»yı, «Mesud·»u durma yaz hemen 

* 
«Bartın» ile «Biga>>, hem · «Anadolu»_ 

Cümle iskefolcr mal ile dolu 

Deryada efendim bu tdar1!tllr 

Padişahımızın kanadı kolu 

* 
<(Med.arık-vıiid», <<Musul»la «Batwn» 

<(Marmara», <<Hayreddin» cümlesi malum 

<(Caoik»le «Selanik» unutulmasuıı 

Yazdık vapurları işte bilumum 

* 
Amma ki efendim kasdunız başka 

Bir yaprak eklemef( kitabı aşka 

Yosma Hanım ile Tayfa Civanın 

Nakli macerası sığınıp Hakka. 

_, 

1878 de 79 parça vapw·la ve Bahriye Na
zırlığına bağlı olarak «İdarei Mahsusa» adını 
almış bu milli müessese, otuz sene sonra 1908 
de ikinci meşrutiyet devrine 16 vapurla peri
şan bir halde girmişdi. Vapurların kaptanları 

ve mürettebatı v-e idarecilerinden bir kaç kişi 
milli haysiyet ve izzeti nefsin verdiği gayret
le ve bu 16 parça tekne ile liman hatları ile 
bazı yakın iskele seferlerini devam ettirmeye 
çalışdılar. 

Meşrutiyetin ilanında İdarei Mahsusa Bah
riye Nazırlığından alınarak Nafia Nazırlığına 
bağlandı. Az sonra Hallacyan Efendinin nafia 
nazırlığı zamanında ecnebi bir şirkete devre· 
dilerek tamamen yok olma tehlikesi atlattı. 

HallacyE.•nın adamlarından Ispartalıyan 

Efendi ingiliz sermayedarları adına İdarei 
Mahsusayı bütün vapurları ve tesisleri ile ve 
iş hak ve sahaları ile satın almaya talih oldu. 
Nafja Nazırlığınca tanzim edilen bir mukave
lename ile (3 kasım 1909) İdarei Mahsusa ingi· 
!izlere satıldı. Fakat az sonra kabinenin değişme· 
si ve ingiliz şirketinin satış mukavelesindeki bir 
maddeye riayeti red etmesi tdarei Mahsusanın 
elden çıkmasını önledi, mukavele devletce ies
hedildi. İngiliz Şirketinin kurulur kurulmaz ri
ayet etmek istemediği madde şu id~: ~ «Hüku
met tarafından vukuu bulacak taleb · üzerine 
şirket vapurların hepsini veya. bir kısminı hü
kumetin emrine hazır bulundurmaya mecbur
dur». O sırada bir harb tehlikesi (İtalya ile 
Trablusgarb Harbi) belirmiş ve hükumet bu 
maddenin yerine getirilmesini istemişdi. 

· V. OSMANLI SEYRİ -SEF AİN tDARESİ 
- 1910 da İngilizlerin elinden geri alınan mü· 
esseseye «Osmanlı Seyri Sefa.in İdaresi» adı ve· 
rildi, ve bir milli anonim şirket haline konul
masına çalışıldı. Fakat Trablusgarb Harbi ve 
onu takib eden Balkan Harbi böyle bir şirke· 
tin kurulması için gereken sermayenin bulun
masına mani oldu. 

1911 de Karı Leke adında bir alman 
Osmanlı Seyri Sefa.in İdaresi umum müdürlü-

- ğüne tayin edildi. Avrupalı zihniyeti ile ida
reye yeni hüviyet vereceği vehmedilen bu ada· 
mm yapdığı tek müsbet iş Seyri Sefa.in İd~re
sinin' çifte çapalı ve çapaların üstünde bir · ay 
yıldız bulunan çok güzel forsu, sarıya boyanan 
vapur bacalarına kaymasıdır. · 

1913 de sadırazam ve harbiye nazırı Mah
mud Şevket Paşa Osmanlı Seyri· Sefa.in İdare
sini· Harbiye Nazırlığına bağladı. Askeri tah
sisatdan 250 bin lira ayırarak -Seyri Sefa.in İda
resinin yeniden kalkınmasına tahsis etti ve bu 
suretle müessesenin ikinci kurucusu denilme· 
ye layık hizmetde bulundu. 
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Mahmud Ş~vket Paşanın bu hizmetiyledir 

ki «Akdeniz», «Karadeniz», «Gülcemal», «Gül
nihal», «Bahriahmer», «Nilufer», «Plevne», 
«Derne» . ve «Kızılırmak» vapurları satın alındı. 
Fransaya da liman hatları için __ «Moda», «Kadı· 
köy» ve «Burgaz» isimlerinde üç yeni· ·vapur 
sipariş edildi, fakat bu vapurlar ancak Balkan 
Harbi sqnunda İstanbula gelebildiler. Bu va
purları yine liman hatları için Almanyada yap- · 
dırılan «Maltepe», «Kınalıada» ve «Pendik» 
isimli üç gemi takib etti. 

Birinci Cihan Harbiniıt seferberliğinde er
kamharb binbaşısı Sadullah Bey Seyri Sefain 
İdaresinde Harbiye Nezaretinin geniş yetkili 
komiseri oldu. Bu zat Seyri Sefa.in İdaresine, 
dolayısı ile Türk deniz ticaret filosunun geliş· 
mesine yıllarca öylesine faydalı oldu ki açlı bu 
tarihçede mutlakaa anılmaya değer. İlk -iş Ola
rak Tophane Meydanının Galata rıhtımı köşe
_sine Seyri Sefa.in merkez idare binasını yapdırt· 
tı ki müessese, çeşitli isimleri altında yetmiş 

yıllık hayatı boyunca ve şu kadar vapurlara sa· 
hib olduğu halde bir idare binasından mahrum 
ola gelmişdi. 

Aczi anlaşılmış olan Kari Lekenin mukave
lesinin feshi üzerine komiser SaduUah Bey Sey· 
ri Sefa.in İdaresi umum müdürlüğüne tayin edil
di. Fakat az sonra, İttihad ve Terakki Fırakası· 
ıun en nüfuzlu asker simalarından Harbiye Ne-

-zareti Levazımatı Umumiye Reisi İsmail Hakkı 
Paşa ilave memuriyet ol~rak Seyri Sefai11 
umum müdürluğih1e getirilqi, Sadullah Beyde 
umı.,ım müdür yardımcısı oldu, fakat, İsmail 

Hakkı Paşanın müstebidane keyfi idaresi karşı· 
sın~la istifa etti. İsmail Hakkı Paşa idaresi harlı 
sonuna kadar dört sene sürdü, ve mesuliyet kay· 
gusu taşımayan emirleri ile Seyri Sefa.in İdare -
sinden öyle paralar çekildi, harcandı ki - Türk 
sularında rakibsiz olan ve o sıralarda nakil üw 
retlerine yüzde beşyüz zam edilen Seyri Sefa.in 
İdaresi harb sonunda geliri masrafını karşılaya
maz ağır borclu bir idare oldu, tekrar iflas eşi
ğine getirildi. İsmail Hakkı Paşa devrinin kor· 
kunc sui istimalleri Abdülahaq _ Nuri Beyin 
«Seyri Sefa.in Tarihçesi» isimli eserinde pek çok 
misal ile gösterilmişdir. · · 

1918 de mütarek-enin imzası üzerine İsmail 
Hakkı memleketi terk ederek kaçdı; sui iSti~ 
ınaJler mütareke yıllarında da devam etti. 

Bu idarei bir milli anonim şirket haline ge~ 
.tirme teşebbüsüne İstanbulda ))ulın1a.n işgal 
kuvvetleri kumandanlığı mani oldu. Osmanlı 

Seyri Sefa.in İdaresinin mevcud gemileri ve sa
ir mallarının devlet malı olarak tanındığı bildi
rildi; kasıd aşıkar idi; akdedilecek sulh muahe
desi ile Osmanlı Devletine galib devletler tara
fından çok ağır harb tazminatı yüklenecek, bu 
tazminatın bir kısmı karşılığı olarak Seyri Se
fa.inin bütün gemileri alınacakdı. Fakat Anado
luda kazanılan nihai Türk zaferi bu çirkin ta
sarının tahakkukuna mimi oldu. 

VI. TÜRKİYE CUMHURİYETİ SEYRt 
SEF .AİN İDARESİ - Cumhuriyet devrinde ida~ 
ı·enin adı tekrar değişdi, 1923 tarihli ve 597 sa
yılı kanun ile «Türkiye Cumhuriyeti Seyri Se
fa.in İdaresi» oldu ve umum müdürlüğüne tek~ 
rar Sadulah Bey- tayin edildi, büyük müessese 
tekrar kurtarıldı. 

1926 da Türk bayrağına kabotaj hakkının 

tanınması cumhuriyet devrinde Seyri -Sefa.in 
İdaresine süratle gelişme imkartı_nı bahşetti (it: 
Denizcilik Bayramı). 1923 de mevcud gemileri 
26,197 tonilato olan Seyri Sefa.in İclaresi 1927 de, 
dört sene sonra bu mikdarı 52,857 tonilatoya çı-· 
kardı. 

1927 de liman hatlarında, Marmara hatla
nnda, Karadeniz, Ege, Akdeniz hatlarinda, ve 
Türk limanları ile yabancı limanlar arasında se
fer yapan gemileri 39 tekne olmuşdu, ki vapur
ların isimleri şunlardır: 

Gülcemal 

Akdeniz 

Ankara 

Karadeniz· 

Reşid Paşa 

Cumhuriyet 

Kızılırmak· 

Mahmud Şevket Paşa 

Gülnihal 

. Anafarta 

Zonguldak 

Mersin 

Çanakkale 

İnebolu 
Marmara 

Antalya 

Bandırma 

Kocaeli 

Al~mdar (kurtarma gemisi) 
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Miralay Nazım Bey (su gemisi) 

Yüzbaşı Murad .Bey ( su gemisi) 

·Gelibolu 

Nimet 

Ereğli 

Kadıköy (liman vapuru) 

Moda (li~an vapuru) 

Burgaz (liman vapuru) 

Büyükada (liman vapuru) 

Kınalıada Oiman vapuru) 

Malt~pc (liman vupuru) 

Pendik (liman vupuru) 

Haleb (liman vupuru) 

Bağdad (liman v9ıı,uru) 

Basra (liman vapuru) 

Neveser (liman vapuru) 

İhsan (liman vapuru l 

Fenerbağçe (liman vapuru) 

Haydarpaşa (liman vapuru) 

Yakacık (liman vapuru) 

1927 den 1933i yılına kadar geçen altı yıl 

içinde idarenin vapurları, dolayısı ile Türk ve 
yabancı denizlerde- yük ve yolcu taşıma kud
reti artmakda deva11;1etti, fakat gemi isimleri
ni tesbit edemedik. 

VII. DENİZ YOLLARI. AKAY - FABRİKA 
HAVUZLAR MÜDÜRLÜKLERİ Sebebi 
mechul kalmışdır; 1 temmuz 1933 tarih ve 
2248 sayılı kanunla Türkiye Cumhuriyeti Sey
ri Sefain İdaresi «Deniz Yolları Müdürlüğü» 
(Savahilli karibe ve baide hatları vapur işlet· 
mesi; Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve 
Yabancı sular hatları), «Akay Müdürlüğü» 

(Sevahili mütecavire; liman hatları) ve «Fab·. 
dka·Havuzlar Müdürlüğü» isimleri ile üç müs· 
takim _idareye bölündü, parçalandı. 

Seyri Sefain İdaresinin çifte çapalı güzel 
forsu yerine Akay vapurlarının bacalarına la· 
tin alfabesi ile be batone yazı ile bir·«A» har
fi kondu ki çirkinlik örneği oldu; vapurların 

l:ıacaları da sarı yerine karaya boyandı. Şirketi 
Hayriyenin 69 ve ·70 numaralı «Hüseyin Hakiı, 
ve «Ziya» vapurları . satın alınarak· «Göztepe» 
ve «Erenköy» isimleri ver.ildi. Almanyada yeni 
olarak «Suvat» ve « Ülev» vapurları yaptırıldı. 

Deniz Yolları Müdürlüğü de yine Alman· 
yada «Sus», «Etrüsk» ve «Marakaz» vspurları· 
nı yapdırarak Marmara hatların~ verdi. 

Bu parçalanma. Türk ticaret filosu içi~ ge· 

lişme yerine büyük aksamlar verdi, ve hata 
ancak beş yıl sonra düzeltildi. 

VIII. DENİZBANK - · 1933 de parçalanan 
büyük müessese 1 Ocak 1938 tarihli ve 3295 
sayılı kanunla İstiksad Vekaletine bağlı «De· 
nizbank» adı ile tekrar toplandı. Bu devrin en 
mühim hadisesi de, büyük vapurların bacala· 
rından Seyri Sefa.inin o çok çok güzel° çifte ça
palı ve ay yıldızlı forsunun indirilerek yerine 
sözde bankayı ve denizciliği temsil edecek aca· 
ib bir kalyon teknesi taslağı üzerine yelkenle· 
ri andıracak şekilde iki göbekli harf, «D» ve 
· «B» kondu. Hamdetmelidir ki gemilerimiz bu 
çok çirkin forsu ancak bir buçuk sene taşıdılar 
ve müessese tekrar isim değiştirdi. 

. IX. DEVLET DENİZ YOLLARI İŞLET· 
MESİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ --- 1 Temmuz 
1939 tarih ve 3633 sayılı kanı:ın ile Denh.bank 
lağvedildi ve yerine Münakalat (Ulaşdırma) 
bakanlığına bağlı «Devlet Deniz ·Yolaları İşlet· 
mesi Umum Müdürlüğü» kuruldu. Bu mües· 
sese 1944 yılmakadar sürdü. Bu devir içinde· 
dir ki ayrı birer gemicilik şirketi halinde de· 
vam ede gelen Haliç Vapurları Şirketi ile Şir· 
keti Hayriye satın alındı;. bu suretle Haliç ve 
Boğaziçinde vapur işletme imtiyazları da Dev
let Deniz Yollarına verilmiş oldu. Bu devrin 
en önemli bir işi de Seyri Sefa.in İdaresiI~.in 
çifte çapalı güzel forsunun vapur bacalarına 
tekrar takılması ve bacaların yine sarıya bo
yanmasıdır. 

X. DEVLET DENİZ YOLLARI VE Lİ · 
MANLARI İŞLETMESİ UMUM MÜDÜRLÜ
ĞÜ - !sminde ufak bir tebeddül ile yine 
Ulaşdırma Ba~anlığına bağlı bu umum müdür
lük 1952 yılına kadar devamederek Türkiye'· 
nin en büyük müesseselerinden biri oldu;. ve 
1952 de bu umum müdürlüğün yerinedir ki De
nizcilik Bankası kuruldu. 

XI. SON' DURUM - Bu satırların yazıldı
ğı sırada, temmuz 1966, Denizcilik Bankasının 
mevcud vapurlarının isimlerini maalesef tes· 
bit edemedik. 

«Denizcilik Bankası T.A.0. onuncu hesab 
yılı 1961» isimli bir risalede, hiç olmazsa o 1961 
yılı için bile mevcud vapurların cedveli yok
dur, kaldı ki 1961 den 1966 yılına kadar Deniz· 
cilik Bankası Türk Ticaret Filosuna pek çok 
yeni gemiler katmış, ve muhakka~ ki bazı va· 
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purlar da kadro dışı kalmış bulunuyordu. «Tru
va» adı verilen büyük bir açık deniz feribo
tunu:1 inşası tamamlanıp Türk Ticaret Filosu
na Denizcilik Bankası adına katılmak üzere 
olduğunu günlük gazetelerden öğrendik. 

Bu boşluğu bu ansiklopedide «İstanbul Li
manı İşletmesi» maddesinde gidereceğimizi ümid · 
ediyoruz (B.: İstanbul Li~an İşletmesi). 

Denizcilik Bankası Turizm ve Neşriyat Mü
dürlüğü tarafından verilen bazı vapur resimle
rinin bu ansiklopediye faydalı olduğunu şük

ranla kaydederiz. 
Bibl.: Türk Ansiklopedisi; Abdülahad Nuri Türkiye 

Seyri Sefa.in Tarihçesi; 1927 Türkiye Seyri Sefain Rehb<:! 

ri; Tercemanı Ahval Gazetesi Koleksiyonu; Denizcilik 

Bankası 1966 ajendası. 

DENİZDE -BOĞULANLAR - İstanbulda 
küçümsenmiyecek kadar denizde boğularak 
ölüm vak'aları görülür. Deniz kazalarında ·bo
ğulma her zaman her yerde görülen bir facia
dır, fakat yaz mevsiminde yüzme ve yılcanma 
kasdı ile denize girenlerden boğulanlar, İstan
bul şehrinin günlük hayatı· bakımından üzerin
de durulması gereken önemli bir konudur. 

İsta,1bulda deniz hamamlarından ve plaj
lardan gayri yerden, açıkda soyunup -denize 

-girmek yasakdır. Fakat bu yasak gereği gibi 
hiç bir zaman tatbik edilmez. Tek sebebi .de 
denize parasız girmenin kesin bir zaru~et ol
duğu düşünülmeden konmuş bir yasak qluşu
dur. 

Ağır sıcaklar başladığı zaman çocuk, deli
kanlı, orta ' yaşlı, avare, hane berduş, çırak, 
amele, ırgad, -~sker, mektepli _binlerce can .İs- _ 
sanbul sahilierinde plaj tesisatı olmayan kum
sallarda, deniz hamamı kurulmamış · derince 

. ve derin sularda soyunurlar ve özel tabiri ile 
açıktan denıze girerler, ve gazetelerde sık ·sık 
Boğaziçinde, ve Marmara kıyılarında bir kaç 

, vatandaşımızın yüzme bilmediği iç_in boğuldu

ğu okunur. 
Zamanı~ızda deniz: hamamları çok azal

mışdır. Plajları dolduran binlerce, on binlerce 
canın hepsi yüzme bilmez ve plajlarda boğul
ma v_akası pek ender olur; boğulanlı,lr da yüz
me bilmeyenler değil, bilakis iyi yüzenlerdir; 
kendisine güvenir, açılır, açıkta bir kramp ge
lir, imdadma koşulunca.ya kadar boğulur. 

.Gazetelerde sık sık okunan boğulma vaka
ları çoğunlukla -açıkta denize girenler arasın

. dadır. Onlara, pek· az yüzme. bildikleri .halde 

üçü beşi bir araya gelerek bir sandal -tutarak 
açılan, ve açıkda sandaldan denize gire.il ço
cultlar da katılır. Birinci derecede mesul, yi.iz
me bilmediği halde kendisine yardım edilemi
yecek yerde denize giren kurbandır. İkinci de
recede mesul de; denizde yüzme yasağını koy
duğu halde ciddi bir takip ile önüne geçeme· 
yen zabıtadır .. 

Fakat yukarda kaydettiğimiz gibi açıkta 
denize girme yasağının gayri kabili tatbik ol
duğunu kesin olarak kabul etmek ve can kay
bina karşı başka çare aramak lazımdır. 

Açıkta denize girmenin tek sebebi par~sız
b.ktır. 

Plajlarımız da, deniz hamamlarımız da pa
halıdır. 

Enucuzu yetmiş beş kuruştur. Denize gir
mek için her gün bu parayı veremeyecek olan
ların sayısı İstanbulda yüzbinin üstündedir. 

De·,1ize giren yüzme bilmeyenler yıkanma 
ve serinlemenin yanında biraz da yüzme öğ
renmek ·için denize girmektedirler. 

Sıcaklar basınca da muhakkak, zabitanın 

nazarmdan gizli bir yer bulacaklardır ve deni
ze gireceklerdir, ve bugün değilse yarın,. boğu~ 
lacaklardır. , 

Misal olarak kaydedelim, Kumkapı sahili
ni, Yenikapı sahilini, Anadolu yakasında Bos
tancı sahHini,_ Boğazda da münasip bir iki yeri 

- «açıkta soyunup denize girmek için serbest 
bölge» ilan etmek lazımdır. Çoluk çocuk ve ga
ripler, kumlarda kayahklarda soyunsunlar, 
mayosu··. olan mayosiyle, olmayan iç donuyla 
denize girsin .. Ve o mahdut bölge-lerde zabıta
nın bulunduracağı kurtarma ekJpleri yüzme 
bilmeyen vatandaşları korusun. 

Aşağıdaki satırlar R. E. Koçunun 1958 yı
lı mayısında Her Gün gazetesinde çıkmış güi1: 
lük fıkralarından alıyoruz: 

«Kaç yıl oldu tesbit edemem; Gülehane 
Parkında kurulagelen panayır henüz açılma

mış, ani olarak da burı.altıcı sıcaklar başlamış
tı. Ressam Nazmi Dayan ile parkta dolaşıyor
duk, Sarayburnuna kadar indik. 

~ Yaşları onbeş ile yirmi arası,en büyüğü 

dahi askerliğini yapmamış. Yalınayaklı yahut 
yalın ayakları yarım pabuçlu pırpırı güruhun
dan sekiz on çocuk ve tüysüz delikanlı, üstle· 
rindeki çulu çaputu atıp bir donca soyunmuş
lar, akıntının karayı yalayarak geçtiği o tehli-

. keli yerde. denize atlıyorlardı.. 
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«Hepsi de balık misali, hakikaten yüzgeç, 
yüzme şampiyonu denilse seza .. Görülmeğe de
ğer sahne.. O ne akrobatik numaralar, suyun 
içinde o ne hünerler, canbazlıklar .. 

«Bir tarafta vahşi sesle kaynayan soğuk 

su, İstanbul kayıkçılarının ağzı ile çakal deniz, 
öte yanda akıntının yılan gibi kıvrılan girda
bı .. Ve her ikisine meydan ·okuyan cesaret ... 

«Koşup gelen bir çocuk sert bir ayak dar
besiyle uçuyor,- h.avada bir perende atıp denize 
ok gibi dalıyor, vücuduna sarılan akıntı, onu 
bir anda derinlere öylesine çekiyor ki, koyu 
nefti kitle içinde beyaz vücud ufalıp kaybolu
veriyor, boğuldu, gitti derken, bak;.1.yorsunuz, 
ki oğlan kırk elli metre ilerden suyüzüne çık
mış ... 

«Birden donakaldım. Bfr nefer, tüvana bir 
delikanlı harıl harıl soyunmada!.. en küçüğü 
kan kırmızı İstanbulun sırım gibi kaldırım ko
puklarına imrenmiş, denize girecek!.. 

Saf bir tebessümle : 

- Yüzme bilir misin? .. diye sordum .. 
- Bilirim! dedi. 

~ Sizin memlekette deniz var mı? 
- Yok!. 
- Nerede öğrendin? 
- Derede!. 

«Söz ve nasihat dinlemez .. Bereket versin 
ressam Nazmi eski bir boksördür, neferi der.ize 
girmekten bazu kuvvetiyl~· menetti, ben de bir 
polis buldum ... 

«Her yaz Boğazda, Marmara sahillerinde 
yüzden fazla çocuk, genç, bekar uşağı amele, 
asker boğulur. Sıcaklarbastıralı kaç. gün oldu 
· bilm:em, şu son iki hafta içinde gazetelerde be
nim okuduğum denlzde 'boğulma kurbanları 
otuzu a§mıştır! .. Buyurun, en taze haber: 

:r'azar günü bir nefer Sarayburnundan ı.le· 
nize girmiş, yüzme bilmediği için akıntıya ~a
rışıp koybolmuşdur!.» (R. E. Koçu.) 

DENİZDE YÜRÜYEN OTOMOBİL 
«Amphicar» (Anf.ikar) denilen ve hem karada 
hem denizde yürüyen otomabillerden ilk ara
ba İst:mbula 13 ağuştos 1963 salı günü iki tu
rist tarafından getirilmişdir. Fransada Parisde 
ticaretle meşgul bu turistlerden biri arabanın 
sahibi 28 yaşında Lübnanlı Sami Kamuh, diğe
ri qe onun yakın dostu İtalyan asıllı- Christian 
Christiani idi, arabaya · «L'Etoile· -de La Medi-

terranee» (Akdeniz Yıldızı) adı verilmiş ve bu 
isim arabanın ön tarafı üstüne yazılmış bulu
nuyordu; araba «405 Z - 1143» plaka numarası
nı taşımakda idi. Marsilyadan İstanbula Deniz· 
cilik Bankasının Karadeniz Vapuru ile geldi
ler. Bu araba denizde saatde 15-20 kilometre 
sür'at temh edilmekde ve saatde 15 litre .ben
zin yakmakda idi; karada ise 100 kilometrede 
10 litre benzin yakıyordu. Bu iki turistin ni
yetleri, «Akdeniz Yıldızı» ile tstanbuldan Bey
rut'a kıyı kıyı denizden gitmekdi; bu ruretle 
Beyruta kadar tahminen 1700 kilometrelik bir 
yol kated-eceklerdi. Bu maceralı yolculuğa 

Türkiy'e sularında izin verildiğini zanetmiyoruz; 
teşebbüsün sonu günlük gazetelerde izlenemedi. 

İstanbula • ikinci aİıfikar şöhretli sinema 
yıldızlarından Hülya Koçyiğit tarafından 1965 
yılında getirildi (B.: Koçyiğit, Hülya); bu ara
ba alman malı olup «686 Z - 7530» yabancı 

p.aka numarasını· taşıyan «Amphican Own» 
marka bir spor araba idi. Özellikleri şunlardır: 
4 kişilik, -4 silindirli, denizdeki sür'ati saate 10 
kilometre, karada saatde 100 kilometredir .. Ka
rada tekerleklerinin üstünde yerden haylice 
yüksekdir; arkasında deniz için plastik iki 
pervanesi vardır. Genç ve güzel sanatkar «Ses» 
mecmuası muharririne bu araba için şunları 

söylemişdir; «Daha benim sayılmaz, permisi 
gelip devir muamelesi tamamlanınca beriim 
olacak, bana 60.000 lir-aya mal olacak, kabul et
tim, Türk artistleri arasında bu tip bir oto
mobilin sahibi olmak inşallah bana kısmet 
olacak.,,, Aşağıdaki satırları da aynı mecmu
dan alıyoruz: 

« Y eniköy'de deniz kıyisına gitmek üzere 
bir toprak yola saptık. Kıyı bir hayli kalaba
lıktı. Çevremiz bir anda sarıldı.- · Hayranları 
Hülya Koçyiğit'i tanımışlardı. Arabadan indik .. 
Hülya patolunu çıkarıp, şortuyla kaldı. ç·evre
sini saranlar onun denize gireceğini sanıyorlar
dı. Oysa Hülya, tekrar direksiyona geçip, ara
bayı denize doğru sürünce, şaşırdılar. Hayret 
dolu bakışlar arasında otomobil, sulara girdi ve 
denizde . ilerlemeye başladı. Biz de resim çeke
bilmek için kıyıda bulunan motorlardan biri· 
ne atlayıp, peşinden takibe başladık. Otamo
bil ardından beyaz köpük yığınları bırakarak 
ağır ağır ilerliyordu. Bir süre kıyıyı takip et
ti. Bu arada bütün kıyı villaları balkonları Ye
niköy l üler'le dolmuştu. Boğaziçinde ilk defa 
denizde bir otomobilin yürüdüğü görülüyordu. 
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«Hülya Koçyiğit otomobilin burnunu açtı. 

Eliyle de: 
- Karşı kıyıya! .. diye işaret etti. 
« Yeniköy'ün karşı kıyılarında Çubuklu 

ile Kanlıca.' Biz de motoru çevirip, sulaı::a yarı 
yarıya gömülmüş otomobilin peşine düştük. 

Yakınımızdan gelip geçen bütün motorlar ya
vaşlayıp, Hülya'ya yol veriyorlardı ... » .(Agah 
Özgüç, Ses M~cmuası, Temmuz 1965), 

DENİZ DOLMUŞ MOTORLARI - Zama· 
nımızda dolmuş şeklinde yolcu taşıyarak ça
lışan deniz tenezzüh motorları İstanbulun gün
lük hayatında çok önemli bir yer almışdır. 

Deniz tenezzüh ~otorlarının büyük şehrin 
iskeleleri arasında .dolmuş şeklinde çalışa bil
meleri için 9 şubat 1955 tarihli bir protokolun 
şu hükümlerine harfiyen riayet etm~Ieri şart
dır: 

1 -- Motorun haddine mutlak riayet 

.. 2 - Kış ve yaz istiab hadlarinin tefriki ve bunla

r111 levhalarda belirtilerek motörler:in e~ ,görünen .Yeri

ne asılması. 

3 - Kııı mevsiminde dolmuş şeklinde çalışan mo

törlerin her üç ay da bir, yaz mevsiminde 6 ay da bir 

denizde umumi fenni muayeneye tabi tutulması. . 

.4 - Üçüncü maddede gösterilen muayenelerden 

bıı.şka lüzum gördüğünde her zaman muayeneye tabi 
tutulması. 

5 - Tasdikli ücret tarif el erinin uzaktan görünür şe· 

kilde yazdırılarak motörlerin görünen yerine asılması: 

6. - Motör kaptan, Makinist ve ~yfalannın kıya
fet talimatnamesindeki. kıyafeti giymeleri. -

7 - Tehlikeli havalarda iskeledeki vazifeli zabıta 

mem~rlarının ihtarı üzerini dolmuş yapmamalan. 

8 - Lüzumlu zamanlarda zibita memurlannın ih

tarları üzerine gösterilen çevrelerde dolmuş yapmaian. 

9 - Benzinle işleyen tenezzüh mot~rlarının dolmuş 

şeklinde çalışmamalan, Ancak yukandaki tedbirleri 

harfiyen yerine getirmiş olan tenezzüh motorları, sahip

lerinin zarara uğramamaları için karar tarihinden itibaren 

b~r sene için benzin motorlarını mazot veya- dizel mo

törlcri ile tebdil etmeleri; bu müddet zarfında tebdil et

tirmiyenlerin dolmuş şeklinde çalıııtırılmamalan. 

·ıo - Dolmuş şeklinde çalışan tenezzüh mctorları

nın sahıpleri, bunların kull~nılmasından veya her han
gi bir deniz kazasından dolayı üçüncü şahıslar aleyhinde 

doğacak zararları telafi etmek üzere bu . motorlar ic,in 

münferit şekilde veya. _gurup halinde milli mes'uliyet si

gorta mukavelesi akdedeceklerdir. 

Kaza başına asgari sigorta haddi yaz istiab hatti 30 

kişiyi aşmıyanar iç.inl-0,000 lira; 50 kişiyi aşmıyanlar için 

15,000 lira; istiab haddi 50 kişiden fazla olanlar için 

20,000 lira olacaktır. 

11 - Gerek liman nizamname ve talimatnameleri 

ve gerek Belediye mevzuatında belirtilen bütlin husus

lara harfiyen. uymak. 

12 - Motöriin kaptanının ehliyetini ve motöriiı1 

muayene kağıdının gözle görünecek yerde çerçeve içer

sinde asılı bulunması. 

13 - Yukandaki maddelerde gösterilen hususlara 

aykın hareketi görülenler ilk seferinde 50 lira maktu 

peşin para cezası ile, tekeri-üründe 100 lira ·maktu para 

cezası ile birlikte 15 gün seferden men cezası 
O 

ile; Mü-· 

takip hallerde 250 ira maktu ve P',lşin para cezası ile 

birlikte 3 ay seferden men cezası ile tecziye olunurlar. 

Maktu cezayı derhal ödemiyenler cezayı ödeyinceye 

kadar seferden me'u edilirler. 

Deniz dolmuş motorlarının muhtelif hat· 
lar için tesbit edilmiş ücret tarifesi şudur: . 

Köprü-Kadıköy 50 Kuruş 

Köprü-Üsküdar 50 » 
Dolmabah~Kadıköy.. 50 )) 

Dolma bahçe-Üsküdar 50 » 
Köprü-Kalamış : 100 » 
K9prü-Bostancı : 125 » 
Bostancı-Adalar 50 » 

Dolı;nuş şe~linde çalışa11 deniz tenezıüh 
motorlarının sür'atleri 10-15 mil arasındadır. 

Bu satırların yazıldığı 1965 . yılı kasım · ayında 
İstanbulda çalışan deniz dolmuş motorları ·43 
tekne idi; taşıdıkları azami yolcu sayısı ile 
isiınleri şunlardır: 

1 - Kanarya 4-0 Kişi 
2 - Küçük Galatasaray 50 » 
3 - Karaköy s.ı ))· 

4 - Selamet 59 » 
5 - Çelebi 60 » 
6 - Yeni Paı,ıabağçe 75 » 
7 - Kaptan Ahmed Mete 75 » 
8 - Şen Adalar 80 » 
9 - Can 80 » 

10 - Yeni Fenerbağçe 80 » 

11 - Büyük Varan 84 » 
12 - Yeni Beşiktaş 86 » 
13.- Erenköy ,87 » 
14 - Venüs 89 » 

· 15 - Ali Reis 106 » 
16 - Yeşilada 107 » 



ANSİKLOPEDİSİ - 4433 - DENİZ DOLMUŞ MOTÖRU F .ACİASl 

17 - Altınkaya 

18 - Yeni Moda 

19 - Kadıköy 

20.- Hakan 

21 _...: Öz Fenerbağçe 

22 - Yeni Sakarya 

23 - Aynur 

24_ - Büyük Mencleres 

25 - Yeni Kırçıloğlu 

26 - Başkaya 

27 - İnandılar 

28 ~ Yeni Jet· 

29 --Efes 

30 - Levend 

31 - Hızır Reis 

32 - Büyük Marmara 

33 - Aynacıoğlu 

34 - Bozkurt 

35 - Jet 

36 - Muti 

37 - Reisoğlu 

38 - Taı;kent 

39 - Yeni Galatasaray 

40 - Büyük Fenerbağçe 

41 - Büyük Sakarya 

_42. - Anadolu 

43 ;.,- Necat 

110 ,~ 

110 » 

110 » 

118 >-' 

120 >.> 

124 » 
132 » 

134 » 

139 » 

140 » 

142 » 

145 » 

148 » 

148 » 

150 » 

150 » 

150 » 

150 ·» 

150 » 
150 » 

150 » 

150 » 

150 » 

150 » 

150 » 

150 » 
150 » 

Liman nizamlarına . göre . bu· motorlar 18 rü
sum tondan büyük olamazlar~ 

Motörcularin Köprü altında bir dernekleri 
vardır. . _ .. 

Dolmuş şeklinde yolcu taş.ıyan tenezzüh 
motörlarından gayrı liman içinde ve boğazda 
yine dolmuş. usulü ile çalışır küçük tekneler, 
motorlu sandallar vardır; bunlar da 87-97 tek
nedir; üç hat üzerinde çalışırl~r; , dolinuş fiat
ları ile hatlar şunlardır: 

Beşiktaş-Üsküdar 40 Kuruş 
(37 tekne) 

Beykoz-Yeniköy 50 Kuruş 
(20-25 tekne) 

Kasımpaşa-Eminönü 35 Kuruş 
(30-35 tekne) 

Maalesef bu tekneleri kullananların çoğu
nun elinde kaptanlık ehliyetnamesi de yokdur. 

1958 yılında İzmit fle Gölcük arasında iş
leyen Üsküdar isimli vapurun ani olarak. ko
pan bir fırtınada batması faciası üzerine İs
tanbul Limanındaki bütün · dolmüş · motörları 
seferden men edilmişler idi; RE.Koçu bu ka-

rar üzerine 10 mart 1958 tarihli Her Gün gaze
tesinde şunları yazmışdır: 

«Dolmuş yapan deniz motörlerinin sefer
den katiyyen men'i, tedbirde ifrattır. Kadıköy 

ve Haydarpaşa ile Sirkeci ve Karaköy iskelele· 
ri arasında yazın vızır vızır işleyen bu motör
ler dolu giderler, dolu dönerler_. Yolcu bulma· 
ları büyük bir ihtiyacı karşıladıklarına delil· 
dir. 

«Yeni kararın sakatlığı kendi hükmü için
de de aşikardır. Deniz inotörlerine yalnız husu
si tenezzüh}er için seyrüsefer müsaadesi verili
yor. Mademki kaza ve batma ihtimali vardır, 
bu motörlere dolmuş yolcusu olarak binenler 

-has vatandaş, hususi tenezzüh yolcusu olarak 
binenler de üvey vatandaş mıdır? .. 

«Deniz motörleri hususi tenezzüh seferle
riyle beslenemez1 --yaşayamazlar: bu kararda is
rar edilirse hepsi bozulmağa, başka limanlara, 
hatta yad Hlere satılmağa mahkumdurlar: ve 
kısa bir'· zaman sonra tenezzüh için aradıkları 
zaman da bulunamayacakdır. · 

«Bu motörler büyük limanın bir süsüdür: 
şunun bunun malı görünürler, aslında milli 
servetimizin biter yongasıdırlar. Unutmaya-hm 
ki, İkinci Cihan Harbinde Dünkerkte s,kıştı
rılmış olan İngiliz ordusunu Almanların eline 
esir düşmekten haşmetli ve kudretli İngiliz do· 
nanması değil, Tayms nehrinde işleyen hususi 
ve dolmuş motörleri kaçırmıştı. Allah muhtaç 
temesin. 

«Kazalar, belealar taşlar ve dağlar ardı.n
da kalsın,. fakat tedbirde ifrata ·niçin düşüyo
ruz? Kaptanların ehliyeti, liyakati üzerinde 

·titizlikle. duralım: tayfaların hakiki • ·gemiciler
den seçilmesini istiyelm. -Teknelerin ve onları 
sık sık muayene edelim, taşıyacakları · yolcu 
sayısını tayin edip istiap haddinden aşırı yol· 
cu alınmasını şiddetle önleyelim.. Can yelekle· 
ri, cankurtaran _simitleri kifayet ölçfü;ünde ol
sun. Sisli ve fırtınalı havalarda seferlerini şid- · 
detle men edelim. Gece seferleri için projektör 
kuHanma mecburiyetini koyalım. Sonra bır.a· 
kalım işlesinler efendim. Nizama, emre itaat 
etmeyenleri de amansızca cezaya çarptıralım .. 
Elverir ki, oqları kontrolde ihmale, ihmalde 
tefrite düşmeyelim ... » 

İhsa~ BİRİNCİ 

DENİZ DOLMUŞ MOTORU FACiASI :--
9 Kasım 1965 günü sabah saat 6.50 de Boğazııi: 
Anadolu yakasında Beykozdan 12 yolcu ile Ru-
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meli yakasında Yeniköye gitmekde olan Ah
med Ersoy adında bir kayıkcı-kaptan idaresin
de 11806 numaralı büyük motorlu dolmuş ka
yığı gaayet kesif bir sis yüzünden Karadenize 
çıkmakda bulunan Yunan bandıralı Europe 
isimli şilebe çarparak parçalanmış ve yolcu
larından yüzme bilmeyen 5 kişi boğulmuşdur. 
Kayıkcı ile diğer 7 yolcu, parçalanan motörun 
deniz yüzündeki ahşab enkazına tutunmuşlar 

ve ancak 1,5 saat sonra Rumelikavağına git
mekde olan bir balıkçı kayığı tarafından top
lanıp kurtarılmış ve. Baltalimanı Hastahanesi
ne götürülmüşdür. 

Motorun yolcuları, Beykoz ve civarında 
oturan ve karşı tarafda, şehirde çalışan işçiler- · 
dir; Beykozdan erken saatde kalkarak kendile
rini işe yetişdirecek vapur olmadığı için Bo
ğazı her sabah motörlu kayıklarla geçmekte
diı:'ler. 

Hiç şüphesiz ki kayıkcı Ahmed · Ersoyun o 
sabah gaayetle kesif bir sisde yola çıkması ni
zamlara, yasaklara aykırı gayreti cahilanedir. 
füızadan kurtulanlardan biri vak'ayı gazeteci
lere şöylece anlatmışdır: «Göz gqzü görmeyen 
sis arasında ilerlerken birden koca şileble kar
şılaşdık, şileb motorun tam ortasına çarpdı ve 
motor ikiye bölündü. Denize qöküldükden son
ra su yüzüne çıkdığımda iki kızın feryadını 

işittim, birinin elinden t1'tup motorun su yü
zündeki enkaz_ına kadar yüzdürdüm, öbütü 
kayboldu, .. » 

O kesif ·sisde bulunduğu yerde demir at
ması ve sis çanı çalması gereken Yunan şile
binin · hareket halinde bulunması sorumluluğu 
mucib ise de şilebin sorguya çekilen kaptan ve 
mürettebatından vardiyada bulunan gemiciler 
geminin demirli olduğunu söylemişler ise de, 
kazazadelerin 1,5 saat denizyüzünde kalması ve 
ancak bir ba'lıkcı kayığı tarafından kurtarılma
sı, Europe şilebinin dolmuş motorlu kayığı 

parçalayıp ikiye biçdikden sonra, seyir üzerin
de olduğu için yoluna devam ile kaza yerinden 
uzaklaşdığını pek aydın olarak gösterir. 

Bu deniz kazasının kurbanları üç çocuk 
anası Bayan Serhad Özyurt ile bir şemsiyeci 
yanında çalışan yeni evli Bayati Meliha Ese ve 
16 yaşında i~çi kız Nezahet ile askerden yeni 
terhis edilmiş ve bir dekoratörün yanında ça- ' 
aışan İsmail Araci adında bir delikanlı ve hü
viyeti tesbit edilemeren bir erkekdir. 

Burhı.ıneddin OLKER 

DENİZ DOLMUŞ MOTÔRU FACİASI -

3 temmuz 1966 haziran günü Türk-Alman Dost
luk. Cemiyetinin Durmuş Ali Kaptan idaresin
de Yeni Galatasaray motoru ile bir deniz ge
zisi dönüşünde gece saat 21.50 yanlış manavra 
yüzünde11, Karadenizden gelmekte olan keres
te yüklü 150 tonluk Aksaray motoru ile çarpış
mış batmış 11 kişi sulara gömülüp kaybolmuş, 
ancak beşinin cesedi bu'lunabilmişdir. 

İstinyedeki dispansere kaldırılan kaza.za
deler vak'ayı gazetecilere şöyle anlatmışlardır: 
«Türk-Alman Dostluk Cemiyeti, yeni tamir
den çıkardığı söylenen Yeni Galasaray Motöru 
ile bir deniz gezintisi tertibledi; motör sabah
leyin Emirgandan hareket etti; diğer iskeleler
den gezintiye katılacak olarrlan aldı, motörde 
tahminen 60-65 kişi kadar vardı; günün büyük 
bir kısmını Adalarda• geçirdik, akşam üstü dö· 
nüşde Boğazı da dolaşalım dedik; 15 kişi" Kara
köyde, 4 kişi de Sarayburnunda indi, oradan 
doğru Kanlıcaya gittik, sahile çıkarak yoğurt 
yedik, tekrar yola çıkıp Beykoz. önlerine yak
laşmakda iken Vaniköy Vapuru ile karşıfaşdık, 
motörun kaptanı vapuru görmedi, biz · ikaaz 
ettik, vapuru sollayarak geçince karşımıza ke
reste yüklü bir motör çıkdı; biz yolcuların 

feryadımıza rağmen her iki motörun kaptan
ları kazayı önleyemedi, müdhiş bir çarpışma 
ile Yeni Galatasaray devrilerek battı, denize 
döküldük ... ». 

Kazazadelerden bir kısmı Vaniköy Vapu
rundan indirilen filikalarla, bir kısmı da etraf
dan yetişen balıkçılar tarafından denizden top· 
lanmış, 16 kişi . Paşabağçesi İşçi Sigortaları 
Hastaha'nesine, 14 kişi de İstinyede Sağlık Ba
kanlığı dispanserine kal4ırılmış, Cemiyetin 
muharibi Kemal· Elçetin adında bir müteahhi
din cesedi bulunmuş, 10 kişinin de denızde kay-· 
bolduğu tahmin edilmişdir. 

Kaybolup boğu'ldukları tahmin edilenlerin 
kimser şunlardır : · 

Yeni Galatasaray motorunun kaptanı DurmUŞ AU 

Zehri Küren 

Öğretmen Bayan Vildan Sipihioğlu 

T.R.T Haberler servisi ve Tercüman Gazetesi muha

birlerinden gazeteci Hayri Engin 

Kuleli Askeri Lisesi İngilizce muallimi Rüşd.i Kara-

duman 

·Te~ik Üniversite öğrencisi Sabri Bozkurt 

Petrol şirketinde memur Refik Aydemir 

Mimar Nedim· Sugider 
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Tarabya Oteli idare amiri Çoşkun Şen 

Nazım İlaldı 

Devrilerek batan Yeni Galatasaray Motöru 
65 metre derinlikden onbeş gün süren çetin 
uğraşmalardan sonra çıkarılmiş, motorun için
den de (Vildan Sipahioğlu, Nazım İlaldı, Re
fik Aydemir, kaptan Durmuş Ali.) dört cesed 
çıkarılmışdır. 

Burhaneddin OLKER 

DENİZ DONANMALARI - İmparator
luk devrinde büyük zaferler, padişahların ço
cuklarının doğumu, sultanların evlenme ve 
şehzadelerin sünnet düğünleri dolayısı He ya· 
pılan ve üç gün üç gece den onbeş gün onbeş 
geceye kadar süren şenliklerde bilhassa gece
leri, deniz üstündeki gemiler ve şehrin yalı 

boyları, her devrin, asrın imkaniarına ve zevk
lerine göre türlü ışıklarla süslenmiş, hava fi-
şekleri atılmışdır. · 

Cwnhuriyet devrinde de bilhassa Atatürk'ün 
zamanında Cumhµı,-iyet Bayramlarında İstan
bulda büyük donanmaları, şenlikleri yapılmış
dır; Cumhuriyet Bayramı şenlikleri zamanı

mızda maalesef eski revnakını kaybetmişdir., 

1720 de Üçüncü Ahmediıı oğullanll,ll1 · sün
net düğününde deniz donanmaları - Üçüncü 
Sultan Ahmedin Süleyman, . Mehmed, Mustafa 
ve Bayazıd adındaki dört oğlunun sünnet dü
ğüı1ünü 15 zilkaade .1132 (M. 18 eylül 1720) 
çarşamba günü başlamışdı aşağıdaki satırları 

o devrin ünlü şairi s.eyyid Vehbinin bu düğün 
üzerine yazdığı «Surnamei Hümayun» cian alı
yoruz: 

«Haliçde .. Kasımpaşada Tersane Kasrı ö
nünde kandillerle donatılmış sallar .üzerinde 
saz takımları, çengiler, köçekler ile bir· deniz 
şenliği yapıldı. Biihassa Topcu Ocağının salı 
büyük takdir kazandı, yalnız bu saldan 700 fi
şenk atıldı. Üzerinde çengiler oynayan Topcu 
Ocağı Salının ortasında kandillerden üç katlı 
bir fiskiye yapılmışdı, suları rengarenk ışıklar 
içinde savuruluyordu. Tersane Ocağının salı da 
ayrı güzellikde idi, deniz üstünde yüzer bir ka
sır şeklinde idi; içinde saz takımı çalar iken 
ceylanları gazelleri andıran köçekler oynuyor
du; bu salın bir ucuna da bir atlı .karınca ku
rulmuşdu, içinde dört nefer mehparei çareb
ru oturmuşdur; öbür ucuna da bir dönme do
·ıap yapılmış, her gözünde bir afitabı Yusuf 
likaa bulunuyordu. Cebeciler Ocağınin salında 

rengarenk kandillerle on tane ağaç yapılmışdı, 
ağaçlar arasına meşaleler konulmuş, bu sal· 
dan deniz. üzerine atılan ve su üstünde yanan 
deniz fişekleri pek güzeldi. Gümrük emini 
Yeğen Mehmed Ağanın yaptırdığı salın dört 
köşesinde dört çarkı felek vardı, her birinde 
han,endeler ve sazendeler oturmuşdu. Salın bi
rinde de kandiUerle bir kale yapılmışdı. Gece 
derya şenlikleri dü~ünün devamınca sürdü». 

1759 da Üçüncü Musta.fanın k,ızının doğum 
şenl'iklerinde deniz donanmalan - Üçüncü 
Sultan Mustafanın Hebetullah adı verilen kı· 

zının doğum şenlikleri üzerine devrin ünlü şa· 
fr ve yazarlarından Haşmet Efendi tarafından 
kaleme alınmış «Viladetnamei Hümayun» isim
li risalede deniz donanmalarından şöylece bah
sediliyor: «Tersane, Tophane ve Cebehane 

· Ocakları tarafından yapılan sallar Yalı Kasrı 

önüne sıralandılar, sallardan pek çok ve pek 
sanatlı yapılmış hava fişekleri ve deniz fışek
leri atı'fdı, bilhassa deniz yüzünde kıvılcımlar 
saçarak yanan deniz fişekleri su ile ateşin de 
bağdaşdığını gösterdi..». 

Avizeli ·Gemiler - XVIII. yüz yılın ikinci 
yarısmda İstanbulda büyük endam aynaları 
ile billur avize-lere karşı geniş bir düşkünlük 
vardı. Her· hangi bir vesile ile yapılan şenlik
lerde, donanmayı hümayun gemileri geceleri 
direkleri arasına geri'len iplere asılmış billur 
avizelerle süslenirdi; bu avizeler gemi kaptan· 
ları tarafından halkdan ·veya tüccardan kira 
ile kaldırırdı. 

DENİZE GİRMİŞ GÜZELLER (Edebiya

tımızda) """'." Güzel kadının, kızın, şekli kesimi 
ne olursa olsun, plajlarda veya her hangi bfr 
deniz kıyısında erkek gözleri önünde yarı ur
yan denize girmesi, yüzmesi, eğlenmesi, toplum 
hayatımızda kadının örtü altından çıkarılma
sından sonra başlamışdır, yarım asrı bile dol
durmamiş · çok ki.sa maziye sahibdir. Müslü
ma·n Türk kadını kızı örtü altında iken, İstan
bul sularında, ancak kapalı deniz hamamları 
içinde denize girebilmişlerdir, bu hamamlar 
da ya yalıların hususi hamamları, yahud ka
dınlara mahsus kurulan umumi hamamlar o1-
muşdur; dışardan, kadının uryan vücudu de
ğil, saçının tek teli ile elinin ayağının tırnağı 
b~le görülmemişdir. Gayri müslim kadınların 
erkek gözü önünde denize girmesi ise, iffet 
ve ahlak, v~ amme huzuru için meşrutiyete ka-
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dar yasak ola gelmişdi. Bu şart, durum karşı
sında, divan edebiyatımızda denize girmiş gü
zeller sanında yazılmış rind-ane, kalenderane şiir
lerin matufu, istisnasız nevcivanlar, dilber deli· 
kanlılar 'olmuşdur; bu yo!da nesir olarak en gü
zel tasvirleri on yedinci asrın büyük muharriri 
Evliya Çelebi yapmışdır; o usta kalem Salacak 
sahillerini şöyle anlatıyor: « .•• cümle dilberan 
mahi temmuzda deryada çimerler ... »; Kağıdha
ne Deresi için de şunları yazıyor: « ••• nice bin 
dilberan mukaşşer badam (kabuğu soyulmuş 
badem) gül penbe misal vücudi nazeninlerim 
nilgun (kırmızı) ibrişim futalara sarub mahi'ler 
gibi gavvaslık iderler ... »; Kumkapu sahilleri 
için de bir beyit yazıyor: 

İstanbul Kwnkapusunda 

Deniz melekleri oynar! 

Onaltıncı asrın seçkin şairlerinden Hayali 
Mehmed Beyin (ölümü 1556) şu beyti pek gü
zeldir: 

Kenar itmek diler var ise bir servi dihiriyı 

Güzeller gördliğiinee el salar her mevei deryanın 

Zamanımızda delikanlı, genç kız, genç ka
dın vücudunun uryan güzelliği dünya yüzünde 
ve memleketimizde denizde, plajlarda · teşhir 
edilmektedir; moda yaratıcılarının büyük endi
şelerinden biri de, kumsallarda . oynaşacak, · de
nize girecek o'lan o güzellikleri imkan ölçüsün
de soymakdır. Deniz mevsimleri fotograf maki
nelerinin, ressam ve karikatürist fırça. ve ka
lemlerinin en çok meşgul olduğu zamandır (B,: 
Plaj). Eskr kalemlerin «saça sünbül, gamzeye 
gül, boya şemşad, nigaha cellad, nafe katrei mir, 
dest ü paye kesme billur demişler ise işte onun 
şanındadır» diye tarif ettiği bir «duhteri paki
zei peri . pey ker» plajda bikini ve monikini gibi 
isimler taşıyan akademik asma yaprağından 

farksız mayo içinde elbetki türlü velvelelere se· 
beb o1acakdır. 

Kadının ve erkeğin ayrı ayrı denize girdik
leri eski deniz hamamlarında yarı urya.n. güzel
likler anc~k hemcinslerinin gözlerine bedii ziya· 
fet olurdu; kalender meşreb şairler tarafından 
deniz hamam'larmda bir donca yahud peştemal
lı çıplak olarak görülmüş nevcilanlar manzume
lerle övülmüşlerdir. Zamanımızın, yüzmeden zi
yade eğlence yeri ve çıplak taze güzellik meşhe
ri plajlarında ise erkek gözü, uryan kadın gü
zelliği ziyafetine, eski romalıların sofrasında 

oturmaktadır. 

R.E. Koçu'nun aşağıdalti mısralarında, · Bü
yükdere rıhtımında ahuyi vahşi çalımı ve nü
maayişi ile dolaşan bir amazonu tahayyül edebi
liriz : 

AY AK tzt GOZELLİĞI iÇiN 

Kıskandım denizi; 

Kızgın rıhtım taşları 

Büyük büyük ayaklannın 

Nakşolması ile uçması bir 

Taban izi 

Olabilen koca denizi ... 

Kıskandım. 

Yine aynı kalem Yukarı Boğazda Poyraz 
Koyunda denizde gördüğü bir güzel şanındaki . 
duygusunu şöyle an'latıyor : 

POYRAZLI iÇiN. 

Onu deniz gibi beklemeli, 

· Çarpıntılarla 

Ve onu deniz gibi öpmeli, 

Bir dudak tutumunda her tarafını. 

Ondan deniz gibi aynlmalı, 

Sırmalı saçında 

. Altın pullu derisinde, 

Altın kumlu ayaklarında 

Rengimiz, kokumuz, tu:zumuz. 

··. DENİZE UÇAN OTOMOBİLLER - lstan
bulun günlük hayatı içinde türlü sebeblerle vu
kuu bulmuş facialardır; tesbit edebildiğimiz va--. 
kala:r ·şuıi'lardfr : 

Rumelihisarı Vak'asi ..;.;:;•1952 yılında bir ma
yıs sabahı saat 6,15 de içinde üç yolcu bulunan 
ve şöfer Erdoğan Atacan'ın kullandığı 8175 pl~
ka numaralı Opel marka taksi otomobil Rume
lihisarı Vapur İskelesine 30 metre mesafedeki 
virajdan denize uçmuş, ve iki gün süren arama
da kaza noktasından 40 metre ileride ve 20 met
re derinlikde bir uçurumun kenarında bulun
muşdur. Şoförle birlikde boğulan yolcular Ke
vork Uzunoğlu adında bir inşaat kalfası ile Hay
dar Özçiftci ve Mustafa DigH adında iki iş ada· 
mıdır. Öyle tahmin ediyoruz ki denize uçan oto
mobiller arasında ilk vaka budur. 

Rwn~li Hisan Vak'~~ı - 30 kasım 1952 . de 
Ord. Prof. Dr. Ekrem Şerif Egelinin oğlu Tıb 
Fakültesi talebesi Yaman Egeli yanında iki ar
kadaşı i'le birlikde Rumelihisan önünden bir ge
ce hususi otomobil ile denize uçmuş ve arkadaş· 
ları ile birlikde boğulmuşdur (B.·: Egeli, Ya
man). 
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Sıı.raybunıu Vak'ası - 13 nisan 1960 çar
şanba günü akşami saat 19,5 de şoför· 61 yaşın
da Mehmed Fahri Toklu (yahud Aktı) nın icia· 
resindeki 52040 plaka numarah taksi S-araybur
nundan. denize uçmuş ve vak'a evvela· Kadıkö· 
yünden Köprüyl gelmekde olan bir.}t~an vapu
runun yolcuları tarafından denşetle görülmüş .. 
bu vapur Köprüye yanaşır yan~şnüi?: da zabıta· 
ya haber veri'lmişdir. Saat 22 d~ balg-ıç Oku"tm1· 
dan getirilen bir dalgıç sahilden r ~etro a.çık
da yan yatmış durumda arabayı bulmuş, .fakat 
otomobil ancak ertesi gün denizden;; çıkarılabil· 
mişdir. Denize uçan bu otömobilin.jçinde şoför 
mahallinde bir erkek ve arka tıp,·,<f.da,ç).a biri 23, 
diğeri 19 yaşınç).a iki genç kadın cesedi bulun· 
muşdur. Tahkikat derinleşdirince öqtre kaza sa· 
nılan vak'anın toplum hayatımızda' benzerine 
rastlanmamış bir cinayet ve intihar hadisesi ol· 
duğu anlaşılmışdır (B.: _Saraybürnu- Faciası). 

Kireçbumu Vıı.k'ası - Şofi;i;r · 27_ : yaşındaki 
Hasbi Arm'ın kullandığı 50147 plal~İi"/numaralı 
taksi 20 ocak 1961 perşenbe günü (örtifığın kar· 
la örtülü bulunduğu katı bir kış günüdür), ya 
çok erken saatlerde yolda kimsenin bulunma· 
<lığı bir anda, yahud gece geç vakit Kireçbur
nundan denize uçmuşdur; arabada şoförden baş~ 
ka 34 yaşında evli ve onbeş yaşinda bir kız ço· 
cuğunun anası Münevver Özkul adında bir ka
dın bulunuyordu. 

Vak'adan üç gün sonra Berç adında _Tara
biyalı bir balıkçı sandalla balığa çıkdiğında de· . 
niz dipinde en çok 5 metro kadar derinlikde .. 'bir 
otomobil bulunduğunu görmüş ve Sarıyer Ka
rakoluna haber vermişdir. Denize indirilen De
niz Yo'ilannın emekdar dalgıçı Osman Baba 
arabanın içinde şoför Hasbi ile Münevverin bo· 
ğulmuş ve soğuk suda donmuş ce~edlerini çıkar
mışdır. Adli tabib tarafından yapi,ıanJJıUayene
lerinde kadının vücudunda ağır day:ak::."izleri gö-
rülmüşdür. , 

Bir müddet önce zevcesinden lfyrılmış ve 
teessüründen intihara bile teş~l:ibüs<etmiş. şoför 
Hasbi'nin Münevvere karşı bir _:alak~ duyduğu, 
fakat kocasına sadık genç kadından karşrlık gö
remediği muhitde biliQ.en bir mesele olmuşdu. 
Şoförün herhangi bfr fırsatla: kadını eline geçi
rip çirkin arzusuna yine ram edemeyince onu · 
ağır şekilde hırpaladığı ve bu esnada Münevve~ 
rin öldüğü, şoföründe de c_esedi arabaya koya
rak ve arabasını Kireçburnu yalısindan deııize 
sürerek intihar ettiği kanaatine varılmışdır. 

Çubuklu Vak'·ası - 5 aralık 1961 salı. günü 
sabaha karşı saat 3,10 sıralarında Beykoz ile Üs
küdar· arasında dolmuş yapan 53076 plaka nu
maralı taksi, görüşü 5 metreye indirmiş sis yü
:ı:ünden Çubukluda Dalgıç Okulu önünden deni
ze uçdu ve 35 metre derinliğe gömüldü. Beykoz
dan geıHp Üsküdara gitmekde ola~ -arabada şo- · 
för Ydmaz Güleröz, şoförün nişanlısının erkek 
kardeşi Salahaddin Yazıcı ve isimleri S-alih Bi· 
nicioğlu ve Sami Köksal olan iki balıkcı bulunu· 
:Yordu. Salahaddin şoför mahallinin camını kırıp 
su yüzüne çıkmaya ve hayatını kurtarmaya mu
vaffak olmuş, müstakbel_ eniştesi şoför ile iki ba
lıkcı araba içinde kalıp boğularak cesedleri Dal
gıç Okulunun balık adamları tarafından çıkarıl
mışdır. 

Sarayburııu Sahil Yolu., Vak'ası - 6 mart 
1966 pazar günü saat 15,45 de"i.iç çocuğu ve zev
cesiyle birlikde tatil gezisine çıkan polis komi
seri emeklisi Bay Ahmed Sözan'm kullandığı 
«34 AK 156» plakalı taksi otom.obil Sarayburnu 
Sahil Yolundan sür'atle geçerkln denize uçmuş, 
bu sırada Osman Koşar· adında· bir gence çar
parak onu da denize fırlatmışdır. Kaza o saat
de o mevkide bulunan· oldukca kesif bir kalaba
lığın gözleri önünd~ cereyan etmiş, denize uça:1 
arabada bulunanlardan Ahmed Sözan, zevcesi 
bayan Nezihe ve 16 yaşındaki küçük oğlu Cemal 
boğularak ölmüşler, komiserin 26 yaşındaki kızı 
Nezahet ile 22 yaşındaki büyük oğlu Yılmaz açı
lr n bir kapudan çıkmaya muvaffak o]arak ölüm
den kurtulmuşlardır. Bu kazada araba çarpması 
ile denize fırlamıs olan Osma~ adındaki deli-. 
ka. li da yüzerek kurtu·lmaya muvaffak olmuş
dur. 

Arnavudköyü Vak'.P.sı - 10/11 haziran 1966 
cuma/cumartesi gecesi ·Kırlangıç Zeytinyağı 

Fabrikasının sahibi ve eski İstanbul defterdar
larından Şefik Kazını Yur yanında katibesi Ba
yan Gaye Dikmen ile «34 DU 009» .plakalı Pon
tiac marka hususi qtomobili ile Arnavudköyü 
rıhtımında1,1 denize uçmuş ve her ikisi de boğul
muşduı·. Facia cereyan tarzına göre bir intihar 
vakasına da benzeti'lmişdir, şöyle ki, arabası ile 
Arnavudköyü rıhtımında kısa bir müddet park 
yaparak Bayan Gaaye ile birlikde denizi seyre
den. Bay Şefik Kazım Yur, arabayı geri vitese 
alarak manavra yapacak yerde ileri vites üze· 
ı-inde gazabasmış ve denize uşmuşlardır. Dal
gıçlar cesedleri arabanın içind,~n ancak ertesi 
günü çıkarabilmişlerdir (B.: Yur, -Şefik Kazım). 
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DENİZ FENERLERİ:_ İstanbulun Marmara 
Denizi sularında, Boğaziçind~, ve Karadeniz su
larında geceleri gemilere selametle seyrü sefr 
sağlamak için gmicilik bakımından önemli nok
talara konmuşdur; büyük:lü küçüklü fener kule
si, fener dobası ve 'fener mesnedi olarak 18 fe
nerdir ,alfabetik sıra ile isimleri şunlardır (Bu 
isimlere bakınız): 

Ahırkapusu Feneri (cild 1, sayfa 264) 

Anadolu Feneri (cild 2, sayfa 801) 

Anadolukavağı Burnu Feneri · 

Bebek Koyu lt'eneri (cild s,' sayfıı. 2336) 

Defterdar Burnu Fenerleri 

Fenerbahçe Feneri 

Haydarpa$a Mendireği Fenerleri 

Kandilli Burnu Feneri 

Kanlıca Bumu · Fenefleri 

Kız Kulesi Feh~ri 

Kilyos Feneri 

Kireçburnu Fenerleri 

Rumeli Feneri 

Rumelihisan Fenerleri 

Şile Feneri 

Umuryeri Feneri 

Yeniköy Feneri 

Yeşilköy Feneri 

DENZ HAMAMLARI - On dokuzuncu as
rın ortalarına kadar İstanbulda erkekler ve er.: 
kek çocuklar · denize, etrafında, civamida müs· 
lüman evleri bulunmayan yerlerden, açıkda so
yunub, tıbkı sıcak çarşı hamamlarında olduğu 

gibi bir peştemal sarınarak, yahud iç· donları ile 
girmişlerdir; Evliya Çelebi Salacak ·sahilini ve 
Kağıdhane Dere!ii boyunu tasvir ederken; 
« ... cümle dilberan mahi temmuzda deryada çi
merler .. mukaşşer ha.dam (kabuğu soyulmuş ba
dem) gül penbe misal vücudi naz_eninlerin nil
gun (kırmızı) ibrişiı;:ı futalara (peştemallara) 

sarub mahiler gibi gavvaslık .iderler ... » diyor. 
İstanbulun denize girmek için en şöhrefü 

yerlerinden biri Kumkapu sahili ola_ ğe'lmişdi, 

öyle ki önyedinci asırda bir türküde adı geçer: 

Edirne Tımca suyunda -

Bursanın kaplucasunda 

İstanbul Kwnkapusunda 

Deniz melekleri oyıtar .. 

Denize gi.rmekden murad eğlence değil, sa-
dece atlama ve yüzme, bir spor ve yıkanma ola
rak bilinmiş; onun içindir ki denize girmeye da
ima derin sular aranmış; İstanbulun zamanı
mızdaki şöhretli plajları denize girme mevsim· 

· Btımü. KINAYLI }erinde asırlar boywıca hali kumsallar olmuş-

. Deniz· ~amamı 

(~ijnU Fehmi'nin bir resminden) 
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dur. İstanbul halkı denize girme zamanını da: 
«Karpuz kabuğu denize düşdüğü zaman» diye 
tayin etmişdir. 

Müslim, gayri müslim kadmlar kızlar, ge
çen asır ortalarına kadar denize girmemişlerdir. 

!stanbulda ilk deniz hamamla,n:- on dokuzun
cu asır ortasında yapılmışdır; il~'. d,~iüz hamamı
nın hangi yıl, nerede ve kimin tara~dan kurul
duğunu tesbit edemedik. !stantjuJ4;ı._ kadın ve 
kızların denize girmesi de denii · h.ariıamlannın 
kurulması ile beraber başlamış~ir_.,- , 

Kalender adında bir halk ş-airipin Çardak 
İskelesi Yeniçeri Kahvehanesi ş~n#1da yazılmış 
yirmi kıt'~lık bir destanı vardır;·_ (B;/çardak ls
kelesi Yeniçeri Kahvehanesi) bt'i.:, d~standa adı 
geçen kahvehanenin yanında , bir deniz hama: 
romdan şu iki kıt'a ile bahsediliyor: 

Kurulu kurbinde deniz hamamı 

İstan:bulu tutmuş şôhreti nimı 

Görlirsiin uryan nice gül · endim~ 
Her :biri bir semtin. bir :mebpiresi· '.--?·,, · 

Kimi keburtenijr atar tak:laıyı; 

Kiminde gör bıçıkın meşreb edayı. 

Belde al futayla yüz mehlikaayı 

_İstanlbulun kum_rii _.v~esi _ .. 

Biz bu destanın devrinde değil, 1826 dau:, 
yeniçeri ocağının kaldırılmasfodan. hatta çok, 
sonra devam ede gelen hatıralar ~Lnlenerek yazıl· 
dığını tahmin ediyoruz; buna rağmen İstanbulun 
ilk deniz hamamı olarak Çardkk lskeiesi Hama
mını göstermek, kuruluş tarihini de Ü!26 ile 1850 
arasında geçen çeyrek asır içinde te1bit· etmek 
belki mümkündür. Em;nönü-Karaköy arasındaki 
eski _köurünün Eminönü başın?,yakın ve Haliç 
tarafında bir denib hamamı yapılmış olması da 
İstanbuılun ilk deniz hamamı olan,Çardak !s}te
lesi Hamamının hatırasının devam·_ ·>ettirilmesi . . . . . . . 
gibi görünür. 

İkinci deniz hamamının . Salıpazarı sahilin
de, üçüncüsünün de Kumkapll;t{ ·. ~ah-ilinde ki~ 
rulduğunu tahmin ediyoruz.· · · · . _, · 

İlk kurulmaya başladıkları andan bu yana 
deniz hamamları hususi ve umumi olmak üze
re evvela ikiye ayrılır. 

Hususi hamamlar büyük yalılarııı.,.yalı lebi 
deryada ise hemen yanı başında, eger yalının 
önünde rıhtımlı bir saha varsa yalının, önüne 
yapl'lırdı; yapılır ve artık bir daha bozulmazdı, 
baharda ,kış denizinin tahribatı tamir edilir, dı-

şı boyanırdı; deniz üstünde süslü, zarif ahşab 
odacıklar idi; denize çakılmış kazıklar üstüne 
kurulur, içerden ortası havuz,, halinde, yandan 
deniz yüzünden üstuü tahd_a perde ile kapatıl
mış, dışardan içi görülmez, içinde yüzen, yıka
nanlar da dışarısını göre~ezdi; erkekler, oğlan 
çocukları, daha yerinde tibir ile_ beylerle küçük 
beyler, denize hamamdan. girerler, tahta perde 
altından dışarı çıkarlardı; fakat hanımlar, kü
çük hanımlar, 'lütfen denize girmelerine .izin veı
rilmiş halayıklar, pek mtikemmel yüzme de bil
seler, tahta perde dışına asla çıkamazlardı .. Hu
susi deniz hamamlarmin · hına şekli, büyüklüğü, 
dışının süsü, içinin konftrıı, yah sahilinin kud
rethıe, zevkine bağlı kalmışdır. 

Umumi hamamlara g.elihce, erkekler hama
mı ve kadınlar hamamı ~iarak ikiye ayrı'lır; ba
zı semtlerde, mesela K~m)tapui:ia ve Salıpaza
rında, yalnız erkek hariıarhı kurulurdu; b~zı 

. semtlerde de, yekdiğerinden uzakca çifte ha
mam olarak kurulurdu;- iki hamam arasındaki· 
mesafe, kadınlar hamamındaki seslerin, erkek
ler hamamından işidilemey~eği esası ile tesbi_t 
edilınişdi. 

Aşağıdaki satırları bu ansiklopedinin aziz 
(:ostu merhum Haluk ~hsüvaröğtunun bir mc:- · 
kaaJ.esinden alıyoruz : · · · 

•Deniz hamamı, İst?,nbu'la ondokuzuncu as· 
rın getirdiği bir yenilikdir: -B~ğaziçinin v~ Mar
mamarının haııgi yerlerinde ·umumi deniz ha
mamları yapılacağı Şeh~eınaıietince tesbit edil· 
mişti. :Su ye~lerin, şenliğin~, ma·srafına: göre blr, 
üç, beş sene için müzayede ile- ihalesi yapıhrdı. 

«1867 seııesinde İstanbul kiyı'larıncfa altmış 
iki hamam vardı. Bazı yerlerde yalnız erkek0 

lere mahsus hamamlar olur, bazı kıyılarda ise 
kadın ve erkeklere mahsus.ayrı hamamlar bulu
nurdu. Böyle çift hamamlar birbirinden ses :11.1· 
yulmıyacak. şekilde yPpılırdi .. 

.:Deniz hamamları büyüklukleri ve inşalan 
itibarile üç sınıfa aynlmiştı. Bunların· bazılari 
kırk zir'a boyunda ve yi~mi dört .zir'a · eninde 
olur, diğerleri de mmı,yyen ölçülerde yapılırdı. 

«Deniz hamamları akınt~li sularda kazık
far üstünde ahşab olatak, suya dayanır, _çurü-
mez kerestelerle kurulurdu.· ' · · 

«Hamamların deriı:ilikleri· ek;~riyetle iki ar
şın olurdu. Bilhassa er~~k hlıma_inlarında bır 

hahve ocağı bulunur, kah~'e, çay; gazoz, 'limon-a
ta satılırdı. 

«Sarhoş ve bi ~eb olarr k gelenler hamama 
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kabul edilmezlerdi. Her hamamda Şehremaneti 
tarafudan tayin edilmiş birer çavuş otuı-ur ve 
bunlar, nizamlara, umumi edebe aykırı hare· 
kette bU'luni.ılmamasına dikkat ederlerdi. Çavuş· 
ların aylıkları hamamların hasılatından ödenir· 

di. 
«Hamamların içinde soyunma yerleri umu· 

mi ve hususi localar olarak iki sınıf idi; umu
mi peykelerde soyw.ıanlar 1 kuruş, locad-a soyu· 
nanlar 2 kuruş hamam parası öderlerdi. 

«Hamamlarda Şehremanetinin verdiği nü
munelere göre lüzumu ka.dar donlar ve 'peşte· 
mallar bulundurulur, kendi iç donunu ısfa.tmak 
istemeyen, ve bir peştemal da getirmemiş olan_
lara, arzusuna göre, 1 kun.ş karşılığı bir d-:>ıı 

veya peştemal verilirdi; ayrıca yüzme bilmiyen
'lere öğretmek; icabında yü~enlerin istimdadına 
koşmak için bir kaç>-ı:ts'fa'yüzücü bulunurdu. 

«Geçen asır so~larırida tstanbulda umumi 
deniz hamamı kurulan semtler şuülardır: Yeşil· 
köy, Bakırköy, Samatya, Yenikapu, Kumkapu, 
Çatladıkapu, Ahırkapü, . Salıpazari, Fındıklı, 
Kuruçeşme, Ortaköy; İstinye, Tarabya, Büyük
dere, Yenimahalle, B·eykoz, Paşabahçesi,. Kuleli, 
Çengelköyü, Beyleerbeyi, Üsküdar, Salacık, Mo· 
da, Fenerbahçe, Caddebosfan,: Bostanci, Kartal, 
Maltepe, Pendik, Tuzla. 

"1869 senesinde Kaba taşta Rikabı Hüma· 
yun bölüklerile sair saray bendegahı için yeni 
bir deniz hamamı yapılmıştı.» (Ha•fük Y. Şehsii
varoğlu, İstanbulda Deniz Hamamları, Cum
huriyet Gazetesi, 1949). 

Umumi deniz hamamfarının değişmez yapı 
şekilleri şu idi; deniz ·dibine çakılan kazıklı:ı . .r 
üzerh1de inşa edilen d~niz hamamı, suyu de
rin _sahilde hemen oracıkda kurulur ve deniz 
hamamına, _karadan bir köprü~ük ile geçilip 
girilir. Sığlık sahrllerde ise, matlub derinliği 
buluncaya kadar açıkda kuruiiir ve s~hild~n . 
hamama, yine· kazıldar üstünde çatılmış_ bi:::-
ta.hta köprü ile gidilir. · · 0 

•• •. 

Denize girrrie mevsimi g~çih~e, kış_ ağzın~ 
da deniz hamamları sö~ülü~. kerestesi.; gelecek 
yaz kullanılamak: ,üzere bir ardiyede_ saklanır, 
kışın yerinde, deni~ dibine. çakılınış . k~zıkla rı 
kalırdı. _ · 

Bir deniz hanıainı, kaba biı,- · t.eş'bih iJe, ka· 
zıklar üstüne:konmuş· ga~y'et ınuazz~,' bir am
balaj sandığına benzer: Erkek hamimi. ile. ka
dın hamamı arasmdl\. ufak bir plan _.f~rkı.' var
dır; şöyleki: 

1STANBUL 

Kadınlar hamamının içi" fırdolayı soyun
ma peyke ve odalarıdır;·'bunların önünde, kor
kuluk dar bir yol vardır, buradan. denize· sa0 

lınmış bir veya bir kaç merdivenle, hamamın 
ortasında etrafı tahta .perde He· kapanmış ve 
bir çeşid havuza benzemiş denize inilir. 

Erkekler hamamının içi de bu pleanın ay· 
nıdır; erkekler -hamamının fazlası, hamamın 

dışında, fırdolayı ikinci bir balkon-yolun bu
luı1masdır; gençler buradan · denize · · atlarlar; 
2ğer kenarına peyke de yapılmış ise,. oturulur. 
f;'Üi1eşlenirlerdi. 

«Resimli Tarih». mecmuasında imzasız bfr 
makalede deniz hamamı şöyle tarif ediliyor: 

«Tamamen :tahtad,an VE; direkler üzerine . 
oturtulmuş olarak yapılır, içinde bir kaç so._ 
yunma odası bulunurdu. Bu hamamları sahi!t 
bağlayan yine tahta bir köprü yapılır. Salaşkl
rın tepesine gerilmiş, çamaşır iplerindeki ha
mam peştemallan, kurumak içip. güneşde çır

pınıp dururlardı. Şiddetli lodoslarda yerlerin
den koparlar, yıkılırlardı. 

«Kadınlar hamamı ile erkekler hamamı 

.arasnda polis sandalı mekik dokurdu .. şiddet

le yasak olduğu halde · erkeklerden hamamın 

sınırını -aşıp kadınlar hamamı yanına kadar 
gidenler, çıplak kad~n dikiz etmeye çalışanlar 
o'lurdu ... ». · · · 

Bizde deniz mayosu, plajların kiymetl~ndi
ği Cumhuriyet devrinde kullanılmaya başlau
mışdır. Erkeklerin iç donu yahut peştemal sa
rınarak . denize girdikleri· deniz hamamlarında 
_kadı:ı.rlar, ya boğazdan ayak bileklerine ·kadar 
uzanan bir gecelik gömle.ği ile denize gir_eı-, 
) ahud «denizlik» denilen çiçekli başmalardan 
hususi bir kisveleri. vardı. Bhf:. 'bluz ve bir don
dan mürekkeb denizJfk kapai'i:~i~ .kisve idi; do· 
nµn_ -paça-lan, en kiş~h.diz kapağı altına kadar 
iner, baldırları da:Jiiihen, .d.QIJ.. paçalarına d.i
kqen dantC;!ller , veyi1 kırniah: süsler örterdi. 
Göğüslük-bluzun y~kisı kapalı, kolları da dir
seğe kadar inerdi. p'enizlik hazan bluz' ve d~n 
ekli, zamanımızıdaki işci; amele tulumları ke
siminde yapilırdı. 

Z~;nfanımızd::ı. İstanbulda ·deniz · hamamı 
kalmamış gibidir; .biri Bost&İıcada biri Moda· 
da iki j,er her ne kadar deniz hamamı adını t~
şıyor ise de İsta:ı.1,bu:lun eski deniz hamamları 

· ile hiç· bir ilgileri kalm:amışdır. Bostancı Deniz 
Haınaıni eski hamımılara şeklen 'benzer gibi
dir;· •fakat· Moda Deniz° Hamam'r"hiç bir yönden 
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eski hamam tipi ile ilgisi olın.iyan, kendine has tıldı. Aınerikadan 1948 de silah ve donatım 
güzellikde ve azametde btr. müessesedir (B.: yardımı başlaması üzerine genel _olarak deniz 
Moda Deniz .Hamamı). kuvvetlerimizi1.1 .-örgütlerinde Amerikan siıste· 

· Pitoresk ahşap yapıları, üstlerirtcle ~oca- ~i uygulanması üzerine, adı geçen deniz kuv
man donanma bayrakları .gibi sallamı:rı siy~hlı, vetlerinden getirilen uzmanlarla, öğretim sü
kırmızılı, sarılı peştemalları ile eski deniz ha·.· resi aralıklı iki y'ıl olarak tesbit edildi. Biriiıci 
mamlari ressamlarımız için de cazip bir kcinu yı1ı çok yi v~ iyi derecede bitirenlere kurmay 
olnıuşdur; Hafü Paşa ile Ahmed Münib _Beyi.o .. yardımcısı, ikinci yıl öğretimini bi,tirenlere 
«Denız Hamamı» adını taşıyan. çok güzel. birer kurmay adayı denildi, ve kendilerine birer 

Yıl kıdem verildi. Kurmay subay olmaları ve tablosu vardır. 

üçüncü yıl kıdemini kazanmaları, eskiden ol· 
DENİZ HAMAMI SOKAĞI - 1934 Be-le· . duğu gibi geçirecekleri stajlardaki başarıları

diye Şehir Rehberiı~e göre _BqğilZiçinde Çen- na bağlı tutuldu. Üçüncü yıllık öğrenim, Ortak 
gelköyünün sokakl~rmdan; Havµzbaşı mev- Harh Akedemisi (Kara-Hava-Deniz) ne bırr..· 
kiinde Çengelköyü Caddesi ile deniz arasın- .kıldı .. 1951 de birinci ve ikinci öğretim sınıfla
d8 uzanır uzunca b'.r · çıkniaz. sokakdır · (19:14 ~;nm ;ı.talıksız yapılmasına karar verildi. 1954 
B.S.R. Pafta 26/Çengelkqyü); Yerine gidilip de gelişme kurs•larını bitirerek gelmeleri şart 
şu "satırların yezıldığı ·s1radaki durumu tesbit tutulan Öğrenci subaylardan Harb Akademisi
edilemedi, (temmuz 1966): ·: nin iki yıllık öğretimini çolt iyi ve iyi derecede 

DENİZ HARB AKADEMlSt - Aşağıdaki bitirenlerin iki yil kıdemle kurmay adayı, beş
satırları Türk Ansiklopedisinden · alıyoruz: buçuk aylık· yüksek komuta akademisine katı

«Deniz kuvvetlerine kurmay subay yetişdire.ıı lıp bitirerek dördütıcü yıi kıdem kazanmalari 
yüksek uzmanlık okulu. İstanbulda. Kata Harb yolu tutuldu ki, bu dur.um bugün de sürmektP.· 
Akedemisi çatısı ve genel yönetimi. altında dir» (Türk Ansiklopedisi, Deniz Rarb Akedıö-
1930 da Yrldız Sarayında açıldı ve ilk komu· misi maddesi). -

. tanlığına müdür adı ile yarbay Fahri Kalafat· DENİZ HASTAHANESİ - Eski isimleri 
oğlu atandı. İkinci Dünya Harbinde,_ 1941-1946 ile «_Sakızağacı Bahriye Hastahanesi» ve «Ka
yılları arasında Ankarada bulundu. sımpaşa Bahriye Hastah~nesi», · bugfuıkü .res· 

«Deniz Harb Akedemisinden ilk çıkanların mi adı ile. «İstanbul Deniz Hastahanesi», Tür
katılmasına kadar, donaı1m,ainızın kurmay su· kiyenin, d~layısı ile kara, deniz ve ·hava kuv
bay ihtiyacı, Deniz Ha.rb Okulunu · başarı ile vetleri ile Türk Ordusunun medar iftiharı bü· 
bitirenler arasmdan seçiletıler, bir seyit uz· yük bir s~hhat m~~,ssesesidir. · · 
manlık kursundan geçiırilerek karşılanırdı. . -.· ... bl d ~-ı T .. · 1· 

· Yalnız donanma i:riensu arına egı , ur c 
«Deniz Harb- Akademisinin ilk ku~uluşu~1- Ordusunun hava ve kara kuvvetleri birlikle-

da öğretim süresi üç yıl idi. Giriş sınavını ka- rinde bilfiil hizmetde ·ölan veya emekliye ay
zanan öğrenci subay, altı aylık silah sıtajmdan __ rılmış bütün subayl~ra, ve subayların bakma· 
sonra birinci·. sınıf (hazırlık), berkitilmiş mev· va mecbur oledukl~r,ı aileleri efradına, ve bü-" 
kide bir aybk stajdan sonra ikinci sınıf (tak- tün askeri okullar~-a~İ öğrencilere ve Türk Or

0 

tik), ·Kara Harb A.kedemisi subayları ile birlik- dusunda· silah altı'n.da· bulunan bütün erlere 
de karada bir kurmay gezisi ve bir aylık filo· sefkat aguuşunu açmış ·500 yatakh bir hasta··, 
tilla stajından sonra üçüncü smıf öğr~nimini hanedir .. Bu:. hastahanede tıbbin her sahasında 
yapıp bir ayıl_ık hava stajı ile okulu bitiriyo.r· pek·· değerli mutha.~sıs doktorlar. toplanmışdıi'-. 
du, Ancak çok iyi ve iyi derecede başarı kaza- En ağır tedaviler; beyin ve kalb ·· cerrahisi de 
nanlar, Genel Kurmayda altı aylık bir staj geç:r- dahil en ağır'-arneliyatlar yapılır. !stanbul De· 
dikden ve bir sınav verciikden s.onra · deiliz niz Hastahanesinin . bu hüviyet ve şahsiyeti, 
kurmay. suba;ı . oluyordu. Okulun .•bitiminde . tababeti" ile ÖVÜile11 Almanya, Fransa, İngilte· 
bir, kurmay subay_ olunca iki ve binl:>aşılıkda re ve Amerika gibi yabancı memleketlerce de
ı,a:vunulan .bir tezden.sonra dört yıi kıdem k.ı- kabul edilmişdir. · ·.: c 

zanıyord~. Bu büyük müessesenin.· temeİi İkinci Sul· 
«1939 dan 1948 yılına kadar in:gHiz- deniz tan Mahmud zarriş.nında Yeniçeri Asker Oca

uzman subayl-atı okulun öğretim üyeliğine ka- ğının ka1dırılmasıridan iki sene kadar · sonra 
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1827-1828 arasında Kasimpaşa arkasında Sa
kızağacı denilen. yerde sureti mahsusada inşa 

. edilen bir binada açılmışdır. Tarih kaydı, Lüt· 
fi Tarihinin birinci ·cildinde. hicri 1243 yılı vaka ~ 
ları arasında bir satµ-dan ibarettir: « ••• ve Ka
sımpaşanın arkasında Sakızağacı nam mahal
de asa.kiri bahriy!? için cesim bir hastahane in
şasına ·şüru oluncifa. Yapısına hiçti 1243 (Mila
di 1827~1828 yılında başlanaµ ve v.akanüvis ta
rafından· «cesim (büyük) bir hastahane" deni
len bu ilk bahriye hastahanesinin ne · zaman 
hizmete girdiği bilinırli'yor, fakat 1830 şubat 

ayında hasta veya yaralı bahri.ye askerlerini 
çatısı altına almaya başla~ığını kesin olarak 
söyleyebiliriz. Şöyle ki, hici'i takvim ile 13/14 
şaban 1245 pazar/pazartesi gecesi (M. 7/8 şu· 
bat 1830) doğan Sultan Azizin kutlumu şanma 
yapılan senlikler ara.şinda ,Tersane tarafından 

J ··ı 

kandillerle donatılmı{bir saldan atılan bir ha-
vai fişenk her ne sebebden ise g<ik yüzüne fır
layacak yerde sal üzerind~ bulunan Yunus 

. adında bir bahrfye neferine çarpmış ve deli~ 
kanlı çok ağır yaralanmışdır. Bu Yunus nefer 
için, devrin adQtince tanzim edilen bir destan
da yaralı gencin ~iy~ llastahanesine kaldı
rıldığı, ve kurtarıl~aya~ii_c hastahanede · öldü
ğü anlatılmışdır; ,ancak beş kıtasi bilinen des
tan şudur: 

Görilnmez kazadan ıbelıidan biri 

Geldi buldu bir leh Yunuş neferi 

Derya şenliğinde atı.lan flşeok 

Vurdu o servert huban dilberi 

--..ı:J;J_~: 
~ . 

Deniz H~esinin Fenerden göı-Jnü§ii 

(R~: Reşad Sevinçsoy, 1943) 

Tersane salından almub civan 

Naklohuıdu hastahaneye heman 
Can ramak· .li_iliııde kan revan içre 

Başında. toP,laıtdı cümle tabiban 

Şehadet şazılmış cebini pike 

Yirmibir•-yaşuıda düşecek hike 
[ 

Akraııü eırişali hem zibıtAnm 

Feryadı peyfeste olıdu eflake 

Bin iki,tü.~ kırk ,beş sili ı,ibinı 

Ağlattı . uşşila cümle yirinı 

Hüsntine melekler reık ider feti 

Oldu ba~•: koç yiğit kurbanı 

Sakızağacınduı KulakS!Za dek 

Ellerin üstünde o misli melek 

Elridı ,bahriyi'! ümera erkan 

Diditer yek ffiben ey nilim feL?k 

Vakanüvis Lütfi Efendinin Bahriye Hasta
ha:nesi olarak y~pılan Sakızağacındaki bina için 
kullandığı «bü-yQ.k" tabiri, bize, bina hakkın· 
da bilgi edi~ilmeden yazılmış görünüyor. O 
devrin qüyük miri binaları 8-10 sene içinde ta• 
mamlanmışlardır;. temeli 1827-1828 arasında 
atılan ve 1830 da "!1izmete girmiş bulunan Sakız
ağacındaki haşt~lıanenin büyük değil, bilakis 
kısa bir zaman· :;onra ihtiyacı karşılayamaya· 
cak kadar küçük'.bir bina olduğu anlaşılıyor. 
Nitekim 20-21 sene kadar sonra Bahriye Has
tahanesi için büyük hazır bir bina, yahud yeni 
büyük bir binay~ arsa aranmaya başlanmışdır. 
Kasıınpaşa arkasındaki Sakızağacının Tersane
ye hayli uzakca bulunması da ayrıca bir ·mah
zur olarak görülmi.işdür. Tersaneye, yakın bir 
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Deniz · Hasta:hanesinin Avlıı Kapusu 

(Resim: Behcet Cıintok) • 

yerde yeni ve büyük bir Bahriye Hastahanesi' 
ir:şası içjn münasib arsa bulunamamış, fakat 
.:Bahriye N~zareti erkanı rn5o de . Kasımpaşada· 
kf Bahriye · Mektebi binasının . hastahaneye kal·, 
bi üstüı;ıde ittifak ile durmuşlardır. : . . 

Bahriye Mektebi bin~si Tersanenin he.men 
yanı başında, deniz kenarında bir. tepecik üze
rinde idi. Bu mekteb binasının yerinde vaktiy
le ünlü kaptanpaşalardan Cezayirli Hasan Pa· 
şanın (ölümü, 1790) büyük ahşab konağı bti· 
hinuyordu; bu konak 182'8 de satın alınarak 

yıkdırılniış ve yerine Bahriye Mektebi inşa 
edilınişdi, büyük yapı da ancak 1838 yılında 
tamamlanmışdı, Bahriye Mektebi 12 yılcİanbP.ri 
bu yeni binasında bu1unuyordu, 1850 de mek· 
tıeb Kasımpaşada:ı.ı HeybeFi Adadaki · BahriYe 
Kışiasına nakledildi, Kasımpaşadaki büyük 
mekteb binası da Bahriye Hastahanesi oldu. 

Sakızağacındaki eski hastahane binası dört 
sene kadar boş durdu. Belki bahriyece anbar 
olarak kullanılmış ola.bilir. 1853-1854 de Kırım 
Harbi esn,asında Sckızağacm.daki eski . hasta
hane binası müttefik . fransız ordusu kuman· 
danlığı emrine verildi, ve fransızlar .o binada 
muvakkat bir askeri hastahane kurdular, Kı· 

rım.daiı gemilerle İstanbU:la getirilen ağır fran· 
sız. yaralıları orada yatırıldılar . . Harbd,en sonra 
fransızlar Sakızağacı hastahanesini kendileri ta~ 
rafından•· getirilmiş eşyası ve bütün tıbbi alet· 
leri ile Osmanlı Devletine terk etti, eşya ile 
aletlerden lüzumlu olanlar Kasimp.aşadaki 

Bahriye Hastahanesine verildi, Sakızağacında 
ki bina da 1856· 1857 arasında yıkdırıldı, enkazı 
ve . arsası .satıldı. 

1828-1838 arasında Bahriye Mektebi olarak 
yapılmış, ve 1850 de Bahriye Hstahanesi olmuş 
bina, zamanımızda İstanbul Deniz liastaharıe
sinin en eski parçasıdır, ortadaki büyük kule
li binadır, ve «Merkez Bina» diye anılır. Bu 
merkez binaya Birinci Cihan Harbi içinde 
1914-1918 bahriye ·nazırı Cemal Paşanın him· 
nietiyle ilk ilaveler yapılmışdır ve Kasımpaşa 
Bahriye Hastahanesi o büyük harbde, bilhassa 
Çanakkale Muharebele\,i günlerinde büyük hiz· 
metler görmüşdür. 

1929 da Türkiye Cumhuriyetinin deniz 
· · kuvvetlerinin !stanbulda Kasımpaşada bulu· 

nan· tershanesi İzmit Körfezinde Gölcük kasa· 
basına nakledildi. D6nanma kumandanlığı da 
(}ölcüğe ~itmiş, harb gemilerimizin ekserisi de 
Gölcükde bulunuyordu. Bu dtJ,rum karşısında 
15 ağustos · 1931 de Kasımpaşadaki Bahriye Has
tah~i1esi de Gölcüğe nakledildi . ve ·orada Nu· 
reddin Paşa Köşkü diye anılan bir binaya yer· 
leşdi~ildi. Fakat bu naklin hatalı olduğu pek 
tez anlaşıldı, bir büyük hastahane, İstanbul gi· 
bi büyiik bir şehre riıuhtacdı, hastahanenin Göl·· 
cükde ~eliş.meyeceği.kesü:ı ,olarak., kabul edildi 
ve 1934 haziranında Kasımpaşadaki eski yerine 
iade edilçii. Kasımpaşay:ı,ı dönüşünden sonra -.İs
tanbul De-ııiz . Hastaıiıinesııı adını alan ınüessese 
süratle gelişdi. 1934. de 300 yatakla hizmete gi~ 
ren hastahane 1939 d~ kuleli ·eski merkez bina· 
da yapılan tadilat ve bµ binaya yer leşdirilen 
200 yatak ile 500 y~Jaklı •bir şifa müessesesi ol· 
du. Aşağıdakisatırfarı İstanbul Deniz Hastaha
nesi Başheki.mliğiniıı bi;ı:e verdiği notlardan alı
yqruz: 

'«1934 yılında asabiye, akliye klinikleri ve 
patoloji (pathologie) ' laboratuvarını içine alan 
paviyonlarm inşası ile tıbbın her şubesini bün
yesine toplamışdır. Bu . tarihden itibaren d,niz 
birliklerinin sağlık ihtiyaciatını karşıladığı ka-~ 
dar kara ve hava kuvvetlerimizin de mensubla·· 
rını tedavi eden bir müessese olmuşdur. 

«1950 den bu yanı;ı. her türlü tıbbi cihazlar· 
la takviye edilmiş olan Deniz Haştahanesi aynı 
zamanda Deniz taba.betinin özel problemlerini 
çözm·ek imkanını da bulmuş, ve Türk As}{eri Ta· 
babet aleminin takdirh-ii kazanmışdır. 

« 1948 yılında başlayan amerikan askeri y~r
dımından planlı şekilde faydalanan Deriiz Has
tahanesi 1950-1951 ve daha sonraki yıllarda 
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memleketimizin en büyük sağlık müesseselerin
de bile bulunmayan teknik aletler ve modern 
hastahan malzemesi ile techiz edilmişdir. Bu· ci
hazlaı:maya müvazi olarak deniz kuvvetleri ko
mutanı Oramiral merhum Altıncanın çok ileri 
görüş ve yakın muza.ha.retleri ile büyük kalkm-
malara kavuşmut5dur. Yapılan işleri şöylece kay
dedebiliriz : 

1 - Hast:ıhane Yolu: Kışın ve bilhassa ya
ğışlı günlerde çıkılması zor dik yokuşun düz
leştirilmesi ve hatta meyilinin azaltılması ·im
kansızl~ğı karşısında Hasköy tarafından, hasta
ları nakledecek motorlu vasıtaların kolaylıkla 

yürüyeceği yeni bir yol ~çıldi. Kabataş döşeli 

dik yokuş da paket taşı ile döşenmiş ve iki ya
nına yaya kaldırımı yapılmışdır. 

2 - İçme Suyu: Hastahanenin içme suyu_ 
yokdu, terkos suyu ile iktifa edilmişdi,; hasta
lara şişeler içinde haricden tedarik edlen meriba 
suları veriliyordu. 1951 yılında hastahaneye 
Hamidiye Suyu getirilmiş- ve arka bahçede bir 
çeşme yapılmışdır, çeşmenin yan cebhesindeki 
kitabesi şudur : 

Şifahane deom_eli artık bu hastaıhan~ye 

Şifıin-ın müjdesi var gfü:el suyun sesinde 

Su gibi aziz olsun yapdıran diyecek 

Gdipiçen bin dokuzyü:ı: elli bir senesinde 

_ 3 - Tüberküloz Kliniği: 150 yataklı pre
klinik açıldı. Bu klinikde hastalar için ·ilk defa 
vantoryum ve sanatoryumu ihtiva eden bir 
olarak meşguliyet tedavisi usulü tatbik edilmek
tedir, meşguliyet sahaları şunlardır: Sulu boya, 
yağlı boya ve pastel resim, plastik işleri, mo· 
delcilik, oymacılık, marangozluk, hasır i§leri, 
çorabcılık, kanaviçe işleri. 

4 - İlk Yardım Merkezi·: Hastahaneye dı
şa.rdan gelen ve acil müdahaleyi icab ettiren va-

-kalar için tesis edilm\i'.şdir, oksijen cihazından 
ufak laboratuvar işlerine kadar ilk yardımın ge
rektirdiği bütün malzeme ve aletlerle müceh
hezdir. 

5 - Akliye ve Asabiye Klinikieri: yeniden 
tadil ve tanzim edilecek tecridli modern bir ne
uro-psychiatrie ( okunuşu n,öro-psikiyatri) kliniği 
kurulmuşdur. Electro-encephagraphie (okunqu: 
elektro-ensefalografi). ve çelik ciğer ve_ lüzumlu 
diğer cihazlarla her türlü ihtiyacı karşılayac·ak 
durumdadır. 

6 - Kulak, Burun, Boğaz Kliniği : Deniz 
· tababetin gerekdirdiği hususiyetler göz önünde. 

tutularak audiame_triquue (okunuşu: odiamet
rik) muayeneler için yeni tesisler ile modern 
bir klinik haline getirlmşdir. 

7 - İntani Hastalıklar Kliniği : Yeni baş
daı:ı ele alınarak tecrid odaları ve günün ic'abla
rına göre tamamen tadil edilmişdir. 

8 - CildiYe Kliniği : Gerek poliklinik ge
rekse klinik başdan baş tadil edilmiş ve bünyesi
ne bir labotatuvar ilavesi ile asker hekimliğin
deki önemli yerini almışdır. 

9 - Kadın Hastalıkları Kliniği : Doğum 
salonu, am~Hyathane, bebek salonu, istirahat sa
lonu ile ayrı bir bütün haline getirilmişdir, 1955 
de çalışmaya yeniden açılmışdır. 

ı O - Eczahane: İspençiyari maddelerini ve 
ampullerin.,ha~rlanması için özel bir laboratu
var tesis edi¾rek, hastahanenin her türlü ihti
yacını karşıliyacak duruma getirilmişdir. 

1 - Yemekhaneler: Amerikan yardımın

dan getirilen. v~ paslanmaz çelikden rnaınul 
elektrikle ısınan ylmek arabaları sayesinde mut
fakdan hasta yatağına kadar yemeklerinu sı
caklık -ve 1ez'iethıden kaybetmemiş bir halde 
getirilmesi sağlanmışdır. · · · 

12 - Kalorifer Tesisatı : Hastahanenin üç 
ayrı yerinde bulµnan ve kömür ile işleyen eski 

-kalorifer kazanlan kaldırılarak bu ısıtma ve sı· 
cak su tesisi yeniden inşa edilerek bir merkez
de toplanmışdır, _motorin ile işleyen modern ka
lorifer santrali kurulmusdur. Hastahaneden de-. -.- .. 
nize kadar döşenen borular v~sıtası ile kalori· 
fer dairesinin akar yakıt ihtiyacı deniz vasıta
larından do~dan alınmaktadır. 

13 - Eğitim İşleri': Tabiblerimizin ihtisas 
sahalarında görgü ve bilgilerini arttırımaları ve 
bir kısım tabiblerimizin de tamamiyle hususi-
yet arz eden denizaltı ve dalgıç tababeti mevzu
unda yetiştirilm~leri için 1954 yılında Amerikan 
yardım kurulu -deniz grubu başkanlığı ile yapı

· ıan anlaşmaya göre, Amerikaya işbağı eğitimi-
ne gönderilmeleri programlaşdırılmışdır. 

Bu program gereğince ilk kaafile 1955 yı

lında gönderiln);~şclir. Bunlardan bir dahiliy~ 
mütahassısı v·e:1:ıakterioloğ, tübetk~kız sahaınn
dan b:r dahiliye kardioloji, bir bevliye, ve bir 
de hayati kimya µıutahassısı kendi sahalarında: 
çalışarak görgiÜerini arttırmışlardır. 
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1956 yılında giden ikinci kaafileye gogus 
cerrahisi, euro-chirurgie, dahiliye ve kulak -bu
run boğaz mutahassısı bir yil işbaşı eğitiminden 
sonra New Yol'.kdaki Lambert Enstitüsünde 
kurslar görmüşlerdir. Göğüs cerrahisi için gön
derilen operatörümüz ile asabiye cerrahisi için 
gönderilen mutahassımız Santiago Bahriye H;;ı.s~ 
taba.nesinde ikhici yıl çalışmalarına devam et
mişlerdir. 

1957 yılında seçilen grupda dahiliyeci, ope
ratör, göz: ve cildiye muthassısı ile narkoz tek
niği üzerinde çalışacak bir kadın hastaliklan 
mütahassı~ı vardı. 

Yurda·· dönen bu mutahassıs tabibler İstaa
bul Deniz Hastahanesinde görevlendirilmiş oiup 
memlek_~te, orduya ve bahriyemize büyük fay
dalar s~ğlamal:ctadırlar. 

14 ~ Konsültan Profesörler: İstanbul De
niz Hasiahanesiııin kliniklerinde yatan hastalar
dan dikkate değer ve komplike olanların · müş

tereken -a.k~demik incelemeye tabi tutulması 

gaayesi ile İstanbul Tıb Fakü-Itesinde Ord; Pröf. 
Ekrem Şitif Egeli, Ord. Prof. Kazım İsmail 

· Gürkan, •Ord. Prof. İhsan Şükrü A_ksel, P~of. 
merhumJhsan Rifat Sabar'ın konsültan hekim
likleri reca edilmiş, ve bu ilim adamları teklifi 
kabul etmişlerdir. 

15 - · I?eniz Sıhhiye Assubay Okulu : Ord,u 
sağlık teşkilatında mühim bir yer alan bu sııiı~ 
f ın yetişdirHınesi gaayesi ile Deniz H~staİianesi 
tarafndan _.<!-çılmışdır. Oku}un tedris · hey~ti İs 
tanbul Deniz Hastahanesindeki tabiblerdir. 

16 ,.;_ Yardıfncı Hemşire Kursları : 
Hastabakıcı kadınların mesleki bilgileri-
ni artdırmak için Deniz Hastahane~iııde 
1957 tarihinden itibaren açılmış olan 
kurslar vardır. 

17· - Deniz Tıb Bülteni: İstanbul 
Deniz Hastahanesi mütahassıs hekimleri-

ııin ilmi mesailerini yayınlayan bir tıp m~c
muasıdır, üç ayda bir yayınlanır, ilk nushası 
1955 yılının ocak ayınµa çıkmışdır. Yurd içi ve 
yurd dışı .• tıbbi mahfillerde büyük alaka ile 
karşlaıımışdır, 28 yabancı memleketde 109 abo
nesi vardır. 

18 - Psiko Tekni Laboratuvarı : 1956 · yı · 
lında açılması düşünülmüş ve hazırlığına baş
lanmış olar.ı bu laboratuvarda Deniz , okullarına 
alınacak öğrencilerin kaabiliyetleri daha -kesin 
incelenecek, gerek subay ve gerekse er sınıf
landırılması ilmi esaslar çerçivesinde y~pı1a· 
cakdır. 

19 - Yine İstanbul Deniz Hastahanesi 
bünyesi içinde sıhhiye astsubay lan arasından 
hastahane id~!ecisi yetişdirmek üzere· 1955 yı
lın<:la açılmış bir okuldur, öğretim süresi bir 
yıldır.,,. (Hastahane Başhekimliği tarafından 

verilmiş nqt~ar). . 
Bu büyük hastahaneyi İstanbul Ansiklope

disi adına .15 ağustos 1966 tarih!nde ziyaret et~ 
tik. Baş_ hekipıliğinde Tabib Tuğamiral Meh
med Ali lşlğıgür bulunuyordu; • sayın amiral 
mesleğin~e~i kudreti kadar nezaket ve zerafe·· 
ti ile de mümtaz bir simadır 

Ziyaret tarihinde İstanbul Deniz Hastaha
nesinde görevli tabibler şu zatlar idi: Tuğamı
ral M. Ali Işığıgür ( dahiliye mütehassısı, baş
tabib) ; A\bay A. Kerim Sümer (Nis. anestezist, 
ikinci tabib); Albay Remzi Tunç (intaniye ve 
bakteriyoloji mütehassısı); A:1bay Münir Yalın 
.(Dahiliye mütehassısı); Albay K. Ali Özkeskin 

(Cildiye mütehassısı); Alb~y Ercümend 
Bingöl (Göz mütehassısı); Albay Cemil 
Aksoy (Hariciye . mütehaşsısı); Albay 
Turhan Günay (Hariciye mütehassısı); 
Albay RifatYetkiıi (Plastik cerrahi mü~ 
tehassisı) ; Albay Dündar Tilına_ç (Haya· 
ti kimya mütehassısı); A.lbfly Zeki• Bir-

Deniz Hastahanesinin · Eski merkez binist 

(R~: -Behcet- Cantok.) 
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sen (Neuro Chirurgie mütehassısı); Albay Tali 
Çalbatur (Fizyo terapi mütehassısı); Albay Na· 
Ci Barut (Röntken mütehassısı); Yarbay Ayhan 
Oğan (Patoloğ); Yarbay Zeki Ayhan Uygur 
(Neuro-Chirurgie mütehassısı)! Yarbay J\dnan · 
Çekmece (Diş tabibi); Yarbay Süad Dizdar 
(Bevliye mütehassısı); Yarbay Burhan Sayar 
(Asabiye mütehassısı); Kd. Binbaşı Nejad Türk· 
yılmaz (Çocuk hasta. Mütheassısı); Kd. "Binbaşı 
Y. İzzeddin Barış (Göğüs hastalıkları· müteh~s
sısı); Binbaşı Bayram. Ayabakan (Diş tabibı); 
Yd. Teğmen Teoman Oktay (ortopedi mütehassı· 
sı); Yd. Teğmen E. Vecihi Mengi (Asa.biye mü
tehassısı); Yd. Teğmen Talat Cantez· (Çpcuk has
talıkları mütehassısı); Sivil tabib Sıddrk Tuğrul 
(Dahiliye mütehassısı) ; Sivil tabib Faruk Bala• 
ban (Dahiliye mütehassısı). 

Hastahanenin eczacılığında Eczacı Yarbay 
Vahdet Özkan ile Y d. Eczacı Teğmen AErdal 

'-

bağcioğlu ve Yd. Eczacı Asteğmen Mal sud Çit
çi buhmuyorlardı. 

Hastahanede 16 hemşire, 50 hastabakıcı ile 
büyük ·müessesenin çeşidli işlerini gören 27 de
nizastsubayı ile 135 deniz eri bulunuyordu. 

İstanbul Deniz Hastahanesinin her köşesı 
pırıl pırıl, tertemizdi, müstahdemlerinin de cic.l
diy_et ve teribyesi ile bu büyük hastahane, çok 
çalışkan ve ·çok titiz bir baş hekimin etrafında 
toplanmış iyi idareciler elinde bulunduğunu ilk 
bakışta gösteryordu. Bu bakımdan da bütün has· 
tahanelerimize ayrıca güzel örnekdir .. · 

DENİZ . HIRSIZLARI, KORSANLAR 

Korsanlar, geceleri Liman dahilindeki gemiler
de, sahil depolarında veya yalılarda icrai faali
yette bulunurlar. Buna kendi tabirlerine «İş", 
«!şe çıkmak» denir. Vasıtaları, sanda1dır, ya kü· 
rekle giderler, yahud sandalda bir takma motör 

Deniz Hastiııesinde ön avlu 
(Resim: ·Behcet Caniıok) 
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· vardır. Suç aletleri de b~çak ve keserden ibaret· · malı sakladıkları yerlerden biri idi. Polisçe öğ-
tir. renildikden sonra terk etti'ler. 

Korsanlık, daha ziyade kışın olur, yağışlı 

geceleri de bilhassa tercih ede:rler; zira mavu
nacı ısınmak için baş altına girer, sahildeki de
po bekçiside yağmur altında gereği gibi dolaşa· 
maz. İşte bekçinin bu bir anlık gafleti içinde 
ne olursa olu~. Korsanlar mehtabdan çekinirler, 
ayın bulut arkasına girmesini beklerler. Dola
yısı ile r.>eniz Polisinin vazifesi kışın daha ağır
dır. Kar, tipi, don demez, üstünde bu haşarat ile 
mücadele eder, 

Korsanlar, işe en az iki, ençok dört kişi ola
rak çıkarlar. Vasıtaları olan sandalda ya kendi· 
lerinin, ya kira ile_ tutulriıu:ş, yahut çalınmışdır. 

İçlerinden biri işin başıdır, bu şahıs gün
düzleri iş yerinin etrafını gezer, _çalacakları eş· 
yayı tesbit eder, gece gelirler. Fakat bazan bir 
aksilik çıkar, umduklarını bulamazlar, kaldır
mayı tasarlf1dıkları eşya yer değiştirir; veya 
bekçi ile kaı{şılaşırlar, ilk anda tehditlerini sök
düremezlerse hemen işden vaz, geçerek kaçarlar 
ve sahilleri dolaşarak rastladıkları şeyleri çalar· 
lar, ki burıa aralarında «kap ka.ç» derl~r~ İş es

nasında korsan'lardan biri sandalda motör ba
şında veya kürekte bekler, diğer biri de malı 

alıp sadala. yerleştirir. 
Gemilerden yalnız elbise, yatak, yorgan ç~

lan korsanlar vardır, bunlara «Tufacı» . denir ki 
sayıları çok azdır. 

Deniz üzerinde çekindikleri bir vasıtaya 

rastlarlarsa derhal sahile bağlı iki gemi · veya 
mavuna arasına saklanırlar, yahud deniz.e sal
dıkları oltalarla kendilerine balıkçı süsü yerfr
ler. Ani Polis baskınlarında malları· denize·. atar· 
lar, fakat bu atış gelişi güzel değildir, sahilden 
belli noltt;aları kerteriz. ederek attıkları yerden 
ertesi günü malı tarama suretile kanca ile çıka· 
rırlar. Bazende çaldıkları eşyayı iple denize sar
kıtırlar, gece üzerine_ varılsa .bile ·içinde ancak 
iki üç kişi bulunan bir sandal görülür. Bu gibi 
hallerde polis müteyakkız bulunulmalıdır. Te~
rübeli deniz polisi boş sandalla altında ı;nal ile 
gelen sandalı kürekle gidişinden derhal.. fark 
eder. 

Korsan çaldığı malları şu üç ş~kilde satar: 

1 - Bir ,müddet saklar ki bunlara· ~Koku
su çıkar» dep.ir. Bir kaç gün sonra satışıriı ya· 
par. Üç sene evveline kadar Unkapanı köprü
sünün beşinci dubasınin içi deniz hırsızlarının 

2 - Çalar derhal satar, alıcısı da hazırdır. 
Korsan çalar, satıcısına verir, kendisi istirahata 
çekilir, uyanınca malı satılmıştır. Parasını satı
cısından alır, fakat kime satıldığını bilmez. 

3 - Bizzat kendisi satar (Bu ha1 enderdır.} 
Bilfarz, Bin lira değerindeki malı beşyüz lira
ya satılır. Korsan bunun bir kısmını· satıcısına 
verir, geriye kalanı da iş arkadaşları arasında 

paylaşılır. Sandalın sahibi olan korsan fazla 
pay alır; sandal korsanların değilse ayrıca şan
dal kirasını öderler; neticede bin liralık ma]dan 
herbirine ancak 60-70 lira kalır. 

· Korsanlardan da Korsanlık yapan bir gu
rup vardır ki kabadayı geçinen, kendi araların
da bileğine güvenen kimselerdir. Geceleri mal
ların çıkacağı yerlerde pusuya yatarlar; gelen 
korsanların yanımı. yaklaşarak aldıkları malla
rı tamamen. veya kısmen ellerinden alırlar. De
nizde bu kabadayıların sandallı dolaşdığı görü
lürse ,o gece mühim bir hırsızlığın olacağı mu
hakkakdır. 

Yukardada kaydettiğimiz gibi korsanlar 2.-4 
kişilik çete~ikler halinde işe çıkarlar, bir çete
~n efradı sıkı dost görünürler ise de birbirle· 
rine güvenleri yok gibidir;. bir çetenin reisi ye
rindeki korsan ayakdaşlarının sadakatine asla 
güvenemez; korsan bir çeteden öbürüne kolay
lıkla geçer, bunun da sebebi hemen daima bir 
işden az pay alması, yahud, kendi ağızları ile 
«Okkalı işe» götürülmemesidir. Deniz polisi 
korsanlar arasındaki bu kırgınlıklardan fayda· 
lamasını bilmelidir. ' 

Korsanlar arasında kimlerin nereden deni
ze açıldığı bellidir, en azılılarını temerküz etti
ği semtler Yağkapanı ile Unkapanıdır, gecele
ri işe de bu iki iskele ve civarından çıkarlar. 

İstanbul Limanında en fazla korsanlık oh1~1 
bölgeler Sirkeci ile Sarayburnu arasındaki rıh
tıma bağlı . deniz nakil vasıtalarındaki tüccar 
emtiası, Yemiş İskelesi ve etrafındaki motorlar
da bulunan emUa, Eyyub ve_ Bahariye sahHle
rindeki fabrika ardiyllerinde bulunan çubuk vz 
kangal demirler, Kasımpaşa ~e civarındaki ma
vunalarda · bulufüı,n gümrüğe gelmiş eşya, Ha· 
liçde d~mirli kömür yüklü vapurlardan kömür. 
Pek seyrek olarak Pendik'e kadar Anadolu yalı· 
sına ve Boğaziçine de uzanırlar, ve oralardan 
ekseriya yalı boyundaki inşaatdan demir çalar
lar. 
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Hemen bütün korsanlar bu kötü yola 16-17 
yaşlarında tüysüz oğlan iken atılmışbidır ve· 
yine çoğu uygunsuz güruhundan, iffetsiz, homo· 
seksüel geneler olmuşdur. İçlerinde korsanlı
ğa 60 yaşına kadar devam edenler vardir. · 1965 
yılında İstanbul Limanında iş peşind~ dolaşır 
ve zabıtaca müseccel 72 korsan bulunuyordu. 
Hayatlık hayatının kesin geleneği olar~k hepsi 
lakablıdır; en yamanları şunlardır: · 

Yamalı Hüseyin, H2mmal Ahmed, Ayı C-e
mal, Alnıyarık Ahmed, Topal Receb, Şıkşık İb
rahim, Bücür Mustafa, Mizre Salahaddin, Tufa 
R~ceb, Memeli Mustafa ( ?) , Çolak Hüseyin, 
Çorçil Ahmed, Kaptırma Mehmed, K'ös!i! Must , . 
fa, Suluağız Nihad, Yağlı Hüseyin, Ğömleksiz 
Ahmed, Serseri Yakub, Parlak Mustaf,a; Çakır 
Salahaddin, Çakal Hr sret. ·• · 

1965 de bu azılı korsanlardan Yamalı, Şık
şık, Tufa ve Memeli 17-20 vas arasında deli.kan
lılar, Çörçil, Kaptırma, S~Iu;ğız · ve .Göµıleksiz 
de 55-65 yaş arasında en yaşlılarıydı . (Bu mad· 
denin muharrırı 1966 da İstanbul Polisinin De-
niz Ekibi ~miri ldi.) . 

ihsan.,. Btm~ct 
·:·:, :·:;, ;-. "? '·., 

DENİZ İĞNESİ - «Deniz aygırı : cinsilıclen · 
dir (B.: Deniz Aygırı), bunun bedeni yi:icfı; ·· k:uy
ruğu dört köşeli ise ·de deniz aygırının boyi{kı
sa olduğ}ı halde de:1iz iğnesilıin boyu ince·· ve 
uzundur, Kuyruğunun ucunda da g;; ay~t ufak 
;ve üçgen şeklinde bir yüzgeci vardır. Sırtında 
tek bir yüzgeci , kulağının yanında ltüçUk ve 
uzunca birer yan · kanadları vardır: -~engi de· 
niz aygırının renginden ,..daha &çık olttp: uzerin -
de bir takım koyu ebru'iar vardır, k~t1J,inın al
tı kirli beyazdır; başı da daha ince .Je0.~vridir. 
Sığ sularda ve otlar arasında bulunur, yenmez. 
Ekseriya manyat ile avlanır ufak balıklar ara· 

Deniz ljnesi 

(K. Deveciyandan) 

sında çıkar. Batı memleketlerinde sureti · mah~ 
susada avlanırlar ve ezilerek olta yemi yerinde· 
kullanılıf; .bizde hiç bir işe yaramaz. Boyu 20:40· 
santimefreye kadar olur» (Karakin Deveciya:r,, 
B:ıhk vt# J:lalıkcılık). 

DENİZ KAZALAIU - Kücük deniz nakil ·. . 
vasıtalarının, mavunaların, kayıkların, sandalla:• 
rın, balikcı kayık ve sandall:arının ani olarak 
kopaıı fırtınalarda veya gemilerin çarpması ile .. 
devri'.mesi, parçalanması, can kayıplarına da ·· 
nial olan deniz kazaları İstanbulda kadimden 
:)eri görüle gelmişdir. Bundan ötürüdür ki bir 
ihtiyat tedbiri olarak yine kadimden beri İstan~ 
· bul liman sularında kayıkların, sandalların 

yelken açmaları yasak edilriıişdir (B.: Pereme; 
Kayık; .Sandal; Mavuna). Bu çeşid kazafar bü: 
'>' ük şehriıi tarih ve toplum hayatı kütüğü olan 
bu ansiklopedide kayıdlarına imkan elvernıi

yecek kadar çokdur. İstanbul tarihine geçecek. 
facialardan tesbit edebildiklerimiz ~unlardır: ·· 

Eoğni.çhıde tP.nkerler çarpışması faciasi -

14 aralık 1960 çarşamba günü sabahı Karadeniz
elen gelen ve 24,000 ton be.nzin ve petrol yüklü 
Yugoslav Bandıralı Peter .Zoraniç tankeri, .B~
ğazııı tam ortasrnda Kanlıca Feneri önünde 
Karadenize çıkmakda olan Yunan Bandi17alı 

World Harmony tankeri ile çarpışmışdır; iı:ıfi-
·· laklarla yanı:ı.n Yuguslav tankerinden ateş, is
thıye körfezi önünde demirli bulunan Tarsus ' . 
yol vapurumuza sirayet etmiş, bu büyük ve gü-
zel Türk getnisi de yanarak .mahvolmuşdur ; bu 
faciada üçü Türk olmak üzere 53 kişi yanarak 
veya parcala11arak ölmüşdür . (B.: Boğaziçinde 
Tankerler çarpışması ve infilaklı Büyük Gemi
ler Yangını, cild 6, sayfa 2896) . 

Beykoz ile Y.eniköy arııı.sın.da dolmuş moto· 
ru fii.cİP.sı ~ 9 kasım 1965 günü sabah saat 6,50 
de Beykozdan 12 yolcu ile kalkan 118Ô6 numa
ralı büy4,k motorlu dolmuş kayığı gaayet kesif 
sis yüzünden, Karadenize çıkmakda olari Yunan 
bandıralı Evrope isimli şilebe çarparak parç·a
\anmış ve yolculardan 5 kişi boğulmuşdur. (B.: 
Deniz Dolmuş Motoru Faciası) . · 

'J'ank.er ~ Şileb Çarpışması . ve. deııiz yangını 
faciası - 1 mart 1966 salı günü saat 22,30 da 
Karadenizde ,ı gelen mazot yüklü Rus bandıralı 
32,000 _tonluk Lutrk tankeri Dolmabağçe açıkla
. qnqa yine Karadeiiizden gelen Rus bandıralı 
32,000 tonluk Krasıiaya Oktobri isimli şileb ile 
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esrarengiz bir şekilde çarpışmış, tankerden de
nize do kül en mazot yine · esrarengiz bir şekilde 
tutuşmuş, bu deniz yüzü yangınında Galata Rıh
tımındaki Kadıköy-Haydarpaşa vapurları iskf:
lesi ile bu iskelede sefere çıkmak üzere olan. 
Kadıköy isimli liman yolcu vapuru yanmış; bir 
kaç g·ün sonra yanık Kadıköy vapurunun içinde 
iki kişiye aid olduğu tahmin edilen -insan ke
mikleri bulunmuşdui-. (B.: Deniz Yangını). 

Deniz dolmuş motöru facfası - 3, temmuz 
1966 pazar günü Türk-Alman Dostluk Cemiye
tinin Yeni Galatasaray motoru ile bir Boğaz ge· 
zintisi dönüşünde saat 21.50 de yanlış manavra 
yüzünc;len Karadenizden gelmekde olan keres
te yüklü 150 tonluk Aksaray motoru ile ı;arpı

şarak batm~ş, batan tenezzüh motorunun 44-45 
yolcusundan 11 kişi ölmüşdür (B.: Deniz dohnuş 
motoru faciası). · 

Burhaneddin Ol,KJo~R 

DENİZ KIZI RAKISI ve ŞARABI - 1880 
ile 1900 arasında Lisimahu Kardeşler adında bir 
firmannı imal ettirdiği rakıya !stanbul balkı 
tarafından takılmış; rakının kendi adı «Bozca
ada Rakısı» idi, aynı ·firma «Bozcaada Şarabı» 
diye şarap da yapardı; «Deniz Kıw, .adı ile §.Öh· 
ret bulmasına sebeb şişelerinin üstündeki eti· 
ketlerde bir deniz kızı resmirıiıı bnlunrnasıdır. 

DENİZCİLİK. - Cumhuriyetden önce ls-· 
tanbulda erk.ekler denize ya iç donu ile, yahud 
çarşı hamamlarında olduğu gibi peştemalla gi· 
rerler idi (B.: Deniz Hamamı) İstanbulda ka
dınların denize girmesi tanzimatdan sonra, d•.·· 
,iiz hamamlarının kurulması ile başlamışdır; 

kadınlarda ya peştemalla denize girmişlerdir.. 

yahud, çiçekli; nakışlı basmalardan .«denizlik» 
giymişlerdir. Mayo adının dilimize henüz mal 
edilmediği o devirde denizlik, vücudu, boyun
dan ayak bileklerine ve kolları da dirseklere k:~
dar ·örter idi; ya tulum gibi yekpare olur; yahud 
bir don ve bir bluzdan mürekkeb iki parça olur· 
du; girenin yaşına göre de paçalar, ko.l yenleri, 
yakalan şeridler, kordelalar, dantelalar, farba
larla süslenirdi; hatta baş için de süslü kukule · 
talar yapılırdı. Kibar ve rical yalılarında gece 
yatısına gelecek, bir kaç gün kalacak· misafü
ler için de bir kaç takım denizlik bulurturdu. 

DENİZ l\lECMUASI - Koleksiyonu milli 
kütübhanemizde kıymet olan mecmualardandır; 
«Türk Kaptan ve Makinistler Cemiyeti" adma 

kurnlınllş olan bu mecmuamn ilk nushası, bir 
deniz bayramına rastlayan 1 temmuz 1935 tari
hinde çıkmışdır (B.: Denizciler Bayramı). tlk 
nushasından itibaren beş sene mecmuanın neş
riyat müdürlüğünü o zamanlar cemiyetin de 
başkanı olan Süreyya Gürsu Kaptan yapmışdır 
(B.: Gürsu, Süreyya). Bu beş yıl içİllde Gülce· 
mal, Cumhuriyet ve Ege vapurlarının kaptar,
lığında bulunmuş olan Süreyya Gürsunun, 
mecmuayı aksatmadan neşre muvaffak oiması 
büyük pimmet eseridir; aşağıdaki satırları Sü
reyya Gürsü'nun bize verdiği notlardan alıyo
ruz: 

«1939 da Ulaşdırma Bakanı -Ali Çetinkaya
dan DenizyoUa:rı Umum Müdürlüğüne gelen bir 
emirde, Denizyolları mensuplarının Cemiyete 
·devam etmemeleri lazım geldiğinin tebliği üze
rine S. Gürsu için de cemiyetden ayrılmak mec
buriyeti hasıl olmuştur. Deniz Mecmuasının 
neşri sekteye uğramış, ve 350 · ye yakın Deniz
yolları mensupları ayrılınca Cemiyet armatö_r ge
milerjnde bulunan ıriahdud mikdardaki kimsele
re inhisar etmiş, mecmuanın neşriyat müdürlü
ğüne Avukat Emrullah Ultay'ı getirmiştir; bir 
müddet daha yayımına devam edilmiş, gerek ce
miyetin;; ·zayıflamış olması ve gerek kağıt ve 
baskı ~cretlerinin artması dolayısiyle mecmua
nın,neşrine devam edilememiştir. Bh- hayli za
man sonra. Kaptan İhsan Kazari.Iıoğlu ve Kaptan 
Necdet' Musaoğlu tarafından· daha küçük bir 
mikyasda ve yine Deniz adı ile bir mecmua çı
karıln,#:şdır, buna eski Deniz Mecmuasının ihya
sı diy~iliriz. 

G~nden güne inkişaf. eden yeni Deniz mec· 
muası, · yazı itibarile de· ze11ginleşmekdedir. 
(Şüreyya Gürsu). 

})ENİZ MtiZESİ - Maddi ve manevi kıy
metleri çok yüksek-eşyanın ve sanat eserlerinin 
topla~dığı .milli. hazinelerimizden biridir; Beşik
taş'da, yalı boyu anayol olan Beşiktaş caddesi 
üzerinde, Barbaros Hayreddin Paşa türbesinin 
ve B?rbaros abidesinin yakınında, Galata tara
fından gelindiğine göre sağ taraftadır. 

Mali takvim ile 1313, miladi takvim ile 1897-
1898. de Kasımpaşa'da İstanbul Tersanesi içinde 
~I'f~aşhane». adınd_aki binada kurulmuştur. 
lkınci Cihan Harbi başlarında kapanarak en 
ki'in;ı~tli eşyası Anadoluya nakledilmiş, müdhiş 

. harbin sonunda yine Kasımpaşada «Divanhane» 
adı ile anılan eski Bahriye Nazırlığı kasrında 
ikinci defa açılmış, 1949 yılında da Kasımpaşa-
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daki Divanhaneden Dolmabağçe Camiine nakle
dilınişdir. 1961 ile 1962 arasında da oradan, yu
karda mevkiini kaydettiğimiz Beşiktaş Maliye 
binasına taşınmışdır. Üç katlı bir yapı olan bu 
bina, halen, Deniz Müzesinin bağlı bulunduğu 
Del].iz kuvvetlerinin mülkiyetindedir. 

Müessesenin zamanimızdaki resini adı «De
niz Müzesi ve Arşivi Müdürlüğü» dür. ·. Arşiv, 
ayrı bir binada, Dolmabağçe Sarayının Veliahd 
Dairesi yanındaki «Ağalar ve Yaveran Dairesi» 
binasında bulunmaktadır. 

Eskiden Topkapusu Sarayının yalı boyunda 
saray kayıkhanelerinde muhafaza ·' edilen Dör
düncü Sultan Mehmedin muazzam .. ve _muhte
şem tenezzüh kadırgası ile yine · · azametli ve 
muhteşem saltanat kayıkları ve sair saray ka-· · 
yıkları halen Deniz Müzesine verilıniş bulun-. 
maktadırlar. Kıymetlerin~ baha biçilınez bu 
tekneler, saray kayıkhaneleririden·•Kasımpaşa:
da bir kayıkh~neye nakledilmiş, Müze Dolına
bağçe Camiine gelir iken, orada; Deniz · Arşivi~ 
nin yerleşdiği Ağalar Dairesinin yakınında ve 
yalı boyunda Devlet Malzeme . Ofisinin malı 
olan büyük pir depodan bozma ·bir kayıkhane
ye konmuşdur_. Bu kıymetli tarihj teknelerin 
bulunduğu kayıkhane bu satırların yazıldiği 
1966 yılında ziyarete açılınamış idi. · 

Yine bu tarihde Deniz Müzesi · ve Arşivi 
Müdürlüğünün idare kadrosu şu idi: 

1 Müdür, deniz albayı, 
1 Müdür muavini, deniz yarbayı, 
1 Kütübhane memuru, deniz üsteğmeni; 
3 Arşiv mütahassısı, sivil veya ·emekli· sb., 
2 Sivil memur, 
4 Deniz assubayı, 

45 Deniz eri, 
1 Sivil hademe. 
Türkiye deniz kuvvetletinin ıki ~rşivi vaır

dır; biri Gölcük· civarında Konca'dadır; arşive 
intikal eden evrak, vesikalar önce orada topla~ 
nır; üzerinden 33 yıl geçmiş .. _ ofa.n '. İstanbulda 
Dolmabağçe Sarayının Ağalar ve -Yaverler DM
resinde bulunan ve Deniz Mü~si Müdürlüğü · 
idaresinde _ana arşive yollanır .. 1966 eylülünde 
ana arşivde 13000 den fazla defter bulunuyor
du; en eski defterler ancak 200 senelik bir geç
mişe ulaşmaktadır. Mutahassıslar -elinde ·tasnif 
edilıniş bu defterler çağımızdan; XVIII .. · Yüzyı
lın ikinci yarısına kadar Türle deniz · tarihini 
yazacakar için ilk baş vurulacak çok zengin bir 
kaynakdır. Otuzüç yılı doldurmuş olup yersiz-

lik yüzünden ana arşive alınamayati ve hala 
Koncada bulunan vesaik de pek çoktur. Türk 

· denizciliğinin bir kısım eski vesikalafı da, bu 
arşiv kurulmadan çok önce Başbakanlığa bağlı 
büyük devlet arşivine intikal etniişdir. 

Halen Deniz Müzesi Kayıkhanesinde bulu
nub henüz teşhir edilmeyen eski ~altanat ka~ 
dırgası ve saltanat kayıkları dünyada eşi olma
yan teknelerdir. Müzenin teşhir edilmekde olan 
maddi ve manevi kıymetleri çok ,büyük eşya 
ve sanat eserleri arasında Türk denizcilerinin 
eski kıy af etleri, Türk donanmasınm gemilerinin 
model•maketlerll\ Türk deniz tarihi ile ilgili re• 
simler, tablolar, gravürler, haritalar; İstanbul 
ve İstanbul Tersanesi üzerine r~s.imler, tab1c· 
l_ar çok zengiri koleksiy-onlardır. Bu konulm.·1a 
ilgili ve yine çok kıymetli pek çok eşya ve re
sim de, son binasında da yer darlığı. yüzünden 
teşhir edilememiş, müzenin. ambarinda dur
ınaktadır: . 

Deniz Müzesinin kuruluş d~vresinde mü-· 
düdük yapmış ü:nlü ressam Ali Sami Boyar1 11. 

himmet ve hızmeti hiç şüphesiz ki büyük ol
muşdur (B.: Boyar, Ali Sami, Cild 6, sayfa 
3036); fakat Den.iz Müzesini ihya edenler, uzun· 
ca bir . zaman. bu müzenin müdürlüğünde bu
lunmuş,. bu İstanbul Ansiklopedisinin pek ıziz 
kalem arkadaşı ve baş tacı dostu merhum Ha
luk Yusuf Şehsüvaroğlu ile 1960-1966 arasında 

. De~z Müzesi M_üdürü olan deniz albayı çok 
aydın adam: Faruk Eruz'dur (B.: Şehsüvaroğlu, 
Haluk Yusuf; Eruz, Faruk). _ 

Deniz Müzesr pazartesi ve salı gµn,leri ka
palıdır; diğer günler saat 10-17 arasfnda ziya
retlere devamlı olarak açıkdır; giriş ücreti ta
til günleri 1 lira, sair günler 2 lira, öğrencilerle 
erlere 25. kuruşdur. 

Beşiktaş caddesi üzerindeki giriş kapusun· 
dan, üç katlı bir bina olan milzenill ·-oda katı
na girilir; ve önce bu kat, sonra üst ka(.ve da
ha· sonra zemin katı, gezilir; bu üç· katda bil· 
yüklü küçüklü 18 salon vardır. 

1 

Müze kapusundan girilince 
orta katdak.i büyük'. hı.şbk 

•.• 

Bu taşlıkda eski gemilerimizin burunların-
daki mahmuzlar altında bulunan ağaçdan ya-· 
pılmış mücessem hayvan suretleri (heykelleri) 
ile gemilerin. kıç aynalıklarını tezyin etmiş ar· 
malar teşhir edilmişdir : 
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Rehberi Tevfik Vapurunun arslanı, 1875 

Neveser Uskonasının aygırı 

Mukaddimei Şeı-ef Vapurunun arslanı 

1829 da İstanbul Tersanesinde inşl edilmiş Şeİ:efre
san Firkateynin karakuşu, emsali eserlerin en güzelle -

rinden biridir, kapunun tam karşısında, ikinci kata çı

kan merdiven önündedir. 

Sağ taı-afda iki kapu üzerinde yüksek kabartma lld 

eş ejderha, hangi gemiye a:id olduğu bilinmeyen çok 

güzel ağaç kabartmalardır. 

· Ertuğrul Yatırıı_n: k~maralarından almmış,iki osman-

lı arması, 

Abdülmecidin turası 

Hilalli kıç aynalığı a~sı 

Aziziye Firkateyninin kıç ay!lalığı arması. 

il 

Taşlık üze11inde sağda küçük oda 
Şehidler Odas:i 

Bu odada Japon denizinde -batan müdhiş · 
bir fırtmaya tutulub Ertuğrul Firkateyni Ak
denizde mayına çarparak batan Refah vapuru
nun, ve Atılay denizaltısı ile Dumlupınar De
:Qizaltısının hatıraları toplanmışdır : 

Dumlupınar şehidlerinin fotoğraflan, 

Dumlupınar denizaltısının büyük fotoğrafı, 

Ertuğrul Fırkateyni, yağlı boya tablo_ 

Refah'ın batışı, yağlı boya tablo 

Atılay Denizaltısının işaret-muhabere ·şamandırası, 

bu şamandıra vasıtası ile -hiç konuşulamamışdır. 

Dumlupınar Denizaltısının _işaret-kaza şamandırası, 

bu şamandıra vasıtası ile kazazede genµcil~rle bir ko• 

ııuşma yapılabilmi§dir. 

111 

Taşlık üzerinde sağda küçük oda 
Atatürk Odası . 

Bu odada Atatürk'ün Ertutrul Yalındak[ 

kamarası teşhir edilmektedir. Bu tarihi yat kad 
ro dışı edilip satıldığında hurdacı eliyle bozu
lurken kamara dikkatle sökülmüş ve müzed~ 
monte edilmiştir. 

Ayni odada_ kamarada~ -başka şu hatıralar 
toplanmışdfr : 

Atatürkün resmini ta§ıyan madalyonlar, rozetler. 

Muhtelif tarihlerde seyahat ettikleri üç harb gemi

sini:n, ha.tıra defterlerindeki el yazılan, bu yazıların t.!\• 

rihleri. şunlardır: Hamidiye Kruvazörünün defterinde 2 

Eylül 1340 1924, Adatepe Muhribinin d~rinde 27 tem

muz 1933, Zafer Muhribinin defterinde; 18_ Ka_sım.. 1935. 

Atatill'kün Ankara . Motorunda .kullandığı pirinç si• 

gara tablası, kahve fincanı, su bar.dağı, tabak, çatal; ka• 

ı,ık, peçete. 

Savarona Yatından getirilmiş sedef ve fildişi kak

malı ta_vla-satranç masası. 

Ertuğrul Yatının yağlı boya tablo:;u, .-Ali Sami» im

zalı. 

IV 

Taşlık qzerinde solda büyük saıl-on 

SilahlıaT Salonu-

Bu salonda el bombaları, tabancalar, tü
fe~er, torpidolar, tersane ve civarının resim 
ve planları, harb gemileri kesid ve proje re· 
simleri, gemi ve_ kızak model-"maketleri, taş ta
vuzlarui model-maketleri ve muhtelif eşya teş
hir edilmişlerdir. Bilhassa kayde değer bulduk
larımız şunlardır : 

Kıyı ve boğaz müstahltem mevkilerinde kullanıan 

kalkar _ gizlenir top model-maketi. 

Kızakda denize indirilmek üzere bir kalyon model

ınaketi. 

Hamidiye Fıfkateyninin model-maketi. 

_ Tersanede Tavşan Mağazasında (ince marangozluk 

atölyesinde) yapılmış ·uç çifte sandal model-maketi, 

· 'YBiı.hriye nazın Moralı Ali Efendini~ yağlı boya port

resi, «Hikmet Onat» imzalı. 

Gemi baş mimarı Süleyman Beyin yağlı boya portresi 

1831~1834 arasında İstanbulda ilk defa buharlı gemi 

inşa, e4en Amerikalı Foster Rhodes'in yağlı boya ;portresi 

-, «Haliç, Bahriye Nezareti ve donanma gemileri», yağ• 
lı boya bir tablo, 1852. 

Taş Kızak'ın devrinde 'yapılmış resmi. 

- «Kızakdan indirilen kalyon>, yağlı boya tablo, «Fey

haman» imzilı. 

.«XIX. Yüzyılda İstanbul Tersanesi ve Taş Kızak~,, 

yağlı boya tablo. 

«Kızakda kalyon», sulu boya tablo. 

.r.Taj Kızak ön-ü», yağlı boya tablo. 

«Yelkenli buharlı Hamidiye Fırkateyni», sulu boya 

resim. 
; 

«Bir kalyonun boy k-esid resmi;, Mühendishi.nei Bah

~de inşi.iye ikinci sınıfından Üsküdarlı İsmail Hakkı im

dlı. 

<ı:Ş_µltan Osman» dritnavutımun boy kesid resmi. 

Tersi.nede y~pılmış ve İkinci Sultan Abdülhamide 

hediye edi1miş her· parçası bir gemi çap.ası taşıyan yazı 

takımı. t 
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V 

Silah Salonundan girilen bir küçük oda 
Kının Harbi Odası 

«Mesudiye Gemisinde top tajmi», yağlı boya tablo, 

«Feyhaman;ı. imzalı; ünlü ressam ta.rafından çok görül

müş bir fotoğrafdan yapılmış güzel bir tablodur, odanın 

k9ıpusunun salona bakan yüzünün üstüne asılmışdır. 

«Osmanlı Donanması», büyük ebadda yağlı boya 

tablo. 

Kırım Harbinin deniz harekatı üzerine gravür'er. 

VI 

Silah Salonund.9.n girilen bir küçük oda 
Mahmudiye Kalyonu Od«sı · · 

Bu üç direkli ve yelkenli büyü,k kalyon 
devrinde Osmanlı Donanmasını·:· temsil etmiş 
bir gemidir, zamanımızın Yavuz Zırhlısı gibi 
Türklerin gönüldell bağlandığı · olmuşdu. Bu 
büyük ahşab gemi kadro dışı edilip bozulduk· 
dan sonra yelkenli ve buharlı ~ir fırkateyne 
de Mahmudiye adı verilmişdir, .-'6 muhabbetli · 
hatıranın d-evamı sağlanmak isteiftnişdir. İkin~ 
ci katdaki bir · salonda ilk ~Mahıi:ı.udi~enin çok 
güzel ve azametli bir model-maketi. vardır, ka· 
naatimizce o maketin de bu odaya getirilmesi 
çok yerinde olur. 

«Mahmudiyenin bir topunun başında dört bahriye 

ıı-eferi», yağlı boya tablo, odanın kapusunun salona ba

kan yüzünün üstüne asılmışdır. 

Geminin isim levhası. 

İkinci Sultan Mahmudun zamanında -bu gemide bu-

lunnıul! yağlı boya portresi. 

Mahmudiyede hünkar kamarasının yatak. takımı. 

Kalyonun önden renkli kalemle res~i. 

«Mahmudiye Kalyonu Kasımpaşa önünde», yağlı bo-

ya tablo. 

«Mahmudiye Kalyonunun Çanakkale Boğazına g_irl-

şi»; yağlı boya tablo, «Nuri Paşa» imza\ 1284 (1867-

1868). 
; .i 

«Alay sancaklan ile donanmış Mahmudiye Kıi.lyc,nu», 

sulu boya resim, «İbrahim»· imzalı, (1835-1839). 

Kalyonun iki kamara şamdanı. 
Kalyonun duvar saati. 

Kalyona aid «İzzet» imzalı bir levha: «İnnehüm le

hümül mahsurun». 

Kalyom~n hicri 1255 (miladi 1839)' yılına aid seyir 

jumalı. 

Kalyonun halat. ve gomina parçaları. 

Kalyonun yanm maketi. 

VII 

Üst kata çıkan merdiven 

Merdiven ikinci kata bir ~efa kırılarak 
çıkmaktadır, merdivenden çıkılırken~. sağ du
varda harb gemilerimize aid tura:lar; · sol du
varda da harb gemilerinin ve tersaiıe 'vapurla
rının tahta üzerine kabartma olarak yazılmış 
isim levhaları görüli,ir, bu isim levhalarının bir 
kısmı tarihlidir, 29 levha olup yukardan aşa
ğıya beş sıra üzerine şunlardır : 

Memduhiye 1250 (1834-1835), ~yki .Zafer 1257 

(1841?, Necmi Şevket 1260 (1844), Mes;ıldiye 126'.l 

(1847), Edime. 

Şadiye 1273 (1856-1857), Fethiye, Fethiye 1273, 

Bursa. 

Peyki ·Nusret 1278 (1861-1862), Huda~--$tldigar İ279 
(1862-1863), Selimiye, Şevketnüma. 

Hayderiye, Musul, Rehberi Tevfik 1293 (1876), Me

cidiye 1310 ( 1892,1893), Şems, Ejder, Sultaniycı, İstanbul 

Boyana,_ -Tarzı Cedid. 

Berfefşan, Müjderesan 1280 1863-1864, Pertevi piyie, 

Rehber, Kabataş İstanbul. 

vnı 

Ost katda._ki taşlık 

Bu salonun ortasında Dördüncü Sultan 
Mehm.ediıı kıymetine baha biçilmez muazzam 
ve ml}hteşem, diinya yüzünde bir eşi olm"?-yan 
saltanat . kadırgasının hünkar köşk.il teşhir 
edilmektedir. Bu · köşk, kadırga - t~knesindeki 
yerinden · muvakkaten sökülmüş, ve i:qı.kan 

ölçüsünde tamir edilerek müzede bü taşlığın 

ortasına konmuşdur. Müze idaresi elinde bu
lunan gaayetle kıy.metli diğer saltanat kayık
lari -ile birlikde bu kadırga teknesine yer bu
lamama ızdırabı içindedir. O kıymetli teknele
rin teşhiri için bir büyük kayıkh&iıe~salonun 
sureti mahsuda inşası imkanı sağlanmış du
rumdadır, kadırga köşkü, e~iz teknesi 'yapila
ca_k olan o salona nakledildikden sonra yerine 
konulacak, ve güzel gemi o zaman bütün aza
m~t ve ihti_şamı ile görülecekdir. (B.: Dördün
cü St,tltan Mehmedin Saltanat Kadırgası). 

Bu ikinci kat taşlığında iki parça kıymetli 
eşya ile üç gemi model mak:eti, bir kayık mo
del-maketi, ve Türk donanması üzerine tablo
lar, resimler teşhir edilr_nektedir. 
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Üstü açık kayıklara bindikleri zaman padişahlaı· 

tarafından ·kullanılan al ipekli filikai hümayun şemsi-

"si. . 
Üzerinde Abdülnıecidin tuı·ası ve «Tebdili hümayun 

kayığı matrasıdır sene 75» (1275 - 1858-1859) yazısı 

bulw1an meşin su kırbası,. tura ve yazı ve sair nakışları 

meşin üzerine gümüş tel ile işlenmişdir. 

Bir vitrin içinde Dördüncü Sultan Mehmedin sal

tanat kadırgasının model-maketi. 

Bir vitrin içinde Sultan Abdiilazizin 13 çifte salta-

nat kayığının model-maket( 

Çift uskurlu bir vapuru hümayun model-maketi. 

Söğüdlü Yatının model-maketi, 

Yelkenli buharlı gemi resmi. 

1903 de Haliçde dona·nma şenliği, yağlıboya resim. 

Camialtında bahriyeye ilk asker alma merasimi, 

yağ~ıboya resim, 1869. 

Üç direkli tek bacalı Feyzi Bari fırkateyninin res

mi, 1851. 

Üç direkli çift bacalı diğer bir buharlı fırkateynin 

resmi. 

İstanbulu ziyaret eden Kongo isimli japon kruva

zörünün resmi, «L. Acquaron» imzalı. 1891. 

Kırım Harbinde Türk bayrakları ile· donanmış İngi

liz · donanmasının bir resmi geçid resmi, suluboya. 

Alay sancakları ile donanmış Selimiye Fırkateyni, 

sulu .boya resim. 

Kuş bakışı görülmüş çok güzel' bir· İstaı'ı.bul panaro

ma~ı .içinde Türk donanmasının resmi geçidi'; donanın::. 
Moda açıklarından liman ağzına doğru uzanmak.tadır, 

( 1801-1802 ?"). 

Sultan Azizin Fransada Tu'on limanmı ziyaı-<!ti, yağ

lı boya iki_ tablo, E. de Brard imzalı, 1867._ 

Fırtınalı deniz )l"andan çarklı vapur yağlı boya tablo 

<<A ivazofski» imzalı, 1874. 

Fırtınalı denizde yelkenli gemi, yağlı boya tablo. 

Öalgalı denizde Ertuğrul Yatı, «Tahsin» imzalı yağ

lı boya tablo. 

XIX. Yüzyıl sonunda Osmanlı Donanması, yağlıbo

ya tablo 

Ertuğrul Fırkateyni, yağlı boya tablo, Nuri Paşa im

zalı· 

, Saltanat Kayığı ve Çırağan Sarayı, Preziosi'nin o,·ji

nal bir suluboyası 

Karadenizde iki Türk fırkateyni, «A. · Gregori» im

zalı, 1851 

XIX. Yüzyıl, Ortaköy ile Dolınabağçe arasınd_a yatan 

Türk donanması 

XIX 
-Ost kattaki taşlığ;ın solundaki •büyük salon 

Bu salonda zengin bir. gemi ınodeli-make· 

ti koleksyionu, kaptanpaşa·bahriye nazırları 

portreleri koleksiyonu, Türk donanmasına ve 
donanma gemilerine aid resimler ve· Türk de
nizciliğin hatı:raları bazı eşya teşhir edilmekte
dir. 

XVII. Yüzyıl ikinci yansı harb gemisi maketi· 

İspanyol karakası, büyük bir model-maket. 

1863 de İstanbul Tersanesinde inşa edilmiş Zühaf Kor

vetinin model, maketi 

1883 de İstanbul Tersanesinde inşa edilmiş Şat Gıı.n• 

botu-maketi 

1869 da İngileterede inşa edilmiş Avnullah Korve-

1.inin model-maketi 

1864 de İngilterede inşa edilmiş ·buharlı Mahmudiye 

firkateyninin model-maketi 

1866 da İstanbulda inşa edilmiş Selimiye Firkateyni

nin model-maketi. 

1869 da İngilterede inşa edilmiş Müinizafer Ko~veti

nin model-maketi. 

1870 de İngilterede inşa edilmiş Fethibülend Korve

tinin model-maketi 

Yıı,ndan çarklı Asir· Vapurunun model-maketi 

1889 da İstanb~lda inşa edilmiş Heyb!tnüma Kor-

vetinin model-maketi 

.Fatih Torpidosunun model-maketi 

İzzetdln Vapurunun model-m~keti 

1907-1908 de Fransada inşa edilriı.iş Taşoz, Samsun, 

Basra torpidobotlan tipinin model-maketi, maketde 

«Yarhisar» · adı ·yazılıdır. 

1858 de istanbulda inşa edilmiş buhaı-lı Kosova Kal

yo,ıunun model-maketi. 

Üç anbarlı üç direkli ilk Mahmudiye kalyonunun 13 

parça yelkenini açmış büyük ve çok güzel model-maketi, 

salonun giriş kapusunun. tam karşısındadır. 

1858 de İzmit Tersanesinde inşa edilmiş buharlı yel

kenli Şadiye Kaly~nunun mode!-m~keti. · 

Kara çivi karanfillerin yapış1.ırılması suretiyle yapıl

mış fantezi kayık model-maketleri. 

Bir vitrinde: Saltanat Kayıklarının ön güvertelerine 

konulan kuşlardan som gümüşden yapılmış iki kuş. 

Bir vitrinde Piri .Reisin el yazısı Kitabı Bahriyesi, 

Yine Piri Reisin el yazma~ı Hadikatül Bahriyesi (H. ~00 

= 1582); Piri Reisin dürbünü; Trablusgarb gemicilerin

den İbrahimin ceylan derisi üzerine resmedilmiş Avru

pa haritası (H. 765 = 1363-1364); Piri Reisin el ile çi

zilmi§ Akdeniz haritası; Piri Reisin Sultan Süleymana 

takdim ettiği el yazması haritalı Tirifname. C 

Bir' vitrinde: Bahriye nazırlarına aid gümüş yazı ta

kımı; imtihanlarda neferlere sual cedveli; Bahriye __ na·
zırlanndan Kayserili Ahmed Paşanın dürbünü; Kapta

nıderya Hacı Vesim Paşanın silistiresi (gemici düdüğü)! 
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K9;ptanıderya Çengeloğlu Tahir paşanın Akdeniz atlı/sı. 

Bir vitrinde: Kanuni Sultan Süleymanın · Sigetvar 

seferi yolunda Drava ve Tı,ına nehirlerinde bindiği sal·· 

tanat kayığına aid iki tahta parçası . 

. Bir vitrinde: Kaptanıderya Ateş Mehmed Paııanın 

setiresi, ve Risalei Ateıı isimli eserinin müsveddeleri. 

Bir vitrinde: Bahriye nazırı Cemal Paşanın kılıcı ve 

mührü; Ateş Mehmed Paşanın mührü; Kaptanıderya 

Damad Mehmed Ali Paııanın surahisi ve mühürü. 

Bir vitrinde: Amiral Vasıf Temel'in ni§anlan. 

Bir vitrinde: Bahriyenazın Moralı İbrahim Paııa,nın 

setiresi ve kılıcı. 

Bir vitrinde: Moralı İbrahim Paşanın nişan ve ma

dalyaları 

Piyale Pa§anın yağlıboya portresi, «Feyhaman» im-

zalı. 

Sokollu Mehmed Pa~nın yağlıboya portresi 

Kılıçali Paşanın yağlıboya portresi. 

Cağalazade Sinan Paşanın yağlıboya. portresi. 

Cezayirli Gazi Hasan·•- Paşanın yağlı boya portrP-Si, 

«Feyhaman» imzalı. 

Küçük Hüseyin Paşanın yağlıboya portresi, «Feyha

man» _imzalı. _ 

Halil Rifat Paşanın yağlıboya portresi, «Hikmet 

Onat» imzalı. 

Çengeloğlu Tahir Paşan~ yağlıboya portresi, «Ayet

ullah Sumer» imzalı . . 

Damad Mehmed. Ali Paşanın yağlıboya portresi. 

Ateş Mehmed Paıanın yağlıboya portresi, <Cemal 

Tollu» imzalı. 

Hacı Vesim Paşanın yağlıboya portresi. 

Moralı İbrahim ·Paşanin yağlıboya portresi 

·Kayserili Ahmed Paşanın yıı'.ğlıboya portresi, «Fey

haman» imzalı. 

Bozcadalı ~asan Hüsnü Paşanın yağlıboya portresi. 

«I. Miheliadakis imzalı, 1303 (1885-1886). 

Cemal Paşanın ·yağlıboya portresi, «Feyhaman» iın-

zalı. 

«Ali Bey Kaptanpaşa» ( ?), bir gravür, 1827. 

Sallarla Rum:liye geçiş, yağlıboya tablo «Mülaziın · 
Halil» imzalı, 1905. 

XVII. Yüzyılda _Türklerde karaya asker çıkarına, yağ
hboya tablo. 

Rodosun zabtı, .yağlıboya tablo, «Zekai Paşa» imza
lı. 

XVII. Yüzyılda Türk-Venedik deniz muharebelerin

de bir_ sahne, yağlıboya tablo, Venedikli bir ressamın 
eseri. 

XVII. Yüzyılda - Türk-Venedik deniz muharebeleriı:ı• 
,den, yağlıboya' tablo, «Nuri Paşa» -imzalı. 

.İSTANBUL 

Cirbe Adası deniz muharebesi, yağlıboya tablo «Nu

ri Paşa» imzalı. 

Türk firkateyni Badireizafer'in kaptan Stewart ku

mandasındaki Seahorse isimli İngiliz gemisine hücumu, 

suluboya resim. 

Aynı gemilerin muharebe sahnesi, suluboya resim, 

1808. 
Çeşme Deniz muharebesi, yağlıboya tablo, «Hüsnü 

Tengüz» imzalı. 

Midilli Adası muharebesi, yağlıboya tablo, «Fahri:ı

imzalı, 1313 (1895-1896). 

XVII. Yüzyılda Tark hıırb gemileri ve sahilde ,tlılar, 

yağlıboya tablo. 

XVIII. Yüzyıl sonunda Sarayburnu önünde Türk do

nanmas;, yağlıboya tablo, «t. Çallı» imzalı. 
XIX. Yüzyılın ilk yarı51nda seyir halinde Türk do

nanması, yağlıboya tablo. 

XIX. Yüzyılın_ birinci yansında bir Türk kalyonu 

resmi. 

XIX. Yüzyılın ikinci yarısında bir Türk kalyonu 
resmi. 

Selimiye Firkateyninin resmi. 

Hüdavendigar Firkateyninin resmi. 

HaliÇ'de Selimiye tipinde bir geminin alay sancak

lan ile donanmış resmi, «Bihzad» imzalı, 1283 (1866 -
1867). 

İstanbul LimLıını içi ve Şirketi Hayriyenin ilk va
purları, yağlıboya tablq. 

XIX. Yüzyıl, Boğazda yatan korvet ve firkateynler, 

tablo. 

Bursa ve İzmir korvetleri Rio de Janeiro'da, tablo, 
«Hüsnü Tengilz» imzalı. 

XIX. Yüzyıl, Haliçde _yatan iki korvet, tablo. 

XIX. Yüzyıl, · Dolmabağçe önünde yatan yabancı bir 

korvet, tablo. 

XVIII. Yüzyıl Türk kalyonu, «Mehmetl Said» imzalı 

resim. 

XIX. Yüzyıl, Karadeniz B.oğazı ve bir Türk kalyonu, 
tablo. 

Navarin'den sonra yeni -yapılan Türk donanm:ısının 

İstıınbııla dönüşü, tııbİo, «Hüsnü Tengüz» imzalı. 
«Sultan Beyazıd Hanın yaptırttığı Göğe sureti», bir 

gemi resmi. 

XIX. -Yüzyıl, Tqrk donanması Sarayburnu-Beşiktas 

.arasında, tablo. 

Aka Kalesinin ,bombardımanı ve zabtı, iki büyük 
gravür. 

Navarin deniz muharebesi; büyük gravür. 

Trafalgar deniz m.ubarebesi, yağlıboya _tablo. 

Kalyo~cu, gravür. 
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1540-1544 seferinde Türk dona,nmasının Tuna ha

rekatı, «Mihriban Sözer» imzalı minyatür-- kqpyası. 

Tersane Sarayı, «Güzin Duran» iinzisı ile minyatür 

kopyası. 

Kaptanıderya Hacı Ahmed Vesim Paşanın müşür· 

lük menşuru. 

X 

Ost kattaki taşlığın solundaki bieyük salondan 
geçilerek girilen 'bir oda Turgu~ Reis Odası 

'l'urgud Reisin adı ile ilgili gravürler. 

Turgud Reisin Trablusgarbdaki türbesinin içi, yağlı

boya tablo, «Hikmet Onat» imzalı. 

Turgud Reisin. türbesinde amiralin sandukası, yağ

lıboya tablo, «Şemsi Areb, imzalı. 

'l'urgud Reis türbesinin dışardan görünüşü, yağlıbo

ya tablo, «Hikmet Onat» imzi.lı. 

Turgud Reis He ilgili ferman fotograflan. 

ler, portreler ve bazı tarihi eşya teşhir edil· 
mektedir. 

Yavuz Zırhlısının model-maketi, 

Yavuzun beş taretinin madeni isim levhaları: Bar· 

baros, Samsun, 'I\ıı-gud, İmı:oz, İzmir. 

Bir gönderde Yavu,;un ~lay sancağı. 

Yavuzun saati. 

Mecidiye Zırhlısının model-maketi. 

Hamidiye Zirhlısının model-maketi. 

Gölecükde yapılmış bir lııücum botu model-maketi. 

Batıray Denizaltısının model-maketi; bu gemi İkinci 

Cihan Harbinin başlaması ile s~pariş edildiği Almanya

da kalmış, donanmamıza katılmamışdır, batan Atılay ile 

Saldıray'ın eşidir. 

Saldıray Denizaltısının model-maketi. 

Gür Denizaltsının mod~-maketi. 

Sakarya Denizaltısının model-maketi. 

İlk Dumlupınar Denizaltısınıri model-maketi. 

Türklerin Maltaya çıkışı, yağlıboya• tablo, İspanya( I, ve il. İnönü denizaltıları tipinin model-maketi. 

Eugenie Caxes imzalı. Adatepe ve Kocatepe · muhribleri tipinin model-ma-
Turgud Reisin şehadeti, yağlıboya tablo. keti. 

Turgud Reisin yağlıboya portresi, «Feyhaman» ini

zi.lı. 

Hikmet Akadam'ın eseri Turgud Reis büstü. 

XI 

Üst kattaki taşlığın solund~ki büyük salondaıı 
geçilerek girilıen bir oda B~baros Hayreddiı:ı 

Paşa Odası 

Barbarasun yağlıboya portresi, «Ali Samb imzalı. 

B:ırbarosun yağlıboya portresi, Cevad Açıkalının hedi

yesi· büyük portre 

Barbaros Hayreddin Paşa, «Hasan Riza» imzi.lı re

sim, ,, 
&rbarosun profil portresi, «Feyhaman» imzalı. 

Barbarosun yağlıboyl;!, portresi, «Şemseddin Arel» 

imzalı. 

Preveze deniz muharebesi, yağlıbQya tablo, ~Beh

zad» imzalı, 1283 (1866-1867). 

Barbaros türbesinin içi, yağlıboya tablo, «Feyha-

man» imzalı, 

Hikmet Akadam'ın yapdığı Barbaros· büstü. 

İki sancak. 

Ortada bir vitrinde büyük bir kadırga -model-maketi. 

xn 
Üst kattaki taşlığın sağındaki büyük salon 

Bu sa)londa da donanmamızın gemi model 
~maket; deniz.cilik tarihimizin vak'aları üzeı;-i
ne yapılmış yağlı ve sulu boya tablolar, resim-

Mesudiye Zırhlısının model-maketi. 

Turgud Reis ve Barbaros zırhlılan tipinin model 

-maketi. 

Nurülbahir Ganbotunun m,.odel- maketi. 

Nusret Mayin Gemisinin model-maketi. 

Müs!ecibon başı (Turquoise) Denizaltıaının 

-maketi. 

Muavenetimilliye Torpi.dosunun model-maketi. 

Midilli Zırhlmnın m~el-rnaketi. . 

model 

Mısır hidivinin ilk ~ahruse Yatının model-maketi. .. ,.· 
Mechul bir zırhlının ... inodel-ınaketti. 

XIX. Yüzyılda Zırlıl:,; Mesudiye Firkateynin model 

-maketi. 

Donanma kumandanı Amiral Şükrü Okanın yağlı

boya portresi, «N; Berk» imzalı. 

Denizkuvvetleri kumandanı Amiral M. Ali Ülgen' -

in yağlıboya J)(?rtresi, «Birgen» imzalı. 

Denizkuvvetleri kumandanı Amiral Sadık Altınca

nın yağlıboya portresi, «Ş. Arel» imzalı. • 

Denizkuvvetleri kumandanı Amiral Fahri Korutürk'

ün yağlıboya portresi, «C. Dereli» imzalı. 

Denizkuvvetleri kumandanı Zeki Özak'ın yağlı boya 

portresi. 

Rauf Orbayın yağbboya portresi. 

Çenakble müdafaasında müstahkem mevkii ku

mandanı Cevad Paşanıri y~ğlıboya ~rtresi. 

Nusret· mayın ·gemisi süvarisi yüzbaşı Hakkı Beyin 
yağlıboya portrest:,\.· · 

Müstecib "bn~ınm yağlıboya portresi. 
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Sultanhisar torpidosu süvarisi Riza Beyin yağlıbo

ya portresi, «Ş. Akdik» imzalı. 

Muvenetimilliye süvarisi Al).med ~eyin yağlıboya 

portresi, «Ş. Akdik» imzalı. 

Peykişevket ~üvarisi · Cevad (Toydemir) Beyin port~ 

resi. 

İki büyük hatıra levhası halinde toplanmış Birinci 

Cihan Harbi ıehidlerinden · 48 bahriye zabi~inin porteleri. 

Mesudiye açık denizde, yağlıboya tablo, «Seyfeddin» 

im.zalı. , 
Reşadiye açık denizde, yağlıboya tablo, «Ali Sami» 

imzalı., 

Mecidiye açık denizde,. yağlıboya tablo, «Seyfeddin» 

imzalı. 

Turgud Reis açık denizde, yağlıboya tablo. 

Barbaros, He.midiye, M~avenetimilliye atış taliminde 

yağlıboya tablo. 

Hamidiye açık denizde, yağlıboya tablo, «Seyfeddin» 

imzalı. 

Hamidiye açık denizde, yağlıboya tablo, «Hasan 

Tahsin» imzalı. 

Hamidiyenin Şıra'yı bombardımanı, tablo, «Hüsriü 

Tengüz» imzalı. 

İstiklal Savaşında Anadoluya cephane·. nakli, yağlı

boya tablo, «Ş. Arel» imzalı. 

Mesudiye açık denizde, yağlı boya. tablo;. «Ali Cemal» 

imzalı. 

Muavenetimmiye tarafından Golya_t Zırhlısının ba

tırılması, yağlıboya tablo, «İsnia.il Hakkı» imzalı. 

Hamidiye ile Midilli Ka~d~izd~, suluboya tablo, 

«İsmail Hakkı» imzalı. 

Hamidiye ile Yavuz Karadenizde, suluboya tablo, 

«İsmail Hakkı» imzalı. 

Mecidiye, sul~boya tablo, «İsmail Hakkı» imzalı. 
Osmanlı donanmasının manavrası, tablo, «'l'ab.sim 

imzalı. 

Midilli'~in İıfo~rosiski'yi bombardımanı, tablo, «Tah

sin» imzalı. 

18 Mart Çanakkale Harbi, yağlıboyıı tablo, «C. Tol

lu:ı, imzalı. 

· Majestik zırhlısının batırılması, yağlıboya tablo, 

«Tahsin» imzalı. . . 

18 mart Çanak.kale muharebesi, yağlıboya tablo. . 

İrresistibl zirhİısının batııı, suluboya, «İsmail Hak

kı» imzalı. 

ÇanakkAlede frıinsız Bove zırhlısının batınlması, 

yağlıboya tablo, «Tahsin» imzalı. 

Bir İngiliz denizaltısı tarafından torpillenen Pe~ki

sevket'in ikiy~ kırılması, yağlıboya tiı.blo, .«s. l'-rel» im

zfilı (Bu gemi ~ haliyle. süvarisi tarafından üssüne geti

rilmi~r ki denizcilikde görülmüş vaka değildir). 

Bir. vitrinde: Oramiral Sadık Altıncanın üniforma ve 

nişanları. 

Bir vitrinde: Mecidiyenin alay sancağı. 

Bir vitrinde: Hamidiye büfesinin bir kaç parça hatı

ra ,eıyası. 

Atatürk'ün Hamidiyeye hediye ettiği portre fotog-

raflan. 

Bir vitrinde: Hamidiyenin alay sancağı. 

Bir vitrinde: Rauf Orbayın hatıraları. 

Bir vitrinde: Rauf Orbayın üniforması. 

Hamidiyenin kumandan kamarası masası ve koltuk

ları. 

Şam halkı tarafından Hamidiye_ süvarisi Rauf Orba

ya hediye edilmiş sedef kakma'.ı yazıhane ve iskemlesi, 

masada sedef kakma ile aslı . arabca «Şam halkının Ha

midiye Gemisi kumandanı Rauf Beyfendiye hediye

sidir» ibaresi yazılıdır. 

Birinci Cil-.an Harbine iştirak etmiş bazı harb gemi

le,rinin ınad·eni isim levhaları: Sultanhisar, Sivrihisar, Hı

zır, Peykiııe.vket, Taşoz, Samsun, Basra, Yunus, Barbaros 

Hayreddin. 

XIII 

Üst katdaki taşhkda merdiven karşısındaki· 
oda Man.kienler Odası 

Bu odada· ıı manken bulunmaktadır. Bir 
Türk deniz• müzesi için muhakkak ki çok azdır, 
devir devir denizcilerimizin kıyafetlerini gös
termek için, ki çoğu gaayet pitoresk kıy af etler
dir. Bu mankenler Cezayir deniz akıncıları, le
vendler, azebler, forsalar, okul üniformaları, ne
fer üniformaları ile yüze kadar çıkarılabilir, ve 
o zaman bu salon hakiki kıymetini bu odada da 
mankenlerin yanında tablolar ve bazı eşya teş
hir edilmektedir. · 

. Mankenler üstündeki üniformalarda Mah
mud II. · ve Abdülaziz devrinin çapalı ve turalı 
düğmeleri pek şirindir. Abdülaziz devri bahri
ye neferi üniforması .da bilhassa kayde değer: 
mavi bluzun önü açıkdır, ve boyun altından bir 
bağcıkla bağlanınışdır, kara askeri . neferlerin 
düğmesiz ve bagcıklı. iç gömlekleri gibi; palet 
yokdur ve sert dik yakalıdır, yakada üç kırmızı 
şerid vardır; kol ağızları da üç kırmızı . şerld 
taşıyan çifte luıpaklıdır. Cumhuriyetin ilk za
maniarında bahriye erkan ve ümera.sına mera
sim serpuşu olarak kabul edilmiş «Koket» de-

. nilen merasim serpuşu da, o zamanda dahilde 
imali mümkin ()Jmadığı için kıyafet nizamna
mesinden çıkarılmışdır. 
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Manken: İkinci Mahmud devri bahriye neferi, mera-

sim esvabı ile. 

Manken: ikinci Mahmud devri deniz albayı 

Manken: Abdülaziz devri bahriye nazın 

Manken: Abdülaziz devri deniz yüzbaşısı. 

Manken: Abdülaziz devri bahriye neferi. 

Manken: Kalyoncu. 

Manken: Abdülhamid devri deniz kıdemli yüzbaşısı. 

Manken: Abdülhamid devri güverte yüzbaşısı. 

Manken: Abdülhamid devri makina yüzbaşısı. 

Manken: Cumhuriyet devri deniz subayı, -balo ca-

keti ile. 

Manken: Cumhuriyet devri deniz albayı, koket ~eı·

puşla. 

Donanmanın .sefere çıkışında Yalı Köşkü önünde me-

ıasim, yağlıboya tablo. 

Beşiktaş Sarayı önünde saltanat kayığı. 

İkinci Mahmuduiı yağlıboya portresi. 

Türkiyenin Karadeniz ,yalısında kayalara çarparak 

parçalanmış yelkenli. bir geminin içindekileri kurtarmı1 
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lanıldığı, ve turanın o zaman ve sonradan nak
şedildiği söylenebilir. 

XV 

Zemin katındaki taşlık. 

Bu taşlık arkasında koridorumsu dai: bir 
parça ile iki bölümdür. İstanbula aid gravürler 
ve resimler teşhir edilmektedir. Bunların ara
sında . beş eser müstesn~ kıymet taşımaktadır 
ki şunlardır : 

Tahminen 1 m-etre yükseklikde ·ve 7 ·metre boyunda 

ünlü İngiliz ressamı Barker tarafından yapılmış ve Bey

oğlu tep~'erinden Haliçi ve İstanbulu gösteren az~metti 

suluboya panorama. · 

«Mıgırdiç Melkom, adında bir ermeni sanatkarın 
, .... .,,. 

arab asıllı Türk harfleri ile imzasını taşıyan dört büyük 

diyaromik tablo. Büyük bir hünerle. ve emsalsiz ince el 

emeği ile yapılmııı pek güzel eserlerdir. İstanbul diyaro

mik, mücessem, kabartma panoramalarıdır: «Beşiktaş 

Sarayı önü, Mahmudiye Kalyonu, rüku.bu şahaneye 

bir tahlisiye istasyonu kayığı, yağlıboya tablo, Ayazovs·- mahsus bir vapur ve iki saltanat kayığı», «Galatadan 

ki imzalı. Tophaneye yalı boyu», _«Saraybumundan Eminönüne 
İkinci Mahmud devri bahriye zabiti, yağlıboya. 

Abdülazizin yağlıboya portresi. 

Üçüncü Selim devrinin bahriyelilerine aid suluboyıı. 
resim: Kaptanpaşa, kaptanpaşa çıplağı, Tersane başça

vuı,ıu, Kaptanpaşa çavuşu, Tershane :çavuşu Tersane tez

kire çavugu. 

Dolmabağçe önünde Sultaniye Yatı sulubÖya resi.n; 

«T. G. Dutton» imzalı. 

Ortadaki masa üstünde, kara karanfil çivilerinin ys• 

pıştırılması ile yapılmış fantezi bir gemi ve kayık modeli. 

Bahriye nazırlığının masası ve gümüş yazı takımı. 

Sehpa-masa ı,ıeklinde bir saat. 

XIV 

Zemin katına in.en merdiveıiı 

Zemin katına iki dirsekle kırılarak inen bu 
merdivenin duvarları da eski ahşab gemileri
mizin hatırası armalara tahsis edilmişdir. Or
haniye Kalyonunun üstü ayyıldızlı ve altında 
geminin kabartma olarak adı yazılmış azameti 

1
· kıç aynalığı arması; Abdülazizin tuğrasını ta
şıyan, -en üstünde zincir siperlikli bir migfer 
bulunan ve aid: olduğu geminin a~ bilinıneye;1 
bir kıç aynalığı arması hemen dikkati ç·ekmek
dedir. Çok eski olduğu belli bir armanın üstün-· 
de de Sultan Reşadın sedef kakmalı turası var
dır ki devrine eski ahşab gemilerimizin hiç bi
ri ulaşamamış olduğuna göre bu armanın meş

. rutiyetde başka bir yere tezyini mahiyetde kul-

yıı.lı boyu>., v~ 
0

«Li~h»; 'gerid~ki sırtlar,· binalar, cami

ler! gemiler, kayıklar, hatta kayıkları1' içindeki insa1;ı.ar 

mikroskopik bir dikkatle ve en küçük perspektif hatıi

sııia. düşülmeden işlenmişdir .. 

Bµ taşlıkda ortada: Atatürklin Floryada kullandığı 

küçük sandal. 

XVI 

Zemin katındaki taşlığın gerisJndeki oda 
Mayin Odası. 

Bu odada eski mayınlar, gemileri mayınla
ra karşı koruyan paravanlar, denizaltılara kar
şı kullanılan su bombaları ile eski ahşab gemi
lere aid yarım model-maketler teşhir edilmek
tedir. 

XVII 

Zemin katında sağdaki oda Sancaklar 
Odası 

Bu odada Türk denizcHiğin kıymetli hatı -
raları teşhir edilmektedir. 

Büyük kalyon fenei-le~i. 

Eski . matbu ·d-eniz ve kıyı haritalaı-ı. 
Piri R~isin Amerika Haritası. · 

· İnebaht.ı: (Lepanto) _ boz~nunda düşman eline geç

miş" ve 1965 ··de Piı.p~ • tarafından Türkiyeye hediyeten 

iade edilmiş büyük sancak. 

Dokunur iken üzergıe Fetir: Suresi yazilmış 11 x 5 

metre ebadında ve 47,5 ki!o ağırlığında büyük sancak, 
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Dokunurken üzerine Fetih skesi- yazılmış 14 x 7,5 

metre ebadında ve 56 kilo ağırlığında büyük sancak. 

Dokunurken üzerine Üçüncü Sultan Selimin turası 
resmedilmiş 14 x 7,5 metre· ebadıncLi ve 51 kilo ağırlığın
da büyük sancak. 

Cezayirli Gazi Hasan Paşanın yapdırttığı Kasımpaşa

daki Kalyoncular Kışlasının mermer güneş saati. 

XVDI 

Zemin katındaki küçük oda Kaptanpaşa 
Odası 

Bu odada şunlar teşhir edilmektedir : 
Bir manken: Kaptanpaşa. 

Kaptanpaııalann oturduğıı bir koltuk-kanape. 

Bakır bir mangal. 

Bir masa ~zerinde saat, üç kollu bir şamdıın, ta

bancalar. 
Duvarda zamanında Ali Bey adında bir ressam tara

. fından . yapılmııı • güzel bir kalyon resmi. . 

Muhte'if hattatların eseri müteaddid levhalar. · 

Kaydilianed~ Tekneler r,~.:"· .,, ' 

Deniz Müzesi kayıkhanesinde büyüklü kü
çük'ıü otuz parçadan fazla tekn~ bulunmakda· 
dır ki bunların arasında bilhassa saltanat ks
yıkları yer yüzünde eşsizdir. Bu kayıkların çok 
dikkatli bir tamirden sonra sureti mahsusada 
müze için yapılacak bir yeni kayıkhanede te~
hirlerinin tahakkuku temenni olunur. fü~şhc:1 

tekneler şunlardır : 

Dördüncü Sultan Mehmedin 40 metre boyunda 25 

oturak 25 çifte saltanat kadırgası (B.: Dördüncü Suluın 

Melımedin Saltanat Kadırgası) . 

Abdülmecidin 32 · metre boyunda 13 çifte kci§klü ve 

kuşlu saltanat kayığı, eıı iki kayıkdır. 

Abdülazizin 30,70 metre boyunda 13 çifte köşklü ve 

kuşlu saltanat kayığı, ~. iki kayıkdır. 

24,5 metre boyunda 7 çifte saltanat kayığı. 

23 metre boyunda 7_ çifte saltanat ~ayığı. 

20,12 metr!:' boyunda 7 çi~ saltanat kayığı. 

Sultan Reııadın. 18,34 metre boyunda 10 çifte salta

nat sandalı. 

Sultan Reııadırı 16,30 metre boyunda 10 çift salta
·nat sandalı. 

Sultan Reşadın 15,30 metre boyunda 7 çifte saltanat 

sandalı, eş iki sandaldır. 

Veliahd Yusuf İz:ı:etdin Efendinin 14 metre boyun

da 3 çifte sandalı. 

12 metre boyunda 5 çifte saray sandalı. 

Ertuğrul Yatının 12 metre boyunda 5 çifte hünkar 

filikası. 

S~id Halim Paı:;anın 3 çifte sandalı. 
İkinci Abdülhamidin Yıldız Sarayı havuzunda bin

diğj. 2 çifte sandal. 

İkinci Abdülhamidin eliyle yaptırdığı rivayet ediİen 

bir ki§ilik kik. 

3 çifte bir ~hlisiye sandalı. 

Orta kısmı_ ·kaybolmuş 24 metre boyunda bir salta

nat kayığının baıı ve kıç parçaları . 

15 parçadan fazla büyüklü küçüklü kayıklar, sandal

lar, filikalar, kikler. 

Müze Kütübha11.e$i 
\ 

Beşiktaşdaki müze binası içindedir; çoğu 
denizcilik, tarih, coğrafya ve biyografi üzerine 
12,000 çild kitaba yaklaşm.ışdır. Haluk Şehsiı
vaı;-oğlu tarafından tesis edilen bu kü.tübhane
ye en son olarak vefatından sonra H:Y. Şeiısü
varoğlunun şahsi kütübhanesi de veresesinden 
satın alınarak eklenmişdir. 

BD.ğçe 

Deniz Müzesinin arka tarafında güzel bfr 
bağçesi vardır, 1960-1966 arasında müd:...rlük 
yapmış olan Faruk Erus'un hizmetiyle müze
ye eklenmiş ve tanzim edilmiş bu . bağçede de, 
İstanbul Muhasarasında· Bizanslıların lima11 
ağzına gerdikleri meşhur zincirin bir parçası 
teşhir edilmektedir. • 

Arşiv Da.İ:re5Uıdeki resimler 
Müze anbarında yer darlığı yüzünden teş· 

j 

Deoiz Miwesi Kayıkhinesindeki tek neli!erdeu Yedi ıifte Kuşlu Saltanat Kayığı 

(Resim: Behcet Cantok) 1 

···--•· ✓~•::-,_,_~ 
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hir edilemeyen eşyanın pek çok olduğunu yu· 
karda kaydetmiştik. Bunların ~rasından bazı 
tablolar arşiv d~ires-inin duvarlarını tezyin et· 
mekte idi: 

Ateş Mehmed Paşanın yağlıboya portresi, «Ş-eref Ak

dik» imzalı. 

Türk donanmasına büyük bağışlarda bulunmuş Mı-

sırlı Prenses Nevciva'nm portresi. 

XVIIL Yüzyıl sonunda Osmanlı kalyonları. 

Bir Türk korvetinin resmi. 

Hamidiye ve Mecidiye muhriblerle açı.k denizde, yağ

lıboya tablo. 

«Broktorff» imzalı pek nefis üç su'uboya tablo: «Sa

'acak İskelesinden İstanbul panoraması»,_ «:Beyoğlu sırt· 

larıpdan Unkapanı Köprüs~ ve İstanbul Panoraması», 

«Çengelköyü sırtlarından İs~anbul panaroması». 

İstanbul Limanı, yağlıboya «Ruhi» imzalı. 

Salıpazan kıyısında gemiler, yağlıboya tablo, «Hik· 

met Onat» imzalı. 

Sultanosman Zırhlısı, yağlıboya tablo. 

1966 yılı eylülünde Deniz Müzesini İstan
bul Ansiklopedisi adına. ziyaretimizde bize reh · 
berlik eden, geniş ölçüde bilgi veren müzenin 
arşiv uzmanlarından emekli deniz albayı Sa-· 
yın Rami Abrak ile müzenin müdür muavini 
deniz yarbayı sayın Kazın:.ı Erb-ilin isimlerini 
buraya şükran ile kaydediyoruz. 

Bu satırlann yazıldığı sırada müzenin ye
ni müdürü deniz albayı Sayın Necati Ozan va
zifelerine yeni başlamış bulunuyorlardı. 

DENİZOĞLU - Geçen asırda yaşamış Ay
vansarayın Lonca çingenelerinden namlı bir ke· 
mani ve bestekar (B.: Ayvansarayda Lonca, cild 
3, sayfa 1644); asıl adı Ali, ve b1;1 isimden bozma 
olarak Aliş, Aluş'dur. Haşim Bey, kendi adına 
nisbetle anılan meşhur mecmuasında bu Deniz
oğlu Kıbti Alinin bestelediği 7 şarkıyı kaydet
mişdir. 

1 - Suzinak şarkı : _ 
Ettin bana cevrü cefa 

Kıldın vis:ilindeıı cüdıi 

Ağyara oldun aşina 

Lütfen suçum bildir •bana 

Ey bi vefa nettim sana 

2 - Hisar buselik şarkı: 
Yandım deminden 

Ağyar elinden 

Zalim dillnd_en 
Ağyoiir elinden 

3 - Şehnaz buselik şarkı : 
Yolun bul~ 

Gönlün alamam 

Karşı duraıiıam· · 

Gönlün alamam 

4 - Ferahnak şarkı : 
Beni görme c.ievre·lıiyık 

_ Sana ben aşıkım aşık 
Hicrinle ah sinem yanık 
Sana ben aşıkım .· aşık 

5 - Acemaşiran şarkı: 
Gel ey şiihi serefrizım 

Ben diyeyim· sana rizım 

Elden sual neye lazım 

Ben diyeyim sana razım 

6 - Acem aşiran şarkı : 
Reha yok bu derdü gamdeıı 

Vefa gelmez sen dilberden 

Matlubum bu ancak senden 

Ya ağyinbın geç ya benden 

7 - Şatareban şarkı : 
Bağçelerde aşlama 

Aşlamayı taşlama 

El memeye · varmadan 

Ağlamaya başlama 

Bu şarkıların -güftelerinin de kendisinin ol
d1:1ğu tahmin edilebilir. Hayatı hakkında başka 
kayde rastlanmadı. 

DENİZOĞLU - Geçen asrın ikinci yarısın
da yaşamış namlı köçeklerden aslı Sakız Adalı 
bir. rum delikanlısı; «Çeşmemeydanlı• diye anıl
mış bir şair tarafindq.11 yazılmış şu manzume ile 
övülmüşdUr : 

Saızf·ann telinde faslı nilıivend 

Bfilb'iil misal şakır şiihi ıehlevend 

Kendi şanın ider beyan şarkıda 

«Pergemi gümrMu Aşıka kemend» 

Deniz Müzesi Kaıyıkhaııesindeki tek ne1-erıfen Oç çifte k_~ 

(Resim: Behcet Cantok) 
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Siyehçerde dilber tw-ıınc köpiiklü 

Rakkasın şehbazı gülle topuklu 

Tersane çıplar. biçkin yapuklu 

Adalı unırndur şakil derbend 

Denizoğlu dirler Sakız T~vşanı 

Tiri müjganiyle alur nişanı 

Cevr ider aşıka kahbelik şanı 

Tızmantırıllara çözer kemerbend 

Saçup zerdanelıır bilini pervazi 

Eyledim Köroğlu gönül ayvazı 

Terk idüb vahşeti yapmacık nazı 

lialkımsöğüd oldu servi serbülend 

-_4460--

Topuk tırnağından .kakül kaşına 

Sürin ü nifinden şihin başına 

İşve cilvesinde~ yirmi yaşına 
Biş.ımln tacıdır şihi şeker hand 

Af erinler sana Çeşmemeydanlı 

Aşıklık yolunda eli fermanlı 

Bir güzel saydettin pek anlı şanlı 

Görenler gazanı eyliyor pesend 

İSTANBUL 

Hayatı hakkında başka bilgi edinilemedi. 

DENİZ PALAS - Sirkecide ahşab kısmı at 
nalı şeklindeki eski Araba Vapuru İskelesinin 
haneberdµşlar argosundaki adı; bu büyü-k iskele-

Deniz Palası anlatan Ali Pazvand (eli-değnekli) ve Orlıan Oflaz 

(Resim : Salih Bozcalı) 
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nin ahşab çatkısının içi, yapıldığı tarihden az 
sonra haneberduşlara mesken, in olmuş, ve bu 
durum 1950 yılına kadar devam etmişdir. Sa
kinleri tarafından zabıtanın ve iskele memur
larının nazarından gaayetle dikkat ve kurnaz
lıkla gizlenmiş olan bu inde hemen her gece 
muhayyile sınırı dışında serseri orjilerine sah
ne olmuşdur. Deniz Palas'ın kaba bir kroki-pla
nını, evinden kaçmış bir çocuk olan Orhan Of
laz ile burada bir kaç gece geçirmiş Ali Paz
vand'ın (B.: Oflaz, Orhan; Pazvand, Ali) yar
dımları ile çizdik. 

Ali Pazvand acı acı hatıralarla dolu 1200 
sayfalık itirafnamesinde Deniz Palasda gör-

düklerini ve kendi başından geçenleri bütün 
çıplaklığı ile yazmışdır; onun tarifine göre 
inin orji yeri I. bölümüdür, A. Pazvand şöyle
ce anlatıyor (çok kısaltılmışdır): 

"1?48 yılında bir yaz gecesi misafir olarak 
götürülmüşdüm. BuradR 3, çocuk ile 4 serseri 
barınıyordu. Yazın geceleri kendi ayağı ile ve
ya benim gibi oradakilerden biri tarafından 

misafir olarak getirilenlerle çocukiarın sayısı 
6-7 olurmuş. Deniz Palasa 15 yaşından küçük 
çocuklar da alınmaz, getirilınezmiş. Orada ge
celemek için şarab ve esrar içmek, sarhoş ol
mak yahud kendini dalgaya kaptırmak şarttır. 
Çocuklar koyun- koyuna dip koğuşda yatırılır 
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ı - lıı:miz Palas sakinlerinin bilhassa şarab a-'.dıkları büfe; 2 - İskele gişesi; 3 ~ Memur oduı ve üstün

de merdivenle çıkılır nöbetci memur ve çımacı koğuşu; 4 - Bekleme odası; 5 - Ayak yolu; 6 - İskelenin sağ 
kanasında rıhtıma nisbetle aşağıda bir geçid, Deniz Palasa bu g-eçidin · yan çatrmılan arasındaki bir !>oşlulı::dan 

sızılarak girilir; 7 - İskelenin sağ kanadının ön parçası; 8 - İskel-enin sağ kanadmm az daha yü.ksekde arka 

parçuı; 9 - Dört serserinin devamh sıjınağı olan yer, koridordan sızılarak, ve çatkılar arasından atlanarak 

geçilir; 10 - Gerideki asıl orji yeri, kalas çatkılar arasından sürünerek ve atlanarak geçilir, ·denizden çıplak 

yüzerek ıde gelinir ve tırmanu,arak girilir; 11 - islt-eJ.enin . sol kanadı alt koridoru; 12 - Rıhtıma nisbetle ram

pa halinde iskelenin sol kanadı; ıs - Her hanebenluşun bannabiİeceği bir açık boşluk, erken gelenler yer 

kapar; 14 - Tekke, esrıirk~er koğuşu. 
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(Planda No. 10). İnin sahibleri gibi olarak ta
nıdığım dört serseri şunlardı: Dayı, 1.80 boyun
da Siirdli bir hammal; Hoca, kara sakallı es
rarkeş eski bir imam, kendi söylediğine göre 
70 yaşında idi; Bahriyeli, yine iri yarı, 40 yaş
larında bir laz, vaktiyle vapurlarda ateşcilik 
yapmış; Zehir Mehmed, bir kaatil, ufak tefek, 
kara kuru, onbeş yıla mahkum olmuş, -aflardan 
faydalanarak on sene kadar yattıkdan sonra 
çıkmış, o kırk yaşlar~1da, daima öldürüleceği 
korkusu içinde bir adamdı. Bahriyeli kumar
baz ve hırsız, Hoca da dilenciydi. 

<ıDeniz Palasa bu dört serserinin. uşakları 
gibi olan çocuklardan başka arada misafir ço
cuk kabul edildiği halde dörtler kendi boyla
rından hiç kimseyi getirmezlerdi. Uşaklar ol
sun misafirler olsun çocuklar, dört serserinin 
her ·emrine en küçük itirazda bulunmadan ita
at etmek mecburiyetinde idi. Işık yokdu, çok 
az ve fısıltı ile konuşulurdu. Eşya olarak ön 
koğuşda dörtlerin birer hasır, pide gibi birer 
·yorganı vardı, yorgan ikiye katlanır, yarısı şil
te olurdu. Dinlediğime göre uşaklar büyük ve 
eski bir hasırın içine girerek yatıyörlardı. h3-
sırın üstüne de bir iki parça çuval atılıyordu. 
Bir büyük su destisi ve bir de maşraba vardı. 

«Deniz Palasa gece en erken saat 11-12 
arasında girilirdi, ve sabahları saat 5 ile 6 ara
sında teker teker, uşak çocuklardan birinin 
gözcülüğü ve işareti ile kimseye görünmeden 
çıkılırdı. •Gündüzleri dörtlerden biri İskeleden 
hiç ayrılmaz, inlerine gözcü olarak kalırdı. Bü
tün korkuları inlerinin ke21di benzerlerinden 
bir serseri tarafından keşfedilip kıskanclıkla 

polise haber verilmesi idi. Bir de iskele baş 

memurundan çok korkuyorlardı. 
«Deniz Palas'm il. bölümünün sahibi yok-

, du. Çatkı içinde önü açık bir yerdi, sık kon~ 
muş kalaslar üstünde kim gelse yatar; geceler
di. Buradan sürünerek, hazan atlanarak geçi
len arkada bir in daha vardı, gaayet basık, 
ayakda durulamaz ,ancak oturulur veya yatı

lırdı, a?ı Tekke idi, esrarkeşler toplanır, kabak 
çekerlerdi, Tekkeye yüzü tüysüz çocuk alın

mazdı.· 

«Benim Deniz Palasa gidişim şöyle olmuş
dur : bir gün akşama doğru Sarayburnuna git
mişdim, · ben yaşda ve boyda pırpırı bir oğlana 
rastladım, balık tutuyordu, konuşdum ve gece 
yatacak bir yerim olmadığını söyledim; - Se
ni bizim oraya götüreyim!.. dedi, neresi oldu-

ğunu sordum,.söylemedi, - Gidince görürsün!. 
dedi, yalnız mıisa:lÜrliğiın şartlarını söyledi ve 
inin sahihlerinin kimler olduğunu anlattı (Ali 
Pazvabdı Deniz Palasa götüren Orhan Oflaz'
dır) ». 

DENİZ TİCARET OKULU - (B.: Yüksek. 
Denizcilik Okulu). 

DENİZ YANGINI - Bilhassa tankerlerin 
çarpışma kazaları sonunda çok . bol mikdarda 
akar yakıt karışmış denizin tutuşma, vak'a ye
rine yakın sahil kasabaları, limanlar. için gaa
yet tehlikeli olmuşdur. Son yıllar içinde İstan
bul Limanı böyle ·iki vak'aya sahne olmuş, js
tanbul halkı günlerce heyecan içinde yaşamış, 
ateş afeti şehrin mahvolması tehlikesine nis
betle hafif sayılabilecek. büyük zararlarla at
i.atılmış. 

14 aralık 1960 çarşamba günü sabahı, Ka
radenizden gelen ve 24,000 ton benzin ve pet
rol yüklü Yugoslav bandralı Petar Zoraniç 
tankeri, Boğazın tam ortasında ~anlıca Fene~ 
ri öiıünde Karadenize çıkmakda olan Yunan 
bandıralı World Harmony tankeri ile çarpış

mışdır (B.: Boğaziçinde tankerler çarpışması 
ve infilakı büyük gemiler yangını faciası, Cild 
6, sayfa 2896). 

· - 1 mart 1966 salı günü Saat 22,30 da Kara
denizden gelen mazot yüklü Rus bandıralı 
32,000 tonluk Lutsk tankeri Dolmabağçe açık
larında yine Karadenizqen gelen Rus bandıralı 
22,000 tonluk Krasnaya Oktobri isimli şileb ile 
esrarengiz bir şekilde çarpışmışdır; gfi!miler 
yol keşmişler, milletler arası seyrü sefer niza
mına ve Boğaz trafiği nizamına aykın olarak 
borda bordaya yanaşmak istemişler, klavuz da 
3.lmadıkları için akıntıya kapılan dev gemiler 
çarpışmışlardır; ağırca yaralanan tankerin bir 
sarnıcındaki ince mazot denize akarak liman 
ağzına, Galata rıhtımı önleri ile Köprü önleri
ne yayılmış, ve buralardaki iskeleler ile iskele
lerdeki liman vapurlarını ve rıhtıma bağlı 

Türk ve yabancı büyük posta vapurlarını teh
likeli bir duruma düşürmüşdür. Vak'a üzerine 
hemen harekete geçen Liman İdaresi; bütün 
İstanbul Limanını ve hatta İstanbul şehrini 
mahvedebilecek bir yangın . tehlikesine karşı 
tedbir almıya vakit bulamadan 2 mart çarşam
ba gününün ilk anlarında, saat 00,07 de Gala
ta Rıhtımındaki Denizcilik Bankasının Kadı

köy-Haydarp~a vapurlar.ı iskellesiınde deniz 
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· yanmaya başlamış, ve İstanbul Limanı ve Şeh
ri korkudan ateş afeti karşısında kalmışdır. 

Aşağıdaki notları 2 ve 3 mart tarihli Cumhu -
riy'et Gazetesinden alıyoruz : 

«Saat 23,45 te Kadıköye gidecek olan Ka
dıköy vapuru,. tehlikeli durum dolayısiyle ted·· 
bir olarak _kaldırılmamış, yolcular içerde gemi
nin kalkacağı zamanı beklemeye başlamı~Iar

dır. Saat 00,07 de iskeledeki Kadıköy vapuru· 
nun baştarafından birdenbire alevler yüksel
meye başlamış, bunu gören yolcular paniğe ka · 
pılarak kendilerini bulundukları yerden dışal."ı 

atmaya başlamışlardır. Ayrıca birdenbire lima
nın bir çok yerlerinde denizde21 alevler yüksel· 
miş, iskele ve Karaköy meydanı ana baba gu
nüne dönmüştür. 

Alevlerin gökyüzüne yükselmeye başla

ması üzerine rıhtımda duran İzmir, Sus v~ 
İtalyan bandıralı San Giorgio ve liman vapur
larından Dolmabahçe ve diğer gemiler limaıı· 
dan demir tarayarak kaçmışlardır. San Gior~ 
gio'nun rıhtımdan ayrılışı sırasında boyalar1 · 
nın, halatlarının yanmaya başladığı ve geminin 
içindeki ilgililer tarafndan söndürüldüğü. gö -
rülmüştür. 

«Sus Vapuru yangından kaçmak için rıh· 

tı.mdan ayrılırken denizin üzerindeki alevler 
gemiyi bir süre takip etmiş, Sus alevler arasın-
dan güçlükle sıyrılarak hiç bir yara almadan 
kurtulmuştur. 

«Yangmm başladığı sıralarda rıhtımda ba• 
lık tutmakta olan Hüseyin Akgül adlı bir şa
hıs yangın i_le ilgili olarak ilginç bir açıklama 
yapmış, Kadıköy vapurunun iskelede durduğu 
sıradB;, vapurun baş kısmından denize yanar 
.bir kağıt atıldığını ve bundan sonra alevlerin 
birden yükseldiğini söylemiştir. 

«Yangın sırasında Kö,prü trafiğe kapatıl· 
mış, Köprü karakolundaki polisler, diğer işyer
leri sahipleri bütün kıymetli evrak ve eşyala
rını yangın. mahalıi'nden uzaklaştırmağa baş· 
lamışlardır. 

«Yangın· şehirde kısa bir zaman da duyul
muş, bütün şehir itfaiyesi, Vali, Emniyet Mü
dürü, Trafik Müdürü,· Merkez Kumandanı, De· 
nizcilik Bankası Genel Müdürü ve diğer ilgili
kır olay mahalline gelmişlerdir. Bu arada li
manda bağlı duran gemileri kaçırmak ve de· 
niz ateşinin iç liman Haliçe sirayetini önlemek 
için çalışılınışdır. 

«Bütün limanı tehdit eden yangın, ekiple· 
rin devamlı çalışmaları sonucunda saat 1,30 da 
kontrol altına alınabilmiş, itfaiye devamlı kö· 
pük sıkmak suretiyle denizin üzerinde korkunç 
bir şekilde· yanan ince mazotu güçlükle · sön
dürebilmiştir. Rıhtımdaki Kadıköy-Haydarpa· 

şa iskelesine bağlı Kadıköy vapuru ile bu is
kele .tamamen yanmış, vapurdan ve sikeleden 
yi.ii{selen alevler rıhtımdaki binaları tehdit et· 
miştir. 

«Alevler içinde bulunan Kadıköy liman 
vapuru saat 2 ye doğru, iskeleden kurtularak 
hafif a~ıntı ile Sirkeciye doğru ~ürüklenir, ve 
bu sürat ateşin o· tarafa sirayeti iehlikesi beli
rirken Deniz Kuvvetleri Kurtarma ekipleri 
olay mahaline gelerek yanmakta olan Kadı

köy vapurunu Moda açıklarına doğru çekmiş· 
lerdir. Kadıköy burada kontrol altına alınabil-
miştir. · 

«Kadıköy vapurunda bulunan yolculardan 
biri: - Etrafı birden korkunç bir mazot koku· 
su kapladı, sonra birdenbire vapuru alevler 
sardı, Vapur oldukça kalabalıktı, kendimi zor 
dışarı attım... demiş; yine yolculardan bir ka
dın: - Kendimi bir anda cehennemde sandım, 
yanıyordum ama kurtardılar, vapur oldukça 
kalabalıktı. diye anlatmış, bir üçüncü yolcu da: 
- Gemi harekete hazır durumda idi, yangın 

başlar başlamaz vapur hareket etseydi, bu ka-
dar büyük zarar olmazdı (?) ... demişdir. · 

«Çarpışma vak'asmdfin sonra Marmaraya 
açılıp kaçan Rus gemileri Silvri açıklarında 
durdurulmuşlardır» (2 mart, Cumhuriyet). 

«Korkunç kaza ve yangından sonra bir 
hampetroı · gölü haline gelen İstanbul limanı 
dün öğleden sonra tehlikeli bölge ilan edilmiş 
ve her türlü deniz trafiğine kapatı:lınıştır. Li
manın temizlenmesi için Shell Şirketi tarafın
dan temin edilen «Teepol 6CD» maddesi itfai
_yeye dağıtılmıştır. İtfaiye elindeki araçlarta 
hampetrol bulunan sahalara verilen kimyevi 
maddeyi sıkmakta ve hampetrolü yok etmek· 
tedir. 

«Dün sabah saat 11 e kadar Kadıköy, 
Haydarpaşa, Üsküdar, Boğaziçi ve Adalar Şe
hir Hattı seferleri Beşiktaş iskelesinden yapıl
mıştır. Ancak Beşiktaş İskelesi civarının kesif 
hampetrol tabakası ile kapalı bulunması, yüz
bine yakın vapur yolcusunu yanarak ölüm teh
likesi ile karşı karşıya bırakmıştır. Vapurlara 
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binen yolculara vapurlarda sigara içilmemesi 
devamlı olarak ihtar edilmiştir. 

«Saat 11 den sonra dehiz yüzündeki ham-. 
pert.olünün Beşiktaş civarına da yayıldığı gö
ı:ülmüş, bu saatden sonra da seferler için Or
taköy İskelesi kuUanılmışdır. 

«Limanın tehlikeli bölge ilan edilmesi üze
rine Denizyolları İşletmesi İçhatlar seferlerini 
iptal etmiştir. Dün sabah Bandırmadan gelen 
Gemlik vapuru yolcularını Zeytinburnu iske
lesine çıkarm~ştır. Bugün gelecek Samsun va· 
purunun yanaşacağı yer ise belli değildir. 

« Yanan Kadıköy-Haydarpaşa is~elesi, 6 
milyon --lira harcanarak yapılmış, 1960 · yılının 
mart ayında hizmete girmişdi; yine tamamen 
yanan· Kadıköy yolcu vapuru ise son -defa 4,5 
milyon lira sarfı ile bir revizyondan geçiril
mişdi; bu yangında bütün zararın 20 milyon 
liranın üstünde olduğu ifade olunmaktadır. 

«Şehri Anadolu yakasına bağlayan Orta· 
köy !skelesinde daimi olarak 10-15 bin yolcu
nun toplandığı görülmüş ve kalabalıktan fena
lık geçirenler olmuştur. 

_ Ortaköy-Üsküdar hattının güneyinde kalan 
liman bölgesinde deniz seferleri yasaklanmiş
tır, -Buna göre araba vapuru seferleri ile Köp· 
rüden yapılan bütün Şehir Hattı vapur seferle
ri süresiz olarak ikinci bir emre kadar kaldırıl· 
mıştır. Ortaköy-Üsküdar hattının· kuzeyinde 
kalan yukarı Boğazın iki yakası şu iskeleler 
arasında vapur seferleri yapılmışdır: 

1. Arnavudköyü : Kuzguncuk, Beylerbeyi, 
Çengelköyü, Vaniköyü. 

2. Bebek - Kandilli, Anadoluhisarı. 
3. Emirgan - Kanlıca, Çubuklu. 
4. Ye21iköy - Paşabağçesi, Beykoz 
5. Sarıyer · Anadolukavağı. · · 
Aadalar ile Yalova da Bostancı İskelesine 

bağlanmışdır. Adalarda oturan-bir kimse ist:.ıı1· 
bulun her hangi bir. yerindeki ijine Bostancı 
~ Kadıköy - Üsküdar ve Ortaköy yolu ile ancak 
5-6 saatd.e ulaşabilmişdir» (3 · mart, Cumhuri
yet). 

Deniz yüzündeki mazotun tamamen imha
sı ile_ Limanda yeni bir yangın tehlikesi ancak 
4 maı:t akşamı kesin olarak giderilmiş ve İs
tanbul Limanı huzur içindeki seyrü sefere 5 · 
mart cuma günü sabahı kavuş~bilmişdir. 

DENLİ (Cuma) - 1965- yılında 19 yaşında 
genç ve kaşı gözü yerinde sabıkalı bir hırşız; 

lSTANBUL 

bu yılın ekim ayında ·bir gece sabaha karş: 

Bcyoğlunda Büyükbayram Sokağında soymak 
için girdiği 20 ka• 
pu numaralı ap9r· 
tımanda paviy,)n 
k o n s o mmatrisi 
Bafralı Mürüvvet 
Çeiebinin daire
sbden 16 metre 
aşağıdaki sokağa 

düşerek ölmüşdür. 

Garden Pavi· 
yonda çaleışan 21 
yaşındaki Bafralı 

Mürüvvet Çelebi, 
bu vak'adan bir 
ay önce _Manhat- Cuma Denli 

tan Paviyonda ça· (Resim : Ömer. Tel) 

lışan müzisyen 25 yaşındaki Jirayir Kırımyan· 
la tanışıp -sevişmiş ve ermeni .gencini dairesine 
alarak beraber yaşamaya başlanuşdır. Y.ak'a 
gecesi de sabaha karşı 4.30. da işlerinden apar
tımana döndüklerinde daire kapusunu açık ve 
içerde ortalığı karışık bulmuşlardır; içerde hır
sız var diyerek ters yüzü.ne aşağı .inmişler ve 
sokağa çıkıp -polis çağırmışlar, istimdade ~oşan 
bekçinin el feneri ışığında yerde Cuma DenH· 
nin cesedi görülmüşdür. Gazeteler bu vak'ayı 
şu satırlarla bağlamışdır: «Soruşturma ve ted
kiklere göre genç hırsızın apartımana arka ta
rafdaki garajdan geçdiği ve çatıdan içeri gir· 
diği, ayak seslerini duyunca pencereden önde• 
ki balkon gibi yere atladığı ve önünde korku-

. luk olmayan bu beton zeminden ayağı kaya
rak aşağı düşdüğü tesbit edilmişdir» (B.: Olga, 
Pansiyoncu). 

DENMARK (DANMARK) OKUL GEMİSİ 
-- - Danimarka deniz ticaret filosuna ilerde kap
tan · olmak üzere güverte zabiti yetiştiren ve 
Danimarka devleti tarafından donatılıp gezdi
rilen bir okul gemisi, daha doğru bir tabir ile 

-bir «Okul Gemi» dir. 1932 senesinde inşa edi
lerek denize indirilmiş ve 1933 de ilk seferine 
çıkmış olan bu gemi üç direkli ve r~smi çok 
<Üzel bir yelkenli olub beyaz boyalı teknesi 
çelikden yapılmışdır. Boyu 59,8 metre, eni 10 

metı·e, derinliği 5,2 metre, grandi direği cun
dasının deniz yüzünden yüksekligi 39,6 metre
dir. Teknesi brüt olarak 790 tondur; üç direği
ni donatan 27 parça yelkenlerinin tutarı 1700 
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metre karedir. Ayrıca bir dizel motoru _He de 
mücehhez olub uskurla yol aldığı zaman sür'· 
ati saatde 9 mil, bütün yelkenlerini açdığı za· 
man da 14 mildir. 

Mürettebatı 1 kaptan-kumandan, 18 zabit 
ve 80 tayfa olub bu seksen tayganın hepsi yaş
ları 15 ile 18 arasındaki öğrencilerdir. 

Danimarka ticaret filosuna çekirdekden 
gemici yetişdiren bu okul-gemiye 15 yaşında 

girilir ve üç yıllık bir eğitimden sonra 18 ya-

• • • • • 

- --- --

şında diploma alınarak tahsile Danimarka De
niz Akademisinde devam edilir. Öğrenciler g~
mideki masraflarrnm bir kısmı ile giyim kuşam 
(üniorma) masraflarım kendileri öderler. Den-

. mark'm yılda 1 milyon Danimarka kuronunu 
bulan masrafları da kısmen devlet, kısmen 

de Danimarka armatörleri tarafından karşıla

nır. 

Gemide üç sene kalan öğrenci tayfalar gc>
minin en ağır· seyrü sefer hizmetleri, temizlik 

ı , 

Denmark Mekteb Gemisi 

. (Resim : Behcet Cantok) 
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hizmetleri ile birlikde çamaşır yıkama ve ye· 
mek pişirme gibi kendi hizmetlerini de kendi
leri görürler, zabitlere emir erliği, kamarotluk 
yaparlar. 

Kopenhag (danimarka dilinde Köbenhavn) 
Limana bağlı olan Denmark her sene altıay sü
re ile sefere çıkar ve üç sene içinde öğrenci 
tayfalahna yedi deniz göstermiş olur. 18 za
bit de aynı zamanda çeşidli bilgi kollarında ih
tisas sahibi öğretmenlerdir. Altı aylık sefer za· 
manında gemici çocuklar «Gemicilik», «Ulus
lar arası gemicilik nizamları», «Matematik», 
«Fizik», «Gemici Sağlık Bilgisi», «Makinistlik", 
«Radyo Tekniği», «Telsizcilik», «Meteoroloji», 
«Gemi dengesi», «Gemi inşası», «Gemi tipleri~, 
«Rüzgarlar», «Akıntılar», «Kanallar» üzerine 
dersler ve konferanslarla ve gezi görgüsti. ile 
bilgi edinirler. Baltık Denizi, Atlantik Okyano
sunun bütün kıyıları, adaları, Akdeniz dolaşı· 

lır. 1963 yılından itibaren de bu gezi programı
na İstanbul ziyareti konmuşdur, öyle ki· De:ı
mark üç senede bir 12 ekim sabahı İstanbul l,i
manına girer ve büyük şehrimizde dört gün 
kalarak beşinci günün sabahı hareket eder. 
Bu güzel okul-geminin İstanbula ilk gelişi 12 
ekim 1963 perşembe günü, ikinci gelişi de 12 
ekim 1966 salı günü olmuşdur. İkinci gelişinde 
Denmark Kaptan Wilhelm Hansen'in kum-an
dasında idi. 

DEPREM, ZELZELE .....: İst~nbul yüz yıl
lar boyunca çok dehşetli yer depremlerine (ha
reketi arz'lara, zelzelelere) sahne olmuş, büyük 
şehir ağır can kayıplarına uğrayarak geniş öl
çüde harap olmuşdur. Tarih kaynaklarımmn 
kaydettiği başlıca yer depremleri şunlardır. 

Hicri 25 rehiümihir 915 (M. 1-0 ekim 1509) 
depremi - Müverrih Solakzade Hemdemi Meh
med Efendi kendi adına nisbetle anılan meşhur 
.tarihinde bu müdhiş afeti şöylece kaydediyor: 

«915 cemaziyel ulasında, bir rivayetde de 
rebiülahirin 25 inci salı gecesinde (Bu depre
.mi İ. Hami Danişmend «İzahli. Osmanlı Tarihi 
Kroİıolojisi»nde 29 cemaziyel ula 915 = 14 ey
lül 1509 tarihi ile kaydediyor) bir zelzele oldu 
ki Memaliki Osmaniyede Kıyameti Sugr~ (Kü
çük Kıyamet) diye meşhurdur. Yer kırkbeş gün 
devamlı deprendi. Halk örtü altına girmeyip 
bağçelerde ve açık yerlerde yatdılar. · Zelzele 
yalnız !stanbulda değil, etraf meml!;!ketlerde 
de oldu. Edirnede nice nice evler yıkıldı, Ana· 

doluda Çorum kasabasının iki mahallesi yere 
geçdi, mescidleri, ,minareleri yer ile bir oldu. 
Ama nefsi İstanbulda 109 mecid ve 1070 hane 
harab olduğundan başka 5000 kişi öldü. Şehir 

içinde sağlam minare kalmadı. Kara tarafında 
Eğri kapudan Yedikuleye kadar iki kat surlar 
yıkıldı. Marmara Denizi tarafındaki surlar da 
Narlı Kapudan başlayıp İshak Paşa Kapusuna 
(Cankurtarana) kadar yıkılıp ancak temelleri 
kaldı. Sultan Mehmed Camiinin (Fatih Camii
nin) dört büyük sütununun başlıklari çatladı, 

bir riv~yetde kubbesi de çökdü, sonradan ta
mir edildi. Fatih imaret ve medreselerinin nic'e 
kubbeleri yıkıldı. Bütün medreselerde ikişer 

üçer kubbeler yer ile bir oldu. Karaman Pa
zarları başdan başa yıkıldı. Bayazıd Camünin 
kubbesi dağılıp çökdü. (Saray da harab oldu
ğundan) Devrin Padişahı İkinci Sultan Bayazıda 
sarayda çatma bir oda yapıldı, 011 günde tamam
landı. Fakat padişah (heyecan ve korkudan) 
Edirneye gitti; hikmeti Hüda, aynı yıl recebi
nin dokuzuncu gecesi, İstanbuldakinin aym 
Edirnede de müdhiş bir zelzele oldu. · Şaban 
ayının üçüncü günü evvelkilerin aynı bir zel
zele daha oldu. Padişah Edirne Sarayında bµ 
ali divan toplayup vezirlere hiddetle şu hitab
da bulundu: 

- Bu zelzeleler zulüm ve f~sadınızdan 

mazlumlar ahının sebeb olduğu gazabı ilahi
dir ... dedi. 

(nazım,) 

Aceb · m yıksa bu ikltnıi Kahhar 

Reaya cevrinizden oldu bizar 
İdersiz zulmü daim müslimine 

Virirsiz d'imenim mazlum eline 

Demadem işiniz iyşü tarebdir 

Harab olimazsa bu kişver ııcebdir. 

«Sonra İstanbulun tamiri için muşavere 
olundu. Ev başına 20 akçe ve yirmi evden bir 
adam (amele) alındı; ayrıca Anadolu. sancak
larından 37,000, Rumeli sancaklarından da 
29,000, cem'an 66,000 amele toplanarak 1stan
bulda sevkedildi. Bu amelenin başlarına da 
3000 yapı ustası tayin edildi, ayrıca 11,000 kişi 
kireç yapmaya memur oldu. İstanbulun ihya
sına 18 zilhicce 915 (M. 29 mart 1510) tarihinde 
başlandı, ve harab olmuş büyük şehrin ihyası 
işi 23 sefer 916 (1 haziran 1510) da (üç ayda) 
tamamlandı. Bu arada İstanbul surları hemerr 
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başdan başa yeniden yapılırcasına ve · Galata 
Kalesi, Anadolu Hisar, Çekmece Köprüleri ve 
Silivri Kalesi tamir ve ihya edildi. Osmanlı 
sarayında tencere, sahan, tava gibi madeni 
mutfak eşyası ile tepsi, sini, leğen ve ibrik gi
bi şeylerin altın ve gümüşden yapılıp işlenmesi 
de bu 916 (1510) yılında adet oldu» (Solakza
de). 

İstanbulda konak, saray ve evlerin ahşab 
olarak yapılması da bu müdhiş 1509 yer dep· 
reminden sonra başladL 

Hicri 5 Receb 1100 (M. 25 ha~ran 1689) 
depremi - «Bir azim zelzele oldu. İstanbulda 
Bodrum Hanı ile Topkapusunun kemerleri yı
kıldı. Kara surları (Eğrikapudan Y edikuleye 
kadar) yer yer çatladı» (Silahdar Tarihi, II). 

Silahdar Tarihinde hicri 1102· vekaayii ara
şında ve _muharrem ayı içinde (Ekim 1690) bir 
büyük zelzele daha kaydedilmişdir; fakat mü
verrih bu kayıdde yukarıdaki satırları aynen, 
hatta harfiyen tekrarlamışdır. Zühal eseri, bir 
yıl önceki vak'ayı tekrar yazmış olduğu a11la
şılıyor. 

Hicri 4 şevval 1101 (M. 11 temmuz 1690) 
depremi - «Salı gecesi akşamı namazından 

sonra büyük-. bir zelzele oldu. Fatih· Çamiinin 
har~mi kubbelerinden bir kaçı çatladı. Surlar
da Topkapusu ve şehirde daha nice kagir bina-. 
lar yıkıldı. Sarsıntı (fasılalarla) bir kaç gün 
sürerek halkın rahat ve huzuru kalmadı» (Ra· 
şid Tarih, II). 

Hicri 5 receb 1131 (M. 24 mayıs 1719) dep
resmi - «Saat beşde (öğleden bir saat kadar ön
ce) bir müthiş zelzele olup tahminen üç dakika 
kadar sürdü. İstanbul ile civarındaki nahiyeler
de halk dehşet içinde kaldı; pek çok bina yıkıldı. 
Sarayı Hümayunda Yalı Köşkü (B.: Cebeciler 
Köşkü) yanındaki kayıkhanelerden bazıları çök-

- dü. - Yedikuleden Ahırkapuya kadar Marmara 
Denizi kıyısmdaki surların büyük bir kısmı ve 
bu kale duvarlarındaki kubbeler (burclar) yıkıl
dı. _Kara surlarının da bir çok yeri, bilhassa 
Mihriban Sultan Camiin karşısındaki duvar· 
lar çökdü. Bir saat sonra evvelkinden hafifce 
ikinci bir sarsıntı oldu ve sarsıntılar üç gün 
kadar devam etti. Mihrimah Sultan Camii ve 
Medresesinin kubbeleri, daha nice cami ve 
mescid ve hamamların kubbe ve kemerleri çat
ladı. Pek çok ev, duvar yıkildı, camlar kırıldı. 
Bu muharriri fakir zelzelenin ilk günü sadıra-

zamı (Nevşehirli Damad İbrahim Paşa) hazret
leri ile Bey kozda Hünkar İskelesinde_ bulunu
yorduk, çok korkduk. Zelzele İzmitde de çok 
tahribat yapmış, ·izmit gümrükcüsü gümrük
hane ile berber denize gömülmüş; Karamürsel· 
de de mahkeme binası yıkılıp naib bina helak 
olmuş» (Raşid Tarih, V). 

Hicri 15 z.i.lkaade 1167 (M. 3 eylül 1754) 
depremi - «Bir salı gecesi saat üç buçukda 
(alaturka saat; gün kavuşdukdan 3,5 saat son
ra) iki dakika kadar süren çok şiddetli bir zel
zele oldu; Fatih ve Bayazıd Camilerinin kub· 
heleri çatladı; hayli yer yıkıldı, halk dehşed 

içinde kaldı; sarsıntılar beş altı gün devam et
ti» (Vasıf Tarih, I). 

Hicri 13 zilhicce 1179 (M. 23 mayıs 1766) 
d.epremi - «Perşembe günü gün doğdukdaıi 

_ yarım saat sonra İstanbul -ve civarında çok şid· 
detli bir zelzele · oldu, iki dakika kadar sürdü. 
Kagir ve ahşab · pek çok bina yıkıldı; enkaz al
tında pek çok can kaybı oldu. Yer sarsıntıları 
üç ay kadar devam etti. Dehşet içinde kalan "İs
tanbul halkı çatı altına giremedi, müsaid geniş
ce yerlere çadırlar kurarak çadırda barınıldı. 

Yıkılan binaların başlıcaları Fatih Camii, Bü
yük Kapalı Çarşı, Surlar, Baruthane, Saracha
ne, Tophane, Yeniçeri Kişlaları ile Sarayı Hü
mayunda bazı yerlerdi. Sultanselim, Şehzade, 
Süleymariiye, Nuriosmanıye, Laleli, Valide 
(Yeni Cami) ve Ayasofya Camileri haric, bü
tün İstanbul cami ve mescidlerinin ya· minare
leri yıkıldı, ya kubbeleri, çatıları çökdü» (Va
sıf Tarihi, I). 

İstanbulun geçirdiği en müdhiş deprem 
afetlerinden biridir. Müverrih Vasıf Efendinin 
bu felaketi gereği gibi anlatmadığı aydın gö
rülüyor. Fatih Sultan Mehm.edin yapdırdığı 

Fatih Camii bu depremde tamamen yıkılmış 
ve devrin padişahı Üçüncü ·sultan Mustafa ta
rafından bugünkü Fatih Camii yapdırılmışdır 
(B.: Fatih Camii). 

Hicri 6 muharrem 1312 (M. 10 temmuz 
189,l) depremi - Pek çok tahribata ve can kay
bı:ıa sebeb ı;ılan bu afet tarih kaynaklarımızda 
«Büyük Haretiarz» diye anılır. Aşağıdaki satır· 
ları U temmuz 1894 tarihli Sabah Gazetesin
den alıyoruz: 

_«Dün saat beşe çeyrek kala (öğleye doğru) 
şehrimizde evvela hafifce bir hareketi arz his
sedilmesini müteakib gaayet .şiddetli bir dar-
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be ile her taraf sarsılmaya başlamışdır. Hare
ketin istikaameti cenubi garbiden şimali şar

kiye ve aşağıdan yukarıya doğru olmuşdur. Ha
_reket oiduğu zaman şehrimizde gün doğusu 
rüzgarı esmekde ve sıcaklık derecesi de, ızdı

rab vermeyecek derecede bulunmakta idi. Şid· 
detli hareket tahminen 10-12 saniye kadar sur
mi.işdür. 

«Deniz gaayet sakin olduğu halde vapurlar 
birden bire şiddetli bir dalgaya tesadifle inip 
çıkmaya başladıgından yolcular ve mürettebat 
bu müdhiş dalganın neden ileriye geldiğini 

tahmin edemeyerek büyük bir korkuya 1:c,apıl
mışlardır. Sonra şehrimizin her cihetinden bü
yük bir toz bulutunun yükseldiğini görenler 
şiddetli bir zelzele olduğunu· anlamışlardır.· 

«Marmara sahilinde deniz evvela 200 met
re kadar geriye çekilmiş, sonra şiddetle karaya 
yürüyerek ne kadar sandal, k:ayık, ve sair kü
çük gemiler varsa hepsini karaya atıp parça-
1amışdır. 

«Şiddetli darbeden bir çeyrek kadar son
ra kısa fasılalarla dört defa daha hareket ol
muş akşama doğru da iki hareket olmuşdur. 
Şiddetli hareketden sonra bütün İstanbul hal
kı sokaklara dökülmüş, evlerde, dükkanlarda, 
hanlarda, resmi dairelerde kimse kalmamışdıl", 
ve halk gece çatı altına girmeyerek açıkda sa
bahlamışdır. Hareket esnasında halkın kapıldı· 
ğı dehşeti hiç bir kalem tasvir edemez. Tahri
bat ve can kaybı çok büyükdür. Muhabirleri
mizin şimdilik toplayabildiği notlar şunlardır: 

«Edirnekapusunda bir -demirci dükkanında 
· bir kişi ölmüşdür. Asmaaltında Yarım Han kıs
men yıkılrrüşdır, 3 kişi ölmüşdür. Eminönü Ba
lıkpazarında İzzet Mehmed Paşa Camiinin mi· 
naresi yıkılmış ve altında oturmakda olan iki 
hammal ölmüşdür. Taşcılarda Tekneciler Ca
mii altındaki yumurtacı dükkanı üstüne çök
müşdür. Tahtakalede Çankırıh Mustafanın kah
vehanesi üzerine büyük bir duvar çökmüş ve 
iki kişi altında kalarak ölmüşdür. 

«Sarachanebaşında Dülgeroğlu Camiinin 
minaresi yıkılmış ve Kavafhane Çarşısında bil
tün dükkanlar sakatlanmışdır. 

«Fatihde Şekerci. Hanının üst katı çökmüş, 
yangın çıkmış, 16 oda yanmışdır. Emirbuhari 
Camiinin minaresi ~ yıkılmışdır. Karagümrük 
Camünin minaresi kubbe üstüne yıkılmış ve 
kubbeyi parçlamışdır. Kaariye Camiinin mina
resinin yarısı yıkılmışdır. 

«Balatda devrilen bir kavak ağacının al
tında iki kişi ölmüşdür. 

«Edirriekapusunda Mihrimahsultan Hama
mının· kadınlar kısmının kapusu yıkılmış, ha, 
mamın içinde bulunan kadınlar güçlükle kur
tarılmışdır. Tekfursarayında bir -ana kız enkaz 
altında ka1mışdır. 

«Cerrahpaşa Camiinin son cemaat yerinin 
kubbeleri çökmüşdür. Darüşşefakada yıkılan 

bir duvar altında iki hademe ölmüşdür. Hoca
kasım Camiinin müezzini ile kantar memuru 
Mahmud Efendi namaz kılarlar iken üzerl~ri
ne minare yıkılarak telef olmuşlardır. 

«Çenberlitaşda Vezir Hanının büyük bir 
kısmı yıkılmış, enkaz altında pek çok kişinin 

kaldığı söylenmektedir. 
«Sirkecide İstasyon civarındaki camiin 

minaresi şerefesine kadar yıkılmış, Sirkeci İs
kelesi önünde yer, uzunlamasına 42 metre ka· 
dar yarılmışdır. 

«Büyük Kapalı Çarşı bir facia yeridir. Ha
reket esnasında çarşıdaki halk ve esnaf evvela 
müdhiş bir korku ile kaçışmaya başlamış, fa
~at hareketin şiddetinden kapular kapanmış, 
ve çarşı yer yer çökmeye başlamışdır; 

«Divan Yolunda Süleymanpaşa Hanı,· Ta
vukpazarında bir çok yer, ve Yemeniciler Çar
şısı başdan başa yıkılmışdır. 

«Kapalı Çarşıda Bodrum Hanı ile Kelleke
s·en Hanının bazı yerleri yıkılmış, enk-aaz al
tında 10 ölü vardır. 

«Gedikpaşa, Kadırga, Kumkapu, Yenikapu 
ve Langada 1000 ev yıkılmışdır. 

«Bayazıdda Hasanpaşa Hanının yanındaki 

meşhur Hasanpaşa Fırını yıkılmış ve içinde 6 
hamurkar ölmüşdür. Hasanpaşa Hanmın da üst 
kısmı artık iskan edilemeyecek şekilde harab 
olmuş, tehlikeli görülerek belediyece · hemen 
yıkılmasına başlanmışdır. 

«Koskada Papasoğlu Camiinin minaresi
nin üst kısmı ve medresesinin çatısı yıkılmış

dır. Samatyada pek çok ev ve dükkan yıkılmış, 
Topkapusunda Ahmedpaşa Camii ağır hasara 
uğramışdır, Edirnekapusunda Mihrimah Ca
minin minaresi yıkılmış ve müezzin. efendi 
ölmüşdür. Demirkapuda Ahmedpaşa Camii yı

kılmışdır. Saraçhanebaşında Mimar Ayas Ca
miinin minaresinin üst kısmı yıkılmışdır. Amı
cazade Medresesinin bazı odalarının kubbeleri 
çökmüş, mekteb kısmen yıkılmış ve enkaaz al-
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tında bir kız çocuğu ölmüşdür. Demirkapu ci
varında Küçükkağa Hamamı kısmen yıkılmış 
ve yine o civarda pek çok ev ve dükkan yıkıl
mışdır. 

«Galatad~ Yeraltı Camiinin mmaresi ka· 
milen yıkılmış, halk panike kapılarak rıhtıma 
dolmuş, kayıklarla denize açılmışdır. 

«Adalardaki tahribat da çok büyükdür. Ev
ler, manastırlar, karakollar, oteller yıkılmış
dır. Hayırsız adalardan Sivri Adada bir taş 
ocağında devrilen kayalar altında 6 amele öl
müşdür. Heybeli Adada Şehiremaneti muhase
becısi Reşad Beyin kerimesi Halet Hanım kor
kusundan balkona kaçan kızının peşinden koş
muş, balkonda Üzerlerine köşkün bacası devri
lere,\{. ana kız beraberce ölmüşlerdir (Halet Ha
nım bu ansiklopedinin müellifi R. E. Koçunun 
halasıdır). 

« Üsküdarda yazma basmahanesi yıkılmış· 
dır. Kadıköyünde kuyu kazan bir amele toprak 
kapanıp içinde kalmışdır. 

«Zınkapusunda Hacımustafa Camii yıkıl· 
mışdır. Mektebi Sanayi civarında Güngörmez 
Camiinin minaresinin üst kısmı yıkılmışdır. 

Aksarayda Kasavet Hamamı tamamen yıkıl

mış. Surlarda Edirnekapusu çökerek bir tütün
cü dükkanı ile yemişci dükkanını nurdahaş et
miş, iki kişi ölmüşdür. Lalelide Çukurçeşme 
Hamamının kubbe ve duvarları çökmüş, Hor
hor Hamamının külhanı yıkılmışdır. Koca 
Mustafapaşa Camiinin kubbesi çökmüş, - civa
rındaki derviş odaları ve hamam kamilen yı

kılmışdır. 

«Odunkapusunda Çürükelma Camiinin ve 
Soğancılarda Adilesultan Camiinin minareleri
yıkılmışdır. 

«Uzunçarşı, Tahtakale, Kutucular, Kantar
cılar başdanbaşa bir harabezara dönmüşdür. 

«Balipaşa Camiinin üç kubbesi ve mihrab 
duvarı çökmüş, Abidçelebi Camii ve dergahı 
yıkılmışdır. . 

«Zelzele esnasında hamamlarda yıkanmak
da olanlar ve hamam müstahdemleri sokaklara 
birer peştemalla çıplak olarak fırlamışlardır. 

«Şimdiye kadar enkaz arasından 700 yaralı· 
ve 70 ölü çık?-rılmışdır. Ölü sayısının. çok yük
seleceği tahmin ediliyor. Bilhassa Büyük Ka
palı Çarşıda hafriyat süratle yapılmaktadır. 

Çarşının Fesciler, Kuyumcular, Yağlıkcılar ta
rafı tamamen yıkılmışdır_. Çarşı civarında Yol
geçen Hanı, Baltacı Hanı, Takkeci Hanı, Sepet-

ci Hanı artık ikaamet edilemeyecek şekilde ha
rab olmuşlardır. 

«Şehiremanetinde Şehremini Rıdvan Paşa

nın riyasetinde bir komisyon kurulmuş, açıkda 
kalan fukaraya para, yiyecek ve çadır temini
ne başlanmışdır .. » (Sabah Gazetesi). 

Zelzele felaketzedelerine iane olarak altı 

ay içinde 90,000 altın toplanmış ve en küçük 
bir suiistimal olmadan hakikaten muhtac olan
ların yardımına koşulmuşdur. 

«Büyük Hareketiarz» rumi takvim ile 1310 
yılına rastlar; Edebiyatı Cedide'nin genç şair

lerinin en heyecanlı devridir, facia yılında 24 
yaşında bulunan Tevfik Fikret birkaç yıl son
ra «Zelzele» adı ile şu şiiri yazmışdır : 

Bin üçyüz ondu... henüz dün bu köhne izbeye sen 

Misafir olmuşdun, 

Ki hep sinirli ve hummalı hastalar gibi yer, 

Birden 

İçin için ve uzun 

Bir ihtilaı: ile çırpındı, kırdı, yıkdı... keder 

Ve korku yüzleri soldurdu; evler, aileler 

Birer döküntü; kalanlar ,bütün ezik, hurda; 

Bir inkisarın huşu en şerefli başlarda .. 

Minareler ·bile serbezemin; 

Beşer, bu sadmei meş'O.ma böyle uğrar da 

Biraz tenebbüh eder. 

Biraz teneblıüh için bin bela ... ne dersi haşin! 

Sen işte böyle siyah günlerin misafirisin-, 

Hayatın elbete 

Kolay ve neş'efezi'i Mr seyahat olmayacak; 

Lakin 

Bu tihi mihnetde 

Kolay ve neş'efeza bir seyahatın ancak 

Hayali vardır; uzak bir serab için koşmak, 

Nihayetinde yorulmak, ve boş yorulmak.dır; 

Hayatı dev hakikatle çarpışan kazanır; 

Zafer bir az hasar 
İster; 

Koşan cihadı mealiye şanh, hikin ağu·, 

Mahuf adımlar atar!., 

Önünde zelzeleler, arkasında zelzeleler! .. 

1894 de Halid isminde ve muhakkak ki tu
lumbacıl!ğa hevesli bir delikanlı da büyük 
vak'aların üzerine destanlar yazılan o devrin 
adetince bir «Hareketiarz Destanı» yazmışdır, 
pek acemice bir manzumedir; destanın sözle
rinden nazımı Halid Efendinin Fatih Rüşdiyei 
Askeriyesi · talebelerinden olduğu anlaşılııyor: 
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Dinkyin ahvali başdan ihtida 

İstanbul şehrinde olan kazayı 

Karalar giymekde ehıili hıilıi 

Nice balıa yiğit gitti ziyane 

l\foharrem ayında bir salı günü 

Saat de hemen geçınişdi dördü 

Ehfili hemen bir zulum gördü 

Cihan bulanmışdı toza dumane 

Fatih Rüşdiyesinde d·ers okurduk 

Hareket başladı cümlemiz durduk 

Şiddeti arttırdı hepimiz korkduk 

Al:ah diye bağrışdık ulu Yezdine 

Zabitler derki: - Bu ne felaket 

Varmı bizim için ciyi selamet 

Ölur ise ancak Mevliden hidayet 

Cümlenin halleri demiı;dim yanıtı.ne 

Kurtulduk mektebden çok şükür ettik 

Kimsede 'hal kalmadı cümlemiz bittik 

Peder miderimizi görmeye gittik 

Hazır olduk ol ·emrü fermine 

Kimisi bırakdı hep kitablarını 

Kurtarmak için hem canlarını 

ICoşdular görmeye hep hanelerini 

Hepsinin göz yaşları oldu revane 

Teneffüshane başdan !>aşa yıkıldı 

Şikirdan zabit sokaklara döküldü 

Çok şükür tanrıya hepsi kurtuldu 

Koç kurban kesil-di Rabbü Sübhane 

Görün Çırçırlılar yangına geldi 

Pervane misali ateşe daldı 

Kurtardı çok yerleri kurbanlar aldı 

Çok şükür ettiler emrül Sübhane 

Sandıklar gelmişdi karşı tarafdım 

Kurtardı cümlesin Bari Yaradan 

Lütiünden gösteı·di gayı·et insine 

Yıkıldı cümle haneler hanlar 

Kalmadı aslaa sağlam duvarlar 

Ehli.linin göz yaşı sel gibi çağlar 

Çok dua ettile·r ulu Yezdine 

Ne çare bozulmaz takdiri Hüda 
. Hemen yardım etsin cümleye Mevla 
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Yıkıldı Fatihin alemi hala 

Çıkmaz oldu müezzin ezane 

Yıkıldı Edirnekapu minaresi 

Harab olmuşdu civarlar kalesi 

Kurtulmanın yokdu gayri çaresi 

Herkes dökülmüşdü bağ ü bostane 

Yıkıldı cümle kagir binalar 

Çatladı karakol kışla duvarlar 

Harab oldu cümle hanlar hamamlaı· 

Bu da ibret oldu böyle c:bane 

Yıkıldı Yeni Camiin külhanı 

Billih söylemem aslaa Jıllifı 

Ey kerem kinı cenabı Bari 

Yazık değil miydi bunca insône 

Zelzeleden Çarşı olmuidu harab 

Dökülmüş cümle taş ile türab 

Burada ezUenler gaayet bihesab 

Leşleri seı·diler ciimle meydine 

Bir kimesne var idi hanın içinde 

O da kalmışdı bu zulüm dibinde 

Çıkardılar toz toprak içinde 

Yazıl elif kaddi döndü kemane 

Anı kurtardılar toprak içinden 

Tuttular heinen iki kolundan 

Verdi bir seda ol derunundan 

Çehresi. benzerdi bir kahramane 

Allah din ü devlete vermesin zeval 

Cümlesi buldu keyfinde kemal 

Ehli servet yardımda etmedi ihmal 

Rahmet ettiler ehli islame 

Her bir devletten iane geldi 

Takdir böyle imiş yerini buldu 

Nice canlar gül gibi so_Idu 

Kara haber gitti bunca cihwıe 

lSTANBUL 

Nasıl hareket desem bu bir zulümrlüı· 

Söz laf anlamaz böyle bir zalimdir 

Kinii babacığ~m kimi evladım der 

Yeniden gelmişdi sanki cihwıe 

Sene bin üçyüz on iki tamam 

Takdir bu hali eyledim beyan 

Söylesem çokdur hasılı kelam 

Gayr.et et Halid işbu destine 
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Destanda bahsedilen yangın, Fatihde Şe

kerci Hanı yangınıdır. 
Hüsnü KINA YLJ 

Dibi.: So'.akzade Tarihi; Raşid Tarihi, II ve V; Silah

dar Tarihi II; Vasıf Tarihi. I; Tahir Alangu, Kü1hanlw.~i 

Edebiyatı. 

DERDLİ - Ünlü halk şairi, asıl adı İbra
himdir; 1772 de Bolu. vilayetinde Gerede kaza
sında Şahneler Köyünde doğmuşdur, babasını1: 
adı Ali'dir; babasını küçük yaşda kaybetmiş, 

geçim kaygusu ile çocuk sayılacak çağda ön~e 
Konyada; sonra istanbulda gurbete düşmüş, 

bilhassa İstanbulda bekar uşaklığı hayatında 
hanla•rda kahveh(nelerde gö.rdüğü saz şaıirle· 

rine ö:ı:enerek pek genç yaşda aşıklık yoluna 
sapmış; aşık ·kahvehanelerinde ç1rak · olarak 
kahvehanede yatar barınırken· şaz çalmaya, şi· 
irler düzmeye başlamışdır, söylediği şiirler 

muhitinde beğenildiği için istidadını Allahın 
lutfu bilerek ilk şiirlerinde «Lutfi» mahlasını 
kullanmışdır. Dikkati çekerek himaye gördüğü 
muhakkakdır; kendisine edebi bir eğilim sağla
yan, divan edebiyatı ve tasavvuf ile meşgul ol· 
masına imkan veren hami veya hamileri meç· 
hul kalmışdır, devlet kapusuna alınmış, me
mur olarak Anadoluda bulunmuş, hatta Mısıra 
kadar gitmişdir. Bir ara köyüne dönmüş, ev

, lenmiş, iki evlat sahibi olmuş, sonra geçinme 
yolunda tekrar gurbete düşmüşdür; seyahatla
rından birinde, 1846 da Ankarada 74 yaşında 
vefat etmiş Koyunpazarındaki camiin mezar
lığına defnedilmişdir. 

. Bu büyük halk saz şairi hakkında Ça11kırı 
millet vekili Talet Beyin «Aşik Derdli» adı He 
yazdığı ve 1928 de Boluda basdırdığı eseri gö
remedik. İbrahim Alaeddin Gövsa «Türk Meş· 
hurları» isimli eserinde: «tarikata girdi», «Kö
yüne elinde saz, başında sikke ile döndü» di
yor, girdiği tarikatın adını yazmıyor, edebi hü· 
viyeti için de: «Hem parmak hesabı ile, hein 
aruz vezni ile şiirler meydana getirmişdir, söz
lerinde düzgün tahsil görmeyenlere mahsus 
pürüzler olmasına rağmen içli bir şairlik ve 
bazı defa çok ince bir birim vardır» diyor. 
Türk Ansiklopedisi de şunları yazıyor: «Dili 
oldukca ağırdır, Divan Edebiyatının etkisinde 
kalmışdır». 

Derdlinin divanı arab · asıllı Türk harfleri 
ile bir kaç defa basılmışdır. Darbı mesele hali
ne gelmiş şu zarif mısra Derdlinindir: ,,--

Mevlevidir sevdiğim her dem külah eyler bana 

Bu büyük şairin yetişmesinde eski İstan
bUlun en aşağı halk tabakalarına kadar sinmiş 
kültür atmosferinin tesiri çok büyükdür. 

Hüsnü KINA YLl 

DERDLİ - Geçen asır sonlarında yaşamış 
çulha esnafından İstanbullu bir h~lk şairi; asıl 
adının Mustafa olduğunu kendisi söyleyen ve 
Derdli ismi hem mahlası hem de muhitinde la· 
kabı olduğu anlaşılan bu zatin yalnız bir man-

- zumesi, Üsküdarlı halk şairi Aşık Razinin ev· 
rakı metrukesi arasında bulunmuşdur: 

Aşık Derdlidir n&nim ey i-hvinı ba safa 
-- Mehdim ıehri İstanbul göbek ad'ım Mustafa 

Derde olan nisbetim mahlas değild'irbenim 
Eyyamı ııabavetden zaif nahif derdliyim 

Neveivanlık ça-ğında çulhalıkdı Urımi'.& 

Tezgiihdaki refikim olmujdu dildarunız 

Dibayi aşk dokurduk mekik atub ruzn:ıerre 

Kitabı aşk okurduk yaı-im ilo ezbere 

Sine uryan don pa,;ıa baş açık yalun ayak 

Pırpırılar şahı o bıçkınım gaayet kıyak 

Payini bus etmeğe destur didikde şehbazım 

Tarihini eflake nakşeyledi bu nazım 

Maşukumun emridir tarihini yaz diye 

«Mihrabı aşkı oldu payı dilıber Derdliye» 

1298 (M. 1880-1881) 

DEREAĞZI İSKELESİ - Boğazın Rumeli ya
kasında Aranvudköyünde, Arnavudköyü Dere· 
sinin denize döküldüğü yerde eski büyük bir 
kayık İskelesinin adı; yeri, Arnavudköyü Va
pür İskelesi ile Akıntıburnu arasına düşer; 1826 
dan az önce tanzim edilmiş bir Bostancıbaşı 

defterinde Arnavudköyü İskelesi tarafından 
gelindiğine göre şöyle kaydedilmişdir: « ... De
libeyzade Hatm.am Yorgakinin Yalısı, yanın

da Dereağzı iskelesi, yanında İstefenaki Yalı
sı, yanında Dimitraki karısının arsası, yanında 
Aleksom Beyin arsası, yanında Boyar Yorgaki
nin Yalısı, yanında Kamburoğlu Dimitrakinin 
Yalısı, yanında hekim Despotun Yalısı, yarım
da Mise Yorginin Yalısı, yanında Hançerlibey 
karısının yalısı, yanında Akıntıburnu .. ;». (B.: 
Bostancıbaşa Defterleri, cild 6, sayfa 2979; Ar
navudköyü, cild 2; sayfa 103,9). 
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DEREBEYİ SOKAĞI - Boğaziçinde Ana
dolu yakasında Çengelköyünün sokaklarında:1; 
köyün merkezi kısmının az gerisindedir, 1934 
Belediye Şehir Rehberine göre İftar Yokuşu 

ile Çengelköyü Mezarlık Sokağı arasında uza
nır; yerine gidilip şu satırların yazıldığı sıra

daki durumu tesbit edilemedi (Eylül 1966). 
Halid ERAKDAN 

DERE BOSTANI SOKAĞI - Kasımpaşa
da Hacı Hüsam Mahallesinin yollarindan, Ka
sımpaşa Zincirlikuyu Yolu ile Tahtkadısı So
kağı arasında uzanır; Zıncırlıkuyu Yolu Hacı 
Hüsam Mahallesi ile Kaptan Mahallesi arasın
da sınır yoldan. Dere bostanı Sokağı, bostanlar· 
arasından geçer bir toprak sokakdır; vaktiyle 
kabataş döşeliymiş, büyük sağnaklarda sel ya
tağı olurmuş, bu yüzden bozula bozul~, tamir 
de görmeyerek toprak yol halini almış. Sokak 
üzerinde mesken yokdur (1966, eylül). Hacı 

Hüsam Mahallesinin bu noktası, Kasımpaşanın 
bu noktası, Kasımpaşanın gerilerine, bitimine . 
rastlar, Derebostanı Sokağından bir sokak aşı· 
rı yerde Büyük Piyale Camii bulunmaktadır. 

(1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta 16/183). 
H&lid ERAKDAN 

DEREBOYU SOKAĞI - Kasımpaşada Ca·. 
miikebir ve Küçükpiyale Mahallelerinin müş
terek sokağıdır; Camiikebir Mahallesinde Ka
sımpaşa Muvakkithanesi Sokağı ile Küçükpiya
le Mahallesinde Tahtakadı Sokağı arasında 
uzanır, ve bu iki m_"?.hallenin arasında sınır 

olan Kasımpaşa fırını Sok~ğı ile dört yol ağzı 
yaparak kesişir (1934 Belediye Şehir Rehberi, 
pafta 16/185 ve 184). Kabataş döşeli bir yoldur, 
Belediyece paket taşına cevrilmesi hazırlığı ya
pılmış bulunuyordu. 1 tornacı, 1 marangoz, 1 
berber, 1 terzi, 1 kuyumcu dükkanı, 1 eczaha
ne müteaddid bakkal dükkanı, dört. katlı bir , 
iş hanı ve pasaj, Tahtakadı Sokağı ile birleşdi
ği noktada da Belediye Hamamı bulunmakta
dır, Eski ahşab evlerinden ancak bir kaç tane 
kalnuşdır. Sait ve Ramazan Uçmana aid «Kar
deşler Kıraathanesi» bu sokak üstünde semtin 
en büyük kahvehanesidir; kapu numaraları 

1-63 ve 2-40 olup iki araba rahat geçe~ek ge
ııişlikde bir yoldur (eylül 1966). 

Halid ERAKDAN 

DERE ÇIKMAZI - Boğaziçinde Arnavud
köyünün yollarından; Arnavudköyü Kireçha
ne Sokağı ile Arnavudköyü Dere Sokağı ara-

sında uzanır, sokakdan ziyade 2,5 metre geniş
likde beton bir kanal geçiddir, kenarında gaa
yet dar bir yerden yürünerek üzerindeki ev
lere gidilir; kagir ve yarı kagir evlerin kapu 
numaraları 1-15 ve 2-16 dır. Yağışlarda bu 
kanal-geçidde toplanan sel suyu, ızgaralı geniş 
bir mecra ile Arnavudköyü Deresine akıt!lmış
dır (eylül 1966). 

Halid ERAKDAN 

DEREGAZİNOSU SOKAĞI - K;adıköyü
nün Kuşdili semti yollarından, Kuşdili Cad
desi ile Mahmud Baba Sokağı arasında uzan1r 
ki Kuşdili Çayırı ile Kurbağalı Dere arasından 
geçmektedir. Kuşdili. Caddesi tarafındaki ba
şından gelindiğine göre sağda ve solda ikişer 
katlı birer ahşab ev vardır, sol kolda Miskian
ber Sokağı He olan kavuşağı başında bir terkos 
çeşmesi vardır. Sokağın sağ tarafı Kurbağalı 

Dere boyundur, burada ahşab yalı-evler görü· 
lür; dere üzerinde demir takviyeli bir tahta 
köprü bulunmaktadır. Kurbağalı Dere boyunun 
yakın geçmişde pek meşhur olan gazinoları bu
rada idi (eylül 1966). 

Halid ERAKDAN 

DERE HAMAMI - Kasımpaşada küçük 
bir hamam idi; zamanımızda mevcud değildir; 

hicri 1147 ve miladı 1735 tarihli hamam müs• 
tahdemleri sicil defterinde Kasımpaşa hamam
ları arasında kaydedilen bu Dere Hamamında 
şehri (İstanbullu) Süleyman bin Mahmud adın
da bir hamamcı ile 27. cebeci bölüğü neferlerin
den Avlonyalı sarı bıyıklı Ahmed bin Hasan 
ve 6. cebeci bölüğü neferlerinden yine Avlon
yalı çarebru Ahmed bin Ali adında iki arna
vud dellak, Mardin adında zinni, gayri müslim 
bir külhancı ve üç nefer hammal, . hamamın 
külhanında barınır kulhanbeyi delikanlı-oğlan 

bulunduğu kayıdlıdır (B.: Arnavud Dellaklar, 
cild 2, sayfa 1038; Dellak, cild 8, sayfa 4368; Ha
mam; Kasımpaşa; Külhan beyleri). 

DERE HAMAMI - Onyedinci asırda yaşa
mış büyük muharrir Evliya Çelebi, meşhur 
seyyahatnamesinin İstanbula tahsis edilmiş bi
rinci cildinde İstanbul hamamları arasında Ey
yub civarında Dere Hamamı adı ile bir hamam 

· kayd ediyor. Eyyub hamamları arasında bu 
isimde bir hamama başka kaynaklarda rastla
madık (B.: Hamam). 

DERE İÇİ - Kasımpaşa Deresi boyunun 
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eski adı; Zaniammızda bu meşhur derenin üs
tü boydan boya beton·ile örtülmüşdür (B.: Ka
sımpaşa Deresi). 

DEREİÇİ YOLU - 1934 Belediye Şehir 

Rehberine göre !çerenköyün sokaklarından; 
yerine gidilip şu satırların yazıldığı sıradaki 

durumu tesbit edilemedi (eylül 1966). 

DEREKARŞISI SOKAĞI - Hasköyün So
kaklarından, Hasköyün gerisinde, kırlığında

dır (1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta 
17 /186), mu.sevi mezarlığına giden caddenin sa

ğında ufak bir derenin kenarındadır, toprak 
bir yokuşdur . Birer ikişer katlı. bir kaç ve gece 
kondu tipi meskenler görülür; bir bakkal dük
kanı vardır, kapu numaraları 1-9 ve 2...,....22 dir. 

Bu sokağın bir koluna «Derekarşısı Yan So
kağı» adı verilmişdir, Derekarşısı Sokağı ile 
Muhibban Sokağı arasında uzanır, toprak y<r 
kuşdur, ikişer katlı evler ve gecekondu tipi 
meskenler görülür; bir ·bakkal dükkanı vard1r, 
kapu numaraları 1-11 ve·2-8 dir( eylül 19613). 

DERE KAYASI - Sazan balığı soyundai1 
15, en çok 20 santim boyunda ince uzun, kızıl 
ve yeşil ile karışık. sincabi renginde bir balık
dır; üzerinde esmer ebruları vardır; akıntısı çok, 
zemini çakıl, taş ve ktım ile örtülü ırmak ve 
derelerde çoklukla .bulunur; üst çenesi uzun, 
dudaklarının yanlarında iki · bıyığı vardır; sır
tında, karnında ve makadınd-a üç küçük yüz-

Dcı·ckayası Balığı 

. geci vardır, sırtındaki 9, karnındaki 9, ve ınaka
dındaki 10 şualıdır, kuyruğu açık çataldır. Bir 
takım kurt ve balık yumurtaları yer; kışı göl
lerde geçirir, ilk baharda akar sulara iner ve 
dişisi oralarda taşlar ve otlar üzerine yumur
tasını döker, erkek balık da tohumunu döker; 
son baharda tekrar göllere dönerler. Eti lezzet 0 

lidfr; İstanbul piyasasına Anadolu nehirlerin
de avlanan dere kayalarının tuzlusu gelir. 

Bibl.: Karakin Deveciyan, Balık ve Ba1ıkcılık. 

DERELİ (Ceva.d) - «Ressam; 1902 de Ri?.:e
de doğdu, Çallı İbrahimin atöliyesirıde çalışdığı 

Sanayii Nefise Mektebini 1924 de bitirerek dev
let himayesi ile Parise gönderildi, avdetinde Gü
zel Sanatlar Akademisinin resim şubesine mu
alelim muavini tayia edildi, 1933 de Tıb Fakül
tesinde desinatör oldu. Paletinde hakim olan 
renkler gümüşi, yeşil ve mavidir. En güzel eser
leri İstanbul kıyılarında yapdığı manzaralar
dır. Renkle tatlı ve ahenkdar olub yumuşaklığı 
ile mütenasibdir. Cevad Dereli tamamen rea
list tanınmış ve o yolda çalışmakda bulunmak
tadır; daha ziyade manzara ressamıdır; Resim 
ve Heykel Müzesinde eserle;i vardır. 1939 da 
Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Sinopa 
gönderilmiş ve oradan çok güzel eserlerle dön
müşdür ,, (Pertev Boyar, Türk Ressamları, 

1948) 

Halen Güzel Sanatlar Akademisi profesör
lerinden olan. Cevad Dereli, bu ansiklopedi için 
hal tercemesinde yukarıdaki satırlarla yetinile
cek sanatkar değildir; fakat esefle kay~ederiz 
ki çok eskiden beri ve çok iyi tanıdığımız res
sam, şanına layık bir hal tercemesinin yazıla
bilmesi için gerekli notları kendisinden bir kaç 
sefer taleb ettjğimiz halde ne yazmış, ne de 
konuşmuşdur. Onun en güzel portresh1i çize
cek bir kalem için yapacak iş, şu satırın sonu· 
na bir nokta koymakdan ibadet kalıyor. 

DEREN (Haşmet) - Tıb doktoru, gogus 
hastalıkları mutahassisi, 1923 de !stanbulda 
doğdu; Sid İbrahim Bey ile Bedia Hanımın oğ
ludur; 1941 de· !sta;:ıbul Erkek Lisesini bitirdi; 
1947 de İstanbul Ül1iversitesi Tıb Fakültesin
den diploma alarak 1951-1952 de Frankfurt 
Üniversitesi 1. Dahiliye Kliniğinde ihtisasını 
yapdı, Almanyada muhtelif hastahanelerde ça
lışdı; memlekete dönüşünde Yakacık Sa;_Jator
yomu asistanı (1948-1950), Bursada Uludağ Sa
natoryomu başhekim muavini (1954-1956.); İs

tanbul Verem Savaş Derneği Merkez Epidemi
oloji Servisi Şefi oldu (1956). 

Etibba Odası ve Milletler Arası Verem Sa
vaş Cemeiyeti üyesidir; İhtisas tahsilini yapdı
ğı Almanyaya sık sık gidip gelir, hatta Essenli 
bayan Christine ile evlidir; almanca, fra21sızca, 
ingilizce bilir. Atletizmi, futbol ve tenis oyunla· 
rını sever. 

Bibi.: Kim Kimdir Ansiklopedisi 

DEREOTU SOKAĞI - 1934 Belediye Şe
hir Rehberine göre Beyoğlu kazasının Taksim 
nahiyesinin Bülbül Mahallesi sokaklarızıdan 
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(adı geçen rehberde pafta 19/148); yerine gidi
lip şu satırların yazıldığı sıradaki durumu tes
bit edilemedi (eylül 1966). 

DERESEKİ KÖYÜ - Beykoz Kazasının 
köylerinden; Beykoz Deresi vadisinde, Beykoz 
kas-abasına 7 kilometre mesafededir; bu -satır
ların yazıldığı sırada 75 evli bir köy olup nü
fusu 500 kişi kadardır. Bir mescidi (B.: Derese
ki Mescidi), beş sınıflı bir ilk okulu, 2 kahve
hanesi; 4 bakkalı ve 1 fırını vardır; fırın ihti
yacı tam olarak Karşılayamadığı için ekmegini 
ve etini yakında bulunan Akbaba köyünden 
temin etmekde idi (Temmuz 1966). Vaktiyle 
bir de hamamı varmış, pek harab bir halde 
iken 1895-1910 arasında yıkdırılmışdır, 1966 da 
yeri arsa-tarla idi. 

· Dereseki, yahud daha doğru söylenişi ile 
Deresekisi Köyü (Seki = sed, sedir) devam 
ede gelmiş· rivayete göre İstanbulun fethinden 
bir asır_ kadar önce kurulmuşdur, köyün kuru~ 
cusu bilfoen ve «Kırklar Sultan»· diye anılan 
zatin kabri köy-civarında dere boyunda bir sed, 
seki üstündedir. Köy mescidinin banisi Molla 
Fenari Mehmed Efendidir, şeyhülisamlığa ka
d-ar yükselmiş ulemadan olup hicri 954 (M. 
1547) de vefat etmişdir (B.: Mehmed Efendi, 
Molla Fenari). 

Köy. halkı eskiden hağçıvanlık ve oduncu-
1 uk ile geçinirdi; çok güzel bir vadide kurul
muş olan Dereseki etrafı ormanlarla kaplı idi; 
namlı av yataklarından biri idi. Orman kalma
mış, toprak halkı besleyemez olmuş, Dereseki
lilerin mühim bir kısmı Beykozdaki Sümer· 
bank Deri-Kundura Fabrikasında çalışmakda, 
bir kısmı da memur idi. Pek az kişi· de bağçı
vanlığa devam etmekde idi. 

Deresekinin cevizi, ayşekadın fasulyası ve 

DfllESfk/ 

Dereseki Köyünün mevkii 

(I{roki Deveciyandan) 

~ 

reçelelik gülü meşhurdur; ceviz ile fasuleyası 
«Beykoz Cevizi», «Beykoz Fasulyası» diye anı
lır; köy, İstanbul şekercilerine her sene 10 ton 
kadar reçelelik gül satar . 

Dereseki Köyünün bir hususiyeti baston
culuk üzerine bir köy işçiliğine sahib olmuş
dur, Osman Şenoğlu, Hayri Yılmazkaya, Raşid 
Işıldar ve Ali Akan adında dört usta tarafın

dan işletilir ve her birinde 4-5 genç ve çocuk 
çalışır dört baston ve şemsiye sapı atölyesi var" 
dır. El tezgahlarinda kestane ağacından yapı
lan· btston ve şemsiye sapları yalnız İstanbul . 
Piy3sasına değil, bütün Anadoluya ve külliyet,
li mikdar~a Suriyeye sevkedilir. Cenub vila
yetlerimiz ile Suriyede narinciye mahsulleri 
ambalajlarında kullanılan ve kestane çubuk
larından papılan çenberler de Dereseki Köyün
de imal edilir. 

İstanbulun büyük şöh~etlerinden K-araku· 
fak menba suyu bu Dereseki Köyü arazisi için
dedir; bu münasebetle yakın bir zamana kadar 
köy halkınui bir kısmı da suculuk ile geçinir
di. Dereseki Köyü, Köy Kanunun yürürlükde 
olduğu bir yerdir, bu kanuna göre menba su
ları köy geliri kabul edilmişdir; halbuki Kara
kulak Suyu Vakıflar İdaresi tarafından bir rnü· 
teahhid eliyle işletilir. (B.: Karakulak Suyu). 
Meşhur Sırmakeş Suyu da Dereseki Köyü ara-., 
zisi dahilindedir. Beş çcşn.esi ile bu köy su ba· 
J:.-ır1,ndan büyük lutfa kavuşmuşdur. 

Köyün eski avculuk geleneği tamamen 
kalkmamışdır; köyü ziyaretimiz tarihinde Ah
med Duman gibi namlı bir eski avcu da hayat
da idi; yakın ·geçmişe kadar Dereseki civarında 
yaban domuzu, karaca, çulluk -avına çıkılırdı.' 

Köy elektrik ile aydınlatılmış ve Beykoza 
Belediye Otobüsleri ile bağlanmışdır; 3 araba 

sabah, 3 arabada öğleden sonra BF:y

kozdan Deresekiye gelir, döner; DA~ 
reseki·Beykoz arası 50 Deres~ki-Üs
küdar ara.si da 120 kuruştur. Bir de 
köy otobüsü vardır, Karakulak STf

yuna kadar çıkar. Dolmuş taksi Üc' 
reti 1 liradır: 

Tahsile devam etmek istiycn 
köy çocukları Beykoz Orta Okulu
na giderler; oğlanlar lise tahsilini 
Kabataş Erkek Lilesinde, kızlar da 
Kandilli Kız Lisesinde yaparlar. 

1964 - 1965 arasında Karakulak 
suyunda iki turistik lokanta-gazino 
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açılmışdır; biri menba suyu çeşmesinin hemen 
karşısındadir; yeri Dere.sekinin köy şahsiyeti· 
ne aid olub Metin ve Ahmed Kavcı adında iki 
genç tarafından yapılmış, ve işletilmekde idi; 
temiz, ve emsaline nisbetle çok çok ucuz bir 
yerdi. Diğeri menba suyunun yanındaki bayır 
üstünde idi, emekli başçavuş N~ci Durusoy 
tarafından işletiliyordu. 

Gecekondu Mahallesi - Dereseki Köyü c;!

nırı içinde Almalı ve Kaynarca çiftlikleri ara
zisinde kurulmuş bir mahalledir; 1941 de başla
mış 1966 da 500 hane olmuşdur; 3000 nüfusu 
vardır. İskan yasağı olan orman bölges'nde 
kurulmuş olduğu için orman umum müdürlü
ğü ile muhakemeli idiler; mustakil köy şahsi
yeti almamış, arada 5 kilometroluk bir mesa
fe bulunduğu halde Dereseki Köyünün bir ma-

·· Dereseki Mescidi 

(Resim ve plan • Kroki : ö. Tel) 

hailesi itibar edilmiş, son muhtar seçimlerinde 
de seçimi bu mahallel1in adayı kazanmışdı; 

asıl köy- ile gecekondu mahallesi arasrnda ara
ba yolu yokdur; Beykozdan gidilir. Gecekon
dulu muhtar nefsi Deresekililerin işlerini Bey
kozda bir kahvehanede oturup görmekte idi. 
Almalı Çiftliğindeki gece konduların nüfus ek
siriyeti baskınından kurtarıp Dereseki Köyü 
muhtarlığına altı asırlık köyün asıl hsJkına bı
rakmak gerekir; köyden çok uzak ve köyden 
kat kat büyük gecekonduları Deresekiye bir 
mahalle gibi eklemek her halde sakat bir idarei 
maslahat işidir. 

1966 temmuzunda Deresekiyi ziyaretimizde 
bize çok nazik delaletde bulunmuş Beykoz kay
makamı Zeki Ocaklı'ya, tahrirat ~atibi Ha
lim Bayrakdar'a, ve Deresekili Bekir Çoş

kuna burada şükranımızı kaydetmek lazımdır. 
Bibl.: R.E.K., E. Yücel, S. Erdem ve Agob Cela}yan, 

Gezi notu, 

DERESEKİ MESCİDİ - Had_ikatül Cev~
mi şu malumatı veriyor: «Banisi l\İlolla Fenari 
Mehmed Efendidir, hicri 949 da Abdülkadir 
Efendiden sonra şeyhülislam olmuş, 952 de te~ 
kaüd olarak 954 de -(M. 1547) vefat etmişdir. 

Minberini Burnaz İbrahim Ağa namında bir ha
yır sahibi koymuşdur; yakınm
da bir bağ içinde Karakulak Su 1 
yu demekle meşhur bir su var
dır, bir ala su olduğundan Üçün
cü Sultan Selim zamanında va
lide kethüdası Giridli Yusuf Ağa 
mermer taşlar ile yapdırıp su
yu arslan ağzı lüleden akıtmış
dır, iki tarafına da küçük bi-
rer köşk bina etmişdir» (B.: 
Derescki Köyü; Karakulak Su
yu). 

Dereseki Köyünün merke
zinde, Karakul-ağa giden cad
de üzeriJ1de, Beykoz tarafın·

d-an gelindiğine göre caddenin 
sol kenarında, sed üstündedir, 
kapusu kendi adını taşıyan so
kağa açılır. Küçük bir kagir 
kapu

0 

olup duvarları sarı bada
nalıdır. 

Mustakil planlı .bir yapı

dır; son cemaat yerinin sol ta
rafı bir iç duvarla bölünerek 
oda haline getirilmişdir; s,ığ 
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tarafına da sokağa iki penceresi bulunan ve 
kapusu yandaki isimsiz aralık sokakda bir oda
cık eklenmişdir ki köy ihtiyar heyetinin top
landığı yerdir. Son cemaat yerinin sağında dar 
bir kapudan bir ara boşluğa geçilir; buradan 
ikinci bir dar kapudan minareye çıkılır, !_{adın·. 

lar mahfiline çıkan ahşab merdiven de bu ara 
boşlukdadır; asıl ibadet sahnında mihrab, mus
takil yapının küçük duvarında ve duvar için· 
dedir; mihrab duvarında iki, uzun yan duvar· 
larda ikişerden dört, son cemaat duvarında, 

bölme · odaya bakan bir ki ceman 7 pencere 
ile aydınlatılmışdır. Ahşab sade minberi son 
zamanlarda konmuşdur; mabet, son cemaat 
yeri ile birlikde ahşab bir beşik çatı ile örtü!
müşdür. Minaresi mescid_ binasına nisbetle çok 
kalın düşmüşdür, tuğla minaredir; şerefesinin 
korkuluğu adi demir parmaklıkdır, mmar~ 
külahı da gaayet kısa, ters kapanmış boru çi
çeği şeklindedir; minarenin arkasında ve c,-a
miinin sağ duvarına bitişik bir tabutluk vardır. 

Camiin kapusu önünde meydanımsı aç*· · 
lıkda bir bizans sütununun büyük başlığı mu
salla taşı olarak kullanılmakçla idi; dikkate de-·. 
ğer kadim büyük bir yapıya aid olduğu belli
dir. Cami kapusunun solunda beton , musluk
ları vardır. Temiz, bakımlı bir köy mescididir. 
Rizeli Hasan Sağlam adında kuran kursundan 
mezun bir genç 1964 yılınçlan beri imamlığın
da bulunuyordu, cemaatdan sesi güzel olanlar 
da müezzblik vazifesini görmekde idiler. Bir 
beton yapı olan köy okulu· da mescidin yanın-
dadır (Temmuz 1966). · 

Erdem YÜCEL 

DERGAH - «Farsca isim; kapu yeri, eşik, 
asi tane, tekke» (Türk Lugatı). 

Bilhassa manzum eserlerde vezin ve kaa
fiye zorlaması ile «Dergeh» şeklinde de yazılır, 
söylenir. 

Divan edebiyatında, dini edebiyatımızda 

«Allak kapusu, eğiği», «Magfiret, af kapusu eşi
ği», « (duanın, sığınmanın) kabul kapusu eşi

ği», «Devlet kapusu eşiği», «Ululuk kapusu eşi
ği» anlamlarında «Dergahı Celal», «Dergahı 

Magfiret», «Dergahı Kabul», «Dergahı Devlet», 
«Dergahı İclal» gibi terkibler çok kullamlmış
dır. 

Dilese kudreti İskender ile Çemşidi 

Dergehi devletü iclaline derban eyler 

• 
(Cevri) 

Heı·kes irişür anda muradına anınçün . 

Dergahları mel'cei erbabı reciidır 

• 
Şeyh Efendi de Hicazdan geliyor 

Dergchi Hakka niyazdan geliyor 

(Nedim) 

(Süleyman Paşa) 

• 
Sığınup deı·gehi muhabbetine 

lfa!ıvc açdıın Sinopun afetine 

(Tevfik Karbn) 

Dergah kelimesi «Tekke» karşılığı olarak 
bilhassa tarikat mensubları arasında, ve· he
men daima «Dergahı Şerif» diye kullanılır. 

Dergahı Ali, Dergahı MuaUa ...,... İmparator
luk devrinde «Padişah Kaptisu~ an:ıamında ve 
«Padişah Sarayı, Sarayı Hümayun» karşılığm
da kullanılmışdır. Bu ismin «Tekke» manası 

ile ilgjsi yokdur. 

Fakat,_ e*i metin_lere dikkat edilirse aydın 
olarak görülür, «Dergahı Ali» tabiri doğrudan 
Sarayı Hümayunu ifade etmek için değil de; 
saray~ mensubiyeti anlatmak için kullanılmış
dır. Mesela: «Dergahı Aliye gitti..» denilmenJ~, 
«Saraya gitti..» denilmişdir ibuna karşılık sa
ray kapucularına, saray kayıkcılarına, saraya 
her ne iş ile olursa olsun bağlanmış olanlara 
«Dergahıali Kapucuları», «Dergahıali Hamhı

cılar», «Dergahıali Ekmekcibaşısı», yine aynı 

anlamlarda «Bevvabanı Dergahıali», «Hamla
ciyanı Dergahıali», . «Serhabbazanı Dergahıali» 
denilmişdir. 

Hüsnü KINAYI,I 

DERGAH, DERGA.HLAR . - Tarikatlerin 
tedkik ve ınütalası bu ansiklopedinin · konusu 
dışındadır. Asırlar boyunca İstanbul halkının 
günlük hayatı üzerinde Dergahların · (Tekke· 
]erin) çok derin, büyük tesiri olmuşdur Hü-

. yük şehrin kültür ve sanat hayatında bazı der
gahlar mekteb, hatta bir çeşid akademi olmuş
lardır; bu ansiklopedide o dergahlar kendi 
isimleri ile tesbit edilmişlerdir. (B.: Ay
dınoğlu Dergahı; Galata Mevlevihanesi; Ye
nikapu Mevlevihanesi; Bahariye Mevlevihane· 
si; Bektaşi Tekkeleri, cild 5, sayfa 2443) İstan
bul halkınin dergahlara olan bağları da, halk 
ağzına uyularak «Tekke» maddesinde tesbit 
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edilmişdir; milli kütübhanemizde mesela «Aşçı 

Dede İbrahim Beyin Hatıraları» gibi bu yolda 
pek mühim, pek orijinal eserler vardır (B.: Aş· 
cı Dedenin Hatıraları, cild 2, sayfa 1140). !s
tanbulda asırlar boyunca büyüklü küçüklü 
camilerin va.izliklerini yapa gelmiş tarikft 
şeyhlerinin hususi hayatları türlü yöndPn ted.
kike değer zc1gin bir konu oldukdan başka ce
miyet ilmi bakımında da ayrıca önem taşır. 

Asrımız başında dergahların anccık inhitat 
devrini görmüş bir halk şairi olan Merdiven
köylü Tevfik Karkan, yarım kalmış manzum 
sergüzeştİ:ı.amesinin bir bendinde Hekimcğlu
alipaşa dergahında geçen günlerini anl,,tır 
iken: 

Abtlalyakub Tekkesinde postumuz 

Şeyh köçeği lııçkın oğlan dostumuz 

Şahin .başda tacı şahi dalfcsi 

Elde turunç köpük Yemen kahvesi 

Seher vakti doğar gelür hu diye 

Biısi piyi. subhai Kaadiriye 

diyor. Büyük italyaiı edibi Edmondo de Amic:s 
de Galata Mevlevihanesinde gördüğü 11ahoş bir 
sahneyi şöyle anlatıyor: « .•• ben bu rnevlevi 
dervişlerde harikulade kıvrak, yorulmaz, sa
ııatlarını tam bir soğuk-kanlılıkla yapan bir 
dansözden başka bir şahsiyet görmedim. Bir 
genç derviş· gördüm ki, karşısmdakı tribünden 
bir İngiliz kadının yiyecek gibi bakan nazarla
rından hiç de çekinmiş, hırçınlaşmış-a benze
miyordu. İçlerinden birçoklarını öyle curum
ler üzerinde yakaladım ki, iğilip arkadaşlarının 
elini öpecek yerde gizlice ısırıyor, ber:ki de 
onun elini çimdikliyerek mukaabele ediyordu .. 
Bir başka gün dergahın bir höcresine girmiş
dim; orada devrana hazırlanan bir derviş gör
düm, uzun boylu, narin, tüysüz bir' delikanlıy
dı. Aynanın karşısında beyaz tennuresinin be
lini kuşakla sıkıyordu; bize doğru döndü ve 
gülümsedi. Elleri ince vücudunun etrafında 
dolaşıyor, ace~e acele fakat tatlı bir eda ile, bir 
artist gözü ile elbisesinin her- tarafını düzelti
yordu; bir balo için giyinmiş ve aynada kendi
sini seyreden bir genç kıza benziyordu .. ». Unut
mamalıdır ki Edmondo de Amicis Türkleri çok 
sevmiş, Türk milletinin türlü faziletlerinin hay
ranı bir yabancıdır; o da o büyük mevle~ihane
yi inhitat devrinde görmüşdü. Türkiye Cumhu-

riyetinin tarikatları kaldırıp tekkeleri kapatma
sının toplum hayatı zarureti olarak kabul etmek 
lazımdır. Dergahlar, asil inzivalara aguuşunu 
açmış, aynı zamanda bir •nim, sanat, tefekkür 
ocağı tarihi vazifesini tamamlamış müesselerdi. 
Fakat tarikatlerin kökleri o kadar derindedir ki, 
zamanımızda, dergah olarak kapanmış biaaların 
dışında, tarikat ayinleri yapıldığı, gizli dergah
ların basıldığı, günlük gazetelerin zabıta vak'a-
ları arasında okunur. · 

Fetihden sonra geçen beş asır içinde İstan
bulda büyüklü küçüklü yüzlerce dergah kurul
muşdur. Bunlardan bir kısmının banisi, manen 
bağlandıkları b!r büyük şeyhin hizmeti,1de, pa
dişahlar, ünlü vezirler olmuşdur. Üsküdarlı 
Bandırmalızade Esseyid Ahmed Münib Efendi, 
1307 (1889-1890) de tanzim ve neşrettiği «Mec
muai Tekaya» isimli risalede 16 tarikat üzerine 
307 dergah (t~kke) kaydetmişdir. Risalede der
ge.hlar, ayin günleri üzerine sıralanmışdır. Biz 
oradan nakletdiğimiz dergah isimlerini önce, 
mensub oldukları tarikatın adı altında topladık, 
sonra, her tarikatda ayrı ayrı alfebetik sıraya 

koyduk, semt isimleri ile ayin günlerini de kay
dettik. Mecmuai Tekaya 1889-1890 da 24 derga
hın yıkılmış, yerinin arsa halinde olduğunu gös
teriyor (B.: Tekke). 

Türkiyede Bektaşı Tarikatı-1826 da Yeniçe· 
ri Ocağı ile beraber kaldırılmışdır (B.: Bektaşi). 
Şiddetli takib tavsadıkdan sonra da Bektaşi 

dergahlarının açılmasına resmen izin verilme
miş, bektaşiler dergahlarını nakşi adı altında 

açmışlardır. Nakşi dergahları arasında içinde 
bektiı.şi ayini icra edilendere de «Bektbşi» diye 
bir kayıd koyduk. " 

DAYRAMi 

,t dergah 

1 -· Divitcilcr Dergahı 

Üsküdar salı 

2 - Eınekyemez Dergahı 

Üsküdar, Salacak, pazartesi 

3 - Himmetzade Dergahı 

Nakkaspaşa, perşembe 

4 - Tavilmehmede(endi Dergahı 

A'tımermer, salı 

Aı·sa 

BEDEVi 

8 dergah 
5 - Ağaçkakan Dergahı 

Yedikule civarı, çarşamba 

,, 



DERGAHLAR 

6 - Ai-abza.de Dergahı 

Kasımpaşa, Uzunyol, salı 

7 - Ebürriza Dergahı 

Kasımpaşa-Tatavla, pazar 

8 - İslambey Dergahı 

Eyyub, cuma 

O - Şeyhhamcd Dergah 

Çengelköy, cumartesi 

10 - Şeyhhamil Dergahı 

Beylerbeyi, pazar 

11 - Şeyhhasib Dergahı 

Üsküdar, toptaşı, pazartesi 

12 - Şeyhhüseyin Dergahı 

İstavroz, perşembe 

CELVETİ 

22 dcrgiılı 

13 - Acıbiı.dem Dergahı 

Üsküdar, cumartesi 

14 - Akarca Dergahı 

Topl:.ane, çarşamba 

15 - Akbıyık Dergahı 

Ahırkapu, çarşanba 

16 - Alıieddinefendi Dergahı 

Sofular, pazartesi 

17 - At.ı:ıazaıiomsanefendi Dergahı 

Fatih, pazar 

18 - Atpazaıiosmanefendi Dergahı 

Üsküdar, cuma 

19 - Ayşesultan Dergahı 

Üsküdar, İmrahor, perşembe 

_,20 - Bacılar Dergahı 

21 

Üsküüdar, Hüdai civarı, salı 

Bandırmalı Dergahı 

Üsküdar, İne.diye, cuma 

·22 - Çakırdede Dergahı 

(Karaabalı Dergahı) 

Dolmabağçe, çarşamba 

23 - Divitcizade Dergahı 

Üsküdar, Şeyhcamii, cuma 

24 - Hüdıüazizmahmudefendi Dergahı 

(Pişvayi tarikat) 

Üsküdar, cuma 

25 - İskenderbaba Dergahı 

Üsküdar, Ağahamamı, çarşamba 

2G - Keşfiosmanefendi Dergahı 

Vezneciler, çarşamba 

Arsa· 
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27 '- Küçükayasofya Dergahı 

. Camiin içinde, cuma 

28 - Mihrimahsultan Dergahı 

Üsküdar, İskele, per§embe 

29 - Musalla Dergahı 

Bulgurlu, perşembe 

30 - Sarmaşık Dergahı 

Edimekapusu, perşcnbe 

31 - Şeyhfenai Dergahı 

Üsküdar, P:ızarbıı.şı, çarı;amba 

32 - Şeyhseliımi Dergahı 

Üsküdar, Tekkekapusu, pazartesi 

33 - Şeyhselami Dergahı 

Büyü_kçam'ıca, çarşamba 

34 - T·enbelhacımehmed Dergahı 

Üsküdar, Perşembe 

CERMHi 

14 dergah 

35 - Arifdede Dergahı 

İSTANBUL 

Üsküdar, Mehmedağa Camii, ·perşembe 

36 - Çaylakziıde Dergahı 

Nuru~maniye, perşembe 

37 - Halilnızameddin Dergahı 

Edimekapusu, çarşamba 

38 - İplikcimehmed Dergahı 

Otlukcu Yokuşu, perşembe 

39 - Karabaş Dergahı 

Rumelihisarı, perşembe 

40 - Karagöz Dergahı 

Silivrikapusu, çarşamba 

41 - Nureddincerrahi Dergahı. 

(Pişva.yi Tarikat) 

Karagümrük, pazartesi 

42 - Sertarikziıde Dergahı 

43 

Fatih, Kumrulumescid, salı 

Sertarikzade Dergahı 

_Eyyub, nişancı, pazar 

44 - Şeyhali Dergahı 

Otakcılar, pazar 

45 - Tameşvar Dergahı 

Eyyu.b, ·perşembe 

46 - Y ağcızılde- Dergahı 

(Balaban Dergahı) 

Üsküdar, Balabaniskelesi, cumartesi 

47 - Yesarizade Dergahı 

Sofular, cumartesi 

48 - Yıldızdede Dergahı 

Bağçekapusıı, çarşamba 

GÜLŞENi 

S dergAh 

49 - Başcıhacımahmud Dergahı 
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Haseki, Ba§ce Camii, çarşan ba 

50 .,..- Gülı,ıenitatarefendi Dergahı 

Tophane, pel"§enbe 

51 - Şeyha'i Dergahı 

Balat, salı 

HALVETİ 

• · 13 dergilı 

52 - Bülbülcüzade Dergahı 

Fatih, Y'3ninişancı, cumartesi 

53 - Çizmeciler Dergahı 

Ka~ata§, pazar 

Ar-sa 

54 - Hamzazii.de Dergal:.ı 

Fatih, Yenini§ancı, salı 

Arsa 

55 - İshakkaramii.ni Dergahı 

Sütlüce, cuma 

Arsa 

56 - Kasımçelebi Dergahı 

Çember'.itaş, cuma 

57 - Kule meydanı Dergahı 

Ycdikulc, Kasabilyas, çarşanba 

58 - Maçka Dergahı 

Maçka, pazartesi 

Arsa 

5!:J _:_ Sadullahçavuş Dergahı 

Silivrikapusu, cumartesi 

60 - Şcvkicfendi Dergahı 

Mimarağa, sa'ı 

Arsa 

61 - Şeyhhafız Dergahı 

Üsküdar, Karacaah.m-:ıd, pazar 

Arsa 

62 - Şeyhsüleyman Dergahı 

Beykoz, perşenb,:ı 

63 - Tekkeci Dergahı 

Topkapu dışı, Takkeci Camii, cuma 

64 - Üçler Dergahı 

Silivrikapusu, cuma 

KAADİRİ 

57 dergah 

65 - Abdalyakub Dergahı 

(Hekimoğlualipaşa Dergahı) 

Hekimoğ'ualipaşa C:ımii, cuma 

66 - Abdüsselam Dergahı 

Hekimoğlu ,pazar 

67 - Alibaba Dergahı 

Fındıklı, çarşan ba 
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68 - Avnizii.de Dergahı 

Üsküdar, divitcilcr, cumartesi 

69 - Bayrampaşa Dergahı 

(Paşmakı Şerif Dergahı) 

Haseki, cuma 

70 - Büyükpiya.le Derı;fı.hı 

Kasımpaşa, cuma 

71 - Çenezade Dergahı 

Eskiali, pazartesi 

72 - Doğramacı Dergahı 

Kısım.paşa, Zındar arkı, çarş:ınba 

73 - Dülgeroğlu Dergahı 

-Sarachane civarı, perşembe 

7 4 - Emirefendi Dergahı 

Kasımpaşa, Kulaksız, perşcnbc 

75 - Erdekbaba O,.ergahı 

Haseki, Davudpaşa, PlZ!31" 

76 ~ Evlicebaba Dergahı 

Eyyub, Bü.bülderc, cuma 

77 - Fıstıklı Dergahı 

Hasköy, pazıı.rtesi 

i8 - Gavs:zade Dergahı 

Mevlevihanckapusu, cumartesi 

79 - Hac· ilyas Dergahı 

Eii;rikapu, })1:ır§enbe 

80 - Hakiefendi· Dergahı 

Eyyub, Evlice baba; cuma 

81 - Hamdiefendi Dergahı 

Sinanpaşa, çarşanba 

Arsa 

82 - Havuzbaşı Dergahı 

(Özbek'er :İJerge.hı) 

Beyl,erbcyi, pcrşcnbc 

83 - H!lydardcde Dergahı 

Saraçhane, pazar 

Arsa 

84 - Hindiler Dergahı 

85 

Üsküdar, Selamsız, cumartesi 

Hindiler Dergahı 

Aksaray, Horhor, cumartesi 

86 - Kabakulak Dergahı 

Karagüm.rük, porşenbe 

87 - Kaadirihane Derge.hı 

Tophane, salı 

88 - Kaledibi Dergahı 

MovlevihanekapuS\.•, çııı'§:mba 

Arsa 

80 - Karabaş Dergahı 

Tophane, per§enbe 

90 - Kartalbaba Dergahı 

Üsküdar, Nuhkuyusu, salı 
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91 - ·Kavafhüseyin Dergahı 

Emirgan, cuma 

92 - Kavafmehmed Dergahı 

Balcıyokuşu, cumartesi 

93 - Kaygusuzbaba Dergahı 

Ayasofya, pazar 

94 - Kelami Deı·gahı 

Mevlevihiı.nekapusu, ~alı 

05 - Kolancıeminefendi Dergahı 

Otakcı'ar, cumart"esi 

96 - Küçükpiya.le Dergahı 

Kasımpaşa, cumartesi 

07 - Kürkçü D·?rgahı 

Lalezar, _pazar 

08 - Kürkcüzade Deı·gahı 

Silivrikapusu, pazar 

Mısırhibrahim Dergahı 

Sultanahmed, cuma 

100 - Mollaçe'.ebi Dergahı 

Eyyub, Tabakhane, cuma 

101 - Muabbir};asanefendi Dergahı 

Kasımpaşa, Büyükpiyale, çarııanba 

Arsa 

102 - Nazmizade Dergahı 

(Yavaşcaı.ıahın) 

·şehremini, pazartesi-

103 - Nebati Dergahı 

Tophane, çarşanba 

Arsa 

104 - Nişancı Dergahı 

Fatih, Yeninişancı, cumartesi 

105 Oğlanlar Dergahı 

(Oğlanşeyh DergahıL 
Aksaray, pazar 

106 - Peykdede Dergahı 

Mevlcvihanekapusu, pazartesi 

107 - Rem'i Dergahı 

Şehremini, ~rşanba 

108 - Resmi Dergahı 

Edirnekapusu, cuma 

Arsa 

109 - Serbölük Dergahı 

Üsküdar, Divitciler, perşenbe 

110 - Şeyhhulusi Dergahı 

Ayasofya, çarşanba 

111 - Şeyhmehmed Dergahı 

Bebek, Kayalar, cuma 

112 - Şeyhşemsi Dergahı 

Keçeciler, perşenbe 

113 - Şeyhtaha Dergahı 

Haseki, perşen be 
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114 - Taşcı Dergahı 

(Gümüşdede Dergahı) 

Davudpaşa İskelesi, pazartesi 

115 - Türabi Dergahı 

Kasımpaşa, Tersane, cuma 

116 - Vaniahmedefengi Dergahı 

Lalezar, pazar 

117 - Yahyaefendi Dergahı 

Fatih ,cuma 

118 - Y ahyakethüda Dergahı 

(Yahubaba Dergahı) 

Kasımpaııa, çarşanba 

ll!l - Yarimcababa Dergahı 

Paşa 1 imanı, cumartesi 

120 - Yavedud Dergahı 

Ayvansaray dışı, cuma 

Arsa 

121 Zinzirlikuyu Dergahı 

Üsküdar, cumartesi 

MEVLEVi 

5 dergah 
--" 

122 - Bahıiıiye Mevlevihanesi , 

çarşanba 

123 - Galata Mevlevihanesi 
---
cuma, salı 

124 - Üsküdar Mevlevihanesi 

cumartesi 

125 - Ka:sımpaşa Mevlevihanesi 

pazar 

126 - Yenikapu Mev:evihanesi 

pazartesi, perşenbe 

NAKŞI 

65 dergah 

127 - Afifehiitun Dergahı 

Eyyub, perşenbe 

128 - Akbaba Dergahı 

Beykoz, Akbaba, _perşenbe 

129 - Babahaydar Dergahı 

Eyyub, perııenbe 

130 - Baıiemli Dergahı 

Sütlüce, perşenbe 

131 - Baliefendi Dergahı 

Silivrikapu, cuma 

132 - Çolakhasanefendi Dergahı 

Eyyub, İdrisköşkü, cuma 

Arsa 

133 - Derunimehmedefendi Dergahı 

Vezneciler, perşembe 

İSTANBUL 
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134 - Ebusaidülhudri Dergahı 

Kaariyecivarı, ·cuma 

135 - Emirbuhari Dergahı 

Edimekapusu, cuma 

136 - Emirbuhart Dergahı 

Unkapanı, perş·enbe_ 

137 - Emirbuhari Dergahı 

Eğrikapu, Tok'.udede, perşenbe 

138 Feyziye Dergahı 

Kocamustafapaşa, cuma 

139 - Feyzullahefendi Dergahı 

Hali_cilarköşkü, cuma 

140 - Hacıbeşirağa Dergahı 

Babıali, perşenbe 

141 - Hakikiosmanefendi Dergahı 

Eğrikapu, ,perşenbe 

l 42 ..,... Hakikizade Dergahı 

Eğrikapu, pazar 

143 ,- Hatuniye Dergahı 

Eyyub, İdrisköşkü, pazartesi 

144 - Husrevpaşa Dergi.hı 

Eyyub, Bostaniskelesi, perşenhe 

145 - Kalend_erhane Dergi.hı 

Eyyub, Camiikebir, perş·enbe 

146 - Ka1enderhane Dergi.hı 

(Hindiler ·Dergahı) 

Üsküdar, çinli, perşenhe 

147 - Karaağaç Dergi.hı 

Karaağaç, perşenbe 

Bektaşi 

148 - Karayağdı Dergahı 

Eyyub, perşenbe 

Bektaşi. 

149 - Kaşgarı D.ergahı 

Eyyub, Karyağdı, perşenbe 

150 - Kefevi Dergahı 

Salmatomruk, salı 

151 - Kırkağaç Dergahı 

· Aksaray, perşen be 

152 - Kiıı>asi Dergahı 

Eyyub, Düğmeciler, pazar 

l 53 - Mer.medsaidefendi Dergahı 

Fındıklı, perşenbe 

154 - Mercimek Dergahı 

Langa, cuma 

155 - Mesnevihane Dergahı 

Çarşariba, cuma 

156 - Mimarsinan Dergahı 

Aşıkpaşa,' salı 

157 - Muabbirhasanefendi' Dergahı 

Eskia1i, perşenbe 
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158 - Muradmolla Dergahı 

Çarşanba, pazar 

159 - · Mustafaded.e Dergahı 

lGO 

Fatih, "Büyükkahı-aman, cumartesi 

Mustafapaşa Dergahı 

Otakcılar, perşenbe 

161 - Nalbandmehmedefendi Dergahı 

Rumelir.isarı, perşenbe 

162 - Nazifdede Dergi.hı 

Anadoluhisarı, perşenbe 

163 - Neccarzade Dergahı 

(Sinanpaşa Dergahı) 

Beşiktaş, pazartesi 

164 - Öksüzcebaba Dergahı 

Kocamustafapaşa, cuma 
16.5 - Özbek Dergahı 

Üsküdar, Bülbüldere, cuma 

166 - Özbekler Dergahı 

Sultanahmed, cuma 

167 - Özbekler Dergahı 

Üsküdar, Suİtante.psi, perşenhe 

168 - Perişanbaba Dergahı 

Kazlıçeııme, perşenbe 

Bektaşi 

169 - Safvetipaşa Dergahı 

Hocapaşa, perşenbe 

170 - Sarıbaba Dergahı 

Sarıyer, pazar 

171 - Selim.iye Dergahı 

Üsküdar, Se!imiye, peı·şenbe 

172 - Seyyidbaba Dergahı 

Haseki, perşenbe 

173 - Şahkulu Dergahı 

(Merdiköyü Dergahı) 

Merdivenköyü; perşenbe 

Bektaşi 

174 - Şehidler Dergahı 

Rumelihisan, perşenbe 

Bektaşi 

175 - Şeyhabdullah Dergfıhı 

Kanlıca, perşenbe 

176 - Şeyhali Dergahı 

Eyyub, 0'.uklubayır, perşenbe 

177 - Şeyhıfzı Dergahı 

Unkııpanı, perşenbe 

Arsa 

178 - Şeyhkamil Dergahı 

Edimekapusu, pazar 

179 - Şeyhmurad Dergahı 

Eyyub, Nişancı, cuma 
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180 - Şeyhsadık Dergahı 

Üsküdar, Pazarbaşı, perşenbe 

181 - Şeyhsaid Dergahı 

Fındıklı, pazar 

Arsa 

182 - Şeyhselami Dergahı 

Eyyub, Haydarbaba, pazar 

183 - Şeyhselim Dergahı 

Üsküdar, Çınar, perşenbe 

184 - 'I'ahirağa Dergahı 

Aşıkpaııa, perşenbe 

185 - Tabirbaba Dergahı 

Büyükçamlıca, peı·şen be 

Bektaşi 

l 86 - Valdesu~~ Dergahı 

Edirnekapusu, perşenbo 

187 - Ve:ı:ir Dergahı 

Eyyub ,.perşenbe 

188 -- Yahyaef'endi Dergahı 

Bcı,iktıı.s, persenbe 

189 - Yahyazade Dergahı 

Yay'a, perşenbe 

190 - Yfışa Dergahı 

Beykoz, per§enbe 

191 - Zıbınışerif Dergahı 

.Ta§kasab ,pazar 

RiFA.i 

35 dergah 

192 - Alikuzu Dergahı 

( Çürüklük Dergahı) 

Kasımpaşa, cumartesi 

193 - Alyanak Dergahı 

Lalezar, perşenbe 

194 - Bekarbey Dergahı 

Hobyar, cumartesi 

195 - Cündi Dergahı 

Altımermer, pazartesi 

196 - Düğümlübaba .Dergahı 

(Arabacıbaşı Dergahı) 

Sultanamed, pazar 

197 - Hulviefendi Dergahı 

Şehremini, salı 

198 - Karababa Dergahı 

Atikali, salı 

199 - Karanuhud Dergahı 

Halıcılar, çarşanba 

200 - Karasarıklı . Dergahı 

Küçükmustafapaşa, pazartesi 

201 - Kılıcımehmedefendi Dergahı 

Mcvlevihanekapusu, pazar 
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21}2 - Kubbe Dergahı 

Fatih, Yenihamam , cuma 

203 - Miirfıfiefendi Dergahı 

Kasım.paşa, pazartesi 

204 - Osmanefendi Dergahı 

Topkapusu, cumartesi 

205 .- Paşababa Dergilı 

( Hoca Dergahı) 

Tophane, çarşanba 

206 - Raşidefendi Dergahı 

Fatih, Kadıçeşmesi, cuma 

207 - Saçlıefendi · Dergahı 

Küçükayasofya, pazar 

208 - Saifefendi Dergahı 

Şehremini, cuma 

209 - Saidı;awı Dergahı 

Küçükm.ustafapaşa, • perııen be 
210 - Salihefendi Dergahı 

Karagümrük, paıtartesi 

211 - Sancekdıı.ı' bergahı 

Ayasofya, cuma 

212 - Sandıkcışeyh Dergahı 

Üsküdar, Tabutcular, cumartesi 

213 - Saraçishak Dergahı 

Tavşantaşı, pazar 

214 - Seyyahşeyh Dergahı 

Kabasakal, pazar 

215 - Sultanosman Dergahı 

Otakcılar, cuma 

216 - Şerbetdar Dergahı 

Mol'agürani, cuma 

217 - Şeyhabdullah Dergahı 

Odabaşı Çarşısı, çarşanba 

218 - Şeyharif Dergahı 

Husrevpaşa; çarşanba 

219 - Şeyhhafız Dergahı 

Üsküdar, Menzilhane, perşenbe 

220 ~ · Şeyhmahmud Dergahı 

Üsküdar, Ahmediye, çarşanba 

221 - Şeyhnuri Dergahı 

Üsküdar, Tabaklar, rarşanbıı 

222 - Şeyhsırrı Dergahı 

Kıztaşı, pazar 

223 - Şeyhülislam Dergahı 

Eyyub, Babahaydar, perşenbe 

224 - Tarsfısi Dergahı 

Mev:evihanekapusu, cuma 

225 - Yahya.zade Dergab 

Eyyub, Camiikebir, pazartesi 

226 - Yeşiltulumba Dergahı 

Unkapanı, cuma 

İSTANBOL 
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SAADi. 

23 dergah 

227 - Abdüselam Dergahı 

( Kovacıdede Dergiil:ı) 

• Koska, pazartesi 

228 - Abidçelebi Dergahı 

Kadıçeşmesi, perşenbe 

?29 - Balçık Dergahı 

Defterdar, cumartesi 

230 - Caferpaşa Dergahı 

Eyyub, cuma 

231 . - Ciğerimdede Dergahı 

Kasımpaşa, pazartesi 

232 -- Çıı.kırağa Dergahı 

Edirneköprüsü, cuma 

233 - Ejder Dergahı 

J{aragUmrük, pazaı-tesi 

234 - Etyemez Dergahı 
Samatya, perı,ıenbe 

235 - Fındıkzade Dergahı 

. Yüksekkaldınm, pazartesi 

236 - Ganiefendi Dergahı 

(Hal!acbaba Dergahı) 

Üsküdar, Tabutcular, cuma 

237 - Hamidiye Dergahı 

Kadıköy, Kuşdili, pazar 

238 - Hasankudsieferidi Dergahı 

Mevlevihanekapusu, sah 
239 - Hasırcızi.de Dergahı 

Sütlüce, çarşanba 

240 - İsi.efendi dergi.hı 

Halıcılarköşkü, cuma 

241 - Kadem Dergahı 

( Halilhamidpa§a Dergahı) 

Davudpaşakalesi, sah 

242 - Kantarcıbaba Dergahı 

Gümüşsuyu, cuma 

243 - Malatyalıismai!ağa Deı·giihı 

Üsküdar, Ahinediye, salı 

244 - Raşidefendi Dergahı 

Şehremini, pazartesi 

24.5 - Sancakdar Dergahı 

Davudpaşaiskelesi, pazar 

246 - Seyfiefendi Dergahı 

Üsküdar, Çavuşderesi, pazar 

Arsa 

247 - Sır Dergahı · 

Otakcılar, cuma 

Arsa 
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248 - Şeyhcevher Dergahı 

Okmeydanı, salı 

Arsa 

249 - Taş'ıburun Dergal:ı 

(Lageri Dergahı) 

Eyyub, perşenbe 

SiNANl 

S dergah 

250 Haririmehmedefendi Dergahı 

Topkapusu, cumartesi 

251 - Ümmisinan Dergi.hı 

(Pişvayi Tarikat) 

DERGAHLAR 

Eyyub, Düğmeciler, çarşıınba 

252 - Zeka.izi.de Dergahı 

Şehremini, cuma 

SONBOLI 

l?S dergihı 

253- Beşikcizade Dergahı 

Davudpaşa, ·salı 

254 - Cihangirhasenefendi Dergahı 

Cihangir Camii, pazartesi 

255 - Çayır Dergahı 

(Safvetipaşa Dergal:ı) 

Silivrikapusu,_ pazar 

256 - Dırağman Dergahı 

_ Dırağman, çarşanba 

257 - Erdebil Dergahı 

Ayasofya, cuma 

258 - Ferruhkahya Dergahı 

Balat, cuma 

Arsa 

259 _ - Hacıevhad Dergahı 

Yedikule, pazartesi 

260 - Hacıkadın Dergahı 

Samııtya, perşenbe 

261 - İbrahimpaşa Dergahı 

Kumkapu, Nişancı, salı 

Arsa 

262 - Karamehmedpaşa Dergahı 

Aksaray, cuma 

263 -- Keşficaferefendi Dergahı 

Fındıklı, cumartesi 

264 - Koruk Dergahı 

Mollagirani, salı 

265 - Mel::medağa Dergahı 

Çarşanba, cumartesi 

266 - Merkezefendi Dergahı 



.DERGAHLAR 

Merkezefend( perşenbe 

267 - Mimaracem Dergahı 

Mevlevihanekapı..su, çnı·şanba 

268 - Mirahur .Dergahı 

Yedikule, pazar 

269 - Ramazanefendi Dergahı 

Kocamustafapaşa, pazartesi 

270 - Saç'ıhüseyinefendi Dergahı 

Üsküdar, Tabutcular, pazartesi 

271 - Sirkeci Dergahı 

Küçükmustafapaşa, çarşanba 

Arsa 

272 - Siva.si Dergahı 

Sultanselim, per§ienbe 

273 - Sivasi Dergahı 

(Pişvayi Tarikat) 

Eyyub, Nişancı, perşenbe 

274 - Sünbüleefendi Dergahı 

(Pişvayi Tarikat) 

Kocamustafapaşa, cuma 

275 - Şahsultan Dergahı 

Eyyub, salı 

şAeANi . 

25 dergah 

276 - Akşemseddn Dergahı 

Zeyı:ek, cuma 

277 - Altı1nizade Dergahı 

Ağayokuşu, pazartesi 

278 ..:.... Atikvalde Dergahı 
Üsküdar, pazar 

279 

280 

Aydınoğlu Dergahı 

Salkımsöğüdü, cuma 

Çınarlı Oergahı 

Üsküdar, Çavuşderesi, perşenbe 

281 - Durmuşdede Dergahı 

Rumelihisarı, çarşanba 

282 - Ekmel Dergahı 

Sofular, cumn. 

283 - Emirler Dergahı 

Silivrik:ıpu, cumartesi 

284 - Fahı·eddin-efendi Dergahı 

Maçka, perşenbe 

285 ,_ Hacıınüştak Dergahı 

Ağayokuşu, pazartesi 

286 - Kuşadalı Dergahı 
Aksaray, perşenbe 
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287 - Mahmudefendi Dei'gab 

Mevlevihan-akapusu dışı, cuma 

288 - Mehmedpaşa Dergahı 

Küçükayascfya, perşenbe 

289 - Nalçaçı Dergahı 

'Üsküdar, Tabak'ar, peı·şenbe 

290 - Nası1hizade Dergahı 

Üsküdar, doğancılar, cuma 

291 - Naziki Dergahı 

Ayasofya, p·arşen be 

.2D2 - Raufiefendi Dergahı 

Beykoz, pazar 

293 - Refetefendi Dergahı 

Çarşanba, çarşanba 

29 ı - Safvetipaşa Dergahı 

Üsküdar, .doğancılar, pazar 

295 Seyyidnizam Dergahı 

Silivrikapusu dışı, cumtı · 

296 - Şamiler Dergahı, 

Aksaray, p-ersenbe 

297 - Şeyhhafız Dergahı 

Beykoz, perşenbe 

298 - Şeyhismail Dergahı 

Yeniköy, salı 

299 - Şeyhrıimi Dergahı 

Üsküdar, Ahmediye, cumartesi 

300 - Ümıniahmed Dergahı 

Üsküdar, Çini\ çarşanba 

şAzELİ 

3 dergah 

301 :- Ertuğrul Dergahı 

Beşiktaş, cuma 

302 - Şazeli Dergahı , 

A.libeyköyü, cuma 

303 - Şazeli Dergahı 

Unkapanı, perşenbe 

UŞŞAK! 

4 dergah 

3o,ı - Hiili9elendi Dergahı 

Y edikule, Mirahır, cuma 

. 305 - Hocazade Dergahı 

Fatih, Haydar, pazartesi 

30G - Şa · cıziı.de Dergahı 

(Savaklar Dergahı) 

Eğrikapu dışı, pazar 

307 - Uşsaki Dergahı 

(Pişşayi Tarikat) 

Kasımpaşa, perşenbe 

"İSTANBUL · 
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DERGAH - Birinci Cihan Harbi sonun~ 
da, İstanbulun düşman işgaali altında bulun
duğu kara günler içinde yayınlanmış bir fikir 
ve sanat mecmuası;. ilk nushası 16 nisan 1921 
de çıkan ve onbeş günlük bir mecmua olan 
f<Dergah» ı istanbul Darülfürunu gencliği çı· 

karmışdır, imtiyaz sahibi Mustafa Nihad (Öz
ön) Beydir. Anadoludaki Milli Mücadele hare
ketine gönül bağı olan bir mecmua olmuş, dev
rin seçkin kalem sahiblerinden Yahya Kemal 
Beyatlı, Ahmed Haşim, Yakub Kadri Karaos
manoğlu, Mustafa Şekib Tunç, Falih Rıfkı 
Atay ve İsmail Hakkı Baltacıoğlu Dergahın 
yazı ailesinde bulunmuşlardır. Ömrü iki yıl ka
dar sürebilmiş, ancak 42 nusha çıkmışdır. 

Bibi.: Türk Ansiklopedisi 

DERİ - (B.: Debbağ,. Debbağhane, cild 8, 

sayfa 4325) 

DERiALİYYE - İstanbulun Osmanlı İm
paratcırluğu zamanında kullanıhnış isimlerin-
den biri, «Büyük Kapu», «Yüce Kapu» mana
sındadır. (B.: Deri saadet). 

DERİ CEKETLİ GENÇLER İkinci Ci-
han Harbinden sonra bilhassa Avrupada, İngil
tere, Fransa, İtalyada, ve sonra Amerika Bir
leşik Devletlerinde bir «Asi Genelik» nesli ye
tişmişdir; bunların hayat felsefesi «Existenti
alisme» olmuş, bundan ötürü kendilerine de 
Existentialis_t (Egzistansiyalist) denilmişdir; hiç 
bir nizam, örf, adet tanımayarak diledikleri gibi 
yaşamak, diledikleri kılık kiyafetde dolaşmak, 
dünya zevklerinin tatmini yolunda hicab ve 
korkuyu atmak, bu yolda hatta fuhuş, hatta ci
nayete varınca kaba kuvvet kullanmak kendile
rince mubah olmuş; ve kendi alemlerini teşhir 
ve bu yoldan karşının arzu ve ihtiraslarını tah
rik de zevkleri arasına girmişdir; mürahik oğ
lanlar, nevhat geneler, çocuk sayılacak kızlar, 
buluğ çağı içinde genç kızlar, bizim eski kalen
derlerin «göz zinası» dedikleri tahrik yolunda, 
yalın ayak, yarı çıplak nümayişli · kılıklara gir
mişlerdir. 

Ve nihayet apaş argosu kelime ve deyimler
le ve hatta küfürlerle dolu bir dil ile konuşmuş
lardır; bu arada müstehcen elfazı da sık ve yüz-·· 
leri kızarmadan sarf etmişlerdir. 

Resim, müzik, dans, bütün sanat telakkileri 
şehevi bir vahşet" gazesine bürünmüş, içlerin
den bu yeni anlamla hakiki sanatkarlar da ye-

tişmiş ve onlara bu asi gençlik bir put gibi tap
mışdır. Kaba taş devrinin sadece hayvan derile
ri ile örtülü insanları hatırlanarak deri panto
lonlar, deri ceketler asi gençlik tarafından öy
lesine benimsenmişdir ki batıda bir isimleri de 
«Deri Ceketliler» olmuşdur; bu isim Türk bası· 
nına «Meşin Ceketliler» diye geçmişdfr. 

Deri Ceketli bir genç nesli, kızlı oğlanlı, ge
rek sayı gerek ise cür'et ve cesaret bakımından 
batı ülkelerindeki emsalinden çok az ve çok 
zaif olarak büyük şehir İstanbulda da mevcud~ 
dur. Bizimkilerin de alameti farikaları, güzel
liği garabetde aranmış kiyafetleri, bu arada 

• deri ceketleri ve kaba dilleridir. Üniversiteli 
bir genç kız umumi bir yerde hiç utanmadan 
matrak kelimesini rahatca söylemiş, mesela 
bahsi kaybettim yerinde «şişdim» diyebilmiş, 

delikanlıların arkadaşa hitabları · da oğlandan 
bqzına «ulan» olmuşdur. İstanbulda, batıdaki 
asi• gençliğin ancak mukallidi, taslakcısı olan
lar da, kızlardan çok oğlanlar arasında görül
müşdür. 

Bu büyük sosyal konunun salahiyetde 
tedkiki, tahlili ve üzerinde kiymet hükümleri
ne varılması İstanbul Ansiklopedisinin sınırı 
dışındadır; yukardaki satırlar, zamanımızda De
ri Ceketlerin bir takım gençler arasında maçla 
olarak yayılması dolayısı ile_ kaydedilmişdir. 

Büyük kalender halk şairi asır dide Bitlis
li Ali Çamiç Ağa (B.: Çamiç Ağa, Bitlisli Ali, 
cild 7, sayfa 3700; Çıplak, cild 7, sayfa 3925) 
deri ceketli bir delikanlıyı şöyle tasvir ediyor 
ki bugün için bel ki bir hicviye, ilerisi için, bir 
devir üzerinde hüküm verdirtecek bir vesika
dır: 

Üç otuzu aşdım gönlümi\z tize 

Vuruldum Şilede bir servi naze 

Zemine çııplağı derya çapkını 

Plajda oynattı Çamiç aklını 

Pırpınlar şahı kayıkcı sandım 

Beyzade dediler billah utandım 

Dilinde türkcenin küfrü küspesi 

Firengin itine taldid kisvesi 

Atmış da hicabın o rüyi taze 

Bir turfa kılıkla olmuş kepaze 

t.llfr: _ .......... .,. ~-. _ ... , 
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Memeyi göbeği misali köçek 

Teşhiri marifet bilmiş o çiçek 

Saçlan görmemiş mikrıisı berber 

Hizanı zamana nümiine dilber 

Topuk vurup geçdi yanımdan güm gün, 

Nigahım perçemle oldu kördüğüm 

Ne lazım aşıka ismi soy adı 

Yetmez mi Çamiçe gözünün tadı 

Denizde kapkara yanmış da civan 

Şanında en uygun isim Deınirhac 

Karı kisbiı:ı dahi söylerim size 

Alıcı göz ile çekdim dikize 

Çıplak ten üstünde deri ceketi 

Bir kartıviziti ya etiketi 

Kapak yıldızı~ır atisi parlak 

Ama benim halim bak allak bullak 

Yüz yı,lın tortusu hey koca Çamiç 

Bırak ayram da artık viski ~ 

Unutmamalıdır deri ceketler, derisi kaba 
ve kesimi, dikişi kaba olarak memleketimizde, 
dolayısı ile bilhassa İstanbulda balıkcılar, ge
miciler, araba sürücüleri tarafından soğuklara, 
yağmurlara, deniz serpintilerine karşı koruyu· 
cu ve dayanıklı bir üstlük olarak geçen asır or· 
talarrndanbe:ı:i giyilegelmişdir, o deri ceketler ay· 
nı boydan kimseler tarafından zamanımızda da 
giyilegelmektedir. Kibardan, ricalden ava me
raklı kimseler tarafındanda, bilhassa ördek avı
na gidilirken giyilmişdir. Asi gençliğin şehir 
giyiminde deri ceketleri bunlarla karışdırma
malıdır. 

Hüsnü KINA YLI 

DERİCİLER SOKAĞI - 1934 Belediye Şe· 
hir Rehberine göre Beyoğlu kazasının Taksim 
Nahiyesinin Eskişehir Mahıdlesi ile Şişli Nahi· 
yesinin Bozkurt Mahallesinin müşterek sokak
larından; Eskişehir Mahallesinde Lalezar So
kağı ile Bozkurt Mahallesinde Kınalıkeklik 
Sokağının devamı olması gereken isimsiz bir 
sokak arasında uzanır (adı geçen rehberde Paf
ta 18/152 ve Pafta 19/153); bu sokağın büyük 

kısmı Eskişehir Mahallesi içindedir; adı geçen 
mahalleler arasında sınır olan Şahin Sokağı ile 
dört yol ağzı yaparak kesişir. Yerine gidilip bu 
setırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit edi
iemedi (eylül 1966). 

DERİCİ SOKAĞI - 1934 Belediye Şehlr 
Rehberine göre Galatada Kemankeş Kara Mus
tafa Paşa Mahallesi sokaklarından; Mumhane 
Caddesi ile Necati bey Caddesi arasında uzaıi
makdadır, Alipaşa Değirmen Sokağı ile dört 
yol ağzı yaparak kesişir (B.Ş.R. pafta_ 15/133); 
şu satırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit 
edilemedi (ekim 1966). 

DERİCİ ZEYNEL SOKAĞI - Kadıköyün
de Kuşdili semtinin yo_llarından, eski Kuşdili 
Çayırının kuzey-doğu kenarından geçen Mah
mud Baba Sokağı ile Söğüdlüçeşme Caddesi 
(Kadıköy-Gazhane yolu) arasında uzanır (1934 
Belediye Şehir Rehberi, pafta 29). İki araba 
geçecek genişlikde kaba taş döşeli bir yoldur. 
Dördü ahşab ve geri kalanı kagir 2-3 katlı ev
ler arasından geçer; 2 berber dükkanı, 1 kun
dura tamircisi, 1 Odun deposu (Üçler Deposu), 
1 doğrama atölyesi (Ekşi oğlu Kardeşler) var
dır; Söğüdlüçeşme Caddesi üzerinde bulunan 
Turan Fırının yan kapusti da bu sokağa açılır; 
kapu numaraları 1-19 ve 2-22 dir (ekim 1966). 

Halid ERAKDAN 

DERİN KUYU SOKAĞI - Kumkapuda Ni
şanca ve Mimar Kemaleddin mahalleleri ara
sında bir sınır yoldur (1934 B.Ş.R. pafta 3/no. 
32. 33). Şeyh Şamil Sokağı ile Ağaçeşmesi So
kağı arasında uzanır; Çobançavuş Medresesi 
Sokağı, Sünbül Sinan Sokağt, Çobançavuş So
kağı, Mücellid çıkmazı ve İkbal Sokağı ile ka
vuşakları vardır. Bir araba geçecek genişlikde, 
paket taşı döşeli, meyilli bozuk bir yoldur 
(ağustos 1964). 

Hakkı GÖKT'ORK 

DERİSAADET - İstanbulun, Osmanlı İm
paratorluğu zamanında kullanılmış isimlerin
den biri, «Saadetin Kapusu» manasındadır (B.: 
Asitane; İslam bol; İstanbul; Darü:lhilafe; Da
rüssaltana; Kostantiniyye; Derialiyye); bura
da kapudan kasıd devlet kapusudur, dolayısı 
ile bu isim İstanbulun devlet merkezi olduğu
nu ima eder; İstanbulun bu adını, der=kapu 
yerine dar=ev kelimesi ile Darüssaadet=Sa-
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adetevi şeklinde yazıb okuyanlar da olmuşdur. 
İstanbulun tabiat güzellikleri, zenginliği, her 
büyük şehir gibi halkına sağladığı türlü nim.et· 
ler, bu arada bir ilim ve irfan merkezi olması, 
İstanbula gelenlerin fikren yükselme imkanla
rını kolayca bulması beldeye böyle bir isim 
takılmış olmasını manalaşdırır. Bu isim yakın 
geçmişde bilhassa posta muhaberatında kulla
nılmışdır. 

DERMAN (Hak· 
kı) - Kimyager, 
eczacı ve ünlü ke· 
mani; değerli genç 
sanatkar ve mü
zik konuları yaza-
n Hilmi Rit (B.: , 
Rit, Hilmi) Hakkı 

Derman için: 
«Kırkbeş senedir 
musikimize hizmet 
ediyor, çalışının 

kimseye benzeme
mesi, taksimlerin· 
de elde ettiği eşsiz 
başarı onun kema Hakkı Derman 
nının en büyük (Resim: Agob Arad) 

hususiyetidir. Radyo ve sahnelerimizin bu kıy
metli sanatkarı, arkadaşran arasında çok · sevi
lir. Yakınlan ona· «Kaptan» diye hitabetmeyi 
alışkanlık edinmişlerdir. İyi kalbli, hakiki dost, 
müşfik aile reisi ve sayısız meziyetleri şahsın
da toplamışdır» diyor. 

Hakkı Derman hal tercemesini nieslekdaşı 
muharrire şöyle anlatmışdır : 

« 1907 senesinde İstanbul'da Kabataş semtin
de doğmuşum. Babamın ismi Ali, annemin ki 
Mebruredir. Musikiye ve bilhassa kemana olan 
hayranlığım küçük yaşta başlamış olmalı ki, 
10 yaşımda iken sünnet olduğum zaman, ba-,, 
bamdan bana sünnet hediyesi olarak keman al-i 
masını istedim. 12 yaşımda Beşiktaş Musiki 
Cemiyetine intisabettim. Cemiyet · reisi Hakki 
Süha Beydi (B.: Gezgin, Hakkı Süha) Neyzen 
İhsan Bey de hoca olarak bulunuyordu. Uzun 
seneler beraber olduğum ve arkadaşlık ettiğim 
merhum Şerif İçli ile, ilk defa bu Cemiyetde 
tanıştım. Dört beş sene kadar bu toplulukta 
bulundum. Bu arada, tahsilime de devam edi· 
yordum. Beşiktaş'taki Gazi Osman Paşa Lisesi
ni bitirdim, Eczacı Mektebine girdim, 1926 se
nesinde oradan da mezun oldum. Sahneye, ilk 

defa kemani :thsan Efendinin yanında stajyer 
olarak çıktım. 1928 de ilk İstanbul Radyosu'n
da, yayınlara girmeye başladım. 1930 senesinde 
Selahaddin Pınar ve Hafız Burhan merhumlar· 
la beraber çalışıyordum. 1931 de ilk Türk-Yu
nan dostluğunun kuruluşu münasebeti ile Ma
dam Venizelos'un himayelerp.nde Atina'daki 
«Tiyatro Olimpiya» da bir Türk Müziği konse
ri vermek üzere Yunanistan'a gittim. Bu seya
hatimde Akile Artun, Hafız Ahmed, Nuri Ha
lil Poyraz, Edip Erten merhumlarla Ahmed 

.Yatman arkadaşlarım vardı. Bir konser için git
tiğimiz Yunanistan'da bizi üç ay bırakmadılar 
ev Selanik, İskeçe, Gümülcinede çeşitli konser
ler verdik. Bu seyahatten çok iyi intibalarla 
yurda avdet ettik. 

1936 senesinde, Ankara Radyosu'nun ilk 
açılışına davet edildim. Bu tarihten itibaren 
Ankara Radyosu'nun yayınlarına devam eder
ken, Tıbbi Kimya ihtisası yapmak üzere 1937 
de Refik Saydan Enstitüsüne kimya asistanı 

olarak girdim. 1940 senesinde ihtisastmı taınam
lıyarak Belediye Kimyagerliğine tayin edildim. 
Ankara R-adyosu'nun kadrolu hale gelmesin
den sonra her iki tarafa devam imkanı kalma
yınca, musiki hayatını tercih ederek kendimi 
tamamen musikiye verdim. 1945 senesinde İs
tanbul'a geldim ve sahne konserlerine burada 
devam ettim. Bugünkü İstanbul Radyosu'nun 
ilk açıldığı günden beri yayınlara girmeye baş
ladım, halen de devam etmekteyim. 1945 sene
sinde İstanbul Belediyesi Konservatuvarı Türk 
Musikisi İcra Heyetine katıldım, şimdi de aynı 
heyette vazife görmekteyim. 

«Sanat hattralarım çokdur, ikisini anlata
yım; en önemlisi muhakkak ki, Atatürk ile il
gili olanıdır; Büyük Ata'ya 1932 yılında İstan
bul'da takdim edildim. Kendisine fasıl hizme· 
tim, 1936 senesinde Ankara'daki radyo faaliye
tim sırasında olmuşdur. İki üç günde bir beni 
huzurlarına çağırırlar, sevgi ve iltifatlarını ek
sik etmezlerdi. Bir gün, Hariciye Köşkünde ve
rilen bir davette, musiki icrasına başlamak üze
re iken ani olarak bana bir sual tevcih ettiler. 
Hayatımın en heyecanlı anını yaşadım diyebi
lirim. Şöyle ki, altmış kişilik heyeti ima: - Mu
sikiye başlamadan, evvela musiki nedir, bizi 
bu mevzuda tenvir edin!.. buyurdular. Kendi
mi toparladım. Daha önce huzurlarında bulun-

. duğvm bir sırada musikinin tarifini ağızların-
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dan dinlemiştim, onları konuşmama başlangıç 
yaptım. Çok hoşlarına gitti; Atanın musiki ta
rifi şu mealde idi: «Musiki, tabi~tta mevcut ni
zamsız sesleri, gürültüleri, patırdıları insanlı
ğın fikir, duygu ve nihayet ahlak vasıflarını 

yükseltici, terbiye edici bir nizam ve ahenge 
sokan, onu ses ve nağme ile ifade vasıtası hali
ne koyan insan zekasının yaratttğı yüksek sa
nat eseridir. (Atatürk, musikinin bu tarifini, 
8.11.1937 günü gece saat 2 de yapmışlardır)». 

«Bu tariften sonra, konuşmam çok beğenil
miş olacak ki, davetliler arasında bulunan Ak
şam gazetesi sahibi merhum Necmeddin Sadak 
Beye, sözlerimin başmakale olarak yazılması 

için gece yarısı emir verdiler ve, o gece İstan
bul'a telefonla yazı yazdırıldı, 14.1.1938 günü 
de imzam ile neşredildi. 

«Başımdan geçen hoş bir hadisedir. 1929 
senesinde İstanbul Radyosu'nun Büyük Posta
hane üstünde bulunduğu sırada, bir gece, ya
yın arasında taksim yapmam icabetti. Radyo 
neşriyatına. yeni katılrnışdım; heyecanlı oldu
ğum için, taksim yapacağım zaman arkadaşla
rıma stüdyoda beni yalnız bırakmalarını rica et
tim. O zaman stüdyo olan salonun bir kapısı 
açıktı ve arada bir perde vardı. Bu kapı merdi
ven sahanlığına açılırdı. Bir kış gecesi geçen va· 
kanın kahramanı, o zamanki postahanenin meş
hur kedisi oldu. · Şöyle ki, mikrofon salondaki 
perdenin tam arakasında idi. Tam taksime baş
ladığım sırada, perdenin arkasına gizlenmiş 

olan kedi tiz bir sesle miyavlamaya başladı. Şa
şırmıştım. Bu seslerin mikrofondan da duyu
lacağı korkusu içinde, taksimi yarıda bırakıp 

kediyi kovalamaya başladım. Yerime oturup 
kemanı elime alır almaz, kedi gene aynı yerde 
bitti ve tekrar miyavlamaya başladı. O gece, 
bu sahne birkaç defa tekerrür etti. Taksim bit
tiğinde, kan ter içinde idim. İki gün sonra, mu
zip bir arkadaşımdan şöyle bir kart aldım: «Ge
çen gece, radyoda hoş sesli bir soliste refakat 
etmeniz bizi son derece meınnun etti.» (Hilmi 
Rit, Hakkı Derman, Ses Mecmuası 1963). · 

DERMAN (Halil) - Hekim; bu satırların 
yazıldığı sırada İstanbul Tıb ·Fakültesinin Fiz
yoloji Enstitüsü doçenti bulunuyordu; 1912 de 
Geliboluda doğdu, Sabri Bey adında bir zatin 
oğludur; 1931 de Edirne Lisesinden mezun ol
du, 1937 de İstanbul Tıb Fakültesini bitirdi; 
1938 de Uzunköprü sıtma mücadele tabibi ol
du, aynı yıl içinde !stanbul Üniversitesi Tıb 

Fakültesine asistan olarak girdi,, 1942 de do
çent oldu; Bayan Müteyemmeh ile evlidir ve 
Aykut (doğ 1942), Sabri (doğ. 1949), Aydın 

(doğ 1953) adında üç evlad sahibidir. Almanca 
ve İngilizce bilir; «İstanbul Tahlil Laboratu
varı» nın kurucusudur. Tıb Cemiyeti, Tabfüle
rin Yardımlaşma Cemiyeti, G.F. Natur Winen
sehaftler, ve Türk Biyoloji Derneğinin üyesi
dir. Eserleri : «Fizyoloji Dersleri», «Diş Tabib
lerine Fizyoloji», ve muhtelif dillerde yayın

lanmış 38 mesleki travag. 
Bibi.: Kim Kimdir Ansiklopedisi 

DERMAN SOKAĞI - Boğaziçinin Anado
lu yakasında Kandilli Köyünün yollarından; 

köyün yalı boyuna nisbetle çok iç kısmındadır, 
Halat Sokağı ile Hanımoğlu Yokuşu arasında 
uzanır; Kandilli Kuyu Sokağı, Konuk Sokağı, 
Kandilli bağçe aralığı. Fahri paşa sokağı, Kan
dilli Bağçe Sokağı ile kavuşakları vardır (1934 
Belediye .Şehir Rehberi, pafta 26/Kandilli). So
kakda 12 ahşab ev vardır ve hemen hepsi ba
kımsız,köhne evlerdir; bir kaç tane de yeni be
ton bina yapılmışdır; Kandilli bağçe Sokağın
da bulunan Rum Ortodoks Metamorfosis Kili
sesinin arka kısmında ve bu sokak üzerinde 
Rum İlk Okulunu bulunmaktadır; 20 kadar öğ
rencisi Boğazın diğer köylerinden gelmektedir, 
ve bu suretle kapanmamasına çalışılmaktadır. 
Kapu numaralan 1-39 ve 2-34 dür. (ekim 

. 1966). 
Halid ERAKDAN 

DERMASONOĞLU (Yani) - 1966 yılı 
ağustosu başında karısının kabadayı jigolosu
nun karşılarına çıkması üzerine, zedelenmiş ai
le şeref ve namusun üzüntüsüne eklenen asa
biyet ve korku ile ölmüş zengin bir rum boya 
tüccarı; büyüğü 12 yaşında iki çocuk sahibi 
olan 35 yaşındaki Bayan Eleni Dermasoğlu iki 
sene evvel Beyoğlunda balık madrabazı Yosif 
Frangopulos adında ayak takımından bir ka
badayı ile sevişmiş ve ona ram, iki sene birlik
de yaşadıktan sonra jigolusunu terketmiş, · fa
kat kaldırım delikanlısı bayanının peşini hı· 

rakmamışdır; çeşidli kabadayılığın revacda ol
duğu devrimizde balık madrabazı şehbaz da 
Dermasoğullarına aşırı derecede musallat ol
muş, bu yüzden hakkında dava açılmış ve zabı
ta tarafından da kadını rahatsız etmemesi Yo
sif' e tenbih edilmiş; buna rağmen kabadayı 

gene Eleniyi takibde devam ·etmiş ve bir gün, 
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karısı, kaynanası ve iki çocuğu ile Modada oto• 
mobil ile dolaşan Yani Dennasonoğlunun önü· 
ne çıkmış, ıslık çalmak ve laf atmak suretiyle 
nümayişde bulunmuş, Eleni de karşılık verince 
haysiyetli tüccar koca, bir beyin kanaması ile 
düşmüş ve kaldırıldığı Haydarpaşa Nümune 
Hastahanesinde ölmüşdür (B.: Kabadayı). 

Burhaneddin OLKER 

DERNEK SOKAĞI - Taksimde Şehid 
Muhtarbey Mahallesi sokaklarından; Tarlaba
şı Caddesi ile Keresteci Receb Sokağı arasında 
uzanır bir . dirsekli bir sokak (1934 Belediye Şe-
hir Rehberi, pafta 19/147). 1 

Tarlabaşı Caddesi tarafından gelindiğine 

göre iki araba geçecek genişlikde v_e paket ta
şı döşelidir; keskin bir dirsekle kırılan soka
ğın ikinci hem daralır, hem de bir yokuş yol
olur, bu kısmın zemini de kabataş döşelidir. 3-4 
katlt kagir eski apartmanlar arasından geçer, 
binaların alt katları dükkan, mağaza, atöliye
dir; sokak bir · çarşı boyudur: 2 berber, 4 muh
telif eşya tamiri atöliyesi, 1 hallaç, 1 nikel kap
lamacı, 1 kaynak-torna-tesviye atöliyesi, 1 em· 
lak bürosu vardır. Kapu numaraları 1-21 ve 
2-18 dir (ekim 1966). 

Halid ERA.KDAN 

DERNE SOKAĞI - Beşiktaş İlçesi mer
kez nahiyesinin Sinanpaşa, Türk Ali ve Cihan
nüma mahalleleri arasında sınır yoldur; Ma
şuklar Sokağı ile Selamlık Caddesi arasında 
uzanır, İlhan Sokağı ile dört yol ağzı . yaparak 
kesişir (1934 Belediye Şehir Rehberi, Pafta 
20/173. 174, 176). 

Maşuklar Sokağı . tarafından gelindiğine 
göre bir araba geçecek genişlikde paket taşı 

döşeli dik bir yokuş olarak başlar; llhan Soka
_e;ı ile kesişdikden sonra düzleşir ve zemin1 ka
bataş döşeli bir yol olur. Bu sokak üzerinde iki
si ikişer ve biri üç k.atlı üç kagir ev ile kapusu 
!Ihan Sokağında Surp Astvazazin Ermeni Ki
lisesi v-ardır (nisan 1966). 

Hakkı GÖKTORK 

DERSAN (Kazım Şinasi) - Ünlü gazete
ci, Akşam Gazetesinin kurucularından biri; 
aslı Giridli olub 1888 de orada doğmuşdur; Li
se tahsilinden sonra Parisde Sorbon Üniversi
tesi İctimai tlimler Akademisini bitirmişdir. 
Birinci Cihan Harbinde Hiialiahmer Cemiye
tinde (Kızılay) çok büyük hizmetleri görül
m üşdür; 1918 mütarekesinin kara işgal günle-

rinde İstanbul
da Falih Rıfkı, 
Necmeddin Sa
dık ve Ali Naci 
Beylerle Akşam 
Gazetesinin dört 
kurucusundan 
biri olmuş, Ana
doludaki Milli 
Mücadeleyi ts
tanbuldan des
tekleyen bu ga
zetenin idari işle 
rini üzerine al -
mış, ve çok müş 
kil şartlar içinde 
bu ağır işi mu
mavaffakiyetl e 

Kazım Şinasi Dersan 

(Resim: Agob Arad) 

başarmışdır (B.: Akşam Gazetesi, Cild 1, say
fa 545; Atay, Falih Rıfkt, cild 3, sayfa 1260; Ka
racan, Ali Naci; Sadak, Necmeddin) . Falih Rıf
kı ve Ali Naci Beyler Cumhuriyet devrinde 
Akşamdan ayrıldıkdan sonra gazeteyi Necmed
din Sadık Beyle birlikde çıkarmaya devam et
mişler; Necmeddin Sadık'ın .vefatından sonra 
gazetenin bütün yükü ve mes'uliyeti Kazım 

Şinasi Dersan'a kalmışdır; 1957 de Akşamı Ma
lik Yolaç'a devretmiş ve gazetecilikden çekil
mişdir. Uzun müddet İstanbul Ticaret Odası 
idare kurulunda çalışmış olan bu meşhur ga
zeteci 1961-1962 · arasında hastalanmış ve 27 
mart 1964 de vefat etmişdir. Bir gazete idareci
si olarak çok hesabi, fakat gaayetle dürüst bir 
kimse olarak tanınmışdı, Akşam Gazetesinin 
müntenlerine taahhüdleri ve tediyeleri son de
recede intizam ve ciddiyet ile ifa edilirdi; bu 
bakımdan İstanbul gazeteciliğini eski laüba:Ii
Iiğinden kurtarıp, meşhur adı ile Babiali Cad
desine iş ahlakı getirmiş olan kimselerden bi
ridir. 

DERSHANE SOKAĞI - Şişlide Gazi Ha
laskar Mahallesinin sokaklarından; · Vali kona
ğı Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Hal~skar 
Gazi Caaddesinin kavuşak nokdası (Harbiye 
Meydancığı) ile Zafer Sokağı arasında, ve Ha
laskar Gazi Caddesine paralel olarak uzanır; 
yaya kaldırımlı bir asfalt yoldur, bütün bina
ları 6-7 katlı beton . apartımanlardır. Meydan
cık tarafındaki başında bir Hamidiye çeşmesi 
vardır. Sokakda emlak bürosu, berber, tuha
fiyeci, elektrikci; kunduracı ve bakkal dükkan-
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ları vardır. Kapu numaraları 1-49 ve 2-28 dir. 
Bu sokağın Harbiye meydancığı köşesindeki 
Lotus Çiçek Mağazası, selsebilli duvarları ile 
çiçek mağazaların~ en güzellerinden biridir. 
( ekim 1966). 

DERSİAM ~ İslami ilimler üzerinde, halk
dan istekli olanlara camilerde ders veren ule
manın unvanı; M. Zeki Pakalın «Osmanlı Ta
rih Deyimleri ve Terimleri,. isimli eserinde 
«Dersiam» maddesinde: «Medreselerde talebe
ye ders veren müderrislerin unvanı idi» diyor 
ki sürçme, zühul diyerek hoş görülmesi zor çok 
büyük bir hatadır; önemle tekrarlayalım ki 
medreselerde ders veren hocaların unvanı 
«müderris», camilerde ders veren hocaların 

unvanı da «dersiam» dır (B.: Cami Dersleri, 
cild 6, sayfa 3356) . Dersiamlık ulema arasında 
müderrislikden üstün bilinirdi. 

DERSİAM SOKAĞI - Fatih İlç,esinin Ka
ragümrük Bucağının Muhteı.% İskender Ma
hallesi Sokaklarından; Eskialipaşa Caddesi ile 
Fevzipaşa Caddesi arasında uzanır, Lüleciyek
ta Sokağı ile dört yol ağzı yaparak kesişir 
(1934 Belediye Şehir Rehberi, Pafta 7/90). Bir 
araba geçecek genişlikde ve kabataş döşelidir; 
üzerinde bir ahşab, bir yan kagir ve dört be
ton ev ile 1 elektrikci, 1 terzi, 1 berber dükka
nı ve 1 kahvehane vardır; Fevzipaşa Caddesine 
altı basamak merdivenle inip bağlanır (nisan 
1966). 

Hakkı GÖKTÜRK 

DERSVEKİLİ - Eski İstanbul uleması 
arasında camilerde halka ders vermek, med
reselerde talebeye ders vermekden çok üstün 
bir ilmi ehliyet bilinirdi, çok derin ve geniş 
bilgi sahibi olmak gerekirdi; cami dersleri ve
ren ulemanın resmi unvanı «Dersiam» idi, Şey
hülislam olan kimseler de, kadim bir ilmiye 
geleneği olarak İstanbulda Bayazıd Camiinde 
dersiamlık yaparlardı. Fakat bu dersleri bizzat 
vermezler, bir şeref dersinden sonra ulemadan 
yetkili bir zati vekil tayin ederlerdi ki unvanı 
«Dersvekili» idi. (B.: Dersiam; Cami Dersleri, 
cild 6, sayfa 3356). 

DERSVEKILİ SOKAĞI - Fatih İlçesinin 
merkez bucağının Sinanağa Mahallesi sokakla
rından; Haliç Caddesi ile Kırbaç Sokağı ara
sında uzanır; Kırbaç Sokağı ile birleşdiği nok

ta, Nevşehirli İbrahim Paşa Caddesi ile Mıhcı-

lar Caddesinin kavuşak noktaları olan bir dört 
yol ağzıdır; Kadıçeşmesi Sokağı, Yesarizade 
Caddesi, Mektebli Sokağı ile kavuşakları var·· 
dır, ve hatta Nazif Sokağı ile dört yol ağzı ya
parak kesişir (1934 Belediye . Şehir Rehberi, 
Pafta 6/94). Haliç Caddesi tarafından gelindi
ğine göre bir araba rahat geçecek genişlikde 
ve paket taşı döşeli olarak başlar; sağ taraf da, 
Karadeniz Medreseleri arasından geçerek Fa
tih Camii av !usuna çıkan iki isimsiz aralık yol 
vardır. Eski bir yangın yerinde açılmış olan bu 
sokağın iki kenarındaki binalar büyüklü kü
çüklü kagir ve beton evler ve apartımanlardır, 
kapu numaraları 1-55, ve 2-78 dir. (nisan 
1966). 

Hakkı GÖKTÖRK 

DERTLİ -:-- (B.: Derdli). 

DERVİŞ - Dilimize farscadan alınmış 
isim; . aslında «dilenci» anlamındadır, fakat 
Türkçede «fakir, muhtaç; dünya zevk ve ma
hndan el çekerek ömrünü ibadet ve riyazet ile 
geçiren kimse; bir dini tarikatin mensubu kim
se~ anlamlarında kullanılır. 

Bu isim üzerine bilhassa İstanbul ağzı ile 
çok güzel sözler vardır: 

Derviş olan dilıiş (gönlü y9:ralı, aşık) olur 

Eger gani, eger derviş! para ile biter her İş 

Derviş şeyhine: «Baba! .. himmet! .. u dem.iıı; şeyhi de 

· dervişine: «Oğul.. hizmet! .. » demiş. 

Dervişin fikri ne ise, zikri o dur. 

Gavurun tenbeli keşiş, müslümanın tenbeli derviş. 

Derviş tekkede, hacı Mekkede. 

Sünbülzade Vehbi Efendi bu ismi çok ağır, 
fakat Hüseyin Kazım Bey tarafından Maarif 
Vekaleti baskısı büyük lugatına alınacak ka
dar meşhur şu hicviyede kullanmışdır : 

G ...... cübey Tekkesi Dervişi idi 

Halkaya girme büyük işi idi. 

Derviş batı türkleri tarafı.ndan erkek şahıs 
ismi olarak da kullanılmışdır; Derviş adını ta
şıyan İstanbullu veya İstanbulda şöhret olinuş 
kimseler pek çokdur. 

DERVİŞ - Eski İstanbul balıkçıları tara
fından Kırlangıç Balığının yavrusuna verilmiş 
isim, ağlardan çıkdıkları zaman bir balıkcı an'a
nesi olarak hemen denize atılır, azad edilirler
di (B.: Kırlangıç Balığı); bu isim halen unu
tulmuş gibidir, azad an'anesi devam ediyor mu, 
tahkik imkanını bulamadık (1964). 
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DERVİŞ · (Bezirganzad.e) Onaltıncı asır 
ortalarında güzelliği ile nam alınış İstanbul ci
vanlarından, şair Cemali Ahmed şehrengizinde 
şöyle öğülmüşdür : 

Biri Derviş bezirginzide 

Kapusunda niee şehler fütıade 

N ola medhile dehri eylesem pür 

Bana da kalacak dellilllığıdür 

Fahri DÜNGELEN 

DERVİŞ (Cennetgülü) - 1885 ile 1890 ara
sında hem yüzünün hem de sesi'nin güzelliği 
ile tanınmış Kasımpaşalı genç bir hallac; Ka
sımpaşa Mevlevihanesinde de zakirlik ederdi. 
Devrin büyük kalender halk şairi Tophane ka
tibelerinden Üsküdarlı Aşık Razi, kendi tabi
ri ile «neveda» bir gazelinde bu hallac güzeli 
gene zakirin adını kaydetmişdir: 

Kanda varsam rıizü şeb pek rlndine eylendim 

Hıilü şana muvıihk tizelerle peylendim 

Molla oldu.in medrese höcresinde çömezim 

Hizmetimde pervane sine bubülü nedim 

Seyyah oldum dalanda can yoldaşım civelek 

Bir çizmeli pür silah .fedai şehlevendim 

Karadeniz Akdeniz deryalarda dolaşdım 

Çerez oldu çeş':rume çıplak kalyon- levendim 

~eryıi seyrine çıkdun pırpırı ş&hi şehbaz 

Nevcivan ·hamlacının zevrakçesine bindim 

Gerınıibei safii.da ham gümüşden yapulu 

Dellaki aşkhaz oldıı enisi şekerhandim 

· Mestine cUvesiyle bir hüti tersii.beçe 

Meyhaneye vardıkda kadmkirıın efendim 

Hümıi pervaz o şı}bi mevlevinin kakülü 

Çillehinei aşkda gerdenimİle kemendirn 

Tenniirei beyzıi)lı lıibis Zikir Dervişim 

Payi mihrabı aşkım fetıiyı dllpesendim 

Destinde kemanesi hal-lacın ınestinesi 

. Şöhreti «Cennetgül~ ol servi serbülendim 

Bu nev eda gazeli ~ın emriyle yaızdım 

Şahıma beğendirdim ve hem kendim beğendim 

Cevher ile nakşettim aşkımın tarihini 

«Tophıine Kaleminde katibi hünermendim» 

1sot (M. 188&-1887) 
vasıf Hiç 

DERVİŞ ( Çukurcu Mastor) - Geçen asrın 
ikinci yarısında yaşamış şehir eşkiyası güru
hundan bir serseri ve kaatil; aslı Dimetokalı 

idi; uzun boylu, palabıyıklı, kara kuru sırım gi
bi acı kuvvete sahih bir adam olub kıbti oldu
ğ~ da söylenirdi. Irz meselelerinden bir kaç de
fa hapse girip çıkmış; Ahırkapusunda harab 
kale bedeni üzerinde kendi adına nisbetle anı
lan bir kumar kahvehanesi işletir iken 1312 (M. 
1894-1895) yılında bir gece guya bir kumar kav
gası yüzünden yine sabıkalı güruhundan ve 
uygunsuz takımından Yamalı Ahmed ve Deli 
Şükrü isimlerinde iki ayakdaşı ile beraber Gü
müştopuk Mustafa adında abacılıkla geçinir 
bir delikanlıyı boğarak öldürmüşlerdi. Deli
kanlının cesedini denize atarak yok etmek is
terler iken kola çıkmış zabtiyeler tarafından 

suç üstü yaJcalanarak uzun bir muhakemeden, 
ve şenaatlerini itirafdan sonra müebbed kale
bendliğe mahkum • olmuşlardı. Mastor Derviş 
Rodos Zındanına gönderilmişdi ki o sıra 35-40 
yaşlarında idi (B.: Dervişin Kahvehanesi; Mus
tafa, Gümü:ştopuk). 

DERVİŞ (Kayıkcı Poyrazlı) - 1885 ile 1890 
arasında Tophane İskelesi kayıkcılarından bıç

kın bir delikanlı; Kalender halk şairi Tophane 
tekebesinden Üsküdarlı Aşık Razi tarafından 
şu manzume ile övülmüşdür: 

;%fifa 
· Perçemi zer tin boy~ kemend 

Sevdim bir kayıkcı şiihi şehlevend 

<i.iı 

İskeleye nisbet Tophanelidir 

Top misali gürler avazı bülend 

Biık kaddi şimşida dayı revişe 

Piyi müşekkele sad hezıir pesend 

Teslim bayrağıdır keçe külaha 

Şıkırdım kesimi sardığı dülbend 

Pırpırılar şahı yalım ayaklı 

Tütön akçesine çözer kemerbend 

Tamam ezber etmiş kitabı aşkı 

Su:lku vefi bilir yari bi menend 
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Bıçkın işmarıyla mestine gamze 

Ademi igvada gaayet hünennend 

Hileti vahşeti sfıridir şahın 

Beyoğlundan nazik kopuk -dilpesend 

Bir gelir cihine Poyradı Den-iş 

Yılsufa Ayaza Ayvaza peyvend 

Aşık Razi alaka gösterdiği bu kopuk gen
cin yağlı boya bir boy portresini yapdırtmış ve 
o resmin yapılması üzerine de bir tarih yazmış
dır. Elimizde Kayıkcı Poyrazlı Dervişin port
resının soluk bir fotograf kopyası vardır ki 
Giuseppe Cavallini imzası güçlükle okunmuş
dur . . Razi kayıkcı oğlanın resmini bir keşişe 

yapdırdığını söylüyor, G. Cavallinin bir İtal
yan katolik rahibi sanatkar olması gerekir; ta
rih manzumesi de şudur : 

Sinemde gördükde o alton baıı 

Tasvirin çıkartmak oldu ilk iılnı 

O eli ayağı yüzdeki nakı,ı 

Aynen aldı yihu .. ressam keı,iıbn 

Tarihin · revnakı ondolroz Yllfl 

«Kayıkcım Poyrazlı kopuk Dervitim» 
1288 + 19=180'7 (M. 1889-1890) 

Tarih kayıkcı oğlanın 19 yaşı ile tamiyeli
dir. 

Visıf HİÇ 

DERVİŞ (Mızı.kah) - Üsküdarlı Halk şa
iri Aşık Razinin evrakı metrukesi arasında bir 
defterden öğrendiğimize göre geçe11 asır son
larında Çeşn1:emeydanı sandığı tulumbacılann
dan güzelliği ile meşhur bir mürahik delidan
lıdır ki Arnavud Mest-an adında birinin bir ka
dın veya kız dolayısı ile iftirası üzerine habse 
mahkum olmuş ve o devrin zından denilen 
mahbushanesinde gördüğü cevrü · cefaya ta
hammül edemeyerek intihar etmişdir. Aşık Ra
zi yakın alaka gösterdiği bu gencin macerası
nı nazmen tesbit etmek istemiş, her biri on 
dörder beyitlik üç fasıl yazmış, fakat her ne 
sebebden ise manzumesini tamamlayamamış

dır. Güzel Dervişi ilk defa oJarak bir deniz ha
mamında görüb tanıyan Aşık Razi, onun o za
manlar türlü edebsizlikleri ile meşhur Tersane
nin hayta tkaımı ile düşüb kalkdığını, bu arada 
tulumbacılığa da heves ettiğini, meyhaneler-

Mızıkalı Dervişin kabir taşı için çizibnit tulumba 

tepeliği resmi 

(Resim: Hüsnü) 

de akran ve emsali olmayan kimselerle işret et
tiğini ve bu yüzden Bahriye Sibyan Mzıkası ta
kımından koyu\duğunu söylediği halde deli
kanlının ölümüne kadar yol açan vak'adan hiç 
bahsetmemektedir, daha doğrusu o vak'ayı an~ 
'lata-cağı kısmı yazmamış, yazamamış, manzume 
tamamlanmamışdır. Manzume şudur: 

Yar peyledim Mızıkalı Dervişi 

Güzellikde Yusuf Peygamber eşi 

Deniz .· h~nda gördüm g~end'e 

Durdu selamına üç beş yüz kişi 

Tersine forması gaayetle açmış 

Hele levendine çapkın revişi 

Al kuşaklı ak uruba üstünde 

Mavi yakası var İngiliz işi 

Kamer~ yemeni gümüş nalçalı 

Topuk vura vura gör nümiyişi 

Soyonub bağlandı fürlşim futa 

Teni pakizesi laşek fildişi 

Cümle uşşikına yihô ı.,ekdinli 

Derya içre yüzer gördfim güneşi 

Bulub bir tazerô ref"ıki dilbaz 

El ense tutuşdu civan güreşi 

· KAküller perifan · ebıiiler çatık 

Güreşde görmeli feti serketi 
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Piyin bus iderek pes itti raldb 

Yere çalmak olma-z; öyle mehveşi 

Ateşi firıika yakdı hammamı 

01 şuhi serbazın çıkıb gidişi 

Ceng~ gider sanlbm o senlan aşk 
Elde tiril keman dalda tirkeşl 

Dal fesin altında perişan gümrah 

Sanki aşıkıdır zülfi zerkeşi 

Zb-vei revnakı hüsündür amma 
Gaddar çağdır henüz aşmış onheşi 

* 
Dervişin tafsili ahvali gerek 

Zira.ki şeytana uydu ol melek 

Pederine nisbet Tavşancılhdır 

Haki miderini sorarsan Erdek 

Irz ehli kanaat ehli evladı 

Ayağın temkinle rast atmak gerek 

Gözlerimin nuru gönlüm süriinı 

Bak ne oyun etti yarime Felek 

Tersinenin mıilum çok.dur çapkını 

Havfü hicabı yol yüzünde elek 

Tabanca bıçaklı içkici da)'!I. 

Çakır penpeler ki bükülmez bilek 

Umumanelerde gaco aftosler 

Kanadı alturda bir de civelek 

Flisikü fıicirler bi perva bi ıir 

Nahvet ile dirler Feleğe kelek 

İşte mıızikacı yari münlsbn 

Süğlün iken oldu yolunmuş leylek 

Hayata güruhuna uydurdu ayak 

Meyhıine meyhane işret iclerek 

Tulumbacılığa heves bağladı 

Dizlik mintan oldu ateşden gömlek 

Başda keçe külah aya~ yalın 

Belisın arası o fellek fellek 

--·v, .· r-.-~ 
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Çıkardı bakıra altun adını 

Matnıd oldu yazık yazık oldu pek 

* 
Vak'ai dilsôze yazdsun destan 

Ne cefalar çekdi ol şihi bütan 

Ne oyunlar itti ol toy civana 

Şl>I mel'un arnavud Debreli Mestan 

Hünkar tüfenkeisi zeyninde şaki 

Sureti beşerde kıpkızıl §e-Ytan 

Bir gece geldi koğuşa haber 

Yanıyor dediler Hançerli Bostan 

Çeşme Meydanından düşdiik yohara 

Y irim Derviş oldu nirı!,-yı atan 

Sandıkda sevişmiş ayaklanmaz 

Ben kulu)l\la öncü olmuş ol sultan 

~·· 
Ak dizUk al kuşak ak keçe kilWı 

A~ mı· olursa bir de al mintan 

Hem bıç]Qın edaya levend reftlıra 

V araşnuş gözlerde gaınzel fettan 

Celisin fetilar beş takım uşak 

Dervişdir içinde tek göze batan 

Güzellikden yana ınerdlikden yana 

Daldığı ateşler olur gilliştan 
'\.JR-11, ;;ag; 

Nıizii nahveti yok gurur ne bllmez 

O şilım günlünde arslandır yatan 

. ' 
ı\teşi Nemruda can halAsına 

Girmiş nevclvana atılmaz btifıtan 

Baban dellfil< idi bed maye bl ar 

Anan da malumdur kahbe çöp çatan 

Ey Debreli pelid '8ktı merdtıd 

Bre Allahdan kMk All iıdan utan 

-~•,:: ·-. 

Razinin defterinde, nahriye Si'ıyan Bando
sunun grup halinde çekilmiş ve o zamanlar Ma
himat Mecmuasında intişar etmiş meşhur re
simden kesilip saklanmış bir trapmetci çocuk 
resmi vardır, Derviş'in o çocuk olduğu muhak
kakdır. Bir de gemi resmi ile arma şeklinde tiı-
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lumba tepeliği resmi vardır; şaırın bir notun
dan o tepelik resminin Dervişin kabir taşına 

nakşedilmek üzere çizdirildiği anlaşılıyor ki, 
Razi masum ve mağdur müntehirin kabir taşı
nın kitabesini de hazırlamışdır. Kasımpaşada 

Kulaksız Mezarlığında olduğunu söylediği kab
re bu tepelik armalı taşı dikdirebilmiş midir bi
lemeyiz, mezkur mezarlığı karış karış aradık, 
Dervişin kabrini bulamadık. Aşik Razinin notu 
ile kabir taşı kitabesi metni şudur: 

«Matafi uşşak olan kabri pür nuru Kulaksızda olub 

sengi m:eızanna nakış olunacak tepelik armanın resmi ile 

kitibesidir. 

HüvelbAki 

Kurban oldu civan kahbe Niı;are 

Cümle yaranın.ı düşürdü nare 

Şalhi 'hüban idi amma biçare 

Gelin dostlar gelin hep ailaıalım 

Kabrinin başında vedalaşalım 

Çeşmemeydanı sandığı uşaklarından olub Debreli bir 

şakii mel'un ve merdiidun bühtinı ile gördüğü hakarete 

ve hem cevrü cefaya tahammül idemeyüb henüz tazerü 

civan iken mahbushanede onyedi sili baharında canına 

kıyan elmerhum elmagfôr cennetmekan Derviş Be)·in 

ruhi paki için Elfaatiha. Sene 1304 (1886-1887)». 

Vasıf HİÇ 

DERVİŞ (Şekerci) - Geçen asır başların
da · yaşadığını tahmin ettiğimiz bir delikanlı, 

şehrengiz yollu yazılmış şu manzume ile övül
müşdür: 

O.erviş olmuş · anın ismi latifi 

Şimşad kaddi sülüs hattın elifi 

Kandi lehi anın şekerden leziz 

Muhaıbbeti anın canımdan aziz 

Şekerci H~ıdır şahın durağı 

Uşşaka ol handır gülistan bağı 

Payi anın uşşikına mihrabdir 

Kim ki anı göre bili harabdır 

Zülüf zencirinde divaneleri 

Söyletir anlara efsaneleri 

Sattığı sükkeri vaslü muhabbet 

Aldığı ol şalıın nakdi can elbet 

DERVİŞ (Şeyh Köçeği Ahmed) - Topha
ne Ketebesinden Üsküdarlı halk şairi Aşık Ra
zinin evrakı metrukesi arasındaki bir notuna 
göre, onyedinci asrın ilk yarısında Dördüncü 
Sultan Murad zamanmda devlet otoritesine 
meydan okumuş ve hatta silahlı bir isyanın 
başına geçmiş olan Sakarya Şeyhi adı ile meş
hur bektaşi babasının kendi adı Ahmed Derviş 
olup taze civanlık çağında İstanbulda Merdi
venli (Merdiven) Köyünde meşhur · Şahkulu 
Bektaşi Tekkesinde bulunmuş, orad~ adı bilin
meyen büyük Babanın şeyh köçeği (hususi 
uşağı) olmuş, ve Ş~hkulu Tekkesinden kaçdık~ 
dan sonra baş döndüren maceralı hayatına atıl
mışdır. 

Aşık Razi onbeş on altı yaşlarında iken 
bir maddeden babasına küsmüş, baba evinden 
kaçarak Şahkulu Tekkesine sığınmışdı (B.: 
Bektaşiler; cild 5, S. 2449); ölümünde Üskü
darlı Vasıf Hocanın eline geçen bir büyük san
dık dolusu evrakı arasından Şahkulu Tekke
sindeki günlerine aid bir deftercik çdonışdır; 
yukarda bahsettiğimiz notu oradan aynen nak
lediyoruz: 

«Bu fakirin Şahkulu Dergahı Şerifinde ba
bamız huzurunda teslim olup ayak mühürledi
ğimiz eyyam mutfakı şerifin yanındaki yeni 
hamam henüz inşa edilmemiş idi amma aynı 

mahal yine hamam olub kapudan girildikde 
sağlı sollu iki oda olup içerde halvet yok idi, 
üç kurna var idi, sağdaki odada canlar soyunur 
idik, soldaki oda zincir ile bağlı asma kilid ile 
mukaffel durur idi, ve kapusunun takında lal 
boya ve sülüs hat ile şu kitabe mastur idi : 

Makamdır 

Şehidi paki rahi akııu muhabbet gülgancei velayet 

Şeyh Köçeği Ahmed Derviş Baba e!;!şehir benamı Sa

karya Şeyhi, sene 1081 (Miladi 1670-1671) 

«Şehadeti giceridir riv.ayeti ile saferin do
kuzuncu gecesi kapusunun önüne hamamcı can 
bir kebir taş şamdan vaz idüb ta besabah mum 
yanardı. Bu makaamın temizliğine memur ol
duğumuzda, pencere yokdur, dört duvar zemi
ni tahta boş odanın bir cidarında beyaz üzeri
ne surh (kırmızı) ile şu levha manzurumuz ol
mağla anı da istinsah eyledik: 

Didei uş!;!ika bela 

Kiki pAyidir tutiya 

Yüzün sür gel eyle niyaz 

Makaamı Şeyhi Sakarya 
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Eyledi bunda beytutet 

Kaçan idi tize civan 

Anınçün gül kokar yi hu 

Hanlkah da gör 'bu divan 

Köçeki ,hoş cünbüş iken 

Baıın alup gitmiş ol şah 

Şihln u!.1(lu iane kaldı 

Aır.ıııla fahr id-er dergıih 

T4miyeyfe tarihini 

Yazdı bu aşıkı bi b6.k 
Güller başın çaldı yere 

«Şerha şerha vücfldi pib 

· Ahvill tevirih de masturdur». 

Tarih mısraı ebced hesabi ile 1068 tutar; 
yere çalınan güllerin başı «kef» harfidir ve 
20 karşılığıdır, 1068 den çikarılınca Sakarya 
Şeyhinin idam tarihi olan hicri 1048 yılı bulu
nur. Şahkulu Takkesinin tamirinde bu kadar 
kiymetli bir tarih vesikasının kayboluşu pek 
hazindir. · 

R. Ekrem Koçu «Dağ Padişahları» adlı 

eserinde Sakarya Şeyhinin hayatını tarihi bir 
hikaye çeşnisi ile şöyle anlatıyor : 

"Onyedinci asrın ilk yıllarında Eskişehir 
ile Bilecik arasmda Bozdağ' da Sakarya nehri 
kıyısında bir bektaşi tekkesi vardı. Önünde 
koca nehir gürül gürül akar, etrafı çam orman
ları ile kaplı, haşmetli bir güzelliğin aguuşun
da, uzakdan bakılınca şahin yuvası, içine giri
lince, mermer döşeli avlusu, avlusunda fiskiye
li havuzu, derviş odaları, şeyh köşkü, semaha
nesi, misafirhanesi ile türk yapı sanatının bir 
bediası idi. Kapusunun tahta kanatları üstüne 
güzel bir hat ile: «Girene kapumuz açık, yiye
ne aşımız hazır!» yazılmışdı. 

«Burada yaşayan canların, gül gibi kokma
salar dahi, yeşil yapraklar ortasında açmış al, 
sarı mor yaban şakayiklerini andıran bir haya
tı vardır; ilim ile irfan ile ilgisi olmayan, bir gü
zel gördüler mi hu deyip tapan, ar ve namus 
şişesini taşa çalıp kıran gönlü büyük aşıklar
dı; «iç bade, güzel sev, var ise aklü şuurun, 

Şeyh Köçeği Derviş 

(Ressam Münif Fehimln Kompozisyonu) 
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dünya var imiş, ya yok imiş ne umurun» diyen 
cehlin ağzı ile bir yol tutmuşlardı. 

«Miladın 1628 yılı ilk baharında bu bektiı.

şi tekkesine bir garip oğlancık gelip sığındı. 

Onbeş, onatlı yaşlarında, yalın ayak, üstünde 
partal, belki yüz yamalı şalvar ve mintan, ba
şında yağlı keçe külah, kirli bir dülbend, fakat 
vücud yapısı sağlam, eli ayağı düzgün, kaşı gö
zü yerinde, hatta bir melek gibi güzeldi, ve 
gözlerinde de zeka ışıkları oynaşırdı. Baba 
Efendi: 

- Bu oğlanda çehre var, çehresi ola:ıda 

cevher olur, tekkede kalsın; barınsın!. dedi. 
«Oğlanı soydular, hamama koydular, yı

kandı, paklandı, .bektaşi kılığına girdi, canlar
dan biri kahve ocağında bir köşe, ve o köşede 
bir koyun postu gösterdi : 

- Burada yatarsın.. dedi. 
«Oğlanın adı Ahmed'di. Elleri her işe yat

kın, ayakları da iş yolunda koşarlı çıkdı. Her 
işe canla başla sarıldı, her emı:e ve arzuya 
itaat etti. Bektaşiler nereli olduğunu ve · baba 
ocağını niçin terk ettiğini sormamışlardı, lü· 
zumu da yokdu. 

«Büyük Baba Efendi okuma yazma bilmez
di, bütün müridleri de öyle idi. Tekkede okur 
yazar Alaeddin Baha adında bir kişi vardı. Ba
ba Efendinin halifesi yerinde idi, tekkenin he
sabını, kitabını, da o tutardı. Bu Alaeddin Baba 
müstesna tekkedeki bütün canlar demlenirlerdi. 
Ahmed de, kah·tekkede, kah ormanda, kah ır

mak kenarında kurulan işret sofralarının ka
dehkarı oldu. Sesi de pek güzeldi,. nefesler öğ
rendi, okudu. Oyun da biliyordu, şarabı gürrenk 
ile keyf olup güzellik aşıkı rindlere köçeklik et
ti,hatta büyük baba efendinin :rİıahbub sakisi. 
ve köçeği oldu. 

« Yıllar yel gibi geçdi. Şeyh köçeği Ahmed 
yirmi bir yaşına basdı, bir tüvana yiğit oldu. 
Yalın ayağını pekçe basıp topuk vura vura yü
rürken yer sarsılırdı. Ortalık çakıl çakıl buz 
tutmuş iken nevcivanlık hararetinden yüzü
nün pul pul terlediği görülürdü. 

«Tekkeye Ahmedin ievend adımları ile iki 
saatlik yerde ve Sakarya kenarında Meşeli 
adında bir köy vardı, her hafta büyük pazar 
kurulurdu, o civarın en büyük pazarı idi.. Me· 
şelinin en zengin ağasının daridünyada biricik 
kızı bir yaz günü pazara gelmiş olan şeyh kö
çeği Ahmetli gördü, bir görüşd~ de delikanlı
ya gönül verdi. Alnında perişan kaküller, uzun 

saçları lüle lüle omuzlara dökülmüş, dilber yü
zünde karanfil bıyık ve kıvır kıvır civan sa
kalı, sinE!si uryan, gaayet serbest tavırlı, edalı, 

erkek işi iri kıyım çıplak ayakları ile leven
dane topuk vurarak yürüyen civelek Ahmed, 
elhak her kızın gönül vereceği şehbazdı. Fakat 
bektaşilerden nefret eden köy ağası kızının gö
nül kuşunu şeyh köçeği oğlanın kara perçemi
ne kondurduğunu öğrenince ateş püskürdü: 

- Bre ben kızımı Sakarya nehrine atarım, 
şu iki elimle boğarım da ağızları şarab kokan 
zındıklara köçeklik eder yalın ayaklı hiz oğla
na :kız vermem .. ırzım var, namusum var!.. de
di. 

«Meşeliden ve sair köylerden tekkeye ge
lip gidenler çok olurdu. Hatta köy imamları 
bu ziyaretleri hoş görmedikleri halde' yine gi
derlerdi, ve tekkedeki canların işret sofraları
na misafir olurlardı. Kısa da olsa bir zaman 
için ahret korkusunu atarl.ar, «ben doldurur, 
ben içerim, günah benim, kime ne .. » diyebilir
lerdi, dünya lezzetleri tadarlardı. Onların ağ
zı ile köy ağasIJlın sözü tekkeye geldi, Şeyh

köçeği Ahmed de:· 
- Bre ben de and içerim, o ağayı Sakarya 

nehrine atıp kızını aguuşi muhabbete çek~
rim! .. dedi. 

«Bu sıralardadır ki Ahmedin hamisi olan 
büyük baba efendi öldü. Halifesi Afaeddin 
Efendi baba postuna oturdu. Alaeddin Baba 
nefsinde gaayet perhizkar adamdı, tekkeden 
içki sofralarını, rindlik, aşıklık perdesi altın
da yüz kızartıcı nefis azgınlıklarını kaldırdı. 

Hele selefinin mahbub sa.kisine hiç yüz ver
medi. Tekkeden kaçırtmak için Ahmede her 
vesile ile hakaaret etti. Yatağını kahve ocağın
dan ahır sekisine kaldırttı, ahır küretti, ayak 
yollarını yıkattı. İnsan vücudu puladdan olsa 
dayanamayacağı kadar ağır iş altın_da ezdi. 

«İşret sofraları ortadan kalkınca tekkeye 
beş vakit namaz girmişdi. Ahmed namaz kıla
cak oldu, yalan yanlış abdest aldı, diğer canla
ra bakarak yatıp kalkacaktı, Alaeddin Baba: 
«Senin namazın ile cemaatin ibadeti fasid olur» 
diye kovdu. Oğlan namaza gelmedi, bu sefer 
de: «Zındık habis!.» diye yüzüne tükürdü .. De· 
likanlı her kötü muameleye tahammül etti: 

- Bu İ::ıize imtihandır .. sabır gerek!. dedi. 
«Yıllardır laübali bir hürriyete alışmış 

oİan diğer canlara da Alaeddin Babanın idare-
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si çok ağır gelmişdi. Bir müddet sonra mınl
tılar, homurtular, köşe köşe gizli dertleşmeler 
şikayetler başlad:ı. Ahmed bunu fırsat bildi; 
önce latife yollu : 

- Beni baba postuno oturtun, sizlere zev
kti _sefa, aşıklık ve muhabbet üzere bir nizam 
vereyim ki görün!. dedi. 

«Sonra işi ciddiye döktü. Sordular : 
- Ya Alaeddin Baba ne olacak? .. dediler. 
-'- Siz beni baba yapmaya karar. verin, ben 

Alaeddin Babaya buradan başını alıp gideceği 
yeri gösteririm.. dedi. 

«Ahmed tekkedeki canJarı kendinıe uy
durduktan sonra Alaeddin Baba bir gece ka
yıplara karışdı. Akşam yatmak üzere girdiği 
odası sabahleyin boş bulundu. Ahmede babayı 
ne yapdığını kimse sormadı; eski şeyhköçeğini 
baba postuna -0turttular. 

«Baba postuna oturan Şeyhköçeği Ahmed 
sözünü tuttu, evvela haramı ve günahı kaldır
dı: 

- Bizlere nefis ve arzuyu Tanrı vermiştir. 
Dünya onun eseridir, bütün dünya nimetleri 
ve lezzetleri de insanlara onwı lutfu, ihsanıdır, 
insanın perhiz ile nefsine azab eylemesi Tanrı
ya karşı nankörlüktür; ırz, namus, edeb, ha
ram, günah ham ruhların .uydurduğu şeyler
dir .. şu fani dünyada her lezzeti tatmak insa
nın hakkıdır .. dedi. 

«Kendisi gece ve gündüz işret sofrasından 
kalkmayarak en rezilaane fuhşiyatı hiç sıkıl

madan alenen yapmaya başladı. El altından da 
etrafa kendisinin «Mehdi» olduğunu yaydırt

tı : 

«Artık Kıyamet Günü yakındi, Ahmed 
Babayı yer yüzüne. kullarım son günlerinde 
onun irşadı ile mes'ud olsunlar diye, Tanrı yol
lamıştı. 

«Ahmed Baba işi güngünden azıttı: 
- Abdest, ·namaz, oruç yokdur.. Tanrıya 

ibadet nimetlerine şükür ile, aşk ve muhab
bet zevkü safadır! .. dedi. 

«Cahil köylüler bu şeytani telkinllre ko
layca kapıldılar, ve Şeyh Ahmede taparcasına 
bağlandılar. Artık «Sakarya Şeyhi» diye anıl

maya başlayan serserinin. şöhreti süratle yayıl
dı. Köylerden imamlar kovuldu. Şeyhin nüfu
zuna karşı köylü üzerindeki otoritelerini koru
maya çalışan köy ağahırının çiftlikleri yakıldı, 
yağma edildi. Sakarya Şeyhi intikam yolunda 

içdiği andı da yerine getirdi, Meşeli ağasını __ Sa
karya nehrine attırdı, kızını da, kocasının elin· 
den aldırtarak tekkeye kaldırttı, aguuşi mu
habbetine çekti. Tekkesine güzel güzel kızlar 

ve oğlanlar doldurdu. Çengi, köçek, iyşu işret, 

bir çılgınlık· bütün Sakarya vadisini tuttu. Boz
dağ Tekkesi Hasan Sabahın yer yüzü cenneti
ne benzedi. Buraya gelen köylüler, muhayvile
sinin sınırı dışında, çırıl çıplak hürriyet içinde 
nefis yolunda aklına geleni yapınca bir daha 
ayrılamadı. Sakarya Şeyhinin. yoluna başını 
koydu, onun uğrunda ölümü dahi hiçe saydı. 

'İçten içe yanıp da alevi birden bire çatıya sa
ran yangın gibi, Sakarya Şeyhinin ahvali Pa
dişaha aksedinceye kadar üç yıl geçti. ~ 

«1638 se,pesinde devrin Padişahı Dördüncü 
Sultan Murad Bağdad fethi niyeti ile sefere 
çıkmıştı. Ilgın konağında Eskişehir kadısı Pa- . 
dişahın huzuruna çıktı ve Sultan Muradın 

ayaklarına kandı : 

- Padişahım, Sakarya Şeyhi dedikleri 
Şeyh Ahmed Mehdilik iddiaeder bir dinsiz ah
laksız heriftir .. bütün Sakarya köyleri, Koca
eli ve Mudurnu tarafları ·tamamen onun sözü 
altındadır, dervişlerden, çobanlardan, eşkiya

dan, yalın ayaklı bağrı açık aşık makuulesi se
kiz binden ziyade silahendaz askerleri vardır, 
ihmal olunursa fitne gün günden büyür .. dedi. 

Sultan Murad Anadolu Beylerbeyisi Var
dar Ali Paşa'yı bir miktar askerle Sakarya 
Şeyhinin yakalanıp :kendisıine getirilmesdne 
memur etti. Bunu haber alan Şeyh Ahmed de 
müridleri ve yoluna baş koymuş levendleri ile 
cenge hazırlandı. Bozdağ eteklerinde bir gün 
seher vaktinden gün batıncaya kadar devam 
eden kanlı bir cenk oldu. Vardar Ali Paşa boz
guna uğradı, Tırhala ve Karahisar Sancak Bey
leri ile bin kadar askeri şehit düştü, ikibin ki
şi kadar da yaralandı. 

« V artlar Ali Paşa'nın bozulması Sultan 
Muradı Sakarya Şeyhine _karşı son derece gaza
ba getirdi .. Bu adamın mutlaka yakalanmasını 
istedi, ve bu işe bu sefer Çifteledi Osman Ağa 
memur edildi, hem tuttuğunu koparır takımın
dandı, hem de o hava.linin halkındandı, kayıp
lara karışan Şeyh Alaeddin'in de ahbapların
dandı. Yanına beşbin kadar asker koşuldu ki 
hepsi Rumeli tarafındandı. 

«Osman Ağa evvela sekiz on köylü ve ço
ban yakalattı, onları sözde Şeyh hakkında sor
guya çekiyormuş gibi görünerek: «Biz dahi 
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Şeyh babanın yolundayız .. tekkenin aşını ye
mişlerden ve kendisine inanmışlardanız.. biz
den encl,işesi olmasın.. Padişah emri yerine gel
sin diye şöyle bir dolanıp döneriz.» dedi.. Bu 
haber derhal Şeyhin kulağına ulaştı, ve gafle
te düşüp eski uslu.bu üzere keyif alemine düş
tü. Osman Ağa da son yakaladığı iki köylüyü 
işkenceye verip Şeyh Ahmedin dağdaki yeri
ni öğrendi, ve bir gece sabaha karşı, işret sof
rasının başında köçek oğlanlar oynatırken bas
tı. Kanlı bir çarpışma oldu, her iki taraf da ağır 
telefat verdi, Ahmed Baba ile on iki müridi de 
diri olarak ele geçirilip zincire vuruldular. 

«Sakarya Şeyhini çıril çıplak soydular, üs
tünde yalnız bir iç donu bıraktılar. bir de ba
şında siyah tülbent sarılı kula.hı kaldı. On iki 
müridi ile beraber o sırada Konya sahrasında 
butunan Padişahın yanına yaya olarak götü
rüldü. Yolda atları tırısa kaldırırlar, iplerle 
çekilerek koşdururlar, at ayağına yetişemezler, 
düşerler, sürünürler, kaldırıp tekrar koşturur
lardı. 

«Ordugahtaki otlağı hümayunda Sultan 
Murad Sakarya Şeyhini bizzat sorguya çekti: 

- Bakaa .. sen Hazreti İsayım der imişsin, 
doğru mu? .. diye sordu. 

Ahmed Baba: 
- Haşa .. ben üı;nmeti Muhammeddenim .. 

ama İsa Peygamberin 'gökten inmesini bekliyen
lerdenim.. dedi. 

Padişah Sakarya Şeyhinin, zincirbend ola
rak getirilmiş on iki müridinin gözleri önünde 
işkence ile idamını ferman etti. Cellad başı meş
hur Kara Ali Ahmed Babanın evvela el, ayak 
parmaklarını mafsal mafsal kesti, Şeyhin ağzın~ 
dan bir of, aman sesi işitilmedi, hatta yüzü bi
le kırışmadı. Sonra göğüsünün ve sırtının deri
si yüzüldü, o zaman Cellad Kara Aliye : 

- İşini çabuk çabuk görme cellad ağa, 
yaptıkların zevkime gidiyor, tadına doyayım!. 
dedi. Bunu duyanlar dehşet ve hayret içinde 
kaldılar. 

«Cellad Kara Ali çıplak vücudu ve üstün· 
de donu kan içinde kalmış Sakarya Şeyhini ba
şındaki kocaman siyah sarığı ile bir eşeğe bin
dirdi ve ordugahda dolaştırarak askere teşhir 
etti. Sonra tekrar işkenceye başladı, burnu, ku
lakları, elleri ve ayakları kesildi, ağzından yi
ne en küçük bir feryad çıkmadı, o hali ile bıra
kıldığı yerde öldü. Adamın bu meta.netine Pa-

dişah da şaşırdı. Sakarya Şeyhi acaba bir deli 
miydi? .. 

«Sultan Muradın emri ile Bozdağ Tekkesi 
ile o civarda bulunan kırk kadar köy temelle
rinden yıkılarak kaldırıldılar.» (R. Ekrem Ko
çu, Dağ Padişahları). 

Öyle tahmin ediyoruz ki Sakarya Şeyhi 
çok yakın bir dostuna çocukluğunda bir . ara 
Merdiven Köyündeki Şah kulu Tekkesinde bu
lunduğunu, belki de bu tekkede yıkılan eski ha
mam yanındaki odada yatar kalkar · tekkenin 
dellak canlarından olduğunu söylemiş olacak
dır, sonra bu dost, büyük kanlı vakadan canını 
kurtarmış, İstanbula gelecek Şahkulu Tekke
sinde Aşık Razinin bahsettiği makamı ihdas et
miş olaıcakdır. 

DERVİŞ (Yazıeı_zade) - Onaltıncı asırda 
yaşamış ve güzelliği ile nam alınış bir delikan
lı, şair Ulvi Çelebi İstanbul civanları şanında 
kaleme aldığı Şehrengiz isimli manzwn risale· 
sinde bu genci de şu beyitler ile övüyor : 

Bugün serd:efteri hubinı azade 

Güzel dlr isen eger Ya,;ı.cızide 

Anın Dervqdir namı şerifi 

Cihanı kul ider hulki latifi 

Dehanı gibi biç manendi yokdıv,ı; 

Gözün yaşı gibi uşşakı çokdur 

Rehi aşkında dil . piınili oldu 

Yolunda baş açık abdali · oldu 

Beni kul itti ol ıahi velayet 

İdersem nola dervişane hizmet 

DERVİŞ ABDİ - (B.: Abdi, Derviş, cild 1, 
sayfa 21). 

DERVİŞ ABDİ - (B.: Abdullah Efendi, 
Himmetza.de, cild 1, s~yfa 41). · 

DERViŞ AĞA - Geçen asır ortalarında ya
şamış «zenne» ye çıkar meşhur orta oyuncula
rından; hayatı hakkında başka bilgi edinile· 
metli. 

Bibl.: Ahmed Rasim, Muharrir buya. 

DERVİŞAH~ED SOKAĞI - 1934 Beledi
ye Şehir Rehberine göre Kasım.paşada Çatma
mescid MahaUesi sokaklarından; yerine gJ.di-
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lip bu satırların yazıldığı suradaki durumu tes
bit edilemedi (ekim 1966). 

DERVİŞ ALİ - (B.: Ali, Derviş, cHd 2, say
fa 612). 

DERVİŞALİ MAHALLESİ - Fatih İlçesi
nin Karagümruk bucağı mahallelerinden; aynı 
bucağın Beyceğiz, Haticesultan, Kaariye atikali
paşa, ve Fener Bucağının Kasım Göneni, Ha
mami muhiddin ve Katib muslihiddin mahalle
leri ile çevrilmişdir. 

1934 Belediye Şehir Rehberinde (Pafta 7, 
No. 108) Sınır yolları şunlardır: Drağman 
Caddesi (Kasım göna.ni, Hamami . muhiddin 
MahaUeleri ile), Saray ağası Caddesi (Katib 

muslihiddin mahallesi ile), Kurtağa Çeşmesi 

Sokağının bir kısmı, Drağman çukuru Sokağı, 
Karagümrük Karakol Sokağı, Hattat Rakım 
Sokağı (Beyceğiz Mahallesi ile), Fevzipaşa 

Caddesi (Hatice sultan Mahallesi ile), Salma
tomruk Caddesi (Kaariye atik alipaşa Mahal
lesi ile). 

Yine aynı rehbere göre. İç sokakları şun

lardır : Kurtağa çeşmesi Sokağının büyük kıs
mı, Kasım odaları Sokağı, Müftü Sokağı, Fa
izci Sokağı, Kasab Sokağı, Kozca Sokağı, 

Tetik Sokağı, Dolmuşkuyu Sokağı, Arı So
kağı, Eski Osmaniye Sokağı, Sena Sokağı, Se
na Yokuşu, Nakkaş Sai Sokağı, Kelebek So
kağı, Kanat Sokağı, Hasan fehmipaşa Cadde· 

Derviıali Mahallesi 
(1934 Beediye Sehir Rehberinden) 
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sinin büyük kısmı, Nureddin tekkesi Sokağı
nın bir kısmı, Canfeda Camii Sokağı, Açık baş 
Sokağı, Oyuk duvar Sokağı, Dervişali Sokağı, 
Alişah Sokağı, Kefevi Sokağı, Zülüflü Hüse
yin Çıkmazı, Tercüman Yunus Mescidi Soka
ğı, Bestekar servet Sokağı, Dilmaç Sokağının 
bir kısmı, Tercüman Yunus Sokağımn bir kıs
mı, Dolablı bostan Sokağının bir kısmı, Yahya
zade Sokağı, Drağman Camii Sokağı, Ananas 
Sokağı. 

'İstanbulun üç meşhur ve büyük çukur 
bostanından biri bu mahallededir (B.: Çukur
bostan); Bu mahallede 4 camii (Drağman, Ke
fevi, Dervişali, Kethüda.kadın Camileri, bu 
isimlere bakınız), 1 tekke (B.: Nureddin Der
gahı), 1 çeşme (Drağman çeşmesi), 23 dükkan 
ve 974 ev vardır, 1964 muhtarlık kütüğündeki 
nüfusu 6510 kişi idi.. 

Hakkı GÖKTÜRK 

DERVİŞALİ MESCİDİ - Karagümrükde 
kendi adını taşıyan mahallede Dilmaç · Soka
ğındadır; Hadikatül Cevami: «Dırağman kur-· 
bindedir, banisi mescidi mezburun kurbinde 
medfundur, mahallesi varclır» diyor. Tahsin Öz 
«İstanbul Camileri» isimli e~erinde şun-

Dervişali Mescidi 

(Resim: Ömer Tel) 

ları yazıyor:· «Banisi Üçüncü Murad devri ri
calinden olub cami XVI. Yüzyıhn ikinci yarı
sında yapılmış ve (H. 1227) 1812 de tecdid edil
mişdir. Duvarları kagir, çatısı ahşabdır. Mina
resi sekiz köşeli, alt kısmı taş ve tuğladan, üst 
kısmı köfekiden olup mihrab şeklinde pence
relidir». 

Karagümrükde kendi adını taşıyan Derviş 
ali Mahallesinde Dilmaç Sokağındadır. 

Bugün bağçe hüviyetine bürünmüş geniş 

bir avh.mun bir kenarına inşa edH:mişdir ;dik
dörtgen (mustatil) planlı bir. binadır. 

Son cemaat yerinin giriş kapusu mihrab 
hiz_asında olmayub sol yandadır; son cemaat 
yerinin, bu mescidin 1812 de tecdiden tamirin
de ilave edildiği söylenebilir. Son cemaat yeri
nin sağ ucu bölünmüş, bir imam-müezzin oda
ciğı haline konmuşdur. 

İbadet sahnının kapusunun üzerinde süliis
hat ile imzasız bir Besmele yazılır. İbadet salı
nı basıkca ve loş olup üstü düz tavanla örtül
müşdür. Ziyaretimiz tarihinde ağır basan ça
tıdan dolayı tavan içeriye doğru bombeli bir 
durum almış bulunuyordu. İbadet salını mih
rab duvarında iki, yan duvarlarda üçer ve son 
cemaat duvarında bir olmak üzere tek sıra ha
linde ve yuvarlak kemerli 9 pencere ile ışık

landırılmışdır. 

Mihrab yuvarlak kavislidir ve duvar için
dedir; süsleme kasdı ile yağlı boya ile perde-

a,..,,.!,--,,-:-=e-==~- . - .. - -

Dervişali Mescidi 

(Kroki plan: Ömer Tel) 
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ler, kandiller resmedilmiş ve maalesef ava.mi 
zevk ile sadece çirkinlik nümunesi olmuşdur. 

Minber ahşab ve oldu¼:ça yayvandır, onun 
da üzeri yağlı boyalı olup tezyini bir motif ta
şımaması isabet olmuşdur. 

Girişin iki yanında iki maksure vardır, bu 
maksurelerin üstündeki kadınlar mahfiline 
sağdaki maksfı.reden ahşab bir merdivenle çı

kılır. 

İbadet sahmda yer olduğu halde vaiz kür
süsünün sol yandaki pencerelerden birinin içi
ne yerleştirilmiş olması da garibdir. 

Mescidin en orjinal tarafı oldukça nadir 
görülen minaresidir. Mescidin sol tarafındaki, 
bu küçük minareye mihrab duvarının yanın
dan bir kapu ile girilir Minarenin kaidesi kes
me taştan inşa edilmiştir. Gövde sekiz göşeli

dir, ufki taş ve tuğla sıralarıyla örülmuştur. 

Şerefesi gövde içinde olup mihrab şeklinde 
sekiz pencerelidir. Minarenin, dolayısı ile mes
cidin eşsiz hususiyeti, minarenin sekiz köşeli 
piramid şeklindeki külahının üzerine alem ola
rak taşdan yapılmış bir edhemi derviş tacınm 
konmuş olmasıdır (B.: Edhemi Tac). 

Mescidin bir kaç mezardan ibaret haziresi 
çok perişandır. Banisi Derviş Ali'nin kabrine 
burada rastlanmamıştır. . Mahalle sakinlerinin 
bazıları da bu mezarın Topkapu'da olduğunu 
söylemişler ise de kesin olarak yeri belli değil
dir. Halen burada bulunan kabirler mescitte 
vaktiyle imamlık vazifesini gören bir kaç şa

hısla ailelerine a~ttir. 

Avlu kapusundan girilince sağda taş bile
zikli ve çıkırıklı bir kuyu, önünd,e abdest al
mak için tek musluklu bir taş tekne ve duvar 
yanında bir çeşmecik vardır; ziyaretimiz tari
hinde kuyu muattal, tekne ile çeşme de susuz 
idi. 

Mescid 1940 senesinde Hacı Tahir adında 
bir hayır sahibi tarafından tamir ettirilmiş, bu 
tamir esnasında hayli geniş o.lan avlusuna 
imam meşrfı.ta~ı bir de evceğiz yapılmışdır. 
Mescidin imamı Bay Dursun Begen 1960 yılın

dan, müezzini Bay Lütfi Eser de 1926 yılından 
beri bu vazifelerde bulunuyorlardı. Çok ba
kımlı, tertemiz bir mescid idi. 

Mescidin sokak duvarının mescid onune. 
gelen yerinde demir kafes çubuklu iki pence
re, bu pencereler arasında ve duvarın sokak 
yüzünde bir kitabe· vardır; duvar beton ile ta
mir edilirken üzerine beton çapakları sıçratıl-

mış, ayrıca yeşile de boyanmış, metni okuna
maz bir hale getirilmişdir (eylül 1966). 

Bib(: R. E. K., Erdem Yücel ve Hakkı Göktürk, Ge

zi notu. 

DERVİŞALİ SOKAĞI - Fatih İlçesinin 
Karagümrük Nahiyesinde Dervişali Mahallesi 
Sokaklarından, Kefevi Sokağı ile Alişah Soka
ğı arasında uzanır bir aralık sokakdır (1934 Be
lediye Şehir Rehberi, Pafta 7, mahalle numa
rası 108). Alişah Sokağından gelindiğine göre 
bir araba geçecek genişlikde bir toprak yol olup 
üzerinde, yukarda adı geçen rehberde gösteril
mem,iş sağlı sollu iki çıkmaz sokakcık vardır; 
üçü ahşab 2-3 katlı evlerinin hepsi mutevazı ge
lirli aile meskenleridir; kapu numaraları 1-5 
ve 2-18 dir (nisan 1966). 

Hakkı GÖKTÜRK 

DERVİŞ BEY (Mısırlı) .:__ Onaltıncı asırda 
saray müteferrikaları arasında bulunmuş bir 
nakkaş ve ressam; hayatı hakkında bilgi edini
lemedi; Koca Mimar Sinandan sonra hassa baş 
mimar olan Davud Ağanın yapdığı incili Köş
kün iç tezyinatında çahşdığına dair müverrih 
Ahmed Refik Beyin «Alimler ve Sanatkarlar» 
isimli eserinin Mimar Davud Ağa bahsinde çok 
mübhem bir kayıd vardır. 

O asrın büyük müverrihlerinden Seleanik
li Mustafa Efendi; Derviş Beyin, Üçüncü Sul
tan Murad zamanında Mısır teftişine memur f.b
rahim Paşanın tarafından 1585 de İstanbula dö
nerken İbrahim Bey adında ünlü bir kuyumcu 
ile beraber• İstanbula getirildiğini kaydediyor, 
ve bu iki sanatkarın, İbrahim Paşanın Mısırdan 
padişaha hediye olarak getirdiği meşhur mu
rassa altın tahtı· sarayda kurmaya memur edil
diklerini .ilave ediyor. 

DERVİŞ ÇELEBİ (Tophaneli) - On altıncı 
asırda yaşamış bir hattat; halveti dervişlerin
den olub asıl adı Mehmed'dir; Mütevellizade 
diye anılırdı; asrının en büyük üstadlarından 
Ahmed Şemseddin· Karahisariden sülüs ve ne
sih yazı meşketmiş, bir ara üstadın hizmetinde 
de bulunmuş, bu münasebet ile de «Karahisari 
Dervişi» diye anılmışdı; hicri 1000 (1591-1592) 
yılından önce vefat etmiş, Halicde Sütlücede 
Caferabad Tekkesi mezarlığında üsta<;lının kab
ri yanına defnedilmişdir; ünlü hattatlardan De
mircikulu Yusuf Efendi bu Derviş Çelebinin ye
tişdirmesidir. 

Bibi.: Mustakimziide, Tuhfei Hatta.tin. 



' 
DERVİŞ EFENDİ 

DERVİŞ EFENDİ (Aygıriınam Mehmed) -
XVIII. yi.ız yıl sonları ile XIX. yüz yıl 

başında yaşamış ulemadan, Üçüncü Sultan Se
limin girişdiği ıslahata karşı direnen taassubun 
şöhretli temsilcilerinden ve dolayısı ile Sultan 
Selimin can düşmanlarından; aslının nereli ol
duğu ve doğum tarihi bilinmiyor; ilmiye mes
leğinde Rumeli Kadıaskerliği payesine kadar 
yükselmişdi. 1807 de Sultan Selime ve Nizami 
Cedid'e karşı Kabakcı Mustafa ve Boğaz Ya
makları ayaklanmasında, ihtilalci askerin iste
ği üzerine Sekbanbaşılıkda bulunmuş Osmaıı 

Ağa adında biriyle beraber Saraya Şehzade 

Mustafa ile Şehzade Mahmutlu herhangi bir 
suikasddan korumak üzere gönderilmişdi. Sul
tan Selimin huzuruna çıkdıklarında çok kaba 
konuşmuş, padişaha, karşısında sanki bir ma
nav, kayıkcı varmış gibi hep «sen» . diye hitab 
etmişdi, öyleki Osman Ağa utancından dışarı 
kaçmış, Sultan Selim de bendeganına: «Götü
rün efendi istirahat etsin!..» diyerek Aygırima
mı nazikane kovmuşdu, «Enderun Tarihi» mü
ellifi ve Sultan Selimin sadık bendelerinden 
Tayyar Ağanın oğlu Tayyarzade Ata Bey anla
tıyor: «O zamanlar Sultan Selim merhumun 
hizmetinde bulunan pederim Tayyar Ağa, Si· 
lahdar Ali Paşa, Emin Ağa ve şair Yaver Ha
san Bey huzurundan kovulan Aygırimamı: -
Buyurun Hoca Efendi, şurada bir kahve için ... 
diyerek Sünnet Odası yanında Avadancı deni
len sofa bekcilerinin küçük odasına sokmuşlar. 
Önce tatlı ve kahve ikram etmişler ve şöylece 
konuşmuşlar : 

- Efendim .. biz sizlerin dostunuzuz ... 

- Şübhem yokdur .. 
- Size bir şey söyleyip bir hale cür'et et-

sek kimseye söylemeyeceğinize ve bize zararı
nız dokunmayacağını temin eder misiniz? .. 

«Abdal herif kendisine Sultan Selim aley
hinde bir tevdi edileceğini zannetmiş : 

- Nasıl temin edeyim? .. diye sormuş. 

- İman ve Talak (karı boşama) üzerine 
yemin edin! .. demişler. 

«Aygırimam yemin verince biri odanın ka
pusunda gözcü kalmış, öbürleri üstüne çulla
narak vücudun görünmeyecek ve kan çıkmaya
cak yerlerini muşta ve yumruklarla öylesine 
dövüp hırpalamışlar ki bitab bir hale getirmiş
ler, ve bir daha ağzından bi edebane laf çıkma
yacağına da ayrıca yemin ettirmişler. Bu vak'-

iSTANBUL 

adan sonra Aygırimam bunlardan birini nerede 
görse sert sert bakar, başını camus gibi salla
yarak kaçarmış». 

Ata Bey Derviş Efendinin ölümü üzerine de 
şu fıkrayı kaydediyor : 

«Obur bir adamdı. Sultan Mehmudun cü
lusunda, bir temmuz günü şu kadar pastırmaya 
kırk yumurta kırarak yemiş, harareti griziye 
ile keylüs meylüs beklemeden bir koca bardak 
ile de soğuk su içmiş; o gece hastalanarak o 
edebsiz dili ağzından dışarı fırlamış,' ve kırk 

gün kırk gece dilini çiğneyerek kırkıncı günü 
ölmüş». 

DERVİŞ EFENDİ (İbrahim) - On sekizin
ci asırda yaşamış hattatlardan, İstanbulludur, 
hattat Hafız Halil Efendinin oğludur, yazıyı 
babasından öğrendi, icazetini de ondan aldı; 
pek çok eser bırakmış, hicri 1139 (miladi 1726-
1727) de vefat etmişdir. . 

Bibl.: Müstakimzade, Tuhfei Hattatın. 

DERVİŞ EFENDİ (Kevkeb Mehmed) -
Onsekizinci asır hattatlarından; aslı Anadolu
dan olub kasabasının adı tesbit edilememişdir, 

Edirneye yerleşmişdi, gencliğinde bir ara ts
tanbula gelmiş ve yazı san'atını İstanbulda as
rının büyük üstadlarından Hafız Osman Efen· 
diden öğrenmişdi (B.: O~man Efendi, Hafız). 
Kiymetli bir sanatkar olduğu halde hiç bir hat
tatın tenezzül etmediği çirkin l;ıir hareket ile 
hem adını lekelemiş, hem de hakikaten pek 
müdhiş bir ilahi tokat yemişdir, şöyle ki, Edir
nede bulunan devlet ricalinden biri alel hesab 
bir kese akçe göndererek İstanbulda üstad Ha
fız Osman Efendiden kendisine bir Mushafı Şe
rif yazmasını rica etniişdi; Osman Efendi de ·bu 
yazı işine başlamış ve Mushafın üçde birini de 
yazmış iken Mehmed Derviş Efendi Edirnede o 
devletinin zihnini çelmiş: «İşe görün yazımı .. 
ben hem güzeı1hem ·de sür'atli yazarım, Osman 
Efendi alildir, artık pirane yazıyor» diyerek işi 
kendine alı;nış, sipariş sahibi de Osman Efendi
.den bir dar vaktinde alelhesab verdiği bir kese 
akçeyi geri aldırtmışdı. Edirne Kevkeb Derviş 
Efendinin yazmaya başladığı mushafın cüzleri 
tamamlandıkca sayfaların tezhibi için İstanbul
da meşhur bir 'müzehhibe gönderiliyordu; Ha
fız Osman Efendi bir gün müzehhibe bu sayfa
ları görerek vaktiyle yazı sanatını öğrettiği bir 
adamın bu çirkin hareketinden son derecede 
mütenir oldu. Bu ikinci_ Mushafı Şerif de üçde 
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birine gelmiş.idi ki Derviş Efendi bir gün kalem 
yontarken, elinin iki parmağını birden kesip 
koparmış, yarası azmış, timarı edilememiş, vel'
hasil onun mushafı da yarım kalmışdı; vak'a 
sanat alemine yayılınca Derviş Efendi bednam 
olmuş, ve artık kiymetli bir hattat olarak aran
mamışdı; hicri 1129 (Miladi 1716-1717) de Edir
nede öldü. 

Bibi.: Müstakimzade, Tuhfei Hatta.tin. 

DERVİŞ EFENDİ (Lofçalı Topuzoğlu Alı· 
ıned) - Geçen asrın ikinci yarısında ve asrımız 
başlarında yaşamış aydın bir molla; Cemal aşı
kı, gaayet afif, son derecede cessur ve merd, es
kilerin «Ayaklı Kütübhane» dedikleri geniş an
siklopedik bilgi sahibi, bu arada şiir ile de meş
gul olmuş benzerine ender rastlanır simalar
dan; 1853 de Bulgaristanda Lofça kasabasında 
doğmuşdur, Topuzoğlu hanedanından İbrahim 

Ağanın oğludur; müverrih Ahmed Cevdet Pa
şanın yakın akrabalarındandır, Cevdet Paşanın 
valdesi Ayşe Sünbül Hanım, bu Derviş Efendi
nin amıcasının kızıdır. İlk tahsilini memleketin
de yapmış onbeş yaşında iken İstanbula gönde· 
rilmiş, ilmiyeye intisab ile Fatih Medreselerinin 
birinde ,okumuşdur; henüz medresede ve 22-23 
yaşlarında iken rus harbine gönüllü olarak iş
tirak etmiş ve Gazi Osman Paşanın kumanda
sı altında Plevne muhasarasında bulunmuş, esir 
olarak Rusyaya gitmiş, tahsilini esaret dönü
şünde tamamlamışdır. İlmiye mesleğinde mü
derrislik ·ve kadılık yollarında cevval zekası ve 
maluma.atı ile yükselmek imkanlarına sahib 
iken kendi aleminde münzeviyane yaşamaya 

tercih etmiş, Halle Fenerinde Abdisübaşı Mes
cidinin imamlığı ile iktifa etmişdir; .hiç evlen
memiş, zati serveti ile kibara.ne bekar hayatı 

sürmüş; Camiin yanındaki iki odadan mürek
keb küçük meşru.tasını zengin bir kütübhane, 
edebi bir mahfil haline koymuşdur ki yakın ar· 
kadaşları olan Muallim Naci Efendi ile Şeyh 

Vasfi oranın en sık uğrayan . misafirleriydiler; 
otodidakt olarak fransızca öğrenmiş, o dilden 
yapdığı bazı tercümeleri imzasız olarak Tercü· 
man ve Saadet gazetelerinde neşredilmişdir; 

mühitinde Lofçalı Hoca diye anılan Ahmed 
Derviş Efendi Lamartine'nin Osmanlı Tarihi
nin mukaddimesini tercüme etmiş ve bu tercü
mesi yakın akrabası ve kendisinden otuz yaş 
kadar büyük olan devrin ricalinden Ahmed 
Cevdet Paşanın delaleti.,ile İkinci Sultan Ab
düfüamide takdim edilmişdir; bunun üzerine 

Abdisübaşı Mescidi imamlığı üzerinde kalmak 
şartı ile Mektebi Sultaninin (Galatasarayı Li
sesinin) baş imamlığına tayin edilmişdir; ve 
orada talebe ile heyeti talimiyenin hürmet et
tiği bir sima olmuşdur; 1900 de Parisde açı.lan 
milletler arası büyük sergiye, Türk paviyonu 
memurları arasında yine imam unvanı ile gön
derilmişdir. Meşrutiyetin ilanında 31 mart vak'
asından sonra Mektebi Sultanideki vazifesinden 
istifa etmiş Fenerdeki meşru.tasında tam bir 
inzivaya çekilmişdir; hayatının bu son devre
sindedir ki bu satırları yazanın dayısı Ali Emi
ri Efendinin en yakın bir dostu, yarı gaarı ol
muşdu; dayımın yanında bir kaç sefer gördüm; 
uzun boylu, pehlivan yapılı, vechen gaayet me
lih bir zat idi, ve pek temiz giyinirdi; bir sefer
de Emiri Efendi benl Lofçalı Hocanın Fenerde
ki evine götürdü, kapuyu onyedi onsekiz yaşla
rında cebkenli poturlu, dal fesli; afeti devran 
güzellikde bir Rumeli fetası açdı; hiç unutmam, 
dayımı görünce yukarı kata: «Efendi· ·baba! .. 
kardeşin geldi!..» diye bağırdı. Aslı Lom kasa
basından ve adı Mustafa olan bu delikanlı hoca· 
nın o uşağı, vekilharcı, aşcısı ve talebesiydi. 
Derviş Efendi bizi koşarak karşladı; Balkan 
Harbinin en karanlık günleriydi; alim imam 
pek heyecanlı idi; meğer 59-60 yaşlarında oldu· 
ğu halde harbe gönüllüolarak iştirake karar 
vermiş, dayım mani olur endişesi ile olacak bi
ze bir şey söylemedi; iki gün sonra Lomlu Mus
tafa bize geldi, Derviş Efendinin bir mektubu 
ile kapalı mühürlü vasiyetnamesini getirdi. Bir 
kaç ay sonra Edirnenin Bulgarlar tara.fmdan iş
gaalinde Lofçalı Hocanın Sarayiçindeki vahşi
yane katliamda şehid edildiği haberi geldi; 
acemilik ve heves, rumi takvim üzerine on üç 
tamiyeti şu tarihi söylemiş idim: 

Düşdü hake on üçünde recebin 

«Edirne de Şehid Derviş Efendi» 

1341-13 = 1328 

Vasiyetnamesi açıldı; faransızca kitablarım 
bana, diğer kitablarım dayıma, bütün ev eşya.
si ile Osmanlı Bankasında 200 altın nakdini de 
Lomlu Mustafaya bırakmışdı; cebheye giderken 
altın saatini de almamış, onu da o çocuğa bırak
mış, kitabları arasından bir Osmanlı Lugatı ile 
yazma bir Mushfı Şerifin Mustafaya verilmesini 
yazıyordu. 

Lofçalı Ahmed Derviş Efendinin evrakı 

arasında, Büyük Valide Hanında kahveci çıra-
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ğı Şırazlı Ferdi adında bir acem güzeli için ya
zılmış bir de aşıkaane manzumesi çıkdı (B.: 
Ferdi, Şirazlı) 1327 de yazılmış bu manzumenin 
şu beyti adeta profetikdir : 

Benim eyyamı hayatım gaayet ile mahdud 

Ne revadır olasın sen mevtim ile merdud 

Bir sene sonra vatan yolunda şehid olmuş, 
Ferdi de para yolunda 1918 de sapık bir ingi
lizin uşaklığı zilleti ile merdud olmuşdur. 

Muzaffer ESEN 

DERVİŞ EFENDİ (Mühürdar) ~ 1812 de 
dilinin belası katledilmiş Aksaraylı bir delikan
lı; devrin ricalinden birinin mühürdarı idi, ek
seriya Aksaray Çarşısında pek sevişdikleri Tü
tüncü Ahmed Ağanın dükkanında otururdu; bu 
dükkanın karşısında bir koltukcu dükkanı var
dı, sahibi yeniçeri zabitliğinden emekli biri olub 
çarşılı tarafından «Koltukcu» lakabı ile anılır
dı; pek çok kiymetli eşya ile dolu dükkanını 
Üçüncü Sültan Selimin tahtdan indirildiği ve 
Nızamı Cedid ricalinin öldürülerek konakları
nın yağma edildigi Kabakcı Mustafa Vakasın
dan sonra açmış, evini ·de o sırada tamir ettir
mişdi. Mühürdar Derviş Efendi tütüncü dükka
nına her gelişinde karşıdan karşıya laf atarak 
bu adama takılır: «Vak'ada hangi kolda idin? .. 
İbrahim Kethüdanın konağından neler kaldır
dın? .. » yoksa hiç bir şey çapul edemedin mi? .. 
onların malı yeniçeriye helaldir! .. » gibi şeyler 
söylerdi (B.: Ibrahim Nesim Efendi). 

O sırada Osmanlı İmparatorluğu Rusya ile 
harb halinde idi, yeniçeri ağası ordu ile cebhe
de bulunuyordu, istanbulda ağa vekili olarak 
Sekbanbaşı Ağa bulunuyordu, o zat de ocak n&
musu üzerinde son derecede titiz biriydi, Ka
bake½ Vak'asınq.an, onu takib eden Alemdarpaşa 
Vak'asında yağmalara karışmış yeniçerileri öğ
rendikce yakalatır ve derhal idam ettirirdi; Kol
tukcu genç mühürdarın laflarına kızar: «Der
viş Efendi, yapdığın latife değildir! .. » derdi. 
Çarşılının kanaati de Koltukcunun o büyük ça
pullardan sonra türeyip zengin olduğu idi. Bir
gün Derviş Efendi artık bıkkınlık veren ma
hud latifeye başlayınca, Koltukcu bir bıçak ha
zırlamış, «Yok ... bu sözler fenadır! .. ».diyerek tü
tüncü dükkanına geldi, ve bıçağını çekerek de
likanlıyı üç defa vurarak öldürdü, elinden bı
çağı almak isteyen Tütüncü Ahmed Ağayı da 
müteaddid yerlerinden ağır yaraladı; çarşılı 
ayaklandı, kol geldi, kaatili yakalayıp Ağaka
pı,ısuna götürdüler. Sekbanbaşının pençesinden 

kellesini kurtaramayacağı için Ağakapusundaki 
yeniçeriler yoldaşlık gayreti ile: «Bu adam cin
net getirmişdir ! » ·dediler, ve yine onların talim,i 
ile kaatil delilik tasladı, Sekbanbaşının emri 
ile Koltukcuyu timarhaneye kaldırdılar. Derviş 
Efendinin kız kardeşi ile karısı rikabı hümayu
na arzuhal vererek kaatilin deli olmadığını id
dia ettiler ise de bir netice elde edemediler, ci
nayetden iki hafta kadar sonra Rusya ile Bük
reş Muahedesini akdi, ve cebhedeki yeniçerile
rin de istanbula dönmesi üzerine cinayet davası 
tamamen ört bas edildi. 

Bibi.: Cabi Said V-ekaayinamesi. 

DERVİŞ EFENDİ (Şekerci) - Geçen asrın 
ortalarında namlı karagö,zcülerde11; Aksaray 
kahvehanelerinde karagöz oynatırdı; hayatı 

hakkında başka bilgi edinilemedi. 
Bibl.: Ahmed Rasim, Muharrir buya; Selim Nüzhet, 

Türk Tema§ası .. 

DERVİŞ EĞLENCE - Onaltıncı asır son
larında yaşamış bir kıssahan (hikayeci-masalcı) 
meddah; Üçüncü Sultan Muradın zamanında sa
ray kıssahanlığı yapmışdır, hayatı hakkında bi
linen, yine o devrin, aynı yolda fakat kendisin-• 

· den üstün bir sanatkar olan Bursalı Mustafa 
Cenani ile olan bir macerasıdır (B.: Cenani, 
Bursalı Mustafa, cild 7, sayfa 3489). 

DERVİŞ KADIN (Ebe-) - (B.: Dağhamamı 
Cinayeti). 

DERVİŞİN KAHVEHANESİ - Geçen asır 
sonlarında Ahırkapusunda kale duvarı dışında 
deniz kenarında bir kahvehane idi; deniz üstün-· 
de bir çardağı ile hem binası şir!n hem de ne
zareti fevkalade idi, fakat gaayet ile ·sapada, 
hayta hezele yatağı olmuş, kahveıcisi Mastor 
Derviş de uygunsuz güruhundan olup ırz me
selelerinden bir kaç sefer hapse girib çi.kmışdı. 
Arifler, sanatkarlar mahfili olmaya layık bir 
kahvehane iken eclafın, haneberduşların top
landığı bir kumar kahvesi, bitirimyeri idi. 1312 
(J894-1895) de bu kahvehanede bir de cinayet· 
işlenmiş, arabacılık yapar Gümüştopuk Musta
fa adında bir delikanlı boğularak öldürülmüş
dü; Mastor Derviş ile yine sabıkalı takımından 
Yamalı A~med ve Deli Şükrü Mustafanın kaa
tilleri olarak müebbed kelebenliğe mahkum 
olmuşlardı ( (B.: Derviş, Çukurcu Mastor; Mus
tafa, Gümüştopuk). Güzel Kahvehaneyi Çer
kes Abdünnebi adında biri tutup işletmiş, fa-_ 
kat ayaktakımından müşterileri arasında yine 
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«Dervişin Kahvesi» diye anıla gelmişdi. 131"4 
(1896-1897) de de Abdünnebinin çırağı olub 
kahvehanede yatar barınır Kozlucalı Yusuf 
adında gaayetle yakışıklı bir delikanlı bir gece 
kendisini kahvehanenin tavanına asarak intihar 
etmişdi (B.: Yusuf, Kozlucalı). Bu ikinci ölüm 
vak'asından sonra Dervişin Kahvehanesi zabı
taca yıkdırılmışdı. Her iki vak'a Üsküdarlı ka
lender halk şairi Aşık Razi tarafından manzum 
olarak tesbit edilmişdir : 

Ahll"kapusunda lehi deryade 

Batakhane tliye getirem yide 

Sahibi Çukurcu Mastor Dervişi 

Beyana lüzum yok •hurda ziyade 

!{umar kahvesidir Dervişin ora 

Nice hüsni şebab konmuş kumara 

Nice bıigı iffet ismet üstünden 

Geçmiş desti tahrib fırtına bora 

Şehir -eşkiyası, namus oğrusu 

Dini kuru yokdur Allah korkusu 

Atar düşeş dübeş zan dilber.e 

Ya bir gül goncası ya bir içim su 

1-Ieı· birin bir kahbe etmiş de tevlid 

Toplanmış bir nice zeberdest pelid 

Ok ataı· muslıafı hi.isne bi pervii 

Ger duysa duzahda reşk ider Velid 

Div hey'et Ehremen suret bed likaa 

Etmekdc namların Iıi'netle ibkaa 

l{ahve kapusunda asdıkdan sonra 

Cümlesin etmeli denize ilkaa 

Türlü mel'anetden şeniatden geç 

l)irdiın ki kan dahi dökülür er geç 

AklR gelir ıni 1d kurban olarak 

Nfıı·i didcmizi ara bul da seç 

Arabacı Gümüştopuk Mustafa 

Onc!'okuz yaşında nuri musaffa 

Düşdükde bir şeb o batakhaneye 

Cesedin bıddular ma:hniıken hayfa 

TARİH 

Nasıl öldürülür almıyor kafam 

Arabacı oğlum güzel Mustafam 

I{umar dalgasıdıı· zahirde sebeb 

Aslında hüsnünün belasıdır heb 

DERVİŞİN KAHVEHANESİ 

Dervişin Kahvesi cinayet yeri 

Üç zeberdest şaki lıoğmuş . dilberi 

Gfıya kavga olmuş çıkaran kendi 

l{azaen atılmış koltuk kemendi 

Vak'ai dilsuzu yaz;dı ceraid 

Hüzn aver tafsili şenaat zaid 

Bize düşen hemen yanmak ailamak 

Kabrin ziyaretle ı-ahmetle anmak 

Gümüştopuk idi lakab yapuğu 

Mücev,her tıirihdir <<Gümüş topuğu» 

1812 (M. 1894-1895) 

* 
Sıibıkaa Deı-vişin kahvesi idi 

Andan sonra aldı bir başka gidi 

Zahir temelind'e mahsü mel'anet 

Bir civanın daha başını yidi 

Cive:lek şıkırdım "bir güzel çıı·ak 

Divanı hıibanda bir altın varak 

Çıplak ayaklarda takunyalarla 

Topuk vuruşları var tırak tırak 

Kozlucalı Yusuf nimi şehbazm 

Pırpırı kıyafet o servi nazın 

Akla gelmeszdi hiç kendi eliyle 

Cana kıyacağı hilımi peı-vazın 

Gic~Ier kahvede yatat ol uşak 

Peykenin üstünde o altın başak 

Neydi derdi zoru kaı·as evı!a mı 

Miri ecel ildu beldeki kuşak 

Görenler şöylece ettiler beyan 

Bir gece soyunmuş bir donca uryan 

l{alıvecigüzeli asmış kendini 

Gö11lümi.iz didemiz hem hame giryan 

Piyine uıışakı sürerken yüzü 

Yokuşa sapılmaz bırakıp düzü 

Bir gece evveli Kozlucalıyı 

Yayılmış sarhoşlar oynatmış sözü 

Ustası hem birkaç nefer hergele 

Düşürmüş o şahı bütinı dile 

Altın adın bakır olduğun görüb 

Merdi meydan olmuş intihiiriylc 



DERVİŞLER SOKAĞI - 4506 - İSTANBUL 

TARİH 

Elmas çağı yirmi bir yaşı ile tarihdir 

«Acıdır intihan Kozlıcalı Yusufun» 

1293 + 21=1314 (M. 1896-1897) 

Tarih tamiyeli ve mücevherdir. 
Bibi.: Aşık Razi, Defter; Vasıf Hiç, Not. 

DERVİŞLER SOKAĞI - Eminönü llçesi 
merkez nahiyesinin Hocapaşa Mahallesindedir; 
Hüdavendigar Caddesi ile Nöbethane Sokağı 

arasında uzanır, Kargılı Sokak ile kavuşağı var· 
dır (1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta 1, no. 
2). İki araba geçecek genişlikde, paket taşı dö
şeli, yaya kaldırımlı bir yoldur. Sokak üzerin· 
de şu bin.a ve dükkanlar görülür: Türk Oteli, 
Dervişpaşa Oteli, Mehtap Oteli, Konya Uğur 
Oteli, Afyon-Eskişehir Oteli, Hensehel Oto le
vazımı mağazası, 1 oto elektrikcisi, 1 akümüla
törcü; kapı nuı;naraları 1-19 ve 2-27 dir (ma· 
yıs 1965). 

Hakkı GÖKTÜRK 

DERVİŞ MEHMED EFENDİ - Onaltıncı 
asrın ikinci yarısında ünlü bir hattat; İstanbul
da doğmuşdur, doğum tarihi bilinmiyor; Türk 
yazı sanatının en büyük şöhretlerinden Amas
yalı Şeyh Hamdullahııı torunudur (B.: Ham
dullah Efendi, Amasyalı Şeyh); ve yine kiymet· 
li bir hattat olan Hamdullahzade Mustafa Efen
dinin oğludur; «Şehla Derviş Efendi» diye de 
anılır; güzel yazı yazmaya bir sanat ocağı olan 
baba evinde pek küçük yaşda öğrerunişdi; bir 
sülüs ve nesih hattatı idi, yazılarına imza izni
ni babasından alınışdı. Süleymaniye Camii mih
rabı önündeki rahlelerin birinde bir mushafı 

şerifi asırlar boyunca tazim ile ziyaret edilmiş· 
dir. Hicri 1001 (Miladi 1592-1593) yılında vefat 
etmiş ve ünlü dedesinin kabri yanına defnedil· 
mişdir. 

Aralı asıllı Türk harfleri ile «Hattatı Kur'
an» sözü ebced hesabı ile Şehla Derviş Meh· 
med efendinin ölüm tarihi olan 1001 rakamını 
verir. 

Bibi.: Müstakimzade, Tuhfei Hatta.tin. 

DERVİŞ MEHMED EFENDİ - «On altıncı 
asır sonları ile onyedinci asrın ilk yıllarında 

yaşamış din bilginlerinden; Abdülcebbar Ace
mi isminde alim bir zatin oğlu olub ilmiye mes
leğinde müderrislik, kadılık yapmış, İstanbul 
Kadılığından emekliye ayrılmış, 1614 de vefat 
etmişdir; Şerhi Hüdaye», «Haşiyei Şerhi Mif· 

talı», «Haşiyei Şerhi Tecrid» gibi eserleri med
rese devrinin makbul kitablarından bilinirdi.» 
(İbrahim Alaeddin Gövsa, Türk Meşhurları). 

DERVİŞ MEHMED EFENDİ - Onsekizinci 
asır hattatlarından; babası Tokatlı Ahmed Efen
di de tanınmış bir hattat idi; Enderunu Hümayun 
dan yetişdi ve saraydan cebeciler katibliği ile 
çırağ edildi; sülüs yazıyı Enderunda, n~sih ya· 
zıyı da babasından öğrenmişdi; hicri 1142 (Mi
ladi 1728-1730) da sipahiler katibi ik\;!n vefat et
ti; Akarçeşme semtinde evinin yanındaki Emin· 
sinan Camii haziresine defnedildi. ' 

Bibi.: Müstakimzade, Tuhfei Hatta.tin. 

DERVİŞ MEHMED PAŞA - · XVII. yüzyıl 
başında yaşamış vezirlerden, Birinci Sultan Ah
medin sadrazamlarından; cahil, haris, hasis, 
zalim, ve kanlı bir adam olup Sarayın Bostan
cı ocaklarından Hamlacılar (Kayıkcılar) Oca· 
ğından yetişmişdir. Aslının nereli olduğu bilin· 
miyor; bir boşnak olduğunu söyleyenler var ise 
de biz bir yalı uşağı olduğunu tahmin. ediyoruz; 
gencliği saray kayıklarında denize kürek çal
makla geçmiş ve zaman ile Bostancıbaşılığa 

kadar yükselmişdir; sarayın muhafız kıt'aları 

kumandanlığı diyebile9eğimiz bu mühim mev
kide bulunur iken (B.: Bostancılar; Bostancıb;:ı
şı) Birinci Sultan Ahmedin tahta çıkdığının te· 
zine (cülusu 1603; B.: Ahmed I) 18 ocak lô06 
da· Kayapaşazade Kubad Mustafa Paşanın yeri
ne kaptan paşa olmuş; batıda Avusturya -ile ve 
doğuda İran. ile müzri1inleşmiş iki harbin son 
derece nazik yıllarında Osmanlı Donanması, 

vezirlik payesi ile «Paşa» unvanını da almış 
olan eski saray kayıkcının eline teslim edilmiş
dir. Fakat Derviş Mehmed Paşa kaptanıderya 
olur olmaz gözlerini sadırazamlık makaamına 
dikmişdir. O tarihde henüz 17 yaşında toy bir 
gene olan Sultan Ahmede avamfiribane merd
lik mümayişleri ile hulul etmiş ve devrin seç· 
kin ve aydın vezirlerinden sadırazam Lala Meh· 
med Paşayı azlettirmeye çalışmışdır (B.: Meh-_ 
med Paşa, Lala). Devletine ve padişahına yap· · 
dığı hizmetlerin takdir edilmediğini görmek 
üzüntüsü ile Mehmed Paşaya felc gelmiş, o sı·· 

rada Şeyhülislam olan Sun'ullah Efendinin ri
vayetine göre Derviş Paşa sadırazamı tedavi 
eden mu.sevi Portakal Hekimi elde ederek Meh
med Paşayı zehirletmişdir; seçkin vezirin ölü
mü üzerine 21 haziran 1606 da sadırazam ol· 
muşdur. 
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O devrin büyük müverrihi Peçevili İbra
him Efendi Derviş Mehmed Paşanın ilk divan 
günü üzerine şu acı satırları yazıyor : 

«Divana gelip sadaret makaamına oturun
ca Çavuşbaşıya : 

- Beni sair vezirlere kıyas etmesinler her 
kim ki bu kararın işini yarına bırakırsa başını 
keserim! .. Kadimden beri devam ede gelen ka
nundan fazla para isteyip alanı işkence ile kat
lederim! .. diye divan katiblerine tenbihde bu
lundu. Katibler de aralarında: - Zahir· kendi 
akibetinden bahsediyor .. çok gördük, bu divan
da, hayırdan bahseden vezirin başına hayır, 

şerden bahseden vezirin başına de şer gelmiş
dir! .. diye konuşdular. 

« Yine o gün Derviş Paşanııı kendi sarayın
da ikindi divanında beylerbeyilikden (valilik
den) mazul nurani yüzlü bir ihtiyar Derviş Pa
şayı tebrike gelmiş selamlayup giderken adamı 
geri çağırtdı : 

- Senin oğlun sancak beyi imiş, şikayet-
-cileri geldi!.. dedi. 

İhtiyar adam : 

- Sultanım.. oğlumun hakkından gelmek 
benim elimde değil.. cevabını verince Derviş 

Paşa: , 
- Hele ben şimdi ondan evvel senin hak

kından geleyim! .. diyerek kendi kapusunun 
önünde ihtiyarın başını ke_sdirtti. Abdi Kethü
da merhumla beraber orda idik, gözümüzle 
gördük, adamcağızın bir tabuta konan cesedini 
hammallar alup götürür iken başı yerde yu
varlanırdı. Padişah arz etmek yok, şer'an alın
mış bir idam hükmü yok, bir bu günah adamın 
vücudu ortadan kalkdı, herkes hayret etti». 

Derviş Mehmed Paşanın böylece başlayan 
sadırazamlığı ancak 5 ·ay 18 gün sürdü. Müver
rih Naima Efendi bu sadaretin vak'alarını şu 
satırlarda toplamışdır: 

«Sadırazam ve serdar olarak Avusturya 
seferinden Estergonu geri olarak başarı ile 
dönmüş olan Lala Mehmed Paşa, Derviş Paşa
nın tezvirlerine kapılan Padişahın İran Cebhe
sine de gitmesi de gitmesi için ısrarı üzerine 
hastalanmışdı. Mehmed Paşanın ölümünden 
sonra yerine geçen Derviş Paşa, Sultan Ahme
tli yine kandırdı ve padişaha, İran cebhesine 
serdar olarak Deli Ferhad Paşanın tayini kabul 
ettirdi. Sarayda Padişahın rivayetinde toplanan 
fevkalade bir meclisde -Şeyhülislam Sun'ullah 
Efendi Derviş Paşanın serdar olarak sefere çık-

masında ısrar edince; onu da azlettirdi ve ye
rine Ebülmeyamin Mustafa Efendiyi tayin et
tirdi. 

«Fakat Deli Ferhad Paşa daha Anadoluda 
iken ordunun zabtu rabtını elinden kaldırdı, 

üstelik levendleri de Anadolu köy ve kasaba
larında türlü şeni.ine tecavüzde bulundular. 
İstanbula akın akın şikayetciler gelmeye baş
ladı. Ferhad Paşa azledildi ve kahrından öldü. 
O sırada yeni şeyhülislam da eceli ile ölünce 
Sun'ullah Efendi tekrar şeyhülislam oldu. Sa
ray muhiti de Derviş Paşadan yüz çevirince Pa
dişaha, sadırazamın liyakatsizliği ve bütün 
mesuliyetin onda olduğu- açıkca anlatıldı, Ana
doludan gelen şikayetcilerin feryadı, acı hika
yeleri gene Sultan Ahmetli Derviş Paşaya karşı 
gazaba getirdi. Bir gün saraya davet edilen 
Derviş Paşa huzura çıkar çıkmaz Sultan Ah
medin bir işareti ile hükümdarın gözü önünde 
boğularak idam edildi». 

Derviş -Paşanın idam tarihi 9 aralık 1606 
dır. Yine Naima Efendi bu idamın asıl sebebi
ni şöyle anlatıyor: 

«Gaayet zalim, tamahkar ve hasis adamdı. 
_Mutemedi bir_yahudi vardı. Bütün para işleril\İ 
onun eline bırakmışdı. Sadırazam olunca De
mirkapuda bir saray yapdırtmağa başladı. Ya
pı parasını yahudi kendi kesesinden harcıyor, 
sonra vezirden olmak üzere gaayet namuska
rane bir masraf defteri tutuyordu. Sarayın bit
mesine yakın Derviş Paşa bu masraf defterini 
görmek istedi; ve şöyle bir göz atarak: - Çok 
gitmiş .. şaşılacak şey! .. diye kaşlarını çattı. Ya
hudi vezirin zalim ve tamahkar bir adam ol
duğunu bildiği için ,bir behane ile kendisini öl
dürterek saraya bedavadan konmak istediğini 

anladı, paşanın elinden masraf defterini· alarak 
gözü önünde yırtdı ve ateşe attı: 

- Sultanım! .. ben de defteri senden para 
istemek için tutmadım .. bütün malım sen ef.en
dimindir .. saray size naçiz bir hediyemdir!.. de
di. Zalim tamahkar da bu söze inandı ve pek 
hqşnud oldu. Fakat yahudi yapı yerine gider 
gitmez ameleye gizlice talimat vererek sarayın 
bodrumundan Padişah sarayının bağçesi altına 
doğru gizli bil'. yeraltı yolu kazdırdı ve ağzını 
da taş ile kapattı. Sonra Sarayı Hümayunda 
Kapuağasına giderek : - Vezirin Padişahımıza 
suikasdı vardır!.. dedi ve gizli yolu ihbar etti. 
Padişahın gazabının asıl sebebi bu vak'adır». 

Derviş Paşa kara yağız, gaayet iri yapılı bir 
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adamdı; Naima «Guuli beyaban» diyor. Padi
şah huzurunda boğuldukdan az sonra yerde ya
tan cesedi ayağını oynatmış, 17 yaşındaki Sul
tan Ahmed yerinden fırlayarak hançerini çek
miş ve kendi eliyle hançeri vezirin boğazına 
saplamışdı; «Kıydı Dervişine şah» mısraı eb
ced hesabı ile 1014 rakamını verir ki hicri tak
vim üzerine idamının tarihidir. (B.: Cellad Me
zadı, cild 6, sayfa 3428). 

DERVİŞ MEHMED PAŞA (Çerkes) -
XVII. asır vezirlerinden ve Dördüncü Sultan 
Mehmedin sadırazamlarından; çocukluğu ve ilk 
gencliği; karanlık ~çindedir; devrinin şöhretle

rinden Tabanıyassı. Mehmed Pasanın sadırazam
lığında kahyalığını yaparken adından bahsedil
.meye başlanmış olan bu zatin azadlı kölelikden 
yetişmiş olduğu tahmin edilebilir; devrinin ve-· 
zirlerinin büyük çoğunluğunda görüldüğü gibi 
bir devlet adamı için gereken tahsilden, bilgiden 
mahrum, «iş başarır a~am» şöhreti ile yüksel
mişlerdendir. Tabanıyassı Mehmed Paşanın 

kethüda.lığından sonra· Şam ve Diyarıbekir va
liliklerinde bulunmuş, . 1639 Dördüncü Sultan 
Murad tarafından Bağdadın geri alınmasından 
sonra vezir rütbesi ile Bağdad Valiliğine tayin 
edilmişdi. Bağdad valiliğinde üç yıl kadar kaldı, 
uzun zamandanberi harb sahası olmuş bu eya
letine huzur ve refaha kavuşdurdu. Haleb, Ana
dolu,Silistire ve Bosna· Beylerbeyliklerinde (Va-· 
liliklerinde) dol.aşarak Girid Harbi içınde Ça
nakkale Boğazı muhafızlığına tayin edildi 3 
ekim 1652 de Hüsambeyzade Ali Paşanın yerine 
Kaptanıderya oldu (21 rebiülahir 1063 21 mart 
1653 de de Tarhuncu Ahmed Paşanın yerine sa
dırazam oldu (B.: Ahmed Paşa, Tarhuncu, cild 
1, sayfa 426). Sadırazamlığı (16 zilhicce 1064) 
28 ekim 1654 tarihine kadar 1 sene, 7 ay, 8 gün 
sürdü; sadaretindeki tek önemli vak'a Kaptanı
derya Kara Murad Paşanın kumandanındaki 

Osmanlı dananmasının Çanakkale Boğazında 

Venedik donanmasına karşı kazandığı bir deniz 
zaferidir (B.: Murad Paşa, Kars), Yıllarca önce 
sadırazamlık etmiş Kara Murad Paşa makaamı 
için kuvvetli ve tehlikeli bir rakib idi; Boğazda
ki deniz zaferinden sonra Derviş Mehmed Paşa
nın mevki çok daha nazikleşdi. Bu endişenin 
üzüntüsü ileri yaşının zaafı ile · birleşdi; bo
ğazına düşkün bir adamdı, Galatada bir aşcıya 
sureti mahsusada yapdırtdığı balık çorbasından 
ziyade yediği bir akşam bir buhran geçirdi, er
tesi gün de Divanı Hümayunda bulunurken 

ikinci bir kriz geldi, hemen .kendi sarayına dön
dü _ise de felç geldi; vak'anüvis şunları yazıyor: 
« ..• zilkaade ayında önce bir tarafına felc geldi, 
divan işlerini (devlet işlerini) Yusuf Paşaya bı
rakıp ahvali pür melalini padişaha arz etti; pa
dişah o sırada Üsküdar Sarayında oturuyordu, 
hekimbaşıya emretti, o da tıb fenninde mahir 
hekimlerle· giderek bazı ilaçlar verdi ;paşaya 
hatırını hoş tutasın diye bir teselli hattı şerifi 
geldi. Padişah o aym sonunda Üsküdar Sara
yından Yeni Saray (Topkapusu Sarayına) göç 
etti. Vezir hastalandığı için esnaf narhı terk 
edip bildikleri gibi alup satmaya başlamışdı. 
Zilhicce başında ikinci bir inme ile öbür tarafı 
da hareketden kaldı. Mührü hümayunun artık 
başka bir zate verilmesi gerekirdi: Fakat kur
ban bayramı yaklaşmış idi, mefluç vezirden 
mı'.'ıtad olan bayram peşkeşinin alınması için azli 
bayramdan sonraya bırakıldı. .. » 

Derviş Mehmed Paşanın .azlinden sonra 
mührü hümayun İbşir Mustafa Paşaya gönde
rilli (B.: İbşir Mustafa Paşa). Derviş Paşa (5 
rebiülevvel 1065) 13 ocak 1655 de vefat etti. 
Vak'anüvis anlatıyor: « ... ağalığından beri çok 
zengin adam olarak tanınmışdı, pek çok malı ve 
nakdi çıkdı; 95,000 filorin (altın) ve 800 kese 
esedi kuruş nakid ve cevahir, altın ve gümüş 
eşya ve tuhafü nevadir (antikalar), kethüda.hı 
Ali Ağa tarafından hazine defteri ile padişaha 
teslim edildi. Ali, defter dışında cevahire mü
teallik nadir eşya ile iki sandık ile her birine 
biner kese akçe kiymet biçilen iki murassa 
hançeri de padişaha vererek sadakatini göster
di. Bunlardan matla sarayındaki sair eşya, 

kürkler, kiymetli kumaşlar, kiymetli tüfenkler, 
kılıçlar ki hazinede eşleri bulunmayan nadir 
şeylerdi, cümlesine hazine adına el kondu: .. » 

Aslı çerkes olan Derviş Mehıned Paşayı, 

vakti ile hazinedarlığında bulunmuş bendele
rinden Halebde yerleşmiş Murtaza Ağa da 
şöylece anlatmışdır: «Her zaman, seferlerde 
bile pek temiz, pek şık giyinir muhteşem ve 
vekar lı adamdı. Nefis ve leziz yemekleri ve iç
kileri de severdi. Bendelerine, adamlarına da 
çok iyi bakardı. Sakalı köse gibi gaayet az 
olup bıyıkları yakasından aşağı kadar uzun, 
her bıyığı iki sakal vardı. Destarını bir acaib, 
bozuk düzen: dardağan sarardı; levend yapılı, 
meşrebi rindane, latifeye mail muhteşem bir 
vezirdi». 

Hüsnü KINAYLI 
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DERVİŞ MEHMED PAŞA (Moralı) 
İkinci Sultan Mahmudun sadırazamlarından 
1765 de Merada Anaplide doğdu, Rüstem Ağa 

adında birinin oğludur, gene yaşında Maralı Ah
med Paşanın hizmetne girmiş ve o kapıda yeti
şerek paşanın mühürdarlığına kadar yükselm;ş, 
oradan devlet hizmetine geçerek Balıkesir, An
talya, Kütahya mutasarrıflıklarında bulunmuş, 
vezir rütbesi ile Bursa Sancağı mutasarrıfı iken, 
pek nüfuzlu devlet adamı Halet Efendi tarafın
dan -gizlice İstanbula davet edilerek Halet 
Efendinin entrikası ,ile azledilen Rauf Paşanın 
yerine 5 ocak 1818 de sadırazam olmuşdur, iki 
sene kadar süren sadaretinde Halet Efendinin 
bir uşak-kuklası olmuşdur ki İstanbulda yeni
çeri zorbalığının azgın devrine rastlar. Kum
kapuda Ermeni Kilisesinin tamir yapısında bi·· 
na ırgadları ile kolluk neferleri arasında harac 
alma kabadayılığı yüzünden çıkan bir· k~vga
ôa, ı.rgadlara mağlub olan kolluk ·:ıeforlerin
den biriniP. o civarda bulunan bir k::.dınlar ha
mamına dalub gizlenmek istemesi, ardından ır
ga~Uarmc.'3 pervasızca hamama girmesi, r;ıplak 
kadınların dehşet içinde kalarak bağrışmaları, 
bu hengame arasında neferin ırgadl:ar tarafın
dan katli İstanbulda çok heyecanlı akisler yap
mış, sadırazamın bu çirkin zabıta vak'ası kar
şında da kayıdsızlığı ve aczi padişaha gereği gi
bi anlatılarak Derviş Mehmed Paşa 5 ocak 1820 
de de azledilmiş, Geliboluya sürülmüş, sonra 
tekrar devlet hizmetine alınarak Valiliklerde 
bulunmuş, bir ara azledilmiş, vezirlik rütbesi 
geri alınarak malları musadere edilmis sürgü
ne gitmiş, Bursada sürgün olarak oturu~ken re
cası üzerine o sırada boş bulunan Şeyhülha
remliğe tayin edilmiş, 1837 de yaşı yetmiş aş
kın olarak İskenderiyeye gitmiş, oradan deniz 
yolu ile Hicaza geçerken Yenbu İskelesinde ve
fat etmişdir. 

. Bibl.: İ. A. Gövsa, Türk Meşhurları; Türk Ansiklo

pedisi; Cevdet Paşa, Tarih, XI. 

DERVİŞ MEHMED PAŞA (Yağlıkcızade) 
Birinci Sultan Abdülhamidin sadırazamla

rından; hicri 1148 (Miladi 1735-1736) da "istan
bulda Şehzadebaşı civarinda Hoşkadem Mahal
lesinde doğdu, yağlıkcı esnafından Sultan yağ
lıkcı diye anılır Kadri Ağanın oğludur; mahal
le Mektebinde okuma yazma öğrendikden son
ra, çok güzel olduğu. için ha bası, şehir eşkiyasın
dan korunması endişesi ile namusu ile tanın-

mış. ricalcfen bir zatin dairesinde yetişmesini 
tercih etti; Yağlıkcızade Derviş bir müddet def~ 
terden Behcet Efendinin mühürdar yamaklığı
nı yapdı, sonra sırası ile vezirlerden Naili Paşa
ya, Silahdar Ali Paşaya ve Said Paşaya divitci 
oldu; devlet kapularında terbiyeli, istidadlı, ye
tiştirilmeye layık bir gene olarak· tanındı, ka
-tiblikle defterdarlığa girdi, uzunca bir müddet 
defterdar kesedarlığı yapdı, 1182 (1768) Rus 
harbinde ayni vazife ile defterdar İbrahim 
Efendinin maiyetinde ordu ile sefere memur 
oldu; seferde maliye tezkirecisi, mektubcu ve· 
kili, mektubcu, 1185 de (1772) ordu Şumnu kış
lağında bulunur ve kendisi henuz 37 yaşında 
iken Başdefterdar oldu, fakat ordu İstanbula 
dönünce, gencliği ileri sürülerek azledildi ise 
de yirmi gün kadar sonra tekrar Başdefterdar, 
1189 ( 1775) de Sadaretkethüdası, ve aynı yıl 
içinde azledilen İzzet Mehmed Paşanın yerine, 
39-40 yaşlarında iken sadırazam oldu. Bir bu
çuk sene süren sadırazamlığında en mühim 
vak'a 1776 da yeni bir Türk-İran harbinin baş
lamasıdır. Fakat yüksek ve geniş yetkili makaa
ınının icab ettirdiği şiddeti gösteremedi, aşırı 

nezaket ve çelebiliği gevşekliğine verildi. 5 ocak 
1777 de azledildi, bir gece Topkapusu sarayın
da Kapuağası dairesinde mevkuf kaldı, ertesi 
sabah erkenden Bostancıbaşının koncabaş ka
yığı ile (B.: Bostancıbaşı) Silivriye sürüldü, bir 
kaç gün sonra da oradan alınarak Geliboluya 
götürüldü; bir ay kadar sonra da Giridde Han
ya valiliğine tayin emri geldi; İstanbuldan Si
livriye götürülüriken yolda idam edileceğini· 

zanetmiş, son derecede korkmuş, korku ile has
talanrri'ışdı; Giride gitmek üzere' Geliboludan 
bindiği gemide hastalığı ağırlaşdı, gemi kaptanı 
Derviş Paşayı Sakıza çıkarmak mecburiyetinde 
kaMı; Yağlıkcızade iki üç -gün sonra Sakızda öl· 
dü ve. orada İbrahimpaşa Camiinin haziresine 
defnedildi. 

Hayır eseri olarak Bursa Mevlevihanesi· 
nin ve Üsküdarda Nasuhi Dergahını tamir et
tirmiş, Eyyubda Büyük İskele yanında bir çeş
me yapdırmışdır; gariblere karşı yardımeli son 
derecede açık bir vezir olarak tanınmışdı. Cev
det Pasa bu vezirin azli sebebi olarak şu fıkra
yı naklediyor: 

«Karasilahdar lakabı ile tanınan Silahdar 
Sevyid Mehmed Efendi kendisi ile ittifak üze
re hareket edecek bir sadırazam aramakda idi, 
bu maksadla· saray kapusu başlarından_ Da.ren-
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deli Mehmed Efendiyi sadaret kethüdalığına 

tayin ettirmişdi. Sadırazam Derviş Mehmed 
Paşa da bazı halleri ile kendini dile düşürünce 
azledildi; şöyle ki yahudiden dönme Latif adın
da bir köçek oğlan vardı. Sadırazamın kötü ya
kınları : «Efendimiz helva sohbetleri tertib et
seniz, Latifi de getirseniz güzel olur» diyerek 
guya paşa bu köçek oğlana mAildir diye efen- . 
dilerini halk ağzına düşürdüler. Helva sohbet0 

leri Latifin şöhretine, Derviş Mehmed Paşanın 
da devletinin zevaline sebeb oldu,._ 

DERVİŞ MEHMED SOKAĞI - Kocamus
tafapaşada Hacıhamza Mahallesi sokaklarından, 

· Tünaydın Sokağı ile Alifakih Sokağı · arasında 
uzanır, Alifakih Çeşmesi Sokağı ile kavuşağı 
vardır; bir araba geçebilecek genişlikde kaba
taş döşeli bir yoldur; bu satırların yazıldığı ta
rihde o kadar bozuk idi yağmurlu havalarda 
bir çamur deresini andırmakda di; kapu nu
maraları 1-25 ve 10-12 olup kagir ve ahşab 
evlerdir (şubat 1964). 

Hakkı GöKTÜRK 

DERVİŞ MİRZA BABA (Şeyh) - Etye
mez Tekkesi Mescidinin banisi; Fatih Sultan 
Mehmedih ordusunda İstanbul cenginde ve fet
hinde bulunmuş olanlardan; aslı Buharı Türkle
rinden olub Hadikatül Cevami künyesini «Eş
seyh Derviş Mırza Baba ibni Ömeri Buhari» 
diye kaydediyor; kabri mescidinin yanındadır; 
hayatı hakkında başka 'bilgi edinilemedi (B.: 
Etyemez Tekkesi Mescidi). 

Bibi.: Hadikatül Cevimi, I. 

DERVİŞOĞLU SOKAĞI - Emi;önü llçe
sinin merkez nahiyesinin Şeyh. Mehmed Gey
lani Mahallesi sokaklarından; Eskidüyunu umu
miye Sokağı ile Ankara Caddesi arasında da 
uzanır, bir araba geçebilecek genişlikde, paket 
taşı döşeli, yaya lmldırımlı bir aralık sokakdır; 
sokak üzerinde Ada Hanı, Rumeli Hanı, Bar
cın Oteli, Nazifbey Hanının arka yüzü ve ka
pusu, Beşir Kemal Eczahanesi, Mozan Meyva
tozu ecza deposu, 1 köfteci, 1 camcı-aynacı ma
ğazası (toptancı), 1 börekci ve dört göz kapalı 
dükkan vardır (mayıs 1965). 

Hakkı GöKTÜRK 

DERVİŞ PAŞA (Lofçalı Doktor) - Akıl 
hastalıkları hekimi; 1859 da şimdi Bulgaristan-

da kalmış olan Lofçada doğmuşdur, İs~anbulda 
Mülkiye Tıbbiyesini bitirmiş, bir müddet Üs
küdarda Toptaşı Timarhanesinde (Akıl · Hasta
hanesinde) çalışmış, Mülkiye Tıbbiyesinde akıl 
hastalıkları muallimliği yapmışdır; bu vazifede 
on seı1e kadar kalmış (1808-1809), Fransız he
kimlerinden Emmanuel Regis'nin «Precis ·de 
medicine mantal = Muhtasar akıl tababeti» 
isimli eserini Türkçeye terceme etmiş, kitabı 
basdıracağı sıralarda, 1809 da vefat etmişdir. 

Bibi. : i. A. Gövsa, Türk Meşhurları; T"tirk Ansiklo

pedisi. 

DERVİŞ PAŞA 
( Lofçalı İbrahim) 
~ Osmanlı müşür

lerinden (Marşal

larından); harbler
de büyük yararlık
ları görünmüş, ku
mandanlıklarda 

bulunmuş; seras
kerliğe kadar yük
selmiş, asU Ve te
miz hatıra bırak

mış bir sima; 1817 
de Rumelinde Lof
çada doğdu (ota-

. rihde halkının aza-
metli ekseriyeti 

İhrahım Derviş Paşa 

(Resim: Agob Aradı) 

Türk olan bu kasaba bugün Bulgaristandadır); 
İbrahim Ağa adında bir zatin oğludur. İlk tah
siUni memleketinde yapdıkdan sonra medre-

se tahsili için °1836 da ondokuz yaşında İstan
bula gelmiş, fakat askerliği tahsile tercih ede
rek orduya neferlikle girmiş; asi Mısır Vali
si Mehmed Ali Paşaya karşı yapılan askeri 
harekatda bulunmuş, akran ve emsali asarın-

dan cesaret ve yararlıkları ile sur'atle yüksel
miş, çavuş, mülazim, yüzbaşı, binbaşı ol.muş 

ve 1853 de 36 yaşında miralay (albay) rütbe
si ile Kırım Harbine iştirak etmişdir; 1862 de 

liva (paşa) olmuş, Karadağ isyanında fırka 

kumandanlığı yapmış, 1875 de Bosna askeri 
valiliğine tayin edilmişd~r; Rus harbinde Kaf
kas kumandanlığında bulunmuş, Selanik Vali-

si, Diyarbakır valisi, İstanbulda Şurayı Askeri 
reisi, Havsa Müşürü, kısa bir müddet de Se-. 
rasker ~lmuşdur. Son vazifesi Rumeli fevkala
de kumandanlığıdır; 1896 da Osmanlı Ordusu
nun en yaşlı kumandanı bulunur iken vefat et-
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mişdir. Sultan Abdülazizin, sonra İkinci Sul
tan Abdülhamidin aşırı itimad ve muhabbet·· 
lerini kazanmış, Çapadaki Konağı İstanbulun 
edep ve irfan mahfillerinden biri olmuşdu; ra· 
mazanlarda iftarları meşhurdu; kuvvetli bir 
kaleme sahibdi, bazı meseleler hakkında fikri 
sorulduğu zaman çok berrak raporlar, layiha
lar yazardı. 

Zamanın en güzel binalarından biri ve 
Meşrutiyetden sonra bir aralık·· Darülmualli
mat (Kız Muallim Mektebi) olan Çapadaki 
büyük ahşab konağı yıkılmış, arsasına Selçuk 
Hatun Okulu yapılmışdır. 
. DERVİŞ PAŞA (Meh· 

med Emin) - «Kimyager 
Derviş Paşa» diye meş· 

hurdur; ilim ve devlet ada
mı; 1817 de İstanbulda Ey· 
yubda doğdu, bir mahal
le imamı ve sibyan mek
tebi hocasının oğludur; 

Muhendishanei Berrii Hü
mayundan diploma aldı

ğında par lak başarısından M. Emin Derviş Paşa 
dolayı 1835 de 18 yaşında (Resim: Sezai; Türk 

iken gönderilmiş, beş sene Meşhurlan Ansiklo-

kadar önce Londrada son- ı,edisinden) 
ra Parisde kalm'ış, maden 
mektebinde okumuş memlekete dönüşünde Ke
ban ve Ergani madenleri başmühendisliğine 

tayin edilmişdir; liva (general) rütbesi ile mek
tebi Harbiye fizik ve kimya muallimliğine ta· 
yin edilmiş, az sonrada Mektebi Harbiye mü· 
dürü olmuşdu; 1847 de ferik (tümgeneral) rüt
besi ile Meclisi Vala azası oldu, dört sene ka
dar Türkiye-İran hududunun yeniden tahdidi 
için kurulan bir heyetde Türkiyeyi temsil eden
ler 'arasında bulundu, 1861 de Türkiyenin Pe
tersburğ (Rusya) büyük elçisi oldu, 1862 de 
Meclisi Maarif azası, az sonra maarif nezareti 
müsteşarı, Şurayı Devlet azası; Haleb Valfsi, 
Ankara Valisi oldu. Parisde toplanan askeri 
kongreye Türkiye delegesi olarak katıldı; mü
şir (ınarşal) oldu. Türk-Rus harbinden sonra 
Besarabya hududunun tayini komisyonunda 
bulundu; 1878 de vefat etti. 

«Usuli Hikmeti Tabiiye» (Fizik) ve «Kim
ya» isimli iki eseri vardır; İran hududu üzeriı1-
de çalışdığı sıralarda da riya.si mahiyet «Müek
kire» adı ile bir risale .yazmışdır. 

Derviş Paşa Prof. Dr. İsmail Derviş Beyin 

babası, muharrir ve romancı Suad Derviş Ha· 
nımın da dedesidir. 

Bibl.: İ. A. Gövsa Türk Meşhurları; Türk Ansikio· 

pedisi. 

DERVİŞ PAŞA OTEU CİNAYETİ - 5 ha· 
ziran 1956 da, Sirkecide Dervişier Sokağında· 

ki Dervişpaşa Otelinde işlenmiş bir cinayetdir; 
otel kasasını soymak için içeri girmeye muvaf
fak olan kaatil, elinde bulunan ağır bir demir 
cubukla başında sekiz derin yara açmak sure
ti ile otel katibini öldürmüş, fakat kasayı aça
mayarak kaçmışdır. Uzun soruşdurma ve ara~
tırmalara rağmen bidayetde kaatile aid en kü
cük bir iz bulunamamış, otelin kömürlüğünde 
~örülen bir cift partal yemeni polisin nazarı 
dikkatini çek~iş ve bu papuçlar Adli Tıb mü
essesine gönderilmiş; oradan gelen raporda bu 
yemenilerin sağ bacağı kısa ve sağ ayağını 

çarpık basan birine aid oldu, köseleler arasın· 

da bol mikdarda rastlanan deniz ve alüminyon 
tozlarından ve nikalaj talaşlarından da, bu 
şahsın bir demir işcisi, daha ziyade nikalaj ile 
meşgul karyola imalathanelerinden birinde ça
lışdığı beyan edilmişdir. Polis, Tahtakalede 
Uzunçarşıdaki karyola imalatcıları arasında 

yapdığı soruşdurmada, 18 yaşında Tokadlı Mu
harrem Kalem adında böyle sakat bir genci 
tesbit etmiş, ve bu delikanlının 6 haziran sa
bahındanberi işine gelemediğini öğrenmişdir; 

fakat bekar odalarında, hanlannda, kahvehane 
ve hamamlarda yapılan aramalarda Muharrem 
Kalem bulunamamışdır. Diğer vilayetlere ya
pılan bir tamim sonunda cinayetle maznun de
Ükanlı memleketi olan Tokatda bulunarak tev
kif edilmiş ve suçunu itiraf etmişdir: «Yıllarca 
evvel -o otelde uşaklık yapınışdım, binanın iç 
taksimatını bildiğim için kolayca girdim, kö
mürlük-de saklandım, kasdım katibi öldürmek 
değil, bayıltmak idi; kasayı soyub bli sefil ha
yatdan kurtulmak idi» demişdir. 

Gene kaatilin idamı talebi ile adliyeye in
tikaal vak'anın muhakeme ve karar safhası, 

kaatilin akibeti tesbit edilemedi. 

Ali PAYANDA 

DERVİŞ REİS İstinyede bir mescid · 
yaptırmış hayır sahibi bir gemici, hayatı hak· 
kında bilgi edinilemedi. 

Bibi.: Hadikatül Cevami, II. 
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DERVİŞ REİS MESCİDİ - Boğaziçinin 
Rumeli yakasrnda İstinyede idi; Ha-dikatül Cc
vami : « Banisi sefine reislerinden bir sahibi 
hayırdır, kendi dahi mescidinin mihrabı önün
de medfundur, kabir taşında tarihi yokdur; 
mahallesi vardır» diyor. 

Zamanımızda mevcud değildir. İstinyede 
Derviş reis adında bir mahalle de yokdur. Yeri 
kesin olarak tesbit edilmedi; 1966 da İstinye
nin en yaşlı adamı, yaşı doksanı aşmış, hem 
de hafızası gaayetle zinde Demirci Ali Usta is
tinyede Tersanenin Gümrük Kapusu denilerı 
yerinde, adını hatırlamadığı bir mescid bulun~ 
duğunu söylemişdir ki bu gün o mevkide, et
rafı çevrilmiş bir ağ.açlık altında 6 kabir taşı 

bulunmaktadır; bu zatin rivayetine göre zama
nımızdan yetmişbeş yıl kadar evvel, 1885-1890 
arasında çok harab bir halde bulunan bina bir 
saman deposu olarak kullanılmakta imiş. A.1-
tı kabir taşından dördünün kitabesi vardır (Afi
fe. Kadın 1141 = M. 1728-1729; Abdürrahrrran 
Efendi 1148 = M. 1735-1736; Mustafa Efendi 

1151 = M. 1738-1739; Saliha Kadın 1174 = M. 
1760-1761), iki taş da yazısızdır. 

Bu hazirenin Dervişreis Mescidine aid ol
duğunu tahmin ediyoruz. 

Bibl.: R. E. K. Hasan Ülç-ek ve H. Erakdan, Gezi no

tu, 1966. 

pı.:RVİŞ SOKAĞI CİN.AYETİ - 1897 dl=! 
Beyoğlunda Caddei Kebir ile Tepebaşı Cadde
si arasında uza11an Derviş Sokağında Madam 
Claudia Cavalli (Klodya Kavalli) adında bir 
İtalyan kadınının işlettiği bir pansiyonda İşlen
miş bir cinayettir. Zamanımızda Caddei Ke
birin adı «İstiklal caddesi», Tepebaşı caddesi
nin adı «Meşrutiyet caddesi», Derviş sokağı

nın adı da «Piremeci sokağı» dır. Geçen altmış
yedi yıl içinde sokağın manzarası da çok de
ğişmiş, 1897 de «İtalyanın Pansiyonu» diye anı
lan ve bir Rum zengininin malı olan konak 
yav.rusu da bugün mevcud değildir. · 

Kırım Harbi başlarında, 1852 ile 1853 ara
sında bir İtalyan taşçı ustası olan kocası ile be-

Pansiyoncu Madam Kavalli ve uşak Arnavud Remo 

(Ressam Sabiha Bozcalının Kompozisyonu) 
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raber 16 yaşında iken İstanbula gelen Madam 
Klodya Kavalli 1860 da kocası ölünce memle
ketine dönmemiş, kocasının ·hastalığı sırasında 
tanıştığı ve seviştiği bir Rum doktorun yardı
mı ile Derviş Sokağındaki konağı tutarak pan
siyonculuğa başlamıştı. Pansiyonunun kiracı
ları istisnasız Avrupalı bekar erkeklerdi, ve o 
alemin mensupları arasında Madam Kavalli, 
bekar konuklarının her türlü haline göz yu
man bir eJ sahibi olarak tanınmıştı. İki katlı 
konağın sekiz odasında oturan sekiz frenk, ba
zı geceler tek yataklı odalarına yanlarmda bir 
yosma kadın yahut bir şıkırdım delikanlı ile 
huzur içinde gelirlerdi, ve ertesi sabah madam
dan iki kişilik kahvaltı istedikleri zamarı. ya
nındakini: «Akşam Kondordiyada tanıştım, geç 
vakte kadar. dans ettik, evi Fenerde, uzak ol
duğu için elbette ki gönderemezdim şu güzel 
kızı yalnız; Matmazel Eleni Pidakis .. », yahut: 
«Akşam çok içtim, sarhoş oldum, şu nazik de
likanlı olmasaydı evime gelemezdim; Dimitri 
Talasso .. » diye takdim eder ve madam güzel 
matmazel ve nazik delikanlı ile tanıştığına 

memnun olduğunu söylerdi. 
1895 de Madam Kavalli 60 yaşında idi, ha

misi, dostu ve meneceri Rum doktor da çok
tan ölmüş, kendisi de uşak adı altında şehbaz 
jigololar ile gönül eğlendirmekte idi. Bir ze
berdest oğlandan bıkınca tatlılıkla yol verir, 
yenisini tedarik etmekte de hiç güçlük çekmez
di; 1895 de Yani adında İmroz adalı Rum uşa
ğını uzaklaştırmış, aslı Arnavutluğun İpek ka
sabasından Ramazan (Ramo) adında 17 yaşın
da gaayetle yakışıklı bir genç bulmuştu. Ramo 

• bıçkın meşrep çıktı, patronu madamın aguuşi 

muhabbetinde pek çabuk şımarmıştı. Gençlik 
ve güzelliğne mağrur, yaşlı kadına sık sık ha
karet eder olmuştu. 

O yıllarda pansiyonun birinci katında Ja
que isminde bir Fransız nakkaş, Lorando adın
da bir İtalyan komisyoncu ve Pierino Pescara 
(Piyerino Peskara) adında yine İtalyan bir 
maden mühendisi oturuyordu, ve Ramo bun
lardan Sinyor Peskara ile pek samimi, gecele
ri geç vakitlere, bazan sabaha kadar odasında 
kalabilecek bir dostluk kurmuştu; pansiyonda
ki uşaklık hizmetini de hemen daima ihmal 
eder olmuşdu. 

1897 de Madam Kavalli pansiyonuna Fran
cesco Pasquale (Françesko Paskuale) adında 

yine 17-18 yaşlarmga yeni bir uşak - jigolo al-

dı, aslı İtalyan olan bu genç İstanbulda doğ
muş, büyümüştü. Ramo'ya yol gorunmüş ise 
de muhterem Sinyor Paskara'nın hatırı için o 
da pansiyonda kalmıştı, 

Bir kış günü, aralık ayı, Madam Kavalli 
Ramo'yu pansiyonun mutfağına öteberi almak 
için çarşıya yolladı. Ramo yatıyordu, isteksiz 
kalktı, yalın ayağına çorap giymeye bile lüzum 
görmedi, bir partal pabuç çekerek çarşıya git
ti, fakat tam iki saat sonra kör kütük sarhoş 
ve elleri boş döndü. Ma,dam Kavalli parayı ne 
yaptığını sorduğunda: 

- Bana aylardanberi hiç para verdiğin 

yok, meyhaneye gittim, içtim, harcadım! .. dedi. 
Ramo'nun dostu ve hamisi maden mühen

disi bir ay evvel Anadoluya bir maden işi için 
"gitmişti ve yola o kadar acele çıkmıştı ki artık 
sadece kendisine hizmet eden, hususi uşağı 

durumundaki Ramazana az bir harçlık bırak· 
mış, «Dönüşüm gecikirse ben sana oradan pa· 
ra yollarım .. » demişti, dönüşü gecikmiş, para
sız kalan delikanlı, gözleri postacının yol unda 
para bekliyordu. 

Ramonun Iaübali cevabı karşısında Ma
dam Kavalli: 

- Sana para vermiyorum ama senin de 
bana hizmet ettiğin yok.. Sinyor Peskara sana 
kafi derecede harçlık veriyor.. ben seni çoktan 
kovacağım ama muhterem kiracımın hatırı için 
kovmuyorum! .. dedi. 

Ramo ikinci kata çıkan merdivenin basa· 
mağına oturmuş, çıplak ayaklarını patronun 
yüzüne karşı uzatmış, bir kahkaha atmıştı. Bu 
küstahlığa çok sinirlenen 'Madam Kavalli bu: 
sefer Ramazana ağır bir harekette bulundu. 
Sarhoş delikanlı oturduğu merdivenden deli 
gibi fırlayarak anahtarı cebinde olan mühendi
sin odasına girdi, ve elinde bir tabanca ile, gir
mesiyle çıkması bir oldu; dehşet içinde kalan 
ve ne yapacağını bilemeyen Madam Kavalliye: 

- Çok yaşadın.. delikanlılarla çok eğlen
din, yoruldun .. artık dinlen .. varan bir!.. diye 
bağırarak bir el ateş etti. 

Omuzundan yaralanan kadın. «Beni öldü· 
rüyor!.. yetişin .. imdat! .. » diye bağırarak o es
nada önünde bulunduğu nakkaş Jak'ın odasına 
kaçtLHasta ve o gün işine gitmemiş olan Fran
sız uyuyordu, silah sesine, kadının feryadına ve 
kapının gürlütü ile açılmasına uyanıp fırladı. 

Fakat ne olduğunu sormaya vakit ve lüzum 
kalmadı, kapı tekrar açıldı, Ramo göründü, 
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«Varan iki! .. » diyerek pansiyoncu kadına ikin
ci defa ateş etti, Madam Kavalli acı bir çığlık
la yere yuvarlandı. Arnavut oğlan da kapıyı 
şiddetle çekip kapadı, ve Fransız nakkaş sofa
dan delikanlının sesini işitti : 

- Kaçma Paskal! .. sen gençsin, güzelsin, 
yaşamak ve eğlenmek senin hakkın.. korkma, 
seni vurmam! .. diye bağırıyordu. 

Fakat üçüncü' bir silah sesi daha işitildi. 
Ramo, yaşlı hanımının öldürüldüğünü gören ve 
korkusundan kaçmak isteyen yeni uşak Fran
çeskoyu da vurmam dediği halde vurmuş muy
du? .. 'Nakkaş Ja,k bir müddet sonra odasının 
kapısını korka k~rka açtığında uşak Ramo'
nun yerde ölü olarak yattığını gördü, sarhoş 
Ramo elindeki tabancann üçüi:ıcü kurşununu 

kendi şakağına gömmüş, intihar etmişti. Ma
dam Kavalli de hastahaneye kaldırılır iken öl· 
dü. 
1 DERVİŞ V AHDETi 

- Asıl adı ve unvanı 

ile Kıbrıslı Hafız Der
viş Efendi; 1870 de Kıb
rısda Lefkoşada doğdu, 

ilk tahsilini memleke
tinde yapdı, orta halli 
bir ailenin evladı . idi, 
yirmi yaşlarında iken 
İstanbula gelerek med-
rese tahsili gördü; 1908 Derviş Vahdeti 

inkilabında « Volkanı» (Reim: Sezai; Türk Meş• 

adında bir gazete çıka- hurları Ansiklopedisinden) 

rarak İttihad ve Terak-
ki Cemiyetine karşı çok şiddetli muhalefetde 
bulundu, ayak takımı halkın dini taassubunu 
istismar ederek, ittihadcılara fikir cebhesin· 
den hücum edecek yerde demagoji yolunu tut
tu ve onları, ava.mi dil kullanarak dinsizlikle 
füiham etti, «İttihadı Muhammedi» adı ile bir 
de siyasi cemiyet kurdu; Volkandaki yazıları

nı «Derviş Vahdeti» diye imzaladığından bu 
isimle büyük şöhret oldu; «31 Mart Vak'ası de
nilen çavuş ve neferlerin inkilaba karşı ayak· 
lanmasında Derviş Vahdetinin Volkan'ı ile et
rafında toplanmış softaların pek büyük tahrik 
hissesi olmuşdu (B.: Otuzbir Mart Vak'ası; Ha
reket Ordusu). İstanbula kısa bir müddet ha
kim olan asi askerler meşrutiyet inkilabını 

temsil eden Hareket Ordusu tarafından tenkil 
edilince Derviş Vahdeti: 31 Mart Vak'asının 

başlıca müşevviklerinden biri olarak kaçmış 

olduğu İzmirde yakalandı. İstanbula getirile
rek Divanı Harbe verildi ve idama mahkum 
oldu, 1909 da Bayazıd Meydanında asıldı. İs
yanlarının cezasını idam sehpalarnda gören 
çavuşların ve neferlerin ve daha nice kimsele
rin can vebalinin büyük kısmı bu adamın boy-· 
nundadır. 

DERVİŞ VE1'İ BABA - Fevaidi Osmani
ye vapurlarının ateşcilerinden olub 1898 de 115 
yaşında bir pir olarak öldü (İstanbul Limanın

da vapur işletme imtiyazına sahih olan Feva
idi Osmaniye sırası ile şu isimleri almışdır : 
İdarei Aziziye, İdarei Mahsusa, Seyri Sefa.in; 
Devlet.Deniz Yolları, Akay, Devlet Deniz Yol
lar{; Denizcilik Bankası; (Bu isimlere bakınız); 
ölümünden bir gün evvel namazını mescidde 
kılacak kadar vücudu zinde, kahvede oturup 
geçmiş günleri anlatacak kadar da hafızası ze
de lenmemişdi. 

Aslı Kumkapulu olub 1783 de orada doğ
muşdu, İstanbulda yerleşmiş İnebolulu bir ka
yıkcının .oğlu idi; 13-14 yaşlarında baba mesle
ğine girmiş, yine o yaşlarda Yeniçeri Ocağına 
civelek yazılmışdı, ve Haliçde Yemiş İskelesin
de Çardak kolluğuna verilmişd.i. Yeniçerilik 
üzerine çok zengin hatıraları olan bir adamdı. 

Üçüncü Sultan Selim zamanında bir bay
ram sabahı Çanakkale Boğazından geçmeye 
muvaffak olarak Marmarada Hayırsız Adalar 
açıklarında demirleyüb İstanbulu topa tutmak
la tehdidde bulunan !ngiliz donanmasını gör~ 
müşdü, 22-23 yaşlarında gene bir yeniçeri ola
rak bu donanmayı yakmak için fedailer aran
dığında ilk fedai yazılanlardan biriydi; Alem· 
dar Paşa Vak'asında Babıali yangını ile 1826 
da Vak'ai Hayriye (Yeniçeri Ocağının kaldırıl
ması vak'ası) bilhassa ,anlattıklarından idi. 
Vak'ai Hayriyede Sancağı · Şerif altına koşan 
yeniçerilerden biri olmuş ve bu sayede büyük 
yeniçeri kırımından başını. kurtarmışdı; fakat 
Ocağa olan manevi bağı ömrü boyuı1ca devam 
etmiş, üsküfünü de saklamışdı. Pek çok emsali . 
gibi aynı zamanda Tersanede kalyon neferi idi; 
Yeni çeri ocağı kaldırılınca tamamen Tersane· 
de kalmışdı. 1828 de Tersaneye ilk bı'.ıharlı ge
mi alındığı zaman 45 yaşında bulunan · Derviş 
Veli bu gemiye ilk Türk ateşci olmuşdu (B.: 
Buğ Gemisi); Knm Harbine Tersanede çavuş
lukdan emekli iken 81 yaşında gönüllü ola
rak iştirak etmişdi;; 1860 da Fevaidi Osma
niye idaresine adam yetişdirmek üzere ateşci-
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başı olarak alındığı zaman 87 yaşında bulunu
yordu, bu idareden de 95 yaşında ikinci defa 
olarak emekliye ayrıldı. Hiç evlenmemişdi; Ha
san adında fakir bir çocuğu evlad edinmiş ve 
onun Bahriye Mektebinde okutarak kaptan 
yapmış, son yıllarını o Hasan Kaptanın yanın
da geçirmiş idi; ve onun Üsküdarda Tunusba
ğındaki evinde vefat etti; kabri Karacaahmed 
Mezarlığındadır, taşındaki kitabe şudur: «Ter
sanei Amirenin ilk ateşcibaşısı olub 115 yaşın
da rahmeti -Rahmana kavuşan İnebolulu Ka
yıkcı Ali Ağanın mahdumu ve Tersane kaptan
larından Hasan Kaptanın pederi manevisi Der
viş Veli Babanın ruhi içün el Fatiha, sene 
1316». Bu satırların muharriri Hasan Kaptan 
oğludur. 

Ahmed Derviş ATEŞCİ 

DERVİŞZ.ADE SOKAĞI - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Haliç Fenerinde Atik
mustafapaşa mahallesinin yollarından; bir ba
şı Eğrikapu Caddesinde, öbür başı Ayvansaray 
Kuyu Sokağı ile Mustafapaşa Bostanı Sokağı
nın kavuşak noktasında., Eğrikapudan Ayvan
saraya kadar uzanan zıkzaklı kavisli uzun bir 
sokakdır, gaayet · rahatlıkla dört ayrı isim al
tında dört sokak itibar edilebfürdi. Kavata 
Sokağı, A vcıbaşı Sokağı, Mahkeme külhanı So
kağı, Ahmed Rifai Sokağı, Kafesci Yunus So
kağı ve Marul Sokağı ile kavuşakları vardır. 

(B.: 1934 Belediye Şehir Rehberi, Pafta 8/114). 

Denini Mehmed E.fendi Türbesi 

(Resim: Nezih) 

Sokağın levhası «Dervişzade İbrahim Sokağı» 
diye yazılıdır. Eğri kapudan Ayvansaraya iner 
bir yokuşdur; Eğrikapu tarafından bir araba 
geçecek genişlik-de kabataş döşeli olarak baş

lar; İvaz efendi Camii ile Emirbuhari Tekkesi 
bu sokak" üzerindedir; ulu bir ağaç alında altı 
yüzlü kitabesiz bir de meydan çeşmeciği var· 
dır, XVI. asır yapısı olduğunu tahmin ediyo
ruz, yalnız bir yüzünde lüle vardır. Bütün bo
yunca 1-3 katlı ahşab ve kagir evler arasından 
geçer, halkı mütevazı gelirli aileler görünür. 
Bir simitci fırını ve bir bakkal vardır, kapu 
numaraları 1-19 ve 2-72 dir (Temmuz 1966). 

Hakkı GÖKTÜRK 

DERUNi MEHMED EFEN:Dİ SOKAĞI 
Bayazıdda Kalenderhane Mahallesi sokakların
dan; Vezneciler Caddesi ile Hallacı Mansur So
kağı arasında uzanır (1934 Belediye Şehir Reh
beri, Pafta 4/50). Bir araba geçecek genişlikde 
kabataş döşeli bir sokakdır; Vezneciler Cacldesi 
genişletilirken başdan bir kısmının istimlak. 
edilerek caddeye katıldığı kapu numaraların

dan bellidir: Vezneciler Caddesi tarafından ge
lmdiğine göre sağda iki katlı bir beton bina.da 
Bayazıd Emniyet Başkomserliği, altında da 
Direkler arası Gençlik Kulübü bulunmaktadır; 
bu sokak üzerinde İstanbulun geçen asır yapı
larından «Konak Yavrusu» denilen eski ahşab 
evlerden iki güzel bulunuyordu. · 

Bu sokağın Hallacı Mansur Sokağı ile ka
vuşağının bir köşesinde Deruni Mehmed Efen
dinin ahşab .türbesi (12·26 - 1800), karşısında 
da susuz, muattal Seyyid Hasan Paşa Çeşmesi 
(1117 = 1705 - 1706; tamir kitabesi 1311 
1893 - 1894) vardır. 

Hakkı GÖKTÜRK 

Seyyid Hasan Paşa Çeşmesi 

(Resim: Nezih) 
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DERYA ALİ BABA - Yedikule dışında 
Kazlıçeşmede bir yatır; türbesi bilhassa o civar 
halkının türlü dileklerle ziyaret yeridir. Riva
yete göre Derya Ali Baba Fatih Sultan Meh
medin İstanbul muhasarası cenginde bulunmuş 
bir derviş olup «o derya misal askeri kırbasın
daki asla tükenmez su ile sular», sakalık yap
mış. Eski tulumbacılık devresinde Kazlıçeşme 
Yangın Tulumbası Sandığı uşakları bir yan
gına giderlerken bu türbenin önünde mutla
kaa durub dua edilir, kazasız belasız yüz akı lie 
dönmek niyaz edilirdi. 

DERYABEYİ SOKA:ĞI - Kasımpaşa Ha
cı Hüsam Mahallesi sokaklarından; bu mahal: 
-lenin kurulmuş olduğu bir tepeciğin 'Küçük 
Piyale Paşa Camiin bulunduğu vadiye bakan 
yamacındadir ;bu sokakdan vadinin ve karşı
sındaki Kulaksız semtinin görünüşü, manzara
sı pek güzeldir. 

Doksan derecelik bir açı ile kıvrılan iki 
parçadan mürekkeb bir sokakdır ,ilk parçası 

Hacı husrev Caddesi ile Hacıhusrev Köprüsü 
Sokağı, ikinci parçası da Hacıhüsrev Köprüsü 

Sokağı ile Sohbet Çeşmesi . Sokağı arasında 

uzanır; Hacı husrev Caddesi ile dört yol ağzı 
yaparak keşişirki aynı noktada Kankardeşi So
kağı ile d,e kavuşağı vardır. (1934 Belediye Şe
hir Rehberi, pafta 16/183). 

Sokağın ilk kısmı, tepeden vadiye doğru 

yok~ş aşağı iner; bir araba geçecek genişlikde 
olup kabataş döşelidir; 2-3 katlı ahşab evler 
arasından geçer, Kankardeşi Sokağı ile olan 
kavuşağında bir berber dükkanı ve bir kahve
hane ile «İlk adım Gençlik Kulübü» ismindeki 
spor kulübünün binası bulunmaktadır. 

Dirsek noktasında sol tarafta bir çıkmaz 

sokak yapar, sağ tarafa doğru d8; bozuk bir yol 
halinde uzanarak mahallenin, hattaa Kasımpa
şanın bitiminde Sahhaf Çeşmesi Sokağına ka
dar varır. Gaayetle dar ve gaayetle pis bir 
toprak yol, keçi yolu halindedir, adeta iki- ya
nındaki evlere sürünerek yürünür; bostanlar, 
arsalar yanından geçer; hava karardıkdan son
ra uygunsuz kadınların genelerin müşterileri 
ile sevişme yerleridir.· · 

Kasımpaşada bu sokağın bulunduğu Hacı

hüsam Mahallesi, zamanımızda yankesiciler 

yatağı olarak meşhur Hacıhusrev 1\1ahallesidir; 

Bir mescid adından gelen Hacıhüsam isminin 

halk ağzında Hacıhüsrev oluşunun sebebini tes

bi t edemedik (B.: Hacıhüsam; Hacıhusra). 

Halid EREKDAN 

DERYADİL SOKAĞI - Beşiktaş kazası 

merkez nahiyesinin Muradiye Mahallesi sokak

larından; Ömer Rüştü Paşa Sokağı ile Nüzhe

tiye Caddesi .arasında uzanır; Şair Nazım So

kağı ile kavuşağı vardır (1934 Belediye Şehir 
Rehberi, Pafta 20/162). Nüzhetiye Caddesi ta

rafından gelindiğine göre, dört arabanın rahat 

geçeceği bir genişlikde, cadde gibi dik bir yo

kuşdur. Elli adım kadar sonra bu yol sağ yarısı 

alçak, sol yarısı dokuz basamak kadar iki şerid 

halini alır ve yarı yarıya daralır. İkisi altışar 

katlı, biri dört katlı üç apartıman ve birer, iki

şer, üçer katlı kagir ve ahşab evler arasından 

geçer. 

Yukarda adı geçen rehberde Deryadil So

kağının üst ucu Ömer . Rüştü Paşa Sokağındı;> 

biter gösterilmişdir; yerinde ise şu durum gö

rülür: 

Deryadil Sokağının alçakda bulunan sağ 

parçası Ömer Rüştü Paşa Sokağı ve Muradiye 

Deresi Sokağı ile bir üç yol· ağzı yaparak sona 

erer; fakat ona nisbetle dokuz basamak yük

sekde olan sol parça, geniş bir kavis çizerek 

Teşvikiye Fırını· Sokağına kadar uzanıp devam 

eder; 1934 Rehberinde bu kısım isimsiz bir yol 

olarak gösterihnişdir. · 

Sağ tarafda çukurda gece kondular görü

lür; yine sağ kolda beşer kaltı dokuz apartı

man vardır ki yoldan kapularına köprücükler

le geçilir. 

Kapu numaraları 3-85, 2-102 dir; üze

rinde 1 odun-kömür deposu ile ı döşemeci-mo

bilyacı dükkanı vardır. 

Son ioo.ri taksimatda Om~r Rüştü Paşa 

Sokağı Beşiktaş ve Şişli kazaları arasında sınır 
yol olmuşdur (1966). 

Hakkı GÖKTÜRK 
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DESPİNA (Çıplak) - 1880 ile .1900 arasın· 
da Galatada Kuledibi umumhanelerinden . biri
nin sermayelerinden bir yosma, 1898-190Q ara· 
sında namlı yankesicilerden Parlak Dimitrinin 
anası; satışı yasak . çıplak· resimciler için İstan
bulda ilk defa olarak bir kaç poz anadoğıİıası 
resmini çekdirme cesaretini göstermiş ve cÇıp
lak» lakabını bu münasebet ile almışcb (B.: Çıp~ 
lak Resimciler). Haliç fenerinde fakir bir ka
yıkcının kızı iken Patrikhane papazlarından biri 
tarafından iğfal edilip kırletilmiş, babası tara
fından red edilince Galata umumhanesine düş· 
müşdü. 

Bibl.: S.M.Alus not; Fransızca Servet Gazetesi 

DESPİNA (Deli) - 1885 ile 1890 arasında 
Beyoğlumin en dilber ve en şık kaldırım yos
ması idi; henüz onbeş yaşında ve ruİn zenginle
rinden birinin kapusunda hizmetçi iken çorba-

Çıplak . Despina 

(Resim: S . . Bozcalı) . 

sının arkadaşlarından biri tarafından izdivaç 
vadi ile kaçırılarak iğfal edilmiş, bir müddet 
çöpçatan bir rum karısının evinde sözde düğün 
hazırlığı bahanesi ile oyalandıkdan ve kendisini 
iğfal eden adama m.estreslik yapdikdan sonra, o 
adamın hileli iflas ile Avrupapa kaçması üzeri
ne hamisiz kalmış, evinde oturduğu kadının kı
lavuzluğu ile fuhuş yoluna girmiş, kısa zaman 
içinde Beyoğlunun içkili, çalgılı, danslı eğlen
ce yerlerinin büyük şöhretlerinden biri olmuş
du. Deli Despinanın şanıncla bir de destan çık· 
-nış idi ki ancak dört kıt'ası malumumuzdur: 

Kafeşantan gazinolar balolar· 

Despinamı eğlendirir oyalar 

Çapkınların derhal çeler aklmı 
Süslü fistan asını talanı boyalar 

Konkordiya salonunda muzika 

Kadril kankan hele v:a1ıı ile polka 

Çalar çalmaz· heman · dansa kalkİyor 

Türlü' işv~ cilve ile mehlikaa 

. Despinada fettan gözler menekşe 

Şampanyası azdan azı üç şişe 

Mezesi de ili Moskof havyarı 
·· · Kebab olup beyler geçiyor şişe 

Despinadİr yosmalann goncesi 

Beş Napolyon naııhı olmuş gecesi 

Kapıldın mı işmanna gamzeııiıı 

Ciğerini söker çakır pençesi 

Sermed Muhtar Alus «Onikiler» isimli ro
manında Deli Despinadan şöyle ba}?.sediyor: 
«Mermerde leke var, onda arama; bıllık bıllık, 
sonra körpe de, şen ve oynak da.· Çağını geçir
dikden sonra Çiçekcide umumhane işletmiş 

emekdarlardandır» (B.: Çiçekçi Sokağı, cild 7, 
sayfa 3963). 

Umumhanesi de Çiçekci Sokağının en lük 
evlerindendi. Adı deliye çıkınışj, fakat çok tu
tumlu,· hesabi, dolayısı ile paralı kadındı;. Kosti 
adınd~ bir gene kalaycıya aşık olmuş,. daltaban 
oğlanı giydirip kuşatarak başı şapkalı, eli bas
toniu, ·altın . saat köstekli jigolo yapmış, · sonra 
da kalaycıs'ım alarak evlenmek üzere kirli ma
zisinin bilinmediği Yunanistana gitmişdi; Üs
küdarlı halk şairi Aşık Razi de yosmanın jigolo
su oğlan. için şu manzumeyi yazmışdır: 
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Desp~ kalaycısı pek parlak 

Güzel ama kara cahil dangalak 

Yalın kopuk laz uşağı daltaban 

Çaka) yiğit çakı.rpenf,e ~D 

Pek de hoşdur caka çalım kurumu 

Parlak Kosti Sürnıeninin lll'umu 

Bilir Çapkın aşkbazlığın fendini 

Dirhem dirhem satar oğlan kendini 

Varsın olsun e.İ ayak yüz kap kara 

Hamam mı yok dellik yıkar paklar a 

Soyunorken vtıhşet ile naz ile 

Cili verir gönüldeki . kandile 

Çakıl meme gülle topuk perçemi 

Deli 1azm ask yiresi merhemi 
Bibi.: Polis Servet Bey, Not: S. M .. Alu.s, Onikiler; 

A. Razi evrakı metrlike. 

DESP.İNA (Karıı.) - Namı diğerle Çıplak 
Eleni; 1890 ile 1900 arasmd Galatanın bir fahi
şei faciresidir; «Eleni», serapa uryan olarak çı· 
karttığı resimlerinde kendisinden önce çıplak 
resimlerini çekdirmiş ve Çıplak Despina diye 
şöhret bulmu şdiğer bir fahişe ;le karıştırılma
ması için kullanılmış takma p·~ıdır. (B.: Despi
na; Çıplak) 

Aslı Çatalcanın .Çanta _Köyünden çingene, 
kıbtii nasrani idi, fakat rum .geçinir idi. İri kı
yım e~li ayaklı, oğlan yapısı vücudlu ve emsal
siz yüz güzelliğine sahibdi. Namlı mamalardan 
Burunsuz Ele11inin · umumhanesinin sernıaye

lerindendi. Üç delikanlı başı yemiş ve delikanlı 
bıçağı altında can vermişdir. 

Henüz· 13 yaşında iken yine Çanta Köyü
nün Hiristiyan çingenelerin.den Lambo adında 
bit oğlan tarafından iğfal edilip 1sta1'J:mla kaçı• 
rılmış ve oğlanın, Galatada· ~ew.aralt,ında ckol
tuk» (buluşma yeri, rendevu ~:~·'lf.işletir amıca· 
sı Çingene Andonun evine ks,~tılriiışdı (1881 
~ 1882). Lamba da o sırada 15-16,,y~larında es
merin dilberi bir delikanlı idi. Oğl11.ll da Galata· 
nın fuhuş batağı ara sokaklarının vurucu kıncı 
hayta ve hezele küruhunun pençelerine · düş· 
müş, o·· şehir eşkiyasının baziçesi uygunsuz 
gençlerden biri olmuşdu; «Kara Putana» laka
bı ile şöhret bularak azılı serserilerden Kanlı 

Kostinin mutlak tasarrufu altına geçmiş, ay
da bir kere dahi Despinasmı arayıp görmek im
kanını bulamamışdı. Ancak üç ay sonra müd
hiş serserinin bir gece bir balozda arkadaşla
rından biri ile kavga ederek o adamı vurması 
ve zabıtaca tevkifi üzerine Kara Putana Lam
bo mahbubesi Despinaya koşmuş, fakat köy
den kaçırıp getirdiği güzel kızı Andonun evin
de bulamamışdı. Despinanın birkaç hafta ev
vel umumhaneci Burunsuz Eleniye satıldığını 

öğ-renmişdi. Kuledibinde Eleninin evine git
miş• oradan da DespAna tarafından ağır haka
retle kovulmuşdu. Ö~~e bh- bıçak tedarik eden, 
sonra bir meyhaneye giderek kör kütük sar
hoş olan ve Despinayı vurmak niyetiyle gece 
yarısından sonra tekrar Kuledibinin yolunu tu
tan Lambo Oğlan Eieııinin evinde Despinanı..,. 
yeni dostu Zehir Mehrned adında adem ejder-
hası bir laz kayıkcı ile karşılaşmış ve kayık
cı tarafından bıçakla delik deşik edilerek öl
dürülmüşdür. (1882). 

Kara Despinanın ~inci kurbam, 1885 de, 
Rumeli muhacirlerinden Şumnulu Mustafa 
adında yük arabası sürücüsü tüysüz bir deli
kanlı olmuşdur. Çingene kızma bir kaç gece 
misafir olan ve ona çılgınca aşık olan Musta,
fa, fahişeler içi.~ gençliğin ve güzelliğin kafi 
gelmediğini, bir sabah ona artık parası kalma· 
dığını söylediğinde öğrenm.işdir, önce maşuka
sı Despinadan, sonra d~ Burunsuz Eleni ile 
umumhinenin haydud kıUklı rum uşağıJı.dan 
dayak yiyerek kapu ·· dışarı atılınışdır ve artık 
o eve alınmaml§dır. Şumnulu Mustafa divane· 
ye dönmüş ve bir gece umumhanenin kapusu 
önünde kasığına sapladığı bıçakla intihar et-
mişdir. · · · ' : ' i , 

Vücudu oğlan yapılı Kıbtı fahişenin üçiiıı -
cü kurbanı. İdarei Mahsusanın (Devlet Deniz 
Yolları İdaresinin) uzak sefer vapurlarından 
Bingazi Vapurunun ·ateşcisi Abanalı Osman 

· adında bir gemici old~ ve gene kadın ilk defa 
aşık oldu. Osman ,,uzı).;tı boylu, pençeli, 22 ya
şında, güneşe -~Yı{'d9ğ; ya doğayım» diyen er-. 
kek güzeliydi. De$piffii ateşçisinin uzun sefer
lerden dönüşünü Jıey~anlarla bekler oldu. Yi
ne o sıralarda , Ilem.irci Kosti adında palikar
ya bir vurgunu vardı. Despinadan yüz bulama· 
yan Kostinin Piç· Yani ismindeki şıkırdım genç 
ayakdaşı, itlik yolunda kan dökerek zelil sıfa
tını kaatillik şöhretiyle unutturmak istedi, ve 
bir akşam Gemici· .Qsmanı Burunsuz Eleninin 
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evine girerken, şevheri yeri."l.de Kostinin temin den üç kadın ile birlikde Arab Camii Hama-· 
ettiği tabanca ile arkasından vurarak öldürdü, mına yıkanmaya giderken (o zamanlar bu ha
ve kendisinin ömründe bir kere yüzünü bile marn zabıtaca gündüzleri fahişelere tahsis 
gör!Xlemiş olaın Ab~alıyı cBeni vaktiyle kötü edilmişdi) Fikir Sokağında (zamanımızda bu 

. yola sürüklediği için intikam almak hıncı ile sokağın adı Galata Kulesi sokağıdır) yakaladı 
vurdum» iddiasında bulundu. Fakat mahkeme- ve Despinayı üç yerinden .bıçakladı. Yaraları 
de Despinamn ve Burunsuz Eleninin şahadet- · · ağır ve çok kan kaybeden kadın hastahaneye 
leri karşısında hakikati itirafa mecbur oldu. kaldırılır iken yolda· öldü. 
Demirci Kosti muşevvik sıfatı ile o:nbeş yıl- Kara Despina çok güzel bir sese sahibdi, 
Piç Yani de taammüden katilden ve onyedi musikiye aşina, usul bilirdi; çocuk sayılacak 

yaşında olduğu için onbeş sene prangabendU- yaşda Burunsuz Eleniye satılmasaydı devrinin 
ğe mahkum oldular. meşhur bir hanendesi olabilirdi. 

1900 de Kara Despina 31 yaşında bulunu- Çatalcanın Çanta Köyü değerli musikişi-
yordu. İstanbulda Çukurbostanda oturan ls- naslar çıkannışdır, Lavtacı Lambo, onun oğul
mail Efendi adında birınin çıkırıkcı esnafından ları Aleko ve Yorgo Bacanos efendiler kuvvet
olan oğlu 19 yaşındaki Mehmed bu çingene le tahmin ediyoruz ki Çanta köylüdürler. 
karısına aşık oldu, fakat fahişeden yüz bula
madı, üstelik ağır hakaretine maruz kaldı ve 
Despinayı öldürmeye karar verdi. Kendisini 
eve almadıkları için yol ve fırsat gözledi. Bir 
gün Kara Despinayı ayru evin sermayelerin-

.. ·. Despina· l{aptan il-e Tieyandaf'd 

(Ressanı. Sahihe, .Bozcalının Kompozisyc,nu) . ;'._; __ ,-_ . 

DESPİNA KAPTAN (Eğribozlu) - Ge
çen asrın başlarında namlı bir rum korsan ka· 
dın; 1794-1795 arasında doğmuş; 15 yaşında 

iken müflis bir armatör olaı:ı babası tarafından 
Kefalanyali Pavli kaptan adında bir 
korsanla evlendirilmiş, ve kendisinden 
otuz yaş büyük kocasının «Kalyopi» 
adındaki gemisine duvağı ile girmiş, üç 
sene korsan Pavli Kaptanla Adalar de
nizinde (Egede) kanlı maceralar içinde 
yaşamış, Pav1inin ölümünde de, 18·19 
yaşında bir taze dul iken kadın esvabı
nı bir daha giymemek üzere atmış,. er
kek kılığında onun yerine geçmişdir; 
korsan tayfaları ile gönül eğlemiş, ay
yaş ve kanlı bir fahişe olmuşdur; Mora 
ihtilalcileri ile iş birliği yapmış, 1830 da 
otuzbeş yaşlarında iken memleketi Eğ
riboz adasından Angeli Dimitri adında 
ondokuz yaşında gene ve güzel för ba
lıkcıyı babasından 500 altına satın ala
rak yavuklu edinmişdir. 

1830-1840 ar asında İstanbula sık sık 
gelen Despina Kaptan, gemisine binmek 
gafletini gösteren. yolcu· ve tüccarları 

geceleri denize attırarak ybk etmiş, gasb 
ettiği eşya ve malları da daima Galata.
da satmışdı. 1840 da Galatamn en nam
lı gedikli selatin meyhanelerinden bi
ri olan Lavirentos Meyhanesinden de 
devrin pek meşhur köçeği Sakızlı Pana
yotu kaçırınışdır. «Kalyopi» Osmanlı 

bayrağı altında dolaşır, iken Köçek Pa
nayotun kaçırılmasmdan'Sonra adım· de-
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ğiştirmiş, «Miloris» olmuş ve Yunan bayrağı 
çekınişdir. 

Despinanm son cinayeti 1841 de, gemisine 
yolcu olarak aldığı Giridli bir zengin müslü
man ile oğlunu denize attırmak ve gelinini de 
üç tayfasına peşkeş çekmek olınuşdur. 

Despinanın aynı zamanda oynaşları olan 
üç korsan tayfasının isimleri Sava Kukuli, An
dan ve Apostol idi. Beşyüz altına satın aldığı 
Balıkcı güzeli Angeliyi Sava Kukuli kıskanc
lık yüzünden öldürmüş, Sava da Despinanın 

emri ilo arkadaşları tarafından asılmışdı; onun 
yerine de Triyandafil adında 15 yaşında güzel 
bir çocuk alınmışdı; ki bu çocuk da kara da 
iken. adam öldürmüş bir küçük kaatildi; Des
pina Galatadaki Lavirentos · Meyhanesinin kö
çeği Saçlı Panayotu, yavuklusu Balıkcı Ange· 
li'ye benzediği için kaçırmışdı. 

Kadın Korsan son cinayetinin işlendiği gü
nün gecesi, körkütük sarhoş Panayot ile yatar
ken gece yarısından sonra müdhiş bir fırtına 
kopmuş; aynı gece Apostol ile Andon Despina
yı da katlederek korsan gemisini tamamen el
lerine geçirmek istemişler, fak.at Tiryandafil 
çocuk Despinadan yana çıkmışdır; gemi fırtı

nanın pençesinde batma tehlikesi geçirirken 
üzerinde kanlı bir kors.an kavgası olmuşdur; 

ve asi Apostol ile Andon Despina Kaptan tara
fından tabanca ile vurularak öldürülmüşlerdir. 
Tiryandafilin yardımı ile o gece geinisini de 
batmak.tan kurtaran Despina Kaptan ertesi sa
bah, yelkenleri paramparça olmuş ve bir dire
ği de kırılmış olan gemisinin Sömbeki, Aadası 
kıyısında olduğunu görmüşdür, on mil kadar 
açıkda da Donanmayı Hümayun bulunmakta
dır; kendi sonunun da geldiğini anlamış, peri· 
şan bir halde bulunan genç müslüınan kadını 

ile Köçek Panayotiyi ve Triyandafili karaya 
çıkartarak. kaderini tek -b~ma· beklemek iste
mişdir, fakat firari bir kaatil olan Tiryandefil 
Kadın Korsanın yanında kalmışdır. 

Korsan gemisi Miloris (Kalyopi) donanma 
gemileri tarafından yakalandığı zaman Tiryan
dafili Despina tarafından bir direğe sun sıkı 

bağlanmış olarak bulmuşlar; kadın· korsan, 
onun işine engel olmasını bu suretle önledik
den sonra kendisini de aynı direğin iplerinden 
birine asarak intihar etmiş. Vak'a o gün Söm
beki kadısı tarafından tescil edildikden sonra 
Despinanın öldürdüğü . Apostol ile Andonun 
cesedleri de harab geminin o sağlam kalmış. di· 

reğine ayaklarından asılarak İstanbula anane
vi merasim ile (B.: Korsan) götürülınüşdür. 

Sömbekide ifadesi alınan gene müslüınan ka
dının: «Öbür korsanlar tarafından peşkeş çe
kildiğim halde bu çocuk bana dokunmadı» di
ye şefaati üzerine Tiryandafil idamdan kurtul
muş, fakat eski cinayetinden ötürü Tersane 
Zındanına atılmışdır. 

Korsan Despina Kaptanın maceraları Ga
latanın · gemici meyhanelerinde yıllarca anlatıl
mışdır. 

Bibl.: Giridli Ömer Efendi. (Ömeraki), Despina Kap

tan. 

DESTAN, DESTANLAR - İstanbul üzeri
ne halk şairleri, yahud halk şairi aşık ağzı ile 
yazılmış destanlar, büyük şehrin günlük top·· 
lum hayatı, ve dolayısı ile İstanbul Tarihi ba
kımından çok orij!inal ldymet taşırlar. İstan
bul Ansiklopedisin kaynakları arasında destan
lar önemli yer al:qıışdır. 

Desta.'llar arasında ayrıca edebi kiymeti 
olanlar da vardır'. Fak.at onları birer tarih ve
sikası olarak kiymefü:ndirirken edebi hüviyet· 
!erini nazarı dikkate almamak,· o yoldan tenkid 
y,oluna gitmemek, hatta vezin ve kafiye gibi 
teknik hatalarını bile hoş görmek lazımdır. 

Büyük şehir İstanbulun. gulguleli günlük 
hayatı içinde destanların konuları çok çeşişdli
dir; bir tasnif gözetlemeden sıralayalım: 

1 - Şehri harap etmiş büyük· depremler, 
büyük yangınlar, hastalık salgınları· gibi afet
ler; 

2 - İstanbul'da geçim sıkıntıları yaratmış 
harbler, ihtilaller; 

3 - Sonu kızın veya oğlanın ölümüne ka· 
dar varmış hazin aşk maceraları; veremden öl
müş güzel oğlan, güzel kızlar; 

4 - Muhitini ve belki de bütün İstanbul'u 
üzmüş, heyecana düşUrmüş ciı:i&fetler, inti-
harlar, kazalar.; . . .. ·. . . 

5 ~· Büyük şebıih · çarş~ları, hamamları, de
niz hamamları, . mesireleri, bostanları, bağçele
ri, kahvehaneleri, meşhur meyhaneleri ve ora· 
!ardaki alemler; 

6 _;_ Yatılı mektep hayatı, kışla hayatı; 
7 - Tulumbacılık hayatı, yangın tulum

baları sandıklarının ve uşaklarının medhi: 
8 - Türlü cilveleri ile evlilik, karı koca 

hayatı, bekarlık hayatı; 
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9 - Gençlere nasihat; 

10 - Mahbub veya nigar ile oynaşma yo
lwıda usuller, işmarlar; 

11 - Nazenin hanım evinde zanp-ara baskı
nı vak'alan; 

12 - Dedikodusu şehre yayılan büyük reza
letler; 

13 - Türlü san'atlar ve esnaf hayatı; 

14 - Namlı kabadayılar, namlı bıçkınlar, 

güzellikleri şöhret olmuş nevcivaıılar; · 

15 - Liman vapurları, tramvaylar, köprü
ler ... 

Destanlar, gazetenin bulunmadığı devirde 
olaylar karşısında beşeri tecessüsün ihtiyacı~
dan doğmuştur. Bundan ötürüciur ki. edebi kıy
metleri üstünde durulmadan yazılmış, yayıl

mış, ve daima büyük rağbetle karşılanmışlar
dı. Zamanımızda avama hitap eden günlük ga
zetelerin yukarda kaydettiğimiz konulardan bi
rine girebilecek, bu arada bilhassa cinai vak'a
lara ayırdıkları geniş yerler de aynı teessüsü 
tatmin içindir. 

Gazetenin bulunmadığı devirlerde halkı 

heyecana düşürüp hükümete, padişaha karşı 
ayaklandırmak, siyasi nifak ve fesadı, bir ihti
lali körüklemek için de destanlardan faydala
nılmıştır, ki bu yoldaki destanların en güzel 
örneği, Fransızların Mısır'ı işgalini fırsat bile
rek inkılapçı padişah Üçüncü Sultan Selim'i 
hedef' tutarak mürtecilerin yazdırdıkları «Ben
li Halime» destanıdır. İşte iki kıt'ası: 

Üç kız idik bir araya .düzüldük 

Gece gündüz lrementlere varu1duk 
İmdat diye bir Mevliya sanldık 

Koma hakkımızı al padişalum 

* 
Adımı sorarsan Beııli Halime 

Mevla kaail olur mu böyle zulüme 

Bizden selim edin Sultan: Selim'-e 

Neft tahtını terket ıe1 padişahım 

İstanbul'da destancılığın en revacda bulun
duğu devir geçen aşrın ikinci yarısıdır. Türkçe 
gayri resmi ilk İstanbul gazetesi 1860 yıh!ıda 
kurulmuş Tercema.İiı· Ahval Gazetesidir. Bu 
gazete halkın ilgisini toplamak için zabıta 
vak'alarına önem vermiş ve «Çakmakcılar Y o
kuşu Cinayeti" ile «Hırsız Yorgancı Mehmet» 
ve «Bulgar Hırsız Miha.ih in maceralarını 

uzunca, tefrika kılıklı röportajlar halinde ya
yınlamıştır. Fakat sonraları bu çeşit yazılar 
herneden ise hüküınete hoş görülmemişi, en 
heyecanlı olaylar «Vukuatı Z.ab~ta» sütunların
da bir kaç satırla kaydedilmiştir. Bu boşluğun 
yerini destanlar doldurmuştur. 

Gazatelerde bir kaç satır ile kaydedilen 
Eakat muhitinde geniş tepkilere sebeb olmuş za
bita vak'aları, yerinde malimat alan halk şairle
tinin kaleJ11iyle destan olmuşlar, ve müstakil 
varakpareler halinde basılan, bastırılan bu des
tanlar gazeteler gibi sattırılmış, o zamanlar bir 
gazete için hayal baskı olan 1000 nusha destan, 
bir günde tükenmişdir. 

Destanlar vak'alar karşısında hem tecesüs 
duygusu hem de kazanç kaygusu ile ya
zılmıştır. Bazan da vak'adan haberi olmayan 
bir halk şairine, vak'a ile ilgili kimseler tara
fından sipariş üzerine yazdırılmıştır. Bilhassa 
ölümle biten hazin aşk macerala;ı ile cinayet
ler üzerine yazılan destanlarda şairler bir ge
lenek olarak vak'a'!lın mazlum ve mağdır kah
ram~ının, öldürülenin ağzından konuşmuşlar
dır. Bu suretle vak'ayı rivayetden çıkarmışlar, 
görgü, yaşama kalıbına dökmüşler, ve bunun 
çok daha tesirli olduğunu bilmişlerdir. 

Tam, noksan, ancak bir kaç kıt'ası zabde
dilebilmiş, matbu, gayri matbu, çok yaygın, 

hiç duyulmamış, görülmemiş olarak topladığı

mız destanların. sayısı beşyüzün üstfrndedir. Bu 
satırların yayıldığı tarihe kadar İstanbul An
siklopedi maddelerinde şu destanlar bulun
maktadır: 

1 - Dördüncü Sultan Mehmedin Destanı 

C. 1, S. 225 

2 - Kasımpa::}alı Arab Süleymanın Destanı 

C. 1, S. 317 

3 - Alemdar Mustafa Paşa Destanı 

Derviş · Osman 

C. 2, S. 595 

1 - Bahalık Destanı 

Ali Galib 

C. 2, S. 630 

5 - Traınvay D~tam 

Ali Galib 

C. 2, 631 

6 - Hacı Aprahamın Destanı 

C. 2, S. 889 

7 - Galatalı İnce Arab Destanı 

C. 2, S. 901 

8 - Arasta Hamamı Destanı 
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Tosyalı Aııık Mustafa 

C. 2. S. 968 

9 .:_ Balıkçı Kız Artin Destanı 

C. 1, S. 1067 

10 - Hafız İlyas Destanı 

Çeşmi 

C. 3, S. 1470 

11 - Ayvazı seven hanım destanı 

C. 3, S. 1656 

12 - Yangın Destanı 

Aztıavuroğlu 

C. 3, S. 1729 

13 - Yangın Destanı 

Aznavuroğlu 

C. 3, S. 1729 

14 - Tulumbacı Mahzun Bahaeddin Destanı 
C. 4, 1828 

15 - Kavasoğlu Balabanın Destanı 

Aşık Razi 

c. 4, s. 1944 

16 - Balaban İskelesi Kahveh!neleri Destanı 

Aşık Razi 

c. 4, s. 1954 

17 - Balıkpazan Meyhaneleri Destanı 

Aşık İbrahim 

C. 4, S. 2029 

18 - Barutcuoğlu Dikran Dcsüını 

C. 4, S. 2128 

19 - Baskın Destanı 

. Gedil 

C. 4, S. 2148 

20 _:_ Baskın Destanı 

Aşık. Razi 

c. 4, s. 2150 

21- Baskın Destanı 

Aşık Razi 

C. 4, S. 2151 

22 - Baskın Destanı 

A~ık Razi 

C. 4, S. 2152 

23 - Tophaneli Basrinin Destanı 

Aşık Razi 

C. 4, S. 2157 

24 - Bayazıd Hamamı Destanı 

Konyalı Aşık Mehmed 

C. 4, S. 2242 

25 - Bayazıd Meydanı Destanı 

Uryi!.ni 

C. 4, S. 2253 

26 - Bandırmalı Taşcı Bayram Destanı 

Aşık Razi 

4522 -

C. 4. S. 2290 
27 - SU§ehirli Bayram Ağanın Destanı 

Aşık Razi 
C. 4, S .. ~292 

28 - Bedestan Güzelleri Destanı 

Aşık Razi 

C. 5, S. 2363 

29 - Tulumbacı Bedrinin Destanı 

C. 5, S. 2373 
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30 - Tulumbacı Ahmed Bedrinin Destanı 

C. 5. S. 2376 

31 - Sergüzeşt Destanı 

Destancı Bedri 

C. 5. S. 2380 

32 - Kalyoncu Behram Destanı 

Galatalı Hüseyin Ağa 

C. 5. S. 2387 

;33 - Bekar Uşağın Evlenme Destanı 

Gedai 

C. 5. S. 2404 
34 - Bekci Civan Destanı 

C. 5. S. 2412 

,,35 - Bekci Destanlan 

C. 5, S. 2418 
. . . 

36 - Çulha Bektaşın Destani 

c. 5, s. 243.6 
37 - Berber Destanı 

Si~slı Aşık Veli 

C. 5, S. 2522 

38 - Kayıkcı. Beyoğlunun . Destanı 

Vasıf Hiç 

C. 5, S. 2710 

39 - Küpeli Beyoğlunun Destııhı 

Vasıf Hiç 

C. 5, S. 2712 

40 - Kozlucalı Tahlrin Destanı 

Vasıf Hiç 

c. 5, s. 2750 

41 - Balıkcıgüzeli Bigalının Destanı 

Aşık Rılıi 
C. 5, S. 2762 

42 - Yorgancı Bilalin Destanı 

Aşık ·Razi 

C. 5, S. 2767 

43 ..:... T-elli Binnaz Hanim Destanı 

Aşık Razi 

C. 5, S. 2808 
44 - Boşnak Ağa Destanı 

Vasıf Hiç 

C. 6, S. 3022 
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45 - Berber İstefo Destanı 

c. 6, s. 3034 

t6 - Hacer Çirayın Destanı 

VAsıf Hiç 

C. 6, S. 3101 

47 - Bulgaroğlu Destanı 

Visıf ~ 

c. _ s, s. 3112 

i8 - Büyükada Cinayeti Destanı 

C. 6, S. 3204 

49 - Üsküdar Büyük Hamam Destanı 

Aşık Veysel 

C. 6, S. 2382 

50 - Büyük Hareketiarz Destanı 

C. 6, S. 3285 • 
51 - Kazdağlı Ciferin Destanı 

Aşık Veysel 

C. 6, 8. 3330 

52 - Cağaloğlu Hamamı Destanı. 

Ali Çamiç Ağa 

C. 6, S. 3345 

:53 - Mekteb Kalfası Celalin Destanı 

Afif Efendi 

C. 6, S. 3414 

o4 ~ Salmatômnıhlu Cevriyenin Destanı 

c. 7, s. 3526 

55 - Hal,eblioğluı:ıuı:ı Meyhini3si Destanı 

C. 7, S. 3552 

56 - Kalpakcılarbe.şı Destanı . 

C. 7, S. 3766 

57 - Vezir Hanı Meyhanesi Destanı 

Harabat Haçik 

C. 7, S. 3817 

58 - Köçek Oğlanlar Destanı 

C. 7, S. 3845 

59 - Çeşmemeydanı Destanı 

Tatar İsmail 

C. 7, S. 3878 

60 - Teı·sane Çıplağı Deştanı 

' c. 7, s. 3925 

61 - Attar Civanı Destanı 

C. 7, S. 3940 

62 - Çorum Vaıruru Yangını Destanı 

Kemal Bülbül 

C. 8, S. 4110 

63 - Balıkcı . Dikranın Destanı 

Vanlı Dikraı:ı 

C. 8, S. 4180 
64 - Kayıkcı Daniyal ile Hanım Muaşakası Destanı 

Aşık Razi 

C. 8, S. 4228 

li5 - Gürücü Davidin Destanı 

Aşık Rizi 

C. 8, S. 4277 

66 - Kayıkcı Deli Lazın Destanı 

.\şık Razi 

C. 8, s. ,4358 

G 7 - . Delliik Destanı 

C. 8, S . 4367 

DESTAN, DESTAN SATICILAB,l - İstan
bulun seyya]'. gazete satıcılarının öncüsü olmuş 
ayak takıni~ndan mürahik yahud dört kaşlı 
geneler idi; :İstanbulun ilk gazeteleri sucu ve 
tütuncu dükkanlarında satılır iken destancıla

rı;ı. (B.: Destan, -Destancılar) Galata Köprüsü
nün üstünde, Köprünün iki başındaki meydan
cıklarda, Yeni Camiin arkasında, Mahmudpa
şa Yokuşunda, hatta Kapalı Çarşıda Bitpaza
nnda rastlanırdı; hepsi uçarı, pırpirı, başda 
kalıpsız fes, kaküller perişan, perçemler afili, 

De$tan satııcı delikanlı 

(Resim: Sabiha Bozcalı) 
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omuzdan düğmeli yelek, kuşağın ucu belden 
aşağı sarkık, yanın fransız pantalon, çoğu ço
rabsız çıplak ayaklarda yunıurta ökçeli· şıpıdık, 
gözler mahmur, bakışelar baygın, sakal tıraşı 
ihmal edilmiş, yayık ağızla, çatlak sesle, .bhı
iarı da makamlı makamlı nağmeler. ··yaparak 
ellerinde penbe, mavi, yeşil, sarı kağıdlara ba
sılmış destan varakpareleri ile dolaşırlardı. 
Destanların en revaç bulanları bıçkınlık, ko
pukluk, tulumbacılık, külhanbeylik maceraları 
idi; kabadayılık yolunda kahbece öldürülmüş 
«Sandıkcı Şükürün Destanı», «Yorganci Sadı
kın Destanı•, «Hacı Rizanın Destanı,,, ince has
talıkdan ölen meşhur tulumbacı «Çiroz Alinin 
Destanı•. Destancı semai kahveleri okuyucusu 
ağzı ile faraza şöyle başlardı: 

Giişeden ağlasın zulmü fel~ . 
Hangi ferdin olmaz ciğeri slizan 

Ne bile uğradı diinri meleli 
Bı:rakdı c6mlenin kalbine hicran 

Esrarkeşlerin dalga duman hali,. kılıbık 

erkeklerin ahvali, bir iş tutup baltaya sap ola
mayan avare gencin macerası, kaynana gelin 
geçimsizliği, gaco evinde zamparanın bası~ma
sı gibi mizah vadisindeki destanları da, kendi· 
!eri de o yolda kanad çırparak faraza şöyle ba
ğırırlardı : 

- İmam Efendiye gönül verip kı~k yıllık 
karısından ayıran, dızgallıya çatır çatır varan 
dokuz kocadan arta kalmış yengemin desfanı ... 
on para!.. 

- Üç otuzundan sonra komşunun delika:::ı· 
lı oğluna abayı yakan, kara sevda getirip ken
dini Kızkulesinden . denize atan ~aynanamın 
destam ... on para! .. 

İdareci Mahsusanın köhne teknelerinden 
bir vapuru Karadenizde batmış, pek çok gemi· 
ci boğulmuşdu, 8-9 yaşlarında idim, lala gibi 
yanımdan ayrılmaz 15-16 yaşlarında Beşir adın
da zenci bir uşağımız vardı; «gene yaşında Ka
radenizin kara sularına .gömülüp üç öksüzünü 
boynu bükük bırakan lostromo Kasımpaşalı Ca
ferin Destanını» okuyup ağlaşdığımızı hiç bir 
zaman unutamam. 

Zamanımızda zabıta vak'alarıiıı hikayeleş

diren muhabirlerle röportaj muharrirleri des
tan şairlerinin pabucunu dama attı. Artık des
tanlar çok ender olarak yazılıyor, pek o kadar 
rağbet de görmüyor. Destancılara da iş kalma-

dı; onların yerlerini; yine aynı yerlerde, bil
hassa Köprü üzerinde cyeni çıkan şarkılar,. di
ye risaleler satan ve hepsi istisnasız haneber
duş serseriler aldı. 

Sermed Muhtar ALUS 

DESTAN (Tırnavalı) - 1895 ile 1900 · ara
smda Tophanede Kapuiçi Hamamında natır 
aslı Tırnavalı gaayetle dilber bir çingene gen
ci olup devrinin · kalenderleri arasl!lda hizme
tindeki nezaketi ve muhabbetli .zarafeti ile ay· 
nca şöhret bulmuşdu; bir akşam yine o civar
da Kömürcü Sokağında Kömürdi diye· meşhur• 
koltuk meyhanede Tophanenin yağlı kara kal
dırım itlerinden Çopur lakabı ile meşhur bir 
yük arabacısı tarafından bıçaklanarak öldürül
müş, cinay@tin hemen işlendiği anda hırvat 
asıllı meyhaneci Barba İstelyo da bır balta ile 
kaatil Çopuru katlederek kaçmışdı:r; Töphane 
ketebesinden Üsküdarlı Aşık Razi o çifte ci
nayet gecesi Berber Hakkı adında gene "bir ar
kadaşı ile beraber orada bulunup müdhiş vak'
anın şahidi olmuşlardır (B.: İstelyo, Barba) Aşık 
Razi bu ucinayet üzerine · şu tari~i yazmışdır : · 

«Natıır Kıbti Destanım şehid oldu Ilı.:» 

1318 = (M. 1900 • 1901) 

Cinayeti ayrıca 9 bab üzerine 27 kıt'alık 

bir destan ile kalem diline vermişdir; destan 
şudur: 

1 

l. Dokuz bab üzre destan 

.Neden vuruldu Destan 

Tımavalı civelek 

Kıbti güzeli fettan 

2. Kapu.lçinde natır 

Pek 911lVardı hal hatır 

Gaayet He şen şatır 

Semtinde şahi bütan 

S. Eğri durur dalfesi 

Esmerlerin enfesi 

Ruhleri Hind canfesi 

Sırtında güllü mintan 

D 

4. Çatuk kaşdan bellidir 

Bıçkındır eelillidir 
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Albenisi var ama 

C~çe ellidir 

5. Üstünde bir don gömlek 

Mercan terlikli melek 

Liübali civelek 

Peştemalı tellidir 

6. Nabza göre· şerbeti 

tiıfeti muhabbeti 

Medholunur hizmeti 

Aşkbaz kavak yellidir 

m 

7. Köm'Ürcü meşmır koltuk 

Müşterisi it kopuk 

Nice mühmel dilberan 

Nice hizan yalturak 

8. Topı,ıulann ı,ıarşusu 

Sokak hamam lta.rşwıu 

Destan o bir içim su 

Olur tezgaha katuk 

9. Kara kakülü reyhan 

Gelür bir akşam Destan 

Nalmı tıkırdatan 

Bıı,ıkın vunışıı topuk 

iV 

10. Çopur U.~ beş karafa 

Çakmış tütsülü kafa 

Çamurlaşır bulaşır 

Tezgahdaı. her tarafa 

. 11. Görüp Destan şehbazı 

Saydetmekı,ıün palazı 

Sulanıp yavşan ağzı 

Başlar iniilı lafa 

· 12. ,Sarhoşdan korkmuş deli 

Sakardır itlıı e!i 

Terslenince besbelli 

Büsbütün döner kafa 

V 

13. Ne güler ne sırıtır 

Ne. bal bilir ne hatır 

Herif şekli beşerde 

Dolqır huysuz katır 
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14. Külli aybından başka 

Mü:btelA derdi aşka 

Gördü mü bir mehlikaa 
Akılcağzın oynatır 

16. Koltuk koltuk dolaşır 

Güzellere bulaşır 

A'VV.ç yalar sırt kaıır 

Bir yandan da parlatır 

VI 

16. Çopur dirlerdi ana 

Eli bıılandı kana 

Kapuiçhıde natır 

Kıyıda şah balabana 

17. Yok dini milliyeti 

Ne de meskeni semti 

Bir kuduz sokıak iti 

Ahır küJibanda yatır 

18. Kih unutur kih özler 

Köşe başı yel giizler 

Yolda kocar ökiizler 
Ta~ . ıiallatır 

VD 

19. Her dilberin l>altası 

Gelıılez deı-din arkası 

Bir şıkırdım gördü mü 

Çevhir yol • cinası 

20. Bir kopuk a,rabaeı 

Kuvvet zehirden acı 

Gelir esnaf haracı 

Topliinenin haytası 

Zl. Yağlı kanı çomardır 

İşi gficll kumardır 

Hak ettiği şamardır 

Suratının ortası 

vm 

22. Çopur wrd'ıı Destanı 

Kıbti ~i hiibanı 

Kömürcü Meyhanesi 

Kıpkızıl civan kam 

23. itin yok edeb an 

Hak etmişdi ıaİnarı 
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Atıhrkeııı dışarı 

Bıçakladı civanı 

U. Gel gör Hırvat BarbaJ"l 
O koca kıllı ayı 

Kapmca bir baltayı 

Çıkdı Çopurun canı 

ıx 

25.. Şumnulu Hakkı Berber 

Razi De beraber 
Şıihiıt olup vak'aya 

İşte verdiler habel' 

28. Aferinler Barbaya 

Merdlik budur bi riyi 

Firar eyledi gitti 

Kim sorup kim araya 

z1. Alem yandı Destana 

Se!ıid olup ya~ 

Linet olsun ~ 

Cehennemlik Mtana 

DESTAN AĞA (Tüfenkci) - 1880 ile· 1885 
arasında saray tüfenkcilerinden bir. arnavud; 
bu ademin hakkında Üsküdarlı hal1t:c.şairi Top
hane ketebesinden Aşık Razinin ağır bj~ hic
viyesi vardır : 

Kega mı toska mı bllenıem iblis 

Posbıyık · zebani lubklı bahis 

Cehennem kütüğü bir şaki Uiti 

Destan adı ider destanı telvis 

Bir şaribiU leyli vennihar kifir 

Sayılmaz mel'unım işleri bir bir 

Habisi möcmelen i~ teşhir 
Libası katn\ni iderek telbis 

Ehremen simi ki oyıJatııl" akb 

İfrit pen~i kiıra tırnaklı 

Engerek gözleri kanlı çapaklı 

Teke gibi kokar· öyle ~• pis 

Kasem ki kAfiri mtislim nibnadır 

Güzeller baıma şerir belidır 

Şek ve şübhe yok ki mehdi zinidır 

Dini kıını ırza namusa mtlflis 

Nice g6l goııeası şihi hdblnı 

Nefsi leiminin itmiş lmrbiııı 

Bonyunda uç nefer dilberin kaanı 

Berdar edilecek pelidi habis 

Razi Tüfenkci Destan Ağanın akib.etini · de 
şöyle anlatıyor : .:Petnahordan ve Kısır Dere
den öte Hırsız Yatağı denilen mevkide kuşak
la boğuldukdan sonra bir kaç yerinden bıçak

lanmıs cesedi bulundu. Yapılan tahkikatda o 
güxıle;de Tophanenin kaldırım itlerinden Süs• 
lü Paraşkeva ve Kemerburgazlı bağçıvaİı Ma
nol adında iki rum genci ile sık sık görüşdüğü, 
cinayetin başka bir yerde işlenerek cesedin 
Hırsız Yatağına götürülüb atıldığı tesbit edil
di, lakin maznunlar hakkında kaatil oldukları
na dair delil bulunamadı. Bir rivayetde çikdı, 
Debreli bir arnavud beyi kendi yakını bii<gen
ce tecavüzünü öğrenerek katlettirmişdir- dedi
ler. Vücudu vacibül izale şerir olduğundan za
bıta da vak'anın üstüne düşmedi» (B.: David, 
Gürcü). Bu Destan Ağanın bir marifeti de ha
fiyelik idi, o yoldan da çok can yakınış ofacak
dır. 

Vasıf HİÇ 

DESTAR - Kavuk, külah, fesin etrafına 

sarılan sarık; sarık'ın aydınlar ağzındaki adı. 

Eski toplum hayatında işe, mesleğe, mevkie, 
memuriyete göre destarın sarılma şekilleri 

tesbit edilmişdi, külahın veya kavuğun üstün
de bir destar, sarık, onu taşıyan kimsenin .icti
mai mevkiinin bir alameti farikası gibiydi (B.: 
Sarık). 

Aşağıdaki mısra,· Nedim'in hamamiye gi
rizgahlı meşhur kasidesindedir : 

Kemer küsiste priikende kıişei destar 

Yine Nedim, esmer güzeli bir gencb ba
şındaki sarığı gece yeni doğmuş hilal şeklinde
ki aya benzetiyor: 

Mehi nev resmidir destann ey şiihi siyehçerde 

Şu beyit de Rılhi'nindir: 

Bir nıihaleii cilıbbe vü destar ile görsen 

Eylersin anın cübbe vü destanna ikram 

Mev Ieviler deve tüyü renginde bir keçe 
k ü 1 a h giyerlerdi, adına tarikat . ağzında 
«Sikke» denilirdi; sarığa da «Destarışerif» de
nilirdi. Yeşil renkli olan destan şerifi büyük 
dede efendilerin ve ancak şeyhin hususi izin
namesi ile sadabilirler, şair dervişler sikkeyi 
sarıksız taşırlardı (B.: Sikke). 
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Padişah sanklanna da «Destan Hümayun» 
denilirdi. 

Mevkiie, mesleğe göre çeşidli şekilde sarık 
sarmak bir hüner, adeta ihtisas işi idi. Padişah 
sarayında enderun ağaları içinde sarıkcı ağa
lar vardı. Büyüklerin kapularında da, vaz-ife 
başında, hususi hayatlarında sokakda veya ev
de giyilecek kavuklar ayrı ayrı şekilde sarıl

mış sarıkları ile hazır durur, kavuklar sarıkla
rıile kavukluk denilen sureti mahsusada ya
pılmış raflar üstünde muhafaza edilir, dülbend
leri, destarları tozlanmasın diye de Üzerlerine 
kavuk örtüleri atılırdı. Mesela Kafesi bir des
tarı sarmak, saatlerce süren _bir iş idi. 

DEST.ARİ MUSTAFA PAŞA ÇEŞMESİ -
(B.: Abacı Çeşmesi). 

DESTEBAŞl - __ XVII. -Yüzyılın son sene
leri ile XVIII. Yüzyılın başında isimleri mec
hul kalmış birkaç kalender tarafından İstanbul 
sokaklarına düşmüş haneberduş, ve bilhassa 
tercih ile zhıa veledi mürahik veya nevhat oğ
lanlar toplanarak «Layhariye» yahud «Kalen-· 
deriye» adını verebileceğimiz bir tarikat ola
rak kurulmuş ve tekkeleri de İstanbul çarşı 
hamamlarının külhanları olan, ve XIX. Yüz
yılı11 ortalarnwı kadar devam etmiş eski Is
tanbul Külhan Beyleri teşkilatında her on_ ,:ıe
fer külhanbeyi oğlanın başında bulunan apa
şın unvanı. 

Tekkeleri hamam külhanı olan bu apaşlar 
"tstanbulun büyük çifte hamamlarının kül.

hanlarında yerleşmişlerdi. Her külhanda Kül~ 
hancı'ya «Baba» derlerdi, o külhan tekkenin 

aşcıbaşısı yerinde idi, Destebaşı da 
tekkenin şeyhi yerinde idi. Külhan
lara 11-15 yaş arasındaki oğlanlar 
alınır, bu kimsesiz ve veledizina ço
cuklar Destebaşılar tarafından se
çilir, külhana alındıkları ilk gece 
de, yine destebaşı eliyle ana doğ

ması çınl çıplak soyularak yine ay
nı şekilde soyunmuş az kabaca ve 
külhanın malı diğer bir oğlan ile 
«Lauharın Kefeni» denilen bir göm
lek içinde koyun koyuna yatırılır
dı, bu gömlek, iki kollu ve iki ya
kalı olup içine giren iki çıplak oğ
lanın başlan ile dört ayağı görü
nür, birinin sağ ve öbürünün sol 
kolu dışarda olup birer kolları 

gömlek içinde kalırdı. 

1730 da hamam çıplağı bir del
lak iken kanlı bir ihtilalin lideri 
olmuş Patrona Halile ayaklanma
nın ilk ümidsiz saatlerinde ve ilk 
gecesinde en büyük - yakınlığı bu 
Destabaşılarla onların emrindeki 
külhan beyi oğlanlar göstermişdi 
(B.: Külhan Beyleri; Yadigar; Ge
dikpaşa Hamamı). 

Bir Destebaşı ve Layharin kefeni içinde iki mürihik 

Külhan Beyi 

DESTEGÜL - «Kollu salta ile 
uzun cübbeye verilen isim; Mevle
vi dervişleri bunu hücrede bulun
dukları sırada giyerlerdi, ayin es
nasında da Tennure giyerlerdi. Bek-(Resim: Sabiha Bozcalı) 
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taşilerin de Destegül adını verdikleri üstlük, 
Hayderi'den uzun, Cübbeden kısa ve kolsuz 
idi. Mevlevilerin Destegülü ise uzun kollu, bel 
b.izasında nihayetlenen bir nevi Hayd~riye idi, 
Tennure üstüne de giyilirdi» (M. Zeki Pakalın, 
Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri). 

DESTERE, DESTERECİLER - (B.: Tes
tereciler). 

DESTİMAL - Dilimize farscadan alınmış
dır; el silecek şey, elbezi, yağlık, peşkir demek
dir; fakat günlük hayat içinde makreme (men• 
dil) f.ibi üstde taşınmışdır, ve yalnız yıkanan 
eli ytizü kurulamak için değil, yüzün terini sil
mek için de kullanılınışdır ki Lale Devrinin 
ünlü şairi Nedim'in meşhur bir gazelindeki bir 
beyit bunu aydın olarak göstermekte~ir i 

. Büyi gül taktir olunmuş nazın işlenmiş u~ 

Biri olmuş huy bi'ıiııi destimal olmuş sıuu{ . 

«Gülün kokusu inbikden g,açirilmiıı, nazın da ucu iş

len:ırJş, sana, . biri ter olmuş, birisi de o teri silmeye yağ

lık olmuş». 

Farsca olan «huy» kelim.esinin iki ayrı )?la.
nası vardır, biri «kişinin tabiatı», biri de ~ter» 
anlamındadır, ter manasındaki «huy.. yazdığı· 
mız şekilde gaayet kısa okunur, kişinin tabiatı 
anl3lllmdaki «huy» ise uzatarak «huy• diye oku
mak lazımdır. 

Aşağıdaki beyit yine XVIII. yüzyıl şair-. 

lerinden Sabri Şakirindir : 

Bir mııanber destimal ile siler gôyi yüzün 

Zülfünü dilber ne denı pirilyei rohsir ider 

«Yanagmıı (dökülen) zülüfleri ile süslediği· zaman 

/o)_ dilber, ı:-aııki yüzünü anber kokulu bir destimal ile 

,,iler gibidir». 

Şu beyit de Mahmud Celaleddin Paşanı::-ı- · 
dır: 

Mi.temi fiıitatle her dem çağlayan göz Y~• 

Destimili tesliy-etle saklaıyub silmek de gü~/ 
Ucu işlenmiş nazın sevdiği güzele yağlık ol

duğunu söyleyen Nedimi'in beytinden de ~iıla
şılacağı üzere destimaller pamuk, keten ve. l:ıam 
ipek (bürüncük) den çok sık olarak sureti ınah-

). ~·. _, 

Bir delikanlıya hediye edilmiş destimal 

(Resim: Bedriye Seredl) 
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~usada dokunur ve dokunurken iki ucu, kulla
nacak şahsın yaşına göre aşıkaane, rinda.ıı.e, din
darane beyitler, mısralar, türlü motiflerde na
kışlar ile süslenirdi, bu süsler baz-an düz dokun

· muş bir destimale ipekle, sırma ile sonradan da 
işlenirdi. 

Eski toplum hayatımızda sevgililere hediye 
olarak gönderilen eşyadandır; hediyelik desti
maller de bilhassa aşıkaane işleme yazılar taşı
mışlardır; bir destiınalde şu beyit görülmüş
dür: 

Kabul eyle dıestimalim 

Peripeyker mehcemilim 

Hediyeyi alacak sevgili güzel bir delikanlı 
ise, destimafüı. işlemesinde bir çiçek yerine çi
çeklerle bezenmiş bir hançer resmi hemen mut
lakı:ta bulunurdu; nakışları böyle hançer motif-
li bir destimalde de iki ucunda birer beyit ol-
mak üzere şu kıt'a görülmüşdür : 

Tahfei aşkım ben efendim 

Nizik eline layık olem 

Abdest alurken şehlev-endim 

Bıisi piiyiııe fırsat bulanı 

.Bu kıt'adan da anlaşılıyor ki destimaller bir 
erkeğin günlük hayatında bir mescid veya ca
mi şadırvanından abdest almırken ayak kuru
lamak için de kullanılmışdır. 

DEVA. ÇIKMAZ - Beyoğlunda Asmalı 
mescid Mahallesinde İstiklal Caddesi üzerinde
dir; 1934 Belediye Şehir Rehberinde bir. çıkmaz 
sokak olarak gösterilmiş ise de bu satırlann 
yazıldığı tarihde Meşrutiyet Caddesine bir ge
çidle bağlanmış bulunuyordu. 

İstiklal Caddesinde Galatasarayından Tü
nele doğru yürürken sağ koldadır, İş Bankası
nın Beyoğlu Şubesi ile Sümerbank'm Beyoğlu 
satış mağazasının arasından başlar; bir araba 
geçecek genişlikde ve paket taşı döşeli bir yol-
~~ . 

Üzerindeki binalarda iş yerleri, ticaretha
neler, bu arada bir pastahane, gömlekci dük:<ıi· 
nı ,bir italyan kulübü, Berlite Lisan Dershane

-si, Kulüp Ses bulunmakdadır. Kulüp ses önün· 
_de de esas çıkmaz sokak sona erer; demir par-. 
maklıklı ve 20 basamaklı bir merdiven-geı;id 
ile Meşrutiyet Caddesine inilir ki Şehir Tiyat
rosunun tam karşısına rastlar. Asıl kapusu 
Meşrutiyet Caddesinde olan Kanuniesasi Kı
raathanesinin arka-yan kapusu da bu Deva 
Çılonazına açılır. 

Sokağa nisbetle çukurda kalan geçid üze· 
rinde de, apartmanlar, dükkanlar ve Tamara 
Paviyon bulmımakda idi (Kasım 1966). 

H. ERAKTAN 

DEV AL (Hüsnü) - Armatör ve kaptan; 
1917 de Rizenin Pazar kazasında doğdu; baba
sının adı Mehmed, anasının Asiye'dir; Pazar 
ilkokulunda (1928) okudu; pek gene yaşında 
gemici oldu, kaptanlığa kadar yükseldi (1939); 
1955 He 1960 arasında Beyhan, Dua.tepe ve Kö
mür vapurlarının sahibi oldu. Armatörler Bir
liği, Avcular ve Atıcılar Kulübü üyesidir. Ev
li (Nimet Hanım) ve üç çocuk sahibi (Deniz, 
Meral, Oğuz) bulunuyordu. 

Bibl.: Kim Kimdir Ansiklopedisi 

DEVE - Yarım asırdan fazladır ki İstan
bul sokaklarında deve görülmez olmuşdur. De
venin, Anadoluda olsun, Rumelinde olsun İs
tanbul yolundan çekilmeye başlaması, demir 
yollarının döşenmesi iledir; demir yolundan 
önce bilhassa tüccar kervanlannın en makbul 
nakil vasıtası develerdi. istanbula gelib giden 
develer için bazı hanlarda sureti mahsusada 
ahırlar yapılır, ve böyle ahırları olm hanlar 
da «Deve Hanı» ismi ile anılırdı ki en meşhur 
ve büyük deve hanı da Fatihde idi (B.: Deve 
Hanı) . 

. İstanbul civarında kömürcülükle geçinen 
köylerde de deve beslenir, İstanbul piyasasına 
develerle indirilirdi; kömürün hayvan yükü ile 
satıldığı devirde cdeve yükü. yüklerin en bü
yüğü idi. Boyunlannda kocaman çanlan ile 
kömürcü develerinin geçmesi de eski İstanbul 
aokaklarmın zamanımızda kaybolmuş seslerin
d,endir. Geçen asır sonunda yaşamış ü.-ılü halk 
şairi Üsküdarlı Aşık Razinin yan hezel yollu 
yazılmış bir manzumesidir : 

Bir kömiircü sevdim hubler ~i 

Kaddi şimşiidı var sancak gönderi 

Şi!hin başındaki geysôyi siyah 

Yılda iki bayram görür berberi 

Çek deveyi bizim haneye civan 

Bahşişiyli! hazır çil kuruş paran 

Çak da işnıaruııı yola gir hemen 
Hend-ekden atlatub piyi dilberi 

Tanzimatdan önceki devirde taşra defter
darlıklanndan İstanbula yollanan paralar; İs
tanbuldan da seferdeki ordulara gönderilen pa
ralar büyük meşin torbalar içinde d~velere 
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yüklenirdi, böyle devlet parası ~ıyan deve
lere de «Hazine Devesi,, denilirdi; bir hazine 
devesi macerası üzerine cDeveyi haklayan, ha
zineyi saklayan Bülbüldereli Pakize• ismi ile 
güzel bir meddah hikayesi vardır (B.: Bülbül
dereli Pakize, cild 6, sayfa 3168). 

Osmanlı sarayında da yüzyıllar boyunca, 
seferi hümayunlarda padişahın ağırlığını taşı

mak, kurbanlık ve Surre Devesi olarak deve
ler beslenmiş, has ahırlar arasında biri erkek 
develer, diğieri dişi develer için iki büyük hu
susi ahır bulunmuş; bu ahırların idaresi ve de
velerin bakımı da bir devecibaşını,ıı emrinde 
deveciler denilen bir dış hizmet bölüğünün eli· 
ne bırakılmışdı (B.: Devecibaşı ve Deveciler) 

Padişahların şahsı için kurban bayramla
rında bir erkek deve kesilirdi. 

«Surre Devesi- denilen develere gelince, 
her yıl hac zama-nında padişahlatüı Mekke. ve 
Medine fukarasına sadaka olarak yolladığı pa
ra keseleri bu develerden birin~ . yüklenirdi 
Arabca bir isim olan surrenin tür~ce karşılığı 
para kesesidir. Bu sadakanın yolf'çikanldığı 
gün de Sürre Alayı denilen bir alay tertib edi
lirdi (B.: Surre Alayı). Surre Devesinin sırtı 
sırmalı kumaşlar, aL"lı mücevherli sorguçla süs
lenirdi, yuları ipek ve .zinciri de gümüş idi. 

Surrei Hümayunun yola çıkacağı gunun 
sabahı Kızlarağası sarayda İkinci Avluda bu• 
lunan Surre Devesinin yularmı tutar, Babüs
saade önüne kurulmuş bir tahtla · oturan Padi
şahın önünden deveyi üç kere geçirir ve s9nra 
devenin yularını BirinCj Mirahur Ağaya verir
di, o da deveyi Orta Kapudan (Babüsselam
dan) ç,ıkarıp Surreemini ola11. zate' teslim eder
di. Eğer Birinci Mir~hur ,Ağa dev.enin: yuları
nı Kızlararasının elinden almazs~; K.ızlarağası
nın padişah tarafından azledilmiş ·olduğu anla
şılır, haremi hümayunun o en büyük zabiti, 
Surre Devesinin yuları elinde deve ile bera
ber saraydan çıkar giderdi (B.: Surrei Hüma
yun; Kızlarağası; Mirahur; Babiissaade; Baıbüs
selam). 

Eskiden İstanbulda deve güteşl~ri de ter
tiblenirdi; uzun zaman terkedilmiŞ · olan bu gü
reşlerin sonuncusu 1944 yılı martında yapıl

mışdır. (B.: Deve Güreşi). 
Hüsnü KINA YLI 

DEVE - Malum hayva_,.ı; bu isim üzerine 
İstanbul ağzında pek çok deyim ve darbı me
sel vardır; bazı darbı meseller : 

Gösterişin muvaffal{Jyet yolunda çok 
önemli olduğu: «Deve adını satar, eşek odunu». 

Başarıya temkin ve dikkatle ulaşılacağı: 

«Deve ağır gider ama yol alır». 
İnsanın, ancak kudreti olduğu zaman ih

tiyaclarını temin edebildiği: «Deve bir akçeye, 
git öte; deve bin akçeye, gel beri» . 

Kar umarken zarar görme: «Deve boynuz 
ararken kulaksız kalmış». 

İnsanın mevkii ile, kuvveti ile gurura ka
pılmaması gerekdiği: «Deveden· büyük fil var•. 

Asıl tehlikeyi görmemek: ,. « Deveyi görür 
de üstündeki hacıyı görmez». 

Ferd ve toplum hayatında huzursuzluk 
alametlerinin belirmesi: «Develer gelir Mar-
dinden, neler çıkar bak ardından». . 

Gaflet içinde fırsatın kaçdığmı görmemek: 
«Deve gitmiş o yularını arar». 

Küçük hırsların insanı felaketi sürükleye 
bileceği: «Deveyi yardan uçuran bir tutam ot· 
dur». 

Halk ağzı bazı deyimler: Gayri meşru ka· 
zançda, yiyicilikde, rüşvet almada amansız olaın
lara: «Deveyi hamudu ile yutar»; iyi hazırlan
mamış h~ur işi yemekler için: «Deve hamu
ru»; hacca giciib de hacılığın ahlak vecibeleri
ni idrak edememiş olanlar: «Devesi hacı»; id
raki kıt bir kimseye _her hangi bir şeyi anlata
bilmek, inadcı . bir kimseye her _ hanki bir şeyi 
kabul ettirebilmek için: «Deveye hendek atlat
mak»; amansız kin için de «Deve kini» denilir. 

Eskiden şahid olduğu bir vak'ayi sır olarak 
saklayacağına dair bir kimseden yemin ile söz 
istenirken kısaca: cDeveyi gördun niü? .. » diye 
sorulurdu; beriki de: · «Vall2h görmedim ... » 

derdi. Bir seferinde böyl_e ; bir yemin sorusu .. 
karşısında kalmış olan Evliya Çelebi: «Vallah 
küçücüğünü bile görmedim!..» demişdi. 

, Deve 

(Reıim: Nezih) 

Hüsnt1 IaNA YLI 

Dl!.'VE - Zama
·nımızda aşağılık 

zevkin yapdığı ba
zı tgristik eşya, 

Türkiye, hatırası 

olarak alınıp götü
relecek eşya ara
sında bir . tabure 
- iskemle; memle
ketimizde · nesli 
günden güne .. tü
kenmekde . o 1 a, n 
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çöller hayvanı deve Türkiyeyi ne dereceye ka
dar temsil eder bilemeyiz; bilinen turistik eş
yanın imal ve satışının, sanat k~ygusundan 
uzak ve çoğu ayak takımının açıkgözleri ara~ 
sından türeme ellerde kaldığıdır. 

Bu deve tabure-iskemlelerden biri 1966 yı

lı nisanında Türkiye'den Amerikaya esrar ka
çırma yolunda kullanılmak iste!lilmişdir. Hil
ton Oteline turistik olarak gelmiş olan 23 ya
şında Amerikalı Üniversite öğrencisi William 
Lam·e Gibson, bu Otelin karşısındaki turistik 
eşya satan bu mağazaya eli ile verdiği adrese 
Amerikaya yollamışdir, bir gün de bir «deve., 
almış, otele getirmiş, bir müddet sonra tekrar 
mağazaya giderek tabure-iskemleyi de Ameri
kaya gönderilmek üzere mağazaya bırakmış

dır; bir kaç saat önce alınan devenin hayli ağır
laşm).Ş olduğunu gören mağaza sahi•bleri, tabu
~1ehin üstü..'lldeki deri döşemenin de sökülüp 
dikilmiş olduğunu fark edince mali polise ih
barda bulunmuş ve Devenin döşeme-şiltesi 
içinden jelatinli pakatlerde 3 kilo 700 gram es
rar çıkarılmışdır. W.L. Gibson ile ona bu ma
lı satan Şahin Özdemir adındaki kaçakcı tev
kif edilmişlerdir. Gene Amerikalının akibeti, 
vak~anın adli safhası tesbit edilemedi. 

Burhaneddin OLKER 

DEVECİBAŞI, DEVECİLER - Sarayın 
bir dış hizmet ocağının zabiti ve efradı; Birin
ci Mirahur Ağalığa bağlı .bir. ocakdJ; deve ahır
ları ve deveci koğuşları Bakırköyünde Fil Da
mı civarında idi, en küçük bir izi µlmamış· 
dır (;B.: Fil Damı). 

Hassa develeri, seferi hümayunlarda · padi
şahın ağırlığını taşımak, kurbanlık ve Surre 
Devesi olarak beslenir, bakılırlardı (B.: Deve). 

Resmi kayıdlarda «deveci» karşılığı arab
ca «sarbanıı kelimesi kullanılmış, bu ocağın za
biperine de «Sarbanbaşı», «Sarban kethüdası» 
gibi unvanlar verilmişdir. Acemi neferlere de 
d.eveci şakirdi (çırağı, yamağı) denilirdi, ter
cihen konar göçer yörüklerde::ı ve onlarm boy• 
lu boslu, pençeli gene irilerinden seçilirlerdi. 

: Zabit ve nefer başlarına kırmızı sivri (mahrCı
ti; konik) külah giyerlerdi. 

DEVECİ CİVANI - Kalender meşreb şa
irler tarafından «Şehrengiz» adı verilen man
zum risalelerle medhedilen esnaf güzelleri ara
sında Deveci civanlarına darastlanır; şehreilgiz 

yollu yazılmış «Hubannaınei Neveda• adlı 
manzum mecmuada Deveci civanı şu beyitler
le övülmüşdür: 

De\>-eci civanlar ciimle nıstiİ 

Şehbizü şehleveod aşka fedai 

Kaçan gennibede soyuıısa fehi 

Nur içinde kahır kubbeyedek ta 
Lisanı kubadca amma ki şirin 

Kölçei sim ande hem sikü siirin 

DEVECİYAN (Karakin) - Milli kütübha
nemize «Balık ve Balıkcılık» adında ölmez bir 
eser koymuş olan ermeni asıllı bir yazar (B.: 
Balık ve Balıkcılık, cild 4, sayfa 2037). Hayatı 
hakkında, eserinin şanın~ layık bilgi edinile
medi; 1868 de Harputda doğmuşdur; ilk tahsi· 
lini memleketinde, orta tahsilini İstanbulda 
yapmış Düyunu Umumiye İdaresine intisab 
ederek bu idarenin Bursa, Selanik ve -Beyrut
daki şubelerinde çalışmış, İstanbul Balıkhane
si merkez müdürlüğüne tayin edilmiş, bu vazi
fede iken muhalled eserini yazmışdır. 

« -Tesadüf» ve «Gül fidanı» isimli iki ter
ce,nıe romanı vardır; taşrada geçen gençlik 
«K. Kemal» takma adı ile edebi ve fenni ma~ 
kaaleler gönderir idi. . 

· Karakin Deveciyan 1964 senesinde 96 ya
~ında lstanbulda vefat etti, cenaze merasimi 
Ortaköyde Surp Kirkor Lusavoriç Ermeni Ka
tolik ,kilisesinde icra edildi. 

DEVEDİKENI . SO~ĞI Galatanın 
Eınekyemez Mahallesi yollarından, Yanıkka

pu Sokağı ile Abdüsselah Sokağı arasında bir 
dirsekli bir aralık sokakdır (1934 Belediye Şe
hir Rehberi Pafta 15/131). Abdüsselah· Sokağı 
tarafından bir araba geçecek genişlikde ve ka
bataş döşeli olarak başlar, ikişer kat ahşab ev
ter arasından geçer, Yanıkkapu Sokağına da
racık; merdivenli bir yol olarak bağlanır; 1 
ha:n,, 1 su deposu, 1 demirci, 1 hurda demirci, 
ı b~ru bükme atöliyesi, 1 torna kalıpcısı, 1 

,.ıivize v-e madeni eşya imalathanesi, 1 taş kesme 
imalathanesi vardır (Temmuz 1966) .. 

Hakkı GÖKTORK 

DEVE ETt _.:, Deve eti müslümanlarca ye
:ıilmesi mübah etlerdendir; kurban bayramla
rında da padişahlann şahsi için deve kesmek 
kadim bir Osmanlı sarayı geleneği idi. Fakat 
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İstanbulda deve eti hiç bir zaman aranılınca 
bulunabilen bir et olmamışdır, ve kasablarda 
satılmamışdır; bu bakımdan 11 teşrinevvel 1876 
tarihli Sabah Gazetesinde şu ilan kiymetli bir 
vesikadır: «Fatihde Sıra dükkanlar'da deve ke
silip ehven fiatla satılacakdır». 

DEVE GÜREŞİ - Dilimizde amansız khı 
için «deve kini»_ denilir; bir dişi _deve için iki 
erkek deve arasında müdhiş bir boğuşmadır 
ki, seyri ancak pek katı yürekli kimselere zevk 
verebilir. muhakkak ki ava.mi bir temaşadır. ' ,., 

Deve güreşleri, yağlı güreşde olduğu gibi 
davul zurna çalınarak tertiblenir idi; eskiden 
İstanbulda da nadir olarak tertiblenirdi; yarım 
asır kadar sürmuş uzun bir fasıladan sonra 1s
tanbulda deve güreşlerinin sonuncusu ; 3 mart 
1944 pazar günü Veliefendi Koşµ .Yerinde. ter
tiplenmişdir, bu gür.eşi anlatan apğıdaki satır
ları Cumhuriyet Gazetesinden ah~öruz: · 

« Uzun zamandan.beri merakla - beklenilen 
deve güreşleri dün, havanın yağışlı olmasına 

rağmen çok kalabalık bir seyirci kütlesi önün
de Veliefendi koşu yerinde yapılmıştır. Da.vul, 
~uma sesieri arasında sahaya ç~, Ege böl· 
gesinin baş pehliva."1 develerinden ilkönce Ak
baş Deve ile Eren Deve karşılaştılar. Güreşçi 
develer aralarına sokulan dişi deve ile kızış-. , . . . . 

tırıldıktan sonra dişisi çekilir çekilmez kapıştı-
lar, fakat Akbaş, rakibine bir ikf boyun darbe
si vurdukdan sonra Eren kaçtı. İkinci güreş 
günün en heyecan_lı güreşi oldu. Hırsla birbi
rine sald~ran develerden Kara Ali_ Deve Sarı 
Tulu Deveyi yere attıktan sonra;kafasµım üze
rine çöktü, uzun müddet o vaziy~tte · kalan Sarı 
Tulu bağırmadığı için netice _berabere ilan edil
di. Kara Ali, zorla rakibinin üzerind~n kaldı

rıldıktan. sonra yerinden ok gibi Jırlayan . Sarı 
Tulu rakibinin üzerine atılmak istedi ve iki de
ve, bin bir güçlükle, hatta. güreşleri seyre ge
len seyircilerin de bir kısmı_nın yardımile ayrıl
dılar. Günün diğer müsabakall:!_rım;ia da_ Osman 
Özerin Çanduru · ismindeki dev~L CO§ar ve 
Bozkurt adındaki iki: rakibini kaçiritı». 

DEVE HANI - Camiinin etrafında toplan
mış Fatih Sultan Mehmed Külliyesinin önem
li parçalarından Fatih Sultan Mehmed Kervan
sarayının halk ağzındaki adı; · İstanbul şehri 
içinde büyük deve ahırları bulunan ~Ik bina ol-

duğu ıçın bu isimle anılmışdı. Zamanımızda 

mevcud değildir (B.: Fatih Külliyesi). 

DEVİR - «1872 de Ahmed Midhat Efendi 
tarafından çıkarılmış günlük bir gazete; birin
ci sayısuida haber, politika, edebiyat, mizah, 
bilgi, maliye ve ticaret işlerinden bahseder 
denilmektedir· Devir orta boyda 8 sayfa olup ' . .. . 
ilk sayı_sında hükume~ce kapatılması uzerıne 

Bedir çıkarılmışdır» (Türk Ansiklopedisi). 
Basiretci Ali Efendi bu gazete hakkında 

şunları yazıyor: «Midhat Efendi Midhat Paşa 
sayesinde matbuat müdürü oldu, -bevir ve 
Bedir ismi ile gazete çıkardı ise de ikisi de dört 
beş gün zarfında ilgaa olundu (kapatıldı); Ter
cemanı Hakikat gazetesinin (sürümünü temin) 

. için sebebsiz hemen Basireti kapattı, fakat sa
dırazam Midhat Paşa Midhat Efendinin bu ga· 
razkarlığııiı haksız görerek ertesi günü gazete
yi basıp neşrine devamına dair tezkireci sa
miye aldık» (B.: Ahmed Midhat Efendi, cild 1 
sayfa 389; Bedir, cild 5, sayfa 2389; Ali Efendi, 
Basiretci, cild 2, sayfa 646; Basiret, cild 4, say
fa 2132). 

DEVİRHAN - Camilerde, namaz. vakitle
rinden önce «Kur'an» dan devir hatimi oku
yanlara verilmiş bir isim. 

M. Zeki Pakalın «Osmanlı Tarih Deyimleri 
ve Terimleri» isimli eserinde Devir Hatimini 
şöyle tarif ediyor: «Bir ölünün ardından Alla
hın rahmetine mazhariyeti için niyaz yolunda 
okuna.>J. hatim, ve bu münasebetle yapılan dini 
merasim. Ölümü takib eden. günlerde yapılır; 
(Devirhanlar tarafından bir) Hatim indiri_lir 
ve ölünün sağlığında kılamadığı namazlar, tu
tamadığı on.ıçlar, kesemediği kurbanlar ve ve
remediği zekatlar için şer;i bir hesabla tayin 
edilen bir para devirhanlara verilir. (mesela 
ölünün malının üçde biri üzerinden 10.000 li
ra tayın edilir. Dört devirhana bir camide bir 
devir hatim.i okutan varisler bu niaksadla 500 
lira verir. Hatim duasından sonra 500 lira 
10.000 lira oluncaya kadar dört devirhan ara
sında elden ele, önce kabul edilip alınmak ve 
sonra bağışlanmak suretiyle 20 defa devir edi
lir, ve böylece 10.000 lira sembolik tamamla
nınca 500 lira dört devirha!l arasında paylaşı
lır)». 

DEVİRHAN ÇEŞMESİ SOKAĞI - Fatih 
kazasının Kasab Demirhan Mahallesi sokakla
rından; Bıçakcı Çeşmesi Sokağı ile Fil Yokuşu 
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arasında uzanır, Kasaba Cami Sokağı ile kavu
şağı vardır (1934 Belediye Şehir Rehberi Paf
ta 8/92), bu mahalle Atatürk Bulvarı civarın
dadır. Çoğu ahşab 2-3 katlı evler arasından ge
çer, kaba taş döşeli bir yoldur. Fil yokuşuna 
yaklaşdığı yerde ise 4-5 katlı beton apartman
lar yapılınışdır; Demirhan Mescidi ile Unka
panı Verem Savaş Derneği Dispanseri bu so
kaklardır; iki bakkal dükkanı vardır (hazıran 
1966). . 

DEVRİHAN SOKAĞI - Fatih ·Kazasının 
Şehremini Nahiyesinin Uzunyusuf ve İbrahim 
çavuş mahallelerinin sokaklarından; Uzunyu
ı,uf Mahallesinde Mecidbey Sokağı ile İbrahim
çavuş . Mahallesinde Kelami tekkesi Sokağı 

arasında uzanır, ve bu iki mahalle arasında sı

nır olan Yaylak Sokağı ile bir dört yol ağzı ya
parak kesişir (1934 Belediye Şehir Rehberi, 
Pafta 10/69 ve 70). Yerh1e gidilip bu satırların 
yazıldığı sıradaki durumu tesbit edilemedi 
(Kasım 1966). 

DEVLET EFENDİ - Geçen asrın ikinci 
yarısında yaşamış ünlü bir piyanist, piyono mu
allimi; hal tercemesi elde edilmedi. 

DEVLETİ - On yedinci. asır şairlerinden 
ve ·ulemasından; asıl adı Ahmeddir,. nereli ole 
duğu bilinmiyor, kölelikden yetişmedir; Dör
düncü Sultan Mehmed devri vezirlerinden Ab
di Paşanın cizyedarı Hasan Ağanın kölesi idi; 
ilk genelik çağlarında güzelliği, ve silahşör

lük ile binicilikdeki hüneri ile Hasan Ağanın 
muhabbetini kazanmış, o adam bu gözde kö
lesinde okumaya karşı da büyük bir heves gö
runce Ahmetli Sarayda Enderuna vermiş, ön
ce Hazine Koğuşuna alınan delikanlı yolu ile 
Has Odaya geçmiş, orada sağlam bir tahsil 
görmeye muvaffak olınuş, hicri 1101 de (mi
ladi 1689-1690) da Hamamiye Medresesi mü
derrisliği ile ilmiye mesleğine girmiş, o tarihden 
1117 (miladi 1705-1706)· ya kadar geçen zaman 
içinde Ahiçelebi, Kurkcübaşı, Şahsultan,. Kılıç
alipaşa, Kalenderhane medreselerinde müder
rislik yapmış, ve bu sonuncu medresede iken 
1705-1706 arasında vefat etmişdir. 

Kendi aleminde, nümayişden çekinir bir 
zat idi; şu beyit şiir dilinden örnekdir:. 

Göruıb sen, vaz'ı naşayinın ey dil lıi huzur olma 

CDı6ıı.uı bileti kihi cefidır kiıb devlettir 

Bibi.: Silim, Şuera Tezkiresi 

DEVLET KİTAPLARI DÖNER SERMA
YE MÜDÜRLÜĞÜ - 823 ve 1087 sayılı ka
nunlar hükümlerine göre yayınlanan okul ki
tabları, ilmi ve mesleki kitab ve mecmuaların 
mevcudları ve alacakları 4 nisan 1932 tarihin
de yürürlüğe giren ·2133 sayılı kamın gereğin

ce Devlet Kitabları Döner Sermayesi adı altın
da toplanmış ve bu sermayenin hesabları da 
1938 mali yılı sonuna kadar Milli Eğitim Ba
kanlığı Basımevi Müdürlüğü eliyle yü.rütül
müşdür. Bu sermaye 1 haziran 1939 tarihinde 
M.E.B. Basımevi Müdürlüğünden ayrılarak 

müstakil bir müdürlük halinde idare edilmeye 
başlanmışdır. 

Bu müdürlüğün 1939 da kurulduğu tarih
deki ilk binası Çenberlitaşda Osmanbey Mat
baası binasının dükkanlarından birinde idi; 
sonra oraya «Çenberlitaş Boyahane ve Tem.iz
leme Evi» adında bir ticarethane yerleşmişdir. 
Devlet Kitablan Döner Sermayesi Müdürlüğü 
Osmanbey Matbaası altında ancak bir sene kal· 
puş, 1940 da Ankara Caddesinde İkdam Yurdu 
binasına taşınmışdır, aynı yıl içinde orasını da 
terk ederek Sultanahmedde Cankurtaran Ma• 
hallesinde İshakpaşa Caddesinde Milli · Eğitlm 
Bakanlığı Basımevinin avlusunda bulunan bir-· 
binaya nakletmişdir. Bu satırların yazıldığı sı- · 
rada, yirmi altı yıldanberi bu binada bulun
makta idi. 

Devlet Kitabfarı Döner Sermayesi, Milli 
Eğitim Bakanlığı bünyesine dahil ve sermaye·· 
sine dahil ve sermayesinin tamamı hazineye 
aid resmi bir teşekkül olarak ihdas edilmişdir. 
Gaayesi okul kitabları ile sair ilmi eserleri, sa
nat eserlerini devlet eliyle neşir suretiyle 
memleket kültürüne hizmettir. Muamelatı Mu
basebei Umumiye arttırma ve eksiltme ve iha
le kanunları hükümlerine göre çevrilir v-e sa~ 
yıştayın murakabesi altındadır. 

Bu müdürlüğün Milli Eğitim Basımevi 

Müdürlüğünden ayrıldığı 1 haziran 1939 tari
hindeki sermayesi 578,101 lira 57 kuruş idi; 1962 
mali yılı sonundaki plancosuna göre bu serma
ye 7,373,723 lira 52 kuruşa yükselmiş bulunu:-· 
yordu. · 

1933-1938 mali yılları arasında bu serma
yenin müdürlüğünü Milli Eğitim Bakanlığı 

Basimevi müdürü Nail Tur ek vazife olarak 
yapmışdır. 1939-1948 arasında sermaye müdür
lüğünde Vecihi Görk bulunmuş, 1949-1963 ara
sında müdürlüğü tekrar Nail Tur idare etmiş-
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dir ki bu zat halen de müessese müdürlüğünde 
bulunmaktadır. 

Devlet K.itabları Döner Sermayesi Müdür
lüğü 17 vilayetde satış şubeleri açmışdır ki 
açılış tarihleri ile şunlardır : 

1938 de: Ankara, Diyarıbakır, Erzurum, 
İstanbul 

1940 da: Adana, Afyonkarahisarı, İzmir, 
Samsun, Sivas, Tırabzan, Hatay (1950 de ka
pandı) 

1941 de : Antalya (1949 da kapandı), Kon
ya 

1945 de : Gazianteb, Bursa (1949 da ka
pandı), Balıkesir (1949 da kapandı) 

1946 da: Van 
Bu büyük müessesenin okul kitablarından 

başka neşrettiği başlıca eserler arasında ansik
lopediler ve sözlükler şunlardır : 

Türk Ansiklopedisi - Önce İnönü Ansiklo
pedisi adı ile başlamışdır, 1950 de adı değişdi
rilmişdir ,fasiküller halinde yayınlanmakda 

olup 11. cildi tamamlanmışdır (1-88. fasiküller). 

İslam Ansiklopedisi - Fasiküller halinde 
yay.ınlanınaktad.ır, 9. cildi tamamlanmışdır 

(1-99. fasiküller). 

Sanat Ansiklopedisi - 6 cild. 
Sanat Ansiklopedisi - 5 cild. 

Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Söz
lüğü - 3 cild 

Coğrafiya Sözlüğü 

Musiki Sözlüğü. 

Hakkı GÖKTÜRK 

DEVLET MATBAASI- (B.: Matbaai Ami
re; Milli Eğitim Bakanlığı Basımevi). 

DEVLET SOHBETi - Geçen asır başın
da siyasi dedikodulara, bilhassa hükumet aley
hinde konuşmalara verilmiş bir isimdir; nazik 
z-am.anlarda dellallar çıkartılarak Kahvehane
lerde, hamamlarda, ve bütün umumiyerlerde 
devlet sohbetinin yasak edildiği halka ilan edi
lirdi. Hükumet ajanları, hafiyeler tarafından 

devlet sohbeti olduğu ihbar edilen yerlerde ka
patılır, kahvehane ise kahvecisi, hamam ise ha
mamcısı, han ise odabaşısı ve devlet sohbetine 
kat:lanlar da en hafifinden sürgüne gönderilir
di (B.: Dizdarın Kahvehanesi; Salih Efendinin 
Kahvehanesi; Helva Sohbeti Yasağı). 

İstanbulda devlet sohbetlerinin en yaygın 
olduğu devirler Üçüncü Sultan Selim devri ile 
Alembdar Mustafa Paşanın kısa diktatörlük za· 
manıdır. 

DEVOĞLU ÇEŞMESİ MESCİDİ - Süley
maniyededir; Hadikatül Cevfuni şu malumatı 
veriyor: «Banisi Hoca Hamzadır, Mescidinin. 
mihrab duvarı önünde medfundur, fakat mes
cid, yanındaki çeşmenin banisi olan Devoğlu 
Ali Ağanın adı ile şöhret bulmuşdur. Minberi 
sadaret kethüdası katibi Halil Efendi koymuş
dur ki 1145 (1732-1733) de vefat etmiş, Ok Mey
danınd~ defnedilmişdir. Bu mescidin karşısın
daki medrese Siyavuş Paşanındır; mescidin 
mahallesi vardır». 

Tahsin Öz «İstanbul Camileri» isimli ese
rinde: «Hoca Hamza 1561 de vefat ettiğine gö
re mescid bu tarihden evvel yapılmışdır; du
varları taş ve tuğla olub çatısı ahşabdır; mina
resi de tuğladır. Cami civarında 1696 tarihli 
çeşmeden dolayı Deveoğlu (?) ismini almış
dır» diyor (1962). 

Zamanımızda banisine nisbetle Hocaham
za Mescidi diye anılmaktadır; Eminönü ilçesi
nin Küçükpazar nahiyesinin Demirtaş Mahal
lesinde Hocahamza Mektebi Sokağındadır. 

Gaaayetle hara-b bir halde iken halk yardımı 
ve Anıdlar Derneği delaleti ile 1960 yılında ta
mirine başlanmış ve 1962 ramazanında ibadete 
açılmışdır. Mustatil planlı olub kesme taşdan 
dört duvar üzerine kiremtli ahşab çatı ile ör
tülmüşdür. 

Son cemaat yeri yokdur. Mustatil planlı 
ibadet salını da gayri muntazamdır, Mihrab 
uzun duvarlardan biri üzerinde bulunub karşı 
duvar mihrab duvarına paralel değildir. İba
det sahnına yari duvarın bir kenarındaki ka
pudan girilir. Mihrab duvannda üç, diğer du-. 

· varlarda da ikişer pencere vardır, mihrap du
varındaki pencerelerden ikisi mihrabın sağın

da, biri solunda olub mescid bu dokuz pence
re ile bol ışıklıdır. 

Mihrab duvarının önünde medfun bulu
nan banisinin ustuvani kabir taşının kitabesi 
şudur: «Kutbülarifin gavsülvasılin Eşşeyh Ho
ca Hamza kuddise sırrehu hazretlerinin mer· 
kadi münevvereleridir 969 (1561) ». Hazire du
varında ve bu merkadin önünde sokağa açıl
mış bir pencere üstünde ikinci bir kitabe var
dır, orada da Hoca Hanizanın aslen Bosnalı -
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olub bazı cezbeli hallerinden dolayı şehiden 
vefat ettiği (idam olunduğu?) kayıtlıdır. 

Mescidin karşısındaki Siyavuşpaşa Medre
sesi 1965 de harab ve metruk halde idi. 

Hakkı GÖKTÜRK 

DEVEOĞLU YOKUŞU - Beyazıd Nahiye
şinin Süleymaniye Elmaruf Mahallesi ile Kü
çükpazar Nahiyesinin Demfrtaş Mahallesi yol
larından; Süleymaniye Elma.ruf Mahallesinde 

. Ağı.zlıkcı Sokağı ile Demirtaş . Mahallesinde 
Kantarcılar Caddesi arasında uzanır; Paçacı 

Sokağı, Bestekar Basri Sokağı, · Hoca Hamza 
Mektebi Sokağı ve Fetva Yokuşu ile kavuşak
ları vardır (1934 Belediye Şehir Rehberi, 
Pafta 4/45 ve Pa:(ta. 5/44). Kantarcılar 

Caddesi tarafından gelindiğine göre bir araba 
geçecek genişlikde, paket taşı döşeli, az dikce 
yokuş olarak b~şlar, Paçacı Sokağı kavuşağın
dan sonra tamaamen dikleşir, öyleki üç yerin
de 15, 9,, 11 basamak beton merdiven vardır. 

Bu sokak üzerinde 1-2 katlı bir kaç ev ile 
5 katlı Güler füm, 6 katlı Cerrah Hanı, 3 katlı 
Emel Hanı, buzhane olarak kullanılan Şeyh 
Davud Hanı, 1 fıçı imalathanesi, 1 arab sabunu 
imalathanesi, 1 sandıkcı, 1 mobilye atöliyesi, 
1 nikelaj atöliyesi, 1 pres işleri atöliyesi, 1 ka
ğıdcı, 1 büfe, 1 nalbur, 2 zücaciye mağazası, 2 
berber dükkanı, 2 kahvehane, 1 simitci fırını, 1 
mumcu, 1 peynirci, 1 yağcı, 1 çilingir, 2 kaynak
cı, 2 baskül imalathanesi, 1 otel, 1 lokanta, 1 bak
kaliye toptancısı, 1 bisküvi fabrikası ve 1 bıç
kıcı varrur; kapu numaraları 1-15 ve 2---34 
dür (mayıs 1965). 

Hakkı GÖKT0RK 

DEVRAN SOKAĞI - Üsküdarın Toptaşı 
semti sokaklarından; Balcılar Yokuşu ile Ta
baklar külhanı Sokağı arasında bir aralık so
kakdır; yerine gidilip şu satırların yazıldığı sı
radaki durumu tesbit edilemedi (Kasım 1966). 

DEVRİM (Ayşegül) - İstanbul Şehir Ti
yatl'osunun ünlü aktrislerinden; 1942 de İstan
bulda doğmuşdur; Amerikan Kız Kollejinin 
orta kısmında okurken tiyatro ile ilgilenmiş ve 
sahneye ilk defa Oda Tiyatrosunda · «Gökdeki 
Kaldırımlar» piyesinde çıkmışdır. Sonra Şehir 
Tiyatrosuna girdi. Ses Mecmuası «Tiyatro ·sa
natcıları Ansiklopedish başlıklı gaayetle kısa 

notları arasında «Mekteb Arkadaşı», «Satılık 
Ev», «İçimizdeki Aslan», «Fazilet Eczehanesi», 
«Biraz Gelir misiniz», «Bozuk Düzen" ve cNu
hun Gemisi» piyeslerinde en önemli rolleri oy
nadığını kaydediyor. Uzun boylu, kendine has 
çizgilerle nakışlarla güzel, ve geniş, sağlam 

edebi kültürü olan bu gene aktrisin şanına la
yık bir hal tercemesinin tesbiti için Şehir Ti
yatrosu delaleti ile yazdığımız mektub cevab
sız kalmışdır. 

DEVRİM (Devlet) - Aktris, s.inema ve 
strip-tease yıldızlarından; 1944 de İskenderiye
de doğdu, oranın yerlilerinden Ahmed Muh
sin Bey ile Nermin Hanımın kızıdır; lise tahsi
li görmüş, Moda Kız enstitüsünde okumuşdur. 
Sinemacılık alemine Ses Mecmuasının bir ka
pak yıldızı müsabakasına girerek atılmışdır; 

s o n r a «Çiçeksiz 
B ah a r» i s im 1 i 
filmde oynayarak 
Türk sinema yıl

dızları arasında ta
nınmışdır. Orta 
boylu, vücud yapı
sı çok mütenasib, 
yeşil gözlü, kara 
saçlı bir esmer gü
ze1idir. 

Bir sinema - ti
yatro - müzik mec-

muası olan «Ses», · Devlet Devrim 

1966 ağustosu için- (Resim: Nezih) 

de çıkan bir nushasında «Devlet Devrim sine
madan ümidi kesdi, Strip-tease okuluna öğret
men oldu» başlığı altında bir yazı, ve bu ya
zının ·yanında gene sanatkarın soyunma hare
ketlerini gösteren resimler yayınlamışdır. Dev
let D.evrim bu konudaki fikrini şöyle anlatmış
dır: «Soyunma bir sanat ,ama zor bir sanatdır; 
yüz güzelliği kafi değildir, çok güzel ,bir .vücud 
yapısına sahih olmalıdır; ve başkalarına ben
zemeyen bir eda ile soyunmak lazımdır; çok 
iyi bir dansöz olmak da şartdır». . 

Gen~ sanatkar deniz sporlarını sever, iyi 
bir yüzücüdür (B.: Strip Thrip-Tease). 

DEVRİM (Hakkı) - Gazeteci; kudretli 
kaleme, geniş bilgisi, zerafet ve zekası ile İs
tanbul basınının temsilcilerinden biri; 1927 de 
babasının memur olarak bulunduğu Eskişehir-
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de doğdu; Ruhi Devrim ile Samiye Devrimin 
oğludur. 

Ruhi Devrim, seçkin gazetecinin yetişme-
sinde önemli yeri olan şahsiyet sahibi bir baba

Hakla Devrim 

dır; Üsküdarlı Ta
lat Bey ile (B.: Ta
lat Bey, Üsküdarlı) 
Adapazarı eşrafın

dan Mehmed Efen
dinin kızı Şehime 

Hanımın oğlu olan 
Ruhi Bey orta tahsi
lini yaparken çocuk 
sayılacak çağda Mil; 
1 i Mücadeleye g ö
nüllü olarak katıl

mış, tahsilini ~arb
den sonra Ankarada 
tamamlayarak Tapu 
ve Kadastro umum 

(Resim: Nezih) müdürlüğüne inti-
s~b etmiş, ehliyet ve doğruluğu ile tanınmış 
hır memur olarak Anadolunun muhtelü vila
yetlerinde dolaşmış, ve kırk senelik bir hizmet
den sonra İstnabi.ıl Bakırköy Tapu Sicil Muha
fızlığından emekliye ayrılmışdır. 

Babasının memuriyetJe dÔlaşdığı Anadolu 
kasabalarının ilk ve orta okullarında okuyan 
Hakkı Devrim 1947 de İstnabulda Kabataş Er
kek Lilesinden mezun olmuş, İstanbul Hukuk 
Fakültesini bitirmiş, fakat adliyeye intisab et
memiş, stajını yapdığı halde avukatlıkda yap
mamışdır; basın aleminin cazibesinde, gazete
ciliği meslek edinınişdir. 

. Hukuk Fakültesinde , talebe iken İstanbul 
Radyosunun söz ve .temsil yayınlarına katılır, 
Türkiye Turizm Kurumunda çalışır, gazetelere 
de yazılar yazardı. Askerliğini yapdıkdan son
ra 1956 da gazeteciliğe meslek olarak atıldı. 

Son Saat gazetesinde sekreter, Tercüman 
gazetesinde muhabir, Havadis gazetesinde sek
reter, Yeni Sabah gazetesinde sekreter, istih
barat ve magazin servisleri şefi ve umumi neş
riyat müdürü olarak çalışmıştır. Tasvir gaze
tesinde de bir müddet Neşriyat Müdürü ,olarak 
bulunmuş, daha sonra Yeni Sabah'ı kapatan 
Safa Kılıçoğlu ve yazar arkadaşı Nezihe Araz 
ile birlikte haftalık «Meydan» gazetesini kur
muştur. Halen bu gazetenin sahiplerinden ve 
umumi neşriyat müdürüd,ür. İzmir'de çıkan 
•Ege Ekspres» gazetesinin de başyazarıdır. 

Hayatının bütününü mesleğine vermiş ga
zetecilerdendir; iyi fransızca bilir, fikir ve sa
nat akımlarını dikkatle takib ederek okur, tek 
eğlencesi, kendi tabiri ile «yazın fırsat bulabi
lirse denize kaçmak» dıı. 

1953 de Dr. Murat Cankat'ın kızı Gülse
ren Hanım ile evlenmişdir; Gülseren Devrim 
de gazetelerde tefrika halinde tercüme eserler 
neşretmektedir; bu tercümelerinden Jean-Paul 
Sartre'ın üç cildlik «Hürriyetin Yolları», ve 
Mihail Şokıhov'un « Vatan için dövüşdüler» 
isimli eserleri kitab halinde çıkmışdır. 

DEVRİM (İhsan) - İstanbul Şehir Tiyat
rosu aktörlerinden; aşağıdaki hal tercemesini 
Ses Mecmuasının «Tiyatro Sanatcıları Ansik
lopedisi» başlıklı gaayetle kısa notlardan alıyo
ruz: «1914 de Üsküdarda doğmuşdur. Sahneye 
ilk defa Darüşşefakada ve Üsküdar Geneler 
Mahfilinde çıkmışdır. 1951 de suflör olarak Şe
hir Tiyatrosuna giren ve sanatkar kadrosuna 
«İşte buna talih derler »piyesinde Vasfi Riza
nın dublörü olarak geçen İhsan Devrimin baş
lıca rolleri Bir Kavuk Devrildide «Revnaki:ı., 

Pazartesi Perşembede «Tarıkıı, Göç'de «Berber 
Selim», Bin Frank Mükafatda «Kötü adam» 
dır». Tecrübeli sanatkarın daha geniş bir hal 
tercemesini tesbit için yazdığımız mektub ce
vabsız kalmışdır. 

DEVRİM (İzzet Melih) - Şair, edib, ede
biyatımızda «Fecriati» adı ile anılan mektebin 
seçkin temsilcilerinden; 6 haziran 1887 de Ku
düsde doğdu, babası Hattatzade Mustafa Esad 
Bey o tarihde Kudüs Mutasarrıflığı muhase
beciliğinde bulunu
yordu. 

Esad Bey aslen 
Giridlidir, Kandiye
lidir ;Esad Beyin ba
bası Rıdvan A ğ a 
Kandiye yeni ç e r i 
ağalığında bulunmuş 

ve 106 yaşına kadar 
yaşamışdır. 

İzzet Melih'in an
nesinin adı Seniye 
Hanımdır; Kandiye
nin- en zengin ailesi 
olan Tahmiscizade
lerden İbrahim Me
lek Beyin kızıdır. 

İ.Melih Devrim 

(Resim: Nezih) 
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Esad Bey Kudusden Konya defterdarlığına 
nakledilmiş, oradan da memleketi olan Girid 
deftardarlığına tayin edilınişdi. 1897 de Girid 
ihtilali vahim bir hal alınca ailesini İstanbub 
yollamış, kendisi o güç zamanda vazifesi başııı · 
da kalmış ,iki sene sonra 1899 da izin alarak 
hasta ve yorgun olarak İstanbula ailesinin ya
nına gelmiş ve iki hafta sonra vefat etmişdir. 
Çok okur, aydın bir zat idi, Abdülmecid zama
nında iki defa Parise gitmeye muvaffak olmuş
du. 

İstanbula geldikleri yıl, 1897 de, kardeşi 
Kazım Bey ile birlikde Galatasarayı Sultanisi- . 
ne kaydedilen İzzet Melih bey babasını kaybet
tiği zaman henüz 12 yaşında idi. 1906. da Gala
tasarayı Sultanisinden diploma aldı; Tütün ~~
jisi idaresine girdi; burada çalışır iken Faris 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinin derslerini ta
·kib ederek yüksek tahsilini yapdı. 

Edebiyata hevesi Galatasarayda iken, 13-14 
yaşlarında başlamışdı; ve orada, edebiyatımı

zın şöhretlerinden .Ahmed Haşim, Abdülhak 
Şinasi, Hamdullah Subhi ve Emin Bülend ya
kın arkadaşları olınuşdu. Tütün Rejisinde çalı
şır iken Parisde çıkan «Les Annabs» ismindeki 
meşhur derginin açdığı nesir yarışmasına, 18 
yaşında iken fransızca olarak yazdığı «Maziye 
rağmen .. » ismindeki bir roman ile katıldı ve 
ikinci mükafatı kazandı. 

İzzet Melih Bey Tütün Rejisi İdaresinde 
çok çabuk ilerledi, 1912 de "25 yaşında umumi· 
katib ve 1913 de müdür oldu, Türkiye Cumhu
riyeti Hükumeti tarafından Reji· İdaresi satın 

alınıncaya kadar bu vazifede kaldı (mart 1925). 

1925-1930 arasında bazı mali teşebbüsler ve 
borsa işleri ile meşgul oldu, bir fransız mües
sesesi «Bonque de la Saine» nin mali müşavir
liğinde; ve bir alınan mfü~ssesesi «Deutsehe 
Orient Bank» ın direktörlük komitesi azalığın
da bulundu. 

1930-1938 arasında İstanbul Tramvay Şir
keti ile Satie Elektrik Şirketinin idare mecli
si azalığında ve Elektrik Şirketinin umum ya
zı işleri müdürlüğünde bulundu. 

1941 de Ankarada Anadolu Ajansı müdür
lüğüne tayin edildi, ve 1948 de emekliye ayrı
lıncaya kadar bu vazifede kaldı; 1942-1946 ara-

sında ayrıca- Ankarada Harb Akademisinde 
Fransızca muallimliği yapdı. 

Uzun sürmüş bir inziv:a devresinde önem
li edebi tercemelerle meşgul olmuş ve 25 ha
ziran 1966 da İstanbulda Şişlideki evinde ve· 
fat ederek Zincirlikuyu Kabristanına defnedil
di. 

Üç defa evlenmişdi; Abidin Paşanın toru
nu olan ilk zevcesi Semiha Hanımdan Remi
de adında bir kızı oldu. İkinci zevcesi Şakir Pa
şanın kızı Fahrünnisa Hanımdır, ondan da Fa
ruk (vefat etmişdir), Nijad (ressam) ve Şi:rin 

(tiyatro alanında isim yapmışdır) adında üç 
çocuğu olınuşdur. Son ve üçüncü zevcesi çok 
çok aydın bir Türk kadını olan Arabzade Cev
det Beyin kızı Fatma Hanımefendidir. 

İzzet Melih Devrime Fransa Hükumeti ta
.rafından Legion d'Honneur nişanının officier 
rütbesi verilmiş, ve bu seçkin edib Parisde 
«Socieete des gens de Lettıres» e ilk Türk asli 
aza olarak seçilmişdi. 

Eserleri: Leyla (Piyes), Tezad (Roman), 
Sermed (Roman), Hüzün ve Tebessüm (nesir
ler, hikayeler), Her Güzelliğe Aşık (nesirler, 
hikayeler, seyahat notları), Henri Bataille 
(Edbi etüd), Türkiyenin Teceddüdü (Etüd) An
tar (Şükrü Ganem'den terceme), Meşaleler 

(Henri Bataille'dan terceme), Seyyah (Deny 
Amiel'den terceme), Lorenzaccio (Alferd de 
Musset'den terceme), Fantasio (Alfred de Mus
set'den terceme), Eski Zaman Beldesi ( «Cite 
Antique», Fustel de Coulanges'dan terceme), 
gazete ve mecmulardan türkce ve fransızca ma
kaaleler. 

DEVRİMSEL (Mihri) - Bu satırların ya
zıldığı sırada İstanbul 3. Noteri; 1912 de Rizenin 
Pazar kazasında doğdu; babasının adı Mustafa, 
anasının adı Fatmadır; İsta.'Tlbulda Kuleli Askeri 
Orta-okulunda (1930), Bursa Askeri Lisesinde 
oku du; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakülte
sini bitirerek 1938-1944 arasında askeri adli ha
kimlik yapdı, 1944-1947 arasında İstanbul Baro
sunda kayıtlı olarak avukatlık yapdı; 1947 de 
İstanbul Üçüncü Noterliğine tayin edildi. 

Moda de11iz Kulübü üyesidir, Evli ve iki 
evlad sahibidir. 

Bibi.: Kim Kimdir Ansiklopedisi 
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DEVRİYE SOKAĞI - Kadıköyünde Mo
da semtinin sokaklarından; bu semtin Moda 
Bumundaki kare şeklindeki bir parçasını fırdo
layı çevirmişdir, öylesine ki, satranç vari dört 
yol ağızları yaparak kesişen beş sokak (Hüse
yin bey Sokağı, Fazlipaşa Caddesi, Lütfi bey 
Sokağı, Sükran Sokağı v-e Beşbıyık Sokağı) 

üe bu sokaklar arasındaki büyüklü küçüklü on 
iki ada halinde mesken bu Devriye Sokağının 

1 
C 

Devriye Sokağı 

(1984 Belediye; Şehir Rehberinden) 

çenberi içinde kalmışdır. Bu bakımdan İstan
bulda benzeri olmayan bir sokakdır; üç dirsek
li bir çenber şeklindeki bu sokağın her iki ucu 
da Moda Caddesi üzerindedir. Dört boy olan 
Devriye Sokağmın iki boyu deniz · kenarmda 
yüksek bir sed üzerinden geçer ve Marmaraya 
pek güzel nezareti vardır; yaz akşamları, ge
celeri bir piyasa yeridir. Moda Burunu bu ser 
kağın bir dirseğini teşkil eder. 

DEVSÜLEYMAN SOKAĞI - 1934 Beledi
ye Şehir Rehberine göre Beyoğlunun Tak
sim nahiyesinin Haıcahmed Efendi Mahallesi
nin sokaklarından; bu mahallenin şimal ucun
dadır, Omuzdaş Sokağı ile Safa Meydanı Soka
ğı arasında uzanır; Lokumcu Sokağı, Yanialem 

Sokağı, Kır Kahya~ı Sokağı ve Ermeydanı 

Caddesi ile birer dört yol ağzı yaparak kesişir 
(B.Ş.R. Pafta 19/182); yerine gidilip bu satır
ların yazıldığı sıradaki durumu tesbit edileme
di ( ekim 1966). 

DEVŞİRMELER SOKAĞI - 1934 Beledi
ye Şehir Rehberine göre Beyoğlunun Taksim 
nahiyesinin Hacrahmed Efendi Mahallesi so
kaklarından; Kurtoğlu Sokağı He Dalfes So
kağı arasında uzanır, Elmastaş Sokağı ile ka
vuşağı vardır (B.Ş.R. Pafta 19/182); Kurtoğlu 

Sokağı tarafından gelindiğine göre, bir araba 
geçemeyecek kadar dar ve bakımsız bir top
rak yol olarak başlar; eski ahşab bir kaç bina~ 
dan sonra arsalar, yeni apartmanlar ve hali in
şada yeni binalar görülür. Kapu numaraları 
1-19 ve 2-28 olan bu sokak bir tepe üzerinde 
olup Beyoğlu, Kasımpaşa ve karşıda Saraçha
nebaşı Bozdoğan Kemerine doğru Haliç'in pek 
güzel bir görünüşü vardır (Kasım 1966). 

Hilid ERAKTAN 

DEVŞİRME OĞLANLAR - (B.: Acemi
oğlanlar, cild 1, sayfa 186; Yeniçeri, Yeniçeri
ler). 

DEYYUS - «Karısının namussuzluğunu 

çeken gayretsiz . ve akak adam» (Şemseddin 

Sami, Kaamusi Türki). Bu kelimeyi muhabbet 
dellalı, meyanecisi «pezevenk» den ayırd etmek 
lazımdır; deyyus, tahsisen zevcesinin veya kı

zının namussuzluğuna göz yuman, hatta onla
rın meyhaneciliğini y?pan adamdır. 

Beşiktaşlı Gedai bu kelimeyi bir koşma 

-hicviyesinde kullanmışdır: 

Gördüğüne kaş oynatıp göz atma 

Öyle ahmak değil insanın güozel 

Güler yüz gösterip halkı al'Cbıtma 

Ahdinde vefasız ıyalansın güzel 

Kurnaz keklik gibi eller kınalı 
Ocaklar yand!ırdın kahbe eınalı 

Nice evler yıkdın deyyus babalı 

Ben bilirim seni filisıiı güzel 

DICKSON (Albay) - Birinci Cihan Har
bi sonunda İstanbulun düşman askeri işgaali 
altında bulunduğu yıllarda işgal kuvvetlerinin 
zabıta amirlerinden; Harbiye Mektebinde yer
leşmiş olan İngiliz işgal karargahının istihba-
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rat müdürü olan bir İngiliz albayı; rumları şı
martması, onlardan adamlar kullanması, rum 
şıkırdımları ile pek samimi ülfet ve muhabbet
li hayatı ve Türklere karşı çok kaba muame
leleri ile çirkin ve acı hatıralar bırakmış bu 
adamın hal tercemesi tesbit edilmedi. 

DISKSON (Dr.) - (Dikson okunur) Ge
çen asırda yaşamış meşhur bir İngiliz hekimi; 
Londra Kraliyet Tıb Kolleji azasından olub 
ömrünün yarısı Türkiyede, bilhassa İstanbul~ 
da geçirmişdir; ölümünde doksan yaşını aşkın 
olduğuna göre 1806-1807 arasında doğmuş ola
cakdır; İstanbula 1845 de İngiltere s~fareti 
doktoru olarak gelmiş ve buraya yerleşip kal
mışdır. 1861, 1866, 1867 ve 1874 de muhtelif yer· 
lerde toplanmış milletler arası tıb kongrelerin
de İngiltereyi temsil edenler arasında bulun
muş, !stanbulda kibar ecnebiler aleminin en 
şöhretli simalarından biri olmuşdu. Yazları Fe· 
nerbağçesinde otururdu, güzel bir kotrası var
dı; o zamanlar İstanbulda kotra sahibi ecnebi
ler daima rum kaptan ve tayfa istihdam ettikle
ri halde Dr. Dickson'u11 kaptan ve iki tayfası 
Karadenizli müslüman laz uşaklarıydı; bu zen
gin ve nüfuslu hekimin en büyük merakların· 
dan biri mevsiminde Moda Koyunda ve Mar
marada, Büyükdere Koyunda deniz yarışları 
tertib ettirmek idi. 1900 yılı martında 94 yaşın
da vefat etti, 

DIEHL (Cha.rles) - (Okunuşu : Şarl Dil) 
Fransız tarih bilgini ve edibi, bilhassa Bizans 
tarihi ve sanat eserleri üzerine tedki_kleri ve 
pek cazib üslublu yazıları ile tanınmışdır. 1859 
da Strasbourg'da doğdu, 1944 de Paris'de öldü; 
Yüksek Öğretmen Okulundan çıkmış; 1881-1883 
de Roma, 1883-1885 de Atinadaki Fransız Okul
larında (Biri Roma diğeri ·Eski Yunan sanatı 
;e tarihi ile meşgul iki okul) muallimlik yap
mış, Nacy ve Paris edebiyat fakültelerinde pro
fesör olmuşdur. Bir asra yaklaşan ömrü boyun·· 
ca Bizans Tarihinin gereği gibi aydınlanması 

için çalışmışdır; dolayısı ile İstanbulun Bizans 
devri hatıraları ve eserleri üzerinde de otorite 
bilinmiş bir edib tarih bilginidir; 1910 da Fran
sada «Academie des inscription et bellas - let
res» üyesi olmuşdur. Başlıca eserleri şunlardır: 
«L'Afrique beyzantine» Bizans Afrikası (1896); 
«Justinien et la civilisation byzantine au IV. 
yüzyılda bizans medeniyeti (1901); «Rovenne» 

Rovena (1903); «Theodora, imperatrice de Byz
ance» Bizans İmparatoriçesi Teodora (1904); 
«Palerme et Syracuse» Palermo ve· Sirakuza 
(1907); «Figures beyzatines» Bizanslı portreleri 
(1906-1908); «Manuel d'art beyzantin» Bizans 
sanatı el kitabı (1910); « Une republique patri
cienne, Venise» Venedik, Bir patrisiyenler 
cumhuriyeti (1915; «Byzance, granden et deca
dence» Bizans, azamet ve çoküşü (1919); «Salo
nique» Selanik (1920); «Histiire de l'Empire 
Byzantis» Bizans İmparatorluğu Tarihi (1921); 
«Terusalem» Kudüs (1921); «Constantinople» 
İstanbul (1923). 

Bibi.: Türk Ansiklopedisi 

DIRAĞMAN,· DRAĞMAN - «Tercüman; 
dilimize italyancada aynı anlamda Drogomanno 
kelimesinden alınmışdır» (H. Kazım, Büyük 
Türk Lugatı). 

İstanbulda Tercüman Yunus Bey adında 
bir zatin yaptırdığı bir cami «Dırağman Ca
mii», bu camiin bulunduğu semt de «Dırağ

man», yine o civarda bulunan bir hamam «Dı
r ağman Hamamı» diye anıla gelmişlerdir. 

DIRAĞMAN, DRAĞMAN - Onaltıncı asır 
ortalarında Tercüman Yunus Bey tarafından 
yaptırılmış bir camie nisbetle anıla gelmiş ls
tanbulun bir semti (B.: Dırağman Camii). İs
tanbulun yerilisinin ayak takımı ağzında «Dra
man» diye söylenir, esefle kaydediriz ki 1934 
Belediye Şehir Rehberine Dırağman adını ta
şıyan bir cadde ile üç sokak o ayak takımı ağ
zına göre yazılmışdır. K?Tagümrüğün kuzeyi
ne, Çarşanbanın batısına düşer bir semttir. 

Geçen asır sonlarında yaşamış büyük ka
lender halk şairi Üsküdarlı Aşık Razi bir güze
lin medhi şanında yazdığı bir manzumesinde 
bu semtden bahsediyor: 

Dırağmanda gördüm bir ,eşıbeh dUber 
Güzeller şahı o dalfesli berber 

Helali gömlekli 'hem ak tumanlı 

Cennet güllerinden veriyor haber 

Fütei gülg{inu bir hoş kuşanmış 

Fetıi ki haleti vahşetde hizber 

Pıi bürebne sine dıiim küşide 

Pıiyin bus itmeye nillni rehber 

Perçemin kakülün ebrulerinin 

ltrı 1boşbiisudur misk ile anber 
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Bir h~ eyyamı safalar sürdük 

Dırağmanlı şehbiz lle her.Aber 

Germabei dilde çekdik iguuşe 

Cümle yAranımız eylesun ezber 

Onseklz yaşiyle nakşoldu tarih 
«Delfesllm. güzeller ıihım o berber» 

1295 + 18 = 1318 (M. 1895-1896) 

DIRAĞMAN CADDESİ - Dervişali (Ka
ragüınrükde), Hamamı Muhiddin (Fener) ve 
Kasım Gönani (Fener) mahalleleri arasında 
sınır _yoldur; Salmatomruk ve . Sultançeşmesi 
Caddesinin kavuşak yeri ile Fethiye Caddesi 
arasındadır; Fethiye Caddesi tarafından gelin
diğine göre sol yanı boydan boya Dervişali Ma
hallesi kenarıdır, diğer iki mahalle sağ ya
mru ·kaplar; Dervişalı Mahallesinin Tercüman
yunus, Dilmaç, Tercümanyunus Mescidi, Kefe
vi, Sena, An, Tetik; Hamamı Muhiddin Mahal-

lesinin Cebken, . Kasım Gönani Mahallesinin 
Keçeci, Tatlıcı sokakları, ve son iki mahalle 
arasında sınır yol olan Kesmekaya Caddesi ile 
kavuşakları vardır (1934 Belediye Şehir Reh
beri, pafta 7 / 108; pafta 8/107 ve 111). 

Fethiye Caddesi tarafından gelindiğine gö
re, iki araba geçecek genişlikde, paket taşı dö
şeli olarak başlar. Yolun ortalarına doğru sol 
kolda, Kefevi Camiin arkasına rastlayan bayır 
kaymış ve yolun bu kısmı daralmış bulunu
yordu., Muallim Naci tlkokulu bu Cadde üzerin
dedir; 1 manav, 4 bakkal, 1 dokumacı, 1 kahve
hane, ı berber, 1 turşucu, 1 ekmek fırını, lyor
gancı, 1 doğramacı vardır; ev ve dükkanların 
kapu numaraları 1-93 ve 2-94 dür (mayıs 1966). 

Hakkı GÖKTÜR~ 

DIRAĞMAN CAMlt - Fatih civarında 
Çarşanba semtinin batısında, kendi adına nis
betle anılan semtde, 1934 Belediye Şehir Reh
berine göre Karagümrük Nahiyesinin Derviş-

. ali Mahallesinde Dırağ
man Caddesi üzerinde
dir (adı geçen rehber· 

. ~~ -w -L__ 

de pafta 7 /108). · 
. Hadikatül Cevami 

şu malumatı veriyor: 
«Banisi Tercüman .Yu
nus Ağa önce ~ekteb 
bina idüb sonra bu ca
mie başlamış ve cami 
tamam · olmadan vefat 
idüb mihrab duvan 
önüne defnedilmiş, Ca
mii biraderi Mustafa 
A ğ a tamamfamışdir, 

kapusunun üstündeki 
tarihi budur : 

İzzil cah ile ki oldu Yu· 

nus Bey 

Tercümlinı ıehi cihan 
ari 

Y apdı bu mescidi ıerlfi 

ol 

Kıluber avnii lfift ilna 

Hüda 
. . ' . , , . . : . .. . : . --'- .~~,_ . , ,, . . 

--~-.:t-- - ~ . ~~ 
~~ t · · pl~ . ~ 

Riihi kudsi didi o dem 
tarih 

. .t. 

Dırağman .· Camii 

(Resim: Biiyiikerbil) 

«Diri taatü menzili 
siıleıhb 

947 (lıuo,:lMl) 
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«Camii şerifin avlusunda üç kapusu olup 
merdivenli kapusunun dış yüzündeki iki beyit
lik farsca tarih Şeyhülislam Ebüssuud Efendi
ni~dir: 

Y'i Rab çi münasib in ki ori (oori) 

Hurşid b:ôd beciyi giilmDı 

Ridvan rü did in bini rast 

«Yek der Bihişt» giift tarih 

941 (1584-1585) 

(Hadikanın matbu nushasıİida her iki tarih 
manzumesinin tarih rakamları 948 olarak yazıl
mışdır; baskıda mürettib hatası olduğunu zan 
ediyoruz; türkçe manzumede metnin hiç bir ye
ri 947 yi 948 e çıkaracak bir «elif = h harfi ka
bi.ı.l edemez. Farsca manzumede de 941 rakamını 
948 yapacak bir tamiye göremedik. Farsca tari
hin camie başlandığında, türkce tarihin de hay
ratın hitamında yazılmış olduğunu zan ediyo
ruz). 

Dırağman Camii 

(Plin - Kroki: Emin Onar) 

. Şehinşihı cihan Sultan Ahmed Hanı Silis kim 
Ha,tıi.larıbm emin ide vücddun Hazreti Rahman 

Viieô.bi hayra mail hakka kaail husrevi kmııil 

Ci'hine lütfi şamil padişahı merhamet unvan 

Görünce muhterik bu camii ol dıiveri Alem 

· İdüb teşyidine himmet binasın ~yledi ferman 

Aceb hayri cezile eyledi tevfik ani Allah 

Ola makbul •dıergah.ı Cenibı izldi Mennan 

Tamam oldukda tarihin didi Sahih dua gıiyi 

«Bu ra'na mabedi Sultan Ahmed itti ibidan» 

H. 1142 (M 1729-1730) 

Merdivenli avlu kopusunun iç yüzünde 
Üçüncü Sultan Ahmedin yangından sonra _ca
miin ihyası kitabesi vardır ki Hadikatül Cevami 
bu kitabeyi kaydetmemişdir; devrin şairlerinden 
Sahib tarafınd_an yazılmış bu manzum tarih ki
tabesi de şudur : 

«Avlu kapusundaki merdivenden çarşı bo
yu yola inildikde cami
in karşısındaki köşede 
adı geçen Mustafa Ağa 
bir da.rü.lkura yaptır

mışdır. Bu camide cu
ma şeyhi (vaizi) olan· 
lardan Nureddinzade 
Şeyh Mustafa · Musla
haddin Efendi ·· camiin 
bitişiğindeki menzili 
satın ahp oraya bir za
viye· (tekke) yapdıra
rak Dırağm.aii Camii:iıin 
cuma şeyhlerine meşru· 
ta olarak vakfetmişdir, 
keri.disi hicri 1004 (M. 
1595-1596) tarihinde ve
fat ederek Tercüman 
Yunus Beyin yanına 

defnedilmişdir (B.: Dı
rağm.an Tekkesi)» (Ha
dikatül Cevaıni, cild 
I.). 

Tahsin Öz, 1962 de 

neşredilmiş «İstanbul 
Camileri» isimli eserin
de şunları yazıyor: «Ba
nisi Kanunu Sultan Sü· 
leyman devrinin tercü-
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manlarından Yunus Ağa olup mabed vefatı üze: 
rine kardeşi Mustafa Ağa tarafından 1541 (948) 
de tamamlanmışdır. Kare planlı olup tek kub
belidir. Kapu kitabesi Ebüssuud Efendi eseri 
olup farscadır. Mabed 1729 da yandığından Ah
med III. ihya etmişdir. Mektebi vardır». 

Zamanımızda Dırağman Camii kubbeli de
ğildir, kiremitli ahşab çatı ile örtülüdür; Üs
tad Tahsin Öz, aynı hatayı Defterdar Camiin
de de yapmışdır; anlaşılıyor ki son eseri olan 
İstanbul Camileri yazarken, mevcud Camileri 
gidip görmemişdir. 

Dır ağman Camii hakkında 9 eylül 1326 
(22 eylül 1914) tarihli Sabah Gazetesinde şu 
yazı vardır: i«Çarşanbada Dırağmanda Dırağ

man Yunus Camii maili inhidam olup yıkdınl
dı, enkaazı tecdiden inşasına kadar arsasında 

kaldı». Sabah Gazetesinin bu kaydına göre za
mammızdaki bina 1914 den sonra yapılmışdır. 

Dırağman Camiin ilk yapısı, «Tezkiretül 
Bünyan»ın kaydına göre bir Mimar Sinan eseri 
idi. 

Hadikatül Cevamiin çarşı boyu olarak kay
dettiği Dırağman Caddesinden gelindiğine gö
re Camii avlusuna yirmi ikişer basamaklı çif
te taş merdivenle çıkılır. Cami, avlusunun sol 
tarafındadır. Kare pla~lı kesme taşdan, ve son 
cemaat yeri ahşab olup üstü kiremitli ahşab 

çatı ile örtülmüşdür. · Taş minarelidir. Ahşab 

son cemaat yerinin avluya bakar üç penceresi 
vardır. 

Son cemaat . yerinin sağında ve solunda 
camekanlı iki • bölme vardır; sağ tarafdaki böl
menin ya:nmda bir aralık görülür, bu aralıkda 

abdest ahnak için beş musluklu bir taş tekne 
vardır; minare kapusu da buradadır. 

İbadet sahnına girilince iki yanda iki mak
sure vardır, üstdeki kadınlar mahfiline sağda, 
ki maksureden ahşab · bir merdivenle çıkılır. 
Duvarlarında altlı üstlü ikişer pencere vardır, 
yanı· cami 16. pencere ile aydınlatılmışdır. Ah
şab minberi kafeslidir. Duvarları Cami ve mes
cidlerde buluna gelen levhalarla tezyin edil
mişdir. Mihrab duvarında bir çafar saat, bir 
dolap-kitablık, mihrabın iki yanından birer bü
yük beşer küçük bakır şamdan bulunmakta
dir. 

Camiin haziresi mihrab duvarı ile sol du
var önij;iıe rastlar; banisinin kabri mihrab du
varı önünde bir servi ağacının altındadır. 

Hazirenin arkasında, sokak üzerinde kö-

şede, kare planlı ve kagir, kubbeli bir tekke 
vardır (B.: Dırağman Tekkesi). Dırağman Ca
mii Sokağı ile Tercüman Yunus Sokağı kavuşa
ğında da tekkenin şeyh meşru.tası ahşab bir ev 
bulunmakda olup 1966 ekiminde mesken olarak 
kullanılmakda idi ( ekim 1966). 

Hakkı GÖKTÜRK 

DIRAĞMAN CAMİİ SOKAĞI - Fatih İl
çesinin Karagümrük nahiyesinde Devrişali Ma
hallesi sokaklarından; Tercüman Yunus Soka
ğı ile Yahya.zade Sokağı arasında uzanır, tek 
dirsekli bir sokakdır, Ananas Sokağı ile kavu
şağı vardır (1934 Belediye Şehir Rehberi, Paf
ta 7 /108). Bir araba geçebilecek genişlikde ka
ba taş döşelidir; kapu numaraları 1-11, ve 2-28 
dir; evler hemen. tamamen ahşab olub bir bak
kal dükkanı vardır (mayıs 1966) 

Hakkı GÖKTÜRK 

DIRAĞMAN ÇEŞMESi SOKAĞI - Fene
rin Hama.mi Muhiddin Mahallesi sokakların

dan; Dırağman ve Fethiye Cadde'lerinin kavu
şak noktası ile Mirac ve Ayan Sokakları ara
sında uzanır; Sebze bostanı ve Astarcı sokak
ları ile kavuşağı vardır (1934 Belediye Şehir 

Rehberi, pafta 8/107); bir araba geçecek geniş
likde, paket taşı döşeli, Dırağman. Caddesi ta
rafına doğru yokuş bir yoldur; yokuşun alt ba
şında sokağa adını veren çeşme vardır; 1 kar
yola-koltuk tamircisi, 1 bakkal, 1 manav, 1 kah
vehane, 1 kunduracı, 1 berber, 1 terzi, 1 kasab 
1 gazocağı tamircisi, ve 1 de ebe vardır; kapu 

· numaraları 1---45 ve 2.....:...32': dir (mayıs 1966). 

Hakkı GÖKTORK 

DIRAĞMAN ÇUKURU SOKAĞI - Fati
hin Karagümrük nahiyesinde Beyceğiz ve Der
vişali mahalleleri arasında sınır sokakdır, Nu
reddin Tekkesi Sokağı ile Kurtağa çeşmesi So
kağı arasında uzanır (1934 Belediye Şehir Reh
beri, pafta 7/102 ve 103). Kurtağaçeşmesi So· 
kağı tarafından gelindiğine göre bir araba ge-

•. çecek genişlikde, kabataş döşeli dik bir yokuş
dur. Sağa sola kavisler. çizerek eski ahşab evler 
ve yeni beton evler arasından geçer; bu sokak 
üzerinde bir masıra imalathanesi vardır; kapu 

.. numaraları 3-17 ve 2-20 . dit (mayıs 1966). 

Hakkı GÖKTÜRK 
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DIRAĞMAN HAMAMI - Halk ağzında 
«Titab Hamamı» adı ile de anıla gelmişdir; bir 
manası olmayan «Titab» adının «Tahtı ab» (Su 
tahtı) isminden bozma olduğunu tahmin edi
yoruz; Evliya Çelebi İstanbul hamamları ced
velinde Dırağman Hamamını kaydetdikden 
sonra bir de «Tahtıab Hamamı» kaydediyor; 
Evliya Çelebide iki ayrı hamam gibi. görülen 
bu hamamların aynı hamam olduğunu zan edi
yoruz. 

Dırağman Hamamı Dırağmaiı Caddesi üze
rinde, bu cadde ile Sena Yokuşunun kavuşak 
noktasına yakın bir yerde idi; mühendis Ne
cib Beyin İstanbul Rehberinin İstanbul cihe
tinin birinci paftasında işler hamamlar arasın
da gösterilmişdir; semtin eski sakinlerinin ris 
vayetine göre 1918-1919 arasındaki yai:ıgmda 
yanmışdır; 1966 eylülünde yeri arsa olarak du
ruyordu. 

DIRAĞMAN TEKKESİ - .Ayin günü çar
şanba olan bir Sünbüli Dergahı idi; Dırağman 
Camiinin avlusu yanında yapılmış olub banisi 
bu camide cuma şeyhi (vaizi) olan Nureddin
zade Şeyh Mustafa Muslahaddin Efendidir; 
hicri 1004 (M. ·1595-1596) da· vefat etmiş,.camiin 
haziresinde camiin banisinin yanına defi:ıedil
mişdir _ (B,: Dırağman Camii). Aşağıdaki malu.
mati Hadikatül Cevamiden alıyoruz: 

«Mustafa Muslahaddin Efendinin yerine· 
damadı Hafız Ömer Fani Efendi şeyh oldu; btı 
Ömer' Efendi Eğri Seferinde ordu şeyhi olmuş
du, sefer dönüşü hünkar şeyhi oldu, Ayasofya 

· vaizi iken İ034 (M. 1624-1625) de vefat etti ve 
Mustafa Efendinin yanına defnedildi. 

«Ömer Fani Efendinin yerine oğlu İbrahim 
Efendi, onun yerine de oğlu sagir (çocuk) Mah
mud Çelebi Dırağman Tekkesine şeyh oldular. 
Mahmud Çelebi de lOM (M. 1644) de . vefat 
~ince Kayserili Nefesanbarı Osma~ Efendi 
Dırağman şeyhi oldu. 

«Osman Efendi Abazaşeyhi diye meşhur 

Seyyid Abdürrahim Bayraminin zakirbaşısı ve 
dervişi idi; şeyh idam edildiğinde Şeyh Abdül
·ahad Nuri Efendiden tekmili tarik etmiş ve 
naili hilafet. olmuşdur (B.: Abdürrahim Efen
di, Kayserili Sarıbabazade, cild 1, sayfa 153; 
Abdülahad Nuri Efendi, cild 1, sayfa 56). Os
man Efendinin vefatına Şeyh Nazmi Efendi-
nin tarih mısrasıdır : · 

«Vah uçdu bülbüli tevhid cennet~ hezmine>> 

1095 (1683-1684) 

«İlahilerinden şu hüseyni ilahisi çok yay
gındır: 

Ziyalar verdi nıiiriyle dilü cana seher zikri 

«Osman Efendinin yerine Dırağman Tek-
. kesine İsa Mahvi Efendi şeyh olmuşdur, Süley

maniye Camii vaizi iken hacca gitmiş ve Şama 
vardığında Kadir Gecesi vefat etmişdir; yerine 
oğlu Mehmed Salih Efendi şeyh oldu, 1173 (M. 
1759-1760) da Süleymaniye vaizi iken vefat et
ti ve Dırağman Camii haziresine mustakil bir 
ahşab türbeye defnedildi. 

«Dırağman Tekkesi 1142 senesi muharre
mindeki (1729) Balat Yangınında yandı (B.: 
Balat Yangınları, cild 4, sayfa 1976); devrin pa
dişahı Üçüncü Sultan Ahmedin emriyle tamir 
edildi; hattat olan bu padişah celi hat ile tamir 
tarihini bizzat yazarak bu tarih levhası tekke
nin tevhidhane kapusu üstüne kondu. 

«Üçüncü Sultan Mustafa babasının el ya
zısı ile bir levhanın bulunduğu bu tekkenin ta
mire muhtaç olduğunu öğrenince Dırağman 

Tekkesini yeniden yaptırdı, bu arada Dırağman 
Camii ile şeyhlerin meşruta ikaametgahını ta
mir ettirdi; ve babasının levhasını tekkenin bu 
binasında tekke kapusu üstüne koydurttu; 
Mustakimzade Süleyman Sadeddin Efendi 
«Tecdidi Hankah» (1178 = 1764-1765) lafzını 

tekkenin bu yeni binasına tarihi düşürmüş
dür. 

«Mehmed Salih Efendinin yerine damadı 
Hafız Mehmed Emin Efendi şeyh oldu, 1184 
(1770-1771) de vefatında oğlu Mehmed Salih 
şeyh oldu; 1187 (1773-1774) de onun da vefatt 
ile Bakırköylü Ahmed Efendi şeyh oldu; Ah
med Efendi de 1197 (1782-l 783) de vefat ede
rek oğlu Mustafa Efendi şeyh oldu,. (Hadikatül 
Cevamı, cild 1, sayfa il3). 

Kare planlı ve bir kubbe ile örtülmüş ka
gir bir yapı olan Dırağman Tekkesi bir arama
halle mektebi olarak kullanılmışdır. Bu satırla
rın yazıldığı sırada «Cihan Güreş ve Halter 
Kulübü» bulunmakda. idi. Bir avlu içinde olup 
sokakdan bu avluya on basamak taş merdiven
le çıkılır. 

Tekkenin şeyhlerine meşruta ahşab ev de 
durmasında olup Dırağman Camii Sokağı ile 
Tercüman Yunus Sokağı kavşağındadır ve yi
ne _mesken olarak kullanılmaktadır ( ekim 
1966). 

Hakkı GöKTtlRK 
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DIXON (William) - (Diksen okunur) 1880 
yılı yazında zengin bir fabrikatör olan babası 
ile birlikde İstanbula gelmiş gaayetle dilber 
ve bıçkın meşreb bir İngiliz gencidir ;dört ay 
kaldığı 1stanbulu Tophane ketebesinden Üskü
darlı halk şairi Aşık Razinin arkadaşlığı ile gez
miş, kalender bıçkını olup büyük şehrin bir 
yabancı tarafından görülmesi çok zor köşe bu
cağı dolaşm.ışdır. 

Aşağıdaki destan William Dixon'un Ceza
yir Kesimli İstanbul kopuğu kıyafetinde (B.: 
Cezayir Kesimi) Apollo Fotografhanesinde çek
dirdiği bir resim için Aşık Razi tarafından ya
zılmışdır : .1 

1. Hele bak şu çatık ebrulerine 

Nigôhı vahşeti işler derine 

Baldin çıplak o kalyoncu şeb.baz 

Benziyor gazablı su ejderine 

2. Dayı revişinle bu ne debdebe 

Topuk vura vura bu ne çalım be 

Gemiyi deryayı aşka salarak 

Muhabbet yelkeni g~ açalım be 

S. Cezlyir kesimi ak dimi tuman 

Sınna uçk'llrunun nakşı çintııınan 

Kolunda telıltin tütün lı:isesi 

Telli çubuk elde SIWUl'UJ' duman 

4,. Oçbuçuk endize başında şah 

Pek bakma çatar ha eli maşalı 
Beratı hüsnüne yazılmış destur · 

Biçkıııım ~e bir kaptanp8§8lı 

ö. . Bu yıl şehrimizin §ihi · bütim 

İngfliz lordunun oğludur tanı 

Gönlliiın de reıım.iiıi Vilyanı Diksonun · 

Tasviri şihmııda yudım destanı 

Bu tarih kıt'ası da Aşık Razinindir: 

TARiH 

Fırtınalar koparan bir deli poyraz oldu 

Dört ay süren muılıaibbet doinısu pek az oldu 

Onsekiz yaşı ile tarih olsun oğl~ 
«Lordzide lstanbulda daltaban şehbaz oldu» 

1279 + 18 = 1297 (M. 188o) 

DIZ:QJZCILIK, DIZDIZCILAR - Hohlm.-· 
baz gibi el çabukluğu hünerine dayanan ve bir 
kalıp makinası vasıtası ile para çoğaltma iddi-

ası hilekarlığı ile dolandırıcılık; bu çeşid do
landırıcılığı iş edinenler. 

20-25 santim boyunda, 10 santim kadar 
eninde madeni bir para kalıbı makinası yapı
lır, yanlarında vidaları ile göz boyayacak bir 
gösterişi bu aletin kağıd para · sokulacak sözde 
ecza dökülen yerleri vardır. Dızdızcı, dolandı
racağı paralı ve hırslı avanak adamı arayıp 

buldukdan sonra fırsatlar kollayıp ona hulul 
eder, ve elinde para çoğaltan harika bir. maki
na bulunduğunu, bu makineye 100 lira konul
duğu zaman, eczalarla o bir tek 100 liralığın beş 
aoed olduğunu söyler, ve cebinden çıkardığı 

bir 100 lirayı makinaya koyar, az sonra da ma
kinadan el çabukluğu hüneri ile 5 aded 100 li
ralık alır. Paralı ve hırslı avanak adam bu ba
sit ve adi hileye kapılır, 5000 lira almak için 
dolandırıcıya bir 1000 liralık verir; fakat bu se
fer «ecza fazla geldiğinden,. makina 1000 lira
lığı yakar ( ! ) , makinanın içinden simsiyah ve 
100 lira kağıd eb'adında bir karbon kağıdı çı
kar. Yanan binliği kurtarmak için avanakdan 
ikinci bir binlik alır; makina onu da yakar. Dız
dızcının elleri, 1000 liralık banknotları makina
ya koyar gibi yaparken cebe indirecek kadar 
hünerlidir. Dızdızcı, kurbanının tahammül "de
recesine göre 1000-3000 lirayı alır, gider. Bazan 
bu vurgun 10.000-20.000 liraya· kadar da yük
selebilir; mesela Hürriyet Gazetesinin kaydı
na göre zamanımızda. dolandırıcıların pirlerin
den İspirli Mustafa 1960 yılında Vanlı bir tüc
cardan Kadı.köyünde Kordon Otelinde ·dızdız
cılık yolu ile 27500 lira ahnışdır. Fakat önemle 
kaydetmelidir ki ·dı:z:dızcıya para. kapdıran, 
avanaklığmın yanında:, gayri meşru, sahtekar
lık, kalpazanlık ile para· kazanmakdan çekin
meyen bir ahlak yoksuludur. 

DİBA - Fransızların ~Brocard» adını ver
dikleri çiçek nakışları ile dokunmuş lüks bir 
ipekli kumaşın adı, ki bazan türlü renklerde
ki çiçeklerin ipekleri arasına altın teller de atı
lırdı. M. Zeki Pakalın «Osmanlı Tarih Deyim
leri ve Terimleri» isim:li eserinde : «Dibanın 
Heftrenk (Yedi renk), Acem Dibası, Frengi Di
ba, V enedik Diba.si, İstanbul un telli al dibası 
gibi çeşidleri vardı» diyor. Pek güzelleri hem 
memleketimizde dokunmuş, hem de doğuda 
İrandan, ve batıda Fransa· ile· İtalyadan idhal 
edilmişdir. 

Evliya Çelebi onyedinci asır ortasında İs· 
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tanbuldaki dibacı esnafını, b.edestan esnafı ara
sında 16 dükkanda 25 nefer olarak kaydediyor. 

Lale devrinin ünlü şairi Nedim meşhur bir 
gazelinde dibadan kesilmiş esvab içinde bir 
dilberi şöyle tasvir ediyor: 

Giillü dı"ba giydin amma korkarım izar ider 

Nazeninim siyei hiri güli dibıi seni 

<ı:Güllü dibi giydin ama, ey nazlı nazik sevgilim, 

dibanın gülünün dikeninin gölgesi korkarım .ki. seni in

citir ... ». 

Şu beyit bektaşi şairleriden Köçek Ömer 
Babanın bir gazelindendir : 

Telli clı"ba ya, kemha ne lazım sen dilbere 

Serapa uı:ıyaıı olub aguuşuna gel güzel 

Şu beyit de bir darbı mesel haline gelnıiş

dir:. 

Kimi seyrana gider atlasu diba giyerek 

Kimi mendil bula:rnu clideden eşkin silecek 

DİBA BİÇİMİ SAÇ MODASI - 1956 yı
lında İran Kraliçesi Ferah Dahan Şehinşah 
Riza Pehlevi· ile izdivacları sırasında bu gü, 
z.el gene kızın saç tuvaleti memleketimizin ay
dın tabakaya mensub kızlar arasında moda ol
niu~du; küçük bir parçası alından ayrılarak 
kulakların üstünden geriye dönmüş, ve saç
ların geri kalan büyük kısmı başın üstünde bü
yük ve yüksek bir topuz halinde toplanmışdır. 

' 
Dl - BA KONFEKSİYON FABRİKASI -

1958 yılında Tahir Taş adında biri tarafından 
kurulmuş bir konfeksiyon fabrikasıdır; 1964 
yılında 75 işcisi ve üç atöliyesi bulunan bu fab
rikada sutiyen, korse, küJ.ot, mayo, jartiyer, 
baby-dall pijama, sabahlık, gecelik gibi kadın 
iç çamaşırları yapılmakda, hanımların naylon 
ve perlon iç çamaşırları ihtiyacı karşılanmak;:. 
da idi. Tahsilini Almanyada yapmış olan Tahir 
Taş, o tarihlerde Almanyada •Dik-Balon" de
nilen kavçuk sutiyenlerin çok rağbetde oldu
ğunu görmüş ve memleketinde konfeksiyoncu
luğa bu işle başlamaya karar vermiş, kurduğu 
müesseseye de «Dik-Balon)) un ilk hecelerini ala
rak «Di-Ba» adını koymuşdu, ki bu isim yine 
o tarihlerde, İran Melikesi asaletmeab Diba'
nın adı · olarak dünyanın ağzında dolaşmakda 
idi (B,: Taş, Tahir). 

DİBEK - Gaayet büyük taş havan; içinde 
buğday dövülüp bulgur yapılanlarına «Bulgur 
Dibeği», kavrulmuş kahve dövülüp toz kahve 
yapılanlarına da «Kahve Dibeğiıo denilir. Di
bekler şahsen tedarik edilmezdi, zira bir evin 
ihtiyacının kat kat üstünde idi, onun içindir ki 
bulgur dibekleri hayır sahibleri tarafından bir 
camie ve mahalleye vakıf olarak konulurdu; 
böyle bir dibek Bulgurlu Köyünde cami ya
nında hala durmaktadır (B.: Bulgurlu, cild 7, 
sayfa 3113; Bulgurlu Camii, cild, 7, sayfa 3117). 
Bulgur fabrikalarının bulunmadığı, bulgurun 
dibekde dövüldüğü devirlerde bu vakıf bulgur 
dibeklerinin İstanbulun günlük hayatında ne 
kadar önemli olduğu aydın görülür. İstanbul~ 
da dibek adına nisbetle anılagelmiş 7 sokak adı 
vardır: Dibek çıkmazı, Dibek Sokağı,. Dibekci 
Ahmed Sokağı, Dibekci Ali Sokağı, Dibekci 
Kamil Sokağı, Dibekli Camii Sokağı, Dibekta
şı Sokağı (Bütün bu isimlere bakınız). 

Irgad makuulesinden bir takım garibler de 
mahallelerin dibekciliği ile geçinmişletdir. 

Kahve dibekleri ise devlet malı idi, İstan
bulda Eminönünde «Tahmis» denilen yerde idi. 

Miri Kahve Dibekleri - Kahvenin kav
ruldukdan sonra çeşidli şekillerdeki. değir

menlerde çekilerek toz haline getirilmesi ge
çen asır sonlarında başlamış ve yayılmışdır 
(B.: Kahve). Kahvenin Tür ki yeye girdiği Ka
nuni Sultan Süleyman devrinden XIX. asır 

sonlarına kadar Türkiyede, dolayısı ile İstan
bulda kahve büyük taş dibeklerde dövülerek 
toz haline getirilmiş ve böylece, zamanımızda 
da pek makbul sayılır, hep dibek kahvesi pişi
rilerek içilmişdir. 

Kahve dibeklerinin miri oluşu, kavrulmuş 
kahveye dibeklenirken, toz . haline getirilirken 
hilekar esnafın kahveye nohud ve arpa gibi 
şeyler katmasını önlemek içindir. Bu devlet 
kontrolü kahve maddesinde dibekle kalmamış, 
kahvenin kavrulması iş.ini de alarak, lstanbulun 
en büyük zabıta amiri olan Yeniçeri Ağasının 

emrinde bir «Kahve Ocağı»na vermişdir. Ye
niçeri zabitlerinin nezaretinde de bir takım ır~ 
gadların çalışdınldığı bu ocak, Eminönünde idi 
ve bulunduğu yer kendisine nisbetle «Tahmis» 
adını almışdı. Tahmis arabca, nebati da.neleri 
(Kahve, nohud, fındık, arpa gibi) kavurma de
mekdir. Tahmis Ocağı, Mısır Çarşısının batıya 
açılan kapusunun karşısında idi ki zamanımız
da o mevkide Kuru Kahveci Mehmed Efendinin 
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dükkanı bulunmaktadır, Mısır Çarşısının batı 

kenarından geçen cadde de «Tahmis Caddesi» 
adını taşır. 

Tahmis ocağında kahve gaayet büyük ta
valarda kavrulurdu. Günde ikibin okka kadar 
kahve kavrulup dibeklendiği söylenir ki tüc
cardan ve kahvecilerden alınan tava ve dibek 
ücretleri Yeniçeri Ocağı gelirleri arasında kü
çümsenmeyecek işdi. 

Sahhaflarşey hiza.de Esad Efendi «Üssü 
Zafer» isimli meşhur eserinde son yeniçerile
rin kabadayılıklanni ve türlü rezaletlerini an
latırken Tahmis Ocağı hakkında da şunları ya
zıyor : «Tahmisde kahve kavurup döven oca
ğa mansub eşhas saf kahveye nohud vesaire 
gibi şeyler karışdırmasın diye onlara nezaret 
için hergün dört nefer sakallı usta (yeniçeri 
aşcısı) _gönderilirdi ve asıl hileyi bu adamlar 
yapardı. Tahmisde günde 2000 okka kahve ka
vurul ur, dibeklenirdi, bu ikibin okka halis kah
veye üçde biri belki dahaziaye mıktarda no
hud ve saire katarlar bu suretle elde ettikleri 
ziyade kahveyi satarak bedelini dibekcilerle 
paylaşırlardı. Kahveci esnafı bunu bilir fakat 
aciz kalmış önüne geçemezlerdi..» 

DİBEK CAMÜ - (B.: Emin bey Mescidi). 

D1BEK ÇIKMAZI - 1934 Belediye Şehir 
Rehberine göre (pafta 10/83) Fatih kazasının 

Şehremini nahiyesinin· Arpaemini Mahallesin
de Millet Çaddesi üzerindedir. Yerine gidilip 
şu satırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit 
edilemedi. (Kasım 1966). 

DİBEKCİ AHMED SOKAĞI - 1934 Be
lediye Şehir Rehberine göre Üsküdarda Çavuş
deresi Sokaklarından (Pafta 27); yerine gidilip 
şu satırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit 
edilemedi (Kasım 1966). 

DİBEKCİALİ SOKAĞI - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre (Pafta 10/70) Fatih ka
zasının Şehremini nahiyesinin İbrahim çavuş 
Mahallesi sokaklarından; Mevlevihane kapusu 
Caddesi ile Yay la Caddesi arasında uzanır; 

yerine gidilip şu satırların yazıldığı sıradaki 

durumu tesbit edilemedi (Kasım 1966). 

DİBEKCİKAMİL SOKAĞI · - Beşiktaşda 
Vişnezade Mahallesi sokaklarından, Spor Cad
desi ile Çatlakçeşme Sokağı arasında uzanır, 

Çekirdek Sokağı ile kavuşağı vardır; isimsiz 
iki çıkmaz ile meydanımsı bir açıklık olur ve 
sonra tekrar bir olup sona erer; bahsedilen 
meydanımsı açıklık yerinde Beşiktaş Kireçha
ne Sokağı ile yine isimsiz bir geçidle bağlan
mışdır (1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta 
20/172). Spor Caddesinden gelindiğine göre iki 
araba geçecek genişlikde, paket taşı döşeli ola
rak başlar; Çekirdek Sokağı kavuşağından son
ra daralır; ahşab ve kagir büyüklü küçüklü ev
ler arasından geçer; Ekınekcibaşı Camii bu so
kak üzerindedir ve bir kasab dükkanı vardır, 
kapu numaraları 1-17 ve 2-34 dür (nisan 
1966). 

Hakkı GöKTORK 

DİBEKLİ CAMİ SOKAĞI - · Bayazıdda 
Tavşantaşı Mahallesi sokaklarından; 1934 Be
lediye Şehir Rehberine göre Tatlıkuyu hama
mı Sokağı ile Büyük Haydar Efendi Sokağı 

arasında uzanır, Yenidevir ve Pehlivan sokak
ları ile kavuşakları vardır, Kürkcübaşı Sokağı 
ile dört yol ağzı yaparak kesişir (Pafta 3/26); 
yerine gidilip şu satırların yazıldığı sıradaki 

durumu tesbit edilemedi (Kasım 1966). 

DİBEK SOKAĞI - 1934 Belediye Şehir 
Rehberine göre Galatanın Hacımimi Mahallesi 
sokaklarından (Pafta 15/135); yerine gidilip 
şu satırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit 
edilemedi (Kasım 1966). 

DİBEKTAŞI SOKAĞI - 1934 Belediye Şe
hir Rehberine göre Heybeli Adanın sokakların
dan; Köyün tepedeki kenarında, Değirmen Mev
kii denilen yerdedir (Pafta 33); yerine gidilip şu 
satırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit edi
lemedi (Kasım 1966). 

DİDAR BEY - 1908 ile 1918-1920 arası ga
zetecilerinden; Enis Tahsin Til (B.: Til, Enis 
Tahsin) «Gazeteler ve Gazeteciler» adı altında 
yayınladığı hatıralarında bu meslekdaşı hak
kında şunları yazıyor: «Topal, sessiz, son de
rece terbiyeli ve yaman bir gazeteci. id'l; uzun 
yıllar BabiaH muhabirliği yapmışdır, Babiali 
koridorlarında dolaşır, olan biten her şeyi öğ
renirdi. Akşamları not defteri ile gazeteye ge
lir, bir köşede sessizce yazılarını yazar, ~zıla
mayacak haberleri de ağızdan anlatırdı. Bab1-
ali ricalinden, sefirlerden, sefaretler erkanın
dan tanıma?ığı yokdu, kendisini herkese sev-
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dirnüşdi, sefaret baştercüınanları ile koi kula 
dolaşdığı sık sık görülürdü». 

Hayatı hakkında başka bir kayde rastlan
madı. 

DİDON, DİDONLAR - Kadimden Birinci 
Cihan Harbine kadar İstanbul halkı,_ halkın da 
bilhassa avam tabakası önce yalnız fransızlara, 
1853-1855 Kırım Harbinden sonra da bütün av
rupalılara «didon» diye gelınişdir; o.rta ve yük
sek tabaka ağzında «fransız» isminden bozma 
olarak farnsızlara ve yine bütün avrupalılara 

alem olmuş «frenk» tabirinin b4' müteradifidir. 

«Didon» düzme ismi, fransızların avam 
kısmının, bilhassa lstanbula gelmek fırsatını 
bulan gemicilerin sohbet arasında sık sık kul 0 

!andıkları «dis done» ·tabirinden doğnıuşdur. 

Lale Devrinde İstanbulda ilk yangın tu
lumbasını icad eden ve yangın tulumbacılığı 

teşkilatının kurulmasına ön ayak olan Gerçek 
Davud Ağa bir fransız mühendisi idi (B.: Da
vud Ağa, Gerçek; Tulumbacılar); daha o za
man· İstanbul halkı yangın tulum basına: «Di
donun Tulumbası »adını ta~mış, bu nisbetden 
de ö ilk tip yangıri tulumbalarına «Didon Tu
lumba» denilmişdi. 

Kırım Harbi dönüşünde müttefik devlet
ler (Fransa, İngiltere, Sardunya) askerleri bir 
müddet dinlenmek üzere İstanbulda kalmışdı; 
bı,ı ikaamet avam arasında dedikodulara· se
beb oldu: «Bir adama gel demesi kolay, git de
mesi zordur.. Didonlar İstanbulun havasından 
hoşlandılar, bakalım nasıi gidecekler!.» denil
di, ve ittifakı akdeden Mustafa Reşid Paşa 

aleyhine bir cereyan hasıl oldu; Paşa, İstanbul
daki elçiler nezdinde şahsi nüfuzunu kullana
rak bu yabancı askerlerin İstanbulu hemen . 
terk etmesini temin etmişdi. 

Kılığı, kiyafeti, tuvaleti, tavır ve hareket
leri avrupalılara taklid olan Türkler de. halkca 
hoş görülmemiş, onlar da «Didon sakallı he
rif .. », «Didon kılıklı Çapkın .. » gibi tabirlerle 
tezyif edilmişdir. Üsküdarlı kalender halk şa
iri Tophane ketebesinden Aşık Razi 1885-1890 
arasında alafranga bir gene ile şöyle alay edi
yor: 

Nevcivanım ııkdır şİk, anna p,Igam haha turp 

Paytonla geçerken gör kibirine oturup 

Gezmiı tozmuş Londura Nris Berlin Viyana 

Dir Avrupa bir yana ille Paris bir yana 

İki dirhem naz ile bir çekirdek cilv-esi 

Küçük Beyin pmpanya bizler kahve telvesi 

Puduralı yanaklaı: gül penbesi dudağı 

Hem nigilu mestAne içmiş Martel Konyağı 

Tatlı suyun frengi Mişon Kaspar Andıondur 

Bizim beyi sorarsan çıt kınldım Didondur 

Kapatması metires uşağın adı vale 

Fransızca konuşur yanaşma ispir De 

;~·ı. 
Didon Beyim şıkdır şık elhak sine bülbülü 

Lakin soymaya kalkma salan ol gonee gll)ü 

Lavantalı tekedir Pirisde beş yd tamam 
«Lö bo jön om» unutmuş neymiş yıkanmak 

hamam 

Kapkara kabuk tutmuı ayaklannın kiri 
Tahta fırçası . ile yıkatmalı monıerI 

Aynı vadide şu kıtalar da Aşık Razinindlr. 
(B.: Mustafa, Arabacı): 

Sırına püskill bıyıklı Arabacı Mustafam 

Tığ gibi çıııkı gibi bir oynaıım var ana 

Gözleri camekanlı düzeni bozuk endam 

Diddon kılıklı kitib koca mı olur bana 

Hani hanım kız diyen_, gelin kız diyen sazı 

Nerde dal fes altında reyhan misili kakül 

Güllü mintan al kuşak güm.üş topuk şehbazı 

Değqmez redingotlu bınbıla deli gönOJ 

Didon bilir frenkce arabacım kıışdili 

Biri baston oynatır biri şaklatır kamçı 

Mustafaın sine uryan sırma nakış çevreli

Didon Beyin eksiği koltuk altmda haçı 

Sen bu sevdidan vaz geç kıYma kızına ana 

A,ymna Mustafamdan ·tamah ederek mala 

Kaynanam görümceler hepsi süslü kokona 

Kaçarım inan olsun bitli bir kiird hammala 

Cariye değilim ben adım Benli Pakize 

Kenarın yosması.yun ben Didonla olamam 

İstemem yalı konak kulübe yete bize 

Arabacıgiizeli Mustafam da Mustafain 
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Ölüm sandalından ~ 
kurtulan genç, sinir ~/ :ı , 1

(; 1 
/ ''=-/ , ✓;' 

· krizleri geçiriyor U.- / f/J)ı, 
42 soot ozgın denizle boğuıon Ahmet Dlkboı'.ın içinde bulunduğu "Öfum S0ndol1 11 horitodagörUldo-
16 yoıındoki Ahmet DİK BAŞ ğU gibi FenerbohçeplôjındanMormoro odalarına kodorsürUklenmiıtir 

42 saat azgın denizle 
, • ' / ! , 1 ~ l j < ı. • ' ' • • • 1 , _ 

İstanbulun ayak takımı Didon'a benzeyen 
bir ismi de 1918 mütarekesinden sonra Rus ka
dın ve kızlarına takmışdı. Bolşeviklerden kaça
rak memleketlerini terk eden zengin ve _asil ta
bakalara mensub ruslar ilk konak yeri olarak 
İstanbula sığınmışlar, ve. o sırada, Birinci Cihan 
Harbinin gaalibi devletlerin askeri işgaali altın
da bulunan İstanbulda geçinebilmek için pas
tahaneler, lokantalar, barlar açmışlar, bu yer
lerin garsonluk ve konsommatrisliklerini ken
di kızları, kadınları, delikanlı ve şabı: emred 
oğulları yapmışdı (B.: Beyaz Ruslar, cild 5, say
fa 2624); hizmet ederken teşekkür karşılığı «ha
raşo» keliinesini çok sık kullandıklan için mül
teci rus kadın ve kızlarına «Haraşo», Didon 
gibi bir alem olmuşdu. 

DİDON SAKAL'- Fransız kesimi bir sa
kal şekline memleketimizde ayak takımı ağzın
da verilmiş isim; çenenin ucunda,._ bitiminde 
bırakılmış bir tutamcık sakal ki fransızlar 
Barbiş (Barbiche) der. Bizde aşırı alafrangalı
ğın damgası olarak 1908 meşrutiyetind_en son
ra ve pek az kimse tarafmdan · bırakılmışdır. 
İlk tecrübe eden geneler dile düşmüşler, hic
vedilmişlerdir : 

Gördün mü sen Pirisde tahsil etmiş çakalı 

Çenesind9 Didonon bir top keçi sakalı!. 

Gencliklerinde barbişleri ile tanınmış iki 
meşhur ··sima Prof. Dr. Asaf Derviş Paşa ile 
Prof. Mehmed Ali Ayni Bey olmuşlardı; her 

boğuşlu 
Ahined Dikbaşm macerası Son 

Gazetesi yaprağında -

ikisi de iki büyük Türk aydını idi, A. Derviş 
Paşa son yıllarında tamamen matruş olarak 
yaşadı, . M.A. Ayni bey meşhur sakalını ölün
ceye kadar muhafaza etti. 

Gene kuşakdan muharrir Ümid Deniz de 
didon kesimi sakalı ile meşhurdur. İstanbulun 
tipik simalarından Nazmi Acar da didon sa
kallı idi_ (B.: Ayni Mehmed Ali, cild 3, sayfa 
1619; Asaf Derviş Paşa, cild 2, sayfa 1088; Acar, 
Nazmi, cild 1, sayfa 177; Deniz, Ümid). · 

DİKBAŞ (Ahmed) - 1966 -yazında iradesi 
dışında hayatına mal olacak büyük bir mJ.ce
ranın kahramanı olmuş 16 yaşında esnaf çı

rağı bir küçük delikanlı; 7 ağustos pazar günü 
Fenerbağçe Plajından kiraladığı sandalla de
nize açıldıkdan sonra ani olarak kopan fırtına
ya tutulmuş; rüzgarla, dalgalarla, akıntı ile 
Marmara Adasına kadar sürüklenerek ·42 saat 
aç ve susuz_ denizde kalmış ve ikinci gece içlıı.
de «Kılavuz Ali Paşıl.» muhribi tarafından gö• 
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rülerek kurtarılmışdır. Ahmed Dikbaş mace
rasını gazetecilere şöyle anlatmışdır: 

•Pazar günü iznimi denizde geçirmek is
tedim.. Fenerbahçe plajında bir süre yüzdük
den sonra yarım saatliğine sandal kiraladım. 
Biraz açıldıkdan sonra birden bire rüzgar sert
leşti. Küreklere bütün gücümle asıldığım hal
de sanki ters çekiyormuşum gibi • Burgazadası 
istikametine sürüklenmeye başladım. Vaziye
timin kötülüğünü anladım; bu sırada 100 met
re kadar ötemden birkaç yelkenli geçti, beni 
alıp kurtarmaları için onlara el salladım, ama 
yanlış anladılar, aynı şekilde el sallayarak se
lamladılar ve uzaklaştılar. 

•Bütün gücümle kürek çekiyordum; fakat 
artık adalar da gözden kaybolduğundan istika
metimi şaşırdım, ve yavaş yav~ gece bastırdı; 
hava bayağı soğumuştu; üzerimde bir mayo 
dan başka bir şey olmadığı için esen sert poy
raz rüzgarı, bütün gün yanmış olan sırtıma 

kırbaç gibi VUI"HYClrdu. Nihayet gece yarısına 
doğru öyle yoruldum ki, ne olursa olsun diye
rek kürekleri bırakJİm. ve o~duğum yerde kes
tirmeye başladım. Bir saat sonra büyük bir 
gürültü ile uyandım, . yine fırtına çıkmış, san· 
dalım denizin · üstünde bir fındık kabuğu gibi 
kalmışdı; muvazeneyi temin. etmek için bir S3-

ğa bir sola yatıyordum. 

· c.Artık ümidi kesıniştµn,. Yanan s,ı.rtımın 

deris_i su toplamış, avuçlarımın içi ise kürek 
çekmekten parçalanmıştı. Kendimi kaderimir.. 
götüreceği yola bıraktım. Sağdan soldan geçen 
büyük gemilere bağırmaktan sesim · de kıs~l

mışdı, Gün ağardığında etrafta bir tek, kara 
parçası bile görünmüyordu. Karnım açıkmış, 

gözlerim kararmaya başl~ıştı. Artık kurtula
mayacağımı zannediyordum. Yakıcı güneş sır
tımı tekrar · kavurmaya. başladı. Bir . yandan, 
sandala · dolan suları başaltmaya çalışıyordum, 
o gün de öyle geçdi ve ikinci gece oldu. Bari 
hava yine patlamasa diye düşünürken üzerim
de bir projektör'ün ışığının gezinmekte oldu
ğunu gördüm: Beni bulmuşlardı. Büyükçe bir 
harp gemisi yanıma kadar geldi. Küpeşteden: 
;__ Denize atla yüzerek gel!.. dediler. Kendimi 
sevinçle sulara· attım. Gözlerimi Kılavuz Ali 
Paşa Muhribinin revirinde açtım. Meğer ben 
denize atlar atlamaz bayılmış ve dibe doğru 
inmeye başlamışım. İki ~ahriyeli beni güçlük
le kurtararak gemiye almışlar .. ~ (Son Gazete
si). 

Gazete şu notları ilave ediyor: •Ahmed 
Dikbaş Taksimde bir evde bekar uşağı arkadaş.
lan ile kalmak.dadır. Hayatından ümid kesil
miş, plajda bırakdığı elbise ve çamaşırları ar
kadaşlarına teslim edilmişdi. Kaldırıldığı has
tahanede asabi krizler geçiren Ahmed: «Bir 
daha sandala binmek mi, büyük konuşmayayım 
ama, sandal değil, denizi bile görmek istemiyo
rum!.» demişdir. 

Burhaneddin OLKER 

DİKENLİ BALIK - •İstanbul Balıkhane
sine gelen balıklardan; Kırlangıç fasilerinden
dir. Ekseriya yeşil rertkde ve 8-10 santim bo
yunda bulunan dikenli balığın vücudu pul ye
rine bir takım kemik levhalarla kaplı olup Y~ 
lesi üç aded büyük ve müteharrik dikenlerden 

Dikenli Balık . 

. (Resim: K. Deveclyandaıı) 

ibaret, ve karın yü.zgeçlert de ikişer aded di
kenden müteşekkildir. Sırt ve ınakad yüzgeç
leri bir şekil ve büyüklükde ve kuyruğa yakın
dır. Yumurta atacağı zamanlarda rengi. daha 
ziyade parlar, erkeğinin üzerinde azıcık penb~ 
lik ve mavilik peyda olur. Tatlı sularda bulu
nur, ve balıkların yumurta ve tohumlarına· pek 
zararlıdır. 

« Yumurtasını nisan-mayıs aylannda döker. 
Erkek balık ot ve ağaç köklerinden iki kapulu 
bir yuva yapar, sonra bir dişi balığı takib ede
rek o yuvaya sokar; dişi yumurtasını yuvada 
döküp çıkınca erkek de yumurtanın üstüne sü
tünü döker. Yuva yumurta ile dolunca erkek 
yuvasının kapularındaıı birini kapar, diğeri ağ
zını yavrular çıkıncaya kadar bekler. 

«Dikenlerle mücehhez ve pek cessur ol
duğu için, kendisinden pek büyük düşmanlara 
karşı dayanır ve onları uzaklaşdırır. Eti malç:
bul olmadığı için sureti mahsusada avlanmaz> 
(Karakin Deveciyan, Balık ve Balıkcılık), 
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DİKER (Mustafa Haynıllab) - · Çağdaş 
Türk tababetinin büyük hekimlerinden biri; 
asker hekimlerimizden kiymetli bir asabiye 
mutahassısı ve İstanbul Üniversitesi Tıb Fakül
tesinin büyük hocalarından Ordinarius Profe
sör; Şehremaneti memurlarından Mehmed Sa
lih Efendinin oğludur; !stanbul'da Bayezid'de 
Soğanağa Mahallesinde 30 Ekim 1875 de dün
yaya gelmiştir. Üsküdar'da İmrahor'da Rüstem 
Paşa iptidai mektebinde, Fatih Askeri Rüştiye
si'nde, Mülkiye İdadisi'nde okumuş, Askeri 
Tıbbıye'ye _girmiş, ve 1897 de Tabib Yüzbaşı: ola
rak mezun olmuşdur. 

Sırası ile 1897 de Manastır Askeri Hasta
hanesinde, 1898 de Arnavutluk'da tşkodra fır
kası _tabur hekimliğinde ve 1900 de Kastamo
nu' da During Paşa'nın Frengi Mücadele Teş

kilatında çalışmış, 1905 de Kasımpaşa'daki 
Bahriye Merkez Hastahanesine tayin edilmiş
dir. Mektep ve meslek hayatında temiz ve merd 
karakteri ve çalışkanlığı ile temayüz eden Dr. 
Mustafa Hayrullah Bey 1910 senesinde Bahri
ye Nezareti tarafından Akliye ve · Asabiye ihti
sası yapmak üzere Frarisa'ya .· gönderilmiştir. 
Paris'de üç sene kalmışdır; ilk sene Faris Üni
versitesi Tababeti Adliye ve Akliye Enstitüsü
ne giderek Prof. Gilbert Ballet'nin servisinde 
akıl hastalıkları tahsil etriıiş, aynı zamanda 
enstitünün bütün derslerini takib etmiş ve ka
nuni imtihanları da muvaffakiyetle vererek ad
li tıp diplomasını almıştır. 

Geri kalan iki, sene içinde de bir tarafdan 
Prof. Dejerine; · diğer tarafdan da Magnan ve 
Ernest Dupre'nin yanında çalışarak sinir has
talıkları ihtisasinı vermiştir. Böylece . üç serte 
sonra büyük bir ilim haınulesi ile memleket.e 
döndüğü zaman Bahriye Nezaretince yine De
niz Hastahanesine Asabiy~ Mütehassısı Oİ!J,rak 
tayin edilmiş ve aynı za,nıanda Müderris Rlşid 
Tahsin Bey'in istifası ile boş kalan Sıhhıye Mü
düriyeti Tababeti Adliye Encümenine aza se
çilmiştir. Adli Tababet sahasında meinleketde 
ilk neşredilen eser onun «Tababeti Adliyei Me
cfmin» · adlı kitabıdır. Birinci Umumi harpden 
sonra teessüs eden Adli Tıp Müessesesinin ku
rucularından biri de yine Dr. M. Hayrullah'
dır. 

Birinci Dünya harbi sonlarında Firkateyn 
Tabibliğine (Yarbaylığa) terfi eden Dr. M, 
Hayrullah ha,rbi müteakip· o_ sen.e~erçle «İstan-

bul Akliye ve Asabiye Hastahanesi» ismini alan 
Zeyneb-Kamil Hastahanesine, Dr. Mazhar Os
man Bey'in istifasını müteakip Başhekim ol
muş, ve biraz sonra da Avni Mahmud Bey'in 
tekaüd olması üzerine Toptaşı Timarhanesi'ne 
de Başhekim tayin edilmiştir. Hayrullah Bey 
bu idari vazifeleri sırasında ayrıca «Mecmuai 
Seririye» isimli ilmi bir dergi de yayınlamış
dır. 

İstanbul Darülfününda 1924 senesinde 
kadroların genişlemesi dolayısıyle Nöro-Psişi

yatri'den ayrılarak müstakil bir kürsü haline 
konan Nöroloji dersine Müderrisler Meclisin
deki 37 . kişilik ekseriyetden 30 nun reyi ile 
1 Temmuz'da muallim seçilmiş ve bunun üze
rine Albay rütbesi ile askerlikden ayrılmışdır. 
1933 Üniversite inkilabında Profesör ünvanı 
ile kürsüsünü muhafaza etmiş ve 1936 da ~a 
Ordinaryüslüğe yükseltilmiştir. 1939 da 65 ya
sını ikmal etmesi hasebi He teka~d olması icab 
ederken tedris heyeti Profes~r1e:r--Meclişi kara
rı ile iki şene daha uzatılınış ve böylece. 1 Ağus
tos 1941 tarihine kadar · kürsu~ij başıınc;la kal
mıştır. Aynı sene Kastamonu iiie,busluğ9::ıJ:~, v~ 

_ mütaakip yedinci devrede d~ ·tst~:ı'):bı.ıJ\l\~HJet~ 
vekilliğine seçilmiştir. Fakat; İıet.::şeye ;:~ğnıen 
o kliniğin. mütevazi bır -:öğrencist,,,,.kiµ~Ph!lne
lerin de yorulmaz P.i.r müdavimi .olmı.ı~wı;., Çok 
değerli. olan şap~i<•ıt~tüphanesini İsta~tut '.l'lP 
Fakültesine,, ,~ski kliniğuıe hediye etı;nıştir. .· 

.--.-'.·. - -· • • J • • 

\; /;; 

J.949. · d~ zevcesini. kaybetti, son yılla,ı;;ın~ 
tam.,: l?i.:r yalnızlık içinde geçirdi ve 23 ağustos 
,19~0- ci.e vefat etti, kabri Feriköy Mezar~ığı~da-
dı~ı-:;:: 

. . Eserleri: «Tababeti Adliyei Mecanin», 
«Fr:eud'ün Psikolojası hakkında tecriibeci. te'
tebbüiyye», «Pazartesi Takrirleri», «Enırazi 
Asabiye» . 2 cild; « Yarının hekimlerine Taba.be, 
ti Addliye ve Akliye Dersleri», «Gazi İn:kilAp:ı,~ 
nm Psikolojisi», «Sinir ~astalıklan Ders &it~
bi» (Prof. Esad Raşid Tuğsavul ile birlikde); 
«Semiyoloji» (Prof. Neşet Ömer !rdelp ile bir
likde M. Chiray ve P. Chene'den terceme), «Si
nir Hastalıkları» (Ribaud'dan terceme); «L~ · 
Şuur» (Yung'den terceme, eserin asıl adı Sub; 
oonsience); yabancı ve türk basınında mesleki 
makaleler. 

Prof. Dr. Bedi ŞEHStlVAROOLiJ.-: 
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DİKİCİ SOKAĞI - 1934 Belediye Şehir 
Rehberine göre Yedikulede İmrahor Mahallesi 
sokaklarından; Bakkal Sokağı ile Eski Çubuk
cu Sokağı arasında uzanır (Pafta 11/60) . Yeri
ne gidilip şu satırların yazıldığı sıradaki duru
mu tesbit edilemedi (Kasım 1966) . · · 

DİKİLİAĞAÇ SOKAĞI - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Eyyub civarında Üçşa
hidler ile Rami Yenimahallesi arasındadır; Ra
mi Kışlasının şimal cebhesi önünden geçen Mu
hacir Sokağı ile İslambey Caddesi arasında 
uzanır uzurı bir yoldur; Boşnak Hızır Sokağı 
ile dört yol ağzı yaparak kesişir, Paşababa, Sü
leyman Çelebi ve Cumacamii Sokakları ile ka
vuşakları yardır (Pafta 9/128 ve 123). Yerine 
,gidilip şu satırların yazıldığı sıradaki durumu 
tesbit edilemedi (Kasım 1966). 

. D1Ki;Ll KAYA - «Dikili Taş» da denilir, 
Yukarı Boğazda · Rumelika~ağr Köyünün açı
ğında bir deni~ kayası olup Mehm.ed Enisi Bey 
«Çanakkale ve Bahrisiyah Boğazları Rehberi» 
isimli eserinde şu malumatı veriyor: o:Karade-. 
ıµz Boğazmda seyreden ·bir gemi, üzerinde bir 
alameti · {arika bul,unan bu kayanm doğusun-_ 
dan ve batısından geçebilir; Boğazın Rumeli 
yakası sahili ile bu kaya arasındaki geçidde 
9-13 kolaç derinlik vardır. Yerine gidilip gö
rülme imkanı bulunamadı (1964) . 

Bibi.: M.Enisi, Çanakkale ve Bahrisiyah 
Boğazları ile Marmara Denizi Rehberi; Mehmed 
Eşref, İstanbul civarı haritası, 

. DikW Kaya 

D1KIU TAŞ - Sultanahmed Meydanını 
tezyin eden üç kadim abideden biri (diğer · ikisi 
Burmalı - Yılanlı Sütun ile Örme Sütun).; 1s
tanbula Roma İmparatorluğu zamanında mi
ladın 390 yılında İmparator Birinci Teodosios 
tarafından Mısırdan getirtirilmiş ve bugünkü 
yerine diktirilmiş gaayet sert penbe granitden 
dört yanı hiyeroglif kitabeli ve üst ucu dört 
yanlı- ehran (piramit) şeklinde yontulmuş yek
pare taş. Mısırda Yukarı Mısır bölgesinde Eski 
Mısır İmparatorluğunun en haşmetli devrini 
temsil etmiş İmparator Üçüncü Tutmozisin 
(M.Ö. 1400) devlet merkezi olan Teb şehri civa
rında yaptırdığı muazzam mabedin önünde 
bulunuyordu; bu hükümdarın Mısır tahtına 
oturduğunun 30. yılı hatırası olarak dikilmiş

di. 

İstanbula ne suretle getirildiği bilinmiyor; 
halen bulunduğu yer. Hipodromun ortasında
ki sed üstüne rastlar; abide, Romalılar tarafın
dan yapılan kaidesi ile Mısırdan getirilmiş yek
pare granit .sütun olmak üzere iki parçadan 
mürekkebdir; · zamanımızda kaaidesi kısmı, 
meydan .zeminine nisbetle kısmen çukurda kal
mişdır ;. . çtıkurda kalan kısmın etrafı bir kü
çük susuz havuz şeklind~ . tanzim edilmiş ve. bu 
susuz havuzun dört kenarına da yirmi aded taş 
baba arasına merbut bir demir korkuluk kon
muşdur. 

Üçüncü Tutmozis'in hatıra sütunu, . alçak 
kabartma heykelciklerle tezyin edilmiş Roma 
eseri kaadesinin üzerine ,dört köşesinden, tunc
dan yapılmış dört aded büyük zar (küb, mük'
ab) ayakla oturtulmuşdur; bu zarların yüksek
liği 47 santimdir. 

Abidenin edebiyatı üzerine aşağıdaki satır
ları Celal ;ıı:sad Beyin •Eski İstanbul isimli ese
rinden alıyoruz : 

«Marmara . sahilinden At Meydanına (Sul
tanahmed · Meydanına) kadar bu taşın nakli 
için hus*si demir yol yapılmışdı, ve taş, ·mer
merden yapılan, üstüne Teodosios'un vekaayii 
hayatiyesi naht edilen bir kaide üstüne dikildi; 

· bu kaaid~ üzerinde şu rumc·a yazı okunmakta
dır: 

Yerde yatan bu sütun şehrin valisi Proklus'un mu

aveneti ile dikilmişdir. 

•Dikilitaş, etrafına büyük iskeleler kuru
larak ancak 32 günde dikilebilmiş idi. Mösyö 
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Dethier'ye göre (B.: Dethier) bu taş 400 tari
hinde İmparator Arkadios'un zamanında dikil
mişd.ir, ve Arius mezhebinden olan Gotların re
isi Gainas'ın himmeti ile konulmuşdur. Orta
doksların ayaklanması üzerine Gainas'ın başı 

kesilerek ve 5000 got kendi kiliseleri ile bera
ber yakıldığında, bu taşın üstünden de Gainas 
adı kazınarak yerine Proklus'un ismi yazılmış
dır. 

«Kaaidenin şimal cihetindeki nim kabart
mada (alçak kabartmada) Arkadios ve zevcesi 
Evdoksiyonın Hipodromda katizma denilen 
İmparator locasında oturdukları görülür. Yan
larında da saray erkanından biri vardır, bunun 
gotların reisi Gainas olması muhtemeldir. 

«Is:aaidenin garb tarafında İmparator Bü
yük Teodosios (Teodosios I.) tahtında oturmuş 

ve sol tarafında zevcesi, sağında iki oğlu, Ar
kadios ve Honorios bulunmaktadır. Mağlub 

Dikilitaı 

(Bir XIX. asır gra~rO.) 

olarak esir getirilen düşmanlar İmparatorun 
önünde arzı ulu.diyet ederler. 

«Kaaidenin şark tarafında Teodorios · yalnız 
iki oğlu ile askerlere ücretlerini dağıtır iken, 
yahud, bir oyun (yarışma, müsabaka) seyre
derken görülür. İmparatorun elinde oyunu ka- · 
zanana verilecek bir çelenk tuttuğu, muzikacı
ların Pan düdüğü denilen yedi kamışlı düdük
ler çaldıkları görülür. 

«Kaaidenin cenub tarafında Teodosios, sa
gında iki oğlu ve solunda İkinci Valantiniyen 
olduğu halde bir araba koşusu seyr ederler. 

«Kaaidenin alt tarafındaki kabartmalar Di
kili taşın nasıl dikildiğini gösterir. Bu kabart
maya dikkat edilirse Hipodromun ortasındaki 
Sebina denilen sed-duvar ve onun iki başında
ki sütunlar· hakkında bir fikir edinilir.,. 

Dört yüzlü yekpare granit sütunun dört 
yüzünü doldurmuş giyeroglifler 1823 yılında 

okunmuşduri bu kitabelerin me
alen tercemeleri şunlardır: 

Doğu yüzünde : 
«XVIII. Sülaleden Üçüncü 

Tutıİıozis, evvela mabud Amm
on'a nezrini takdim eder. Çok kuv
vetli ve kudretli Horus'un yardım 
ve himmeti ile dindar, Yukarı ve. 
Aşağı Mısırın sahibi, Ulu Güneşin 
manevi sülalesinden., mabud Tom 
tarafından terbiye edilmiş ve bes
lenmiş, ve kutsal ana mabude Nit'
in nazlı kucağında büyütülmüş 

Tutmozis, bütün denizleri ve 'll.e
hirleri hükmü altına alarak hü
kümdarlığının otuzuncu bayram 
yılında bu sütunu, daha nice za
manların getireceği bayramlar 
için .yaptırdı ve d.ikdirdh. 

Cenub yüzünde : 
«Mabud Horus'un feyizli ih

sanlarına mazhar olmuş Yukarı ve 
Aşağı Mısırın hükümdarı, çok · 
kuvvetli ve adaleti ile şaşaalı Gü
neşin oğlu Tutmozis askerlerinin 
önünde oldduğu halde Mezopotam
yaya kadar gitmiş, Akdenizde do
laşmış, büyük muharebeler yap
mışdır•. 

Batı yüzünde : 
«Hükümdar Tutmozis · m~bud 

Ammona nezrini takdim ve aczini 



ANSİKLOPEDİSİ - 4553 - DlKİLİTAŞ 

arz eder. Aleme feyiz saçan altın . renkleri do
ğan güneşde tecelli etmiş Horus'un bahşettiği 

kuvet, servet, şiddet ve mehabetle ·Yukan ve 
Aşağı Mısırın taclannı başında taşıyan Güneşin 

oğlu Tutmo;vis, tahtında aleme güneş gibi ışık 

·. Dikllitaıuı dört yüzü 

saçarak bu eseri babası ulu mabud Ammon-Ra 

için yapdı•. 

Şimal yüzünde : 

«Tutniozis Ammon-Ra'ya nezrini k~mali acz 
ile takdim eder Horus'un bahşettiği kuvvet ve 

kudret ile Memleketinin 
hududunu Mezopotomya
ya kadar götürmeye az
metti». 

Dikilitaşın kaaide kıs
mında rumca ve latince 
iki kitabe vardır. Sayın 

Celal Esad yalnız rumca 
· kitabeden bahsediyor ve 
kaydettiği kısacık metne 
taşın · 32 günde dikildiği 

kaydını almıyor; halbuki 
bu bilgi hem rumca hem 
latince kitabede verilmiş

dir; taşın ağzından yazıl
mış olan latince kitabenin 
kısaca metni şudur : 

«önceleri direnmi§tim, fa

kat yüce efendimiz Teodosyos'

un emrine boyun eğdim, ve 

Proclus'un idaresi altında 30 

günde yük~elm\lğe mecbur ol

dum». 

Bu iki kitabede taşın 

dikilmesi 2 günlük bir fark 
gösteriyor. 

Roma eseri kaaidesi
nin üstünde dört tunc küb 
(mükköb) üzerine oturtul
muş olarak duran yekpare 
granit sütunun (Dikili
taşın) boyu 18,54 metredir. 
Ağırlığı 200 ton olarak 
tahmin ediµniş. Dikilita
şın bir .eşi Fransada Paris
de . Concorde (Konkord) 
Meydanının orta-sındadır, 

Mısirdan aynı yerden 1836 
yılında getirilmişdir; Pa
risdeki taşın muhacereti 
İstanbuldaki taşdan 1450 
yıl kadar sonradır. 

Erdem YÜCEL 
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DİKİLİTAŞ CAMİİ - Beşiktc1.şda Dikili
taş Mahallesinde adını verdiği sokaktadır; 

mustakil planlı dört kagir duvar üzerine kire
mitli ahşab çatı ile örtülmüş ve bodur taş mi
nareli bir camidir; !kinci Sultan Abdülhamid 
zamanın Hacı Mustafa Aşir adında bir hayır 
sahibinin ve mahalle halkının bağışları ile ya~ 
pılmışdır. Rivayete .göre ilk binası ahşab olub 
4!j altına inşa edilmişdir; minberini Sultan Ab
dülhamidin koydurttuğu söylenir; 1956 da köh
nemiş olan ahşab bina yıkdırılarak zamanı

mızdaki kagir cami yapılmışdır. 
Önünde beton bir avlu vardır. Cümle ka

pusundan bir pabuçluğa girilir; pabuçlukda 
tam karşıya gelen kapudan camiin son cemaat 
yerine, sol tarafdaki diğer- bir kapudan da doğ
rudan ibadet salınma girilir. Son cemaat yeri 
basık tavanlı .olup kadınlar mahfiline buradan 
çıkılır; yine bu son cemaat yerinde küçüçük 
bir imam odası vardır. 

İbadet salını son cemaat yerine nisbetle 
bir basamak yüksekdedir; sağ duvarda ·4, mih
rab duvarı ile sol duvarda ikişer pencere var
dır. 

Minare kapusu medhal-pabuçlukdc1.dır. Mi
nare tarfında camie bitişik iki odalı bir müez
zin meşru.tası vardır. · · 

1966 da baş imamı·· Lütfi Candemir Efendi 
idi, elli yıldanberi bu camide bulunuyordu, 
ikinci· imam Ahmed. Özdemir Efendi de· kendi 
yetişdirmesi, talebesi idi; müezzini de Hacı 

Mustafa Aşçı Efendi idi. 
Hakkı GÖKTÜRK 

DİKİLİTAŞ CAMU MEYDANI - .. Beşik
taşda Dikilitaş Mahallesindedir; (1934 Beledi-

. ye Şehir Rehberi, pafta 20/191) lügat anlamı 
ile· meydandan ziyade genişce bir yol gibidir; 
Dikilitaş Camii, Dikilitaş Karakolu, Dikilitaş 
İlk .Okulu ile 1 terzi, 1 berber ve 1 kun~uracı 
dükkanı vardır; okul karşısında bir de çocuk 
·bağçesi bulunmaktadır, kapu numaralan 1-13 
ve 4 dür (nisan 1966). 

Hakkı GÖKTORK 

DIKİLİTAŞ FUTBOL GENCLİK KULU
BÜ - Beşiktaşda Dikilişat Mahallesinde 1937 
yılında İsmet Görenoğlu tarafından kurulmuş~ 

Dikilitaş · Mahallesi 

(1934 Belediye Şehir Rehberinden) · 
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dµr; _1956 da federasyona girdi; 4., 3., ve 2. kü
melerde şampıyon oldu; 1966 yılında 1. küme
de '·B. grupunda oynamakta idi .. 

Hakkı GÖKTtiRK 

DİKİLİTAŞ İLK OKULU ·- Beşiktaşda 
adını aldığı Mahallede Dikilitaş Camii Meyda
nındadır; bodurum katı ile iki katlı kagir bir 
binadadır; 1931-1932 ders yılında açılinışdır . 

. Binada. dört dershane bir de müdür odası bu
lunup 1958 de okul bağçeı.i11e iki baraka dersha
ne ilave edilmişdir. -1966 yılında 600 öğrencisi 
ve 14 öğretmeni bulunuyordu. Bir yavru Türk 
izci oymağı vardır; okul-aile birliği tarafından 
her sene 50 fakir çocuk giydirilir ve bu çocuk
ların· kitab, defter ve kalemleri de temin edi
lir. Ayrıca istisnasız bütün öğrenciler besleme 
eğitimine tabidir, sabah ve ikindi vakitleri iki 
övün kahvaltı verilir. 

1966 yılında öğretmen kadrosunda şu zat
lar bulunuyordu: Reşad Tanı! (müdür), Semi
ha Akdağı, Halil Yılmaz, Muhtar Emre, Osman 
Şerifsoy, Munis Bayınd.ı.r, Muhsine Tulunay, 
İbrahim Efe, Macid Resul, Nebahat Moter. 

. Hakkı GÖKTÜRK 

. DKİLİTAŞ MAHALLESİ - Beşiktaş İlçe
sinin merkez nahiyesi mahallelerinden; Orta
köy, Mecidiye Köyü, Abbasağa ve Yıldız ma
halleleri ile çevri~işdir; sınır· yolları Fulya 
De.resi So~ağı, Yıldız Posta Caddesi, _Gayrette
pe Yofodu:r. İç sokakları şunlardır: Yıldız-Bal
mumcu -Yolu, Balınumcu Deresi Sokağı, Yıldız 
Sı'.ı Deposu Mevkii, Saraka Çıkmazı, Sarıka So
kağı, Kardeşler Sokağı, Yenigelin ~akağı, .Ye
şilçimeri Sokağı, Bestekar Sokağı, Sincap So
kağı, Tohum Sokağı, Aynalı Penbe Sokağı, 
,Aşık Kerem Sokağı, Emir Han Sokağı, · Zerde 
Sokağı, Dikilitaş . Camii Meydanı, Dikilitaş So
kağı,· Dikili taş Çıkmazı, Karakış Sokağı, Saat·· 
ci Bayırı (1934 Belediye Şehir Rehberi, Pafta 
20/191). Adı geçen rehberde isimleri kaydedi1-
meiniş sokaklar şunlardır: Setüstü Sokağı, Ali 
Usta Bayırı Sokağı. 

Beşiktaş vergi dairesi kayıdlarına göre · bu 
mahallede 1074 ev, 127 apartman, 378 gece kon
du, 9 kulübe, 121-dükkan, 15 garaj, 4 ahır, 15 
mandıra, 7 gazino, 8 imalathane, 5 atöliye, 1 
demirhane, 2 kır kahvesi, 1 film stüdyosu, 2 li
kör fabrikası, 4 fabrika, 1 iş hanı, 2 cami (Di· 
kilitaş Camii, Hoca Hayreddin Camii) bulunu-

yordu. Emekli Subaylar Sitesi, Tütün İşciler! 
Kooperatifi Sitesi, Petrol işcileri yüksek me
murlarının 14 katlı inşaatı, Devlet barbhanesi 
inşaatı yine bu mahallenin sınırı içind_edir. 

1960 sayımına göre mahallenin 11üfusu 3549 
kadın ve 3644 erkek olmak üzere ceman 7193 
kişidir (1964). 

Hakkı GÖKTÜRK 

DİKİLİTAŞ MESCİDi - Hadikatül Ceva
mı şu malumati veriyor:.« Vald~ Hamamı (Çen
berlitaş Hamamı) kurbindedir, banisi Fenarl
zade Ahmed Paşadır, Bursada medfundur, ma· 
hallesi vardır». Tahsin Öz «İstanbul Camileri» 
isimli eserinde Çenberlitaşda Vezir Hanının ya
nında olan bu mabedden eser kalmamış oldu
ğunu kaydediyor; her iki kaynağa göre· mes
cidin Vezir Hanı ile Çenberlitaş arasında· bu
lunduğu bellklir, yeri kesin olarak tesbit edi
lemedi. 

DlKlLİTAŞ SOKAĞI - Beşiktaşda Dikt
lit-aş Mahallesindedir; Dikilitaş Meydanı ile 
adsız bir yol arasında uzanır, Mukataacı Soka
ğı ile kavuşağı vardır (1934 Belediye Şehir 
Rehberi, pafta 20/191). Meydan tarafından ge
lindiğine göre, bir araba .geçecek genişlikde, 

paket taşı döşeli, sağa doğru bir kavis çizer; sol 
tarafı yüksek, sed, sağ tarafı çukurda bir yol
dur; dağınık olarak bağçeli bağçesiz evceğizler 
görülür (nisan 1966). 

Hakkı GÖKTÜRK 

DİKİŞ DOKUMASI - Argo deyim; İstan
bul Çingeneleri; bilhassa Ayvan.sarayda Lon
ca çingeneleri arasında, emsalsiz bir orta oyunu 
gibi seyredilebilen meşhur çingene kavgaların-. 
da karşılıklı söylenen uzun tekerlemeli lafların 
adı (B.: Ayvansarayda Lonca, cild, sayfa 1644; 
Çingeneler, cild 7, sayfa 3986); aşağıdaki Çin
gene ağzı dikişdokumasını Osman Cemal Kay
gılının «Çingeneler» isimli romanından alıyo

ruz: 

- (Bir tencere yaprak dolmasını pencere
den göstererek) Dolma gorsün gözlerin.. Dol
ma görsün . gözlerin.. Dolma görsün gözlerin .. 
Yağı halis Ayvalık .. Dolma görsün gözlerin .. Pi
rinci halis Mısır-. Dolma görsün gözlerin ... Ba
har biber tastamam .. Dolma görsün gözlerin .. 
(Elleri ile o -civardaki H9ca Ali Camiinin mi-
naresini göstererek) Gel sen de ye hey iı:p.am .. 
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Dolma görsün gözlerin.. Fıstık üzüm bolcana .. 
Dolma görsün gözlerin .. Selam söyle kocana .. 
Dolma görsün gözlerin!. .. 

- (Bir tencere etli bezelyeyi pencereden 
göstererek). Buna derler bezelye.. Buna der
ler bezelye .. Buna derler bezelye .. ağzın yan-ar 
usul ye .. İçi dolu top etle .. Buna derler bezel
ye .. Yağsı halis kuyrukdur .. Buna derler bezel
ye .. Tuzu biberi tamam.. (Elleri ile aynı mina
reye işaret ederek). Gel sen de ye hey imam .. 
Buna derler bezelye .. Ağzın yanar usul ye .. Bu
na derler bezelye!. .. 

DİKMEN (Halil) - «Ressam; 1906 da _ İs
tanbulda doğdu; Güzel Sanatlar Akademisini 
bitirdikden sonra 1927 de devlet hesabına ihti
sas tahsili için Parise gitti, Julian ve Andre 
Lhote akademilerinde çalışdı, 1931 de yurda 
döndüğünde Kayseri Lisesi resim muallimliği
ne tayin edildi; 1936-1937 ders yılında Galata
saray Lisesi resim muallimliğiİnde bulunarak 
1937 de İstanbul Resim ve Heykel Müzesi mü
dürlüğüne tayin edildi ve 1961 yılına kadar 
yirmi dört yıl bu vazifede kaldı. Bu müzenin 
gelişmesinde, yeni koleksiyonlarla zenginleş

mesinde, eserlerin kronolojik bir düzen içinde 
sergilenmesinde başarılı çalışmalar yapmışdır. 
1961 de Güzel Sanatlar Genel ı Müdürlüğüne 
getirildi ve Ankaraya gitti; 1964 de orada vefat 
etti. 

«Halil Dikmen klasik bir sanat kültürüne 
dayanan ve konuları'nı yurd gerçeklerinden · 
alan büyük kompozisyonları ile tanınmışdır. 

Bu döneme aid «Cebhane taşıyan köylü kadın
lar» ~ompozisyonu anılmaya değer. 1931 yılın· 

dan sonra soyut resim ile ilgilenmiş, bu alan
da dikkate değer eserler vermişdir» (Türk An
siklopedisi). 

DİKMEN .(Halil Nimetulla.h) - Lise tarih 
muallimlerinden ve değerli maarif idarecile
rinden; aslen Türkistanlı olub Birinci Cihan 
Harbi afeti içinde Türkiyeye iltica etmişdir; 
kibar ve asil şahsiyeti ile maarifimizin müm
taz simalarından biri olmuş ve uzun zaman ls
tanbulda Vefa Lisesinin müdürlüğünde bulun
müşdur. İnsanlığın bütün faziletleri ile mual
limlerin ve talebelerin hürmet ve muhabbeti
ni kazanmış, müdür~ükden ayrıldıkdan son
ra da aynı lisede yıllarca tatjh muallımlığı 

yapmışdır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa
kültesinin Tarfü Bölümünden mezun olduğu' 

sırada vefat eden tek evladı kızının acısı ile 
manen mahvolan Nimet Dikmen tesellisini ta
lebleri_nden İbrahim isminde fakir bir çocuğun 
okutulması ve istikbalinin temininde aramış
dır. 

1961-1962 arasında vefat etti. Hal terce
mesini tesbit edemedik. Bu satırları bu büyük 
muallime vesilei sahmet olması için yazdık. 

DİKMEN (M. Orhan) - 1ktisad profesörü, 
1915 de İstanbulda doğdu; babasının adı Hik
met, annesinin adı Zeynebdir. lstanl,)ulda Tat
bikat nk Mektebinde ve Galatasaray Lisesin
de okudu, 1935 de bu liseyi, 1938 de de İstan
bul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi, ay
nı üniversitenin İktisad Fakültesinde 1939 da 
da asistan, 1944 de doçent, 1955 de profesör ol
du. Ayrı~a İstanbul Borıosuna kayıdlı olarak 
avukatlık yapmaktadır. Türkiye İktisadcılar 
Derneğinin kurucusudur; Moda Deniz Kulübü 
ile pek çok milli ve beynelmilel cemiyet ve 
enstitülerin üyesidir. Hemen bütün Avrupayı 
dolaşmışdır; fransızca, almanca, ingilizce bilir; 
bayan Bisan ile evli olup Eşref (doğ. 1950) ve 
Hikmet (doğ. 1955) adında iki oğlu vardır; 

Eserleri: «Vasıtalı Vergiler» (1950), «Asgari 
Geçim fndirimi» (1956), «Maliye Dersleri» 
(1958); Türkce ve bildiği yabancı dillerde etiid· 
ler, rapotlar, makaaleler. 

Bibi.: Kim Kimdir Ansiklopedisi 

DİKRAN - Geçen asrın ikinci yarısında 
yaşamış ermeni asıllı bir ressam; bilhassa İs .. 
tanbul basınında çalışmış değerli bir sanatkar; 
Halid Ziya Uşaklıgil'in «Mavi ve Siyah» isim
li romanı Serveti Fünun Mecmuasında tefrika 
edilir iken bu zat tarafından resimlendirilmiş
dir; sanatkar yapdığı resimleri arab asıllı Türk 
harfleri ile «Diran» diye imzalamışdır. Hayatı 
hakkında bilgi edinilemedi (B.: Mavi ve Siyah; 
Serveti Fünun). · 

· DİKRAN EFENDİ - Geçen asrın ikinci 
yarısında yaşamış ermeni asıllı · bir karagözcü, 
hayali sanatkar; hayatı hakkında bildi edinile

. medi. 
Bibi.: Selim Nüzhet, Türk Temaşası. 

DİKSES (Abdülhamid) - Piyasa saz ta
kımlarının namlı hanendelerinden, halk ara
sında Hamid adı ile tanınmışdır; 1901 de İsb~
bulda doğdu; Birinci Cihan Harbinde 1916 yı-
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lında Kafkas cebhesinde şehit olmuş Hacı Fer
had Efendinin oğludur. İzmir Sultanisinde 
okumuşdur, küçük yaşda güzel sanatların her 
şubesinde istidad gösteren Abdülhamid bil
hassa resim üzerinde çok çalışmış, İstahbulda 
Sanayii Nefise Mektebine (Güzel Sanatlar 
Akademisine) girmiş, İbrahim Çallı ve Hik
met Onat gibi üstadların atöliyelerinde dört 
yıl çalışmışdır; fakat musikiye olan aşkı res
me galebe çalarak Akademiyi terketmiş1 haya
tını, Allahın vergisi sesi ile k~zanma yol~nu 
tutmuşdur. Musiki derslerini Aksaraylı Nazmi 
Hoca, Üsküdarlı Hoca Ziya Bey ve Abdulkadir 
Bey gibi ilim ve ırfan ehli kimselerden almış· 
dır. Devrin yüksek pir ince saz takımı olan Da
rüttalimi Musiki Heyetinde yedi sene bulun
muş, bu seçkin. topluluğun dağılması üzerine 
piyasa saz hayatına atılmış ve kendisine iyi bir 
mevkt temin etmişclir. Ablak yüzlü ,uzun boy
lu ve gaayet dik seslidir. Grafon plaklarına 
okumuş şarkıları vardır. Vefat etmişdir; ölüm 
tarihi tesbit edilemedi, 1950 den, sonra olacak
dır. 

Hakkı GÖK'I'tlRK 

DİK SOKAK - 1934 Belediye Şehir Reh~ 
berine göre Galatanın Emek yemez Mahallesi 
yollarından; Mürver Sokağı ile Tutsak Sokağı 
arasında bir aralık sokakdır· (Pafta 15/131); ye
rine gidilip şu satılann yazıldığı sıradaki duru
mu tesbit edilmedi (Kasım 1966). 

DİL - « 1 - Ağzın içinde olan ve insanın 
konuşmasını sağlayan etli, uzun ve oynar uzuv; 
2 - Fikirleri bildiren sözlerin kullanılması; 

3 - mecazen: Kişi çekişdirme, kişinin ardın

dan konuşma, kişi kötüleme; benzeterek: şekli 
insan ağzındaki dile benzeyen herşeye dil, dil~ 
cik denir» (Türk· Lugatı). 

İstanbul ağzında darbı mesel ve deyimler
le zengin kelimedir; «dil,. üzerine darbı · me
seller: 

Dilden gelen elden gelse her fukara padişah olur 

Dilde niyaz, elde piyaz 

Dil kılıçdan keskindir 

Dil yarası timar olmaz 

Dilimde tüy bitti 

Dilini eşek arısı soksun 

Ağzı var dili yok 

Bülbülün çekdiği dili belası 

Yaşının ,mevkiinin• haddini bilmiyerek bü-

yugune laf yetişdirene, saygısızca cevab ver~
ne «dil kürek gibi»; aşırı yorgun olana da «di
li ağzından çıkmış .. » denilir. 

«Dile gelmek» konuşmaya başlamak, aynı 

zamanda dedikoduya hedef olmak anlamında 

kullanılır : 
«Hele bir de bülbül gibi dile gelsin, o za· 

man anlarsın nasıl bir dilberin yoluna baş 
kayduğuınu ... » 

«Kendi saflığı, toyluğu yüzünden dile gel
di ... ben biliyorum, ortada bir şey yok, fakat 
vak'anın şüyuu, vuku undan beterdir .. ·". 

«Dile düşmek. de hoş görülmeyecek bir 
hareketi ile dedikodu hedefi olmakdır ,bilhas· 
sa aşk oynaşlarında, maceralarında kullanılır: 

Dilden dih düşdü ol feıane 

Faş oldu- bu miceri Cibine 

Kaptanpaıamızm gümüştopuğu 

(Fuzlli) 

Pek yazık Hamlacı Güzel Halile 

Oldu bir şıkırdım sokak kopuğu 

Dli§üriiııce altm adını dile 

(Aşık Razi) 

Ollet etme hezele perverdesi dilberle 

Bednam ldilb ademe beman düıüıiır. dile 

(A,ık Rizi) 

İnsanlara felaketlerin kendi ölçüsüz sözle
ri yüzünden geldiği, toplum hayatının kadim
den beri bilinen hakikatidir; günlük hayatı

mızda «dil belası> deriz : 

Dilimle uiradığım kayde ben ıu Alemde 

Ne bülbül uiradı, ne t6tii şeker güftar 

(Nedim) 

Gökden nizire indi Sehimı Kadııııa 
. Nef'i diliyle uğradı Hakkın belisına 

(Murad iV?) 

. . . Konuşacak yerde, ilerde bir kötülük gele
.bileceğini düşünerek susmaya «Dilini tutmak•; 
şaşırıp konuşmamaya «Dili dolaşmak>; şaşkın
lİkdan ve dehşetden hiç konuşamamaya «Dili 
tutulmak; bir meseleden, bir kimseden kasıdlı 
olarak sık sık bahsetmeye «Dile dolamak»; bir 
şeyi kabul ettirmek için medih yolunda pek 
çol_t konuşmaya «Dil dökmek•; iftirada, büh
tanda bulunmaya «Dil uzatmak> denilir. 

Güler yüzle tatlı dil, günlük aşinaliklar 

içinde istenilen, aranılaıi şeyler ola gelmişdir; 
aşağıdaki kıt'a bunun Türk mizahında pek ince 
zarif bir ifadesidir : 
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. Na be:hengam ey .. bana mihman olan , 
Tab~l~ .döğüş ist~rmisin . . 

Matbahı tab'~mda yokdur başka . şey 

. Tatl\ dilden ·bir söğü~ ister misin 

(Eşref) 

DİL, KAYIŞDİLİ - «Hez.elenin lisanı 
mahsusu»· (Ahmed Vefik Paşa, Leb,c~i _Osına.
ni). 

•: Öyle zan_ ediyoı:uz ki «Kayişdili,.. kelime
sİı · Ahmed Vefik Paşa tarafından «Haneber
duşlar, pırpırılar, apaşlar argosu» karşılığı- ola
rak dilimize mal edilmek istenmiş, fakat ·be
nimsenip_ kullanılmamışdır; aslında da y.kışık 
almaz tarafı yokdu,r; apaş argosunu pek· güzel 
ifade etmektedir. 

DiL, ~~ŞDİLİ K~limelei'iri teia:ffuzla-
rı kasden bozularak ve kekeme ağzı taklidi ile 
acaib bir şekle sokularak bir çeşid gizli.dil şek
lliıde konuşma; yakın · .geçmişe kadar ,bilhassa 
kadınlar ve yetişkin kızlar arasında . mahrem 
sohbet, sırdaşlık yolunda •gaayetle. yaygın idi; 
zamanımızda unutulmuş gibidir (B.: Kuşdili). 

DİLAÇAR .. (Agob) «Agob . ~artayan; 
ermeni asıllı 'J:'ürk. dil bilgini ve Ansiklopedici
si; 1895 de lstanbulda doğdu; Yozgad derebeyi 
(ayanı)- Çapanoğullarınin- :kahyası ve- 'Yozgad 

·Cam.Ü mütevellisi ·ohaıi Aslanoğlunun··toruıiu:
nün ·oğludur,, İstanbulda Robert Callege'i bi
tirdikden sonra Birinci Dünya -Harbinde Ata
türkün eınrinde hizmet , etmiş, . harbden sonra 
Robert Ccıll_~~e'.d~ öğr,et~en : .. v~ id~re.ci' olarak 
çalişmış, bir sµ.re. A vrupada kalmış ve 1932 de 
Atatürk tarafından Birinci Türk Dil Kurulta
yına çağırılıriişdır. ·Kurultaydart': :sonra : Türk 
Dil Kurumunda: uzmari.-olarak kalmış," İstan
bul Üniversitesi Yabancı Diller Okulunda ve 
lisel.erde .iııgilizce rektörlüğü ve öğretJ:llenliği 
·yapmış, -1935 de· kendisine Dilaçar soyadı, veril
mişdir. -1936 dan başlayarak Ankara Diı've Ta
rih-Coğrafya. Fakültesinde. ~n beş yıl süre ile 
dilbilim tarihi ve genel.dUbilim okutmuş, 1942 
de Türk DiLKurumundaki uzmanlık vazifesine 
ek olarak Türk Ansiklopedisine teknik danış

man, sonra: da ansiklopedinin. baş -redaktörü 
olmusdur. (1966>da bu görevde bulunuyordu). 

«Esetİ~ri: · ,Yafetidoloji. (1929), • Fonoloji 
fHl3R), · Anlam bilimi (1937), Azeri Türkçesi 
f1950), ·Batı Tüd~çesi (1953), Lehcelerin yayıl
ma tarzı ve Türk dil ve lehçelerinin tasnifi me-

sel.esi (1954,) Türk lehcelerinin meyda~a geli
şi~de genel temayüll~:ri:tı. ·icoyula'şı:nası 'y~ kör
lenmesi (1957), Devtet diİi olarak .. Türkce 
(1962), Vilhelm . Th~mse:İ:ı.. ve Orhon yazila:rın1ıi 
çözülüşü (1963), Türk:'DÜine genel bir. bakış 
(1964), adli incelemele:ti Türk· Dil Kurumu Ki
tablığındadır. · .· · ·;' · 

Türk Dili, Varlık :der_gÜeri il~ Türk_ Dil 
Araştırmaları Y ılli.ğında·' yazı hır . yayırilainışdır; 
Türk Ansiklopedisinde. de 'diller'. ve çeşidİi ko; 
riularcia pek çok yazısı: va~dit»·, (Türk Ansiklo
pedisi). · · >·'- ·- · ·. :: 

DİL.A VER (Burs~ii) L 'Çağdaş büyük'halk 
şaıri .. Kahveci Ali Çarp.iç· ,_·: Ağanın kahvehane 
uşakla,rıncia,ıi ·.(B.: ç·~trtiç: Ağa/ d}4 :7,"' •jayfa 
Ş7ô0); bu ... cielikanlıiiın:: Çainiç Ağay'a, -hizl:neti 
Bulgıµyah İbrahilıı --a'.cilt.idiı 'dtğer>bi'r çirak· He 
aynı zaqıc3.ha .r~stii~~i~h;:,kf ş~.tr''Ustası' tatafın• 
dan. yıllarca s-ônra ·şti ·manzum~·he-hatitlanıriış.:. 
dır: . . ··_.-:" --~·-··:- ·' '.• 

•. - .- ..• ~! 

,,. ... ::: ---· ·.: . .:: ·._::c:.;=. ~--
_Yari-.g~ım enisi,ıır,hem. çırağım .Yıiv.~--

Ceruiet kaçk~ı ~;~i B~r~ı/Dili~e~ · · · · 

İynebey Hamamında dellak ııakirdi ik~ 

·· Geldi.yanı~,:ı~d~.;lı~ o !'ül pirehen·,:, ·:• 

_ llu~m ·_ şeftilisi . dutlan kes~esi . ·:.,.:,.;. ... . ·. \ 

Ş9".l;iretinden .. biri ~e n~civa,n _·_ ı;ı:ıest~esi -~ :; : _. .. -:, ·: . 

Yüzbin içinde . binf:ir,_ .. Dilave~ ge~c~ -:·. : . .: • 
Öyle nakış yapukda r~tlamuhı bir gence 

i· ... 5.: . .. ,.;;. 

: · Füet-i siyah lçr,e sebikei sinı,--iken,, , ._.. , .. -. . .. ,-- : 
.. . . ...... •·'. ,.,. ··•·. ··,, .... •-··· 

. Kahvehaiıemıde oldu lıir ı~r~i-. sôz·~~e~ · ·· 

... ·":.; _:~ ı;-, .: .• •' 

Al tı_ebkeıtle pot~~-- ıihiıı ba~~da: da), :_fes- .. 

IJizmet id~r yüzüııd,ıı _:ren,ıi lıical,ôal canles -

· .. _: Nilinin tasnuılaı:ı .al· kııdüe ~YD'a,h 

KaJem kaJem parm~klar . sünnet üzre kınalı-

Kaddi şimşadı ile reftarı levendane 

Şeker dilden güftAn dökülür- dine· cllne .. 

Tirib 

Hizmetime geldikde İynebey'de~ ol_. ~.ım· 

Sevincimden· havaıya atm!ş · idin:ı •. küliıhmı · 
Ol şebçerağı hüsne mücevher. ,!!:~ek tQl"ib , 

«Bursalı Dilaverim •hem çır(lğıqı .h~ şihmı>>· 

:t.31.ö ~M. ·1897-1Ş98) ·• 
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O:İLA VER (Cezayirli. Hüseyin) . --- · On ye
dinci asır sonu ile On~idzinci .. asır başında 
hattatlarından; büyük yaz{ üstadlahı\datı Der
viş Alinin kölesi idi (B.:. Ali: Derviş; cHd 2, 
sayfa 612); nereli olduğu bilinmiyor, önce adı 
sadece Dilaver idi; bir çocuk iken . hizmetine 
girdiği Derviş Alinin ya:iiırıda 'yillarca . canla 
başla çalışmış, o hizmetlerine; 'niükafat olarak 
da üstad tarafından kendi~iıie yazı sari'atı öğ· 
retilmişdi; fakat Dilaver, bileğine o altın sa
nat bileyziğini de takarak · itsahil::İi ·· cevh~r bir 
er» olunca «Kararı fırara» tebdil ederek İsta;J
bulda üstadının ve sahfüini!l yanı:rid.an · Ceza
yire kaçmış, orada Hüseyin. tak:r'İıa adı ile yine 
takma Elcezairi (Cez!yirli). ldinyesi alriıış, pek 
kisa bir zaman sonra C~zayfriı'ı eri soni'a Ceza
yirden Mısıra geçerek Kahirede ~ yerleşmiş, 
orada da yıllarca namlı bir hattat olarak ya
şamış ve hicri 1125 (miladi 1713,) . de vefat et-
mişdir. . ... 

Bibi.: Müstakimzade, Tuhfei Hiı.ttitiİı 

DİLAVER (Dellak Yanı.ağı) - 1886 yılın
da Cerrahpaşa Hamamında 16-17 yaşlarında 
dellak yamağı Hafikli bir oğlan olub bir gece 
hamama gelen bir özbek dervişinin; belindeki 
altın kemerine tamah ·eaerek öldüren Dellak 
Davud'a bu cinayetinde ·yardım: etmiş ve mu
ini kaatil olarak idama, idfuri.a bedel de'.1 onbeş 
sene prangabendliğine: :mahkum olmuşqu:r- (B,: 
Cerrahpaa Hamami Cinayeti)'. · - . 

İstanbul '': Ansiklopedisinde. hu maddenin 
muha.rriri_ 1881 d.~ doğmuşdı:lr; ço_cü.k_luğum~aıi 
hatırladı·ğ_ıriı ilk ·.··. '!:,üyük vak'a semtjmi'z ·' olan 
Cerrahpaşada bu hamam ·cinayeticÜi-;. ıiaiiıani
dan çı:lqtnlıp . «Adam .öld~,:müşdüt!.;» diye ·ka~ 
r.akola'_götürülürk~n gördüğüm dellak yamağı 
Dil~verın siması _ile ~J.cıyafetini. h~ç unutmadım: 
başinda ağal:ıani sarılı· ,.püskülsüz · bir fes·,. sırtin.:.:: 
da kırmızı b~m~ ıiıint~. ü~tünde nior · kadife 
hı~ yelek, belinde · bey~z kuşak,· bicaklar:ınİfa 
kara potur-don, yalın ayak ve çıplak ayakların
da da· takunya vardı; uzunca boylu ve vechen 
çok dilber bir gene idi. 

· Aradan ·yıllar geçdi, ·yüksek tahsilimi ::Mül
kiye Mektebinde tamamladım, · memuriyet •:He 
taşrada dolaşmaya başladım.' 1909-1910 · · ara$ın:
da Erzincanda mutasarrıf vekili olarak bulu
nuyoıdüm, Munzur Dağlarında dolaşan Saçlı 
·Dilaver adında· bir· .şakiden sık sık bahse_dili
yordii, ve: «Cana kıY.1D,az; ·sadece. sorar .. » . dent-

liyordu. Kazayı teftişe çtkdım, bir gece Ke~ 
mah'ın bir köyünde misafir. oldum. Benim mu• 
tr1sarrıf o-lduğıumu öğrenince .. köylüyü ·biı: .t.e~
l~ş- aldı, muhtarı sıkışdırdım, meğer şaki Saçlı 
Dilaver köyde imiş, köylünün telaşı da haydu
dun bana bir zararı dokunması ihtimali imiş. 
Her ne sebebden ise kan dökmeyen bir adariii 
şekaavet yolundan döndürmek 'ümidi iie müh;; 
tara : «Git, ha11gi evde ise bul, ve· benim köy..; 
ık oldu~u, kendisi ile k~nuşmak istediğimi 
sÖyl~!.: _o b·uraya. gelmekden. korkar ise, .. beri. 
oraya . yanıma jandarma almayıp tek başıma 
giderim ... ». dedim. Kaçmaya kalkarsa vurulabi
leceğini anlamış, gelsin demiş, ·gittim, ve kar
şımda. Cerrahpaşa Hamamı ·Cinayetin.iri · muini 
kaa,tili dellak yamağını görünce hayietier için~ 
4e __ kaldım. Kırk yaşına gelmiş, fakat siması· hiç 
değişmemişdi. Erzurumlu kıy§.fetinde idi ve 
e~vabları yeni idi, ayaklawıda yün çorab ve .ça
rik vardı ,ve sakalı rp.atruş oİduğu halde papaz 
gibi uzun saçları vardı. Yanında bir de, Kas
t~monu taraflarının kılık kıyafetinde, fakat üs
tü başı dökulmüş pelasp~re halinde· 19-20 yaş
la.rinda ·ter bıyık bir zeberdest delikanlı. hay
dud . çömezi vardı .. Ben de o _zaman, · yapısı ufak 
tefek, çelimsiz, _ 28-~9 yaşlarında bir İstanbul 
genciyim; ikisi de· hürmetle- elimi öpdüler. Bir 
hıerhabad-an sonra damdan düşer gibi.:-'- . 

- Dilaver Ağa, sen hiç İstanbulda bulun
dun· mu?.,-diye"sörunc~ şaşırdı. 

-- Beyim, bulundum am.a bu ... süal .. :ı::teden 
icab· etti-?., dedi, v·e «Sen dışarı çıkL.» diyerelc 
çömezini odadan . çıkardı. ·,. ·· 

· H~rna; ... c~~yeiinf anlattım ·.,inlcir: ;t~~qi. 
o kötii .gene. olduğu~u itiı;'llf etti ve acı: ijayat 
p.ikay~sini. şöylece anlattı_ :_ . .. - .. 

~Beyiın.. seıFhamam çıplağı ·tüysüz bir o~ 
i~nı:n. zııidana•girrİıesi :ne demekdir bilir. misin?; 
Bert Sinop_:. Zındanında zincirlere . vurulmuş 
h?,ydudlara tam onbeş . sene köçeklik ·· . ettim; 
zehir· içip kari kiisdum .. · zındandan · çıkdığımda 
metnleketde bir kız . sevdim, istedim, vermedi
ler! o kızın sev~ası ile dağa çıkdım, bir daha 
inmedin). .. » · ·· 

Haydud çömezi oğlan sığırtmaç imiş; ayak
larıma kapanarak kurtarı'nam için yalvardılar; 
«Sen. şimdi dağdasın,. benim köyde olduğumu 
öğrenip şu oğlanı gönderdin, devlet babadan 
aman istedin, ben oğlanı alır, ,yarın: E'I'?:in~ana 
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götürürüm, sen buradan aynlmazsın, bir haf
taya kalmaz jandarma kumandanı gelir, ona 
teslim olursun, üst tarafını bana bırakıo dedim. 

Saçlı Dilaver Erzincana getirilince adı Ha
san olan çömezi ile beraber kasabanın tek fq
toğrafcısı bir ermeniye resimlerini çekdirdim, 
resimleri koruyucu bir yazı ile Erzurum Vali~ 
si Celal Beye gönderdim; İstanbuldan bir ce· 
vab gelinceye kadar da saçlarını kesdirip çö
meziy le beraber hapsettirdim. Bir buçuk ay 
kadar sonra affı iradesi geldi, Dilaveri muta
sarrıflığa hademe olarak aldım. Kaderin kötü 
ve kirli yollara atarak bir muini kaatil sıfatı 

ile gene yaşında zındana kadar sürüklenen bed
baht bir insan kurtarılmış oldu. · Bir müddet 
sonra Erzincana Esad Rauf Bey adında bir mu
tasarnf geldi, vekaletim sona erdi. Yeni mu
tasarrıf beyin ilk işi de hayduddan hademe ol
maz diyerek Dilaveri kovmak oldu. Adamcağız 
yine bana sığındı; bu sefer eline _bir mektub 
vererek !stanbulda ticaretle meşgul Sezai Bey 
adında bir mekte b arkadaşıma yolladım. 

1886 da hissesine düşecek bir para için kor
lame bir cinayete yardım eden Dilaver 1929 da 
Sezai Beyin icabında kasa anahtarlarını teslim 
ettiği namuslu bir adam olarak altmış yaşında 
öldü. 

DILA VER (Hamamcınm) - 1885 ile 1890 
arasında Üsküdarın Divitciler sandığı uşakla
rından namlı tulumbacılarından bir delikanlı; 
o devirde avam arasından sivrilip zengin olmuş 
kimseler, yine o tabaka arasında tulumbacılı
ğa veya pehlivanlığa hevesli gencleri himaye 
ederler, para sıkıntısı çekdirmeyerek hevesli 
~ldukları yolda şöhrete ulaşmalarını sağlarlar
dı; bu tulumbacıyı da uzun zaman Salacak ve 
Salıpazarı deniz hamamlarını kurub işletmiş 
Divitciler Sandığı reisi Yıkıcı İshak'ın büyük 
kardeşi Keskin · Hurşid himaye ettiği için ona 
nisbetle Hamamcının DilAver diye anılırdı; 
gaayetle dilber, yakışıklı bir gencdi; bıçkın 

meşreb, ~t.~~ıslü gezer, boyuribağh, bastonlu, ma
vi gözlüp (B,: Baston; Boyunbağı; Mavi göz
lük), -apik6 delikanlı idi. Aşağıdaki muhayyer 
köçekce onun şanında olub bir zamanlar ilk 
iki mısrası herkesin .ağzında dolaşırdı; Şarkı

yı yazan ve belki de besteleyen Hüznitnin kim 
olduğunu bilemiyorum : 

Çıkalım Bqlııri,aıına 

Mailim samur kaıma 

Y ar&şDUf ıahln baıına 
Elde giimiltlil kırbacı 
Eğri fesli tulumbacı 

Kopr)ı ayalı- ıtizel 

Yanıuıcı uıaiı gizel 

Tırabulus kuıalı ııtızel 

At narayı acı acı 

Eiri fesli tulumbacı 

Gel sineye ayvazım gel 

At vahşeti haylıoıım ııel 

Bıçkın civan şehbazım gel 

Gözüm nuru. baıım tacı 
Eirf fesli tııhımbacı 

Salacakda kurmuş hamam 
AJ futayla o gii) endam. 
Dolaşırken dayanamam 

Sensin gönül ibtihicı 

Eiri fesli tulumbacı 

Şirin adıı Di.lAverdlr 
Ş6hi h<ıbım semenderdlr 

Hllzninln bahtı yiverdir 

Alır giizellerdeıı bacı 

Eiri fesli tulumbacı 

Hamamcı Hurşid gümrük hammalbğından 
türemiş, iri yan, sınm · gibi bir herifdi, bıçaksız . 
dolaşmaz kaldırım kabadayılarındandı, bir ak- · 
şam Salıpazarındaki hamamı kapadıkdan son
ra kendi ayarında ve meşrebinde adamlarla iç
ki sofrası kurmuş, gece yarısından sonra da de
nize girmişler, fakat Hürşid bir dalmış, bir da- . 
ha çıkmamış. Mezkur . deniz hamamında daha 
önce ve sonra da böyle esrarlı ğlüm vak'aları 
olmuşdur. Hamisinin ölümünde yirmi yirmibir 
yaşlarında bir gene olan Dilaver vak'adan pek 
az sonra hamamcının dul karısı ile evlenm,iş
dir .. 

VAsıf HİC 

ntı...A. VER (İşportacı) - 1885 ile 1890 ara
sında Mahmudpaşa Çarşısı işportacılarından 

güzelliği ile şöhret bulmuş bir delikanlıdır; o 
zamanlar işportacıların hemen hepsi musevi, 
ermeni ve rum azınlıklarından iken aslı Kay
serili olan Dilaverin o yıla ilk atılan Türkler
den biri olması da, güzelliğinin yanında şöh
retinin diğer bir sebebidir. O tarihlerde Emrah 
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adında Erzurumlu kalender bir saz şairi, (bu 
zati 1845 de vefat eden Ezunimlu büyük hallt 
şairi Emrah ile karışdırmamalıdır). Bayazıdda 
Büyük Çatal Handa bir oda tutmuş ve· odasını 
saz meşkhanesi haline getirerek etrafına esnaf 
şehbazlarından saz heveslisi sekiz on nefer de
likanlı toplanarak, meşkhane, her akşam kuru-

· 1an bir de işret sofrası ile, «aşk olma~ yerde 
meşk olmaz» sözüne uyularak bir kalenderha
ne olmuşdu (B.: Emrahın Meşkhanesi); işte 

o meşkhanenin saz, türkü, divan, semai, koşma 
heveslisi talebeleri terzi, kunduracı, terlikci, 
marangoz, yorgancı vesaire esnaf çırak ve kal
faları arasına İşportacı Dilaver de katılmışdı. 
Emrahın meşkhane-kalenderhanesi, devrin rind 
ve kalender meşreb üdeba ve zürefasının, hü
ner erbabının da toplandığı bir yer olmuş ve 
iyşü nuş ile, saz ile, söz ile, aşk ve meşk ile 
hayli alemler yapılmış, bu cünbüşler iki sene 
kadar devam etmişdir; 1889 da bir hafiyenin sa
raya, Sultan Abdülhamide verdiği bir jumal 
üzerine meşkhane kapatılmış. Emrah da mem
leketi tarafına sürülmüşdü. Tophane ketebesin
den Üsküdarlı halk şairi Aşık Razi de Çatal 
Han meşkanesinin müdavimlerinden -olub İş
portacı Dilaveri bu munasebetle tanımış, sev
miş, ve delikanlının birden nazarı dikkati çeke
rek şöhretine sebeb olan şu manzumeyi ·yazmış
dır: 

Kaziyi aık geldi sere 
Göz takıldı geysulere · 

Saz evinde bir serv«e 

İtporiacı o dilbere 

01 alemi ıebinede 
Verdim gön(U ıııeşkhiııede 

Toplaııımıt cümle ıtmeller 

Okunur t'llrkii gazeller 

İnler iken- -sazda teller 

1ıı,ortacı o dilbere 

Ol i1emi ıebinede 

Verdim gönül meılı:hiııede 

. Cibnle esnaf ıehbazJan 

Mahıbublarm aşkbazlan 

Aldıkda ele sazlaıtı 

İşportact o dill>ere 

01 ilemi ıeb6nede 

Verdim ıönttl ıneılı:hanede 

Gtizellerm ıehclinesi_ 

Hem gaaye;Ue t&hlneıi 

Şuhlerln levendineııl , -

( 

,·,ı i 

i' i j;_ (. _- ,._,_: 

İşportacı o dilbere 

01 Alemi ıebiııede 

Verdim ıönill meıkhAnede 

Bir diivO.di sadi haylaz 

Henüz nevbat tize palaz 

Ruyi abmer yalaz yalaz 

İşportacı o dilbere 

Ol üemi ıelıiııede 
Verdim gönül meıkhAnede 

Gümüı topuk simin bilek 

Tığ gibi şehbaz civelek 

İşman aklım çelerek 

İşportacı o dilbere 

Ol Alemi ıebanede 

Verdim gönül metkhinede 

Eller vurur iken dümtek 

İstedim de payin öpmek 

Makbtiline geçince pek 
İşportacı o dilbere 

01 ilemi ıelııiıİede 
Verdim gönül meşkhiııede 

Hele çakub bir kaç kadeh 
Hicabın da attı o meh 

Mabınurlaplı çeşmei siyeh 

İşportacı o dilbere 
Ol alemi ıebiriede 

Verdim gönül meıkhinede 

Mestinelik hili tirin 

Ol biletin ~ derin 

Tattunbı lehi kevseriil 

İşportacı o dlllMıre 
Ol Alemi ıeiı'nedie 

- Verdim gönül meıkhinede 

Liltfu ilııan idilb bize 

Sihin baıuı koydu dize 
Namin. de söyleyim size 

ftı>ortacı Dilivere 
Ol ilemi ıebiııede 
Verdim gönül mep:hinede 

Vhf Biç 

DiLAVER (Kasımoğlu Mestane) - Onye· 
dinci asır sonlarında İstaıibulda kısa bir za-. , 
man ıçin büyük şöhret sahibi olmuş hamam 
dellakı bir delikanlı; anonim bir mecmada kı
sa hal tercemesi şöyle tesbit edilmişdir: cBur-



,-Dtı:.AVER (.Laz)\,·: .. ~ .45~. ·::-:-. JSTANBUL. 

savidir, Kasrmoğlu dirler Zeyıiilerden (Zeyni
ler, bu ismi taşıyan meşhur bir .tekkey:e nisbet
le Bursanın eski bir" seıntinin adı).-. Eyyamı sa
bavetinde Kayağanda (Bursada Kayağan Çar
şısı Hamamında) soydular, dellakı pak zeyni
ne koydular. Tahtı kadimin (Bursanın) ehli 
hava (serseri meşreb) yiğitlerinden İsmil Çebe 
(İsmail Çelebi) duyub alub Sobran'a kaldırub 
(Sobran Bursanın dağ mesiresinden) ve dahi 
Alimest'e vardı (Ali Mest Tekkesi Burca civa
rı dağlarında bir bektaşi tekkesi), asıkaane 

mestane can sohbetleri olmuş ki Mestane Di
laver dedikleri ondan kinayedir. Badehu bir 
tarik ile (İstanbula) getirdiler. Kebir Çardak
lıda (Kadırgada Çardaklı Hamamda) nam ve 
şan buldu. Dili uşşakı leylü nehar çarhı felek 
var döndürür sankim- fırtınaı kasımdır. Celladı 
bi aman çeşmi ahu, zeri halis ül ayar ta.ki ebru, 
damla yakut habab pehlu, hem dahi garki nur 
eyler hahımamı şem'i kafur misal endamı, des
ti zergeri muhabbetde geçmiş haddede:µ. futei 
siyah içre ol simin beden, ka'bı muşaşaın bus 
ider çimşir nalini erikei lahut ki. nüm:ayişine 
gökde melekler mebhut, .. Mestane. Dilaveı: nu
ri ha.ver misal tulu ile dericei halvetde futei 
gill.gun çatub nalin· .. _kilid asub payi . billurun 
muhkem basub uslü adab üzere . sinei · uşşaka 
kise urdukda kolun· itse. kemend · (yrkadığı) ol 
mürde biçare taze can bulmuşa döner. . Amma 
Mestane Dilaver şihabı sakıb · (gök yüzünde 
yıldız uçması denilen sür'atle akar gider ışık) 
olub sadrı sabık Kadı Ali Paşa aşıklarından 
(Kadı Ali Paşanın derviş kılık .kalenderlerin
den) sabıkaa hamamı mezkurun · • hanıma.lan 
destebaşısı (B.: Külhan. beyleri;· Destebaşı) Tı
rıl Baba dedikleri bir sihir idüb Dilaveri Belg
rad taraflarına aldı götürdü sene bin yüz üç 
cemazıyelevvelinde · · (şubat 1692). ki gaayetle 
şiddeti şita hüküm ferma idi». 

Bibl.: Tenbihül-ukuul. 

.. Muzaffer:. ~SEN 

. f' 

DUA VER (Laz) - 1885 . ile. 1890 arasında 
Cibali yangın tulumbası uşaklarından: ve. Ciba
li İskelesinin tek çüte do.lmuş. kayıkJar:ında iş
ler: şehbaz bir kayıkcı civanı olup bütün emsa
li gibi kara donlu, kara mintanlı, kara puşulu, 
yalın ayak, yarım. pobuçlu, koşarlı, .u·çarlı, pır
pın--haylaz delişmen..: oğlan iken Ayvansaray'
daki yalısınd~ oturan ve :Çeçe~ Paşa Kızı deni::
leh kırklık bir : ki.bar yosmanın oynaşı . olmtş,' 
haro:mefendi-· tar~fından, geceleri·. yaJıya_ alnı-, . ~ ·~ . . . . . . . . . . . .. 

maya başlamış, aslında ise uygu~suz takımın
dan old~ğu · için, .s~iı.u Çeçen Paşa kızının him
meti v~. oğlana aşırı muhabbeti-iİe tatliya· bağ: 
lanmış . bir :büyük soygun; korsanlık. ıria~erası.: 
nın da kahramanlarİndan olmuştur. .. . , .. 

Laz Diıaveri. Cip8cİi meyhanelerinde çok 
yakından tanımış Üsküdarlı alk ;şafri TÖphane 
ketebesinden Aşık Ra,zi bu hay~az ge~cin m~
cerasinı şöy l~ce anlatıyo_r : _ 

«Pırpırı oğlan yalıya gece. yarısından son
ra kayıkla gider, paşa kızı ,da maşukunu yal~
nın alt katında mahremi dadısının . :odasın~. 
pencereden alırmış. Fakat bıçkın oğlan yqbaz, 
lık edip aç gözü daima parada· ve . hediyede, 
muhabbet adına bildikleri de başka yoUarda 
olduğundan hanımı öpmek . sevmek şöyle dur
su.n kendisini dahi nigara · okşatmaz, sevdirmez 
imiş. Oğlanın bu haylaz çefasına .. tahammi.)Jü 
kalmayan . ·hanımefendi nihayet bir gece çap
kını .kovmuştur. . · 

. «Otarihlerde Haliç korsanlarından ve laz 
eşkiyasindan pelidi yezid bir -Pazarlı Harun 
varQ.ır ·ki· Kayıkcı · Dildver ·bu şakının bıçağı al
tındaki fayfalanndan biri, ve Pazarlıkın ga~ 
yetle makbulü· olduğundan onu· diğer. tayfasi 
gibi tehlikeli işlere koşup götürni.ez: imiş; Dila~ 
verin Çeçen· Paşa ·Kızı ile olan macer~sını da bi
litmiş, oğlan yalıdan kovulunca haşhaşa vermiş• 
ler ve yalıyı soymak için bir oyun hazırlamış"' 
lar. Dilaver bir yolunu bulm~ş, . «Ben :ettim, 
sen etme ... » diyerek kençiiı;;i:m h;mımına af et
tirmiş. Bir gece paşa kızı yosma h~:qı.m, l,(:ayık
cı civanı ile muradı üzere muhab~t~e. : iken 
Korsan Harun ile üç şerir\ ayakdaşı, guya ma
halleliden adamla~ş- gibi kayıkla gelerek 
aynı pencereden yalıya girmişler ve paşa kızı 
kibar fahişeyi sözde · oynaşı kayıkcı · civanı ile 
basmışlar. Dilaver talimli; kadiri şaşkın, kor
sanların ayaklarına kapa:nip yalvarmaya. başla-
dıklarında Harun : · · · 

- Hanımefendi.. ırzını bizden satın 'almak
tan gayri halas yolu y~ktur!.. demiş·. 

«Çeçen Paşa Kızı ile kilavuz 'dadı hatun ya
lıda yükte hafif bahada· ağır· ne va.r· ise korsan
lara vermişler. Fakat Korsan Harun· ile adam
ları Ayvansaraydaki yalının altından ayrılır 
ayrılmaz deniz polisi tarafindan yakalanmış
lar. Harun, Dilaverden: 'hiç bahsetmeyerek Çe
çen Paşa Yalısını soydukl.anµı itiraf etm~ş, po-. 
lis yalıya muracaat ettiğinde i~, Çeçen Paşa 
Kızı hala mahallenin külhanbeyleri .·. tarafın-
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dan basıldığını. zannettiği"' için; şaşırmış; ne di
yeceğini bilememiş,. «Yanlışlık olacak, · bizim 
yalıya hırsız, ,korsan girmiş, değildir, bir -şeyim 
çalınmadı! ... » demiş. Polis işin içinde· -bir bit 
yeniği olduğunu anlamış,. ve Çeçen Paşa Yalı
sını göz hapsine. almış; Soygun vakasmdan son
ra Kayıkcı Dilaver ayağinı yalıdan kesmiş ise 
de hanımefendi de hasret ateşi gün günden zi
yadeleşerek bıçkiıiını yıne paralar, · hediyeler 
vadi ile yalıya getirniiş, ·ama delikanlı ·kayıkla 
gelip de penceredeıi"'içeri' girerken poHs tara
fından yakalanmış; ~aten uygunsuz olarak bi
lindiğinden karaköldii dayağa· yatırilırica ma
cerası:nı başından sonuna kadar. bülbül· gibi an~ 
latmış, Çeçen Paşa, kızının kırmızı gömleğinin 
yeni yakası da meydana çıkmış, lakin hanım
efendinin küçük kız: kardeşi haremi :hµınayun 
saray lılanndarr ölduğu için vakanın namus ta
rafı örtbas edilmiş, Dilaver de Korsan Harının 
tayfası olarak tevkii edilıtı.iş'. au sefer ·yosma 
hanımefendi zabtiye nazırı ıiaşah~- ay;iklarına 
düşmüş, oynaşi 'kayıkcıya nik~la - varacağını 
söyleyerek tulumbıı.cıyi kurtarm~ş-, "d~ltaban 
oğlan da paşa yalısına· iç güVeyiii · olarak gir
miş. Bir gün Dilavere. sormuş, bu. nikah :işi bi
dayette niçin olmadı demiştim, «Hanımım tek
lif etti, ben çapkınlık ,ettim,- razı· olmadımdi..» 

demişti. Korsan Harun bu vakadan sonra Ye
mene asker olarak gönderilmiş; iki sene kadar 
sonra oradan 1,taçarak yine_ ,Ayvansaraya gel
miş, fakat gelçiiğini~ t~zin -d~ .Hidır ~dmda on
beş yaşlarınd~ llir la~ çqcuğu ·tarafı~cİan bıçak
lanarak öldür~l~iiştür,, bu cinayet için Hıdi
rın para ile tutulardı korsan{ Dilaver hesabı-
na öldürdüğü söylendi.idi..»· · _ · 

Aşağıdaki semai; bu ; :macerayı nakleden 
.Aşık Razi tarafından Çeçen 'Paşiı Kızının ağ
zından hezel yollu yazılmıştır : 

. · s·EMAt . . . 

Nbıın Diliv-er; 'henüi bat a'ver 
Siyehpuş server, göntıl pek. sever , 

Ayaklar eller, müşekkel ditber 
Gamzesi gammaz, mürihik canbaz · 

Yalı uşağı ipden kuşaiı 
Yalın ayağ~ yalın ·yanağı 

Elde bıçağı, yok solu sağı --

Din imıÜıı --a·z; gözü kanlı liz 

Semtin CibAli, itibardan hal~ 
Eclaf emsali,cümle , ;hili. 
Tulumbacı m/~yledi~ 'vüi .· 

:·.::.-.::. . 

Gel itme sen naz, ey şuhi tannaz 

, Ey ısuhi dilbaz, ısehlevend §ehbaz, 
·Heni bülend avaz bir hüma pervaz, 

Gaayede kurnaz; ·serkeşce bir' ·a:z, 

Teşfirin niyaz, · eyleriz bu. yaz; 

-Afeti ~ansın, gaa:yet yamansın, 
Şahi bütansın, hem bi amansın, 

Canlar yakaiısın, evler yıkansın, 

Pırpın haylaz · bir deii poyraz, 

Görüp sen mahı, şaşırdım rahı 

Gönül ·pena.hı kayıkcı ısa.hı 

Gel alma ihı, çoktur günahı 

. Yalıya bu yaz, gel· ey servinaz· 

·· Hanımdan davet; _kasdi- muhabbet 

Ey -m~lek, suret; terk eyle vahşet 
Gamzenle , dad et, nigan ş§:d et . 

Ey, h,üma pervaz, ey şuhi şehbaz . 

Kara don ı:iiintaiı, serpuşun kara 

fülra kakülün düşür kaşlara · 

Düşüb yalvara, kız ayaklara: 

· Aman ey Ayvaz, .şıkırdım palaz 

· · · · · Bu Çeçen Kızı, dıinila' -sakızı . 

Seher yıldızı, altin yaldızı 

Pek çekmez nazı, hürikar ba1di'zı 

. Yola gel biraz, biçlnnı~ yobaz.,:. 

·Yüreğin yağı, cilııiasun ağu, 

Seri, l.az kopuğu; gülle topuğu 

· Var ile yoğu, köhne kayuğu. 

-Bir dahi anmaz, kesersiıı ayaz 

-~ı . '-• ,_ 

Visıf HİÇ./ 

DİLAVER (Mestanın) - 1317 (189~1900) 
_de Üsküdarda Rumeli muhacirlerinden -Mes
tan Ağa adında f-akir hır seyyar· berber'in oğlu 
ondakuz yaşında gaayetle "dilber bir delikanlı 
idi. Tütün kaçakcılığı · y~luna sapdi'.. ·::aüy{ik bir 
kaçakcı şebekesinin· malı olarak Merdiven Kö
yünde yahud İçerenköyünde birine teslim edil· 
mek üzere Lefkeden üç at yükü tlitüiı getirir
ken oranm. ruml;ırı · _at1i bir ulak· çıkarıp reji 
kolcularına ihbar etmesi. için . Büyük ~akkal 
Köyü papazına haber yoİlamışlar; · papa:zm ih
ban üzerine de üç nefer hı~at kolcu, kaçakcı
ların daima tercih ettikleri __ yolda, Samandıra 
ile Sarıgaazi . arasinda . Saz ,·Der~l üzerindeki 
harab köprüde pusu kuı;piuşlar; ·nnaver gece
leri yol alır, "gündüzleri 'issiz dere "yataklarında, 
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korularda gizlenir uyurmuş. Bir seher vakti 
Saz Deresi üstündeki mahud köprüden geçer
ken üç hırvat kolcu tarafından sarılmış. Kol
cular delikanlıya adı ile hitab ederek: - Di
laver teslim ol! .. diye bağırmışlar. Kaçıp kur
tulamayacağını anlayan gene kaçakcı da tes
lim olmuş. Fakat delikanlının güzelliği hırvat
ları melanet yoluna sevk ederek üstüne çullan
mışlar, dere içine sokarak kötü arzularına ceb
ren nail olmak istemişler ise de Dilaver boylu 
boslu ve pençeli olduğundan üç canavar herif- . 
le boğuşmuş ve üçünü de sille yumruk hayli 
hırpalamış, nihayet içlerinden biri z~vallı gen
ci tüffenkle vurmuş; diğer iki kolcu da yerde 
ağır yaralı yatan Dilaverin üzerine silahlarını 
birer el boşaltarak genci kahbece öldürmüş. 
Sarıgaazide Alipaşa Çiftliğinin çobanı faciayı 

gizlendiği. fundalıkda11 bütün safhalan ile gör
müş. Kolcular Dilaverin üstünü· de soydukdan 
sonra atlarla beraber vak'a yerinden süratle 
uzaklaşmışlar. Şahid Çoban beni de öldürür 
korkusu ile vücudunu kaatillere belli etmemiş. 
Fakat hemen o gün Maltepe zabıtasına vak'ayı 
tafsilatı anlatması üzerine, Dilaverin kolcular
la bir silahh mücadelede . değil, teslim olduğu 
halde şeni bir tecavüz · yolunda öldürüldüğü 
anlaşılmış. Kaatil kolcu hırvatlann Reji İda
resinin ecnebi rüesası tarafından himaye edil
miş ve memleketden kaçırılmış olduğu söylen
di. Dilaverin Karacaahınedin Saraçlar Çeşme
si civarındaki eteğine göınüıldüğünü duymuş

dum. Saz Deresi Köprü başında da, üzerinde 
yazısız bir taş bulunan bir kabri için de Dilave
rin mezarıdır denilirdi. Aşağıdaki mersiyeyi 
(ağıdı) delikanlının arkadaşlarının recası üze
rine yazmışdım : · 

lstanbulu kırk yıl gezdim ıeıceli 

Görmedim omııı gibi cQze1 

Kara kara milrdüm gözler gamzeli 

Allaıarak haber verdi 70lcuJar 
Dilivere kıymq bihı koleıılar 

Çeker 6a at :,ilkti tiittinil 

Paket fiıek hem doldurmuı ilııtünil 

Seher vakti kolcu kesmiş öİıllnii 
Ağlaşarak anlatıyor yolcular 

Diliveri vunnlli nıiınerd kolcular 

Duman dunıan ,bıyık yeni terlemiı 

Civanı satuıb da alacak bahtlı 

thbar iden Bakkal Köyiinden k~lt 

Ailaıarak söyler btittin }'O!cular 

Dili.vere kıymış iblis kolcular 

Bir diııeyken o ıah htiban içinde 

Cebkeni poturu al kan lçiııde 

Kanın vebali _o urum piçinde 

Kan ağluyor gören biltiin yolcular 

Dili.veri vurmuş alçak kolcular 

Selviden bir dal kırılmış yatıyor 

Kara gözler açık kalmıış bakıyor 

Kolcu celladlara linet saçıyor 

Ağlaşarak derdleşİ)'or yoleular 

Dilavere laymış sefil kolcular 

-Mestan Ala başııu vursun taılara 

Seher Hamın aju katıın aşlara 

Haber verin cümle arkad:aılara 

Ailaıırlar bakub balmb yolcular 

Dili.veri vurmuş kabbe kolcular 

Reci oldu devlet içinde devlet 

Kolculan halka idiYor savlet 

Cökdü memlekete ye'sUe zulmet 

Ağlaşıyor gelüb geçen yolc,ıılar 

Dilavere .kı.)rmış o... kolcular 

Dilaver dlr yaşım henllz ondokuz 

Canıma kasd· eden öç kara domuz 

Nefsi şa~y)e iiçti de kuduz' 
Ailaşıınk şıihid olun yolcular 

Teslim olmuı iken vurdu kolcular 

Uç at yükö tütün aldım Lefkecleıı 

Köpiirmiiş unım1ar lıased öfkeden 

~ iken Sar Derede Köprildeo 

Haber verin ~· kutlar· ,oleiılar 

V1ı1~ beni kahbe alçak kolcular 

Dur dediler söyleyerek aılunı 

Teslim oldum aldılar t1ç atımı 

Olur mu tütiine nim.us satımı, 

Nil muradlıkla kudurdu ~lcUlar 

Kudunıb alçakea wrdu. kolcular 

Kolcu dedikleri ilç pki bırvat 

Siretin aynam müstekreh ıııırat 

Bende de niınus var kal'ai p8ltd. 

Reci frenk muhbir w:un, yolc,alar 

Dili.veri vurdu bırvat kolcular 

ISTANBUL 

Güzel icliın bir nevclvan ıııerd idbn 

Mihnet çekdim. bir gün ytıztı görmedim 

Saz Deresi Köprlisildiir meı]ıedim 

Unntmay'ın fatihayı yolcular 

Dilaveri bunla vurdu kolcular 
Viıııf HİÇ 
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DlLA VER (Sı.nkhamamlı Kürd) - 1897 
ile 19_00 arasında Cibali yangın tulumbası san
dığı uşaklarından ve tulumbacıların şakilerin
den adem ejderhası bed tıynet, bed ahlak bir 
rezil; Yemiş İskelesi sırık hammallarından olup 
Cibali tskelesindeki meşhur tulumbacı kahve· 
hanesini işleten Gürücü De~i Harunun evladı 
manevisi Gürcü Reşid ismindeki delikanlının 

kaatili. 

bir müddet işret edip eğlendikten sonra ak
şama doğru Cendere Boğazı denilen tenha kır
lığa uzanarak orada tasarladıkları mel'anete 
muvaffak olamayınca Dilaver gürücü gencini 
dört yerinden bıçaklayarak katletmiş, öbür 

iki kürd korkulanndan kaçmışlar, Dilaver kur
banını çırıl çıplak soymuş, çoraplarına varınca 

üstünde ne varsa almış, uryan cesedi d·e bir ça
lılığın içine atmış, sonra büyük bir soğuk kanlı'" 
lıkla Cibalideki odasına gelmiş, niyeti ertesi 

Gürcü Reşid de aynı sa_ndığın uşaklarından 
bir tulumbacı idi, 19-20 yaşlannda resim gibi de- sabah erkende_n İstanbul'dan kaçıp savuşmak 
likanlıydı, uzun boylu, pençeli, bıçkın meşreb, imiş. Fakat gece yarısı olduğu halde çırağının 
sandığmın uşakları arasında bir ateşpare idi. Ci- dönmediğini gören Deli Harun kara.kola mü
hali tulumbacıları ile karşı taraftan Tersaneli- racaat ederek Reşid'in başına bir. kaza gelmiş 
lerin uçanları, ustası ile çırağının adını birleş- olacağını bildirmiş ve Kağıthane'ye kimlerle 
tirip Cibali Kahvehanesine Harun Reşid adını gittiğini de söylemiş. Cibali komiseri hammal 
koymuşlardı·: _ Harun Reşide gidelim, Harun Dilaver'in odasına geç vakit geldiğini tesbit 
Reşidin Gürücü çayı bir yetde yoktur, Harun ettikten sonra etrafı sarmış ve şeririn yakalan-

Reşidde falanı masını sabaha bırakmış. Dilaver sabahın alaca 
· ·· d.. ı d aydınlığında yatağını, sair pılı pırtısını toplamış, gor um.... er-

Körel Diliver 

(Resbn: S, Bozcalı) 

lerdi. !stanbul'dan kaçmak niyeti · ile · sokağa çıkar 
Bir ara İstan- iken yakalanmış, Reşid'in gümüş saati ile yine 

bul'dan uzak- · gümüşten saat kordonu üzerinden çıkınca in· 
!aşmış, Kirmas- kara mecali kalmayıp cinayetini itiraf . etmiş. 
ti'ye gitmiştim, Dilaver idama mahkum oldu, fakat cezası Sul
Gürcü Reşidin tan Hamid tarafından müebbed pırangabendli
sandık omuz· ğe çevrildi, ve zan ederim ki Sinop yahut Ro_
iaşlarından sı- dos zindanına gönderildi. 1908 meşrutiyetinde 

r ı-k hammalı _ affa uğrayıp çıkmıştı, Kahveci Reşid'in kaati
Kürd Dilaver lidir diye gösterilir, şehir de eblehane bir gu
tarafından Ka- ru~ ile sanki bir kahraman gibi dolaşırdı. Müiı·· 
ğıthane civarın- takim Allahın işine bakın ki 31 Mart Vakasın
da Cendere Bo- da, ne maksat · ile dolaştığı bilinmez; Meclis'i 
ğazında katle- Mebusan civarında dolaşırken bir serseri kur
dildiğini orada şunla beyninden vurularak ölmüştür. Kendisi
işittim; insanın ni cinayet davasından tanıyan bir jandarma 
bakmaya kıya- tarafından nişan alınarak bir şerir ortadan 
ıµadığı bir gü- kalksın diye kasden öldürüldüğü de söylendi 
zeJliğin vahşi- idi. · 
yane ifnası kar-
şısında nefretle 
irkildim. 

Bir Cuma gü
nü Reşid usta
sından izin ala
rak Dilaver ve 
yine kürd ham
mallardan d i
ğer iki tulum
bacı ile Kağıt
haneye gitmiş, 

Kürd Dilaver türlü rezilliklerinden baş· 

ka esrarkeşdi, iri yarı, dev yapılı, sakalı mat
ruş, pos bıyıklı korkunç bir adamdı ; bütün em· 
sali kürtler gibi aba yelek, kısa diz çakşırı, bal
dırlarında uzun konçlu kürd çorabı, ayakların-

da kaba kürd yemenisi, başında da keçe külah 
üstüne burma çenber sarardı. «Sebah ve J oail· 

' lier» fotorafhanesi tarafından yayınlanmış meş
hur İstanbul resimlerinden bir sırık hammal-
ları resmi vardır, bu resmin sol başında ki adam 
işte bu kaatil Kürd Dilaver'dir. 
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Kahveci Deli Harun'a gelince, adamcağı
zın aslında lakabı deli, çırağı Reşid'in feci ölü
m.ünden sonra büsbütün oynattı. Toptaşı Tı
marhanesine girdi. Gayetle namuslu, cömetd, 
hakikaten merdi meydan bir zat idi, 1314 (Mi· 
ladi 1896) senesinde bu Harun Ağa ile bera
ber Cibalideki kahvehanesinde çalgılı kahve 
yapmış idim, ikimizin de yüzü gülmüş, Allaha 
bin şükür hayli para kazanmış idik, o ramazan 
mazlum Reşid de canla başla hizmet etmişti, 
gariki rahmetler. Şu ayaklı maniler o ramaza 
nın hatırasıdır : 

Adem aman ... şide bak 

Ayağında kamerçlni, şahin bıışda dalfesi 

Levendine reftlir ile şu Gürcü Reşide bak 

Adem aman ... şide bak 

Böyle alım, böyle çalım, kaşın gözün şu nakşı 

Yüzbln civan içersinde var mı bir kişide bak 

Adem aman... şide bak 

Efendhne bir köpüklü taze Yemen Ka!b.veııi 

Diyen bülbül gibi sesi kulak ver işide bak 

Adam aman... !lide :bak 

Şirinedir bıçkınlığı hizmetinde pervane 

Etrafında pervaneler şu !lir ü hurside bak 

Reşid'in kabri Ayvansaray Kapusu dışında 
Yavedud Camiinin karşısındaki. mezarlıkdadır, 

ağabani sarıh bir fes bulunan baş ucu taşında 
güzel bir rik'a ile yazılmış kitabesi şudur: 

Mı minel mevt (tilik ile) 

İbretle bak !lU kabrimin taşına 

Neler gelmiş ben civanın başına 

Kürd pelidin hançerile vuruldum 
Henüz •basmamışken yirmi yaşına 

Cibali kahvecisi Gürücü Harun Ağanın evladı mi.· 

nevisi olup Cendere Boğazından şehiden v~fıit iden Gü

rücü Gen,;ı Re!iid Ağanın ruhi için rizaen l\ 'b. el fatiha. 

Sene 1314, 

Kabir taşındaki ölüm tarihi yanlıştır, zira 
1314, benim o kahvehanede çalgılı kahve yap
tığım senedir ki Reşid hayatda idi, kaldı ki o 
tarihten bir sene sonra dahi kendisini görmü
şümdür. Reşid'in katli 1315'den, 1897'den son
radır. 

Vasıf HİÇ 

DİLAVER (Sübhandağlı) - 1885 ile 1890 
arasında Ayasofya sıra kahvehanelerinin birin
de mürahik bir kahveci çırnğı, devrin kalen
der şairlerinden Nebil Kaptan tarafından şu 
manzume ile övülmüşdür (B.: Nebil Kaptan): 

Sırakahvelerden gel bir geçelim 

Yürü be canım be kahve içelim 

Kadife dıöşeme fagfuri fincan 

Kaydında olma da çırak seçelim 

Qiilpenb-e topuklu bir nazik elli 

Kakülü mü!lkini som sırma telli 
Bıçkın meşrebliğ\ gaıMeden belli 

Hem de bir hoş sacla çırak . seçelim 

Kaşlarm üstüne eğmiş dalfesi 

Çatuk ebrüvinı moskof nıifesi 

Ruhhleri andırır gülg:un canfesi 

Yolunda can feda çırak seçelim 

Ayaklar koşarlı uçarlı feti 

Tığ gibi cilism kiilheni edi 
Perçemden topuğa hüsnü nev peyda 

Bin içinde yekti pırak seçelim 

Peşkiri omuzda çapkın afili 

Şakakda gonca gül ya karanfili 

Gören kalenderler alsın fitili 

Vaıhşet üzre hatta çırak seçelim 

Göriib çakır pençe bir şelıbaz ahu 
Nebil coşkunluğun üstünde Yıibıl 

Çekib Hacı Bektaş pirime ·bir hu 
Dağ uşağı feti çırak seçelim 

Yirmidört ayardır som altım başak 

Sübhandağhdır o Diliver Uşak 

Sarkıtıb topuğa belinden kqak 

Şöyle hüsnü anda çırak seçelim 

Yokdur Diliverin üstüne çırak 

Değer be aşkma nakdi can bırak 

Getir be çapkınım topuk vurarak 

Bir turunç köpüklü kSJhve içelim 

Nebil Kaptanın yakın · dostlarından olmuş 
Üsküdarlı Aşık Razinin rivayetine göre bu 
Sübhandağlı Dilaver boğazı tokluğuna, pir aş
kına Nebil Kaptana uşak olmuş, aslında çok 
kiymetli bir gemi mühendisi o-lan o kalender 
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aşıkdan bu sanatı ogrenmiş, ve İstanbulun çe
kek yer !erinden birinde namlı ustalardan biri 
olmuş, Z.eyrek Yokuşunda bir konak satın ala
cak kadar da zengin olmuş. 

Vasıf HİÇ 

DİLAVER AĞA (Karapınarlı) Konya 
Karapınaİ:dan bir halk şairi; Memleketinden 
pek küçük yaşda bir jandarma kolağasının ev
ladlığı öksüz ve yetim olarak çıkmış, sonra ha
misinin yanından da kaçarak 1870-1875. arasın
da 14-15 yaşlarında İstanbula düşmüş, Ayasof
ya Hamamında natıT yamaklığı,. uzunca bir 
müddet devrin ünlü vezirlerinden Münif Paşa 
Konağında uşaklık yapmış ,sonra işini tama
men ayyaşlığa vurarak bir haneberduş olmuş, 
yıllarca meyhane meyhane dolaşarak kahveha
ne, hamam peykelerinde yatmış, 1900-1905 ara
sında elli yaşlarında hasta olarak sığındığı Da
rülacezede ölmüşdür; ülfet, sohbet ve muhab
betleri ile haşrolduğu meyhane miçoları ve 
meyhaneler üzerine yedi koşması vardır; bu 
koşmalar, yukarıya naklettiğimiz kısa hal ter
cemesi ile beraber Üsküdarlı halk şairi Aşık 
Razinin evrakı metrukesi arasında bulunmuş
dur; Razi, Karapınarlı Dilaver Ağanın bir di
vanı bulunduğunu kaydetmiyor.. Koşmaların

dan Dilaver Ağanın ortanın çok üstünde bir 
şair olduğu görülmektedir. 

I 

Yolunu tez -buldum hoş kokusundan 

Dedi bir nevcivan didefor rdşen 

Girdim de meygedenin dar kapusundan 

Dışdan harab amma içinde gölşen 

Mektebi hikmettir tezgahın ·baııı 

Efiatıın pişirmiş mercimek aşı 

Güzelin çehresi gözleri kaşı 

Aşık mahzun gerek miişuklan şen 

Vardır bir oynaşı her kalenderin 

İlmi nw!lıabbetin · şerhi pek derin 

Piyi mihrabı aşk olmuş dilberin 

Yükselir o güzel ayağa düşen 

Dilaver sen de var çek şu fetayı 

Nigahı mestmıe şu mahlikaayı 

Pirpiİi lnyiifet bürehne payı 

Hayat bir rüyadır diJnı deiiıeıı, 

n 
Rıth hüsnün ile heri gel dilber 
Doldur ey siki şu şişbaneyi 

Kalender aşıka badedir rehber 
RO.şen iden sensin bu meyhaneyi 

Gümüş topuklarla dayı revişli 

Kalem parmaklarla keklik sekişli 

Şıklı.rdımlık · şanı pek nümayişli 

Gel ihya et siki bu mestineyi 

Kadei çeşmiden içenler serhoş 

Doldur doldur da gel siki durma koş 

Sensiz bu meygede ruhsuz cansız boş 

Yak şem'i hüsnünde bin pervaneyi 

Örtme mecbunınden öriıne ey alui 

Nukli bidie olsun şu çakıl peblti 

Acı Dilavere insaf be yahu 

Kes aşık aldatan o teraneyi 

m 

Balıkpazannda nedir bu halet 

Her sokaıkda iki sıra ıneygede 

Durmuş kapularda bir peri sdret 

Gelüb geçenleri davet itmede 

Ah miçolar ah o rum kopilleri 

Ne de tatlıdır be peltek dilleri 
'ı:? 

Gönül yuvasının. ebabilleri 

Karanfilli güllü taze akide 
--,-.... , . ._ 1 ~Y_,.(';-,. ; , ;_ _ _:;~~J' . ' : f 1 

1 
:,,,: .i ' 1 

Adalıdır cümle yosma uşağı 

Topukla öpüşür şalvarın ağı 

Türlü cilve yapuk naz tumturaiı 

Çatık kaşları var üstelik bir de 

Talimli pedimu fmd'ıkcı canbaz 

Kevresi la1ini bediva sunmaz 

Dilaver onlardan bıkmaz US8'11DBZ 

Küser barışırlar ikide birde 

iV 

Oldukda şiribülleyli vennehar 

Balıkpazarına vardım seheri 

Gözle gönül taze derdim bişümar 

Gördüm şeh9ırağı hüsün bir peri 

ı ı ! : , !C ~Ciili!I 
Bir yalun ayaklı yalım yüzlü şah 

Sakız .mahbubıındaıı . onbeşinde ı:ıiah 

Sarmış etnifını bir nice gümrah 

Put gibi taparlar urum dilberi 
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Saçı kız kesimi bir hoşea uzun 
El ayak kesimi ne güzel mevzun 

Ya yosma kesimi körpe lhorozun 

Çileden çıkarmış bu Dilaveri 

V 

Bir !iikırdım kopuk haylaz elinden 

Bu şeb ti be sabah koltukda çakdıın 

Piyi müşekkele zülfü telinden 

Ergirili ruma abayı yakdım 

Ormanos'un şılhım körpe fidanı 

Esmerin güzeli pek sıcak kanı 

Söylıı ,hamamcıya yaksun külhanı 

Ziri gamzesinden işman çakdun 

Dilaver dil aldın kifir elinden 

Sarsıldı meygede ti temelbıden 

Hem kor hem kıskan seher yelinden 

Menzilinde mihmanı itte şıkırdım 

VI 

Biri Kwnkapuda biri Balatda 

Biri Galatada İlasköyde biri 

Arü namusunu pazarda sat da 

Sevüb kopukları dolaş serseri 

Pandeli Hiristo Tornayla Eltim 

Meyhane miçosu dört yosma kesim 

O ·boy bos güzellik dördü de resim 

İkisi adalı ikisi şehri 

Sonu yok deryayı aşkda dialganın 

Biri Ormanos'un biri Zmdan'ın 

Biri Samıçh'nm biri Taşhan'ın 

Uşaklan yekti urum dilberi 

Zangoç keşiş despot perverdesi hep 

Sikti şarabı kevser ş~kerleb 
Alcıllar oynatır hüsnü müzehheb 

Ger-m4bede bir gör o dört Jdımlri 

Şehri İstanbula mahsus güzeller 

Şinma yazılmış koşma gazeller 

Kopsun sazındaki şu çelik teller 

Raksa topuk vurur iken !her biri 

Miçolar yolunda olduk da müflis 

Gülerler biline şimdi bak lds kfs 

Dört peri stlretin dördü de iblis 

Yolduk dirler imiş kaz Dilaveri 
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v:a 
Adalım adalım şalvarın ağı 

Sallanur yürürken sen tıkır tıkır 

Nidem sen ,var iken altun ıbaşağı 

Yolunda ifiisla kaldmı tam takır 

Çimşir nalınlarla dayı revişin 

Hile düzen üzrıe her sözün işin 

Ayak işrnanm verirsin peşin 

Kaçarsın sonra hey pençesi çakır 

Ey Vezirhanının sekisi afet 

Nedir hu nim uryan cazib kıyafet 

Bir dle raksa çıksan kopar kıyamet 

Sen topuk vurdukca gökyüzü yankır 

Adalım adabın kara şalvarlım 

Yeter DW.vere bu caka çalım 
Gel seninle biz buradan kaçalım 
Altun adım olsuın seninçün bakır 

. ;,c_.,_, 
} •· ·:-r~ 
:: :.:.:...:._'. .. '· 

Karapı:narlı Dilaver Ağanın, bir uşak da 
olsa, Münif Paşa gibi ilim ve irfan sahibi _ bir 
vezirin konağında hayli mürekkeb yaladığı ay
dın olarak görülüyor. Bu koşmalar üzerinde 
Aşık Razinin de tashih yollu bir az kalem oy
nattığı tahmin edilebilir. 

Vasıf HİÇ 

DİLAVER BABA - Geçen asırda yaşamış 
bir kalender bektaşi babası ve şair; Kız Dimitri 
adında bir meyhane köçeği için bir şarkısı ile 
Galatada Kız Diıno'nun meyhanesi .için yazılmış 
uzun bir manzumeSi vardır, en az üçyüz beyit 
tahmin ettiğimiz meyhane manzumesinin büyük · 
bir kısmı kaybolmuş, başdan 17 kit'ası ile son· 
dan 7, ki cem'an 24 kıt'ası ka:Imışdır (B.: Diınit
ri, Kız; Dimonun Meyhanesi). 

Di~aver Babanın kabri Kazlıçeşmede Peri
şan Baba Bektaşi Tekkesinin mezarlığında olub 
bektaşi taç taşıyan taşındaki manzum kitabe 
şudur: 

Hil dost 

Bu kabrin sahibi Dil.iver Baba 

Gezıdi yıJın_ ayak sırtında aba 

Cemal aşıkı hem seyyahı alem 

Nakkaş ve attat ve şah-- idi hem 

Travnikli idi kalender kli 
Ateşi aşk igre · semıender idi 

Yok idi üstünde kul .hakkı anın 

Ka,ygusunda deiil idi cihıinın 
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Beli mesti müdıim ıımmii pik idi 

Kıisi rahil çaldt o bi lıiik idi 

Nazan ·d!ikkatle ,bak şu bilytine 

TiirDı imiş meğer anın fevtine 

«Uryan geldik biz bu germibeye hıi 

Yine uryan çıkub göçeriz deyıl» 

1288 (1866) 

Vıiınf HİÇ 

DİLAVER ÇAVUŞ (Mehmed) - Tersane 
çavuşlarından aslı Danimarkaiı bir mühtedi 
olub 1880 ile 1885 arasında geçen gencliğinde 

macera.il hayatı ve aşırı . derecede güzelliği ile 
İstanbulun ava.mi şöhretlerinden olmuşdu. Top
ha.,ıe kete besinden Üsküdarlı halk şairi Aşık 
Rı1zinin evrakı metrukesi arasında pek yakın
dan alakadar olduğu bu delikanlı hakkında 

müstakil bir deftercik çıkınışdır. Razinin an
lattıkları-na göre Danımarka sancağı çeker 
Hadsund ( ?) adında bir yelkenlinin tayfası 
15-16 yaşlarında bir gene iken Londra Limanın
da yatarlar iken kendisinin meclubu olan kap
tanını sekri hal ile cerh ve katletmiş, ve gece 
denize atlayarak iltica ettiği bir Yunan yel

kenlisinin kaptanı tarafından himaye edilerek 
Akdenize kaçırılmış, ve 1882 den 1885 yılına 

kadar üç sene Zefiros isimli bu gemide . Hiris
to Liparoti adındaki hamisi kaptanın zenanesi 
olarak kaldmışdır. 1885 yazında rakı ve şarab 
yükü ile İstanbula geldiklerinde Galatada Kö
mürcü adı ile meşhur koltuk meyhanede Aşık 
Razi ile tanışmış, yunan gemisinde çekdiği 

cevrü cevafiyı anlatmış, korsan kılıklı yunan~ 
lı gemicilerin elinde adeta bir esir gibi yaşa

d~ğını ağlayarak söylemişdir; büyük kalender
lerden Aşık Razi hiç tereddüd etmeden 19 ya
şındaki Danimarkalı gemiciyi o gece meyha
neden kaldırdığı pırpırı kılığı ile evine götür
müş, on gün kadar yaninda alakoyarak sakla

mış, kılık kıyafetini müslüman Türk zeynine 
sokmak ile de kalmayarak adı Knut Hansen 
(?) olan genci ikna ederek ona islamiyeti ka
bul ettirmiş, ve Üsküdarda Bulgurlu Köyünde 
.büyük bir sünnet düğünü yapdırmış, delikan
lı Mehmed Dilaver adını almışdır. Yunanlı 

Kaptan Hiristo Liparoti parasını çalıp kaçdığı 
iftira.si ile İstanbul zabtiyesine ihbarda bulun
muş ise de müslüman olan gencin izi tama
men kaybolmuş ve Dilaver, yine Aşık Razi
nin delaleti, şairin bahriye ümerasından bir 
dostunun himmeti ve nihayet gencin de kendi 

isteği ile Donanmayı Hümayuna gönüllü ne
fer olarak girmiş, Heybetnüma Zırhlısı efra
dı arasına verilmişdir. 

Aşık Razi . Danımarkalı: mahbub gencin 
buraya kadar olan ahvali için bir de manzume 
kaleme almışdır ki şudur : 

. ,;: 

Gemici şehbazım Danimarkalı 

Beyaz forma giyer mavi yakall 

Sıvar da pantol'IIII. paçalarmı 

Yalın ayak topuk vurur cakalı 

Bülbülümdür Bahri Baltık kopili 

Benim ile mulhabbeti kuşdili 

Hurşid oldu viran gönül kandili 

Fitilini cundabaztm yakah 

Doyum olmaz mestinelik bi.line 

Bıçkmhk şanından Y'filü bıiline 
Aguuşimde bakdınrken filine 

Kuzu olıir buzlu, 'ülke çakalı 

Kab,vehine, hamam, b~tan, bağ, bağçe 

Sefa sürdük gezdik on gün on gece 

Bir de düğün yapdtm o güzel gence 

Hüsnii arttı sünnet kam akalı 

Yaş ondokuz duman duman ıhataver 

Knut Hansen oldu Mebmed Dilaver 

Gidüb bir giin Tersaneye beraber 

Bir dost bulduk gaayet ile arkalı 

Dilıiverim şimdi kalyon neferi 

Tasvirinin işte gelmişdir yeri 

Kıyafeti, sima, ayak, elleri 

Bir içim su oldu Daııimarkalt 

Zırhb Heybetnümi olmuş (inesi 

Slrllla perç,em.ler üstünde dalfesi 

Rengi rıiye reşk ider hind canfesi 

Kuşağında palaskası tokalı 

Ya o ince belde o al kuşağı 

Ucu sarkar şöyle belden aşağt 

Tersinenin o tığ gibi uşağt 

Usturaya yeni vermiş sakalı 

Yalın topuk nümayişi pek hoşdur 

Bıçkın rıevişlidir sanma sarhoşdur 

Gönül tatarım peşinden koşdur 

Çevre ile işlemeli markal~ 

_, 
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Pi bürebııe siııe küşi civelek 

Gemideki efrid' qzında melek 

Kaptan baba görüb- beiendikdo pek 

Oğlana bu lakabını takalı 

Kıııın kara pyak yazın ak keten 

Albenili lorma ııereri fiten 

Sefinei aııka açdıkda yelken 

Alkııı tutar Boğaz iki yakalı 

Sünnet düğünü üzerine de şu tarih kit'ası~ 
nı yazmışdır : 

Rizi ağam bana tarihini yaz 

Diye Diliverim ittikde niyaz 

Yirmi yaıı ile çıkdı t4ribi 

«Siinnet . oldu Danimarkalı ıebbaz» 

1823 - 20 = ısos (1885-1886) 

Bu Mehmed Dilaver tersanede çavuşluğa 

kadar yükselmiş ve .bahriye ümerasından bir 
zatin Ramize Kalfa adında habeşi cariyesi ile 
evlenmiş, Tersaneden aynldıkdan sonra İstin
yede yerleşmiş, küçük bir kayıkcı-balıkcı: kah
vehanesi . açarak geçinmişdir. Ölüm tarihi tes
bit edilemedi. Razi adını verdiği bir oğlu İstin
yede sandalcı iken 1915 de Birinci Cihan Har
binde askere alınmış, yanılmıyor i~em Çanak
kalede Barbaros Zırhlısı efradı arasında şehid 
olmuşdur. 

Vasıf Htç 

DİIAVER EFENDi (Hafız) - Edhem Ün~ 
gör'ün «Türk Marşları» isimli eserindeki kay~ 
de göre geçen asırda yaşamış bir zat olup 1880 
de ftinci Sultan Abdülhamid şanında «Feha7. 
met Marşı» adı ile bir marş bestelemişdir; ha
yatı hakkında başka kayde rastlanamadı. 

DİLAVER PAŞA - Onyedinci asrın ilk 
yarısında yaşamış Osmanlı vezirlerinden, İkin
ci Sultan ' Osmanın sadrrazamlarından; bu 

/ 

bahtsız padişahın son sadırazamı ve ölüm yo-
lunda felaket arkada;şı oldu. A~lı hırvatdır; 
memleketinden devşirme oğlan olarak getiril.:. 
miş, Sarayda Enderunu Hümayundan yetişmiş
dir; çeşnigirbaşı iken kapucubaşılıkla saraydan 
çıkmış, sancak beyi olmuş, Kıbrıs, Bağdad va
liliklerinde bulunmuş, dürüst ve işbilir vezir 
olarak tanınmışdı; 1621 de Diyarbekir Valisi 
iken eyaleti askeriyle birlikde · İkinci Sultan 
Osmanın Lehistan seferine çağırıldı, · bu sefel'.
de Hotin Kalesinin muhasarası sırasında Hü-

seyin Paşanın yerine sadırbam oldu (17 ey
lül 1621); sadareti ancak sekiz ay kadar devam 
etti; Orduyu Hümayun ve padişah ile birlikde_ 
İstanbula döndükden sonra İkinci Sultan Os
mana karşı ayaklanan yeniçeriler tarafından 
öldürüldü. 

Önce ihtilalci asker tarafından Kızlarağası 
Süleyman Ağa ile birlikde başı istenmişdi, 

Sultan Osman vermemiş, Dilaver Paşa Üskü
darda Aziz Mahmud Efendi Dergahına sığın

mışdı. İhtilalcilerin Saraya . girmes~nden sonra, 
metanetini kaybeden gene padişah tarafından 

Üsküdardan getirtilmiş ve Süleyman Ağa ile 
birlikde yeniçerilere teslim edilmiş; her ikisi de 
o anda bıçak ve kılıçla para:lanarak cesedleri 
At Meydanma ahlmışdı (19 mayıs 1622). 

DİL BALIĞI - Aşağıdaki malumatı mü
teveffa Karakin Bey Deveciyanın «Balık ve 
Balıkcılık» isimli ölmez eserinden alıyoruz : 
« Yassı balıkları:n · en nefisi Dil Balığıdır. Vücu
du pisi balığı gibi yassı ve beyzi ise de boyu da
ha uzunca, ince ve az sert pullarla örtülüdür; 
hilal şeklinde olan ağzının karın tarafındaki 
kısmında tı:ir takım ince yeke dişleri vardır. 

Bazı ecnebi kitablarda bu balığın gözler:inin bir 
tarafda, ağzının da öbür tarafda olduğu yazılı 
ise de İstanbul ve Türkiye sularında tutulan 
dil balıklarının ağzının yarığı her iki tarafın
da aynı şekil ve büyüklüktedir. 

Dil Balığı 

( Karakin Deveclyandmı) 

«Karnının altı beyaz, sırt yüzgeçleri ko· 
yu esmer ve kestane renginde, ve hazan cüz'i 
zeytunidir. Bu renk balığın bulunduğu denizin 
dibine göre değişir. 

«Başının ortasında yüksekce bulunan iki 
gözleri yan yanda olub kulakları ile yan kanad~< 
larından birer tanesi renkli cihetinde, birer 
tanesi de alt tarafında bulunmakdadır; renkli' 
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tarafındaki kanadın üstünde siyah bir benek 
vardır. 

«Pek ufak kıt'ada ve çenesinin altında bu
lunan karın yüzgeçlerinden birinin rengi üst 
tarafının renginde d.iğeri beyazdır, sidikliği bu 
yüzgeçlerin yanındadır. 

«Burnundan kuyruğuna kadar uzanan sırt 

yüzgeci 75, sidiklikden yine kuyruğa kadar uza
nan makad yüzgeci 62 şuah ve adeta saçak 
manzarasındadır Kuyruğu gaayet kısadır Bu
run deliklerinden birisi iki gözlerinin arasında, 
diğeri alt tarafındadır. 

«Dil Balığının en büyüğü 25-30 santimetre 
uzunluğunda olub kıyılarda, kumlar ve çamur
lar içinde yaşar; her denizde bulunur ise de 
kolay avlanamaz. İstanbul sularında pisi balı
ğından çok fazladır, İstanbul balıkhanesine se
nede 18.000 kiloya yakın dil balığı getirilir, ki
losu 7-15 kuruş arasında satılır (1914-1915 pi
yasası). 

«Nisan sonlarında yumurtasıı11 atar. Pisi 
ve marya ağları ile avlanır. Balık yumurta ve 
yavrularını yer» (1914). 

DİLBAZ SOKAĞI - 1934 Belediye Şehir 
Rehberine göre Beyoğlu kazasının, Taksim na
hiyesinin Bostan Mahallesi sokaklarından (B.: 
Bostan Mahallesi, cild 6, sayfa 3013); Ömer 
Hayyam Caddesi ile Yaya Köprüsü Caddesi 
arasında uzanır; Fesliyen Sokağı, Tevfik Efen
di Sokağı ve Küçükodalar Sokağı ile dört yol 
ağzıları yaparak kesişir (1934 B. Ş. R. Pafta 
19/143); yerine gidilip bu satırların yazıldığı 

ısradaki durumu · tesbit edilemedi (Kasım 

1966). 

DİLBER SOKAĞI - 1934 BeJediye Şehir 
Rehberine göre Beşiktaşda Abbasağa Mahalle
si sokaklarından (B.: Abbasağa Mahallesi, cild 
1, sayfa 12); mahallenin kuzeyinde Fulya De
resi Sokağı ile Yıldız Caddesi arasında uzanır, 
Nardenk Sokağı ve Nurtanesi Sokaği ile dört 
yol ağızları yaparak kesişir (1934 B.Ş-R. Paf
ta 20/175); yerine gidilip şu satırların yazıldığı 
sıradaki durumu tesbit edilemedi. (Kasım !'966). 

DİLBURNU - Büyükadanın batısında, 
adanın mesirelerinden biridir; 9,5 hektarlık bir 
arazi olup denize doğru dil şeklinde uzanmış· 
dır, sathı batıya doğru hafif meyilli ve düz, şi
mal ve cenub kenarları denize yar olarak iner 
kayalıkdır. Üstü, ağaçları hayli seyrekleşmiş 

Büyiikııda Dilburnu 

bir çam ormancığı ile kaplıdır, resmi dil ile 
«Devlet Mesire Ormanı» dır. Dilburnu Mesire
sinde bir dans pisti, 4 yer sofralığı, kütükden 
yapılmış 12'4 piknik masası, 10 ocak, 6 aded 
salıncaklı bir oyun yeri, erkekler ve kadınlar 
için üçer gözlü iki ayakyolu vardır. Şimal kı
yısında dikce bir pateka ile inilir bir ayazma 
bulunmaktadır; Rum Ortodoks Kilisesince 
Ayios Kostantinos adına takdis edilmişdir (B.: 
Ayios Kostantinos Ayazması, cild 3, sayfa 
1575); bu ayazmanın kapusunu:ri. üstünde 1881 
tarihini taşıyan ve İmparator Büyük Kostan
tin (274-337) ile anası Eılenanın tasvirlerini ha
vi bir kabartma taş levha vardır. Halk ağzında 
ise bu kabartma üzerine şöyle bir aşk hikayesi 
anlatılır: 

Eleni adında güzel bir kız ile Kasta adın
da güzel bir balıkcı oğlan sevişirler; fakat gü
zel delikanlının bütün vücudunu yaralar, çı

banlar kaplar, sevgilisi güzel kıza kavuşama
yacağını gören Kosta yaşama umudunu kay
betmiş iken bir gün bu ayazmayı görür, su içer 
ve yüzünü yıkar; ellerinin ve yüzünün çiban 
ve yaralardan temizlendiğini görünce ayazma 
havuzuna (yalağına) girer, tüm olarak yıkanır, 
derdinden kurtulur ve maşukası Elena ile evle
nir. 

Dilburnu Mesiresi bilhassa tatil günlerin
de çok kalabalık olur. 

Şimal-batıda Heybeli Ada, bu adamn Ye
şil Burun mevkii ile Çam Limanı, tam batı is
tikametinde de Hayırsız Adalar görünür. Mar·· 
mara üzerinde gurub manzarası pek latifdir. 

Vapur İskelesinden Nizam Caddesi üzerin
den yaya, yahud eşeklerle, veya araba ile geli
nir. 

Doğan KENİGUT 
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DİL DALYANI - Büyükada da Dil Bur
nu önünde kurulur bir dal yandır; hudud ve 
teamülü tesbit edilmemiş dalyanlardandır (B.: 
Dalyan). 

DİLDAR SOKAĞI - 1934 Belediye Şehir 
Rehberine göre Boğaziçinin Rumeli yakasında 
Büyükderenin sokaklarından; köyün kuzey 
-batısındaki kırlıkdadır (1934 B.Ş.R. Pafta 23;); 
yerine gidilip şu satırların yazıldığı sıradaki 

durumu tesbit edilemedi (Kasım 1966). 

DİLEK (Aşkın) - 1966 yılında yapılan 
«Kadın Sinema Yıldızı Seçme Musabakası»nda 
juri tarafından ve 25 kız arasından seçilen dört 
güzel_kizdan biri (B.: Yeşilçam Sokağı; Kadın 
Sinema Yıldızı Seçme Müsabakalan; Hasman, 
Sevil; Erdeniz, Tülay; Güneri, Selma). Müsa
bakaya Ankaradaiı gelerek iştirak eden ve 19 
yaşında bulunan ve müsabaka şartı icabı jüri 
önüne soyunarak çıkan Aşkın Dilekin vücud 
yapısı ölçüleri şunlar idi: «Bay 1.68, kilo 54, gö
ğüs 96, bel 57, kalça 96»; güzel kız resmini çe
ken gazetecilere şunları söylemişdir: «Liseden 
ayrıldım, mankenlik yapıyorum, küçüklüğüm
den beri .artist olı;nak isterdim; müsabakayı ka
zandım ama film çevirip kendimi seyirciye be
ğendirdikden sonra artist oldum diyebilirim»-

Burhaneddin OLKER 

DİLEK (Hami) - Çağdaş Türk tababeti
. nin değerli simalarından bir operatör; 1898 de 
!stanbulda doğdu; babasınin adı Abdi Bey, an
nesinin adı Nafia Hanımdır. Cezayirli Gazi Ha
san Paşa Nümune Mektebinde, Vefa Sultani
sinde (1915) okudu, 1919 da İstanbul Tıb Fa
kültesini bitirdi; sonra sırası ile Gülhane · Tat
bikat Mektebi Hariciye baş asistanlığında, 7. 
Kolordu Merkez Hastahanesi Operatörlüğün
de bulundu; Tekirdağı Memleket Hastahanesi 
Baştabibi ve operatörü (19.25-1933), Bakırköy 

Akıl Hastahanesi operatörü (1932-1949), Hay
darpaşa Nümune Hastahanesi Beyin ve Sinir 
Cerrahisi mutahassı (1950-1960) oldu. 

Türkiyede ve yabancı memleketlerde mü
teaddid tıbbi cemiyetlerin Üyesidir; Türkiyede 
ilk defa olarak beyin ve sinir cerrahisine başla
mış bir operatör olub Türk Tıb Tarihinde unu
tulmayacak bir başarıdır, ve o yolda pek çok 
mütehassıs yetişdirmişdir. · 

Bibi.: Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

DİLEK SOKAĞI - 1934 Belediye Şehir 
Rehberine göre Boğaziçinin Rumeli yakasında 
Sarıyer'in sokaklarından; köyün Yeni Mahalle 
semti ile nefsi Sarıyer arasındaki parçasında Ha
cı Mahmud Efendi Sokağı ile Selimağa Sokağı 
arasında uzanır bir aralık sokakdır (1934 B.Ş . 

. R. Pafta 23). Yerine gidilip şu satırların yazıl
dığı sıradaki durumu tesbit edilemedi (Kasım 
1966). 

DİLEMRE (Saim Ali) - «Türk bb ve dil 
bilgini; 1880 de İstanbulda doğdu, öğrenimini 
İstanbulda yapdı; 1908 de Almanyaya gitmiş, 
Geissen Üniversitesinde patoloji okumuşdur. 
Yurda döndükden sonra İstanbul Tıb Fakülte
sinde· Rifat Hüsameddin Paşaya asistan olmuş, 
daha sonra Dr. Hamdi Suadın · laboratuvarında 
şef olarak çalışmışdır. Profesör oldukdan sonra 
morg müdürlüğüne getirilmişdir. Daha sonra 
Ankarada açılan Dil ve Tarih - Coğrafiya Fa
kültesinde genel dil bilgisi dersleri vermişdir. 
Beşinci dönemde mebus seçilerek Büyük Mil~ 
let Meclisine girmişdir. Tıb alanında verdiği 
eserler : Hususi Marazi teşrih (1928), Böbrek' 
Hastalıkları (1928), Başağrılan (çevirme), Uy
kusuzluk' ve tedavisi; Hukuk Gazetesinde adli 
tıb konusunda makaaleler; Türk Antropoloji 
Mecmuasında dil bilgisine aid makaleler; Hind 
-Avrupa .ekleri ve Türkce (fransızca, 1935), 
Türk· Kelt problemi (fransızca, 1936), Güneş' 

-Dil teorisi (fransızca, 1936), Dil Coğrafiyası 
(1937), Hekimlik dili terimleri (1945). 1954 de 
İstanbulda vefat etti» (Türk Ansiklopedisi). 

DİLENCİ, DİLENCİLER - Dilenci, dilen
mek masdarından .Yapılmış isimdir; avuç açıp 
isteyen demektir; mecazen aç gözlü insana da 
dilenci deriz. · 

Dilenmek te, dilmaç, dilsiz, dilim, · dilmek, 
dilleşmek, dilemek, dilek gibi «dil» kökünden 
gelir. 

Dilenci üzerine darbımeseller: 
Meteliksiz gezer, elinde hüneri, marifeti 

de yoktur, delalet eder, iş bulursunuz : 
- Ağabey bu zamanda ayda yüz liraya ça

lışılır mı? der. 
Yahut ayağında pabucu yoktur, yalın 

ayak dolaşır, bir çift eski fakat sağlam kundu
ra verirsiniz; modası geçmiş diye dudak bü
ker, almaz, yahut alır da, giymez: 

«Dilenciye hıyar vermişler, eğri diye be
ğenmemiş.» 
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* Hırsı şenaat derecesindedir, «gelsin de 
nereden gelirse gelsin» der, yanında çalıştır

dığı yanaşmaya, ırgatla verdiği ·parada dahi gö
zü kalır, nasıl bir kulp taks_am da· yevmiyeşin
den beş on kuruş kessem diye düşünür, bu pis 
ruhu tarif için : 

«Dilenci çanağından para çalar» 

* Yüreğinizde şefkat ve merhamet, elinzde, 
kesenizde küçük yardım imkanları vardır, fa
kat sizden yardım isteyenler o kadar çoktur ki 
şaşırırsınız, b_u hali anlatmak için: 

«Dilenci bir olsa, şekerle beslenir .. » 
Şair Fitnat Hanım, etrafını aşıklar sarmış 

güzelin dudağını kırmızı akide şekerine ben
zetiyor: 

Dedi ditber eylemezdim husei lı\'lim dirti 
Kand ile beslerdim olsaydı eğer cerrar bir!,. 

* Semiz yahut semizceyken zayıflamış 
bir dosta, ahbaba, aşiyana rastlarız, yüzüne 
karşı ayıp olur ama arkasından : 

«Dilenci değneğine dönmüş!.. 

* Dilencinin kendisini kastederek : 
Dilenciden evvel asası· gider .. 
Dilencinin yüzü kara, torbası dolu .. 

· Dilencinin torbası dolmaz! .. 
Dilenci selm · almaz!. 
Halk ağzı deyimler : * El emeği, göz nuru harcamıştır; bilgisini, 

hünerini vererek bir parayı hak etmiştir, fakat 
cimri kesesinden çıkacaktır, «bugün git, yarın 
gel! .. Sabah mı dedik yahu, akşama gel!,. Geç 
kaldın, efendi gitti!.» · hakkını almak için bur-
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Karikatürde Difonci 

(Ali Ulvi, Cumhuriyet, 196S) 

nundan kan damlar, bağırmakta, şikayette hak
lıdır: 

«Dilenciye döndüm.» 
«Kendi paramın dilencisi oldum.» 
İstanbulda dilenci ile mücadele on altıncı 

asırda başlamıştır; dörtyüz yıldanberi halledi
lememiş bir davadır. 

Her kötülüğün anası tenbelliktir derler, 
dilenci de o kahbenin doğurduğu velediznadır; 
ham elli, ham kafalı, bütün sermayesi, hüneri, 
marifeti alnındaki ar, utanma damarını çatla
tıp avuç açmaktan ve insanlığın şefkat, yardım 
duygularını iblis-ane sömürmekten ibarettir. 
Çalışamayan, hakiki düşkünler, hakikaten yar
dıma muhtaç olanlar derin bir yoksulluk girda
bı içinde, binbir derd ile kıvranarak, muhayyi
lemizin hududu dışında mahrumiyetlere gö
ğüs gererek yaşarlar, Darülacezeye sığınamaz
larsa el avuç açma zilletini gösteremedikleri 
için her an halaskar ölümü dört gözle· bekler
ler. 

Dilenci, işi icabı, müstekreh kıyafetinin 

içinde iğrenç ve müteaffin pislikte yaşar; buna 
· dayanabilmek · için beden yapısı harikulade 
sağlamdır. Cezai müeyyedeleri kaldırınız, bir 
kuvvet müsabakası olarak tecrübe ediniz, alil 
ve yaşlı görünür bir dilenciyi, ayak dirediği za
man üç dört zabıta memuru yerinden kıpırda
tamaz. 

Dilenci her türlü şenaati irtikap edebile
cek mahluktur. 1sti,snasız hepsinde, mazlum 
görünüş bir zar,kabuktur, içinde bir canavar 
ruhu vardır. Diline doladığı tekerleme dışında 
konuşmaz, göz tatlı bakışı kaybetmiştir, cinsi 
hırslarını kendi aralarında tatmin ederler, ka
dın erkek bütün iffet ve namus kaygulanndan 
sıyrılmışlardır. En küçük merhamet duygusu 
yoktur; çocuk kiymetli bir alettir, gözünün nu
rundan mahrum ederler, elini kolunu, ayağını, 
bacağını kırarlar. Dilenci, yerini ve fırsatını 
bulursa paraya tamah ederek adam öldürmek
den dahi çekinmez. 

İstanbulda geniş ve kuvvetli teşkilata sa
hiptirler; çete - şirketler kurmuşlardır. Reisle· 
ri, patronları, _genelkurmayları, karargahları1 
faaliyet sahalarını tesbit etmiş haritaları, ace
mileri yetiştiren mektepleri, pay taksiminde ve 
kusurdan ihanete kadar suç tayininde kanun
ları, cezaları, patronların villa, apartman, han 
misilli emlaki, altlarında otomobilleri vardır. 
Sahip olmadıklan tek şey vicdandır. 
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Kendi başına çalışan dilenci gunlük kazan
cının pek küçük bir kısmını yer, haftalık veya 
aylık kazancının birikenini bankaya yatırır, 

zaman olur ki, üzerinde binlerce lira ile dola
şır. Bunlardan çoğunun hayatı daima ölüm teh
didi altındadır; eşirra tarafından takip edile
rek ya kulübelerinde yahut şehir içinde bir 
yangın yerinde, ıssız bir köşede pusuya düşü
rülüp katledilirler. 

İstanbulda dilenci ile mücadele şebekeler, 
çeteler meydana çıkarmak, teker teker, kaafile 
kaafile sürü sürü dilenci toplamak, yakalamak
la başa çıkmaz. 

Dilencileik bir ocaktır; Anadolunun zabıta
ca da malum bir kaç bölgesinden çıkıp yurdu
muzun her tarafına yayılırlar. Bu ocakları yok 
etmek, dağıtmak lazımdır. Bu uğurda sekiz on 
köyü, bir kasabayı Türkiye haritasında.ıı kazı
yıp kaldırmak lazımdır. Kolay iş değildir, fa
kat mümkündür ve zorluk da, bir nesli kur
tarıncaya kadardır. 

Dilencilik memleketimizde içtimai bir ya
ra, bir çıbandır. Dilenciliği zabıta takibi ile ön
lemek, kocakarı ilacı, hava cıva merhemi ile 
tedaviye benzer. Bu yaraya, çıbana operatör 
eliyle ameliyat lazımdır. 

Eeskiden, bakacak hiç kimsesi olmamak 
şartı ile, kadın yahut erkek, bir iş yapamaya-

cak kadar ihtiyar, iki gözden de mahrum, iş 

göremeyecek derecede sakat, kötürüm, bir ya
nı mefluç, inmeli, bir kazada elleri, kolları, ve
ya ayakları, bacaklan kesilmiş olanların dilen
melerine şer'an cevaz verilir, İstanbul asayişi
ne memur yeniçeri ağalığınca dilenciler üzeri
ne «Dilenciler baş buğu» unvanı ile tayin edilen 
bir zabit tarafından bu gibilerin ellerine «cer 
kağıdı» denilen birer dilencilik ruhsatnamesi 
verilirdi. Elinde cer kağıdı olmayanların dilen
meleri şiddetle yasakdı. Buna rağmen, yukar
da da kaydedildiği gibi, dilencilik, daha XVI. 
asırda İstanbulun en büyük derdlerinden biri. 
o-lmuşdu. Aşağıdaki satırlar dilenci meselesi 
üzerine İstanbul Kadısına hitaben yazılmış hic~' 
ri 982 (miladi 1574) tarihli bir fermanın bu-

. günkü dile çevrilmiş suretidir : 
«İstanbul Kadısına hükümki; 
«İstanbulda · şer'an dilenmeye izin verilme

yecek bazı adamıar ve kadınlar türemişd:!-. 
Düşkün ihtiyar, fakir, kör ve sakat olmadıkla
rı, pek ala çalışıp para ·kazanabilecek halde 
iken kimi mahalleler arasında dolaşarak, kimi 
bir yerde oturup dilencilik etmekde, gelip ge
çenden para toplamaktadırlar. Bazı kimseler de 
kör ve sakat köleler ve _cariyeler satın alıp 'di
lendirmektedir. Bazı taze hatunlar da köhne 
esvablar giyerek dilenciler arasına katılınışdır. 
Dilencilere başbuğ olan adam da, bu gibilerin 

Karakütürde . Dilenci 

(Cafer Zorlu, Akbaba, i96o) 
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parasını, (rüşvetini) alarak ellerine cer kağıd
ları vermişdir. Bu arada (para toplama yanın
da) edebden hariç _işler olduğu da duyuldu. 

«Şer'an dilenmeye mezun· olmayanlarla 
~iddetle mücadele edilecek; bu işe İstanbul sü• 
başısı Şah Çavuşu memur ettim: İstisnasız 
bütün dilenciler teftiş edilecek, halleri dilenci
liğe uyanların cer kağıdları kendilerinde bıra
kılacak, diğerleri kağıd gösterseler de ellerin~ 
den alınıp dilenmekden men edilecek, yasağı 
dinlemeyenler küreğe gönderilecekdir. '· Dilen
dirmek için kör ve sakat köle ve cariye alınıp 
satılması da men edilecekdir». 

Dilencilik meselesi üzerine yine İstanbul 
kadısına hitab eden hicri 976 (miladi 1568) ta
rihli şu .ferman da şayanı dikkatdir : 

«İstanbul Kadısına hüküm ki; 
«İstanbulda bir takım dilenci arablar tü

redi. Sapasağlam olduklan halde mahalleler 
arasında dolaşmakda, halka yağlı kara gibi ya
pışmakda, adeta zorla para almaktadırlar. Şehir 
halkından bazı yaramazlar da birer adamın 

boynuna zincir takarak : «Borcludur .. mahbus
dur!.» diye sokak sokak dolaşdırıp halkı soy
maktadır. Bazı softalar, üçer beşer toplanıp ke
za sokak sokak dolaşıp Kur'an ve ilahi okuya
rak kapulardan para toplamaktadırlar; bir kı
sım adamlar da yanlarına bir hasta alarak onu 
dolaştırıp dilenmektedir, bu hastaların arasın
da sari illete mübtela olanlar da vardır. Bütün 
bu rezaletler sür'atle ve şiddetle önlenecek
dir ... ». 

Kocaili Sancağı Paşası ile İzmit kadısına 
hitaben yazılmış hicri 1173 (miladi 1759) tarih
li bir_ fermanda şunlar okunuyor : 

« ... cümle azası tam ve sihhat~ yerinde. ol
duğu halde İstanbulda dilenmekde olan 43 ne
fer dilenci toplanmış ve bir kayığa konufarak 
tzmite gönderlimişdir. Her birini muhtelif iş
lerde kullanı:nak üzere köylü ve sanatkar yanı
na amele ve ırgad olarak dağıtın ve kaçmama
ları için gereken tedbir alınsın ... ». 

Görülüyor ki dilenciliği, insanlık şeref ve 
haysiyetini feda ederek karlı bir iş haline ge, 
tirilenlerle asırlardan beri başa çıkılamamış
dır. 

Onaltmcı asırda Avusturya elçisi olarak 
İstanbula gelmiş olan Busbecq dilenciler için 
şunları yazıyor : 

«... dilenciler .burada bizde olduğundan 

fazladır. Mutadları üzere kendilerinde bir 

kudsiyet olduğu iddiasındadırlar; yer. yer dola
şırlar ve din kisvesi altında dilenirler. İçlerin
de çoğu dilenciliklerini mazur göstermek için 
akıllarında hafiflik olduğunu söylerler,. çün
kü meczublar Türkler arasında da.ima tevec
cühe nail olurlar. Türkler yarı aptal, meczub 
kimselerin cennetlik olduğuna itikad ederler. 
Dilencilerin bir takımı arabdır, bunlar dilenir
ken bayrak taşırlar, cedlerinin islam dinini 
yaymak için o bayrak altında harbettiklerini 
söylerler; yoldan geçenlere bir balmumu par
çası, yahud bir limon, bir nar verirler ve fiat
larının iki üç mislini isterler; birşey satmak 
süretiyle dilencilik zilletinden sözde kurtul
muş olurlar». 

Evliya Çelebi XVII. asır ortasındaki İstan
bul dilencilerini, esnaf ordu alayını tasvir eder-· 
ken pek renkli, hareketli bir sahne çiziyor : 

.«Dilenciler esnafı - 7000 adeddir. Bir alay 
cerrar, kerrar gariblerdir. He birinin birer yün
den, sofdan hırkaları, ellerinde çeşid çeşid · 
alemleri, başlarında hasırdan ve hurma lifin- · 
den destarları olduğu halde Ya Fettah ismi şe
rifi ile cümle körleri birbirlerinin omuzuna ya
pışub kimi anadan doğma ve kimi sonradan 
olma topal, kimi kambur, kimi inmeli, kimı · 
sar'alı, kimi elsiz, kimi ayaksız, kimi çıplak, 
bir hengame ile nice bin bayrakların arasında 
cerrar şeyhini ortaya alub, şeyh dahi dua idüb 
yedi bin fukara bir ağızdan Allah Allah ile 
amin dediklerinde sadaları gök yüzüne ulaşır. 
Bu tertib üzere dilencilerin şeyhi Alay Köşkü 
dibinden geçerken (B.: Alay Köşkü) durub pa
dişaha hayır çlua iderler. Pirleri Eşşeyh Safi'
dir, Selman belini bağladı. Bu zat gazadan ge
len gaazilerden «·şey'an lillah!.» diyerek sa
daka alırdı; Medinede medfundur». 

Surlar dışındaki mezarlıkların, bilhassa 
Edirnekapusu ile Eyyub arasında cenaze dilen
cileri, şehir içinde faaliyet gösterenlerden ta
mamen ayrı bir tabaka teşkil edegelmiş idi. 
Hepsi İstanbulluydu, ayak takınunın da posa
sı, batağın tortusu, anası babası, karısı kocası, 
kızı ve oğlu ile fuhuş çirkinde pervasız, haya
~ız, müteaffin yağlı kara, fakat İstanbul şivesi 
ile konuşurlardı; ve ölüm üzerine zengin bir 
dilenci edebiyatına sahib idiler. Zamanımızda 
çok azalmışlardır; en canlı tasvirleri -Hüseyin 
Rahminin «Hayatdan Sayfalar» isimli hikaye
~indedir, eserin kahramanı Sürtük Hacer çok 
iyi etüd edilmiş bir tipdir (B.: Hacer, Sürtük). 
Aşağıdaki satırları oradan naklediyoruz : 
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«Kiminin elinde desti, kiminde teneke, 
maşraba, sopa, değnek, kadın, erkek, ihtiyar, 
çoluk çocuk akın akın yola döküldüler ... 

«Üçler, yediler, kırklar, bülegaa, füseh8ı 
ulema diye haykırırken ağzından salyaları elin
deki yazılı bakır tasa akan sebilci ... Eyyubda 
kebabcılar köşesinde sakat kedi gibi etrafını 

koklayarak oturan şiş bacak dilenci... sürücü 
beygirinin kuyruklarından oltalık kıl çeken · 
hırpani külahlı veledi zina... «Dolap niçin in
lersin» ilahisi ile Unkapanı Köprüsünden ta
mam üç saatde geçen ağıraksak Ruhi Dede ... 
Kadir geceleri cami pabuçluğunda «Kaçan ki 
Hazreti Yunus Aleyisselam balığın karnında 

ikaamet buyururken .. » cümlei iftitahiyesiyle 
etrafına bakınan cemaatsiz vaiz Molla. UryanL 
baharlarda sarığını koltuğuna sıkışdırarak Si
lahdarağa meygedesinde «Ceyhun arayan clidei 
giryanımı görsün!» gazeli ile meclisi iyşi cez
belendiren hoşneva zakir Riza ... cenazelerden 
aldığı sadakalarla her akşam ~üplüde cebinde 
tek mangır kalmayıncaya kadar kafayı tütsü
ledikdeiı sonra meyhaneciye: «Bu gece can ve
rip de rahat döşeğinden yarın Eyyuba nakle
dilecek cenazelerin kredisine bana bir tekcik 
sunmaz mısın?» ibramiyle birkaç kadeh daha 
çeken Zom Salih.· .. sakat oldukdan sonra azad 
edilmiş yarı belinden aşağısı tutmaz zenci Şe
taret Kadın ... bu ayarda mortocu meşahiri heb 
bu s,üriiye dahildi. 

«Bunların değnekcileri, sakatlığından do
lay~- çürüğe çıkarılmış Şirketi Hayriye çımacı
sı Omer Ağa seelei mağşuşeden topalları, ço
lakları, körleri, kanburları tasnif etmek terak
kiperverliğinde bulunmuşdu.. her ma'lulü mü
tecanis takımına ayırarak yola düzdü. Kendi
si, tek b.acakları ile iki mütteka arasında he
venk . gibi sallana sallana yürüyen topalların 

önüne düşdü. Körleri şimendifer vagonları gi
bi el ele birbirine tutturarak en önüne yek çe
şim bir lokomotif koydu, bu tek gözlü, sekiz kö
rü yokuş yukan dişli tiren gibi süratle çekiyor
du .. » (Hüseyin Rahmi, Hayatdan Sayfalar). 

. ~eçen asır sonlarında bir Dilenci Saniye
nın Usküdarda mükellef bir konağı vardı; oku
muş oğlu da, tahsiline eklenen güzelliğinin ca
zibesi ile kibar bir aileye damad olmuşdu. 

17 h~~ran 1306 (30 haziran 1890) tarihli 
Sabah gazetesinde şöyle bir fıkra vardır: «Zen
gin bir dilencinin karısı bir hizmetci tutar· ak-' . 

şam dilenci ha.11esine geldikde hizmetci: - İna-

yet olsun!.. diyerek kapudan koğar. Mesele an
laşıldıkda hizmetci dilenci kapusunda çalışma
yacağını söyleyüb gitmişdir». 

Darülaceze açıldıkdan sonra dilencilik ya
sağı yenilendi; bu ·yeni yasağın mesnedi de 16 
kanunusani 1311 (28 ocak 1896) tarihli Darül
aceze Nızamnamesi oldu; kısaltılmış sureti şu
dur: 

«Kendisini geçindirecek hali ta.katı olma
yan sakatlar ve hastalar, kendilerine şer'an bak
makla mükellef kimseleri yok ise, yahud ya
kınları bulunub da onlar da kendilerini geçin
dirmekden aciz ise, bu gibileri barındırmak ve 
beslemek için Darulaceze açılmışdır. Kadın er
kek, müslim gayri müslim herkes alırtır. 

«Darülacezeye müracaat etmeyip dilenme
ye devam edenler zabıta tarafından toplanıp 
Darülacezeye sevkedilcceklerdir, taşralı olan
lar da memleketlerine sevkedileceklerdir. Hal
kı iz'ac etmeyerek bir şey satarak dolaşacak 
dilencilere dokunulmayacakdır ... » 

Ahmed Rasim Malumat Gazetesinde «Şe

hir Mektubları» başlıklı fıkralarından birinde 
şunları yazıyor : 

«Halkı bi huzur eden fukarayı gayri sabirin 
nerede diye düşünüyordum .. meğer her biri bir 
tüccar olmuş!.. Polis bizi yakalar, Darüınaceze
ye götürür korkusu ile ufak. bir mum kutusuna 
on onbeş şem'alı kibrit koymuşlar, sokak baş
larını yine kesmiş oturuyorlar. Gördünüz mü? 
Fikri ticareti!.. Herifleri bir az daha sıkışdıra
cak olurlarsa belki her biri birer köşe sarrafı 
olur! .. » 

Zamanıın'ızda dilencilik, · mevcud yasağa 

rağmen tam bir serbesti içindedir.· Kadın er
kek, çocuk ihtiyar, kılık ve kiyafetleri ne olur
sa olsun sadakaya muhtac durumda tek dilen
ci yokdur. Sakatların büyük bir kısmı işe, her 
sabah sahneye çıkacak aktör dikkati ile maki
yajını yapan sapa sağlam insanlardır. Aşağı
daki satırlar ,günün gazetelerinden derlenmiş 

dilenci haberleridir: 
«Belediye Zabıtası ekipleri dün Yenicami 

önünde, üzerinde üç banka ·cüzdanı ile 301 lira 
53 kuruş nakit para çıkan bir dilenciyi yakala
mışlardır. 

Davut· Arıcıgül adında ve 61 yaşındaki bu 
dilenci uzun zamandan beri Yenicami içinde ic
rayi sanat etmektedir. İstanbul'a Kırşehir'den 
gelen ve bir müddetten beri dilenciliği meslek 
( ! ) haline getiren Arıcıgül, dün dilencileri top
layan Mısırcarşısı Belediye Zabıtasının dikka-
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tini çekmiş ve cami içinde yakalanmıştır. Üzeri 
arandığı vakit üç banka cüzdanı ile 301 lira 53 
kuruş nakit parası olduğu görülmüştür. Cüz
danlardaki mevduat, 11.681 lira 66 kuruştur» 
(Hürriyet Gazetesi, 17 ekim 1959): 

«Adı: Hacı, Soyadı: Taş, 18 yaşında Diyar
bakırlı bir genç kendisine sakat süsü vererek 
dilencilik yapıyordu. Galata Köprüsünde ya
kalandı. Sonra karakolda .ellerindeki sargı bez-

. lerini çıkardılar. Foyası meydana çıkan sahte 
dilenci, yarım saatte 31 lira topladığını söyledi. 
Ellerini böyle us~aca saran kimsenin· hüviyeti
ni açıklamadı: - Eczahaneden 10 liralık sar
gı bezi ile pamuk aldım bir· hamala da 5 lira 
verdim, sardırdım.. dedi» (Hürriyet Gazetesi, 
22 ağustos 1963). 

«Kendilerine sakat süsü vererek, insanla
rın merhamet ve acıma hislerini istismar eden 
17 kişilik bir dilenci şebekesi meydana çıkarıl
mıştır~ Günlük hasılatın dörtte birini alması 
lazım gelirken şebeke reisinin bunu vermeme·· 
si üzerine, 25 yaşındaki Kamber Gündoğan, 
durumu Savciliğa bildirmiş ve reis muavını 

İbrahim Karaman adındaki şahıs, evvelki gü
nün hasılatı olan 927 lira 20 kuruşu baı,.hıya 

götürürken yakalanmıştır. Büyük bir dilenci 
şebekesinin mevcudiyeti bu şekilde· ortaya çı
kınca, Galata Belediye Zabıtası harekete geçe
rek şebekenin diğer elemanlarını aramış, fa
kat bunlar durumu öğrendiklerinden çil yavru
su gibi dağılıvermişlerdir. Yapılan soruşturma
da, şebekenin İbrahim Pehlivan adında birinin 
reisliğinde faaliyet gösterdiği meydana çıkmış
tır; Dün bu şahıs aranmışsa da, bulunamamış
tır. İhbarı yapan dilenci Kamber GündO"ğan 
şebekenin diğer elemanları gibi Malatya'dan 
geldiğini ve iki aydır İbrahim Pehlivan'ın em
rinde çalıştığını söylemiştir. Tophane Karabaş 
Dibek sokaktaki bir· gece konduda yatıp kal-

, kan 17 dilenci hakkında geniş bilgi veren Kam
ber Gündoğan, her bakımdan teşkilatlanmış bu 
şebeke bakında şöyle konuşmuştur: 

- «Memleketten beni İbrahim çağırdı. 
Geldiğim gün, beni alıp Feriköy'e götürdü ve 
bir kôşeyeçömeltti. Sen burada akşa~ s-aat 22 
ye kadar kalacaksın ve hasilatı bana getirecek
sin dedi. İlk günü 40 lira topladım. Bunun, an· 
iaşmaya göre dörtte biri bana verilecekti. D::ı.ha 
sorıraları günlük hasılatım 60-70 lirayı buldu. 
Geceleri İbrahim'in gecekondusunda kalıyor
dum, Yemek ve yatak ücreti yoktu. Benim gi· 

bi daha 16 kişi var. Hepsi de kazandıklarını İb
rahim Pehlivan'a veriyorlar. Bunlardan bazıla
rı, en iyi yerlerde çalıştıklarından, günde 150-
200 lira topluyorlar. İbrahim'in muavini İbra
him Karaman ile diğer muavini Şeho Çelik, gün
de bir iki kere gelip, bulunduğt:ımuz yerde bizi 
kontrol ederler.» 

«Yakalanan İbrahim Karaman. bir SAS 
çantası içinde bankaya götürdüğü paraların re
isleri İbrahim Pehlivan'a ait olduğunu söylemiş
tir. Halen şebekenin Şeho Çelik, Kamer Gün
doğan ve İbrahim Karaman adlarında üç ele
manı yakalanmıştır. Belediye Zabıtası, şebeke
nin diğer elemanlarını da aramaktadır.» (Hür
riyet Gazetesi, 1 şubat 1963) . 

«Mısırçarşısı'nda .dilenirken yakalanan . bir 
kadının üzerinde 10 bin 113 lira bulunmuşdur .. 
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinden olan dilen
ci kadın Havva Hanca, Belediye Zabıtası me
mur !arına önce karşı koymuş, sonra merkeze ge
tirilmiştir. Aralarında kağıt lQOO ve 500 liralık
ların da bulunduğu paralar 73 yaşındaki Hav
va'nın belindeki bir kuşaktan çıkmıştır. Havva 
Hanca mahkemeye sevkedilınek üzere nezarete 
alınmıştır.» (Hürriyet Gazetesi, 16 aralık 1961). 

Dilenci hayatı dilenci tipi, her yerde oldu
ğu gibi bizde de, türlü nüktelerle zengin bir ka
rikatür konusu ola gelmişdir. 

DİLENCİ CİVANI - Kalender meşreb şa·. 
irler tarafından «Şehrengiz» adı verilen man
zum risalelerle pıedhedilen esnaf güzellf"ri ara
sında dilenci civanlarına da rastlanır; şehren
giz yollu yazılmış «Hubannamei Neveda» adlı 
manzum mecmuada Dilenci civ:anı şu beyitler
le anılmışdır : 

Dilencinin dahi vardır civanı 
Çirke filddedlir hüsn ile anı 

Nesne pik eylemez nirii mevt ancak 
Cerrar şeyhi açsun iıapake kucak 

Rôyi arzda yokdur andan aşağu 

Keıbi öp öpme o yalun uşağı 

DİLENCİ DEFTERİ - İslam şeriatine gö
re dilenmesi mazur görülen ve ellerine dilenci 
tezkeresi verilen acezenin isimlerinin kaydedil
diği defter; aslı kadılıkda (İstanbµl için İstan
bul, Eyyub, Galata ve Üsküdar kadılıklarında) 

. birer sureti de sübaşılarda bulunurdu. Vesika-
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ları tedkik edilmemiş, tasnif edilmemiş İstanbul 
kadılığı arşivinde dilenci defterlerinin de bu
lunacağı muhakkakdır; kayıdları her haldde son 
derecede dikkate layık olmak gerekir. 

Şu hicviye, bir ara kağıd eminliği yapmış 
ve hicri 1140 (miladi 1727-1728) de vefat etmiş 

olan hattat d:brahim Tırsi'ye yazılmışdır. (B.: 
İbrahim Tırsi) : 

Eyleyüb ıibi rüyini rizan 

Derbeder gezme meşrebin kurusun 

Dün yazıldın dilenci defterine 

Hele Tırsi mürekkebin kurusun 

DiLENCİ IRADCISI - Eskiden, islam şe
riatine göre dilenmeleri mazur görülmeyecek 
kimselere bir para karşılığı dilenci kağıdı temin 
eden adamlar hakkında kullanılmış deyim; fa
kat bunlar dilenciliği meslek, iş edinecek olana 
ruhsat kağıdı satmaz, ondalıkla, hatta topladığı 
paranın yarısını kendisine getirmek şartı ile ve
rirdi; böylece 8-10 dilencisi bulunan bir iradcı, 
kiraya verilmiş o kadar dükkanı olan bir adam
dan daha çok gündelik gelir toplardı; aslında di
lenci iradcılığı, cezası zındanda pranga bendlik 
olan ağır suçlardandı. 

Dilenci. kağıdları kaldırılıp dilencilik kesin 
olarak men edildikden sonra da çocuk, kadın, 
ihtiyar bir · takım sakat ve illetlileri toplayarak 
dilendiren, ve akşamları da ellerinden kazandık
ları paralar alarak onları sadece doyuran, eğer 
yatacak yeri de yoksa sefil bir de in temin eden 
adamlara da dilenci iradcısı denildi. 

DİLENCİLER KAHYASI - !İstanbulda ka
dimden beri aslaa önlenememiş olan dilencilik 
Tanzimatdan önce hiç olmazsa kontrol altına 
alınmak istenmiş, İstanbul dilencüeri bir esnaf 
zümresi kabul edilerek, yeri Eyyub Camii Ke
biri olmak üzere «Seele Kethüdalığı» adı ile bir 
kahyalığa ):>ağlanmışdı, halk «Dilenciler Kahya
sı» dır idi. Bu suretle cenaze dilencilerinin çok
luğu ve yapışkanlığı ile meşhur Eyyubda dilen· 
cilere birer esnaf ruhsat tezkeresi verilmiş, nis· 
bi bir huzur temin edilmişdi. 

DİLENCİOĞLU - Süleyman Faik Efendi 
Mecmuasının kaydına göre hicri 1190 n 776) dan 
sonra şöhret kazanmış bir meddeh; hayatı hak· 
kında başka bilgi edinilemedi. 

Bibl.: S. Nüzhet Gerçek, Türk Temaşası, 

DİLENCİ PEHLİVANLARI - Hepsi taşra· 
lı, bilhassa Malatyalı ve Cideli, ·25.30 yaş aras~n-

da güçlü kuvvetli ve ruhen serseri delikanlılar, 
gene adamlardır; memleketleri dilenci çıkarır 

iken kendileri 1:stanbula iş için gelmişler, fakat 
hiç bir yerde barınamayıp, kinli, hırçın yara· 
dılışları dilenmeye de mani olduğu için çocuk 
dilendirerek onların topladıkları para ile itlik 
yolunda yaşarlar; kumar başlıca meşgaleleridfr, 
hepsi esrar çeker; bekarhanelerde tutduklari 
odalarda çocukları ile beraber yatarlar, çocuğu 
muhitine kardeşi olarak tanıtır; dilendiği çocu· 
ğu her türlü kötülüğe, kumara ve esrara.alışdı
rır, onu, bir fahişesi, metresf olsa bile behimi 
hırsalarına da alet eder. Bu uygunsuzlara «Peh
livan» unvanı meşrfıtiyetden önce zabıtaca ve· 
rilmiş olmakla . beraber kadim bir kayde daya
nır, malumdur ki eskiden bir takım köçek oğ
lanlar toplayıp oyuncu kolları kurmuş ava.re 
meşreb adamlara «Pehlivan• denilirdi. Dilenci 
Pehlivanlarının vasitai tese'ül ve şenaati olmuş 
çocuklann hepsi büyüdükleri zaman birer es
rarkeş, kumarbaz serseri, hırsız olmuş, içlerin· 
den kaatil olanlar bile çıkmışdır (B.: Dilenci 

. İradcısı). 
SERVET 

DiLENCİ ŞEREFİYESi - Önünden gelip 
geçeni, kapusundan girip çıkanı çok sebil kenarı 
önü, Cami ve mescid kapusu, avlu, cadde kaldı
rımları, meydan kenarları, köprü üstü gibi di
lenciliği en elverişli yerlerden müteveliiler, 
bekciler, belediye çavuşları ,dilencinin elinde 
kağıdı olsa da: «Burası şerefli yerdir ... » diyerek 
dilenci oturtmazlar, dilenciler de oralarda otur
mak için onlara halk ağzında «dilenci şerefiye· 
si» denilen gündelik yer kirası verirlerdi. Ba.zaıı 
da bu yerler dilenci iradcıları tarafından bulu· 
nur, şerefiyesi de iradcı tarafından ödenirdi (B,: 
Dilenci İradcısı). 

DİLENCİ VAPURU - Şirketi Hayriye za· 
manında Anadolu yahud Rumeli yakası seferle
rinde bütün iskelelere uğrayan, arada karşı 
yakada da bir iki iskeleye uğrayarak aktarma 
yolcu alıp veren; ve mesela Köprüden Beykoza 
3 saatde varan vapurlara Boğaziçi haikı «Dilenci 
Vapuru» derdi. 

K~prüden vapura binerken ihtiyar kadın çı· 
macıya sorar : 

- Aman oğlum.. dilenci vapuru olmasın 

sakın?. 

- Yok hanını nine, doğru Kandilli!.. * Beykozdaki kızını ziyarete gitmiş· kadın 
söylenir: 

- Tam üç saatdır derya üzerindeyim ... di· 
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lenci vapuruymuş .. kübera yalılarının rıhtımla
rına yanaşıp el açmadığımız kaldı!.. 

* Gelin kaynanasından şikayet eder : 

- Hatun dilenci vapuru.. sokağa çıkdı mı 
kırk kapunun tokmağını çalmadan eve dönmez!.• 

DİLER (Şemseddin) - İstanbul Barsosuna 
kayıdlı avukat; 1903 de Dramada doğdu, Talib 
adında bir zatin oğludur; anasının adı Fatma Ha
nımdır, Gelenbevi Rüşdiyesinde, Mercan İdadi
sinde okudu (1918), 1928 de Roma Üniversitesi
nin Hukuk Fakültesini bitirdi; 1933-1936 arasın
da İstanbul Üniversitesinin Hukuk Fakültesin
de Roma Hukuku kürsüsü doçentliğinde bulun
du, 1937 de avukatlığa başladı, 

Eserleri: Roma Hukuku ve Tarihi Mecmu
ası (1. cild 1934; 2. cild 1935), Roma Hukuku 
Dersleri (Prof. R. Honiz'den, 193'4-1937), Anado
luda Roma Yolları (1937 de Romada Studi Ro
mani Enstitüsünde verilmiş bir konferans), Kos~ 
tantiniye Muhasarası Ruznamesi (Nicolo Bar
baro'dan, 1935), IV. Hanri (Luigi Pirandello'dan, 
1933), Güneş ve Gölge (Luigi Pirandello'dan, 
1937), TürklereMahsus İtalyanca Gramer (Prof. 
A. Mazzei ile beraber, 1934), Roma Ailesi (R. 
Paribeni'den, 1935); ve İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Mecmuasında, Mülkiye Mec
muasında, Il Menagero degli İtaliani, Son Posta, 
Tan, Cumhuriyet gazetelerinde makaaleler, 
İslam Ansiklopedisinde terceme maddeler. 

Bibi.: Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

DİLERGE (Cihad) - Gazeteci; 1919 da Er
zincanda doğdu; Babasının adı Ahmed Raşid, 

annesinin adı Hatice Muammerdir; Erzincan As· 
keri Orta Okulunda (1934), Kuleli Askeri Lise
sinde (1940) okudu, 1943 de Harb Okulu Topcu 
Ateş Okulunu bitirdi; 1946 da subaylıkdan ay
rılarak Vatan Gazetesinin Anadolu muhabirliği 
ile' basın hayatına atıldı; o tarihden 'bu yana 
muhabir, muhahrrir, istihbarat şefi ve yazı iş· 

len müdürü olarak Son Posta, Kuvvet, Zafer, 
A.kııi, İstanbul Ekspres, Her Gün, Yeni İstanbul 
gazetelerinde çalışdı. 

· İstanbul Gazeteciler Cemiyeti, Gazeteciler 
Sendikası, Beşiktaş Kulübü üyesidir. Tatlı· dil
li, hatır sayar bir meclis adamıdır. Az almanca 
bilir; Nezahet (Erensel) Hanım ile evlidir; Ra
şid (doğ. 1946) ve Serab doğ. 1951) adında iki 
evl&d sahibidir. 

Bibi.: Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

DİLKÜŞA SOKAĞI - 1934 Belediye Şehir 
Rehberine göre Boğaziçinin Rumeli yakasında 
Boyacıköyünün sokaklarından; köyün göbeğin
de Sezai Bey Sokağı ile Hekim Ata Caddesi ara
sında bir aralık sokakdır (1934 B.Ş.R. Pafta 22 
Boyacıköy); yerine gidilip şu satırların yazıldığı 
sıradaki durumu tesbit edilemedi (Kasım 1966) • 

DİLL (Elisabeth) - Amerikalı bir gazeteci 
kadın, Dallas Morning News Gazetesi'nin mu
harrirlerinden; 1950 yılında Asyada Uzak Doğu 
ve Yakın Doğu memleketleri hayatını tedkik 
için bir seyahata çıkdı ve o yılın mart ayı son
larında İstanbula geldi; Cumhuriyet Gazetesi 
muhabirine şunları söyledi : 

«!stanbul benim için bir sürpriz oldu. Şark 
mimarisi ile inşa edilmiş bir şehir görıniye ha-
zırlanırken karşıma, modern, adeta Amerkadan 
farksız bir yer çıktı; dar ve yüksek binaları ile 
Sanfransiskoyu andırıyor, dün bütün tarihi 
yerleri, camileri, müzeleri ve kapalı çarşıyı gez· 
dim, memleketler hakkında birer makale yazdı
ğım halde İstanbul için iki tane yazmaya karar 
verdim.» 

Hayatı hakkında bilgi edinelemedi. 

DİLLİDÜDÜK - «Geveze» anlamında İs
tanbul ağzı deyim, fakat daima gevezenin genci, 
güzeli ve tatlı konuşanı hakkında kullanılır; 

aşağıdaki manzume «dillidüdük» bir kahveci çı-
rağının tasviridir : · 

Adet olmuş efendim kahveciler muU.kaa 

Kanarya kuşu besler hiç olmazsa bir saka 

Y ahud bizim muhacir Çırpanlı Halil gibi 

Sinebülbülü çırak dillidüdük mehlikaa 

Albenisi yerinde fidan boylu şıkırdim 

Perçeminin yanına bir top fesleğen taka 

Çıplak ayaklarında şimşir takunyalarla 

Tıkır tıkır dolaşıp satar çalım fiyaka 

Pıiyini bus iderken dikkat eyle huyludur 

atçkınlığı şıinuıdan ·başına topuk kaka 

DİJ..Ll:GİL (Avni) - Ünlü aktör; babası
nın adı Rahmi Bey, annesinin adı Servinaz Ha
nımdır. 1911 de Hicaz Demir yolları idaresinde 
çalışan babasının memuriyet ile bulunduğu Hay
fa'da doğdu. 12 yruıına kadar ilk çocukluğu 
Arabistanın muhtelif bölgeleri ile Kafkasya'da 
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geçti; 1923 de İstanbul'a gelerek Menbaülirfan
da, İstanbul Rüşdiyesinde, Mercan Sultanisin· 
de okudu ve henüz 15 yaşında iken, 1925 de fi
güran olarak Darülbedayi'de (Şehir Tiyatro
su) «Hamlet» de ilk defa olarak sahneye çıktı 
ve bu suretde çocuk iken meslek hayatına 
atılmış oldu; 16 yaşında da bu ünlü sanat mü
esses.esinin kadrosuna alındı. 

Sahne yılları, genişleyen, büyüyen şöhre

tiyle beraber şöylece geçti: İstanbul Şehir Ti
yatrosu (1927 - 1947), İstanbul Ses Tiyatrosu 
(1943 - 1945), İzmir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 
(1945 - 1954), İstanbul Üniversitesi Gençlik Ti
yatrosu rejisörlüğü (1954 - 1958), Devlet Rad
yosu, İstanbul Şehir Tiyatrosu. 1962 de İstan
bul Şehir Tiyatrosundan tekrar ayrılarak Dilli
gil Tiyatrosu sanat topluluğunu kurdu. 

Gençlik Tiyatrosu rejisörlüğünü yapar 
iken milletlerarası tiyatro festivallerine katıl· 
d:r, ve Erlangen Festivalinde İstanbul Üniversi
tesi Talebe Birliği Tiyatrosu Dünya Birincisi 
armağanını aldı. 

Sinemaya da kayıdsız kalmamışdır; «Ben 
önce sahne aktörüyüm» diyen Avni Dilligil da
hah 1928 de, 17 yaşında iken filmcilerin nazarı 
~ikkatini celbetmiş ve ilk defa «Sürtük» adlı 
filmde oynamıştır. Yarım asra yaklaşan sanat 
hayatı boyunca sahnede ~50 den fazla eserde 
rol aldı·ğı halde oynadığı filmler ancak 35-40 
arasındadır ve başlıcalan şunlardır: «Kahveci 
Güzeli», «Mahallenin Namusu», «Oğlum İçin», 
«Ya o ya ben», «Evlad Acısı», «Yeşil Köşkün 
Lambası», «Hatırla Sevgilim», «Vahşi Kedi», 
ve «Küçük Hanım» serisi filmler. 

Bayan Belkis (Fırat) ile evlidir, iki evlad 
sahi~idir (Erkan, doğumu 1935; Rahmi, doğu· 
mu 1957). Boş zamanlarını daima evinde ge
çirir, çok mazbut bir aile reisidir. Atletizmi, 
futbolu, deniz sporlarını sever, sofrada salata 
düşkünü, meraklısıdır; resim, heykel, maket 
çalışmalarına meraklıdır. Sahne Sanatkarları 
Derneği üyesidir (B.: Dilligil Tiyatrosu). 

Bibi. : Kim Kimdir Ansiklopedisi; Ses Mecmuası. 

DiLLIGtt. (Delk.is) - · Tiyatro sanatkarı, 
ünlü aktör Avni Dilligil'in zevcesi ve Dilligil 
Tiyatrosu'nun baş aktrisi; 1928 de İstanbul'da 
doğdu, baba soyadı «Fırat» dır. Sahneye ilk 
defa Fatih Halk Evi temsil kolunda amatör 
olarak çıkdı, meslek olarak aktrisliğe 1945 -
1946 da İzmir Şehir Tiyatrosunda başladı ve 

ilk rolünü Elektra piyesinde aldı. Çok kültürlü 
Hanımefendi sanatkarlarımızdandır-

DİLLİGİL TİYATROSU - 1962 de ünlü 
aktör ve rejisör Avni Dilligil tarafından ku
rulmuş bir sanat topluluğu. Aşağıdaki _satırları 
Ses Mecmuasından alıyoruz : 

,Şehir Tiyatrosu'ndan ayrılan Avni Dilli
gü, önümüzdeki sezon Aksaray'da açacağı ti
yatronun ilk hazırlıklarına başladı. Kadrosunu 
kuran Dilligil, evinde provalarını yaptı ve 
Anadolu turnesine çıktı. Avni Dilligil'in kad· 
rosunda eşi Belkıs Fırat Dilligil, Gençlik Ti~ 
yatrosu'ndan Şemsi İnkaya, Halid Akçatepe, 
eski Çığır Sahne'den Ayten Erman, kardeşi 
Ayşen Erman, genç aktrislerden Tomris Kiper 
ve Güner Günseli vardır. Avni billigil, İstan
bul' a · dönünce kadrosunu takviye edecek . ve 
«Kırmızı Fenerler» adında bir Yunan piyesiy
le perdesini açacakdır. Şimdilik Kütahya, Tav
şanlı, Eskişehir, Afyon, Antalya ve Ege hava
lisinde turneye çıkmış olan trup. «Gönül Avcı
sı» komedisi ile «Bir Tuhaf Misafir» piyesini 
oynuyor. · Dilligil, ayrıca, tiyatronun içinde bir 
de tiyatro okulu açacakdır.» (Ses Mecmuası, 
Mart 1963). 

DİLLİNG (Mildred) - Dünya ölçüsünde 
şöhretlerden Amerikalı harpist kadın; 1963 yı

lı Aralık ayında İstanbul'a geldi; aşağıdaki sa
tırları Ses Mecmuası'ndan alıyoruz : 

«Önce Avrupa'da sonra Yakın ve Uzak 
Doğu . ülkelerinde seri halinde konserler ver
mek üzere bir dünya turuna çıkmış bulunan 
milletlerarası şöhreti haiz Amerikalı: harpist 
Mildred Dilliµ.g, geçenlerde Robert Kolej'de 
bir konser vermiştir. 1'2 yaşında müzik çalış
malarına başlıyan ve bugüne kadar sayısız öğ
renci yetiştirmiş bulunan ünlü harpist için 
tenkidçiler «kendi alanının kıraliçesi» demek
tedirler. Altı ay sürecek olan bu dünya turu 
esnasında Dilling yüze yakın resital verecek· 
tir. Halen 108 harp ile «düny~ın en zengin 
harp koleksiyonuna» sahip bulunan sanatçı, 1s
tanbuldaki konserinde Bach, Heandel, Coupe
rin, Albeniz, Salzedo ve Debussy'den parçalar 
çalmıştır». 

DİLLİZ.ADE - İkinci Sultan Abdülhamid 
Devrinin pek meşhur üfürükçü hocalarından; 
asıl adını bilemiyorum, tüysüzlük çağında Mısır 
Çarşılı baharatcı bir attarın çırak adı altında 
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bıçkını, şıkırdımı imiş; «Attar güzeli. derler- Kavanini Maliye muallimliğine tayin edildi; 
miş, hattı gelince tulwnbacılığa heves etmiş, Balkan Harbinde Selanik muhacirleri arasınd,a 
bir eyyam da sandık kolu altınd~ ycılın taban İstanbul'a geldi; 19U~-1916 arasında Uarüşşefa
depmış, hayli kozlar kırmış, attar da bıçkının kada, Vefa ve Davutpaşa idadilerinde edebi
bu kahrına, cevrine tahammül etmiş ve külha- yat muallimliği · yapdı, 1917 de müderris mua.
ninin ayağını dükkana bağlamak için onu ken- vinliğı ile İstanbul_ Darülfünununa girerek 
disıne ortak yapmış, aşık hacı baba ölünce de Ural - Altay dilleri grameri ile Nazariyatı Ede
.dükkan tamamen Dillioğlu'na kalmış; bıyıkla- biye okuttu; 1928 yılına kadar da Galatasaray 
n burmaya başladığı zamanlar da, d~ı ka- Lisesinde ve İstanbul Erkek . Muallim Mekte
payınca omuzdaşlarla o baloz senin, bu gazino binde edebiyat muallimliği yapdı. İstanbul 
benim gece yarılarına kadar dolaşırmış; meş- mekteblerindeki muallimlikleri sırasında muh
hur Pirincci Gazinosunun hanendelerinden ve telif gazetelerde muhahrrirlik, ve hatt4 yazı 
devrinin pek dilberlerinden Beşiktaşlı Sofi'ye işleri müdürlüğü yapdı, edebiyat ve dil üzerine 
abayı yakmış, kızı müslüriı.an ederek nikahla · · yazıları ile tanındı. Harf devriminde birçok 
almış, karısı o idi; parasını huvardalık yiyerek resmi, ya:ı;ı resmi ve özel kurumların memur
serınayeyi elden çıkarınca Mısır Çarşısındaki · lanna latin asıllı türk harflerinin yazılış ve 
dükkanı satıp Silivrikapusu dışında Merkez okunuşunu belleten dersler v_er<;li; yine o ko· 
Efendi civarında küçük bir bağ satın almış, nuda Milliyet Gazetesine devamlı, yazılar ~~
orada bir bağ evinde otururdu. Kılığı kiyafeti dı ve bu devrimin başarılması yolunda ön saf
değiştirmiş, sakal salmış, eski şıkırdım oğlan da. çalışanların arasında bulundu. 1928 de Dol
hüddamlı hoca olınuşdu; bilhas~~ sevdalı ka- mabağçe Sarayında toplanan . Dil Kongresine 
d~nlara okur üflerdi; İstanbul kadınları ara- katıldı, 1931 de Ankara'da Gazi Terbiye Ensti
smda öyle bir şöhret kazanmış idi ki para kır- tüsü ve Musiki Öğretmen Okulu edebiyat. mu
mada attar dükkanı gölgede kalmışdı,; 1918 mü- aHimliklerine- tayin edilerek Ankara'da yer
tarekesinde hayat, 50-55 yaşlarında idi, Hanen- leşdi; ve Ulus Gazetesinin devamlı y~zar ~u-
cie Sofi de bir Hoca Hanım olınuşdu. harrirleri arasına alındı; 1932 de Dil Kt,ırunı-µ 

Sermed Mırhtar ALUS. · genel merkez kurulu üyesi oldu, az sonra Dil 
Kurumu genel sekreteri ve Maarif Bakanlığı 

DİLMAÇ .SOKAĞI_.-· Karagümriiğün Bey- genel müfettişi . oldu; 1935 mebus seçimlerinde 
ceg~z ve Dervişali mahaUeri sokaklarından; Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak Bur
N uredçlin Tekkesi sokağıne Dıra~an Caddesi dur'dan milletvekili seçildi ve Türkiye Büyük 
arasında uzanır, Kurtağa Çeşmesi sokağı ile Millet Meclisine girdi; Dil Kurumu genel sek
dörtyol ağzı yaparak kesişir, Yahyazade ve reterliğini muhafaza etti. «Kendisine Dilmen 
Bestekar servet sokakları ile de kavuşaklan soyadı . Atatürk tarafından verilmişdi. 1945 de 
vardır (1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta Ankara'da öldü ve naşı İstanbula getirilerek 
7/1.02 ve 108). Bir araba geçecek gen.işlikde,. · Büyükada mezarlığına defnedildi, iki cildl;ik 
kab~taş döşeli, büyüklü küçüklü ahşab .. ve ~a~ Edebiyat Tarihi Dersleri ve dört. ciltlik Türk
gir evler arasından geçer, kapu numaralan 1-51 çe Gramer başlıca eserleridir»· (Sesrver İskit, 
ve 2-70 dir. Dervişali Mescidi ve Derviş_ali:Ma- Aylık Ansiklopedi). 
hallesi muhtarlığı bu sokak iizer~ndedir; , ve~ · Yetişkin pir oğlunun bir aşk macerası so-

' bir döşeıneci dükkanı vardır (Nisan ''ı96&):, mında maşwcası ile birlikde Büyükadada inti-
Hakkı GöKTORK harı hayatının son yıllarında İbrahim Necmiye 

DİLMEN (İbrahim Necmi) ..... •Edebiyat 
öğretmeni, harf inkilabında ve onu takio edep, 
dil devriminde . ön safda çalışanlardan biri; 
1889 da Selanikde doğdu, Selanik avukatların· 
dan Mehmed Tayfur Beyin oğludur, ibtidai 
ve idadi tahsilini Gümülcinede yapdı, 1909 da 
İstanbul Hukuk mektebini birincilikle bitirdi; 
fakat muallimlik mesleğini tercih etti; S,elanik 
Hukuk Mektebine Hukuku Şiyasiyei Düvel ve 

çok ağır bir darbe olmuşdu. · 

DİLSİZ, SARAY DİLSİZLER{.~ tstan
bulda Osmanlı Sarayında, dünyada· ilk ·çağla~ 
danberi devam edegelen saltanat an'anelerine 
µyularak «End~run Zülµflü . Ağalan» denilen 
saray iç oğlanlan arasında dilsiz gençler de 
bulunçlurulmu§dur; Reşad.. Ekrem Koçu «Top~ 
kapusu Sarayı» adlı eserinde bu saray dilsiz
. !eri hakkında şunları yazıyor·: 
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«Enderunda bir de Dilsizler ve Cüceler 
vardır. Osmanlı sarayı hayatını bilmeyen ta
rih yazarları bile bunları sarayda ayn bir teş
kilat zan ederler. Saray dilsiz ve cüceleri Se
ferli, Kiler ve Hazine koğuşlarının zülüflü 
ağalan, iç oğlanlan arasındaki dilsiz ve cüce 
çocuklar, delikanlılardır. Bazı ahvalde bu gi
bilere lüzum olduğundan, beden tenasübüne 
ve yüz güzelliğine bilhassa dikkat edilen zü
lüflü ağalar arasına gaflet eseri olarak değil, 
sureti mahsusada alınırlardı. Diğer kapu yol
daşlarının bütün kıdem ve terfi haklarına ay
ıien sahihb idiler. Yalnız Has Odaya alınmaz
lardı (B. : Enderun; Zülüflü Ağalar; Topkapu
su Sarayı; Seferli; Kiler; Hazine; Has Oda; Cü
ce, Saray Cüceleri, cild', sayfa 3632). İçlerinde 
en kıdemlileri Baş Dilsiz ve Baş Cüce unvan
larını t~ırdı; Fakat Baş -Dilsiz dilsizlerin, Baş 
Cüce de cücelerin zabiti, amiri değildi; dilsiz 
ve cüceler h:angi enderun koğuşunda iseler o 
koğuşun günlük hayat nizamı içinde yaşarlar
dı; bir kısmı saraydaki rahatlarını dışarda bu
lamayacakları endişesi ile nanpare (saray ıstı

lahınca saray dışında memuriyet; B. : Nanpa
re) istemezler, ölünceye kadar sarayda kalır
lardı.» 

Padişahların mahrem konuşmalarında bu 
saray dilsizi oğlanların hizmet ettikleri söyle
:ıii:i". Bilhassa Arz Odası hizmetinde bulunur
lardı (B. : Arz Odası, cild 2, sayfa 1078). 

DİI..SIZ ÇIKMAZI - Kadıköy ·kazasının 
Kızıltoprak nahiyesinin Göztepe köyü (mahal
l~si) sokaklarından; Göztepenin cMuhacir Ma
~llesi» diye meşhur yerinde, Kayışdağı Cad
·desi · üzerindedir, adı Çıkmaz sokakdır, aslında 
. Muhicir Mahallesinin diğer sokaklan ile ka
vuşağı olan bir yoldur. Bir araba rahat geçe
cek genişlikde ve paket taşi döşelidir; 1-2 kat
lı ahşab ve beton ve hemen hepsi bağçeli evler 
arasından geçer, kapu numaralan 1-35 ve 2-28' 
dir. (Kasllil 1966). 

DİLSİZ KIZILBAŞ BASANIN Evt -
On yedinci asınn ilk ya'rısında İstanbulun mü
'kellef konaklarından biri, Vefa semtinde idi, 
sahibinin İranlı ve İstanbulurt ·· namlı zengin
lerinden biri olması lazımdır; 1622 Ekiminde 
İstanbula gelen İran Elçisi Aka Riza 'Han İs
taıibulda kaldığı müddetçe bu komd~da ınislfi.r 
edilmişdL - . . . . 

Bibl.: Naim.i, Tarih, ll. .:. 

DİLSİZLER MEKTEBi - Türkiyede ilk 
Dilsizler Mektebi 1889 senesinde istanbulda, 
Ticaret Mektebi Müdürü Grati Efendinin teşeb
büs ve himmeti ile devlet tarafından açılmış
dır; Kamil Paşanın sadaretinde Münif Paşanın 
maarif nazırlığı zamanına rastlar; müdürlüğü
ne, böyle bir mektebin açılmasına ön ayak olan 
Grati Efendi tayin edildi, yatısız olan mekteb 
için müstakil bina aranmayarak Ticaret Mekte· 
binde bir dershane ile iki Dilsizler Mektebine 
ayrıldı; 20 müsliman ve 2 gayri müslim olmak 
üzere 22 dilsiz çocuk toplanmışdı. Maarü zazır
lığı tarafından bu çocuklara birer kat ünif ofr
ma - esvab dağıtıldı; Dilsizler Mektebi için üni
formanın pantolonu koyu lacivert, ceketi kır
mızı olup her iki tarafında «Dilsizler Mektebi» 
yazılıydı, belde de madeni tokalı bir kayış bu
lunuyordu; kış içinde askeri mektebler talebe
lerinin kaputlarının aynı birer kaput verilmiş
di, Aynca, ·padişahın bir iradesi ile bu çocukla
rın Şirketi Hayriye vapurlarında ve tramvay
larda parasız seyahatı sağlandı. Mektebin ders 
cedveli şöyle tanzim edilmişdi: Türkçe, mec
buri olmayarak fransızca okuma, yazma, ilmi· 
hal,ahlak, coğrafya, hesab, resim, jimnastik. 
llerde imkan bulunduğu takdirde terzilik, kun
duracılık, marangozluk, demircilik gibi bir de 
sanat öğretilecek idi. 1 

Ertesi sene mektebe sağır çocuklar da kabu
lü ile talebe sayısı 45 e yükseldi. Tedrisatda bü
yük başarı elde edildi, mekteb gelişmek üzerey
ken Münif Paşa nazırlıkdan ayrıldı, kurucu 
müdür Grati Efendi vefat etti, akrabasından 
ve hariciye nezareti memurlarından Louis Gra
ti Efendi, hariciyedeki vazifesine ilaveten Dii
sizler Mektebi müdürü oldu 1891 de İstanbul 
Merkez Rüşdiyesi tesis edilince, Ticaret Mekte
bi binasında dilsizlere ayrılan yer bu rüşdiye
ye verildi, Dilsizler Mektebi de Bozdoğan Ke
meri civarında İbrahimpaşa ' Mektebi denilen 
harab ve yıkılacak durumda bir binaya nakle
dildi; 1892 de bu tehlike dolayısı ile ikinci bir 
göç oldu, Dilsizler Mektebi Bağçekapusunda 

Çiçekpazarı Rüşdiyesi binasına nakledildi (bir 
ara Çırak Mektebinin bulunduğu bina; B.: Çı
rak Mektebi). Hariciyedeki vazifesinin çoklu
ğundan Louis. Grati Efendi mekteb müdürlü
ğünden istila etti; okulun mutahassıs muallim
lerinden Sabri Bey müdür oldu. ·i894 zelzele
sinde Çiçekpazarındaki bina tehlikeli bir şekil
de· zedelendi, Dilsizler Mekiebi Kadırgadaki 
·taş.mektebe ~akledildi, orada da ancak birse-
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ne kalarak i895 de Yerebatanda Ayasofya Mer
kez Rüşdiyesi binasından ayrılan bir kısma 

nakledildi; altı yıl içinde 4 üncü göç, 5 inci bi
na idi- Bu binada 1910 yılına kadar kalabildi, 
nihayet oradan da Koskada Rcgıb paşa Mekte
bi binasına nakledildi. 

Bu göçlerden eşyası harab olan mekteb 
perişan bir hale gelmişdi ve maarif nezare
tinin nazarında, bu sakat çocukların eğitimi 
kendi görevideğilmiş; Dilsizler Mektebi fuzu
li bir büyük gibi görülüyordu. Mekteb bir bi
nadan başkasına taşındıkca malul çocukların da 
şevki kırılmış, bir kısmı mektebi terketmişdi 

Bu mesele hayır sever. bir kaç mebus ·ta
rafından nihayet Meclisi mebusana getirildi 
Devletce tahsis edilecek bir arsada hususi bir 
bina inşa edilerek Dilsizler Mektebinin bu bina
da yatılı ve sanatla ilgili olarak yeni bir şekle 
konulmasına, gereken masrafın da devlet umu· 
mi büdcesinden karşılanmasına meclisde karar 
verildi, hatta Çapada bir de arsa bulundu. Fa~ 
kat Maarif Nezareti Çapadaki arsaya bir Da.rül
muallimin (Öğretmen Okulu) inşasınıdaha uy
gun gördü; ve bu maarif, Dilsizler Mektebi için 
hazır bir bina bulub satın alınmasına karar ver
di; mahalleler dolaşıldı, konaklar bakıldı, blı 
uygun yer bulunamadı. Nihayet 1913 yılında Vi
layet Umumi Meclisi meselenin en kolay hal yo
lunu; «ileride yatılı ve sanatla ilgili bir Dilsiz
ler Mektebi kurma imkanı bulununcaya kadar 
halen mevcud mektebin kapatılmasına» karar 
vermede buldu, Bunun üzerine, malul evladla
rını okutma ütnidini kaybeden veliler, dilekçe
lerle Maarif Nezaretine ve Şehiremanetine (Be
lediyeye) baş vurdular; mektebin büsbütün ka
patılması yerine Darülacezede bu çocuklar için 

· yatılı ve sanatlı ilgili bir inekteb kurulmasının 
mümkün olduğu ileri sürüldü- Belediye Mec- .. · 
Iisi_teklifi kabul ederek Darülacezede _böyle bir 
mektebin açılması, dilsiz çocukların okutularak . 
onlara çorabcılık, kunduracılık, terzilik ve doğ
ramacılık gibi sanatların öğretilmesi için Da
rülacezenin 1914-1915 yılı bütcem,ıe 1200 l~ra
lik bir ilave yapdı; Ve o zamana kadar rnasraf-
ları Vilayet hususi büdcesinden karşılanan -Dil
sizler Mektebi 1914 yılında altı aylık tahs~satı, 
mevcud eşyası, talebesi ve muallim ve idareci· 
!eri ile Maarif Müdürlüğü tarafından Şehirerria
netine devredildi. Fakat tam o sırada·Birinci Ci
han Harbi başladı. Türkiyede seferbe:rl!k ilin 
edildi, Dilsiz.ler Mektebin şiindililt Ko-s~ 1.§· 

. ·•.· 

DİLŞEN (Nihat) 
. - . . - . . 

gal etmekde bulwıduğu Ragıbpaşa Mektebinde 
tedrisata nehari olarak devamı ile Darülaceze
ye leyli olarak naldı 1915-1916 yılları arasına 
bırakıldı. Dilsizler Mektebinde ise pek fakir se
kiz on çocukdan başka talebe kalmaınışdı; on
lar da nehari olarak mektebe devam edemeye
ceklerini bildirince Darülacezede yeni mekteb 
açılıncaya kadar Koskadaki Dilsizler Mektebi
nin kapatılmasına, sekiz on malul talebesinin 
de Kadıköy Darüleytamında, veya ona benze
yen diğer yatılı bir mektebde barındırılınalan
na karar verildi. Grati Efendi ile Münif Paşanın 
büyük hayır eseri 25 yıllık bir ömürden sonra 
böylece yok oldu ve İstanbulda bir Dilsizler 

-Mektebi bir daha açılmadı, Halen Türkiye yal
nız İzmirde bir DUsizler Mektebi vardır; Alber 
Karmbna adında zengin bir mu.sevi tüccar tara
fından kurulmuşdur ki kendisi de dilsiz olub 
tahsilini Parisdeki dilsizler mektebinde yapmış 
ve orada _ terzilik öğrenmişdi; vatanına dönün· 
ce bir dilsizler mektebi açarak benzeri bedbaht 
çocuklara hayatlarını kendi sayü gayretleri ile 
kazanma yolunu açmışdır. Alber Karmonanın 
özel olar:tlt kurduğu okul 1923 de Sihhiye Ve
kaleti kendi kadrosu içine almışdır. 

Osıııaıı Nuri ERGİN -

DİLŞEN (Güzin) - Seçkin kadın hekimle· 
riınizden; Darülaceze Rehabilitasyon Servisi 
şefi; 1932 de İstanbulda doğdu, babasının adı 
Muzaffer Halid, annesinin adı Hanife Hanım
dır; 1950 Cumhuriyet Kız Lisesini, 1956 da İs
tanbul Tıb Fakültesini bitirdi; 1956-1957 de Şiş
li Çocuk Hastahanesinde Fizikoteropi Servisi 
asistanlığını yapdı, .1957-1960 arasında Ameri
k.ada fizik tedavi ve rehabilitasyon ihtisası yap
dı. İngilizce ve italyanca bilir; Dr. Nihad Dilşen
Ie evlidir ve Banu Bilge adında bir kızı vardır. 
Türkiye Sosyal Hizmet ve Araştırma Derneği, 
Türk Devrim Ocakları, Kadın Danışma Birliği 
üyesidir. 

Bibl.: Kib Kimdir Ansiklopedisi. 

DİLŞEN (Nihad) - İç hastalıkları müta
hassısi; 1926 da Maııisada çloğdu; babasının adı 
Ramazan Fevzi, annesinin adı Hikmettir; 1944 
de İstanbul Erkek Lisesini, 1950 de İstanbul Tıb 
Fakültesini bitirdi, 1955 de iç hastalıkları ihti
sasını tamamladı 1956 da Dilber -Laboratuvarı 
nın neriyat bürosunda çalış_dı; 1956-1957 ·yıııa
rınra Pfizer İlaç Fabrikasının doktorluğunda 
bulundu; Anierikaya giderek orada -· 1957-1960 
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arasuıda romatizma! hastalıklar üzerinde çalış
dı. 

İngilizce, fransızca, rumca bilir; Türk Tıb 
Cemiyeti, Türk Tabibler Birliği, 1stanbul Etib· 
ba Odası, Amerikan Romatizma Birliği üyesidir. 
Dr; Güzin Hanımla evli ve Banu .Bilge adında 
bir kızı vardır. Deniz ve dağ sporlarını sever 
(1962). . 

Bibi.: Kib Kimdir Ansiklopedisi. 

DIMETOKALI - llinci Sultan Abdülha
mid .devrinde Tershaneli bir bıçkın delikanlı; 
Tophane ketebesinden Üsküdarlı halle şairi Aşık 
Razinin evrakı metıı)kesi arasında bu genci 
öven bir şarkı vardır. Razi şarkının serlevhası 
olarak şu notu yazmışdır: «Ertuğrul ;Firkateyni 
hümayunu efradından olub Capop. · Denizinde 
garikan şehid olmuşdur; rahmeteh vasiaten•; 
ve her neden ise serlevhada olşun gencin ası) 
adını yazmamışdır. Bu nota göre Dimetokalının 
ölüm tarihi 1889 dur (B.: Ertuğrul Fi1;kateyni). 
Şarkının altına da hicri takvim ile 1304 (miladi 
1886-1887) tarihi konmuşdur, deli.kanlının ölü
münden iki üç yıl kadar evvel yazılmış şarkı 
şudur: · 

Sevdiğim dilberlerin nevreııtesi 

Siyah gümrah perçeminde dal fesi 

Kıvır kıvır fino saçlı ensesi 

Bakın aman ne de bıçkın cakah 
Şılhi ıenim çapkın Dimetokah 

Kamerçinle gümüı topuk vurursım 

Badi · sabi kiküllerln savursun 

Cevr iderseıı kasem saiui'. giVlll'9UD 

Güzellerin çakır pençe çakalı 

Şiihi şenim çapkın Dimetokalı 

Gel yaruma inad etme güzelim 
Galatada Toplıiıı• . gezelim 

Altmları meylıiııede ezelim· 

Hicrli 1ıasrıet ağartmadaıı sakalı 

Şühi şenim çapkın Dimetokalı 

Kapuiçi Y eşiblirek Yamalı 

Münisib mi Buğlueayı sormalı 
Ol dilberi aceb nercle soyına!ı 

Kemeri var belde çapa tokalı 

Şılhi şeııim çapkm Dimetokalı 

~~r mlslisı binde bir tine 
Cek ben~ ptlılidmı mestine · 

Razi kur-ban olsun şihi bütine 

Hineberduş oldum· aşkın yakalı 

Şühi şenim çapkın Dimetokalı 

Disitinı aşkın virmfı . iken ıaıı · 
Ağyar ile ülfet midir yakışan 

Perişinını perişimm perişan 

Sen yüzüme ldiskiin kils1diıı bakalı · 

Şuhi şeniın çapkın Dlmetokalı 

Visıf Htç 

DiMI, DİMİCİLER - Gaayet sık. dokuıı-
'.uş bir kaba bezin adı; ayak takımı, bilhassa 

kayıkcı ve gemicilerin iç. donu ve gömlekleri df
miden olurdu; -kayıkda gemide şalvar yerini tu
tar, çoğu dimi donlaruıın üstüne ayrıca şal
var, çağşır giymezlerdi. Aşık Razi 1880-1890 
arasında İstanbulda Haliçde işler . bir . kayıkcı
nın kiyaf et ve tuvaletini şu beyitlerle tasvir 
ederken dimi donundan da (B.: Don) bahs~
diyor: 

Kütükde yaşı onsekiz yirmi 

Kasımpaşah KBYlkcı Memi 

Sehbazm hüsnü ıinıdır di)'ilb 
Hoş kesm.lı berber zillflf perçemi 

Baldın çıplak. ayaklar yalın 

· Elhak ki değer çekilse resmi 

.HeWi bezden gömlek ılkih 
içre sinenin . bine ismi. 

Katl'di şimşidı · gör tığ gibi çilik 
Bol paça donu ak ııide dimi 

Şibhin başında al fino fesi 
Aman ne açmış külhanbeyimi 

Evliya Çelebi XVII; yüzyıl ortasmd~ !stan· 
bulda diıni_ci esnafını 58 dükkan ve 100 nefer 
olarak . gösteriyor. 

D1M1ŞK1HANE - Adına yalnız Evliya 
Çelebi Seyyahatnamesinde ve eserin İstanbul 
Madenleri bahsinde ( cild I, sayfa 71-72) rasUa• 
~ığımız bu binanın mimari bir Kılıçhane (Kılıç 
Imalathanesi). oldu,ğu tahmin ediyoruz; aşağı
daki satırları Evliya Çelebiden alıyoruz: «Fa
kirin al_emi sabavetimizde Sultan Osmanı Şe• 
hid (İkind • Sultan Osman) asrında Kurşunlu 
Mahzen He Topkapu arasında (.?) Dimişkiha~e 
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Kar hanesi var idi, Fatih. Sultan Mehmed Han 
binası idi; Sultan Mehmed Eski !stanbul Demiri 
diye meşhur madenden demir cevherini çıkar
tıb bu Dimişkihanede üstad kılıççılara seccani, 
magribi, tırazi kılıçlar yaptırırdı. Hatta fakir 
görmüşümdür, Sultan Muradı Rabiin kılıçcıba· 
şısı Davud Usta bu ·nimişkihanede işlerdi; ka
le duvan. dışında, deniz kenarında bir azim 
karha.ne idi;. sonra Sultan İbrahimin cülıisurida 
Kara Mustafa Paşayı şehid ettikleri sene idarei 
umüri devlet rehavet gelmekle Gümrük Emiri 
Ali Ağa mezkur Dimişkihanevi :miriden satın 

alub yerine kat kat yahudhAneler yaptırmış (İs· 
tanbulun müseviler tarafmdaİi iskan ed;lmiş ilk 
ayartmanları; B.: Yahudhane) ve Dimişldhane 
ile madenin namı nişanı kaybolmuşdurıı. 

D1:MITRAKİ - Onyedinci asır ortasında 
İstanbuluri namlu armatör-kaptanlarından; ha·_ 
yatı _hakkında isminden başka kayde rastlanma· 
dı (R: Akdeniz Gemicileri). 

Bibl.: Evliya Çelebi, SeY!l-hatııiime, I. 

DIM1TRAK1 - Onyedinci asır ortasında 
yaşamış Sakızlı rum köçek oğlanfardan biri; 
İ'n.eşhur oyuncu koUar•ndan Zümrüd Kolunun 
köçeklerinden idi; Evliya Çelebi: «Sakız mah
bubti, kırma saçlı, Ceşini gazali mükahhalıı diye 
ôvüyor. Hayatı hakkında başka kayde rastlan· 
madı (B.: Zümrüd Kolu). 

DİMITR.A.Ki (Dövmeci) ~ 1870 ile 1875 
a:rasmda Aza.bkapusunda bir rum dövmeci: vü· 
cudlarına dövme vaytırmada ~ilhı>ssa gemiciler 
en ön safda ·ıteldiğ;_ icin İstanbuldıt. dövmesi 
nakkaslar Tersaı1e. civarında, Azebkaouıo:u ile 
Gı:ılatada toplanmışla~dı; Pierre Loti «Aziyadeıı 
(Azade) isimli romanında (B.: Aziyade) Dimit
raki adındaki bir rum dövmeciden şu . satırlar 
ile bahsediyor : 

«Eyyub İskelesinde Ahmed Azabkapu için 
bir kayığın fiatını p~zarlık etti. Pazarlık hitam 
bulunca beni bindirdi.. Bana ciddiyetle·: 

- Otur, Loti, dedi. 
« Ve hareket ettik. 

«Azabkapuda katran, eski makara ve tavşan 
deri.si ticaretile meşgul kimselerin iskan ettiği 
çamurlu, siyah ve korkunç dar sokaklarda Ah
metli takib ettim. Kapıdan kapıya giderek, hali 
tarif edi.lmez bir oda içinde kendisini nihayet 
bulabildiğimiz bir ihtiyar l)imitraki'yi sormuş
tuk. 

«Bu, üstü başı parça parça, sakalı beyaz ve 
haydut edalı bir ihiiyar nı.ındu. 

«Ahmed ·kendisine üzerinde Aziyadenin is
mi yazılmış bir kağıt verdi ve Home).'"'in lisanın
da anlayamadığım bir uzun nutuk iradetti. 

«İhtiyar murdar bir kasadan küçük kama
larla dolu· bir nevi deste çıkardı ve pek te em

. niyet vermiyen bir hazırlıkla· bunlanıı arasın
dan en sivri uclularını intihap ediyor göründü. 

«Ahmede ders hatıralarımın anlayabilmek 
.imkanını verdiği şu kelimeleri söyledi: 

- Bana yeri gösteriniz.· 
« Ve gömleğimi açarak Ahmed parmağını 

sol tarafa, kalbimin üstüne koydu. 
o;Ameliyat büyük bir ıztırap duymadan hi

tam buldu ve Ahmed sanatkara Aziyadcnin 
kesesinden gelen on kuruşluk bir kağıd tevdi 
~tti. 

«İhtiyar Dimitraki acımadan iş görme ve 
isabetle tersim iktidari gaayetle şayanı dikkat
tı. 

. «O dükkand~sümün üzerinde bilahara 
kapanınca Aziyadenin Türk ismini güzelbir ma
vi ile göstermiş olan ıştıraplı, kırmızı, binlerce 
tırmıktan mürekkep bir küçük pilaka götür
dfun. 

«Müslüman itikadına nazaran, dünyevı be' 
denimizin diğer her vasfı veya kusuru gibi bu 
dövme de beni ebediyete takip eyliyecekti.,. (B.: 
Dövme, Dövmeciler). 

DİMİTRAŞKO BEY (Morozbeyziide) - Fe
nerli rum beylerinden geçen asır başında Di
vanı Hfunayun tercfunanlarından; 1768 de doğ
du, Eflak Beyliğinde bulunmuş Aleksandr Mo
roz'un oğlu bir rus casusu idi; Üçüncü Sultan 
Selim Nızamı Cedidi kurarak orduda ıslahlta 
girişdiği zaman bu hareketi baltalamaya, yeni
çerileri ayaklanmaya teşvik edenlerden biri ol
muşdu. 1812 de ~usya ile Bükreş muhadesinin 
akdi sırasın.da da Sadırazam Hurşid Paşanın 
maiyetind~ ordu- ile seferde bulunuyordu; sulh 
müzakereleri s~rasında da cacusu andırır tavır 
ve hareketli gözden kaçmadı; muhadedenin im· 
zasından sonra sadırazama Dimitraşko Beyin 
idam fermanı gizli ,olarak gönderildi, Hurşid 

Paşa da Divan Jıaş tercümenı müzakereler sıra
sındaki hizmetinden ötürü hil'at giydirmek µze
re otağına:çağıfdı, Dimitriı>şko hil'at giyip otak
dan çıkar iken vezir kavaslar üzerinde kılıç üşü
rü b parladılar; bu haber İstanbula gelince Ba-
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bialide tercüman vekili bulunan kardeşi de 
idam olundu. 

Dimitraşko Bey Yunan İstiklaline çalışan
lardan da biri olmuşdur; 1805 de kendi yalısı
nın bulunduğu Kuçeşmede Edebiyat ve Mate
matik fakülteleri bulunan bir rum üniversite-
1:!İni «mekteb» adı altında açdırmıştı; bu üniver
sitenin yerinde zamanımızda bir boyahane bu
lunuyordu. 

Yunan Ansiklopedisi Dimitraşko Bey için 
şunları yazıyor: «Elenlerin ancak ilmen yük
selmek suretiyle hürriyetlerini elde edecekle
ri kanaatinde bulunduğu için memleketin pek 
çok yerlerinde mektebler açmış ve bu mekteb
ler sayesinde elen kültürü taammüm etmişd.ir». 
(Osman Nuri Ergin, Türk Maarif Tarihi). 

Rum tarihcisi llconomos da onu şöyle ta
rif ediyor: «Hiç bir fidan bunun kadar büyü
memiş, hiç bir fidana bu edildiği kadar ihtimam 
edilmemiş, ve yine hiç bir fidan bunun verdiği 
kadar meyva vermemşdir• (Osman Nuri Ergin, 
Türkiye Maarif Tarihi). 

«Türkiye Maarif Tarihi,. · müellifi Osman 
Nuri Ergin yukardaki satırları nakletdikden 
sonra: «Bu divanı hümayun tercümanının dev
lete hiyaneti ve kendi milletine hizmeti dolayı
sı ile ·rumlar tarafından elbetki bu kadar med
hedilir• diyor. 

Bibl.: Cevdet Tarihi, Cild X.; O.N. Ergin. Türkiye 

Maarif Tarihi, Cild I ve II. 

DİMİTRİ (Berber) - 1895 yıllannda Şeh· 
zadebaşı Direklerarasının Vezirciler tarafından 
sağ kolda bir dükkanda işlerdi; aslı Samatyalı 
olub İstanbullu rum ve ermenilerin belki yüz
binde birine nasib · olmayan düzgünlilkde ve 
İstanbul lehcesi ile fasih Türkçe konuşan, şar-. 
kıcı, müşterilerini pek memnun eden bir adam
dı. 1900 tarihlerine doğru 40-45 yaşlannda olan 
bu usta berberin dükkanı ehli dil zarif kimse· 

' lerin tqplandığı bir mahfil gibiydi. Ölümü tesbit 
edilemedL 

Reşad MİMAROOLU 

DİMİTR-1 (Hekim) .,;_ Başvekalet arşivinds 
bulunan hicri 1111 (miladi 1699-1700) tarihli Is· 
tanbul hekimleri listesinde dükkanı ga1atada 
bulunan bir hekim; hayatı hakkında başka kay
de rastlanmadı : 

Bibi.: Ahmed Refik,' XII. hicri asırda· İstanbul Hayatı. 

DİMİTRl (Karabıçak) - 1855 ile 1860 ara· 
sında Büyük bakkal köylü bir şakidir; pek çok 
canlar incitmiş, yol kesib adam soymuş, ırza na· 
musa tecavüz etmiş, bir zabtiye neferini kurşun
la katilden idama mahkum olmuş ise de bir tür· 
lü ele geçirilmemişdir; 1860 senesinde Uıunça
yırda bağçıvan Bulgar Danço'nun şabı emred· 
oğlu Miho'yu cebren tutub Şile ve Ağva tara
fına kaçırmış, bir ay kadar dağlarda ormanlar
da dolaştırmış; Kandıra civarında bir ormanda; 
kendisine artık tamamen ram olarak şekaa-H:tde 
refik olmuş görünen bağçıvanoğlu Miho bir ço• 
banın yardımı ile fırsat bulub şakinin t'..ifeğini 
kapub Karabıçak Diınitriyi cerh ve katletmiş
dir. Merkum oğlan zabtiyedeki ifadesinde: «Di· 
mitri köylerden çiftliklerden erzak tedarikine 
giderken ağzını ve ellerini ayaklarını bağlar 

yere yatırıp kıpırdamamak için ayrıca dört beş 
kazık .ile de bağlarımdan yere çakardı; kendi tü-: 
feğini de gizler ve gideceği yere tüfeksiz, ken· 
disine garib bir köylü süsü vererek giderdi; Q 

gün bir çoban tarafından görüldüm ve kurtarıl· 
dım, haydudun tüfeğini aradım ve bulunca inti· 
karnımı almak• için kaçmak istemedim, pusuya 
yatub bekledim, adı Salih olan Kandıralı çobaiı 
da bir yerde saklandı. Karabıçak gün kavuşmak 
üzereyken geldi, evvela tüfeğini sakladığı yere 
gitti, hemen fırladım ve· tam erise köküne nişan 
alarak tüfeği ateşledim, ayak üstünde bir kere 
döndü ve devrildi- diye anlatmışdır. Karabı· 

çakın cesedi, sekenesi tamamen rum ve saki 
tıynet olan Büyük Bakkal Köyünde teşhir edil
di, ceza görmeyecek de olsa mahkemesi sırasın
da Bakkalköylüler tarafından intiklm almak 
üzere takib edileceğinden Karabıçak Dimitri 
zabtiye tarafından vurulmuş ve Miho oğlan da 
kurtarılriıış gösterildi. 

Bibi.: Kolağası Tayfur Ağa, İstanbul civinnda eşki

ya takibatı. 

· DİMİTRl (Kız) - 1899 ile 1902 arasında 
Beyoğlunda Çiçekci Sokağında (B.: Çiçekçi so.: 
kağı, cild 7, sayfa 3963) bir umum.hanede uşak
lık eder yakışılklı bir rum genci; aynı sokakda 
başka bir evin sahibesi Mama Marigo adında 

71 yaşındaki kadın bu güzel kötü gence aşık ol
muş ve şu mukaveleyi imzalayarak maşukuna 
kavuşmuşdur: · 

«Marigo yaşının her yılına 1 liradan nikah 
günü kilisede Dirnitriye 71 lira verecek; · 

cHer sene gene kocasına 2 kat esvab, 4 çift 
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ayakkabı, üç senede bir bir palto yaptıracak 
ve çoraba mendile varınca ihtiyacı olan çam.aşı
rı temin edecek, aynca her sabah Dimitriye 5 
kuruş ceb harclığı verilecek; · 

«Dimitri haftada bir veya iki gece evin kız
larından Eleni yahud lzmaro'nun misafiri olabi
lecek; 

ıı:Eve sarhoş gelmeyecek, fakat evde içki 
içebilecek•. 

Kötü palikarya Kız Dimitri'nin hayatı hak
kında başka bilgi edinilemedi. 

Bibl.: Fransızca Servet Gazetesi. 

DIMİTRİ (Kız) - G_eçen asır ortalarında 
yaşamış meyhane köçeği Sakızlı bir rum oğla
nı; Dilaver Baba adında bir bektaşi kalender 
tarafından şu şarkı ile övülmüşdür : 

· Oldum ne çire m.iibteli 
Bir yosma rakkas dilbere 

Başımda püsküllü beli 

Düşürdü beni dillere 

Bilmez aceb pervi. nedir 
Şem'ine dil pervinedir 

SebçerAğı meyhanedir 

Öpsem lebindeııı bir kere 

Bak şu çiçekli nimetene 

Pek yaraşmış kWhene 

Al şal· hele al fermene 

Dal fes dahi şAhin sere 

Ya ne diyem ak şalvara 

Unala düşüb yalvara 

Gümüş topuk ayaklara 

Ki naz ile basar yere 

Kız Dlmitri Sakız gülü 

Lüle lüledir kakülü 

Al fesde mavi püskülü 

Nazarlık olmuş püsere 

Bak ta1li pirineme 

Lütfetti geldi hineme 

N'IIII' indi san virineme 

Pes bu Baba Dilivere 

Aynı devirde yaşadığını tahmin ettiğimiz 
Rifatın yin:e bu köçek için yazılmış ve matufu'" 
nun adı söylenmemiş beş kıt'alık bir şarkısı var
dır, e:amanında gerdaniye buselik faslında bes-

telenınişdir ki birinci, üçüncü ve dördüneü kı
taları yukardaki şarkının birinci, ikin~l ve üçün
cü kıtalarının hemen aynı gibidir. İki şiirden 
hangisinin intihal yoluna sapdığı kesin olarak 
söylenemez ise de mazmun aşıran kalender bek
taşi de olsa, Dilaver Babanın şarkısı çok daha 
renklidir. Rifatın şarkısında bahsettiğimiz üç 
kıta şunlardır : 

Dil virüb oldum mübtelıl 

Bir yosma rakkas dilbere 

itmektedir cevrii cefi 

Sengi gamiyle dil bere 

Şem'"me dil pervanedir 
Bilmez aceb pervi nedir 

Kasdı dili ,.siizinedir 

Yandı· göniil Ateşlere 

Dün baluhm ol pembe tene 

Zülfü, dökülmilş ,erdene 

Al şal turuncu: fermene 

Hoş yakışır ol dilbere 

DlMİTRt (Kuruçeşmeli ince) - 1885 nb 
1890 arasında güzelliği ve bıçkınlığı ile semti
nin şöhretlerinden olmuş Kuruçeşme Rum Ki
lisesi yangın tulumbası sandığı uşaklarından 

. şıkırdım bir rum oğlanı;· Galata meygedeleri
nin birinde aşinalık peyda ederek şu kadar yıl 
boyunca kazandığını iki sene içinde bu rum 
kopiline yedirdikden sonra iflas eden ve sa
bahcı kahvehaneleri peykelerinde ve Karaköy 
Hamamının külhan odasında yatıp kalkar 
Eğinli Kadir Ağa adında bir kasab bu satırla
rın muharrınna gelmiş ve ahvalini anlatarajc 
bir manzume ile Dimitriyi övmemizi istemiş 
idi. Bana kopilinin tulumbaCl! kılığındb, omuz
daşlarından balrkcı bir palikarya ile çekdirll·· 
miş bir de resmini gösterdi: «Çapkın bunu ba
na nisbet çekdirmiş, balıkcı dükkanına asnıış

iar .. • dedi. O günlerde bir gazetede şöy1e biı' 
kıt'a okumuşdum : 

Pencereshiden abaıw,ııadım 

Derdine dild!ar dayanamadım 

tç1m yamyı,r. misilli kiilhan 

tçfnde fakat yıkan~ 

Bu kıt'adan intihal de diyebilirim, aşnğı

:i"?.ki satırları ayak üstü karalayıp Eğinli aşı

lrn verdim, bir mecidiyesini aldım, güle oy
naya Dimitrisine yolladım idi :,. 
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Bir gün sOzüne inanarnadNıi 

y alanıııdaıı da ıısanaııamadım 

Nasıl oldu da agul1§8 geldi 

Muhabbetine de ihiç kanamadım 

içim ıyaııarak misili İdllhan 
Soydum dildirı dayanmadnn 

Ama gel gör ben de SO)"IUUlp 

Halvet olup da yıkaııaınadım 

Siüıbül koçanı ayaklarını 

Başıma sorguç takmamadım 

Elde avuçda ne varsa 7idl 
tnis ettim de yapınamadun 

Şılurdımımı kaçırınca da 

Yorgan altında •~~adım 

Geçen yangında cihan yaı:ıdı da 

Yar ateşiyle ben yanamadım 

Hem kundakladı hepı _.418 ım. .basılı 
Talumbacıdır hiç kınamadmı 

İnce -Dimitrim Kunıçeşmeli 

Kilisesinde tapmamadım 

Serabı Iebi Ii'll .ile mest 

Dile düşmekden sak;mamadım 

Hinebeniuşuz kaldınmlarda 

Yar tekmesiyle aşmamadım 

Y irin bıçağı dalıp sineme 
Çürüklüğe de ta,ınamiıdım 

,· 

Çürüklük garibler mezarlığıdır (B.: Çürük
lük); bu yave için bir biçareden bir mecidiye 
aldığıma hala utanırım. 

Visıf Htç 
' 

DİMİTRİ (Pulak) ~ 1898 ile 1900 arasın
da Galata ve Beyoğlunun namlı yankesicilerin.
den mürahik bir oğlan; umumhane sermayesi 
Çıplak Despinanın oğlu, usta yankesicilerden 
anasının dostu hırsız · Gemici Panayotun çıra

ğı ve şıkırdımı; 1900 de 17 yöşında iken Beyoğ
lu:,--ı.da Kuron ıKahvehanesi önünde ustası Pa-

tSTAN8UL 

nayot ile beraber suç üstünde yakalandığinda, 
zabıta sicilinde beş sabıka kaydı bulunuyordu. 
Parlak Dimitrinin ihtisası saat ve köstek tşır~ 
makdı; gaayet dilber bir genç olduğundan 
çarpmak için sokulduğu kimseleri - şübhelen
dirmez, ürkütmezdi. Hayatı hakkında başka 
bilgi edinilemedi. 

Bibi.: Fransızca Serwt Gazetesi. 

· DİMİTRİ (Sakızlı) - Onsekizinci asırda 
yaşamış bir rıım sarrafı; memleketinde . fakir 
bir adamın oğlu iken 1750 de (Birinci· ·sultan 
l\iehınudun son zamanlan) 17 yaşında iken İs· 
tan bula getirilmiş ve Üçüncü Sultan Ahmedfo 
kızı, asrın meşhur sadırazamlarından Muhsin
zade Mehmed Paşanın -zevcesi Esma_ Sultanın 
kapusuna uşak olarak girmişdi, ve kısa bir za
man sonra Sultanın mali işlerine bakan. has ben
delerinden biri, sarrafı olmuşdu. Esma Sultan 
kardeşleri Üçüncü Sultan Mustafa (padişahlığı 
1757-1773) ile Birinci Abdülhaınidin (padişah

lığı 1773-1789) padişahlığı zamanında otuz sene 
kadar büyük bir nüfuza sahih olmuş ve dev
letden pek çok «mukaataa. almışdı (Eski ida
rede devlete aid her hangi gelir kaynağı, bir 
mikdar noksanına fakat hazineye sekiz on yıl· 

- lığım peşin vererek üzerine almak, ve· aradaki 
kiymet farkından faydalanmak; vadeli bono 
kırmak ,sened kırmak gibi vergi kırmak işi); 

ve o mukaataalann idaresini de sarrafı Sa
kızlı Dimitri ile kahyasının ve_ çuhadarının 

ellerine bırakmışdı; bu adamlar da Esma Sul
~aııın nüfuzuna sığınarak mukaataaların bu· 
unduğu yerlerde, bilhassa Rumelinde vergi 

mükellefi halkı, köylüyü zalimane ezmişlerdi, 
ve muazzam servet sahibi olmuşlardı; bu ara 
Dimitri, yalın ayak ve bir gemici donu ile ay· 
rıldığı koca Sakız Adasını adeta bir çiftliği ha
line·. getirmişdi; vak'anüvisin tabiri ile «halkın 
malını kendi endazesine göre ölçer biçe·r, husu
siyle Sakız ehalisini kendi reayası gibi kulla
nır idiıı. İşkodra mutasarrıfı Mahmud Paşanın 
isyanına, ve Rumelinin sair bir kaç yerinde de 
halkın kıyamına, başda Dimitri, bu adamların 
vurgunculuklan sebeb olmuşdu. 

Hicri 1202, m\ladi 1787 de Esma S1:1-ıtan Ve
fat edince, Sakızlı Dimitri, Sultanın diğer 

adamları ile beraber tevkif edildi; bütün em
laki riıusadere edildi ve asılarak idam olundu. 
Tahmin edilen nakdi serveti çıkmadı; defter
lerinin tedkikinde faizcilik yapdığı; devrin ri-



ANSiKLOPEDISt .;_ 4589 - DİMITR:i (Tmıavalı) 

calinden pek çok kimseye para verdiği anlaşıl· 
dı, alacakları da tahsil edilemedi (B.: Esma 
Sultan). 

Bibi.: Cevdet Tarihi, cild IV. 

DIMİTRİ (Tırnavalı Karaoğlan) - Tıma
vanm hıristiyan çingenelerinden namlı bir 
köçek oğlan, sonra usta bir tanburi; kençli ifa
desine göre meşhur .. nıram.a Köprüsü. yahud 
«Debreli Hasan» türküsünün nazımı ve beste
garı; 1836 da Tırnavada doğdu,· 1851 de. onbeş 
yaşında iken «Deli Binbaşı• diye anılan Arab
kirli Tayfur Ağanın uşağı ve has köçeği oimuş, 
kendisine aşırı alakası olan bu zat tarafından 
İstanbula getirilmiş, büyükşehirden de Arab
kire gitmek üzere hazır !andıkları sırada inmiş 
oldukları bir handa Tayfur Ağçının ani ölümü 
üzerine' hamisiz kalan Dimitri, meyhane sazen
delerinden ve Lonca çingenelerinden Tanbfui 

Debreli Hasan TilrkOsiı 

İbrahimin eline düşm.üş, kısa bir zaman içinde 
Karaoğlan lakabı ile İstaiıbulun namlı kö~ 
çeklerinden biri olmuşdur. Hem oyunlarında
ki hüneri, hem de ırkına has çizgiler ve nakış
larla aşın derecede güzelliği, kibarların rindane 
meclislerine girmesine kolaylıkla yol açmış, 

1855 de ondokuz yaşında iken Zeyrekde pek 
mükellef bir konağı olan Habil Efendi Elbaru· 
ti adında Suriyeli bir hiristiyan arab zengini
ne kapulanmışdır, ve Elbarı1ti'nin gaayetle 
mahremi şıkırdım delikanlısı olmuşdur. Cazi
beli çağı geçdiği zaman elinde bir hüneri bu
lunması gerekdiği yoluılda efendisinin irşadı· 
na uyarak ve temin edilen imkanlardan fay
dalanarak tanbur öğrenmeye başlamış, gay~ 
reti ve fıtri istidadı ile bu sazın da. hakkiyle sa
hibi · olmuşdur. 

İstanbula geldikden sonra Tırnavadaki ebe
veyni ile alakasıni kesmemiş ve onlara mek

tublaşmakda olan Di
mitri 1870 de t~hayyül 
bile edemeyeceği · b i r 
hakikati öğrenmiş ve 
hiç ummadığı büyük 
bir mirasa· konmuşdur. 

Tırnavanın zenginler4ı

den Dimitri Popof ad1n· 
da bir bulgarın ölümün
de açılan vasiyetname· 
sinde, çiftliğinin çinge· 
ne ırgadlarından Topal 
Petronun oğlu Dimit
rmın (Köçek Dimitri· 
nin) aslında kendi oğlu 
olduğunu ye bu gencin 
meşru mirascılarından 

biri olduğunu beyan et
tiği öğrenilmişdir. O 
tarihe kadar Karaoğ

lanın babası bilinen To
pal Petro karısının eski 
günahını af etmiş, ve 
hemen İstanbula gele· 
rek Elbaruti konağında 
Karaoğlanı bu 1 muş, 
o sırada 34 yaşında bu
lunan eski köçeği alıp 

Tırnavaya götürmüş

dür. 
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Bu Bulgar-kıbti melezi Karaoğlan Dimitri
dir ki o sıralarda Tırnavada bulunan İsmail 
Fenni Ertuğrul'un tanbur hocası olmuşdur (B.: 
Ertuğrul, İsmail Fenni). 

Gospodin Popofun mirasındaki hakkını 
uzun ve gürültülü bir davadan sonra alan Ka
raoğlan Dimitri Tırnavada duramamış, babalı· 
ğını ve anasını alarak 1876 da İstanbula dönmüş, 
Haliç Fenerinde yerleşmişdir. 

Hoş sohbet, rind meşreb, bulunduğu m~lis
leri canlandırır, şenltndirir, köçeklik zamanur 
da girip çıkdığı konakların yalıların gönül cün
büşlerini, zeberdest uşaklann, şehlevend kayık· 
cıların, kaşlı gözlü bağçıvanların aşk yar,eleri
ne nasıl merhemi kafur olduklarını bir 111eddah 
gibi anlatırdı. 

Cemal aşıkı, ince, zarif, nazik, keliınenin en 
kuvvetli manası ile büyük sanatkar idi. Tayfur 
Ağa ile ilk ustası Tanburi Kıbti tbrahimi da
ima hürmetle, rahmetle anar idi. «Drama Köp
rüjsü 1'yahud «Debreli Hasan» isimmindeki meş
hur Hüseyni türkünün hem bestesinin hem de 
güftesinin kendisinin olduğunu söylerdi. 

Debreli Hasanı gencliğinde köçeklik zama
nında Boğaziçinde bir yalıda tanımış. Hasan, 
güzellikde afeti devran dört kaşlı bir amavud 
genci imiş. Yalının Ayşe Hanım adındaki kızı
nın düğününde herkes gülüp eğlenirken . Deb
reli Hasan gözleri yaşlı dolaşır, hizmet edermiş. 
Gene arnavudun bu hali çingene köçeğin mera
kını çekmiş ve o gece yalıda Debreli Hasanla 
aynı odada yatarak v~ ona türlü diller dökerek 
sırrını, derdini öğrenmiş. Kendisinden az kabaca, 
19-20 yaşlarında olan uşak, iki sene evvel gö:ıül
lü jandarma neferi olarak bulunduğu Drama
da Ayşe adında bir kizı sevmiş, araya çavuşunu 
kovarag kızı istemiş, vermemişler, tezine de o 
kı~ esnafdan bir gence nikahlanmış. G~Iin kızı 
kocasının evine götürecek düğün alay~ bir köp· 
tüden geçecekmiş; Debreli Hasan martini almış, 
sözde nöbetci gibi köprü başında durmuş, alay 
geçerken at üstündeki gelin kız Ayşeyi vur· 
muş, yaş küçüklüğü ve aşk çılgınlığı sebeb· 
!eriyle onbeş yıl prangabendliğe mahkum ol
muş. Rodos Zındanına gönderilmek üzere ya
tarken (Drama, Selanik? mahbushanesinden) 
bir gece duvarı delip kaçan üç haydudla bera· 
bet o da kaçmış ve İstanbula gelerek o yalıya 
uşak olmuş. Hasan: «Karaoğlan .. şimdi beni ele 
verecek misin? .. » diye sormuş. Dimitri pek .mu
habbetli yakınlık gösterdiği halde oğlanın sır 

saklayacağına güvenemeyen kaatil gene arna
vud o düğün gecesi itirafını yapdıkdan az sarra 
yalıdan kaçmış. Fakat onun dilber yüzü~deki 
göz yaşlarını asla unutmayan Karaoğlan Dımit
ri yıllarca sonra ~enim.dir dediği meşhur türkü
yü yapmış; türkünün güftesi şudur: 

Drama Köprüsün Hasan Gece mi geçtin, 

Bre Hasan gece mi geçdin f 
Ecel şeı,betini Hasan <ilınedeıı iı:ctin, 

Bre Hasan ölmeden içdin f 

Anandan babandan Hasan sen vaz mı ıeı,diıı, 

Bre Hasan sen vaz mı geçdln f 

At martini Debreli Hasan 

Dağlar inlesin 

Drama mahbesinde Hasan 

Nimın sciylensin ! 

Hayatının son yirmi yılında saz hocalığı ya· 
pan Karaoğlan Dimitri 1910 yılında 74 yaşında 
vefat etmişdir. S,on deminde islamiyeti kabul et
miş ve Ayvansaray Kapusu dışında Tokmak Te
pe mezarlığına defnedilmişdir. 

. Reşad MİMARoclLU 

DİMİTRt (Trabzonlu Laz) - İkinci Sultan 
Abdülhamid devrinde Galata Yağkapanı İske
lesi kayıkcılarından, rıamlı kabadayılardan, Ga~ 
lata Hendeği Sandığının da erı ·seçkin tulumba· 
cılarından, . gaayet yakışıklı, levend endam bir 
adamdı; 1880 de Galatanın namlı şıkırdım bıç
kınlarından olub daima yanında gezdirdiği Ba
lıkcı !spironun çırağı şabıemred Yaniyi akşam 
üstü bir meyhane aleminden sonra Y-ağkapanı 
İskelesinde bıçakla vurub öldürmüşdü. Bu ci
nayet Galatanın ayak takımı ve bilhassa tulum
bacılar arasında derin akisler yapmışdı. Mey
haneden çıkıp kayıkla deniz safası yapacaklal"-
mış, Yaninin ağzından bir «Köpek• lafı çıkmış, 

Laz: «Kime dedin? .. • diye sormuş, çocuk da: 
«Sana dedim!..» demiş, iskelede bulunan bir kaç 
kayıkcı da gülmüş, Dimitrinin; bıçağı çekmesi 
ile Yaniyi cansız. olarak yere sermesi bir olmuş. 
Hendek Sandığından geldiler, bu günahkardan 
devrin adetince cinayete bir destan istediler, 
bir altında peşin verdiler, bir türlü yazamadım, 
kırık dökük bir şeyler çıkdı, fakat destan kalı
bına koyamadım, altını geri verm~k istedim 
ise de tulumbacılar kabul etmedi, «Yazdığın 

şevler makbulümüzdür• dediler; garibdir ki 
Dimitrinin vurduğu oğlanın adı Yani iken, ben 
bana verilen isimleri kanşdırmışım, destana 
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maktulün adı olarak ustası İsporunun ismini 
yazmışım, bu hatayı da hoş gördüler : 

Düşerse ger bir Aşık dilberin alç.ağma 
Gözlerini kan bürilr el atar bıçağına 

Mestine gözleri var Jorlangıcuı kanadı 

Sİrma perçemli yirin lsı,iro güzel adı 

Balıkcıdır bıçkmım ham giimGı baldır topuk 

Gelmez ele avuca haşan ıbaylaz kopuk 

Aşıka cevrli cefa durmaz sözGnde bir glin 

bıerle muhabbeti illerle dernek diiilln 

Revimıydı İsplrom köpek diyesin bana 

Ben ki nakdi cAnıını virmek isterken sana· 

Aşkınla zebun sanob gll1dü bir kaç hergele 

G6k yıkıldı başıma sanki çökdtı iskele 

iki tokat. yiyerek görünce dal hançeri 

Bir adım atamayul, vahbşet aldı dllberi 

Dilşmilş ayaklarıma af it diye yalvanr 

Sarhoıum yoksa elim bıçala nasıl varır 

Varmn ltsii:iı hakaaret niçGn kıydım o yAre 

Calal meme tıstibıden aşob iiç derin Yire 

İspiromun aşkına herg'iin çekerken kfirek 

AYaiımda zincirler meskenim oldu klirek 

Laz Dimitrinin Ceridei Mahakimi Adliyede 
bir resmi vardır; fotografından şimşir üzerine 
hak edilerek basılmış bu resim meşhur hakkak 
Antranik'in bir şaheseridir, sanki kağıd üzerine 
bir ressam kara kalemle yapmış gibidir. Şim
şir hakkakliği üzerinde dünyada eşi olmayan o 
şimşir parçasının yeri bugün Türk Resim ve 
Heykel Müzesi, bir Türk Güzel Sanatlar Müze
si alması lazım gelirdi; kim bilir nereye atılmış, 
kaybolmuşdur. 

V&ıf Hiç 

DİMİTRİ (Yamalı) - 1885 ile 1890 arasın~ 
da Galata ile Beyoğlunun namlı serserilerin
den bir rum; taban depdiği itlik yolunun nişa
nı yüzündeki bir derin bıçak yarası izinden 
Ötürü « Yamalı,; lakabı verilmiş idi. Tarlaba
şıhın kaldırım fahişelerinden Fani adında bir 
kızın dostu olub Faninin güzelliği dillere des-

tan olmuş Osman adında kayıkcı bir laz deli
kanlısına gönül vermesi ve bu Yamalı Dimit
riden yüz çevirmesi üzere kendisini intikam 
hırsına kapdıran palikarya, bir gün Osmanın 
bulunduğu Defterdar İskelesine gitmiş ve deli· 
kanlının kayığına müşteri gibi binerek, deniz 
ortasında kendisini tanım.ayan rakibinin gafle-

. tinden istifade ile elinde bir yoğurd çanağı 
içinde bulunan kezzabı yüzüne dökerek güzel 
kayıkcının iki gözünü birden yakarak kör et
mışdır. Deniz üstünde bu fşciayı gören diğer 
kayıklardaki kayıkcı ve yolcular tarafından 
yakalanıp zabıtaya teslim eliden Yamalı Di
mitri mahkum olub hapishaneye girdikden az 
sonra, Kanlı Harun adında yine kayıkcı esna
fından bir laz tarafından Osmanın intikamı 
yolunda mahbusha.nede katledilmişdir (B.: Os~ 
man, Altınoluk). 

Visıf Hiç 

D1MITRİ KALFA - Ondokuzuncu asrın 
ilk yarısında Tersane hizmetinde hulunduğumi 
tahmin ettiğimiz bir gemi inşaiye kalfası - mi
marı; Gemlik çekek yerinde Taşrifiye Kapak 
Kalyonunu bu zat inşa etmişdi, hayatı hakkın
da başka bilgi edinilemedi (B.: Teşrifiye Kal
yonu). 

Bibi.: Bahriye Müzesi Rehberi. 

DİMITRI KAPTAN - Şirketi Hayriye va
purlarının ilk kaptanlarından; yelkenli gemi 
kaptanı iken şirket hizmetine girmişdir, hayatı 
hakkında başka kayde rastlanmadı. 

Bibi.: Boğaziçi ve Şirketi Hayriye 

.OİMİTRİNIN GAZİNOSU - İkinci Ab· 
dülhamid devrinde büyük şöhret yapmış yer
lerden biri; Pangaltıda Pangaltı Hamamının 

karşısında idi; her türlü içki bulunur, mez~ 
!erinin nefaseti ve çeşidi övülürdü. Pazar ve 
cuma günleri de ikindiden gece yarısına kadar 
saz bulunurdu, 1889-1891 yılları arasında dev· 
rin meşhur piyasa hanedelerinden Akripas ile 
Misak efendiler bu gazinoda okurlardı. 

Bibi.: Sabah Gazetesi. 

DİMİTRİ. USTA - On sekizinci asrın ilk 
yarısında yaşamış gemi yapıcı ustalardan, Ter• 
sanei Amire mimarbaşılığında bulunmuşdur; 
cizye adı He gayri müslimlerden alınan vergi
den affı için 1728 tarihli bir ferman vardır; ha
yatı hakkında başka kayde rastlanmadı. · 

Bibi.: Ahmed Refik, XII. hihcri asırda İstanbul ha· 

yatı. 
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DIMITRİYADİS (Pandeli) .....; 1895 ile 1899 
arasında Yüksekkaldırımda bir rum tu.hafiy~i
nin güzelliği dillere destan··· olmuş mürah.tlf çı~ 
rağı; devrin kalender halk şairi Üsküdarlı 
Aşık Razi bu gencin ahvalini şöyle anlatıyor: 

Tuhafcı güzeli urum oğlanı 

Çapkmuı kin gönül talanı 

Sürmeli Pandeli denilir çiçek 

Hüsnü yıinaninin timsili gerçek 

Yüksekkaldırmda dilkkiııı ıuhıın 

Ararat Dağında ·keıtisi Nuhun 

Zangoç keıiş despot B81'1'8f çorbacı 

Oi)an cümlesinin bişmm ticı 

Kurulur meclisler kalemlerine 

Hikmeti EDatuıi üzre terane 

Naklolur esatir efsaneleri 

Reşkider Galata meyhaneleri 

Simin pençesinde nttı erguıvaıı 

Irlanır mumca semAi divan 

Siyehpuş Jreşişfer il sim endamı 

Deriguuşa takdis koymuşlar nAmı. 

1889 ağustosunda, bir rum zenginin evinde 
hizmetkarlık eden bir rum kadını, efendisine 
sık sık gelen güzel Pandelinin henüz 17 yaş11:da 
bulunan kızı Despinayı iğfal ile kirletmiş· oldu
ğunu polise bildirmiş, ve zabıta taraf1ndan tev
kif edilen oğlan suçunu itiraf etmiş idi. Oğlanın 
tevkifi o kadar geniş bir alaka ve heyecan'uyan
dırmış idiki Galata ve Beyoğlu sarrafları, takım 
takım papazlar zabtiye nezaretine giderek şe
faatde bulunmuşlar ve hatta; başd~ efendileri 
olan zengin, hizmet.ci kadın ile magdure kızını 
davalarından .vaz geçirtmek için iknaa, çalışmış
lar, ikna içinde türlü yollardan tehdid etmişler
di. Yüksekkaldırımd~ki mahud dükkan da gün· 
lerce gürültülü münakaşalara sahne olmuş, 
önünde biriken meraklı kalabaleığı yüzünden, 
yol sökülüp gecilemez olmuşdu. Güzel Pandeli
nin tevkifhanede bir hafta kadar yatması, ora
daki eşirra ve hayta gurubu arasında da hayli 
gulguleye, velveleye sebeb olmuşdu. Pandeli 
Dimitriadis Despina Kıza diyet olarak takdir 
plunan elli altın kefiletle tahliye edilmiş, ve tev-

kifharieden · çıkdığının ertesi günü de bir keşiş 
tarafından Y unanistana kaçırılmışdı·. 

· Dl+\1İTRİYADİS (Yuvanis D.) - Geçen as
rın sonlarında yaşamış ve İstanbuldaki rum 
mekteblerinde türkce ve fransızca muallimliği 
yapmış bir zat; 1888 de Ebüzziya Matbaasında 
basılmış «Durubi Emsali Osmaniye ve Franse
viye~ isimli 353 darbı meseli ihtiva eden küçük 
boyda 26 sayfalık bir risalesi vardır. Hayatı hak
kında bilgi edinilemedi. 

DİMİTRİYEF - İstanbulun kara işgal yıl
larında, 1919-1920 arasında Beyoğlunun meşhur 
kaldırım oğlanlarından bir rum; bir veledi zina 
olub baba:ı;ının sözde -bir rus kaptanı olduğu id
dia ederdi; Dimitri adını da bundan ötürü Di
mitriyefe çevirmişdi, o tarihlerde 21-22 yaşların
da harikulade -dilber bir gencdi, · güzelliğinden 
ötürü de cAd~nis .. lakabı ile anılır idi; fransız 
işgal kuvvetine mensub Victor Berzoles adında 
nüfuzlu sapık bir adamın şıkirdım mahbub.u ol
muş, azgırı denilecek derecede şımarnıışd:ı; gü
zel patinaj yapardı, usta bir dansördü, bir ara
da boksörlük taslamış, ellerinde boks eldiven
leri ile çiplak resimlerini çekdirerek, ele celebre 
boxeur cientifique rus:ıı (meşhur fenni rus bok~ 
sörü) ibaresini de yazdırarak hayli kart postal 
satmışdı. Hiç ringe çıkmamış olduğu: halde o 
devrin gene ve cesur Türk boksörü Zeynel'e 
meydan okumuş ve Zeynel ile azgın bir palikar
ya kalabalığının doldurduğu bir ·boks salc;,nun
da karşılaşmışdı; fakat Zeynel, salonu dolduran 
palikaryalıiarın tehdidkar şamatasına ehemmi
yet vermeyerek Berzoles'in dilber şıkırdımlliı 
kepaze etmiş, Dimitriyef 4. ravundda perişan 

bir halde maçi terketmişdi; Zeynel de boks sa
lonundan, amerikalı iki bahriye neferinin. hima
yesinde sela~etle çıkabilmişdi (B.: Akandere; 
Zeynel). Bu maçdan az sonra da Berjoles mah
bubunu alarak memleketine gitmişdir. 

Bibl.: Dll .. Namık, Not. 

DİMlTRİYU (Panayoti) - Geçen asır son
larında meşhur bir kasa hırsızı; esafil ve . erazil 
arasında «Aynalı Panayot:ıı ve «Piç Paııayot:ıı la
kablan ile· anılırdı; Tatavlah olub 1875 yılında 

doğmuş olacakdır; «Tatavla Güzeli» diye meş
hur Eftimiya isminde bir fahişenin oğlu olub 
bir sefalet ve rezalet girdabı içinden yetişmiş, 
onbeş yaşlarında ve Galatanın kayık, mavuna
cı güruhunun baiçei' hevesatı iken yan kesicilik 
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suçu ile yakalanmış, mahbushane de ceza müd
detini doldurmakda olan Çilingir Kosti adında
ki bir kasa hırsızı ile tanışmış, bir yıl kadar ya
tıp hürriyetine kavuşdukdan soıira Çilingir 
Kosti ile beraber yaşamaya başlamışdı. 1895 de 
yirmi yaşında iken Hacı Davud Vapur Kumpan
yasının yazıhanesine girerek kırdıkları kasadan 
3000 lira alıp (o devre göre çok büyük para) Mı
sıra kaçmışlardı, fakat İskenderiye ayak basar 
basmaz yakalanmışlardı. Panayot İskenderiye
de Mısır hizmetinde bir ingiliz komiserini aşı· 
rı derecede güzelliği ile teşhir ederek ve. üçbin 
altından hissesine düşen bin altmın· yarısına 

dildadesine vererek sözde karakoldan kaçmış, 
dört yıl kadar Yunanistanda bir kaç ay da Ay
narozda kaldıkdan sonra tekrar İskenderiyeye 
dönmüş, bir paras~z, sefil bir kılık kıyafetde 
ateşci olarak girdiği bir ingiliz vapuru ile İstan
buJq. gelmişdi; Kuruçeşmede Andonaki adında 
bir rum gencinin yalısına sandalcı olarak kapu
Janmış, bu adamın hafü meşreb zevcesinin gön 
lünü çelerek hanımına oynaş olmuşdur. Bir ge 
ıe Kuruçeşmede diğer bir rum zencinin . evine 
hırsız girerek kasa kırmak suretiyle büyük bir 
hırsızlık olmuş; zabıta, Çilingir Kasti tarzı kırıl
mış kasadan, Kasti mahbesde olduğu için, Pano
yotiniiı İstanbulda bulund4ğu hükmünü vermiş, 
bir kaç gün sonra da Şıkırdımı türlü rezaletleri 
ile çocukluğundan beri tanıyan bir polis Niyazi 
Efendi Panoyotiyi teşhis ederek tevkif etmiş, ve 
gene, yakışıklı sandalcının usta bir kasa hırsı
zı olduğu meydana çıkmışdı; 1899 dan sonra adı 
işidilmedi. 

DİMO (Kalikıratyab Çiçek) - Hırsız ve 
kaatil; Kalikıratyalı (bu İstanbul köyünün adı 
za,manımızda Mimar Sinan'dır B.: Mimar Sinan) 

,-zengin bir balıkcınm oğlu olub kötü yola on üç 
yaşında iken babasının çekmecesinden yüz altın 
çalarak sapmış ve Kefelonyalı bir kaptanla Yu-

. nanistana kaçmışdır; bir müddet sonra· kaptanın 
gemideki sandığından da ikiyüz altın ve bir a 1-
tın saat çalarak bir tayfa ile . berabet Aynaroza 
kaçmış ve bir manastırda keşiş yamağı olmuş· 
iur. Fakat orada da nefsini islah edemeyerek 
1Ş85 de İstanbula gelerek Galatanın rum şerir
\eri arasına kııtılmışdır. O tarihde henüz onsekil 
yaşında nevhat bir kopil idi; Arnavudköyünde 
çilek tarlalan olan bağçıvan Hristonun yanına 
y~naşma olarak girmiş, bir kaç gün sonra da 
çirkin münasebetlerden doğmuş bir kavgada 
!{ristoyu bıçak ile vurarak öldürmüş, kaçmış, 

, ·'<I\ 

cinayetden sanık olarak arandığı sırada o yılın 
mart ayı içinde bir gece Beyoğlunda Londra 
Birahanesi yanında kuyumcu Corci'nin dükka
nını soyar iken suç üstü yakalanmışdı. Önce is
mini inkar ile adının Niko ve yunan tab'alı bir 
gemici olduğunu söylemiş ise de tevkithanede 
hırsızlıkdan maznun . Kefalonyalı kaptanın bir 
tayfası teşhis edilerek Hristonun kaatili olduğu 
anlaşılmış, yaşının küçüklüğü dolayısı ile her 
iki suçundarı oniki sene hapse · mahkum olmuş
dur, ve Sinob Kalesi Mahbusiıanesine gönderil
mişdir. Orada «Tahti» mahlasını kullanan kaa
til halk şairi Hopalı Şaban Reisin şıkırdım uşa
ğı olmuşdur, ki Şaban Reisin bu Çiçek Dimo 
için iki divanı vardır. Akibeti tesbit edilemedi. 

Çiçek Dimo 

-~esim etrifıııda Tahti'nin bir kıt'ası ile bir gül tutan 

elin altında ıunlar yazılıdır: «Çiçek Dimi nam kanlu 
oğlanın resmidir. Eseri Nusret, hatıra.i mahbushine, 

Kal'al Sinob sene l305». (Resim: Karakalemle yapılmış 

· aslından Ömer Tel eli ile kopya, 
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DiVAN 

.ı\şkıııı vallahi yihu kal!>im al kan ağlayor 

Bin miheıısiz geçmez iDını rıihum iber an ağlayor 

Öldür Allilıun beni dur eyledinse lutfunu 

Ol Resüle bin _kasem sinemde iman ağlayor 

Hep cefa !,'!ekmek mi dünya bir güzel gün yok mudur 

Nimusumu teşkil ider stiretde vicdan ağlayor 

·- Razıyım bir nabze lutfet hin cehennem niruıa 

Lutfa sMıib olmamış firdevsde sultan ağlayor 

Ya ilihi eyle ilham Dimo nim ol k,f~e 
Tiki uzletde bugün Tahtiye şeytan· iığlay-or 

DiVAN 

Çıkdı sibyan iresindea geldi ifık_ koya.una 

Bak şu zuıdaıı içiııde sen kan~ felek oyuııuııa 

Bir buçuk yıl ahi hasret çekdi ~ mehveşe 

Geldi işte kıUirojluı putııa asmış bo7Jiuna 

Postu sermiş gamhineye h.emdemi Ciııclt Dimo 

Y anyaaa hiru.tla iteı vebal kimin boynuna 

Tahtiyi gel pi-yiııi blis eyle sen_ ol çapkmm 

Derk eylesüıı riayeti malmesin kaanüauna 

Çiçek Dimonun yine Sinob mahkumların
dan halk ressamı ve şaiıi Kahveci ·Nusret tara
fından yapılmış güzel bir resmi vardır. 

Bibl.: Nusret, Zmdan Şiirleri. 

DİMO (Kaptan) - Geçen ··asu; sonlarında 
Beyoğlunun aşın derecede g.üzelllği ile meş
hur bir kaldırım kırığı ve hırsız.nim delikanlı· 
sı; aslı Sürmenenin hiristiyan lazlarından olup 
mürahıklik _ çağında çırmık kaptanlarından 

Trabzonlu Laz Nikolinin yanında zenane ola
rak dolaşmış, bir İstanbul seferinde Galatada, 
yalın ayak ve hırpani kılıkla girdiği bir mey
hanede, erbabı tarafından Galata ve Beyoğlun
da geçen akçe olacağı anlatılmış, hasis kapta
nın gemisinden fuhuş girdabına · düşmüşdür, 
ve pek çabuk büyük şehrin kirli şöhretlerinden 
biri olmuşdur; ki o sırada Papazın Dimo deni
len bir odası, akranı ve benzeri ile beraber, ya
sak çıplak resimlerin gizli ticareti ile meşgul 
yine hepsi rum olan fotografçılar tarafından re-

simleri çekilmiş ve erbabına satılmışdır (B.: 
Dimo, Papazın). Üsküdarlı halk şairi Aşık Ra
zinin bu iki Di.mo için bir manzumesi vardır : 

Beyoığlunun vardır iki Dimosu 

Kaldırım çipeği kem.in ebrusu 

Birine Papazm Dimosıı dirler 

Fener Çarşısmda nevcivan berber 

Biri de Kaptanın Dimosa şehbaz 

Baldu- bacak çıplak Sürmeneli laz 

Kaptanın Çıplağı Papaızm Glllil 

Tızııumtırıllann sine bülıbillü 

Türlü tiirlü caka, afi. kuramlar 

Perçemleri yağlı süslü unımlar 

Pür safa meygede, dllkllşi halvet 

Gihice idilür hineye dAvet 

_ Çakar da badeyi yatur mestine 

Var selim et Papaz ile Eaptinıı 

·-
Çıplak resim maddesinden ta.ki bata uğ· 

ramış, uslanmamış, hapse mahkum olmuş ve 
mahpushanede azılı hıısızlar aguuşunda talim 
ve terbiye gö.rmüş, usta bir gece hırsızı, bilhas
sa liman korsanı olmuşdur. 1900 de Marko, Mi· 
hal ve Sava adında üç korsanla beraber kayık 
ile gidib girdikleri Fındıklıda bir -yalıda suç üs
tünde yakalanmışlar ve 20-21 yaşlarında bulu~ 
nan Kaptanın Dimo üç sene hapse mahkum ol
muşdur. Aşağıdaki satırlan Sabah Gazetesin
den naklediyoruz: «Galatada metruk bir mah
zende tahminen yirmi beş yaşlarında hırpani 
kılıklı bir gene adam ölü olarak bulunmuşdur. 
yapılan tahkikatda uygunsuz güruhundan ve 
meşhur liman hıhrsızlarından Kaptanın Dimo 
diye maruf bir rum olduğu anlaşilmışdı. Dimo 
gece barınmak için girdiği mahzende soğukdan 
donarak ölmüşdür» (Şubat, 1903). 

Bibi.: Sabah Gazetesi; Servet Gazetesi; BA.zi, not. 

DİMO (Kınnburgazlı Oğlan) -- 1908 ile 
1909 da, meşrutiyetin ilk senelerinde Kağıdha
ne Köyünden bir yandan Kilyosa, bir_ yandan 
da Çatalcaya kadar uzanan saha içinde şekaa
vet yapan bir çetenin o tarihtede henüz 18 
yaşında bulunan mürahik reisi; ahlaksız takı· 
mından pek dilber bir rum kopili olup, üç 
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ayakdaşı da hayta güruhundan kendisinin şev
Aeri yerinde Bekar Hristo, Kalafatcı Yorgi ve 
Kıbtii nasrani Kara Miço adındaki mükerrer 
sabık~!:~E::1-.Jdi önceleri çete reisi Bekar 
Hristo zan edilıniş ve Galatada Sidikli Despi
nanın umumhanesinde uşak adı altında çalışan 
Kumburgazlı Dimoyu da yanında gezdirdiği zan 
edilmişdi. Çetenin takibine memur jandarma 
mülazimi Kazım Efendi haydudlardan üçünü 
Isparta kule Demiryolu istasyonu civarında sı· 

kışdırıp yakalamış, içlerinde Dimo bulunama· 
yınca eski umumhane uşağının şakiler tara
fından katledildiği şübhesine düşülmüşdü; 

fakat Bekar Hristo: «Biz onu nasıl öldürebili
riz ki Dimo bizim hem maşukumuz hem de 
reisim.izdir, bu yola da onun emri ile kelle koy· 
duk» demişdir. Kötü gencin Galataya fişek al· 
mak için gittiği öğrenilmiş ve bir gece umum· 
hanelere yapılan ani baskınla bir arama Oğlan 
J?.imo eski maması Despinanın evinde Kalyopi 
ismindeki kızın koynunda uyur iken yakalan· 
mışdır. Dimo, Hristo ve Yorgı beşer yıl pranga 
bendliği; Kara Miço ise 1907 de parasına tamah 
ederek zengin bir celebi ağılarına giderken yol
da kesdiğinden ve ve o tarihdenberi hali firar
da bulunul) giyaben idama mahkum olduğundan 
bu sefer vicaben idama mahhkfun olmuşdur. 

SERVET 

DİMO (Papazın) - Geçen asır sonlannda 
Beyoğlunun aşırı derece güzelliği ile meşhur bir 
kaldırım kırığı ve kaatil rum delikanlısı; Haliç 
fenerinde mürahik berbeıı çırağı iken dildadesi 
bir papaz tarafından iğfal edilmiş ve Çaka adın· 
da bµ- ahır uşağı ve beygir sürücüsü tarafından 
da fuhuş girdabına sürüklenmişdir; kısa bir za· 

_man sonra da Kaptanın Dimo diye anılan adaşı 
ve akranı diğer bir rum genci ile beraber o kirli 
alemlerin şöhretlerinden olmuşdur, öyle ki, ya
sak çıplak resimlerin gizli ticareti ile meşgul yi · 
ne hepsi rum olan fotografcılar tarafından re
simleri çekilmiş ve erbab~na satılmışdır (B.: 
Dimo, Kaptanın). Beyoğlu ve Gala tanın azılı 
serse.rilerinden Karakaçan Yorginin pençesi al· 
tımı. giren Papazın Dimo 1898 de ondokuz yaşın· 
, da bulunur iken şev heri yerinde o serseri ile bir 
akşam Tatavlada (Kurtuluşda) bir meyhanede 
körkütük sarhoş· olmuş ve ö sırada beygir sürü
cüsü Çako ile karşılaşmışdır; cBeni para için bu 
yollara sürükleyip mahveden sensinıı diye Ça· 
koyu büyük bir bıçak ile karnından vurup öl· 

; 

dürmüşdür. Önce Karakaçan Yor.gi delikanlısı.ni 
kurtarmak için suçu üstüne almak istemiş ise de 
koca bir meyhane halkının şahidliği karşısında 
Papazın Dimo, hafifletici sebebler olduğu için 
beş sene kürek cezasına mahkum olmuş ve ·son· 
ra adı duyulmamış, gaiblere karışmışdı. Gönde
rildiği Rodos zındanında ölmüş olacakdır. 

Bibl.: Sabah Gazetesi, Servet Gazetesi; Razi, nit. 

DİMO (Paşa Şıkırdımı İmrozlu) - 1880 ile 
1885 arasında Kanlıcada Bahai Korfezi (Kanlı
ca Koyu) üzerinde Fıstıklı Yalı diye meşhur Şe
rifpaşazadeler yalısında kayık.cılık yapmış güzel 
bir rum genci. Tophane ketebesinden Üsküdar
lı halk şairi Aşık Razi kendine has edada bir 
gazel ile övdüğü bu delikanlı hakkında şunları 
anlatıyor: «1298-1300 yıllarında 18-20 yaşlarında 
güzellikde af eti devran idi. Tophane Meclisi 
azasından Kanlıcalı Şerifpaşazade Miralay Hak
kı Beyefendi ·bir rum kaptan vasıtası ile İmroz
dan getirtmiş idi; gaayetle makbulü hem kayık· 

Papazuı Dlmo 

(Resim: S. Bozcalı) 
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cısı hem uşağı idi. Beyef endimizin meşhur Fıs
tıklı Yalısında Fıstık ağaçları altında bir gece 
bir ali ziyafeti oldu. Saz, köçek, orta oyunu ve 
meclis işret tamam kurulmuşdur. Dimo o gün 
denize girmiş ,ayağını istiridyeye derince kes· 
tirmiş, çıplak ayağı sarılı, meclise hizmet eder
ken topallar idi. Sünnetci Cerrah Mehmed Efen
di de Kanlıcalı olub o gece misafirler arasında 
idi, keyifler kıvamına geld.ikde: - Böyle bir hü
sün sahihbi oğlanın küfrü dalaletde kalması re
va değildir, sen emret beyim, gidüb alatımı ala
yım geleyim, şu oğlanı sünnet edivereyim, mec· 
Hsimiz sünnet cemiyeti olsun dedi .. •, Hakkı Bey· 
fendinin muvafakatı ile hanesine gidip alatını 

getirdi. Hakkı Beyfendi Kayıkcı Dimoya: - Se
ni şimdi sünnet ettireyim, müslüman olmaya 
razı mısın? .. diye sorduğunda oğlan şaşırdı; cSiz 
bilirsiniz efendim!··• derdemez Beyfendinin em· 
ri ile bağçeye bir hasır serildi, üstüne mükellef 
bir döşek yapıldı ve Dimoyu sünnet ederek içi
ne yatırdılar. Vakit gece yarısını bulmuş idi ki 
haber Kanlıcaya yayıldı, hemen bütün köy hal
kı ayağa kalkdı. Yaranın işret ~ofrası yerine dü
ğün sofraları kuruldu. Öyle tantanalı düğün ol
du ki tarif edilemez; Hakkı Beyfendi cebindeki 
altın saatini çıkarıp hediye etti, Kayıkcı güzeli
ne hediyeler yağdi, yasdığının altında mübalağ
sız beşyüz altın kadar nakid toplandı. Beyfendi 
Tophaneye Meclise geldiği günler Dimoyu bizim 
odaya alır idim, mevsime muvafik çay, sahleb, 
şerbet, dondurma ikram eder' idim. O aşına.lığın 
şevki ile o gece kesemizi biz de kayıkcı oğlanın 
yastığı altma bırakdık idi. Fakat oğlan müslü• 
man olmadı. Sünnet cemiyetinden bir müddet 
sonra Hakkı Beyfendinin hizmetinden ayrılarak 
Doktor Zoiros Paşaya kayıkcı oldu. Bu günah· 
kar Razi ile aşinalığı devam ettirmişdir. 1302 
(1885) eylülünde idi, Üsküdarda fakirhaneye 
gelüb üç gece kadar misafir kaldı, Aynaroza gi
dip keşiş olacağını söyledi. Kararından caydıra· 
madım». Koca kalender şairin her halde Zoiros 
Paşaya ima ile «Paşa Şıkırdımı» lakabınıverdiği 
İmrozlu Kayıkcı Dimo şanındaki maıızfunesi şu
dur: 

Paşa Şıkırdımı dirler Dbnoya 

K:ııyıkcıgüzeli o selvl boya 

Meygedede bir şeb alub karşıma 

Seyretthn çapkını ben doya doya 

Deryada güneşde yanmış gövermiş 

O dilber yüzünde :ıı:e tath boya 

Dalfesinde püskül alıwıda perçem 

Fettan gözlerinde kirpiği oya 

Ak dimiden donu helali gömlek 

Pek de yakışmışdır palikaryaya 

Hele bak çalıma ince .. belinden 

· Topuklar ardınca kuşak salmaya 

Tıılıımcaeılıkda külhanbeylikde 

Dengi deiil isen kalırsın yaya 

Keştü qk ile geldik sığındık 

Kanlıeada lenger atarak koya 

Anadol yalısı bu yıl anınla 

Reşkiver olmuşdur karşı yakafa 

Şeıifpaşıızide Hakkı Beyfendl 

Sünnet ettirmişdir vurup ıakaYa 

Soyub da o ıihı çlrki küfriinü. 

Gerekdir H~eti Ubeyd )'ikaya 

Hemen Hak kuidan türlü t.elidaiı 

Hele kem nazardan anı saklaya 

Sihili dıeryida kesdirmiı koPil 

Çıplak ayağım istiriyyaya 

iksiri aşk ile merhem iderek 

• Yolladım gönlümii yaraya koya 

Derigııuıı ittikde kalemine 

Nerıuü nizik oldu o çetin kaya 

Narayı hey heye Rizlyi yol ver 

Yedi kat gökdeki melekler duya, 

Vasıf ııtç 

DİMO'NUN MEYHANESİ - Geçen asrın 
ilk. yarısında Galatanın meşhur meyhanelerin
den biri; deniz kenarında, Karaoğlan İskelesi 
yanında harabathane olub Üsküdarh halk şa
iri Aşık Razinin: «Ben yetişmedim, gôrmedim» 
diyerek rivayetler üzerine nakline· göre her ge~ 
ce içinde kırk elli haneberduş yatar darülned
vei hB;şerat imiş. 1866 da vefat etmiş olub kab
ri Kazlıçeşme Bektaşi Tekkesi haziresinde · olan 
Dilavex Babanın bu meyhane için eri az yüzelli 
kıta tahmin ettiğimiz uzun bir inanzümesi · .v~r-
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dır (B.: Perişanbaba Tekkesi; Dilaver Baba). 

Manzumenin fihristine nazaran «Tezgah», 
cMeşrubat» (İçkiler), «Nukliyat» (Mezeler), 
«Muhabbeti Şebane» (Gece Muhabbeti), cRe
zaleti Hizan» (Kötü Delikanlıların Rezaleti), 
«Menkibei Ahilea Civan», «Firarı Ahilea ba 
Mustafa Bey», «Katli Sürmeli Oğlan be desti 
Keşiş», ve «Katli Hançerigüzel be desti Kara 
Yani» serlevhalı bendleri tamamen kaybolmu.ş
dur; Aşık Razinin evrakı metrukesi arasında 
bu uzun manzumenin elimize geçen kısmı baş 
tarafdan 17 kıt'a ile sondan 7 kıt'adir : 

Kız Dimo'nun Meyhhanesi 

Meyhiııeler bir dinesi 

Sakız gülü . uşakların 

Her biri bir dür dinesi 

Mevkiinde var isibet 

Lebi deryi pür letafet 

Tarif idem tafsil ile 

Takdire şiyandır elbet 

Aya Nlkol Kiliseai 

Karaoğlan İskelesi 

Galatanm ıenlik yeri 

Sanasın Babil Kulesi 

F.re_nk talyan urum ermen 

Hftri melek gül yisemen 

Şıkırdım it hergelesi 

Divü ııeytan hem ehremen 

Gündüz kovanı gece dalyan 

PA bürehne sine ueyaıı 

Har4bAti mestiııeler 

İdeır:ı. size bir bir beyan 

B6ytl geA al6 edııi 

Kimi cihil kimi dini 

Tezgih baıında, dururlar 

Usta ıikird pirii ıbemı 

Ciimlenin var bir tizeai 

Ateşi aşk yelplzesl 

Lebi gü]gü.n peyi blllilr 

Cur'ai aşkm mezesi 

.\şıkların hepsi bulut 

Mıişuldan midli put 

Tapar durur leylü nehar 

Ki reşkıiveri Kavmi Lut 

İşmar çakub yi bu diye 

Bir perçemi merguuleye 

Sayd olunur mubmel civan 

Bir kadehe bir bileye 

Laterina lavta keman 

Miçoları oynat heman 

Hep adalı taVŞanlardır 

Dört nefer Ytisufu zaman 

İstefodur biri şMı.ın 

Eğri kor diim killMıın 

Raksa çıkıp topuk vursa 

Piyi olur biisegıihın 

Biri Çakır Tiryandafil 

Destinde siiri İsrafil 

Kopanr hüsnü byiınet -

Olmasa vaslı selsebil 

Biri dal Angilidi 

Yok bibı vaslın kilidi 

BerdAr etmiş perçeminde 

Nice şak.il pelidi 

Aılıir biri sırma kikül 

Ahilea ıiam gonca gül 

Meygedenin ıibı riiyi 

Aşıkları püskül püskül 

Yok.dur anm hiç menendl 

Aıık ile soyunmiş kendi 

Sankim Hüseyin Paşanın 

Çıplak Tersine Levendi 

Kıymetin etmiş dil hıilA 

Türki tekellümle ıilA 

Ol mehplire gttmrablann 

Serveridir Ahihlea 

Siir ~elinı hizan 

Bi haddü hesi:bı mtzan 

Külbeniler ki şeytandan 

Desturu etmiş istizan 

HA~ htiyi mestineyi . 

Terk idiip kır peymiııeyi 

Gerdende zenciri cünun 

Gördüm nice divineyi 
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Dilaver gel hu deyüb çık 

Yalın ayak başı açık 

Ceddi ekberimiz Adem 

Iviıiyesi bir avuç balçık 

Hacı B;,,kfaş Pir lıendesi 

!Vfoydanı aşk efkendesi 

Çık çalmadan sırtın"' hele 

Hak üzı:e şeytan kündesi 

fü:kler seni başka tezgah 

Kılmak iç,ün sırdan agah 

Hak yolumla soyunmuşlar 

Hak aşıkı evi clergii:h 

Gilmanı var altun adı 

l'fo:ı1 ·had~ var kevser tadı 

Canbazı var deşti aşkın 

Ya Mecnunu ya Ferhadı 

Olsa uryan ser ta he pil. 

Libas olur iffet bayii 

Şem'i kafur misal yanar 

Be aşkı şeyhü evliya 

Subhu mesa dilde tekbir 

Buntla iki can cılur bir 
' Aşıl[ ile maşuk içün 

He:n dahi tek olmuş kabir 

Vaktiyle Galatada denizin Ayios Nikolos 
Kilisesine kadar geldiği rivayetini 1866 dan ön- ' 
ce yazılmış bu manzume de teyid etmektedir. 
(B.: Ayios Nikole.os Rum Ortodoks Kilisesi, 
cild 3, sayfa 1583). 

Vasıf HİÇ 

DİNÇ (Me·hmed Hicabi) _.__ H)lkukcu; 1909 
da Gaziantebde doğdu; o tarihde orada nüfus 
müdürü olan Kilisli Musa Xazım Bey ile yin_e 
Kilisli Şifa Hanımın oğludur; Gaziaiıtebde Sarı 
Mektebde, Gazianteb Ortaokulunda okudu, 1930 
da İstanbul Erkek Lisesinden mezun olarak İs
tanbul Üniversitesi Hukuk · Fakültesine girdi; 
lisenin son ve fakültenin ilk sınıfında öğrenci 
iken Cumhuriyet Gazetesinde iki sene muhabir 
olarak çalışdı; fakültenin ikinci sısıfmda iken 
Üniversite rektörlüğü hususi katibliğine tayin 
edildi; 1933 de Hukuk Fakultesinden diploma 
alarak Üniversite tedris işleri müdürü, 1936 da 
Kadınhanı savcısı; 1937 de Çeşme savcısı; 1938 

de Üsküdar savcılığı muavini; 1939 da İstanbul 
savcılığı muavini oldu; · altı yıl kaldığı bu me· 
muriyetinde basın davalarına bakdı, 1947 de İs
tanbul baş savcısı muamini, 1951 de İstanbul 
Başsavcısı oldu ve 1958 de adli memuriyet ha· 
yatından istifa ederek ayrıldı. 1960 da İstan
bul 10. Noteri oldu. 

1939 da pek şöhretli Türk hukukçularından 
Selahaddin Adil Beyin kızı Ümid (Taylan) ha
nımla evlenmişdir, Demir (doğumu 1945) adın
da bir oğlu vardır. 

Hatıralarını kalem diline verdiği takdirde 
milli tarih kütübhanemize kıymetli bir vesika 

' bırakacak kimselerdendir. 

DİNÇER (Ganimet Ay~) - Değerli bir 
ingilizce mütercimi, bu satırların yazıldığı sıra
da, 1965, Nebioğlu Yayınevi ve matbaasının mü
diresi; Trakya kasabaları ile İstanbul arasında 
otobüsler iş.letmiş ve bir ara otomobil işleri ile 
meşgul olmuş Üsküblü Bay Bayram Erim ile 
Adanalı Sabire hanımın kızı olarak 1933 de İs
tanpulda doğdu; 44. İlk Okulda okudu; Ama
vudköyü Amerikan Kız Kollejinde talebe iken 
1951 de bankacı Gaalib Dinçer ile evlendi ve 
kolleji terk ederek tahsiline ayçlın bir ev kcı.
dını sıfatı ile otodidakt olarak devam etti ve bil
hassa edebi kültürünü genişletti. 1959 da Nebi
oğlu Yayınevi için romanlar terceme ederek ba
sın hayatina atıldı, aynı yaym evinin çıkardığı 
Bütün Dünya mecmuasının yazı ailesine girdi; 
1962 de de bu mecmuanın genel sekreteri oldu, 
aynı yıl içinde Nebioğlu Yayınevi ile matbaası
nm da mudireliğini üzerine aldı. O tarihden bu 
yana, bir erkeğin gösteremeyeceği gayret ve sa-
dakat ve fedakarlıkla çalışmaktadır.· · 

DİNÇMAN (Hüseyin Kenan) - Klişe sa
natkarı, iş adamı, Kenan Klişe ;Fabrikasının ku
rucusu ve sahibi; 1898 de İstanbulda doğdu. Be
destan esnafından Mehmed Bekir Efençli adın
da bir zatin oğludur, annesinin adı Hanife Ha
nımdır. Bu satırların yazıldığı sırada, 1965, İs
tanbulun basın ve yayın aleminin sayılı zen
ginlerinden biri olan ve Klişeci Kenan Bey diye 
anılan Kenan Dinçman C. ·. Ç,et~n bir yazarın 
«sıfırdan başlayıp nasıl milyoner oldular» isim
li eserinde hayat hikayeleri anlatılan on iki ki
şiden biridir. (Diğerleri: Cemil Bingöl, Ali Ci
van, Emin Yeyman, Mehmed Külekcioğlu, Hü
seyin Başarır, Hacı Salih, Yakub Özdilek, Ha
san Karamehmed, Cavid Cav, Niyazi Ersoy, Nu· 
ri Leflef); aşağıdaki ~atırları oradan alıyoruz:· 
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« ..• Üç yaşında iken babası öldü, kundakda 
altı aylık bir de kardeşi vardı; Genç yaşında 
dul kalmış ve çocuklarına çok bağlı anası bir 
süre evlenmedi. Bekir Efendinin sağlığında ge
çim sıkıntısı çekiyorlardı, ailenin tek geliri, ev
lerinin kiraya verilen bir odasından alınan ay
da 20 kuruştan ibaretti. Bu ev, Cağaloğlunda Şe
refefendi Sokağında idi, Hanife Hanım evin 
tamamını 60 kuruşa kiraya verdi (sene 1901 -
1902) ve iki çocuğu ile Eyyubda 20 kuruşa kira
ladığı bir eve taşındı, bu suretle gelirleri 40 ku
ruş artmış oldu. 1905-1906 arasında ilk okula 
gitmeye başlamış olan Kenan okul masraflarını 
karşılayabilmek için akşamları gazete satmaya 
başladı, bu sıralardadır ki Hanife Hanim da 1k
dam Gazetesinin ser mürettibi ile evlendi ve 
Kenan da Burhanı Terakki Mektebine devama 
başladı. Fakat pek kısa bir zamal?- sonra üvey 
babası da ölünce akşamları tekrar gazete satıcı
lığına başladı, günde 15-20 kuruş kazanıyordu. 
Kış günleri, paltosu yokdu, sırtında bir ceket ve 
ayaklarında bir çift partal pabuçla dolaşıyordu, 
palto aramıyor, fakat temiz, sağlam ayakkabı
nın hasretini çekiyordu. Bir akşam bir kundu
racı dükkanının vitrinine bakarak: ....:.... Alla.hım .. 
ne olur, bana da bir çift ayakkabı ver, senden 
başka hiç bir şey istemem!.. dediğini ömrü bo
yunca unutmamışdır. 

«Meşrutiyetin ilanı sıralarında, 1908-1900 
arasında okulların yaz tatilinde Ebüzziya Matba
asına çırak olarak girdi, farkında olmayarak 
meslek hayatına ilk adımını atmış oldu. Az son
ra Tevfik Nureddin Beyin çıkardığı Çocuk Dün
yası Mecmuasına girdi, büronun ayak işlerine 
bakıyordu, Tevfik Nureddin Bey Türk Yurdu 
Kütübhanesini açınca dikkatli ve dürüst hizme
tinden hoşnud kaldığı Kenan'ı kütübhanesine 
tezgahtar olarak aldı. 

«1910-1911 arasında idi, Kenan da 12-13 yaş
la~ında idi, bir gün Tevfik Niır~ddin bey çoc~
ğu yanına çağırdı: - Oğlum .. işinde ateş gibi
sin, senden çok memnunum, fakat benim ya
nımda bir meslek, sanat sahibi olamazsın, istik
balini sağlayamazsın, seni klişeci Ütüciyan Us
tanın yanına vereyim, memleketimizde istikba
li parlak bir iş .sahasıdır .. dedi. ' 

« Ütüciy~ o devrin en değerli klişecilerin
dendi (B.: Ütüciyan); fakat Kenanı çıraklığa 
kabul etmedi, sebep olarak da yaşının küçüklü
ğünü ile~i sürdü, aslında· ise sebep tamamen 
başka idi, Türk basınında klişecilik ermeni sa~,. 

natkarların elinde, inhisarında idi, bir Türk ço
cuğunm.1. bu sanatı öğrenmesi istememişdi. Tev
fik Nureddin bey de Kennı klişeci yapma kara
rını kafasına iyice koymuşdu; bir müddet son
ra bu meseleyi daha ciddi olarak eie aldı: - Se
ni Avrupaya göndereceğim, klişeciliği orada öğ
reneceksin! ... dedi. 

«Araya Balkan Harbi girdi, Birinci Cihan 
Harbi girdi, bu kararın tatbiki gecikdi, ve 1917 
de 19 yaşını bitirmiş olan Kenan asker oldu, 
Kumburgazda 3. Şimendifer Bölüğüne gönde
rildi. Artık bir manevi baba olmuş Tevfik Nu
reddin Bey onunla münasebetini kesmedi, deli~ 

kanlıya gazeteler ve mecmualar gönderiyordu, 
bir gün alicenab patronundan gelen bir Tanin 
gazetesi nüshasında etrafı Tevfik Nureddin ta
rafından kırmızı kalemle çerçevelenmiş şu yazı
yı okudu: «Avrupaya Çinkografi klişe tahsili 
için gitmek isteyeli Mehmed Bekir oğlu Hüse
yin Kenana müsaade çıkmışdır .. ». Gözlerine 
inanamadı, gazete elinde bölük kumandanı Şük
rü Beye koşdu, büyük bir heyecinla, ve orada 
ağlayarak durumunu kumandanına anlattı, Şük
rü Bey hiç tereddüt etmedi; - Git evladım! 
İnşallah işin olur. Sana bir aylık izin vereyim! .. 
dedi. Kenan Kumburgazdan İstanbula geldi. Al
manvaya gidecekti, Tevfik Nureddin bey ona 
izin almakla kalmamış ,yerini bile hazırlamışdı, 
1917 yılının Aralık ayında Almanyaya giden de-· 
likanlı Leipzigde; Leipziger İllustrile mecmua
sının matbaasına çı-rak olarak girdi, bu büyük 
matbanın klişe atölyesinde bir buçuk sene aşı
rı dikkat, aşırı gayretle çalışdı. 

«Birinci Cihan Harbi Türkiyenin ve mütte-: 
fiki Almanyanın mağlubiyeti ile sona ermişdi, · 
1919 da İstanbul'a döndü. İstanbul işgal altında, 
çok acı, karanlık günler yaşıyordu. Alaeddin 
Beyin klişehanesinde iş buldu, fakat gündeliği 
çok az, geçim çok zordu. Bakmaya mecbur oldu
ğu bir anası ve kızkardeşi vardı. O sırada Fer
hunda Hanım isminde bir kıza da aşık oldu, işte 
bu aşk, o karanlık devirde genç sanatkara yeni 
bir destek, büyük rİifuıevi destek oldu, o güzel 
kızla evlendi, çalışma gücü arttı, kurduğu yuva
nın istikbalini sağlama düşüncesi diğer bütün 
ilgilerini keserek kendisini evine ve işine çılgın 
gibi bağladı, Akşam Gazetesinin klişe atölyesine 
usta olarak girdi; o zamanlar bu gazetenin dört 
sahibi vardı, üçü edebiyat ve basın aleminin 
üç şöhretli siması, Ali Nacı Bey, Falih Rıfkı 
Bey, Prof. Necmeddin Sadık Bey, dördüncü or-
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tak da İstanbul basınında tanınmış bir zat idi, 
Kazım Şinasi Bey (B.: Karacan, Ali Naci; Atay, 
Falih Rıfkı; Sadak, Necmeddin; Dersan, Kazım 
Şinasi); 1937 de biriktirdiği para ve akşamcılar
dan gördüğü alaka ve yardım ile «Kenan Klişe
hanesi» adı ile kendi müessesesinin temelini at
tı. Bu klişehanede hem Akşam Gazetesinin kli
şelerin~ yapdı, hem de kendi hesabına basın pi
yasasından işler almaya başladı, yaptığı klişeler, 
ermeni klişecilerin işleri ile kıyas kabul. etme
yecek kadar temizdi. Kenan Klişehanesi kısa 
bir zaman içinde şöhret oldu. Para kazandıkca 
tasarruf da daha dikkatli o-ldu, işinin başına iş· 
çisinden evvel geldi, işinin başında bir çırak gi
bi çalışdı, ve işinin başından işçilerinden sonra 
ayrıldı. Bu gayret yıllarca devam etti. O zaman· 
lar için önemli bir rakamdır, 20 bin lira kadar 
parası birikmişdi. Cağaloğlu Yokuşunda,Narlı

Bağçe Sokağında halen (1965 de) Dünya Gaze
tesinin bulunduğu üst katında daha geniş bir 
atölye açtı, bu atölyenin yanında da dört düz 
makina ve üç pedal ile Kenan Matbaasını kur
du. Fakat klişeciliği daima esas işi olarak kabul 
etti; artık Ankara Caddesinin tanınmış bir ada
mı idi, klişehanesi ile matbaasında 60 kişi çalışı-
yordu. ' 

«1947 de aynı sokağın Cemalnadir Sokağı 
ile olan kavuşağı köşesinde bir binayı satın al
dı ve orada temelinden tutarak 225 bin liraya 
bir klişe fabrikası yaptırdı, asıl işini böylece 
birden büyütünce matbaasını sattı:t. 

İki kız bir erkek evlad sahibidir, oğlu Er
gün Dinçman Robert Kollejde okumuş ve 1963 
de oradan mühendislik diploması almışdır; şu 
kadar yıllık şöhreti ile Klişeci Kenan Bey bu 
genç için «Medarı iftiharımdır!,» diyor ki hem 
baba hem de evlad için büyük mazhariyettir. 

Gençliğinde spor ile de meşgul olmuş, ve o 
sahada da ağır bir yol seçmiş ve muvaffak ol
muşdu, 1925, 1926, 1927 yıUarının Türkiye hal
ter şampiyonudur. 

Bibl. : C. Çetin, Sıfırdan başlayıp nasıl milyoner 

oldular; Hakkı Göktürk, Not. 

DİNDAR (Mahmud) - 1965 yılı sonlarında 
Türkiyede Bıyık Kırallığı iddiası ortaya atılmış 
ve kendisinden önce uzun bıyıkları ile tanınmış 
kimselere, bu arada bilhassa İstanbulda manav 
Receb Doğruer' e meydan okumuş bir Gürünlü 
vatandaş (B.: Doğruer, Receb). Güründeki işi
nin ne olduğu tesbi\ edileme4i. Ekiı;n ayının son 

günlerinde İstanbula gelmiş, ancç.k bir kaç gün 
kalabilmiş, sokaklarda bıyık nümayişi ile do
laşmış, Receb Doğruer ile buluşamamış ve An· 
kara üzerinden memleketine dönmüştür. İstan
bul Ansiklopedisi adına kendisi ile görüşüleme-

,,a'} 
t ··--

Mahmud Dindar 

(Resim : ö. Tel) 

di. Günlük gazetelerin kaydına göre 1,81 boyun
da ve 87 kilo ağırlığında olub övündüğü bıyık
ları iki ucu arasında 65 santim uzunluğunda idi 
ve uçlarını kulaklarının arkasına gözlük kolu 
gibi atub serebilmekte idi. (Manav Recebin bı
yığının uzunluğu 78 santim, 1965 de Dünya Bı
yık Kıralı Hindli Mesuriye Din'in bıyığının 

uzunluğu 2 metre 62 santim), ve yastıklı bıyık 
idi, yani bıyık tellerini çenenin iki yanında sa
kal telleri ile k-arışmış olup, bıyık şeklinde gö
rülüp kulakların ardına sarılan veya omuzlar 
üstünde ·salınan kısım aslında sakal kıllarıdır. 

Şu satırlar Gürünlü Mahmud Dindar'ın ga
zetelerde yayınlanmış sözleridir: «İstanbulun 
yabancısıyım, Manav Recebi aradım, bulama
dım, na.mı bizim Sivas iline ka.dar geldi, bıyık
lannın benimkiler kadar uzun olduğunu sanmı
yorum, ben bıyıklarını limonla beslerim. Dört 
kere evlendim, · karımın biri öldü, ikisini boşa
dım; soyadımız Dindar ama kendimiz de dinda
rız, hocalığım da vardır, beş vakit namazımızı 
kılarız, müslümanlıkda dokuz kadına kadar alı
nır» (Hürriyet Gazetesi). Kişinin hüviyetini be
yan yolunda bu gibi sözlere eskiden «İntakı 
Hakıo denilirdi. 

DİNDAŞ SOKAĞI - 1.934 Belediye Şehir 
Rehberine göre Fatih İlçesinin Fener Bucağının 
Katib Muslihiddin Mahahllesi sokakalarından-
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dır; bu mahallenin Tevkii Cafer Mahallesi ile 
sınırını teşkil eden ve Haliç yalısına doğru inen 
Kiremit Caddesi ile Kazancı Selim Sokağı ara
sında bir aralık sokakdır, 12 basamaklı ve ba-

. samakları geniş kaba taş döşeli bir merdivenli 
sokakdır, Kiremit Caddesinden Kazancı Selim 
Sokağına doğru yükselir; 3-4 katlı kagir ve eski 
yapı binalar arasından geçer, bir de ahşab ev 
vardır; bu sokakda 1 kapu numaralı evde Fe
nerde görülen Bizans kalıntısı binalardandıı

(Aralık 1966). 
. Halid ERAKTAN 

DİNGİL SOKAĞI - 1934 Belediye Şehir 
Rehberine göre Fatih Kazasının Şehremini Na
hihyesine Melek Hatun Mahallesi sokakların
dan; Dutlu Bakkal Sokağı ile Selamağası So
kağı arasında uzanır; Gümüş Çayirı sokağı ve 
Çıngırak Sokağı il~ kavuşakları vardır .(1934 B. 
Ş. R. Pafta 10/71); yerine gidilip şu satırların 
yazıldığı sıradaki durumu tesbit edilemedi (Ara
lık 1966). 

DİNİBÜTÜN SOKAĞI - 1934 Belediye Şe
hir Rehberine göre Fatih İlçesisin Fener Buca
ğında Küçükmustafapaşa ve Müftüali mahalle
leri arasında sınır sokakdır, Haliç Caddesi ile 
Karasarıklı so~ağı arasında uzanır, Tiftik soka
ğı ile dört yol ağzı yaparak kesişir (1934 B. Ş. R. 
Pafta 8/93-97); yerinde ise· Karasanklı Sokağı 
üzerinde bir çıkmaz sokakdır; bir araba geçecek 
genişlikde bakımsız bir toprak yoı olarak başlar 
ve az ileride genişçe bir arsa halini alır; üze
:rinde çoğu tek katlı on kadar bina vardır. So
kağı 10/1 kapu numaralı bina kapamışdır ki 
bunun yanında da bir geçidden , eğil:mek sure
tiyle küçük çocuklar arka tarafa geçebilmekte 
idi. Sokak sakinleri hemen tamamen Karadeniz 
yalısı ahalisindendir (Aralık 1966). 

Hilid ERAKT AN 

DİNMEZ (Aysel) - Aktris, çağdaş Türk 
tiyatrosunun kıymetlerinden; kendisi ile Hayat 
Mecmuası adına konuşan Enis R. Olcayto'ya ha
yatını şöyle anlatmışdır: 

«22 Mayıs 1938 de İzmit'te doğdum. Bı;ı.bam, 
İzmit Nafia Müdürüydü. Büyük babam, divan 
edebiyatında şiirleri ve besteleriyle tanınmış 
Mahmud Celaleddin Paşa'dır. Çocukluğ.umda 

alaturka musikinin en güzel örneklerini tanı
dım. Eniştem Dr. Şükrü Şenozan'dır ki bugün 

çok sevilmiş bestelerin sahibidir. Mahmud Ce
laleddin Paşa'nın «Sen beni bir buseye ettin fe
da» şarkısiyle, eniştem Şükrü Şenozan'ın «Göz
lerinden. içti gönlüm neşeyi» şarkılarını çok se
verim- tzmit'te Ulugazi ve Yeni Turan Ukokul-

. larmdan sonra İzmit Ortaokuluna başladım İs
tanbul Çapa Kız Enstitüsü'nde ve İstanbul Kon
servatuarı Tiyatro ve Bale Bölümlerinde oku
.dura. Tiyatroya profesyonel olarak geçişim 1955 
yılında oldu. Muammer Karaca Tiyatrosu'nun 
müdürü, teyzemin oğlunu tanırmış. Bir piyes 
için genç kız rolünü yapacak artist arıyorlar· 
mış. Teyzezadem bana teklif edince Karaca Ti
yatro'ya gittim. Disiplinli ve intizamlı bir çalış
maları vardı. Bu ciddi havayı beğendim ve altı 
yıl o tiyatroda çalıştım. 600 lira aylıkla başla
mıştım, ayrıldığım zaman. maaşım 2.000 liraya 
çıkmıştı. Sahnede rahatlığı, okulda öğrenilemi
yecek pratik bilgiyi Muammer Karaca'dan öğ
rendim. Bu, bir çeşit «çekirdekten yetişme» ol
du. Bütün turnelere katıldım. «Milli İhtikar Şir
keti», «Cibali Karakolu» «Mahmut Heykel», «Sa-

. bık Bakan», «Müsteşar Bey", «Adnan Bey Duy
masın», «Cünbüs Palas», «Bulunmaz Damat», 
«Anna Frank'ın Hatıra Defteri», «Tahta Çanak
lar», Naşit Tiyatrosu'nda «Ahududu» Alpago Ti
yatrosunda «Hayat Tatlıdır», Dormen Tiyatro
sunda «Borusunu Öttüren» piyeslerinde oyna
dım. Bu arada, talihsiz geçen üç film çalışmam 
da var: «Kanun Der ki», «Bir Gecelik Gelin» ve 
«Kanun Kanundur» filmlerinde müsait olmıyan 
şartlar, aksi tesadüfle:r içinde oynadım. Sahnede 
en beğendiğim Anna Frank'daki rolümdür. 
Steinbeck ve Cronin'i okumakdan hoşlanırım, 
klasik batı bestecilerinden . Çaykovski ile 
Brahms'ı severim;· eri çok tesiri altında kaldı
ğım kitab da «Pollyanna» dır» (Hayat). 

Enis R. Olcayto sanatkarı şu satırlarla tas
vir ediyor: 

«Ucu hahfifçe yukarı kalkık burnu, yuvar
lak ve geniş alnı, ince, uzun yüzü yeşil ile mavi 
arasında, iri güzel gözleri var. Kibar, tatlı ve 
ciddi konuşuyor. Her halinde, her hareketinde 
büyük bir asaletin izleri farkediliyor. Ben çok 
az sinema ve tiyatro artistinde bu derece ha
nımefendi, bu kadar gerçek kibar tavır ve hare· 
ketler görebildim.» «Hayat, 1963). 

DINO (Abidin) - «Ressam; 1913 de 1stan
bulda doğmuşdur. İlk desenlerini dergi ve gaze
telerde yaymlamışdır (1928). D Resim Grupu
nun kurucularındandır; çeşitli sanat akımları 
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içinde ve değişik sanat kollarında (seramik, 
film ressamlığı) çalışmışdır. Yurt dışında bir 
çok geziler yapmiş ve kendi kendini yetiştirmiş
dir. Roma, Edingurg, Faris sergilerine katılmış, 
Amsterdam, Paris, NewYorkda sergiler açmış
dır. Faris, Bruxelles, Berlin, Viyana ve Roma'
da açılan «Bugünün Türk Sanatı Sergisi» ne 
katılmışdır (1964). Türkiye ve yurt dışındaki 
koleksiyonlarda, !stanbul Resim ve Heykel Mü
zesinde eserleri vardır. Eserleri arasında: «Es
rarkeşler» (demir uçlu kalemle çizgi), «Kom
pozisyon» (yağlı boya), «Ünlü adamlar» (Yağlı 
boya) bulunmaktadır.» (Türk Ansiklopedisi). 

Pertev Boyar «Türk Ressamları» isimli ese
rinde şunları yazıyor: «Abidin Dino orta tahsi
lini İstanbulda Robert College'de yapmışdır: 
Halk resimlerini, tuluat tiyatroları afişlerini, ta
tar arabalarrnın tezyinatını tedkik eden bir res
sam olup Rusyada üç sene sinema dekoratörlü
ğü tahsili yapmışdır. Bu tecessüsleri takdire şa
yandır. Ancak samimiyetle bağlandığı halk res
mi esprisiyle eserlerinde yapmacık bir safiyet 
görülür». 

Uzunca bir zamandanberi Parisde yerleşmiş, 
yurd dışında yaşamaktadır. 1966 yılında, İngiliz 
milli takımının kazandığı Dünya Kupası Maçı 
filminin rejisörlüğünü yapmış ve büyük bir ba
şarı göstererek çok geniş ilgi çekmişdir. Aşa-· 

ğıdaki satırları Hürriyet Gazetesinden alıyoruz: 
«Dünya Futbol Kupası maçının filmi sona er
miş ve galası yapılmışdır. Tanınmış Türk ressa
mı Abidin Dino'nun baş rejisörlüğünü yapdığı 
film önce Londr-a basınına gösterilmişdi; İngiliz 
ve bütün Avrupa basını «Goal» adını taşıyan bu 
filmi çok başarılı bulmuşdur ve rejisör Abidin 
Dino'yu tebrik etmişlerdir. 

Doğrudan doğruya televizyonlarda veya 
şimdiye kadar çevrilmiş futbol filmlerinde gö
rülmemiş, alışılmamış konulan büyük bir titiz
likle işliyen Türk rejisörüne galada görülmemiş 
coşkun tezahürat yapılmıştır. Futbol sahahsın
daki heyecanı sinemaya getiren Abidin Dino'
nun yalnız maçlara önem vermiyerek, · bazı mü
him ve artistik detaylan zaman zaman ön pla
na alışı çok başarılı bulunmuşdur». 

DİNO (Arif) - Ressam; 1895 de· İstanbulda 
doğdu; Abidin Dino'nun büyük kardeşidir. Çini 
mürekkebi ile yaptığı kitab ve mecmua resim
leri ile tanındı; şahsiyeti olan hakiki sanatkar 
idi; iri yapılı, görünüşü heybetli, g-aayetle na-

zik, zarif bir zat idi, 1950 den sonra !stanbul'da 
vefat etti. Maalesef hal tercem,esini tesbit ede
medik-

DİPCİK SOKAĞI - 1934 Belediye Şehir 
Rehberine göre Eyyubda İslambey Mahallesi 
sokaklarından, Yusuf Muhlis Paşa Caddesi ile 
Düğmeciler Caddesi arasında uzanır, Düğme

ciler Caddesi ile olan kavuşağında Zemzem so
kağı ile de bir üç yol ağzı yapar (1934 B. Ş. R. 
Pafta 9/119). Üç kamyon geçecek derecede ge
niş ve paket taşı döşelidir. Yusuf Muhlis Paşa 
Caddesi tarafından gelindiğine göre sokağın 

başında sağlı sollu karşılıklı Emlak Kredi Ban
kası ile Emniyet Sandığının modern yapı şube 
binaları görülür; sağ tarafta Metin Balcıoğluna 
aid bir inşaat malzemesi deposu, az ilerde de üç 
katlı büyük bir bina olaıak Eyyub Merkez 1. 
İlk okulu ve İlk Ö~etim Müdürlüğü görülür; 
Sokakda 2 kahvehane, 1 terzi, 1 kunduracı, 1 
doğramacı - marangoz, 1 tatlıcı, 1 berber, 1 mat
baa ve kırtasiye mağazası (Egemen Matbaası), 
1 sinema (Şafak Sineması) ve İslambey Mahal
lesi Muhtarlığı vardır. Sokağın bitimjndeki kah
vehane «Sütcüler Kahvesi» diye anılmakda idi. 
(Aralık 1966). 

Halid ERAKTAN 

DİREKCİBAŞI SOKAĞI - 1934 · Belediye 
Şehir Rehberine göre Taksimin: Yenişehir Ma-

. hallesi sokaklarından; Dalfes ve Hortumcu so
kakları ile teşkil ettiği üç yol ağzı ile Akağalar 
sokağı arasında uzanır uzun bir yoldur; üç yol 
ağzı başından gelindiğine göre sağ kolda Baba
dağı sokağı, Çavdar sokağı, Kuyucu sokağı, Muh
tar sokağı, Afşar sokağı; solkolda da Ali Ağa so
kağı, Kurtuluş F:ı;rını sokağı, Tırmık sokağı, 

Alçakdam arkası sokağı, l\fandıra meydanı so
kağı ile. kavuşakları vardır. Yerine gidilip bu 

· satırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit edi
lemedi. 

İstanbulun karanlık işgal yıllarında azılı 
haydud ve kaatil Hrisantos 7 Eylül 1920 Salı 

gecesi bu sokakda gizlendiği harab bir evde 
basılmış ve kısa süren bir müsademeden sonra 
Dolabdere polis merkezi komiser muavini Mu
harrem Efendi tarafından öldürülmüşdü (B. : 
Hrisantos). 

DIREKLERARASI - Şehzadebaşı .Cadde
sinin bir parçasının eski adı; 1934 Belediye Şe
hir Rehberine göre Direklerarası, Şehzadebaşı 
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Caddesinin Onaltımart Şehidleri Caddesi ile 
Dede Efendi Caddesinin kavuşak noktaları 

arasında kalan parçası idi. (1934 B. Ş. R. Pafta 
4/40 ve 50); yola adını veren, Vezneciler tara
fından gelindis;ine göre sağ koldaki kagir dük
kanların önündeki bodurca mermer sütunlar 
üzerinde uzanan bir revak idi, yaya kaldırımı bu 
sütunlar arasından, revak altından geçerdi. 

Geçen asır sonlarında da İstanbtdun, gönül 
oynaşları, alış verişlerinin en faal pazarı, piyasa 
yeri olmuşdu. Bilhassa Ramazan aylarında Di
reklerarası pek curcunalı bir hayhat yaşardı. 
Unutmamalıdır ki İstanbulun ilk tiyatroları ilk 
ônemaları da Direklerarasında idi; bu yolun 
Kahvehane ve Çayhaneleri de pek meşhurdu. 

Selim Nüzhet Gerçek 1942 yılında bir «Ra
mazan Müsahabesi» makaalesinde şunları yazı
yor: 

«Direklerarası yıkılalıberi her sene biraz 
daha sönükleşen Direklerarası eskiden, bilhassa 
Ramazan gelince, İstanbulun neş'e kaynağı olur
du; tiyatroiar biraz tamir görür, bunlara, salaş
tan, yenileri ilave edilirdi. Hayalhanei Osmani, 
Eğlencehanei Osrrıani, Handehanei Osmani gibi 
muhtelif isimler taşıyan dar koridorlu, dar lo
calı, dar koltuklu, dar sandalyeli bu muhtelif 
tiyatrolar bu bir ay zarfında dolup dolup boşa- • 
lırlardı. Çünkü bu dar yerlere koşanlar tehlike
ye, darlığa bakmazlar, ancak gönüllerinin geniş 
olmasını isterlerdi. Bunlar arasinda da Manak
yanın Osmanlı Dram Kumpanyası'nın müstesna 
bir mevkii vardı, 

füımazan eğlencelerinin başında tiyatroya 
gitmek geİirdi; tiyatrolarda yerler dolunca, geri 
kalanlar diğer eğlencelere başvururlardı. 

«At canbazları da Ramazanlarda Direklera
rasının en cazib eğlencelerinden biri idi.» 

Çankırılı Hacışeyhoğlu Ahmed. Kem.al Bey 
«G~rüp işittiklerim» isimli eserinde şunları ya
zıyor: « ... ramazanlarda Direklerarasındaki Hacı 
Reşidi Bineva denilen Süleymaniyeli Hacı Re·· 
şid ile Harputlu Mehmed Ağa meşhurdu. Ha· 
cı Reşid arabca, acemce bilirdi, üderb.a şuera 
hep onun çayhanesine çıkardı. Harputlu Meh
med cahil, saf bir amamdı, alim, fazü kişiler de 
bunun çayhanesine çıkarlardı. Direkler arası Bi-_ 
zans devrinde meşhur olan Mesi Caddesinin ba
kiyesi idL Mesi rıimca bel, orta demek olup Aya-

. sofyadan başlayarak şimdiki Divan Yolunu ta
kib eden ve Beyazıdda ikiye ayrılıp biri Hris0 • 

porta (Yaldızlıkapu, .Yedikule Kapusuna) ya 

ve diğer Edirne Kapusuna giden yoldur. Edir
ne Kapusuna · giden yolun her iki tarafının üs· 
tü kagir kemer olup yola gelen tarafı taş di
reklere istinad ederdi, iki direğin arası 5-6 met· 
re kadardı, kornerler 1 metre genişliğinde idi, 
Meşrutiyetin ilanına kadar Letafet_ Apartıma
nı ile Şehzade Sebilinin arası kamilen tarif et
tiğim şekilde idi. 1910 senelerine doğru yolu 
genişletmek için bu kemerler ve direkler yık
dırıldı, sonra da caddeye tram~ay hattı döşen
di. 

«Direklerarasının ramazanları meşhurdur. 

Tiyatro, sinema, hokkabaz, karagöz, kukla, peh· 
livan güreşi hep orada idi. Kahvehaneleri, 
çayhaneleri seyyar çalgıcılar dolaşırdı'.· çayha
nelerde _oyun oyn;mmazdı, kahvehanelerin de 
bazısında kağıd ve tavla oyunları oynanır, ba
zısında oynanmazdı, kahveciler berberlik de 
yaparlar, diş çekerlerdi, sarılık, dil altı, dalak 
keserlerdi..». 

Aşağıdaki. satırları Türk Ansiklopedisin
den alıyoruz: «Bizans çağında İstanbulun ana 
cadde.;;i Mese'nin bir parçasıdır, Bizans çağın
daki adı Filadelfion idi; Direklerarası Kalen
derhane Camii önünde başlardı. Bu camiin 
karşı tarafında Acemioğlanlar Kışlası vardı. Az 
ötede de Eski Odalar denilen yeniçeri kışlası 
bulunmakd-a idi. Yeniçerilerin k&İdırilmasına 
kadar Direklerarası hep onların gezi ve eğlen· 

ce yeri idi. Bu caddenin bir kısmını kaplayan 
sütunlar dolayısı ile Direklerarası admi taşır
dı; Direklerarası bayağı · günlerde de az . çok 
canlı bir semtti, fakat özellikle ramazanlarda 
burada görülmedik bir_ kalabalık olurdu. Rama
z-anın daha ilk akşamından piyasa başlardı. 

«Beyazıd _ Meydanına yeni köprüden (Ka
raköy Köprüsünden) kimi Divan Yolu kimi Ri
zapaşa Yokuşu yahud Fincancılar Yokuşu üze
rinden gelen arabalar. Maliye Nezaretinin (:B'u· 
ad Paşa Konağının)' önünde Mürekkebci!ere 
kıvrılır, Zeyneb Hanım konağını geçer, sağa 

döner, Direklerarasına girerdi. 
«Eski köprü (Unkapanı Köprüsü, Gazi 

Köprüsü) yolunu seçenler Zeyrekd~n Vefaya 
tırmanır, bir köşesi Damad İbrahim Paşa Se
bili, öbür köşesi Şehzade Camii ile süsle!.1miş 

sokakdan Direklerarasına çıkardı. 

«En usta arabacüarın sürdüğü arabalar ka
labalığın arasından ilerleyebilmek için adım 

başında duraklamaya mecbur kalırlardı. Sağ 

sol gözetmeksizjn karşılıklı akın eden halk bir-
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birinin gidip gelmesine engel olurdu. Zarif ko
nak arabalarının içinde ipek feraceli, yaşmaklı 
gene hanimlar, etrafa tebessümler, iltifatlar 
saçarak ağır ağır geçerlerdi. Bunlardan başka 
kira arabaları ile dolaşmaya gelen ve zamanın 
anlayışına göre hafif meşreb sayılan kadınlar 
da görülürdü. Fakat yayaların durumu daha 
çekiciydi. Recaiza.de Ekrem «Araba Sevdası,! 
adlı romanında Direklerarasında dolaşan hal
kı tasvir etmektedir. 

«Türk sahne hayatının gelişmesinde Direk
lerarasındaki çalışmaların önemi büyükdür. Ti
yatro çahşmalan Beyoğlunda Şark Tiyatrosun
da başlamış, bir süre s021ra Güllü Agob'un Ge
dikpaşa Osmanlı Tiyatrosu kurtılmuşdu. Bu 
tiyatronun Direklerarasında bir takım temsil
ler verdiğini biliyoruz. Mınakyan Tiyatrosu da 
bu ad altında çalışmışdır. Abdürrezzak Efen
di' ve başka sanatcılar zaman zaman bu 
tiyatronun idaresine katılmışlardır (?). Os

manlı Tiyatrosunun ve Güllü Agob'un , Şehza
debaşında oynadığını eski bir temsile aid el 
ilanından anlıyoruz. Shakespeare'in Otello'su 
oynanmış, ve bu temsilde Mınakyan, Aleksan
yan, Vartovyan ve A. Necib efendiler , rol al
mışlardıt. Aktör Halas Efendinin öynetimin

deki Şems Tiyatrosu da Şehzadebaşında Ali :ae
yin Moliere'den adapte ettiği Ayyar Hamza ko
medisini oynamışdır. (Güllü Agob'un suflörlü 
piyes aynam~ imtiyazını alması üzerine tulüat 
tiyatrosu doğmuş), Hamdi, Abdürrezzak, İsma
il Ef endile,r bu alanda büyük başarı gösterdiler 
(ve çoğu zaman Direklerarasında oynadılar). 

Direklerarasında Mesirei Efkar tiyatrosunun
da çalışdığını o devre aid el ilanlarından öğreni-, 
yoruz, 1887 de S. Benliyan Efendi yönetiminde 
Osmanlı Operet, Kumpanyasının temsilleri bir 
zaman sürüp gitmişdir. 

«1908 meşrutiyetinden sonra Direklerara
sında gerek orta oyunu, gerek tulüat tiyatro· 
su devam etmişdir. İbnnürrefik Ahmed Nuri, 
Müsahibzade Celal, Beylerbeyli Fuad, Cavid, 
Bihzad Şehzadebaşmda Milli Sinemanın olduğu 
yerde Sahnei Haves adı ile bir tiyatro kurmuş· 
!ardı. Komik Naşid de bu grupa girmişdi ... » 

(Türk Ansiklopedisi). 

DİREKLERARASI Şehzadebaşındaki 
Direklerarasının aynı adı taşıyan küçük çap-

da bir eşi de Cerrahphaşada Avret pazarında 
idi; bir sıra dükkanların önünde ahşab direkler 
vardı ve üstü kiremitli çatı örtülü idi; bu çatı 
altı yaya kaldırımı, yol idi; çatı ile direkler 
1905 de kaldırıldı ve dükkan:ların yüzü sokağa 
çıkdı; bu Direklerarasında dört bağçeli kahve
hane, bir tatlıcı, iki bakkal ve bir manav dük
,kanı vardı; 3. Belediye Dairesi çıkmazı ile Can
baziye Mescidi Sokağı arasında uzanırlar.dı. 

Reşad MİMAROĞLU 

DİREKLERARASINDA UŞAKLAR KAH· 
VEHANESİ - Şehzadebaşı Caddesjnin Direk
lerarası adını taşıdığı geçen asnn ikinci yarı

sında açılmış, ne zaman kapandığını tesbit ede
mediğimiz bir kahvehanedir. Bu ansiklopedi
nin aziz dostlarndan olmuş merhum Sermed 
Muhtar Alus bize şu notları tevdi etmişclir: 
(Vezneciler tarafından gelindiğine göre) . Le
tafet Apartımanını geçdikden sonra ya ikinci 
ya uçuncü diikkan uşaklann kahvehanesi. 
Hepsi Anadolunun Kastomanu vilayeti halkın~ 
dan, içlerinde Sıvaslıda var. Şabıemred gene 
irisinden dörtkaşlısına, kırsakllısına kadar. 
Mintanlar yama yama üstüne, yırtıksız, ya to
puk yahud başparmak çıkm~mış tek çorab gö
remezsin. Sair günlerde civar konaklardakiler 
gelir, cuma günleri ise Yeşilköyden Çamlıca
ya, Üsküdardan kalk Beykoza, Salıpazarından 
tut Büyükdere, Sanyere kadar konak yalılar
da kapulanmış bütün uşaklar orada. Köyünden 
gelmiş de kapulanmak isteyenler de orada. 
Çoğu hısım akraba, amıca dayı oğlu, birinin 
anası öbürünün teyzesi halası. Hemşehri, kom
şu köyden, iki dere üç bayır aşırı yerden. 

«!skambil, tavla, domino gibi oyunhı.r yok, 
tütün kahve tiryakisi olan da yok. Gelsin çay. 
Birbirine ikram yok,. hepsi meteliğinin hesabı
m tutar, nasıl tutmasın ki onbeşinde tüysüz oğ
lanın köyünde bir karısı vardır ve İstanbul 
gurbetine çıkdıkdan yedi sekiz ay sonra bir 
çocuğunun doğduğu haberi gelmişdir. Aşar 
borcu, yol vergisi, ölen öküzün yerine alınacak 
yenisinin parası, candarmanın aidatı hep bu
radan gidecek ... » (S.M.Alus). 

«Görüp işittiklerim» ismi ile çok kıymetli 
hatı.ralar yazmış olan ve 1943 ile 1945 arasın
da İstanbul Ansiklopedisi ile muhaberede bulun
muş Çankırılı Hacı Şeyhoğlu · Ahmed Kemal 
Bey ise bu uşaklar kahvehanesini Sermed 
Muhtardan çok farklı tarif ediyor: 

«Bir nevi uşak esnafı loncası idi. Benim bil· 
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diğim sıralar, 1890-1895 arası, Kargılı Hüseyin 
Ağa adındaki kahveci gaayet vekarlı, okur ya
zar altmışlık bir adamdı- Uşak arayanlar ona 
müracaat ederlerdi. Hazır, boşda bir gene yok 
ise, mektub yazar, sureti mahsusada bir deli· 
kanlı getirtirdi. O tarihlerde konaklardaki uşak
ların çoğunun kefili o ldi. Gaayet büyük, fevka
lade temiz, kahve çubuk takımları beyleri pa
şaları ağırlayacak kadar düzgün olan kahveha· 
nenin arkasında dayama merdivenle çıkılır şir
van denilen bir yer vardı ki orada da hemen 
dalına kapulanmamış beş altı delikanlıyı yatı

rırdı. Kendisi de orada yatar kalkardı. Misafir 
edip koruduğu genclerde iş buluncaya kadar 
kahvehanede çıraklık ederlerdi; Hüseyin Ağa 
ayrıca çırak • kullanmazdı. Uşaklar efendileri
nin şeref ve haysiyetlerini temsil ettikleri için, 
bilhassa cuma günleıi buraya gelenlerin hepsi
nin üstübaşı, pırıl pırıl, gaayet düzgündü. Ki
mi memleketinin kılık kiyafetinde, kimi dal· 
fesli, setire pantalonlu, şehri delikanlı kisve
sinde, hatta kıravat bağlayanları bHe vardı. 

Haysiyetlerine fazla düşkün devletliler, uşak
larına cuma günü kahvehane harclığı olarak 
ayrıca beş on kuıuş para verirdi ve: - Kahve
hanede arkadaşlarına. ikramda bulunsun ! .. 
diye de tenbih ettirirdi. Sultan Abdülhamidin 
nafia nazırı meşhur musikişinas bestekar Mah
mud Celaleddin Paşanın Hurşid :adında gaayet
le makbul ve mahbub bir uşağı vardı, ondokuz 
yirmi yaşlarında harikul!de dilber bir gene idi, 
Boyabatlı idi, her perşenbe akşamı paşanın 
kendi eliyle verdiği kahvehane harclığı · tam 
bir altındı. Hurşid Ağa bu kahvehhanede bir 
şehzade gibi karşılanır, itibar görür, yine paşa
nın tenbihi ile her hafta sekiz on uşak arkada
şını Direklerarasında bir tiyatroya götürürdü. 
(B.: Hurşid Ağa, Boyabadlı) > (Ahmed Kemal, 
Not). 

Üsküdarlı Halk Şairi Tophane ketebesin
den Aşık Razi de bu Uşaklar Kahvehanesini 
kalenderhhane bir manzüme ile tasvir etmiş

dir: 

Kahve değil bura hüsün pazarı 

Değınesün kem· gözün aman nazan 

Kimi kapulaıımış kimi avara 

Anadol hakiııiıı: yüz gttl izan 

Şehbazü ıehlevend the fetaıar 

Altunbaş samurkq • dürii yekWar 

Tol)uldu perçemli benli ıamzeli 
Sakiler kervanı muhabbet talar 

Hemşehri iguuşi perverdeleri 

Hepsinin bir gönül tahtıdır yeri 

Mihrabı aşk obnuş piri birinin 

Birinin ınisiili zeınzeındir teri 

Laübali cünbüş sohbetleri hoı 

Seyriden anolan içmeden serhoı 

Göz cilisı gönül sefası aşık 

Her cum'a uşaklar kahvesine koş 

Kimi ağasının ciğerparesi 

Kimi hanımının dilde )'iresi 

Kimi kaıhyasuıın t'.an yoldaşıdır 

Kahetül uışakdu- gö~ kaanısi 

Ne özge tem•ıa dilrübl üıenk 

Kıbk kıyafetler cümle rengArenk 

Dallı güllü mintan çiçekli çorab 

Gülistanda san gül goncadan hevenk 

Kimi külah eğın.lı tiki ebrôye 

Rengi ıafak vurmq bir üze ri.ye 

Kimi .ıne ktita hem pA biii'ebne 

Yıi bey ~k gerek aAld bl m<ı,-

Poturun cebkenbı albeırlsi var 

Kimini açmııcbr elifi ıalvar 

Kuşakda letafet yelekde çalım 

Ayine sineler mibsi eııvAr 

Kimi da]fetlfdir edAsı ıehrt 

K4kiilü ayrupa kesınit berberi 

Kiiçükbe)'1!1 taklid boyun baiı var 

Nevcivanhk '8,Dl ne yapsa y,eri 

' 

y ailı balb ülfet z4ıııi bezlnu 

Mevz~H muhabbet nigArü. bl.ıı6 

Kimi iıiretle yalın ayaim 
Dir ki hanım öper koklar be bunu 

Direklerarası bura efendim 

Sölıreti hak ·imiı gaayet beienclinı 

Hel-e Uşaldaruı Kahvebıinesi 

Ke enne mAşuklar tekkesi didim 

DİREKLİ HAMAM - Azebkapusunda 
Azebkapusu Hamamının h al.k ağzındaki bir adı; 
«Yeşildirekli Hamam.> .da denilir (B.: Azebkapu
su Hamami, cild 3, sayfa 1683). Üskµdarh halk 
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şairi Aşık -Razi bu hamanpn bir tamirine halk 
arasındaki Di~ekli · is~i ile ·bir 1;arth yazmışdır: 

Çeşme Meydanında gaayet benamdır 

Direkli Hamamdır semtin yüz akı 

Dört kıbtii müsliın zeberdest dellik 

Hizmetinde çiilik çakı mı' çakı 

Biri sabı emred •biri tazerıi 

İkisi çarebhi gönül tiryakı 

Siyehçerde · sırım gibi · dört -feta 

Olsa dürri yekta aratmaz akı 

«Dellak» ile· ne hoş tamir tamam-dir 

«Direkli Hamamdır semtin yüz akı, .. » 
1226 + (Dellik)- 5o = 1281 (1864-1865) 

DİREKLİHAN SOKAĞI ....... Eminönü İlçe
sinin Bayazıd nahiyesinin Süruri Mahallesi so
kaklarından;· Katırcıoğlu Sokağı ile Hocahanı 

Sokağı arasında bir dirsekli bir sokakdır (1934 
Belediye şehir Rehberi, Pafta 4/6). Katırcıoğlu 
Sokağı tarafından gelindiğine göre bir araba ge
çecek .genilikde kabataş "döşeli- bir yol olup sağa 
doksan derecelik -bir açı ile kıvrılır ve köşeden 
hafif meyilli bit iniş -ile Hoc·ahanı Sokağına ula
şır. Üzerinde 6 ·Han vardır, fakat «Direkli Han» 
adına rastlamadık; 5 · kap~lı dükkan ile 1 aşcı, 2 
iplikci, 1 halıcı/ 1 battaniye ve kilim mağazası 
görüldü, kapu-'iıumaralatı 3::..,__9 ve 2-12 dir (ma
yıs 1966). 

Hakkı GÖKTtlRK 

DİREKLİ SOJ{AK ~ · Yiıka:rı· _Boğazın Ru~ · 
meli yakasi;,_da · Kireçbuhı.uriuıi · sokaklarından; 
Keçecizade Sokağı ile kırlık"ba.yir arasında uza
nır, Hekim Sokağı ve Mühendis Hüseyin Sokağ). 
ile dört yol ağızları yaparak kesişir, Raik bey 
Sokağı ile "de: kavüşağı va~dır (1934 B.Ş.R. Paf
ta 22/Kireçburnu); yerine gidilip şu satırların 
yazıldığı ~ırada~{ durumu tesbit edilemedi (ara
lık 1966). 

DİRHEM SOKAĞI ~ Yuk~İ-ı Boğazın Ru
meli yakasında Yeİ:ıiköy sokaklarından; köyün 
göbeğindJ Yeniköy Yağhhanesi Sokağı ile Val
de Çeşme~i Sokağil arasında uz~ır. (1934 B.Ş.R. 
Pafta 22/Yeniköy) ; yerine gidilip şu satırların 
yazıldığı sıradaki durumu tesbit edilemedi (ara
lık 1966). 

DİRİM (Necati ve Emine) - Karı koca iki 
hayır sahibi;" bir eczacı olan Necati Dirim Ci-

-pali Eczahanesiiıiri sahibi idi; 1944 ve 19.58 yıl
lar:ında tanzim ettirmiş oldukları vasiyetname· 
leri ile biri Bebek Rumeli Hisarı yolunda ve 
diğeri Küçükmustafapaşa Mahallesinde Şerifi-

ye Sokağında bulunan evlerini Darüşşefakaya 
bağışlamışlardır; Necati Dirim_ 1955 de, Emine 
rnrim ~e !959 da vefat etmişlerc:lir; hayatları 

hakkında. b_aşka bil~i edinilem~di. 

DİRİMTEKİN (F-eı-iduın) - Asker yazar
lardan, Harb Akademisi muallimlerinden, bu 

- satırları~. yazıldığı sırada Ayasofya Müzesi Mü
dürdü; 1895 de İstanbulda doğdu; Dulkakinzade 
Cemal Bey adınd~ bir zatin oğl\.rdur;. ilk ve or· 
ta tahsilini fzmird~ yapdı, -aile geleııeğirie uya
rak !stanbulda Kuleli Askeri idadisine girdi, 
1910 da Kuleliden ve· 1912 de Mekt'ebi Harbiye
den mezun oldu. Erkanı Harbiye· Mektebine 
(Harb Akademisine) giriş imtihanini kazanmış 
iken, ki henüz 18-19 yaşlarında bir inülazim 
(teğmen) idi, Balkan Harbinin ikinci safhasın
da cebheye sevk edildi. · Birinci Cihan· Harbin
de 1915 de Çanakkale Cebhesinde, 1916-1917 de 
Kafkas Cebhesinde, mütarekeden sonra da bir 
ara Harbiye Nezareti ·yaverİiğiİıde bulundu; Er
kanı Harbiye Mektebine devam imkaninı bul
du· ve 1921 de yüksek askeri tahsilini: de birin
cilikle' tamamlayarak Anado-Iuya geçp_i; Milli 
Mücadele hareketına katıldi, Sakarya Muhare~ 
belerinde L grup erkanı harbiyesinde· bulundu 
ve 1921 kasımında yüzbaşı oldu; 1. -süvari tü
menine, sonra 5. süvari kolordusuna tayin edH
di, büyük taarruzda Başkumandanlık Meydan 
Muhh~rebesinde bu vazifede iken bülıindu, ka
çan düşınani taakib eden süvari kuvvetleri ara
sında 9 _ eyİülde tzmire · ilk girenlerderı. biri ol
du. Zaferden ve ·cumhuriyetin ilanından soma 
Erkanı Harbiyei Umumi.yeye tayin edildi 

-(1924) ;· 1925 de Harb Akadem,işi taktik mual
limliğine, 1926 da aynı akademinin hahrb ta
rihi muallimliğine tayin edildi. 1927 de ailevi 
bir durum üzerine kendi isteği ile emekliye ay
rıldı, Alma.yaya giderek teknik staj gördükden 
sonra Türk Hava Kurumunda vazife aldı. Türk 
Hava Kurumunda çalışırken.,1929-1932 arasın
da Harb Akademisindeki .derslerine konferans
lar şeklinde devam etti; 1932 . de tekrar o aka
deminin ve Yüksek Kumanda Kursunun harb 
tarihi muallimi oldu. 1934 de ilstanbul vilayeti 
umumi me~lisi .azalığına seçildi; -1935 de Anka-
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rada Türk Hava Kurumu reis muavini oldu. Bu 
sıradadır ki Türk Kuşu teşkilatının faaliyetin
de, paraşütçülük kurslarının açılmasında, yel
ken uçuş kamplarının kurulmasında Feridun 
Dirimtekinin önemli hizmetleri görüldü. 1939 
da Türk Hav;a Kurumundan ayrılarak aynı yıl 
içinde lstanbul Beden Terbiyesi Bölge Müdür· 
lüğüne tayin edildi ve 1944 yılına kadar bu 
vazifede kaldı, onun bu beş senelik bölge mü
dürlüğü zamanındadır ki Dolmabağçe Stadyo
munun 1. kısmı, T~nis, Dağcılık ve Eskrim ku
lüblerinin binaları, Vefa Spor Kulübü binası 
ve sahası, Beykoz Spor Kulübünün binası ya
pıldı, Beşiktaş ve Fenerbağçe Kulüblerinin 
spor sahaları tanzim edildi. 

1942 de Eminönü Halk Evi Başkanlığına 

tayin edilmişdi,- 1946 ya kadar dört yıl da bu 
vazifede kaldı; aynı zamanda enerjik bir iş 

adamı olan Feridun Dirimtekinin başkan.Ii.ğı 
devri Eminönü Halk Evinin en faal yıllarını 

teşkil etmişdir. 

1946 da tekrar İstanbul Şehir Meclisi aza
lığına seçildi, 1950 yılına kadar kaldığı şehir 

· meclisinde devamlı olarak İmar Karma Komis
yonu başkanlığını yapdı. Bu arada 1948 de Es
ki Eserleri Koruma Encümeni azalığına tayin 
edildi, bu satırların yazıldığı sırada (mayıs 

1966) Ayasofya Müzesi müdürü bulunuyordu. 
İngilizce, fransızca, almanca bilir; Aysel 

Frej lfanımla. evlidir;, konferanslar, kongreler 
ve ilmi tedkikler dolayısı ile . muhtelif tarih
lerde Almanya, Avusturya, Danimarka, İsveç, 
Fransa, Italya, Yuguslavya, Ytinanista11, Lüb

. nan ve Mısıra gitmişdir. İstanbul Fetih Derne-
ğinin, Türkiye Turing ve Otomobil Ku.rumu· 
nun, Türk - · İngiliz Kültür Derneğinin, Türk 
- Amerika.11. Üniversiteler Derneğinin ve İstan
bul Enstitüsünün üyesidir. İmparatorluk dev
rinin harb madalyalarinı, İstiklal Madalyasını 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir hizmet 
takdirnam~sini · haizdir. İspanya devletinin Ka-· 
tolik İzabe! ve Merit, İtalya devletinin Merit, 
Fransa devletinin Merit ve Yunanistanın Fö
niks nişanları ile taltif edilmişdir. 

Eserleri : Harb Akademisi ve Genel Kur
may Başkanlığı yayınları arasında «Büyük 
Harbde Çanakkale Cebhesi» (1927), «Büyük 
Harbde Filistin Cebhesi» (1927), «1736-1739 Türk 
-Rus ve Tür}:c-Avusturya Harbi» (1928), «Büyük 
Harbde Kafkas Cebehsi» (1931), «1714-1718 
Avusturya-Venedik Seferi» (1932), İstanbul 

Fetih D_erneği ve İstanbul Enstitüsü yayınları 
arasında «Fetihde11 önce Marmara Surları» 
(1953), «Fetihden önce Haliç Surları» (1953), 
«Fetihden sonra İstanbul» (1953, türkce, fran
sızca ve ingilizce üç ayrı kitab halinde), «14. 
Mıntıka surları, sarayları, ve kiliseleri» 
(1953), «Ecnebi seyyahlara nazaran XVI. 
Yüzyılda İstanbul» (1964); orijinal tedkik eseri 
müteaddid broşürler ve makaaleler; «Ayasofya 
Müzesi Kılavuzu» (son baskısı 1965). 

DİRLİK SOKAĞI - 1934 Belediye Şehir 
Rehhberine göre Eminönü Kazasının· merkez 
nahiyesinin Şeyh Mehmed Geylani Mahallesi so
kaklarmdan; Arpacılar Caddesi ile Reşadiye 

Caddesi arasında uzanmaktadır; Kömürcü _Be
kir Sokağı ve (Hidayet Camii Geçidi) ile kavu· 
şağı vardır (1934 Belediye Şehir Rehberine 
göre Pafta 1/1). Eminönü Meydanına açılır 

iken, eski meydan ile bu sokak arasındaki bi · 
na blokları yıkılarak kaldırılmış ve Dirlik So
kağı da meydana katılmışdır; eski sokağın tek 
kapu numarası taşıyan binaları halen meyda
nın doğu kenarını teşkil . eder; bu binalar ara
sında Denizcilik Bankasının beş katlı büyük · 
deposu ve eski _Türk yapı sanatının güzel ese:r
l~rinden Şapcı Hanımın bir parçası, ve iş yeri 
olarak da Düzce Huzur Otobüsleri Terminali, 
bir kahvehane, Düzce-Seyhan Anbarı, Suhulet 
Ecza.hanesi, Suhulet Giyimevi görülür, kapu 
numaraları 1-15 _dir (Aralık 1966). 

HiJid ERAKTAN 

DİSTEL (Sacha) - Çağdaş farnsız hafif 
müziğinin büyük şöhredlerinden . bir şarkıcı gi
tarist· ve kendisine refaket eden . bir orkes- . 
tranin kurucusu; dünya ölçüsünde şöhret sahibi 
fransız film aktrisi ve cinsi cazibe yıldızı Bri
gitte Bardot'un eski nişanlısı; büyük babası 

İstanbulda doğmuş olan bu sanatkar 1963 yılı 
martı ortasında yeni zevcesi Francirie Breaud 
ve orkestrası ile beraber İstanbula gelmiş: «De
demden Türkiye hakkında çok hikayeler dinle
mişdim, İstanbulu çok sevdim, artık sık sık ge
leceğhn» demişdir. 

Aşağıdaki satırları Hayat Mecmuasından 
alıyoruz:· «Hilton Otelinin Boğaza bakan ge
niş dairelerinden birinde, misafir klıan Sacha 
Distel orta boylu, tıknaz yapılı ve çok neşeli 
bir insan. Otuz yaşında olduğunu söylediği za
man (doğumu 1933) inanmadık, iri yeşil hareli 
gözleri yüzüne bir çocuk ifadesi veriyor, yaşı-
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nı söylemese yirnıi beşden fazla olmadığı ra
hatça iddia edilir. Sacha'nın orkestrası dört ki
şiden ibaret : Gerard piyano, Marcel Dutrieux 
bas, Paul Piguillem gitar, Franck Houplain de_ 
bateri ça-lıyor. Twistin, gençler tarafındap. dün-·· 
yanın her tarafında çok sevildiğini, onun için 
repertuarında birkaç parça twist olduğunu söy
liyen Sacha Distel sözlerine şunları ilave etti: 
- Şimdiye kadar yirmiye yakın şarkı bestele
dim, daha ziyade kendi bestelerimi çalmaktan 
hoşlanıyorum. Fransız şantörleri içjnde en çok 
Charles Aznavour'u beğenirim, kendisi ile aynı 
zamanda· çok iyi arkadaşız, şimdi o Paris'te 
buraya gefmeden evvel benim çalıştığım klüp
te çalışıyor, ben Paris'e dönünce, o turneye çı
kacak» (Hayat Mecmuası). 

. İstanbulda beş gün kalmış olan Sacha Dis
tel günlük gazetelerin kaydına göre . verdiği 
konserlerin bir seansında 10,000 Türk lirası al
nıışdır. 1963 deki perişan İstanbulun günlük 
geçim derdleri, milyonu aşan gurebası, fukara
sı düşünülecek olursa, beş günlük misafirliği 

bahalıya mal olmuş bir sanatkardır denilmese 
bile, böyle yabancı şôhretlerin konserlerine ke
selerini seve seve açan bir sınıfın hayır yollarına 
da yardımını temin için S. Distel ve emsalinin 
:llstanbul ziyaretlerinden istifadeye bakılmalı
dır denilir. 

DİŞBUDA& AĞACI - (Nebatlar ilminde 
adı Fraxinus) İstanbulun baz~ ormanlarını, yol
larını, parklarını, çayırlarını, meydanlarını süs
liyen, koyu gölgeli, i,ri gövdeai, yeşil ve diş diş 
yapraklı bir ağaçc;iır. 

Türkce sözlük dişbudak· kelimesine, «diş 
+ budak» kelimelerinden teşekkül etmiş bir 
isim olarak kaydediyor. Fakat bu adın ağaca 

hangi yanından ve yönünden verildiğini. açık· 

lamıyor. Dişbudak etimolojisi hakkında şimdi· 
yedek bir incelem de görmedik. 1545 de yazı
fan Ahteri'de lisanul asfür, lisanül asafir deni
len ağaç türkceye. kuşdili diye çevrilmiş. Bü
yük Türk Lugatı'da bunun dişbudak olduğunu 
belirtiyor. Buna göre Kadıköyündeki «Kuşdi
li> mesir~ı,inin adını dişbudak ağacından almış 
olduğu Akla gelmektedir. Evliya Çelebi Seya
hatnamesinin birinci cildinin 165 sayfasında li
sanül asfür ağacından bahsetmektedir; 6. · cil
din 374. sayfasında da dişbudak ağacı diye yaz
maktadır. Şu hale göre 300 yıldan daha eski bir 
zamandanberi dişbudak sözü dilimizde yaşa-

maktadır. 1857 de kurulan Türk Ormancıİık Li
teratüründe de ağacın adı dişbudak olarak geç-
mektedir. ·· ·. · 

Yurd ormanlarının % el_ nü teşkil eden diş
buciak ağacına halkımız çeşitli adlar takmıştır: 
Konya dolaylarında «Suvarmıhk», · Silifkede 
«Karada!» Afyon-Bolvadinde «Emen», Adana
Kadirlide «Kars». adı verilmektedir. 

Tabii olarak dağlarımızda, ormanlarımızda 
· büyüyen dişbudak, ekip dikme ile de yetiştiril
mektedir. İstanbuldaki başlıca ,dişbud,ak nevi
leri : Büyük yapraklı dişbudak (Fraxinus Ex
celsior) ve çiçeklidişbudak . (Faxinus Ornus) 
dur. Bu ağaçlar genel olarak Büyükdere-Sarı
yer arasındaki kıyı · boyunda, Bakırköy . Genç
ler Caddesinde, Beykoz Parkında, Defterdarla 
Eyüb arasındaki yol boyunda sıralanmışlardır. 
Evliya Çelebi Seyahatnamesinin 1. cildini~ 165 
sayfalarında da Süleymaniye Camii avlusunda 
lisanil asfür dediği ağaçlarında. dişbudak _oldu
ğunu yukarda kaydettik. 

İstanbulun en ulu en gösterişli dişbudağı 
Beykoz Parkındadır. Önemli bir tabiat aıudı-

. dır, gövdesi üç insan kucaklayacak k~dar iridir. 
Boyunu uzun dalları daha da büyük gösteriyor. 
Bu ağaç çevrenin en gö-ze çarpan varlığıdır. 
A:Itında balıkcılar, balık ağları, şöförler, oto
mobilleri, arabacılar, arabaları taplanır, dinle
nir, gölgelenirler. Bu ağacın toprağın derinlik
lerine dalan kökleri, İshakağa Çeşmesinin deni-
ze dökülen yeraltı suyu ile peslenir. · 

30 metre kadar boy · yapari dişbudak ağacı
nın kerestesi de İstanbul maİ-angozlari, mobil-

. yacıları, ağaç işcileri , taraiında..ıı . aranır. Hele 
günümüzde dişbudaktan yapılan salon, ev eş
yaları son derecede modadır. Ak, parıltılı ke
:restesi, kaplaması cilalaıiınca daha da göz ok
şayıcıdır. Esnek, dayanıklı olan dişbudak, si
lahların ağaç aksam·ının yapfmında önde gelir; 
Bu ağaçtan yapılan kazma kürek gibi° alet sap
ları makbuldür .. Yaprakları da iyi_ bir hayvan 
yemidir. 

Dişbudak, halk hekimliğinde, ecz~cılıkta 

hastalara şifalı ilaçlat da verir. Bu ağacın yap
rakları -kaynatılıp_ içilirse. pekliği giderir, ba
ğarsakları yumuşatır, ateşi duşürür. Dişbudak 
yaprağının kaynatılmış suyu, romatizmaya, nik

. rise iyi gelir; bu suyu çocuklu kadınlar içerse 
-sütlü artar, Dişbudak yaprağı yiyen inek, ko
. yun gibi hayvanların da südünün arttığı bilin-
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mektedir. Dişbudak tohwnu suda kaynatılıp 
içilirse idrarı sökdürür. 

Dişbudak her toprakta yetişirse de, sulak, 
batak, derin topraklı yerleri çok sever, bu 
yerlerde boylandıkca boylanır. Terkos · Gölü 
dolayının 308 hehktarının içinde dişbudak ye
tişen bir bataklık olduğu İstanbul Orman Baş
müdürlüğünce yaptırılan bir rapordan anlaşıl
mıştır. Adapazarındaki Süleymaniye Bataklı
ğındaki dişbudak ormanı 1650 hektar, Mustafa 
Kemal Paşadaki Sarığ mevkiindeki bataklıkta 
bulunan dişbudak ormanı da 400 hektardır. 
Trakyada sulak ve batak yerlerde dişbudak or
manları vardır. 

Dişbuqak cinsinin bir nevi olan çiçekli diş
budağa Manna ağacı, Kudret helvası ağacı da 
denir. Bu ağacın kabukları altında dolaşan be
si suyunun çok tatlı bit sıvı olma_sı onun adını 
almağa sebeb olmuşdur. Bilhassa İtalyada Ka
labrada bu ağaçtan büyük ölçüde kudret hel
vası istihhsal edilip kuvvet ilacı olar.ak piyasa
ya sürülür. 

Dişbudak çabuk büyüyen, gölgeye katla-

nan bir ağaçtır. Budanan ağaç bol dal budak, 
sap-filiz verir. 

Kerim YUND 

DİŞBUDAK SOKAĞI Boğaziçinin Ru-
meli yakasında Ortaköy sokaklarından; Orta
köy Deresinin batısında köyün alt kısmı içinde 
!şkenbeci Sokağı ile Sandalcı Mecid Sokağı 
arasında uzanır (1934 B.Ş.R. Pafta 20/178); ye
rine gidilip şu satırların yazıldığı sıradaki du
rumu tesbit edilmedi (aralık 1966) , 

DİŞBUĞDAYCILAR SOKAĞI - · 1934 Be
lediye Şehir Rehberine göre Eminönü ilçesi
ni11 Bayazıd Bucağında Camciali Mahahllesi 
Sokaklaıından; Bayazıd Medresesi önünde, bu 
medresl ile meydan arasındaki barakamsı bi
nalar arasında idi (1934 B. Ş. R. Pafta 4/38). 
1939-1940 arasında Bayazıd Meydanı tanzim 
edilr iken medrese önündeki o çirkin barakalar 
kaldırılmış ve bu sokak meydana katılmışdır. 
Halen Bayazıd Medresesi İstanbul Belediye 
kütübhanesidir (B.: Belediye kütübhanesi, cild 
5, sayfa 2459; Bayazıd Medresesi, cild 4, sayfa 
2246; Bayazıd Meydanı, cild 4, sayfa 2251). 

Silivrikapuınında Kaadiıi Dergahı 

(Resim: Nezih, 1948) , 
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