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Bıı cildi 1968 yılında kaybettiğim velb)imeti irfAılım Ord. Prof. Ahmed Hamid· Ongunsu ile çekdiği 
tahammül sınırını aşan mihnet arasında ansiklopediınin resim, kroki ve plan işlerini ihmal etmemiş 
eziz ve kadis dostlanmdan ressam,_ kaligraf ve kartograf Behcet Cantok'un adlarına ithaf ediyorum. 

R. E. Koçu 



. . Ostad Himld Aytaç'ın eli ile CeU Divlııi Besmele 

DIŞ - Haneberduş argosunda esrar, esrar 
kırıntısı; (B.: Esrar; Dalga; Gonca; Nefes; Pas· 
pal; Sarıkız). 

DİŞÇİ - «Mezardaki ölünün altın dişini 
söküp alarak satmayı iş edinen adam (hırsız)» 
(Ferid Devellioğlu, · Türk Argosu). Dişçi, bir 
argo kelime değil, hırsızın bu sırtlan· tipine za· 
bıtaca verilmiş isimdir. Dişçinin nasıl çalışdı· 
·ğı, -tarif edilemeyecek · kadar korkunçdur, 

tbsan iıiıd:NCI 

Dlşcı, D15 )>QKTORU, DİŞC1LtK - Aşa· 
ğıdaki satırlıı.n Tü~k Ansiklopedisinden alıyo
ruz: « ... diş\_hekimliği okulu açılıncaya kadar 
Dişcilik sanatını cerrahlar, ve kendi kendine 
yahud da g~ı:güye ,dayanarak yetişmiş kimse· 
ler (bu arada bilhassa berberler) payardı ... Bu 

. 1 . . 

serbest devhden sonra Dişçilik yapabilmek için 
özel bir belge aranmaya başlandı. Bu belgeler 

. hastahanelerde DişcJ~ik yapan kimseler tarafın· 
dan kendi yanlarıll4a çalışanlara verilmekte 
idi... 1\/İeslekden of~ Dişciliğe (dipl9malı ihti· 
sasa dayanan dişc(H~;- giş hekmliğine) doğru 

. atılan adıml:ai- şöyİe .qİrtiµşpur : 1 - Cerrahlar; 
özellikle askeri . hastahiıi:elerde tımarcılıkdan 
(yeni deyi~İ~ . hastab,alçi,ç~lıkda-n) yetişmiş kim
selerdi. Ameli~a~M,.~el~~e ehliyet · ve kaabili· 

·yet gösteren timarcıl~ hastahane başhekim• 
liği tarafından cerrahlık 'belgesi verilirdi; bun
lar dişcilik de yaparlardı. Orduda sivil olarak 
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yüzbaşı ödeneği ile hizmet ederlerdi; bunlar
dan ordu ile ilişiğini keserek yalnız dişçilikle 
uğraşanların sayısı gitgide· artmışdır. 2 - Bir 
dişcinin yahud diş hekiminin yanında çalışarak 
ondan pratik diş çekmeyi öğrenmiş kimseler; 
Tıbbiyei Mülkiyeye paş vurarak hafif ve pratik 
bir yoklamadan sonra Dişcilik yapmak için bir 
belge alırlardı bu belgeye permi denilirdi, ki 
bunların çoğu da türk ve müslüman olmayan 
kimselerdi. 3 - Tıb öğrenimi görmüş ve özel· 

AmasyaI,.- Şeri,feddlin'in ~den resimler : J)iş .apsesine 

~Ahi_ mttd4aıe -V-~ ~ast~ dİşi bulmak için . .mideni 

- , ııulJ~la muayene 

( IJaYl!ıt M~muBS111dan) 

lik~~ cerr"ahl!kda . jizmahhk ~azanmış, . ve . cer~ 
r~lj.lığf bırakıp Dişdlik yapa·n kimseler; bµnla
riiı -say!lar.J :~zdı/'Dişci Okulunu kura~lard~ri . 
Dô!'çt_or F,Ialid Şazi_ Bey b.unlarda~dir (il.: Dişci · 
Okuİµ; Haliq Şazr" Bey). 4 - Yabancı ülkeler-. 
deki. "okıillard~ "dişcilik öğremini" görerek· Tiir~ 
kf yı&e ,gelmiş-' "gefç-~k diş hek:imleri; ~ ('J:'Ürk ; 
Ansiklop~disif ·. ' · . · _. · · - · · · 

, ' "&e;m~_d ıv.r_µlıt~ı:Ai~_,biz~ .t~~di ~ttiği _«Sef. 
- ... · .. ·,_··. 

yar Diş çekiciler» başlıklı bir notda şunları ya
zıyor : «Bunlara Bayazıd, Çarşıkapusu, Mah
ınudpaşa yokuşu, Sultanahmed, Yeni Cami, 
Eminönü gibi kalabalık yerlerde sık sık rastla
nırdı. Çifte beygirli bir kira faytonunun içinde 
ayak üstü dikilirler : 

- Pire, tahta kehlesi ısırması kadar ağrı 
duyurmadan diş çekiyorum! ... Hacı berberler 
gibi arkadan kolları sımsıkı kavrama yok! .. 
Kerpeteni dokundurmamla şip şak dişi aldım 

gitti !.. Tecrübesi kolay, gelin; buyurun!_ .. diye 
· bağırırdı. 

«Hepsi birbirinin eşi, makine gibi çeneleri 
işler şarlatanlar idi. Sırtlarmda soluk, neftileş
miş -- bir redingot, kirden alacalaşm:ış frenk 
gömleği, ipe dönmüş kıravat, başlarında kalıp
sız, .kenarı yağlı fes, pantalonlar üst kılığa uy
gun, ayakiarda yamalı kunduralar. Etrafları 

hınca hınc dolar; çığırtganlık ve mostra olsun 
diye bir iki ipsizin dişini pir aşkına çeker; sa
hiden de, kerpeteni daldırması ile dişi kavra
ması bir olurdu. Artık gayrete gelen gelene; 

. · arabada yanın~ çıkıp çeyreği dayayarak ağzını 
açan açana .. ekserisinin çürüğünü çarığını sö
küp eline verir ... » (S.M. Alus). 

Berberlerin asıl sanatları yanında sünnet
cilik ve ·dişcilik yapdıklarını kaydetmişdik, ts
tanbulda yüz yıllar boyunca dişcilik dükkan, 
gedik sahibi berberlerin elinde kalmışdı. Mü
nir Süleyman Çapanoğlu şunları yazıyor : 
« ... berberlerin hemen hepsi dişcilik yapardı, 
diş tedavisi bilmezler, sadece diş çekerlerdi ve 
müşterinin ağrıyor diye gösterdiği dişi çeker
lerdi. Meraklıları çekdikleri dişleri atmaz, sat-

-hı boyanmış bir tahta üzerinde tesbit ederek 
mesela berber Aİi Usta diye dişlerle dükkan 
levhası yazarlardı. .. ». 

Aşağıdaki satıdan Turgud Etingü'nün bir 
yazısından alıyoruz: 

«Bugün Tıb Tarihi Enstitüsü'nün kitaplı
ğmda, 1465 senesinde, Amaı:ıyalı _ Tabip Sabun
cuoğlu Şerafeddin Efendi tarafından yazılmış _ 
olan 'bir eser vardır. Dünyada üç.nüshası bulu
nan bu harikulade eserin yüce Fatih Sultan 
Mehriıed'e takdim edilen ve Fatih'in şahsi müh· 
rünü taşıyan yegane renkli,· resimli nüshası ha· , 
len P_aris Milli Kütüphanesinde bulunmaktadır. 

; · Tabip · Şerafeddin Efendi'nin Cetrahiyet•ül 
Hani;s,e .(Hükümdar cerrahlığı} adl~• bu eserin- · 
de, sade "diş sağlıği ile ilgili; ·o çağ şartlarına -g& \ 
re in:saı:ıı. h.ayrette bırakan usuller gösterilmiş, 
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cerrahi müdahale şekillerini resimlerle anlatan, 
hast~lıkları için reçeteler veren açıklamalar. 
yapılmıştır. (T .. Etingü, Hayat Mecmuası). 

otşct MEKTEBİ, DİŞ HEKİLİĞİ FAKÜL
TESİ - «Türkiyede ilk dişci okulu 1909 yılın· 
da ·istanbulda, Diş doktoru Halid Şazi Beyin 
emriyle ve o zaman Tıb Fakültesinin başındJ 
bulunan Müderris Operatör Cemil Paşa (CemiJ 
Topuzlu) ile . Maarif Nazın Emrullah Efendi
nin himmetiyle kuruldu; okul, Kadırgada Me· 
nemenli Mustafa Paşanın eski, büyük ve ahşab 
konağında. açıldı. Bu bina daha önce Mülkiye 
Tıbbiyesine aid olup bu tıbbiyenin Askeri Tıb· 
biye ile birleştirilerek Haydarpaşada ilk Tıb Fa
kültesinin kurulması üzerine boşaltılmış, ve 
boşalan binaya yeni kurulan Dişci Mektebi ile 
Kaabile (Ebe) Mektebi ve Eczacı Mektebi yer
leştiril:rnişdir; ·ve bu üç mekteb bir .müd_det bir 
mudürlük tarafından idare edilmişdir; bu oku
lun ilk adı Darülfünuni Osma.ni Tıb. Fakültesi ' 
Eczacı, Dişci, Kaabile ve Hastabakıcı Mektebi 
ida. Dişci Okulunun ilk müdürlüğüne Tıb· Fa
kültesinin müderrisler meclisi· kararı ile Dr. 
Halici Şazi Bey getirilmişdir; bu okulun ilk ho· 
caları da· şunlardır: Halid. Şazi Bey, Terziyau 
Efendi, Namık Levon· Efendi (Müslüman ola· 
rak :Mustafa Nihad adını almışdır), Hüseyin 
Talat Bey, Hristo Yuvanidis Efendi, Nureddin 
AI{Bey, ·Mazhar Hüsnü Bey. Okul 1925 de İs
ni'ail Hakkı Baltacıoğlunun Darülfunun Emin~ 
liği sırasıı:ıda Bayazıd Camii yakınrndaki eski 
Jandarma Dairesine taşındı; 1934-1935 de Üni
versite reformu sırasında prigramları ve örgüt
le:ti düzenlenerek' öğretim sırası dört yıla çıka
rılmış,. 1964 ağustosunda da 1'ıb Fakültesinden 
ayrılarak bağımsız · bir fakülte haline gelmiş
dir» (Türk Ansiklopedisi). 

,._,·DİŞ .HEKİMLİĞİ ÖZEL YÜKSEK QKU· 
LU ...:... Bir Eczacılık özel Yüksek okulu ile bir-· 
likde·, Şişlide Kırağı Sokağında özel olarak· yap
dirlmış bir binada açılmış ve 1964-1965 ders yı
lında· tedrisafo~ başlamışdır. 

.. J\şağıdaki malumatı müessesenin günlük 
gazetelerde. çıkmış bir ilanından alıyoruz : 

. ·. Uer iki özel yüksek okul için yıllık tedris 
ücr,eti .4800 Türk lirasıdır; . kayıd esnasında ah
nan birinci taksit 3000 lira olup 100 lira da kay
diye_ ahnır; İkinci taksit 1800 lira olup şubat 
ayu:ıda. alınır. • . 

·.. .: :Ay;nı Hancla şu bilgi verilmektedir : ayrıca 

yurd ihtiyacı göz önünde tutulmuş, kız ve er
kek öğrenciler için derslerin huzur içinde ha~ 
zırlanacağı yurt binaları da yapılmışdır. 

DİVAN - «Dilimize farscadan alınmış bir 
kelimedir; 1 - Büyüklerin toplandığı yer, mec
lis; 2 - Eskiden Padişahların huzuru ile da.va 
görülen meclis, yüksek mahkeme; 3 - Osmanlı 
İmparatorluğunun Tanzimatdan önceki eski 
teşkilatında, padişahın mutlak salahiyetli ve
kili olan sadırazamın riyasetinde toplanan ve 
padişah adına devleti idare eden, bugünkü an
lamda kabine yerinde, yüksek meclis, ki ayrıca 
Divanı Hümayun adını taşıya gelmişdir (B.: 
Divanı Hümayun); 4 - Devletin mali hesabla
rına bakan yüksek m€:clis, Divanı Huhasebat 
(Sayış tay); 5 - eskiden devlet dairelerindeki 
encümenle:r, komisyonlar, Divanı Zabtiye gibi; 
6 - Eski şairlerin şiirlerini, kaafiyelerine göre 
alfabetik olarak topladıkları şiir mecmuaları 
(Bir şairin bazı eserlerini ihtiva eden mecmua
lara da Divançe = Divancık denilirdi; (B.: Di
van, Divanlar); 7 - Yüksek devlet memurları
nın, nazırların muhakeme edildiği yüksek mah
keme, Divanı Ali; 8 - Askeri Mahkemeler, Di
vanı Harb» (Türk Lugatı). 

Yeniçerilik devrindeki askeri ihtilallerde, 
ihtilalcilerin padişahı davet eder.ek istedikleri
ni doğrudan doğruya kendisine arz etmelerine . 
Ayak Divanı denilirdi (B;: Ayak Divanı, cild 3~ · 
sayfa 1383). 

Sadıra.zamların kendi saraylarında deni, 
şikayet dinlemelerine «Paşa Divanı», «Divanl 
Asafi» denilirdi; bir gelenek olarak da bu di
van ikindi namazından sonra kurulµrdu ve 
«İkindi Divam» da denilirdi; Sokulhi Mehmed 
Paşa bir ikindi divanında şehid edilmişdir. 

DİVAN, DİVANLAR - «Bir j.G.~rin şiirle
rini kaafiyelerine göre hurufu heca tertibi ile 
(alfabetik olarak) toplamış olan mecmua (ki
tab) » (Şemseddin. Sami, Kaamusi Türkı). 

Türk şiirinin, bu arada Türk Divan Edebi-·. 
yatının mütabası bu İstanbul Ansiklopedisinin· 
konusu sınırı dışındadır. 

Şairlerin şiir mecmuaları olan divanlar, şa
irin adına nisbetle anılır; umumiyetle· «Kaside
ler», «Gazeller», «Tarihler», «Şarkılar». ve 
«Müfredler» (tamamlanmamış şiirler) beş fasıl 
üzeıine tertib edilen ve her fasılda şiirler kaafi· 
lerine nisbetle alfabetik olarak sıralanan Di
vanlar, edebi kiymet ve hüviyetlerinin yanında, 
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yazıldıkları zamanın, devrin giyim, kuşam, süs
lenme, adet, eşya, bina ve hatta vak'aları ve 
şöhretli simaları üzerine bir tarih vesikası kiy
meti taşırlar Bu bakımdan Divanlar bu İstan
bul Ansiklopedisinin ana kaynakları arasında 
yer almışlar ve kendi isimleri altmda ayrıca 

kaydedilmişlerdir (B.: Ayni Divanı, cild 3, say
fa 1622), 
· 1943-1944 arasında, İstanbul Ansiklopedisi-

nin ilk yayını yapıldığı sırada, İstanbulda An
kara Caddesinde 50 numaralı binanın alt katın
daki büromuza gelen dostlar arasında merhum 
Asaf Halet Çelebi de bulunmuş ,kendi alemin
de bir eşsiz şa~r olan merhuma olan recaları
mızdır ki onun himm.eti ile «Divaıı Şürinde İs
tanbul» adı ile bir antolojinin doğumuna yol 
açmışdır; bu kitab 1953 de İstanbul Fetih Der
neği tarafından yayınlanmışdır (B._: Divan 
Şiirinde İstanbul; Çelebi, Asaf Halat, cild 7, 
sayfa 3810). 

DİVAN DURMAK - İstanbul ağzı deyim; 
«Küçük memurların, uşakların, hizmetkarların, 
yahud evladın amirler, efendiler, ana baba hu
zurunda ellerini kavuşdurup verilecek emri 
beklemeleri-; «El pençe divan durmak •. da de
nilirdi. 

DivANE·ALt BEY MESCİDİ-Fatih Sul
tan Mehmed devri yapılarından olub Bayazıd
da idi; Hadikatül cevamide kaydedilmediğine 
göre Hadikanın telifinden önce yok olmuş, izi 
kalmamış gerekir. Ekrem Hakkı Ayverdi de 
«Fatih Devri Mimarisi» isimli ıiıuhalled eserin
de bu mescidin adım kaydetmemiş Ôlmakla be
raber, •Fatih devri sonlarında İstanbul Mahal
leleri» isimli gaayetle kiymetli diğer bir kita
bında Divane Ali Bey Mescidinden ilk defa 
bahseden yine kendisi· olınuşdur. E. Hakkı Ay
verdi bu ikinci eserinde şunları yazıyor : 

«Divane Ali Bey Mescidi Mahallesi Baya
zıd Camiinin garb tarafını işgal etmektedir. 
Vakfiyesi 866 (1461) tarihli olduğuna nazaran 
İstanbulun en eski mescidlerir.den biridir. Ha
dikada zilqedilmediğihe göre XVI. asırdan son
ra kaybolmuş demekdir. Bu saha şimdi takriben 
Camcı Ali Mahallesi içindedir». 

Camcı Ali Mahallesine adıriı veren Camcı 
Ali Camii XVIII. yüzyılda yapılmışdır. Daha 
önce yıkılmış olan Divane Ali Bey Mescidinin 
yerine inşa olması muhtemeldir. BU kaydımız 
basit .. bir tahmindir. Ali isminin müşterek olu§u 

da dikkate değer. cDivane:ıı lakabının da •Di· 
vani» den bozulmuş olduğu düşünülürse Ali Be· 
yin Fatih devri kalem erbabından olduğu söy
lenebilir. 

DİVANE AL1 BEY MESCİDİ MAHALLE· 
si - İstanbulun ilk mülki taksimatında kurul
muş mahallelerden biridir; ismini aldığı me~
cidde mevcud olmayan bu eski mahalle takrı
ben Bayazıdda Camcı Ali Camii Mahallesi içi· 
ne düşer (Bundan önceki maddeye bakınız). 

Bibi.: E. Hakkı Ayverdi, Fatih devri sonlannda İs
tanbul mahalleleri. 

DİVAN EFENDİSİ - 1stanbulda Sadırazam, 
Şeyhülislam, Kaptanpaşa ve· sair• vezirlerin ve 
taşrada valilerin hususi kalem müdürleri, yazı 
işleri baş katipleri için kullanılmış bir deyim
dir. Divan Efendileri bir devlet memuru olma· 
yub hizmetindeki zatın sair kapu kulu halkın· 
dan idiler,··ucretlerini efendileri kendi keselerin·· 
den öderdi; hizmet ettikleri kimsenin gaayetle 
mahremi oleduklan için; himaye ile divan efen
diliğinden yüksek bir memuriyete tayin edilir
ler, bu suretle devlet_ kapusunda onlar için de 
bir yukselme yolu açılmış olurdu. · 

Bl1m11 KINAYLI 

DİV ANEFENDİSİ SOKA~I - 1934 Bele-· 
diye Şehir Rehberine göre Eminönü Kazasının 
Küçükpazar Nahiyesini~ Hoca Gıyaseddin Ma
hallesi sokaklarından; Tirendaz Sokağı ile Ve
fa Caddesi arasında uzanır dirsekli bir yol olup 
Molla Şemseddin Sokağı ile kavuşağı vardır 
(1934 B.Ş.R. Pafta 5/ 47)-; yerine gidil'p şu satır
ların yazıldığı sıradaki durumu tesbit edileme
di ( ocak 1967). 

Dtv ANEHANE - Divanların toplandığı 
yer anlamında bu i~im eski İstanbul evlerinde 
en büyük odaya,· bÜhassa konak, yalı, sahilsa
ray .ve s?,raylara salonlara alem olmuşdu; en 
doğru tabir ile dilimize fraıısızcadan alınmış sa
lonun türkcesidir. 

Divanhaneler, İstanbulun eski büyük muh
teşem yapılarının en mükellef, en süslü yerleri 
olurdu, duvar ve tavan tezyinatı, pencere ve 
dolap çerçeve ve kapakla'h tahta oymacıhğının 
harikalari ile bezenir, ağaç ve alçi kabartma çi
çeklerle donatılır, ve bütün bu süsler en tatlı 
renklerle ve altın yaldızla boyanırdı. Geçen asır 
ortalarında 1stanbula gelmiş irıgiliz ·ressaını 
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Thomas Allom'un çok meşhur İstanbul gravüı:
lerinde~ biri Eyyubda Esma Sultan Sahilsara
yının divanhanesidir (B.: A,llom, Thomas, cild 
2; sayfa 725). 

DİVANHANE - Kasımpaşada deniz ke
narında ve Tersanei Amirenin yartinda Kaptan
paşaların resmi makam_ binası yüz _yı~lar bo~ 
yunca Divanhane !dını taşıya gelmış,dır (B,. 
Tersane, Tersanei Amire) . 

Tersanedeki ilk Divanhane binası . . hicri 
921-922 (milidi 1515-1516) yılları arasında ya
pılmışdı, bu bina :hakkında. en küçük bir. bilgi 
yokdur. . . . 

Hicri 1134 yılı zilhiccesi-niri on ikinci günü 
(23 eylül 1722) üç an barlı bir kalyonun denize. · 
indirilmesi münasebeti ile Tersaneye gelen dev
rin padişahı Üçüncü Sultan Ahmed Kaptanpa
şalara mahsus dairenin (Divanhanenin) çok 
har.ah durumda olduğunu görmüş, hemen bir 
yeıµsiniıi yapılmasını emrederek üç gün sonra 
eski Divanhanenin yıkılmasına başlanmış; bir 
yıl sonra . da yeni Divanhane binasi tamamlan-
İJuşdır. ·· .. . . .. . . , 

Yeni binanın da de~iz yüzü, denize çakılın~§ 
kazıklar üzerine oturtulmuşdu ki burada de:mır 
külahlı ve katranlı meşe ağacından 200 kayık 
kullanılmışdı. Binanın eski planı ufak tadillerle 
tatbik edilmişdi, ve dairelerin iç tezyhıatına 
bilhassa cok emek veFilmişdi; cami ve hama~-
lar daha· büyük olarak -yapılmışdı. . . . 
· Zamanımızda Kasımpaşada bahriyelılerın 

. ağzında hala «Divanhane» adını taşıyan bina 
dördüncü Divanhane binasıdı_r, kısmen ~a.nm_ış 
ve kısmen harab olmuş üçüncü Dtvanhane~ın 

. . · Abd··ı · nında Bahrıye yerine Sultan · u azız zama .. 
Nezareti _olarak yapdırılmışdır; Cum~uııyet 
devrinde bir ara Deniz Müzesi, sonra Deniz Ge
dikli Mektebi (D.G _.Erbaş Okulu) olmuş (B.: 
Deniz Gedikli Erbaş Okulu, cild · 8, sayfa 4406; 
Deniz Müzesi, cild 8, sayfa 4449), bu· satırl.~rın 
yazıldığı sırada Kuzey Deniz Saha Komutanlı
ğı binası idi (Ocak 1967). Binayı gezme imkanı 

. bulunamadı. 

DİVANHANE ÇİVİSİ, DİVANHANE EN
SERİ - İkinci. Sultan Abdülhamid devrinde İs

•· tan bul hanımları indinde. pek makbul olmuş bir 
y_ü.zükşeklidir Zamanımızın 25 kuruşluk mad~

. ni parasi · büyükfüğünde, hatta biraz daha bu
yük kıt'ada olup foyalarının üzerine hafif kaba-

. rıkca oturtulmuş 25-30 parça ufak elmasdan 
mürekkeb bir yüzük idi. Muhteşem bir tek taş 
elmas yüzüğe sahih olma imkanından mahrum 
hanımİarı teselli eden mücevherdi; bilhassa es
nafın zenginceleri kullanırdı. «Divanhane Çivi
si», «Divanhane Enseri» yüzükler Kapalıçarşı 
kuyumcuları tarafından yapılır, işlenirdi; ha
len c:İe yaptıranlar vardır. 

N. NİRVEN · 

· Bu· ikinci_ ye11i Divanhane binası birer ve 
ikişer katlı zarif ahşab dairelerden mürekkeb- . 
di; en muhim kısmı da, önünde ahşab. bir kayık 
iskelesi bulunan ve büyük bir kısmı denize ça
kıl~ış kazıklar üstüne oturtulmuş Kaptanpaşa 
Kasrı idi. Bu büyük kasrın az ötesinde padişah
lara mahsus . bir hünkar kasrı, hünkar kasrında 
küçük fakat «dilküşa» bir hamam yapılmış, bu 
iki _kasır camekanlı bir geçidle bağla.nmışdı. Di
vanhan_enin diğer dairelerini Tersane Kethüda
sı dairesi, Tersane Tercümanı Odası, Kalem 
(Kaptanpaşalık bürosu), Tersane Başçavuşu 

Odası, Divanhane hademe ve efradının koğuşla- DİVANHANE MESCİDi - Kasım:paşada 
rı, hademe ve efrad hamamı, bir Divan Yeri İskele civarında, hala «Divanhane» diye anılan 
(Binaya adını veren Kapt:mpaşa Divanı Salo- . · eski Bahriye Nezareti binası (zamanımızda I<u
nu), bir mescid, Hazine Dairesi, Divan Efendi~i zoy Deniz Saha Komutanlığı binası) yanında 
Odası (Kaptanpaşalık bürosu . genel sekreterı- idi; Radika tül Cevami şu malumatı veriyor : 
nin odası), Başçuhadar odası, Gedikli Ağalar «Kasım paşada bu mescidin banisi· Fatih Sultan 
Dairesi, bir Kahve Ocağı idi.. .. . ._ Mehmeddir; yapıldığı zaman mescidin etrafı 

Bu ikinci Divanhane bin,ası hicri 1134 den boş, hali idi; önce Yavuz Sultan Selim zamanın-
1235 tarihin-e kadar (M. 1722-1820) yüzyıl kadar da Kasımpaşa Tersanesi kuruldu;_ Kanuni Sul
yaşadı; bilhassa denize bakan cebhesi çok harab tan Süleyman da bu mescidin bulunduğu yerde 
oİmuş, l:>tıra,da denize çakılı kazıkla~ üstünde kaptan paşalara mahsus büyük bir. saray ve bir 
bulunan Kaptanpaşa Kasrı, kazıklar çürüdüğü .· divanhane yapdırdı, bu saray ve divane mesci
için, tehlikeli bir durum almışdı; · tersane mi- dinin üç yanını sardı (ve mescide ondan sonra
marların.ın · verdiği maili inhidam raporu ile dır ki Divanhane Mescidi denildi). Mes~fdin 
1~35 (1820) yılında yıkdırıldı ve yerine üçüncü mahfili hümayunu vardır; minberini Barbaros 
'Dkanhhıe~binası-_yapdırıldı; . · · _ Pa~a koydurmuşdur. Hicri 1237 senesinde yeni-
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den yapılarak rebiülevvel ayının ilk cumasında 
ibadete açıldı (Kasım 1821), resmi küşadında 
_devrin padişahı İkinci Sultan Mahmud da. bu
lundu. Aynı yılın sonlarında yanan mescid tek
ra,r yapıldı». 

Tahsin Öz «İs~anbul Camileri»· isimli eserin
d~ 1965 Kasımpaşadaki Divanhane Mescidinin 
.son senelerde yok edildiğini kaydediyor. 

DiV ANİ - Arab asıllı Türk harfleri ile İs
taribulda Divanı Hümayun kaleminde doğmuş 
ve gelişmiş ve yüz yıllar boyunca kullanılmış 
bir yazıdır; «Celi Divani» ve «Divani Kırması» 

.• ·/il. 

• ..--· ,~ ~~J . u w.ı 

Üstad Hattat Hamid Aytaç'tın kalemi ile yukardan aşağı 

«Divani», «Celi Divani» ve «Divini Kırması» yazı· 

ile «İstanbul Ansiklopedisi» ibaresi 

isimleri ile çeşidleri de vard,ır; Şemseddin Sami 
Bey Kaamusu Türkide bu yazıyı: «Divanı Hü
·rnayunda . ferman ve beratların yazılma~na 

mahsus güzel ve giriftli bir nevi yazı» diye tarif 
ediyor, ,<celi» ve «kırma» çeşidlerinden bahset~ 

-miyor. 

. DiVANI ALİ SOKAĞI - Eminönü.ilçesi
nin Alemdar bucağının Mimar Kemaleddin Ma
hallesi sokaklarından; Gedikpaşa _ Camii Soka
ğı ile Sucubaki Sokağı arasında uzanır, tek dir
sekli bir sokakdır (1934 Belediy-e Şehir Rehbe0 

ri, Pafta 3/25). Gedikpaşa Camii Sokağı tara
fından· gelindigine göre bir araba geçecek geniş
likde, kabataş döşeli, hafif yokuş' olarak başlar,· 
sola kırıİdıkdan sonra düzleşir; üzerinde ahşab 
,;e kagir evlerle 1 kasab; 1 berber, 1 derici, 1 
~uşambacı,· 1 deri üzerine resim, nakış baskıcı, 

1 zilcaciyeci, · 1 doğramaci, 1 .kü-ndufa"-atôliyesi, 
1 matbaa, 1 lokanta, 1 arsa komisyoncusu yazı· 
hanesi" vardır; Kapu mimataları 3-'17 ve 2-18 
dir (mayıs 1966). . 

Hakkı· GÖKTÜRK 

. . 

· DİV .ANI ıiü'MA YUN - · O~man1ı İmpara
torluğu kuruluşundan XIX. asır · ortalarına, 
Tan~imat denilen devre kadar bir :mutlakiyeti 
~uUaka,- ·son istibda.'d ile idare·· _edildi; ··memle
ket padişahın mülki.\., halkpadişahin kulu bilin· 

. di; padişah111'. iki _.dudağının arasındaı:ı çıkac~k 
,bir emre bağlı idi; ·diled.iği anda istediği kimse· 
yi idani. ettiri'r", q.iİediği kims_enin malı musad~-

. re olunU:rdu; bu cinayetler ve gasıplar hüküm· 
darin meşru hakkı . bilini:rdi (B.: Padişah) . 

. İşte. bu clevird_e Qsm~n:h . ~rnparatorluğ~rı,u 
padişah a_dına id~re eden .müessese «Divanı Hü-
.mayu~» ;_dııu taşı~ışdir.. . . . ... 
. . , Divanı Hümayı.qıu. reisi Padişah idL _Fakat 
. Fatih Sultan ·Mehm~_den it,baren . padişahl~r 
_bu vazifelerini mutlak salahjyetli_ v.ekılleri ?l_an 
Sadırazam'a J:>ırakmışlar _idi. Divanı Hümayun 
'padişahın vekili_ .sıfatı ile . sadırazam.ı~ _riyise
. ti_nde toplanırdı. 

Div&nı Hümayunun toplanma yeri-· İsta~
bulda Topkapusu Sarayında İkinci Avluda Kub,
bealtı denilen bir daire idi, Kubbeal~ı yanyana 
iki salondan mürekkeb 0lub biri_nci salon Divan 
Salonu ,ikinci salon· da Divanı Hümayun Kal~~ 

. mi . (Divanı Hümayun "bürosu idi, b_u iki salon 
bir. yarım duvarla ayrılmışdı, Divan erkanı 
kalemi görür, kal~m efe11diİ~ri, katibleri de Di
van konuşmalarını takib -ederlerdi; bu iki salo· 
nu~ yaninda sadiı-azamlara mahsus _bir <?d~ 
vardı (B.: Kubbealtı).' . 

· Kubbealtında topla-nan Div~n~ Hümayuna 
nisbetle sarayda lkinci Avluya «Divan ~eyda
nı» adı da verilmişdir. 

Padrşahlar Diyan . müzakerelerini riyaset 
makaamının üstüne rastlayan· kafes~i bir pence
reden takib etmişlerdir; bu pencereye de «Ka
fes» d~nilirdi. Divanı Hümayun sadirazarri.ıri ri~ 
yase,tinde toplandı mı, padişah kaf esiı:ı arkasın° 
da farz edilırdi. Belki bulurı'maya bilirdi, o hu~ 
sus Divanı ilgilendirmezdi. . . . , ... 

Padişah Divan 'niüzaker_elerine - müd.aha:ıe 
etmek istediğinde kafese eliyle vurur, müzake
re ta.fil _edilir, padişahın enıri, fe;manı bekl~~ 
nirdi. 
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Divanı Hümayunu kuran devlet erkanı şu 
zatlerden mürekkebdi : 

• , 1. Sadırazam; Divanın reisi (zamanıınız:n 

teşkilatına uydurmak istersek Başbakan, Sa
dıraza.fu kahyası unvanı taşıyan en yakın yar
dımcısına da görevleri dolayısı ile·İç İşleri Ba
kanı diyebiliriz, şu kadar ki sadırazam kahyası 
Divan Azası değildi). · 

2. Rumeli Kadıaskeri ve Anadolu Kadıas
keri Efendiler; (.tlmiyeden, sanldı hoca sınıfın
dan iki büyük şeriat, din, hukuk adamı, çift 
Adliye Bakanı yerinde idiler, aynı zamanda 
Temyiz Mahkemesi ile Devlet Şurasının, Da
nıştayın işini görürlerdi; bu bakımdan bazen . 
Divanı Hümayun bir Yüksek Mahkeme olurdu). 

3. Altı Vezir; (İkinci, üçüncü, <1-ördüncü, 
beşinci, altıncı ve yedinci vezir ünvaniannı ta
şıyan bu paşalar zamanımızın tabir,i ile Devlet 

· Bakanları idiler. Tecrübeli, kiymetli valiler, 
kumandanlar arasından seçilirlerdi. Mühim 
meseleler bunlard~n birinin tedkikine verilir, 
o da meseleyi inceler ,gereken soruşdurınaları 
yapar, işin-hakikatini meydana çıkarır, bir ka· 
rara ba.ğlanmak üzere Divana arz ederdi. Eğer 
önceden bir başkası hazırlanmaııi1ş ise, .sadıra
zam ayrıldığında ikinci vezir sadırizam·o1urdu). 

·4. Nişa-ncı Efendi; (Tapuja~anı; fermanla· 
ra, beratlara padişahın turas~rtı. çeken . bakan). 

5. Baş Defterdar; (Maliye Bakanı; baza:., 
bir defterdar efendi olurdu, vezir rütbesir.de 
ise bir defterdar paşa olurdu). 

·. 6. Reisülküttab Efendi; (Divanı Hümayun 
Kaleminin amiri, Sivan Bakanı, Dış İşleri Ba
kanı). 

7. Kaptan Paşa; (Bahriye Bakanı, D011,m· 
mayı temsil ederdi). 

R Yeniçeri Ağası; (Millt Savunma Bakani, 
Harbiye Bakanı diyebilir, kara ordusunu tem
sil;~P.rdi). 

Divah{, HumayU'll haftada bir gün sah sa
bahı toplanırdı; o gü~ Sadırazam ve diğer bil· 
tün Divan,azaları sabah namazını Ayasofya Ca-_ 
miinde kılarlar,; namazdan ~nra topluca Sara· 
ya gidilir ve Kubbealtında divan çavuşlat't ta
rafından karşılanarak toplantı,a başlardı. Top· 
lantı öğleye kadar sürerdi. Öğle yemeği saray
da yenilir, öğleden sonra ve haftanın diğer gün
leri divan azalan devlet işleriyle kendi konakla
rında meşgul olurlardı. Divanı Hüıri.'ayun fevka
lade hallerde ııncak padişahın Jiavet~yle hafta· 

nın herhangi bir gününde de toplanabilirdi. 
Harb zamanlarında da toplantı günleri perşen· 
benin ilavesiyle haftada iki güne çıkarılırdı. 

Divan kararlarını tebliğ; bazı ahvalde bu 
kararlan hem tebliğ hem de infaz ed~n memur
lar «Divanı Hümayun Çavuşları» adını taşırdı, 
başlarında «Çavu§başı Ağa» unvanı ile bir za· 
bhleri vardı, Çavuşbaşılık" tahsisatı dolgun bü· 
yük merr.uriyet idi, emrinde çavuşlardan başka 
«Büyük Tezkirecl» ve «Küçük Tezkireci-. i.in· 
vanları ile iki katib vardı, bu tezkireci · efendi
ler Divan müzakerelerinin zabit katibliğini ya· 
parlardı. 

Divanı Hümayun, geleneklere dayanan tan
tanalı mera.simle toplanır, dağılırciı. Sabah na
mazını Ayasofyada kılan Divan azaları Babı
hümayun önünden Kubbealtına kadar me1 asim 
üniformalarını giymiş ve başlarında zabifltıriy· 
le Yeniçeri, Kapukulu Sipahisi, Cebeci, Topcu, 
Kalyoncu kıtalan tarafından karşılanırdı. 

Ortakapudan (Babüsselam'dan) i_kinci Av
luya girilip Kubbealtına doğru gidilirken yolun 
kenarına dikilmiş «Selam. Taşları» denilen · işa
ret taşlarına gelinince, ilerde görünen Babüs
seadeye karşı · dönülür ve padişahın ikaamet· 
gahını temsil eden bu kapu hürmetle eğilerek 
selamlanirdı (B.: Babıhümayun, cild 4, sayfa 
1765; Babüsselam, cild 4, sayfa 1777; Babüssea-
de, cild 4, sayfa 1774). · 

Protokol icabı Sadırazam kendisine tahsis 
I 

edilmiş odada azıcık istirahat eder ve toplantı 
salonuna biraz geçce gelirdi, kendisini bekleyen 
divan erkanı, -mevsimine göre buzlu şerbetleı·, 
baharlı sıcak kış" şerbetleri, macunlar ikram 
edilerek. ağıdanırlardı. Sadırazam Divan erka
nı tarafından kapu önünden . karşılanırdı, ve 
Sadıra:zam da onları: «Sabahınız hayrola! .. » di~ 
yerek selamlardı. 

Kubbealtının önündeki geniş saçaklı taşlık
da bir hafız «Surei Feth»i okur, sonra bi!yük 
rütbeli yeniçeri zabitlerinden «Çadır Uehtf'rba
şısı Ağaıo elinde bir tas yeniçeri çorbası ve bir 
parça yeniçeri fodlası ile gelir, Sadırazam ve 
Divan erkanı bu· çorbadan birer ikişer kaşık 
içerler, fodladan da birer lokma koparıp yerler
di. Sonra Sadırazam ,sarayda piştrilmiş olan bu 
çorbanın, saraya gelmiş olan askerlere dağıtıl· 
masını emrederdi.. Baş-da yeniçeriler . gelmek 
üzere, askerin Divan günü sarayda çorba içrnes.i 
padişaha ve hükumete karşı sadakat ve itaati· 
ne alamet sayılırdı. Eğer çorba içilmezse, bir 
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ihtilal fırtınasının kopacağı, hiç olmazsa bir kaç 
devletlinin başı isteneceği anlaşılır, herkesi bir 
dehşet kaplardı. Bazan da entrikacı sadırazam
lar yeniçerileri el altından çorba içmemeye teş
vik ederler, bu suretle makamı için rakib telak
ki ettiği kimsenin idam fermanını padiş-ahdan. 
almaya çalışırdi. 

Kapukulu Askeriniıı « Ulüfe»adı alt:nda ve
rilen ücretleri de bu iş için sureti mahsusada 
toplanmış Divanı Hümayunda dağıtılırdı. 

Divanı Hümayun Kaleminin (Bürosu:nun) 
amiri olan Reisülküttab Efendi, on yedinci asn 
ortalarına kadar, vazifesi icabı Divanı Hüma
yun müzakerelerini takib eder, Divanın azası 
bulunan Nişancı Efendinin emrinde bir büyük 
memur idi; on yedinci asır ortasında·n sonradır 
ki Divanın, devlet işleri üzerinde fikirlerini be
yan eden azaları arasına alındı. 

Divanı Hümayun Kaleminde hepsi seçkin 
sima.1/ir olarak yirmi beş katib var idi. Bunlar, 
Divanı Hümayuna gelen evrakın ve Divandan 
çıkan kararların, ferman ve beratların suretle· 
rini kütük defterlerine· kaydederlerdi. Zama
nımıza kadar dikkatle saklanmış olan bu defter
ler, bugün Osmanlı, lm.paratorluğu tarihini ge
reği gibi aydınlatan milyonlarca vesikayı ihtiva 
eden kiymetine· baha biçilmez bir hazinedir. 

Divanı Hümayun katiblerine «Haceganı Di· 
vanı Hü~ayun» denilirdi; en kıdemlisi «Tez
kireci Efendi» unvanını taşırdı. Reisülküttablık 
makaamı boşalınca ekseriya Tezkireci Efendi 
Reisülküttab olurdu. · 

Divana gelen evrakı ve istida.lan, dilekçe
leri Divanda Relsülküttab Efendi okur Divan ·. , 
kararlann·ın müsveddelerini de o kaleme alırdı, 
müsvedde metni Divanın tasvibinden geçdik· 
den sonra katiblere yazdırılır, bir sureti kütük 
defterine ;_:geçirildikten sonra kime, . nereye yol
lanacak ise götürecek olan Divan Çavuşları·n· 
dan birine verilirdi, kütük defterine «Falana 
Verildi- diye götüren çavuşun adı . da kaydedi
lirdi. 

Önce de kaydetmişdik, Divanda11 çıkan her 
emir, ferman, berat padişahın ağzından yazı· 
lırdı. 

Yabancı devlet elçileri Osmanlı İmparator· 
luğu ile.• Divanı Hümayunda temas ederlerdi. 
Divanı Hümayunda muhtelif yabancı diller bi
len lüzumu kadar tercüman vardı, bunlara da 
Divanı Hümayun Tercümanları denilirdi On-

' dokuzuncu Asra gelinceye kadar hepsi gayri 

müslim idi, b.ilhassa İstanbul Haliç Fenerinde 
oturan rum beyzadelerinden idiler. En kıdem
lileri, sadakatine güvenileni Divanı Hilmayun 
Baştercümanı unvanını taşırdı. Divan tercü· 
manian da katibler gibf .Reisülküttab Efendinin 
emrinde idiler. Yabancı bir devlet elçisi İstan
bula geldiğinde; Divanca tesbit edilen bir gün
de Divana gelir, evvela Reisülküttab Efendiyi 
görür, ilk temasını onun ile yapar, sadırazam.ın 
huzuruna onun delaletiyle çıkardı. Eğer e!çi ile 
herhangi bir mesele müzakere veya münakaşa 
edilecekse o müzakere ve münakaşayı _da fü1ce 
Reisülküttab Efendi ile yapardı ve neticesi Di· 
vana arz edilirdi. Bu bakımdandır ki Reisülküt
tab Efendilere Osmanlı İmparatorluğunun eski 
devlet teşkilatında Dış İşleri Bakanı idi demek 
hatalı olmaz. Harblerden sonra mütareke ve 
sulh müzakerelerine de Divanı Hümayunun 
amiri olan Reisülküttab Efendiler memtır olur
lardı. 

Divanı Hümayun katiblerirıin hepsi, yüz 
yıllar boyunca, devirlerinin en seçkin hattatları 
ve münşileri, ifadesi zamanınca en makbul ka
lem sahibleri ola gelniişler idi. 

. DİVANI HtiMA YUN ÇAVUŞLARI - B,: 
Çavuşbaşı, Divanı Hümayun Çavuşları, cild 7, 
sayfa 3789). 

DİVANI HÜMAYUN SAKALARI - Bir 
sakabaşının idaresinde XVI. yüzyıla kadar 1!!1 

sonra 35 nefer saray sakası idi; sakabaşıları ile 
birlikde Babüssaade Ağasının emrinde idiler 
(B.: Ba büssaade Ağalığı; Babüssaade · Ağası, cild 
4, sayfa 1776); suyu gümüş güğümlerle taşıdık
ları ve gümüş taslarla sundukları için cSim Sa
kalar>,, «Sakayanı Simi Hans» (Gümüş Sakalal', 
Hassa Gümüş Sakaları) isimleri · ile a:nıhrdı; 

Divam Hümayunun toplantı günle:rinde su ve 
şerbetleri onlar dağıtdığı için Divanı Hümayun 
Sakaları da denilirdi. · 

DİVANI HÜMAYUN TERCtl'MANLARI -
Divanıhümayun tercümanlığı, Osmanlı İmpara
torluğunun yabancı devletle· münasebetleri do--' 
!ayısı ile çok ö:nemli vazi idi; baş tercümanlık 
ise yüksek memuriyet idi; elçilerin Reisülküt-

. tab Efendi (dış işl~ri bakanı) ve Sadırazam ile 
buluşub konuşmalarında, padişah huzuru...,a 
kaabulünde aracılık ederdi; devlet sırlarını va
kıf oldukları için devlete karşı sonsuz sadakat 
isteyen bir makam idi. 

İsta..ııbula gelen yabancı · elçiler Türkçe bi· 
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len tercümanla~ bulundurdukları halde, . Divanı 
Hümayunda devlet tercümanları aracılığı ile 
konuşurlardı. Divanda fransızca, . italyanca, in
gitizce, almanca, rusca bilen tercüman vardı, 
çoğu da bir kaç yabancı dil bilirdi. Paşa kapu
sunda (Babıalide) tercümanlar müstakil bir 
kalem, büro vardı. 

· Yüz yıllar boyunca Divanıhümayun Tercü
manlığına, İstanbulda Haliç boyundaki Fener 
semtinde oturan rum kibarlarınııi, beylerinin 
oğulları alınırdı. Osmanlı Devletine tabi yarı 
müstakil küçük devletlerden Eflak ve . Boğdan 
'prenslikleri tahtına « Voyvodap unvanı ile önce
leri o memleketlerin asılzadeleri:riden sad~a
tına güvenilir bir kişi tayin edilirdi; fakat sık 
sık isyanlar çıkdığı için yabancı bir hiristiyan 
prens tayini uygun görüldü, bu küçük tahtlar 
d.a, devlete tam sadakatı ile tanı-nmiş Divanı
hümayun Baştercümanları için bir mükafat ol
du, bu suretle Eflak ve Boğdan voyvodalıkları 
Fenerli rum beylerinin eline geçdi; içlerinde, 
kendisine bahşedilen hükümdarlığı namuskara
ne ifa edenler çok oldu, fakat · ihanet ederek 
devletin başına büyük gaaileler çıkaranlar da 
görüldü ki bu mesele bu ansiklopedinin konusu 
dışındadır (B.: Tercümanlar; Fener). 

-. 

--
. Divan Oteli 

(Resim : Anonim) 

.·. :İSTANBtJL 

.DİVAN MEYDANi - (B.: tkirici Avlu). 

DİVAN . OTELİ - Beyoğltinda Taksimde, 
Cumhuriyet Caddesi üzerinde, Taksim Bağçesi
nin karşı köşesinde; . eski Surp Agob Ermeni 
Mezarlığının yerinde tanınmış 'iş adamlarından 
Vehbi Koç tarafından, İstanbul şehrinin şiddet
!~ ihtiyacı olan otel davasına yardım · maksadı 
ile yaptırılmışdır. · 

Yapısına 1953 senesinde başlarun~ş ve ._16 
ocak 1965 tarihinde hizmete girmiş Divan' Ote
linin binasının proje ve kontrol mimarı · Rük
neddin Güney, yapıda projeyi tatbik eden mi
mar da Avedis Hubeser'dir. Otelin yarım 1:>lok 
aTsa üzerinde, inşa edilmiş olan diğer yarım 

bloka uymak mecburiyeti, binanın mimarını ge
reği gibi serbest bırakmamışdır . . İç dekorasiyon 
italyan dekoratör-mimar· Beyga tarafından yij
pılmışdır. · 

Otele «Divan »ismi, 10 şubat 1955 tarihinde, 
o zaman Cumhuriyet Gazetesinin yazı işleri 
müdürü olan Cevad Fehmi BaşkuTt'un riyase
tindeki bir heyet tarafından açılan isim bulma 
·müsabakası sonunda, her ikisi de Türk basını
nın seçkin simalarından Fikret · Adil ile · Ömer 
-Sanii Coşar'ın teklifi olarak korunuşdur. 

Vehbi ~oç'un «Turistik İşletmeler Limited 
ŞirketiP adına sahibi bu~µnduğu 
bu tesisin sermayesi 1.000.000 türk 
lirasıdır. 

Bir bodrum, bir zemin katı, 
bir asma kat ve yedi yatak odala
rı katmdan mürekkeb olan bina
nın üzerindeki geniş taraçadan ruf 
olarak faydalanılmışdır . 

Bodrum katında mubak, ofis, 
soğuk hava depoları, müstahdem 
soyunma odası, duş ve yemek oda
ları, çamaşırlık, ütü odaları, kalo
rüfer, havalandırma, kömürlük 
ve ayrıca şeker:-pasta imalathane-
si yerleştirilmişdir. · · 

Zemin katında bir giriş holü, 
resepsiyon, müdürlük, , muhasebe; 
santral, . telefan odacıkları, plak 
odası, erkek . berberi, - kadın berbe
ri, gardro~, bar, pastahane vardır. 
Dışarıya konmuş şemsiye ve koh 
tuklar caddenin bu köşesini süs
iemekde, A vrupadakiler· gibi, · İs-
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tanbulda ilk defa olarak sokak kahvehanesi 
örneğini vermişdir. 

Asma katda büyük bir salon, bir şark oda
sı-divanhanesi, yemek salonu, hususi salonlar 
bulunmaktadır . 

. Otelin yedi yatak katında. 42 aded çift ya
.faklı ve banyolu, 42 aded tek yataklı ve ban
yoİu; 8 aded tek yataklı ve duşlu, 6 aded cie tek 
yataklı, ki cem'an 98 yatak odası, 182 yatak 
vardır. 

m~diği de· muiıakkakdır, bunu eserinin ön sö
zünde kendisi de söylüyor. 

Bu eserd~ İstanbul ile ilgili şiirleri bulu-
nan şairler şunlardır : . . 

XV. Asır - Fatih.Sultan Mehmed, Ayni, 
Ahmed Paşa. . 

. XVI. Asm· _:_ :Tacizade Cafer Çelebi, Cemali, 
Sirozlu Sa'di, Ahi, Zati, Mihani, Celalzade Mus
tafa Paşa, Zihni, Beşiktaşlı Yahya Efendi, Lati· 
fi, Taşlıcalı Yahya Bey, Nazmi, Baki, Hoca Sa-
deddin Efendi. 

. DİVAN ŞİİRİNDE İSTANBUL - Metni 
XVII. Asır - ·sulta· ·n· Ahmed· II., Nefi, şair Asaf Halet Çelebi tarafından· toplanmış' 

(B.: Çelebi, Asaf Halet, cild 7, sayfa 3810) bir Neviizade Atai, Nerkisi, -Şeyhülislam Yahya 
ahtoloji olup 1953 de İstanbul Fetih Derneği ta·· Efendi, Vecdi, Fasihi, Kaşi'r 
rafından yayınlanmışdır; 17X25 santim eb'adın- XVIII. Asır - Rami Mehmed Paşa, Müter
da 213 sayfalık bu antoloji, Türk divan şiirinde cim Asım, Sabit, Nabi, Osmanzade Taib, Nazım, 
İst~nbul üzerine bütün kayıdları, terennümleri ·· Nedim, Sami, Seyyid Vehbi, Süleyman Nahifi, 
elbetki toplayamaz; A. Halet Çelebinin derle- Fenni, Neccarzade Ş~yh. Riza, Sahir, Mustafa 
diğı notların· çok büyük bir kısmını tüTlü se- Rahmi, Nevayi, ·Hatem, Çelebizade Asım, Yeni
beblerde antolojisine almadığı, alamadığı aşi- . şehirli Beliğ, Muhlis Mustafa· Efendi, Nevres, 
kardır; divanlarımızın büyük ·bir kısmını gör- Ragıb P~şa, HaşmEıt, Arif Süleyman Bey, Naşid, 

HOL 
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Divan Otelinin zemin katı planı 

(Arkitekt Mecmuasından) 
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Esrar Dede, Galib Dede, izzet Efendi, Abdülha· 
llm Dede. · : ' )', 

XIX. Asır - Karni, Neş'et, Pertev, Sultan 
Serm 111., Sümbülzade Vehbi, Enderumlu Fa
dıl Bey, Arif Efendi, Arif Mehmed Efendi, Ka· 
layi, E·nderumlu Vasıf, Halim Giray, İzzet Mol· 
ia, Hızırağazade Said Bey, Enderu.nlti Rasih, 
Sultan Mahmud II., Sermed, Ayni, Fehim, Ley· 
la Hanım, Ali Bey, Şeref Hanım, Arif 
Hikmet Bey, Fatin, Şakir Ahmed Paşa, 
Pertev Paşa, Osman Nevres, Ziya Pa· 
şa, Hilmi, Hasırcızade Mehmed Ağa, 
Eşref, Senihi Mevlevi, Münif Paşa. 

Antoloj 'nin alfabetik endeksinde 
İstanbul ile ilgili 262 aded semt ve bi· 
na adı vardır; Asaf Halet Çelebi ayri- -
ca 1335 kelimelik bir lugatçe ilave et
rnişdir. 

DİVAN YOLU - Eski İstanbulun 
en meşhux büyük yolu, şehir içinde 
Ayasofya önünden Bayazıd Meyda<iı· 

na kadar uzanaıı ana caddedir ki 19;31 
Belediye Şehir Rehberi tanzim edilfr 
iken . bu c,~ddeiıin Atikalipaşa .. (Sed~l· 
ciler) Camii önünden Bayazida k~dar 
olan kısm.ının adı «Yeniçeriler Cadcie~i,. 
diye değiştirilınişdir. Çok vak'aya' sah
ne olmuş, bilhassa askeri ihtilallerde, 
Aksarayda .Et Meydanın kalkııi. •-At 
Meydanına, oradan da Sarayı hümayu· 
na yürüyen yeniçeriler daima bu yol.:. 
dan geçmişlerdir. 

Cadde adını, Fatih Sultan Meh..111~9-
devrinde-n başlayar~k, sarayda Salı gfüi
leri sab-ah namazından sonra toplanap 
Divanı Hümayunun öğle üzeri o!grtı~ 
muna son verdikden -s<>ilra sadırazamm 
ve sair divan erkanının · bu caddeden 
tantanalı bir alay ile geçerek kendi sa
ray ve konaklarına dağılinalari müna~ 
sebeti ile alrnışdır. 

. Bizans devrinden kalma bir ana 
yoldur. C.elal Esa'd Bey «Eski İstanbul» 
islmli kitabında. şunlan yazıyor: • ... 
Mese denilen etrafı direkli (di:ı:-ekleı 
,µ-asında olduğugibi) büyük caddP. fD!· 
van Yolu) Ogüsteon denilen Ayaıfôfya 
Meydanından başlayarak _ Hipodromun 
(At Meydanınin) şirnAlinden geçerek 
Kostandin Ferumu (Kostantin Meyda· 
nı) denilen Çenberlitaş Meydanına ge-

lirdi. Şimdi etrafındaki inşaat ile pek d~ıt~lmı~ 
olan Çenberlitaş mahalli o zaman gaay~_geniş 

ve müderver bir meydan olub üzerinde Kostan· 

tinın heykeli bulunan Çen.berlit~ş- dedrnimiz sü~ 
tun bu meydanın ortasında bulı.ınuyorJu .(B.: 

· Çenterlitaş). Büyük Cadde bu meydanı geçdik· 
den sonra Tavri (Tori) Forumuna (Bayazıd 

Dlvan Otelhıin bir kat plAnı 
(Arkitekt Mecmuasından) 
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Meydanına) geliyordu» (Celal Esad, Eski 1stan· 
bul, ~9071. 

Osman Nuri Ergin «Mecellei Umuri Bele· 
diyi »:~simli eserinin «Sokakl_arm vaı:iyeti» ser
levhalı be-ndinde şunlar yazıyor : «istanbulun 
zamanımızda olduğu gibi Tanzimatdaı1 ev·:el de 
en mü~im caddesi olan .Divan Yolun•.'.n Hocapa· 
fa Yangı:p.ından (1865) evvelki vaziyf:tinı gi:\gte
ıen harit_ası üzerinde tedkikat icra ef!;Jirse ('a6-
denin_ Sultanahmed Meydanına yakın cihetinde 
ve FirU:zağa Camiişerifi kurbindeki genişliği 5. 
Sultan Mahmud Türbesine yakın kısmının ge
nişliği 7,5, Köprülü Mehmed Paşa Türbesi ve 
Camii önündeki genişliği 8 arşın bulunduğu g.ö
rülür. İstanbulun Saray ve Divanı Hümayun 
yolu 5-8 arşın genişliğinde olursa diğer caddele
rinin ve mahalle aralarındaki sokakların ne va
ziyetde olacağı bundan a:nl2şılır». · 

. 'Y_:~hiçeriler tarafından Alemdar Mustafa 
Paşaya bu cadde üzerinde suikasd hazırlanmış 
(B.: Alemdar Paşa Vak'ası), yeniçerilerin kal
dırdığı Vak'ai Hayriye de bu cadde üzerindeki 
musademelerle başlamışdı (B.: Vak'ai liayriye). 

1865 deki büyük Hocapaşa Yang,r,ııh!an 

sonra# ki Divan Yolu genişletilerek zamanı· 
ıriizdaki şeklini alınışdır, bu ~~ada Köprülü 
M~~e"çt Paşa Türbesi ile Firuz Ağamn makbe 
resi_ de yıkılarak geriye alınmışdır. O zaman bu 
metodlu imar işiııi bizzat idare eden sadırazam 
Keçec:izade Fuad Paşa mutaasib zümre tarafın·· 
dan dins'.izlik, frenk pereslikle ittiham edilmiş
di, hatt~ bir zat Fuad paşanın kendisine : 
- Meehmed Paşa ile Firuz Ağanın ruhaniyetin· 
den· korkmalıdır!.. demiş, zerafet ve hazırce
·vablıw. · ile meşhur Keçecizade de : 

- . Hareketim Köprülünün hoşuna giden iş
lez:dendir, ,,.onun ruhunun şad olacağından emi· 
nim, lfiruz Ağaya gelince, emsalini eslafmdan 
katledenler vardır, ondan da korkmam! .. ceva· 
bııiı v~rmişdi. · · 

Genişletilen caddenin kaldırımlarını med· 
-heden bir zata da: 

- · Evet !.. o kaldırmlar bize atılan taşlarla 
yapılıyor! .. demişdi. 

Once atlı, sonra elektrikli İstanbul tram
ır~ylannın Eminönünden Bayazıda kadar ana 
yolu bu cadde üzerinden çift hat olarak geç· 
mekde idi (B.: Tramvay). 

1934 Belediye Şehir, Rehberindeki Dl van 
Yolunun değerli ve ve.fa.kar muhabirimiz Hak-

ki Göktürk tarafından tesbit edilmiş 1966 yılın· 
daki durumu şudur : 

«Eminönü İlçesi:nin Alemdar nahiyesinin 
Molla Aliyülfenari, Binbirdirek, Alemdar· ma~ 

· halleleri arasında sınır caddedir; eski Divan Yo· 
lunun Ayasofya ve Sultanahmed meydanları ile 
Çenberlitaş arasındaki kısmının adı olarak kal· 
mışdır, ki Çenberlitaşdan Bayazıda kadar olan 
devamı 1934 Belediye Şehir Rehberinde «Ye· 
niçerile,r Caddesi» adını almışdır. 

«Ayasofya tarafından gelindiğine göre sağ 
tarafda Ticarethane Sokağı, Doktor Emin Paşa 
Sokağı, Hacı Tahsin Sokağı, . Bestekar Osman 
Sokağı, Hoca Rüstem Sokağı, Babıali Caddesi, 
Türbedar Sokağı, Vezir Hanı Caddesi; ve sol ta· 
rafda Cebeciler Sokağı, Işık Sokağı, Klod Fa
rer Caddesi, Piyer Loti Caddesi, Boyacı Ah
med Sokağı ve Peykhane Sokağı ile kavuşakla· 
rı vardır (1934 Belediye Şehir Rehberi, Pafta 
2/13, 15, 18). 

«Paket taşı döşeli ve iki kenarı yaya kaldı
rımlıdır. Babıali Caddesi :qe olan kavuşağın· 

dan sonr,a asfalt yoldur. 

cıÜst katları yazıhane, büro, altları dükkan 
binalar. arasından geçer. Firuzağa Camü, Köp· 
rülü Kütübhanesi ve Köprülüler ailesi haziresi, 
Cevri Kalfa Mektebi lkinci Sultan Mahmud 
Türbeşi ve haziresi bu cadde üzerindedir; yine 
bu cadde üzerinde bulwıan önemli müessese· 
!erden biri Sihhi Müze ile Sultan Mahmud tür· 
besi müştemilatından. bir binAda Vakıflar Rölö
ve Bürosudur. Yine bu cadde üzerinde bulunan 
sair kayda değer müesseseler şunlardır: Emin· 
önü Kaymakamlığı, İstanbul Belediyesi Başh~
kimliği, İş Bankası Türbe Şubesi, Etibank Çc-a
berlitaş şubesi, Yapı ve Kredi Bankası Çenber
litaş şubesi, Doğan Kardeş Yayınları satış ·ye
ri, Onun Hanı, Adilet Hanı, Tesbit ettiğimiz 
dükkanlar da şunlardır: 1 şemsiyeci, 3 saatci, 
2 kundura tamircisi, 3 kebabcı 3, kıraathane 1 , 1 

halı-kilimci, 1 bakkal, 2 kuru yemişci, 1 şeker
ci, 4 J:>erber, 3 ezcahane, 3 fotografhane, 2 ka
sab, 1 terzi, 1 · tuhafiyeci, 1 mahalle bici, 4 em· 
Iakcı~ 2 benzinci, 6 tekel bayii, 1 ekmek· fırını. 3 
l_okanta, 1 kuyumcu, 1 kitabcı. Kapu numaral~rı 
:{;.,-141 ve 2-218 dir» (Hakkı Göktürk). İstan• 
bulAdliye Sarayı yapılır iken Cebeciler Soka
ğı istimlak edilıniş ve Firuzağa Camii köşesin
den Işık Sokağı kavuşağına kadar Divan Yolu 
kenanndaki bütün binalar- yıkılınışdır; Divan 
Yoluna nisbetle az çukurda ve geride Adliye 
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Sarayı görülür, ve Di~an Yolundan Adliye Sara
yına özel bir yol açılmışdır. 

DİVANYOLU KAHVEHANELERi İs· 
tanbulun kadimden beri en büyük caddesi ola 
gelmiş ve Ayasofya Meydanından Bayazıd Mey
danına kadar uzanan Divan Yolu (B.: Divan 
Yolu) üzerindeki cami, mescid, medrese, tür
be, han, hamam gibi tarihi ve mimari kiymet· 
ler taşıyan eserler arasında, İstanbulun günlük 
hayatından kahvehaneleri ile de meşhur idi. 
1865 büyük Hocapaşa Yangınına kadar bu cad· 
denin genişliği 5-8 arşın. (3,40-5,4"4 metre) ara· 
sında değişmekde idi. Yazın kahvehanelerin ön
lerinelerine de hasırlı· bodur iskemleler atılır, 
cadde bUsbütün daralırdı. Tramvayın ve mo· • 
torlu nakil vasıtalarının bulunmadığı devirler
de, atlılar ve nadiren görülen arabalarla cadde 
cümbüşlü, hareketli, sesli uzanıb gider, bu kah
vehanelerde oturub çay; kahve, nargile, çubuk 
içen keyf ehli saatlerce oyalanırdı. · Raİnazan 
gecelerinde, kış gecelerinde· karagözcülerin, 
kuklacıların, meddahların da uğrak yerleri'.idi. 

Yukarda kaydettiğimiz yangından sonra· 
cadde genişletilmiş, iki yanına yaya kaldırımı 
yapılmış, bu arada Divan Yolunun meşhur .kah- · 
vehanelerfrıden bir kısniı yıkılarak ancak dört 
büyük kahvehane kalm:ışdı. Bir müddet son
ra da bu meşhur· caddeden atlı tramvaylarin 
demir yolu geçirilmişdi; · ve· Belediye ta
rafmdan kahvecilerin dükkanları önünde kal
dırıma yazın iskemle koymaları yasak edilmişdi. 

Eski Divan Yolu kahvehanelerinin nasıl 
yerler olduğu hakkında bilgimiz· yokdur. 1865 
den sonraya kalmış dört kahvehane hakkında, 
geçen asrı-~ son yarısında yaşamış bektaşi Ne- . 
bil Babanın yirmi dört beyitlik bir manzumesi 
vardır ki şudur : 

Dört ıııd"ed kahvei safi bahşilar 

Müşterisi eşraf ıiyan paşalar 

Biri havuzludur üçü aynalı 
Cümle döşenmişdir kadife halı 

Fagfuri fincanın zarfı telkari 

Ağırlar eylese teşrif hünkiri 

Çubuklar münakkq yasemin kiraz. 

Medhinde ne disem hen ne yazııam az 

Ocaklar müzeyyen nümayişi tam 

Zeynini berberi eylemiş itmiim 

Dört kahve dördü de şatafatlıdır 

Bunda kahve keyfi iki katlıdır 

Ziri ki cennet kaçkını dilber 

Tazerô. çıraklar hizmet ider-ler 

· Diviinı Hümayun ııehrMııdır bu 

Temaşiyi hüsne yokdur hiç rebtı 

Gümüş topuklardan sırma perçeme 

Süslü bir çekirdek iki dirheme 

"Gömlekler helali çaprast yelekler 

Cümle ak şalvarlıı simin melekler 

Nazik ince belde aldır kuşaklar 

Müiterinin aklın alır uşaklar 

Cim11ir na'lininde zerkiri tasma 

fıkır tıkıı· bıçkın revişli yosma 

Dalfes hüsnU iııa vermiş kü!ibi!i 
Fıltei gülgônu ayn nümayiş 

· Nezaket zerifet üzre hem hkmet 

Anlardır evladı Beni Muhabbet 

Cümle altı nefer Yıisüfü zıeman 

İsmi şeriflerin yazayım heman 

. Birinin Samurkq Mustafa adı 

Nurdan selvidir ol kaddi şimşadı 

Biri pirimizin he.mnıamı Bektaş 

Kem nazarla bakan kesilsünler tat 

Biri iskenderdir siyeh cerde şah 
Payı uşşllkına olmuş· blisegib- · 

· Denlzkuşu, · Mehmed birinin nıimı 

Çekmiş hattı Y6kut elif end&nı 

Biri dahi Baygın Mehmed nim dilber 

Kahvefürıişi naz hem dahi berber 

Biri sabi reftar laz oğliı.n Cifer 

Tamam oldu anda ol a1tı nefer 

Ne ki yazdık ise kizibden Ari 
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Cünılesün bahtından güldürsün Biri 

Bir Yasin üç İhlas tilavet ile 

.. Hatmi kelam idüb selamet ile 

Pirim koca Hacı Bektaş Veliye 

Nebil babayane ittim hediyye 

1934 Belediye Şehir Rehberi tanzim edilir 
ien bu eski meşhur caddenin Atikalipaşa (Se
defciler) ·Camii önünden Bayazıd Meyd-anma 
kadar olan kısmının adı «Yeniçeriler Caddesi» 
diye değiştirilmişdir. Atikalipaşa Camii ile Aya· 
sofya Meydl:!,ncığı arasında uzanan· zamanımı· 
zın Divan Yolunda, 1965 yılında «Divan». ismi
ni -taşıyan bir tek küçük kahvehane bulunu· 
yordu (B.: Divan Kahvehanesi). 

DİVİT, DİVİTCİLER - Medrese· talebele
rinin, katiblerin; günlük işlerinde yazı yazmak 
meı:buriyetinde kimselerin Üzerlerinde taşıdık
ları birbirine perçinlenmiş bir mürekkeb hok
kası ile yazı kalemi mahfazasından müteşekkil 
portatif yazı takimi; Cem'i «devat» dır; zamanı· 
mızda artık hiç kullanılmayan, yeri müzeler ve · 
antika eşya vitrinleri olan divit, batı icadı olan. 
mürekkebli kalemin icadından asırlarca evvel 
uyanık şarkın sanat ve fikir hayatında kullan
dığı bir alet olmuşdur. Altundan, gümüşden, 
pirinçden veya bakırdan yapıla geliniş olan di
vit, şeklen kabataslak küçücük bir topuzu an
dırır; yumru kısmı mürekkeb hokkası, sap kıs
mı kalem mahfazasıdır;. her iki kısmı da, taşı
nır iken içindekilerin dökülmemesi için, kapak
lıdır; kuşakda, hokka kısmı yukarıya gelmek 
üzere, sap (kalem mahfazası) kuşağın bir• kıv
rımı içine hançer gibi sokularak taşınırdı. 

Hokka kısmında mürekkeb, madeni hokka 
gövdesinin içine yerleştirilmiş camdan yahud 
porselenden terzilerin dikiş yüksüğüne · benzer 
küçücük, minyatür bir çanakcık içine konulur
du; bir kenarından menteşeli hokka kapağı o 
kadar ayarlı ve hünerli yapılır idi ki, divit ne 
şekilde konulursa konulsun, ne kadar sallanırsaı 
sallansın mürekkeb dökülmez, hatta çanağından 
divit hokkasınm içine dahi sızmazdı. · 

Divitin kalem~ mahfazası kısmı irice erkek 
eliyle bir karış (30 santim) boyunda, 2-3 par
mak yüksekliğinde ve 1 parmak eni;nde olurdu, 
içine 3 kamış kalemi rahatca alirdı; bu sapın bir 
ucuna: · perçinlenmiş hokka kısmı 2~3 . parmak 
yükseklik4e olurdu; bazı ~eraklı katibler divit-

!erinin hokka kısmını azıcık büyükce yapdırır, 
içine iki mürekkeb çanakcığı yerleştirir, biri-ne 
siyah, birine de kırmızı mürekkeb koyardı._ On
sekizinci asrrda yaşamış Bursalı Hüseyin Can 
isminde bir şair ise içinde siyah, mavi ve kır· 
mızı mürekkeb bulunan üç çanaklı divit taşırdı; 
aşağıdaki beyit ile ·kit'a kendisinindir: 

Üç hokka devatmda ne var dine o şahım 

Hilni ciğerim, lahti dilim, dildi siyahım 

* 
Üç hokka devatında didi yar ne vardır 

Didim ana ey husrevi şirin şekerleb 

Zülfi siyahın lali lebin çeşmi kebildin 

Evsafını tahrir içün üç türlü mürekkeb 

Medrese talebeleri, softalar bıçak taşımaz
lardı, .gizli de olsa bıçak taşıyanlar muhitlerin·_ 
de hoş görülmezler, hayta güruhundan sayılır· 
lardı; medreselerde, sokaklarda softalar arasın· 
da dövüşmeye kadar varan· kavgalarda birbir le· 
rine kuşaklarından divitlerini çekip saldırırlar
dı ki, bu gibi hallerde divit, yukarda tarif etti
ğimiz şekli ile küçük bir topuz işi görürdü; teh
likeli bir silah olurdu. 

Onyedinci asır ortasında yaşamış büyük 
muharrir Eliya Çel~bi meşhur seyyahatnamesi~ 
nin birinci cildinde İstanbul esnafına tahsis et
tiği: yapraklar arasında divit yapıcı sanatkarla
rı «sarı pirinç borucular», «tenekeciler» le be· 
raber zikrederek şuhları yazıyor: 

«Divitci esnafın peygamberimiz zamanın<l:a
ki pirleri Ebu Hafi adında bir kuyumcu olub 
sarı pirinçden bir divit yaparak Hazreti Resüle · 
takdim etmiş, Fahrimevcudat da o diviti vahi 
katibi Qlan Muaviyeye vermişdir; Ebu Hafinin 
beline peştemalmı Selman bağladı, Kabri Ye
mendedir.· İstanbulda divitci esnafının dükkan
ları hep Bayazıdda Kağıdcılar içindedir. (Zama
nımızda) ileri gelenleri Kuloğlu Mustafa Çele
bidir ki üç kollu (Kalem mahfazasına mahsus 
sapı üç gözlü) ve kapaklı sandık gibi gümüş ve 
pir~nç divitler yapar, sade 100 kuruş kar hakkı . 
alırdı. Esnaf-Ordu alayında bunlarda arabalar 
üzerine kurdukları dükkanlarını divitlerle tez
yin _idüb geçerler». 

Antikacı merhum Nureddin .Rüşdü Büngül 
«Eski Eserler AnsikJopedisi» isimli eserinde 
«Divit» maddesinde şunları yazıyor : «Gümüş
den, ha.kırdan yapılanları arasında çok kıymet
lileri vardır. Bakır ve pirinç divitlerin içinde 
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Kanbur A.hmed Ustanın, gümüş divitler içinde _ 
de Mehmed Ustanı-n, Rfuni'nin, Fenni'nin Ab
düllatif Recfünin divitleri nam· almışclır. İki 
üç asır evvel gelib geçmiş bu ustaların yadigar
ları hala ellerimizdedir. Kanbur Ahmedin bir 
bakır diviti 100 lira (1939 piyasası), Mehrried Us
ta ile Rumi'nin divitlerinin dirhemi de 60-80 
kuruş, diğerlerinin dirhemleri 25-30 kuruş eder. 
Medreseliler arasında Mehmed Ustanın divitini 
kullananlar kadıasker olurmuş diye bir rivayet 
varmış; bundan ötürüdür ki Mehıned Usta pek 
çok divit yapmışdır; bu divitler 200-300 dirhem 
kadar gelirler (müellifin yukarda tesbit ettiği 
kiymete göre 160-240 lira). Bir defa G:enc Osma
mn turasını havi parmak kalınlığında birbirine 
rabtedilmiş üç borulu ve her üç kalemliğ.i ayrı 
ayrı kapaklı ve fevkı:ılade işlenmiş ve cıva yal
dızı ile süslenmiş 90 dirhemlik bir gümüş di
viti 100 liraya bir ingilize satmışdım; bilmeye
rek memleketimizden giden böyle emsali bu
lunmayan bir divite hala müessifim». 

Kibar ve rical bir yere gittiklerinde yanla
rında diviti ile beraber bir katib götürürleı-di ki 
adına «divitdar» denilirdi, bu unvan bazı kim
selere lakab olarak da kalmışdır; divitdarları 
divit yapıcı ve satıcı esnaf ile karışdirmamalıdır. 

DİVİTCt CİVANI - Kalender meşreb şa
irler tarafından cŞehrengiz» adı verilen man
zum risalelerle medhedilen esnaf güzelleri ara
sında Divitci civanlarına da rastlanır; şehrengiz 
yollu yazılmış «Hubannamei Meveda» adlı man
zum mecmuada Divitci civanı şu beyitlerle 
övülmüşdür : 

Divitci civanı nizikdir elhak 

Ziri ol hünerver küttiba yamak 
Sm-b ile yazmışlar al dudağını. 

Nahvetinde gör gel Nemrud Dağını 

. Kara kalem ile çekilmiş perçem 

Çeşmi kebôdudur nth mutalsem 

DIVİT·CILER CADDESİ - Üsküdarın yol
larından; İnadiye, Toptaşı ve Harmanlık semt
leri arasındadır; 1934 Belediye Şehir Rehberi
ne göre Nalçacı Hasan ve Hunnap Sokaklarının 
deva.mı olup Körbakkal ve Aşçibaşı Mektebi 
sokakları ile Harmanlık Sokağı arasında uza
nır; Eski Ekmekci başı Sokağı; Arakiyeci So
kağı, Hasanbey sokağı, Hacı Şevket Sokrğı ve 
Nasreddin Hoca Sokağı ile kavuşaklan vardır; 
adı geçen rehberin alfebetik sokak cedvelinde 

Nuhkuyusu semtinde olduğu kaydedilmiş ise 
de aynı rehberin haritasinda tesbit edilmiş 
mevkiine göre Nuhkuyusu ile ilgisi yokdur 
(1934 B.Ş.R. Pafta 27). Yerine gidilip şu satır
ların yazıldığı sıradaki durumu tesbit edileme
di (Ocak 1967). 

DİVİTCİLER ÇIKMAZI - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Üsküdarda Divitciler Cad
desi üzerindedir; yerine gidilip şu satırların ya· 
zıldığı sıradaki durumu tesbit edilemedi (Ocak 
1967). 

DİVİTCİLER YANGIN TULUMBASI SAN· 
DIĞI - Eski tulumbacılık alem.inde Üsküdar 
sandık ve takımlarından biriydi (B.: Tulumba
cılar). Mahallenin namına izafetle cKadıasker· 
li ! .. » diye nara atarlardı, gayret dayıya düşdü 
fehvasınca yangınlara gider gelirlerdi. Asıl re· 
isleri Yıkıcı İshak isminde seksenlik bir pir 
idi, koğuşda yatar kalkar, yangınlara gitmez, 
sandığı delikanlılar kendileri idare ederdi. İs
hak Baba gününü kahvehanelerde geçirir, gece
leri de nevalesini düzerek koğuşda kalendera
ne demlenirdi. O zamanlar, 1890 ile 1895 arası, 

şunları latüe yollu yazmış idim: 

·· Pir oldu Baba İshak 

Amma gönlü tazedir 
Kaddi gerçi iki ·kat 

Aıkı hl endamedir 

Bir kıişei meyhane 
Bade olmıiıı beh4ne 
İltUitı ı;uhane 

SW'i dilbizedir 

Altın başak misali 

Bir nice mah ceıınali 
Toplamanın içmili 

Meyli i>ir şehbazedir 

(Maamma) 

«Esma» çeker ta beseher babamız 

Sıra ~elir eınsilede «tef'iı.»e 

Ardından da saz çalayım dir iken 
«Tef» diişürüb ııımn verir eliyle 

Maamma «İsmail» adını verir. Ünlü tulum
bacılardan Hamamcının Dilaver bu sandığın 
uşaklarından idi (B.: Dilaver, Hamamcının). 

v,sıı ııtc· 
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DİVRIKLt SOKAĞI - 1934 Belediye Şehir 
Rehberine göre Büyük Kapalı Çarşının sokak· 
!arından; çarşının en büyük, en işlek aruı yolu 
Kalpakcılar Caddesine paralel olarak Basmacı· 
lar Sokağı ile Kolancılar Sokağı arasında uza· 
nır; Takkeciler Caddesi ile dört yol ağzı yapa· 
rak kesişir (B.: Büyük Kapalı Çarşı, cıld 6, say· 
fa 3288). Bu sokak üzerinde bir başdan öbür ba· 
şa bütün dükkanlar mobilyacı mağazalarıdır; 
Üç arabanın geçebileceği genişlikde olan soka· 
ğın ortasında yayalara dar geçid kalriıış olup, 
iki boyunca bütün dükkanlar kanepe koltuk, ma· 
sa, iskemle, büfe, dolap ve sair eşyalarının so· 
kak üstünde dahi teşhir etmekde idi; bu durum 
Belediye nizamlarına belki aykırı olabilir, ama, 
çok şirin bir manzaradır, bu teşhirin yasak edil· 
mesi bu sokağın şahsiyetini zedeler kanaatinde· 
yiz (Ocak 1967). 

DİYAMANDI EFENDİ - Avukat, rum 
asıllı Türk şairi, ortodoks··mezh~inde mevlevi 
muhibbi; 1888 de Kayserinin Talas :nahiyesin· 
de doğdu, iplik ve pamuk tüccarı Yuvan Efen· 
dinin oğludur. Doğumundan on ay kadar sonra 
Yuvan Efendi ailece .Kayseriden Kastamoniye 
hicret edib yerleşmiş, bu seyyahatda · bir heybe 
içinde ve katır üstünde götürülen sabi ilk tah
silini Kastamoni rum mektebinde görmüş ve 
yine orada Türk idadisinde okumuşdur; idadi· 
de bilhassa edebiyatda seçkin bir talebe ol· 
muşdur. Şiir ile uğraşmaya da idadi talebesi 
iken başlamış, yi·ne o sıralarda Mevlana.ya ve 
mevleviliğe karşı içinde bir incizab duymuş· 

dur; kendisi· Mahmud Kemal İnal'a gönderdiği 
bir mektubda şöylece anlatıyor: 

«Farisi hocamız Osman Efendi adında ha· 
lim .selim bir zat idi, fakat aşk adami değildi; 
bize ders konusu olarak Mesnevii Şerifin 18 
beytini veTmişdi, bize Mesneviden: okur iken 
yüreğime aşk ateşinin kıvılcımları hocadan de· 
ğil, dinlediğim şiirin kendinden kopub düşdü; 
adını ilk defa duyduğum Hazreti Mevlana bana, 
gözümün ilk gördüğü insarilardan yakrn aşina 
göründü; işte o günden bu yana bir aşk yangı· 
iıın alevleri içindeyim». 

Burum çocuğunda Türk diline, islimi kül· 
türe karşı yakın ve samimi alakayı gören Kas
taınonide Nasrullah Medresesi müderrisi Hacı 
Müınin Efendi onwı medresede islimi ilimler 
tahsili imkanını sağladı; 1907 de sınıf.ı· 

nm birincisi olarak idadiden diploma aldı, med· 

reseden icazet almak üzere idi ki Hukuk Mek· 
tebine girmek üzere İstanbula geldi. 

Kastamonide Mevlevihaneye bir kere da· 
hi gitmediği halde lstanbulda Galata Mevlevi
hanesinin sadık müdavimlerinden oldu; bu aka· 
demi telatede Ahmed Celaleddin Dede Efendi
nin Mesnevi derslerinden (B.: Ahmed Celaled
din Dede), Ahmed Remzi Dede Efendinin de 
aşıkaane mestane edebi sohbetlerinden feyz 
aldı (B.: Remzi Dede Efendi; Ahmed). Kendi· 
si şöyle anlatıyor: «Bizim orada Diyamandi de
mezler, Yamandi dertler; Galata Mevleviha· 
hanesinde adımı soxdukların da bana daima 
Yaman Dede diye hitab ederdi, ben de Yaman 
Dede ac;lını şiirlerimde mahlas olarak aldım». 

1907 lstanbula gelen Diyaınandı Efendi 
1909 da .Hukuk Mektebine girdi; ve açılan bir 
musabakayı kazanarak Adliye Nezaretinde 
tahrirat kalemine katib oldu; 1913 de Hukuk 
Mektebinden diploma aldı, 1913 de Beyoğlu 
ı. Hukuk Mahkemesi zabit katibliğine tayin 
edildi; 1932 de seıbest avukatlık hayatına atıldı. 

Aşağıdaki satıdan, buraya kadar kaydet· 
tiğ~z notların da kaynaj'ı olan tbnülemin 
Mahmud Kemal inal'ın «Son Asır Türk Şair
leri» isimli eserinden alıyoruz : 

«G~ib bir tecelliye mazhar olan Diya· 
mandi için ne söylemek lazım geleceğini tayin 
edemiyorum. Canü dilden sevdiği ve sureti 
mahsusada ziyaretine şitab ettiği Cenabı Mev· 

. la.nanın namı mübareki yad olundukca aşk ve 
şevk ile gicye feşan olmaktadır. Mevlevi şair· 
lerin .en değerlilerinden olan Esrar Dede mer· 
huma dair 23 mayıs 1939 da Ankara Radyosun· 
da verdiği konferansı dinleyenler, mevleviliğe 
incizabı ile beraber tedkikaatı edebiyedeki ik· 
tidannı da tasdik etmişlerdir» (1941) .. 

· Diyamandi Efendinin şfü dili-nden çrnek.ler: 

MEVLANANIN -HUZÜRUNDA 

Son sende bitirdim. tenimi cinımı ey şah 

Buldum yine her derdim içinde seni billiJı 

ŞeUJlel . esrinııı dök ruhuma hergih 

Aifa,t beni inlet beni tA haşre kadar yak 

NEY 

İçi bot, benzi saramuı ona aşktır maya 
Derdi hicran ile inler eder ih Leyl4ya 

Arzeder hıçkırarak aşkım hep Mevlaya 

Bak neler sö)'letiy0r hazreti Mevla.naya. 
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Bu cihanm ötesinden geliyor nağmeleri 

Kanatır sineyi, kalbi; deler elbet ciğeri . 

Erişir mi buna kudret, buna insan hüneri 

Bak neler söyletiyor hazreti Mevlı!inaya, 

Bu ne aşkın, bu ne derdin, bu ne neslin ~esidir · 

· IJu ne tizin, bu ne evcin, bu ne pestin sesidir 

Bu, ezelden geliyor, Bezmi Elsetin sesidir 

Bak neler söyletiyor hazreti Mevlinaya,_. 

Arşa çıktıkta bu ses, sanki felekler tutuşur· 

Meleku.tün tabakaatında melekler tutuşur • · .. 

Yayılır nağmesi" afaka yürekler tutuşur 

Bak neler söyletiyor hazreti Mevlinaya.-. 

Alab sırrı (<Ali» den tutuşur, beğn yanar . 

Ayrılıklarda yananlar acaba ~eyle kanar ?_ . 

«Erni» derken o canan hep . ~isı kanar 

Bak ·neler söyletiyor hazreti Mevlinaya, 

Bu yüce nağme nedir, ah•ı m!l!alin mi senin ? 

Nefesin mi, ya sesin mi, ya . cemilin mi senin _ 

İnleten nay-i firakın mı, visalin. mi senin_ 'l 

Bak neler söyletiyor- hazreti Mevlı!inaya. · 

Bunu almaz ne semıilar, ıie bıi dünya, ne o (Tur) 

· (Ney)ln esrarına sinmiş bu ıie hikmet konuşur -'l_ 

Yine hicran ile inler bu ne ınatem,bu ne . sur ? 

Bak neler söyletiyor _hazreti· Mevlıinaya, 

Alevin göz yaşıdır bu, sumy~r İimdi sesi. 

Ağlıyor hiiliki alem budur ~şkın hevesi 

.Sanırım can veriyın- ney, ~üyor son ne~esi ·. 

Bak ııeler . söyl~tiyor. hazreti . ~evlinaya, . . . 

: . . ., 

Sönüyor tiikatı bitmiş, dayanılıiıaz bu deme 

(Len terani) · ile mecnııh doyar mı el_~me 

Her ne söylerse o haktır, onu _art,k dileme, . 

Bak neler söyletiyor ~ti Mevlinaya. 
Bibi.: Mahmud Kemal inal, Son Asır Türk, Şiirleri. 

DİYARIBEKIR ŞURUBU - · Zamanımı_zda 
meyva esansları ve bazı kimyevi ma;li(ieİerle 
fabrikalarda y·apılarak · çeşidli isimler altında 
piyasaya sevk edilen şekerli meşrubat, İstan· 

. bulda, çeşidli meyva:lardan ev ve şekerci ocak· 
larında el emeği ile yapılan .. saf,. _ lezzetli, bes· 
leyici ve hatta şifalı şurubla;ımız~ unutturmuş 
gibidir. -

Yakın geçmişe kadar büyük'İstanbulurt' şu· 
rub istihlakini İstanbul şekerciletini:ri ttn¼latı 

karşılayamaz, İstanbul piyasasına Rumeli ve 
Anadolu vilayetlerinden de şurub gönderilirdi, 
bilhassa Diyarıbekir şurublan pek makbul idi. 
Aşağıdaki ilan sureti Diyarbekir şurublarının 
İstanbul halkına gazeteler yolu ile tanıtıldığı 
devrin vesikasıdır : 

«Gaayet nefis güzel kokulu ve vücuda fay
dalı Diyarıbekir Şurubunun envai türlüsü Kal· 
.pakcılarbaşında 4 numaralı sucu dükkanında 
ehven fiat ile satılır». (Sabah Gazetesi, eylül 
1876). 

DİYOJEN GAZETESİ - · Memleketimiz
de, dolayısı ile İstanbulda çıkan ilk mizah ga· 
zetesidir; Teodor Kasab tarafından çıkarılmış, 
en yakın kalem arkadaşlığını geçen asrın ikin~ 
ci yarısında yaşamış seçkin muharrir Mehmed 
Ali bey, ondan sonra da Namık Kemal ve Ebuz" 
ziya Tevfik beyler yapmışdır, fakat yazdıkla
rı makaale ve fıkralarda imza . kullanmamış· 
lardır; yalnız 52. sayıda Ebüzziya Tevfik Bey 
tarafından Şi:nasinin ölümü münasebeti ile ya· 
zılmış ciddi bir fıkranın altında «Tevfik» imza· 
sı vardır (B.: Kasab, Teodor; Ali Bey, MeJ:ınied, 
cild 2, ·sayfa 631; Namık Kemal Bey; Tevfik 
Bey, Ebüzziya). 

. Önceleri perşenbe günleri neşrolunur 
23;5X32 santim eb'adında dört sayfalık bir ga
zete olup ilk nushası 12 teşrinisani 1286 (24 ka· 

. sım 1870) perşenbe günü çıkmışdır. İdareha

. nesi (kendi tabiri ile Gazetehane'si) Galatada 
Yeİıicami Caddesinde Zincirli Han'da icli; Çi· 
çeltpazarında Cemiyeti İlmiyei Osmaniye· Mat· 
baasıhda basılmışdır ve nushası 1 kuruşa sa·· 
tılmışdır. 

· Başlığında devrik bir fıçı içinde oturmuş 
Diyojen ile filosofun karşısında duran Büyük 
İskender'i gösterir gaayetıe · ibtidai çizgilerle· 
yapılmış_ bir r'eshn vardır, resmin altında da 
matbaa harfleri ile «Gölge etme başka ihsan is-
temem» sözü yazılıdir. . 

' Bu gazete aslında, Teodor Kasabın -1stan· 
bulda. «Rumca ~ Fransızca» . olar.ak neşretmeye 
başladığı «biogene» isimli bir mizah gazetesi~ 
nin btrkaç ay sonra yayınlanmaya başlamış· 
türkce kısmıdır, ki bu husus ilk nushasmiiı mu
kaddime yazısında şöylece açıklanmışdır: « ... Di~: 
yojert birkaç aydanberi fransızca ve rumca ola
rak i:ıeşrolunmakda olub maksadı· ·hükumeti· · 
mize tercümanlık,. ve ahlak· ve terbiye,· ve va-
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tanımıza yabancı (aykırı) şeyleır . ile tariz ve 
istilıza olduğundan haftada bir kere de türkce 
olarak çıkanlmasına müsaadeyi seniye -şayan 
huyrıılmuşdur». 

O devrin zevk sefaleti ve ı::anat yolcsullu· 
ğu içincle bulunan mizah gazetelerinin en üs· 
tünü «Diyojen» elmuşdur. Yazı diline örnek 
olarak bfr fıkra naklediyoruz : 

İftardan Sonra 

MUstecib Efendi - (Pencereden bir hayli bakdıkdan 
soııra) Acaba mahya ne yazıyor t 

Hine sahibi - Top arabası yapmış 

Mö.stecib Efendi - (Yanında oturan zite) Okumak 

ne iyi ıeydiı·, iıte be:,fendi çarçabuk okuyub anladılar. 

1 - 2 kanunuevvel 1286 (14 aralık 1870) 
tarahli ve 4 numaralı nushada lran Şahının 
Bağdadı ziyareti münbebeti ile maiyetindeki
lerin mikdannı çok mübalagalı- tasvir etmesi. 

2 - 25 mart 1287 (6 nisan 1871) tarihli ,.,-c 
14 numaralı nushada «hazineden su çekilmiş, 

içi fare dolmuş» fıkrası yüzünden. 

Bu iki kapanma kararından sonra Diyojerı 
4 rakamını kendisi için uğursuz görmüş, 24 ün
cü sayısının rakamını 23+1 diye yazınışdır. 

3 ~ 13 mayıs 1288 (25 mayıs 1872) tarihli 
121 numaralı nushada · :.iFransada sevdiği bir 
genele evlendirilmeyen bir kızın çok münase
betsiz olan intihar şeklini olduğu gibi yazması 

Aşağıdaki satırlan merhum lhsa-n Sungu'- adaba mugaayir sayıldığı» için. 

nun (B.: Sungu, İhsan) bu gazete hakkında ya· 4 - 123 numaralı nushasında hükumeti kü 
zılmış çok etraflı bir makaalesinden alıyoruz : çük · düşürdüğü iddia edilen bir yazıdan dolayı. 

«Gazetenin başlık yazısı altında bulunan 
Diyojen • Büyük fskender resmi 62. sayıdan .. 5 - 179, 180 ve 182 sayılı nushalannda Rus· 
itibaren kaldınlmışdır. ya Çarı ile Mısır Hidivi İsmail Paşa hakkında· 

· «Gazete önceleri haftada bir, 23. sayıdan ki yazılarından dolayı son. ilgaa kapanışı. Di· 
itibaren (13 haziran 1871) haftada iki, ve daha fer gazetelerle neşredilen tebliğ sureti şudur: 
sonra haftada üç defa çıkmaya. başlamışdır. «Diyojen Gazetesi mizaha mahsııs bir gazete 

Diyojenin parmağina doladığı mevzuular : olduğunu bahane ederek adabı umumiyeye ve 
konuşmalarında hep frenkçe kelimeler kullanan kaaidei hükumetin gösteremeyeceği bir yolda 
sivilize geneler, alınanlara mağlub olan Üçün- idarei lisan etmeyi itiyad etmiş ve tashihi usul 
cü Napolyon, Rusyanın Paris muahedesindeki etmesi için def'atle ihtar ve tenbih, ve birkaç 
bazı kayıdları kaldırma teklifi, Papanın hata kere tatil dahi edilmiş ise de gene mesleğin
etmezliği meselesi, Bulgar Kilisesinin Rum Ki- de ısrar ve 179 ve 180 ve .182 numaralarında da·· 
lisesinden ayrılması, Türkiyedeki muhtelü pat· hi bazı zevatı fiham:ı.p. · şan ve haysiyetine do
riklerin birbirlerini aforoz etmesi, ermenilerin kunacak isnadatı şap1it imzaları ile sahte mek· 
Has nl. t e Ant'h · t d' 'k• rt· tublar neşretmek fa.ci'asına kadar ihtiyar etmiş o s v . ı asonıs ıye ı ı pa ıye ay- • 
rılmasl k 1 al İ t b I t 1 olduguv na ve bu haliy .. le devamı aslaa caiz ola· , o era s gını, s an u ramvay arı, 
Şirketi Hayriye, Güllü Agob Tiyatrosu, Altıncı mayacağına binaen külliyen fesih ve ilgaa edil· 
Belediye Dairesi, Rasadhane müdürü Komba_. mişdir•-
ri'nin zeval vaktini bildiren topu, Mar,zumei «Voltaire'in (V~Jter Micromegas (Mikro-. 
Efkar gazetesi sahibi Panosya'nın ;kulakları ve mega)'sı ile Alexandre Dumas Pere (Aleksandr 
burnu, Beyoğlunda her biri· yabancı bir sefa- Düm.a Per('in Monte·Cristo'su (Monte-Kristo) 
retin himayesi altında tatlı su frenklerinin çı· tercümeleri ilk defa·· ohı.rak Diyojende kısmen 
kardığı gazetelerin yazılarıdır. Diyc;ıjen bütün tefrika edilm;şlerdır~ (İhsan Sungu, Aylık An· 
yazılarında züppe genclerle alay etmiş, din adı- siklopedi, 1945). 
na yapılan mantıksızlıklara hiicum.etm'şdir. 

«Bu ilk Türk mizah ,:gaz~!esiııin ömrü 2 
sene 47 gün sürmüş, bu müddet_ içfode hüku
metce beş defa kapatılmış, beşincisinde bir da
ha çıkarılmamak üzere ilgaa edUmişdir. 29 ka
nunuevvel 1288 (10 aralık 1873) tarihli ve 183 
sayılı nusha son nushası-· olınuşdur. Gazetenin 
kapanma sebebleri de şunlardır : 

DİZDAR CİVANI - Kalender meşren şa 
irler tarafından «Şehreııgiz» .adı verilen man· 
zum risalelerle medhedilen esnaf güzelleri ara· 
sında Dizdar civanlarına da rastlanır; şehren· 
giz yollu yazılmış «Hubannaınei Neveda» adın1 
ta§ıyan manzum mecmuada Dizdar civanı şu 
beyitlerle övülmüşdür : 
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Kan Kal'asın gözler nevclvan dizdir 

Uışikım eyler zölflııde berdir 

Ocakh yoldqdır delikaııludar 

Vahı,et üzre ıib.iıı ~· Ballamlıdır 
Demir penoelidir g&Ile topuklu 

Dirki Ayvaz Şihun kani K6roJlu 

DİZDARIN KAHYEH.ANESt - Geçen asır 
başlarında Ü sküdarın namlı kahvehanelerinden 
biri idi; Ayazmada, denize nazır, mükellef bir 
kahvehane idi; 1808 d~ devlet sohbeti oluyor di
ye yapılan bir ihbar üzerine (B.: Devlet Soh
beti) diktatör sadırazaın Alemdar Mustafa Pa
şanın emri ile bir güii basıldı, müşterilerinden 
(yaran ve ahbabdan) bazılan tevkif edilerek 
sürgüne gönderildi, kahvehane de kapusu mü
hürlenerek kapatıldı. 

DIZD.ARİYE CAMtt - Sultanahmed civa
rında Binbirdirek Mahaİiesinde Dizdariye Çeş· 
m~ Sokağı üzerindedir, bir yanından da Dizda
riye Yokuşu geçer. }Jadikatül Cevamı •Mes
cid• diye kaydederek· şu malimatı veriyor : 

«Kadırga Limanı kurbmdedir; banisi yeni
çeri efendisi (yeniçeriler katibi) Mehmed Sa-

. id bin İbrahim Efendidir. Sultan Bayazıd Veli 
Caıniişerifi binasına mutemed (bina emini) ol· 
muş, o cami tamam olqukda enkaazı ile bu 
mescidi bina eylemiş~r, Jıicri 911 (1505) de al-
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Dizdariye Camii 
-. 

(Ptin : Ömer Tel) 

tı ayda tamamlandığı kapusu üstündeki şu arab
ca kitabede yazılıdır : 

Beni. hizel mescidül mecid ıılmili vechül hamid Mu, 

hamm.«l bin İbrahim ül said katibül askeıiyül oedid ve 

bidayethu fi zilkaade sene aşere ve tis'e mie (910 = ni~ 
san 1505) ve nihAyetehu fi evisıtı rebiülevvel 911 (ağus

tos 1505). 

«Katibi mezburun kabri İstanbul kurbin
de Bab~akkaş ·kariyesinde (Çatalca havalisin
de) bina eylediği camiindedir ki o camiinhı ci
varında hnaret, mekteb ve hamam gibi saır 

hayratı da vardır. O hayratda Baba Nakkaş 
Şeyh Mehmed Nakşibendinin alakası yokdur. 
DizdAriye Mescidinin minberini Hasodabaşı 

Hasan Ağa koymuşdur ki Havuzlu Mescide 
minber koyan da bu Hasan Ağadır, kabri ora
dadır. Dizdariye Mescidinin mahallesi vardır•. 

Tahsin Öz cİstanbul Camileri.. isimli ese· 
rinde Hadikatül Cevamideki kaydı kısmen nak
lederek şunlan yazıyor : «Mabed telt kubbeli
dir; kesme taşdan olan minaresinin şerefesi is· 
talaktifüdir. Son cemaat yeri de bulunmakta" 
dır. Camün 1319 (M. 1901) da İkinci Abdülha
midtarafından tamirini havi ldtabesi de bulun
maktadır». 

Kare planlı olan camiin yapısı da kesme 
taşdandır. Son cemaat yeri de kagir olup üstü 
kiremitli ahşab çatı ile örtülmüşdür. Son ce
maat yeri, kadınlar mahfili ve üç odalı imam 
meşrutasi 1901 tamirinde yapılmışdır . 

Bu tamirde Camiin cümle kapusu üzerin!;! 
konmuş kitabenin metni şudur : «Ziynet ef
zayı makaaını muallayı hilafeti islamiye ve eri
ke pirayı saltanatı seniyyei Osmaniye Essulta:ı 
İbnüssultan Essultan Gazi Abdülhamid Hani 
Sani hazretleri tarafı şertfinden işbu camii şe· 
rif 1319 senesi rebiülevvelinde tamir ve inşa 
edilmişdir~. Kitabe talik hat ile üç satır .üze· 
rine yazılftıi:şdır . 

İbadet,sahnında iki yan duvarda altda üçer 
üstde ikişer, mihrab duvarı ile son cemaat yeri 
duvannda altda ve üstde ikişer, kubbe kasna

. ğında da üç pencere vardir, bu suretle camiin 
aı;ııl ibadet sahnı cem'an 21 pencere ile aydınla
tılmışdır. Kadınlar mahfilinin cami içine ba
kan yüzü tahta kafeslidir; kadınlar ınihfiline 
hem cami içinden, hem de avluya açılmış müs
takil kapudan çıkılır. Camü 1966 da ziyareti· 
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mizde, son cemaat yeri ayrıca bir camekan ile 
bölünmüş, geneler için Kur'a~ dersha~esi y~
pılmış bulunuyordu. 

Onaltmcı asır yapısı olan taş minarenin 
gövdesi azıcık kalınca olup kapusu ibadet .salı
nı içindedir. 

Avlunun sokak kapusunun sağında· ve ah
şab bir saçak altında bulunan abdest musluk
ları 1318 (M. 1900) de Selim Sabit Efendi adın
da bir zatin ruhini şad· etmek için kanmuşdur. 

Camii ziyaretimizde imamlığını Ba:y Ka-. 
zım Varol, müezzinliğini de Bay Şaban Sılay · 

· ifa etmekde idiler (aralık 1965). · · 

. Erd~m YÜCEL .. · 

DIZDARlY CAMli SOKAĞI ~ Eminönü 
kazasının Alemdar nahiyesinin Binbirdirek .Ma
hallesi sokaklar{ndan; Katibsinan camii Soka
ği ile Dizdariye Çeşme Sokağı arasında bir ara
lık yoldur (1934 Belediye Şehir Rehberi-; Paf
ta 2/18). Bir araba geçecek genişlikde, kahatnş 
döşeli,. meyilli bir sokakdır, üzerinde ikisi alı

şab, ikisi kagir dört ev vardır·. (mayıs 1966) .. 

Hakkı GÖKTtiRK . . 

DİZDARİYE ÇEŞMESİ - Dizdariye Ca
mii avlu kapiısunun yanında kitabesiz bir çe~
medir. Kesme taşdan kiasik üslubda inşa edil
mişdir. Ayna taşı sivri kemerli ise de zaman
la silinmiş mermer bir plak-taş vardır. Tekae 
toprağa gömülmüş, sekileri durmakda, suyiı' ise 
devamlı olarak akmaktadır, bir acı sudur.· 

Çağdaş büyük halk şair !erinden Merdive;r 
köylü Bitli Tevfik'in (Tevfik Katkan'ın) hir 
bıçkın şanında yazılmış olub İst.anbul Ansiklo
pedisi arşivinqe gördüğümüz şu manzumesin
d_e bu çeşmenin adı geçmektedir : 

Yakdı beni şu çeşmenin baş,nda 
Bir bıçkm ıihu 

Dizdıiriye Çeşmesinden su içelim 

Aşk ile yıihu 

Pıi bürehne reftar ider nıiz ile 

Ülfet gerek .ş~Inrdım şehbıiz ile 

* 
Şehbazıinın ellerinde gilğümİer 

Kalaylı bal,jır 

İşmar iden gözlerini sorarsan 

Çakırdır çakır 

Ayak yalın sine uryan perçemli 

Sevmek gerek efendi"1 bu güzeli 

* 
Su olsam da aksam nnun ağzma · 

Şarıl şarıl be 

B6si pıiye. izin için y~l~arsa'D 

O şekerlebe 

Kıikülünü pek hoş kesmiş berberi 

Koçmak gerek 1,ülhatıbe.yi dilberi 

I)İZDARİYE · ÇEŞME SOKAĞI --- Emin
önü kazasıı'un Alemdar nahiyesinin Binbirdirek 
Mahallesi sokaklarrndan; Katibsinan · Sokağı 
ile Şehidrnehmed · paşa Yokuşu arasında uza
nır, Göktaş Sokağı, Dizdariye camii · .Sokağı, 
ile kavuşakları vardır, Dizdariye Yokuşu ve 
Suteiılzisi Soka'ğı ile birer dört yol ağzı rapa
rak kesişir (i93'4 Belediye Şehir Rehberi,· Pa-f
ta ·. 2/18), Şehidriıehmedpaşa · Yokuşu tarafmdatı. 
gelindiğine göre bir araba geçecek•· genişlikde, 
pakettaşı döşeli olarak bıışlar; ikişer üçer kat
lı kagir evler, dörder katlı beton. ~partırnanlar 
aras_ından. geçer; · Di~qiriye. Yoküşu Ü~ olan 
dört yol ağzını geçdikteh sonra bizdariye Ca
mii -görülür,. ve yolun zemini kabataşa tahav
vül eder; kapu numaraları 1.:,,_6;3 ve 2--36 · dır 
(mayıs 1966). 

Hakkı GÖKTÜRK 

DİZDARİYE. MEDRESESİ SOKAĞI 
Eminönü kazasının Alemdar nahiyesinin Bin
birdirek Mahallesi sokaklarından, Piyerloti 
Caddesi ile Dizdari.ye Yokuşu arasında uzanır, 
Göl_ctaş Sakağı ile kavuşağı vardır; Piyerloti 
Coddesi ile olan kavuşağı başı bir meydancık
dır (1934 :ı3elediye Şehir Rehberi, Pafta 2/18); 
o meydancıkdan gelindiğine göre bir arııba ge
çecek geriişlikde, kısmen kabataş ve kısme<l 

paket taşı döşeli bir sokakdır; kagir evler ve 
3-5 katlı beton apartımanlar arasından geçer; 
İstanbul Vilayeti, özel idaresinin Eminönü, 
Bayazıd ve Kumkapu vergi daireleri binftsı bu 
sokakdadır; kapu numaraları 3-21 ve·. 2-16 
dır (Mayıs 1966). 

Hakkı GÖKTÜRK 

DIZD.ARİYE MESCİDİ - (B.: Dizdariye 
Camii). 
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DİZDA.RİYE -YOKUŞU - Eminönü kaza
sının Alemder nahiyesinde Binbirderek -Mahal· 
lesindedir; Katibsinan Camii Sokağı ile Peyk· -
hane Sokağı arasında uzanır, Dizdariye Çeşme
•si Sokağı ile dört yol ağzı yaparak kesişir, Diz· 
dariye Medresesi Sokağı ile _ de kavuşaği var· 
dır_ (1934 Belediye Şehir Rehberi, paft~ 2/18). 
Katibsinan Sok_ağı tarafından gelindiğine göre 
bir araba geçecek genişlikde, kabataş döşeli, 
oldukca dik bir yokuşdur; Yüksek Öğrenim 
Yurdlar Kurumunun Çenberlitaş Kız Yi.ırdu 
bu sbkak üzerindedir, ve bir bakkal vardır; ço· 
ğu kagir_ olan binaların kapu numaraları 3-21 
ve 2-16 dir (mayıs 1966). · 

Çağdaş büyük -halk · şairlerinden -Merdiven
köylü Bitli Tevfikin bir bıçkın şanında yazıl
mış· şu manzumesinde bu yokuşun adı .geçer: 

Dizdıiriye Yokuııundan çıkarken 

Gön'{üğüm civan 

Lutfediip beyan _ et bu aşıkına 

Nerdedir yuvan 'l -

· Pırpırı kesimdir ·kılık kıyafet 

Bellidir ·esnafın şehbazı afet 

Mor yemeni .sarmış Tunus fesine 

Perçemli bıçkın 

Sev dediği güzeUeı·deıı biridir 

fütabı aşkın 

Pi büıseiıne gülle topuk bir afet 

Esnafın civanı mihri letafet 

ince belde Trabuhıs kuşağı 

Gönül ,oğrusu 

Seveceksen işte böyle civan sev 

Sörun doğrusu 

Germabe m-eyged'e muhabbet ülfet 

Kadri a,ık · bilir ,ıkırdım ifet 

Hakkı GÖKTÜRK 

DİZDAR MESCİDİ - Kasımpaşa · mescid
lerinden; İfadikatül Cevamı şu malumatı veri
yor: «Banisi Dizdar Ahmed Beydir, merkadi
nin ner.ede olduğu bilinmiyor; bu mescidin ha
demei hayratı (imamı, müezzini, kenyyumu) 
hasbi hizmet ederler, maaşları yokdur, mesci-. 
din. m_ahallesi de yokdur»; tesbit edilemeyen bir 
tarihde yıkılmış, eser kalm_amışdır. · 

Bibl,: Hadikatül Cevarni, II; T. Öz, İstanbul Camileri, 

DİZDAROĞLU - On sekizinci asır ortala
rında İstanbulda büyük şöhret sahibi olmuş ha· 
marn dellaki bir delikanlı; anonim bir mecmua· 
da kısa hal tercemesi şöyle tesbit ·• edilmişdir : 
«Arnavuddur, Avlonyadan. Dizdar Mustafa Ağa 
zade dirler servi serbülendi azade, ne eksik ne 
ziyade şahi bu.hanı zamandır. Ona Üsküfü gü· 
zel dahi derler. Kapi.ı kolluğund_a (Yedikule 
Kapusu Kolluğunda) nefer, hem dahi Kule Ha
mamında soyunmuş (dellak) sureti beşerde ga
zanfer .. Hacı evhad (Yedikule civarında. Hacı 

Evhad Sünbüli Dergahı) Şeyhinin meylü mu
habbeti kerametidir. 

(Beyit) 

Eylese Çeşıni siyahiyle nigah 

Diyeler uşşakı Allah Allah 

«Amma ·kollukda ve hem dahi.- germabede 
amma tekkede cümle ehli hava (serseri. meş
reb )· ocaklı -dilaverler ve bağrı açık levend 
makuulesi ve şehirli zürefa aşıkı sadıklar ve 
aşık dervişanı dilrişan anın hüsnü çetagı:na per· 
vane, kimi mestane ve kimi divanedir. Sika:t· 
dan · (sözüne inanılır. kimselerden) menkuldür 
ki 'Debbağlar Kethüdası Karababaoğlu Ahmed 
miri debbağhane fukarasının (amelesinin) gal· 
la.tın eklidir (tayınlarını çırpa,r, yer) haramza
de sefihdir ki bin yüz elli sekiz muharremi gur· 
iesinde (miladi takvim ile 3 şubat 1745) heri 
dekde (kale dışındaki hendek içinde) laşeshı 

buldular, hançer üşürüb katleylemişler. Meğer 
Sübaşı Mülakkab (mebun) Muslu Ağa Kule 
Hamamına vardığında Dizdaroğlu iba (nefret) 
idüb anın hizmetine · varmadığ.ı maddesinden 
ağanın oğlana aşırı gayzii kini var imiş, Kara
babaoğlunun katlini intikaama fırsat bilüb deb
bağ uşaklardan üç nefer taze yiğit ile bu Diz
daroğlunu dahi alup Ağakapusunda üç gün hap
sedüb dördüncü günü alesseher debbağ şehbaz
ları hendek başında Dizdaroğluriu Kule Meyda· 
nında Kethüdanın· kaatilleri yaramazlardır di· 
ye salb ,ettiler. -(Asarak idam ettiler). Azim 
zulüm ve gacf.irdir Allah bilir. Şeyh ·Efendi 
( Hacı Evhad Dergahı Şey}:ıi) cuma gunu 
kürsiden ( Camide vaız kürsüsünden ) kanlı 
yaşın dökdü, cümle :mµ~liimanlar ağlaşdı, 
Muslu Ağa şol mertebe - bednam oldu ki bir 
araya varmadı ona dahi siyaset oldu (idam 
edildi). 01 dört nefer delikanlıları Hacıevhad 

Camii şerifi mezaristanında dördünü bile bir 
kabir içinde şehidlerdir deyu bila gaslü tekfin 
defneylediler. Kıt'a evvelinden ahire tarihdir: 
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Dellikl çıUAk 
Ol şehidi p4k 

Asdı bek bt bik 
Musli nim pelid 

11158 (M. 1746) 

Sebebi mağfireti (ölümünün, idamının se
bebi) arnavudluğudurıı (B.: Arnavud Dellak· 
lar). 

· Btbl.: Teııbihill-ukuııl. 

Mmalfer ESEN 

DİZDAR YALISI - Rumeli hisarında Bo
ğazkesen Kalesi dizdarlarının ikaametine mah· 
sus miri yalı; XVII. yüz yıl ortasında Evliya Çe
lebi, bu yalıyı, Rumelihfsarı köyünün yecij meş· 
hur yalısından biri' olarak kaydediyor (B.: Bo
ğ,,zkesen Kalesi, cild 6, sayfa 2910) ;' 1826 dan 
sonra hazine adına satıldığını tahmin ettiğimiz 
bu yalının yeri tesbft edilemedi; sahilde, kale· 
ye yakın bir yerde olması gerekir. 

DİZER (Salih) - Ses sanatkarı; 1928 de 
İskeçede dağdu, kunduracı esnafından HAşim 
adında bir zatın oğludur; ilk tahsilini memle· 
ketinde yapdı, ve muhacir olS?k ana Vatana 
gelen ebeveyni ile beraber İstlfPbulda yerleş· 
.di; önce İstanbul Erkek Lisesi:ı\de, sonra Vefa 
Lisesinde okudu. Musikiye olan sevgisi orta 
okul talebesi iken başlamış, ·sesinin güzelliği 
dolayısı ile gördüğü teşvikler de hayat yolunu 
kesin olarak tayin etmişdi. Eyyublu Ali Riza 
Şengel, Hafız Kemal Batanay ve_ Mesud Cemil· 

Silih Dizer ve Türkiıı Dizer 

(Resbn: Sabiha Bozcalı) 

den feyz almış ve İstanbul Radyosu klasik ko
rosuna katılmışdır. 

1942 de gazetecilik mesleğine girmiş, musi· 
ki alemi ile sıkı bağını muhafaza ederek 1958 
yılına kadar onaltı sene Son ;posta, Yeni Sabah, 
Vatan, Yarın ve Memleket gazetelerinin haber 
servislerinde çalışmışdır, istihbarat şeflikleri 
yapmışdır. Bu satırların yazıldığı 1965 yılında 
İstanbul Radyosunun ses sanatkarlarındandı ve 
aynı radyonun Halk Mussikisi şubesi büro şefi 
bulunuyordu. 

DİZER (Türkan) - Ses sanatkarı, lstan· 
bul Belediyesi Konservatuvarı icra Heyeti üye
si; 1931 de mütevazı bir ailenin kızı olarak Ba· 
baeskide doğdu, ilk tahsilini Kırklarelinde yap· 
dı, ve daha ilk okul talebesi bir çocuk iken Türk 
musikisindeki kaabiliyeti ailesi ile muhitini~ 
dikkatini çekmişdi, fakat ona sanat yolunu an· 
cak 16 yaşında iken bir tesadüf açdı; 1947 yı· 
lında Münir Nureddin Selçuk, Sadi Işılay. ve 
Yorgo Bacanos'dan mürekkeb seçkin bir top
luluk kanser vermek üzere Kırklareline gel
mişdi, Türkan bu fırsatı kaçırmadı, hemen kon· 
ser yeri olan bir sinemaya koşarak bu büyük 
sanatkalardan kendisini dinlemelerini reca et· 
ti ve okuduğu bir iki şarkıyı zevkle dinlet~i; üs
tadlar gene kıza derhal Konservatuvara kay· 

. dolmasını, pek yakın bir istikbalde musikimizin 
kiymetli bir elemanı olacağıni söylediler, ve 
Türkan annesi ile beraber İstanbula gelerek 
Konservatuvara girdi., Geçim sıkıntısı içinde 
bir aile idi, bir apartımanın bodrum katında 

yerleşmişlerdi, konservatuvardaki tahsil beş yıl 
sürecekdi, fakat Türkan geceleri gündüzlere ka· 
tarak bu beş yıllık tahsilt iki yılda bitirdi ve 
verdiği parlak imtiyan sonunda üçyıldızlı bir 
diploma aldı. Konservatuvarda «Büyük.Hocam• 
dediği Kemal Niyazi Seyhundan tavır ve üslub 
öğrenınişdi; «Küçük Hocam» dediği Şefik Gür
meriç'den, ve ayrıca mezuniyeUni müteakib ba· 
tı müziği nazariyatı dersleri almış Konservatu
varın batı bölümüne de atlayarak merhum Hu-

- lusi Öktem'den faydalanma yolunu b).llmuşdu. 
1951 de merhum Nuri Halil Poyraz'ın «Kadın
lar Fasıl Heyeti» topluluğu arasında İstanbul 
Radvosuna intisab etti, 1952 de de merhum üs
tad Mesud Cemil'in delaleti ile İstanbul Bele~ 
diyesi Konservatuvarı İcra Heyetine girdi, ve 
aynı yıl içinde aynı heyetde bulunan Salih Di· 
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zer ile evlendi. İki sanatkar eş böylece mesud 
bir hayat sürerlerken Türkan Dizer 1963 de he· 
nüz 32 yaşında iken vefat etti. Beklenmez ölü• 
mü, mensub olduğu akademik sanat aleminde 
çok derin teessür uyandırdı. 

mimı RlT 

DİZİ SOKAĞI - Beşiktaş kazasırlin mer
kez nahiyesinin Türkali ve Abbasağa 'mahalle· 
leri arasında sınır sokakdır; Nüzhetiye Caddesi 
ile Ihlamur Dere Sokağı arasında uzanır, Mı· 
sırlı bağçe Sokağı ile dört yol ağzı yaparak ka
rışır, üzerine Keşkül Çıkmazı adı ile bir çıkmaz 
sokak vardır (1934 Belediye Şehir Rehberi, 
Pafta 20/174-175). 

Nüzh~tiye Caddesi tarafından gelindiğine 
göre, hayli çukurda olan bu sokağa 31 basamak 
kabataş merdivenle inilir; sokak bir araba ge· 
çecek geı.ıişlikde ve paket taşı döşelidir, önce 
yokuş aşağı inilir, Mısırlı bağçe Sokağı kawşa· 
ğı geçilince_ düzleşir; iki kenarında büyüklü kü
çüklü beton, kagir, yarı kagir, ahşab evler sıra~ 
lanmışdır; adı geçen kavuşağın iki köşesinde 

altış;ı.r katlı iki beton apartıman vardır; bu so~ 
kak üstünde · İbrahim bostanı Çıkmazı adı . ile 
bir çıkmaz sokak dahB; vardır ki 1934 şehir reh
_berinde göı;terilmemfşdir; kapu numaralan 3·25 
ve 2-36 dır (nisan 1966). 

Hakkı GöKTVRK 

DİZLİK - «Dize kadar olan kısa don, tu
man» (Türk Lugatı). 

1720 yılında 1stanbulda ilk yangın tulum· 
hacılığı teşkilatı kuruldukdan sonra yangın tu
lumbacılarının giydikleri beyaz dimiden kısa 
don-pantalonlara dizlik adı verilmiş ve o tarih· 
den bu yaııa bu isim yalnız tulumbacı donları 
için kullanıJmışdır. Büyük çoğunluğunu ayak 
takımından geneler teşkil eden yangın tulum
bacılarıın kiyafetleri, pırpırılık yolunda h~ki
katen pitoresk idi (B,: Tulumbacı kiyafeti); bu 
kıyafetde de dizlik, tulumbacılığın ad~ta ala
meti farikası, has damgası idi. 

Yangın tulumbacılığı Cumhuriyetin ilk yıl
larında kaldınldı, tulumbacılığın ikiyüz se· 
nelik bir tarihçesi vardır; bu ikiyüz serie 
içinde «dizlik» daima ve mutlakaa beyaz dimi· 
den kesilmiş, yapılmışdır. Ağ kısmı bol, Ana
doluda Karadeniz yalısf halkı:nın giydiği siyah 
bezden. «Zıbka» veya «Zıvka» denilen don-pan-

talonlann ağı gibi körüklü idi, ylni bacakların 
hareketine, . koşmaya gaayetle müsaid idi, ve 
Zıbka gibi de bacakları örten kısmı dar, bacak· 
lara iyice yapışır idi, Zıbkadan farkı:, Zıbka 
ayak bileklerine kadar iner, uzun olurdu, Diz·. 
lik ise kisa . bir don idi, ancak eliz kapaklarınl 
örter, diz kapağından aşağı ancak 3-4 parmak 
kadar inerdi; baldırlar tamamen açıkda., çıplak 
kalırdı. 

Eski tulumbacılık aleminin adetlerinden, 
kimi koşarlı iyi tulumbacı, kimi ayrıca güzel
liği ile de ün salmış, bazıları da aşk ~k'aları· 
nın, cinayetlerin kahramanı olmuş pek çok tu
lumbacı delikanlı şanında destanlar yazılınış0 

dır; bu destanların bazılarında o genelerin ki· 

Baıında ketfiye ve üstlinde fanila ve dizlik ile 

Tulumbacı Eyyublu Hilseyln . Reis 



Dt.ZMAN (Mehmed) 

yafetleri de tarif edilirken -dizlikdeff · muhak
kak bahsedilmişdir' : 

Dizlik keçe külah gaayc-t civelek · 

Sandıkda koşarken_ be_n mi_sli mele_k 

(Mahzun Bahaeddin Destanı) 

Başmda c:lal fesi belinde kuşak _ · 

Yokdur Toygarlİnın üstüne uşak 

Akdizlik üstünde mintanı kara 

. Kaddi şiınşidiyle _bir altım başak 

Şu beyitler de tulumbacılığa heves· etmiş 
.bir·paşazade için tezyif yollu ·yazılmışdır: 

Vermişler eline şeytan feneri 

l~oşdurup dururlar peripeykeri 

Fanila dizlik belde bb' kuşak 

Paşınadem ohnuş sandıkda uşalı: 

DİZMAN (Mehmed) - Değerli bit basın 
i~cisi, emekdar bir s~rmürettib; 1910 da İstan
da -doğdu; babasının adı Halil, anasının adı Elif'
dir; ilk tahsili Büyük ~şid Paşa Nümu.ne Mek
tebinde yapdı, ailesinin geçiin _ darlığı karşısın
da çocukluk çağında iş hayatına_ atıldı ve Ser· 
veti Fünun Matbaasına mürettib çıraklığı ile 
girdi; işini, mesleğini severek canla başla çalış
dı ve mesleğinin son kademesi olan serınüret·· 
tibliğe kadar yükseldi; bir ara birer yıl kadar 
Hüsnü Tabiat_ ve Cumhuriyet: matbaalarında 

bulunmuş, sonra, adı İstanbul Matbaacılık Ano
nim Şirketi olan ilk iş ocağı: eski Serveti Fünun 
Matbaasına dönmüşdür. Mesleğinde mürettib 
olarak hizmeti kırk yılı aşmışdır. 

Halen İstanbulun işci sendikacılarının en 
faal simalarından biridir ve _ Basın Teknisyen
leri icra komitesi üyesidir; daha önce, gencli
ğinde de Mürettibini Osmaniye Cemiyetinin 
idare heyetinde bulunmuşdu. Hür Sendikalar 
Birliğinde ve İstanbul Se11dikalar Birliğinde de· 
çalışmışdır. 

Evlidir, biı kızı, bir oğlu ve bir torunu 
vardır. 

Hakki GÖKTÜRK 

DOBRİLOVİTCH (Gemici) -Adın okunu
şu Dobriloviç'dir, geçen asır ortalarında Şirke
ti Hayriye vapurları tayfalaqndan hırvat asıl

lı bir delikanlı, çalışdığı vapurun ismi tesbit 
edilmedi; 18 aralık 1864 cumartesi günü akşa
mı o vapur Kabataş İskelesine yanaşırken iske
leye şiddetle çarpmış, çark -yanında . duran ve 
iskeleye halat atmak üzere hazirlanmış tayfa 

İSTANBTJL 

D6briloviç sarsıntıdan muvazenesini kaybede-. 
rek yere düşmüş ve bir bacağı iskele ile vapur 
arasında kalarak kapmuş idi; pek yakışıklı bir 
gene olan gemici önce : «Eyvah!.. çizmem de
nize düşdü!..» diye· bağırmış, sorira başına ge
leni anlayarak bayılmışdır. Şirketi Hayriye ge·nc 
tayfasına kaydı hayat şartı ile ~aaş bağla-
ınişdır. -

Soy adından_ tahmin ediyoruz ki bu gemici 
6· devriri ünlü kaptanlarından ve geini ressam
larından Donriloviç'in yakıtı akrabası, qelki de 
kardeşi olacakdır (B.: Dobrilovitch Kapta). -

·noBRİLOVİTCH KAPTAN - Asıl adı tes
bit ~dffem~di, soy adına da devrin gazetelerin-
de yanlış olarak «Dobranoviç» şeklinde rastlan
dı; ·bir hirvat olub·gencliğinde yelken gemile
rinde -tayfalık-_ yapmış, ilk vapurların .gemicile
rinden olmuş, -·«Hazinei Hassa Vapurları» deni
.len Tü;kiye devlet ticaret vapurlarına girmişdi; 
·-1864 de «Fevaidi Osmaniye Kumpanyası» adım 
almiş olan Hazinei Hassa vapurlarından « Vasi-
t-ai Ticaret»iri' kaptanı bulunuyordu. _ 

9 receb 1281 tarihli Tercemanı Ahval gaze· 
tesinde bu değerli kaptan.hakında bir denizse· 
ferinin yolcuları· taıafmdan yazılmış şu teşek-
kür mektubu neşredilmişdir : _ 
. ·· «Mahi halin ihtidası (30 kasım. 1864) çar
şanba günü Fevaidi Osmaniye VE!,purlarından 
Vasıtai Ticaret_ ile Trabzondan hareket ve yol 
üzerinde bulunan iskelere uğrayarak İnebolu
ya müvasalet ile cumartesi gü-nü saat 10,5 da 
(alaturka saatle akşama doğru) lenger aldı~

cla gece yarısından sonra görülmemiş, işidilme
miş şiddetli bir fırtınaya tutulup ümidsizlik 
içinde kalmışdık. Süvarimiz Dobranoviç · (Dobri
lov~ç) _vapurun.kumanda yeri· olan çarkları üze-

-ri:nden bir an ayrılmayup ve tayfasını hizmet
le;ri başında kull~nıp derecesiz gayret ve -maha
retle sekizyüzden fazla yolcu olduğumuz hal
de kimsenin burnu -kanamaksızın ve ·bu kadar 
denk eşyala~a. da za~ar erişmeksizin ·ertesi gü
'.ll:ij ~Ümlemizi Ereğli Limanına çıkarmışdır. Kap
tana teşekkürlerimiz! icra ey !eriz». 

Dobriloviç Kaptan değerli bir deniz ve ge
mi ressamı cidi, Sultaniye Yatı'n onun tarafın
dan yapılmış· güzel bir resmi vardır; Muhtemel
dir ki bu yatın -da kaptanlığında buluiımuşdur 
Hayatı hakkında başka bilgi edinilemedi (B.: 
Sultan,iye Yatı). 

Bibl.; Turing Kulüb ·Belleteni, G. Primi'nin makaale

si; Tercemanı ~hval Gazetesi. 



ANSİKLOPEDİSİ 

DOÇE MEHl\lED PAŞA _;_ (B.: Mehm~d 
Paşa, Doçe). 

DOÇE PAŞANIN BAĞÇESİ _- _ Onyedinci 
asrın ilk yarısında Dördüncü Sultan_ Muradın 
gaayetle mahremi ve sadık adamı Bostancıbaşı 
Doçe Mehmed Paşanın bağçesi (B-: M.ehmed 
Paşa, Doçe); Anadoluhisarındaidi; ayyaşlığı ve 
mahbubdostluğu ile tanınmış olan }m pa~işahın 
gizli zevk alemle·ri için sureti nıahsı1sad~ imar 
edilmiş bir yerdt; bilhassa şehirliderı, kalender 
meşreb şairlerin «şahrengiz» adını verdikleri 
manzum risalelerle övülmüş esnaf güzellerin
den· seçileµ nevcivanlar Anadoluhisarında Doçe 
·Paşanın Bağçesi ile· Emirganda ve Kağıdbfö::ıede 
Erİı_irgu.İıeoghı Bağçelerin:e getirilir, padişah da 
ancak bir .iki mahremi ile (Bezirgfüıoğlu ·Mus
tafa :Paşa, Oeli Hüseyin Paşa) gelirdi, ve-'eg-len
celer ta.be sabah devam ederdL_ Sult~n · Muradın 
gözden düşmüş eski has nedimi" Abaza Mehmed 
Paşanın ic\am kararı -bir geçe sabaha karşı. ve _ 
içki sofrası -başında __ bu Doçe_ Paşanın Boğçesin~ 

· de al_ınmışdı. 

- _-_ DODGE OTOMOBİL (İsta~bul T. 51679 pla· 
kalı 1927 model) - İstanbulda amme hizmetin
de 36 yıl çalışa:rak ve ~ahıp,inen -900.000 kHom~t
re yaparak 1963. yılında bir dünya rekoru.yap
mış bir arabadır. Takside çalışan bu arabanın 
şoförlüğünü de otuzaltı yıl boyunca meslekdaş
ları ·arasitı.da Baba Hüseyin diye aiıılaiı ·biri yap
mışdır. 1963 yılında arabanın fabrikası - İstan· 
bulda bir dünya rekoru kırmış olan bu araba· 
yı kendi müzesine koymak için 72 yaşında bu
lunan sahih ve şoıörü Baba Hüseyini New-Yor
ka davet etmiş ve ona emekdar arabasına kar· 
şılık en son model bir araba verileceğ( bildiril
mişdi (Hürriyet Gazetesi). 

D0D1 -(İzmirli Kız)_ - Geçen asrın so:ıla· 
rında, 1875~ 1890 arasında Gala tada namlı bir 
rum meyhaneci; «Gazino»_ adı aitında alelade 
bir yer olan meyhanesi bir haşarat ve kahbeier 
mecmaı (B.: Dodinin Gazinosu). Dodihin kendi· 
si de şıkırdım kaldırım oğlanlığından gelme 
idi. Meygedesini-11 ayak takımı arasında en par
lak devrinde, 1875-1878, Dodi 25 yaşlarında idi 

İzmirde bir rum tüccarın oğlu imiş, bıçk1~1-
l orla düşüb kalkmış, Mekkareci .Mustafa adında 
bir haytanın mahbubu olmuş, bu adamın Bitli 
Yani isminde bir_ palikarya_ tarafından ve Dodi 
için katli üzerine bü;bütün diİe düşerek artık 

. DODİNİ?if'GAZİNOSU 

!zmfrde d~r~amış; 1872-1873 arasında - tstan· 
bula kaçmış, bir iki sene sefilane süründük der 
sonra babası tarafından af edilerek gönderilen 
para _He meygedeyi,açmış. Hayatinın son safha· 
sı. i1i llnmiyol:'.. _ 

Bibl.: Vasıf Hiç, Not; Gazetelerde ilanlar; 1876. 

·ooDININ GAZİNOSU - 1875 ile 1883 ar~
sında Gala tanın meşhur meyha·nelerindeıı. birj: 
Galatada Külekapusu Sokağında 161 kapu nu· 
maralı yerde idi, ki bu sokak 1934 Belediye Şe-

- hir Rehberinde Şahkapusu Sokağı adını taşır. 
, Birinci sınıf .gazinolar ayarında , döşeli v-e 

·iyi bir mutfağa sahih olduğu halde müşterileri 
ekseriyetle ayak takımı, o civarın umumhane· 
lerinin .sermayeleri,· türlü suçdan hapse girmiş 
'sabıkalılar; uygunsuz rum gençleri idi; laterine 
denilen .çalgısl' · (B.: Laterina) meşhurdu, rumca 
şarkılar ırlahır;, laterinanın refakati -ile ve sar
hoş· fhişelerle kadriller; polkalar, valsler oyna· 
nırdı. Dodinin kendi eliyle terbiye edilmiş ka· 

·ranfilli, darçınlı şarabları başka yerlerde bulu
mtp -içilemezdi~ mezelerinin nefaseti ve tezga· 
hmın meze zenginliği, Küpeli 'l;iryandefil·isıİ).in· 
dı:ı mahbub bir. tezgahdarının da rum milletine 
h:as · cilveleri dillete destan_ olmuşdu : · 

Aman canı~ Kilpeliİ:n 
__ Duble çakanı aşkına 

Ayaklann öpelim 
Sana kulluk hakkına 

TiryandafU bıçkınım 
. · Giı.İatanin• ğülüııtin 

'Cennet' gilmanlaruıda 

, Yolidıır sendeki hüsün 

Kara göz kara perçem 

Fidan tıoylu tığ gibi 

Karanfilli darçınlı 

Şerbeti IA'll lebi 

Ne tatbdır aşıka 

· Gamze ucu işman 
. . 

Perçeminin cünbüşii 

Oyııatır akıllan 

Dodhıin meyhin~si · 

Tezgahda Tiryandafil 

Milrde canlara gülüm· 

Çaiar sôri · İırifil 

(Aşık Razi) 



DOOAN A~ (Kazana) - ···4840 -

Gazinonun en revnaklı zamanında yaşlan 
17-20 arası Paraşko, İstavri, İspiro, Foti ve Li· 
gor adında beş mahbub uşağı vardı; Dodi bun· 
lara kız esvabları giydirir, başlanna perukalar 
takar, Laterina ile polkalar, kadriller, valsler 
oynanır iken, kavallye müşterilere damlık ya· 
parlardı. Kürd sırık hammallarının, Sürmeneli, 
Rizeli kayıkcıların, Hafikli, Araçlı, Dadaylı ha· 
marn dellaklarınm ve natırlann, Safrombolulu 
hamurkar, simitcilerin polka ve kadril oynama
ları da seyredenlere ayrıca bir cünbuş olurdu, 
ve o kaafilenin arasında bağçıvan, kayıkcı, ba· 
lıkcı, tulumbacı, hırsız, yankesici rwn palikar.• 
yalarımn avrupalılık taslaması da bir -başka 
gülüne alemdi. 1880-1885 arasında bu gazinonun 
hepsi rum. olan kaafilei şenaati arasıija' :' Aroiı 
adında bir de yahudi civanı katıldı; ve iki gen
cin sebebi felaketi oldu; mecburu olmuş namlı 
tulumbacılardan Mollaaşkili · İzzete . selam ver· 
meye bile tenezzül etmeyüb yalın ayaklı yarım 
pabuçlu haytalardan - Şişeci Enverle bağlarda, 
çiçek bağçelerinde dolaşmış bir gün izzet Tek· · 
fursarayında karşısına çıkan Şişeci · Enveri ta
banca ile vurarak öldürmüş, kendil:!i. de zmdanı, 
küreği boylamışdı. · · 

Dodinin Gazinosu 1885 de İkincfSÜitan Ab
dülhamidin bir iradesi ile bir daha ::~çılıri~mak 
üzere kapatıldı; sebeb olarak da şöyle·: b!ı:- vak'a 
anlatılnuşdır : Padişahın teveccühünü kazan
mış ulemadan bir zatin murahik tof c:lelikanlı 
torunu, uşaklarından ' birinin iğfal ve rehberliği 
ile buraya dadanmış, konağa gece yanları zil 
zurna sarhiş dönmeye başlamış, koriak halkı da 
bu hali bir müddet· efendiden gizleriıişler; fa
kat bir gece dersiam hoca efendi torununu uşak 
sırtında getirilir ikep. yakalanmış, mest oğlan, 
gözler kapalı, muhterem dedesini gönnemiş : 

Dodtnin Meylıinesi 
Gilzellerin Linesi 
Çakır gözlü Ligonm 

Ben oldum divineei 

. .., 

diye sayıklannış; delikanlı"°He yüz göz ol
mamak için o anda hiç ses çıkarmayan hoca 
efendi ertesi sabah saraya koşmuş; aksakalını 
göz yaşları ile ıslatarak padişahın ayaklarına , 
kapanmış ve torunun halini anlatmış~ Sultan 
Hamid gazinonun kapanma iradesini zabtiye na
zırına hemen o anda, efendin in gözü önünde 
yollamış, delikanlıyı da bir müddet İstanbul dı
şında terbiye olması için Çifteler Harasına ka· 

tiblikle sürmüş. Yirm.ibeş tamlyeli 
tarlh Üsküdarlı Aşık Razinindir: 

Sille tepedea indi 
~ kaldı Dodl 

Yıkdılar l6neslnl 

NAıu a n:lıan silindi 
Saferin yirmi beşi 

Tai'lb ıö)'le bilindi 
«Def oldu ılttl hele 

Çatal boynuzlu gldlı 

1278 + ıG = 1303 safer 15-
(railadi 13 aralık 1885) 

·· : . _._. _. 

aşağıdıiki 
. , .,"'" -.~ 

Visıf RIC 

DOĞAN AĞA (Kaza.na.) Fatih Sultan 
Mehmedin ilk devirlerinde bir yeniçeri ağa.si; 
İstanbul fethinde bulunmuş gazilerden olduğu 
kuvvetle tahmin edilebilir; hayatı ha~nda 
başka · kayde rastlanamadı. 

Bibi.: TicUttevirih, I. 

DOĞAN AĞA (Saraç) - Fatih Sultan 
Mehmed deri adamlarından bir üsküf dikic'.dfr; 
Hadikatül Cevamiin kaydine göre Topkapusu 
civannda Saraçdoğan Mescidinin banisidiı:; kab
ri mescid~nin yanında idi, mescidi He ·beraber 
yok olmuşdur, hayatı hakkında başka ~yde 
rastlanamadı (B.: Saraçdoğan Mescidi). 

Bibi.: Hadikatül Ceva.mi, I. 

DOĞANAY (Ayla) - Değerli bir ses sa
natkarı, İstanbul Radyosunun hanım_ okuyucu-

·-

Ayla Doğanay 

(Resim : Sabiha Bozcalı) 
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!arından; komisyonculuk ile geçinir Bay Zeki 
Doğanay ile Zeyneb Hanımın kızıdır; doğum ta· 
rihi tesbit edilemedi; nı.hminimize göre 1940:-1941 

. arasında doğmuş olacakdır. -Ruh okşayıcı -pü· 
rüzsüz bir sese sahib olub kendine has bir üs· 
lub ile okuyan bu gene ses sanatkarı sazlı söz· 
lü gazinoculardan çok cazib teklifler alınış ise 
~e o a1emlerlı1 piyasasında kazanılacak servete, 
İstanbul Radyosunun mütevazı fakat asil maa· 
şını tercih etmişdir. 

DOĞANAY (Yaşar Ümid) - Hukuk dok· 
toru; bu satırların yazıldığı sırada, (1962), İs
tanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Medeni 
Hukuk · kürsüsü doçenti bulunuyordu ve avu· 
katlık yapıyordu. 1929 da Samsunda doğdu, Atıf 
Bey ile Mesude Hanımın oğludur. Amasyada 
Üçler ilk okulunda, Amasya Orta Okulunda, 
ve İs_tanbulda Taksim Erkek Lisesinde okudu, 
HJ44 'de bu liseden, 1947 de İstanbul Hukuk Fa
kültesindeh diploma alarak Almanyaya gitti ve 
doktora imtihanım orada Freiburg Üniversite· 
sinde vererek 1956 da doktorluk diploması aldı; 
İstanbul Üniversitesi -Hukuk Fakültesinde 1956 
da asistan, 1959 da doçent oldu. 

Fransızca, almanca bilir, evli ve bir çocu· 
ğu _vardır. Eserleri:_ Das Türkisehe Auslieferun
gsrecht (doktora tezi, 1956), Birlikde bir zarara 
sebebiyet veren birden ziyade kimselerin hu· 
kıl_ki mesuliyeti (1959 da yazılmış, 1962 de he
nüz basılmamışdı), Yunan Medeni kanununda 
hakkın k~tüye kullanılması (1958). · 

Bibl.: Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

eserinde Doğancılar koğuşu kırk kişilik bir ce· 
maatti. Enderun ağalanndan gene bir ağa Do· 
ğancıbaşı unvanı ile bu koğuşun zabitiydi; av· 
larda padişahın yakını bulunur, sair zamanlar 
av getirdikçe bahşiş alırdı. Enderundan çırağ 
edilip çıkdıklarında ekseriya Çakırcıbaşı yahud 
Şahincibaşı olurdu; bazan da mirahurluk, san· 
cak beyliği verilirdi. Doğancıların, 3 -neferi Has 
odadan, 7 neferi Hazine Koğuşundan, 20 neferi 
de Seferli Koğuşundan alınırdı. Bu teşkilat 
XVII. asırda kaldırılmışdrr». 

Gencliğinde sarayda ve bu Doğancılar 

Ocağında bulunmuş ve bütün ömrünce •Doğan
cı» lakabı ile anılmış pek çok sima vardır. 

Hilsnü KINA YLI 

DOĞANCILAR - · Üsk.üdarın meşhur sem
ti; Üsküdarın batı bölgesinde yüksek, havadar 
ve eski bir kibar yatağıdır, Meşrutiyetden sonr:a 
Üsküdarın tek parkı, halk bağçesi burada tan
zim edilınişdir. Üsküdar Kaymakamlığı binası, 
Üsküdar Emniyet Amirliği, Üsküdar İtfaiye 
Müdürlüğü Doğancılardadır. Kaymakamlık bi· 
nasında da mal müdürlüğü, nüfus memurluğu, 
sivil si~ma uzmanlığı, ziraat memurluğu, be
l~ye köy bürosu bulunmaktadır. Nasuhi Der· 
gahı -diye meşhur bir tekke, tekke kapusunun 
yanında Hasan Paşa Çeşmesi, Damad İprahim 
Paşanın su meksemi zikredilmeye değer eser-

· 1erdir. Üsküdann meşhur sinemalanndan Su· 
nar Sineması da Doğancılardadır. 

Mebnıed KOÇU 

DOĞANCILAR CADDESİ - Üsküdarın 
, DOĞANBEY SOKA(a - 1934 Belediye Şe- ana yollarından biri; Doğancılardan Şemsipa

hir; Rehberine göre Büyük Adamn sokakları:ı· şaya _kadar uzanan uzun bir yoldur; Doğancılar 
dan; adamn Nizam bölgesinde Nevzad bey so- semtinde Tunusbağı Caddesi, Sünbülzade So· 
~ağı ile Sipahioğlu Sokağı arasında dirsekli bir kağı ve Salacak İskelesi Sokağının teşkil ettiği 

· aralık sokakdır; · yerine gidilip şu satırların y~- bir beşyol ağzı ile başlar Doğancılardan gelindi
zıldığı sıradaki durumu tesbit edilemedi (ocak ğine göre yokuş aşağı inişdir. Hacı Ahmedpaşa 
1967). Çıkmazı, Oymasaray Çıkmazı, Salacak · Bostanı 

Sokağı, Hafız Ali Paşa. Sokağı, ÖğdüI Sokağı, 
D9ĞAN, DOĞANCILAR, DOĞ~t\NCmAŞJ En{iyehane Sokağı, Açık Türbe Sokağı, Tu

-- «Kısa ve çengel gagalı av kuşu; Baz, Şehbaz; luın,,bacılar Sokağı Tebhirhane Sokağı, Kap· 
al~ doğan, ak doğan, deHce doğan, çakır doğan» ' tanpaşa Sokağı, Aziz Mahmud Efendi So· 
(Hiiseyin Kazım, Büyük.Türk Lügatı). ka.ğı, Parlak Sokağı, Bakıcı Sokağı, Darı So

-- Osmanlı padişahlannın av maiyeti arasın~ _ ,,kağı, Uncular Caddesi, İmam Nasır Sokağı, 
·da, doğan kuşlarını besleyen, bakan, terbiye Eski Keresteciler Sokağı ile kavuşakları vardır; 
edenler, sarayın dış hizmet ocakları arasında Şemsipaşa semtinde Şemsipaşa Caddesine bağ
Doğancılar adını almışdı. M.Z. Pakalın cOs· !anarak sona erer (1934 Belediye Şehir Rehbeti, 
m.anlı Tarih Deyimleri ve Terimleri. fsf.mli Pafta 27/Doğancılar, Şemsipa~a). 



DOĞANCILAR CAMİİ 

İki araba geçecek genişlikde, pa,ket taşı dö
şelidir; geniş kavisler çizerek büyüklü küçüklü 
evler .arasından geçer. Caddenin üst başında 
sağ kolda Doğa~cılar Ca~ii, sol kolda da Üskü· 
dar Kayıµ.akamlığı binası vardı~; 'az aşağıcı,"a Da-
111ad İbrahim Paşa su terazisi, Öğdül Sokağı 
kavuşağında İmrahor Camii (tamir edilmekte 
idi), Başkadın Meydan Çeşmesi .(H. 1141.--:- M. 
1728), Taş Mekteb (Üsküdar Halk_ Evi), Darı 
Sokağı __ kavuşağmda _Damad İbrahim 'Paşa Çeş· 
mesi (H. 1143 = 1730) görülür; tarihi' çeşmele· 
rin ikisi de susuz, metr~kdür. . ._. • .. 

Üsküdar Belediye başhe~imhği,. · . :Beled_iye 
sağlık işleri tebhirhanesi, Üsküdar' Midhat Pa- · 
şa Kız Enstitüsü, Akşam Kiz S~na't Okulu da bu 
cadde ·üzerindedirler. 

. Bu uzun yolun üstünde 3 terzi, 2 berber, 11 
bakkal,. 1 keresteci, 1 kömürcü, 2 yorgancı, 1 
kasab, 1 .garaj, 1 sobaci, 2 ·mobilyacı, ·2. rady'ocu, 
l ec2:ahane, 1 itriyatcı, 1 köfteci, 2 simitcı· bö~ . 
re}tci fırını, 1 tuhafiyeci, 2 pastacı; 1 kalaycı, 1 . 
1n:arangoz, 1 kunduracı, 3 mımav, Csucu-tekel 
bayii, 1 sobacı, 1 fotografcı, 2 kah,vehane, ı elek0 

trikci diikkanı vardır (mayıs 1966). · 

Hakk{ GÖKTÜRK 

İSTANBUI, 

DOĞANCILAR CAMtı - Hadikatül Ceva
mide Çakırcıbaşı Camii adı ile kayıdlıdır ve şu 
malum.at verilınektedir : «Banisi Çakırcıbaşılık· 
dan miriıniram olan Hasan Paşadır, yakınında 
yapdırdığı mektei:ı zaman i!e harab olarak ca
mifrı sofasını _mekteb yapmışlardri'. Bu camiin 
üzeri ihtida kurşun kaplı iken mütevellilerinden 
Celeb Feyzi adındaki kimsenin zamanında kire~ 
mit döşennıişdir. Hasan Paşa Edirnede yapdır
dığı medresesi civarında medfundur. Bu Camiin 
bina tarihi hicri 966 (miladi 1558-1559)- drr. Ca-· 
miin mihrabı önünde Üçüncü Sultan :ı.v.ı:ehmedin 
vezirlerinden Eğri se~erinde padişahla beraber 
bulunmuş Koca Mehmed Paşa: medfundur. Ca-_ 
nıÜn lhsaniye tarafındaki kapusu kuı-bihde 1z:,; 
mjrU. Ali Paşanın kesik başi defoedUmişdir, ida
mı tarihi Ü32 (1720) · dir; bu Ali Paşamri o ci
vard~- bir çeşmesi· vardır. Camiin karşısnidaki_ 
hamamın. ba'nisi Hacı Ahmed Paşadır_ ki o da 
cami yanındaki türbesinde medfundur; bu ha~ 
marn 993 (miladi 1585) de yapılmışdır». 

Tahsili 'Ôz de İstanbul Camileri isimli ese
rinin ikinci cildinde ve yine Çakırcıbaşı Camii 
adı altinda şunları yazıyor :' «Doğancılar Camii· 
de denilir, Üsküdarda Doğancılar, semtindedir. 
Çakırçıbaşı Hasan Ağa (Paşa) tarafından yap· 
dırılmışdir (H. 96'6, M. 1558), harab olmuş, kapu . 
kitab~_sinde beİirtildiği gibi Sultan Abdülazizin 
üçüncü ikbali k~dı~ efendi (üçüncü zevcesi) ta· 
rafından )858 de tecdit ettirilmişdir. Mabedin 
d~vadarı kagir, çş.tıı;ı ve son cemaat yeri aİı-. 
şahdır. Banisi ( ?}, ko~a M.ehmed Paşa ve İzmir~ . 
li Ali Paşa haziresinde medfundurlar; İsfendi·' 

J)oğan~~lar .Camii ~e İzmirli Ali Paşa Çeşmesi 
•· . . (R~i~i N~ih) . 
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yar oğullarından Hacı Ahmed Paşanın · türb~si 
de mabedin arkasındadır.» 

Son ceıp.aat yeri ve ibadet s.ahnı ile- birHk
de kareye yakın bir planı olan Doğancılar Ca- . 
mii dört kagir duvar üzerine kiremitli çatı' He 
örtülmüş ve taş minarelidir. Son cemaat yerine 
açılan giriş kapusu, mihraba nisbetle sağ yari 
duvarda açılmışdır; bu kapunuıı üstündeki· _on . 
mısralık manzum ta,rih kitabesi beşer mısraJık' 
iki dizi halinde hak edilmiş olup ortada bir ma
dalyon içinde Sultan Abdülmecidin turası, tura~ 
nın altında da rakam ile hicri .· 1?75. (M. 1858 -.. _ 
-1859) tarihi vardır; kitabenin metni şudur: 

. ZAti iffet siyreti iiciincü ikhak hanımın 
İ~i veş ıayestedir hayre buİup izz_ü ref,ih 

Y apdınıb bu camii evvelkinden ili. rasin 

Eyledi şida.n lı~ semtin halkını bi iştih~ 

Ola amali havası hamsei hayret vücud 

~ü'minin ti bunda kıldıkca namazı pençgah 

Söylendi bu iki tarih bir . beyt içre bek 

Eyledikde bame beyti nazmı Ziver perıah 

«Yapdı bak üçüncü lkbak hanım ala mibedi» 
·· 1265 

· «Siyini şayestei ecri cezil ide ilıilı» 

1287. 

Doğancılar Caınii 
( Plan : Ömer Tel) •. 

Manzuınedeki tamiyeye göre bu beytin tu~ 
tarı olan 2552 rakamını ikiye böler isek . hicrt · 
1276 tarihi' çıkar ·ıcimiladt takvim ile karşılığı 
1859~Ü160 yıllarıdır. Tahsin Öz ise 1858 miladi 
tarihini kaydediyar, adının Şayeste Hanım ol
duğu anlaşılan üçüncü ikbal hanımm d·a Sultan 
Azizin ,ikballerinden (zevcelerinden) biri oldu- · 
ğunu söylüyor. Değil 1858 de, 1859-1860 arasında 
dahi Ösınanlı tahtında oturan hükümdar Sul
tan Aziz değil, büyük kardeşi Sultan Abdülme
ciddir, «İkbal» unvanı da ancak padişah zevce
leri hakkında· kuUanıldığına göre Doğancılar 

Camiini tecdideri tamir ettiren · hanımın Sultan 
Abdülm·ecidin zevcesi olmak gerekir. 

Dar bir geçidden ibaret olan son cemaat 
yerinde, kapudan girildiğine göre hemen solda 
üç musluklu m~rmerden bir içme· suyu teknesi 
-hazneciği vardır; üzerindelatin asıllı Türk harf
leri ile şu satıTlar yazılıdır : 

Muadil Şen 

1964 

IIattat Mehmed Ali .Efeııdi rübiyçün 

Son cemaat yerinde 7, pencere vardır, dör
dü · ibadet salınma, üçü de camiin arkasındaki 
hazireye bakar. Geri kısmı tahta perde ile bö-. 
lünmüş olup küçük bir kapudan geçilerek ve 
üç basamak taş merdivenle inilerek bir pabuç
luk-taşlığa gelinir; Camiin arka giriş kapusu. da 
bu taşlıkdadır. Tahta perdenin sağından ahşab 

bir merdivenle kadınlar mahfiline _çıkı~ 

hr; minare kapusu bu merdivenin orta 
sahınlığındadır. 

İbadet ·salını mustatil planlıdır; sağ 
duvarda beş, mihrab duvarında dört ve 
sol duvarda dört ki ceman on üç büyük 
pençere ile aydınlatılmışdır. Sol duvarda 

. açılmamış olan beşinci . pencerenin geri
sine minare kaidesi konmuşdur. Mihrab 
dışarıya çıkıntılı olup camide görülen hu
sıısiyet ş,hşab minberinin kapusunun ta
cının iki yanında tahtadan yapılmış tez
yini mahiyetde iki gemi fenerinin bulun
ın~şıdır. 

Camiin içinde .çok güzel . levhalar 
vardır, bu arada Hattat Sami'nin iki kıy
metli _levhası bilhassa kayde değer .. 

1967 yılı ocak ayında bu camii ziya
retimiz~e imamlığında Murad . Efendi 
Qdın~a bir zat bulunuyordu, müezzinli-
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ğini Bay Emin Sargın yapmakda idi; müezzin 
efendin in zevcesi Ayşe Sargın Hanım da SE:" 
vabına camiin temizliğine bakmakda idi, her 
tarafı tertemiz bir ibadethane idi. 

Camiln arkasındaki hazire pencereli bir 
taş duvar ile çevrilmiş olup hazireye camiin 
medhal kapusunun yanından girilmekde idi; 
ressam Nezih lzmirlioğ-lu tarafından lsta-nbul 
Ansiklopedisi için yapılmış resimde, iki pencere 
ortasında olan bu kapu sehven gösterilmemişdir. 

Doğancılar Meydancığı ile Doğancılar Cad· 
desine nisbetle cami bir sed üstündedir; camiin 
sağ duvarı önünde ve bu sedde iki musalla ta· 
şı vardır. 

Bu sedin arka tarafında, hazire duvan hiza· 
sında, yüzü Hacı Ahmed Paşa Türbesine bakan 
İzmirli Ali Paşanın hayır eseri klasik üslübde 
güzel bir çeşmesi vardır; mamur,: :d~wndadır, 
Doğancılar Camiine gelenlerin çôğiı.. bi.ı çeşme
nin suyu ile abdest alırlar, çeşmenin inşa ta· 
rihi 1114 (M. 1702) dir. 

Bibi.: Hadikatül Cevami n; T. Öz. b~bul Camiler!,. 

11; R.E. Koçu ve Mehmed, Koçu, Gezi Not\! 

DOĞANCILARLI Ctv AN ..:.... Geçen asrın 
ünlü şairlerinden Ayıntablı Ayni Efendi tarafın
dan bir gazel ile övülmüş bir nevcivandır; man· 
zfunede adı verilmemişdir, kelime oyunları, la· 
tif bir manayı ifade ettiğine inanılmış söz hü
nerleri ve kalenderlik nümayişleri yolunda mu· 
hayyel bir gene de olabilir (B.: Ayni Efendi, 
Ayıntablı Hasan); gazelin son iki beyti şudur : 

Garaz bu baiı Alemde beman bilı olmadır yoksa 

O servhı piyfne düımekden özge hizmetim yokdıır 

O ıôbl t.l'sküdirııı aşkı ıehhb. iıigilhiyle 
Doğancılarda AYDt line tuttum vıihıetim yokdur 

DOĞANCILAR MEYDANI ..:.. Usküdarda 
bu ismi taşıyan meşhur semtin göbeği idi; za
manımızda parka tahvil edilmiş, meydan hüvi
yetini kaybetmiş bulunuyordil.-~ki Üsküdar ile· · 
Kadıköy arasındaki ana . ca4,qf . (Doğancılar 
Caddesi) eski meydanın Kuzey~]1atı kenarını 
teşkil eder, meydanın (Şimdi tParkın) Doğu 
-Güney kenan da Belediye Sokağıdır. 

Eskiden Orduyu Hümayun şark seferleri· 
ne çıkdığında Serdarın Otağı bu meyda11a ku· 
rulurdu. !stanbu1dan Ü'sküdara geçen Serdar 

(bazan Sadırazam-Serdar) . burada bir iki gün 
kalır, son teftişler yapılır, ve Doğancılar Mey
danından Otak sökülüp Serdarın vezirlik tuğ
larının, ikinci konak yerine doğru yola çıka
rılması ile Ordunun seferi yürüyüşü başlamış 
olurdu. -

Park olarak tanzim edilinceye kadar Do
ğancılar Meydanı Usküdarın en büyük pazar 
yeri idi. Meydanın bir kenarında da padişah
lara mahsus bir. saray vardı. Şark seferine çı· 

kan orduyu ve serdarını tantanalı bir alayla 
Ü sküdara geçen padişah bu saraydan uğurlar 
idi. On yedinci asnn büyük muhariri Evliya 
Çelebi bu meydanı bir mesire olarak gösteri
yor, ve: . «Padişahlar Üsküdara göçcİüklerinde 
cümle doğancıla_r buraya göçerler~ diyor. 

DOĞANCILAR MEYDAN KAHVEHANE· 
Sİ - İkinci Abdülhamid devri sonlarında Üs· 
küdarın en namlı kahvehanesi idi; o semtde 
altı kadar kahvehane vardı, hiç biri bu mey
dan kahvehanesi· kadar şenlikli değildi; aslın
da bir han kahvehanesiydi, fakat karşısındaki 
bağçenin ortasmda ulu bir atkestanesi ağacı
nın dalları o bağçeyi şemsiye gibi örter, Üskü
darın her tarafından orada oturmak için müş
teri gelirdi. Kahvecisi de güler yüzlü, tatlı dil; 
li bir adamdı; ocakda kendisi durur, meyda.ncı
lığı oğlu yapardı, o da gaayet dilber bir gene 
idi. Meşrutiyetin ilanında delikanlı asker oldu, 
kahvehane kapandı, baba oğul kahvecileri de 
Ü sküdarda hiç görmedim. 

Vılsıf H1C 

DOĞANCILAR SARAYI -· Üsküdarda 
bu ismi taşıyan semtde padişahlara mahsus bir 
saraydı; bizzat sefere çıkmayan padişahların, 
sefere çıkan orduyu şehir dışından uğurlaması 
kadim bir devlet aıı'anesi di;. · Ordu bir batı se
ferine çıkdığında Davudpaşa $arayıp.dan, bir 
doğu seferine çıkdığı zaman da bfr Doğancılar 
Sarayından uğurlarlardı (B.: Davuôpaşa Sa· 
rayı; Doğancılar Meydanı; Orduyu Hümayun). 
Onyedinci asır ortasında Evl~ya Çelebi bu sa· 
rayın sadece adını kaydetmekle yetinmişdir. 
Padişahların av maiyetinden· olan doğancıların 
bir kısmının devamlı olarak bu Doğancılar Sa
rayında bulunduğunu söyliyebiliriz; . Evliya, 
Üsküdarın bir mesiresi olarak •gösterdıği Do
ğancılar Meydanından bahsederken : «Padişah· 
lar Üsküdara göçdüklerinde cümle doğancılar 
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buraya göçerler• dedikden sonra: «bir azim 
karhaned.ir• diyor, ifadesi çok mübhaın olmak· 
la beraber doğancılann doğan besleyip yetişdir· 
dikleri, terbiye ettikleri yerlerden birinin de 
Doğancılar Sarayında bulunduğu anlaşıhyor. 

Bu saraydan zamammıza en küçük bir iı 
kalmamışdır. Büyük Üsküdar Sarayı ile bera· 
ber kaldırıldığı tahmin olunabilir. 

DOĞANCILAR SU MAKSEMl - Onseki· 
zinci yüz yılın ilk yarısında yapılmışdır; Üskü
dar çeşmelerinden önemli . bir kısmını besleyen 
Fatma Sultan - İbrahim Paşa su yolunun Do
ğancılarda üç kola ayrıldığı taksim mahallidir. 
Bu maksem · Üsküdarın diğer tarihi sularının 
şebekeleri üzerinde benzeri bulunmayan türk 
su tevzi sistemine ait güzel bir yapıdır. Doğan
cılar parkının karşısında, açık türbe sokağının 
başında, Doğancılar caıniinin karşı tarafında

dır. Maksem ilk bakışta bir türbeyi andırır. Üs- . 
tü kurşun kaplı, yanm küre kubbeli, hafif sa· 
çak çıkıntılı, araları tuğla, ve taş örme, sekiz 
köşeli, takriben 4-4,5- metre yüksekliğindedir-. 

Sekiz yüzünden birinde küçük bir kapusu var· 
dır. Sekiz beyitlik kitabesi, her yüzünde bir 
beyit olmak üzere ve saçağına yakın bir yere 
bu sekiz cebheli binaya fırdolayı konmuşdur; 
metni asrın büyük şairi Nedimindir: 

. . 
Sehl Diri hqem şevketlô Sultan Ahmed.i Gaazi 

Ki desti lutfu hemçiin ebri nisan feyzbahşadır 

Cihanbıinı. muuffer şehriyin midlelet perver 

Ki dt\im himmeti masrafi terfihi beriyıidır 

Kılan ol şehriyi~ devleti ikbalini te'>id 
V-eziri izamı Diimad İbrihim Piıadır 

Kemill côdi ibsisıııa ol sadrı keremkirİn 

Delili ı1işeııi makbul- f,u ibı musaffidır 

Şerefibid iLlİDdh· aslı ıımma kim' tiu nıaksemden 
Bu şehri Üskiidara dahi kfilli hisse pe)'didu-

Hel-e hakka şehriyirı cibinü sadn zişim 

Bu cirl lıayri pakü bi beıleı tevfikt Mevlidır 

HüdA ikisinin de ömrü ikbillır kıla efzun 

Ki desti re'fetü ihsan.lan -eltifa mecradır 

Nedimi i·bı cirishı görünce söyledi tarih 

«Bu maksem viye mehdi eôdi İbrahim Pi!idır» 

ll41 (M._ 1728-17%9) 

Dışarıdan gelen su, bir boru ile mermer 
bir su haznesine çık.ar. Bu hazne iki bölmelidir. 
Bölmelerden birinde dışarıdan gelen su topla· 
nır, buradan diğer bölmeye geçer, bu ikinci 
.bölme de Türk su dağıtma sisteminde ayarla· 
maya uyularak üç bölmeye ayrılmıştır. Mak· 
semin bu kısmından çıkan üç su borusu Üskü· 
dar çeşmelerine yayılan üç su kolunu beslerdi. 
Halen metrukdür, 

Dr, Saadi Nazım NİRVEN 

DOĞANCILAR YANGIN TULUMBASI 
SANDIGI - Istanbulun eski tulumbacılık ale
minde Üsküdarın namlı yangın tulumbası san· 
dı.klarından biri; yalın tabanını kaldırım taşın· 
dan esirgemeyen Üsküdarlı pırpırı, bıçkın oğ· 
!anlardan pek çok seçki_n tulumbacı uşak ye· 
tişdirmiş bir sandık ve koğuşdur (B.: Tulum
bacılar);. Mahalle tulumbalarının en parlakla
rından biri olmakla kalmamışdı, Üsküdar .Daire· 
lilerin ve Üsküdar Karakollulann kat kat üs· 
tünde idi. Semt halkı zengin idi; çocukları, 
gencleri arasından tulumbacılığa hevesliler çık· 
sada sandık reisleri ana baba hatırı sayarak on· 
ları kabül etmez, sandık kolu altında daltaban 
koşdurmazdı; kaldı ki o genelerin de heves_i yü· 
reklerinde kalır, semtlerinin tulumba omuzda
şı olub ailelerini bednam edemezlerdi. · · 

Bundan ötürüdür ki Doğancılar Tulumba 
Sandığına semt halkı evladları ile rağbet gös
termedi ama, sandığı, kesesini açıp himaye etti 
ve DoğaQ.cılar Koğuşunda lstanbulun e-n kaçar
lı, koşarh tulumbacılarinı toplamaya muvaffak 
oldu; hiç bir sandık tarafından tutulmamışlar
dır; kendilerine. has terbiye ve· irfan sayesinde 
de, semtin ekseriyetini teşkil eden ümera.dam 
da dalına. iltifat görürlerdi. Bu sandıkda uzun 
zaman · Dökmeci Arab Osman ikinci, Manici 
Arab Şükrü de birinci reislik yapmışlardı, Şük
rü Reise «Küpe!i Arab» derlerdi. Doğancılar 
sandığı hafü tulumbalar devrini yaşamadı; ağır 
çardaklı sandıklar devrinin şöhreti oldu~ bu san
dığın aşağıdaki kadrolan güçlükle tesbit ede
bildim: 

Biıinçi Reis - Ara~ Şükrü 

İkinci Reis -- Arab Osman 

1; takım. - Öncüleır:_ Yere batanlı Kilçük Ali ile San

dalcı İrfan; ardcılar : Tal:>ıtiı.cı. İbrahim ile Orospu İbrahim 
2. takım - Öncüler: Sucu Kadri ile Büyük Mıi!dık; 

ardcılar: Tatar Bekiz:· ile kardeşi Abdüssettar. 

VılS1f HlC 
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DOĞANÇAY (Fethi) - Müteahhid, iş ada
mı;- 1920 de İstanbulda doğdu; Dr. Albay Ali 
Doğançayın oğludur; Vefa Lisesinde -okumuş, 
1941 de Harb- Okulunu bitirmiş, general yaver
liklerinde bulunmuş, 1954 de sihhi sebeblerle ve 
yüzbaşı rütbesi ile emekliye ayrılmışdır. Sivil 
hayata atılınca inşaat müteahhidliği yapmış ve 
kısa zamanda büyük bir servet sahibi olmuş
dur; Şişli ve Beyoğlu semtlerinde ondan fazla 
apartıman ve·sinema yapmış, bu arada Nuruos
maniyede kendi soy adını taşıyan bir Han yap
mışdır. 

· Siyasi -hayata -da .atılan .F'ethi -- Doğançay 

1960 da Cumhuriyetci Köylü. Millet Partisine 
girmiş, İstE!,nbulda . çıkan Şehir Gazetesini sa
tın alarak bu partinin ve lideri Osman Bölük
başının geniş .. ölçüde propagandasını · yapmış 
-Cumhuriyetci Köylü _ Partisinin adayı_ olarak 
Kastamonu Vilayetinden. milletvekili seçilmiş
dir; önce gazetesini. kapamış, . kısa bir zaman 
sonrada bu partiden ayrılarak meclisdeki. müs
takillere katılmış, 1965 seçimlerine yakın Ada.
let Partisine girmiş ise . de yoklamayı kazana
mamış, _ tekrar milletvekili olamamışdır. Bu .sa
tırların yazıldığı sırada Ankarada yerleşmiş .bu
·lunuyordu. 

Ata türkün manevi kızi Ülkü -Hanim ile ev
_Ienmiş, bu hammdan Ali .ve Ahmed adında iki 
oğlu dünyaya gelmiş,, i961 de boşanmış,):ıaş~a 
:bir hanım almış, yine mesud olamamiş, ayr°ıl~ 
mış, üçüncü defa zengin -hır zatin dul zevcesiy-
le. evlenmişdir. · · · 

. Hakla GÖKTORK -

DOĞANÇAY İŞ HANI,._ Nuruosmaniye 
Caddesi ile Türbedar Sokağı kavuşaği köşesinde 
-iş hanı; 5 katlı 45 odalı beton bir hah-ölup 1954 
~1955- yıllarında Fethi Döğançay- tarafında:nyap

-tırılmışdır; yerinde, -son :sahiblerinden Cevad 
Abbas Bey olmuş eski ve büyük bir koi1ak vardı. 

14 hisseli ·, bir handır ve hissedarları ara· 
sında Anadolu Ajansı da bulunmaktadır; fakat 
Ajans hisseleri karşılğı han,da !şgal _ e~tıği _.yer
lerin mülkiyetini almışchr, Doğa_nçay Hanının 
1. ve 2. katlan Anadplu Ajansıdir. Ç>bür 1,{atlar-
4a avukaf yazıhaneleri, «İstarib_ul ~eklfun» mjl
essesesi, Yeşini Yayıp.evi, lstanbu(G:unlük (}a
zete' Tekniksiyenleri Sendikası, Ka_dın Haklar.:ı.-
nı Koruma Derneği bulunmaktadır. -

Zemin katında küçücük bir pasajı yardır, 

orada da 1 terzi, 1 ressam ve 1 plak evi bulunu
yordu (1966). 

· Hakkı GÖKTfiRK 

DOĞAN N.ADİ ...,.. Cumhuriyet Gazetesi sa
hiblerinden, fıkra yazar; fıkra yazarları arasın· 
da görgüsü ve görüş ufku çok geniş, bir ha
kikatdır ki kolay yetişmeyecek, yeri doldurula
mayacak humorist; taşkın zekası, nüktedanlığı 
ve hoş sohbeti ile yakınları, dostları tarafından 
aranılan meclis adamı; türkceye hakim bir ka
leme sahih olup fıkralarında paradokslara, ga
rabetlere rastlanmaz; fıkralarını okuyanların 
·~akıl· için- yol birdir» hükmünü vermiş olduk
ları ·kanaatindeyiz; .. Cumhuriyet Gazetesinde 
günlük fıkraları «Bir Dakika» başlığı- - altında 

Doğan.Nadi 

(Resim: Sabiha Bozt:alı) 

çıkar ve «D.N.» iınzasinitaşır, «Doğan -Nadi» im
zası ile de pazar günleri «7 Dakika» başlığı al
tında fıkı:alardan mürekk~b bir sohbet yazısı 

yazar; 1913 delstanbulda doğclu, , Cumhuriyet 
Gazetesinin ·kurucusu Yunan'- Nadi Abalıoğlu
nun -oğlu, muharrir Nadir. Nadinin küçük kar
deşidir_ (B.: Abalıoğlu, Yunus Nadi, ci1d 1, say
fa 5; Abahoğlu, Nadir Nadi, cild 1, sayfa 4); an· 
nesinin a_dı Nazime Hanımdır, , lise· tahsilini ts
tanbulda -yapdı,- 1937 -de· tozanda--Siyasal -_ Bilgi
ler Fakültesini .bıtirdi. Mary . Elizabeth (Elli-ng
hansen) Hanimla evlidir; _Suzan, (doğ.· 1952) ve 
Mina ( doğ'. 1958) adınd~ iki kızı vardır. İngiliz
ce fra:nsızca ve italyanca bilir;. meslek·· icabı 
yu;rd dışında _pek çok memleket gezmişdir. 

Doğan Nadi, Türk za_rafet, ve nükte üsta-d
ları arasında anılacak -bir sim!dır : 
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İstanbul basının sıyası muharrirlerinden 
çok tanınmış Profesör Şükrü Baban bir ara bir 
günlük gazeteye hazdığı baş makaalelere imza 
koymaz ,o makaaleleri o gazete11in sahibi im-
zalar .. idi; o patron ile Ş. Baban bi rgün l:Ji.rlik

de bir lokantaya giderler; az sonra da o-raya Do
·ğan Nadi ile bir arkadaşı gelir; D. Nadi arka

dı:ışına : «Bak !.: der, Şukru Bey imzası ile ye-
. ·.• . 

k . . ' . me _, yıyor .... ». 

DOĞAN SiGORTA ANONİM ŞİRKETİ ~ 
Milli ve hususi sermaye _ile· kurulmuş büy-ük si
gorta şir:ketler'imizden biridir. Sori derecede ·_dd
dfreti ile tanmmış bir müessesedir; sigortacılt 

ğm bütün kollarında halkında mutlak güvenini 
kazanmışd~r. 

Resmi muamaleleri yerine getirildikden 
s9nra İı,,tanl;ıulda aağçekapusunda Taşhan'ın 
üçüncü katıh.da 2 şubat' 1942 bir pazartesi gü
'nü işe· başlamışdır; işleri sfrratle gelişmiş, Tür
kiyenin sigorta piyasasında en ön sıradaki mev
kiini ·almışdır. İkinci Ciha·n Harbi ve harb son
rasında dünyanın ve dolayısı ile milli ekono
mimizin geçirdiği hadiseleri ve zorlukları azim.
it: karşılamış,· bu satırların yazıldığı sırada, 
İ967, yukarda da kaydettiğimiz memleketimiz 

büyük bir sigorta şirketi olarak yirmi beşinci 
. . 

yılını· idrak etmişdir. 

Doğan Sigorta Şirketi, halen Ka
raköyde Bankalar Caddesi ile Yük
sekkaldrrım diye· meşhur Caddenin 
kavuşakları köşesindeki kendi bina-

., smda 45.000.000 'Türk lirasına varan 
sermaye, ihtiyat ve karşılıkla_rı ve 
30.000.000 Türk lirası istihsali ile nıil

. li: teşebbüsün sağlam örneği olarak 
a ı:n m ~ hizmetlerini. . görmektedir 
(1967). 

·DOGMAR KORVETİ - Bir Da
nima:rka harb gemisi olub · 1894 yı

lının kasım ayında Danimarka kıral
lık hanedan:ından Prens ·charles'ı 

· ., İstanbula getinnişdi, Salıpa:zan'.._önün-
- de demirlemiş olan geminin·kuman

dan Kapdan Hanser olup 197 tayfası 
vardı, 1200 tonluk 8 toplu bir korv~t 

· idi. Danimarka · kıralının torunu . olan 
; prense ressam Şeker Ahmed Paşa 

mihmandar tayin egilınişdi; misafiri 
Köprü, · Ayasofya, Divan Yoıu; Çen
hetlitaş; ·Bayazıd,: Seraskerlik. Daire
si, Süleymaniye, Mercan yolu ile gez
direrek: · · Mercandaki konağıhda şe
ker, 'şerbet; :kahve -ikram etmiş, oTa· 
dan da Bayazıd, Okcular, Divan Yo
lu üz~riiiden. ·Babıaiiye- götürmüş, 
Sirkeciden -bir· Tersane . İnuşwıa bini
lerek Boğaz içinde Danimarka Sefa--

Karaköyde Bankalar Cadı:UsL ile Yüksekkaldlnm , ·· 

· kavuıaiın.da Doğan ·Sigorta Şirketinin 

·: ·, · · rethanesine gidilmişdi; ertesi gün de 
... Topka'.pü' ·sara~ı :}faziiıesi . gezilmişd1. 

me~k~ 'binhı · 
(.Reııiın :' Şirke~ :arıivin~n) . 

- Doğmar · · Korveti mürettebahııa 
da· be·şer· o:kka TQrk şekeri ·-hediye 
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edilmiş, Tophanede Yamalı Hamam da-efradm 
yıkanmasına tahsis edilmişdir. 

Bibl.: Sabah Gazetesi. 

kik etmedim, fakat hem kendi muhitlerinde 
hem de bu gibi vekaayie büyük ehemmiyet ve· 
rilen 1stanbulun tulumbacı kahvehanelerinde 
derin akisler yapmışdı. 

DOĞRAMACI, DOĞRAMACILAR - Ya- 1307 senesi zilkaadesinde · (mart 1890) Kız 
pılarda kapuları, · pencereleri, kapu ve pencere Veli denilen nevhat delikanlı şu kadar yıldır 
kasalarını yapan marangoz esnafına verile gel- dükkan üstündeki odada be·raber yatub kal~.dı
miş bir isimdir; mobilya, ev eşyası marangozlu- ğı ve aguuşi muhabbetinde perverde olduğu 
ğuna «ince marangozluk» adı verildiğine göre· ustasını parasına tamah ederek kesmiş, adam
Doğramacılığa da bu sanatın kabası denilebilir. cağızın sandığındaki 150 altını alarak kaçmı:idı. 

İstanbulun eski ahşab yapılarında, bilhassa · Dükkan komşuları gece duydukları boğuk hırıl
:saraylarda, saray gibi köşklerde, yalılarda doğ- · tılardan kuşkulanınışlar, fakat gaflete düşerek 
ramacılık, küçük Türk güzel sanatlarından bi- kalkıp bakmamışlar, facia sabahleyin öğrenil
ri denilecek kadar ince, zarif ve pek kiymetli mişdi. Mevsim kış sonu, ortalık hayli soğuk oldu
eserler ortaya koymuşdur. ğu halde kaatil Vell tela§i'tıdan bacaklarma an-

Evliya Çelebi XVII. yüzyıl ortas~nda Vefa- cak pantolonunu çekebilip kaçmış, kan içindeki 
da Ekmekcizade Ahmed Paşa Türbesi yanında donunu gömleğini bile değ.ştirmemiş, sabahın 

. büyük bir miri Doğramacılar Karhanesi bulun- alaca aydınlığında bir kayığa atlayıp Üsküdara 
duğunu, burada 100 nefer doğram.acı esnafının geçmek istemiş. Kendisi fevkalade güzel, fa
~alışdığını, «Sadefkarbaşi» unva.nmı da taşıyan kat yalın ayak ve gömleği de kanlı bir gencin o 
«Doğramacıbaşııo nın da orada oturduğunu ya- erken saatde ve o soğukda bu kılıkla Ü~küdara 
zıyor. geçmek istemesi, üst~lik o zaman. için büyük 

Hicri 1139 (M. 1726-1727) tarihli bir ferman- ücret sayılan bir mecidiyeyi hiç tereddüd etme
da doğramacı dükka.nlan için şu hükümler den çıkarıp vermesi sabah nöbetindeki laz ka
vardır : yıkcılan şübhelendirmiş ve oalanı yakalamış

cDoğramacı esnafı dükkanlarında talaş bi· lar, Kız Veli de karakolda cinayetini itiraf et· 
rikdiremez; .dükkanlarında ateş yakamaz; ve , ınişdi. 
·dükkanlarında kalfa veya çırak.yatıramazlar ... •, : Bu vak'adan iki ay sonra 1308 muharremin-

de (haziran 1890) ayıiı çarşıda yine dükkan üs-
DOĞRAMACI CİVANI - Kalender ıneş- · tündeki bekar odasında tek başına yatar kalkar 

reb şairler tarafından «Şehrengiz» ·adı verilen Harun isminde 17 yaşında mürahik l;>ir oğlan, 
manzum risalelerle medhedilen esnaf güzelleri . · öteden beri pek yakın dostluğu dedikodulara 
arrısmda doğramacı civanlanna da rastlanır; • yol açmış bir sandıkcıyı yine bıçakla öldürmüş
şehrengiz yollu yazılmış ve «Hu.bannamei_ Ne- dü. Yatsıdan sonra _sandıkcının dükkanına ge
veda» adını taşıyan manzum mecmuada doğra- ce ~nsi misafirliğine gitmiş Veliniri akibe· 
nıacı civanı. şu üç beyitle övülmüşdür : tinden ibre~ dersi almayarak ve dildadesinin 

parasina tamah ederek adamcağızı derin uyku, 
~• civan kaameti gönder sunda boğazlamış, 300 ali:ıninı alarak kendi dük-
Yi bahtım sen am tez hana ıöııcler. · :kaluna kaçmış, parayı döşeme alt:rna sakladık-

::'.~t.~~ ; . dan sonra üstünden kanh çamaşırını da çıkarıp 
ilerde yok etmek üzere gizlemiş. Sandıkcıya 

· . misafir olarak, giderken ve dükkanına da kaatil 
olmuş dönerken nasılsa hiç kimse . tarafından 
gör.µhnemiş · olan Harul} ;iki gün sonra . zabıta 

__ tahkikaatı neticesinde zan üzerine yakalanmış, 

Sayam altunlan adım baıına .. 
Ondokuzana dek her bir Yaıuıa 

Ne gam lu uıağı elinde keser 
Lücüc tiifeymiı babasın keser 

DOĞRAMACI DESTANI ..... 1307 ile 1308 
senei hicriyelerinde Uzunçarşı doğramacıların
dan üç bıçkın oğlan bir kaç ay ara ile üç cina
yetin faili olmuşlardı; gazetelerin vukuuatı za
bıta sütunlarında yazılmış mıd-ır bilemem, tah-

· bu müddet içinde;.imhaya muvaffak olamadığı 
-kanlı donu ve gömleği de, .ele geçirilince cinaye
tini itirafa mecbm,:kalmışdı. 

Bu iki cinayet Uzunçarşının bütün doğra
macı genclerini ağır ve kötü bir şübhe altında 
bırakmışdı, çarşının üstüne adeta bir kabus çök-
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müşdü ki yine 17-18 yaşlarında Güreli Mevlud · kama birkaç defa dönüb dönüb ·bakm11dım. 
üçüncü cinayeti işledi. Vak'aları yukarda kısaca anlattığım için buraya 

Temmüz içinde bir perşenbe günü ogıe destanın ilk kıt'alannı aldım : 
üzeri Eyyubsultanda akrabalarından birini gö
receğini söy liyerek ustasından izin alın:ş, ve 
Veli gibi, dükkaıı üstündeki bekar odasında be
raber yattıkları o adama eğer gece gelemez 
isem merak etme cuma sabahı erkenden döne· 
riin demişdi. Fakat cum_a sabahı dönmedikden 
başka bir daha hiç. görünmemişdi. O cuma gü·nü 
de, celeb kılıklı. hüviyeti mechul bir şahsın Ey
yub arkasındaki sırtda Cellad Mezarlığı deni
len mevkide 1:iir kaç yerinden bıçaklanmış ce
sedi bulunmuşdu. Önce faili mecul kalacak bir 
cinayet zan edilmiş iken, zabtiye nedretinde bir 
zat Velinin ve Haru~un vak'alarını hatırla

mış, Mevludun kayboluşu ile Cellad Mezarlığı 
cinayeti. arasında bir münasebet aramış, ve oğ
lanın memleketine yazılan tezkireye gelen ce
vabdan Doğramacı Mevludun köyünde olduğu, 
ve İstanbuldan geldikden sonra bir tarla satın 
aldığı öğrenilınişdir. Güreden mevkuufen getir
til~n küçük delikanli cinayetini itiraf etmişdlr. 
Öldürdüğü adamın kim olduğunu bilmediğini, 
altınla dolu kesesini gördükden sonra, perşen· 
be · günü Eyyuba giderken yolda tanıc:ıdığı o 
adamın davetini kabul ettiğini, Balatda bir 
meyhanede işret ettiklerini; ve gece kır sefası 
sürerek yatmak üzere l?ittikleri ıssız bayırda 

zengin adam. sızıp uyudukdBn sonra keseyi alı~ 
kacmak istediğini, fak::ıt berikinin uyanması !le 
öldürmeye mecbur kaldığını anlatmışdır. 

Üçü de gaayetle dilber ve Uzunç9rş1lı ve 
r!"ğrı:ımacı üç ~encin bu üç cinayeti üzerlne 28 
in t'alık bir «Doğramacı Destanııı yazmışdım, 

basdınp sattırdım, çok rağbet gördü idi. 
Destan dolayısı ile başımdan şöyle bir ha

dise geçdi idi; bir gün Uzunçarşı boyunda bir 
kwıvehaneye girdim, o tarihlerde beni o taraf
larda henüz kimse tanımaz idi. Destan'.mdan 
bahsedildiğini duydum, kulak verdim. Velinin, 
Harunun, Mevludun benzeri bir şahbaz oğlan : 

- Vasıf denilen şu herifi bulsam, «Bizi gü~ 
zel yazmışsın aferin kalemine, elin derd gör
mesin» derim, ellerini öperim, sonra da «Bizi 
İstanbulda rezil ettin, namusumuz beş paralık 
oldu, işte ben de senin kanını içerim .. » derim. 
o herifi bıçaklarım! .. dedi. 

Bayağı · ürkdüm, renk vermeden kahveha
neden çıkdım; dünkü gün: gibi hatırımdadır, 
dilber oğlan bıçağı çekmiş geliyor mu diye ar-

1, Olmakda adamın gözleri ıaıı 

Dilkkaıı!ıır .kurııl:muJ karşı be karşı 

Her dilkkiıı içre bir civan otunmıı 
Güzeller pazan bu Uzunçar,ı 

2, Özenmiş bezenmiş yapffllf Yaratan 

Zeberdlest bıçicınlar lilcikcu nidaı:ı 

Gehnlş Jstıınbula tize feWar 
Kimi Amasradaıı . kimi Bafradıın 

S. Nuh Nebi pir evi bililb civelek 

Dükkanda soyunmuş bir don bir gömlek 

· Dojranuicılan gördökde sandım 

Tezfihm başında nim uryan melek 

4. Gülle topuklan sebikei sim 

Perçemin zer piisJdi.l ideyim tevslm 

Keman· ebrfllerl hem nıöjginuu 

Bihzaıl kıl kal<emle eylemiş tersim 

5. TAcı 1".u~ıdir fesi kill4hı 

Zihirde ·dıeryiyı aıkına mell4Ju 

Keştii dil ~ ider 'korsanlar 

Pi f>Grelıne ı,ııki esnaf gömribı 

6. Niga}ıında vahşet o huni pUser 

Pençe( simine almış bak· keser 

Piıesl Aııka cevrii cefidır 

Yirl gar refSdn ustasın keser 

1, Göl gtU topuklara Mı'll gözl-ere 

Mercan çakıllara tatlı sözlere 
N'igilu divete işmar gamzeye 

Aldıınma çatarsın kanlı dUbere 

8,. VAsıfi yaz artık &Urda destana 
Birkaç ay içinde kıydı tiç cana 

J)ofracılardan üç bıçkın oilan 

Simtn peııçesin1 bulayub kııniı · 

9. İkisi m'liri.hlk biri hativer 

Deste pe!ıllvıını aı,lılbaz di!iver 

Kıl kadar kusursuz o güzellerin 

Nazirin gönnemlı, bahter il hiver 

21 yaşında olan usta kaatili Veli idama 17, 
. ' 

ile 18.yaşlarmda bulunan Harun ile Mevlud da 
idama, yaşları dolayısı. ile ·yirmişer yil pranga 
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bendliğe mahkum:oldular denildi idi. . Devrin 
hükümdarı İkinci Sultan Abdülhamid .idamla
rı daima müebbed habse çevirirdi, fakat o .. za
manlar mahkumlara af da yokdu, Veli Oğlan 
asılmakdan kurtulrtıuşdur diyebilirim; eger 
zındanda ölmepı.işler ise bu üç kaatil gencin 
1909 da Sültan Reşadın cülusuna· kadar 19 yıl 
zındanda kaldıklatı muhakkakdır, yani Harun 
ile Mevlud cezalarını tam çekmişlerdir. 

Vasıf HİÇ 

DOĞRAMACI EMİN ÇIKMAZI -1934 Be
lediye Şehir Rehberine göre Eminönü Kazası
mn Alemdar ~ahiyesinin, Küçükayasofya Ma
hallesinde, bu· mahalle ile Eminsinan Mahallesi 
arasında sınır yol olan Katibsinan Sokağı üze
rindedir (B.: 1934 B. Ş. R. P,afta 2/21); yerine 
gidilip şu satırların yazıldığı. sıradaki durumu 
tcsbit edilemedi ( ocak 1967). 

DOĞRAMAC.I EMİN SOKAĞI - 1934 Be-
. . . . 

lediye Şehir Rehberine göre Boğaziçinin Rume-
li yakasında Yeniköyün sokaklarından; Yenikö
yün İstinye tarafındaki bölgesindedir, bir ara
lık sokakdır (B. Ş. R. Pafta 22/Yenikôy); yeri
ne gidilip şu satırların yazıldığı .sıradaki duru
mu tesbit edilemedi (ocak 1967): . 

DOĞRAMACI KEMAL SOKAĞI - Kasım
paşada Kadımehmed Efendi Mahallesi yolların
dan; Dutdibi Sokağı ile Arab C_addesi arasında 
uzanır; Nisa.mektebi Sokağı, Lami Çelebi Çık
mazı ve Seyyid ali mescidi Sokağı ile kavuşak
ları vardır (193,i Belediye Şehir Relıqeri, Paf
ta 16/188). Dutdibi Sokağı ta.rafından gelindi
ğine göre bir -araba geçebilecek genişlikde bo
zuk toprak bir yokuşdur, üzerine bırer ikişer 
katlı ahşab ve kagir evler görülür, kapu nu
maraları 1-19 ve 2-24 dür (teınmuzJ966). 

Hakkı GÖKTÜRK 

DOĞRAMACI MEHMED · SOKAĞI - 1934 
Belediye Şehir Rehberine göre Üsküd~rın Se- · 

lamsız semti sokaklarından; Şecaat, Kerpjçha·ne 

ve· Kuşakcı soka~lan· ·ile teşkil ettiği -_bir dört 

ağzı ile Ekmekcibaşı Sokağı arasında· uzanır;_ 

Sözebesi Sokaği ile de dörtyol ağzı yaparak ke

sişir (1934 B. Ş. R. Pafta 27); _ yerine . gidilip 

~u satırların yazıldığı sıradaki durumu .tesbit 

~dilemedi (ocak 1967); _ _ _ 

· İSTANBUL. 

DOĞRAMACI SOKAĞI - Çarşıkapusu ile 
Çenberlitaş arasında Mimar Hayreddin ·-v~ 
Emin Sinan Mahallelerinin sokaklarından; Mi
mar Hayreddin Mahallesinde Emin Si'nan Ha~ 
mamı Sokağı ile Emin Sinan. Mahallesinde Per
tev Paşa Sokağı arasmda uzanır; Gedikpaşa 
Camii Sokağı ve adı geçen iki mahalle arasmda · 
sınır olan Kara Baba Sokağı ile birer dört. yoi 
ağzı yaparak kesişir (1934 Belediye Şehir Reh~ 
beri, Pafta 2/20, Pafta 3/25). . . . ... 

· Bir araba geçecek genişlikde kabata_ş döşe~ 
li bir yoldur. -2 otel (İnkilap, Site),· 4-5 kadar 
kundura • ~ kavafiye imalathanesi, 1 kundura 

· mağazası, 1 pjskülcü ve 1 pide "'. lahmiacun fırı~ 
m vardır; kapu numaraları 1-29 ve 2-28 dir 
(mayıs 1966). 

Hakkı GÖKTÜRK 

DOĞRAMACI ŞAKİR SOKAĞI - 1934 Be• 
lediye. Şehir Rehberine göre Taksimin Şehid 
Muhtar Bey Mahallesi sokaklarından; Kereste
ci Receb Sokağı ile Kapanca Sokağı arasinda 
uzanır, Fındık Sokağı ile kavuşağı vardır, Cev
za· Sokağı ile de· dört yol ağzı yaparak kesişir 
(1934 B. Ş. R. Pafta 19/147); yerine gidilip şu 
satırların yazıldığı sıradaki durumu tesbitedi, 
lemedi (ocak 1967). 

DOĞRAMACI TEKKESİ - Kasımpaşada 
Zınd_an A:ı;-kası denilen mevkide ayin günü çar:
şanba ôian hır kaadiri tekkesi idi; yeri 1934 Be
lediye Şehir Rehberine göre Kadımehmed Efen
di Mahallesinde Seyyid Ali Mescidi Sokağında" 
dir; ~hşab bir bina idi, çok harab durumda ikeri. 
·1:937-1938 yılları arasında yıkılmışdır; tekkele
rin kapatıldığı sırada son şeyhi -Cemal Efendi 
adında bir zat idi. Haziresi perişan bir halde 
durmaktadır; Üsküdarlı Ahmed Münib -Efendi 
taraffndan 1307 (1889-1890) da neşredilmiş 

«Mecmuai Tekaya» da bu tekkenin şeyhi olarak 
Sadık Efe:n_di adında biri gösterihnişdir; bu ri
salenin neşrinden bir sene soma vefat etmiş 

olan bu şeyhin kabir taşının kitabesi şudur : 
,,Kasımpaşada Doğramacı Ahmed Efedi Derga
hı: şerifi • post ·nişini ta-rikatı aliyyei kaadiriye 
meşayihinden merhum hattat Esseyid Eşşeyh · 
Osmari Sadık Elgavsi el kaadiri ruhuna elfa
tiha; 1308 (1890-1891) ». Bu kitabeden dergahın 
banisinin adı da öğrenilmektedir. 1966 yılında 
tekkenin arsasında briketten yapılmış bir gece
.kondu bulunuyordu. 

Hakkı GÖKTÜRK . 
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DOĞRUER (Receb) - Gedikpaşa çarşısın

d_a bir manav; 1912 Adapazarında doğmuş, 11-12 
yaşlarınd·a lstanbula gelerek Gediltpaşada çı- _ 
raklıkla başlamış ve kırk yıldanberi aynı çar~ , 
şıqa bulunan Recel:, Doğruer :1.76 boyunda 90 
kilo ağırlığında 1963 yılında 70 santim uzunlu
ğundaki yasdıklı bıyıkları ile İstanbul, Türkiye 
ve hatta Dünya bıyık .şam:p_iyo~luğu iddiasında_ 
bulunmuşdur; Bıyıklı Recebi heyecanla hare0

• 

kete geçiren, gazetelere baş vurarak bıyıklarını_ 
nümayiş ile teşhir etmesine sebeb, aynı yıl için
de bir hindlinin,66 santim uzunluğundaki bıyık
ları ile dünya şampiyonluğu iddiası haberidir .. 

Fakat,- bıyıkları için «Hayatımın· gururu» 
diyen ve - Yeni Delhide mahallebiçilik yapan-_ 

, fıindli Sadzu Ram ile, Topkapusu Sarayı Müze
sinde gördüğü bir Yavuz Sultan Selim resmine 
özenerek bıyık bırakmış olan Manav Recebin 
bıyıkları, çeşid resimlerde de aydın olarak gö_- -
rülür, has bıyık değil, bizde eskiden bilhassa
yeniçeriler tarafından rağbet görmüş -« Yasdıkh 
bıyık»dır; bıyığı gaayetle uzt!n: gösteren bıyık 
kılları değil, çene altmdan öte bıyık gibi bu
rulmuş sakal kıllarıdır; böyle yasdık bıyıklar 
nümayişde _işe yarar· ise de şampiyonluk bahis 
konusu olunca,· sakal teli ile bi.yık yarışmasına 
girilmez. B,ıyıklı Receb gazetelerde resimleri 
basildıkdan sonra bıyık · şampiyonluğu iddiası
ni-ri yanında dükkanınınreklaını fırsatını kaç_ır
mamış, yasdık bıyıklı :sempatik başının resmini 

DONYA YA MEYDAN OKUYAN 
SIYIK ŞAMPiYONU 

RECEP OOĞRUER 
BiYIK:70 YAS:~1 

-~D-o"""ö.._R-_u_ı.._u-.K-fi.li_A_N_A_v_ı....,,,,._ 

Ged!Kpaşa lstanouı Tel, 22 8216 

Bıyık Şampiyonu Rt!eeb Doğruer'in reklam kartı 

DOĞRUL (Ömer Riza) 

taşıyan kartondan reklam kartları basdırıp da
ğıtmış, resminin üzerine «Dünyaya meydan 
okuyan Bıyık Şampiyonu». ibaresini yazdırır 

iken altına_ da ç~rşısını,_ dükkanının adını ve -
hatta telefon numarasıı;ıı koymayı unutmamış
dır (1964). 

_DOĞRUL' (Ömer Riza) - Türk mütefek
kiri,· ünlü yazar, müter!!İın, gazeteci; islami ilim-· 
lerde derin bilgisi ile tanınm~ş olub «_Tanrı 

buyruğu» adı Kur'anı Kerim muter_cimi;_ işte _bu 
büyük adamın tek s_atır He de.olsa Türk Ansik
lopedisinde ve_ İsl~m Ansiklopedisinde bir hal 
torcürnesini bulamadık. Hayatının son y'ıllarin
da Cumhuriyet Gazetesinin yazi ailesi içinde bu
lunmuş olan Ömer Rıza Doğrul 1950 seçiminde_ 

-_ Demokrat Partinin adayı olara~_ Konya Vilaye
tinden milletv~kili seçilmiş ve 1.3 mart 19_52 _per
şenbe günü de _İstanbulda vefa\ etmişdir. İlim 
ve irfanın_ı süsley!;ln tevazuu ile, rindane ve ka
lenderane hayatı ile çok çok gen{ş bir alemde 
sevilmiş _ve_ daima -en samjmi hürmeti .görmüş_ 
olan bu Ünlü yazarın _ölümü büyük bir teessür 
uyandırn:ıışdır; · muhterem naşı .Bayazıd _ Ca.miin
den bir cemaati kübra ile kaldırılarak Edirn·e 
kapusu Mezarlığın,;:ı._ defnedilmişdir. Aşağıdaki 

satırları Ömer Rızanın fikir .arkadaşı Zafer 
Hasanın; 14 niart 1952 cuma günü tarihli Cum
huriyet Qazetesinde yayın,lç1.nmış bir yazısından. 
alıyoruz: 

«Ömer Rıza Doğrul,münevverlerimiz arasın
da islam dinini çok iyi tetkik etmiş, · ayrıı zaman 
taassuba kaçmamış bir mütefekkirdi. İlmi sa
hada İzmirli İsmail Hakkı ve Aksekili Hamdi 
Hocanın vefatından sonra memlekette is lam 
dinini, bugünkü telakkilere göre Ömer Rızadan 
daha iyi anlayan ve anlatan başka bir alimimiz 
yoktu. Ömer Rıza dünyaya gerçek bir vazife 
yapmak için gelmiş adamlardandı: -Bu vazifeyi 
hiç şaşmadan, yorulmak bilmez bir gayretle 
başardı. 

_ «1924 te İstanbula ilk geldiğim günlerde 
şarkı tanır, lisan bilir gene islam mütefekirleri 
ile tanışmak istediğim. · zaman bana Mehmed 
Akifin damadı Ömer Rızayı tavsiye ettiler. O 
zaman Ömer Rıza, Tevhidi Efkar gazetesinde 
ve Sebilürreşad mecmuasında yazıyordu. 

«Şark meseleleri, bilhassa o senelerde Hin
distan, Irak, Suriye ve Mısırda Türk inkilabla
rının yarattığı akislerden mütevellid kaynaş
mal-arın sebeblerini vukufla tahlil etmiş, kurtu-
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luş çarelerini çok iyi düşünmüş ve onlann da
valarını benimsemiş bir Türk genci ile karşı 
karşıya idim. Bilhassa Hindistan milli mücade
lesindeki Hind müslümanlannın rolünü çok iyi 
takdir etmiş bir münevverin vukuf ve salahiye
tile konuşuyorduı 

_ «Bu suretle tanıdığım Ömer Rıza Doğrul 
memlekete ve bilhassa münevver gencliğe hiz
met edebilmek için islam tarihine dair Ordu di
linde yazılmış olan bazı kıymetli eserleri türk
çeye tercüme ettirmek istedl Merhum, Ordu 
lisanını bilmediği için bu hususta kendisine yar
dııiı etmemi teklif etti. 8 cildden ibaret olan 
cAsrı Saadet> tarihi ile •Hazreti Ömer. ve 
«Kur'an nedir• adındaki eserleri ingilizceye ter
cüme ettim. Ömer Rıza Doğrul bu esederi İn
gilizceden türkçeye çevirdi. Bundan. başka Hin· 
distanda ingilizce olarak yazılmış islim tarihi· 
ni türkçeye tercüme etti. Bunu müteakıb «Tan
n Buyruğu» adı altında Kur'anı Kerimi dlllmi
ze çevirmek gibi muazzam bir eseri meydana 
getirdi. Münevver geJ}cliği alakalandıran arab
ca kitabları Mısırdan getirterek bunları türkçe
ye çevirdi. Yeni Türkiyeyi, ve inkilabları Mısı
ra_ tanıttırmak için Mısır gazetelerine muhabir
lik etti. Arada dünyaca tanıtımı§ başka eserleri 
de tercüme ettiği oluyordu. Hindistan istiklal 
mücadelesinde rol almış oianların . Hind - İngi
liz mahkemeleri huzurunda yaptıkları müdafa
aları türkçeye tercüme etmek suretile Hhıdis
tan davasını Türk umumt ef~arına tanıttı. Cum
huriyet Gazetesi yazı ailesine· katıldıktan sonra 

Öm~ Riza Doğnıl 
( Resim : · Sabiha · Bozcalı) 

bir Ortadoğu seyahatine gönderildi. Bu seyaha· 
ti sırasında merhum, Ortadoğuyu alakadar eden 
mevzuları tetkike fırsat buldu, Arab memleket- · 
]erini ya.kından · tanıdı. Abdurrahman Azzam · 
Paşa, merhum Kral Abdullah, eski Suriye Cum- · 
hur Başkanı Haşim Attaşi ile şahsi dostluklar 
tesis etti. Bu zevatla yaptığı müla~tlarda Tür
kiye ile Arab memleketleri arasındaki dostlu;. 
ğun lüzumundan ve inkişafından bahis konuş
malar yaparak onları iknaa çalıştı. Yalan, ve · 
Ortadoğu .hakkında yaptığı etüdler sayesinde · 
TÜ.rkiyede şark ve islam alemine aid en salibi-

. yetli muharriri oldu. 

•Bir ara «Selametı. mecmuası çıkardı ve bu 
dergide Pakistanın milli şairi İkbalin, «İslam 
felsefesi» ve •ileri hareket. isimlerindeki kon" 
feranslarmı tefrika etti. Merhum bu teşebbüsi
le islam edebiyatından yeni örnekler vermiş 
oldu. lliın ve kültür sahasındaki bu vazifesini 
çeyrek asırdan fazla bir müddet, hedefinden 
asla şaşmadan ve kimseden mükafat bekleme· 
den yorulmak bilmez bir azimle başarmağa de
vam etti. 

. 1950 seçimlerinde Konyadan milletvekili 
olarak seçildi. İlim sahasında olduğu gibi teşrii 
hayatta ve bilhas:Sa Millet Meclisinin Dış İşleri 
encümeninde YakındoP,Uya aid bilgisinden isti· 
fade edildi. Akara.da kurulan Türkiye - _Pakis~ 
tan Kültür Cemiyeti başkanı oldu ve bu iki dost 
ve kardeş memleket arasındaki kültürel müna· 
sebetleri takviyeden bir an geri durmadı. 1951 
de Pakistanda toplanan İslam kongresine Türk 
delegesi olarak jştirak etti ve oTada Türkiyenin · 
basardığı inkilablan ve elde ettiği terakki ham· 
lelerini bütün islam memleketlerinden gelmiş 
olan delegelere izah etmek · suretile mevcud 
yanlış fikirleri tashihe çalıştı ve, muvaffak da 
oldu. 

«Merhumun milli kitabhanemize · ka~_ 
iandırdığı eserler elli cildi bulmaktadır. Bun· 
lar meyanında kaympederi Mehmed Akifin 
«Safahatı. adlı eseri de yeni harflerle ve ken· 
disinin bir önyazısiyle yayınİanmıştır. 

Ömer Rıza Doğrul, ilmi hüviyetile olduğu 
kadar içtimai çehresile de mümtaz · bir insandı. 
Temiz bir kalbi vardı. Halcika.tlı . bir do_st, müş
fik bir aile babası idi. Düşkünlere, kendisi mü· 
zayakada bulunduğu anlarda bile yardım et
mekten geri kalmazdı. Sağlam bir iradeye ma
lik, idealik sadık, gayesi uğruna her türlü fe-
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dakarlıkları tereddüdsüzce göze alan . bir karak· 
tere malikti. Fakat ondaki bu azim ve irade 
kudreti, Ömer Rıza Doğrulun çok mütevazi ve 
o nisbette çelebi bir ömür sürmesine hiç bir za· 
man mani olamadı. 

«Çok konuşmazdı. Fakat konuştuğu zaman 
muhatabını, ilim ve fazileti sayesinde kısa za· 
manda ve koiaylıkla ikna ederdi. Bunca fazlı· 
na rağmen kabuğuna çekilmiş, kütübhanesine 
kapanmış bir alim hüviyetile hiç bir zaman kar· 
şımıza çıkmadı• (Zafer Hasan, Cumhuriyet 
Gazetesi) . 

DOĞRU MUVAKKİT CADDESİ - Boğaz
içinin Rumeli yakasında Emirganın sokaklann
dandır; 1934 Belediye Şehir Rehberine göre 
yalı boyunda meşhur çınar altı kahvehanele· 
rinden, Emirgan Camii önünden köyü:ri gerile
rindeki kırlığa doğru uzanır; Emirgan Mekte
bi Sokağı, Emirgan Hamamı S_ökağı. Emirgan 
Mektebi sokağı ve isimsiz bir sokak (yerinde 
Eınrgan Tekkesi Sokağı) ile kavuşakları vardır 
(1934 Belediye Şehir Rehberi, Pafta 22/Emir· 
gan). Yalı boyundan gelindiğine göre sağ baş
da Muvakkithane, sol başda Emirgan Camii ve 
Cadde ortasında da Birinci Sult~n : Abdülhami
din hayfr eseri Emirgan Meydan çeşmesi vardır. 
Caddenlıı bu alt başı çınar ~ğaçlan ile kaplı
dır, meydanıinsı bir açıklıkdır; zemini paket ta· 
şı döşelidir;· ·sonra daralır ve bir araba geçecek 
genişlikde devam eder; 2-3 katlı ıınşab ve be· 
to:ı;ı evler arasından geçer, ve dikleşir, bir yo· 
kuş olur. Bu satırlann yazıldığı sırada Camiin 
meşrutası Etnirgan Muhtarlığı, Muvak~ithahe 
de '.Emirgan Genelik Kulübü olarak i·, kullanılr 
yordu; Emirgan polis karakolu ile P.T~Tı bina
ları da bu .cadde üzerinde idi; çınaraltı .denilen 
caddenin a.It başı, o mevkiideki kahvehaneler 
tarafından ·yazlık kır kahvesi gibi kullamlıyor· 
lu. (B.: Emirgan) Bu cadde üzerinde 2 kahve· 
hane, .3 lokanta, 2 berber, 1 kadın berberi, 3 
bakkal, 1 terzi, 2 kuru sistem esvab temizleyici· 
si, ve 1 eczahane vardır; kapu numaraları 1-.-45 
ve 2 78 dir (mayıs 1966). 

Hakkı GÖICTURK 

DOĞRU SOKAK - 1934 Belediye Şehir 
Rehberine göre Yeşilköyün yollarından; köyün 
batı kenarında Ümraniye Bostanı Sokağı ile 
Çekmece Caddesini Ümran Sokağına bağlayan 
isimsiz bir yol arasında .uzanır, Güvercin Soka
ğı ile kavuşağı vardır; Orhan Gazi Sokağı ile 

dört yol ağzı yaparak kesişir (1934 B.Ş.R. Paf- · 
ta 13); yerine gidilip şu satırların yaz!1dığı sıra

daki durumu tesbit edilemedi (ocak 1967). 
DOĞRUSÖZ (İrfan) - Tıb doktoru; 1927. 

de Malkarada doğdu, ticaret ile meşgul Muhlis 
Doğrusöz adinda bir zatın oğludur; ilk tahsilini 
doğduğu kasabada yapdı, 1941 de ailece lstan
bula gelip yelleşdiklerinde Vefa Lisesinde oku-
du, İstanbul Tıb Fakültesini bitirdi (1956); 1958 
Amerikaya giderek hastahanelerde staj gördü, 
1964 de Vatana döndü Haydarpaşa Numune 
Hastahanesinde imtihan vererek .. · ihtisas diplo
ması aldı. 

1965 de mesleğinin henüz ilk kademelerinde 
bulunan bu gene hekim musiki aleminde sesi
nin güzelliği ile tanınmış bir sanatkar bulunu
yordu. Musiki ile meşguliyeti çocultluk· çağında 
başlamışdır; lise tahsilini yaparken üç yıl . İs· 
tanbul Belediye Konservatuvarının Türk Mu
sikisi Konservatuvarında La.ika Karabeyd~n 
feyz aldı, yine orada Dürrü Turan, Hafız Yaşar 
Okur, Ekrem.Karadeniz ve Emin Ongadan msf 
ke devam etti; imtihan ile lsta11bul Radyosuna 
intisab etti; bir ara · İstanbul Belediye Konser
vatuvarn:ıın icra heyetinde bulundu'. Amerikada 
bulunur ik~-!1. Carnegie Hail musijd salonur.d.a 
Dede Efendi, ve Itrinin eserlerinden mürekkep 
bir program ile bir konser verdi ki bu meşhur 
musiki salonu · Türk musikisine ilk defa olarak 

. ~ . . 

açı4tıış oluyordu. 
Hakkı GÖKTORK 

DOĞU (Vaşar) - Sırtı yere gelmemiş peh· 
livan; Türk · güreşinin niümtaz temsilcilerinden 

Yaşar Doiu 
(Resim : Sabiha Bozcalı) 
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ve . çlünya şampiyonlarından, yalnız gür:eşdek~ 

bilgisi_, -hüneri ve ac\ l.rnvveti He değil, temiz·ah
lakı ve dürüst ahvali ile cie sportmen; i913 de 
Samsunda bir köylüolarak doğdu, güreşe 7 ya
şında, köy çayırlarında arkadaş ve .akranları 
ile başladı, vücudunun muhteşem ·pehlivan yi.-
pısı ilk defa, askere-alındığında Ali Hikmet Pa-· 
şanın gözüne çarpdı, o zaman sporkuri.lmU baş
kanı olan bu genaralin_ teşvik ve himayesinde 
çalışarak 1938 de Türkiye Şampiyonu oldu, 1939 
da Oslo'da yapılan Avrupa güreş şampiyonlu
ğuna katıldı, finalde ekseriyet k~rarı _ile yenik 
sayildığı için Avrupa ikincisi oldu; i946 da Av-. 
rupa serbest güreş şampiyonluğunu kazandi; 
1948 de Olimpiyad, 1951 de 'Dün.ya Şam,piyonu 
oldu; 1954 kalb hastalığı q.olayısı.ile cie gür~i 
terketti; güreş antrenörlüğü yapmaya başb,ıdı 
ve pek çok gene yetışdirdi. Çağdaş p·ehliva_n}ar .. 
arasında bütün _Türk milletinin sevgisini kazan-. -
mış pek şöhretli bir kibar sportmen sirp.a olarak 
1961 de bir kalb krizi. sonunda Ankarada ve/a;t 
etti; evli ve ikisikız_üçü oğian beş evla.el sahi.
biydi, oğulla.rının isimleri Gazanfer, Zafer ve 
Muzafferdir. 

DOĞUMU KONTROL _: Zamaniniizın söz
de önemli davalarından biridir; dü-nyada ve do~ 
layısi ile memleketimizde nüfus artması ile do
ğacak ekonomik sıkıntilatı önlem.ek için tıbbi 
yoldan kadınların: çocuk doğurmasını önlemesi 
düşü!1ülmüş ve bazı ilaçlar, hapİar yapılmış ve 

cAF-

., İŞ'fANBU~ 

hatta bunları tatbikedenl~r de olmuşdur. Bu me
sele bu İstanbul Ansiklopedisinin konusu dışına 
da, kalmakla- beraber Büyükşehit mizah yaz11r-, 
ları, karikatüristİeri ve. miza}) mecmuaları için 

,bir mevzu olmuş, pek çok fıkral.ar yaz~Imış, ka-: 
. rikatürler yayınlanmışdır. 

Burhaneddin OLKER 

'YAZISIZ' 

Doğumu Kontrol _Karikatür. konusu 

(Cafer Zorlu, Akb~ba Mecmuası, 1964) 

D,OHSSON - (lngace 
Möuradgeı.:ı.) - Ermeni 
asiUı müsteşrjk: (d6ğu 
bilgini) ve dipla:ma.t, 

· asıl ermeni soyadı Lö
. si..uiyandır; 1740 da !s

tanbulda doğdu, .. babası 
İimi~de İsveç konsblos-
1 uğu yapmışdır; tahsili~ 
nf Avrupada yapdı, Tür
. kolojf ilzer.inde çalışdı, 
1,795 de İsveçin İsta'ubul · 
elçisi oldu; 1807 Parisde 
öldü. 

-~YVİVl~AR°'-SUN H,4N61 BlRİNılCONTROI. çDE'rlNI.!. 

O asırda Türkiyenin 
toplum hayatından, ge~ 
!enekler, adetler. kıya

fetler ve müesseseler
den bahseden ve «Tab-Doğllmu Kontrol Karikatör konusu· .. 

, (Cafer Zorlu•; Akbaba Mecmaası, 1964) . bau general de.l'Empire 
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Othoınan» (Omanlı İmparatorluğunun :.Geıiel 
Tablosu) adı le bir eser yazdı, 7 cild üı.erine · 
1824 de Parisde basılan bu eser müellifine öl
mez bir. şöhret sağladı; bu ünlü eser yine o -de
virde yapılmış - gravürlerle· resimlendirilmiş· 

olup bu resimler zamanımızda ayrıca kiyhletli 
vesikalardır. 

Bibl.: Türk Ansiklopedisi. 

DOKSANDÖRTLÜLER .VE 94 KIŞLASI· 
NIN HACIBEKTAŞ VEKİLİ - Yenlçeri Ocağı· 
nın 94. Ortası Haliçde Karaağaç ve civarının 
muhafazasına memur .idi. Yeni Odalar denilen 
Aksaraydaki büyük yeniçeri kışlasında bu orta
nın efradına tahsis edilmiş koğuşlar, bütün em~ 
sali gibi «94 Kışlası» diye anılırdı. 94 Kışlasında 
pek -mükellef döşenmiş bir oda,. bu odada da 
«Vekil Postu» diye _amlan bir ·şeyh makaamı 
vardı ki İstanbuldaki. bütün b_ektaşi tekkeleri
nin babalan arasından _en yaşlısı daima Kara· 
ağaç Bektaşi Tekkesinin babası olur ve «~facı 
Bektaş Vekili» unvanını alırdı, onun vefatında, 
yerini İstanbulun diğer bektaşi tekk~lerinin -- en 
yaşlı babası alırdı. Y~niçerilerin ananevi mera
siminde· bektaşiliği Karaağaç Tekkesinin babası 
temsil eder, hatta ihtilal meclislerine bile ka
tılırdı, Yeni Odalara geldiği zaman da 94. Kış
lasındaki makaamına i·nerdi, bu kışlada Vekil 
Postu hizmetine 12 . nefer civelek mahbub talı· 

sis edilmişdi ki bütün ortaların efradı arasından 
seçilirlerdi ve isimlerinin de Ali olması şarttı; 
bu geneler kendi kendi .mensub oldukları or· 
talarda da «Post Alisi» diye · anılırdı. Kara· 
ağaç Bektaşi Tekkesinin· kaba hizmetlerini 94. 
Ortanın Karaağaçdaki kolluğunun efradı gö
rürdü. 

1826 da Yeniçeri Ocağı kaldırıldığında ts
tanbulda bütün bektaşi tekkeleri de kapatıl
mış, bir kısmı yıkdırılmış, ba~alar ve mürid· 
ler de sürgün edilmişdi. O sırada Karaağaç 

T~kkesinde ve 94 Kışlasında Hacı Bektaş Ve
kili olaıı İbr~him Baba da ·sekiz nefer namlı 
müridi ile Anadoluda Birgi kasabasına gönde
rilmişdi (B.: Yeni çeri; Bektaşi). 

DOKSANÜÇ MUHACİRLERİ Hi!!ri 
1293 ve miladi 1876 Türk - Rus harbinde Bul· 
garistan Türklerinil\. büyük kaafileler halinde 
önce Batı Trakyaya ve bilhassa İstanbula hic· 
reti, yine o muhacirlerin ağzı ile «Bozgun» di-

ve· anılır. Bozgunun yakın: geçmişdeki tarihi•· 
niizde çok acı hatıraları ·vardır. 

Abdürrahman" Şere{ Bey (B.: Abdürrah
maıi Şeref Bey, cild 1, sayfa 163) şunları yazı
yor : « İstanbİ.ila. gelen ikiyüzbinden fazla 

.! 

·,, 

11 I' 
:·,1 il ·\ . 

İstanbul& bir Doksanüç Muhaciri tipi 

(Resim.: C. Biseo, 1877-1878) 

Rı..ti:neli muhacirleri kar ve buzla örtülü sokak
lara. ve meydanlara sefil ve sergerdan yayıldı· 
lar; soğuk-dan ve donmadan kurtarılmaları için 

.. İstanbul · halkı evlerini açdı, hükfunetde umu· 
mi binalarla bazı camileri muhacirlerin iskanı· 

· na tahsis etti ... İstanbul ehalisi Fatih, Bayazıd · 
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ve Sultanahmed meydanlannda,n ve Sirkeci 
istasyonun . yarı donhıuş muhacir çocuklarını 

omuzlarına alarak evlerine taş]fdı, kendi ge
çim sıkıntısını unutmuş, · o yavrucukları besle
meye ve giydirmeye çalışırlardı ... ,. (Tarih 
Musahebelere, 276). 

Midhat Cemal Kw1tay _ da «Üç Istanbul» 
isimli Romanına Bozgunun tasviri ve Rumeli 
muhacirlerinlıı ahvalini -naklederek b~şlaıriış
dır. · 

İstanhulda hamiyet sahibi zenginler ve ri· 
cal arasında konaklarına 150-200 muhacir alıp 
besleyenler olinuşdur. Sulhun · akdinden sonra 
bu muhacirlerin büyük bir kısmı memleketle· 
rine dönmüşler, İstanbulda yerleşip kalmışlar,. 
hatta «Muhacir Mahallesi,. · adı ile mahalleler 
kurulmuşdur ki bunlardan biri Anadolu yaka
sında Göztepe hala aynı ismi taşımaktadır, sa
kinlerinin çoğunluğtı. da Doksanüç muhacirleri-
nin torunlandır. · · 

İstanbulda yerleşen Doksanüç muhacirleri· 
nin büyük şehirde tutdukları başlıca iki iş ber· 
berlik, berber-kahvecilik ile . arabacılık, araba 
sürücülüğü olmuşdur. 

DOKTOR AHMED PAŞA SOKACI - 1934 
13elediye Şehir Rehberine · göre Fatihin Şehre
mini Nahiyesinin Arpaeınini Mahallesi sokakla· 
rından; Gureba Hastahanesi Caddesiile Vatan 
Caddesi arasında uzanır · iki dirsekli bir sokak· 
dır. Gureba Hastahanesi Caddesi ile cilan 'kavu· 

şağı, adı geçen rehberde Valde HastahanesL_:ırlı 
ile gösterilmiş Aşağı Gureba Hastahanesinin_ he
men yanı başındadır; Bezmialem Caddesi de 
Gureba Hastahanesi Caddesi ile dört yol ağlı 
yaparak kesişdikden sonra Doktor Ahmed P:ışa 
Sokağına bağlanır (1934 B. Ş. R: Pafta 10 18~); 

· yerine gidilip şu satırların yazıldığı sıradaki du
rumu tesbit edilemedi (ocak 1967). 

DOKTOR EMİN PAŞA SOKAĞI - Emin
önü İlçesinin Alemdar Nahiyesinin Alenıdar 
Mahallesi sokaklarından; Divan Yolu iİe Çatal· 
çeşme Sokağı arasında uzanır . (1934 Bele:liye 
Şehir Rehberi, Pafta 2/15). 

Bir araba geçecek genişlikde, kabata~ dö
şe!i ve bir kaç defa kırılan bir sokakdır. 

Divan Yolu tarafından gelindiğine göre sağ 
köşede bir benzinci ve tam karşıda da; ilk dir
~ekde, Acısu Hamamı vardır; müsteciri her ne 
sebebden ise adını «Park ·Hamamı» olarak de· 
ğiştitmişdir. Bir kahvehane, Küçük Aydın Mat
baası, Hadi Atagün Matbaası, 1 kömürcü dük" 

· kanı görülür. Kapu numaraları 5-7 ve 2--8 dir 
(Mayıs ı966). 

Hakkı GöKTORK 

DOKTORLAR, TIB DOKTORLARI - -
Türk Tababetfrıin bir tarihç~si bu İstanbul An
siklopedisinin konusu dışındadır; Büyük Türk 
İstanbul, fethinden zamanımıza kadar Türk he· 
kimllğinin gelişdiği bir belde olmuşdur ve yüz 

. Doktor karikatür konusu : «Doktorlar iki ~ft pabuç 

parasına ça),ışıyonız dediler, -Gazeteler- (Nehar Tüh· 

lek, Akbaba Mecmıwıı, 1963) \ : 
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yıllar boyunca İstanbulda büyük hekimler, tıb 
doktorları yaşamışdır, ki . çoğ~mun hal terce
meleri bu ansiklo.pedide kendi adları ile tesbit 
edilmişdir. 

1966 İstanbul telefon rehberinde 2257 tıb 
doktoru adı bulunmaktadır. Telefon almamış 
olan doktorlar da olabilir; adı geçen rehberde 
doktorlar ihtisaslarına göre şöyle ayrılmış· 

!ardır: 

Ağız ve Oene Cerrahisi Mütehassıslan ................. • 2 

Anestezist doktorlar ....................................... 14 

Asabiye, Sinir ve Ruh Has. Mütehassıslan ;........... 77 

Bakteriyolog Doktorlar .................................... 41 
Bevliye Mütehassısları .................................... 29 

Beyin CeıTahisi Mütehassıslan ........................... 6 

Bu.la!iıcı Hastalıklar Mütehassısları ................. ~... 2 

Cild ve Zührevi Hastalıklar Mütehassıslan ............ 47 

Çocuk Hastalıklan Mütehassısları ... '..................... 144 

Dahiliye Mütehassıslan . . . . . . . . . . . . • .. . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . 532 

Diş Doktorlan ......................... ., .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . 455 

Doğwn ve Kadın Hastalıklan Mütehassıslan ......... 200 

Estetik ve Plastik Cerrahi Mütehassısları ..• . . ... . . . . 3 

Fizikoterapist Doktorlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 17 

Göğüs Hastalıkları Mütehassısları. . • . . • .. • . . • • . .. .. . .. .. .• 34 
Göz Hastalıkları Mütehassısları ........................... 53 

' . 
IIljiyen. :ıı,1ütehassısları . . . . . . • .. . . . .. • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 8 

Kalb Haştalıklan Mürehassısları • . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Kulak, Boğaz, Burun Hasta. Mütehassısları. .. .. . . .. . . . . 53 

Operatörler ;.................................................. 152 

Orfupedi ve Çocuk Cerrahisi Mütehassıslan . . . . . . ••• • . . 17 

Pataloglar . . .. . .. . . ... . . . . . .. . .. . •. .• . . . .• • . . ... •. . . . . .. . ... .. . . • 6 

Prati_siyen Doktorlar . •. .. .. . ... .• . ••. . . . . .. ... .•. • . . . . • . . . . . .. · 280 
Rehabilitasyon Mütehassıslan . . . . . .. ... . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . 1 

Rcıntken Mütehassısları .................................... 80 

Fetihden bu yana İstanbul Tıb Medrese
shıden pek seçkin hekimler yetişmiş, bunlardan · 
bir kısmı ilmiye mesleğinde kadıaskerliğe ka~ 
dar yükselmişlerdir. Fakat Tanzimata kadar ge· 
Ç1:;n dört asır içinde İstanbul hekimlerin.in ço-

.. ğuıiluğunu yabancı ve azı:nlıklardan gayri müs
limler, bu arada bilhassa. mu.seviler teşkil etmiş
dir; bu gayri müslim hekimlerin arasında ih· 
ticla edenler de pek çok olmuşdur (:a.: Hekim, 
Iİekimbaşı). 

Burada önemle kaydederiz ki milletler ara
sı.. tıb aleminde memleketimizden büyük otori· 
t.eler gayri müslim azınlıklardan değil, müslü-

maıı Türk doktorları arasından yetiş~işdir; 

Türk Milletinin yüz akı olan simalardır. 
Hü&nü KINAYLI 

DOKTOR.OĞLU (Siiın.1) - Tanınmış iş ada
mı; seyahat acentası ve nakliyeci; 1904 de İs· 
tanbulda doğdu, Mehmed Halid Bey adında bir 
zatin oğludur; Ayasofya taş mektebinde, Men
bai İrfanda, Robert Kollejde okudu (1918); bir 
ara Urfa Lisesinde fransızca muallimliği yapdı, 
benzin ve otomobil malzemesi satıcılığı ile uğ
raşdı; sonra İstanbulda Doktoroğlu Umumi 
Nakliyat ve Seyahat Şirketini, ve izmirde Ege 
Turizm Nakliyet Şirketini, ve yine İstanbulda 
Doktoroğlu Turistik Otobüs Şirketini kurdu. 

Behiye (Abacı) Hanımla evlidir; beş evlad 
sahibidir. İngilizce, fransızca bilir; Amerikada 
A.S.T.A ve Alınan D.R.V Seyahat Acentala:rı 

Derneği üyesidir; 1947-1961 yılları arasında 

muhtelif vesilelerle hemen bütün Amerikayı, 
demir perde memleketleri 4aric bütün Avru
payı ve Hindistanı, Çiiı Hindini ve Baharet 
Adalarının dolaşmışdır. Futbol ve beyzbol gi
bi top oyunlarını sever; okuma ve kitaba me· 
raklıdır. 

Bibi : Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

-·DOKTOR ŞEVKETBEY SOKAĞI - 1934 
Belediye Şehir Rehberine göre Beyoğlu Kaza· 
sının Şişli Nahiyesinin Şişli Mahallesi sokakla
rından; Halaskar Gazi Caddesi ile Etfal Hasta
hanesi Sokağının arka kısmı arasında uzanır; 
Saman Yolu Sokağı, Operatör Raif Bey sokağı 
ve Tayyareci Kemal sokağı ile kavuşakları var· 
dır (1934 B. Ş. R. Pafta 18/160); yerlı1e gidilip 
şu satırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit 
edilemedi (ocak 1967). 

DOKTOR ŞUKRÜBEY SOKAGI - -1934 
Belediye Şehir Rehberine göre Fatihin Şehre
mini Nahiyesinin Uzunyusuf Mahallesi sokakla
rından, Alyanak Sokağı ile Raif Paşa Sokağı 

arasında uzanır bir dirsekli bir sokakdır (1934 
B. Ş, R. Pafta 10/69); yerine gidilip şu satırla
rın yazıldığı sıradaki durumu tesbit edilemedi 
{ocak 1967). 

DOKTORUN KAHVEHANESİ - Topha
nede Yamalı Hamam Sokağında idi, serserile
rin, haneberduşlann banndığı, iskemleler. üze·· 
rinde, masalara baş koyarak uyuduğu, esrar 



.. D.OKtJMACI -.'658 ..,.. -- .·, -iSTANBUL 

dalgası içinde kendinden geçdiği bir sabahcı 

kahvehanesiydi; Yamalı Hamam da dahil, o so
kak üzerindeki . bütün binalarla beraber 1957 
-1958 istimlakinde yıktırıldı ki, orada tek bina, 
Karabaş Mescidi kalmışdır. 

Kahveci Doktorun asıl adını tesbit edeme-. 
dik, «Doktor» lakabı halden anlar adam anla
·roında takılmış· olacakdır. «Mektebli» lakabı ile 
anılan Mustafa. Tolga adındaki haneberduş bir 
gene bize tevdi ettiği acı hatıra - itirafnaine·sirt
de (İstanbulun akıl ile idraki imkansız ve ta
hayyül sınıri dışında vekaayı ile dolu üç bü- · 
yük itiraf-nameden biri; B.: Pazvand, A; Oflaz, 
Orhan; Tolga Mustafa) bu kahvehaneden bah
sediyor, aşağıd'aki satırlar 100 sayfayı aşkııi bir 
·bendin· içinden alınmışdır: « .. ;Smıfda kalırsam 
babam beni eve almayacağına yemin etmişdi, 
karnemi alıp da smıfda kaldığımı görünce eve 
gidemedim. 1943 yılı, · 17 yaşındayım, cebim
de 1,5 liram vardı; gece yarısına kadar Beyoğ
lunda serseri dolaşdığım, sonra Köprü altında 
gecelemeye karar vererek Boğazkesenden· aşa-
. ğı inerken karşıma benden: kabaca bir sers;eri 
gene çıkdı, durumumu anlattım, beni Yam·aıı 
Hamam Sokağında Doktorun Kahvesine götür
dü. Bir buçuk lir.am olduğı.iiıu öğre·nince zar 
atarak bir kaç yüz lira kazanabileceğimi söyle
di, kahve ocağının arkasından ·küçücük; gizli bir 
kapudan bitirim yeri denilen ·bir yere girdik, 
dört beş kadar kumarb:azın -arasına · katıldık, 
zar atmaya başladım, 1,5 liram hemen 30 lira 
oldu, 10. liraya indi, 100. liraya çıkdı, sonra- hiç 
param kalmadı. Esrarlı sıgara vermişlerdi, pa
ra hırsım kabarmışdı, biri ayakkablarıma 10 
llra verince hemen kumara koydum, gitti, ve 
böylece beni kuı:n,arda. soyd;,ılar, çorablarıma 
kadar alarak bir atlet ve qir donla bır,akdı!ar, 
ağlamaya başladım, polise şikayet edeceğimi 
söyledim; soyanlar kaçdılar, be11,im gibi _sözde 
kaybeden_ bir adam; ortalık ağır:mak üzere, 
hamama · gidelim, orada ben. sana bir panta
,on, mintan bulurum dedi, _o bitirim yerinden 
çıkıp külhan _kapusundan Yamalı Hamama· gir
dik. O gün öğleye doğru üstümde pis bir _göm-
1ek ve partal, leş gibi bir pantolonla, yalın ayak 
ve artık kendim kiyafetimden kirli sokağa düş
düm; başımdan geçen ve beni türİü ahlaksızlık
lar il~ hırsızlığa, hapishaneye kadar sürükleyen 
maceralar Doktorun · Sabahcı Kahvesinde · baş
ladı.,.».-

· · Doktorun .. Kahvehanesi gündüzleri kapalı 

durur, ortalık kararınca açılır," gün ışıyınca mi
safirleri dağılır, kapanırdı. Mustafa Tolga Dok~ 
torun bitirim yeri ile ilgisi olup olmadığını yaz~ 
mıyor. Yalnız, haneberduş pırpırılar arasında 

"Mektebli» lakabı ile şöhret bµldukdan sonra o 
ada!lldan· ç~k himaye :ve para yardımı gördü
ğünü kaydediyor. 

DOKUMACI ESNAFI, ])OKUMACILJK -
«Dokumak; garb türkcesinde, iplikleri birbiri 
ıarasından geçirip sıkıştırmak, örmek,_ nescet
inek; bez, hasır, ağ, kumaş dokumak» (Hüseyin 
Kazım, Büyük Türk ½ugatı). 
· Türk İstanbulda dokumacılık daha XVI. 
asır sonlarında çok önemli yer almışdır; ev tez
gahlarında adi bezlerden en kiymetli kumaş1a
"ra kadar dokunmuş, kalabalık bir dokumacı es
nafı, dokudukları çeşidli bezler ve kumaşlarla 
İstanbul çarşılarının ihtiyacını bile kısmen kar
şılamışlardır. İstanbulda kilim, halı bile dokun
muş, şehrin sulara yakın oldukca büyük bir sem-

. ti «Halıcılar» adı ile anılagelmişdir (B.: Halıcı
lar). 
· 18 safer 972 (25 eylül 1564) tarihli bir fer
manda İstanbulda dokuma· tezgahlarının: çoğal
d1ğmdan bahsedilmekde, altın tel ve ipekle iş
·ıenen kıymetli kumaşlarda ve kuşaklarda has • 
klabdan ve ibrişim· kullanmadıkları, işlerine hi
le katdıkları yazılmakda; yap·ılan · sayımda 
İstanbulda 318 dokuma tezgahı bulundu, sahib
leri hem usta hem zengin 100 tezgah bırakılıp 
gerisini işden men edilmesi emredilniektedir; 

İstanbulda çeşidli adi bez ve kumaş doku
yan tezgahlar bu yasak hükümün dışındadıt; 
onlar tahminim.ize göre 2000 tezgahı 1:>ulmuşdur. 
İstanbulda orta tabaka ile ayak takımın iç d.o:. 
nu ve gömleği yapdığı bezlerin çoğu büyük şe· 

•hirdeki tezgahlarda dokunmuşdur. 
Kıymetli kumaşlar hakkında _korun~ 100 

tezgahlık tahdid yürütülİnemişdir; 12 safer ~85 
Ü mayıs 1577) tarihli bir fermanda aynı şik~

. yetler tekrarlanmış ve aynı yasak . tazeleıi-
mişcİir. . ·, . 

Esnafın Gedik usıllü:ne bağlı olduğu devir
d.e (B.: Gedik), 'İstanbulda çeşidli kumaş doku
yan tezgahlar da tahdid edilmişdi; yukardaki 
fermanlarda, kıymetli kumaşlar, mesela «sera.
ser » dokuyantezgahların ancak 100 aded olaca
ğını gördük. Bir başka fermanla İstanbulda bü
rüncük dokuması· için 91 gedik ve her gedik de 
2 tezgah kabul edilmişdi, ya·ni ancak 91 doku
ı:n'acı ustası bürünciik dokuyabilirdi; bunlardan 
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biri ölse; iki tezgah evladına kalırdı, evladı yok .. 
sa kalfasına kalırdı. 

XVIII. yüz yıl sonunda Kıztaşın~a üç han 
'vardı; peştenıal, havİu, makrai:na, alaca doku
yucular'ı yerleşınişdi.; bunlar~n eli~e-"veril_miş bir 
-fermanda da : ~Bir gene heveska·r olup burada 
bir ·ustaya çırak olsa, giderek ka~a oüip ~~n_a· 
tında mahareti görülürse ustalar tarafından 
kendisine tezgah açmaya izin ·verilir»:·yazı~ıydı. 

.Dokumacı esnafı esk~ esnaf - ordu al:ıyla· 
rında .arabalar --üzerine teig~h -~u;arak - çeşidli 
bez ve kumaşları dokuyar'ak geçerlerdi. . Diğer 
bütü.n esnaf civanl.arıgibi dokumacüarın dagi.i· 
z~Ueri, .şehbazları, kale~der: ş~irler. _tarafınr~an 
şehren~iz yollu mecmtıp.larla me~h~~ilmişler
dir. Bu.bakımdan esnaf - ordu.alaylaının da pek 
tumturaklı tasvirleri .yapılrmşdır _'(~t: Çulha, 
cild · 8, sayfa 4178). 

DOKUMACI CİVANI ~ Kalender meşr.e)J 
şairler tarafından· ~Şehrengiz» adi veriien mai~
zum risalelerle ·medhedilen esnaf güzelleri ara·· 
iıında dokumacı civa-nlarına da rastlanır; şeh
rengiz yollu yazılmış ve «Hu15anna.riı.ei Neveda» 
adını taşıyana manzum mecmua.da dokumacı ci
.vanı şu üç beyit ile övülmüşdür : 

Dibiyi inuhabbet ·dokur · te:iğıihı 

İşmar ı;akar iken ahu nigihı 

Daim pa bürehne tezgah başında 

Altuıı sırma saçak perı;em başında 

Atar güzel nazik elleri mekik 

Dokumacı şahım ı;antada keklik 

DOKUR HAN CİNAYETİ - 1963 yılında 
Şehı-emininde Silivrikapusu Caddesinde içinde 
dokuma atölyeleri·nin bulunduğu Dokur Handa 
kaatilin ifadesine göre namus intikamı yolunda 
işlenmiş bir· cinayetdir; çalışdığı atöiye-bekar 
odasında yatıp kalkan ve hemşehrisi 23 yaşın-· 

daki Yaşar Güzeli uyurken başını· usturayla 
kesmek suretiyle öldüren 19 yaş~ndaki - kaatil 
Erdoğan Akyolun vak'ayı anlatan aşağldaki ifa
desi 21 ,ekim tarihli Hürriyet Ga:?:etesinden :;:ıak- · 
ledilmişdir : , 

«- Buldan'lıyım. Çocukluğum, bu ~kasaba_
nın Çaybaşı mahallesi Hastane sokağında geçti. 

tamadim:·. Ailemle birlikte İstaribul'a geldik; İn· 
tikam hissim -daha ci.a artmıştı:. Hep Yaşarı na· 
sıl öldüreceğimi düşünüyordum .. Bir ara askere 
gitti.~ Terhis olduğurıt.ı öğrenir öğrenmez, arka
daşım' Veli· vasıtasiyle mektup yazdırıp İstan
bufa gelmesini bildirdim, Mektupta, ~Buldan1da 
sikıntı çekme. İstanbul'a gelirsen iyi· para kaza
nırsın.»· diye yazdırdım. Bugün-geldi. Öğle üze
ri büliiştuk.- Kendisini içki içmeğe davet ettim . 
Birlikte; çalıştığım atölyeye gittik. Burada ke!l
disine daha- ônteden ıçine 10 adet uyku hapı at
.tığım şaraptan içird.im. -Şüphelenmesin · diye 
ben de birkaç kadeh içtim: Sonra sızdı. Atölye· 
deki yatağı yaydım ve üzerine yatırdım. On iki 
-yıldan beri beklediğim fırsat ·nihayet elime geç
mişti.· Usturayı •taşa sürtüp biledim. Saçların
dan· tuttum.. Gırtlağını kesı:neğe başladım. Ni
yetim kellesini koparıp Emniyet Müdürlüğüne 

··götürmekti.: Fakat·usturam iyi değilmiş. Kemi-

Dokur Han Cinayetinin faili Erdoğan. Akyol 

( Resim : Sabiha Bozcalı) 

ğe rastladı, kafayı koparamadım, ama canı çık
tı'. Hiç pişman değilim, şu anda hayatımın en 
mesut 'dakikalarını yaşıyorum .. Sehpaya çıkar

. ken, ayağımın altındaki sandalyeyi bile kendim 
· tekmelemeğe hazırım .. » (Hürriyet Gazetesi). 

tstanbulun zabıta tarihçesinde bekar uşak
ları arasında böyle çirkin münasebetler yüzün
den işlenmiş cinayetler pek çokdur, para yü
zünden adam öldürmüş geneler de hemen da
lına namus yolunda kaatil olduklarını s~ylerler. 
Kriminoloji ve toplum hayatı bakımından 

·· önemli vak'alardandır. 

Öldürdüğüm Yaşar Güzel de memleketlimdir. DOLAB - «1 - Bir mihver üzerinde dö
Yedi yaşımda iken beni kirletmişdir,. o zan:ıan _p.~n: ,çark; ? ::- Büyük bostan kuyularından su 
çocukdum, fakat bu hadiseyi büyüdük:ce de un'u-,-- çekmek için kurulan ve bir hayvan koşularak 
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döndürülen çarklar, Bostan Dolabı, Sakız Dola
bı; 3 - Odalarda duvarın içinde raflarla bölün· 
müş raflarla bölünmüş, kanatlarla kapanır açı· 
lır höcreler, boşluklar; 4_ - Eski konaklarda ya· 
lılarda selamlık ile harem arasında eşya alıp 
vermeye mahsus dönen dcilab, ki veren ile alan_ 
birbirini göremezdi (B.: Dönme Dolab); 5 -
Bedestandaki dükkanların adı : «Bedestende 
dolabı var»; 6 Cami ve medrese kütübha:neleri· 
nin adı; 7 - Kutu, sandık içinde el ile çevrilerek 
çalınan çalgılara, bilhassa «Laterina» ya Türk
ler tarafından verilmiş isim (B.: Laterine) » 

(Kaamusu Türki). 
Mecazen «hile, hud'a» anlamlarında kulla· 

nılir; iş ticaret alanında meşru k~zanclar yeri· 
ne hileli alış verişli para kazıtnan.,lara·da cdo
labcı». «dolabi» denilirdi; «Kendi dolabını çe· 
virmekden başka bir şus düşünmez .. » •Para ka
zanmak için bir dolab · çevirmek şart .. » aynı an· 
lamda sözlerdir. 

DOLAB - «1873 de İstanbulg:a çıkmaya 
başlamış bir ... dergi, her türlü faydalı bilgilere 
ve edebi yazılara yer veren Dolab'ın sahibi ola· 

- rak derginin kapağında cT» (te) h'~rfi var ise 
de çıkaranın ilk Türk gazetecilerin.Çlen ve Ce
ridei Havadis Gazetesi yazarlarından Halet 

-Bey (1839-1879) olduğu anlaşılmaktadır. Çı-

kış süresi belli olmayan Dolab 18 sayı çıkmış· 
dır» (Türk Ansiklopedisi). 

Biz bu derginin bir nushasını göremedik, 
arşivimizde, bir arada çıkmış_ 12, 13, 14. sayı· 

!arının bir dış kapağı vardır; derginin adının 
yazısı müstesna bu kapak gaayetle ibtidai~r. 
20,5X28,5 eb'adında bir kağıda Tasviri Efkaı· 

Matbaasında basılmış olan Dolabın 5 kuruşa 
satılmışdır ki o zamana göre hayli· bahalıdır 
ve üç sayılık bu nusha 5 yazi ile 2 muhavereli 
(konuşmak) resim (?) ihtiva etmektedir; ya
zıların başlıkları şunlardır : cTulıaf . Tesadif », 

«Mizanül hayvan», «Muvazenei Hakikat», ~Mu
haverli bir varaka», «Latife - Dikkat - ihtar 
- Vesaire». Derginin satış yerleri olarak Bağ
çekapusunda Acem Hasan Ağa, Çenberlitaşda 
Acem Celil Ağa, gazete müvezzileri ve kitab 
barakaları gösterilmişdir. Kapağın 1. sayfasını 

maamma tarzında bir resim süslemiş, son 4. 
sayfasına da sözde bir karikatür konriıuşdur. 

Hüsnü KINAYLI 

DOLAB, BOSTAN DOLABI - Büyük bos· 
tan kuyularından . su çekmek için kurula-n ve 
bir beygir koşularak çevrilen dolabların hurda 
teferruatı ile tarifi bu ansiklopedinin konusu 
dışındadır. 

j·,.,.. .. 0-
Jo _p,; 

,~ ,r • 

-- .. 
.....,,_-ııııe ııe.-----

.. • 

Dolab Meemuamwı kapak başlığJ_. 
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Bostan dolablarına koşulan beygirler, do· 
lab çarklarını çevirirken saatlerce~ bir mihver 
etrafında dönerler; hayvanın başının dönme
mesi için gözleri bağlanır; durduklan zaman 
bağçıvanların haberdar olması için bir de küçü· 
cük çan bağlanır. 

İstanbul civarının en güzel bostanları ve 
bostan dolabları Anadolu'yakasında Maltepe 
- Kartal arasında idi, zamanımızda o bostanlar 
gün geçtikce yok olmakda, yerlerini meskenler 
doldurmaktadır. 

Dolab Beygiri - Halk ağzı deyim; kanaat 
ile geçim yolunda günlük hayatı, türlü zevk ve 
eğlenceden mahrum, belli' bti:Jşin başında ma
noton geçenler hakkında kullanılır; misal: 

Dolab Mecmuasuıda karlkatü,r : «En mAbir ıair özen• 
ıe bezense aıahbılbesiıü böyle ~n'W eder .. değil mi 'f •. » 

- Nasılsın, ne alemdesin ? 
- Nasıl olacağım, dolab beygiri, .. 

DOLAB, HAMAM DOLABI - XVII. asır 
ortalarına kadar İstanbulun büyük çarşı ha· 
mamlarmın su ihtiyacının bir kısmı, hamam• 
lann yanı başında kazılan büyük kuyulardan 
karşılanır, ve bu kuyulardan su bir beygir ko~ 
şulu dolablarla çekilirdi; her ikisi de Mimar 
Sinan yapısı Haseki Bostan Hamamı ile Zey
rek Çinili Hamamının kuyu dolabları en çok 
50-60 yıl kadar önce kaldırılmışlardır (B.: Bos
tan Hamamı, cild 6, sayfa 3006; Çinili Hamam, 
cild 7, sayfa 4014; Hamam). 

DOLAB CADDESİ - 1934 Belediye Şehir 
Rehberine göre Fatih Kazasının merkez 'nahi
yesinin Sofular Mahallesi yollarından; Kızta
şının bulunduğu meydancık ile Horhor Cadde
si arasında uzanır (1934 B. Ş. R. Pafta 6/77) ; 
yerine gidilip şu satır.lann yaz.,.ldığ':ı sııradaki 

durumu tesbit edilemedi (ocak 1967). 

DOLABDERESİ CADDESİ - Beyoğlunun 
İlçesinin Taksim nahiyesinin İnönü ve Eskişe
hir mahalleleri, •Şişli nahiyesinin de Pangaltı ve 
Bozkurt mahalleleri arasında sınır yoldur; Ak
ağalar Sokağı ile Elmadağ). Caddesinin birleş
diği nokta ile Jl:rgenekon Caddesi arasında uza
nır, Beyoğhınun en uzun yollarından· biridir. 
İnönü Mahallesinde Yeni Nalband Sokağı, Çi· 
lingir Çılonazı, Babil Sokağı, Cebeltopu Sokağı, 
Eskişehir Mahallesinde Maı;sık Sokağı, Kaytan
~ı Rasim Sokağı, Dolabdere Gazino Sokağı, Kü
çük Akarca Sokağı, Lalezar Sokağı, bir aralık 
sokak, Şahin Sokağı, Pangaltı Mahallesinde 
Meyva Sokağı, Selbaşı Sokağı, Yunus Bey So
kağı, Poyraz Sokağı ile kavuşakları vardır, 

Pangaltı ve Bozkurt mahallelerinin müşterek 
yolµ olan Pangaltı Deresi Sokağı ile de dört yol 
ağzı yaparak kesişir (1934 Belediye Şehir Reh
beri Pafta 18/151 ve 152, Pafta 19/150 ve 153). 

Taksim tarafından gelindiğine·· göre üç ara
banın geçebileceği genişlikde paket taşı döşe· 
li bir yol olup, bitimine doğru bir yokuş olarak 
Ergenekon Caddesine bağlanır; iki yanı boyun-. 
ca büyüklü küçüklü ahşab .ve kagir binalar sı
ralanmış olup bir çarşı boyudur ve yol boyun
ca bilhassa oto tamirhaneleri göze ç~ar; bu 
işin merkezi haline gelııtişdir; 140 oto tamir ve 
boya atöliyesi, 11 otoparçaları mağazası, 3 hur
dacı, 5 nalbur, 3 madeni eşya imalathanesi, 1 
garaj, 1 yağlama istasyonu, ı elektrikci, ı· en-
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düstri fırça imalathanesi, 1 deniz motorları ta
mirhanesi, 1 dtzel benzin motorları rektifiye 
torna işleri atöliyesi, 1 mazot boyaları mağaza
sı, 1 elektrik endüstri sanayii müessesesi, 1 buz
dolapları mağazası, ı maden üzerine gümüş-ni
kel kaplama atöliyesi, 1 plastik sanayii müesse
sesi, 3 kereste mağazası, 3 mobilya - doğrama 

atöliyesi, 1 demirci, 1 inşaat malzemesi mağaza
sı, 3 lokanta, 1 içkili lokanta, 2 büfe, 2 kahve
hane, 2 bakkal, 1 börekci, 1 ekmek fırını, .1 te
kel bayii, 3 oyun (langırt) salonu, ı tabelacı, 1 
korsacı, 3 manav, 3 berber, 1 kadın berberi, 1 
hamam vardır; İstanbul Ota Sanatkarlar-ı Der
neği ile Dolabdere Genelik Spor Kulübü lokal
leri de bu caddededir; mesken, atöliye ve dük
kan kapu numaraları 1-289 ve 2-224-tür (ma
yıs 1966). 

Dolabderesi Cinayetinin faili 

Delllik Mustafa Çetinkaya 

(Resim: Sabiha Bozcalı) 

Hakla GÖKTÜR!). 
\ 

DOLAPDERESİ 
CİNA.YETt _;.l949 
da -fuhuş · yolunda 
işlenmiş bir cina
yetdir; kaatil 25 
yaşında boylu bos
lu, güçlü kuvvetli 
bir delikanlı, Ak
sarayda Tevekkül 
Hamamında dellak 
Hafikli· Mustafa 
Çetinkaya, maktul 
Dolabderesinin so-

- kak fahişelerinden 
Cen;ıile adında bir 
bahtsız genç kas 
dındır. Kaatil, tek 
ş a h id i olmayan 
vak'ayı adalet hu
zurunda şöyle nak 
letmişdir ki 1stan
bulda bekar uşak
larının ve ayak ta
kımın günlük ha
yatı için kiymetli 
bir vesika mahiye
tindedir, ve hatta 
roman malzemesi 
olarak kıymetli

dir: 
«Cemile. ile bir 

aydan fazla bir za
mandır, sinemala-

ra, kırlara gider dolaşır, gezerdik. Fakat onun 
bir dostu olduğunu öğrendiğim için elimi çek
mek istiyordum. Vaka günü başka bir kadınla 
Bomontiye gitmiş; oradan dönerek tekrar Dö
lapdereye, Yenişehirdeki kahvehaneye gelmiş
tim. _ Cemileyi burada bir masada oturu'r bul-

. dum. Yerden kalkarak benim masama ·geldi. 
Benim orada·ri aldığım başka bir kadınla Bo
montiye gittiğimi duymuş, bana çattı, ve sonra: 

- Karnım aç: bana bir kaç lokma bir şey 
yedir! dedi. 

« Ydnişehitde içkill bir lokantaya girdik. 
Biraz · bir şey yedik. Ve bir kaç şişe de. bira iç
tik. Gece saat ona geliyordu : - Ben artık gi
deyim ... dedim; Cemile: - Hayır .. gitmiyecek
sin ! . . . dedi. Sebebini sordum : - Bu akşam 
bende kalacaksın ! . . . dedi. Yatacak bir yeri •1-
madığını bildiğim için : - Senin evin yerin :yok 
ki ! .. dedim. O : ---'- Benim çok iyi bir evim var! 
Muhakkak geleceksin ! .. dedi. İkimiz de hayli 
keyiftik. Bir çocukla birine haber gönderdi. Ve 
çocuk bir anahtar getirdi. Beraberce birahane.
den çıkarak yola koyulduk. Yolda anahtarı gön
deren evsahibi kadınla. konuştuk. Ve Cemile 
onun eline bir şey (galiba oda kirası) verdi. 
Sonra yine onunla beraber ilerledik. Kilise so
kağına geldik. Ben yine ondan ayrılmaklığımı 
teklif ettim. Yine ısrarla «Olmaz ! » dedi. Ve ko
luma girdi. Beraberce eve gittik. İçerjye girdik. 
Etraf zifiri karanlıktı. - Lambaları yak! .. de· 
dim .. - Burada lamba yok !.. dedi. Bir kibrit 
çaktım. Bomboş bir evdi. Cemile hemen ora
cıktaki bir odaya daldı. Ben de daldım. Vakit 
vakit kibrit ışığına başvuruyorduk. Bir kenar
da eski saman bir şilte, bir tarafta eski ve kırık 
dökük bir koltuk vardı. Çok sarhoş olduğumuz
dan elbisemle ayakkabılat~mla şilteye hemen 
uzandım. Cemile koltukta sigara içiyordu. 
Ben sızmıştım. Bir aralık beni dürterek kaldır
dı : - Kalk da soyun .. dedi. -Ben : - Biraz son
ra... dedim. Başımı kaldıracak halim yoktu. 
Elimi yüzümü yıkamak için su istedim. Cemile: 
- Burada su ne gezer.? .. dedi. Tekrar şızmışım. 
Ne kadar geçti bilmiyorum, beni tekrar !aldı
rarak soyunmamda ısrar etti, ağır sözler .söyle
di, ve nihayet: - Öyleyse bir sana, bir de ba
na birer erkek bulalım ! . . . dedi. Bu söz üzerine 
yerimden fırladım. Ondan sonra ne yaptığımı 
bilmiyorum. O yere yıkılmıştı : - Cemile ! Ce
mile!.. diye seslendim. Cevap. vermedi.::: !çime 
bir ürküntü gelmişti. Odadan çıkdımvbtıd.i,!rıi 
sokağa attım, yollara düştüm. Bir aralık sigara 
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içmek için elimi cebime attım. ~aketin yanında 
çıplak bıçağım duruyordu. Dıkkatle bakınca 

kanlanmış olduğunu gördüm, ve fırlatıp attım. 
Az sonra geçen bir taksiye atlıyarak, Aksaray
da Yusufpaşadaki hamama geldim. Bahçe ~a
pusunu açtırarak içeri girdim. Duracak . hal~~ 
yoktu. Şöyle. bir kerevet üzerine uzandım. Gun 
ağarmışdı. Hasta olduğumu o gün çalışam~y~ca~ 
ğımı söyledim. Aradan, bir kaç saat geçmıştı kı 
bir kaç sivil adam beni uykumdan kaldı~dı. Ve 
}-:elepçeyi kollar1ma geçirdiler.» (Remzi rozan· 
oğlu, Akşam Gazetesi). 

Öldürdüğü kadının ağır hakaretini hafif· 
letici sebeb olarak gören çinayet mahkemesi 
HafikU dellak Mustafayı 18 yıl hapse mahkum 
e~_i~dir~ 

DOLABDERESİ CiNAYETİ ....;. 1958 y:ılın
d.a fuhuş yolunda işlenmiş bir cinayetdir; 28 ~a
şmda·-Asım Çelik 'ismindeki bir sabıkalının N~c
Ü' adınd~ bir ·kadınla gizli münasebeti ve Fık
ret isminde de 16 yaşmda gaayet yakışıklı bir 
erkek arkadaşı vardır. Necla da Hadi Erdal 
adında zengin bir hurdacının metrestdir. Hadi 
,bir sabah . Dolabderesinde sokakda bıçaklanmış 
ağır yarab, olarak b.ulunm~ş,Necla ile olan .mü
nasebeti ve diğer bazı suç delilleri ile sabıkalı 
Asım Çelik yakalanmış, fakat Asımın genç ar
kadaşı Fikret, namusuna laf attığı. için Hadiyi 
kendisinin vurduğunu söylemişdir. Fikretin, 16 
•yaşında bulunması cezayı çok azaltacağı için, 
.haytalık yolunda kanadı altına girdiği· sabıka
lıyı kurtarmak gayesi, ve o kırat murahık oğ
lanlarda sözde merdlik nümayişi ile ağır kan su
·çunu yüklendiği görülmüş; soruşdurma derinle
şince hakiki katil Asım şucunu itiraf etmiş, Ha
dinin. Neclaya daya,k attığını gördüklerini, gene 
kadını kurtarmak istediklırini, hurdacıyı. · bu 
arada kasıd olmadan vurduğunu söylemişdir. 
Mahbub Fikret de adaleti yanlış yola sevket
mekden mahkum olmuşdur. 

Vak'a tstanbulun ayak takımı hayatını ted
kik edenler için kiymetlidir. 

Bibl:: Günün gazetel~ı-L 

DOLABDERESİ CINA YETİ --.- 1961 y1lın
da uygunsuzluk yolunda işlenmiş bir cinayet
dir; zamanımızın azgın Beyoğlu kabadayıları, 
yer.inde'. tabir: ile Beyoğlu Gangsterleri .. arasın
d~kf· :";}rt{vve.t. ve· nüfuz 'foücadelesin:i~ içinde 
kanlı bir vak'adir; maktuF,bii-yük gangsterler-

dea Arnavud Cafer (Cafer Şenay; B.: Şenay_ 
Cafer); kaatil, o muhitin : «günün birinde~ eli.~i 
kana bulayacak» dediği ve Arnavud Caferı~ 
amansız rakibi Arab Nasrinin fedailerinden bı
linen Memiş Rahmi (İhsan Celal Yayan) dir. 
Cinayet 4 mart gecesi şöyle bir macera sonunda 
işlenmişdir : . 

. «Arnavud Caferin yıllardanberi kiracı ola
rak oturduğu Aylak sokaktaki 27-29 numaralı 
iki katlı evin, altı kahvehane, üstü de hem ku
marhane ve hem de kendisinin yatak odasıdır. 

Burada cinayetten üç gece önce, sabaha 
kadar devam eden «hızlı bir kurnar» sonunda, 
ihsan· C~lal Yayan 1200 lira kaybetmiştir. Fa
kat İhsan kağıtların işretli olduğunu ileri sür
müş,. ve parasını geri· istemiştir. Onun bu söz
lerine sinirlenen Arnavud Cafer: 

· - Ulan benim kim olduğumu bilmiyor mu
sun ? Bize bu yolları koşma ... Çocuk e·ğlendire
cek değiliz. Bilmediğin oyunu oynama, tayıncı!.. 
demiş ve insan'ı adamları vasıtasiyle kovdur· 
muştur. . 

. «İhsan cinayet akşamı Tarlabaşında dola
şırken üç gün evvel cezaevinden tahliye edilen 
Hasan Tahıl ve Yalçın Çakmak adlı arkadaşla
rına tesadüf etmişdir. Üçü birlikte biraz· do· 
laştıktan sonra İhsan : 

... - · Cafer kahvesini kiraya verecekmiş, sen 
onun adamısın, beni al oraya götür.. diyerek 
Hasan'a birkaç gece önceki olayı anlatarak bu 
yüzden yalnız başına gidemiyeceğini, fakat kah
veyi kiralamak için de Cafer'le görüşmek iste
diğini söylemiştir. Teklifi kabul eden Hasan 
yanındaki Yalçın· Çakmak'la birlikte İhsan'ı, 
Caferin evine götürmüştür. Her an başına bir 
iş geleceğinden korkan Cafer, gelenlerin kim 
olduklarını anlamak için evvela pencereden 
bakmış ve Hasan'ı görünce, pencereden sokak 
kapasının anahtarını atmıştır. 

«Pijama ile oturan ve yanında birkaç gün 
evvel Beyoğlu'ndaki kavgada yaralanan Cemal 
Kaynar bulunan Cafer, gelenleri asık suratla 
karşılamıştır. Bu sırada İhsan, tuvalete· gide
ceğini söyliyerek dışarı çıkmış, biraz sonra dön
düğünde üstüste ateş etmeye başlamıştır. Cafer 
külçe gibi yere yıkılmış, odasında ve kapısnım 
önünde bekliyen fedaileri mukavemet göstere
meden katil rahatça dışarı çıkıp kaçmıştır_: 

«Ertesi gece sabaha karşı Gültepe'de kıpti 
sevgilisinin kolları arasında yakalanan katil. 
emniyet Müdürlüğüne getirilince, olayı şöyle 
nakletmiştir: 
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- Kahvesini kiralamak için gitmiştim ... 
Yanındaki adamların durumundan şüphelen· 

dim... Bir aralık tuvalete gittim... Dönüşümde 
derhal silahıma sarıldım ate.ş ettim. Tabancam· 
da bulunan sekiz kurşundan yedisini Cafer'e 
harcadım ... 

«Kaatil, Arnavud Cafer gibi sayılı bir ka
badayıyı öldürdüğü için büyük bir gurur duy· 
maktadır. Bunu gerek hareketleri ve gerek ma· 
nalı manalı sözleriyle ortaya koymuştur.• (Hür
riyet Gazetesi). 

DOLABDERESt GAZİNOSU SOKAĞI -
1934 Belediye Şehir Rehberine göre Beyoğlu 

Kazasının Taksim Nahiyesinin Eskişehir Mahal· 
lesi sokaklarından; Kükürtlü Sokak ile Dolab· 
deresi Caddesi arasında uzanır, Karabatak So
kağı ile dört yol ağzı yaparak kesişir (1934 B. Ş. 
R. Pafta 19/153'); yerine gidilip şu satırların ya· 

. zıldığı sıradaki durumu tesbit edilemedi (Ocak 
1967). 

DOLABLIBOSTAN SOKAĞI - Fatih 11· 
çesinin Karagümrük Nahiyesinin Beyceğiz ve 
Dervişali mahallelerinin sokaklarından; Nured
din Tekkesi Sokağı ile Yahya.zade Sokağı ara
sında uzanır, Servili Kuyu Sokağı ile kavuşağı 
vardır, Kurtağa Çeşme Sokağı ile dört yol ağ· 
zı yaparak kesişir (1934 Belediye Şehir Rehberi; 
Pafta 7/102 ve 108). Nureddin T~esi Sokağı 
tarafından gelindiği.ne göre bir ar.aba geçecek 
genişlikde, kaba taş döşeli,· meyilli bir yol olup 
2-3 katlı ahşab ve beton evler arasından geçer. 
Ayna taşı ve lülesi sökülmüş metruk bir çeş
me vardır. Yahyazade Sokağı ile· ola nkavuşağı 
başında beş katlı beton binada Fatih Özel Erkek 
Koleji yerleşmiş bulunuyordu; kapu numaralı 
1-13 ve 2-12 dir (mayıs 1966). 

Hakkı GÖKTÜRK 

DOLABLI KUBBE - Topkapusu Sarayı 

hareminin medhalinde, Araba Kıatpusu ile tunc 
kanatlı bir iç kapusunun arasında penceresiz ve 
üstü kubbe ile örtülmüş bir aralığın adıdır; ışı· 
ğı kapulardan alan bu aralığa bu ismin veril· 
mesine sebeb, Araba Kapusundan.girildiğine gö
re solda ve bu kapunun · bulunduğu duvar
daki iki gömme dolabdır ki bu dolabların tah· 
ta kapakları yeşil boyalıdır. Devam ede gelmiş 
bir saray rivayetine göre acemi, saraya. yeni 

HAR EıV\ 
B 

KUBBf' ALT/ 

Dolabb Kubbe 
1 - İkinci Avluya (Div.aıı Meydanına) 8'.ılan Araba Ka· 

pusu; 2 - Tunc kanadlı il) kapuı; A - Do!alıb Kubbe; 

B - Büyttk Kule. 

alınmış hadım ağalardan Mehmed Ağa ismin
de bir gene ile bir cariye bu dolabların içinde 
kırklara karışmış, kaybolrnuşlardır (!). Mem· 
med Ağanın hikayesi şudur : 

Padişah (adı mechul), bir meseleden .bu 
gene zenciye kizmış, «Kanın elim.den akacak 
mel'un! .. » diyerek hançerini çekmiş, Mehmed 
Ağa kaçmaya başlayınca peşine düşmüş, bura· 
ya kadar kovalamış, Araba Kapusu kapalı ol· 
duğu için gene zenci dolablardan birinin içine 
girmiş; fakat telaşından entarisinin etek ucu 
dolab kapusunun dışında· kalmış, arkasından ge
leli padişah gazab ile dolab kapağını açdığında 
içinde Mehmed Ağayı bulamamış. Yanındaki 

dolabda kaybolan cariyenin hikayesi de bunun 
aynıdır. İkisinin de. birer veli olduğu söylene
rek bu iki dolabın kapakları yeşile boyanarak 
asırlar boyunca kilidli tuttılmuşdur. Diğer bir 
saray rivayetine göre de içinde cariyenin kay
bolduğu söylenen dolab, öldürüleceği zaman Kö
sem Sultanın kaçıp saklandığı yer imiş. Tarih 
kaynakları ise Kösem Sultanın Validesultan 
Dairesinde idam olunduğıınu kaydeder. 

DOLABKUYU SOKAĞI - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Boğaziçinin Rumeli ya
kasında Arnavudköyünün sokaklarından; kö· 
yün orta kısmında. Arnavudköyü Kireçhane 
Sokağı ile Beyazgül Sokağı arasında bir aralık 
ı:ıokakdır (1934 B. Ş. :R. Pafta 21/ Arnavudköyü); 
yerine gidilip bu satırlar~n yazıldığı sıradaki du
rumu tesbit edilemedi (ocak 1967). 
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DOLAMA - 8Çuhadan entari gibi, önü 
açık olarak (ilik düğme ile kapanmayarak) ka
vuşturulur ve üstüne kuşak bağlanır eski bir li
bas (esvab),, (Şemseddin Sami, Kaamusu Tür

ki). 

M. Zeki Pakalın «Osmanlı Tarih Deyimleri 
ve Terimleri »isimli eserinde şu tafsilatı ve

riyor: 

«Dolamayı hem kadınlar, hem erkekler gi· 
yerdi. Önü açık (iliklenmez), belden bir kuşak· 

la bağlanırdı. Çuhadan başka çatmadan, kem· 
hadan yapılanları da vardı. (Bilhassa) Yeniçe· 
ıiler giyerdi. Kadınların giydikleri dôlanialar, 

diz kapaklarından az· aşağıya. kadat '. nisbeten kı
sa JdJ. Yeniçerilerin giydikleri dolamalar daha 

1 • •-

uzun idi; yürümeye mani olmaması için eteğin 
(iki parça) ön tarafları (bele sarılmış olan ku
şağa sokularak) kaldırılır, (toplanır) idi. Kolla· 
rınııi bilek (bitiminde) mintan kolu gibi dar idi. 
Bellerine çizgili kumaşdan kuşak bağlarlardı». 
(M. Z. Pakalın). 

Dolamayı erkeklerden yalnız yeniçeriler 
değil, baltacı, şatır gibi bazı saray müstahdem· 
leri, Enderunu Hümayun iç oğlanları, vezir çu· 
hadarları da giyerlerdi; iç oğlanı dolamalarının 
göksü, bu esvabın kesimine tamamen uygun 
olarak kavuşma sureti ile kapatılır; çuhadar do· 
lamalarında ise göğüsde bir değişik yapılmış 

olup göğüs bir sıra düğme ile kapatılmışdı. 
Posta tatarhmnın giydikleri bir çeşid dolama· 
nm da etekleri azıcık kısa olurdu, ona da «Ta· 
tar Dolaması» denilirdi. 

· Padiıİıh hizmetinde dolama giymi§ zülüflü Enderun oğlanı 
(Sabiha Bozealmuı Kopıpozisyonu) 
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DOLAMBAÇ ÇIKMAZI - 1934 Bc!ediye 
Şehir Rehberine göre Üsküdarda İnadiye semti 
sokaklarından; Dönmedolab Sokağı üzerindedir 

(1934 Belediye Şe
hir Rehberi, Pafta 
27 (İnadiye); yeri
ne gidilip şu -satır
ların yazıldığı sı

r a d a k i durumu 
tesbit edilemedi 
(ocak 1967) .. 

DOLAP - (B.: 
Dolab). 

DOLAYI BAĞI 
- Kanlıca ile Ana
doluhisarı sınırın

da eski ve meşhur 
bir bağ, mesire; 
yerini kesin olarak 
tesbit edemedik; 
1934 Belediye Şe
hir Rehberinin al
fabetik indeksinde 
Dolayı Bağları Yo
lu diye bir ısım 

vardır ve bu yo
l un 25. numaralı 

' paftada Anadolu 
hisarında olduğu 
gösterilmışdiT, fa-

Dolamalı Yeninçeri Civeleği kat bildirilen paf
(Resim: Sabiha Bozcalı} tada bu ismi taşı-

. yan · bir yol yok-
dur. A. Cabir Vada «Boğaziçi Konuşuyor» isim· 
li eserinde Dolayı Bağının Anadoluhisarında ol
duğunu kaydediyor. Çağımızın ünlü .halk şair

lerinden Merdivenköylü Tevfik Karka~ kalen

derane bir manzumesinde Dolayı Bağından bah
sediyor: 

Dolayı Bağında bir güzel sevdim 

Onbeşinde t.amam muhaıbbet çağı 

Dal fesli cebkenli servi}bülendim 

Gümüş topuk döver şalvarın ağı 

Çatub da kaşları vahşetle bakma 

Vahşetle bakarak yürekJ.er yakma 

Hem yürek yakarak hem işmar &akma 

Sinemiz uryandır çek vur bıçağı 

Dolayı Bağında sevdiğim dilber 

Saçlan görmemi§ mikri.$1 berber 

Arnavud· çapkını misali hizbeı

Ateşi aşlcın gör sardı saçağı 

Çakub da badeyi nahvetle bakma 

Nahvetle bakarak uşşakı yakma· 

Yakub yıkmak ile bed nam hırakınıı 

Ey şakii derbend asker kaçağı 

Dolayı Bağında sevdiğim şehbaz 

Tin dilde oynar aran8'\'Ud canbaz 

Fiyin 'hu.s etmeyi eyledim niyaz 

Toska inadıyla geçirme r.aiı 

DOLAYI BAĞLARI YOLU - 1934 B.eledi· 
ye Şehir Rehberinin indeksinde bu yol Boğaz
içinin Anadolu yakasında Anadoluhisarı köyün
de gösterilmişdir, ayni rehberin 25 numaralı 
Anadoluhisarı paftasında bu isimde bir yol yok
dur (B.: Dolayı Bağı). 

DOLAYI MESCİDİ - Hadikatül Cevami 
şu malumatı veriyor : « (Kanlıcada) Bahai Kör
fezi kurbiridedir, banisi Muhaşşi Sinan Efendi
dir (B:: Sinan Efendi, Muhaşşi) ; halen harab bir 
mesciddir, bu mescidin mahallesi sahilhaneler
dir. Bu körfezde Mirabad isminde bir mesire 
vardır ki Birinci Sultan':'Mahmud Han devrin
de muteber bir yermiş, padişah gelirmiş (B.: 
Mira.had); Sultan Mahmuddan sonrada padi
şahlarni. geldikleri yerlerden olmuşdur; bu mes
cidin arkasındaki dağ da Kavacık adı ile bir me
siredir. Bu mescide yakın bir yerde Kanlıcalı 
Şeyh Ata Efendinin tek:j{esi vardı!'». 

Geçen asırda yazılmış Hadik~tül Cevaıniin 
harab halde olduğunu kay-dettiği J:ıu mescid za
manımızda tamamen yok olmuşdur. 

A. Ca:bir Vada. «Boğaziçi Konuşuyor» isimli 
eserinde : «Kanlıcanıı:i Mira.had Cadd~sinde Ay
şe Hanım isminde bir kadının · hayri eseri olan 
bir -çeşmeye Mescid Çeşmesi denilir, Hadika
.tü} Cevamideki Dolayı Mescidinin yeri burası 
olmak lazım gelir. Burada Sinan Baba diye anı
lan bir kabir vardır ki ·vakın zamana kadar üze
rinde bir fener yakılırd; ... Fakat Dolayı Bağı di
ye maruf yer Kanlıcada değil, Anadoluhisarın
dadır» diyor. 

DOLAYI SOKAĞI - 1934 Belediye Şehir 
Rehberine göre Boğaziçinin Anadolu yakasında 
Anadolukavağı Köyünün sokaklarından; Molla-
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mehmed Sokağından kırlığa doğru uzanır, Asaf 
·bey Soka~ ile kavuşağı vardır (1934 B. Ş. R. 
Pafta 24/ A.kavağı); _ yerine gidilip şu satırların 
yazıldığı sıradaki durumu tesbit edilemedi 
(ocak 1967). 

ceman 43 öğrenci vardı ; öğretmen Bay Kemal 
Öztüfefekci de. çalışkan bir gE:ncdi. 
· Büyükce bir köy binası bulunub muhtarlık, 

köy odası, köy düğün salonu bu binada toplan-
mışlardı. · 

Köyün küçük camii hayli tadiller görmüş 
DOLAYABA KOYÜ - Şehrin anadolu ya- eski bir yapıdır. Camiin yanında Veli Baba 

kas.ında Kartal Kazasının köylerindendir, Pen- adında bir yatır vardır, buraya ilk fatihlerle 
dik'e üç kilometre kadar mesafededir. Riva.ye- gelmiş bir bektaşi babası olub halen türbe olan 
te göre ondördüncü asırda Kocaeli Yarımada- pina aslında eski bir tekkedir, baba da tekke
sının türkler tarafından fethi sırasında kurul- sinde bir odaya defoedilmişdir ki yine o civa:r
muşdur, adının . da ilk akıncılarin buradaki bir da Daver Baba Tekkesinde de aynı durum gö· · 
çadırlı ordugahına nisbetle konduğu söylenir. rülür (B.: Da.ver Baba Tekkesi, Cild 8, sayfa 
Aydos Dağı eteğinde bir vadi içindedir/ Nüfusu 4275) . 
350 civarındadır, yazm yazlığa gelenlerle bu nü• Dolayoba Köyünün erazisi Marmara yalı· 
fus biraz artar. Anadolu yakasındaki eski meş· sına k~dar. iner, hu sahada Ytonk İnşaat Malze
hur sayfiyeler son yıllarda kasabalaşıp gürültü- mesi Fabrikası ile Taşıbayfr Gecekonduları ya
lü yerler olduğu için Pendik civarında bu Dola- pılmışdır. Gecekondular sayısı köy binalarını 
yoba Köyü sükünet · içinde hakikaten bir din- kat kat geçmiş olub_ 3500 _ nüfus barındırmak-
lenme yeridfr. · .. -_ tadır. 

İkinci Stilatan Abdülhamid devrinde bura-
da köşkler y_" apilara_k_•·-y __ -_ azlığa gelmiş .b_ -_azı saray Köyün üç çeşmesi ye güzel bir içme suyu 

vardır, suyunu satarak kc:iy sa·ridığına · gelir te
mensupları olmi.ışdur ki padişahın hocalarından 

- min edilmektedir (ocak 1967). 
Hafız Mehmed Efendi, Bahriye nazın Salih Pa- _ 
şa, Dişci~aşı 'Tosun Bey, padişahı~ hekimlerin· 
den Dr; :Rasim Bey ile isimle·rini· tesbit edeme
diğimiz -~eccadecibaşı, kahvecibaşı ve helvacıba
şılar hatırlanır. Köyün tam güneyinde halen 
köyünmesir~si olan bir çamlık vardır ki orası 

da Beşinci Sultan Meh· 
med Sultanın lcızkardeşi 
Seniye Sultanın :Biığçesi 
olub köşkünün kalıntı
ları da du_rmaktadır. 

• o o o 
+- YAKA( 11< ·vo ı. v 

Silim ERDEM . 

DOLAYOBA KÖYÜ C.ı\.Mİİ ...;... _ Dört kagir 
duvar üzerine kiremitli çatı ile örtülmüş eski 
bir yapı olub banisi bilinmiyor, on yedinci asır-

-Köy halkı geçimini 
bağçıvanlık ve sağmal

cılıkla temin etmekte
dir, bir kısmı da devlet 

o I l §iJ 
t:::öY \:fı wASI . 

memurudur. 

Köy _ Pendik'e de· 
ırarnlı nakil v~sıtaları 

·ne bağlıdır, taksi oto
mobiller 5 lira alır, dol
_i:nuş yapan otomobiller 
de adam başına 1 lira 
alır. 

Köyün beş sınıflı bir 
ilk okulu vardır, 1966 
-1967 _ ders yılında okul- · 

. da 21 kız ve 22 oğlan .ki 

o 
o 
o 
o 

Dolayoba Köyü 

(Kroki plan : SAiim Erd-em) 

• ••• o • : 
t: EYT i tJ AL l 

ME.VKI I 

1/TC NK D 
\='.AB R ı KA':ı l _ 
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da yapıldığı söyleniyor. Tamirlerle asıl yapısı
nın hayli değişdiği bellidir, bilhassa minare ga
rib bir şekil almışdır. Dörken kesik piramid 
bir kaaidede dört köşeli bir gövde oturtulmuş, 
şerefe ile mina:renin petek kısmı ise silindirikdir. · 
Minareye kaaidesinin yanında açlıınış kapu
dan girilir. Son cemaat yerinin sa.J kısmı bir 
duvarla bölünerek imam odası haline konmuş, 
son cemaat yerinin burada dışarıya bakan pen· 
ceresi de kapu olmuşdur. Son cemaat yerinin 
sol tarafında ahşab bir merdivenle kadınlar 
mahfiline çıkılır. 

Camiin ibadet salını altı pencere ile aydın
latılmışdır. Bakımlı ve gaayetle temiz bir cami 
idi, ima.metinde de çok aydın bir kişi olan Sıdkı 
Doğan Efendi bulunuyordu (ocak 1967). · 

SAiim ERDEM 

DOLLAR (Julla) - 1963 senesi mart ayın
da İstanbula gelmiş ve Kervansarayda (B.: Ker
vansaray) temsiller vermiş farnsız Caroussel 
Karussel Revüsu artistlerinden «kız-erkek• bir 
delikanlı; Fransada ve Avrupanıri diğer memle
ketlerinde benzerleri bulunan bu revünün hu· 
ıusiyeti bütün oyuncularının kadın kılık ve kı-
1'&fetine girmiş; saç uzatmış ve/ hormon. aşıları 
ile göğüs ve kalça yapılarını da: kadınlaştırmış 
bir t~kım delikanlılardan mürekkeb oluşu; de
kolte kadın tuvaletleri içinde, erkeğe kadın iş
vesi ile, cilvesi ile kırıtarak yaklaşan bu acaib 
mahh'.ikat, memleketimizde yerO.isi bulunmayan 
cinr;I sapıklardır. 

li 
; 

·, 
d ,. 

Dolayoba Köyü Camii 

(Resim: Silim Erdenı) 

Uzun boylu, karaya yakın koyu kumral saç
lı J ulia Dalların asıl oğlan adı öğreni'lemedi, 
soran gazetecilere : « Unuttum.. gaaliba Jean 
(Jan) idi..• cevabını vermiş, yaşı için de: «Sor
mayınız .. kadınlar yaşını söylemez.. 19 görünü
yor muyum!? .. » demişdir (B.: Dolly). 

DOLLY - 1963 ve 1965 yıllarının mart 
ayında İstanbula gelmiş ve Kervansarayda (B.: 

l 
Dolayaba Köyii Camii 

(P!An : SAlim Erdem) 

Kervansaray) temsiller ver:riıiş fransız · Carous
sel (Karusel) Revüsünün en gözde· artistlerin

den «kız erkek,. bir de
likanlı; Fransada ~e Av
rupanın diğer bazı mem 
leketılerinde benzerleri 
bulunup bu revünün hu 
susiyeti bütün oyuncu· 
.!arının kadın kılık kı· 
yafetine girmiş, saç 
uzatmış, ve hormon aşı· 
ları ile göğüs ve kalça 
yapılarını kadınlaştır

mış bir takım delikan· 
lılardan mürekkeb · olu· 
şudur; dekolte kadın tu· 
va!letleri içinde erkek
ler kadın işvesi ve cil
vesi ile kırıtarak yak· 
laşan bu acaib mahlu
kaat, · memleketimizde 
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henüz yerlisi bulunmayan cinsi sapıklardır. 
İtalyan asıl1ı olup kendi adı Carlo Mario 

(Katla Maryo) olan Dolly 1963 senesinde henüz 
18-19 yaşlarında bir tüysüz oğlandı; atlet yapı
sında vücudu, altın sarısı boyalı saçll.an ve iri 

Julia DoUar 
(Resim : Sabiha Bozcalı) 

--------------------

Dolly 

( Reırun ı Sabiha Boualı) 

kara gözleriyle büyük ilgi toplamış, bu arada 
ses ve film yıldızlarından Gönül Yazar'ın ko
cası ile pek çabuk o kadar yakın dostll.uk kur
muşdu ki Gönül Yazar kocasına karşı bir bo
şanma davası açmış; bu suretle bu muhabbetli 
yakınlık basına intika.al eden bir skandal" ol
muşdu. 

Kızoğlan Dolly, 1963 de bu revüden «İs
tanbulda dişi erkekler fırtınası» diye bahseden 
Ha...,nan Gazetesi muhabiri ile şöyle konuşmuş
dur : «Kadın kılığında sahneye çıkmak Fransa
da yeni bir şey değildir, tarafımızdan icad edil
memişdir, biz, bizden öncekilerin bir devamı· 
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yız .. Göğüslerimiz, kalçalarımız doktorların yap· 
dığı hormon iğnelerinin eseridir.. bu iğneler 

yalnız ellerimizle ayaklarınızı değişdiremiyor .. 
erkekliğimiz bir de hüviyet cüzdanlarımızda 

kalmışdır. Fransadan çıkarken kadın kılığında 
fakat erkek pasaportları ile çıkdık .. ». 

Kızoğlana Gönül Yazar skandali hakkında 
ne düşündüğü sorulmuş «Bunu sor):llamış olun!.» 
demişdir. «Sizi kadın zan ederek gönül veren 
var mıdır ?» sualine de : «Olmaz olur mu .. ne 
hikayelerim var, anlatsam gülmekdeıı katılırsı
nız .. » cevabını vermişdir. 

Tek büyük korkusu yaklaşmış okn asker· 
lik çağı idi, sapık delikanlı onu da 1964 de İs· 
viçrede ame'liyat olarak ha letmiş, tamamen cin· 
siyet değişdirmiş, Carla Mario adı Carlo maria 
(Karla Mariya) olmuş, 1966 da yine Caroussel 
Revüsü Jle İstanbula ikinci defa 21-22 yaşların
da erkekden bozma kız olarak gelmişdi, ve sah· 
nede strip·tease numaraları yaparken çok al· 
kışlanmış, aktualite mecmuaları tarafından 

«ölçüleri son derecede ahenkli vücudu, kadife 
gibi penbe beyaz teni ve kadınca tatlı sesi ile 
bir afeti devran» diye övülmüşdür. Yapdığı film
il.erle türk sinemacılığına Kenan Pars; Ahmed 
Mekin:, Gök.sel Arsoy, Evrim Fer, Münir Özkul 
gibi sanatkarları tanıtmış olan .· film prodüktö· 
rü Sırrı Gültekindeiı bir film çevirme teklifi al
mış olan Dolly «Ölüm nöbet bekliyor» isimli bir 
türk filminde baş kadın rolünü oynamak için 
ibtidai bir· mukavele imzalaınışdır. Bu hadJseyi 
Ses Mecmuası: «Filmin şerefine kadehler kal
dırırılırken yerli f]hncilik güzel kadın sıkıntı
sı çekdiği için, diğer ülkelerden gelmiş erkek
den bozma güzellere bile kapularını açmak zo
runda kalıyordu .. » diye aksettirmişdir. 

Bürhaneddin OLKER 

DOLMA - İstanbul mutfağında yapıla gel· 
miş dolma çeşidleri şunlardır : 

Zeytin yağlı · asma yaprağı dolması 

Sağ yağlı asma yaprağı dolması 

Sağ yağlı pazı yaprağı dolması 

Zeytin yağlı pırasa dolması 

Zeytin yağlı lahana dolması 

Sağ yağlı lahana dolması 

Sağ yağlı kabak dolması 

Zeytin yağlı patlıcan dolması 

Zeytin yağlı biber dolması 

Sağ yağlı biber dolması 

Sağ yağlı domates dolması 

Midya dolması 

Uskumru balığı dolması 

Yakın zamanlara kadar zeytinyağlı asma 
yaprağı dolması ile midye ve uskumru balığı 
dolmaları seyyar esnaf tarafınd'an biihassa ak
şam üstleri meyhanelerin toplandığı Galata, 
Tophane, Eminönü Sirkeci, Kumkapu ve Balat 
gibi semtlerin sokaklarında satılırdı; hem yapı· 
cısı hem satıcısı kendileri olan bu esnaf, bu 
seyyar dalma aşçıları çoğunlukla erme_ni, rum 

. ve mu.sevi idi, ve hakikaten gaayetle güzel dol
ma yapıb satanları vardı; son satıcılardan Ya· 
hudi Meııteş, Rum Karakaş, Rum Barba Vasi1 
muhitlerinin büyük şöhretleriidiler. Bu esnafın 
ortadan çekilmesinin ve yerlerini yenilerinin 
almamasının sebebi eski İstanbul meyhaneleri
nin yerini içkili lokantaların almış olmasıdır. 

Eski konaklardan azad edilerek çırağ edil
miş zenci bacı kadınlar da zeytinyağlı yaprak 
dolmasını yapmadaki mahiretleri He meşhur
du; mıtlarda yazın yapdıkları dolmaları tence· 
resi ile semtlerine en yakın mesirelere götü
rüp satarlar, bu suretle kazandıkları . parayı 
sandalcı, saka, arapacı gibi· dar gelirli kocaları
nın kesellerine eklerlerdi (B.: Ayak Esnafı, cild 
3 sayfa 1411). 

Münir Süleyman ÇAPANOÖLU 

DOLMA - Haneberduş pırpmlar ·argo
sunda : 1 - Yalan; 2 - Hile, iskambil kağıd· 
ları ile kumar oynanır iken kağıd destesinin, 
karıp dağıtan tarafından o elde kendisinin ka
zanmasını sağlayacak şeki!lde ih,tif edilmesi; 
3 - Gaayet dolgun sarılmış esrarlı sigara. 

Bibi.: Ferid Develioğlu, Türk Argosu. 

DOLMABAĞÇE - Liman ağzında Kaba
. taş . ile Beşiktaş arasında ve deniz kenarında 
meşhur ~emt ki Osmanlı padişahların burada 
inşa edilmiş son kışlık daimi ikaametgahlar 
büyük sahilsaray c;la semte nisbetle Dolmabağ
çe adını taşır. 

Burası eskiden bir koy iken on yedinci as-: 
rın ilk yarısında doldurulmuş ve bir «hasbağ
çe», padişahlara mahsus bağçe haline getiril· 
mişdir; o asrın ortasrnda ve ikinci yarısında 
yaşamış Evliya Çelebi şöyle anlatıyor:· «Dol• 
mabağçe eskiden servili küçük bir bağ idi. Sul· 
tan Osmanı Şehid (İkinci Sultan Osman, Gene 
Osman) fermanı ile bütün donanma gemileri 
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sandallar ve fikaıları, İstanbulun yirmi bin ka
dar kayık ve mavunaları toplanıp taşlar doldu
rup önündeki deryaya dökdüler, liman gibi 
bir yer iken doldurulup ismine Dolmabağçe 

deni-ldi. Dörtyüz arşın bir büyük meydan olup 
Sultan Osman burada cirid oynardı. Bu bağda 
Sultan Selimin (?) bir kasıi ve bir havuzu 
vardı, başka bina yokdu. Üstad bağçıvanı, iki
yüz nefer (?) şehbaz bostancıları vardır. Le
hi deryasıc derin olup lodos fırtınalarında sahi
linin harab olmaması için meşe ağaçlarından 
istihkatn yapılmışdır». 

Aynı asırda İstanbulda yaşamış ermeni ya
zarı Ermeniya Çelebi. Kömürciyan ise bahsi 
geçen körfezin ikinci Sultan Osmanın babası 

.•.Birinci Sultan Ahmed tarafından dolduruldu
·ğunu yazıyor: « .. ,Dolmabağçe- denilen beylik 
bostanmın önünden geçiyoruz Sultan Ahmed 
Nasuh Paşanın sadareti zamanında (1611-i614) 
burasını doldurtmuşdur» diyor. . ... 

Fatih Sultan Mehmedin İstanbul muhasa
rasında gemilerini bu körfezden kızaklar üs

. tüne alarak. ve karadan yürüterek HaHce in
dirdiği söyleni'r. 

. · . Ege Mitolojisinde Altın Pöstekiyi bulup 
alm~k için bir genıi ile 'Boğazdan geçerek_ Ka
radenize çıkan. · Argonothı.rin da bu körfezde 
demir atıp konakladıkları ~öylenir. · 

İkinci Sultan Mahmud zemanında Yeniçe
ri Ocağının kaldırılmasından az önce ta'l1zim 
edile·n bir bostahcıbaşı' Defterinde Dolmabağ
çenin yalı _boyu şöyle kaydedilınişdir: «, ... san
dalı hümayun kayık hane, Karabali . İskelesi, 
Mekteb, Mailoziz Çeşme ve Sebil, Serapa kah
ve dükkanları, Riyade kayıklar kayıkhanesi, 
Dolmabağçe İskelesi, Emlaki Hümayundan 
bostan, Beşiktaş Sahilsarayı Hümayunu ... » 
(B.: Bostancı başı Defterleri, cild . 6, sayfa 

· 2979). 
Cumhuriyet devrine kadar Os:ma,nlı __ Sş.ra

. yının arabalıkları ve has ahırları (lstablı Ami
re) burada idi. Yine burada has ahırlar yanın
da bir gazhane son zamanlarda kaldırılmışdır. 

Zamanımızda Dolmabağçe, büyük saray, 
bir büyük cami, İsta'llbulun en büyük stadyo
mu,. içinden geçen Boğaziçinin ana sahil yolu, 
Taksime, Harbiyeye ve Nişantaşına çıkan yeni 
büyük yollarla İstanbulun en şenlikli _semtle-
rinden biridir. · 

DOLMABAĞÇE CADDESİ - Galatayı 
(Karaköyü) _Yukarı Boğaza bağlaya:n yalı bo-

yu uzun ana caddenin. Dolmabağçe semtinden 
geçen parçasının,. adı; 1934 Belediye Şehir Reh
berine göre Beşiktaşın Vişnezade Mahallesi sı

nırı içindedir. Dolmabağçe ·camii ve l\/Iidhatpa· 
şa Stadyumu (Dolmabağçe Stadyomu) önle
rinden Spor Caddesi (Ak.aaretler Caddesi) ve 
Hayreddin İskelesi Sokağı kavuşakları arasın· 
da. uzanır; bu ana caddenin Kabataş. tarafında 
kalan kısmı Mebusan Caddesi, Beşiktaş tara
fında kalan kıı,mı da Beşiktaş Caddesi isim:e
rini taşır. 

Asfalt bir yol olup iki otobüs çok rahat 
geçecek (20-25 adım) genişlikdedir ve her iki 
yanında geniş (10-12 adım) yaya kaldırımı var
dır. · Saray bağçesinin. ihata duvarının batı ta
rafındaki köşesi üstünde Camlı Köşk diye anı-

, lan binanın önünden Beşiktaşa kadar caddenin 
iki yanında çınar . .ağaçları sıralanmış olup ya
zın bu caddeye müstesna bir taravet, güzellik 
verir ve caddeyi gölgelendirir, ·nolmab3ğçe 
Sarayının abidevi merasim kapusu .biı. Cadde
üzerindedir, kapusunun önü bir meydancık 

teşkil eder. Orta kısmında geniş bir kavis çizen 
çaddenin Beşiktaşa yakın bir yerinde ve sağ 
kolda «Resim ve Heykel Müzesi» ile «Tatbiki 
GUzel-Sanatlar Okulu» bulunmaktadır, müze
ni~ de okulunda binaları Sarayın müştemila
tındandır. Yine Stadyom önünden gelindiğine 

göre Caddenin sol tarafı. yüksek bir ihata du
varı arkasında saray -bağçesidir; ve eskide·n sa
ray bendegahına tahsis edilmiş miri binalar 
görülür; halen bk kısmı ordu emrine verilmiş 
olup Karaköy, Beyoğlu, Şişli; Taksim, Beşik

taş ve Hasköy askerlik şubeleri başkanlıkları 
ile Batı Bölgesi İnşaat ve Emlak Grup Başkan· 
lığı yerleştirilmişdir, bir ayrı g'rup bina da 
Dolınabağçe Sarayının memur ve hademesinin 
oturdukları lojmanlar ha.Hne konmuşdur. 

Yakın. zamana kadar Karaköy - Bebek 
tramvay' hattı bu Cadde üzerinden geçerdi, 
tramvaylar kaldırıld.ıkdan sanra troleybüsle
rin havai elektrik hattı yapılmışdır; caddeden 
troleybüslerle belediye otobüsleri .. geçmekte
dir (ocak 1967). 

Halid ERAKTAN 

DOLMABAĞÇE CAM1t - Sulta·n Abdül
mecidin anası Bez:mialem Valide Sultanın ha
yır eseridir. Kabataş ile Beşiktaş arasında de
niz kenarında, Dolmabağçe Sarayının saat ku
lesi tarafındaki büyük avlu kapusunun karşı-
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sında olub halk tarafından yapıldığı zamandan· 
beri yerinin adına nisbetle · «Dolmabağçe Ca
mü» diye anılagelmiş, hatta asıl adı «Beşiktaş 
Sarayı •olan sarayında «Dolmabağçe; adı ile 
anılmasına yol açmışdır (B.: Dolmabağçe Sa
hilsarayı). 

Bezmialem Valide· Sultan osmanh sarayı
nm valide sultanları arasında pek- şerefli hatı
ra bırakmışdır. Nefsini dünya hırslarına k8:p
tırmayarak devletin kendisine tahsis ettiği pa· 
rayı hayır işleri yolunda harcaınışdır. Türkiye
nin en büyük şefkat miiesseselerinden tstan
buldaki Gureba Hastahanesi onun eseridir; 
hastahanesinin yanında da bir camii vardır. 1s
tanbulda 7 büyük çeşmesi, sibyan mektebled 
vardır, ayrıca, sibyan mekteblerindeki fakir 
çocukların gıda-lan ile giyimleri için zengin va~ 
kıflar yapmışdı. Dolmabağçedeki cam.iiriin ta
i:namlandığını göremeden 1852 yılında vefat et· 
miş ve kocası İkinci Sultan Malım.udun türbesi
ne defnedilmişdir, Dolmabağçe · Cariıii.rii oğlu 
Sultan Abdülmecid tamamlami.şdır (B.:'Bezmt· 
Alem Validesultan, cild 5, sayfa 2732). · 

Den.fa ·kenarında biT avlu ortasında: yapıl
mışdJ. 'Dört kapulti. 'Qir ·duvarla çevnlırtiş olan 
bu avlunun saat kulesi tarafındaki Clcapuıtınun 
üzerinde c1öri beyitlik 'rriahzuiri·' bit 'kifİ.be var
cıir. Bu. kitAbenfri m~tnl ·ziver Paşaıiıri; yazısı 
hatta.t Ali .Haydar· Efe:ndmindir :· 

Makaaın~ Vtilide Sultan BezmlAlem i ukb4 . 
• o . • . • • 

Edince mabedinin. yapmış . idi. çir dl;lnn . 
. /. ' ~' . .- . . . . 

Tamam etti anm AbdOlmeelıl Han: c:iimle fıtlnyiiıın 
Zehl. ikmal kıldı bu lıe .. ln h~yri ı,tir envlnn .. · 

Gariki ndri ~ ola ti kim ınideri YA Rab . 
. . . ~ . 

Cihandan etme bir an d6r -o ıılhuı mlhrl dfdlnn 

Euııı vakti tarih oldu Ziver &iti eve üzı·e 

«Bu mı\bed oldu cami vilide sultanı isrinıu 

12'70 (M. 1858•18154) 

1948 de Dolmabağçe Meydanı .açılırken c-a· 
miin avlu duvarları kaldırılmış, avlunun büyük 
bir kısmı meydana katı~mışdır. Caıniin muvak
kithanesi de deniz tarafında şimdiki yerine nak
ledilmişdir. Yukarda kaydettiğimiz kitabe taşı 
da camlin deniz tarafındaki mihrab duvarının 
9nüne konm.uşdur. · 

Dolmabağçe Caırtiiniıı mimarı Karabet 
Aınira Balyandır (B.: Balyan, Karabet Aınira, 

cild 4, sayfa 2089). Tek büyük kubbeli ve ik~ 
minareli olub .:ıninareleri birer şerefelidir. Ca
miin önünde bir hünkar kasrı vardır, gaayet in· 
ce, narin minareler bu kasrın içinden ve iki 
ucundan yükselir; şişhaneli, uluklu, yivli mi· 
narelerdir. Camiin içi yağlı boya kalem işleri, 
nakışlar, mihrab ve-minberi de Avrupai motif· 
!erle tezyin edilmişdir. İki yanından iki mulı· 
teşem merdivenle çıkılan hünkar kasrı ile .ca
miin asıl ibadet salını bir ara Deniz Müzesi itti
haz edilmişdi. Müze Beşaktaşa nakledilmiş ve 
Dolmabağçe Camii tekrar ibadete açılmışdır (B.: 
Deniz Müzesi).· 

Camiin planı bir kare şekli arz eder. Yük· 
sek dikdörtgen bir görünüşü olan caıniin duvaı:· 
lan · büyük birer kemer şeklinde inşa edilmiş 

olup tek büyük kubbe doğrudan doğruya pan
dantifler vasıtasiyle bu duvarların üzerine o~
rur. Bu t.arzdaki kubbe intikali klasik devirdeki 
kubbe intikallerine tamamen -aykırıdır ·ve· bı,r 
tarz 'barok, rokoko, ampir üslublarının belli 
ba:şli · özelliklerinden birini· teşkil eder. 

Kubbeıiiıi ağ{;Iığıni ve duvarların ·ya-nlat:a 
,açılmasmı. köşelerde bulunan dikdöitgen/'şek-
-Ünde yiiksek: ağu,-l~k kulelert· önler. Oria· kısi.m
larıp.da öldukç·a iri yuvarlak k~ba:rtma birer ro· 
zet bulunan bu a"ğftlik k;ulelerini-n üst köşledrt· 
de,, yanyanıı kompozit başlıklı ikişer ·sütüıicü.k 
bultµUnaktacİır. Bu sutuncukların··uzerleri Av· 
rupai, tarzda. küçük kubbecikler ile. örtülUdür 
ve bu görünüş tamaıneıi rö~esans mimarisini an
d_ırır. Camiiiı . üzerini örten merkezi .. kubbenJn 
kasn~Aı nişbeten dardır, üzeri eşit araliklı kon
sollar ile bölümlere aynlinış olup her "bir bö
lüm . içerisinde ~abartın~ rozet çiçekİeri bu-
lunur.· · · · · 

Cami üç sıra: halindeki yuvarlak- ke~li 
pencereler ile mükemmel bir surette aydınla• 
tılmıştır .. · Bu pencerelerden üst. sıradaldler ade
ta bir yelpaze gibidir ve bunların üst kenarları 
alta nazaran daha geniştir. 

Narin siluetleri ve üzerindeki yivleri ile 
adeta bir yunan sütununu andıran minarelerin 
şerefelerinin altı korent sütun başlıklarmda ol· 
duğu gibi uçlan dışan kıvrık akantus yaprak
ları ile tezyin edilmiştir. ·Kurşun. minare kil· 
!ahları ise diğer cami minarel~rine nazaran 
daha narin ve uzundur. 

Dolmabahçe camii İbadet sahnına hünk~r 
kasrının arı,tresiı,1den geçilerek girilir .. Bu ant· 
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renin iki yanındaki merdivenler: ile de üst kat· 
ta bulunan mahfillere ve kasnn odaları:r.ı~ çı
kılır. 

. lbAdet sahnı bir saray salonu intibamı ve· 
recek kadar aydınlık· ve ferahtır. Zemine iri 
.kırmızı tuğlalar döşenmiştir. · 

İbadet sahnma giriş kapısının tam karşı· 
sına gelen mihrab beya_z ve kırmızı somakinin 
Ahenkli bir şekilde birbirleri ile karıştırılma· 
sı neticesinde meydana getirilmiştir. Mihrab 
hücresinin kenarlarına dikdörtgen kaideler 
üzerinde yükselen duvara. bitişik sütlUlcuklar 
ilave edilmiştir. Beş somaki satıhtan ibaret 
olan · mihrab nişinin üzeri bi1: takım yaprak, 
çiçek ve ·ne oldukları pek anlaşılamiyan karı· 

şık şekiller ile nihayetlenir. Kitlbe taşının 

• ,, 
•· 

Dolmabağçe Camil 
( Reiim : Sabiha Bozcalı). 

üzerinde gayet süslü bir de taç tepelik bulun~ 
maktadır. 

Mihber de mihrap gibi kırmızı ve beyaz 
somakidendir. Avrupai tezinatı ile tamamen 
yabancı bir görünüşü olan minberin korkuluk 
levhalarının dış yüzleri yekpare ve kabartma· 
lıdır. 

Mihrabın sağ tarafındaki duvarın yanında 
yuvarlak ve alçak, üzeri akarltus yaprakları, 

yumurta frizleri ve boncuk dizileri ile süslü 
beyaz ve kırmızı somakiden vaiz kürsüsü ise 
görülmeğe değer güzelliktedir. 
HÖNKAR KASRI: 

Camiin önündeki son cemaat mahallinin 
yerine at . nalı şeklinde iki katlı bir hünkar 
kasri inşa edilmiştir. 

Kasrın biri cephede ca · 
mii ile müşterek, diğer iki· 
si iki yanda olmak üz.e
re bir kaç basamak ile çı·. 
kılan üç· kapusu vardır. 

Adeta küçücük bir sa· 
ray intibamı veren bina 
iki sıra halindeki pence, 
reler ile gaayet mükem
mel aydınlatılmışdır. Pen
cerelerden alt sıradakiler 
dikdörtgen söğelidir ve 
Üzerleri tunç şebekeler 
ile kaplıdır. Fakat yalnız 
kasrş.' ve camiye giriş ka
pısının yanlarındaki alt 
kat pencereleri bir istisna 
olarak yuvarlak kemerli
dir. 

Kasrın iki . yanından 
muhteşem merdive-nler 
ile . çıkılan üst katda gayet 
aydınlık ferah odalar bu
lunmakta ve buradan da 
mahfillere geçilmektedir. 

MUVAKKlTHANE: 

Ampir üslubundan in· 
şa edilmiş... olan camiin 

· muvakkitha:nesi sekiz veç· 
heli bil'bi:riadır. üzeri yu
varlak bir kubbe ile ör· 
tülü olan muvakkithane-
nin her veçhesinde yu· 
varlak kemerli pencereler 
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bulunmaktadır. Köşe dolguları kıvrık dal ve 
akantus yaprakları ile süslenmiştir. 

Bu satırların yazıldığı sırada Dolmabağçe 

Camii _ Vakıflar idaresince tamir, ve tekrar iba
dete açilmak üzere tanzim edilmekde idi (1966). 

' 
Erdem YÜCEL 

DOLMABAĞÇE GAZHANESi. - Bir ten
vir vasıtası olan havagazı 1.812 de lngilterede 
keşf~dilmiş olup . bu keşfin memieketimize gir
mesi Sultan Abdülmecid devrine rastlar; bu pa
dişah Dolmabağçe Sarayını yapdırtdığı zaman 
sarayın havagazı ile 1şıklandinlması için saray 
yakınında bir de gazhane _ inşasına lüzum görül
müş ve bu maksadla Dohnabağçe Gazhanesi ya-
pılmışdır. _ - . -- - - . . -

Dolmabağçe Gazhanesi inşasından 1290 (M. 
~873-1874) senesine kadar Hazinei Hassa tarafın
dan .idare · olunm.uşdur. _ 1290 da Şehiremaneti 

(Belediye) ta-rafindan İs.tanbul sokaklarının ha
vagazı lambalan aydınl~tılması ka111rlaşdırıl-

1 

mış, Dolmabağçedeki saray gazhanesi, saraya 
veriJecek gazdan para alınmamak üzer~ Şehir
emanetine -devredilmişdir. Bu devirden sonra 
bu gazhane tarihçesi, İstanbul şehrinin havaga
zı; ile tenviri gibi çok büyük bir. işe bağlanmış· 
dır (B.: Havagazı). . ·· 

(Dolmabağçe Gazhanesi Stadyomun inşasın
dan kısa bir müdde~ sonra tamamen kaldırıl
mışdır). 

Oanan Nuri ERGiN -

DOLMABAĞÇE MESCİDİ - Zamanımız
da mevcud değildir, Dolmabağçe Camünin kar
şısında idi; halen mevcud, ve bu satırların ya
zıldığı sırada (ekim 1966) içi yeniden tanzim 
·edilmekde olan Hacı Emin Ağa Sebiline bitişik 
idi; Hadikatüi Cevami şu malumatı veriyor: 

«Banisi Çakır Dede adında bir hayır sahibi 
olub kabri de mescidinin yanındadır. Bu Dolına
bağçe Mescidinin binası qnce düz ayak oh.ib za
man ile harab olmuş, Üçüncü Sultan Ahmed 

1 

. ı!·-~~-~- .. 

Doimabaiçe Camit : Plaiu 
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devrinde Tersane emini olan maktul Hüseyin 
Ağa fevkaani olarak yeniden yapdırmış ve min· 
ber koyarak ihya etmişdir. Hicri 1127 (M. 1715) 
de. Kasımpaşadaki Camii Kebirin cuma vaizi 
olan Şeyh Mustafa fevkaani olan Dolmabağçe 

Mescidinin altını bir tevhidhane yapmış ve bu
rada cuma geceleri ile salı ·günleri öğleden son· 
ra Halvetiye usulü ve Nakşibendiye tarikatın
ca zikir ve tevhid edilmişdir. Sipahi ağabğından 
mazül Hacı Mehmed Emin · Ağan1n · sebebi· bu 
mescidin yanındadır». 

Mescid böylece bir tekkeye inkilab •-etmiş, 

bir mahalle mescidi olmakdan çıkmış, halk ağ· 
zında «Çakır Dede Tekkesi» · yahud · «Kara · aba:
lı (Karabali). Tekkesi» isimleri" ile anılan bir· 
ceiv~ti dergahının mescidi oli:nuşdur ki Hadika
tül Cevami bu dergahı tevhidhane adı altında 

Dolmabağçe Saat Kulesi • 

.(Resim: S, Büyükerbil) 

bir Halveti - Nakşi tekkesi olarak kaydediyor 
(B.: Dölmabağçe Tekkesi). 

DOLMABABAĞÇE SAAT KULESİ - Dol
mabağçe Sarayının Dolmabağçe Camii tarafın
daki yan kapusu önünde 1860-1863 arasında in
şa edilmişdir; kuvvetle tahmin ediyoruz Jd mi
marı, o devrin hassa mimarlığını yapmış ı:>lan 

Balyanlardan Sarkis Bey· Balyandır. 27 metre 
yükseklikde dört· katlı ve dört köşeli bir kule 
olup e nüst katında dö.rt cihete bakan birer saat 
vardır; bir.fransız markasını taşıyan bu saatler 
İzmit ve İzmirdeki saat kulelerinin saatl~rinin 
aynı olup ağırlıkla haftada bir kurulurlar, kam
panaları saat başları ile yarım saatleri çalar; de· 
niz tarafındaki saat ayrı, diğer üçü bir kurulur. 
Ku,lenirı. her cebhesinde birer osınanlı arması 
vardır, bu armalar iki çiftdir, aralarında ufak 
farklar vardır; Kulenin alt katının her cebhe
sin:de birer barometre ve termometre bulun
maktadır. 

. Dolmabağçe Saat Kulesi mimari yönden Sa-
ray ile ayni hüviyeti taşımaktadır. 

DOLMABAĞÇE SAHİLSARAYI - İstan
bulda Osmanlı İmparatorlarının son daimi ikaa
rnetgahı; Cumhuriyet devrinde ve yalnız Ata-

. türk'ün zamanında İstanbulda Türkiye Cumhur
başkanının ikaametgahı; Atatürk'den sonra ls
tanbulda sembolik Cumhurbaşkanlığı . Sarayı 

·(ki 196_0 . d,aiı sonra. yenidE:n onlarılmış ve bazı 
yerleri, s~lonları bir :fy.'(üze-Saray olarak hal
kın ziya·retine açıJmışdlr); zamanımızda lstan
·bulun. ziynetlerinden biri olan bu büyük, ve 
rtıuh!eşem saray XIX., asrın ortasında aynf yer-
de bulunan Be~iktaş Salfüsarayının yerine Sul
tan Abdülmecid tarafından yaptırılmışdır, ya
pısı h~cri 1271, miladi 1855 yılında tamamlan
. mişdır, ve yapildığı zartıan bir müddet , yine 
«Beşiktaş Sahilsarayı» diye anılınışdir (B.: Be
şiktah~ahilsarayı, cild 5, sayfa· 2589). Sultan 
Abdülmecid yeni _yapılan sahilsarayın . hemen 
yam başında ve lebi deryAda anası 'Bezınia:letn 
~ultan ·a<iıAa b.ir de. cami yapdırml.şdı, • yapısı 

, ıle aynı .ta:rihde biten bu camie halk «Dolma
bağçe Camii» dedi, az zaman sonra yeni Beşik
taş . Sahilsarayına dıi camiie ve J:ı~hınduğu mev-

. kiin. asıl · ac:lına nisbetle · «ÖqJ.m:p.j'.i"~,ğçe Sarayı» 
denildi (B.: Dolmabağçe· Camii) ... , - ····. 
:·:,, ·· Sultaıı Abdülm:ecidin Karabet Balyan us
taya yapdırttığı zamanımızdaki Dolmabağçe 
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Sarayı bazı söylentilere göre 70.000.000 franga 
mal olmuşdur. İktisadi buhran yıllarında bu 
kadar fazla bir masrafla inşa edilen saray hak
kında bizzat Abdülmecid : «Beşiktaş Sarayı da 
pek tekellüflü oldu, daha sadece olabilirdi» de· 
miştir. 

Saray XIX. asrın ağır ve fazla tezyinath 
üslubuı\da bina edilmiş olmakla beraber yer 
yer eski mimarimizden de bazı kısımlan ihti· 
va etmektedir. Altı yüz metre uzunluğunda 
mermer bir rıhtım üzerinde kurulmuş bulunan 
saray, orta yerde yüksek bir merasim dairesi 
ve bu daireye kapalı dehlizlerle bağlamnl§ 
sağlı, sollu diğer ild daireden mürekkebdir. 

Asıl saray mabeyin, hünkar, muayede salo· 
nu isimlerini alan bu kısımlardaı'.l:b.aşka- « Va
lide Sultan Dairesi», «I<adınefe:ıidilet Dairesi•, 
«Şehzadeler. Dairesi» ve « Veliahd Dairesiııni 

ihtiva etmektedir. 
Sarayın cephesi mapeyin dairesinden. bu

gün «Resim v~ Heykel Müzesi» binası olan Ve
liahd Dairesine kadar 284 metredir. Arkadan 
amud şeklinde binaya merbut bulunan ve is· 
mine bugün a:K.apalı Daire• denilen eski vali
de dairesinin uzunluğu ise 95 m~tredir. Asıl sa· 

. .·•: ,:·<.·: ,• ... 

Dolmabaiace SAbilsarayı 

(Gravilr) 

ray, müştemilatı haric olarak· tahminen 16670 
metre murabba kadar geniş .bir sahayı işgal 
etmektedir. 

Sarayın müştemilatı arasında paşalar, kız· 
larağası, musahibler, harem kapıcıları mefru· 
şat dafrelerile, Camlıköşk, Kuşluk ve Hareket 
köşkleri bulunmaktadır. 

Binanın inşaatında Marmara adalarından 
çıkarılan maviye bakar bir nevi mermer kulla· 
nılmış, iç tezyinatında ise bHlur, su mermeri; 
somaki gibi kıymetli malzeme sarfolunmuştur. 

Sarayın tavanları ve duvar tezyiİıatı Fran· 
sız, İtalyan sanatkarlar taraf111daiıı;ı.~kşedilmiş· 
dir. Bilhassa Sechan isimli bir sanatkar sara
ym dekore edi:lmesinde ve döşenmesinde çalış
mışdır. Saraya XVII. ve :,CVIII. asırlarda Fran· 
sız ustaları elinden çıkmış mobilyaların ya 
kendileri veyahud sadakatle ve zevkle kopya 
edilmiş örnekleri konuli:nuşdur. 

Sarayda Sultan Aziz tarafından, ·Avrupa 
seyahati esnasında toplanmış ve sonradan da 
meşhur ressamlara yaptırılmış nadide bir re
sim koleksiyonu mevcuddur. Ayı-ıca saat, şam· 
dan, vazo vesaire gibi eşyası da pek kıymetli
dir. Otuz altı tane büyük avize ve müteaddid 

. J3ohem şamdanlar' 
fa, gümüş şamdan~ 
lar vardır. Muaye
de s alo n q n d a -
ki di:>rt buçuk ton 
ağır lığında ve yedi 
yüz elli. ampullü 
büyük avizenin İn· 
giltere Kraliçesi 
Viktorya tarafın· 

· dan hediye edildiği 
· söylenir: · 

Dolmabağçe Sa-
. rayirıın · yapıldığı 
yıllard~,g~9miş bu
lunan bir yabancı 
intıbalarını şu şe
kilde nakletmek· 
tedir: ~Yeni saray 
bir ermeni mimar 

. tarafında:n yapıl· 

mıştır~ Bugü1n in· 
şa ettiğimiz her 
yapı gibi o da muğ-
laktır. Eskinin bü· 
tün sistemleri bu-
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nun içinde yer alır. Bna göz kamaştıran bir Oda», «Resim Odası>, «Esvab Odası» isimli sa· 
lüks ve muazzam bir hercümerc içindedir. Bü· lonlar sıralanmaktadır. 
tün mimari tarzlar birbirine girmiştir. Eski hünkar dairesinin başlangıcında ve te· 

«Buna mukabil .binanın dıştan umumi g~· rasın yanındaki şömineli büyük salon da gene 
rünüşü oldukça sadedir. Bir bakışta hepsini «Kırmızı Oda> ismile haremin kabul odası ola· 
kavramak mümkü...'1.dür. Esas kısmın yanların· rak bilinmektedir. 
da iki uzun daire halinde alçak kanadlar var· 

Sarayda mabeynın· büyük' medhal salonun· 
dır. Bu iki kanad üzerine hazan iyçmiyen, ha- dan yukarıdaki merasim salonuna çıkan ve hep 
zan dorik tarzda kolonlar yer almıştır. Ve iki 
dai:re birbirine taraçaiar, galerilerle bağlanır. si billur parmaklıklı beş büyük merdiven var 

S 
dır. Altı, yedi tane kadar da servis merdiveni 

arayın çephesi . işlenmiş dall~ ve çiçeklerle 
süslenmiştir. Sarayın içi Avrupa lüksünün bü- ·mevcuddur. İlk olarak Atatürk zamanında hu· 
tün dekoratif şa'şaalarile doludur. Odalar dizi susi daireye bir asansör konulmuştur. 
haUnde birbirini takib eder, her daire geniş bir Sarayın muhtelif dairelerinin deniz ve so-
koridora açılır. · . kak tarafına açılan kapılarının sayısı da on ka· 

«Padişahın hususi dairesinde adeta Versa- dardır. Biri tramvay caddesi üzerinde, diğeri sa· 
illes Sarayının bir aksi vardır .. Bütün möbleler at kulesi tarafında olmak :üzere iki büyük s?.\ 
Fransadsn · gelmiştir ve · XIV. Louis uslu.bun· tanat kapısı vardır. Diğer kapılar ~oltuk K4pı, 
dadır. Operamızın bir dekoratörü bu sarayın Mefruşat Kapısı, Valde Kapısı, Veltahd Kapısı, 
salonlarından bir tanesini tamamen döşemek Baltacılar Kapısı, Mutfak Kapısı gibi isimler 
vazüesile tavzif edilmiştir ve Türklere Fransız taşımaktadır. 
sanatının ihtişamı hakkında iyi bir fikir vere- Dolmabağçe Sarayı, mimarisirıin tenkide 
cek şekilde çalışmışdır» (Louis Enault, Cons- uğrayan bazı taraflarına rağmen XIX. asırda 
tantinople et la Turquie). . inşa edilmiş en güzel ve en büyük dünya saray-

Dolmabağçe Sarayının mabeyin, hünkar !arından biridir. İstanbulun kendi devfi ve üs· 
ve valide dairelerile camlı köşk kısmı iki yüz lılbu içinde belli başlı a.bidelerindeıi olan bu sa· 
küsur odayı ihtiva etmektedir. Mabeyin ve ray içinde geçen tarihi vak'alar bakımından bil· 
hünkar dairelerinde sekiz büyük salon vardır. hassa büyük bir ehemmiyet taşımaktadır. 
Bunlar altta «Medhal Salonu»; üst katta «Me- Tanzimatı ilan eden Abdülmecid yaptırdığı 
rasim Salonu», «Zülvecheyn Salonu», «Mavi bu ·sarayda altı sene yaşamış ve burada ölmüş
Salon», «Harem Salonu» gibi muhtelif isimler tür. Yerine geçen biraderi Abdülaziz; 15 senelik 
taşımaktadır. Bu geniş salonlardan altısı 43, bi~ · saltanat devrbli Dolniabağçede geçirmiş, Mit
ri 35 ve haremdeki en büyüğü ise 47 metre hat Paşa ve arkadaşları tarafından bu sarayda 
uzunluğundadır. hal'edilmişti. V. incf Murad üç aylık saltanat 

Sarayın ... içinde . tarihi bidiselerin cereyan . devresini burada tamamlamış ve II nci Abdül· 
ettiği meşhur odalann da. ayrıca· isimleri var-,,:, hamid de saltanatının ilk aylarında Dolmabağ· 
dır. Mabeyin dairesinin üst katında deniz tara- çede ,çıtuimuştu. Bu padişah Yıldız Sarayını Dol
fında ve köşedeki büyük salon sefirlerin kabul mabağçe Sahilsarayı:na tercih ve otuz• yılı aşan 
salonudur ve «Kırmızı Oda» ismile anılır. Bu saltanatı devrinde Dolmabağçe Sarayı bakım
kısımda ve Zülveçheyn Salonuna ·girerken sağ sız kalmışdır. 
taraftaki salona · cSomaki Salon» denilmek- Dolmabağçe muayede . salonunda 19 mart 
tedir. 1877 günü ilk M~usan Meclisimizin açılış me· 

Hükümdarların bazı ziyaretleri kabul et- rasimi yapıldı. 93 harbinin acı hatıralarından 
tikleri bu salonda Cumhuriyet devrinde de biri olar~ Grand Dük Nikola bu sarayda ll nci 
Cumhur Başkanlarımız kendilerini ziyaret ei- Abdülhaınidi ziyB.l'.et etti. 
miş yabancı devlet reislerile görüşmüşlerdir. . II net .Abdülhamid: yerine tahta çıkan V; 

Sarayın isim alan . diğer odaları arasında · Mehmed Reşad.· Dolmabağçe Sarayında oturdu: 
«Has Oda», «Vükela OtlaSı!', «Arz.Odası» bulun~ . Bu münasebetle otuz i;ki yıl harab bir hale ge
maktadır. Binanın sokak tar~fmda «Müzik_ .Oda• len bina esaslı bir .. tamirden geçirildi. Meşruti
sı» ismile anılan bir oda vardır. Aynı hizada ve yet devrinde· kurulan hükumetlerin ve bazı ya
hünkar dairesinde sırasile cTaş Oda», «Aynalı bancı hükümd-a.rların sarayla olan münasebetle· 
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ri ve ziyaretleri bakımından da Dolmabağçenin 
tarihi mühimdir. 

Son Osmaniı Hükümdarı VI. Mehmed Va· 
hideddin de bir müddet . Dolmabağçede otur· 
muş, sonra Yıldız Sarayında yerle§mişdi. Son 
Halife Abdülmecid Efendi Büyük Millet Mecli· 
si kararile 3 mart 1924 sabahı sarayı ve memle
keti terketti. 

1 tem-muz ·1926 günü şehrin misafiri olarak 
!stanbula gelen Atatürk Dolmabağçe Sarayın· 
da oturmuş ve burada müteaq.did siyasi görüş· 
meler yapmış, Dil ve Tarih Kongrelerini topla· 
-mıştı. Büyük Atatürk son rah,atsızlık günlerini 
de sarayda geçirdi ve 71 numaralı odada 10 ka· 
sun 1938 sabahı vefat etti. 

Sarayda· Atatürkün ve ikinci Cumhur Ba§· 
kanı İnönünün zamanlarında bazı yabancı dev· 
let reisleri, siyasi şahsiyetler kabul edilerek, gö
rüşmeler yapıhnıştı. 

Haluk Y. SEHStlVAROĞLU 

DOLMABAĞÇE SARAYI TiYATROSU. -
Dolmabağç~ Camii muvakkitanesinin karşısın
daki sed üzerinde idi; Abdülmecid ~arafından 
İtalyan tiyatro planlarına göre yaptırılmış am~ 

. .L 

pir .üslubunda gaayetle zarif bir bina iqi1 Za· 
marumızda mevcud değildir. 

· Bir imparator tarafından böyle bir· tiyatro 
binası yaptırılmasına yol açan o devrin sahne 
sanatı hareketlerini şöylece toplayabiliriz. 

lstanbulda ilk defa 1839 yılında Gaetano 
Mele isimli bir !tal yan, operalar ve her . :Q-.evi 
Fransız piyesleri temsil edilmek üzere bir ti· 
yatro inşaasına müsaade aldı. 

İtalyan müteşebbis bu tiyatroyu yapabil· 
mek için halktan para toplamış ve para yatıran· 
ların mühim bir kısmının Türkler olduğu· .ga
rülinüştü. 

Aslen Venedikli olan J üstinyani adında yi· 
ne bir italyan tarafından da Galatasaray civa· 
rmda İtalyan mimarisinde muhteşem bir tiyat
ro kurulmuştu. Sonradan yanan bu tiyatroya 
bilhassa Fransız komedi ve operet heyetleri an· 
gaje ediliyordu. Bu tiyatro 1stanbuldaki ecnebi 
hükumetler sefirlerinden ve Türk vezirlerinden 
himaye görüyordu. 

Galatasaray Lisesinin karşısındaki Hiristaki 
pasajı denilen binanın yerinde ;Hoca Naum ti
yatrosu, Beyoğlumm ikinci şöhretli tiyatrosuy· 
du. İtalyan mimarisinde yapılnpş olan bu bina 

Dolmabağçe Camii ve Do~bağçe Sanıyı Tiyatrosu 

(Resim: Aziz, Cumhuriyet Gazetesinden) 
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da 24 mayıs 1870 tarihinde çıkan büyük Beyoğ
lu yangınında yandı. 

Bu- tiyatrolarda sahneye konan eserler, 
dramlar, komediler, operalar, opera-komikler, 
operetler ecnebi sanatkarlar tarafından ecnebi 
dillerle oynanmış ve rağbet görmüştü. Bazan 
İtalyan musikişinaslarını İstanbul, Paristen ev-
vel dinlerdi. Meşhur «Kavalerya Rustikana» 
Pariste temsil edilmeden İstanbulda oynanmış
tı. (RA. Sevengil, Yakın Çağlarda Türk Ti· 
yatrosu). 

Babasının açdığı yolda yürüyen Abdülme
cid, qir _garblı hükümdar ~bi yaşıyordu; sefa
retlerin balolarına gidiyor, sarayda konserler 
verdiriyor ve zaman zaman da şehzadeleriie be
raber- Naumun tiyatrosundaki yabancı dillerle · 
temsillerde bulunuyordu. 

İki:nci Sultan Mahmud zamanında Enderon· 
lu gençlerden kurulan «Muzikai Hümayun» 
takım.ile garb musikisi - Osmanlı sarayına gir
mişti. Abdülmecid «Muzikai Hü· 
mayun» u Avrupadan yeniden 
getirilen muktedir hocalarla esas· 
lı bir şekilde takviye ettirdi. 

Müzikai Hümayunun sanat-· 
kar gencleri bir saray tiyatrosu 
kurulması hususuncla da Paclişa
ha ve vezirlere ümidler verdi
ler. Esasen İstanbul sahne haya
tında Türk ve Ermeni sanatkar-

._ . . . . 

far görülemeğe başlamıştı. Böy· 
lece yerli bir tiyatroya doğru 

gidiliyor ve halk tiyatroya karşı 
büyük bir alaka gösteriyordu. 

İşte bu durum karşısındadır 
Abdülmecid Dolmabağ.çe Sarayı 
Tiyatrosunu yapdırtmışdı. 

Dolmabağçe tiyatrosu üç sıra 
üzerine <:>tuzdan fazla localıydı. 
Bu -localar arasında_ «zati şahane» 
için ay-yıldız armalı ve · y~ldızlı 
kafesli bir loca da vardı. Bina· 
nın iç tezyinatında bol miktarda 
altın kullanılmıştı. Tiyatro üç 
yüz kişi alabilecek bir büyüklük· 
teydi. 

3 cemaziyel evvel 1275, mi· 
!adi takvim ile 8 ocak 1859 cu
martesi gecesi küşad edildi. O 
gece tiyatroda başta Padişah ol· 
mak üzere bütün vükela ve ri· 

cal hazır bulunuyorlardı; «Tiyatroda_ bir güzel 
opera icrasile davetliler, Padişahın inayeti ile 
dilşad kılınmış» oldular; ve gazeteler •bu ti
yatronun misli nadir pek muntazam ve gayet 
tekellüflü bir eser» olduğunu. yazdılar. 

Bundan iki akşam· sonra Abdülmecid, sa· 
ray tiyatrosuna İstanbuldaki sefirlerden ve 
maslahatgüzarlardan bazılarını davet _etti. Ve 
bu suretle Padişahın yaptırttığı yeni · tiyatron· 
nun akisleri ecnebi muhitler arasına da yayıl
mış oldu. Esasen Dolmabahçe tiyatrosunun em· 
şali nadir tiyatrolardan olduğunu Avrupayı 

gören Türkler de söylüyordu. 
Dolmabağçe tiyatrosurıda yabancı tiyatro 

heyetleri temsiller vermeltle 'beraber bu sahiıe
·nin asıl sanatkarlan Muzikai Hürp.ayundan _ay
rılan tiyatroculardı. O devir üzerine zengin ha
tıralar kaleme · almış Ba.Iıkhane nazın Ali 
Riza Bey: •.-.. sureti mahsusada Avrupadan 
celb olunan muallimler marifetile Muzikai HÜ' 

Dohnabağçe Saray Tiyatrosunwı içi 

(Resim: Cumhuriyet Gazetesinden) 
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mayun efradından yetiştirilen ve pandomima, 
komedi, dram, apera gibi oyunlarda kesbi ma· 
haret etmiş oyuncular tarafından temsiller ve
rilirdi. Mezkur tiyatroya vükela, süfera dave.t 
olunuralardı. Gerek bunların gerekse Beyoğ
hnıda Naıum tiyatrosundan c,elb olunan ope
ra takımının icra ey }edikleri lubiyat seyir ve 
temaşa olunurdu.» diyor. 

Büyük mali buhlarn esnasınqa Padişahın 

zamanlarını eğlencede, tiyatroda geçirmesi hoş 
karşılanmıyordu. Abdülaziz tahta çıktıktan 
sonra Kıbnslı . Mehmed Paşa sadaretinde sa
ray bütçesinde bir takım tasarruflar yapılmak 
istenilmişti. Bu· arada sadrazam, Dolmabahçe 
tiyatrosunun da kapatılmasına ve buradaki sa· 
natkarlardan bir kısmının asker yapılmasına, 
bir kısmının da aç~ğa çıkanlmasına irade aldı. 
Bu suretle Avrupa sanatkarlarından'tahsil gör
müş Muzikai · Hümayunun tiyatrocu · gencleri 
dağıtılmış oldu. 

O vakit Hariciye Nazırı bulunan Ali Paşa 
Muzikai Hümayunun mükemmel bir sanayii 
nefise mektebi olduğundan bahisle bunca mas
raf ihtiyarile Avrupadan muallimler celb olu
narak ve buradaki erbabı ihtisas taraflarından 
nice emekler sarfedilerek vücude getirilmiş ve 
müşkülpesendler tarafından bile takdire 
mazhar olınuş olan bir müessesenin böyle peri· 
şan edilmesinin muvafık olamıyacağını, diğer 
bir hal sureti bulunması gerekdiğini ısrar ile 
ileri sürmüş ise de hiç bir. faydası olmamışdı. 

Kapatılan Dolmabağçe tiyatrosunun içi 
bir müddet sonra yandı. Enkazı temizletilen 
bu kagir bina Establı Amireye (Has ahırlara) 
ilhak edildi ve uzun müddet burası «Tiyatro 
Tavlası• ismile anıldı. 

Dolmabağçe tiyatrosunda oynanmış eser
lerin neler oldukları ve Muzikai Hümayundan 
hangi genelerin bu eserlerde ı,oller almıs bu
lundukları hakkında bugün için bir , bilgimiz 
yoktur. İleride arşiv çalışmaları neticesinde ti
yatro tarihimizin bu kısmının da aydınlanaca
ğı şüphesizdir. 

Haluk Y. ŞEHSOVAROÖ-LU 

DOLMABAĞÇE STADYOMU - Beyoğ
lunda Taksim . Stadyomu, Kadıköyünde Fe:::ıer
bağçe Stadyomu ve Beşiktaşta Şeref Stadyo
mundan sonra İstanbuluii dördüncü olarak ya
pılmış ve en büyük stadyomudur (B.: Taksim 

. . . 

Stadyomu; Fenerbağçe Stadyomu; Şeref Stad· 
yomu; Mecidiyeköyü Stadyomu= Ali Sami 
Yen Stadyomu)·; lstanbulun daima rahmetle 
anılacak Vali ve Belediye Reislerinden mer~. 
hum Lutfi Kırdar'ın himmet eseri olarak yap
dırılmış ve· 1950 den sonra adı değiştirilmiş, hiç 
münasebeti olmadığı halde Midhatpaşa Stadyo
mu ismi verilmişdir, fakat halk ağzında hala 
Dolmabağçe Stadyomu diye anıla gelmektedir; 
hazan ·basın haberleri arasında da eski ismi ile 
yazılmaktadır (B.: Midhatp-aşa Stadyomu). 

DOLMABAĞÇE TEKKESİ - Dolniabağçe 

de, Dolmabağçe Camiinin karşısında ve Hacı 

Mehmed Emin Ağa Sebilinin yanında idi. 

Burada evvela, XVII. asır başlarında 

Çakır Dede adında• bir hayır sahibi bir me~·· 
cid yapdırmışdı;· zaman ile harab olan bu mes
cid Üçüncü Sultan Ahmed devrinde Tersane 

· emini olan maktul Hüseyin Ağa tarafından 

fevkaani bir mescid olarak ihya edilmiş, ve Hic
ri 1127 (M. 1715) yılında Kasımpaşada Camii 
Kebirin cuma vaizi Şeyh Mustafa Efendi bu 
mescidin altını. bir tevhidhane yapmış, ve bu
rada Hadikatül Cevamiin kaydına göre cuma 
geceleri ile salı günleri öğleden sonra Halveti
ye usulü ve Nakşibendiye tarikatince zikir ve 
tevhid edilmişdir (B.: Dalmabağçe Mescidi). 

H;alk ağzında üstündek~ mescidin ba:nisine 
nisbetle «Çakır Dede Tekkesi» yahud «Kara
abalı (Karabali) Tekkesi» isimleri ile de anıla 
gelmiş bu dergahı Üsküdarlı Ahmed Münib 
Efendi 1307 (M. 1889-1890) da neşrettiği «Mec· 
muai Tekaya• da, yine aynı isimler altında 

ayin günü çarşanba olan bir celveti tekkesi ola· 
rak kaydediyor. 

17 şaban 1317 (M. · 20 aralık 1899) tarihli 
Tercemanı Hakikat. gazetesinde şöyle bir kayıd 
vardır : «Dolmabağçede Valide _ Camii Şerifi 

karşısında müceddeden inşa kılınan Kaadiri 
Dergahı Şerifinin resmi küşadı icra edilmiş
dir•. 

Bu Kaadiri Dergahınm Mecmuai Tekaya
daki Çakırdede Celveti Tekkesinin yerine ya
pıldığı aşikardır; ahşab. bir yapı olan bu kaa
diri tekkesi Dolmabağçe Meydanını~ )948 yı
lında yeniden tanzimi sırasında yıkdırılmışchr; 
dolayısı ile Hadikatül Cevamiin kaydettiği Dol
mabağçe Mescidinin son nişanı da kalmamışdır. 
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DOLMABAĞÇE VAPURU - 944 gros to:.1·. 
hık olan Dolmabağçe vapuru,·Fenerbahçe isim· 
li eş vapurla birlikte, 1952 senesinde İngiltere'· 
nin «W. Denny Brothers Co. Dumbarton. tez· 
gilılannda inşa edilmiştir. Meşhur İsveç malı 
Sulzer gemi makinelerinin İngiltere'de imal 
edilenleriyle mücehhez geminin 1500 beygir 
kuvvetinde iki motörü avrdır. 18,5 mil sür'at 
yapabilen geminin yolcu istiab haddi yazın 

1700, kışın 1375 kişidir. 

Tam boyu 73,99 metre, genişliği 11,61 met· 
re ve su kesimi yüksekliği de 2,97 metredir. İki 
filikası ve ikibini aşkın can simiti ile can yeleği 
vardır. 

13 kişilik persçınelini : 1 kaptan, 1 güverte 
lostromosu, 4 gemici, 1 çark:çıbaşı, 1 makinist, 
1 ikinci makinist, 1 makine lostromosu, ve 3 
makine mürettebatı teşkil eder. Bu personel, 

9-21 ve 21-9 olmak üzere 12 saatte bir değiş· 
mektedir. · 

~- '• ı 

73 ton akaryakıt kapasitesi olup 24 saatlik_ 
sarfiyatı 14 tondur. 

İkinci katta (açık) ve Birinci katta !açta, 
üst · ortada da, «Kış Bahçesb tabir edilen bil· 
yük birer salon vardır ki bu salonlar- lüks mev
ki itibar edilmişdir. 

Kış Bahçesinin bulunduğu kısımda bir 
Amerikan Bar, ve birinci katın ikinci mevki, 
kısmında da bir kahveocağı vardır. 

Kaptan Köşkünün arkasına ve «Kışlık 
Bahçenin• hemen üstüne rastlayan en üst kat
ta, içten merdivenle çıkılan ve «Terasa Güver
te• veya «Yazlık Bahçe• tabir edilen açık bir 
kısım vardır, ki bilhassa yaz aylarında :hava
darlığı sebebiyle 'pek itibar görür. 

«Dolınabahçe'de taşkınlık yapan seyircilere su sıkılacak.» - Gazeteler- · 

Yazısız - ------------------
Dolmabağçe Stadyomu karikatür konusu 

(Cafer Zorlu. Akbaba Mecmuası, 1964) 

cdı=-
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Adalar ve Yalova hattına tahsis edilmiş 
olan bu· vapurlar, Ekspres seferleri yapmakta· 
dırlar. Ekspres seferlerde fiyatlar iki misli art·· 
makta,,.buna mukabil, Büyükada - Yalova ara
sında lüks farkı alınniamakt~dır (ağustos 1962). 

DOLMUŞ · - clskelede doluncaya kadar 
narh ile yolcu alıp doldunca hareket eden nö· 
bet kayığı» (Kaamıisu Türki). 

. · İstanbulda bu dolmuş usulü · önce ve çok 
eskiden, XV. -, XVI. asırlarda kayıklarda tat· 
bik edilmişdir. Geçen asır ortalarında görülen· 
atlı · kira arabaları · dolmuş . yapmamışlardı. Za
manımızda ise heriıeıı bütün liman. sandai~8;ı,;ı.re 
taksimetre ·.•ile· çalışır otomobillerin. çoğu, ye,>,. 
bütün deniz ,motorlaı'J, dolmuş usulü ile çaiiş'f. 

· nuıktad~rlar.: 

noi.Mtiş I>ENlz· MÔTöRLAııI ('.B.: · 
Deıiiz Ôôlmuş Motorları, cild 8, sayfa~). 

DOLMUŞ KAYIKLARI VE SANDALLA
RI:,_ Haliç ve liman iskelelerinde kaydlı ka-

. . 

yıkların dolmuş ücretleri işledikleri iskeler 
arasındaki :mesafeye . göre Divan HüıiıAyun ta
rafılidaıı. tesbit edili:ç-di; aşağıdaki satırlan 25 
receb 995 (M. · 1 temmuz 1587) tarihli bir fer
mandan alıyoruz : 

Çardak ve Unkapanından Sücllüce ve Hasköye yarım akçe 

Fenerden Azebkapusuna yanm·mangır 

Çardakdan Yağkapanına yarım mangır 

Balık pazanndan Galataya iki mangır 

Blık ,pazanndan Beıılk~şa yanm akçe 

(Çardak ve sair liman, iskelelerinden Usküdara yanm 

akçe) 

Yine bu fermandan öğreniliyor ki dolmuş 
yapan kayıkların kadın ve gene oğlanlari-· er· 
keklerle bitlikde kayığa alınmaları yasakdı 

(B.: Kayık). 

Zamanımızda Haliçde karşılı~lı iskeleler 
arasın,da ve Haydarpaşa ile Kadtltöyü arasinda 
dolmuş yapan sandallar adam bşın elli ···kuruş 
alırlar, ve hemen hepsi bir çifte sandallardır, 

ve 5 kişiden fazla yolcu alamazlar. -Son zaman
larda dolmuş yapan arkadan takma motorlu 

· sandallar da işlemeye başlam,ışdır . (B.: Deniz 
Dolmuş Motorları, cild 8, sayfa 4432). 

DOLMUŞ KUYU SOKAGI - Fatih İlçesi· 
nin Karagümrük Nahiyesinin. Dervişali Mahai
lesi sokaklarından, Kurfağa Çeşme Sokağı ile 
Kasım odaları Sokağı arasında uzanır. (1934 
Belediye .Şehir Rehberi, Pafta 7/108); bir ,ara-

. ba geçecek genişlikte, kabataş döşelidir, .1 - 2 
katlı ahşab ve kagir evler arasından geç~~; be· 
ton üzerine lüle takılmış şekilsiz bir çeşme var-
dır (Mayıs 1966). · · 

Hakkı GÖKTÜRK 

DOLMUŞ OTOMOBİLLER - Taksimetre 
ile çalışır otomobillerden bazılarının taksimet· 
relerini açmayarak semtler arasında tesbit edil· 
miş ücretlerle ve dolmuş usulü ile yolcu taşı· 

malan, kesin olarak tesbit edemedik, tahmin 
ile kaydederiz İkinci Cihan Harbi başlarında 
başlamışdır. Halen gaayetle yaygındır; İstan
bulun günlük trafik yükünün en ağırinı taşı

maktadırlar; bilhassa tramvaylar kalkdıkdan 
sonra dolmuş otomobillerine geniş iş Sahası 

açılmışdır (B.: Tramvay). 

Dolmabalçe Vapuru 

(Resbn : Belıcet Cantok) 
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1966 yılı sonunda b!zı hatlardaki dohnuş 

otomobil ücreti tarifesi şöyle idi : 

ICaraköy • Cağaloğlu ................ .-........ .. 

ltaraköy . Taksim ............ , . , ..... · ......... . 

Karaldly • Beıiktaı ............................. · 

KaraldSy • Kasımpqa ....................... . 

50 kııru, 

50 » 

50 » 

50 • 

Karaköy • Bayazıd . .. . . . . • • . . . . • • .. . .. •. . .. . . 60 > 

Karaköy • Fatih . . . . . . . . . . .. . . .. • . ............... 75 » 

Kadıköy • Osküdar . . .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 50 • 

Kadıköy • Göztepe ......................... ;. . . . 75 » 

Kadıköy • Salıri.yıcedid .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. . 100 • 

Kadıköy • Bostancı . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 150 » 

~dıköy • Maltepe .. .. .. . . . . . . . . . .. .. .. . . .. . . .. . . . 200 » 

Kadıköy • ·Kartal . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . • . . . • . . .. . 250 » 

KadıkiSY: • Pendik ...................... ;....... 300 > 

UskUdar • Beykoz . . .. . . . . . ... . .. .. ... .. . •• • . . . . 250 » 

Eminönü • Eyyub . .. . . . . . . . . . .. . .. . .. .. . .. . . .. . 100 » 

Taksim . Sarıyer . .. . .. .. .. .. .. . .. . . . .. . .. . . .. . 250 " 

İstanbul • Ankara ······························ 50 Lira 

DOLU - İstanbul balıkcıları ağzında bir 
deyim, henüz yumurtalarını dökmemiş balık· 

lar hakkında kullanılır; misal: «Dolu balığın 

tadı yokdur»; «Kılıç balıkları ancak dolu iken 
zıpkınlanır, zıpkıncı da balıkcı değildir, klıç•· 

ın neslini tüketen hayduddur». 

DOLU, DOLU ZAR - İstanbul kumarbaz· 

ları ağzında bur deyim, «hileli cıvalı zar• an· 
lamında kullanılır, F~rid Develli oğlu cTürk 
Argosu» isimli eserinde şu misali veriyor : «Do· 
luyu fırlatınca sırtırayı (düşeşi) donduruver· 

dim». 
, ~: i .. ~---ı~;k_( 

DOMATES Taze olarak yahud konser-

vesı veya salçası yemeklere katılan ve tazesin1 

d~ri salata yapılan malum nebat; hüviyeti, ter· 

~ibi, ve ziraati bu İstanbul Ansiklopedisinin 

konusu dışında kalır. 

Aşağıdaki satırları Türk Artsiklopedisin· 
alıyoruz : «Domatesin yurdu Orta Amerika ile 
Güney Amerikadır; Avrupada ilk defa, Ame
rikanın keşfinden az sonra İspanya, Portekiz 
ve 1ialyada yetiştirilmişdir, daha sonra öbür 

Avrupa ülkelerine yayılnuşdır. Domates eki· 
mine Türkiyede 100 yıl kadar önce başlandığı 
tahmin edilebilirı.. 

Türk Ansiklopedisi bu kayduıa göre yur
dumuz için çok yeni sayılabilicek bu sebze·mey
va zamanımızda türk mutfağında ve sofrasm· 
da en çok,. en başda htihlak edilir bir ·durum
dadır; türk gıda sanayiinde de piyasaya kon~ 
serve, salça ve keçap (veya ketçap) denilen şe
kilde arz edilerek çok önemli bir· yer almışdır; 
kızarmamışından, memleketimize mahsus ola
rak, turşu. yapılır. 

. , Tazesi İstanbul piyasasında . önce, yurdu· 
muzun güney vilayetleri mahsulü ve turfa 
olarak görülür; ilk gllen turfanda . doriıatesle.r 
de herkesin alamayacağı kadar bahaj:ı satılır; 
kilosu 40 liraya turfanda domates gôrülmüşdür, 
1966 da da turfanda damates satışı 12 •· 10 lira· 
dan başlanuşdır. Turfanda domatesler İstanbul 
bostanlarının mahsulüne nisbetle hem koku 
hem lezzet bakınıından çok düşükdür. Bun$ 
rağmenboğazına düşkün İstanbullular arasında 
bir tek turfanda · domates tarttırıp alahlar gö· 
rülmüşdür. İstanbul için makbul domates, «yer
lh denilen İstanbul bostanlan mahsulüdür; ts· 
tanbul bostanlarında da «kır domatesi~ . .. (ye· 
meklik ve salçalık) ve ~sırık domatesiıt (ye· 
meklik ve salatalık) isimleri ile iki çeşidi yetiş· 
dirilir. Sırık domateslerinin en · güzelleri, ne· 
fisleri de yakın zamana kadar Anadolu yaka· 
sında ve Marmara kıyısında Maltepe • Kartal 
bostanlannda yetişirdi ki halen o meşhur bos
tanlar pek azalmışdır. 

DOMİNİC DE SAİNT • TİIOMAS (Osman· 
lı Papazı) - Onyedinci asrın iİk yarıs~da ya· 
şamış katoiik Dominiken tarikatına meıısub bir 
rahib; avrupalılar tarafından Sultan lbrahimin 
büyük oğlu bir osmanlı şehzadesi zan edilmiş, 
ve Girid Harbinin son yıllarında VenediklUer 
hesabına bir maceraya sürüklenınişdir. Asıl adı 
Osman olub 1641 senesi aralık ayında İstanbul· 
da Topkapusu Sarayı Hümayununda Harem~ 
de Kızlarağası Dairesinde dünyaya geldi, anası 
Kızlarağası Sünbül Ağanın bir kaç ay evvel 
bir esirciden satın aldığı Zafire isminde gaayet· 
le • güzel bir gürcü caTiye,babası mechtildur; 
hayatı muazzam bir roman konusudur. 

Üç kardeşini idam ettirmış olan Dördüncü 
Sul~an Mtiraddan sonra tahta çıkan Sultan İb· 
rahim, Osmanlı Hanedanının tek erkeği kal· 
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mış bulunuyordu, üstelik, tahta çıkıncaya ka· l~miş bulunuyordu (B.: İbrahim, Sultan). 
dar hapsedildiği odada her a·n ölüm korkusu Başda anası Kösem Mehpeyker Sultan gelmek 
ile yaşadığından erkeklik kudreti de düğüm· üzere, bütün saray ve devİet erkanı endişey& 

Donüııic de Saint-'l'boınu, «Oımımlı Papazı» 
(Bir ıravtircleıı mülhem olank Sabiha Bozcabnııı kompozisyonu), 
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düşdü; gene fakat hasta padişahdan döl alına
mazsa, Sultan İbrahiınin bir şehzadesi dünyaya 
gelmezse Ali Osman munkariz olacakdf. 

Çeşidli yollardan çalışdılar; hocalar oku
yub üflemeye, muskalar, tılsımlar yazmaya 
başladı; hekimler kuvvet macunları, şurubları, 
en tesirli muharrikler hazırladı. Saray ve dev
let erkanı da esircilerden güzel güzel, cennet 
kaçkını bakireler satın alub padişaha takdim 
etmekde adeta musabakaya girişdiler. Ve ni· 
hayet şeytani düğüm çözüldü, •muhteşem Os· 
manlı Horozu ötmeye başladı», hem öylesine 
ki evvela Ukraynalı {Ukranyalı) zarif . ve na
zik bir dilber olan Hatice Turhan 1-2 ocak 1642 
gecesi veliahd şehzade Mehmed'i doğurdu; onu, 
padişahın iltifat ettiği diğer cariyelerin birbir
leri peşinden doğurdukları şeh'.zadeler ve sul· 
tanlar takib etti; Haremi Hümayunun hemen 
her odasında bir beşik sallanmaya başlad~. 

Sarayda yarım asra yakın hizmet etmiş ve 
· o tarihde Kızlarağası bulunan (B.: Darüssaade 
Ağası, Kızlar Ağası; Sünbül Ağa) zenci hadım 
Sünbül Ağa da padişaha takdim edilmek üzere 
harikulade güzel bir gürcü kızı satın almışdı; 
fakat cariye saraya gelib de padişaha bir ba~
re olarak takdim edileceğini . öğrenince Sünbul 
Ağanın ayaklarına kapanarak kız olmadığını, 
hatta, gebe olduğunu itiraf etti. Gürcü güzeli
nin adı Zafire idi. Zenci hadım Sünbiil Ağa onu 
evlad edi-nmek büyüklüğünü gösterdi, Zafire 
bir oğlan doğurdu, babası mechul çocuğa da 
Osman adını verdi. Bu ismi Osmanli Haneda
nına bağlılığının bir ifadesi olarak koyduğu 
halde, babası mechul bir oğlana Osman adının 
verilmesini büyük bir küstahlık sayanlar çok 
oldu. Sarayda Zafirenin oğluna, daha beşikde 
iken «Kızlarağasının Piçi» lakabı takıldı. 

Veliahd Şehzade Mehmedin anası Turhan 
Haseki Sultan (B.: Haseki Sultan; Hatice T 1·r· 
han Sultan) zayil, nahil bir kadındı, - Şehzade 
Mehmetli emzirecek sütü yokdu, Zafire pre:ıse 
sütana tayin edildi. Fakat Sultan İbrahim Gür· 
cüye aşık oldu. 

Bir gün padişah sarayda Bağdad Kasrı 
önündeki büyük mermer taşlıkda İftariye is
miyle anılan kameriyede oturuyordu (B.: İfta
. riye); Zafireyi karşına, Kızlarağasının Piçini 
de kucağına almış, şehzade· ise yerde terkedil-
miş, emekleyip oynuyordu. Sünnet Odası ta
rafından Hatice Turhan. Haseki çıkdı, ·muaşaka 

manzarasını gorunce analık_ ve hasekilik ,zzeti 
nefsi zedelendi, o teessürle yerden küçük pren
si kucağına- aldı, ve, onu görünce şaşırmış olan 
Sultan İbrahime: 

- Padişahım!.. dedi, sana 1tadın gerekse, iş· 
t. ben varım, sevip okşamak için de çocuk la
zım ise, işte şehzaden !.. 

Padişah bir ruh hastası idi; .haseki sulta
nın karşısındaki uta11c çılgın bir; sinir buhranı 
doğurdu, yerinden fırladı, bu sefer dili büs
bütün dolaşarak : 

- Neler söyler .. hele bak neler söyler .. bre 
ben padişahım'!.. dedi. 

Kucağındaki Piç Osmanı Zafireye verdi, 
Turbanın kucağından kendi öz evladı Şehzade 
Mehmetli kapdı, ve bir sinir hastasının acı kuv
veti •ile küçük prensi az ilerideki _mermer ha· 
vuza fırlattı. 

-Dehşet verici sahne idi. Hatice Turhan Sul· 
tan bayılarak yere yMiı.ldı. Ş~hzade Mehmed 
suya gömülür iken, vak'aya şahid olan ve he
men havuza atlayan bir Hasodalı ağa tarafın
dan kurtarıldı. Çocuğun başı mermer havuzun 
kenarına çarpmışdı, derince bir yara açılmışdı; 
o gün muhakkak bir ölümden. kurtulmuş olan 
şehzadenin alnında bu yaranın· izi, babasından 
acı bir hatıra olarak silinmez nişan kaldL 

Bütün bunlar bir ka:ç saniye içinde olmuş
du. Gözleri yuvalanndan fırlamış Sultan İbra
him ne yapacağını bilmez iken karşısında ana
sı Kösem Sultanı buldu. Rezaletin d~hşetinden 
ürkerek Hareme çekildi. Valide Sultanın ya
nındaki cariyeler Turhan Hasekinin yardımına 
koşar iken Kösem· Sultan Zafireyi saçlanndan 
yakaladı. 

. ~ Defol kaltak.. sen de, piçin de, Sünbill 
de, hepiniz defolun !.. _ diye bağırdı. 

Kızlarağası Sünbül Ağa hemen o gün azle· 
dildi; ve osman sarayı an'anesi-nce Mısıra sür· 
gün emri çıkdı. Deniz seferi· mevsimi. geçmiş ol
masına rağm,en :Sünbül Ağa İbrahim Reis adın· 
da bir armatör kaptanının kalyonuna binerek 
hemen yola çıkdı. Gemiye, devrin vak'anüvisi· 
nin kaydına göre «elli aded hasna cariyeleri ve 
nine mahpeyker iç oğlanları ve .kırk aded kü
heylan atları ve beş Mısır hazinesi tutarındaki 
kiymetli eşyası ve mfı,cevherleri ile binmişdi». 

Adalar Denizi açıklarında altı gemi ile do
laşan Malta Korsanları İbrahim Reis kalyonun 
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bu zengin hamule ile kafi mıkdatda top, ceb· 
hane ve cenkci almadan alelacele yola çıkdığını, 
İstanbuldaJti Venedik Balyosunun bir rum kap
tanının gemisi ile derhal yola çıkardığı casusun.
dan öğrenmişlerdi, ve Rodos ile Girid arasında· 
ki küçük adalar arasında pusu kurmuşlar idi. 
İbrahim Reis kalyonu Rodosdan kalkıp açık de· 
nize çıkınca maltalılar tarafından çevrildi; 
Sünbül Ağa, İbrahim Reis ve kalyonda· bulu· 
nan sair erkekler dövüşe dövüşe telef oldular; 
Gürcü Zafire, oğlu Osman ve cariyelerle iç oğ
lanlarından bir kısmı, kızlar ağasını-n atları ve 
hazinesi ile beraber maltalılann eline • geçti. 
Korsanlar _bu vurgundan sonra Girid Adasında 
Kandiye Limanına uğradılar ve orada adanın 
sahibi Venedikliler tarafından parlak törenle 
karşılandılar (1645). 

Malta korsan şövaliyelerinin reisi Loskaris, 
Zafire ile oğluna sarayında bir daire tahsis et· 
ti ve Osman_ın bir osmanlı şehzadesi olduğu ha· 
berini' yaydı. Ayrupa memleketlerinde bu habe· 

_ re . büyük önem verildi, çocuğun, Sultan Cem 
gibi, türklere karşı bir silah olarak kullanılaca· 
ğı düşünüldü. Zafire Maltaya. geldiğinill. üçün- . 
cü ayında ölmüşdü. Esir edilen diğer cariyeler
den beşi hiristivan oldu, dentela örmekdeki hü
nerlerinden ötürü Madride, İspanya Kraliçesine 
gönderildiler. Piç .Osman 12 yaşına kadar Mal
tada ·-şövalyeler Reisinin. sarayında büyütüldü, 
vaftiz edilerek D.ominic de Saiht - Thomas adı
ni aldı, fsoanyada Salamank 'Oniversitesinde 
ilahiyat tahsil etti, ve Domhıiken tarikatıne gi· 
rerek rahib oldu, ~ndan sonradır ki yeni adın· 
dan ziyade «Osmanlı Papazı» lakabı ile tanındı. 
Bir Fransa seyahatında Fransa kıralı Ondör· 
düncü Lui (Louis) tarafından. resmen, bir os· 
manlı prensi olarak kabul edildi. 

1645 de Sünbül Ağa gemisinin. uğradığı te
cavüz üzerine Türkiye, Venedik Cumhuriyetini 
Akdenizde güvenin bozulmasından mesul tut· 
tu; bu korsanlık vak'ası üzerinedir ki Türkiye 
ile Venedik arasında yirmi beş yıl sürecek. olan 
Girid Harbi başladı (1645-1669). 

Osmanlı Papazının bir osınanlı . şehzldesi 
olmadığına, zazan ile inaltalılar da kanaat ge· 
tirmişlerdi; fakat Dördüncü Sultan Mehınedi, 
büyük kardeşi Osmanın. · (Osmanlı Papazının) 
hükümdarlık hakkını gasbetmiş gibi gösterme
de dev~m ettiler. Harbin son yıllarında Dominic 
de Saint • Thomas, VenedikUlerin Girid Adasın· 

ela son müdafaa,· nqktası olan Kandiye Kalesine 
gönderildi. Osmanlı Papazı, türk ordusunun ser
darı sadır~zam Köprülüzade Fazıl Ahmed Paşa· 
ya gülüne vaadlerle dolu bir mektup gönderdi, 
Osmanlı. tahtını elde etmesi için ondan yardım 
istedi : cBeni İstanbul tahtına oturt, bütün Ana· 
doluyu, Suriyeyi, Mısın sana vereceğim, sen de 
o memleketlerin padişahı ol! ..• diyordu. Bu 
mektubun cevabı, türk toplarının geceli gün· 
düzlü cehennemi ateşi oldu. 

Dominic de Saint - Thomas, Gürcü Zafire
nin babası mechul oğlu, Kızlarağasının Piçi 1675 
de Maltada 34 yaşında iken öldü. 

DOMİNOCULAR KAHVEHANESİ - Top· 
kapusu dışında bir kahvehane idi; halen mev
cud değildir. Domino denilen malum oyunun 
aşırı düşkünleri; meraklıları lstanbulda · daima 
çok olmuşdur (B.: Dominc); türkler arasında, 
domino oyun takımı evlere pek girmemiş, kah· 
vehanelerde oynana gelmişdir; aslında. da domi· 
no · oy1mu İstanbulda türklerden ziyade mu.sevi, 
rum ve ermeni azınlıkları arasında -yaygın ol· 
muşdur; domino oyuncularının toplanıp hüner 
yolunda boy ölçüşdükleıi, yarışdıkları kahve
hanelerde · vardır; Çankırılı Hacışeyhoğlu Ah· 
med Kemal Bey merhum cGörüp işittiklerim• 
isimli h!tıralarında İstanbul türkleri arasında· 
ki dominocular için şunları yazıyor: «İstanbul· 
da baş dominocu meşhur Musullu Kör Hafiz 
Osman Elmevlevi idi. Topkapusu · haricinde 
meşhur Dominocular Kahvehanesinde beş nam .. 
lı ermeni oyuncuyu gözleri görmediği halde 
yendiği domino oyuncuları arasında hala söyle· 
nir (B.: Osman Efendi, Musullu Hafız)•. 

DOMUZ - İslam itikadınca malum pis. 
hayvan; İstanbul civarında yabantsı asırlar bo· 
yunca avlana gelmiş,_ehHsi de gayrimüslimler, 
bilhassa hırvat ve bulgarlai- tarafından «Domuz 
damı» den.ilen hususi ağıllarda beslenmiş, do~ 
muz kasabları tarafından kesilmiş, yalnız Gala· 
tada gayri müslümlere, bu arada bilhassa frenk 
adı altında toplanmış avrupalı yabancılara satıl
mışdır. 

İstanbul ağzında mecazen «sihhatli», «kuv
vetli», «inadcı» anlamlarında kullanılır; misal
ler : İki haneberdüş arasında : 

- Nasılsın ulan ? 
- Domuz gibiyim!.. 
·* Bir haneberduş benzeri bir küçüğü ko· 

hından tutup sürükler : · 
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- Domuzluğu bırak da yürü .. yakmayayım 
canını.. "' 

Bu isimle darbi meseller, deyimler vardır, 
zengin hasisden bir para almaya . «Doriı.uzdan 
kı] kopa.rmak» denilir; «Domuzla dolaşmakdan 
çalıya dolaşmak yeğdir•; «İt dişi domuz deresi
ne». 

Galatada meyhaneleri ile meşhur bir sokak 
kadimdenleri «Domuz Sokağı•· adını taşJrdı, 1934 
Belediye Şehir Rehberinde adı «Haraccı Ali So
kağı•na çevrildi (B.: Domuz Sokağı). 

DOMUZ DERE - Istıranca Dağlarının ku· 
zey eteklerinden doğar, aynı adı taşıyan köyün 
içinden Kilyos ile Kısırkaya arasında;bir nokta· 
da Karadenize dökülür. -~ 

DOMUZDERE KÖYO - Yukarı boğaz böl· 
gesinin Rumeli yakası köylerinden; _;_Kilyosun 

KAlıADfNİ 
~~=- -. •:,._:!_ _. <C:: =-

KiSi R k'AYA köYü -...-
DOMUZ t>ERf 

KÖYÖ ... •z"'• ~ 
.... ""' Q •• .,1, 

l)O'Mv 

ISTRANCALAR 

KİLYOS 

Dimuzdere Kö:,ii 

(Eıref Bey Haritasından) 

güney batısında, Kısırkaya Köyünün güneyinde 
ve Istıranca Dağlarının kuzey eteklerindedir; 
içinden aynı adı taşıyan bir · d·ere geçe~ ki Kiİ
yos ile Kısırkaya arasında bir noktada Karade· 
ı-ıize dökülür. Türlü engeller dolayısı il~ yerine 
gidilip görülemedi. Zamanımızda başka bir isim 
almış olacağını tahmin ediyoruz, bu hususda 
tahkik edilemedi (1964). 

· Bibi.~ Mehmed Efref, İstanbul civan haritası. 

DOMUZ ODALARI - İhtifalci Mehrrted 
Ziya Beyin «İstanbuJ. isimli meşhur es~rinin 
ikinci cildinde (sayfa 105) şu mübhem ifadeli 
cümle içinde rastlanmış bir isim : c ••• ikaametga
hı hükümdarı anlamında Domus İmpe:dal'den 

galat olarak halk ağzında Domuz Odaları riafui 
ile maruf üç katlı bina, Kabasakal yangınından 
sonra heyeti umumiyesi ile meydana çıkdı·, bu
rası fener kulesi idi. .. •. Halen böyle bir bina 
:,okdur. 

DOMUZ SOKAĞI - Galatada meyhaneleri 
iie meşhur bir sokak kadimden beri bu adı ta· 
şıya gelmişdi, 1934 Belediye Şehir Rehberinde 
adı «Haracci Ali Sokağı~ na çevrildi Adı ge· 
çen rehberde Pafta 15/129 ; son istimlaklerde 
bu sokak ile Voyvoda Caddesi arasındaki · ada 
kaldınlmış, Sokak bir yanı açık sed üstü ge· 
çid haline getirilmişdir, şöyleki, Galata Köprü·· 
sü ·-tarafından gelindiğine göre, kadim Domuz 
Sokağının sol yanı, zamanımızdaki Karaköy 
Meydanının üst kısmının batı kenarını teşkil 
etmişdir. 

DOMUZ.SOKAĞI CİN.AYETİ - i878 ·de 
bir kanlı vakadır ki emsali çok görülmüş Cina
yetlerdendir; aşağıdaki satırları Sabah Gazete
sinden _alıyoruz: «Galatada. Domuz S~kağın~a 
meyhaneci Kara Yaninin çırağı şahı emred 
Pandeli meygede kapusu önünde dururken ken· 
disine harf endazlıkda bulunan sabıkai. niuker· 
:ere eshabmdan Fosforlu lakabı ile meşhur 

Marko'ya bir şamar atmakla şeriri merkum ha· 
mil olduğu maltız kaması ile Pandeliyi cerh ve 
ka_til ve firar etmişdi; bu kerre Galatada Mum· 
hane . İşkelesinde metruk .mahzende maktulen 
bulunmuş şahsı mechulün 1295 de Şabıemted 
Pandeliyi kaO ile o tarihden beri hali firarda 
olan Fosforlu Marko olduğu teşhis edilmişdir• 
(Sabah, 1880). 

O· devrin büyük kalender halk şairi Üskü
darlı Aşık Raziniri aşağıdaki manzumesi, hiç te
reddüd etmeden söyleyebiliriz ki kaydettiğimiz 
bu cinayetin kurbanı Pandeli şanında ve gencin 
öldürülpıesinden üç sene kadar evvel yazılmış
dır: 

Domuz Sokaimm ~fi Pandeli · 

Sırma mı ipek mi saçmııı- teli 

A!f]ka işmarı çakan gözleri 

Aşitte sUır · ile kudret sürmeli 

Gtlmflı topukluduır Sakız- . Tavıaııı 

Tuttu Galatsyı şöhreti pııı 

Tiri mtiJgAııiyfe alup ııişaııı 

Aoıliı )'ireyl ıanyor eli 
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Sahn, ıneygedede pervane oilan 
Hizmet muhabbetde bir t4ııe oı11an 
Yüz akı milleti yunAne oğlan 

Bir de germibede uryan görmeli 

Geltip soyundukda .hü,biıı-e serdar 
Kubbei halvete necmi geys6dar 

Oldu tarihini tahrire medar 
«Domuz Sokağının gülü Pandelb 

1229 + 88 = 1292 (M. 1876) 

Tarih mücevher ve tamiyelidir; tarih ra
kamını bulmak için tarih mısrasının noktalı · 
harfleri tutarına «Necmi Geysudar. ın nokta
lı h,arfleri tutarı olan 50+3+10 = 63 rakamı-
nıiı ilavesi lazımdır. 

Hüıın6 KINAYLI 

DON, DENİZİN DONMASI - Osmanlı 
Vak'anüvisleri yaman katı lQşları vekaayina
melerine kaydederlerken hazan lstanbulda de
nizin, öncelikle iç liman Haliç'in ve akıntısı ol· 
masına. rağmen Boğazın donduğunu da yaz
mışlardır.· 

Hicri 1030 Kışmdıakl Don - «Rebiülevve
lin başından onaltısma kadar (2~ ocak - ·s şu
bat 1621) pek çok kar yağdı; kışın şiddetinden 
deniz (Boğaz) t~amen dondu, ancak ~rtasın
da akıntı küçücük dere gibi açık kalniış idi. 
Rebiülevvelin 17. günü (9 şubat 1621) Saray
bumu ile Üsküdar arası cümle buz olup Gala:. 
tadan İstanbula, ve Hasbağçeden Kireçka:pu· 
suna buz üstünden yaya adam geçdiğini gören· 
ler rivayet ederler. Gemiler seferden kesilip 
zahire gelmediğinden 70 dirhem ekmek 1 ak· 
çeye, etin okkası 15 akçeye satıldı» (Peçevili 
Tarihi, II; Naima Tarihi, II). 

Haşimi Çelebinin tarihidir : 

İstanhulla Üsküdar arası dondu. kıt katı oldu 
Geçer her ciııibe idem yiiriir havfetmeyü.b bu7.da 

Didim ey Haşimi tarihin aııın Wzen ve mAııen 

«Yol oldu Osküdara bin otuzda Akdeniz dondu» 

ıoso 

Neşatinin tarihi: 

Emri Hak ile istaııbulda olan kıt bu ıene 

llelki düny6 d'Ui'alı olmadı bu i'esm.e ıtltA . 
OsküdN- il~ istaııb~ arası dondu. kamu rd:,i derYa 
Gören, kimeıne ~- ıımurdıı NlırA 

. Bım,u kim ıörclll ki derylde bımm tıstüııde 

Kara yer gibi gezerler miceler bi perva 
LAfzen ve minen ana didi Neıati tarih 

DON 

«Be meıled dondu bin otuzda. ııoiukdan deryA» 

103o 

Hicri 110$ laşııııdaJd don - «Cemreler ara
sında mutadın hilafında (M. 1698 kışı) şiddet· 
li kış olub Kağıdhane Haliçi · dondu» (Raşid 

Tarihi, U). 

Hi.cri 1168 kışında.ki don - «Rebülevvelin 
ortalarında (ocak 1755) pek çok kar yağdı, şid
detli kış oldu, Defterdar İskelesi ile Südlüce 
arasında deniz dondu, pek çok kimse buz üs
tünden yürüyerek geçdi; söylenmiş meşhur 

tarihdir: 

Buz tıstönden geçeıı seldi bana• yaz didi tarihin 

Deniz altmış sekizde dondu buzclan bendeniz geçdim 

«O kış Edirnede yirmi karış kar yağdığı 
söylendi» (Vasıf tarihi, 1). 

Wcri 1228 kışında don - "··· muharremin 
yirminçi günü (M. 23 ocak 1813;) kışın şiddeti 

gittikç~ artdı; yirmi altıncı günü (29 ocak) İs
taiıbut: sokakları buzlarla dolu, beygir ve araba 
gegm.ez. oldu, ana caddelerin buzları lağı.il:iCl 

· aıp.elelerine kırdırıldı, iri buz parçalan yolla· 
rm iki yanına kaleler gibi yığıldı, ekmekc.i ve 
hamın.al beygirleri ile kibar ve · rical beygirleri 
geçebilecek kadar yollar açıldı; muharremin 
yirmi dokuzundan (1 şubat) sonra. kar daha 
çok yağarak soğuk bir mertebede şiddetlendi 
ki odaların içinde sular dondu; Haliç de dona
rak Kasımpaşa ile Cibali arasından itibaren Ha
liçin geri kısmının yüzü buz kesildi ... • (Cev· 
det Tarih, X). 

DON, DONCA . ÇALIŞANLAR VE DOLA
ŞANLAR - Viicudu belden aşaği topuklara 
kadar örten, ve bacaklar için iki paçası bulu· 
nan, ve ten üstüne giyilen bir· iç çamaşırı; tas
rih ile «iç donu•, ayrıca «tuman• da denilir 
(Tü.fk Lugatı). 

Erkek ve kadın iç donlarının kesimi ayrı 
'tı.yrı olınuşdur. 

Erk~k iç donları eskiden ictimai seviyeye 
göre bürüncükden, patiskadan, kaba bezden 
(Trabzon Bezi, Amerikan Bezi gibi) yapılmış· 
dır. Eski erkek iç donlarının k~simi şöyle idi: 
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ağı bol, paçalar muhakkak ayak bileklerine ka· 
dar uzun; beli uçkurluklu, paça ağızları ayağın 
rahat geçmesi için yırtmaçlı yapılırdı, ve paça· 
!arın iki başına birer paça bağı dikilirdi; bel· 
den uçkurla, paçalardan da o bağcıklarla bağ· 
!anırdı. Zamanımızda köylümüz, kasaba ve şe· 
hirler halkının muhafazakarları, ve lstanbulda 
iş· bulmaya gelmiş taşralı bekar uşakları, ame· 
leler tarif ettiğimiz bu iç donunu giyerler. Pa
çalara bağcık yerine ilik düğme yapılanları, 

uçkur yerine de belden düğme ile bağlanan· 
ları, v-eya uçkurluğuna lastik geçirilmiş olan· 
lan ancak -yarım asırlık bir geçmi~i olan iç 
donlandır. 

Eski erkek iç donlarının bir kısmında pa
. çalar ayak bileklerinin bir kaç parnıak üstünde 

kalacak şekilde kısaca kesilir, -ayağın· rahat- geç· 
mesi için de paça ağzı bol yapılır, bu takdirde 
paça bağcığı dikmeye de Jüzwn kalmazdı. Diz 
çakşırı giymeye mecl:ıur olanların iç donları da 
yine beli uçkurluklu, ağı bol olur; fakat paçala
rı diz kapağının üstünde kalacak şekilde kısa 
olurdu (B.: Çakşır). Orduda neferlere. verilen 
ve amerikan bezinden kesilen iç d-0nlan da uzun 
paçalı ve paçaları bağcıklı donlar ola gelmiş· 
dir. Diz kapağının üstünde kalan kısa erkek 
donları Birinci Cihan Harbinden -s~nra yayıl· 
mışdır. 

Son zamanlarda garib bir kibarlık budala
lığı, dilimizdeki bazı kelimeleri her nedense çir
kin, laübali bulm_uş, yerlerine yeni isimler kul.:. 
!anmaya başlamışdır; mesela, işleri icabı cpak» 

Donca çalışanlardan Kum AmetMi 
Hamnıaı 

(Resim : Hilsntl) 

Donciı çalıp.ıılardan • 

K.ayıkcı 

(Realnı: O. Tel) 

Donca çalışanlardan · Kmn ı\.melesi 

Küfe Doldurucu· 
(Resim: S. Bozcalı) 
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ve «çalak» olmak gereken ve isimleri bu sıfat· 
larla ahenkli olan hamam «dellak» lerine «yı· 

kayıcı:& denildiği gibi, «don» yerine de «külot» 
ismi kullanılmaya başlanmışdır, bizce, sadece 
gülüncdür. 

Eskiden ayak takımı gece yatağa donca gir
mişdir. Gecelik entarisi ancak orta tabaka ve 
kibar tarafından kullanılmışdır. Halen gecelik 
entarisi giyenler pek az kalmış, avam arasında, 
ayak takımında da iç donu üstüne pijama panta
~onu çekenler gün günden çoğalmaktadır; 

Eskiden evinde iç donu ile dolaşanlar sa
dece ayak takımı idL Laübali yatak kıyafeti ol· 
duğu için, ev mahremiyetinde bile donca dolaş· 
mak hoş görülinemişdir. Bir iç donu ile görülme 
edebiyatımızda «donpaça» tabiri kullanılmışdır; 
-mesela· İstanbulda Bağçekapusunda -bir kayık· 
hane üstündeki bekar odasında yatağında ba
sılıp o yatak kılığı ile iskele başında idam olu· 
nan bir kaatil kayıkcı için : « ... Yamalı Bekir 
dedikleri kanlı yiğit dahi odasından donpaça alı· 
nıp iskele önünde kellesini vurdular .. » diye ya· 
zı.lmışdır; bir_ yangın tasvirinde de: « ... bir ha· 
ber alamayub donpaça hemen kuşca canlarını 
kurtardılar ... » deniliyor. 

. . .. . Büyük. şehirlerde, bilhassa İstanbulda bazı 
esri-af; işi icabı, ya _kapalı iş yerlerinde · (fınn 
uşakları, kaiaycılar gil:>i), ya,hud açıkda (geini· 
lerden kum; odun, k~pıü.,: .boşaltan ameleler :gi· 
bi)doiıca,. do:ıipaça ·'ça,li:ştrlai; zamanımızda . da
hi böyledir (B.: K"l;l!~; Fırın Uşakları; Hamur
kar; Kum Ameleleri; Kömür Ameleleri; Odun 
Ameleleri). · 

Bizde plajlarda denize girme, ve plajlarda 
mayo giyme Cumhuriyet -devrinde başlamışdır. 
Daha önce_ denize ya herhangi münasib bir yer
den açıkda, veya deniz hamamlarından girilmii· 
dir, ve denize de iç donları ile girilmişdir. Pek 
tertibli olanlar da deniz hamamlarında: hamam 
peştemalları sarınip denize girmişle,rciir~- Halen 
de, açıkdaI?, denize gireı1lerin çoğu, ~ayo ye· 
rine iç donları ile yüzerler (B. :·- Deniz Hii.mamı). 

dolaşmak ve kahvede oturmak 1909 dan bu ya
na yasakdır. 
~ Eski İstanbul kayıkcaları, haınlacılan, is· 

kelelerdeki piyasa kira kayıkl~nnda, yahud 
kibar ve ricalin hizmetinde hususi kayıklarda, 
kendilerine mahsus kesimi olan ve altına ay
rıca bir iç donu giyilmeyen kayıkcı donları ile 
çalışmışlardır (B.: Hamlacı; Kayıkcı). 

Evlerde pamuk atan seyyar hallaclar da, 
· kendilerine tahsis edilen bomboş bir odada, 
yaz günleri, soyunarak, yalın ayak ve donpa· 
ça çalışa gelmişlerdir. (B.: Hallaç). 

Liman vapurlarındaki ateşciler, yaz ve kış, 
baş açık yahud başlarına bir mendil sararak, 
yalın · ayak, ayaklarmda takunyaları ve bir iç 
gömleği yahud ten_ fanilası, yahud gövde ta· 
marn en çıplak ve bir iç donu ile çalışırlar (B.: 
Ateşci). 

Eski yangın tulumbacıları, bu teşkilatın 
kurulduğu on sekizinci asrın ilk yarısından 
Cumhuriyet devrinde yangın tulum.bacılığın 
kaldırılmasına kadar, yangınlar, kendine malı· 
sus kesimde bir iç donu olan, altın~ ayrıca bir 
don giyilmeyen · ve ! «dizlik» denileh donlarla 
gidip gelmişler idi· (B.: Dizlik; ~ulumbacı). 

İstanbulun eski mahalle hayatında oynaş 

aldığı sezilen yosma kadınların evine mahalle· 
1i tarafınd~ baskın yapılır idi; eğer §Üphe ta· 

_ hakkuk eder ve erkek yakalanır ise, karakola 
götürür iken kadının ferace giymesine veya 
herhangi bir şekilde örtünmesine izin verilir, 
fakat oynaşı erkek evden mutlaka donpaça 
(don gömlekle) ve yalın 3.yak çıkarılır, pabu-

-cu, esvabı eline, koltuğuna verilir, ve baskın 
yerinden karakola kadar yolda türlü hakaaret 
ve alaylara maruz kalır idi (B.: Baskın). 

Eski kibar tabakanın iç donları bürüncük· 
den kesilirdi ve ayrıca ipekle türlü nakışlar iş· 
lenerek süslenirdi, erkek donlarının nakışları 
için de bilhassa Çintamanı denilen motifler 
tercih edilirdi (B.: Donla:rda Çintamanı İşle· 
meler). _.-

Kömür gemilerinin tayfalar~ gerrii~e umu
miyetle iç donu ile dolaşırlat, hatta 'y~aşdık-· 
ları iskele civarına da o kılıkda, çıkarlar; Fırın
uşakları da kısa dinlenme zainanlarırida civar 
kahvehanelere çıplak ayaklapnda -·. takunya, 
sırtlarında bir fanila-iç gömleği ·ile _donpaça çı· . 
kıp otururlar. Aslında ·ıse-'-''b"''kıhk.da sokakda -

Kadınlarin giye geldikleri iç donlarına ge· 
lince_ baş'lıca· hususiyeti, paçaların topuğa ka· 
dar inmeyerek baldırların yarısına kadar inme· 
si -ve paça ağızlarının da dantelalar,· oyalarla 
süslenmiş olmasıydı. Erkek donu olsun kadın 
donu_ olsun, belden uçkurla bağlanan eski iç 
dotilarında uçkur, donun başlı başına bir süsü 
bilinmişdi (B.: Uçkur). 
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Erkekler ve kadınlar tarafından giyilmiş 
bir de İş Donları vardır ki türk lugatmda ayrı· 
ca «Çekmeıı adı ile anılmışdır, ki zamanımızın 
iş başında giyilen tulumları yerinde idi (B.: 
Tulum). 

Kalender meşreb şfilrler işinin başında 
don~a, donpaça çalışır şenbaz civanlan man
zfunelerle övülmüşlerdir, a§ağıdaki parçalar o 
yolda örneklerdir: 

Y abn keser eline pek Ylll'8fll' 

Anı· gören climle gözler kamaşır · 

Dflkkin içre don gömle~e do1aıır 
Güzeller pazarı ı,u. Uzuiıçarıı 

DtlkkiııJar kurulmuş karfı be kaq{s-

( Galatalı Çorbacı) 

* 
Hamlacı 

Yalın ayaklarla ol şu-hl tenn&z 

Hamlacıdıı- ıAhun donpaça ıehlı4z 
Beyoiloııda yokdur bıçkmdaki ~~
Liınaııda seçd.im o yavru pelenıiJ,':' · 

Koydum ıih1n baıa ııiıan çelengi " 

. ( Galatalı Çorbacı) 

* 
Destinde kemine pamuk behine 

Dolqır uşıikııı hine be hin• 
Soyunup diikliııür donpaça uryan 
tder itaatin la,oilu beyan 

(Hilbannimeııi Nevedi) 

* 
HaınurkAr 

Donpaça iguuşe çek de kopuğu 

Ne gam- kaksa başa gümüş topuğtt 

Calı ateıidir dayanmaz koru 
Güven olmaz ana kendini konı 

(Hiibannimeııi Neveıl&) 

-1965 de Çevrilen «Bitmeyen Y'olıt isiinli türk 
. -filminde, sinemacılığımızm ü,nlü a:rtistlerinden 

Fikret Hakan ~Ahmed» Erol Taş «H1il,San~ ve 
Tuncel Kurtiz de «Ali» adında üç bekar uşağı 
amele rolünde Beşiktaşda cYavuzıt isimli kum 

gemisinden donpaça kum taşımışlar, çıkarmış· 

lardır; ve sırtlarında kum lçüfeleri donca yarı 

çıplak kum amelesi kılığındaki resimleri Ses 
Mecmuasında yayınlanmışdır. 

Eski tuluat tiyatrosunun kantolar repertu· 
varında da bir «Don Düettosuıı · vardı, Amalya 
Hanım ile Todori tarafından söylenirdi, Amal· 
ya cÇeribaşı:nın kızııt, Todori de «Çolak Oğlana 
adında güzel bir çingene delikanlısı olur, ve 
Todori sahneye ayaklannda çank, uzun paçalan 
bağcıklı bir iç donu, belinde al kuşak ve sırtın· 
da güllü bir basma mintanla çıkardı:; ·oüetto ıu
dur: 

Amalya -

Giymiş ayapna paçalı tıuıu.n 

Amım. güzel' oğlan yar Çolak Oilan 
_ Ateşi aıkmla lııilim pek yemaıı 
Gel bir göbek atalım 
Gir koynuma yatalım 

Todori -

Tumanımm atı boldur aallanır 

Kız aban yakımı bana ballanir 
Benim gibi ciwn helbet nazlanır 
Kız gelemem gelemem 
Ben koynwıa ıtremem 

DON, DONLARDA ÇiNTAMANI İŞLEME· 
LER - «Çin Tamanı» eski bir süs motifinin adı· 
dır; M. · Zeki Pakalm «Osmanlı Tarih Deyimle
ri ve Terimleri» isimli eserinde şu mllılmatı 

Cintamanı ııakııh .-zide donu 
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veriyor: «Taman, çinlilerle japonl~da Budda
nın timsali sayılan bir remizdir. İkisi altda bi· 
ri üstde olmak üzere üç inci dan.esi ile şimşe
ği tasvir eden şerare şeklinde ivicaclı iki uf· 
ki şekilden ibarettir; Tezyinatda bu üç inci ba· 
zan yalnız olarak da bulunur. İn~iler iç içe iki 
daire olarak resmedilir, öyleki aynı zamanda 
bir hilal de resmetmiş olurlar •. 

M. z. Pakalının «şerare şeklinde ivicaclı iki 
ufki şekil» dediği, asırlar boyunca Çin lmpara· 
torluğu armasında bulunmuş «Ejderha» nın ba· 
sitleştirilmiş resmidir; «üç inci danesiıı dediği 
de, buddanın alnındaki kabarcık, gözdür; bu üç 
göz, iç içe ve bir noktada birleşmiş iki daire ile 
resinedilirdi, öy leki, bir üçgen teşkil eden göz· 
lei"in iç küçük daireleri merkezde topla.-rıırdı, üç 
göz bir noktaya bakar gibiydi. «Çin Tamam» 
denilen bu motif bilhassa erkeklerin iç donla· 
rına işlenirdi. Osmanlı Hanedanında da padi
şah ve şehzade donlarına, don uçkurlarına işle
nirdi; Osmanlı Sarayında yerleşmiş bir inana 
göre cÇin Tamam» erkeklik kudretini koruyan, 
zürriyet bereketini şağlayan bir tilsım idi. 

DON, HAZIR KADIN İÇ DONU İLANI -
Son zamanlarda bilhassa İstanbulda, sonra An· 
~ara, İzmir gibi büyük şehirlerimizde garib 
bir kibarlık budalalığı dilimizdeki bazı kelime-

KAD9N 
KÜLOTLARI 

.·BiR 
ELDİVEN 

GiBİ 
SARAR 

Kadın İç Donu· ilin resminde 

leri her neden ise çirkin ve laübali bulmuş, 
yerlerine yeni isimler kullanılmaya başlanmış· 
dır, bu arada cdon», ciç donu» yerine de. ckü· 
lob ismi kullanılmaktadır. 

Eski İstanbulun kibar, hatta orta tabaka 
aile hayatında donca görünmek ço~ büyük ayıp 
oldukdan başka dondan bahsetmek de ayıp ıdi, 
hele kadın ve kız ağzında aslaa duyuımazdı. 

Zamanımızda don, iç donu «külot. oldukdan 
sonra bu titiz edeb unutulmu§ olacakdır ki, ga-

. zetelere hazır kadın iç donları için ilanlar ve· 
rilmeye · başlanmış, ve hatta bu ilanlar, bir iç 
donu (külotu) _ile çıplk, elinde de bir iç donu 
(külot) tutarak teşhir eden bir kız resmi ile 
süslenmişdir. 

DON ADAM - Simsarlığını yapdığı beş 

kız ile birlikde memleket memleket dolaşan, 

bu arada Türkiyeye ve bilhassa İstanbula sık 
sık gelen kızlan ile birlikde gece kulübleri 
sahnelerinde soyunan, çıplak erkek vücudu 
teşhir eden, göbek dansları yapan, kadın cilve· 
leri. ile kırıtan bir garib sanatcı; 1938 de 1ran'
da doğmuş yakışıklı bir gene adam olup iranlı

. fransız melezi olduğu söylenir; aşağıdaki satır-
lan «ABC,. gazetesinden alıyoruz : cBüyük ga
zinolar tarafından baş tacı edilir, bıktırıncaya 
kadar kalır; kendisini ve kızlannı Anadoludan 

· gelen tüccarlar ve İstanbul sosyetesinin bekar· 
ları çok iyi tanır .. ». 

Don Adam 1966-1967 ramazanında bir ge· 
ce Belediye Başhnamı Nusret Yeşilcay'ın ya
nında: Dolmabağçe Camiinde görülmüş ve bu 
baş imam efendi cemaata sahnede soyunan er
kek Don Adamlı: «Sizlere Mösyö Don Adam'ı 
takdim ederim!. .. Dünyaca meşhur bu sanat
kar İnüslümanlığı kabul ederek kemale ermiş 
ve Kamil adını almışdır ! .. » demişdir. Bu tak
dim üzerine cemaatdan bir azınlık Don Adamı 
alkışlamış, hatta: •Bravo!..» sesleri yükselmiş; 
buna mukabil: «Camide alkış olmaz .. » itirazı 
ile cemaatin bir kısmı: «Nedir bu rezalet! .... di· 
yerek teravih namazı için ge.ldikleri Dolma
bağçe, Camiini terketmişlerdir. Baş imam Nus~ 
ret Yeşilçay ile Don Adam ve etrafındaki al
kışcıları ve bravocuları da önceden haber sa· 
lınmış gazete . fotoğraf cılarına poz poz resimler 
çekdirmlşlerdir. Soyunan kızlar simsarı ve ay
nı zamanda sahnede soyunan erkek Don Adam, 

· kendisini otelinde bulan gazetecilerin soruları
na verdiği cevablarda şunları söylemişdir: 
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«Ben bir sanatkarım .. kız arkadaşlarımla bir· 
likde bütün büyük şehirleri gezeriz. Onlar 
striptiz yaparlar, ben de çoğunlukla soyunu
rum, dans ederim.. bazı kimseler soyunmanın 
günah olduğunu söylüyorlar.. bence soyunmak 
sanatdır, soyunmada ayıp ve günah yokdur .. 
Türkiyeye sık , sık gelirdim, çok türk arkadaşla· 
rım _oldu, onların telkinleri ile islam dinini ka-

bul ettim,. bir müslüman memleketi olan İranda 
d~ğup büyüdüğüm halde daha önc.e niçin müs· 
lüman olmp.dığımı bilemem, her halde va.ktim 
olmadı ... domuz eti zaten yemem, şarabı da ar
kadaşlar ısrar edince içerim.. Kelimei Şehadeti 
öğrendill'l .. namazı da yavaş yava·ş öğreneceğim .. 
ya abdest almayı diye soruyorsunuz, namazdan 
önce elleri ayakları yıkamak !.. namaza başla· 
yınca onu . da yapacağım .. Sünnet olmayacağım, 
çünki ben daha önce on altı yaşımda Parisde 
estetik sünnet oldum.. Parisde gene . erkekler 
arasında estetik sünnet moda idi.. Şimdi ikinci 
bir sünnete lüzum görmüyorum! .. bir türk -kıii 
ile aslaa evlenmeyeceğim, çüııki benini mesle'
ğimde saçma bir şeydir.. şimdi ramazan, fakat 
ben sahne hayatıma devam edeceğim, onun için 
oruç da tutmayacağım !.. ama akşamları prog~ 
ramdan önce camilere gideceğim ... ». 

Yukardaki konuşmayı .nakletdikden. sonra 
A.l3.C. Gazetesi yazıyı şöyle bağlamışdır: «İş~ 
te ramazan boyunca camilerde secdeye kapanan 
insanlarla paviyonlarda soyunan kızlar arasın

. da mekik dokuyacak olan ve Belediye Baş lma· 
mı tarafından gururla takdim edilen estetik sün
netli yeni din kardeşimiz bu adamdır• (A.B.C; 
17-18 aralık 1966). 

1966-1967 ramazanını İstanbulda geçirmiş 
olan halk şairi Çakır Çavuş Don Adamın müs
lüman olması üzerine şu hicviyeyi yazmışdır : 

Şiraz'm bağçeleri Till>İizin hamamlan 

Y etişdlrmlş gülıonca nice Don Adamlan 

Siyeh~erde sehbazı soymuş bizim B~imam 
Gusül · abdesti almış Yeşil Çayda Don. Adam 

Bıııııiııiaın Efendinin çantasındaki keklik 

Onaltı yaşındayken sünnet olmuı estetik 

Ulu cedclimi:z Adem Serenmb'de çıplakdı 
Bunun ismi de Adam elbet soymiacakdı 

Aııklar Tekkesinde. Maşuklar Çeımesincle 

Abdest alan Don Adam tam aktör -hevesinde 

E~tetik sünnetli Don Adİım Kamil Bey için estetik 

bir kompoiisyon 

1966 yılının şubat ayı 
başında lstanbuldan ayrı· 
lıp Beyruta giden Don 
A.dam orada k~ld~ğı otelde 
Bartutirik isimli uyku ila· 
cından bir tUp içerek inti· 
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har etmişdir; 17-18 ·şubat tarihli İstanbul gaze
teleri bu ölüm vak'ası üzerine şunları yazmış
dır: « ••• Don Adamın İstanbulda müslümanlığı 
kabul ederek Kamil adını almasının bir reklam 
olduğu söylenmişdi. Don Adam'ın İstanbul'da 
bazı gizli, ticari münasebetleri olduğu, hatta.ka
çakçılık işine ve beyaz kadın ticaretine bile ka
rıştığı söylenmekte, bu intitara.«öldürüleceğime 
öle_yim» düşüncesiyle teşebbüs ettiği belirtil~ 
mektedir» (Tercüman). 

DONANMA - « 1 -:- Umuma aid bir se
vincin· ilanı için şehirlerin kandiller ve bayrak
lar ve sair şaşaalı, şatafatlı· şeylerle süslenmesi, 
ve top ve tüfenk ve fişekler atılarak türlü eğ
lencelerin yapılması; şehrayin, şenlik, donan~ 
ma gecesi; 2 - Harb gemileıinin bir arada he
yeti mecmuası, bir devletin deniz kuvveti» 
(Şemseddin Sami, Kaamusu Türk; Hüseyin 
Kazım, Büyük Türk ,Lugatı). 

_Bu isim «süslenmek; bezenmek» anlamın
da Donanmak kökünden gelir. Harb gemileri
ne bu isimin verilmesi de silahlar la, bilhassa 
toplarla donanmış olmasındandır (B.: Donan· 
mayi Hümayun). 

DONANMA - Umuma aid bir sevincin 
ilanı için şehirlerin kandillerle ve :bayraklarla 
ve şair şaşaalı ve şatafatlı şeylerle süslenmesi 
yüz yıllar boyunca yapıla gelmiş, bu arada Os· 
manlı İmparatorluğunun taht şehri olan İstan
bul üç gün üç gece, yedi gün yedi gece, onbeş 
gün onbeş gece devam eden donanmalara sah
ne olmuşdur. İmparatorluk devrinde donanma
la·r yeni bir padişahın tahta oturması, harbler
de kazanılan· zaferler, padişah oğullahnın sün
net düğünleri, padişah· kızlarının, · evlen
me düğünler, padişah oğlu ve kızlarının 

doğumları dolayısı ile yapılırdı. İstanbulda za· 
ferler dolayısı ile yapılan donanmalar vakaayi
namelerde bir kaç satrrlık kayidlarla geçildiği 
halde padişah evladlarının doğum· şenlikleri, 
sultanların evlenme ve şehzadelerin sünnet dü· 
ğünleri şenlikleri, d,onanmalar-ı üzerine «Sur
nameli Hümayun» ve « Viladetnamei Hüma
yun» isimleri ile müstakil ve mufassal eserler 
yazılmışdır. Aşağıdaki satırları, 1759 yılında 
Üçüncü Sultan Mustafanın kızı Hibetullah 
Stıltanın doğumu münasebeti ile şair H_aşmet 
Efendinin yazdığı, « Viladetnamei . Hümayun» 
dan. alıyoruz : · 

«Vaktaki donanmanın·sekizincı günü geldi, 

herkeste zevk ve sefadan el· ve etek çeker su
retleri belirdi. Nihayet esnafın, ordu sefere çı· 
karken tertibettikleri alaylar gibi büyük bir 
esnaf alayı tertibedildi. Evvela her bir esna
fın dükkanının ziyneti ve yüz akı olan müşte· 
ri aldatıcı çırakları kırmızı şallar ve minta11lar
la ortalığı .kızılca kıyamete döndürüp destarı 

levendane, reftarı mestane, gamze gammaz, di~ 
de füsunsaz, · kaamet kıyamet, kıyafet afet, do
nanmanın hitamı gününde Sultanahmet camii 
avlusunda alay tertibi için, güneşe ya doğ ya 
doğayım diyerek toplandılar. Gün doğdukdan 
sonra alay tertib ederek o servü hiramanlar 
saf saf durdular. Ustaları da bayramlık esvab
larını giymiş olarak önlerine düştü. Diba ve 
zerbaft'dan bayraklar açıldı, tala.katli duacılar 

tedarik edildi. 
Her esnaf sınıfı ,bir tahtıravan üzerinde 

sanat ve işlerini teşhir etmişlerdi, her sınıfın 
sonunda bir mehter takımı bulunuyordu, bu 
suretle esnaf birbirlerinden ayırdolmuşlardı. 

«En önde çiftçiler bulunuyordu. İçlerinde 

çiftçi eline düşmüş doğana benziyen bir meh· 
pare civan ziraat· alat ve edevatını taşıyordu 
Babı Hümayundan girdiler, Ortakapı önünde 
hürmetle eğilerek kulluklarını arzettiler. Dua
cılar, hünkarın ömrünün ve devletinin bereketi
ne dua etti; padişahın ihsanlarını alıp tertib 
üzere Babıhümayundan çıkıp Alay Köşkü al· 
tından geçdiler. Oradan sadırazam sarayına 

vardılar; orada Arz Odasının bakdığı meydana 
girdiler,, yüzlerini toprağa sürüp padişahı:n ve 
S"adır:zamın (Koca Ragıb Paşanın) hayır dua
larını ettiler. Sadırazam tarafından hallerine 
münasib top top diba askılar ihsan olundu, dua
cılarwa ve bayrakda·rlarına ve sanatlarını gös
terenlere deste deste bir çok ihsanlar verilerek 
gönülleri hoç edildi. 

«Çiftcilerden sonra Ekmekciler geliyordu. 
Bir a!aba üzerine fırın kurmuşlardı. Önünde bir 
fırıncı dilperi ekmeklerini teraziye koymuştu. 

Arkalarından kasap güruhu geliyordu. Etli can
lı delikanlılarını henüz koyundan çıkmış körpe 
kuzu gibi önlerine katmışlar, «şevketlu padi: 
şahımızın koç başına kurban olalım» diyerek 
öküz kadar koçları altın teller ve mücevher sor
guçlariy le süsliyerek, küçük kasap çırağı ço
cukların da kimi kaval çalarak, kasapbaşı ağa 
da yirmi otuz nefer çuhadar ile haşmetli geçtiler. 

«Arkalarından bakkallar geliyordu. Fıstık 
dudaklı, badem gözlü bakkalgüzelleri, işve sa· 
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tarak, ayakdaşlariyle yağlı ballı sohbet ederek 
omuz _ omuza, mükemmel ve tertipli ve teraziy
le narha gelmez bahşiş ve ihsanlarını a:ıp geç
tiler. 

«Arkalarından berberlerin gümüş sineli, 
ayine yüzlü dilberleri kinii edilbane ve kimi 
tarzı levendane ile göğüsleri açık, kolları sıvalı 
adab ile geçtiler. 

e:Sonra okçular ve yaycılar esnafının kir
pikleri ok, kaşları yay, güzellik ve letafet niey
danının tozkoparanları yaydan kurtulmuş ok gi· 
bi geçtiler ve kabza kabza ihsanlar aldılar, deb
debe ve gösterişte taş diktiler. 

«Arkalarından simkeşlerin sırma perçemli 
ve güinüş tenli, yasemin bedenli güzelleri: 

Haddeden geçmiş nezaket yalü bil olmuş sana 

edası hallerini vasfeden, bazularını güinüş kül
çesi gibi Uşşakın gözleriyle damgalatarak geç· 
tiler. 

«Sonra meyvacılar ve çiçekçiler, arkasından 
· kebapçılar, bunlar bitince şekercilerin tatlı dil
li şakirdam : 

Almaz mısm akideyi miski bahasına 

gibi etrafa tatlı tatlı latifeler ederek geçtiler. 
«Arkasından kürkçüler, kaşları samur, di~ 

desi mahmur çırakları samur ve sincaba gömül· 
müş olarak geçtiler. 

«Arkalarından· terziler, güzellik kumaşını 
naz ve istiğna endazesiyle ölçerek geçtiler. On
ların arkasından bir kaide kalıplı .kıyafetli se· 
yircileri alay seyrine aceleden yalın ayak, ki
mini de iki ayağını bir papuca sokturarak geti
ren kavaf civanları geçtiler. 

«Onlardan sonra mumcular esnafı; cevahir 
bedestanı sermayedarları, Sipahip'azarı .esnafı, 
yorgancıların müsellah ve müzeyyen şehlevent
leri, Hint ve İran kıyafetleriyle Valde Hanı ve 
Vezir Hanı tüccarları, omuzlarında eşsiz Tus ve 
Kişmir şaUariyle geçtiler. 

«Arkalarından mücellitler-ve kağıtçılar, Mı
sırçarşısı bezirganları, Keten pazarı esnafı, -kara
dan yelkenlerini açmış ve toplarını atan bir kal
yon yürüterek geçtiler. 
_ «Elhasıl esnaf alayı gün doğarken başladı, 

gece yarısına, saat altıya, yediye (ezani saat) 
varıncaya kadar devam etti; yüz kırk beş adet 
muhtelif esnaf geçti. Her sınıf esnafın arkasın
dan bir saz takımı gidiyordu. O gece, herkesin 
işiyle güciyle uğraşması ferman b~yruldu» (R. 
E. Koçu, Viladetnamei Haşmet). 

DONANMA CEMİYETi - Sultan Abdül
azizin tahtdan indirilmesinde Osmanlı Donan° 
masını, Donanmayi Hümayunun, Deniz Kuvvet
leri Gemilerinin çok büyük hissesi olmuşdti; 
Haliçden kalkan zırhlılar Dolmabağçe Sarayı 
önüne gelmişler ve ağır silahlan ile ·padişaha 
karşı müinayişli tehdidde bulunmuşlardı. Hal
buki Sultan Abdülaziz · Osmanlı Donanmasının 
gelişmesine çok çaiışmış, onun zamanında Do
narımayi Hüinayun, hem gemileri hem de değer
li zabitanı ve talimli efradı ile_ 1ngilte_re Donan
masından sonra A vrupanın sayılı deniz kuvvet
lerinden biri olmuşdu. 

Beşinci Sultan Muradın üç aylık kısa salta
natından sonra padişah olan İkinci Sultan Ab~ 
dülhamid Donanmadan öylesine ürkmüş bulu
nuyordu ki, Bahriye Nazırlığına sadakatine son
suz güveni olan kimseleri getirmekle kalmamış, 
onlar vasıtası 'ile Donanma gemilerini, Haliçde 
demirli, çürüineğe mahkum bırakmışdı. Tekne
lerini midyalar sarmış, ocakları sönmek, kaza:n.7 
la.rı paslanmış; hatta bir ara, «her ne suretle 
olursa olsun ocak yakılıp fayrab edilememesi 
için» gemilerin bacaları bile sökülmüşdü. Dev
rin gazetelerinde, ve bilhassa Sultan Abdülha· 
midi alkışlamakda öncülük eden «Resimli Ma
hımab da ara sıra bir osmanlı harb gemisinin 
resmi yayınlanıhr, resmin altına ırierela: «Do
nanmayi heybetmakruhdan Zırhlı Mesudiye Fi
rakateyni Hümayunu» diye bir y~zı · yazılır, 
halk bu suretle oyalanırdı. 

1908 meşrutiyeti, İkinci Sultan Abdülhaiİri· 
din otuz yılı aşmış keyfi idaresinden adeta en~ 
kaaz haliııde bir d_onanma devr alınışdı. Dona_n
manın ihyası yolunda pasın, bilhassa - İstanbul 
gazeteleri halkın hamiyetine, yardımma. feda· 
kar lığına müracaat etti, ve bunun ·neticesi ola~ 
rak da, merkezi İstanbulda olmak üzere bir ·Do· 
nanma Cemiyeti kuruldu. 

Cemiyetin 1stanbuldaki merkez binası Babı
ali Caddesinde idi; İstanbul Vilayet Konağı 
önünden Cağaloğluna doğru gidilirken sol kol:.. 
da büyük ve güzel dışı kagir içi ahşab bir bina 
idi, bu bina Cumhuriyet devrinde Türk Tayya-

, re Cemiyetine (Türk Hava Kurumuna) verildi; 
bir ara İstanbul Basın -Birliğine devredildi (B.: 
İstanbul Gazeteciler Cemiyeti; tstanbul Basın:
birliği); İstanbul Ba.sınbirliği ikiye bölünüp 
çoğunluğu teşkil eden kısmı Gazeteciler Cemi~ 
yeti adını aldıkdan eski Eminönü Halk Evi bi-
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na.sının yerinde yeni yaptırdığı binaya taşındık
dan sonra bu eski Donanma Cemiyeti bin~sı da 
bir müddet s~nra yanındaki diğer bir kaç bina 
ile birlik de yıkdırıldı, ve yerine zamanımızda
ki büyük han, «T.H.K. (Türk Hava Kurumu) İş 
Hanı» yapildı. 

İmparatorluğun bütün vilayetlerinde Do
nanma Cemiyeti şubelerini o yerin en seçldn 
simaları bir vatan borcu olarak fahri idare etti
ler ve o namuslu eller aracılığı ile Cemiyete bü
yük para bağışları toplandı. Cemiyet «Donanma 
Mecmuası» adı ile bir dergi çıkardı (B.: Dona:ı
ma Mecmuası), bu mecmua da o devrin hem en 
güzel dergilerinden biri oldu, hem vatandaşın 
donanma üzerine yakın ilgisini sağladı,· hem de; 
önemli olmasa bile Ce~iyete gelir sağladı. Ce
miyet yine, hem prop~ganda vasıtası, hem de 
küçük bir gelir işi olarak «Donanma» adı ile sı
gara kağıdları yaptıraTak sattırdı. 

Donanma Ceiniyeti Birinci Ciha:n Harbi so· 
nunda 1918 mütarekesini takib eden karanlık 
işgal yıllarında. atıl- kaldı, dağıldı, kapandı. 

Cumhuriyet deVTinde de, Türkiyenin donanma
sı adeta hiçden ihya edilirken bu büyük iş bir 
devlet işi olarak ele alındı; halkın ilgisi, yardı
mı yeni ve çok çok öiıenıli bir harb silahı üze
rine çekildi ve bir «Tayyare Cemiyeti» (Türk 
Hava Kurumu) kuruldu. 

Aşağıdaki notları Türk Ansiklopedisinden 
naklen ekliyoruz: « (Tµzüğündeki adı ile Donan- ' 
mayi Osmani Muaveneti ·Milliye Cemiyeti) Os
manlı Donanmasını kalkındırmak amacı ile 1909 
-1919 yılları arasında başarılı çalışmaları görü
len bir dernektir ... 2. Meşrutiyetin ilanından son
ra donanmanın yeniden kurulması için büdceye 
iki milyon altın liralık bir ödenek konmuş ise 
de bu para ile işin başarılamayacağı. görüldü. 
Önce Tanin GazetesJ «Enver-» ve «Niyazi» ad
larını taşıyacak iki kruvazör satın alınması için 
halkdan ian~ toplama işine girişdi. Bu teşebbüs 
geniş halk yardımını sağlayacak olan Donanma 
Cemiyetinin kurulması yolunu açdı. Otuz yıldan 
beri Haliçde yatmakda olan Osmanlı Donanma
sı 4 temmuz 1909 da Haliçden çikarak _eski türk 
denizciliğine geleneğince Sarayburnu önünde 
bir geçid resmi yapdı. Köhnemiş gemilerin bu 
hazin töreni İstanbul halkını heyecana getirdi; 
önce İkinci· Belediye Dairesi sağlık şubesinde 
Dr. Hafız İbrahim, ·-Dr. İs~ail Hakkı, Dr. Papa· 
dupulo ve başmühendis Haşim Beyler arasında 

her yurtdaşdan l kş. toplanması yolunda bir te
şebbüse girişildi. Bu hamiyetli zatlere Tercüma
nı Hakikat Gazetesinin başyazarı Hüseyin K~
zım Bey de katıldı ve bu gazete bu yardım işi
ni destekledi. Halk çok yakın ilgi gösterdi, fa
kat yardımın devamlı olması için bir cemiyet 
kurulması gerekdiği görüldü ve 19 temmuz 1909 
da Donanmayi Osmani Muaveneti Milliye Cemi
yeti kuruldu, (cemiyetin idare kurulunu Yağ

cızade Şefik Beyin başkanlığında servetleri ve 
hamiyetleri ile tanınmış simaları teşkil etti) ; 
devrin padişahı Beşinci Sultan Mehmed Reşad 
da ce~iyeti himayesine aldı. Cemiyetin top· 
ladığı paralar ile ilk hamlede yep yeni ve za
manının en süratli gemilerinden dört küçük 
torpido satın alındı ki isimleri Yadigarı Millet, 
Gayreti Vataniye, Numunei Hamiyet ve Mua· 
veneti' Milliye'dir. Cemiyet çeşidli gelir kay
naklan., halk ia-nesi ve devlet yardımı ile iki se
ne içinde 1,720,299 altın lira topladı, bu para 
ile de Barbaros ve Turgud Reis zırhlıları ile 
Midhat Paşa ve Giresun taşıt gemileri satın 

alındı. İngiliz· Vikers - Armstrong firması ile 
Gölcükde yeni bir tersanenin kurulması için 
anlaşmaya varıldı, ve bu firmaya ayrıca Reşa-· 
diye ve Sultan Osman isimlerinde iki dretnot 
sipariş edildi ve bu iki azametli gem.inin para
sının büyük bir kısmı ödendi. Fakat bu sırada, 
1914, Birinci Dünya Harbi başladı, gemilerimiz 
bitmiş olduğu ve paı:ası da ödenmiş olduğu ve 
Osmanlı Devleti de harbe girmemiş olduğu hal
de İngiltere bu iki türk gemisini musadere ede
rek kendi donanmasına· kattı. · (Bu muamele 
türkler üzerinde İngiltereye karşı derin bir kır
gınlık uyandırdı. O sırada Akdenizde bulunan 
ve Türkiyeye sığınan Goben ve Breslav adala
rında iki alman harb gemisin;n Türkiyeye satıl· 
ması ve türk bayrağını çekmesi, başda İstan
b_ullular bütün türkleri sonsuz bir meserretle 
-teselli etti; alma:nlara kanş öylesine bir sem
pati doğdu ki o zamanın hükumeti Osmanlı 

Devletini Almanyanın yanında o müdhiş harb 
ateşi içine ava.mi bir milli tasvib ile k~laylıkla 
attı, 1st. An). Donanma Cemiyeti vata·ni vazi· 
fesine harb içinde de devam ederek mütareke 
yıllarında 8 Şubat 1919 tarihli bir iradei seniye 
ile kapatıldı» (-Türk Ansiklopedisinden naklen). 

Şu satırlan da· aynı ansiklopediden aynen 
alıyoruz: «Natonun kurulmasından sonra Ak· 
denizdeki Nato üyelerinin deniz, hava ve kara 
kuvvetlerinin ortak savunma planına göre dü-
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zenlenmesinin bir sonucu olarak Türk Deniz 
Kuvvetlerinin daha ziyade savunucu bir ka
raktere bağlanması Doğu Akdenizde Türk-Yu
nan dengesinin Yunanistan ya.rarına bozulma· 
sına yol açmış ve bu gerçek türü aydınlarınca 
dikkatle izlenmeye başlanmışdı. Kıbrıs konu
sunda Türkiye ile Yunanistan arasında çıkan 

anlaşmazlık, deniz kuvvetleri bakımından bu 
dengesizliği bütün açıklığı ile ortaya koyunca, 
bu defa Cumhuriyet Gazetesi «Başkalarının 
verdiğini millet yapar,. adı altında yeni bir 
kampanya açdı, böylece yeni bir Donanma Der
neği kurulması ortaya çıkmış oldu» (Türk An
siklopedisi 1966). Bu satırların yazıldığı sıra

da, 1967., bu kampanya maalesef tavsamış bu
lunuyordu; 1908-1909 ve 1918-1923 yıllarının 
asil milli heyecanları içinde bulunmadığımız 

aci bir hakikattır. 

Hüsnü KINAYLI 

DONANMA MECMUASI - Donanma Ce
miyeti tarafından propaganda organı olarak çı
·karılmış resimli edebi, tarihi ve fenni bir mec
muadır. Önce 17 X 25 eb'adında 80 sayfalık (6 
formalık) kitab şeklinde ve aylık olarak çıka· . 
rılmışdır. İlk nushası 1910 (rumi 1326) yılı mart 
ayında çıkmışdır. İlk sayfasında devrin padişa
hı Beşinci Sultan Mehmed Reşadın yazlık beyaz 
amiral üniforması ile bir resmi vardır; mecmua
nın bu nushası ile müteakib · nushalannda Do
nanma Cemiyetinin idare meclisini teşkil eden 
zatler halka resimleri ile tanıtlmış, cemiyetin 
muhtelif şubelerinde faaliyet gösteren kimsele
rin toplu veya münferid r~simleri konmuş, halk, 
esnaf teşekkülleri ve müessesele.r tarafından· ce
miyete yapılan nakdi yardımların listesi de, mec-
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muanın 80 sayfalık metnine ilave edilen 20~25 
sayfalık bir kısımda ilan edilmişdir; bu ilave 
kısımda ayrıca cemiyetin mali hesabları da hal
ka açıklanmışdır. 

İdarehai.1esi cemiyetin İstanbuldaki merke~i 
umumi binasında olan mecmuaya o devrin en 
seçkin kalemleri yazılar yazmışlar ve telif· hak· 
larını almamışlar, cemiyete terketmişlerdir. 

Donanma Mecmuası bu · şekli il~ · 48 nusha 
(mart 1910 - Şubat 1914) çıkmışdır. 1914 mar
tında şekli değiştirilerek haftalık mecmua ol
muşdur, ve 25X35 boyunda bir kağıda basılarak 
16 sayfa olarak çıkmışdı:r; «edebi ve· tarihi» · hu
viyetinden de uzaklaşarak Birinci Cihan· Harbi 
içinde bir aktualite magazini olmuşdur. Beyaz 
kağıd yerine hazan sarı b.azan de penbe kağıdla
ra basıldığına· göre Donanma Cemiyetinin ka
ğıd bulmakda sıkıntı çekdiği aşikardır, 

Donanma Me~ması haftalık olarak da 142 
nusha çıkmış, 1917 yılına kadar devam edebil
mişdir, gördüğümüz son n,ushası İstanbulda 
Hakkı Tarık Us Kütübhanesinde koleksiyonun
da 190 sayılı nushadır. 

Bu mecmuanın koleksiyonu devrinin tarih 
vesikası kiy:qıetini taşır. 

Hüınü KINA YU 

. DONANMA SOKAĞI - 1934 Belediye, Şe
hir. Rehberine göre Büyük Adanın sokakların· 
dan, adanın kuzey-doğu bölgesinin ~ç . kısmın.da 
Gazimihal Sokağı ile Güzeller Sokağ~ arasında 
uzanır; 'yerine gidilip bu satırların yazıldığı. sı
radaki durumu tesbit edilemedi (ocak 1967). 
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DonllJH'p8 Mecmuasının. son kullandığı başlık 
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DONANMAYl HÜMA.YUN.:..... tstanbulun 
fothinden az sonra Osmanlı Tersanesi İstanbul· 
da Kasınıpaşada kurulmuş (B.: Tersan_e; Kasım· 
paşa) ve devletin deniz kuvvetlerinin, donan
masının merkez üssü bu taht şehri olmuşdur. 
Önce çekdiriler (Kürekli gemiler), sonra kal~. 
yonlar (Yelkenli gemiler) devi'rlerinde Tersa
nede ve çekek-kalafat yerlerinde harb gemilefr 
nin inşası, azebler ve kalyoncular diye anıl_an 

bah:riyelilerin renkli ve gürültülü hayatı, o~la
rın odaları-kışlaları, kahvehaneleri, hamamları; 
Donanma ve Tersane ile ilgili kürekciler, yel
kenciler, gomancılar, halatcılar, makaracılar gi
bi esnaf ile çarşılar111 kurulması ve bu- çarşılar· 
daki esnafın hayatı, Donanmanın sefere çıkışı 

ve seferden dönüşünde yapılan ananevi mera
sim dolayısı ile Donanmayi Hümayu~un fstan
bul tarihinde hatırası zengin ve ônemlidir . (B.: 
Cebeciler Köşkü, cild 6, sayfa 3406). · 

. Çekdiriler (Kürekli gemiler, Kadırgalar) 

devrinde Donanmayı Hümayun üç büyük kı

sımdan mürekkebdi: · 

1. Tersane Gemileri - Devlet tarafından in
şa ve techiz -edilen gemiler; İstanbul· Tersanesi· 
ne, üssüne bağlı ana kuvvet; 

2. Bey Gemileri - Deniz seferlerine me
mur edilegelmiş yalı boyu sancak beylerinin 
inşa ve techiz ettirmeye mecbur oldukları harb 
gemileri; (devlet bu gemilerin ancak topları

nı, lengirlerini ve bir sancak beyine tedariki 
imkansız bazı aletleri verirdi, sancak beyleri 
kendi gemileri ile ana kuvvete, Tersane Gemi.:. 

-

!erine belli -bir limanda, Anadoluda _ Çeşmede, 
Rumelinde Navarinde toplu olarak katılırlar-. 
d~), İmparatorluğU:n sahilleri boyunca se-rpilmiş 
bi:r deniz kuvveti; · 

. 3: . Magrib Gemileri - İmtiyazlı eyaletler 
olan Trabülüs Garb, Tunus ve Cezayir Gemile
ri : (Deniz akmciları). 

Bu d;virde İstanbulun donanma adrna da
ima göre geldiği gemiler Tersane -Gemileridir; 
bir bey gemisi veya magrib gemisi İstanbul Li
manına nadi"ren gelirdi. Tersane gemileri, de
niz; seferi mesvimi sonunda. İsfonbula döner, 
linüini, taht şehrini-, -padişahın sarayını anane
vi -törenle selamlar, an'anevi törende karşıla-
nır, kişı, Haliçde, Te'rsa:rte önünde demirli ge
çirir,' gemiler teker teker reviziyondan geçer, 
tamire muhtaç olariları tamir görür, hepsi ka· 
lafatlimır, ve-tesbit•edilen noksanla:r tamamla
nırdı; bu öakimdatı Tersane; donanm·a İstan
btilda iken, eri faal devrini yaşardı. Deniz se· 
feri mevsimi -1:iaşiiıda da, yine 'ananevi mera
sim.le Akde-nize yahud K,aradenize çıkardı. 

Önemle kaydedelim ki harb filolarının 
- çekdirilerden, kürekli gemilerd~n kurulduğu 

devirde (XVII. yüz yıl ikinci yarısına kadar) 
kalyonlar, yelkenli gemiler de vardır; fakat 
kalyonlar ticaret gemisi olarak kullanılmakda; 
donanmanın erzak - ağırlık gemileri de kalyon· 
lar olmuşdur (B.: Çekdiri, cild 7, sayfa 3802; 
Kalyon). 

Çekdiriler _ devrinde,. «Azeb» adı verilen 
bahriye askeri, gemilerin ancak seyrü seferi, 
manavraları ile meşgul olmuşlar, gemilere 

~ -- ---=--

:=~~;~§i~~~5~i;~, 
Geçen asır ortasında Donanmayi Hümayun Büyükdere KoYW1da; 1 - Yenimahalle; 2 - Boğaz ağzı; S -

Ceneviz Kalesi;' 4 - Yuşa Tepesi; 5 - Beykoz; 6 - Orlıaniye; 7 - Arkadi; 8 - Azniye.; 9 - Mahmudiye; 

10 _ Osmaniye; ıı - ? ; 12 - Fethi Bülend; · 13 - İcliliye; 14 - Avnillah; 15 - Muini Zafer, ve Şirketi 
Hayriye Vapurlan. 

(Resim: Bir İtaly~ gravüründen Beheet Cantok eliyle) 
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cenkci olarak yerine, icabına göre yeniçeriler, 
kapukulu sipahileri ,ve timarlı sipahiler ve 
topcular bindirilmişdir (B.: Azeb, Azebler, 
Azebler Ocağı, cild 3, sayfa 1674). 

Çekdirilerin tamamen kalkarak Donanml· 
yi Hümayunun yelkenli gem.ilerden, kalyon
lardan kurulduğu devirde yalyoncular, gemi
lerin hem mutahassıs gemileri, hem de deniz 
cenk askerleri olmuşlar, dolayısı ile kalyoncu
lar, eski azeblere nisbetle lstanbulda çok daha 
kalabalık olmuş, Bu suretle Tersaneli de de
nilen kalyoncular; zamanımızın tabiri ile «Bah
riyeliler• İstanbulda, bilhassa Kasımpa.şada, 
Hasköyle, Çeşmemeydamnda, Galatada g.ünlük 
hayatın en ön safında simalar olmuşlardır (B.: 
Kalyoncular); son yeniçerilerin yanısıra kaba· 
dayılık ve zorbalık yollannda büyük zlbıta 
vak'abrının da kahramanlan olmuşlardır. 

XIX. yüz yılın ortasında da kalyonlann 
yerini buharlı harb gemileri, zırhlılar, zırhlı 
firkateynler, korvetler almış, donanma· efd.
dına da artık «BahıiyeU., «Ef.tldı Bahriye .. , 
veya kadimden devam ede gelen «Tersaneli11 

..,;,- tı,_ı :,,ıJ,~ .: ur~, t'u, 
J ..,:1:.,1 
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isimleri verilmişdir (B.: Bahriyeliler,. cild 4, 
sayfa i867). 

DONANMAYt lfÖM.AYUN ALBOMU -
İkinci Sultan Abdülhamidin son saltanat yılla· · 
rında ~Kütübhanei İslam ve Askeri» sahibi İb· 
rahim Hilmi Bey tarafından çıkarılmış resimli 
bir donanma mecmuasıdır, Türkiyede çıkmış 
ilk donanma mecmuasıdır; arşivimizdeki ilk 
nushası hicri 1320 (Miladi 1902-1903) ta_rihini 
taşımaktadır (B.: Çığıraça11, İbrahim · Hilmi, 
cild 7, sayfa 3891). 

Bir nushası kapak içinde 34X25 boyunda. 
10 asyfa olup nushası 60 paraya satılmışdır. • 

Birinci nusha Mesudiye Zırhlı Firkateyni 
ile Mecidiye Kruvazörüne tahsis edilmişdir. 

Mecmua yanlamasına açılır şekilde . tertib 
edilmiş olup birinci sayfası bir iç kapakdır. 
İkinci sayfaya bir takdim yazısı ile Mesudiye 
Zırhlısının resmi ve bu resmin iki yanına iki 
harb gemisi hakkında bilgi notları kônmuşdur; 
geri kalan sekiz sayfanın yalnız bir yüzlerine 

,,.,_,üaoC'>IIIU!, 

Donanmliyi Hflmayun Albomunun iıı kapalı 
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5 resim basılmış, bu sayfaların arka yüzleri boş 
bırakılmışdır. Resimler. şunlardır : 

3. Sayfada : Mecidiye Kruvazörü, 
5. sayfada : . Mesudiye Zırhlıs~, 

7. sayfada : · Mecidiye ve Mesudiy.enin, ve 
Mecidiyenin önden • görünüşü. 

9. sayfada : Mecidiye güvertesinde zabitan 
ve efrad. 

Mecmua «Gerard Freres» Matbaasında ba
sılmışdır, bu m~tbaanın: Fransada olduğunu 

tahmin ediyoruz;klişeleri ototipi usulu ile ya
pılmış resimlerin yabancı ·m.emleketde basıla

larak resim altı yazılarım ve· notların İstan
bulda basılmış olduğu söylenebilir; 

Bu albonun ikinci ve sair· nushalarma ·rast
ladık. Donanma kuvvetinden daima çekinmiş 
olan devrin padişahı taTafından hoş karşılan
mamış ve müteşebbisi bu albomun neşrinden 
vaz geçmiş olabilir. ·· · 

_ Hüsnü KINAYLI 

DONANM.AYi HÜMAYUNUN ·KORSAN 
TENKİLIND:EN DÖNtİŞfi MERASİMİ - Çek
diriler ve kalyonlar devrinde korsan takibine 

çıkan Donanmayi Hümayun gemileri sefer dö
nüşü İstanbul Limanına girerken __ dJre~leririi 
asılmış korsan cesedleri ile donatfüı;: ~~kala· 
nan liman korsanları da, limanda, yahud Ter· 
sane önünde bir harbgemisinin direğine asıla
rak idam edilirdi. Bazan da yakalanan korsan· 
lar zabtedilmiş kendi korsan gemilerini·n direk
lerine asılardı; aşağıdaki satırları Cevdet P~şa 
Tarihinin hicri 1207 vak'aları arasından alıyo· 
ruz : «... bu yazın Kaptanderya. Hüseyin faşa 
Akdeniz izbandidlerini urub kahrü tenkil ettik· 
den sonra işbu yedi senesi saferinin on ikinci 
günü (29 eylul 1792) Donanmayi Hümayun ile 
Akdeniz eşkiyasından ahzetmiş olduğu küçük 
ve büyük·onbeş kıt'a korsan sefinelerinin cıva_
dıralanna tutulan bazı eşkiyayı salbedüb bu 
hey'etle Donanmayı Hümayunu Yalı Köşkü 
(Cebeciler Köşkü) önünden geçirip adeti 'cari
ye üzere Yalı Köşküne çıkıp hakipayi şahane
ye yüz sürerek kendisine samur kürk giy.diril· 
di ve asakitj bahriyeye atayayı vefa ita buyu· 
ruldu ... -». 

DONANI\fAY1 BOMA.YUNUN KÖPRO· 
LERDEN ÇIKIŞI MERAS1Mt - Haliç asırlar 
boyunca Donanmayı Hümayunun da limanı ol· 

Korsan takibinden dönen bir kadırga 

(Resim: Nemı) 
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muşdur. Halicin iki yakasını bağlayan ilk köp
rü hicri 1252 (M. 1836-1837) yılında Galata_ ta~ 
rafında Azeb kapusu ile İs_t~nbul tarat~nda Un
kapanı arasında yapıl-eh~ _·DÔİıanriı.ayi _Hümayu· 
nun yattığı kasımpaş°ada. T?rsane öriü bµ köp~ 
rünün arkasında kaldı;-_o yıllar buharh gemile· 
rin Osmanlı Donani:rı.asına. giı:l11ek üzere bul tın· 
duğu devi~dir; Hayra.tiye adı verilen b~ ilk H~
liç Köprüsünün ortasında, Donanma gemilerinin 
girip çıkması için açılır kapar:ıır bir geçid yapıl
mışdı. Hicri 1260~1261 CM. 1844-1845) . arasında 
Gala.tada KarakÖyü lstanbı.ilda Errıinönüne _baf 
layzn İkinci Haliç .K_öprüsü y"qpıldı; o tarihde 
ise Donanma ta,mamen buharlı gemilerderı, zırh 
lı firkateynler ile korvetlerden mürekkebdir_; 
bu .köprünün o-rtasnıçla da :ffalice_ girip çıkacak 
büyük gemiler, bilhassa -çl_onanmı{zırl,ı~ıları Jçin 
açılır -kapanır bir geçid_ yap.ıldı. Haliçqeki .Do
nanmanın ortalarından açıfap, . köprülerden ge
çip. dJş limana, Mar!);la~aya çık;_ması . İstanb-µ) 
halkına, meraklı ve heyecanlı bir seyir sahnesi 
olurdu, halk liman kıyısına dolar, aşırı meraklı
lar s"andallara binerler, donanma gemileri bay
rakfarla doiıamr, her geinirihi efradı, .. k'ar gibi 
beyaz bahriyeli formalar, başlarında-al fesleri; 
bellerinde al kuşakları ile ve çıplak ayaklarla 
direkere tırmanırlar, gemilerin canlı süsleri 
süsleri olurlardı; donanma köprülerin geçidle
rinden halk tarafından çılgmca alkışlanır, Ka
raköy Köprüsünden çıkarken de Şirketi Hayri
ye ve İdarei Mahsusa vapurları tarafından dü
düklerle selamlanırdı. 

İkinci Sultan Abdülhamid zamanmda Do
nanmayi Hümayun uzunca bir zaman Haliçde 
demirli, atıl kalmış, efradı bahriyenin talim -ve 
terbiyesi de ihmal edilmişdi; Çankırılı Hacı 

Şeyhoğlu Ahmed Kemal Bey (B.: Çankırılı Ha
cı Şeyhoğlu Ahmed Kemal Bey) «Görüp işittik· 
!erim» isimli hatıralarmda şunları yazıyor : 

«1897?1898 Yunan Harbinde zırhlıların Ha
liçden çıkışını Unkapanı Köprüsünden seyredi
yordum. Tesadüfen yanımda kısa boylu, ak sa
kallı bir zat vardı; bir aralık kolumu çekerek: 

- Aman kaçalım.. şimdi gemi köprüye tos
layacak ! . . . dedi. 

«Bahsettiği gemi Mesudiye Zırhlısı idi ve 
henüz Ayvansaray önünde idi; bu ihtiyar zat : . 

- Hey gidi günler hey!.. biz, on dört kişi 
bir tarafda, ondört kişi diğer tarafda, M3hirtU· 

diyenin dümenini kullanırdık, 
parmakla idare olunan gemiyi 
lar ! ... dedi."· 

bunlar düm:end 
kullanamıyor-

«Ve hakikaten o gün Mesudiy_e Zırhlısı Un
kapanı Köprüsüne carpdı ... » (Görüp işittikle
rim). 

Üsküdarlı halk şairi Aşık Razinin aşağıdaki 
iki kıt'ası da, Yunan Harbi dolayısı ile Donan
mayi Hümayunun ,...Haliçden çıkışını tasvir yo
lunda yazılmış olacakdır : 

. Başlarında al fesler, bellerinde al kuıak 

Cümlesi yalın ayak, ak· .Umiden forması 
Tam beşyüz behriyeli tığ gibi şeh·baz uşak 

.. Dorıanmışdn: zırhlının direk seren arması 

* 
Kimi ejderi bahri kimi deniz hizberi 

Zeber:tlest fetıilardıır güzellerin scrveri 

Ol serenbaz· cundalıaz bahriye neferleri 

Alkışları çok yaşa ~adişıi'hım duas_ı 

DONDNRMA, DONDURMACILAR ~-~Kaı' 
(Buz) içinde döndürülm.ek:le buz haline geçiril
miş limonata, şerbet ve şekerli süt ki yazın se
. rinlik vermek., için y~nilir; limonlu, vişneli; ka
yısılı, çilekli, kaymaklı dondurma» (Türk Lu
gatı). 

Eski türk usulü ile dondurma yapmanın ta
rifi bu İstanbul A11siklopedisinin konusu dışın
da kalır. Zamanımızda dükkanlarda satılan don
durmalar hemen istisnasız makinalarla · yapılan 
«İtalyan Usulü» ve «Amerikan Usulü» dondur
mal:ardır; kabul ·etmelidir ki bu yabancı usulü 
dondurmalar · türk · dondurması kac4ır nefis de
ğildir. Zamanımızda eski türk usulü dondurma
yı yalnız seypyar satıcı dondurmacılar yapmak
tadır ki bunların içinde meyvada, sutde, şeker
de dondurmanın hakkını vermelerini dondurma
ları en. namlı dondurmacı · dükkanlarının. don
durmasına tercih elidilir (B.: Ayak Esnafı, Don
durmacılar, cild 3, sayfa 1398). 

DONDURMACI CİVANI -- Kalender meş
reb şairler tarafından «Şehrengiz»' adi v~rilen 
manzum risalelerle medhedilen esnaf gi,izelleri 
arasında Dondurmacı civanlarına da rastlanır; 
şehrengiz yollu yazılmış «Hubannamei Neve
da» adım taşıyan manzum mecmuada Dondur
macı Civanı şu ebyitlerle övülmüşdür : 
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Dilber yosma kesim arnavud oilan 

Debre clağlarındım inmiş gazilan 

İıımi şerifidir Topuklu Mestan 

Ya altunbaş Remo Samu_rkaş D~tan 

Pabucu püsküllü ak keçe külAh 

Karbinı aşk vurur kafir pür" silah 

D()NİZETTİ PAŞA (GiU:sep:pe) - Muzikai 
Hümayunun (Osmanlı Saray Bandosunun) ku
rucu denilmeye layık italyan asıllı ünlü mu
siki muaUimi, bando şefi; Türkiyede batı· mü
ziği uğraşan saz icrakarlarınm ilk kuşağını ye
tiştiren sanatkar, ve Türkiyeye ikinci bir va· 
tan gibi bağlanmış bfr sima; 1788 de kuzey 
İtalyada Alp Dağları eteklerinde Bergamo ~a
sabasında da doğdu, ünlü italyan opera· beste
ci Gaetono Ddiıizettinin (1797-1848) d~>kuz yaş 
kadar büyük kardeşid~r ilk musiki derslerini 
amcası Carini (Karini) - den aldı; Birinci Na
palfon tarafından kuzey İtalyanın işga-ali?-den 
az sonra, 1808 de, yirmi yaşında iken askere 
alı~dı, İmparatorun orc3,usunda 7. İtalyan A!a
yın{n bando efradı arasında Napoleonun Avu~ 
turya ve İspanyadaki bütün muharebelerine iş
tirak etti, ve Napoleona o kadar _ sadakat ile 
bağlandı ki, İmparator Fontaineblean __ (Fon~ 
tenblo) da tahtdan çekilip Elbe Adasınd~ki 
menfa.sına gönderilir iken küçücük bir _bando 
takımının içinde ve kendi isteği ile o da El· 

Giuseppe Donizetti Paşa 

(Resim: Sabiha Bozcalı) 

beye gitti; Napoleon bu adadan gizlice Fran
saraya döndüğü sırada da aynı küçük gemide, 
bir birlikde, imparatorun yanında bulunan, ta
iihde 100 gün saltanatı diye anılan bu devirde 
de · Waterloo Muharebesine iştirak etti ve Na
pcileon~un kesin maglubiyetjnden sonra 1815 
27; yaşında memleketine dö-ndü. Sardunya {Pi
yemonte) kırallığı ordusunda bir alay bando
sunun şefliğine tayin edildi (B.: Muzikai Hü
mayun). 

1826 da İkinci Sultan Mahmud Yeniçeri 
Oc;ağmi kaldırdıkdan ve Arakiri Mansurei Mu
hammediye . adı ile yeni türk ordusunu kurduk
dan sonra, Sarayda -Enderunu Hümayundaki 
genclerden bir b_ando takımı kurdu, bu bando, 
batı m_enıleketlerinde askeri bandoların örne
ğinqe ilk türk askeri bandosu oldu, ve öğret
men, şefliğine Manguel adında bir fra·nsız ta
tin edildi, fakat bu 'zat, Ende-runlu gençlere hiç 
bir şey öğretmedi, bunun üzerine Sardunya 
(Piyemonte) Devleti-nin İstanbuldaki elçisinin 
tavsiyesi ve aracılığı ile Giuseppe Donizetti İs
tanbula davet edildi, ve sanatkar İstanbula ge
tirmek için sureti mahsusada yelkenli bir os
manlı gemisi gönderildi. G. Donizett'nin hoca
v~ şeflik kiymetleri hakkında o güzel . şeyler 
anlatıimışdı ki, sanatkar 17 eylül 1828 ta.rihh:ı
de istanbula geldiğinde padişah kendisini gör
mek için ay~ı günde huzuruna davet etti, fev
kalade iltifatta bulunarak ilk türk bandosunun 
teıennünilerini _ dinlemek için duyduğu iştiyaki 
anlatdı. Değerli muallim - şef de, geceli gün
düzlü bir kaç ay sorıra İkinci Sultan Mahmu
da italyan operalarından ve batının en güzel 
marşlarından seçilen parçalarla bir konser din
lettl, Sultan Mahmud aşırı derecede hoşnud 

oldu. 

Padişah 1828-1829 kışını Rami kışlarında, 
1829 yazını da Tarabya Çayırında çadırlı ordu
gahda, yeni kurduğu ordunun başında geçir· 
mişdi, ki o tarihde Osmanlı Devleti Rusya ile 
harb halinde idi G. Donizettinin idaresindeki 
ilk türk bandosu da padişahın yanında idi; o 
sırada · Osmanlı Devleti hizmetinde bulunan in
giliz asıllı Amiral Adolp1us Slade Paşa G. Do
nizettiden şöylece bahsediyor: « •• • Türk aske· 
ri bandosu Karadeniz Boğazı sahilinde (Trab
yada) Rossilli'nin hav~larını çalmaya başladı. 

Bando muallimi olan - Piyemonteli Profesör 
Sinyor· Donizettiye gerçekde nşeref verecek 

/ 

kadar güzel çalıyordu. Yemekden kalkarak 
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bandonun çalmakda bulunan saray (Trabya 
Kasrı) rıl;ı.tımına gittik. Burada bandoyu teş· 

kil eden türklerin ne kadar gene old~klarını 
vealafranga sazları ne büyük bir alışkanlıkla 

kullandıklarını görerek hayret içinde kaldım. 
Prefesör Donizettinin anlattığına göre bu ge:nc· 
lerin muzikayı öğrenmekte heves ve istidadla· 
i'i İtaly-ada bile hayreti mucib olacak derecede 
yüksekdi : Bu, türklerin yaradılışlarında mu.si· 
kiye olan alakalannı göstermektedir». 

G. Donizetti İkinci Sultan Mahmuda bir de 
«Mahmudiye Marşı» besteledi ve· padişahın şa
hane hediyelerine nail oldu. 1839 da Osmanli 
tahtına Sultan Abdülmecid cülus ettiğinde, ye
ni padişaha da bir «Mecidiye Marşı; besteledi; 
gene padişah bestekara üzerinde elmasla işlen· 
miş turası bulunan bir tütün tabakası hediye 
E-tti, 1841 de de G. Donizettiye albaylık rütbesi 
verildi, pek az sonra da liva, «Paşa" oldu. Bey-
oğlunda Asmalı Meseidde ailesi ile b~rlikde pek 
mükellef döşenmiş ahşab bir konağa yerleşti
rildi, ki değerli sa-natkann zevcesi ile Andrea 
admda bir oğlu vardı; ki bu konak 19.25 de yık· 
dırılmışdır. 

Değerli sanatkar 12 şubat 1856 da ls~bul
da vefat etti. Padişahın emri ile_ muht~ş~ın bir 
cıenaze alayı. ile kaldırıldı ve bu alaya :y~tişdir
diği, kurduğu bando, Muzikiai Hümayun işti·· 
rak etti. 

Bibi.: Türk Ansiklopedisi; Gilberto Primi, GiU:soppe 

Donizetsi" Paşa; Haluk Y. Şehsüvaroğlu, 19 ... asırda İs

tanbulda İtalyan sanatkaları. 

. DONSUZ ASKER - 1653 Kırım H:arbinde 
İngiltere, Fransa ve Sardunya devletleri müt
tefiklerimiz olarak Rusyaya karşı haTbe : gir
mişler, Kırıma gönderdikleri ordular deniz yo
lu ile İstanbuldan geçmişdi; İngiliz ordusu için
de bir İskoçya Alayı, pantalon yerin~ giydikle
ri kısa entarileri ve gaydalarqan müre_kkeb 
bandoları ile İstanbul halkının aşırı derecede 
ilgisini çekmişdi; diz kapaklarından yukarı, en
tarileri .altında bacakları çıplak olduğu için 
iskoçyalılara «Donsuz Asker» adı takılmış idi. 
Meşhur «Katibim» türküsü de o sıralarda çık
-mış, bu türkünün nağmesi, bestesi de Donsuz 
Askerin gaydalarla çaldığı bir iskoç marşında11 
alınmışdı (B.: Katibim Türküsü); aşağıdaki be
yitleri manzum Sivastopal Tarifinden alıyo· 
ruz: 

İngiln askerinin şekli zarif 
Hep na'hifül beden ent!inu litH 

Donsuz Asker denilen fistanlı 

Güçlü ku,:vetli bi reyb şanlı 

D00S (Çavuş) - İngiliz asıilı · olduğunu 
tahmin ettiğimiz bir borazan çavuşu; Yeniçeri 
Ocağının lağvinden sonra kurulan ve Asa.kiri 
Mansurei Muhainnıediye ·. adı v~rilen ye~i türk 
ordusunda Avrupa devletleri ordularırtda oldu· 

· ğu gibi askeri· bandolar. teşkil edilmiş,. ve _nÖ' 
bet zamanlarında, emirlerin tebliğinde, her~ 
hangi bir sebeble askeri ikazda boru çalınmaya 
başlamışdı, ve İstanbulda Enderunu Hüma
yunda boru çalıer (borazan) yetişdirmek için 
bir kurs açılmışdı; 1854 de işte bu Çavuş Doos 
orada bir müddet boru m~llimliği yapmışdır; 
hayatı hakkında başka bilgi edinilemedi. 

Halılk Y. ŞEHSÜV ARO(}LU. 

·ooPPLER (Ksenia) ....:.. 1963 ytiı A vustu·r~ 
ya güzeli ve Dünya Güzellik Kraliçeşi il{ınci 
sarı, saçlı dilber biT kız; annesi ile birlikde 1965 
yılı temmuzunda turist olarak İstanbula gelmi§ 
bindikleri bir taksi otomobilde içinde 10,000 
lira bulunan çantasını unutmuş, fakat az son· 
ra o arabanın namuslu şoförü Haluk Cediz çan· 
tayı _otele getirip güzel Ksenia · Doppler'e ·tes· 
lim etmişdir; güzellik kraliçesi ile_ annesi de bu· 

· şoföre Abdullahefendi Lokantasında bir ziya
fet vermişdir. Evli ve üç erkek çocuk babası 
olan İstanbullu şQför de ııazik turistleri Esen
tepedeki evinde 'bir öğle yemeğine davet etmiş 
ve onları bir türk · sofrasında ağırlamışdır. 

· Komşuların da çağrıldığı bu ziyafetin yemek 
listesi şu olmuşdtır: 

Düğün Çorbası 

Talaş Kebabı 

Tavuk fırın kızartması . 

Zeytinyağlı Biber Dolması· 

Aııiire, Mahallebi 
Beş QeŞid . Baklava 
Çeşidli .·Meyva · 

En bahalı türk şa~bları . 

Şampanya 

Ziyafetde türküler söylenmiş, güzellik kra
liças1 ile annesinin gördükleri' şamimiyet karşı
sında gözleri yaşarmışdır. Ksenia Doppler mem
leketine döndükden sonra şoför Haluk'un üç 
oğluna hediye olarak birer altın kol saati gön-

. dermişdir. Bürhaneddin OLKER 
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DORA ( Cavidan) - Türk sinemacılığının 
ilk şöhretli kadın yıldızlarından, öylesine ki 
1962 yılında adı azametli gazete ilanlarında kul
lanılmışdı, mesela Cumhuriyet Gazetesinin 1.1 
mart 1962 tarihli nushasının 6., sayfasına Puro 
-Fay müessesesi tarafından tam · sayfa olarak 
bir ilan verilmiş, bu sayfaya Puro Sabunları 
ile Fay Temizleme kutularına konulan bir ik
ramiye . otomobili,nin yanında Cavidan Dora
nın büyük kıt'ada yan çıplak bir pörtresi •Pu
ro . Yıldızı . Cavidan Dora~ diye takdim edilmiş-
dir. . 

Aynı yıl içindedirki Cavidan Dora İstan
bul film piyasasından çekilmiş, izmirde yerleş
mişdir, 1964 yılı mayıs ayında İstanbul gazete,, 
lerinde şöyle bir yazı çıkmışdır: « ... vücudu ,,ve 
yüzü güzel yıldız iki sene evvel ansızın orta
dan kayboldu. Bazı .prodükıörler onun . içj.n su· 
reti mahsusa.da senaryo yazdırmışlardı. lzmire 
gidip yerleşdiği duyuldu ve bir da.ha perdeye 
dönmedi. .Sakin hayatından memnun, · sinema
ya dönmek değil, sinemanın adını anmıyor». 

Sinema aktirsliğine «Tütün Zamanı» adm
daki filmdeki rolu ile atılmış olan Cavidan Do
ra İzmirin namh zenginlerinden Yuguslav asıl
lı yahud uyruklu Alınan Vroskala ile bir ya
sak aşk hayatı yaşamış, bu . riıünasebetden bir 
çocuğu dünyaya gelmiş, fakat o gene . iş adamı
nın · zevcesinin takibi sonunda zina suçu üstün
de basılmış, 1965 yılında erkeği ile birlikde al:· 
tışar ay habse mahkum olmuşlardır. Bu skan
dal da A. Vreskalanın zevcesinden boşanması, 
bir müddet sonra da Cavidan Dora ile evlen,,. 
:ınesi ile kapanmışdır. 

Bu bayanın bir soy adı benzerliğinden gay
ri çok muhterem Kore Kahramanı Albay Ce· -
lal Dara ile hıç bir karabeti yokdur. Bu İstan
bul Ansiklopedisi bu hususu belirtmeyi bir · ve
~ihe biİmişdir. 

DORA ( Celal) - Türkiye Cumhuriyeti Or
dusunun kiym~tli kumandanlarından; 1950:.1951 
Kore Harbinde Birleşmiş Milletler 8. Ordusun
daki Türk Tugayında 241. Piyade Alayı Ku
mandanı; 24-25 •ôCak 1951 Kuınyangjonni Mey
dan Muharebesi Zaferinin kahramanı; bu sa
tırların yazıldığı tarihde ( ocak 1967) emekli; 
1902 de Harputda doğdu, piyade yüzbaşısı Har
putlu Tahir beyin oğludur, annesinin adı Hay
riye Hanımdır; 1905 de Yemende. şehid plan 
babası.nclan üç :yaşında :yetim . kahnış, aılnesi· 

nin.him,ayesi ve dikkatli, imanlı terbiyesi altın
da yetişmişdir. Harputda Mazhariye Mektebin
de (1912), Elazığ Askeri Rüşdiyesinde (1915); 
Erzincan ve İstanbulda Kuleli Askeri İdadile
rinde (1918) okudu, 16-17 yaşların~a, çocuk sa
yılacak çağda AnadolÜda Milli Mücadeleye 
teymeiı olarak katıldı, zaferden sonra mesleki 
tahsiline devam ederek 1928 de Harb Okulunu 
bitirdi. Orduda kademe kademe mümtaz bir as· 
ker: olarak yükseldi, 1950 de Piyade Okulu Ta~ 
limname Kurulu Başkanı iken 241. Piyade Ala
yı · kumandanlığı ile Koreye gönderil~n Türk 
Tugayı ile yurdundan o çok uzak ülkede mille
tinin askeri şerefini temsil eden simalardan 
biri oldu; Türk Tugayının Korede ateş hattına 
girdiği ilk günden itibaren Celal. Dora adı1 . 8. 

- Ordunun şöhretlerinden biri oldu, sırası ile: 

1 : 24 kasım - 7 aralık 14 gün devam eden 
ve Kunuri Muharebesini de içine alan taarruz, 

. düdafaa ve çekilme muharebelerinde, 

2.: 11 aralık 1950 - ı ocak 1951, 21 gün de
vam eden Kinipo ınevzileri savunma muhare
belerinde, 

3: 1 ocak - 6 ocak 1951, .. Kimpo'dan Şonan 
şehri~e kadar çekilme muharebelerinde, 

Albay Celil Dora 
( Resim : Sabiha Bozcalı) 



DÖRKEN (Nihad) --4706:-. ·İSTANBU~ 

4: 24 ocak - 27 ocak 1951 tarihlerinde 8, 
Ordu- adına bir türk zaferi ile sona eren ve Ko· 
redeyi terketmeye hazırlanan bu ordunun ka· 
derini degişdiren Kumyang:jonni ·Meydan· Mu
harebesinde, 

5 : 28 ocak - 4 şubat 1951 yine bir türk za
feri ile sona eren taarruz muharebelerinde, 

6 : 5 şubat - 12 şubat 1951 bir türk zaferi 
ile sona eren Han Irmağı kıyılar·ı taarruz mu· 
ha.rebelerinde, · · · ·· 

7: 15 şubat - 12 mart 1951 Han. Irmağı gü
neyindeki savunma muharebelerinde, 

8 : 13 mart - 30 mart 1951 18 gün devam 
eden ve bir türk zaferi ile sona eren taarruz 
muharebelerinde, 

9 : 5 nisarı. - 22 nisan 1951 bir türk zaferi 
ile sona eren taarruz muharebelerinde, 

10 : 22/23 nisan gecesinden 29 nisan 1951 
tarihine kadar devam eden Han Irmağı cebu
na çekilme muharebelerinde,. 

11: 30 nisan - 12 mayıs 1951 Han Irmağı 
güneyindeki savunma muharebelerinde, · 

_ 12: 13 mayıs - 19 mayıs 1951 keşif muha
rebelerinde, 

13 : ·21 mayıs - 25 mayıs 1951 bir türk zafü· 
ri ile sona eren taarruz muharebelerinde, 

14: 4 haziran - 20 haziran 1951 bir türk 
zaferi ile sona eren taarruz muharebelerinde, 

15 : 15 temmuz - 7 eylül 1951 53 gün de
vameden keşif · taarruzu ile karışık savınma 

muharebelerinde, 

16 : 8 eylül -' · 12 eylül 1951 bir türk zaferi 
ile sona eren taarruz muharebesinde kuman
danı bulunduğu alayın en ön saf1arındaki erle
rinin yanında dövüşdü ve her kazanılan zafer
deki hissesi çok çok büyük olmuşdur. 

Karedeki yorgun askerlerimiz değiştirilir

ken bu kahraman kumandan da 4 ekim 1951 de 
Kareden ayrıldı. Yurda döndüğünde Harb Oku· 
lu Alay Kumandanlığına tayin edildi, az son
ra Ezya.de Okulu Kumandan muavinliğine nak
ledildi. Hiç · de .şirin olmayan isuirkablarla kar
şılaşdı, ve bundan duyduğu üzüntü ile· emekli
liği istedi ve pek şerefli bir hatıra bırakarak or
dudan ayrıldı. Cumhuriyet Halk Partisine gi
rerek siyasi hayata atıldı, 1957 seçimlerinde 
bu partinin adayı olarak Elazığ Millet Vekili 
seçildi. 1960 yılındaki askeri hükumet darbe
sinden sonra aynı siya.si partide kalmakla bera-

ber faal siyasi hayatdan çekildi. Evinde acı tat
lı hatıralar arasında yaşamayı tercih ~tti. 

Bu satırlarm yazıldığı sırada Göztepede 
Kayışdağı Caddesi üzerinde çok mütevazı ev
ceğizinde bağçesiyle uğraşarak yaşamakda idi. 
1963 de . «Kore Savaşında Türkler» adındaki 

eserini neşrederek milli kütübhanemize büyük 
bir eser koydu. 

Ortanın üstünde uzun boylu, melih bir si· 
maya sahih, her haliyle asalet ve necabet tim· 
sali, · vekarlı, tatlı dılli bir meclis adamıdır. 

Üsküdarlı dersiam Hoca Hayri Efendinin 
kızıSeniha Hanımla evlidir, Nevzad (Doğ. 1925), 
Behzad (Doğ. 1926), ve Nejad (Doğ. 1928) adın.;. 
da üç oğlu, ve Yaşar (Doğ. 1937) adında bir 
kızi vardır. 

DORAN (Abidin) - Denizcilik Bankası 
Deniz Nakliyatı T.A.Ş. nin açık deniz. kaptan
larından; 1926 d_a İstanbulda doğdu, Osman 
Necati Bey ile Hafize Hayriye Hanımın oğlu

dur. Şehid Niyazi Bey ilk okulunda (1937), 
Gelenbevi Orta Okulunda (1940) okudu, bir 
ara Şehir Tiyatrosu Mektebine girdi, sonra ani 
bir kararla denizci olmayı sahne hayatına ter: 
cih eclip Yüksek Denizcilik Okuluna girdi ve 
1949 da oradan diploma aldı. 

Çağrı denizciler gibi_ arkad_aş canlısı, ah
babı tanıdığı çok adamdır. Mesleği icabı pütün 
Akdeniz ve Karadeniz kıyılarını, Güney Afri
kayı, Çin, Japon sularını, Avustralyayı, Ame
rikayı gezib dolaşmışdır. İyi İngilizce ve az al~ 
manca bilir. Hayat yolunda denizi sahneye ter
cih etmiş olduğu halde gönül ba.ğını o sanat. 
aleminden sökememiş, o yoldaki aşkını kalemi 
ile tatmin etmeğe ,çalışmışdır, operetler ve film 
hikayeleri yazmışdır: Dolap (operet, 1945), Si
hirli Elmas (çocuk opereti, 1946), Vatan bizi 
bekliyor (piyes, 1946), Alafranga Çılgınları 

(Operet, 1948), İstanbul Geceleri (Film bir hi
kayesi, 19'48); İstanbul Yıldızları (Film hikaye
si,- 1950), Ağam Egleniyor (1957). 

Deniz Zabitası Sendikası ve Yüksek Deniz
cilik Okulu CeCmiyeti üyesidir; futbal ve de
niz sporlarını sever, at yarışları meraklısıdır. 

Bibl.: Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

DORKEN (Nihad) -. Tıb Fakultesi pröfe
sörlerinden doktor, operatör, göğüs cerrahisi 
mutahassısı; 1917 de İstanbulda doğdu, tıyas 
Mazhar Bey ile Zeliha Hacer Hanımın oğludur; 
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Sarıyer İlk Okulunda ) 1928), İtalyan Orta Oku
lunda .(1932), Kabataş Erkek Lises~nc!e (1935) 
oki.idu, 1942. de • İstanbul Üniversitesi Tıb Fa
kültesini. bitirdi, aynı yılda fakülte_nin 1. Cer
rahi kliniği asistanı,· 1948 de cerrahi mütahassı
sı ve aynı kliniğin baş asistanı, 1951 de 3. Cer· 
rahi Kliniği doçenti, 1956 da göğüs _cerrahisi 
mütahassı oldu. Tü.rk Tıb Encümeni, . Türk Tıl? 
Cemiyeti, Türk Cerrahi Cemiyeti, Royal Soci
ety of Medicine ([ngilterede), İntesnationa~ 
College of Surgeon (Aınerikada), , Flarmonı 
Derneği,·· Florya Ku!übü, Atlı Spor Kulübü 
üyesidir. 

1948 yılından bu yana, yerli ve yabancı 

tıbbi dergilere yazdığı makaaleleri ve kongre
lere verdiği tebliğleri yüzden fazladır. Fransız
ca, ingilizce, italyanca bilir; -Azade Hanımla 
evlidir, ve Sayra (doğumu 1947), adında bir ev
ladı vardır. Klasik batı müziğinin meclubu 
aydınlarımızdandır. Futbol ve deniz sporlarını 
sever. · 1950 · de Fransa, İsveç, İngiltereye ; 1953 
de . Holl~rıda, Danimark~. İngitereye ; '1954 .. de 
tn:gÜtere, İsveç, Hollanda,· 1:talyaya; 1959 da İri:.. 
giltere, Fransa, Almanya:ya gitti. 

.. . :. Kıymetli hekimin 1964 yılı ekim ayında 
yapdığı bir delik ameliyatı İstanbul ba_sınına 
şöylece intikal etmişdir_: 

«İki, üç aylık ömrü kaJarı kalbi delilç Salih 
Saraç; dün sabah Cerrahpaşa Hast~nesinde 
ameliyat edilmiştir. 11 yaşındaki _ Salih'in kur
tulması için,. B grubundan «RH negatif~ kanı 
bulunan 19 . gönüllü, sabahın erken. saatlerincle 
hastanede_ hazır bulunmuşlardır. Üçü kadın 
olan bu hay)rseverler, önce toplu halde 7Ş nu
maralı odada yatan Salih Saraç'.ı ziyaret etmiş
ler ve · hayatta kalabilmek için çırpınan bu ço
cuğa, ,mora1 takviyesinde bulunmuşlardır. 

«Salih Saraç, kendisine kari veren bu şa

hısların bir, bir ~llerini sıkmış ve minnet duy
gularını belirtmiştir. Saat 8.30 da ameliyat oda
sina alınan Salih'in göğsü, boydan boya açılmış 
ve kalbi dışarıya çıkarılmıştır. Prof. Dr. Ni
had Darken ve sekiz yardımcısı, hasta olan bu 
kalbi elma yarar gibi yarmışlar ve içindeki de-
liğe, madeni bir yama vurmuşlardır. · 

«Bu ameliyenin yapıldığı sırada, kan ve
renler, · başka bir yerde · sıraya girmişler ve te
k:e.r. ,tek~r, tansiyon ve 'kalb clurumları muaye
ne· eçillerek, kan verebilecek on üçünden 6 kilo 
kari . :alııuhıştır. 

· Ameliyat boyunca 'kan veren hayırsever-

ler,- heyecanla netkeyi be~lemişlerdir, hasta-:
nm annesi . de , oğlunun hayatta kalabilmesi için 
dua etmiştir. · · · · 

«Dört saat süren açık kalb ameHyetinden 
sonra -Prof.. Dr. Nihad Darken : ""-'. Salih . tB:bii 
ömrünü yaşıyabilir, delik kalbine s~ntetik bir 
yama vurduk . .. _demiştir. 

_ «AmeUyat.ip. muvaffakıyetle neticelenmesi, 
Salih için · kan ver~nlerle Çerrahpaşa Hastanesi 
personelini . sevinç içinde . bıorakm~ştır» (Hürri
yet Gazetesi). _ 

. . Bibl. ;. Kirı:ı Ki~diı· Ansiklopedisi; Hürriyet Ga:retesi. 

. DORMEN (Haldun) - Türl{ tiyatrosunun 
ünlü .. sanatcılarmdan, «Dormen Tiyat:rosu»nun 
kurucusu; 19.28 . de Mersinde doğdu, İstanbul un 
tanınmış iş adamlarınd.an Said Dormenin oğlu~ 
dur, .annesinin adı Nimet Hanımdır; orta tal?,si· 
li -Galatasarayı Lisesi_ ile Robert Kollej'de yap
dı, Tiyatroya karşı duy~uğu büyü~. alaka He . 
bu .güieı sanatı tam manası ile öğrenmek, sah
ne aktörü ve olmak üzere Amerikaya gitti ve 
Yale Üniversitesinde tiyatro tahsili yapdı; bu 
üniversiteden 1949 da diploma aldı . ,meı:p.leke
tine döner dönmez aktörlüğe başladı ; ve , İstan
bul halkının karşısına ilk defa .1957 ,de «Küçük . . 

Haldun Donnen 
(Resim : Sabiha Bozcalı) 
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Sahne» de Frederiek Knot'un «Cinayet Var» 
piyesinde Müfettiş Hubbard rolü ile çıkdı; er
tesi sene yine Küçük Sahnede «l{amlet. traje
disinde Laertes, «Babosse.-komedisinde Edgar 
-Leon, «Montserrat» piyesinde Ricardo_rolleri
ni büyük başarı ile oynadı; bir yandan da« Cep 
- Tiyatrosu» adında küçük bir topluluğun yöne
_ticiliğini yapıyor, ve orada gene kuşakdan ak
tör ve aktrislerin yetişmesinde büyük en bü
yük sanat rolünü oynuyor ,onların arasından 
da kendi tiyatrosunun şahsiyetlerini seçiyordu. 

Aynı yıl içinde, 1955-1956 tiyatro mevsimi, 
İstanbullular ilk defa olarak yine H. Dormenin 
himmeti ile Arena tarzında oyunlar seyrettiler; 
Galatasarayının Bebekdeki lokalinde ve Kadı
köyünde Kordon. Otelinde «Meydan Sahnesi»ni 
gösterdi." Beşeri üstünde çalışan gene sanatkar 
Çiftehavuzlardaki köşkünde de, «Dormen Ti
yatrosu» nun ilk oyunu «Papaz Kaçdıı, ·· komedi
sinin provalarını yapıyordu; nih~yet Kadıkö
yünde Süreyya Sinemasında «Dôrmen Tiyatro
su» nun perdesini de açdı (B.: Dormen Tiyat-
rosu). -

Seksene yakın eserde oynamış, kırkdan 
fazla· eseri de sahneye koymuşduı:;" kendi tiyat
rosu onuncu yılını idrak etmiş, d~vamlı olarak . 
,her yıl yaz mevsiminde bir Anadolu turnesi
ne çıkmayı vazife bilmiş olan Haldun Dormen, 
dolaştığı yurd köşelerinde halka tiyatro zevki 
aşılamaktadır .. Türk sahnesine· yetişdirdiği yeni 
bir sanatkar nesli ile ·Haldun Dormen Türk Ti
yatrosu Tarihinin büyük ·simleri adsına gire
cekdir. 

Merakları arasında türk ressamlarının re
simlerini satm alması, kitab ve plak · biriktir
mesi de bir sahne sanatkari için mesleği ile il
gili meşguliyettir. 

Aydın türk kadınları arasında - seçkin si
malardan Betül (Mardin) hanım. ile evlidir; 
Ömer adında (doğu.mu -1962) bir oğuijarı var
dır, Fransızca, ingiliz~e, "alnıanc~ bilir. Türk 
Sahne Sanatk~darı Cemiyeti üy~sidir. 

DORMEN TiYATROSU - İstanbulda 1955 
-1956 arasında kurulmuş bir özel tiyatroduı; ku
rucusu Haldun Dormendir (B.: Dormen, Hal
dun). 

Bu saiırlarıiı yazıldığı ·sıraı:ia · onuncu yılını 
doldurmuş olan bu özel tiyatt-ontin aşağıdaki 
tarihçesini «Ses» mecmuasından alıyoruz: 

«Özel bir tiyatronun 10 . yaş;ı.na basması ne 
demektir ? . . . Bunu tiyatro ile · ilgilenenler çok 

iyi bilirler. Hiç bir devlet ve bele~iye yardımı 
görmeden, sırtını büyük müesseselere dayama
dan, kendi yağı ile kavrularak l0'uncu yıldönü'" 
münü kutlamak ... Devlet Tiyatroları, Şehir Ti
yatroları türlü olaylara, entrikalara sahne ·olur
ken, bu güzel sanata gönül verep. ve sırf iyi bir 
tiyatrocu olmak için Amerika'ya_ giden, Yale 
Üniversitesinde tiyatro tahsili yapan bir· deli-

Dorınen 'Tiyatrosunun Amblemi · 

kanlı, Haldun Dormen 1stanbul'a döndükten 
sonra kurduğu özel tiya.trosunu kavgasız, gürül
tüsüz · onuncu yılına getiriyor. Dormeıi'in tru
bunda hırs yoktur. Rejisörün verdiği rollere 
itiraz edilmez. İşte, «Dormeıı Tiyatrosu& her 
şeyden öhce bu tutumuyla onuncu yılına başa
rı içinde girmiştir. 

Haldun Dormen'in, en büyük arzusu, lstan
bul'da iyi bir özel tiyatro kurmaktı. Fakat bu
nun için, yeti;şmiş sanatÇJlar yer~iıe, istidatlı 

gençleri çalıştırması, yepyeni bir tiyatro· grubu 
yetiştirmesinin elzem olduğuna inanıyordu. İş
te bunun için Küçük Sahne'de çalış,tığı se:ııeler, 
Parmakkapı'da bir apartmanın üçüncü kat;ı.n
da ufacık bir trubun,- «Cep Tiyatrosu» nun da 
temsillerini yönetiyor, bu grupta istidatlı_ gör
düğü gençleri, kendi tiyatrosu için hazırlıy,or
du; Altan Erbulak, Nisa Serezli, .Erol Keskin, 
Yılmaz Gruda, Fikret Hakan, Yıldız Alpar sah
neye adımlarını ilk defa bu ufak tiyatroda at
tılar ve Haldun'un yönettiği .. piyeslerde oyna
dılar. Haldun, ertesi yıl yine Küçük Sahne'de 
oynaarken, bir yandan da kendi tiyatrosunun 
hazırlıklarını yapdı. 

- Tiyatrosunun ilk oynu «Papaz Kaçtı» ko
medisinin provalarını Çiftehavuzlardaki köş

künde yapıyordu: Bu oyunda Ayfer Feray, Me
tin Serezli, Erol Günaydın, Yılmaz Gruda, n-
han 1skender, Zerrin Arpad, Fikret Hakan, 
Öz ben Öztürkmen oynuyorlard( · · Açıhş Kııciı
köy'de Süreyya sinemasında yapıldı ve çok par
lak ·oldi.ı:. 
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Artık İstanbul bir tiyatro daha · kazanm.ış
tı. Yalnız, bu tiyatronun sahnesi henüz yoktu. 
İstanbul yazlıklarında temsiller veriliyordu. 
1955'de verilen ilk oyundan sonra, 1957'de Hal
dun «Küçük Sahne» yi kiraladı. İlk oyun «Tey· 
zesi» komedisinde kendisi, Metin Sezerli, Yıld~ 
Alpar, İlhan lskender, Zerrin Arpad, Erol Gü
naydın, Altan Erbulak, Şükran AJ:cın, Bilge Zo
bu; ikinci oyun «Karaağaçlar Altında» da ise 
Fikret Hakan, Erol Keskin, Yılmaz Gruda, Nec
det Aybek, Yıldız Alpar, İzzet Günay, Özen Tu
tucu (Palay), Ersun Kazançel oynuyorlardı. Bu 
iki oyunu lbsen'in «Hedda Gabler», Bevan-Trc
zinski'nin «Kamp 17». Shaw'ın «Çikolata As
ker», Maciavelli'nin «Aşk Otu», Roussin'in «Ni~ 
na», Van Druten'in «Ben Bir Fotoğraf Makine
siyim•, Achard'ın «Benimle Oynar mısın», Ch
ristie'nin «Fare Kapanı», Özakman'ın «Duvar
ların. Ötesi», Arduraıı'ın «Cengiz Hanın Bisikle
ti», Gogol'un «Müfettiş»», Coward'ın ,«Sözde Me
lekler», Shafer'in «Beş Par?1,ak", Coke'nin «Kır
kından Sonra», Hegen ve Logan'ın «Zafer Ma
dalyası», Roussin'in «Küçük Kulübe»., Erdur_an'· 
ın «İkinci Baskı», Coppel'in. ~Gazeb~~;, Witlin· 
ger'in «Sa,manyolu», .Brefford-Monnot'nun .«So
kak Kızı İrma», bundan sonra da «Hepimiz Pa
ris'te», «Oyuncakçı Dükkanı», «Taşra Kızı», «Bir 
Yastıkta», «Pasifik Şarkısı» oyunla_n takip et~i. 

«1962 - .1963 mevsiminde Haldun Dormen'in 
Ses Tiyatrosu'na, şimdiki binasına geçdi; burada 
ilk oyun Erduran'ın «Ayı Masalı oldu. Bundan 
sonra «Sevgilime Göz Kulak Ol», cBorusunu öt
türen», «Altın Yumruk», «Montserrat», «Şahane 
Züğürtler», «Bulvar», «Almanya'dan Bir Yar 
Gelir Bizlere», «Dün Gece Yolda Giderken Çok 
Komik ·Bir Şey Oldu•, «Puntila Ağa ve Uşağı 
Matti», ile «Çıplak Ayak. oynadı. Özel bir ti-· 
tayronun böylesine çeşitli bir repertuvarla 
memleketimizin sahne hayatında · önemli bir 
boşluğu doldurması, tiyatromuza yepyeni bir 
nesil yetiştirmesi, beyaz perdeye sayısız · ve de· 
ğerli elemanlar vermesi gerçekten· mutlu bir 
olaydır» (Ses Mecmuası). · · 

Dormen Tiyatrosu, yaz tatillerinde yurd içi 
turnelere çıkar; İzmit, Adapazarı; Eskişehir, An
kara, Konya, Adana, Gaziantep, 1skenderun, 
Mersin, Antalya, Denizli, Nazilli, İzmir ve Ba
lıkesir gibi geniş bir çevre dolaşır. 

1964-1965 tiyatro mevsiminde perdesini 
«Bulvar» komedisi ile __ açmışdı. (1965 Ocak). 

R!lkkl . OÖl{TÜRK 

DORS-(Diana) - İngiliz sinema, tiyatro ve 
televizyon artisti, 1923; de İngilterede Swindon 
şehrinde doğ'du, Loındrada Müzik .ve Tiyatro 
Akademisinde tahsil gördü, 14 yaşında iken 
sahneye çıkdı ve bir yıl sonrada filmlerde rol 
almaya başladı; menejerliğini yapan Denis Ha
milton adında bir genele evlenmiş, iki çocuk 
sahibi olmuş, fakat emsalinin çoğu gibi aşk 
maceraları aramış, bir komediyen ile sevişip 

ve kocasının intiharına sebeb olınuşdu. 

Diana Dors'u dünyaya tanıtan filmler ara
sında «Lady Godiva Rides Again», «La ragazza 
del Palio» «Tread Softly», «Love Specialist" ha
tırlanabilir. 

Sinema edebiyatında «Platin saçları, iri 
göğsü ve açık saçık resimleri ile ingilizlerin 
cinsi c!zibe yıldızlarından biri »olarak tanın
mış olan. bu aktris 1965 yılında menejeri olarak 
tanıttığı Lee adında bir ingiliz delikanlısı ile 
İstanbula gelmiş ve Hilton Otelinde kalmışdır. 
İstanbulun kendisi ile ilgilenmesi gereken mu· 
hitlerinde ve İstanbul basınında umduğu heye
canlı alakayı bulamamışdır. 

İstanbulda ilk defa rakı içmiş ve bu içkiyi 
çok beğenmişdir; lstanbuldan ayrılışı da geldi
ği hava içinde olmuşdur. 

DORUK (Ahmed) - Çağdaş bir halk şairi; 
aslı Tokad taraflanndan olup 1943-1945 arasın
da Göztepe fırınında pişfricilik yapmışdır, o za
manlar 35-40 yaşlarında idi, ilk okulu bitirmiş, 
çok düzgün bir İstanbul ağzı ile konuşur, mu~ 
nis, ehli dil bir adamdı; çalışdıgı fırından ayrıl
dıkdaıı sonra bizce izi nişanı kaybolmuşdur. B-ü
yükce bir ·defterde toplanmış ve hepsi müsved
de halinde şiirlerinin kendi karihası eseri mi
dir; kasid ile olmayup haıfıza yolundan yapıl· 
mış intihaller var mıdır tahkik imkanı bulama
dık veyalnız aşağıdaki manzıl..ıneyi· aldık ki Ah
med Dorukun emsali arasında ortanın üstünde 
bir şair olduğunu gösterir : 

Side yüz mü efendim ayak güzel el güzel 

Na-z ·güzel :cu,,c güzel nazlı ince bel güzel 

lliyjm· kuşam. İıe ~~ım senin gibi dilbere 

Serapa uryan olup iguuşuma gel güzel 

Sen pJijda ııeyranda yüzer gez-er oynarsın 

Bu Aşıkın fınnda varsın kavrulsun yansm 

. Ben değil şu ilimden kara bahtım utansın 

l<i..ltüllerin dök de gel alnına tel tel güzel . 
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.Yalın ayak don paça bende kılık lrıyifet 

Sen güzelim efendim süslü püslü bir ifet 

.]fü uşak parçasıyken sevdimse hoş gör aff.-t 

Affedip de gelmezsen atanm çengel güzel 

Bu aşıklık yoluna sapan sever güzeli 

Türkü destan semai yaziJp över güzeli 

Ben de, evdim efendim. Sen dllbet ıttzell 

Aşkımdan gaflet ile çekme benden el güzel 

Gerçi diyar garibi bir perişan ademim 

Bana layık bir gaıib uşak yirü hemdemim 

· Nideın haddim bilmeyüb seni sevdim efendim 

Ya sana kim söyledi gel de aklım çel güzel 

Sazımın tellerine konınuş ıtakır bübülleı· 

Doruk vaktidir şimdi açılır gonca· gWler 

Gül yüzünü örtmesin söyle zalim kaküller 
Sun elinden içeyim şerbeti ecel güzel 

Ahmed Doruk 

(Resim: Sabiha Bozcalı) 

DORUK (İhsan) - Milyoner iş adamların
dan, bir zamanlar Türkiyeııin «Tütün Kralı» 
olarak tanınmış ve ömrü boyunca ıcTütüncü 

İhsan Bey» diye anılmışdır. 12 mayıs 1963 de 
İspanyada Barselonda vefat etmiş ve 21 ma-

yıs 1963 de cenaze namazı Şişli Caıniinde kılı
narak Edirnekapusu dışındaki şehidliğe defoe
dilmişdir. Bir hal tercemesi bulunamamışdır'. 
Hatırasına layık bir hal tercemef;inin yazılabil
mesi için-son zevcesi ve ünlü ses- sanatkarı Ba
yan Şükran Doruk'a yazdığımız mektuba ce
vap verilmemişdir (a.: Doruk, Şukran). Ölüm 
ilanındaki kayde göre masraf nazırı Abdülme
cid Sabit Bey ile Fıtnat _ Hanımın oğludur. Ön-:-... . . 

ce ünlü aktris Cahide Sonku. ile evlenmiş, b1:1 
izdivacından Ender adında bir kızı olmuşdur: 
(B.: Sonku, Cahide); Cahide Hanımdan aypl
dıkdan bir ·müddet sonra Şükran Hanµnla- ey
lenmiş, ondan da Çiçek ve Yaprak adında .iki 
kızı olmuşdur. Dili ile ve kültürü He bir meclis 
adamı olduğu söy lenirdL 

DORUK (Ömer Lütfi) - Mühendis, iş ada,-
mı, Arçelik Madeni Eşya Fabrikasırıın teknik 
kurucusu ve bu fabrikayı yöneten şirketin mu_
rahhas azası (B.: Arçelik Anonim Şirketi, cild 2, 
sayfa 973); 1904 de İstan'bu.lda -Vefa semtinde 
doğdu, piyade kaymakamı Tahsin Bey ile Şad.il 
Hanımın oğludur; baba soyu Amasyalı olub 
Tahsin Beyin dedesi hünkar binişağalığında 

bulunmuş bir zattır; bu zatın, inkilab şehidi 
,. büyük padişah Üçüncü Sultan Selimin biniş-

ağası Amasyalı Lütfi Ağa olması. çok muht~
nıeldir. 

Kadıköy Sultanisinde 'okuyan Lütfi Doruk 
· 1922 de Almanyaya giderek Mitwerde'deki tek
nik okulda yüksek tahsilini yapdı. M~mleketine 
döndükden bir müddet sonra, 1929 da Erel Atö.1-
yesi adı il~ Tür1:tiyenin ilk madeıii eşya imalat~ 
_hanesini kurdu. Böyle 1::>ir müessese ·ideaU ol
makla beraber, iş huzurunu bulmamış olacakdır 
~i Erel Atölyesini ortağına bırakarak Anadolu
da demir · yolu inşaat şirketlerinde çalışdı; bu 
arada büyük iş adamı Vehbi Koç ile · tanış~ası 
Lıütfi Doruk'u tekraı~: ~e bütün enerjisi ile· idea
line döndürdü, 1953-1954 arasında Arçelik, · Ma-

, deni Eşya Fabrikası kurularak, temeli atıldığı. 
günden, fabrikanın faaliyete başladığı günden 

. nefsinı huzur içinde fabrikaya vakfederek mü
esseseyi bugünkü seviyesine yükseltmeye mu
vaffak oldu. 

Ortanın·. üstünde uzun boylu, vekarlı ve 
ciddi,· güzel konuşur, kendisini görene mutlak 
bir güven veren melih bir simaya sahibdir. Aza
de isminde bir hanımla evlenmiş, Tahsin adında 
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bir. oğlu (doğ 1939) ve Ayşe adında bir kızı (doğ. 
1941) v~rdır. . · 

Bir sohbet arasında bize şunları söylemiş

dir : · «Bir müessesenin bakası için onu kuran ve 
yürütenler kendilerinden sonrasını düşünmeli
dir; şimdi en büyük işim ,iş aşkına ve ahlakına. 
sahih gencleri yetişdirmekdir». 

Lütİi İ>orİık 

(Reıim: Sabili~ ~~alı) 

DORUK (Şükr&.n) ~ K.ac4n ses sanat~ar
larından, aşağıdaki satırlar, kendisi ile Ses Mec-

. muası adına konuşan Hilmi Rit'e yazdığı bir ôto 
biyografiden alınınışdır : «_1932 senesi:nin yıl J:,a
Şl gecesi İstanbul'da doğmuşum, Sesjmin güzel 
olduğunu ailem küçük yaşta keşfetmiş. Orta 
mektepteyken müz_ik hocamın teşvi~ . ve ~rarı 
ile konservatuvara müracaat ettim ,imtjhanı ka
·zan~rak kaydoldum. Şan ve piyqno ders_i · alma.-
ya. başladım. Q zaman henüz 13. yaşındaydu:rı. 

üç s~ne konservatuvara d1tva_m ettim. Türk ~ü
ziğini de ihmal etmiyordum. BH~ara konse~a
tuvardan ayrılarak kendimi ta,µ,,amen Türk mü
ziğine verip, merhum. Şerif İçli ve . Sadi Işilday'
dan ders_ almıya başladım ve kenqilerinden bir 
hayli istüade ettim. Bu arada sahne konserleri 
de· vermeye başladım. Ayrıea diğer şehirlerimi
ze de konser vermek üzere · gidiyordu,m. · Gene 
bir ·sahne konseri vesilesiyle Ankara'da bulun-

duğum sırada, mikrofon karşısına ilk_ defa An
kara Radyosunda çıkmak kısmet oldu. 1954 se
nesinde İstanbul Radyosuna intisabettim. Halen 
de neşriyatlarıma devam ediyorum. Ayrıca gene 
1~54 senesinin ilk aylarında İstanbul Belediyesi 
Konservatuvarı Türk Musikisi İcra Heyetine da-. . 

b,il oldum. 1957 senesine kadar bu heyette vazi
fe. gördüm. Aynı zamanda hus~si çalışmalarımı 
d~ ihmal etmiyerek Münir Nureddin Selçuk ve 
Dr. Nevzad Atlığ'dan devamlı olarak ders al
dıın. 

~Musiki . dışında bol bol kitap okumayı, se
yahat etmeyi, güzel giyinmeyi, anlaştığım kafa 
dengi arkadaşlarımla toplanıp sohbet etmeyi 
severim» {Ses, 1963). 

Türkiyenin şöhretli iş adamı milyonerlerin
den Tütüncü Bay İhsan Doruk ile evlenmiş olan 
Bayan Şükran kocasının vefatından sonra zen
güi ev kadını hayatının yanı sıra İstanbul Rad
yosuda solist olarak şarkılar okumaya devamQ"-~7 
mektedir. · 

Kendisinin ve zevcinin daha etraflıca hal 
tercemelerinin yazılması için . gönderdiğimiz 
mektuba cevab vermemişdir, bol bol kitab oku
·tluğundari · bahseden ' bu ünlü okuyucu bayanın 
İstanbul Ansiklopedisini görmediği kanaatine 
vardık ve yulcardaki nakil ile yetindik . 

. DÔRUK. ('l'emel) - Bir hayır sahibi vatan
daş; 1881 de doğmuş, uzun zaman Seyri sefain 
ve Dev•let Deniz Yolları idaresinde çalışmış, bu 
.idareden ,emekliye ayrılıriişdır. 1955 yılında tan· 
zim ~ttirmiş olduğu vasiyetnamesi ile Fatihde 
Şehremininde Şeyh Resmi Mahallesinde Hüse
. yfrı Remzi Sokağındaki kagir apar"tmanını Da
riişşafakaya bağ'ışlamışdır. 1959 da· vefat etmiş~ 
dir. Bu satırlar vesilei rahmet olm:ak için kayde
di!mişdir. 

DORUK BİRSEL (Belgin) - Ünlü film yıl
dızı; Kim Kimdir Ansjklopedisinde doğum tari
hi .1936 ve doğum yeri Ankara, Ses Mecmuasının 
Sinema Yıldızları Antolojisinde (mecmuada 
tefrik~ halinde çıkmışdır) doğum tarihi 1934, 
doğuın yeri İstanbul olarak kayıtlıdır; doğru ta· 
rihin. ve .doğru yerin hangisi olduğu «daima çok 
meşgul» ·•11rtistin kendi ağzından kaydı imkanını 
vermedi. Hasan Bey ile Refet Hanımın kızıdır. 
Ankarada Mimar Kemal İlk Okulunda ve tstan
bulda Bakırköy Orta Okulunda okudu. Denizde 
yüzmeyi, ata binmeyi, tenis oynamayı sever; re-
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sim yapmaya meraklıdır, 1955 de Lübnana, Kıb· 
rısa; 1954 de Fransa ve Almanyaya gitmişdir. 

İstanbulda Türkiye Yayınevi tarafından çı· 
karılan Yıldız Dergisinde 1951 yılında bir yarış
mayı kazanarak sinema hayatına atıldı; 1953 de 
yapılan bir güzellik yarışmasında da ikinci oldu. 
1961 de Birsel Film Şirketi sahiblerinden Ö.!:de
mir Birsel ile evle:1mişdir. Kadın yıldızlarımız 
arasında içki içmeyen ve sıgaradan nefret et· 
mekle tanınmışdır. 

Başlıca filmleri şunlardır: Çakırcalı Meh· 
med Efenin Hazinesi, . Küçükhanunın Kısmeti, 

Öldüren Şehir, Küçükhanım Avrupada, Küçük· 
hanımın Şoförü, Kanlı Çiftlik, Türkan Sultan ve 
Köroğlu, Küçükhanunefendi, Son :aeste, Kader-, 
Bir Demet Yasemin, Ölüm Korku~u, Lejyon Dö
nüşü, Çölde Bir İstanbul Kızı, Gönül Avcusu, 
Fira.ri Kaatil, Beraber Ölelim, AnIJ,emi lstiyo· 
rum. Oynadığı filmlerin sayısı 1963 de 59 idi; 
ki tenede 5 filmden fazladır. 

1963 de Hürriyet Gazetesind~ · «1stanbulun 
en güzel giyinen 10 kadını• başlıklı Metin Soy· 

Mustafa Dorukoilu 

(Resim : Sabiha Bozcalı) 

sal tarafından hazır
lanmış blr röportajda 
bu oıı kadından biri 
de Belgin Doruk ol
muşdur. 

Bibi.: Kim Kimdir An-

ıiklopedisi; Ses Mec-

muası. 

DORUKOOLU 
(Mustafa) - 1952 yı

lında · 19~20 yaşlarında 
bir haneberduş tığ gi

bi delikanlı; o yıl tem 
muzunun bir pazar 
günü biri . üç biri beş 
yaşında iki yavrucuk 
el ele tutuşmuşlar 

. Ahır kapusu ile Sa-
ray bumu arasındaki 
demir yolı1 üstünden 
geçmeye · çalışr iken 
aynı yol üzerinde bir· 
den· elektrikli tren 
göründü, çocuklara 
çok yakın bir yerde 
bulunarı bu pirpırı 

delikanlı hiç tered-

düd etmeden müdhiş bir ölümü göze alarak 
ve emsalsiz bir nefis güveni ile bir ok gibi atıl
dı, bütün hızı ile gelen tren o naktaya on met
re kadar yaklaşmış idi her iki çocuğu kavraya
rak onlarla birlikde kendisin~ hat boyuna attı 
ve parçalanmakdan kurtuldular. Çocuklar at0 

latdıkları felaketin farkında değildiler. 

Mustafa Dorukoğlunun layık olduğu şekil
de mükafatlandırılması imkanı arandı ve bu
lundu. Melih bir yüze sahih olan bu gene . bize 
hayatını kısaca ve şöylece nakletmişdir: «Ba· 
bam Deniz Yollarında · gemici idi, anam kötü 
yola sapdı, beni babamın yanında bırakıp aşıkı 
ile kaçdı babam başka l:>Jr kadınla evlendi, on 
üç yaşında idim baoam öldü, üvey anam beni 
eve almadı, sokakda kaldım, ilkokulu üçüncü 
sınıfda bırakdım, serseriler eline · düşdüm, ak
lınıza gelen her şey başımdan geçdi; . yalnız 
hırsızlık yapmadım. Zehir . Mehined adında bir 
mastorla (esrar tiryakisi, harhoşu) - Ahırkapı 
Feneri yanındaki kal~ duvarları içinde yatıp 

kalkıyorum, hammallık yapıyorum, Zehire diş 
(esrar) almaya gidiyordum, çocukları gördüm, 
ölürsem bu hayattan kurtulurum dedim, atıl
dım, eçeliın gelmemiş•. 

Ahmed. Btllend KOCU 

DOSDOĞRU (Füreydf - Pek değerli bir 
diş hekimi ve çene-di{ operatörü; 1929 da lstan
bulda doğdu; ünlü diş hekimi Ömer Siret Dos· 
doğru ile Fatma Muaz_zez Hanımın oğludur (B.: 
Dosdoğru, Ömer Siret). Beyoğlu 29. llk Okul· 
da, Beyoğlu Orta Okulunda, Taksim Erkek Li
sesinde (diploma 1946) okudu, ve 1950 de !st~n
bul Üniversitesi Diş Tababeti Okuiunu bitirdi; 
kısa bir müddet babasının muayenehasinde ça
lışarak «Çocuk dişleri tababeti, diş rontkeıü, his· 
si ibtal ve çene cerrihisi» ihtisasları_ için 1953 
de Amerikaya gitti ve 1958 yılma kadar beş se· 
ne orada kaldı; Bostan Forsyth Dental tnfir
mary'de çocuk dişleri asistanlığında bulunan, 
Bronx Medical Centes New York'da da ağız ve 
çene cerrahisi asista:Qlığı . ve baş asistanlığı yap· 
di; 1958 de memleketine dönerek yine babasının 
yanında çalışmaya başl~dı; ve muhakkak ki o 
büyük hekimin hayrülhalefidir. 

Meslek hayatının dışında babası gibi ama
tör bir balıkcıdır, hatta malum cihazları ile de· 
niz dibinde dolaşan balıkcılardan, ~balık adam» 
lardandır; renkli fotograflar çekmeye meraklı-
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dır; deniz sporlarını sever, Galatasarayı Kulü
bü üyesidir; Ayfer (Erim) Hanımla evlidir ve 
Deniz adında bir evlad sahibidir. 

Dr. Fünyd Doadojru 

(RNim: Sabiha Bozcalı) 

DOSDOĞRU (Mehmed Hulusi) - Hekim, 
Bakterioloğ; 1915 de İstanbulda doğdu; İsmail 
Subhi Beyle Hatice Adeviye Hanımın oğludur; 
Beyoğlu ilk okulunda, Kabataş Erkek Lisesinde 
(diploma 1934) okudu, 1940 senesinde İstanbul 
Üniversitesi Tıb Fakültesini bitirdi; Zonguldak 
-Ereğli Kömür ·tşletmesi Merkez Hastahanesin
de dahiliye asistanlığı (1943-1945), İstanbul Üni
versitesi Tıb Fakültesi 1. İç Hastalıkları Klini
ğinde asistanlık (1945-1946) yapdı; 1946 dan bu 
yana da İstanbulda se_rbest hekimlik yapmaya 
başladı; muayenehanesi Cihangirdedir; Cihangir 
Yoksullara . Yardım Dispanserinde de hastalara 
bakmaktadır (1962-1966). · 

Emine Saıbire Hanımla evlidir; ingilizce bi
lir; Tabib Odası ve Türk Tıb Cemiyeti üyesidir; 
büyük · ressamların tablo röprodüksiyonları al
borillarını ve büyük bestegarların eserlerini ih
tiva eden plakları toplama merakındadır; yüz
me ve güreş sporlarını sever. Şiirler yazmışdır 
ve şiirlerini 1940 «Şehir» isimli kitabında topla
yarak neşretmişdir; · diğer eserleri şunlardır : 

«Tedavide son ilerlemeler» (1947), «Romatizma» 
{1~59); muhtelif dergilerde mesleki ve edebi ya
zılar. 

· Bibi.: Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

DOSDolaRU (Ömer Siret) - Pek değerli 
diş hekimi; 1896 da lstanbulda lshakpaşada · doğ· 
du; mülıendi~ Zühdü Beyin oğluclur ki bu zat 
meslekdaşları arasında «Şeyhülmühendisin» di~ 
ye meşhurdur; Ayasofya sibyan mektebinde, 
Kumkapu Fransız Mektebinde, Galatasarayı 
Sultanisinde okudu ve İstanbul Dişçi Mekt~bini 
bitirerek meslek hayatına atıldı; dişçi mekte
binde çağdaş dişçiliği öğreten hocaları Halid 
Şazi ve Hamid Bey merhumları · daima rahmetle 
yad eden Dr. Siret Dosdoğru mezun olduğunun 
tezine, 1922 de Ankaraya gitmiş ve 1928 yılına 
kadar orada· kalarak Atatürk'ün piyoreli ve sal
lanan dişlerini tedavi etmişdir ve büyük devlet 
adamının itimad ve teveccühünü kazanmışdır; 
ve onun tarafından Anadoluda halk arasında 
•Diş . bakımı ve diş tedavisinin . ehemmiyetini 
anlatmak için bir propaganda gezisine» memur 
edilmişdir. Sekiz bölgede konferanslar, muaye:
neler ve tedavilerle uzun ve yorucu, fakat ma
nevi hazzı çok büyük bir iş olmuşdur. 1936 da 

Dr. Ömer Siret Dosdoğru 

(Reebn : Sabiha Bozcalı) 
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İstanbula gelerek yerleşmişdir. Muayenehanesi; 
Beyoğlunda Misk Sokağında, bu sokağın İstik
lal Caddesi ile kavuşağı köşesindeki evkafın 
Gökçek Apartımanında idi; yaz ve kış da devam
lı olarak Boğaziçinin Anadolu yakasında Veni
köyünde oturmuşdur. 

Boğaziçinin pek namlı amatör balıkcıların
dandı; muhitinde balıkcılık üzerinde bir otorite 
bilinmişdi; «Kayıkhanem odamdan güzeldir» 
diyen Dr. Siret 8 beygir kuvvetinde lçden kon
ma motorlu ve Süleyman Usta yapısı teknesi 
ile Karaburunçian Şileye kadar Boğaz ağzı ve 
etrafı Karadeniz sularını ve bütün Ma,tmarayi 
karış karış tanırdı. 

1925 de Fatma Muazzez Hanımla evle:nniiş, 
Cüneyd ve Fureyd adında. iki_ oğlu olıntı~, kil~ 
çük oğlu Fureyd baba m~sleğini tutarak türk diş 
tababetinde Dr. Siretin hayrülhalefi ve mes
leğin de yüz akı olmuşdur (B.: Dosdoğru; Fil· 
reyd). . 

Kıymetli hekim Dr. Ömer Siret 24 ağustos 
1963 de Vaniköyünd.eki yalısında vefat etmiş, 
cenaze ertesi gün Beylerbeyi Camiinde kılına
rak Kuzguncuk mezarlığına defnedilmişdir. 

DOST (Sıdkı) - Öğretmen, Şişlide Özel 
Dost İlk Okulunun kurucusu ve müdürü; 1911 
de Malatyanın Besni kasabasında doğdu; nahi
ye müdürlüklerinde bulunmuş Talat Bey adın
da bir zatin oğludur; 1930 da İstanbul Öğretmen 
Okulundan mezun olarak Seyhan Vilayetinin 
Bahçe ilçesinde ilk okul öğretmenliği ile·meslek 
hayatına atılmış, sonra sırası ile İslahiye Feyzi
paşa Okulu başöğretmeni, Gazianteb merkez 
Ahmed Çelebi İlk Okulu başöğretmeni, İstan
bul 61. llk Okulu öğretmeni, İstanbul Maarif 
Müdürlüğü zat işleri şefi, Şişli 19. İlk Okul mü
dürü olmuş ve bu son vazifesinden 1962 yılında 
emekliye ayrılarak, zevcesi ve mesl~kdaşı Dür
dane Dost ile birlikde soy adlarını verdikleri bir 
özel ilk okul kurmuşlardır. 

Dürdane Hanını ile 1937 de Kadırga 61. tık 
Okulunda vazife görürken tanışmış ve evlenmiş
dir; iki kızları vardır, onlar da öğretmendirler. 

Dürdane Dost - 1909 da Babaeskide doğdu; 
P.T.T. müdürlüğünde bulunmuş Ziya Beyin kı
zıdır; 1927 de Edirne Kız Öğretmen Okulundan 
mezun olmuşdur; Babaeski Atatürk hk Okulun
da, Eyyubda Rami İlk Okulunda, Kadırgada 61. 
tık Okulda öğretmenlik yapmış, Eminönü 4. tık 
Okulu başöğretmepi, Şehza~ebaşı ılk Okulu mü-

dürü, Mecidiye Köyü İlk Okulu müdürü olmuş 
ve 1957 de bu vazifeden emekliye ayrılmişdır, 
ve aynı yıl içinde Mecidiye Köyünde «Dost Yu
va Ana Okulu" adı ile bir özel ·ana okulu açmış
dır; fakat bir yıl şonra bu okulu başkasına dev
retmiş, 1962' de zevc( Sıdkı Dost ile birlikde bir 
özel ilk okul kurmuşdur. 

Hakkı GÖKTORK 

DOST GECESİ, DOST SOFRASI - Yakın 
geçmişin çapkınlık .aleminin mümayişlerindeıi 
biridir; umumhanelerden birinde sermaye ka· 
dınlardah birine gönül kaptırıp, ona, narh üze
rinden gecelik kira bedelinden başka çeşidli yar
dımlarda bulunarak, bilmukaabele sermaye yos
madan da müstesna alaka görerek haftada bir 
gece sureti mahsusada bu"ıuşniaya «Dost Gecesi" 
denilirdi. Böyle bir anlaşmaya varıldığı zaman 
aşık erkeğin maşukası· sermaye yosma şerefine 
umumhanede bir ziyafet vermesi de an'aneleş
miş idi ki ona da «Dost Sofrası» denilirdi. Bu 
dost dalgası 1885-1890 ·yıllarına kadar İstanbul 
yakalı mirasyedilere, ayak· takımından da, me
sela «Onikiler» gibi sayılı fırtınalara mahsusdu; 
dost yosmalar da Macuncudaki Acem'in, Şeker
ci Sokağındaki Hürmüzün, Kaymak Tabağının, 
Fatihde Mumcu Ahmedin evindeki sermayeler· 
den seçilirdi. O alış verişler İstanbul tarafından 
kalkınca İstanbulun çapkını, bıçkını Galata ve 
Beyoğlu taraflarına dadandılar. Galatada Ke~ 
meraltı, Yüksek Kaldırım; Beyoğlunda Tünel 
Meydanını geçdikden sonra Timoni, Derviş, Çi~ 
çekci, sol tarafda Çeşme, Küçük Yazıcı, Küçük 
ve Büyük Ziba sokaklarında, meşhur Yen!çatşı
da pala çalarlarken umumi evlerin birinde hoşa 
gider bir yosma bulurlar, kanları kaynadımı: 

« Se~i dost tutacağım anam babam ! ... " teklifin~ 
de bulunurlardı; eğer sermayenin başka biriyle 
aynı yolda ilişiği yok ise : «Hazirım ben.. t_ut 
akle ... » derdi. Uyuşulunca ev sahibi mamaya 
da ha her verilirdi. 

Dost tutmanın ilk şarti umumhanede sofra 
-ziyafet verme idi; bu iş de erkeğin borcu bili
nirdi; eğer erkek züğürt, kopuk fakat çok çok 
güzel, ve yosma kadın ona gönül vermiş ise, er
kek adına bütün masrafı kadın çekerdi. Binlik 
binlik rakı. şarab, kasa kasa bira, sıcak soğuk 
mezelerin envaı ile bir sofra donanır, erkeğin 
candan ahbabları, ayakdaşları, komşu evlerden 
haspalar, yosmalar, mamalar, umumhane uşak
ları ziyafete davet edilir ,o gece o eve hiç milş· 
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teri alınmaz, gelenlere: «Kompledir b, denile
rek kapu açılmazdı. Mahud sokakların civarın
daki kahvehanelerde iş bekleyen çalgıcılar da 
emre amade idi, Dost Gecesi evine getirilirdi; 

Dost Gecelerinde yo&ı:nası ile kapanacak 
çapkınlar, önce mutlakaa hamama gider, yıka
nırlar, temiz çamaşır giyerler, sonra berberde 
sinek kaydı tıraş olunur, fes kalıplanır, ku'ndu
ralar_ boyanır, gümüş köstekli saat takılır, ve 
yolda mey hanelerden birinde tezgah başı bir iki 
tek attıkdan sonra yarım okkalık bir takı şişesi 
de pantolonun. ard cebine sokulur, eğlencelik 
fındık· fıstık badem ceviz de alınır ve yatsıdan 
evvel eve damlanırdı. 

Dostu erkeğe sevdalısı Şeker ve Kurban 
bayramlarında iç çamaşırı, ayrıca mintan veya 
frenk gömleği, kravat, ipekli mendil ve çorab 
hazırlayıp vermekle. mükellef di. Buna karşılık 
erkek de yosmasına paskalyalarda bir kat fis
tan alır, kuşlu ve çiçekli şapkaya, rugan iskar· 
pine, pudra, allık, sürme, lavanta gibi· tuvalet 
tetimmati, eldiven, şemsiye alır, donatırdı. 

Umumhaneci Hürmüz'ün (B.: ·Hürmüz) 
Haddehaneden bahriyeli bir dostu vardı, aşa
ğıdaki ayaklı mani bu oğlan üzerine Merdiven
köylü Bitli Tevfik ile, Üsküdarlı Vasıf Hoca ta-
rafından söylenmişdir: · 

- Adam aman ... cesi var'!.. 
Tevfik - Haddehane bıçkuıı bir çakır pençesi var 

Visıf .;.... Kart kahbenin koynun::la bir ak gül ıoncesi 
var 

- Adam aman .. ; cesi var! .. 

Vasıf - Kart kahbenl:n koynunda bir ak gül goncesi 
-var 

Tevfik - Hürmüzün bahriyeli gönill eilencesi var .. 

- Adam aman... cesi var ! .. 
Tevfik - Hürmüziin ;bahriyeli gönül eğlencesi. var .. 

Vlsıf - Toy oğlenla karının buyur dost gecesi var ... 

· Dost geceleri mutlakaa pazartesiyi salıya 

bağlayan gece olurdu; bu gelenek nereden kal
mışdır bilemeyiz. 

tık dost gecesinin sofra alemleri araya kıs
kançlık, hased girerse mutlakaa bir çıngar ko
pardı. Kafalar dumanlanınca çalgıcılara çeyrek
ler, mecidiyeler fırlatılır, geriz havaları tuttu
rulur, davetli kadınlar erkekler çiftetelliye çı· 
kardı; şerefine ziyafet verilen yosma da bir kaç 
kere kalkıp kıvırırdı. İşt.e o zaman münasebet
sizin biri: «Var mı bana yan bakan!..» diye bir 
nara atar, çıngar kopar, tavandaki lambaya bir 

iskemle fırlatılır, karanlıkda bir kör döğüşü baş
lar .. gaz lamlası sönmemiş ise düşdüğü yer tu· 

. tuşur, ateş etrafı sarar: «Yangın var! .. ». Ko.: 
ıniserler, polisler, kanunlar, tulumbacılar lah
zada yetişir, ev halkını kapu kapamaca karako
la götürürdü. (B.: Koituk; Fitnat) 

Sermed Muhtar Af,U3 

DOST iLK OKULU (Özel) - Şişlide Abi· 
dei hürriyet Caddesinde 226 . kapu numaralı ve 
1980 ~etre karelik bir bağçe içinde üç katlı, içi 
ahşab dışı kagir bir bina olan Hüseyin Cahid 
Yalçının köşkündedir; emekli ilk okul müdürü 
Dürdane Dost ile zevci Sıdkı Dost tarafından 
kufulmuş ~e .1962 yılı eylü.lünde tedrisata açıl
mışdır. Kira ile tutulan Yalçın Köşküne ek ola
rak 1964 de bitişiğinde fakat kap:usu Palaz So
kağında ikinci bir bina tutulmuşdur. 

· Okulun yıllık ücreti 1700 liradır; üç taksitle 
alınır. Günlük ders programının dışında isteyen 
öğrenciye Piyono, . mandolin, · keman ve bale 
dersleri verilir, bu dersler ayrı bir ücrete tabi 
olup senede 100 lira alınır. Yaz tatilinde iki ay 
(temmuz - ağustos) «Türkce ve matematik ye
tişdirici çalışmaları», «İngilizce ve fransızca ye
tişdirici çalışmalar», «Milli oyun çal~şmaları» 
ve «:aeden eğitimi ve spor» adları altında dört 
kurs açılır, bu kurslar için de 100 lira alınır. 

On dershaneli olan Dört İlk Okulunda 
1965-1964 ders yılında 18 öğretmen ve 300 öğ· 

renci bulunuyordu. 

Okulun bin cildlik bir kitablığı vardır; si
nema, konferans ve jimnastik salonları bulun
maktadır. Bazı dersler ve konferanslar projek
siyonla verilir. 

Hakkı GÖKTÜRK 

DOSTLUK YURDU SOKAĞI - Eminönü. 
İlçesinin Alemdar Nahiyesinin Binbird~rek Ma
hallesi ·sokaklarından; Piyerloti Caddesi ile 
Klodfarer Caddesi arasında uzanır, üç araba 
geçecek genişlikde, paket taşı döşeli, yaya kal· 
dırımlı bir aralık yoldur (1934 Belediye Şehir 
Rehberi, Pafta 2/18); 3-6 katlı beş apartman ve 
4 katlı Plyerloti Oteli vardır; Hürriyet Gazete· 
sinin Dağıtım Anonim Şirketi de buradadır; 1 
terzi, 1 manav, 1 bakkal dükkanı vardır (Ma
yıs 1966). 

Hakkı · GÖKTtlRK 
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DOŞENKO - Onyedinci asır. ortasında ya· 
hudi asıllı namlı bir köçek oğlan; Evliya, Çelebi· 
nin kaydına göre Haşona kolunun köçeklerin
dendi, büyük yazar : « ••• bu kolun sokakların
dan Samurkaş, Doşenko, Sinyor Yoka pek gü
zel olup hele İsrail nice canları esir etmiş ya
hudi beçe idi .. » diyor. 

DOUGLAS (Kirk) - Amerikalı sinema, ti· 
yatro ve televizyon aktörü; aslı beyaz rusdur; 
1916 da New York eyaletinb Amsterdanı kasa
basında doğmuş, tahsilini St. L~urence 'üniver
sitesinde tamamlamış, ikinci Dünya Harbinde 
Amerikan Donanmasında vazife . görmüş, harb· 
den sonra da sahnede ve radyoda çalışmışdır; 
1946 da «The Stronze Love of Martha· · Ivers• 
isimli filmde aldığı . bir rol ile sinema aktörlü
ğüne başlaınışdır; «Champion», «Town Withont 
Pity», «Last Train from Gun Hill•, «The Vi,. 
kings», «Spartaküs• on beş yıl içinde baş rolle· 
rinde oynadığı elliye yakın filmden bAzılai'ıdır. 

Kirk Douglas zevcesi ile birlikde 1964 yılı· 
nın kasım ayı ortalarında dünya sulhu yölwıda . 
«İyi niyet elçisi» olarak istanbula gelıniş, üç 
gim üç gece kalmışdır; Amerikan Başkonsolos-. 
luğunun ve Amerikan Haberler Bürosunun ter
tiblediği proğram gereğince lstanbulda türkden 
ziyade amerikalı görmüş ve zihninde tasarladık
larının hiç birisini yapamadan gitmişdir. 

" . 

Türk film prodüktörlerinin bir yemekli top· 
lantısında hayranların aktris Fatma Girik göğ-. 
sünü açarak K. Douglas'dan sinesine bir imza 
atmasını istemiş, fakat Amerikalı sanatkar o 
«sinei billur» yerine Bayan Qirik'in kolunu im
zalamış, bir imza da küçük oyuncu Zeynep De
ğirmencioğlunun entarisinin eteğine atmış; ak
tris Neriman Köksalın kendisine sarılıp yana· 
ğından öpmesi üzerine şaşırmış; Arnavudköyü 
Amerikan Kız Kollejindeki konuşmasında 
«Spartakus !.. Spartakus ! .. » diye alkışlanmış, 
Belediye Sarayında Üniversiteli gençlerle ko
nuşur iken de bazı geneler: «Go Home ! .. » (Evi· 
ne dön .. ) diye bağırmış, vapurda kundurasını 

boyattığı bir boyacı oğlana 5 lira vermiş; bir 
kaç yerde de Atatürk'ün filmini çevirmek iste· 
diğini söylemişdir. · 

Bürhaneddin OLKER 

DOYMAZ DERE SOKAĞI - 1934 Beledi
ye Şehir Rehberine göre Kasım.paşanın Kod 
Mehmed Efendi ve Kaptan Mahallesi arasında 

sınır yoldur, her iki başı da Kulaksız. Caddesi 
üzerinde olup yılan kaavi uzanan uzun bir so
kakdır (1934 B. Ş. R. Pafta 16/187 ve 188); yeri· 
ne gidilip şu satırların yazıldığı sıradaki duru
mu tesbit edilemedi (Ocak 1967). 

DÖKMECİ, DÖKMECİLER - «Madenleri 
eritip hazırlanmış kalıba dökerek muhtelif şey
ler yapan sanatkar, dökümcü; pirinç dökmecisi, 
hurufat (matbaa harfleri dökmecisi, heykel 
dölan<::ıcisi• (Kaamilsu Tür ki). 

Yüz yıllar boyunca Türkiyede bu sanatın 
merkezi !st~bul şehri olmuşdur. !stanbulun 
en büyük dfflllimha.neleri de Tophanede miri 
top dökümhanesi · ve Kasım.paşada Tersane dö
kümhanesi olmuşdur. (B.: Tophane; Tersaıne). 
Top dökümhanesinin ustaları ve dökümcü, ateş
ci, körükcü ameleleri mutlakaa müslüman ola 
gelınişlerdi. 

Şehir içindeki _küçük halk dökümhaneleri 
de Süleymaniyede Dökmeciler denilen çarşı bo
yunda, · Nuriosmaniye · Caıniinin yanındaki· Kı-,. 
lıçcılar Sokağında, Galatada Galata Yenicamü 
etrafında· toplanmışlardı; bu dökmeci sanatkar
ların çoğu· gayri müslim, bilhassa ermeni ola 
gelmişdi. · 

Türk matbaacılığının atab asıllı Türk harf
leri zamanında hurufat dökmecileri arasında 

Ohanne, Arabyan, ~ühendisyan; Haçik: adında 
üç namlı ermeni usta ile Hafız Efendi adında 
bir .Türk sanatkar v~rdır (B.: Arab asıllı Türk 
harfleri, cild 2, sayfa 924; Araboğlu, Ohannes, 
cild 2, sayfa 957). 

Bizde heykel dökmeciliği Cumhuriyet dev
rinde başlanmışdır; dökmeciliğin o yoldaki şöh· 
reti de merhum Yusuf Akpınar olmuşdur (B.: 
Akpınar, Yusuf; cild 1, sayfa 531). 

DÖKMECİ CİVANI - Kalender meşreb şa
irler tarafından «Şehrengiz» adı verilen man
zum risa:lelerle medhedilen esnaf güzelleri ara· 
sında Dökmeci civanlarına da rastlanır; şehren
giz yollu yazılmış «Hubannamei Neveda» isim
li manzum mecmuada Dökmeci civaıu şu beyit· 
lerle övülmüşdür: · 

İstepan Karakin Petro ya Yuvan 

Demirciye yamak dökmeci civan 

Cehennem ateşi önünde uryan 

Anın hüsnüne de gel amma sen yan 
Kapkaare ne gam ol şO.bi ı;ilik 

8ir hanıam akı;esi ider pir ü pik 
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DÖKMECİ IBRAHİM SOKAGI Haliç 
Fenerinin Molla Aşki Mahallesi · sokakların
dan; Molla Şakir Sokağı ile Demirhisar Cad
desi arasında uzanır; Sinan Ağa Çeşmesi So
kağı, Püskülcü Sokağı, Esnaf Loncası Caddesi, 
Kırkanbar Sokağı ve Mahkemealtı Sokağı ile 
kavuşakları vardır (1934 Belediye Şehir Reh
beri, Pafta 8/113). 

Demirhisar Caddesi tarafından gelindiğine 
göre kaba taş döşeli dik bir yokuş olarak baş
lar, sonra bir yanı taş merdivenli, ortası top
rak bir yokuş olur, Sinan Ağa Çeşmesi Soka
ğı kavuşağmdan sonra zemini tekrar kabata
şa tahavvül eder; sağ tarafda kıbtii · müslim 
vatandaşların oturduğu gece kondusu mesken
ler görülür (Haziran 1966). 

Hakkı GÖKTORK 

DÖKMECİLER HAMAMI - Asıl adı ile 
Sultan Süleyman Hamamı; Süleymaniyede Sü
leyman.iye Camii Külliyesinin hamamıdır, ya
kınında bulunan bir sıra demir dölaneci dük
kanına •nisbetie halk ağzında Dökmeciler Ha
mamı adı ile anıla gelmişdir; Mimar Sinanın 
eseri bir tek hamamdır; evi de o civarda bulu-

nan büyük sanatkarın, külliyenin tamamlan
ması tarihi olan 1557 den sonra 1588 de vefat~
na kadar geçen otuz küsür sene hep bu hamam
da yıkandıği'söylenir, hatta yüz yıllar boyunca 
elden ele geçerek teberrüken saklanmış kırık 
bir çini fincan parçası · Mimar Sinanm kahve 
fincanı parçasıdır diye gösterilirdi. 

Cameka·n. büyük bir kubbe ile örtülmüş· 

dür. Camekandaki ahşab soyunma .bölmeleri 
XIX. yüz yılda yapılmışdır, bu arada ahşab bir 
merdivenle çikılır önü parmaklık korkuluklu 
bir ahşab koridor boyuna da üst kat soyunma 
odaları ilave edilmişdir; Zemini mermer döşeli 
camekanın ortasında da kenarlar tırtıllı yek
pare mermerden, çift çanaklı bir fıskiye var
dır; soğukluk bir küçük kubbe ve bir küçük 
yarım kubbe ile örtülmüş olup sağda yine kü: 
çük bir kubbe ile örtülü bir soğuk halvet var
dır. Sol tarafda yarım kubbe altından geçile
rek tones örtülü bir geçide . girilir ki bir göz 
ayak yolu ile bir temizlik yeri vardır. 

Harareye, asıl yıkanma yerine, soğukluk

daki yarım kubbe altında bulunan bir kaptıdan 
ve birer küçük kubbe ile örtülü iki geçid halvet
den geçilerek girilir, bunlardan ikincisinin ge-

Dökmeciler Hamamı 

(Resim: T\ıran Açıksöıı;; plin: H, Gluek) 
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risinde de ayrıca küçük bir kubbe ile örtülü 
bir halvet vardır. Bu halvete «Hünkar Halve
tb denilirdi; rivayete göre Kanuııi Sultan Sü
leyman, azametli ve haşmetli külliyesi bu _ ha
mam ile tamamlandığında, hamamın açılı;lığı 

gün teberrüken gelmiş ve bu halvetde yıkan
ınışdı. Yüz yıllar boyunca has müşterileri Sü
leymaniye medreseselerinin talebeleri ohın 
Dökmeciler Hamamındaki Hünkar Halveti de 
sonraları müderris (profesör) yardımcılarına, 

muid efendilere tahsis edilmişdi. 

Harare, bir göbek taşı etrafıtıda dört hal
vet ile dört sofradan mürekkebdir; sofalar.· be
şik kubbe, halvetler birer küçük kubbe, gôbek 
taşı salını da ikişer ikişer sekiz mermer sütün 
ve bunlar arasına atılmış kemerler üstünde bir 
kubbe ile örtülmüşdür. 

Dökmeciler Hamamı şahıs mülkiyetine 
geçmiş bulı,ınup yirmi yıldan fazladır ki işletil
memekte, kapalı buÜınmaktadır. 1940-1941 ara
sırtda iplik atölyesi olarak -kullanılmışdır. Sa
nat eserine karşı duy~usuz, sadece kese çıkarı
nı düşünür insan suretinde köstebekler tara
fından mermer döşemeleri, kurnalaxr, · ayna 
taşları oyularak, sökülerek mahvolmarıın meş'-

um çarkına girmişdir; camekan kubbesi'nin 
kurşunları hırsızlar tarafından sökülmüş, 1967 
başlarında 800 kilo kurşun ile beş hırsız yaka
lanmışdır. 

Unutmamalıdır ki bu hamam sadece ken
di başına bir Mimar Sinan yapısı mimari abide 
değil, muazzam ve muhteşem Süleymaniye 
Külliyesinin bir parçasıdır. Bu felaketi ancak 
ve ancak devlet eli önleyebilir; Dökmeciler Ha
mamı diye anıla gelmiş Kanuni Sultan _ Süley-
man Hamamını devlet eli kurtarabilir. Devir 
devir ikazlarımız yetkililerin kulakları · ile de-

. ğil, taş duvarlarla karşılaşmışdır. 

Dökmeciler Hainammda, yüz yıllar , boyun
ca kullanılmış bir «Sarılık Tası» vardı; dövme 
bakırdan içi dışı yazılı, nakışlı bu hamam tası 
da Mimar Sinanın kullandığı tas olarak bilinir, 
sarılık hastalığına tutulmuş olanların bu ha
mama gelerek yıkanırken bu tasla su dökün
melerinin şifalı olduğu söylenirdi; bir kenarı
na; bir tel ile üstlerinde dualar yazılı bakır lev
hacıklar bağlı idi. Bu tasın. da ne olduğu b~lin
miyor, 

Dökmeciler Hamamının adı meşhur «Tay
yarza.de Mehmed Ağa yahud Binbirdirek Batak-

Dökmeciler _ Hamaminda Climekan 

(Resim: Turan Açıksöz) 
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hanesi» hikayesine karışmışdır; Reşad Ekrem 
Koçu -bu konuyu yeniden işleı', genişletir iken, 
batakhane hesabına çalı~n bir çeteye mensub 
·Mahşer Midillisi Bursalı Cafer Oğlanı, gece hır
sızı Yandım Aliyi ve haydud Arnavud Sinanı 

bu hamamda buluşturmuş, ve «Dökmeciler Ha· 
mam1. Meşvereti» adını verdiği faslı, eserin sü· 
rükleyici macera havası içinde hünerle işlen
mişdir. 

DÖKMECİLER HAMAMI SOKAGI - 1934 
Belediye Şehir Rehberine göre Eminönü kaza
sının Bayazıd nahiyesinin Süleymaniye El·ma· 
ruf Mahallesi sokaklarından; Mimar Sinari Cad
desi ile Fetva Yokuşu arasında uzanır (1934 Be-

, lediye Şehir Rehberi 
Pafta 4/no. 45). 

Mimar Sinan Cad· 
desi tarafından gelin· 
diğine göre bir araba 
geçecek genişlikde, ka
bataş döşeli ve bozuk 
bir yoldur; her iki ya· 
nı boydan boya duvar 
olup üzerinde hiç ka· 
puyokdur; Mimar Si· 
nan Caddesi ile olan 
kavuşağının sağ başın
da Dökmeciler (Sulta~ 
Süleyman) Hamamı 
bulunmaktadır. Sokak 
su sızıntılı,. çamurlu ve 
boydan boya bir çöp
lük halinde idi (Mart 
1967) .. 

Mesud MALATYALI 

diğine göre bir araba geçecek genişlikde, kaba
taş döşeli ve bozuk bir yoldur; sağ koldaki Sa
mancı Sokağı ile olan kavşağından sonra Siya
vuş paşa sôkağına dik bir yokuş haılinde iner. 

Cadde kavuşağında sol köşede Dökmeciler 
(Sultan Süleyman) Hamamı bulunmaktadır 

(B.: Dökmeciler Hamamı), sokağın sol yanı boy
dan boya bu hamama aid duvardır. Sağ taraf
da Samancı Sokağı kavuşağına kadar bir med· 
rese duvarı uzanır; bu sokak kavuşağı • köşesin~ 
de de çirkin bir beton yapı görü_lür (Mart 
1967). 

l\Jeaud MALATYALI 

--
' 

DÖKMECİLER SO· 
KAĞI - 1934 Beledi
ye Şehir Rehberine gö
re. Eminönü kazasının 

Bayazıd nahiyesinin 
Süleymaniye El-ma
ruf Mahallesi sokak
laxmdan; Mimar Si
nan Caddesi ile Siya· 
vuşpaşa Sokağı arasın

da uzanır; Samancı So
kağı ile kavuşağı var
dır (1934 B. Ş. R. Paf· 
ta 4/no. 45). 

Mimar Sinan Cad· 
desi tarafından gelin-

Dökmeciler Hamamında Harire «Tayyarzade Hlkayesiıı 

resimlerinden hamamda gizli toplantı saıhneı;i 

(Sabiha Bozcalı'nın kompo,:isyonu) 
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DÖKMECİZ.ADE - Geçen asır sonlarıJ:J.da 
yaşamış esnaf güzellerinden bir delikanlı; Sü
rılri'nin bir kasidesinde şu beyit ile övülmüş· 
dür: 

Dökmecizıideye arz eyliyerek suzü güdiz 

Şunda ,bir kaalıbı rasla dili suzan dökülür .. 

Tamamen muhayyel, yarı uryan çalışan bir 
dökmeci civanım da ca:zib gösterme, yahud nari 
beyza haline gelmiş aşık kollarının vuslat pota
sının akıp dökülmesi gibi yeni mazun endişen 

ile yazılmış bir beyit de olabilir. 

DÖKÜMCÜ - (B.: Dökmeci). 

DÖKÜMHANE SOKAĞI - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre B_oğaziçinin Rumeli yaka· 
sında Yeniköyün sokaklarından; Karaköyden ·· 
yukarı Boğaza kadar uzanan ana sahil yolunun 
bir parçası olan Köybaşı Caddesi ile gerideki 
Said Hallın Paşa Caddesi arasında uzanır, Ke
resteci Zühdü Sokağı ile dört yol ağzı yaparak· 
kesişir (1934 B. Ş. R. Pafta 22); yerine gidilip 
bu satırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit 
edilemedi (Mart 1967). 

DÖKÜNTÜ BURNU - Yukarı Boğazın Ru
meli yakasında Rumelikavağ:ı civarında bir 
mevkiin. adı; Yukan Boğazın meşhur dalyanla
rından Sırataş Dalyanı bu Döküntü Burnu ile Sı
rataş Burnu arasında kurulur (B.: Dalyanlar, 
cild 8, sayfa '4218; Sırataş Dalyanı). 

DÖLENSOY (Lütfiye) - Çellist ve müzik 
öğretmeni; pek değerli sanatkar; 1917 de İ_zmir
de müzik sever bir ailenin evladı olarak doğdu, 
dolayısı ile pek küçük yaşda11 itibaren musiki 
ile pek yakından ilgilendi; buna Allahıri. lutfu 
olan kaabiliyeti de eklenince sür'atle gelişme 

imkanını buldu ;ilk başarıları İzmirde aıle top· 
lantıların da verilen resitallerde görüidü. 

İlk hocaları ebeveyni olmuşdu, ilk okul ta
lebesi iken keman ve piyano dersleri aldı; 1934 
de ,orta okul talebesi iken Profesör Sezai Asal'
dan viyolonsel dersleri aldı; 1936 da lise talebe
si iken Konservatuvara girdi ve 1943 de Konser· 
vatuvarın yüksek solfej ve armoni bölümlerin
den mezun c,ıldu. 

İlk profesyonel konserini Beyoğlu Halkevin
de vermiş, onu Kadıköy ve Cağaloğlu Halkev
lerindeki başaralı resitalleri takibetmişdir. O · 
tarihlerde resmi okullarda müzik öğretmenliği 

de yapmaya başlamışdır. 

İstanb1:tl Radyosunda garp musıkısinin, sa
zına uygun düşen bütün formları üzerinde_ çe
şitli konserler vermiş; hala belli bir konser sala· 
nuna kavuşamamış büyük şehrin rnuhtelif_ ma
hallerinde düzenlenen oda müziği, yaylısazlar 
orkestrası, ve senfonik orkestra konserlerinde 
solist olarak vazife almış, 1945 de Şehir Orkest~ 
rasına tayin edilmişdir .. 

Bir müzisyen olduğu kadar,. örnek bir ev
kadını ve anne de olan Lütfiye Hanım, Şehir 
Orkestrası Kontrbasistlerinden Remzi Dölensoy 
ile evlidir. Bu satırların yazıldığı 1963 yılında 
Ope_ra Orkestrası Çellisti, ve · Şehir Orkestrası 
çello grubu şefi idi. 

Engin Uluğ ALPAT 

DÖNEMEÇ SOKAĞI - Haliç Fenerinde 
Müftiali Mahallesi sokaklarından; YavıJzselim 
Caddesi ile Çırakçıçeşmesi Sokağı arasında uza
nır. Yavuzselim Caddesi tarafından gelindiğine 
göre iki .araba geçecek genişlikde, kabataş dö
şeli, meyilli bir yoldur, sağ tarafa bir dirsekle 
kırılır (1934 Belediye Şehir Rehberi, Pafta 
8/97). İkişer katlı kagir evler arasından geçer. 
Kapu numaraları 1-9 ve 2--16 dır (Nisan 1965). 

Hakkı OÖKTtlRK 

DÖNER KEBABI - İstanbula has / bir et 
kebabıdır, son 15-20 yıl içinde memleketimi_zin 
hemen her tarafında yapılmaya başlanmışdır; 

başlıca hususiyeti ev mutfağı için külfetli iş ol
ması, muhakkak bir aşçı dükkanmda, lokanta
da yenilir bir kebab olmasıdır. XVIII. yüz yılda· 
tanzim edilmiş narh defterlerinde aşçılara aid 
kısımlarda et kebablarının türlü çeşidini.n isim
leri arasında döner kebaba rastlanmadığına gö· 
re bu kebabm XIX. yüz yıl başlarından itibaren 
yapılır olduğunu tahmin ediyoruz. 

Kendine mahsus, yukardan aşağı 3-4 ateş 

gözü olan bir ocak karşısında ve yine yukardan. 
aşağı bir mil-şişin üzerinde dö_~e döne kızaran 
bir kebabdır. 

Diklemesine ortadan kesilmiş uzunca bir 
su kovası şeklinde olan döner kebabı ocağının 
ateş gözleri ıskaralı dökme demirdir; iç yüzü 
saç, dış yüzü parlak sarı pirinç kaplıdır, eti dön
düren demirden yapılmış mil-şişin alet kısmın
da, bu şişe geçirilmiş etlerin aşağı kaymaması 

için bir tablacık, üst kısmında da, bu mil-şişi 
üzerindeki etle birlikte ateş karşısında çevir
mek için, otomobil direksiyinuna benzeyen ka-
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rar küçüklükde parlak sarı pirinçden bir çark 
-tekerlek vardır; mil-şişin alt ucunun altında 
da, kebab pişerken eriyip sızan etin yağınm top
landığı bir tepsi-sinicik bulunur. 

Döner Kebab en az 5-6 kilo ve en çok 60 
kilo et ile hazırlanır yapılır. 

Birinci sınıf lokantalarda en ala Döner Ke
bab, sinirleri ayıklanmış koyun veya süt danası 
butu ile yine sinirleri ve zarı ayıklanip çıkarıl
mış pirzola kapağı etinden yapılır. Alelade yer
lerde ise kuyruk yağı ile sığır et_inden, hatta baş 
etinden yapılır. 

Et t~baka tabaka kesilir, açılır; hafifce dö
ğülür ve karar tuzlu ·soğan suyunda 10-12 saat 
yatırılır; sonra mil-şişe, en küçük parçalar al
ta, büyük parçalar üste gelmek üzere geçirilip 
.basa basa istif edilir ve mil-şiş böylece dört göz 
ocak boyu irtifainca doldurulur, ve ateş karşı
sında döne döne kızarıp kebab olacak bu et kit~ 
lesine, geniş kaidesi yukarda mahri'ı.tu nakıs 
(kesik koni) şekli verilir. Bu şekildeki et kitle
sinin yüzü ateş karşısında döne döne kızardık
ca, kendine mahsus bir bıçakla ve usulü ile tiraş 
edilerek yine kendine mahsus bir et faraşı içine 
alınır, tabaklara konulur. Kebab çevirmeye 
böylece devam edilir. 

Etin hazırlanması, kesilmesi ,açılması; şişe 
istifi, kebabı pişirmesi, kızaran yüzleri - tıraş 
edip aldıkca alt kısımları kızartması bir aşçıyı 
bütün gün oyalar; bundan ötürüdür ki lokanta
larda_ bu kebab ile uğraşan aşçılar «dönerch. 
adını alırlar ve artık başka bir iş ile meşgul ol
mazlar. 1967 yılında bir dönerci aşçının aylığı 
750-1000 lira arasında idi.· 

Son zamanların en namlı dönerci aşcısı, Lo· 
kantacı Pandelinin dönercisi Halil Usta idi (B.: 
Çob~noğlu, Pandeli; cild 8, sayfa 4056); 1945-1950 
arasında öldü; ~andelinin damadı ve Ankar~ 
Caddesindeki İstanbul Lokantasının eski sahib
lerinden aşcıbaşı Hristo Ustanın ustası idi. 

1967 yılında bir .döner kebab ocağı, bıçak ha
riç,· bütün teferruatı ile 600-1000 lira arasında 
alınabiliyordu; en mahir ocak yapıcısı da Baya
zıdda Çadırcılarda İsmail Usta idi. 

Döner bıçakları da 25-50 lira arasında sa
tılıyordu, en makbul olanları da Tahtakalede 
Rüstempaşa Camii altında bıçakcı Yaşar- Usta
nın bıçakları idi. 

Döner Kebab'ın bir porsiyonun fiatı da lüks 
tarifeli lokandalarda 450, birinci sınıf lokanta
larda 400, ikinci sınıf lC?kantalarda da 350 ku
ruş idi. 

Ali DÜNDAR 

DÖNGEL SOKAĞI - Beşiktaş İlçesinin 
Yıldız Mahallesi sokaklarmdan; Eski Konak So
kağı ile Şair Nahifi Sokağı arasında. uzanır 

(1934 Belediye Şehir Rehberi, Pafta 20/177). Bir 
araba geçecek genişlikde, paket taşı döşeli dik 
bir yokuşdur; çoğu ahşab 2-3 ka.tlı evler arasın
dan geçer; kapu numaraları 3-4 ve 2-12 dir 
(Temmuz 1966). t 

Hakkı QÖKTÜRK 

DÖNME DOLAB (Eski müslünıan konak 
ve yalılarında) - İstanbulun eski müslüman ko
nak ve yalılarının büyüklerinde harem ile se
lamlık arasında, başka yemek tepsileri, sahan
ları, öte beri alıp vermeye mahsus duvar için
de gömme olarak yapılmış döner dolablar; ko· 
nakların ve yalıların alt kat taşlığında harem 
·ae selamlık arasındaki duvarın içinde bulunur
du; duvarın her iki tarafındaki pencere boşlu
ğuna benzeyen ·oyukda boyu 1 metre, kutru 50 
-60 santim kadar, bir yanı kısmeıı açık, diğer 

yanları kapalı, kontra plak gibi ince tahtadan, 
içi iki üç kat raflı üstüvane (silindir) şeklinde 
bir döner dolabdı; duvar içinde bir mihvere 
rabtedilmiş olarak fırıl fırıl dönen, açık yanı 

· kah hareme gelir; selamlıkda içine konan şey
ler haremden, haremde konulanlar da selamlık
dan ·alınırdı; ve her iki tarafın halkı, dolab ba· 
şında, yekdiğerinin yüzünü görmeden konuşur
lardı. 

Harem halkının uşaklar vasıtası ile çarşı

dan aldıracakları şeylerin siparisi de dönme 
dolabla yapılırdı; mesela kahya kadın dolaba 
eğyle vurarak: «Küçük Hasan gelsin! .. • diye 
seslenir, konağın gözü açık olarak bilinmiş bu 
gence uşağı gelince de : «Hasan oğlwn .. dolaba 
iki çeyrek koyuyorum.. hemen Kapalı Çarşıya 
git, ipekci Karabetden 20 dirhem pembe ibrişim 
al.. p~anın yanına rengi için bir sap da iplik 
koydum !..» denilirdi. 

Konaklarda, yalilarda lambaların gazı se-
· ıamlıkda doldurulur, lambaların şişeleri ve fi

tilleri de selamlıkda silinir, kesilirdi; bunlarda 
Ayvazın vazifesi idi (B.: Ayvaz, cild 3, sayfa 
1655); haremin lambaları da Ayvaza dönme do
lab vasıtası ile verilirdi. 

Dönme dolablar haremde cariye, halayık 
ve selamlıkda uşak, yanaşma takımı (arabacı, 
kayıkcı, bağçivar_ı, tablakar, aşcı yamağı) gene
ler arasında gönül alakalarına ve yolda gizli fı
sıltı sohbetlerine vasıta olurdu; mesela bir çer
kes halayık, hanımlarla birlikde mesireye gider
ken hamlacılardan tığ gibi bir laz uşağına gö-
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nül, ve fırsat bulup kaş göz işmarı ile gece do
lab başına gelmesini bildirir ve buluşma saatin
.de yüreği heyecanla çarparak dönme dolabın 

rafına kendi eliyle işlediği bir ipekli çevre ko
yarak : «Temel _Ağa .. şu ipekli çevrem sende ya
digarım kalsın arslanım! .. » derdi. 

Güzellikde peri padişahının oğlu misali bir 
şehbaz uşağına gönül veren bir paşa kızı, babası
nın kendisini bir uşak parçasına aslaa vermeye
ceğini bildiği için, oğlanla anlaşdıkda11 sonra bir 
gece bir boğça çamaşır ve yükde hafif bahada 
ağır mücevherlerini alıp dönme dolablıı selam
lığa geçmiş, ve para ile elde ettiği kimselerin 

yardımı ile mahbubu uşak tarafından kaçırıl~ 
mışdır; vak'a üzerine bir destan yazılmışdır ki 
iki kıt'ası malumumuzdur : 

Kahya a)"•az oldu hem hizmetkirı 

Dolabdan çıkardı oğlan nigirı 

Kıldılar firarda anlar kararı 
Rehrevan_ oldular semti mechüle 

Niıir paşa kızı kibardan . kibar 

Oğlan yanaşmadır çıplak se_biikbar 

Aşk olanda olmaz mala itibar 

İrdller böylece murada hele 

Son görd_üğüm dön
me dolaplı konak, Da
vudp~şa İskelesindeki 
tramvay · durağının kar
şısında Çavuşzade Yo
kuşunda . battal koca
man bir ahşab bina idi 
ki bir çocukluk arkada
şım bu berhanenin için
de üç oda kiralamış o
turmakda, diğer otuz 
küsür odası da bomboş 
duruyordu- ve o arka
daşım konak için, akşa
ma sabaha yıkılacak 
demişdi. 

Sermed Muhtar ALUS 

. Bir XVII. asır mbıyatürtınde Dönme Dolalı 

.DÖNME DOLAB 
Büyük şenliklerde · ve 
bilhassa bayramlarda 
bayram yerlerinde ku
rulan eğlence vasıtal_a

rından biri (B.: Bayram 
Yerleri, cild 5, sayfa 
2310) ; iki ayak ortas-;ı:

na dikİemeıüne yerleşti
rilmiş iki t~kerlek-çark
dan ibaret olup bu çark
lar arasına konmuş mü
teaddid salıncak-koltuk
lara oturu~arak çarklar 
döndürüldü~çe aşağıdan 
yukarı, yukarıdan aşağı 
dönülerek eğlenilir. Bil
hassa gençler tarafın
dan rağbet göre gelmiş
dir. Zamanımızda hala 
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kurula gelmektedir; ve zamanımız dönme do
lablan madeni çubuklardan yapılmış olup çoğu 
elektrik cereyanı ile d_öndürülmektedir. Eski 
dönme dolablar ise ağaçdan yapılır, ve clönme 
dola.bcının ırgad-yanaşmalan tarafından. el ile 
çevrilip döndürülürdü. Bir onyedinci asır ·min
y.atüründen bayram yerlerinde kadınların da 
dönme dolablara bindiği, hatta bazı salıncak 
koitu~larına kadınların oturup dolaba gene er
keklerle de binrlıği görülrn,ekteci~r, aynı minya
türde ci.olab çevirici sakallı bir ırgadın havalan
mış bir hanımı ferace eteği altından s~yri dik
kate değer: 

Bayram yerlerindeki dönme dolablar, onla
ra binmiş güzellerin şanmda yazılmış manzü
melerde kaydedilmişdir : 

İd gelüb varalım dolaaba -dilber seyrine 

.Görelim ayinei devı·an p.e suret göı;ıterir 

Diki (XVI. _asır) 

Binüb dolaaba her bir. minitabinı StanbuJun 
Yahya (XVII, asır) 

Her güzel dolaaba binmiş bir içbn ~dur he~ 
· Yahya (XVIJ, asır) 

Stlvar · oldukca huban r~zigira hükimder guyi 
Dönüb he_r tahtai dolaiıb. bir taJıtı SUleymina 

Şakir ( XVIII. asır) 

DÖNME DOLAB SOKAĞI -- Üsküdarda 
İnadiye semti sokaklarından; Tunusbağı Cadde
si ile Gündoğdu Caddesi arasında uzanır; tnadi
ye Mescidi Sokağı, Dolambaç Çıkmazı, nadiye 

-Mektebi Sokağı, ŞMr Naili Sokağı ile kavuşak
ları vardır (1934 Belediye Şehir Rehberi, Pafta 
27 /İnadiye). · 

Bir araba geçecek genişlikde, kabataş dö
şeli, meyillice bir yokuşdur; Şair Naili Sokağı 
ile olan kavuşağında Malatyalı İsmail Ağa ca
mii ve önünde Damat İbrahim Paşanın bir çeş
mesi (1141 = 1728) vardır kapu numaraları 1-45 
ve 2-70 dir. Camiin haziresinin duvarı yok ol
muş, haziresi, selvi ağaçları ile, yol kenarında 
kalm~şdır (Mayıs 1966). 

Hakkı GÖKTÜRK 

DÖNMEZ (Arti&t avcusu Enver) - Bir 
film figüranı; 1965 yılında, ,artist olmak iste
yen bi_r takım toy delikanlılarla toy kız~ardan 
_«._Sizi artist yapacağım» diye 300.000 lira dolan
dırmakla suçlandırılınışdır·; bir devrin toplum 
iıayah bakımından tesbiti gereken önemli bir 

va.\{'anın kahramanı olmuş bu gencin hakkında
ki şu satırları 7 Temmuz 1965 tarihli Cumhuri
yet Gazetesinden alıyoruz : 

«Artist yapmak için taşradan gelen kızlar
la erkekleri dolandıran ve bir süredir polisin 
aradığı Enver Dönmez, dün yakalanmıştır. Fi
limlerde rol vermek ıçın müracaatçılardan 

300,000 lira dolandırdığı iddia olunan Artist av
cusu Enver, paraları aldıktan sonra İzmire kaç
mış ve burada sevgilisi ile evlenmiştir. 6 aylık 
bir balayı seyahatine çıkan dolandırıcı paraları 
b-itirdikten sonra tekrar İstanbula gelmiş, yeni
den -faaliyete geçmek istemiştir. Faka_t, polis ta
rafından arandığını öğrenen Enver, çevrilmek
te olan «9 Canlı Adam» filminde rol almış ve 
saklanmaya başlamıştır. 

«Aldığı 300.000 lirayı har vurup harman sa
vuran ve meteliksiz kaldığını söyliyen Env·er: 
- Benim bu işte ne kabahatim vl:3.r, müracaat 
ettiler, verdiler, ben de aldım, paralar kese ka
ğıtları içinde geliyordu ! . . . şeklinde konuşm.uş
tur. Sanılc, dün öğleden sonra Adliyeye veril
miştir» (Cumhuriyet). 

· Bu yaman gencin çok maceralı olması gere
ken hal tercemesi tesbit edilemedi. 

Bürhaneddin OLKER · 

DÖNMEZER (Celadet) - Kıymetli doktor 
kadınlardan; Çamlica Doğum Evinin slhibi ve 
kurucusu; 1920 de İstanbulda doğdu, süvari bin
başısı Celal Giray'ın kızıdır; annesinin adı Ca~ 
vide Hanımdır. llk tahsilini babasının vazifesi 
d~laysı ile Karakösede yapdı, 1939 da Gazianteb 
Lisesini bitirerek İstanbul Üniversitesi Tıb . Fa
kültesine girdi._ 1945 kadın hastalıkları muta
hassısı olarak diploma alarak Zeyneb Kamil 
Hastahanesine asistanlıkla girdi; 1947 de Hay
darpaşa Hastahanesi Nisaiye Seryisine tayin 
edildi; 1949 da terfian Tokat Devlet Hastahane
si Nisaiye mutahassıslığına tayin edildi, 1954 de 
Fatih Belediye doktoru olarak İstanbula geldi, 
aynı yıl içinde de asıl ihtisas yeri olan Zeyneb 
Kamil Hastahanesine nakledildi. 1958 de serbest 
çalışmak isteyerek istifa etti ve Çarrilıcada kur
duğu doğumevinin başına geçdi. 

Mesleğinin dışında tek meşgalesi yağlı bo
ya resim yapmakdır; Doğumevini kendi tablo
ları ile süsleı:nişdir. Evli ve bir erkek evlad sa
hibidir (1963). - -

Hakkı GÖKTÜRK 
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DÖNMEZER (Sulhi) - İstanbul Üniversi
tesi Hukuk Fakültesi ordinariyus profesörlerin
den, avukat; 1918 de İstanbulda doğdu, asker 
muallimlerden Binbaşı Cemal Bey ile Fatma 
Hanımın oğludur; ilk tahsilini Akşemseddin 
Mektebinde, orta tahsilini Gelenbevi Orta Oku
lu ile İstanbul Erkek Lisesinde yapdı, 1935 de 
liseyi, 1938 de İstanbul Üniversitesinin Hukuk 
Fakültesini bitirdi, ve aynı fakültede asistan ol
du, 1940 da doktora tezini vererek hukuk dokto
ru unvanını aldı, 1942 de doçent, 1949 da profe
sör oldu; 1953 ile 1955 arasında Hukuk Fakülte
si dekanlığı yapdı, 1957 de Ordinariyus Profe
sör oldu. 

Bir Türk hukuk bilgini olarak Avrupa ve 
Amer.ikanın birçok üniversitelerine davet edil
mişdir; 1946-1948 arasında İllinois Üniversitesin· 
de, 1955 de Harvard .Üniversitesinde bulunınuş
dur. Milletler arası ilmi kongrelerde bir kaç de
fa Türkiyeyi temsil etmiş ve yabancı ve millet
ler arası teşekküllerde Türkiye clelegesi olarak 
bulunmuşdur. İstanbul Erkek Lisesi mezunları 
ve inensubları Cemiyetinin, Hür· FUtirleri Yay· 
ma Cemiyetinin, Türk-Fransız Dostl,uk Cemiye
tinin, Türk-Amerikan Üniversite Profesörleri 
Cemiyetinin, Türkiye Muallimler Cemiyetinin, 
Türk 'Pedagoji Cemiyetinin, Fransada Arsoci
ation tnternational de Droit Penal'in, Fransada 
Societe İnternational de Criminoiogie'ni:11, İtal
yada İnstitut İnternational de Sociologie'nin, 
Monakoda Committee de Medecine Legal'in, 
New· York'da American Prison Association'nin, 
International Law Association'nin, International 
House Association'nin üyesidir. 

1952 yılında Bayan Merrih ('.I'esal )_ile ev
lenmiş, Cemal (doğ. 1953) ve Zühal (doğ. 1956) 
aqında iki evlad saıhil;ıidir. 

Eserleri şunlardır : Matbuat Suçları (1946), 
Cezai Mesuliyetin Esası (1949), Uumumi Adab 
ve Aile Nızamı Aleyhinde Cürıimler (1950), 
Kriminoloji (1957), Ceza Hukuku Hususi Kısım; 
şahıslara karşı ve mal aleyhinde cürümler 
(1959), Basın Hukuku; prqf. Erman'la müşterek 
(1959), Ceza Hukukunda ictihadlar, Kararlar, 
Meseleler; Prof. Şensoy'la rnj,işterek (1960). 
Muhtelif ilmi, mesleki mecmual~da türkce, in
gilizce ve fransızca olarak yayıi:ılanrn:ış yüzden 
fazla geniş etüdleri, binden fazla makaaleleri 
vardır. 

Bibl.: Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

DÖNÜM SOKAĞI - Boğaziçi:nin RUineli 
yakasında Boyacıköyünün sokaklarından; He
kim Ata Sokağı ile Zergerdan Sokağı arasında 
uzanır; Boyacı Çeşmesi Sokağı ile dört yol ağzı 
yaparak kesişir (1934 Belediye Şehir Rehberi, 
Pafta 22/Boyacıköyü). 

Hekim Ata Sokağı tarafından gelindiğine 
göre bir araba geçecek genişlikde, kabataş dö
şelidir; hafif meyilli bir yokuş olup düzleşir. 2-3· 
katlı ahşab ve kaıgir evler arasından geçer. 

1934 Rehberinde bu sokak Zergetdan Soka
ğı ile bir «T» şeklinde kavuşur; 1966 da Dönüm 
Sokağı bu kavuşak noktasından ileriye doğru 

· uzatılmış bulunuyordu; bu yeni yol, yine yeni 
açılmış ve adı 1934 rehberinde bulunmayan 
Ataolgaç Sokağında sona eriyordu. ~apu numa
raları 1-43 ve 2-34 dür (Mayıs 1966). 

DÖRDÜNCÜ (Halil Lütfi) - Gazeteci ve 
ünlü matbaacı; 1893 de Tikveş'de doğdu. (Se
lanik'in bir kazası); Süleyman Efendi adında· 
bir zatın oğludur, anasının adı Itukiyedir; ilk 
ve orta tahsilini Selanikde yapdı; Ticaret Mek
tebinde okudu, 1912 de İstanbul Darülfununu 
Tabii llimler Fakültesini bitirdi, aynı yıl için
de Gelibolu -İdaıdisine tabiiye öğretmeni oldu, 
1913 de Üsküdar Sultanisinde, 1914 de Trabzon 
Sultanisinde, 1915-1918 arasında da Nişantaşı 

ve Davudpaşa sultanileri ile Bakırköy, Bey
koz ve Fatih numune mektebinde öğretmenlik 
yapdı. 

Gazetecilik hayatına Darülfünunda talebe 
iken muhabirlik ile atılmış idi; İstanbuldaki 
muallimlikleri zamanında muhabirliğe devam 
etti; 1918 den sonra gazeteciliği esas mesleği 
yapdı; Tanin, Tasviri Efkar, Cumhuriyet, Yeni 
Gün; İstiklal, Vakit, İleri gazetelerinde çalış
mışdır; 1930 da Ekrem Uşaklıgil, Zekeriya Ser
tel ve Selim Ragıb Emeçle birlikde Son Posta 
Gazetesinin dört ortağından biri oldu, «Dördün
cü» soy adını bu miJ.nasebetle almışdır. 1936 da 
Son Postayı E. U şaklıgil ve S.R. Emeç' e bıraka
rak Z. Sertel, Ahmed Emin Yalman ve Mehmed 
Rifat Yalman ortaklığı ile Tan Gazetesi ve Mat
baasını kurdular; 1938 de Yalmanlar ayrıldı, 
Tan müessesesi Z. Sertel ile H. L. Dördüncüde 
kaldı. Bu gazetenin baş muharrirliğini yapan 
Zekeriya Sertel'in aşırı solcu oluşu yüksek tah
sil genciliği üzerinde Tan Gazatesine karşı bü
yük bir galeyan uyandı ve 5 aralık 1945 de ga
zeteye karşı büyük bir nürnayış tertib edildi, 
Tan Gazetesi idarehanesi ve· Tan Matbaası talı-
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rib edildi. Z. Sertel müessesedeki hissesini Halil 
Lütfiye devrederek az sonra Türkiyeden ayrıldı. 
Halil Lütfi kırılan makinaların tamirinden son· 
ra bir müddet yalnız matbaacılık yapdı. 1948 de 
Ali Naci Karacan ile birlikde Tan Gazetesini 
tekrar çıkardı, fakat aynı zamanda matbaanın 

sahibi olan Halil Lütfinin son derecede hesabi, 
elinin de gaayetle sıkı oluşu, iştiraki yalnız ga
zetede olan Ali Nacinin ise gaayetle cömerd 
oluşu bu gazete ortaklığının uzun sürmemesine 
engel oldu, Ali Naci Tanı burakub Milliyet Ga
zetesine geçdi, Halil Lütfi de Tanı kısa bır za~ 
man yalnız çıkardi, gazete iyi durumda olma
dığı için, Tanı kapatıp 1956 da Yeni Gazeteyi çı
kaı:dı. 6 ocak 1959 da, Tan Matbaası binasının 
arkasında ve Ebüssuud Caddesinde bir otelde 
müdhiş bir dinamit infilakı vak'asında, ki 39 
kişi ölmüşdür, Tan Matbaası da ağır şekilde ha
rab oldu (B.: Ebüssuud Caddesi İnfilakı Facia
sı). 

Bu satırların yazıldığı 1967 yılında Tan 
Matbaasını Cağaloğlunda Başinüsaıhib Sokağın

da kendi mülki olan _bir binada yeniden kurmuş 
bulunuyor idi; Ankara Caddesinde infilakda 
harab olmuş eski binanın yerine de bir iş hanı 
yaptırmışdır. Tan Matbaasında, devir devir 
Hürriyet, Yeni Sabah, Akşam, Tercüman, Dün
ya, Her Gün gazeteleri de basılmışdır (B.: Tan 
Gazetesi, Tan Matbaası). 

H. L. Dördüncü Halide (Duhani) Hanımla 
evlidir; çocukları olmamışdır; fransızca ve al
manca bilir. Gazeteciler Cemiyeti üyesidir. Or
ta. boylu, sohbeti tatlı meclis adamıdır. İstanbu
lun sayılı zenginlerinlendir. Yukarıda da kay
defüğimiz gibi elinin çok sıkı oluşu kendisine 
·ayrıca şöhret vermişdir; Halil. Lütfi Dördüncü
nün üzerine anlatılan fıkralar bir kitabcık ola
bilecek kadar çokdur, · ve çoğu şirin fıkralardır. 
Bir tanesini naklediyoruz : 

· Matbaanın ve.gazetenin arşiv memuru Hay
ri Bey Kadıköyünde oturur, bekardır, bacağın
dan sakat bastonla ve güçlükle yürür, muhitin
de sevilmiş zarif adamdır; az bir aylığı vardır, 
işinden çok geç ayrılır, yorgunlük gidermek için 
de her akşam bir koltuk meyhanede bir iki ka
deh içer.~· Gazetenin gece musahhihi işini terk 
eder, Halil Lütfi, haftada altı gece gazete idare
hanesinde yatmak şartı ile bu musahhihliği ay
da net 100 lira karşılığı Hayri Beye teklif eder, 
O da seve seve kabul eder. _Ay sonunda maaşım 
. yüzlira fazlası ile almak idare memuruna gitti-

ğinde kendisine 100 lira yerine zam parası ola
rak 90 lira 20 kuruş ödenir. 980 kuruş kesintinin 
sebebini sorar, Halil Lütfi Bey bilir !erler; Hay· 
ri Bey ona gider sorar; patron gaayet rahat şöy
lece anlatır : 

- Ben sana 100 lira net zam yaptım, sen he
sabını bilmediğin için farkında değilsin; bak, 
her akşam Kadıköyüne gidiyordun, ve gidip gel
me her gün asıl maaşından 30 kuruş vapur pa
rası veriyordun, 26 günde 980 kuruş eder; şim
di matbaada yatmadığını düşün, 980 kuruş yol 
parası verecekdin değil mi ? .. O halde ben sana 
100 lira net zam yapmış olmam mı ? 

DÖRDÜNCÜ AVLU (Topkapusu Sarayın· 
da) - Topkapusu Sarayının dört büyük kapusu 
arasında dört büyük avlu vardır ki Sarayın Ha
remi Hümayundan gayri bütün çeşidli yapılar.ı 
bu avlular etrafında yapılmışdır: Babihü
mayun ile Babüsselam (Orta Kapu) arasın

da Birinci Avlu; Babüsselam ile Babüssaade 
arasında İkinci Avlu; Babüssaade ile üç geçid 
arasında Üçnüncü Avlu üç geçid ile Hasbağçe 
Kapusu (Gülhane Parkına açılan kapu) arasın
da Dördüncü Avlu (B.: Topkapusu Sarayı; Bi
rinci Avlu, cild 5, sayfa 2811; İkinci Avlu; Üçün
cü Avlu; Babihümayun, cild 4, sayfa 1765; Ba
büsselam, cild 4, sayfa 1777; Babüssaade; cild 4, 
sayfa 1774). 

Üçüncü Avludan Dördüncü Avluya biri Ki
lerli Koğuşunun altından, biri Kilerli Koğuşu 
ile Hazineli Koğuşu arasında, diğeri Hazineli 
Koğuşu ile Emanet Hazinesi arasında· zemini 
taş döşeli üç dar geçid - yol ile geçilir. 

Avlu üç kısımdan mürekkebdir. Birinci kıs
mı, Hasbağçe Kapusuna giden bir yolun sağında 
kalan zemini toprak kısımdır; Sofa Camii, Es
vab Odası ve Mecidiye Köşkü buradadır (B.: 
Sofa Camii; Esvab Odası; Mecidiye Köşkü) .. 

Hasbağce Kapusuna doğru meyilli oiarak 
inen yolun solunda kalan kısmı da birbirinden 
tamamen eyrilmiş biri üstle, biri aşağıda iki par
çadır; üsteki parçaya yoldan bir kaç basamak 
taş merdivenle çıkılır ve ayrısa «Lala Bağçesi» 
adı ile ~nılır, Başlala Dairesi ile bu bina içinde 
Hekimbaşı Odası ve Sofa Köşkü (Mustafa Paşa 
Köşkü) bu Lala Bağçesi üzerindedir, Lala Bağ
çesine yanlış olarak Lale Bağçesi diyen ve La
le Devrinin meşhur lalelerinin buruda yetişti
rildiğini zan ederek büyük hataya düşen tanın· 
m1ş yazarlar vardır (B.: Başlala Kulesi, cild 4, 
sayfa 2194; Mustafa Paşa Köşkü) Hazine Koğu-
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şu ile Emanet Hazinesi arasındaki. geçid-yol ile 
Üçüncü Avludan doğruca bu Lala Bağçesine ge
çilir. Lala Bağçesinden mermer bir merdivenle 
zemini mermer döşeli 

bir taşlık - avluya çıkı
lır; bu merdiven başın
da yüksekde Revan Köş
kü, taşlıkda fiskiyeli 
büyük havuz, cebhesi 
havuz kenarında Hır

kai Saadet dairesinin 
·· revaklı kısmı, Sünnet 
Odası, Sultan İbrahi
min iftariye . kameriye
si ve Bağdad Köşkü bu
lunmaktadır. 

Dö;rdüncü Avlunun, 
yolu solunda . kalmış 
son parçası çemen dö
şeli bir avlu olup ağaç- -
larla bezenmişdir, bura
da da büyük bir havuz 
vardır. Mustafa Paşa 

- Sofa köşkünden avlu-

Topkapusu SaraY,lnda . 

Dördüncü Avlu 

1-Geçidler 
2 - Hırkai Saac!et Dairesi 

3 - E!ttıinet Hazinesi 
4 - Hazneli Koğuşu 
ô - Kilerli Koğuşu 

6 - Sofa Camii 

7 -,. Esvab Odası 

8 - Mecidiye Kasrı 
9 - Başlala Kulesi, He-

kimbaşı Odası · 
10 - Sofa yahud Muııta• 

fapaşa.Kauı 

· 11 - Lala Bağçesi 

12-Fıııklye 

13 - Revan Köşkü 
14 - Büyük Havuz 

15 - Sünnet Odası 
16 ---" Taşlık ve İftAriye 

Kamer iyesi 

17 - Bağdad Köşkü 

·18-Havuz 

19-Havıız 

20 - Hasbağçe Kapuıı.u 

· Sarayın Gillhiine Parkına 

· iıı:ılan kapusu 

:::ı 
-.ı 

> 
~ 

~::> 
V 

-<: 
~:::, 
~ 

: :::) 

nun bu kısmına merdivenle inilir; Bağdad Köş
künün zemin katı da bu kısım üzerindedir (B.: 
Bağdad Köşkü, cild 4, sayfa 1804). 
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DÖRDÜNCÜ SULTAN MEHMEDİN TENEZ· 
ZÜH KADIRGASI - Dünyada, denize konul
duğu takdirde yüzecek durumda tek tarihi tek
ne olup halen !stanbulda Beşiktaşda Deniz Mü
zesinin kayıkhanesindedir (B.: Deniz Müzesi, 
cild 8, sayfa 4449); «Avcu» lakabı ile tanınmış ve 
yarım asra yak~aşan saltanatı boyunca Edirne 
ile İstanbul arasında sık sık gidip gelmiş, büyük 
sürgün avları ve Türk Ordusunu seferlere uğur· 
lama vesilesi ile Trakyada ve Balkanda dolaş
mış Dördüncü Sultan Mehmetli (saltanatı 16'48 
- 1687) Boğaziçinde, Haliçde ve Marmarada do
laşdırmiş, gezdirmiş olan zamanının en lüks ve 
muhteşem kürekli saltanat gemisidir. 

1917 senesinde basılmış olan Deniz Müzesi
nin eski rehberinin mukaddimesinde bu gemi 
hakkında şu bilgi ve:rilmişdfr ki yazı, müzenin 

· o zamanki müdürü ressam bahriyeli Ali Sami 
Beyin imzasını taşımaktadır (B_:: Boyar, Ali Sa
mi, cild -6, sayfa 3036) : 

•Gemi mimarisi sanatının en meşhur eser
lerindendir. Yapısında dikkati:çeken zarafet bir 
sanat terkibi taşımaktadır. O devrin gemi yapı 
sanatının çoklukla kullandığı ince ve uzakdan 
görülmez bir· takım oymalar yerine büyük par
çalarla tezyin olunarak. bunların bir araya top· 
lanmasında ve kompozisyonundaki mimari in· 
celik dikkatle gözetilmiş ve pek güzel muvaffal{ 
olunmuşdur. Teknenin kıç tarafını teşkil eden 
Köşk ile Bağçelik dış görünüşü ayrı ayrı parça
ların zarafetini değil, b~r kitle olarak gemide, 
latif bir mimari kompozisyonun bütün incelikle
rini gösterir. 

«Köşkün (padişaha mahsus yerin, kamara
nın) içi baga zemin üzerine fildişi ve sedef oy·· · 
malarla (kakmalarla) müzeyyen olup bu baga 
oymalara şeffaf bir renk vermek için zeminine 
altun varak konmuş, aralara gümuş kakmalar · 
üzerine konmuş kıymetli taşlarla tezyin edil
mişdir. 

«Teknenin boyanmasında kullanılan boya
lar, hususiyle laciverd re1:1k, Türk sanatkarları· 
nın icad ettiği bir çeşid laciverd boya olup üze
rinden asırlar geçdiği halde tazeliğini ve şeffaf
lığını muhafaza etmektedir, kıymetinin ve mak
bul oluşunun sebebi de budur, maalesef şimdi 
bu boyanın nasıl yapıldığını bilen kimse kalma
mışdır. 

«Kadırganın esas ölçüleri şunlardır : 

nÖRDÜNCÖ MEHMEDİN KADİRGASl 

Boyu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 metre 

Eni ...................................................... 5.70 « 
Derinliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 2,40 « 

Omurgadan küpeşteye baş yüksekliği . . . . . . . . . 2,28 « 
Omurgadan köşk üstüne kıç yüksekliği ......... 5,10 « 
Hacmi ..................................... ~ .............. 140 ton 

«Gemi 24 oturak (kürekci sırası) 48 kürek
li olup tek küreğini 3 hamlacı çekmekde, 144 
hamlacısı, kürekcisi bulunmakda idi. 

«Köşkün içindeki nakışlar arasında pirinç 
levhalar üzerine dua ve padişahı ınedheden ya
zılar oyulmuşdur (işlenmişdir), bu pirinç levha
lardan yalnız bir tane kalmış olup üzerinde şu 
mısra vardır : 

Devamı ömr ile rüstemlik itsün kahraman isi 

«Köşkün tavanına sedef -oyna (kakma) ve 
sülüs yazı ile şu kıt'a yazılmışdır : 

· Hazreti Sultan Mehmed Hanı Gaazinin müdam 

Bahrü~rde yari Hıdr, hafızı Allah ola 

Yapdura daim saadetle nice ali kayık 

Ömri Nuh ile cihan milkinde şihinşah ola 

«Bu asırlar görmüş kadırganın Tersaneye 
nakli tarihi olan 1328 senesine kadar (1910; 
1912-1913) mahfu~ bulunduğu Sarayburnunda 
kairi Yalı Köşkf Kayıkhanesinin rutubetli -du
varları arasında her türlü bakımdan korunma-

' dan mahrum olarak 265 senelik ömründe çürü-
yüp bozulmadan kalabilmesi teknenin yapısın
daki sağlamlığı isbata kafidir» (Ali Sami). 

Yüzlerce yıl saray kayıkhanesinde durduk
dan sonra Kasımpaşada Tersane Kayıkhanesine, 
bir müddet sonra_ oradan da Beşiktaşda depo 
~ mağazadan bozma bir kayıkhaneye nakledilen 
bu güzel gemi halen, dünyada eşsiz ve baha bi
ı;ilemez bir . kıymet taşıdığı halde şanına layık 
yerini hala biılamamışdır. Bu arada bizi endi
şeye düşürecek çok önemli bir hadisede olmuş
dur; geminin Ali Sami Boyar tarafından yukar
da tarif edilen hünkar köşkü tekneden sökül
müş, tamir edilmiş ve Deniz Müzesi binasının 
bir taşlığına konularak teşhire arz edilmişdir. 
Bu haşmetli teknenin yok olmasına doğru atıl
mış körkunc bir .adımdır. Bu müzenin değerli 
yöneticileri tarafından iyi niyet yapılan bu iş, 

köşkün tekneden ayrılması, kabul etmek lazim
dir ki ilerisi için çok tehlikelidir. Bu endişemizi 
l;>elirtdiğiiniz zaman müze yöneticileri bize: 
«Köşk, kadırga teknesindeki yeriı:ıden muvaf
fakaten sökülmüşdür, imkan ölçüsünde tamir 
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edildi, bu taşlıkda teşhir ediliyor; müze idaTe
si, gaayetle kıymetli diğer saltanat kayıkları ile 
birlikde bu kadırga teknesine yer bulamama ız
dirabı içindedir, yer bulunub eşsiz kadırgaya 

teknesi oraya konulunca kadırganın köşkü de 
gemideki yerine konulacakdır» demişlerdir. Tek
rar ediyoruz ki ihtiyatlı iş değildir, bilakis çok 
tehlikelidir. Tekneye uzun zaman yer buluna
madığı düşünülür ise, köşkün tekneden.ne mak
sadla söküldüğü de unutulacak, ve bir daha da 
yerine konulmayacak, dünyada tek benzeri ol
mayan ve kıymetine baha biçilmez muhteşem 
saltanat gemisi bu suretle güdük, yoluk, çürü
meye mahkum kalacakdır. Emsalsiz tekneyi 
kurtaracak, ve o,na hakkı olan salon-kayıkhane
yi yaptıracak yerine konulacak olan köşkdür; 
bizce hünkar· köşkünün hemen saltanat kadır
gasındaki yerine konulması gerekir; ya hep, ya 
hiç. 

· Bu kadırga hak,kında aşağıdaki satırları 15 
ramazan 1277 (27 mart 1861) tarihli Ceridei Ha
vadis Gazetesinden alıyoruz : · 

. «Saray bunu Kayıkhanesinde zan olunduğu
na göre Sultan Muradı Rabi (Mehmetli Rabi) 
zamanından kalma gaayet cesiın bir saltanat ka-

f 

DÖRDÜNCÜ MEHMEDİN KADIRGASI 

yığı mevcud olub her nasılsa haşmetli Fransa 
İmparatoru hazretleri (Napoleon III.) bunun 
vasfını işiterek resminin imali zımnında _mahsus 
bir ressam tayin eylemişdi. Merkum ressam üç 
malı kadar çalışarak matlub olan resmi bu kere 
ikmal etmiş ve geçen salı günü resimle Parise 
azimet eylemişdir. İşbu resmi biz dahi görüp 
mezkur kayığın şekil ve cesametini tahkik ey
lemiş olduğumuzdan tarif ve beyanınına ibtidar 
olunur, şöyle ki tulen 69,5 ve arzen 5,5 arşın 
olub, fakat işbu tulun rub'u mikdarı kılıç bali· 
ğının burnuna müşabih sivri bir başdan ibaret
tir. İki tarafında kürekcilerin. oturmasına mah
sus birer buçuk arşın çıkmalar vardır ki kayık
da görülen skarmozların adedine nazaran 24 
çifte kürek olup, kürekleri 16 arşın tulünde ola
rak her birini üç kişi çekdiğinden bu hesab üze
re 144 kayıkcı idare eser demekdir. Kayıkcıların 
durduğu mahalde üç merdiven olub kürekcile
rin şimdiki pazar kayıklarında olduğu gibi, ayak 
üzerine kalkıp oturarak kürek çekdikleri anla
şılır. Makarrı hazreti padişahı olan köşke ge· 
lince, hala üzerinde mevcud olan bazı asar dela
letiyle piruze ve necef ve emsali zikiymet taş
larla müzeyyen olduğu anlaşılır. Kayığın zemini 

Dördüne'li Sultan Mehmedin Kadırgası Hünkar Köşkü 

bar_ab durumunda· iken, 1943. 

(~sim : Nezih) 
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beyaz olub üzerine yaldız ile ap.vai resimler iş
lenmiş ve skarmosların aralarında mücessem bi
rer arslan sureti konmuşdur. Başda dahi yarı 
balık yarı canavar olmak üzere bir acaib hay
van resmi mevcuddur. Sureti inşa.iyesi gaayet 
musanna olduğundan resmini alup her hususa
tını keşf ve tahkik eden mezkur ressam şim,di
ki setain mühendislerinin dahi ancak bu kadar 
yapabileceğini ifade etmişdir». 

Bu tarihi geminin eşsiz kıymetini zamanı
mızdan yüz yıl evvel yazılmış bu satırlar da ay
rıca belirtmektedir. 

1965 yılında Hayat Mecmuasında da bu ka
dırga hakkındaki bu yazıda şu acı satırlar okun~ 
muşdur: 

«Amerikalı iki müzeci bu kadırga karşısın· 
da hayret ve takdırlerini gizlemeye lüzum gör
meksizin bir kıymet biçdiler : 

- Dört milyon dolara derhal satın alabili
riz ! .. dediler. 

«Sonra bir az istihza, biraz da ders verir gi
bi ilave ettiler : 

- Bu paraya hiç olmazsa diğerlerini mo
dern usullerle muhafaza edecek tesisler yapar 
hem de layık oldukları şekilde teşhir edebilirsi
niz!..» (Hayat Mecmuası). 

Bu laflar avamfıribane küstahlığın örnekle
rindendir; fakat yukarda kaydettiğimiz endişe
lerimizi arttırmışdır. 

DÖRDÜNCÜ VAKIF HAN - (B.: Vakıf 
Hanlar). 

DÖRT DİREKLİ FRANSIZ FİRKATEYNİ 
- Hicri 1220 (M. 1805 - 1806) yılında İstanbul 
limanına dört direkli bir fransız firkateyni_ gel
di; gemiciliğin yelken devrinin sonlarında fran
sız tezgahlarında yapılmış çok güzel bir gemi, 
yelkenli bir transatlantikdi ;gemiyi Yalı Köş
künden seyreden, ve aslında türk bahriyesinin 
yükselmesi en büyük isteklerinden biri olan dev
rin padişahı Üçüncü Sultan Selim öylesine hay
ran oldu ki o büyüklükde ve o resimde iki gemi
nin Tersanede hemen tezgaha konulmasını em
retti. Fakat, büyüklü küçüklü 31 parça yelkenle 
seyreden bu tip gemilerin kullanılmasının çok 
güç, ömrü büyük denizlerde çetin mücadelelerle 
geçmiş yüzlerce deniz kurdu tayfaya ve mek
tebli zabitlere, kaptanlara muhtac olduğu anlaşı
lınca gemilerin inşasından vaz geçildi; tayfa bu
lunsa dahi mektebli zabit kaptanlarımız yokdu. 

El yazması muazzam vakaayi namesinde bu 
vak'ayı kaydeden Cabi Said Efendi fransız ge
misinin adını ve mürettebatının kaç kişi oldu.,_ 
ğunu yazmıyor. 

DÖRT HEMŞİRELER - 1890 ile 1895 ara" 
sında Beyoğlunda meşhur eğlence yerlerinden 
Konkordiya Tiyatrosunda opera aryaları ve· şar
kılar söyleyerek İstanbul halkından fevkalade 
rağbet görmüş May, Mary, Margaret ve Magda
lena adında dört İngiliz kızıdır ki Korikordiyada 
altı ay kadar çalışmışlardır, fakat en küçÜkleri 
ve en güzelleri, işvebazı olan Madalenanın aslın~ 
da kız olmayub sahneye kız kilığında çıkar bir 
oğlan olmasının anlaşılması üzerine İstanbulda 
duramamışlardır. Bu dört genç sanatkarın öz 
kardeş olduklıırı da şübhelidir. 

En büyükleri May 19-20 yaşlarında idi; ken
dine mahsus tatlı boğuk .bir sesle okurdu; Mary 
ile Margaret ikiz, 17 yaşında idiler; sahte. kız 
Magdalena da 15 yaşında idi. Magdalena önce 
Ruffini adında bir italyan tenoru ile sonra Veli 
Bey adında zengin bir arnavud ile zen ve şev
her yakınlığı ile yaşamış ve Ruffinin ihbarı üze
rine zabitaca yakalanarak erkek olduğu mey
dana çıkmışdır ve Dört Hemşireler İstanbuldan 
kaçar gibi ayrılmışlardır. 

Bu şarkı Mağdelena için hakiki cinsiyeti 
meydana çıkmadan hayranlarından biri tarafın
dan yazılmışdır: 

İngilizin yosması Konkordiyanm gülü 

Magdalina kaçma gel fistan alayım sana 

Yatırayım dizimde meh cemilin seyridüb 

Ti lıe saba1h mum gibi kız ben yanayım sana 

Yeter artık çekdiğim gaayetle bi_ amansın 

tlmid verir korkutur fettanlıkda yamansın 

Hayal bu ya koynumda sen serapa uryansm 

Ti be sabah mum gibi kız ben yanayım sana 

Münir Süleyman ÇAPANOĞLU 

DÖRTKAROEŞ SOKAĞI - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Yeşilköyün sokakların
dan; köyün batı-kuzey köşesinde Yeşilköy-Hal
kalı Caddesi ile Umran Sokağı arasında uzanır, 
Mahmud Şevket Paşa Caddesi ile dört yol ağzı 
yaparak kesişir (1934 B. Ş. R. Pafta 13); yerine 
gidilip şu satırların yazıldığı sıradaki duruml,.\ 
tesbit e·dilemedi (mart 1967). 
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DÖRTKUYU SOKAĞI - 1934 Belediye Şe
hir Rehberine göre Kasımpaşanın Küçükpiyale 
ve Camii Kebir mahallelerinin sokaklarından; 
Mutbakkapusu Caddesi~Değirmen · arkası Soka
ğı ile Kasımpaşa Muvakkithane Sokağı arasında 
uzanır; Çaydanlık Sokağı, Kasımpaşa Mescid 
Sokağı, Tabakhane Caddesi, ·Kasımpaşa Zincirli
kuyu Yolu ile kavuşakları vardır; Küçükpiyale 
Caddesinden bu yol kavuşağına kadar adı geçen · 
iki mahallenin arasmda bir sınır yoldur; bu ka
vuşakdan sonra Camiikebir Mahallesinin içine 
girer (1934 B. Ş. R. Pafta 16/no. 184-185). Yerine 
gidilip şu ;atırların yazıldiğı sıradaki durumu 
tesbit edilmedi (mart 1967). 

. DÖRT PEŞLİ - Bir kadın entarisi çeşidi
nin adı (Bakinız : Entari). Basit bir entarinin 
gövde kısmı, ön ve arka, iki parça olarak kesi
lir, ve yandan birer dikişle eklenirler. Entarinin 
belden aşağı kısmı bolca yapmak için jki yan di
kişi arasına kendi kU:maşindan . üçgen şeklinde 
birer parça eklenirdi, «peş;, denilen üçgen şek
lindeki- bu parçalar da; kaaidesi entari eteği hi
zasını tutmak ve üçgenin başı yukan gelmek 

Dörtpeşli Entari 

(Resim: Miisihibzadeden) 

üzere eklenirdi. Entarinin belden aşağı kısmı· 
na daha zengin bir genişlfkle dökülüş sağlamak 
için de, biri öne biri arkaya, ayni şekilde iki 
peş daha ilave edilirdi; ve ipeklilerden, atlas
dan, sair ağır kumaşlardan kes_ilen ve «dörtpeş
li» denilen bu entariler, belden aşağı kısmı dal
ga dalga kırılarak, hele giyenler de uzun boylu 
kadınlar, kızlar ise, araya kumaşın tatlı hışır

tıları da katılarak, giyenlere levendane bir le
ta.fet verirlerdi. 

DÖRTYÜZLÜ ÇEŞME SOKAĞI - 1934 
Beiediye Şehir Rehberine göre Beşiktaşda Ci
hannüma Mahallesinin sokaklarından; bu ma
hallenin . yukarı kuzey kısmında Yıldız Posta 
Caddesi ile Akdoğan Sokağı arasında uzanır, 

Yenimahalle Fırını Sokağı ve Kapmaca Soka· 
ğı ile dört yol ağızları yaparak kesişir (1934 B. 
Ş. R. Pafta 20/no. 176); yerine gidilip şu satır
ların yazıldığı sıradaki durumu tesbit edileme
di (mart 1967). 

DÖŞEK - «Şilte, yorgan ve yastıkdan mü
rekkeb yatak» (Türk Lugatı); Tanzimat devri
ne kadar döşek, Jstanbulda müslüman türk ev
lerinde yerde, yahud bir. sedir üstiinde yapılır
dı; bu yer döşekleri yatma zamanında yapılır, 
ve sabahleyin toplanarak bir yüklük (Büyük 
döşek dolabı) içine kaldırılırdı. Döşeği bir ya
tak odasında daima yapılı tutan karyola !stan~ 
bul evlerine Tanzimatdan sonra girmişdir. Tan
zimatdan önce yatak odası ve sabit bir döşek 
yeri istanbulda · ancak padişahlara mahsus sa· -
ray ve kasırlarda, ve oral~rda da yalnız padi
şahın şahsı için yapılmışdır. Bir yatak odasında, 
altın yaldız ve oymalı dört sütun üzerine otur
tulmuş bir saçak - kubbe ile örtülü ve etrafı pek 
ağır, güzel kumaşlardan yapılmış perdelerle sa
rilan bu sabit döşek yerlerine karyola deyeme
sek bile karyolanın babasıdır diyebiliriz. 

İstanbulda yüz yıllar boyunca • içinde toplu 
olarak pek çok kimsenin yatıldığı osmanlı sa· 
rayın harem ve enderun koğuşlarında cariyele
rin, harem ağalarının ve iç oğlanlarının, ve yi
ne aynı sarayda'

0

dış hizmet erbabı bostancı ve 
.baltacılar1.n; kışlalarındaki koğuşlarıında Yeni
çerilerin ve sair kapukulu askerlerinin, Han 
odalarında, dükkan üstündeki odalarda bekar 
uşaklarının döşekleri hep yer döşeği olmuşdur; 
gece yatarken serilip yapılmış, sabah kalkar 
iken de toplanıp kaldırılmışdır. İstanbulda be-
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kar uşağı hayatında yer döşeği hala görülür; 
hatta çoğu, İstanbula bir iş bulup tutmaya gelir 
iken yorgan ile yasdığını kasabasından, köyün
den yüklenip getirir, şiltesini de işini tutup pa
ra kazanmaya başladıkdan sonra istanbulda 
alır; kaldığı yerin imkanına bağlı, bir de por
tatif karyola tedarik eder. 

İstanbulda umumi nakil vasıtalarının bu
lunmadığı, arabaya ve ata bile ancak imtiyaz
lı kimselerin bindikleri eski devirlerde; ve ya
kın geçmişde kira arabları çıkdıkdan ve hatta 
bir kaç uzakca semte tramvay hatları döşen

dikden sonra bile İstanbulda akraba ve eş dost 
arasında gece misafirliği çok yaygındı; hele nef
si İstanbul tarafından Boğaz içine, Üsküdara, 
Kadıköyüne, Erenköyü tarafına günü birliğine 
gidilmezdi. Bundan ötürüdür ki her evde ev 
halkından başka yüklüklerde en azdan iki üç 
misafir döşeği bulundurulurdu. Bu misafir dö
şeklerinde bir iki gece kullanılıp şilte, yorgan 
çarşafları ile yasdık yüzlerinii1 değişme külfe
tini azaltmak, ev sahibine ağırlık vermemek 
için, gece yatsı misafirliğinde iki kardeş, baba 
oğul, ana kız, iki samimi arkadaş bir döşekde 
koyun koyuna yatarlardı. 

Eski büyük gedikli Kahvehanelerde dük
kanın gerisinde «Şirvan» denilen bir iç balkon 
yapılırdı; şirvana icabında dayanıp alınan bir 
seyyar bağçe merdiveni ile çıkılırdı; o eski bü
yük kahvehanelerde şirvanlar, kahvehanede ya
tub kalkan çıraklar ile bazı itibarlı kalenderle· 
rin döşeklerine hem yüklük hem de gece dö
şeklerin serildiği yatak yeri olurdu. Bir kahve
hane şirvanındaki döşekde yıllarca yatmış şöh
retlerden biri büyük rind sanatkar Neyzen Tev· 
fikdir (B.: !sanın. Kahvehanesi). · 

. Şu manzume g~çen asrın kalender şairle-
rinden Nel:ıil Kaptanındır: 

Bir şakirdi tazeru hoş hirama bend olup 

Ka·hve peykelerinde yatar kalenderleriz 

Yarimiz davet idüb buyur şirvana dirse 

İşte ol şeb efendim lıey de biz paşa da biz 

Döşek o yarin olsun lutfetsin de payine 

Yüzüm gözüm sürerek baş yatıram · bendeniz 

Aşağıdaki satırları bahriye neferi iken· bir 
arkadaşını vurmuş ve 1899-1909 arasında on yıl 
İstanbul Mahbushanesinde yatmış, Meşrutiyet
de hürriyetine kavuşdukdan sonra ömrünün so
nuna kadar kundura boyacılığı yapmış Fettah 
Ağadan naklen kaydediyoruz : 

«Eskiden mahbushanelerde mahkumlar yer 
döşeklerinde yatarlar idi; döşekler yatsı nama
zından sonra serilip yapılır, sabah namazı vak
tinde de toplanıp kaldırılırdı; sabahleyin topla
nan da yorgan, yasdık, ve eğer varsa yatak çar
şafı olur, şilteler sadece ikiye katlanıp ranzalar 
üzerine bırakılır ve mahkumlar şilteleri üzerin-
de otururlardı. Bir döşek tedarikinden ~cJz gac 
rib, haneberduş mahkumlar ı:-anza tahtaları üs
tüne uzanıp yatarlardı. 

Canım gibi sevdiğim haddehane ~ihyanın· 

dan Kozlucalı İsmaili sarhoşluk belası ile vu
rup mahkum olduğumda mahbushaneye üstüm
deki yazlık gemici esvabı ile girdim, pehlivan 
yapılı ve zehir gibi acı kuvvete sahih olduğum 
halde kuru tahta üstünde yatmaya ancak on 
gün kadar dayanabildim, temin ettiği bir döşek 
karşılığı, Büyük Bakkal Köyünden Kiryako Çor~ 
bacı adında zengin bir rum kaatilin uşağı ol~ 
dum; bir sabah: - Fettah, döşek parası ödendi, 
hizmetinde devam edersen bugünden itibaren 
yüzpara gündeliğin var !.. dediğini hiç unut
mam». 

Mahbushanede «döşek» üzerine yazılmış 

aşağıdaki manzumeyi Kahveci Nusretin «Zın

dan Şiirleri» isimli mecmuasından alıyoruz : 

Döşeklermiz bak yan yana 

Bir dön de bak yarim bana 

Sen uyurken mışıl mııııl 

Kıyasım geliyor cana 

* Körpesin körpeden körpe 

Yatıyorsun sere serpe·· 

İzin versen uy~dırsam 

Ayaklamı öpe öpe 

* Tazesin tazeden taze 

Nazlı boyun üç endaze 

Mestane mahmur gözlerin 

Doyamamış habı naze 

* 
Yorganın var yüzü yazma 

Sarılmış .sen servi naza 

Sen uyurken ben yanarım 

Mum misali şebbıizuna 

* Gül .yüzünü koklar yasdık 

Dili şeydiiya taş basdık 

Baş ucuna çifte kandil 

Dü didel bi hab asdık . 

* 
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Soyun dökün uzanup yat 

Döşeğinde rahat rahat 

Ti, lıe sabah korur seni 

Bu Aşkın germiş kanat 

* 
Oturalım döşeklerde 

Nusret olmuş sana bende 

Kahveci sür cezveleri 

Karşımda o nılri dide 

DÖŞEK BOZGUNLUĞU - Halk ağzı de
yim; bir kadının çocuk doğurur iken ölümü 
üzerine o evin· halini tasvir yoiunda söylenirdi; 
doğum ve lohusa için aylarca yapılan hazırlık
lar, bu arada hazırlanmış lohuşa döşeği sahib
siz kalır, evin ölen kızını veya gelinini hatırla-

tacak o şeyler sür'atle toplanır, göz önünden kal
dırılırdı. Yakın geçmişe kadar her tabaka ağzın
da kullanılmışdır. 

Bibl.: S. Muhtar Alus, Not. 

DÖŞEMECi SOKAĞI - Galatanın Keman
keş Kara Mustafapaşa mahallesinde: Necati 
Bey Caddesini Ali Paşa Değirmenci Sokağına 
bağlıyan 35 adım kadar boyunda kısa bir so
kaktır. Granit parke döşelidir . . 3,.4 katlı eski 
kagir binaların alt kısımları dükkan ve depo 
gibi ticarethanelerdir. Sokakta 1 kahvehane, l 
sandık ve ambalaj atölyesi, 1 taşcı ile 2 tane 
boş dükkan vardır. Sokaktaki binaların ekseri
si bakımsızdır. Kapu No. lan 1-7 ve 2-12 dir 
(1967). 

DÖVME - Dilimizdeki eski adı 
ile «veşim». Vücuda çıkmaz boya ile 
yapılan şekillere, resimlere, nişanla-. 
ra yazılan yazılara verile gelmiş ist_m; 
vücuda «dövme» yaptırmaya da «vü-. 
cud dövdürmek» denilir. Tarihden 
önceki çağlardan zamanımıza kadar 
gelmişdir, ve zamanımızda tamamen 
avfuni bir iş, zevk, süs olmuşdur. Bil~ 
hassa gemiciler arasında çok yaygın
dır'. Yelken devrinde, denizciliğin çok 
çeti,n ·olduğu asırlarda vücudunda 
dövme bulunmayan tek tayfaya rast· 

• 1anmazdı. Dövmenin yapıldığı yerler
den biri de mahbushaneler, zındanlar 
ola gelmişdir ;bu yönden de dövme 
zevki ,süsü sadece avami olmakdan 
çıkmış, apaşlık, külhanilik, uygun
suzluk kanı, alameti olmuşdur. 

Bizde Tersanelilerdert başka ye
niçeriler arasında da dövme, ocakla
rına karşı taassubla bağlılıklarının 

en parlak mümayişi, gösterisi bilin-

Hamlacı civeleğH,aldurunda yeniçeri niı~ı dövme 

(Resim: Sabiha Bozcalı) 

.· mişdi. 196 ortadan (taburdan) mü
rekkeb olarak kurulmuş Yeniçeri 
Ocağında her ortanın, mesela çatal 
uçlu kılıç (Hz. Alinin Zülfikarı), ok, 
yay, tüfek, top, gülle, mızrak ucu, 
tuğ, çadır, bayrak, balta, cami, mina
re, minare alemi, cami merdiveni, 
adi merdiven, arslan, fil, deve, kurt, 
köpek, kartal, şahin, balıkcıl kuşu, 

kadırga, gemi çapası, el-pençe, güneş 
kursu, hilal, hurma ağacı, servi ağa-



DÖVME. -4734 - İSTANBUL 

cı, makas, ibrik, süpürge, araba tekerleği gibi· miş ve memleketi olan Bursa:ya kaçmak istemiş
«nişaıi» denilen alameti farikası bir resim, şekil di. Denizde şiddetli bir poyraz fırtınası vardı, 
vardı. Her yeniçeri neferi mensub olduğu orta· kayık akıntıya: kapılarak Topkapusu. Sarayı sa
nın nişanını el, kol, bazu, baldır, göğüs gibi vü- biline sürüklendi. O zamanlar orada deniz se
cudunda dövme taşımanın yeniçeriler arasında viyesinden az aşağıda büyük bir kaya vardı, o 
ne zaman başladığını kesin olarak bilemiyoruz. kayaya bindirdi ve hemen parçalanıp battı, yol
Bizim tahminimize göre, devşirme kanunun - cuların ve gemicilerin-hepsi boğuldu,· yalnız 
kalkmasından ve Yeniçeri Ocağı kapusunun hal- Bursalı Mustafa, mucize kabilinden kw-tuldu, 
kın ayak takımına açılmasından sonra, XVIII. yüzerek saray s~hiline çıkdı. Bostancılar, kaza~ 
yüz yıl sonunda olacakdır. XVIII. ve XIX. yüz zede oğlanın ıslak esvab ve çamaşırlarını çıka
yıllarda bütün İstanbul esnafının ocağa kayıdlı, rıp sırtına kuru çamaşır verirlerikeıı baz~sun
lstanbulda esnaf tabakasından veya ayak takı- daki dövmeyi gördüler. Derhal padişaha haber 
mından genelerin, oğlan çocukların da yeniçeri verdiler, Sultan , Mahmud da oğlanın idamını 
taslakcısı geçindiği devirlerde, vücudlarına bir . emretti. Zavallı güzel delikanlı «Ben yeniçeri 
yeniçeri nişanı -dövdürmek çok yaygın bir hal değilim, ocakda kaydım yokdur, bu dövme cahil
almışdı (B.: Yeniçeri; Balta; Cezayir Kesimi; liğim eseridir» diye beyhude çırpındı, hemen 
Semer Devirme). İkinci Sultan Mahmud 1826 çökertip boynunu vurdular, ve güzel başı ile 
da Yeniçeri Ocağını kanlı bir şehir muharebesi- cesedini az evvel boğulmakdan kurtulduğu de· 
ile kaldırdığında (B.: Vak'ai Hayriye), ocakda nize attılar. 
kaydı olmayan pek çok yeniçeri taslakcısı gene Aynı devirde yazılmış . bir türküdür : 
de;, vücudlarındaki yeniçeri dövmeleri yüzün
den idam edilmişlerdi; çok hazin bir vak'adır: 

Aslı .Bursalı bir şekerci çırağı, 17 yaşlarında 
dilber bir delikanl;ı tstanbulda Şekercig_üzeli 
Mustafa diye nam almışdı. Yeniçeri Ocağına 

yazılmamış; fakat akran ve emsaline uyarak ye
niçeri kıyafetinde gezerdi, bazusuna da 64. Or
tanın nişanı olan güneş kursunu dövdürmüşdü. 
1826 daki yeniçeri tenkilinde korkusundan teb
dili kıyafet ederek bir Mudanya kayığına bin-

Dövmeleri ile meşhur hırsız Burhan Tabanak 

(Resim : . Ömer Tel) 

Aşifte kakülün hoş_ kesmiş berber 

İşmar ı:alı:ar didesinde gamzeler 

Bıiztida baldırda ııüte dövmeler 
İskelede piyade. aman yağlı piyade 

Hopalımlil vurgunu belki binden ziyAde _ 

Şu beyit de o devrin bir bıçkın portresinden 
alınmışdır : · 

Çakıl nümayişi,_ sine perııemi 

Blllur baldıntıı4a dövme .nişanı 

Şu gazel de o devrin ünlü şairlerinden En· 
derunlu Fazıl Bey tarafından bazusunda orta· 
sının dövme nişanı bulunan 71. .YeniÇ:eri Orta
sından güzel bir delikanlı için yazilmışdır : 

Açdı bizusunıi bildim ki o meh:Yetmiıbir. 

Gerdeninde sayılur hıili siyeh yetmiıl,ir 

Küfr ider Jahzede ol gamzesi mesti ıadbıir 

Kaan ider günde o düzdide nigeh yetınişbir 

Ne tarik Ue rehıiyib olurum yoldaşım 
Açdı tiri nigehiıi sinede reh yetmişbir 

Olalı k)§lai aşkında gönül· Başeski 
Pire pire seri üstünde külah yetmişbir 

Gamzesj sineme dövdürdü nişinı orta 

Yıinf ihsanı bana kıldı o şeb yetınişbir 

Ne yana gitse o diyı dizilür uşşikı 

Saf saf arkasında nerimıine sipeh yetmişbir 

Haneye gelse o şeh Fazıl iderdim kulluk 

Y azılurdu yine defterde güneh yetmişbir 
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Zamanımızda lstanbuldaki dövmelilerin bü
yük çoğunluğu, o nişanları mahbushane hatıra
sı olarak taşımakdadırlar. Batı donanmalarında 
ve ticaret filolarında tayfalar arasında vücudu
na dövme yaptırmak hali çok yaygındır; ve döv
mecilik basit bir şekil nakşı olmakd·an çıkmış, 

vücudu, bilhassa sırtı, geniş panolar halinde ha
kikaten pek zengin pek güzel panolarla tezyin 
bi.ç nakış sanatı haline gelmişdir; çıplak vücudu
nun üstündeki bu sanat eserleri teşhir etmek de, . 
o gemiciler, bahriyeliier arasında bir övünme 
vesilesi olmuşdur. Bizim bahriyelilerimiz ve ge
micilerimiz arasında, henüz bu salgın başlamış
dır. Eskiden Tersanelilerimiz muhakkak dövme
li ola gelirler iken, o gelenek de terkedilmişdir 
(B.: Dövmeliler Gemisi). 

Son zamanlarda vücudunun zengin ·dövm~
leri ile şöhret bulmuş bir adam Burhan Taba
nak adında gene bir haneberduş hırsız olınuş
dur; çıplak gövdesinin . resmi günlük gazetele
rin birinci sayfalarında yayınlanmış olan serse
rinin taşıdığı dövmeleer şunlardır : Göğsünde 
bfr denizaltı gemisi resmi ve altında «Şehit 
Dumlupınar» yazısı; omuzlarında, bazularında, 
kollarında, ellerinin üstünde de maşukası kıbti 
kızı Zühre'nin resmi, bir arab kızı (kendi tabi
ri ile Kral Farukun zevcelerinin en· güzeli), ay
yıldız, gemi çapası, hançer, yılan, gül, yürek re
simleri (B.: Tabanak, Burhan). 

DÖVMELİLER GEMİSİ - 1962 yılı eylü
lü sonlarında (27-30 eylül) İstanbul · Limanını 

H.M.S. Blake Amerikan Kruvazörünün dövmeli bariyelileri 

(Resim2: Sabiha Bozcalı) 
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ziyaret etmiş bir ingiliz filosunun amiral gemi
si olan H.M.S. Blake Kruvazörüne, filoyu ve bu 
arada bu gemiyi ziyaret eden İstanbullular ta
rafından verilmiş bir isimdir. Aşağıdaki.satırla
rı Hurriyet Gazetesinden oluyoruz: «Üç gün
denberi limanımızda bulunan 9000 tonluk H.M. 
S. Blak Kruvazörü İngiliz bahriyesinin hava hü
cumlarına karşı en mükemmel techizatlı zemi
lerinden biridir. 195·4 de hizmete girmişdir; bü
tün silahları radar kontrollüdür. Mürettebatı 61 
subay, 179 yardımcı subay, 32 kıraliyet gemici
si (gedikli) 424 erdir. Erlerin hemen yarısının 

el, kol, bacak, göğüs ve sırtları rengarenk, çeşit
li kompozisyonlarda dövmelerle kaplıdır. İngi
liz denizcileri arasında dövme _ yaptırmak, vaz
geçilmez bir anane halindedir. Bahriyeliler, her 
gittikleri memlekette usta dövmeciİeri bulup, 
vücutlarına türlü şekiller yaptırırlar Blake'nin 
dövmeli gemiciler her biri ayrı birer uğur ve ha
tıra olan dövmelerinin yegane servetleri oldu
ğunu söylemektedirler. Her iki kolunda, Hono
lulu'da tanışmış olduğu iki kızın renkli dövme
leri olan 26 yaşındaki Birmingham'lı Gibbins, 
dün büyük gµrur duyduğu dövmeleri muhabiri
mize gösterirken, şu izahatı vermiştir: 

-,- Tattoo'lar (dövmeler) bir denizcinin ha
yatta .sahip olabileceği -en büyük servettir. Biz, 
denizciler, bir kızı seviyorsak bu sevgiyi vücu
dumuzda taşırız; ama çok zaman kalbimizde de
ğil de, d6vıne yaparak göğsümüz veya sırtımız
da taşırız; vücudumuza yaptırttığıinız dövme
ler, usta bir sanatkar tarafından yapılıyorsa, de
ri değiştirmemize rağmen, hayat boyunca kalır; 
dövme yaptırmanın en güç •'1arafı, içinde renkli · 
mürekkep veya boya bulunan iğneli kalemin 
deriyi delip, çıkarken vermiş olduğu acidır, fa
kat dövmeye alışık olanlar için, iğnenin batması 
acıdan ziyade zevk verir; aramızda kadına düş
kün olanlar sevgililerinin, kahramanlık merak
lılarının si.lalı resimlerini vücutlarına kazıtma
ları gibi, mesela dine düşkün olanlar İsa dövme
leri yaptırtırlar .. 

«15 santim uzunluğunda, 5 santim eninde 
şekillerin dövmeciler tarafından 20 liraya. ve ga
rantili olarak vücuda çizildiğini ifade eden Gib
bins, birbirine karışmış kartal, kılıç, kalb ve ka
dın gibi kompozisyonların da asgari 5 sterline 
(125 liraya) yapıldığını söylemiştir. Dövme me
raklısı denizcilerin her gittikleri memleketlerde 
usta dövmecileri bulup, vücutlarında boş yer 
kalmayıncaya kadar şekil kazıttıklarını belir-

ten Gibbins : - Bu,. hayat boyunca bırakılamı
yacak bir meraktır... demiştir» (Hürriyet Gaze
tesi). 

DRAGON - Fransızcada Ejderha; o dilde 
atlı asker, sert huylu ve gürültücü çocuk, şirret 
karı anlamlarında da kullanılır, fransızda hay,. 
van gözlerine arız olan perdeye, kertenkelenin 
bir çeşidine v,e bir yıldız kümesine de dragon 
adı verilmişdir. 

Dragon, İstanbulun haneberduş ;pırpırıla:r 
argosunda «Külhanbeyi,,, «it, kopuk», «vurucu, 
kırıcı» anlamlarmda kullanılır; misaller: 

Hayta şıkırdımına gözdağı verir : 
- Bana Dragon AH derler .. keskime piyaz 

verdiğini görürsem façanı hacamat ederim, bir 
kerede çırnık oldun mu, pami, at kendini deni-. 
ze !.. * Hayta ayakdaşına övünerek anlatır : 

- Benim erzincanhyı bir yetiştiriyorum 

anam şorulu iki sene sonra Tophanede sigorya 
dragondur !.. · 

Ferid Develioğlu «Türk Argosu» isimli -pek: 
değerli eserinde bu ismi yukardaki anlamda 
kaydettikden sonra yine o haneberduşlar ağzın
da: «parasız, züğürt» manalarında da· kullanıl
dığını söylüyor._ 

Eski tiyatromuzun namlı kantocu kızların
dan Viktorya Hanımın rast bir Oragon Kanto
su vardır: 

Dragonuz omuzdaşlar 

Biz biliriz ah biliriz 

Bir kadehe telli de kurıun at-arız 
Mangiz olursa meyhanede çakanz 

Nariyı da basanz 

Basarız ah basarız 

DRAGON KAHVEHANESİ .;.... 1870 ile 1888 
arasında Galatada haşarat yat_ağı bitirim yeri 
bir batakhane; Topcular Caddesi (Necatibey 
Caddesi) üzerinde idi;, Uzun Kahvehane diye de 
anılırdı; Üsküdarlı halk şairi Aşık Razinin ver
diği malumata göre aynı zamanda bir kumarha
ne-esrar tekkesi, şirvan adı verilir asma katın
da her gece kırk elli haneberduş yatıb barınır 
imiş. Kimin tarafından işletildiği bilinmiyor, 
kalender halk şairi: «1300 de içinden çıkan yan
gında yandı; bu batakhanede yatanlardan on ki
şi de yanarak öldü» diyor. Bu facida yanarak 
ölenlerden hüviyetleri tesbit edilen yedi kişi 
şunlar imiş : «Kahvehane uşağı 19 yaşında Sa-
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kızlı Tiryandafil, kahvehane uşağı 16 yaşında 
Sakızlı Yaınandi veledi Kosti, sabıkai müker
rere eshabından 35 yaşında İstemat veledi An
don, sabıkai mükerrere eshabından 40 yaşında 
arabacı Arab Zeynel bin Abdullah, Kaatil diye 
mülakkab 70 yaşında kayıkcı Hasan Baba, ha
neberduş esnafı mühmelandan 16 yaşında· Bur
salı Derviş bin Mehmed, haneberduş esnafı müh
melandan 22 yaşında Arnavud Ramo bin İdris». 
Aşık Razi bu kahvehaneyi ve yangını tasvir· yo
lunda yazdığı manzumede, yangının, hallac çı
rağı iken bu kahvehaneye düşürülmüş bir laz 
genci tarafından, buranın sakinleri eşirradan 

gördüğü vahşet ve şiddet karşısında cinnet geti
rerek intikam' kasdı ile kundaklanarak çıkarıldı
ğını ima ediyor; manzume şudur : 

Gündüz kahvehane gice hoteldir 

lciibında meybmıeye bedeldir 

Topcularda malum meşhur Dragon 
Nice şibü feta gence makte-ldir 

Tophanenin odur Darülnedvesi 

Bir düşen giymekde şeytan kısvesi 

İçilüb · şerbeti hüsni be~aret 

Güzellerin _kalır posa telvesi 

Süıkkinında ne din n·e mezheb tarik 

Irkı milliyeti edilmez tefrik 

Cehenneme kütük pelidü şaki 

Rahi deliiletde şeytana refik 

Mühmel dilberana hacedir İblis 

Eşirra kurmuşdur fisk üzre meclis 

Sayd idilb soydukda toy civanları 

Libası katrani iderler telhis 

Kılıcı vururlar kıza oğlana 

Bire üç. koyarlar beyi bulana 

Otuzbir pırafa pişpirik ı>iket 

Alkııı tutarlar bir palaz yolena 

Sirkaflı kaiıdla kurub ııirketi 

Alırlar üstünden pantol ceketi 

Ayekda kundura çoraba kadar 

Seymakda itlerin var mahareti 

Kurulmıış geride bir koca ııirvan 

Zeberdest 'haytalar piri natilvan 

Bebk istifi olub yaturlar·· 

Hem dahi bir nice k_eman ebruvan 

DRAGON KAHVEH.ANESİ 

Karı kumar içki duman şeytanet 

Gılzeti sefalet içre mel'en-et 

Tişei fuhş ile bağı ismeti 

Haribezar ider kavmi lıed tıynet 

-Olmuş da zehralıid yabani mantar 

Şaki iguuşinde mestane yatar 

Hurda ve paspala ve toprağa fit 

Bir nice gül gonca hüsni muattar 

Dragon harikin idelim beyan 

Esrarı değildir. cümleye ayan 

Enkaaz ıiresinde on kader cesed 

Çıkdı ki cümlesi serapa uryan 

Ol harik gicesi ıskarı:a yatan 

Kimi pirü kahiİ hem ııihi bütan 

Dragonda belki kırk kişi V!lfflllŞ 

Kurtarmış kendini dışarı atan 

Cümlesi uryan ol gürôhi bednam 

Sığınmış civarda bulub bir hamam 

Dlmişler tahkike gelen komsere 

Yangın kaz4 değil kundak intikern 

Ateşi seyrider gözler müntaklrn 

-Gördüm bir mürahik taze civan kim 

Bir yalın ayaklı pırpın oğlan 

Teşhise istemez müneccim bekim 

Rıiyi dilberinde cinnet nümayan 

Yan Dragon dirdi cayır cayır yan 

Altun adım sende çıkdı bakıra 

Kaşki ben olsaydım kundağı koyan 

Kulunuz bu Aşık Rıizi efendlın 

Dragon ahvalin andan öğrendim 

Anda gördüklerin hem çek.diklerin 

Nakleyledi bir bir ol şehlevendim 

Bir eyyam hanemde· kaldı biçare 

Şefkat ile tlmar edildi yare 

Çirkibı mezellet içinden alub 

Şerefin iade eyledim yare 

İsmi şerifini diyemem anın 

Bini bir paraya yoksa bühtanın 

Kundakcı aralar ziri barike 

Başına belalar yağar oğlanın 

Huyumdur duramam yazmasam olamaz 

Müslüman laz oğlu o mü•!'mel ııehbaz 
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Düşmeden Dragon nim o kahveye 

Hallac idim didi o şiihi dilbaz 

Ustam Köroğlunun Ayvazı ·idim 

Velikin kiymetü kadrim bllmedim 

Hayta hezeleye uydurub ;_yak 

Dragonda buldum bir gice kendim 

Esrar ile kumar sözün doğrusu 

Ademde iffetli namus oğrusu 

Beş parasız kaldım beş gün içinde 

Hararet söndürdü buzluca lıir su 

Fes pantol pabuçla fermene cebken 

Kuıııarda soyuldum hep mastor iken 

İşte çul çaputla ayaklar çıplak 

Sarıkız da oldu başda fesleğen 

TARİH 

Hallac Ayvazı pırpırı haylaz 

İffetin 'hem aklın yitirmiş palaz 

Yazdım yitirdiği cevherle tarih 

«Yakdı Dragonu deli çakır Iaz )) 

180 (1882) 

Bibl.: Razi, Defter; Vasıf Hiç, Not. 

DRAGOS DERESİ - 10 kilometre kadar 
uzunluğunda bir. deredir, Yakacığın kuzeyinde
ki dağlardan çıkar, Soğanlı Dağı · ile Maltepe 

408 

Dağları arasmdaki vadiden geçerek Dragos Te
pesi ile Maltepe arasında Marmaraya dökülür; 
Yakacık ve Soğanlı köy !erinin kuzeyinden ge
çen yukarı kısmı Soğanlı Deresi adını taşır, Taş 
köprü mevkiinden sonra da Dragos Deresi ismi
ni alır; yaz aylarında kurur (B.: Dragos Tepesi). 

Silim ERDEM 

DRAGOS TEPESİ - Anadolu yakasında· 
Marmara kıyısında Maltepe ile Kartal arasın
dadır; deniz sathından yüksekliği 107 metredir. 
Asırlar boyunca gayri meskun ve fundalıkla 
kaplı olarak kalmış bu tepenin bu yabancı adı 
1947 yılında değiştirilmiş, tepeye, Kocaeli Ya
rımadasının hükümdarlığı zamanında fethedil
di Sultan Orhan'a nisbetle «Orhan Tepe» adı 
konmuşdur. Yine o 1947 yılmda zamanın ileri 
gelen simaları tarafından «İstanbul Ankara Ev
leri kooperatifi» adı ile bir kooperatif kurul
muş, bu kurum da hazine arazisinden olan Dra
gos Tepesini (Orhan Tepeyi) satın alarak par
sellemiş ve üyelerine dağışmışdır,. bu suretle de 
tepenin imarı ve iskanı başlamışdır; yollar açıl
mış, açılan yollar asfaltlanmış, dağıtılan arsa
lara güzel güzel binalar, villalar yapılmış, tepe
nin zirvesine de çam ağaçları dikilmişdir ki 
1967 yılında bir çam korusu halini alımş bulu
nuyordu; tepeye 6 kilometre mesafeden de iç
me suyu getirilmişdir. 

Tepenin Adalara ve Marmaraya bakan güzel 
bir manzarası vardır. Tepenin iç, doğu eteğin-

den geçen tren yolu üze

MAL ,EPE OAĞLAR/ ' . 

rinde de · Cevizli adı ile 
bir i'stasyon kurularak 
Drogosun . şehir ile ana 
treni bağı temin edilmiş
dir. (B.: Maltepe Ceviz-

. Dragos Tepesi ve civarı 
( Eşı;:ef Bey _haritasından) 

YA~PK ,. ,. .. 
•• 

lisi). . 
1967 de· tepenin kuzey 

bölgesinden gayri tara
fı · tamamen iskan edil· 
miş bulunuyordu; deniz 
kenarında da tepe sakin
lerine mahsus özel bir 
plaj bulunuyordu. 

Denize karşı akşam 

manzarası çok güzeldir. 
Semt sakinleri yazın her 
akşam Mor Kayalar mev
kiinde toplanıp gurubu 

· · seyrederler. . , 
Salim ERDEM 
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DRAGOS TEPESİ KIR GAZİNOSU -
Dragos Tepesinde son zamanlarda bir de kır ga
zinosu açılmışdır; ve bu gazinoda 1967 nisanı

nın son günlerinde bir cinaret işlenmişdir. Mal
tepe civannda manavlık yapan bir delikanlı ya
nında gene bir kadın ile . gelmiş, bir müddet 
sonra bir işini hatırlayarak gazinodan kısa bir 
müddet için ayrılmış ve dönüşünde gene kadı
nın gazino garsonu ve komisi tarafından tecil.~ 
vüz edilmek üzere civardaki fundalığa cebirle 

. sürüklendiğini görmüş, kadını kurtarmak için 
koşmuş, gazino uşakları bu sefer de kendisine 
sp.ldırınca bıçağını çekerek mütecaviz garsonu 
öldürmüşdür. Vak'a bu huzur yerinin ilk ci
nayetidir. 

DRAGOS YALISI - Anadolu yakasında 

Dragos Tepesi ile Maltepe arasmdaki yalı bo
yunun adı; yakın zamana kap~ bu yalı bo
yunda İstanbulun en güzel bostanları, sebze 
bağçeleri bulunmakta idi; bu bostanların bil

hassa sırık domatesleri, havucu ve pırasası çok 

meşhurdur. Son yıllarda sanayi bölgesi olmuş, 
bostanların yerine fabrikalar kurulmuşdur; · bir 
kereste fabrikası, üç un fabrikası, Vinileks fab
rikası, AGA fabrikası bunlar· arasındadır. Bu 

yalının Nafia İskelesi adı ile büyükce bir is

kelesi vardır. Bu yalıdf'. ancak bir kaç bostan 

kalmış bulunuyordu (ocak 1967). 

Silim ERDEM 

DRALDEDENİN DÜDÜĞÜ - Giyim ku

şam üzerine halk ağzı deyim; «Kışın yaz kılık 
kıyafeti ile dolaşma» yerinde · kullanılır, mese
la baba zıpır oğluna çıkışır: «- Oğlum .. pal

tonu giysene, atkım alsana, bu havada Dral 

Dedenin Düdüdğü gibi sokağa çıkılır mı!. .. ». 

Dul kadın da bir işde çalışan hoppa kızına hi
tab eder : «- Eline geçeni fantaz.iyeye verdim .. 

işte kış geldi, kaldın mı Dral Dedenin Düdüğü 

gibi !. .. ». 

DRAMALI. - Bıçkın meşreb haneberduş 

hizandan dilber bir delikanlı olub 1877 de Top
kapusu civarında Şerbetci Odaları arkasındaki 
bostanda uygunsuz güruhundan Karanfilci 
Mevvlud adında biri tarafından bir içki alemi 
içinde katledilmiş, vak'a, cinayetin işlenJş şekli 

bakımından da emsali görülmemiş olduğu için 
İstanbulda büyük heyecan uyandırmışdı. Bir 
yıldan fazla güzel genci sözde himayesi altında 
gezdiren kaatil, aralarında çıkan bir münakaşa 
ve kavga sonunda Dramalıyı önce birkaç yerin
den bıçaklayıp ağır yaralamış, so~ra boğazına 
bir ip geçirerek ve bostan kuyusunun içine sa
larak kuyu içinde asmışdı. Kaatil kaçmış, mak
tulün de hüviyeti tesbit edilememiş, öldüren de 
ölen de mechul kalmışdı. Yalnız halk bostana 
«Kanlı Bostan» adını vermişdi. 

Cinayetden 36 yıl sonra, 1913 de Mahmud 
Şevket Paşanın katli üzerine halk arasında it
tfhadcılara karşı aşırı muhalif bilinenler topla· 
nıp sürgüne gönderilir iken yaıranımızdan Mer
venköylü Bitli Tevfik Efendi de Sinoba sürül
müşdü, hatta altı ay kadar da Sinob zındanında 
yatmışdı. İşte orada Karanfilci Mevlud adında 
bir kaatil tai:ıımışdı, yaşı altmışına yakın, İstan· 
bulda bir ihtiyar kadnı parasına tamah ederek 
öldürmekden idama bedel müebbed hapse mah
kum olmuş ve 12 yıl Sinob Zındanında kalarak 
1909 da af edilen bu adam, tahliyesinde İstan
bula dönmeyerek Sinobda mahbushanede kah· 
vecilikle yerleşib kalmışdı. Tevfik Efendi de 
zındandan çıkıp sahilde İstanbul usulü ·bir mey
hane açıp işletmeye başladığında Karanfilci de 
onun gedikli müşterilerinden biri olmuşdu. Bir 
gece aşırı sarhoş olarak düşmüş ve başından 
ağır yaralanarak bir kaç gün sonra ölinüşdü. 
Müşterisi olmak dolayısı ile hastalığında ziya
retine giden Tevfik'e: ·«Bak Tevfik Efendi!. ben 
on yıl ara ile iki kan işledim, birinin cezasını 
on iki yıl zındanda yatarak çekdim, ilk cinaye
tim mechul kaldı, fakat onun cezasının hala çe
kiyorum .. tam otuz altı otuz yedi yıl oluyor, ka
nadımın altına girmiş, velinimet kapusundan 
kaçarak itlik yolunda koşan ayağıma ayak uy
durmuş Dramalı denilen bir genci hiç yüzünden 
bir gece bostanda bıçakladım, so11ra boğazına 

ip geçirib bostan kuyusuna salıb asdım; delikan· 
lınm kuyuya salarken: - Kıyma bana Mevlud!.. 
diye inleyen sesi hala kulaklarımda.. kırk yıla 
yaklaşdı peşimi bırakmadı.. o gece senin mey
haneden çıkarken de karşımda Dramalının ha
yalini gördüm, şaşırd~ ve düşdüm ... » diye 
müdhiş bir · itirafda bulunmuşdur. 

Tophane ketebesinden Üsküdarlı halk şairi 
Aşık Razinin de .«Dramalı» diye anılmış bir 
manzumesi var.dır; Razi destan edMı manzume
sine şu ·notu eklemişdir : 



DRAMA SOKAĞI 

«Peder merhumun gaayetle mahremi olub 
Vefada Büyük Kovacılar Hamamı kurbinde ko
nak ve hademe uşak sahibi havlucu ve peşte
malcı esnafından Bursalı Tahir Efendi derler 
cemal aşıkı bir zat vardı. Dramalı Galata hane
berduşanından bir hiz bıçkın iken Tahir Efen
di mürüvvet gösterib anı konağına alarak giy
dirib kuşatıb adam içinde dolaşacak kılığa sok
muşdu, fakat oğlan nankör çıkarak o alice
nab velinimet kapusu11dan firar etmiş, her ne 
kadar bir kaç ay sonra peşiman olub affını ta-. 
leb ile gelmiş ise de muhabbet ve kabul görme
yib konağa alınmamışdır. Destan Tahir Efendi 
ağzındandır .. ». 

DESTAN 

Bıçkın nümayişi tam meşrebimce 

Gönül kapdırdım da o serkeş gence 

Alub şahin başın kaçdıkda o yar 

İstanbul lıir kazan ben oldum kepçe 

-Bir şıihi şehlevend pırpın afet 

Anda tamam olmuş hüsnü letafet 

Kalyoncu kesimi kılık kıyafet 

Tarif idem size inceden ince 

Dramalı dirler şıihi tatınaze 

Mürüıik civandır tazeden taze 

Serde acem şalı tam üç end'a.ze 

Şıkırdım dilberim esmerdir tence 

Dayı viiri adım atııı kıvrak 

Çekiç gibi g'tim güm ya tırak tırak 

Yalın ayaklarla topuk vurarak 

Giriyor rüyôma -ol çakırpençe 

Kakülü reyhandır perçemi sünbül 

Sinem kafesind,e sanırdım bülbül 

Itrı füsünkarı seher vakti gül 

Yasemin ya ıebl>O kokard~ gece 

«Yeşiller giydikde tıitil gıiyii» 

«Siyehpıiş oldukda Kabei ulyb 

Gel gör yaraşan da o selv1 boya 

Ak side bez donla bir gömlek bence 
1 

Belinde bir futa c Dramalı 

Uryan görenlere· bir de sormalı 

Yeşildirek ve hem Yıldız, Yamalı 

Görmüş mü emsalin sakil sürince 

Firar ettiği bir tızmantırıl it 

Yeni yakasında dizi dizi. bit 

Yağlı kara yanar çaksan bir kibrit 

Ariınçün yiresi oldu derince 

Guli beyabandır şeklü şemail 

Bir kabi<hül vecih zehri helihil 
Vacibülkatle ·o şeb ola mail 

Affı ne mümkünd~r dönüü gel:nce 

tSTAN.PUL 

Karanfilci Mevludun feci şekilde öldürdü
ğü gene ile şanında Aşık Razi tarafından des

. tan yazılmış· Dramalının aynı delikanlı olduğu 
aşikardır. 

Vasıf HİÇ 

DRAMA SOKAĞI - 1934 Belediye Şehir 
Rehberine göre Üsküdar İcadiye semti sokakla
rından; semtin güney-doğu tarafında İmam Ga
lip Sokağ1 ile İcadiye - Bağlarbaşı yolu arasın· 
da uzanır; Kurtçelebi ve Ayarcıbaşı sokakla
rı ile dört yol ağızları yaparak kesişir (1934 
B.Ş.R. Pafta 27); yerine gidilip şu satırların ya~ 
zıldıği sıradaki durumu tesbit edilemedi (mart 
1967). 

DRAMA TÜRKÜSÜ - «Debreli Hasan 
Türküsü» diye de meşhurdur;. Reşad Mimaroğ:
lu'nun bir yazısına· göre bu türkü geçen asrın 
ikinci yarısında İstanbul'da Tırnavalı Karaoğ
lan Dimitri diye meşhur bir tanburi tarafından 
bestelenmiştir (B.: Dimitri, Tırnavalı Karaoğ

lan, Cild 8, sayfa 4589). 

DRAZ (Tarık) - «Makina yüksek mühen
disi; 1909 da İstanbulda doğdu, babası (bir _dev
rin meşhur iş adamı· zenginlez:inden) Sabur Saı
mi Bey, annesi Zeynel Server Hanımdır; Tatbi
kat ilk okulunda, St. J oseph Fransız ortaokulun
da, Robert Kolejde (1928) okudu; yüksek tahsi
lini Londrada Mühendislik Fakültesinde yaptı 
(1934); memlekete döndükten;_ sonra İstanbul 
Belediyesi Atölyeler Müdürlüğünde (1936-1939) 
Ford Motor Co. Export İnc.'in Tophanedeki ser-_ 
vis ve satış daireleri şefliğinde (1939-1942), Sul
tanahmed Erkek Sanat Enstitüsü tatbiki meka
nik öğretmenliğinde (19"44-1948); Sümerbank 
İplik ve Dokuma Fabrikaları müessesesi'- enerji 
müdürlüğünde (1948), aynı bankanın Alım Sa
tım müessesi dış alımlar şubesi müdürlüğünde 
(1948-1949), Karayolları bölge müdürlüğünde 

(1949-1956), ve Nafıa vekaleti m:ıntaka teknik 
murakabe d~iresi reisliğinde bulundu. 



ANSİKWPEDİ.Sl - 4741 - «D» RESİM GRUPU 

«Şefika (Erman) Hanımla evlidir, Mehmed 
adında 1941 doğumlu bir oğlu vardır. İngilizce, 
fransızca bilir; Avrupanın bir çok memleketini 
dolaşmış gö~üşdür. Bir silah koleksiyonuna 
sahibdir; tenis, futbol ve basketbol"sporlarını se· 
ver, Moda Deniz kulübü üyesidir» (Kim Kim
dir Ansiklopedisi, 1962); 

«D» RESİM GURUPU - Türk resim san'· 
atında, 1928 yılından itibaren bazı yeni hare· 
ketlerin ve cereyanların başladığı görülmekte
dir. Bu kıpırdanışın başlangıcını aynı tarihler
de A vrupadan dönen ve batının yeni görüşlerini 
Türkiye'ye getiren genç bir sanatkar zümresi
nin kurmuş olduğu «Müstakil Ressamlar ve 
Heykeltıraşlar Birliği» meydana getirmiştir. 

Bu birliğin kurulmasını müteakip, 1933 yı· 

lı Eylülünde Zeki Faik lzer'in Cihangirdeki evin
de «D Gurupu» ismi altında yeni bir ressamlar 
topluluğu teşekkül etmiştjr. 

Beş ressam ve bir heykeltıraşın kurduğu bu 
gurupa; alfabenİın dördüncü harfinin verilişinin 
sebebi, Türkiyedeki resmin dördüncü merhale· 
sini temsil etmiş ·olmalarmdandır. 

Gurupun kurucuları ressam Nurullah Berk, 
Elif Naci, Cemal Tollu, Zeki Faik !zer, Abidin 
Din,o ve heykeltraş Zühtü Müridoğludur. Za· 
mania topluluğa Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eren 
Eyüboğlu, Arif Kaptan, Eşref Üren, Sabri Ber· 
kel, Halil Dikmen, Turgut Zaim, Salih Urallı, 
Hakkı Anlı, Fahrünisa Zeid ve heykeltraş Nus
ret Suan dahil olmuştur. 

D Gurupu, resmi· bir teşekkül olmadığı gibi 
bir ekol de değildir; ve ayrıca mensupları da 
herhangi bir janrın temsilcileri olmamıştır. Hep
si ayrı ayrı birer üslub ve kişiliğe sahip olan D 
gurupu sanatçılarının resim yapmak, sık sık _ça
lışmalarını sergilemek ve memlekette o zaman
lar durgun olan san'at havasını harekete getir
mek başlışa gayeleri idi. Böyle olmasına rağ

men efkarı umumiye de ve hatta hükümetçe res-
mi bir teşe_kkül imiş gibi tanındılar. · 

D Gurupu sanatçıları •Müstakil Ressamlar 
ve Heykeltraşlar Birliği»nin açmış olduğu inşa-, 
cı ve şekilci yolda yürümekle beraber, batının 
modern san'at cereyanlarını daha büyük bir ce
saretle takip etmişlerdir. Bundan başka gurup, 
resmin sadece çizgi ve renkten ibaret olmıya
rak, empresyonist ressa~lar da olduğu gibi ha
cime, plana ve boyaların-yayılmamasına, darbe· 

ler halinı:le vurulmasına ehemmiyet verilmesi 
icab ettiğini ileri sürmüş, eserlerinde bu husus· 
ları tatbik etmiştir. Bu arada burada Leonardo 
da Vincinin •Resim sadece göz işi olmayıp, dü
şünce eseri olması lazimdır» sözünü hatırlamak 
çok yerinde olacaktır. 

D Gurupu sanatçıları Türk resminin daha 
hareketli, daha canlı ve düşünce bakımından 
daha kuvvetli bir _hüviyete bürünmesini ve bu
nun içinde kübizme ehemmiyet verilmesini isti
yorlardı. Esasen bu guruba mensup olan res
samların hemen hemen hepsi Faris de Andre 
Lhote, Fernand Leger, Gromaire gibi kübist res
samların atölyelerinde çalışmışltırdı. 

D Gurupu sanatçıları ilk sergilerini 8 Ekim 
1933 Pazar günü saat 15 de İstiklal caddesinde, 
Tünel civarındaki Narmanlı Hanı yanında bu
lunan Mimoza Şapka Mağazasında açmışlardır. 
Resmin alfabesi olan desene tahsis edilen bu ;lk_ 
sergide teşhir edilen resimlerin o zamanki· an
layışa göre değişik bir stilde oluşundan, san'at 
çevrelerinde büyük bir alaka ve aynı zamanda 
reaksiyon uyandırmış, basında da uzun tartış· 

malara yol açmıştır. Yine aynı kadro ile açtık
ları ikinci sergileride büyük alaka toplamıştır. 
Bu· arada reaksiyon gösteren bazı · çevreler D ile 
başlıyan ne kadar kötü kelime varsa; Deliler, 
Düzenbazlar, Dalavereciler, Darkafalılar v.s gi
bi gurupa yakıştırmaktan da geri kalmadılar. 

Gurup üçüncü sergisini 8 Haziran 1934 de 
«Taksim gazinosunun köşesinde bu gün yıkılmış 
bulunan «Dağcılık Kulübü» nün ahşap pavyo
nunda, dördüncü ~ergilerini de 27 Aralık 1934 de 
Beyoğlunda Galatasaraylılar Yurdunda açmıştır-

Memleket içi faaliyetlerinden ayrı olarak 
D Gurubu 1935 yılında Atina, Bükreş, Budapeş
te, Moskova, Leningı:rat, Viyana gibi. Avrupanın 
kültür merkezlerinde birer sergi açarak, millet
ler arası san'at çevrelerinde -ve basında büyük 
yankılar uyandırdılar. 

Bu günkü Dormen Tiyatrosunun giriş kapu
sunda açılan beşinci sergi, gurupun en· ziyade 
rağbet gören sergisi olmuştur. 

Bundan sonraki sergilerin hemen hepsi bü
yük ilgi ile -karşılanmış olduğu halde 1947 yılı 
Ekiminde Fransız konsolosluğunda açılan 15. nci 
sergi, ressamların birlikte açtıkları son _ se.cgile
ri olmuştur. Bu tarihten sonra gurup üyelerinin 
herbirinin şahsi, özel sergiler açmışlardır. Bun
dan D gurupunun dağılmış olduğu hükmü de 
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çıkarılabilir, fakat aydın netice olarak D Guru
pu sanatçılarını, memleketimizde modern resmi 
tanıtan ve sevdireri ilk resim fedaileri kabul · 
edebiliriz. 

. Erd~m YÜCEL 

DUACI - Eski müslüman esnaf teşkilatın
da, birer . loncada. t~planmış çeşidli esnafın ba
şında bulunan kimselerden birinin ünvanı; va
zi_fesini, kelimenin lugat manası açıkça göster
mektedir. 

Duacılar, esnaf arasında salih kimse olarak 
bilinmişlerden seçilirdi. Bir çırak kalfa, bir kal
fa da usta olacağı zaman yapılan ananevi mera
simde duaları bu duacı okurdu. 

Berber esnafında ise, bu rrıerasimde son bir 
gösteri imtihanına tabi tutulan çırak yahud kal
fa evvela Duacıyı tıraş ederdi; tıraştan sonr1 
da Duacı o gence mesleki ahlak üzerine nasihat
ta bulunurdu. 

Eskiden müslüman esnaf, her sabah dükka
nını· bir dua okuyarak açardı; çarşı boylam:da 
bu sabah suası toplu olarak yapılırdı, ve o za
man duayı, o çarşı esnafı arasından yaşlı ve Sa
lih bir kimse okurdu; hazan da bu vazifeyi o 
çarşının bulunduğu mahallenin imamı görürdü. 

Osman Nuri ERGİN 
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Duıitepe Mahallesi 

(1984 Belediye Şehir Rehberinden) 

DUACI SOKAĞI --,- 1934 Bel~diy~ Şehir 

·. Rehberine göre Üsküdar kazasının Kısıklı na

hiyesinde Çamlıca Sokaklarından; bu sokak is.,, 

mi alfabetik indeksde yazılı olduğu halde adı ge
çen rahberin bu bölgeye aiö paftasında buluna

madı (19Ş4 B.Ş.R. Pafta 28), yerine gidilip ara

ma imkanı da olmadı (Ocak 1967) . 

DUA. MEYDANI - Eskiden müslüman es
naf her sabah dükkanını bir dua okuduktan son
ra açardı; zamanımızda da müslüman esnafın 
büyük çoğunluğu, bir dua okumasa bile, dük
kanın kilidini, kapusunu muhakkak ki besmele 
ile açar. Eskiden çarşı boylarında ise bu sabah 
duası esnaf tarafından toplu olarak yapılır, ve 
duayı içlerinde11 salih kimse olarak tanınmış bi
ri okurdu ki ona da ayrıca «duacı» denilirdi (B.: 
Duacı). İstanbulda Büyük Kapalı Çarşıda. ise. 
bu sabah duası, Çarşının _ «Dua Meydanı» deni-, 
len yerinde yapılırdı; «Dua J.\'Ieydahı»,. Zenne
ciler Sokağı, Feracaciler Sokağı, Fesciler Cad
desi ve Yağlıkcılar Caddesi'nin kavuşak nokta
,sı olan yerdir (B. : Büyük Kapalı Çarşı, cild 6, 
sayfa 3290)·. 

Osman Nuri · ERGİN 

DUA.TEPE MAHALLESİ - Şişli İlçesi ma
hallelerinden; Cuı:phuriyet, Paşa, Feriköy, Boz
kurt mahalleleri ile· çevrilmişdir; sınır yolları 
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şunlardır : Şişli Deresi Sokağı, Ergenekon Cad- . 
desi (Cumhuriyet mahallesi ile), Ortanca Soka
ğı· (Paşa Mahallesi ile), Yay Meydanı Caddesi
nin bir kısmı, Lala Şahin Sokağı, Feriköy Ba
ruthane Caddesinin bir kısmı (Feriköy Mahal
lesi ile), Kurtuluş Caddesinin bir kısmı (Boz
kurt Mahallesi ile); İç sokaklar şunlardır: Şah
merdan Sokağı, Karabiber Sokağı, Barutçular 
Sokağının bir kısmı, Keşfi Efendi Sokağı, A vu-

. kat Caddesi, Evranoszade Sokağı, Lala Şahin 
Sokağının bir kısmı, Şahadet Sokağı, Çoban-_ 
oğlu Sokağının bir kısmı, Yemişli bağçe Sokağı, 
Şahab Sokağı, Kuyu Sokağının bir kısmı, Sa
vaş Sokağının bir kısmı, Bozkurt Caddesinin bir 
kısmı (1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta 
18/156). 

Bu mahallede 1 Rum ortodoks kilisesi (Ayii 
Apostoli Kilisesi), 1 ermeni kilisesi, 1 ermeni 
okulu, 1 dispanser, 1 polis karakolu, 295 ev, 197 
apartıman, 181 dükkan vardır. 1960 sayımına 
göre nüfusu 2656 erkek ve '2431 kadın olmak üze- . 
re 5087 kişidir. Bu satırların yazıldığı sırada ma
halle muhtarlığmda emekli polis ·Bay Nuri Atay 
bulunuyordu (ekim 1~64). 

Hakkı GÖKTÜRK 

DUATEPE SOKAĞI - 1934 Belediye Şehir 
Rehberine göre Kadıköyünde Yeldeğirmeni sem
ti sokaklarından; Yeldeğirmeni Sokağı ile de· 
mir yolu boyu arasına uzanır, demir yolu ta
rafındaki başı yarma sed üstündedir; Taşlıbayır 
ve Kırkahvesi sokakları ile kavuşakları vardır, 
Karakolhane Sokağı ile dörtyol ağzı yaparak 
kesişir (1934. B.Ş. R. Pafta '29); yerine gidilip 
şu satırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit 
edilemedi (Ocak 196.7). · 

DUBARA - «Dilimize farsçadan alınmış 
bir mürekkeb isim; farca söyl~nişi «düb~re», 
dü=ki, bare, tavla oyununda iki zarın da benek
li gelmesi; halk a~nda ,«hile, .oyun» anlamın
da kullanılır, bu anlamda hilekara da Dubaracı 
denilir» (Şemseddin Sami, Kaamusu Tür ki). 

Gönül verelim gaayet bıı.ıkın bir yare 

Aşıkından kaçıb gider ajyare 

Galatanın şıkırdımı besbelli 

- t,i gücü cevrü cefa dııbire 

• •• 
Bir kayıkı.ıı şuh dilberi 

Göreli oldum müşteri 

Dubaracı o ı.ıapkınıın 

İtti beni pek serseri 

DUBARACI SOKAĞI - Boğaziçinde Ar• 
navudköyüİıün sokaklarından, Dü.zyol Sokağı 
ile Arnavudköyü Caddesi arasında uzanır; Ka
rakavak, Eğlence, Abdulhakmolla Sokaklar ve 
Francelacı Caddesi ile dört yol ağızları· yaparak 
kesişir (1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta 21/2). 
Arnavudköyü Caddesi tarafından gelindiğine gö;. 
re, bir araba geçebilecek genişlikte, paket taşı 
döşeli, hafif dikçe bir yokuş olarak başlar, F:ran
celacı Caddesini aşdıktan sonra kaba taş döşeli 
daha dik bir yokuş olur; 2-3 katlı ahşab ve beton 
evler arasından geçer; 1 mobilyacı, 1 gazocağı-

. bisiklet tamircisi vardır; kapu numaraları 1 - 39 
ve 2 - 68 dir (mayıs 1966). 

Hakkı GÖKTÜRK 

DUCOİN (Jacqueline) - 1965 ile 1966 ara
sında 22 yaşında bir Fransız kızı, 1965 yılı ey
lülünde memleketinden maceracı bir turist ola
rak çıkmış ve oto-'stop yaparak yedi ayda Pakis
t;ma kadar gitmiş ve oradan yine Türkiye yolu 
He dönerken Bursada 600 liraya bir doru at sa
tın almış, ve bir «Atlı turist kız» olmuşdur; Bur
sadan İstanbula atla gelmiş, Sultanahmedde 
oto-stopçu hırpani turistlerin misafir oldukları 
otellerden birine inmişdir; atını da otelin karşı
sındaki boş arsaya bağlayan Matmazel J a-cque
lin ertesi sabah (9 nisan. 1966) «Şeytan» adını 

verdiği atını yerinde . bulamayınca derin bir 
üzüntüye düşmüşdür; hadiseyi günün gazetlleri 
«cebinde on para kalmayan turist Fransız ki
zı atını çaldırınca memleketine yaya dönecek» 
diye nakletmişlerdir. Fakat iki gün sonra atın ça
lınmadığı öğrenilmişdir; gece bağından kurtu
lan hayvan İstanbul Vilayet konağı bağçesine 
kadar inmiş, bekçiler tarafından da Gulha.11e 
Parkındaki Hayvanat Bağçesine götürülerek 
muhafaza altına alındığı öğrenilmişdir; Jacque
lin Ducoin, şeytanına kavuşup parkdan Jeanne 
d' Arc kesimi saçları ile at üstünde çıkar 

iken halk tarafından alkışlanmışdır. 

Burhaned.Iin OLKER ., 

- DUDAK BOYASI, TİPE GÖRE EN UYGUN 
DUDAK BOYASINI (RUJ'U) SEÇME MÜSA
BAKASI - Fransız Güzellik Mustahzarları Sa· 
nayiinin temsilcileri, Fransanın en ileri gelen 
yüz kadar moda yazarı ve gazetecisine 12 deği
şik tonda ruju (dudak kırmızısını) tanıtmak için 
İstanbulda bir müsabakalı gece eğlencesi tartib 
etmiş, özel bir uçakla Parisden İstanbula gelen 
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52 modacı ile 48 gagzeteci, ve İstanbulun yük
sek sosyetesine mensub davetliler ve İstanbul 
basını temsilcileri 20/21 eylül 1966 salı/çarşam
ba gecesi Beylerbeyi sarayında, ta besabah, ga;.. 
zetelerin tarifi ile bir «1001 gece hayatı» _yaşa
mışlardır. 

Türkiye lehine turistik propaganda bakımın
dan ne gibi ciddi faydalar sağladığını kaydede
mediğimiz bu acaip gece eğlencesi ve yan_şma
smın istanbuT basinına aksetmiş satırları ):)u 
tarih kütüğüne alıyoruz; ilk haber şudur : 

«7 eylül 1966 - Dünyanın en güzel du.dağı 
İstanbulda seçiliyor : Fransız Scad firmasının 
Corolle (Ko:ı;ol) isimli yeni bir rujun dünyaya 
tanıtmak için tertip edeceği bu gösteriye katıl
mak üzere özel bir Karavel uçağı ile Türkiyeye 
gelecek _olan 100 kişilik grupda Fransanın en 
meşhur kadın ve moda yazarlarından 48 gaze
teci, modacılar, mankenler· ve henüz ismi açık
lanmayan bazı tanınmış şahıslar bulunacaktır. 

«20 eylül salı .günü Yeşilköy'e varacak olan 
grup, hava alanında Mehter Takımı· tarafından 
karşılanacaktır. Aynı gece «S_ait Halim Paşa Ya-

. lısında» büyük bir ziyafet verilecek ve yemekten 
sonra Bulgaristan'dan ithal edilen. yüzden faz
la çeşit ikiyüz bin lira değerindeki güller ara
sından; misafir ve yerli gazetecilerden kurulu 
jüri tarafından, · en güzel renklisi seçilecek ve 
sonra da, yine yerli ve yabancı mankenler ara
sında bu seçilen renge en yaklaşık renge boya-

. lı, en güzel dudak tespit edilecektir. Ve dünya
nın en güzel dudağını süsleyen bu renk 1966-67 
yılı dudak rengi ilan olunacaktır. 

«Yeni rujlarını lanse etmek için iki milyon 
liradan fazla para ·harcayacak olan «Scad» fir
ması temsilcisi, bu müsabaka için İstanbul'u 
seçmelerine, şon zamanlarda bilhassa Fraiısa'da, 
Türkiye'ye karşı duyulan ilginin · sori ·. derece 
artmış olmasından ileri geldiğfoi söyiemişdir~. 
(Hürriyet Gazetesi) 

• · Bu ilk haberden soıira bazı değişiklikler ol
muş, kırmızı güller Bulgaristandan ithal edile
cek yerde İzmir'den getirilmiş ve beklenilen 
muhteşem yarışma ziyafeti Said Halim Paşa ya
lısı yerine Beylerbeyi Sarayında verilmişdir. 
Aşağıdaki . satırları günlük basından. alıyoruz : 

«Kırmızı rengin en· güzel tonlarının Türk 
güllerinde bulunduğunu kabul eden Fransız 
S.C.A.D. Gjizel1ik Müstahzarları Sanayii men
supları, Beylerbeyi Sarayında.önceki gece, Fran
sa'nın en ileri gelen yüz kadar moda yazarı ve 
gazetecisine, 12 değişik tonda ruju tanıtmış
lardır.»· 

Fransa Radyosu ile televızyonundan ve bü
tün Avrupa'nın iki saatlik bir program boyun
ca seyredeceği, binbir gece masallarını hatırla· 
tır davette, «Allaıh Allah» naraları atarak orta
ya çıkan pehlivanların Fransız kadınlarını he
yecanlandıran yağlı güreşi, Karagöz oyunu ve 
Fransız erkeklerini çılgınca coşturan Türk d_an
sözlerinin kıvrak oyunları, misafirlere birer bi~ 
rer takdim edilmiştir. 

«Gecede tertip edilen «Tipe göre en uygu~ 
ruju seçme» müsabaka oyunu için iki aydan beri 
İzmirde yetiştirilmekte olan çeşitli renklerde, 
15 bin kadar gül getirtilmiştir. İstanbul, Anka
ra ve Samsun Orgunlaşma Enstitülerinin, mi
safirlerin hayranlığını' kazanan, modernize edil
miş Türk motiflerinden kendi hazırladıkları 

milli kıy afetleri teşhir eden 12 güzel ma:nkeni, 
misafirlere 12 değişik tonda gül gösterm:şlerç;lir. 

«Bu arada misafirler de, İstanbul sosyetesi
nin en tanınmış ailelerinin kızlarından seçilmiş 
olan 12 kişilik bir diğer manke11leı grubunun 
«Tipine uygun gide~ek» rengi_ elinde tuttuğu gü
lün tqnu ile temsil eden her güzeline en uygun 
olan ruj rengini bulmağa çalışmışlardır. 

«Oyun sonunda e~ doğru neticeyi verebi· 
_len _«Expresse» gazetesinden Fr-~a de Mailly, 
«Elle» mecmuasından Pa{:ha:-Beyian ve«Bonnes 
Soirees» den Franncaine Gaubert adlarındaki üç 
genç moda yazarı. ~rasından «Körebe» oyunu ile 
seçilen Matmazel Gaubert'e S.C.A.D. sanayii 
mensupları tarafından· som altından birgül he
diye edilmiştir. 

«Bir ara manken genç kızlar, kendilerine 
saatler geçtiği halde yemek verilmediğini ve aç
lıktan bayılacaklarını ileri sürerek oyundan ay~· 
rılmak istemişlerse de vaziyet derhal düzeltil
miş ve · gönüllü menkenlerimize bol bol döner
li pilav getirilerek· karınları doyurulmuştur. 

«Geceyi organize eden, Fransiz Hükümet ve 
özel Sektörün bir araya gelerek kurmuş olduk
ları «Havas Ajansı» ·mensupları: -Sosyal m.ü
na,sebetler gayesiyle tertiplenen bu geceden son• 
ra Topkapı ,filminin . Topkapı Sarayı üzerinde 
yaptığı etki gibi Beylerbeyi Sarayı da daha çok 
tanınacaktır!.. demişlerdir. 

«Beylerbeyi Sarayındaki geceye_ katılan ta
nınmış moda yazarları ve gazetecilerden her bi
ri Fransızların 250 bin lira harcıyarak sarayda 
tertip ettikleri dı:vetten başka İstanbul şehri ve 
Beylerbeyi Sarayı hakkında da yazılar yaza· 
caklarını söylemişlerdir.» «~ürriyet, ·Gazetesi» 

R. E. KOÇU Ankara Yeni Tanin Gazetesine 
yazdığı günlük . fıkralardan birinde övülen . bu 
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geceyi «B·eylerbeyi Sarayı Rezaleti» başlığı ah 
tında şöyle tenkid etmişdir : 

«Kervansaraylar, Çınar Otelleri, Divan 
Otelleri, Konak Otelleri, Hiltonlar niçin ya

pıldılar? .. 
Turistler ıçın, yerli mil'yonerler için, yük-

sek hayat toplantıları için, yine o alemin dü
ğünleri, defileleri, falanları filanları için ... 

«Bu oteller dururken bir Fransız dudak bo- . 
yası müessesesinin reklam defilesi Beylerbeyi 
Sarayında yapılmaz! .. Yersiz, uygunsuz, gülünç, 
acınacak yardakçılıkdır. Olmuş bitmiş vaka için 
suçlu aramayacağım. 

«Saraylar bir us'ul, edeb dairesinde ve bek
çilerin fal taşı gibi açılmış gözleri önünde an
cak gezilebilir (B. : Beylerbeyi Sarayı, cild 5, 
sayfa 2690) 

«1967 rujlarına renk vereıi kırmızının en 
güzel tonlarının Türk güllerinde bulunduğunu 
kabul eden Fransızlar diyen bir palavraya ku
lak asarak Beylerbeyi Sarayının kapularını «du
dak boyası» etrafında toplanmış laubali kalaba
lığa şatafat gösterisi için açmak sadece buda
lalıkdır. 

_ «Laubali kalabalık dedim, başka kelime bu" 
lamadığım için, işte haberleri : 

Uwlii: Nırn Sofran _ 

Kırkpınar usulü yağlı güreş gösterisi -yapıl
dı, pırıl pırıl adeleleriy le sarmaş dolaş çıplak 
pehlivanlar Fransız ·kadınlarını çok heyecan
landırdı! .. ·· : 

Ve Fransız erkeklerini çılgınca çoşturan 

Türk dansözlerinin göbekleri! .. 
· - «Hayat Mec:µıuası:. -«.,Beylerbeyi Sarayının 

mufteşem sa,!onları belki :şimdiye kadar böyle 
garib bir geceye sahne olmamışdır .. » diy-0r. 

«Elbet ki görmemişdir .. O saray eski devir
de İmparatoriçele~i, .Prensleri, CumJ~uriyet dey
rinde de Atatürk'ün misafirleri devlet başkan
larına misaffrhane olmuşdur. 

«Böyle garib bir gece! .. ne de güzel tabir! .. 
Billu; ~vizeler altında· ve ipek halılar üstünde 
yağlı pehlivan _güreşdirmeyi; · Celal Şahine per
de. kurdurtup Karagöz . oynatmayi, · kir köşede 
d_öner kebab çevirtıniyi,' yaşlı erkeklerin gözle
rinı genç kıziara bağlatarak salon oyunu adı al
tında kör ebe soğukluğunu, Avrupa baskısı Bin
birgece Masalları _resimlerinde_aşırma ferace ile 
orta· oyununda zenne kırıt;ması ile hanı;m cilve
si kepazeliği Fransız dudak boyacılarının yerli 
göz boyacılarından başka kim düşünebilir?» 

İl'k müracaat edilecek yer olan makamı at· 
la tarak alınan izin_ ile yapılan_J3eyJerb~yi Sara.:. 

yındaki curcunalı 

toplantıya İstanbul'un 
~ , ·' ~ ,. . .. . . . . . . 

i ,j _ EJ El! n Er ı EJ 
Da rıl d, ... mL ı;ıü lüm b;ın :a ~iç _ba k 

saygılı ve .kültürlü va· 
lisi. Vefa Poyraz o ge
ce davetli olduğu hal
de münasib bir maze· 
.,ret sl:!rdi gitmemişdir; 

İst.mbulu temsil şa
nına değer harekettir. 
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Dııdııdilli Kantosu 

DUDU, TÜTİ ~ 
Papağan soyt,ınian _ bir 

-kuş; ismin aslı farsça 
olub fasih söylen:şi 

«tO.ti» dir, ·fakat asır

lar boyunca,. edebi me
tinler haric, «dudu» 
denilegelmiş ve hatla 

. halk · ağzında «Dudu 
Kuşu» denilmişdir. 

«Maruf kuş ki di
li insan dili gibi kalın 
olduğundan işltdiği 

hayvanatın ses~i tak
lid eder, ve hatta ta
lim ile lakırdı dahi te
laffuz ec:j.er» (Şemsed

din Sami, KaamO.su 
Türki). 
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Eylesen tôtiye tıilimi edayı keliınat 

Sözü insan olur ammi özü insan olmaz 

(Fuzuli) 

İşittiğini, yahud . talim ·edil'eni anlamadan 
nakleden, ösyleyen kimselere «dudu kuşu,. de
nilir. 

Aslı, esası olmayan uydurma laflara, cinli 
perili masallara «duduname» denilir, hatta «Du
duname» ismi ile meşhur bir de hikaye kitabı 
vardır. · · 

Güzel konuşan dilberlere, şirin sözlü güzel· 
lere «tutii guya» denilir; ·bu tabir sadece güzel 
şirin değil aşka gelip -konuşanlar hakkında da 
kullanılır; eski dilimizde çok ufak farklarla aynı 
anlamda «tıltii muciz beyan», «tu.tii şekergüf
tar» gibi tabirler de vardı : 

Tab'ı.riı ol ayinedir kim tıôtii gôyi olur 

Nakşohınsa lwhi icizmda la'Un sO.reti 

(Nevres) 

Suhım bir tôtii milcizbeymMbr himem üstadı 
Kalem bir kahramanı tifHndir dil silAhdan 

(Nef'I) 

Teni simini bir mir'atı pür envardır g(iya 

Lehi şirini tutii şe<kergti.ftardır ıtiya, 

(Seyyid Vehbi) 

Yeşiller giydijince tütii gôyiya benzersin 

Siyııhpilş oldujuiıca Kibei ulyiya ~ersin 

Kaçan kim · naz ile ak sade giysen ey semen simi 

Sadetde h-ı\sıl olmuş gevheri yektiya benzersin 

(Molla Huiıre,·) 

Aynı anlamda halk ağzında da «.dudu dilh, 
«Tuti.dilli» tabirleri vardır; nekaratında bu ta· 
bir geçen çok meşhur bir İstanbul türküsü var

. dır. ki Birinci Cihan Harbinin son yıllarında çık-
mış, yayılmışdır : 

Darıldınmı gülüm bana , 

Hiç bakmıyorsun· bu yana 

Danldmsa barışaJ.ım 

Kumru gibi koklaşalım 

Esmerim güzelim tılti dillim 

Ben yanıyorum, pok seviyonım 

Bir gün . nadim olacaksın 

Beni çok arayacaksın 

Ben ah edip eğladıkça 

Sen Allahdan bulacaksın 

Esmerim güzelim tılti dillim 
Ben yanıyorum, çok seviyorum 

Her zaman üzersin beni 

Yaramaz çapkın seni 

Benim biç günahım yok 

Başdan ıien çıkardın beni 

Esmerim güzelim tôti dillim 

Sen yanıyorum, çok seviyonım 

1908 meşrutiyetine gelinceye kadar, papa
ğan ile dudu İstanbul konaklarının hem süsü, 
hem de eğlencesi ola gelmişdi. Hatta bazı med
dahlar, zengin fakat yaşlı ve çirkin kocası ile 
ömrünü karartmak istemeyerek kendisine toy 
esnaf civanlarından yahud pırpırı güruhunun 
dilber civanlatından bir oynaş bulma hevesine 
düşmüş yosma hanım konusu ü'zerine kurduk
ları hikayelerine, konağın efendisine sadık ha
berci olarak bir papağan veya dudu koyarlar; 
ve onlara talimli taklidin üstünde bir zeka, hat· 
ta mılzib bir zeka verirler. 

Zamanımızda papağan ve duduya zengin 
evlerinde ender olarak rastlanır; bilhassa yeni 
zenginliğin aşırı mümayişlerinden biri olmuş

dur denilebilir. 
1958 de bir dudu kuşu satışı da mahkemeye 

intikal eden bir dolandırıcılık davası konusu ol
muşdur, aşağıdaki satırları Hürriyet Gazetesin
den alıyoruz : 

«Bir papağan satışından doğan dolandırıcı
Tık davasına dün Asliye · Ceza Mehkemesinde. 
bakılmıştır. Hüsnü Yılmazlar ~e İsmail Cambaz-· 
lar a.dlı iki şahıs bir Dudu Kuşunu Papağan di· 
ye Leyla adında bir genel ev kadınına· 1500 lira 
mukabilinde satmışlar; Leyl'a kuşu evine götür
düğü zaman ötmediğini ve konuşmadığım gör
müş ve Hüsnü ile İsmail aleyhine dolandırıcı
lık iddiası ile dava açmıştır. Duruşmada ehlivu- · 
kuf olarak kuşu tetkik eden Kamil Kuşdoğan, 
bu mevzuda ihtisas yapmış bir kimse olarak şun
Iarı söylemiştir. 

- Bu Dudu Kuşunun · büyüğüdür, adı da 
Durlağan'dır, Papağan sülalesinden gelir, aza· 
mi satış fiatı 250 liradır, iyi bir papağan üç bin 
liraya kadar satılabilir demişdir» (Hürriyet) 

DUDU - «Batı Türkçesinde isim. Eskiden 
Hanım yerinde ihtiyar kadınlara hitab edilen 
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tabir idi. Son zamanlarda yalnız ihtiyar hiristi
. yan kadınlara dudu denilmişdir. Ender olarak 
müslüman kadınlarına da dudu denilir» (Hüse
yin Kazım, Büyük Türk Lugatı). 

Hüseyin Kazım Beyin «hiristiyan» tabiri 
mübhemdir, İstanbulda · «Dudu» ünvanı yalnız 
ermeni kadınları için kullanılmışdır· (B. : Dudu 
Odaları). Ünlü dil bil'ginin, müslüman kadınları 
hakkında ender olarak dudu isminin kullanıl
dığını söylemesi de kifayetsizdir; müslüman 
kadınlarından dudu unvanı ile anılanl'ar,ayak 
takımı tabakasından çıkıp ken,dilerine «hanım» 
denilmeyen, fakat, yaş 've vakarları icabı sade
ce isimleri ile de hitab edilemeyen kadınlar ol
muşdur; bu gibi kadınlara ·mesela« Hatice ,Du
du», «Emine Dudu» denilmişdir. Eğer bu ka
dınlar mevki, servet sahibi biri ile evlenmiş ise 
semtlerinde, mahalleİerinde «Dudu Hanım» diye 
şöhret bulmuşlardır. 

DUDU ABDÜLLATİF MESCİDİ....,. (B.: Ab-
düllatif mescidi cild 1, sayfa 124). . 

DUDUABDÜLLATİF SOKAĞI - 1934 Be
lediye Şehir Rehberine göre Fatih kazasının Ka
ragümrük Nahiyesinde Mimir Sinan Mahallesi 
sokaklarından, Zenbilli Sokağı ile • Koca Sinan 
Caddesi arasında bir aralık sokakdır (1934 
B. Ş. R. Pafta 7 /86); yerine gidilip şu satırların 
yazıldığı sıradaki durumu tesbit edilemedi (ocak 
1967). 

DUDUBURNU - «Dudu, Tuti = Papağan 
soyun~an türlü çeşidleri olan meşhur bir kuş ki, 
dili insan gibi kalın olduğu için işitdiğLsesleri 
teklid eder, hatta talim ediHr ise lakırdİ dahi 
söyler» (Şemseddin Sami, . Kaam(ısu Türki). 

Duduburnu; tuti denilen ve · halk ağzında 
dudu diye meşhur kuşun gagasının kırmızım
tırak sarı renginin adı. 

Hangi kum~dan ve kesimi, yapısı ne ~içim
de olursa olsun bu renkdeki şalvarlar, entari
ler, feraceler, hotozlar, «Duduburnu Şalvar", 
«Duduburnu Entari», «Duduburrtu Ferace», «Du
duburnu Hotoz» diye isim almışlardır. 

Nar çiçeği şemsiye, Duduburnu Ferace 

Bir ak · yaşmak tutunmuş nakşi hayalden ince 

(Aşık R~zi) · 

Yakın geçmışın katlin tuvaletinde bir Ho
toz «Duduburnu» adını taşır. M, Zeki Pakalın 

«Osmanlı Tarih . Deyimleri ve Terimleri» isim
li eserinde «Duduburnu hotozıo maddesinde şun
ları yazıyor. : 

«Eskiden kadınlarm başlarına takdıkları 

(koydukları) hotoz nevilerinden birinin adı idi. 
Hatırı sayılır derecede büyük olan ermeni du
dularının· burunlarına benzediği için bu ad ve 
rilmişdir». 

Tuhaf, garib, fazla cesaretli bir yakıştırma
dır. Hotoz, kadın başının bir süsüdür; bir çeşi
dine böyle bir çirkin-.benzetişle isim takılması 
asla düşünülemez, kaldi ki iri burun ermeni ka
dınlarının da alam.eti farikası değildir. Dudu
burnu Totoz, yukarıda . da kaydettiğimiz 
adını, kumaşın kırmızımtırak sarı renginden 
almış idi. 

Renkli kumaşlardan · hotozlar genç kadın
lar . tarafından · taşınırdı. Geçen asır sonlar19da 
yaşamış Üsküdarlı Kalender halk şairi Aşık Ra
zi. duduburnu hotozlu yaşlı bir yosmayı .. şöyle 
hicvediyor : · · 

Hantmımın baştnda duduıburnu hotozu 

Aguuşune çekmiş bir gül ibildi horozu 

Oğlanın ad•mına çil çil altın ısayılnuş 

Aşmtşken çift otuzu yosmanın kokorozu 

DUD~ KADIN - Yankesiciler piri, üstadı 
bir kıbti ltadm; 1881 de mechul bir yerde doğ
muş, 1917 de 37 yaşında 1stanbula İzmirden ge
lerek ilk hırsızlığını yapmış ve 11 mart 1963 de 
Edirne kapusunda Sultan Mahallesinde Kalfa 
Sokağında kendi malı olan evde 82 yaşında öl
müşdür; ölüm döşeğine yatıncaya kadar faali
yette bulunan Dudu Kadının İstanbul zabıtasın-

Dudu Kadın 
(Resim : Ömer Tel) 

da sabıka fişinde 

800 vak'ası kayıdlı
dır ki ortalama he
sah ile iki aya üç 
vak'a düşer; son 
yirmi yıl içinde kız 
ve oğlan 250-300 çı
rak yetişdirinişdir. 
Hiç "evlenmemiş" 
dir; gönül işlerini 

pençesine geçirdiği 
toy ve · körpe oğ

lanlarla fuhuş yo

lunda hal etmiş 

1933 de ve 48 ya

şında iken 22-23 
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yaşlarında Karabiber lakabı ile meşhur Niyazi 
adında gaayetle dilber şıkırdım bir kıbtı şeh
baz~ aşık olmuş ve yirmi sene kadar onunla 
metres hayatı sürmüşdür ve jigolosu ayakdaş
ları arasında lakabından başk_a Dudunun Niyazi 
diye de tanınmışdır; Kadını tarafından yan
kesiciliğe süluk · ettirilen, akibeti bilinmeyen 
ve 1953 den sonra ~naç yankesicinin yanında gö
rülmeyen Niyaz_iden çocuğu olmamışdır. 

Dudu Kadının ölüm haberi yankesici aile
ler tarafından iskan edilmiş Kasımpaşadaki Ha
cıhüsrev Mahallesinde duyulduğu zaman derin 
bir teessür uyandırmış ve yankesiciliğe onun 
tarafmdan alıştırılan kırk kadın heinan Edirne 
kapusunda Kalfa Sokağındaki eve koşmuş, o 
geceyi orada beraberce ağlaşarak geçirmişler
dir; ertesi gün de cenaze erkekli kadınlı yüz ka
dar yankesici tarafından kaldırılarak Edirneka
pusu dışındaki mezarlığa defnedilmiştir. Dudu 
Kadın gasil ve tekfin edilmemiş ve cenazede 
sair dini merasim de yapılmamışdır. İstanbul 
zabıtasını yarım asır uğraştırmış bu facirei acu· 
ze çalınmış para ile yaptırılmış biri Kasımpaşa
da, biri Edirnekapusunda iki ev, ve yine Edirne
kapusunda üç katlı bir apartıman bırakmışdır. 

DUDU KADIN (Hamamcı) ~. Hicri 1300 
(M. 1882 - 1883) de Üsküdarda Büyük Hama
mın ·kadınlar kısmının tezah-çekmesinde · oturur 
güzelliği dilleı:.e destan olmuş gene bir dul ka
dın idi; evlenmek için pek çök isteklisi, hatta 
bunların . arasında ergen bekar uşakları vardı. 

Selmanağa Mahallesinde güzel bir evi olup hay
lice de parası bulunduğu söy !enen Dudu Kadın 
bütün evlenme tekliflerini red etmişti; meğer 
Bulgaristan muhacirlerinden Eskizağralı Ara
bacı Mestan adında güzel bir·.delikanlıya gönül 
verıp..iş. Arabacı Mestan da kaienderlerin yanıp 
yakıldıkları nevcivanlardan olup gaayetle mah
cub ve iffet ve ismet sahibi yahn ayaklı yarım 
pabuçlu oğlandı. Bir gün Hamamcı Dudu Ka
dının Arabacı Mestanla evlendiği haberi bütün 
Üsküdar halkımı hem hayret hem meserrete 
düşürdü; hayretin ·sebebi pek mazbut bilinen 
Dudu Ka~ının mahcub güzel oğlanla nasıl olup
da mercimek aşını fırına verdiği . meselesiydi. 
Bu vak'a üzerine Üsküdarın ünlü halk şairi Aşık 
Razi şu manzumeyi ve tarihi yazmışdır : 

Hamamcı _Dudu Kadın bir -mahliike nigardır 

Hüsnü anı şöhreti dillere oldu· destan 

.Oynaşı da avretin bir nevhat şivekardır 

Urumeli şahbazı Eskizagralı Mestan 

Mercimek aşın kadın virir iken külhana 

Salmış haber imama gelsin kıysın_ nikahı 

Kondu muhacir oğlan bir hamamla bir hana 

Neş'esinden havaya fırlamıştır külahı 

Ey nigarla mabiıbun aşıklan döğünün 

Bu sefer pek yerinde bir iş yapdı çöpçatan 

«Laz imam» çıkıp deratı tirDıini düğünün 

«Bir yasdıkda kocasın Tuti Kadınla Meııtaıı» 

142-0-İZO ( Laz imam°) = 1300 (M. l88z_:..1sss) 
Visıf HtÇ 

DUDUKUŞU - Eski İstanbul ağzında gaa
yet tatlı ve parlak bir yeşil ren].{ çeşidinin adı : 

Dudukuşu ferAce 

Yaşmak inceden ince 

• 
** 

.Dudukuşu mintan açar tazeyi 

Fatih Sultan Mehmedin hocalarından ve bü
yük şafr şeyhülislamlardan Molla Husrev Meh
med bir gazelinde bu tatlı yeşil renkden (B. : 
Dudu, Tuti) şöylece bahsediyor: 

Yeşiller giydjğince tiitii gôyiya benzersin 

Siyapiiş olduğunca Kibei Ulyiya benzersin 

Kaçan ,kinı nô ile ak sade giysen ay semen zimıi 

Sadef~ ibisıl olmuş gevheri yektiya benzersin 

DUDULAR ÇIKMAZI - 1934 Belediye Şe
hir Rehberine göre Beyoğlu Kazası merkez n~
hiyesinin Hüseyin Ağa Mahallesinde Kalyoncu 
kolluğu Caddesinde bir çıkmaz sokakdır (1934 
B. Ş. R. Pafta 14/144). Beton bir yoldur; 2-7 kat
lı ve hepsi kagir olan binaların altında manav, 
elektrikçi, soba tamircisi dükkanları ile bir lo
kanta, bir emlakçi yazıhanesi ve bir kağıt tüc
carı mağazası vardır, kapu numaraları 1-13 ve 
2-8 dir. (1967) 

DUDULLU KÖYÜ - «Dudurlu» de deni
lir, (Eski Ankara Yolu) üzerindedir, ki bu yo
lun en eski adı da Alemdağı Caddesidir; Üs
küdar Vapur İskelesinden 12 kilometre ·mesafe
dedir, aynı yol üzerinde bulunan Ümraniye ile 
Sarıgaazi Köyü arasındadır (B. : Bulgurlu, cild 
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6, sayfa 3113; Sarıgaazi); deniz yüzünden 135 
metro yükseklikdedir; toprağı verimli dalgalı 

bir arazi üzerinde, çınar ağaçları arasında şi

rin ve havadar bir köydür. Yukarı Dudullu ve 
Aşağı Dudullu adı ile iki mahalledir; Yukarı 
Dudullu köyün Şile. Yolu (Eski Ankara Yolu) 
üzerindeki kısmıiıı teş,kil eder; Aşağı Dudullu 
500-600 kuzeyde geniş bir vadi içindedir, bir 
şose ile inilir, ki bu şosede Çekme köyüne gi
der (B.: Çekme Köyü, cild 7, sayfa 3,807). 

1967 mayısında Yukarı Dudullu 120-125 ev, 
Aşağı Dudullu 80 ev; 1965 sayımında da her 
iki mahallesi ile nüfusu 1900 kişi idi; nüfus ge
çen iki yıl içinde artmış, 2200 kişiyi bulmuştur. 

Dudullu köyü halkı sağmalcılık ve bilhassa 
bağçıvancılıkla geçinmektedir; Köy bağçe ve 
bostanları İstanbul civarının en iyi sebzelerini 
yetiştirir ve domatesi çok meşhurdur; mahsulü 
Kadıköyü Halinde satılır. 

Çarşısı, esnafı Yukarı Dudulular; 1967 ma
yısında 5 bakkal (Ali Yaslı, Kamil"'l,'ansu, Mus
tafa Er, Mehmed Zengin), 2 kasab (Sabah~ttin 
Demir, Mazhar Kestiren), 1 ekmek fırını (Mus
tafa Hüsem), 5 .kahvehane (Ali Mert; necmed
din Yanar, Bilal Çoşkun, Orhan Küçük), ılö-

kanta-aşçı (Hasan Küçük), "4 berber (Mustafa 
Ray, Halil Seçkin, Zeynel Yanar, Ali), 2 at-öküz 
arabası yapıcı-tamircisi (Mecid, Salih Çeliköz), 
1 nalband (Mustafa), 1 arpacı (Faik Ulu), 1 te· 
kel bayii (Faik Uğur), 1 benzinci (Kemal Kır
gız), 1 sinema (Yazlık ve kışlık Şirin Sineması, 
İbrahim Şirinoğlu, 1 menba sucusu (çırçır su
yu, Hüseyin Metin) 

Köyün Yukarı Dudullu Mahallesinde iki 
hane kıbtisi vardır, köylüye çapa ve nacak ya
parak geçinirler. 

Yukarı Dudullu da, ana yol üstünde tek 
katlı yeni bir binada köyün tam teşkilatlı dis" 
panseri vardır ( 1 doktor, 1 sağlık memuru, 1 
ebe ve ,1 cankurtaran arabası ile şoför). 

Köyün ilkokulu önce iki mahalle arasında
ki yol üzerine ve Aşağı Dudulluya yakınca bir 
yere yapılmışdı, son yıllarda Yukarı Dudullu
ya yeni bir mekteb yapıİmış, 1, ve 2. sınıflar 

· Eski Mekteb denilen Aşağı Dudulludaki bina
da bırakılacak 3., 4. ve 5. sınıflar Yeni Mektebe 
alınmışdır; 1965 - 1966 ders yılında beş sınıflı 
bu ilk okulun 190Ôğtencisi vardı. 

2 çeşmesi, v:e her iki mahallesinde birer ca· 
mi vardır (Bu madde içinde 9. : Dudullu Çeş
meleri Dudullu Çırçır suyu; Aşağı Duduullti 

Aşağıdudullu Camii 

(Resim: S, Büyükerbil; Plan: Ömer Tel) 
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Camii; Yukarı Dudullu Camii). Parkımsı bir 
meydancıkda da bir Atatürk büstü vardır. 

Köy civarında Nureddin Berksoy'un bir ta
vuk çiftliği vardır; Dudullu civarında meşhur 
Şerifali Çiftliğide 1967 de Muammer Akdeyin 
mülkiyetinde bulunuyordu. Köyde bir de . to
hum islah ittasyonu vardır. 

1 mezbaha, ve köy civarında 6 mandra, 2 
büyük tuğla harmanı vardır. 

Budullu Köyünün Üsküdarla trafik bağını 
minübüsler sağlamaktadır, Dudullu ~ Ümrani· 
ye arası 50 kuruş, Dudullu -·Üsküdar arası da 
100 kuruşdur; her yarım saatte bir araba bul
mak mümkündür. 

1964 de Üsküdar - Alemdağ köyü 'arasın
da Belediye Otobüsleri işletilmeye başlanmış, 

Dudullu köyü halkı da bundan çok faydalan
mış iken, İ. E. T. T. İdaresi bu hatdan zarar da 
etmemiş her ne sebebden ise 1966 da bu otobüs 
hattı ibtal edilmişdir. 

Dudullu Köyünün 1967 de en büyük noksa
nı elektrik idi; köy lüks ve gaz lambaları ile 
aydınlatılmakta idı; 1967 mayısın da· Dudullu
ya elektrik verileceği söyleniyordu. Köyün si
neması elektriği kendi özel motoru ve dinamo 
ile elde ediyordu. 

İstanbul -- Ankara yolunun değişmesi de 
Dudullu Köyünün inkişafına ve iktisadi hayatı
na ağır darbe ·vurmuşdur. . 

Dudullu Köyünün 1967 mayısında İstanbul 
Ansiklopedisi adına ziyaretimizde Aşağı Du· 
dullu muhtarlığında çiftçi Bay Yaşar Arslan, 
Yukarı Dudullu muhtarlığında da sinamacı Bay 
İbrahim Şirinoğlu bulunuyorlardı. 

Köyü dolaşıp gezerken bize refakat eden, 
köy hakkında bizi aydınlatan, şahsınd~ münev
ver bir vatandaş bulduğumuz çiftçi ve menba 
suyu sahibi Bay Hüseyin Metinin adını bura
ya şükran ve muhabbetle kaydediyoruz .. 

Aşağı Dudullu C8.mii - Aşağı dudı:ıllunun 

Yukandudu;Uu Camii 

(Resim : S. Büyükerbil; Plan : Ö. Tel) 
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ortasındaki meydancıkda, bu mahallenin için
den geçen Dudullu - Çekme köyü şosesi üze
rindedir. Müstakil planlı dört kagir duvar üze
rine kiremitli ahşab catı ile örtülmüş kalınca 
ve bodur kagir minareli küçücük fakat şirin 

bir camidir. Kapusu yan taraftandır; kapudan 
girilince sol taraftan beş basamak ahşab merdi
vencikle kadınlar mahbiline çıkılır; mahfilin 
hususiyeti bir ahşab peyke şeklinde olu~udur, 
ön kısmının ortasında ahşab tavana destek olan 
bir ahşab sütün-direk vardır; mahfilin ibadet 
salınma bakan ön kısmı, kafes yerine tavandan 
sarkıtılmış bir tül perde ile örtülmüşdür. Ahşa,b 
minberinin üst kısmı da tavana dayanmışdır. Ca
mi sağ ve sol ve mihrap duvarlarında ikişer 

küçük pencere ile aydınlatılmışdır. Minare ka
pusu kadınlar mehfilindedir. 

Yukarı Dudullu Camii -- Yukarı Dudullu, 
Şile (Eski Ankara) Yolu ile aşağı Dudullu ve 

Çekme Köyüne giden şosenin lrnvuşağı köşesin
,dedir. Etrafı demir parmaklıklı beton döşeli bil· 
avlucuk içinde dört kagir duvar üzerine kire
mitli ahşab çatı' ile örtül~üş taş minareli bir 
camidir. Banisinin kim olduğunu tesbit edeme· 
diğimiz eski bir köy caminin yerine 1921---1922 
arasında köylü tarafından imece ile yapılmış

dır: 1955 - 1956 arasında tamir edilmişdir. Taş 
minaresi 1960 da yapılmışdır ki kaidesine konu
lan mermer kitabe taşında şu satırlar bulun-
maktadır: , 

Yapan 

Orhan Eren 

Yaptıran 

Mehmed Yılmaz 

1960 

Cümle kapusundan müstatil şeklindeki son 
cemaat yerine girilir; zemine mozayik döşenmiş 
olan son cemaat yerine hasır serilmişti~; sağda 

Yukandudullu Çeşmesi 

( Resim : S; Büyük er bil) 
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ve solda kadınlar mahfiline çıkan kapulu iki 
merdiven vardır; soldaki merdiven ahşab olub 
1960 da ihlal edilmiş, o tarihden bu yana kapi.ı· 
su kapanarak tabutluk yerine kullanılmaktadır. 
Sağdaki taş merdiven 1960 da minare Y8:Pılır 
iken yapılmışdır, minare de bu merdivenin üs.t 
başındadır. 

Kare planlı olan ibadet salını, · iki yan du
varında ve mihrab duvarında ikişerden altı 

pencere ile aY,dınlatılmışdır; iki küçük pencere 
<:, 

de son cemaat yeri duvarnda vardır. Minberi 
ve vaiz kürsüsü ahşabdır. · 

Son cen;ı.aat yerinin· üstünü tamamen kap
layan kadınlar m;ıhfili ibadet salınma doğru 

balkon halinde de bir çıkıntı yapmışdıi'; üç du· 
varında birer küçük penceresi vardır. 

Cami elektrikle tenvir edilmişdir. cereyanı 
özel motoru ve dinamosu olan yanındaki kasab 
vermektedir. 

Yukarı Dudulludaki Çeşme Adile Sultanın 
hayır eseridir; İbrahim Hilmi Tanışık 1945 de 
yayınlanmış «İstanbul Çeşmeleri» isimli eserin
de «Dudullu Meydan Çeşmesi» adı ile U 42 (M. 
1729-1730) yılında yapılmış gösteriyor ve asıl 
banisinin malum olmadığını söylüyor; fakat ay
nı yilı gösteren ve bir kenarda dayalı duran şu 
kitabeyi kaydediyor : 

«Sahibül hayrat ve ehasenat. Enderuni Hü
mayundan çıkma Hafız Abdülkerim .f\.ğa, sene 
1142». 

Bu Hafız Abdülkerim Ağanın bani olarak 
gösterilmesinin sebebini anlayamadık. Yine bir 
kenarda durmak da olduğunu söyleyerek yal
nız tarih beytini aldığı diger bir kit~be taşına 
göre de çeşmenin 1275 (M. 1858 - 1859) da ih
ya edildiğini ima · ediyor; Tanışık'ın kaydettiği 
beyit şudur : 

Cami-in cümle kapusunun k.arşısındabeton Söyledi Fevzi ku)u cehre gibi tarihini 

birsaçakaltında abdest almak için dö~t musluk- «Şevkini hal usta nev çeşmesin ibad eyledi» 

lu. bir• su hazinestvardır. Bu. su hazinesinin ar-
ka tarafında da ilô. ayak yolp. vardır. Nih~yet Q~Ş~~nfü ayna taşı üstündeki Adile 

ı>iı.dubıt Ç~~l~ıi Köyün . biı-i Xiı-Yfıttf ' §~~tııı1. ltitabesin tle yalnız tarih beytini alıyor. 
Dudullu da, biri de %\iit'(~'il.kfçeşrrie:.. ··•· ·. · ·.··• Çeşmenin suyu Dudulluya yar~ kilometre 
si .... y~fRH"¾cic'{':t mesafeden Adile Sultan tarafından getirilmiş-

Yukandudullıi ;Nanıazgihı 

(Resim: S. Büyükerbil) 
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dir; kaynağı, kuyu gibi, 26 metre derinlikdedir, 
önce · 300 metre boyunda bir taş tünel içinden 
akar sonra 200 metroluk pik koru: içine gire
rek ~eşmeye gelir. Suyun getirilmesi ameliyesi

.ne 1301 (1884) de başlanmış ve çeşme 1304 (1886 
- 1887 de y.apılmışdır. · Çeşme kesme taşdan 
yapılmışdır, cephesinde talik. hat ile beş beyit
lik inenzum kitabesi şudur, tariki 3 rakamı ile 
tamiyelidir : 

Aliyyetüşşinı ismet menkibet Adile Sultan kim 

Elinden cari her sıi su gibi ihsim bi piyan 

Şehidi Kerbeli aşkında dileıi ı;eşnıe yaptır·dı 

Nazirin görmemişdir böyle yerde didei devra:1 

Dahi ziri zeminden yer yüzüne eyledi clri 

Bıı l'i·bı hoşgüvirı muş ide insan ile hayvan 

Meram bu ibı içen abdest alan bir fltiİıa okusun 

Revanı Hazreti Mahmud HAııı aylesü·n şadan 

Kalender çıkdılar üçler didiler yaz bu tarihi 

«Revan bir çeşme yapdı Hak yolunda Adile Sultan» 

1S07 - 3 = 1304 

Dördüncü beytin ikinci mısrasının başında-: 
ki «Revanı» kelimesi cahil taşçı elinde yanlış 

hak edilmiş olacakdır, bu mısram : 
Ruhi Hazreti Mahmut Hanı eylesün şadan 

olması gerekir; Adile Sultan İkinci Sultan Mah
mudun kızıdır ki bu çeşmeyi babasının rfıhini 
şad etmek için yapdırtmışdır (B. : Adile Sul
tan, cild 1, sayfa 216). Kitabede beyan edildi
ği gibi bir köy çeşmesi olduğu için köy hayvan" 
ları, sürüleri de düşünülmüş ve önüne · tekne 
yerine yalak konmuşdur. Cebhenin üstfü:e üst 
kenarı dalgalı ve iki başında iki saksı bulunan 
bir alınlık konmuşdur. 

Alınlığın ortasında bir madalyon içinde sil· 
lüs hat ile « Ve minel mai külli şey'in hay» ya
zılıdır. Çeşmenin arka tarafı da bir namazgah 
olarak tanzim edilmiş, etrafı demir parmaklık 

Aşağıdudullu Fırını 

(Resim : S. Büyükerbil) 
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ile çevrilmiş, çeşmenin su haznesinin namazga
ha bakan yüzüne de güzel sülüs hat ve siyah 
boya ile: «Küllema dahale aleyha zekeriyel 
mihr.ab» ayeti kerimesi yazılmıştır; bu güzel 
yazı 1967 mayısında, zaman ile haylice silinmiş, 
kaybolacak gibi görünüyordu. 

Dudulluda ikinci çeşme Aşağı duduUuda şo
se üstünde eski mektebin önünd-edir; bir su haz
nesi yapısindan ibaret olup daimi akan çeşme
dir; küçük bir mermer plak üzerinde: «Aşağı 

dudullu suyu, 1953» yazılıdır. 

Dudullu Çırçır Suyu - Yukarı Dudullu 
çiftçi v'e sağmalcılarından Hüseyin Metin'nin 
arazisinde bulunmuş gaayetle güzel bir menba 
suydur; Hüseyin Metin bir sari hastalıkla kısa 
bir zaman içinde medarı maiyeti olan sağılır 

hayvanlarınıı kaybettikten sonra bulduğu bu 
suyu kıymetlendirmiş ve su satıcılığına başla

mışdır; 1967 mayısında bir at arabası ile üm
raniyeye kadar su tenekeleri içinde dağıtıyor
du. İmkan el verib de gereken makin~ler temin· 
edildiği takdirde, şişelerle İstanbulun her tara
fına su _ verebilecek zenginlikde bir kaynakdır. 

Aşağı Dudullu Köy Meydan"Fırını - Aşa
ğı Dudullu Camii karşısındaki meydancıkda ih
tiyacı 'olan köylünün yakıp kullanması için ya
pılmış, küçücük, pek işirin bir fırıncıkdır; bil
hassa . İstanbul civarında bir benzeri olmayan 
bir ,es~rdir. Fırın, bir sed üstünde toprak-ker
piçden bir kubbecikden ibaret olup, setli. ile. bir
likte dört-direk üstüne atılmış çit bir saçak al
tına alınmışdır. Zarnanıı::nız için ibtidai bir eser".' 
dir veya köyün· ihtiyacı yokdur diyerek bir gün 
köylü eİi ile veya idareciler emı:i ile y~kdıtılır 
ise pek yazık olur; sadeqe Dudullu değil, İstan
bul, maddi kıymeti belki hiç, fakat tarihi kıy
meti büyük bir eser kaybeder. İstanbul.un pek 
yakında eski köy hayatını temsil eden hu fı

rıncığın devletce korunması gerekir. Kem na
zardan, imar adı altında görülen cehil vanda
lizminden Hak saklasın. 

Fırının y~~ı başında köy malı bir. de buğ
day dibeği vardır. • 

DUDULLU KÖYÜ CİNAYETİ - 1952 se
nesinin mart ayı sonlarında Hüseyin Yavaşca 
adında 47 yaşında bir köylü, aynı· köyden 19 
yaşında İsmail Tepe isminde bir delikanlı tara
fından ormanda balta ile öldürülmüş, ve bu çe-

şid cinayetlerin hemen hepsinde görüldüğü gibi 
tevkif edilen kaatil gene ırzına tasallut etmek 
isteyen maktulü namus yolunda öldürdüğünü 
söy lemişdir. 

İki köylü bir sabah erkenden odun kesmek 
için Hekimbaşı Çiftliği sını.rı için:de Karanlık 
Dere denilen yere gitmişlerdir. O akşam ve er
tEsi sabah Hüseyin'in eve dönmediğini gôrerı 
kardeşi keyfiyetten köy halkını haberdar etmiş
tir, kalabalık· bir köylü kaafilesi ormana dağı
larak bir kaç saat devam eden arama sonunda 
Karanlık Derede Hüseyinin başı balta ile par
çalanmış cesedi bulunmuştur. 

Bibl. : Hürriyet Gazetesi 

DUDULLU KÖYÜ CİNAYETİ - Türlü 
yönden bir aile faciasıdır; bir İstanbul köyü 
olan Dudulluda 1962 yılı nisanının ilk günle
rinde üzerine gaz dökülerek kibritle t'utuşturul
mak suretiyle yakılan Zithide Akseki adında bir 
genç kız kaldırıldığı Haydarpaşa Nümune Has
tanesinde ölmüş ve ölümünden önce verdiği ifa
de de kendisi ile cinsi· münasebetlerde bulun
mak isteyen ağbeysi Azmi tarafından yakıldığını 
söylemişdir: ağır ittiham üzerine Üsküdar Jan
darması, tarafından yakalanan Azmi, kız kar
deşinin iftirası karşısında bulunduğunu, ve ma
sumiyetini iddia etmişdir. Köy halkı ise Zahi-

. denin bir süre önce köy gençleri tarafından ka
çırılarak kirletilmiş bir kız olduğunu anlatmış
lardır. Facianın adli safhası tesbit edilemedi. 

Bibl.: Yeni Sabah Gazetesi (7 nisan 1962) 

İJUDULLU KÖYÜNÜN YOĞURDU· - Bir 
sağmalcı köyü olan Dudullunun yoğurdu İmpa
ratorluğun son devirlerinde büyük §Öhrete sahih 
di; bilhassa Çamlıca, Kısıklı, Libadeki kibar 
köşklerinin yaz sofralarında büyük sırlı toprak 

· kaseler içinde mutlaka bulundurulur ve bu meş
hur yoğurtlar esnaf elinden değil, oralara kadar 
atla gelen Dudullulu köylü. delikanlılardan alı

nırdı. 

Bazı kibar yosma hanımefendilerle bu köy
lülerin eşbah civanları arasında, bir yaz mevsimi 
boyunca gönül cümbüşleri olduğu da ~öylenir
di; aşağıdaki iki kıt'a bir Mısırh prenses için söy
lenmişdir: 

Eli ayağı düzgün kaşı gözü yerinde 
Oğlanın getirdiği has Dudurlu Yoğurdu 
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Kaçınr mı fırsat Mısırlı Hanım 

Yoğurdcudaın Paşaya bir toraman doğurdu 

Kırmızı gömlek giyen ne kadar dikkat etse 

Yakasını gizler de gözünüz yenin ucu 

Çoban geldi söyledi mücevher tarihini 

«Faruk Beyin babası Dudurlulu Yoğurdcu» 

1229+62 (çoban) = 1291 (M. 1874) 

Vasıf HiC 

DUDU ODALARI - Tanzimattan önceki de
virde İstanbulun toplum hayatında çok önem
li bir yeri olan , «Mteehhilin Odaları» de
nilen, hem hayır eseri hem de gelir kaynağı yapı
ların en meşhurlarından biriydi; bu isim altında 
iki takrm · odalardı, biri Samatya ile Aksa
ray arasında Kürkçübaşı Mahellesinde . ve 

. Küçük Langa Caddesi üzerinde «Büyük 
Dudu Odaları» idi, ki · zamanımıza bu 
odalardan adı geçen cadde üzerinde, odalara 
girilen bir çıkmaz sokak kalmışdır . (B. : Dudu 
Odaları Çıkmazı); diğeri Beyoğlunda İngiltere 
Sefareti Konağı karşısında Dudu Odaları Soka
ğında «Küçük Dudu Odaları» idi, 1870 Beyoğlu 
yangınında yanmışdır (B.: Dudu Odaları So
kağı). 

Tanzimattan önceki devirde esnaf nizarıı

larına ve esnaf gediklerine uyarak İstanbulda 
her hangi bir iş tutmuş ve muvakkaten yerleş
miş diyar garibi bekar uşakları, zincirleme kefa
let ve zabıta nezareti altında toplu olarak be
kar hanlarında ve bekar odalarında tskan edi
lirlerdi. Bekar Hanları ve odaları istisnasız· bü
yük çarşı boylannda inşa edilirlerdi; bu arada 
Kayıkçı Odaları bilhassa sur dışında, yalı bo
yunda yapılırdı. Bunlardan memleketinde evli 
olub da ehlini yanına getirtmek isteyerfler, ya
hud da İstanbulda küffü olan bir kadın ile ev
lenenler de yine toplu olarak «Müteehhilin (ev- · 
liler) Odaları»nda iskan edilirlerdi; müteehhi
lin odaları da, içine tek sokak kapusundan giri
len bekar odaları planında olub onlardan farkı 
mahalle içlerinde yapılmaları idi; bekar odala
rında bir kaç nefer bekar uşağı bir odada ya- · 
tar iken müteehhilin odalarının bir odasında bir 
karı koca yerleşir, barınır idi. 

Küçük _ve Büyük Dudu Odalarının gerek 
semtlerinden, gerekse isminden gayri müslim 
bilhassa ermeni müteehhilin odaları olduğunu 
tahmin ediyoruz (B.: Dudu) 

DUDU ODALARI ÇJKMAZI - 1934 Bele
diye Şehir Rehberine göre, Aksarayı Samatya-

ya bağlayan Küçük Langa Caddesi üzeJinde ve 
Kürkçübaşı Mahallesi içindedir; eski müteehhi
lin odalarından olub tasbit edemediğimiz bir 
tarihde yanµıış veya yıkılmış, yok olmuş Büyük 
Dudu Odalarının giriş yeri idi (B. : Dudu Oda
ları). 

DUDU ODALARI SOKAĞI - 1934 Beledi
ye Şehir Rehberine göre Beyoğlu ilçesi merkez 
nahiyesinde Hüseyin ağa Mahallesi sokakların
dan; bu mahallenin Asmalı mescid ve Kamerha
tun mahallesi ile sınırı teşkil eden Hamalbaşı 

Caddesi ile Sahne Sokağı arasına uzanır; Hamal
baş Caddesi ile olan kavuşağı İngiltere Sefaret 
Konağı (İngiltere Konsoloshanesi) karşısına 
rastlar (1934 B. Ş. R. Pafta 13/144'4). Soka~ adı
nı 1870 Beyoğlu yangınında yanmış Küçük Du
du Odaları isimli müteehhilin odalarından al
mışdır (B.: Dudu Odaları). 

İki He yedi kat arasında değişen binalar ar-a
sından geçer; binaların altı dükkan ve mağa
zalar, faal bir çarşı boyudur; müteaddid bakkal 
kasab, ciğerci, manav, balıkçı, şekerci dükkan
ları ve_ kahvenaneler vardır. Kapu numaralaıı 
1-37 ve 2-42 dit. 

· DUDUOĞLU SOKAĞI - 1934 Belediye Şe
hir Rehberine göre Üsküdarda Nuhkuyusu sem
ti sokaklarından, Beylerbeyi Sokağının devamı 
olarak Ceinal Efendi ve Sair Talat sokakları j.J.e 
Allame Caddesi arasında uzanır (1934 B. Ş. R. 
Pafta 27); yerine gidilip şu satırların yazıldığı 
sıradaki durumu tesbit edilemedi (ocak 1967). 

DUHAN - (B. : Tütün) 

DUHANCI CİVANI - Kalender meşreb şa
irler tarafınc:\an «Şehrengiz» adı verilen men
zum risalelerle medhedilen esnaf güzelleri ara
sında Duhan~ı (Tütüncü) civanlarına da rast
lanır; şehrengiz yollu yazılmış «Hubannani.ei 
Neveda» isimli manzum risalede Duhancı civanı 
şu beyitlerle övülmüşdür: 

Dımancı civanı acem püseri 

Tasviri melahet Bihzad eseri 

Muglim ustasının sine -bülbülü 

Hem dalında açmış Şirizi gülü 

Rôyi humret üzre çeşmi siyah şih 

Uşşiikınm ahı libası siyah 
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DUHANCI HACI MEHMED SOKAĞI -
1934 Belediye Şehir Rehberine göre Bulgurlu 
Köyü sokaklarından (B. : Bulgurlu, cild , say
fa ) ~ Çilehane Sokağı ile Bulgurlu Caddesi ara
sında uzanır uzunca bir sokakdır; 'Kaynı-akam 
Sokağı, Kartallı Sokağı ile ka.vuşakları vardır 
(1934 B. Ş. ~- Pafta 28); yerine gidilip şu sa
trların yazıldığı sıradaki durumu tesbit edile
medi (ocak 1967). 

DUHANCI SOKAĞI -1934 Belediye Şehir 
Rehberine göre Fatihde Tevkiicafer Mahallesi 
sokaklarından U sturacı Sokağı ile adı paftaya 
yazilmamış uzun bir sokak ardında uzanır, isim
siz yol tarafındaki başı merdivenlidir, Kutu So
kağı ile dört yol ağzı yaparak kesişir (1934 B. Ş. 
R. Pafta 8/103); yerine gidilip son durumu tes~ . 
bit edilemedi ( ocak 1967). 

DURAN DİVA.NESİ - İstanbulda onye
dinci asır ortalarında yaşamış bir mezcub; Ev- · 
liya Çelebi adını «Divane Duhan Keser Dede» 
diye kaydediyor ve : «Dilsiz hal sahibi bir diva
ne idi. Burun otu (enfiye) çekmeye mübtela 
idi. Bazı çocuklar burunotudur diye toprağı avu
cuna kor, dede .hazretleri de· burnuna çekerdi. 
Günde yüz dirhemden ziyade toprak çekdiği 

olurdu. Bir kaç kete kerameti görülmüşdür» di
yor. Hayatı hakkında başka kayda rastlanmadı. 

ıı,;, DUHANİ (Said Naum) - Türkiye Turing 
ve Otomobil Kulübü kurucu üyelerinden, ku· 
ruluşun:dan bu yana bu kulübün idare müdu·_ 
rü, muharrir; 1886 da İstanbulda Beyoğlunda 
doğdu, Cibrail Duhani Naum Paşa ile Franko. 
Kusa Nasri Paşanın kızı Meryem Hanımın oğ
ludur. Babası, dedesi ve dayısi- Cebeli Lübnan 
valiliği. ı:ıtmiş üç Osmanlı veziridir. Dedesi Dr. 
Cibrail ile onun kardeşleri Mikhail Duhani ve 
Yusuf Duhani şimdiki Çiçek Pasajının (eski adı 
ile Hristaki Pasajının) · yerinde _ bulunan me_ş
hur Naum Operasını (Tiyatrosunu) kurmuş ve 
yönetmişlerdi. 

Said Duhani bu akrabalarının yanında 6 ya
şından 16 yaşına kadar Cebel'de yaşadı. Beyrut
da Cizvitlerin idare ettiği « Üniversite de Saint 
J oseph» isimli okulda, kendi tabiri ile «kötü bir 
yatılı talebe» olarak bir süre okudu, ve bu ko
lejden, tabiyetinde bulunduğu devletin aleyhi
ne yapılan propaganlara tahammül edemeyerek 
ayrıldı; 1902 de 16 yaşında !stanbula gelerek 

tahsiline değerli hususi hocalar ile devam etti, 
ki bu hocalardan biri Albert Prost, diğeri de 
Enis Akaygendir, o zaman her ikisi de Galata
sarayı Sultanisinin tedris heyetinde bulunuyor
lardı. 1907 de 21 yaşında iken İkinci Sultan Ab
dülhamidin iradesi ile babasının müsteşar bu
lunduğu Hariciye Nezaretinde Tahriratı Ecne
biye kalemine katip tayin edildi; fakat bu ilk 
memuriyet_i pek kısa sürdü, 1908 de· meşrutiye
tin ilanı üzerine istifa ederek o sırada Paris el
çiliğine tayin edilen babası N aum Paşa ile bir
likde ve babasının hususi katibi olarak Parise 
gitti. Naum Paşa 1911 de Parisde vazifesi başın
da vefat etti, Said Naum bu üç yıl içinde Fran
sız diplomatlarının pek, çoğu ile tanışma fırsa
tını buldu, bu arada Caıllaux, Doumergue, 
Briand, Pichon ve Barton gibi şöhretler dostla~ 
rı a~asına girdi. Aile dostları olup kendisini hi· 
maye eden sadırazam Hakkı Paşanın Çetine 
(Karadağ) sefareti katibliği teklifini kabul et· 
meyerek Parise yerleşdi. «Echos de Turguie» 
nin çıkarılmasında ve «La faillite Morale de la 
Politigne Occdentale en Orient» isimli eserinin 
yayınlanmasında Ahmed Riza Bey ile beraber· 
çalışdı. . 

Yıllarca sonra, yine ailece yakından tanıdı
ğı sadık· dostu · Reşid Safvet Ata binen ile tekrar . 
~~mas temin edince, kendisine yeni ve cazib bir 
çalışma yolu açıldı, Turkiye Turing ve Otomo
bil Kulübünün kurucuları arasına girdi ve ku-

Said Naum Duh4ni 

(Resim: S. Bozcalı) 
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lübün müdürü olarak lstanbula döndü (B. : Ata
binen; Reşid Safvet, cild 3, sayfa 1186) 

Said Duhani, Türkçe, Arabca, Fransızca, İn
gilizce ve Rumca konuşur. Paristeki uzun ikaa
meti sırasında «Faculte des Sciences» ile «Sor
bonne» a devam etmişdi. Türkiye aleyhinde neş-. 
riyata «Carnet de la Semaine» isimli haftalık ga
zetede neşrettiği makalelerle cevab vermiş, ilk 
gençlik yıllarında da İstanbulda «Levant He
rald». (sahibi·Levis-Miz.zi) ve «Stamboul» (sahi
bi Regis Delbeuf) de devamlı yazılar yazmışdı. 
Parisde iken gazeteci Pierre Bonardi'nin teşviki 
ile· «Paris Soir» gazetesine «Parisdeki Türkler» 
konusunda bir sıra yazılar yazmışdı., 

İstanbula döndükten sonra da muharrirliğe 

-. -:::"!',._--••· 

devam etti; önce Siirt mebusu Mahmud Beyin 
çıkardığı Milliyet Gazetesinde yazmaya başla
dı; Fransızca olarak kaleme aldıği « Vieilles 
Gens, Vieille Demeures» ve «Qnand Beyoğlu 

s'appelit Pera» isimli iki şirin kitabda Beyoğlu
nun sosiyal tarihini; eski evleri ile o eski aile~ 
!erini, sakinlerini anlattı. Yunus Nadi'.nin çıkar
dığı «Republiqne» in yazı ailesi içinde bulan
du, Fransızca «İstanbul» (sahibi Le Goff) ve 
«La Turquie Moderne» (sahibi Yusuf Ziya Mar
din) de, ve«Journal d'Orient» da (sahibi A. Ka
rasu) makaleler yayınladı; bu sonuncu gazete
de yazılarına devam etmekte idi. 

Kibar, kültürlü, vekarlı, · vatanı olan Tür
kiyeye samimi sevgi ile bağlı zattır. 

Dubiiıiye Mescidi 
. (Resim plin .: Bü')'iikerbil 
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DUHANİYE MAHALLESİ Kocamusta-
fap~şa semtinde İstahQulun eski mahallerinden 
Duhaniye Mescidinin mahallesi idi, 1875 deki 
bir: kayde göre 26 hanelilc küçük bir mahalle idi;, 
Cumhuriyet devrinde _Mahalleler büyütülürken 
Alifakih Mahallesine katılmışdır. 

. DUIIANİYE MESCİDİ - Kocamustafapa
şada Duha.niye Sokağındadır; Hadikatül Cevamı 
şu malumatı veriyor: «Banisi (Duhanizade) 
Mustafa Efendidir ki Mısır fethinde Yavuz Sul
tan Sellin hazretleri ile beraber b-ulunub İstan-
bula geldikte Mısırın tahriri iktiza etmekle tek
rar Mısıra gönderilip oradaki kariyeleri, mez
reaları, vakıfları, mahalleleri, ~amiler, evleri 

11/63). Cambaziye Sokağı tarafından gelindiğine 
göre bir araba geçecek genişlikde ve kaba taş 
döşeli bir yol olup sağa doğru bir kavis çizer, 
ve çoğu ahşab birer ikişer katı~ evler arasından 
geçer. Duha.niye Mescidi bu sokak üzerindedir ve 
sokağa adını vermişdir; 1 marangoz, 1 bakkal 
vardır; .kapu numaraları 1-35 ve 2-24 dür (ma
yıs 1966) .. 

Hakkı GÖKTÜRK 

DUHANİZADE SOKAĞI - Hl34 Belediye 
Şehir Rehberine göre Boğaziçinde Beykozda · 
Yalı köyü semti sokaklarından (1934 B. Ş. R. 
pafta 24); yerine gidilip son durumu tesbit edi
lemedi (ocak 1967) 

bilcümle tahrir idüb İstanbula döndüğünde bir DUL FOKSTROTU - Sözü Türkçe ilk daııs 
nıescid binasına, mezun olmuş ve bu yeri seç- havalarındandır; 1918 ile 1922 arasında beste
mişdir; Merkadinlrı yeri malum değildir. Bitişi- lenmiş olacağı tahmin ediyoruz, bestekarı Ah
ğindeki mekteb Kenani Mehmed Ağanındır. . P':e~ Yekt~ Beydir, havasına açıkda dans .adını 
Mahallesi vardır». · . _ koymamış, .«Fokstrot _gibi»• diye yazmışdır, sö-

Tahsin Öz «İstanbul Camileri» iSimli eserin- zü Orhan Seyfi O:rhan'un «Dı.ih isimli şu şüri· 
de bu zatin adiriı «Paşa» unvanı ile ;1.taydederek dir, şair mizah yollu yazmışdir : 
mescidin bir Mimar Sinan eseri olduğunu ya
zıyor ki Tez\dretül Büiıyanda da «Duhanizade 
Mescidi» · adı ile . kayıdlıdır. 

Mustatil planlı, dört kagir duvar üzerine ki
remit örtülü ahşab çatı ile kapanniış bir bina· 
dır. Son cemaat Yt;ri 1894-1896 arasmda ,Yı.kıl~ 
mış, yerine saçakla örtülü ve camlı demir ka-· 
pulu bir pabuçluk yapılmışdır. İbadet salınma · 
girilen kapunun iki yanında bi,fer maksure var
dır ki üstünde 'kadınlar mahfiline; sol tarafda 
bulunan bir merdivenle çıkılır, burada mesci
din avlusuna açılır bir kapu vardır .. Mescidin 
sağında bulunan minarenin kapusu avluya. açı
lır. Mescid bir avlu ortasında olup sağ tarafda 
müezzin meşrutası, mihrab duvarı tarafında da 
imam meşru.tası bulunmaktadır. Avlunun sol 
tarafında ustü ahşab bir saçakla örtülmüş ab
dest almak '.için üç musluklu blr taş tekne var
dır, üzerinde: «Sahibül hayratK.ayseriydi :tv.ı:er
kezzade Abdülkaadir, _ 1331 (191'2:.1,913) » yazı-: 
lıdır. · · · ·a" ... 

Bibl.: ıtııliltı Göktürk, Not; Halid Eraktan, Not; Hi

dikatül Cev:imi, I; r: Öz, İstanbul Camileri, I .. 

DU:ıt.ANltE ·so~ĞI - Kocamustafapa:. 
şada Ali fakih. .Mahallesi · sokaklarıiidandır; 

Cambaziye Sokağı· ile Hocakadin Caddesi ara
sında uzanır, Meşruta Çıkmazı ile bir kavuşa
ğı vardır (1934 Belediye Şehir Rehberi,. pafta 

Bana önce sözleri 

Biraz imalı geldi 

Sonra baygın gözleri 

Daha manalı geldi 

Okı;arken ,eteğini 

·. Ö~tö~ ·bileğini 
Ben aşkın çiçeğini 

Ararken dalı eğildi 

Bir sarışın yaramaz 

Beni terketti bu yaz 

Sevgide karar obnaz 

· İşte kumralı geldi 

Dedim bu ne ,büyümü 

Af edin güldüiümü 

Boynunuzun bükümü 

Pek maamınalı geldi 

Dubuş yokmuş bayili· · 

ICorkıisuz liü:bili 

Jlana. dullann bili 

.· ~ vefalı geldi 

Zamanında çok· tutulmuş, hemen her yerde, 
her muhitte çalınmış, meclis~er neşelendirmiş, 
halk tarafından ·ezberlenip söylenmiş bir· beste
dir. Mustafa Rona'nın «50 yıllık Türk Musiki~i» 
isimli eserinde hüseyni düyek şarkı olarak ka
yıdlıdır. Münir Nureddin Selçuk tarafından bir 
· Sahibinin Sesi plağına okunmuşdur. 



ANSİKLOPEDİSİ - 4759 ~ 

DULKADİROĞULLARI ÇIKMAZI. 

Beğaziçinde 
adı taşıyan 

Arnavudköyündedir; 
sokaklardır; 1 9 3 4 

a y n ı 

Beledi-

_· - ---- .·' - - 1 1 il j - 1 

f ti;EI [gryl [_gU] r t]L4 _W •IIJ.iiJ 
Dul,· Fobtrotu 

DULLAR ÇIKMAZIO.: 

ye Şehir Rehberinin 21 numaralı . paf
tasında T şeklinde isimsiz bir yol ola~ 
rak gösterilmişdir, aynı rehberin sokak · 
isimleri alfabetik cedvelinde de adi kay
dedilmemiştir; yerinde isim levhası bu- • 
lunan kaba taş döşeli bir merdivenli yol- · 
dur; üzerinde altı kadar ev vardır (ma
yıs 1966) . 

Hakkı GÖKTÜRK 

DULKADİROĞULLARI SOKAĞI 
Boğaz içinde Arnavudköyünün yol:. 

larmdandir; 1934 Belediye Şehir Reh
berinin 21 numaralı - paftasında altbaşı 

Kuruçeşme - Arnavudköyü Caddesin
de ve üst başı çıkmaz sokak olarak gös
terilmişdir; Adalı fettah Sokağı, Arna
vudköyü Çeşme Sokağı ve isimsiz bir 
yol ağzı yaparak kesişir, 

Cadde başından gelindiğine göre bir 
· · · araba geçecek genişlikte, paket taşı dö

şeli bir yokuşdur; sağa sola birer kavis 
çizerek kapu numaraları 1-53 ve 2-82 
olan çoğu ahşab ikişer üçer katlı evler 
arasından geçer; bu binalar arasında 

4-5 katlı beton apartıınanlar · da gö_rü
lür; bitimi bir bağçeye dayanır 

Bu sokak üzerinde aynı adı taşıyap. 
çıkmaz sokağın kavuşak yerikarşısında 
~esme taşdan klasik üslubda geçen asır 
yapısı bir çeşme vardır; lülesi koparı· 
hp çalınmış, teknesi toprak ile dolmuş, 
metruk bir çeşmedir; iki l{ıt'alık man
zum kitabesinin tarih kıt' ası şudur: 

Hayr ile eyle Ali · Pişiyı yid 

Bir ıu iç gel hu mualli ı:eşmederı 

Su gibi ezberleyijb t&r~i 

«Ahı kevser iıı bu ili ııeşmeden<. 
-1%65 (1889) 

Hakkı GÖKTÜRK 

DULLAR ÇIKMAZI - 1934 Bele~.:: 
diye Şehir Rehberine göre Fatihin Şeh"' • 
remini Nahiyesinin Bayazıdağıi Mahal
lesinde Topkapusu Caddesi üzerindedir · 
(1934 B. Ş. R. Pafta 10/72); yerine gidi- · 

. lip sqn durumu tesbit edilmedi (ôcak -
- 1967{ . . .. 
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DUMAN - Bu Türkçe isim eski İstanbul 
ağzında «sis» karşılığı kullanılmişdır. Sis'iiı İs

tanbul ağznda ne zamandanberi yerleşdiğini tes
bid edemedik; Tevfik Fikretin «Sis» manzume
sinin, bu ismh1 yayılmasında çok önemli tesi-
ri olduğu muhakkakdır. · 

DUMAN - Halk ağiında argo olarak «kö
tü, fena» anlamında ve hemen daima. «hal» ke
limesi ile beı;-aber kullanılır; misaller : 

Baba haylaz oğluna hitab ederek·: 
- Ben öldükten sonra senin halin duman.

dır evladım!.. 

Bir baba genç oğlu hakkında ikaz yollu 
söylenir:· 

- Ahmetli sık sık o Çopur haytası ile be
raber görüyorum, dikkat eder, yoksa hali du-, 
man olur!.. 

Hane berduş pırpırılar . argosunda da «es
rar» anlamında kullanılır; misal : 

Bir küçük apaş azılı serseriye yalvarır : 
- Uşağın olayım abi.. nolur, bir duman ver 

bana .. 

DUMAN (Ahmed) - Yukarı Boğazın Ana
dolu yakasının namlı avcularından; Dereseki Kö
yündendir, 1898 de bu köyde doğmuş, 1966 da 
Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası su yolları us
tabaşılığından emekli olarak köydeki evinde in· 
zivaya çekilmiş bulunuyordu, avcular arasmda 
Deresekili · Koca Ahmed diye meşhurdur amatör 
avcilar tarafından iyi bir . rehber olarak hala 
aranmaktadır Hoş sohbetli bir zat idi. Oğlu B. 
Muhsin Duman trafik polisi olup babasının tat
lı diline tev.arüs etmiş ~ünevver bir genç idi. 

DUMAN (Rahmi) - Zamanımızın akıl ve 
sinir hastalıkları mütahassıslarından, Bakırkö
yünde «Duman Akıl-Sinir ;Hastalıkları Tedavi 
Kliniği» nin sahih, müdür ve baş hekimi; 1908 
de Kayserinin Efkere Köyünde doğdu, Mustafa 
Efendi adında bir tüfekçi ustasının oğludur, 
annesinin adı Nazire Hanımdır. Birinci Cihan 
Harbinde babasının şehid olması üzerine Kay
serinin Efkere Köyünde olan Darülaytama ve
rildi, ilk tahsilini üçüncü sınıfa kadar orada, 
sonra İstanbulda Bebekde Said Halim Paşa Ya
lısındaki Darüleytamda yapdı; İstanbul Lise .. 
sine giderek 1927 de mezun oldu ve İstanbul 
Üniversitesi Tıb Fakültesine girdi, 1933 de dip· 
loma alarak Bakırköyü -Akıl Hastahanesinde 

asistanlık ile meslek hayatına atıldı. Zam~nı
nın ünlü hekimi Mazhar Osmanın baş asistanı 
oldu ve ihtisasını yapdı, 1938 ihtisas diploması 
alarak bilgisini genişletmek için Parise gitti, bir 
sene bir klinikde çalışdı, ~radaıi İsviçreye geçe
rek bir yıl da Genevre akliye kliniğinde Dr. 
Ferdinand morel'in yanında çalışdı (1939-1940), 
dört orjinal çalişma yazısı neşretti, 1940 sonla
rında memlekete dönerek İstanbul Üniversitesi 
doçentlik imtihanına girerek Nöroloji Kürsüsü 
doçenti oldu. 1950 yılına kadar Üniversitede kal
dı, sonra Avrupada gördüğü ve içinde ·çalışdığı 
klinikler ayarında bir hususi akıl-sinir hastalık
ları kliniği açmak kararı ile Üniversiteden isti
fa etti, ve kendi adına nisbet bir akıl-sinir kli
niği açdı (195,1). 

Rahmi Duman 

(Resiı,: S. Bozcalı) 

Bayan Cemile (Geç) ile evlidir; Rahmi (doğ. 
1954) ve Hakan (doğ. 1956) adında iki evlad sa· 
hibidir. Türk Tıb Cemiyeti, Türk Tıb Encüme
ni, Hususi Hastahaneler Cemiyeti, Türk Yük
seltme Cemiyeti üyesidir. Meslek hayatı dışın
da şiir Ve musikiye merakı vardır; Ankara ve 
İstanbu,l radyolarında sık sık tekrarlanan şar
kılardan yirmiden fazlasının güftesi onundur, 
Tıbbiye . okurken yazdığı gençlik şiirleri «Can
veren Sultan» adı altında bir kitabcıkda topla
mışdır. 

Hakkı GÖKTÜRK 

DUMAN AKIL - SİNİR HASTALIKLARI 
TEDAVİ KLİNİĞİ - Bakırköyünde İncirİi as
faltı. üzerindedir; akıl ve sinir hastalıkları mü~ 
tahassısı Dr. Rahmi Duman tarafndan kurulmuş 
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ve halle hizmetilne 1 nisan 1951 de· açılmışdır. 

Klinik binası .çam ağaçları ile bezenmiş yedi dö
;:ıümlük bir bağçe içindedir; hastahane olarak 
sureti mahsusada yapılmış bir binadır; mimarı 
yüksek mühendis Mahmud Bilen'dir. 24 yataklı 
bir hastahane olup 4 niütahassıs · doktoru 24 
müstahdemi vardır. 

Klinikde ağır akıl ve sinir hastalıklarından 
başka fikir yorgunlukları, toksikamanları ve 
mefluçlar da kabul ve tedavi edilir; Yalnız Tür
kiyede değil, yakın şarkda tanınmış bir hasta
har.ıedir; Yunanistan, İran ve Irakdan getiril
miş hastaları vardır. 

DUMANSIZ SOKAK - 1934 Belediye Şe
hir Rehberine göre Boğaziçinjn Anadolu yaka
sında Beykozuiı sokaklarında11, kasabanın geri:
sind~ Şahinkaya Caddesinden kırlığa: doğru uza
nır (1934 B. Ş. R. Pafta 24); yerine gidilip son 
durumu tesbit edilemedi (ocak 1967). 

DUMAS (Yani) - 1964 yılında Büyükdere
de · Ayios Nikolaos Rum Ortodoks Kilisesinin 
bağçıvan 65 · yaşında bir rum; o yıl içinde .uyku 
hastalığına tutularak altı ay hiç uyanmadan de
vamlı uyumuşdur. Aşağıdaki satırları Hürriyet 
Gazetesinden alıyoruz : · 

«Yani bumas,. mart ayı başlannda bir ak7 
şam yatağına girmiş, sabahleyin uyanmamıştır. 
Kızkardeşi öğleye kadar yataktan kalkmıyan 

Yani'yi Uyandırmak için demir karyolayı sars
mışsa. da kardeşini üyandıramamıştır. 

Müracaat edilen bir hekimin . nezaretinde 
süt ve vitamin iğneleriyle beslenen Yani Dumas 
ancak (5 eylül sabahı) ilk defa uyandığını uzun 
uykusunu öğrenince şaşırmış: - Allahını seven 
benimle alay etmesin!.. diyerek sokağa fırlamış-. 
tır. Büyükdere'de deliler gibi koşub dolaşan Ya
ni Dumas, önüne çıkana. Hangi aydayız? Bu
gün günlerden ne, Ayın kaçı? diye sormuştur. 
Dumas .sonunda altı ay devamlı uyuduğuna ka-
. naat getirmiştir. 

Hiç uyanmadan altı ay yatakta yatan ve 
uzayan saçı ve sakalı birbirine ~arışan Yani İ>u
mas, uzun uzun rüyalar gördüğünü anlatmak
tadır». 

DUMLU (Salahaddin) .:,_ Maliyeci, yazar; 
1913 de Erzurumda doğdu, aslı Karadeniz yalı
sından olup Erzurumda yerleşmiş Münir Beyin 
oğludur; ann.esi Erzurum eşrafından Hacı Kas 

dir Tellinin kızı Zehra Hanımdır. Asker olan 
Münir Bey Birinci Cihan Harbinde Yemen ceb
hesinde bulunmuş, İstiklal Harbine katılmış, 

yarbay rütbesinde ordudan ayrılarak Bursa, 
Samsun, İzmirde iskan müdürlükleri yapmış ve 
1944 de İstanbulda vefat etmişdir; zevcine: «Al
lahın sevgili kulu isem beni senden sonraya bı
rakmasın» diye gelen Zehra Hanım da yirmi 
gün sonra ölmüşdür. 

Salahaddin Dumlu Samsun Orta Ticaret 
Mektebinde (192,2), İstanbul Ticaret Lisesinde 
(1936) okumuş, 1939 İstanbul Yüksek Ticaret 
Mektebinden diploma almışdır. 

Gazetecilik hayatına 1933 de, Ticaret Lis~ 
sinde talebe iken atılmış, basın ile ilgisini hiç 
kesmemişdir. Önce Hüseyin Cahid Yalçının çı· 
kardığı Tanin Gazetesinde, sonra Yeni Sabah 
Vatan ve Tercüman gazetelerinde yıllarca ma 
li ve iktisadi konularda yazılar, kanunlar karşı-
sında halki uyarıcı makaleler yazmışdır. . 

Askerlik görevini Sarıkamışda 109. Motorlu 
Alayda Albay Cemal G~rsel'in emir subayı ola· 
rak yapmışdı. Terhisinden sonra bir müddet Sü· 
merbankda çalışmış, sonra. hesab uzmanı ola
rak Maliye Vekaletine intisab etmişdir. Maliye 
Vekaletinde de hesab uzmanı olarak 18 sene ça
lışmışdır. İstanbul basını ile yakın münasebeti, 
mali kanunlardaki aksaklıkları, bazı haksız tat
bikatı imzan ile halka duyurması amirlerince 
hoş karşılanmamış, birinci sınıf hesab uzm:anı 
ve· Tetkik Kµrl!l üyesi iken 1960 y lınm başında 
istifa ederek serbest iş hayatına atılmışdır; ve 
büyük ticari müesseselerin mali hesablarını tan• 
zim ederek geniş bir çalışma sahası bulmuş, bu 
satırların yazıldığı sırada Kafra Lastik Ticaret 
T.A.Ş.'nin idare meclisi üyesi ve umum müdürü 
. olarak çaJşıyordu (1967). 

1953 de «Vergi Mecmuası» adı ile bir mec
mua çıkarmış, bu mecmua 1963 yılına kadar 
önemli işlerinden biri olmuşdur . 

· 1957 de «Vergi Usul Kanunu Şerh ve tzah
ları» işimli kitabını neşretmişdir; büyük hlm
met eseridir. 

1947 de Edebiyat Fakültesi mezunu Muam
mer (Uras) Hanımla evlenmişdir; iki ·kız evla.d 
sahibidir. 

Mesleğinin dışında resim yapar, marangoz
lukla meşgul olur, amatör balıkçıdır. Hoş soh-
bet meclis adamıdır. · 
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İskele civarı sokaklarından; Moda Caddesi ile 
Mühürdar Caddesi aırasında uzanır .. Güneşli 
bağçe Sokağı ile kavuşağı vardır; İskele tarafı
na doğru iner az menzilli bir yokuştur. Paket 
taşı döşelidir. İkişer, üçer, dörder katlı bina~a
rın hepsi kağirdir; 4 terzi, 2 mobilyacı, 2 döşe
meci, 1 gömlekçi 1 elektrikçi, 1 tuhafiyeci, 2 
bakkal dükkanı ile 2 diş hekimi ve 1 doktor 
muayenehanesi vardır. Trafiğe tek yönle açık

tır, taşıtlar Mühürdar Caddesi tarafından gele
rek yokuş yukarı Moda Caddesine çıkarlar; ka· 
pı numaraları 1-33 ve 2-30 dur (1934 B.Ş.R. 
Pafta 29 /İskele). 

DUMRUL (Deli) - 1880 etrafında Kaptan
paşaya mahsus beş çifte sandalın kürekcilerin
d'en gayetle yakışıklı bir bahriye neferi olup 
Üsküdarlı halk şairi Aşık Razi tarafından şu 
manzume He övülmüş; Kalender şair bu gencin 
Tophanede yıkanmak üzere Yamalı Hamama gi
rişi içiı:ı de bir tarih söylemiştir: 

Vezir İskelesinde bir dilber feti gördüm .. 

.Perçem ile tiri dil oldu heman kördüğüm 

llı~mım çalJm ile kalyon lenvendi misil 

.· .. ,· Yalın ayak ,pırpırı topuk vururdu güm güm 

* · · ·, Didim kimdir bu. şaıbbaz, didiler Deli Dumrul 

Cümle Tersane halkı. olmuşdur o şaha kul 
·. · ,' ·Ey paşa hamla:cısı terkeyleyttb nalıvetl 

/.:~.2;:,Geı· de'Aşık Rizinin gönül tahtına ·kurul 

* ( TARİH ) ·. 

· Al · ibrişim futayla salınurdu nim uryan 
.- •" . 

. ~··. ·.· .... Deli D~nı.lü gördüm Y amalıda geçen gün 
· «İşmarı> ile tarihin ittim deµike beyan 

«Yıkar iken civanı altlİn tıi.sla su dökün» 

743 + 552 (İşmar) = 1295 (M. 1878-1879) 

. .. '·Tar~h Janziminde daima hüner göstermiş 
olan Aşık Razi bu tarihinin mücevher olduğunu 
işaret etmemişdir; tarih m1sraı «İşmar» kelimesi 
ilei ·de tamiyelidir. · 

Vasıf Hiç 

. ])UMRUL (Sivaslı.Kara) -.<;ieçen asır son· 
la.rında yaşamış Üsküdarlı ünlü halk şairi Aşık 
Razinin evrakı metrukesi arasında bir _manzu
mesi görµlmüş yine o· devrin halk. şairlerinden; 
üzerinde Aşık Razinin kalem oynattığını tah
min ettiğimiz manzume şudur : 

Hey Aşık Kara Dumrul işıklann garibi 

Sivas hakinden kopmuş gariblerin edibi 

Düşdün ı;ihi mihnete görki ı;ihi mihnetin 

Gayya Kuyusu gibi asla bulunmaz dibi 

* Dilberleri arayub dolaşdın diyar diyar 

Her vardığın beldede. buldun meşrebince yar 

Güzelleri muhakkak . aşık hitın sayar · 

Rüzf Arzda . misli yok . şehri İstanbul gibi 

* Kahveci uşakları kayıkçı şehbazlan 

Çarşu pazar emafın tize rô. dilbazları 

Hüma pervaz şehlevend cümle aşk cambazları 

Çek iguuşe sen de bir civelek şekerlebi 

* Arar iken pırpın bıçkın kopuk nevcivan 

Avretler pazarına kondu ansızın kervan 

Bir peri peyker gördüm kalmadı tib Ü tüvan 

Türlü cilve işvenin muhabbetin kevkebi 

*· 
İşte böyle efendim aşıklık cilvesi bu 

Koklarsın gül yasemen gibi menekşe şebbu 

Çek iguuşe bir güzel geh nigir gih mahbubu 

Lisanı Türki üzre ol aşkın ımdebibi 

* Kara Dumrul garihsin biviYesin fakirsin 

Hünerle marifetin biri eslifın bilsin 

Kils.hı akur olan rakiıb ıbirbirin yisin 

Virdi zebanın daim namı ulvii Nebi 

* Gamzei fettan ile ııakdı bana işmarı 

Ol dem düşdiim peşine tikib ettim niglrı 

Sayyadı hünerverim kaçırmam hiç şikin 

Rahi te'vilde didim buldum Bintülinebi 

* Ol duhteri pikize sürdü. götürdü beni 
Aguuşi muhabbete ı;ekdim gül pireheni 

Bu Aşık Kara Dwnrul döğe gelmiş iheni 

Dir ki la şek efendim avret demir leblebi 

Bu satırların· muharriri, Sivaslı Aşık J,{ara 
Dumrulu bir kerre Tophane ketebesinden olan 
üstadımız Aşık Razinin meclisinde görmüş idim. 
Kendine mahsus bir tarzda saz çalan, kaval üf· 
lem~kte de pek usta olan uzun boylu, esmer er
keğin güzeli, sohbeti gaayetle tatlı 35-40 yaşla
rında bir adamdı. Duyulmamış fıkralar, teker
lemeler söylerdi, mesela: «Deveye cilve yap de-

-mişler, dokuz. dükkan yıkmış» sözünü ilk def~ 
ondan duymuşumdur. lstanbulda bir sene kadar 
kalmış, hemşehri gayreti ile Tophanede Kılıç
alipaşa Hamamında natırlık yapmışdır, Razi 
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Efendinin rivayetine göre ramazanda oruç · tut
madığı için yakalanmış, önce götürüldüğü kara
koldan, sonra da İstanbuldan kaçmışdır. 

Vasıf HİÇ 

DUNK (Jufe) - Geçen asrın ikinci yarısın
da Osmanlı Devleti hizmetinde bulunmuş, mil
liyetini tesbit edemediğimiz avrupalı bir beste
kar ve bando mensubu. Hayatı hakkında bilgi 
edinilemedi; Edhem Üngör «Türk Marşları» 
isimli eserinde bu zat tarafı~dan bestelenmiş 
bir Osmanlı Marşı bulunduğunu kaydediyor. 

Bibi.: E. Üngör, Türk Marşları. 

DUPQ~T (Jacques) -- Hicri 1326, miladi 
1908~1909 yılında İstanbul Limanına gelmiş 
dört direkli büyük bir fransız yelkenlisinin tay
falarından 19-20 yaşlarında gayetle dilber bir 
delikanlı olub her ne sebebden ise bir gece . ka· 
yıkla gemisinden kaçmış ve Galatada .Kapuiçi 
Hamamına sığınmış, hemen o gecenin sabahın
dan itibaren de soyunarak hamamda dellak ya-

. mağı olarak hem gizlenmiş, hem de barındırıl
mışdır; gemisi limandan gittikden kısa biır müd~. 
det sonra da ihtida etmiş, masrafı mezkur ha· 
mamın hamamcısı tarafından görülerek hamam
da yapılan nümayişle bir düğün ile sünnet edi· 
lerek gemici J acques . Dupont «Mehmed» adını 

almış, hem güzelliği hem de ender rastlanır ma
cerası ile «Frenk. Mehmed» diye şöhret bulmuş
dur. ,.Oğlan gemiden kaçdığında . hırsızlık suçu 
isnadı ve Konsolosluğun zabıtaya müracaatı 
üzerine bir müddet Galatada ve Beyoğlunda 
aranmış ise de .bir hamamda soyunub hamam 
çıplağı dellak kılığında saklanabileceği düşünü
lememiş idi; Vak'adan bir kaç ay sonra Meşru
tiyetin ilanı ve 1909 başlarında· · İkinci Sultan 
Abdülhamfclin taht<;lan indirilmesi gürültüleri 
arasında firari tayfa oğlan tamamen unutulrnuş
du. Yakından tanıdığımız Dellak Fırenk Meh· 
med 1918 de yine Kapuiçi Hamamının uşağı ola
rak çalışmakda idi. Aşağıdaki manzume bu sa
tırların muharririnin kalenderlik havasında bu 
gencin şanında yazılmışdır : 

Kapuiçinden gelüb yayıldı haber şehre 

Dellik olub soyunmuş bir fransız gülçebre 

Oiıdoku'z yaşlarında sırım gibi gemici 

Hayli şan bulacaktır anınla Kapuiçi 

Denizler melikesi dört dfrekli yelkenli 

Hasretle · ansın artık o şıkırdım güzeli 

Sebelıi firarını sorar iseniz nedir 

Muglim olan kaptanın zulm il.e vahşetidir -.. 

Kaptan elı;i konsolos tutuşmuş etekleri 

Zabtiyeye baş vurulJ . arattılar dilberi 

Usuldendir hırsızlık suçu isnid eylemek 

.Yalan da yok ihbarda gönüller çalmış melek: 

Ak ketenin· üstünde geniş mivi yakalı 

Gemici formasıyla fiyakalı cakalı . 

Sıvamış paçaları güm güm vunıb topuğu 

Güverte yıkar iken görmeliydi kopuğu 

Şimdi belde peıtenıal ayak)iınnda nıihıı 
O dayı reviııinle hamam içinde salın 

Zenin kakül perçemi dök cebini p~e 
Alkış tutsun uşşlb.n sen frenk d~likiııe . 

Soysop .adı Düpondur şi,ihin göbek adı Cak . . ' . . . . 
Aksi ı;em'i ruhiyle çekdi hamam al sancak 

Ayakdaşı çıplaklar balta oldu . şebbaıa 

Kabuli islim için ol !Jlibi servi niza 

Kimi çeşmi nerkisin kimi piyin ö~k 
Didiler düğün dahi .hamamda oln_ıaık gerek. ·• 

Kapuiçi Hamamı müriivvetin ıamna 

Doldu hedayi ile ol frenk oğlanına 

V elimei bitanda · una.kına Cak Oğlan 

ihdi etti tasvirin peştenıalla iılm -~yan\ 

Bilin sizde tarihin ey İimmeti Mubıı~ 

«Fransız Dellik. Cak'ım oldu tiamamda !ÜJIDti;» 
1826 (1908-190~) 

·va~ HİÇ 
DURA (Reşad) - Zamanımızın esvab yır

tığı örücüsü çok hünerli bir usta; dükkanı B~ğ~ 
çekapusunda meşhur Börekçi Fırinının yanın-
dadır. · · · · 

Kumaşcı Ziya Efendi adında birinlıi: oğlu 
olub 1907 ,de İstanbulda Kadıırgada doğmuşdµr; 
'san'atını Bakırköylü .$ükrü Usta adin.da' ·bir 
örücüden öğrenmişdir, 1933 de de, içinde bir 
kişinin ancak oturarak çalışabileceği ve halen 
içinde · bulunduğu kutu gibi dükkancığı açarak 
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müstakilen iş hayatına atılmışdır. Bu satırların 
yazıldığı tarihe göre 32 yıl· o daracık yerde otu
ı-ub çalışmak, göz nuru ve el emeği harcamak 
sanatkar azim v·e sebatına asil bir örnekdir; o 
küçücük dükkanın önünden her müşteri hoşnud 
ayrılmış, ve o küçük dükkanın çerçivesi içinde 
durmadan çalışan Reşad Dura Usta· o noktanın. 
manevi sahibi olınuşdur; hergün bir insan seli
nin akıb geçdiği Bagçekapusu dört Y?l kavuşağı 
tahayyül edildiği zaman · değişmez tek insan 
yüzü bu örücü ustasıdır. 

Evli ve bir evlad sahibidiır (1965). 

DURAÇ SOKAĞI - 1934 Belediye Şehir 
Rehberine göre Beyoğlu Kazası merkez nahi
yesinin Kamerhatun Mahallesi sokaklarından; 
Ağaç Çileği ve Çekiç sokakları ile teşkil ettiği 
bir üç yol ağzı ile Arslan Sokağı arasında uza
nır iki-. direkli . bir sokakdır (1934 B;Ş.R. Pafta 
14/142-). Yerine gidilip satırların yazıldığı_ sıra
daki durumu tesbit. edilemedi (1966, kasım). 

TANIN 

BAŞ YA ZAllı 

ı 

BAL 1·1<9<::::> 
SABA/ l.lOE.R. ~ 

SİMSAR 
SAC.AMON' 

C6L,4L. 
8.AYAll 

DURAK - Türk dini musikisine İstanbul 
tekkelerinin hediye ettiği bir beste şeklinin adı; 
M. Zeki Pakalın «Osmanlı Tarih Deyimleri ve 
Terimleri» isimli eserinde şöylece tarif ediyor: 
«Zikirde birinci fasıldan sonra tek yahud ~ıft 
zakir tarafından okunan mutasavvifan güfteler
dir ki taksime yakın ağır bir bestedir; duraklar 
her makamdan bestelenirdi. Bu bestelere «Du
rak» denilmesinin sebebi, zikre fasıla verildiği 
sırada okunmasıhdandl!r. Musikimizde pek sa
natkarane, pek güzel duraklar vardır.;. 

Geçen asırın ikinci yarısında Kadıasker 

Mustafa İzzet Efendinin Hüzzam faslından bes
telediği iki durak 1925-1926 arasında, harf inki
labindan önce Hafız Saadeddin. Efendi tarafın
dan Neyzen Emin Efendinin refakati ile Türki
ye Blumental Biraderler tarafından temsil edi~ 
len colombia (Kolombiya) marka gramofon pfa

ğına okunmuşdur; 13006 numaralı 30 santimet

re çapında bir plakdır; bir yüzünde : 

iı.K OKI/L 

OıtTAOl<VL.. 
ÖĞAENCİ'fl 

DAl<-r'l/.O 
ic,,H-

Öt,flETMENı ı 

~ 

Nakil Vasıtasi Durağı Karikatürde 

«Hakiki Demokrasi» 

(Karikatür : Cemal Nadir) 
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Omnıetinden bir siyeh rti isiyim geldim sana 

El aman ey melcei ümmet Muhammed Mustafa 

diğer yüzünde : 
Ey Habibi Kibriya vey matlai nurl HüdA 

Nutj. çeşnıi enbiya vil rehnücnayi evlly4 

beyitleri vardır. 

DURAK, ŞEHİRİÇl VE cıv ARINDA 
UMUMİ NAKİL VASITALARI DURAKLARI
Bu duıraklar 1:stanbulda ilk defa olarak atlı 

tramvaylar için kurulmuş ve seçilen noktalara 
«Tramvay Tevakkuf Mahalli» diye bir levha 
asılmış idi. Sonra sırası ile elektrikli tramvay, 
omnibüs: otobüs, troleybüs durakları kuruldu. 
Merkez duraklar ve ara duraklar diye ikiye ay-

. rılabilir; ~ra duraklar hazan az i!eri geri alına
rak yerlerini değiştirebilirler. Duraklar kapa
lı ve açık olarak da iki ç~şiddir, ara durakların 
hepsi açık durakdır. 

Son . zamanlarda kapalı duraklarda demir · 
çubuklu geçitler yapılmış, kalabalık zamanlar
da nakil vasıtası bekleyen yolcuların, kuyruk 
nizamına uymaları temin edilmiştir. 

Durak yerleri, çoğu zaman sevişen gençle
re, bir yere gidip eğlenmek, konuşmak, munab-
bet etmek için buluşma noktası olur. Bilhassa 
akşamları, işden eve dönüş sı:rasında, · halkın 
nakıl vasıtası bulmak için yığılıp toplandığı 

zamanlar duraklar, yankesicilerin rahat çaht 
dıkları yerlerdir; 

DURAK SOKAĞI - 1934 Belediye Şehir Reh
berine göre Eyyübde İslam.bey Mahallesinin so
kaklarından; Sofular Deresi Sokağı ile Kuru 
Kavak Caddesi arasında ~zamr, bir dirsekli bir 
sokakdır (1934 B.Ş.R. Pafta 9/119). Yerine gidi
lip şu -satırların yazıldığı sıradaki durumu tes
bit edilemedi (Kasım 1966). 

DURAN (Faik Sabri) - · Tam yetkili bir 
kalemin-yazdığı aşağıdaki hal tercemesini «Ay
lık Ansiklopedi» den alıyoruz: 

«Memleketimizde coğrafya ilminin gerçek 
manasiyle kuruluşunda. kitablariyle, yazılaı-iyle 
ve öğretimiyle Öncülük etmiş değerli bir bilim 
ve yazı adamımızdır. 23 şubat 1883 te Üsküdar'
da doğmuştur. Babası Posta ve Telgraf Neza
reti Evrak Müdürlüğünden emekli merhum 
Hüseyin Sabri Beydir. Faik Sabri Durc1.n, ilk 
öğrenim.ini Üsküdar'da Raıvzai Terakki Okulun
da (1890), orta öğrenimini Toptaşr Askeri Rüş-

tiyesinde (1895) tamamlamış ve lise öğrenimini 
· 1900 de mezun olduğu İstanbul'da Mekteb-i 
Mülkiye'nin idadi sınıflarında yaparken ilk ya· 
zısı olan bir küçük hikayeyi 23 mart 1899 tarih
li Tarik gazetesinde yayınlamıştır. 1900 de bir. 
taraftan basın hayatına atılırken, bir taraftan 
da 1900-1902 yılları arasında Galat.a'da Sen Be
nuva Kolejine devam ederek fransızcasını ·iler
letmiştir. 1900 den 1906 ya kadar çoğu fen ve se· 
yahat konulartyle ilgili telif ve tercüme on dört 
eser yayıniamış ve Malumat, Mecmuayı Ede-

Faik Sabri Duran 

(Reııim : S. B(nealt) 

biye, Musavver Fen ve Edeb, Hanımlara · Mah
sus Ga~ete, · Çocuklara Mahsus Gazete mecmua
larının da başlıca yazarla:rı arasında imzasını 

tanıtmıştır. İkinci Abdülhamid fenni yazıların
dan dolayı kendisini gümüş' bir sanayi madalya
siyle mükafatılandırmıştır. 

«1906 da,, münevver gençlerin yabancı meın
leketlere seyahat imkansızlığı karşısında kaç
mak suretiyle Paris'e gitmiş, · orada da yayın 
hayatından uzak ;kalmamış, Müsteşrik Adolf 
Taloza: ile işbirliğ,i ederek onun Türk tiyatrosu 
hakkınqa yazdığı eserin hazırlanmasıiıa- yar
dımda bulunmuştur. 

«Faik Sabri Duran, 1908 de i'stanbul'a dö
ner dönmez Resimli Kitab, Musavver Muhit 
ve Resimli Roman gibi dergileri çıkaxmağa baş-

. lamışsa da öğrenmek ve ·· yükselme~ aşkı .ken
disini tekrar okul hayatına sürüklemiş, . 1909 
da Maarif Nezaretinin açtığı müsabakayı 

kazanmış ve Fı-ansa'ya gönderilmiştir: Bununla 
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beraber, Şehbal mecmuasına ve İkdam gaze
tesine gönderdiği mektublarla yazı ve yayın 
hayatına bağlılığını devam ettirmiştir. Pa
ris'te bir yıl Lui Lö Gran lisesine devamdan 
sonra Sorbon Üniversitesi Edebiyat Fakülte
sine yazılmış ve 25 mayıs 1912 de coğxafya
dan «Diplome d'Etudes Universitaires» alarak' 
yüksek öğrenimini tamamlamış ve Balkan 
Savaşı arifesinde memleketine dönmüştür. 

Sörbori'da iken, İngilizce de öğrenmiştir. Bu 
öğrenim devresinde tatillerde İsviçre ve ingil
tere'de inceleme seyahatleri yaparak bilgi ve 
görüşünü genişletmiştk. 

«Memlekete döndüğü zaman .30 eylul 1912 
de Maarif Nezaretince öğretmen olarak görev
lendirilmiş ve ilk öğretmenlik devresi istifa ta
rihi olan 5 ekim 1920 ye kadar sürmüştür. Bu 
devrede İstanbul Erkek Lisesi coğrafya (1912 -
1913), Maliye Mektebi Alisi iktisadi· coğrafya 
(lağvına. kadar; 1912-1915), Mülkiye Mektebi 
Türkiye coğrafyası (lağvına: kadar; 1913,-1915), 
İstanbul Darülfünunu coğrafya ve bir müddet 
sonra etnografya (1913,1915), Darülhülafe Med
resesi coğrafya ( 1914), Selçukhatun Kız Sanayi 
Mektebi coğrafya (1914-1915), Kiz Darülfünun 
coğrafya (1914-1919) öğretmenliklerini yapmış, 
Darülfünun teiısikatında Darülfünun tabii coğ
rafya, İslam ve Türk coğrafyası kürsüsüne 
müderris tayin edilmiş (1915-1920), Alınanya'

dan getirilen Prof. Obst ile ·birlikte memlekette 
ilk defa müstakil bir coğrafya enstitüsü kur
muş; 1918 yılında • Maarif Nezareti tarafından 
Almanya'da bastırılan okul ve duva.ı-. haritala
rının basım işleriyle görevlendirilmiş ve bu sı
rada Berlin ve Laypzig'deki Alman öğretim 

kurumlarını, coğrafya enstitü ve cemiyetlerinin 
çalışmalarını incelemiş, Ticaret Mektebi Alisi 

. iktisadi coğrafya öğretmenliğini (1918 - 1920) 
yapmıştır. 

« İstifasından sonra Paris ve Londra' da eko
nomik bazı teşebbüs ve faaliyetlere katılmış, 
1925 te Paris'te açılan MHletlerarası Süsleme 
Sanatları Sergisindeki Türk pavyonunun fahri 
komiserliğini de yapmıştır. 1926 da memlekete 
dönünce Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Ter
biye Dairesinde tercüme işleri üzerinde çalış

tıktan sonra, Galatasaray Lisesine Coğrafya Öğ
retmeni olmuş (1926-1930), bu sırada Devlet 
Matbaası Müdürlüğü vazifesini görmüş (1927 -
1930), 1929 ve 1930 yıllarında faaliyette· bulu
nan Matbaacılık Okuluna Müdür Vekilliği et-

miş, sonra Ankara'da Gazi Terbiye Enstitüsü 
Müdürü ve Coğrafya Öğretmeni olmuş (1930 -
1931), tekrar lstanbiıl'da Galatasaray Lisesi 
Coğrafya Öğretmenliğine naklolunmuş (1931 -
1936), bir müddet Haydarpaşşa Lisesi Coğrafya 
Öğretmenliğinde çalışmış (1937-1938), tekrar 
Galatasaray Lisesi Coğrafya Öğretmenliğine 
geçerek 7 mayıs 1943 te ölümü.ne kadar bu va0 

zifede bulunmuş.tur. 
6 Haziran 1941 de memlekette ilk defa ola· 

rak toplanan Birinci Coğrafya Kongresinin ça
lışmalarında Faik Sabri Duran'ın faydalı tesir
leri görülmüş ve 12 mart 1942 de kurulan Türk 
Coğrafya Kurumunun Genel Merkez Heyeti 
üyeliğine seçilmiştir. 

« 1942 ilkbaharında geçirdiği bir yarım pa
ralizi kendisini çok s~vdiği sınıftan ve harta ba-:
şından ayırmışsa da, kısa zamanda iyileşerek 
evinde ve kütüphanesinde okul ders kitabları 
üzerindeki çalışmalarına devam etmek suretiy
le öğretmenlik ödevini, memleketin hemen bü
tün orta okul ve liselerinde kitabla~iyle yapmı
ya uğraşmıştır. 

Şahsan çok . kibar, · intizamı sever ve çalış
kan bir insandı. Vazifesine bağlı, hürmet telkin 
eden, öğrencilerine çalışmayı öğreten . ve sev
diren bir öğretmendi:. Zengin bir kütüphanesin
den başka. coğrafya ile ilgili başlica yayınları 
muntazaman takibederek, bunlardan ayırdığı 
resimleri ve kupürleri tasnif etmek suretiyle 
tertibettiği zengin koleksiyonları ve müracaat 
dosyaları vardı. 

.«Faik Sabri Duran'ın, her derecede okul-. 
lar için yazdığı ve içlerinde on sekiz, yirmi defa 
basılmak suretiyle rekor kıranlar otuzdan faz~ 
la olan coğrafya ders kitabları, iş defterleri, 
okul atlasları ve duvar hartalarından baş~a . 
milli kütüphanemize telif veya tercüme olarak 
kazandırdığı başlıca es& leri şunlardır: Mösyö 
Elektrik, Kaptan Faradel, Buzlar Arasında Bir 
Kış, 15 Yaşında Bir Kaptan, Bir Haftada Devri· 
alem, Müntehab Parçalar, Hoket, Bedava Loca 
Bileti, Minimininin Kalbi, Emektar, Köylü, Pa
nayırcılar, Sir Williamın Muaşakası, Onsekizin
ci Asır Vekayii, İngiliz'ler ve Macar'lar, Japon
lar ve ~lmanlar (Sati Beyle Birlikte), Ondoku
zuncu Asır Tarihi, Arzın Merkezine Seyahat, 
Ameli Topografya Mümareseleri, Ulumu Ta
biiye ve Riyaziye Cep Muhtırası, Hayvanlar 
Alemi, İnsanlar Alemi, Yeryüzü - Gökyüzü, 
İstanbul'dan Londra'ya Şileple Seyahat, Nere-
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den· Geliyoruz , Jül Vern'in hayatı, Bir Türk 
Kızının Amerika Yolculuğu, Akdeniz' de Bir_ 
Yaz Gezintisi, İkinci Cihan Harbinde Milletler 
ve Devletler ( en son kitabı), Kaşifler Alemi 
(basılırken yarıda kalmış ve ölümünden sonra . 
tamamlattırılmıştıı-). Bunlardan başka muhar,. 
rir Velz'in bir heyet tarafndan dilimize beş cild 
halinde Milli Eğitim Bakanlığınca çevriltilmiş 
olan «Cihan Tarihinin Ana Hatları» eserının 

tercümesine- de büyük ölçüde iştirak eyliyerek 
eserin tercüme ve basımını idare etmiştir» (Fa
ik Reşid Unat; Aylık Ansiklopedi). 

DURAN (Güzin) - Kadın ressamlarımız
dan; aşağıdaki satırları Türk Ansiklopedisinden 
aliyoruz: «1898 de tstanbul'da doğdu; İstanbul 
Kız Sanayii Nefise Mektebi Alisini (Güzel Sa
natlar Akademisini) bitirdi, 1925 de açılan Av
rupa yarışmasını kazandı; Cağaloğlu Kız Orta 
Okulunda resim öğretmenliği yapdı. 

«Ressam · Feyhaman Duranın eşidir; Güzel 
Sanatlar Birliği üyesidir; eserleri ile devlet ser
gilerine, sanat gösterilerine katılmışdır. Eserle
rini empreniyonist görüşle uygulamışdır, çok 
güzel peyzajlar ve natürmortlar yapmışdır.» 

('.!'ürk Ansiklopedisi). 

DURAN (İbrahim Feyhaman) - Bilhassa 
portreleri ile tanınmış ünlü ressam; yazılan 
mektuba cevab alamadığımız için Türk· Ansik
lopedisinden naklettiğimiz aşa.ğıdaki satırlar la 
yetiniyoruz: «1888 de lstanbulda doğdu. Baba
sı Rüsümat Eminliği memurlarından Süleym~n 
Hayri Beydir. Galatasaray Lisesini bitirdikten 
sonra :resim ğğretmenliği sınavını kazandı, beş 
·yıl kadar bu görevde çalışdı; ayrca hat (güzel 
yazı) dersleri de verdi. F(.esimde gösterdiği ye
tenek az zamanda dikkati çekdi, Mısırlı Prens 
Abbas Halim. Paşa tarafından resim öğrenimi 
için görgü ve bilgisi arttırmak üzere 1910 da 
Parise gönderildi. Parisde bir süre Julian Aka
demisinde çalışdı, sonra Güzel Sanatlar Okuiu
na girdi, devrin tanınmış üstadlarından J ean -

· Paul · Lanren ve Cormon'un atölyelerinde dört 
yıl çalışdı; 1914 de yurda döndü, Kız Sanayii 
Nefise Mektebinde resim öğretmenliği yapdı, 
daha sonra Sanayii Nefise Mektebi Alisi (Güzel 
Sanatlar Akademisi) resim atölyesi öğretmeni 
oldu. Türk Ressamları Cemiyetinin kurucularm
dand.tr. 1914 sonrası kuşağı içinde yer alan ar
kadaşları gibi Feyhaman Duran da natürmort, 

bina işleri, manzara ve figürlü resimlerjni em
presyonist bir anlayışla işlemiş olduğu ha~de 
kendisi daha çok bir portre ressamı olarak ta
nınmışdı:r. Bu portreler arasında «Hattat Hacı 
Kamil» ve «Ressam Hoca Ali Riza Bey» bilb.as
sa yer alır» (Türk Ansiklopedisi). 

Feyhaman Duran'ın İstanbul Resim ve Hey
kel Müzesi ile İstanbul Deniz Müzesinde. çok 
güzel eserleri vardır. 

Zevcesi Güzin Duran da .tanınmış bir res
samdır. 

DURAN (Türkan) - 1966 yılı. temmuzun
da yakalanmış azılı esrar kaçakcısı ve saticısı 
bir kadın; kucağında altı aylık çocuğu ile dola
şa.Tak dilencilik yapmakda ve asıl işini dilenci 
kisveti altında gizlemekte idi. Sirkeci Otobüs 
durağında yakalandığı zaman: «Üç çocuğum da
ha var, kocam hapishanede, ona bakmak için 
dileniyorum» demiş fakat kucağındaki çocuğun 
kundağı içinde 26 parça esrar bulunmuşdur. Ha
yat ve ~aceraları hakkında bilgi edinilemedi. 

Burhaneddin OLKER 

DURGUNER (Erol) - 1955 ile 1956 yılları 
arasında 14-15 yaşlarında hünerli bir akrobat 
çocuk idi; bu çocuğu bir gece G9ztepede And 
Sineması sahnesinde seyreden R. E. Koçu, onun 
hakkında 2 ekim 1956 tarihli Her Gün Gazete
sinde günlük sohbet yazıları arasında şunları 

yazmışdır: 

«Onu bir sene ~ra ile iki defa gördüm, kö
yümüzün yazlık sinemasında verilen konserle· 
re geldi, kelimenin has manası ile hünerler gös
terdi, küçük yaşından hiç umulmayan hünerler 
gösterdi. 

«Beyaz pabuçları, beyaz pantalonu, göğsü 
ayyıldızlı beyaz fanilası ile ve hüner meyda- · 
nına soyunuk çıkdığı zaman kısacık beyaz şor
tu ile ve tertemiz sevimli yüzü ve bir efendi 
tavrı, edebi ve terbiyesi He batı ülkelerindeki 
emsalinin seviyesinde olduğunu derhal gösteri
yordu. 

«Narin çocuk vücudunun aklın zor kavra
dığı elastiki bükülüşleri, kıvrılışları, ins~nı hay· 
retden hayrete sürükleyen çalak hareketleri, 
havada uçuyormuş gibi perendeleri ile yirmiyi 
aşan numarası zengin bir programdı. Birini ta· 
rif edeyim: Dört bira şişesinin üstüne dört ba
caklı bir masa koydular, masanın üstüne de dört 
bira şişesi koyarak onların üzerine de bir iskem-
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ie _ koydular, Erol iskemleye çıkdı, gogsunu ıs
kemle üstüne yatırdı, bacaklarını arkaya kıvı
-rarak ayaklarını boynunun altndan kavuşdur
du; sonra, bir zenbe.rek gibi boşanıp havaya fır-· -
ladı ve yere ayak üstünde inerek seyircilerini 
güzel yüzünün tatlı tebessümü ile selamhdı. 
Pes efendim. 

«Ama işin bir de hazin tarafı vardır. Prog
ramını bitirdikten sonra elinde bir tepsi ile par
saya çıkması! Hemen· acı acı kaydedeyim, alkış 

· toplayan çocuk para toplayamadı. Yüzünde sa
natkar hicabı, üstfu:ıde sanatkar vekaan, yılışa
madığı, sırnaşamadığ içindir ki para toplayama
dı. Boynu bükük derken bakdım, tepside sekiz 
on aded beş kuruşluk ve on kuruşluk arasında 
bir tek gümüş lira vardı. Erol, her mürüvvet 
sahibine ustünde resmi bulunan bir de kart ve-

Akrobat çocuk Erol Durguner 

(Resim: S. Bozcalı) 

riyordu, bu kartın üstünde şunlar yazılıydı_: 

Türk akrobat sanatkarı küçük Erol'un hatırası ... 
«O kartı muhakkak ki kıymetli vesikalarım 

arasında saklayacağım. Bu gün ö güzel şey bir 
harika çocukdur, ama zaman onun için zalim

, dir, Erol büyüdükçe harika olmakdan çıkacak-
dır. Erol'a refah içinde bir istikbal dilerim ... ». 

Erol Durguner'deı:;ı. sekiz yıl ara ile aldığı

mız iki mektubdaİı öğrendiğimize göre akroba~
lığa aynı yolda hayatını ·kazanan babasının ya
nında beş yaşında iken başlamış, babasınmgeçir
diği bir ameliyattan sonra da aileyi geçindirme 
yükü tamamen çocuğun omuzlarına yüklenmiş
dir. 1964 tarihli ikinci mektu,bunda istediğimiz 
.hal tercemesi notlarının babası tarafından· ve
rileceği yazılmış ise de bize o zat tarafindart 
hiç bir bilgi verilmemişdir. Erol 1964 de Anka
rada Bahriye neferi olarak askerlik görevini 
yapmakda idi. 

DURMAZER (Nesibe) - 1964 de; 1stanbul 
zabıtasının tarifi ile «İstanbulun en azılı- mü
cevher hırsızı» olan l2 yaşında bir çingene kızı; 
ırkında daima tez gelişen cinsi cazibeye sahib, 
vücud yapısı haşarı oğlan çevikliğine sahih; 
uzun kumral saçlı olan bu kız en az yirmi-· ev 
ve apartmandan toplum değeri 2QO bin lirayı 
bulan mücevher çalmış ve 1964 mayısında gir
diği yerde suç üstü yakalanarak Savcılıkda bü· 
tün maceraılannı tafsilatı ile anlatmışdır~ Yaşar. 
Durmazer adında bir kötü yol adamının . kızı 
-olan Nesibe bilhassa. dikkate· değer şu itirafta bu
lunmuşdur : «Beni hırsızlığa babam. teşvik eder
di, ve soyguna anamla beraber giderdim.. İşe çı
kacağımız zaman babam bizi karşısına alır. ve: 
«-· Allah sizi hırsızlık masasunemurlarınin şer
rinden korusun! .. diye dua eder, üzerimize okur, 
üflerdi. Anamla beraber gözümüze kestirdiğimiz 
apartmana veya eve gider, kapuyu çalarız; kapu 
açılırsa yılışır, giyecek eski püskü isterim, hemen 
her kapudan da yok cevabı ile savulurum: Ka
puyu çaldım, açan olmazsa ısrar ile iki üç defa 
çalarım, yine açılmadımı içerde kimse yok de
mekdir, döner, kalçamla kilide bit hızlıca vur
dum mu kapu açı_lır; iş kalır mücevher topla
maya, yerlerini elim ile koymuş gibi bulurum; 
her girdiğim yerde soygun beş dakika bile sür~ 
mez; altını, platini, gümüşu, elmasın kendisini 

· sahtesini kuyumcu gibi bir görüşde anlarım, 
parası ağır olmayınca götürmesi ne kadar kolay 
olmuş olsa almam .. ». 
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Savcılığa kızı -ile beraber gelmiş olan me
nejer baba gazete fotografcılarına marifetli kızı 
Nesibe ile p~k muhabbetli poz vermiş, ve -per
vasız bir eda ile: «Neşibe ile övünürüm!..» de
mişdir ki «Şecaat arz iderken merd kıbti sirka
tin söyler» hikmetinin kıymeti. }?ir kere daha 
görülmüşdür. 

Bibl. : Hürriyet Gazetesi, mayıs 1964. 

DURMUŞ (Düztaban) - Sahhaf Nizı,ımed
din Akttiç (B.: Aktuç, Nizameddin, cild 1, ·say
fa 564) tarafından verilmiş perakende evrak 
arasındaki bir tezkire ile bir hesab pusulasın
dan öğrenildiğine göre 1890 yılınd3. Rasim Pa
şa adında bir zatin kapusundan düztaban oldu
ğu için çıkarılmış genç bir ·uşak. Dikkate değer 
tezkire ile pusula şunlardır : 

«Kiıhya Hacı Mustafaya;. ' 

«Bu kerre Hudaverdi Efendinin getirdiği Durmuş_ 

nam taze uşak gerçi tamam matlubumu~ üzere gaayetle 

mehlikaa ·ve dilrüba ve karşumuza alub sohbete kaahll 

maarife aşina oğlan ise de dünkü gün·.yalun ayak hizmeti

mizde olur iken oğlanın düztaban olduğunu müşahede ey

lediğimde aşıru kederlendim, zira hükeınayi eslab. ayağı 

tabanı düz olan oğlan basdığı gülistanı çengelistan ider ki 

düztaban oğlana bir wıchile takarrübde yüm.ün yokdur 

neüzibillah cüzamlıya 'takarrüb andan yekdir buyurmuş- . 

!ardır. Ben oğlana harbi vahid söylemeyüb sana söyle

rim ki hüsnü melahatine hürmeten hatırın· re:;.cide et

meyüb kapumuzdan verilen çamaşır ve urubayı dahi oğ

lana terk ve bir m.ikdar bahşiş il-a gönlün alup kapumuz

rlan yol viresin ve Hüda.verdi .Efendiye dahi bildiresin ki 

bana tiz bir başka taze U!;ıak bulup ammaayakların dahi 

görüb zinhar düztaban olmasun .... » 

Durmuş Oğlanın hesabı pusulasıdır 

fi receb 1308 (şubat 1890) 

15 ile. 25 receb onbir günlük hizmeti yevmiyesi maa

ziya.de 12,5 kuruş. 

Rasim Paşa Efendimizin emri devleti ile bahşiı; 30 

kuruş. 

Oğlana verilen çamaşır esmiı.nı 45 kuruş. 

Oğlana verilen pantolon maa · sako ~e köhnece palton 

esıniını 100 kuruş. 

Cem'an 187,5 kuruşdur. 

DURMUŞ (Hafikli) - İstanbul'a hicri 1305 
(M. 1887-1888) yılında gelerek ilk defa Çukur
cuma Hamamında işe başlamış genç bir dellak; 
Üsküdarlı kalender halk şairi Aşık Razi tara
fından şu tarih manzum!:si il~ övülmüşdür; ta-
rih ·mücevher ve tamiyelidir: · 

Çukurcuma Hamamında soyunmuş 

Dellaki pakize Hafikli Durmuş 

Ondokuz yaşında şahi hülııine 

Cemal aşıkları selama durmuş 

Dellakin darası bir siyeh futa 

Ta:htı mülki. hüsne uryan oturmuş 

Şahin başınW\n ta pıiyi biUO.re 

Desti Hak zülali sim ile yunmuş 

Encüm ile tarih kuşaındığma 

«Kaı·a peştemalın Hafikli Du,rmuş» 

1255 + (encüm) '50 = 130_5 (1887-1888) 

DURMUŞ DEDE - Onyedinci asrın ilk ya
rısında Rumeli Ilisarında yaşamış ilahi cezbe 
sahibi bir derviş; Hadikatül Cev.ariıi Kayalar 
Mescidi maddesinde (B.: Kayalar Mescidi) bu 
zat hakkında şunları .yazıyor: 

«Durmuş Dede mecazibi ilahiyeden olub 
Akkirman beldesinde sakin iken bir gün. gertıi
lerin biri ile lstanbula gelip Rumeli Hisa~ı kur
binde Kayalar Mezarlığı nihayetinde deniz ke
narındaki tekkede şeyh olan hemşehrilerinden 
.Ali Baba adındaki zatin yanında yerleşip kal
mışdır. Gelib geçen gemilerden Durmuş Dede
yi bilenler l'ıediye olarak tekkeye zahire verir~ 
ler ve dedenin hayır duasını alırlardı· bu bütün 

' . ' 
gemi sahipleri arasında an'ane ol~rak yerleşip' 
kaldı, tekkenin gemiciler tarafından verilen he
diye erzakı el'an eksik değildir; Durmuş De
denin İstanbula gelmesi Birinci Sultan Ahmed. 
devrinde olub ölümü. de yine o padişahın zama-. 
nında hicri 1025 (m. 1616) senesindedir; tekke
nin dışında bir yere defnedilnıişdir, sonra mu
hiblerinden biri üstüne bir ahşab türbe yapdır
mışdır; bu türbenin duvarında şu beyit yazılı
dır: 

Hakipıiyi evliyaya yüzünü sürmüş dede 

Bu hisarın kutbu olmuş hazreti Durmuş Dede 

. «Aslında tekkenin banisi İbrahim Gü1şeni 
halifelerinden Hasan Zarifi . Efendi olduğu hal
de tekke bundan sonra Durmuş Dede Tekkesi 
adını alınış ve artık o isimle anıla gelmişdir.» 

(B.: Durmuş Dede Tekkesi). 

Durmuş Dedeyi şahsen görmüş olan büyük 
y~zar Evliya Çelebi de şöyle anlatıyor: «Dur
muş Dede Rumeli Hisarında idi, bütün gemici~ 
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ler bu adamcağıza sadaka verirlerdi. Birisi se
fere gidecek olsa gelüb bu dedeye sorardı, dede 
o adama: «- Falan yere git, filan yere gitme!» 
diye beyanı hakikat eylerdi. Filhakika o adam 
dedenin tayin ettiği yere giderse selamet ve ga
nimetle döner, men ettiği yere giderse zarar 
görür, ya gelir, ya gelmezdi; işte böyle bir es
rarı Hak sahibi olub durmuş kalmış durulmuş 
Durmuş Dede idi». 

DURMUŞ DEDE SOKAĞI - 1934 Beledi
ye Şehir Rehberine göre Boğaziçinde Rume
li Hisarının sokaklarından, köyün kuzey bölge- · 
sindedir, Arpacı· Çeşmesi Sokağı ile Rumeli Hi
sarı Mezarlık Sokağı arasında uzanır, Halim pa
şa Sokağı ve Hisar Bayırı Sokağ ile kavuşakla
rı vardır (1934 B.Ş.R. Pafta 22); Yerine gidilip 
şu satırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit 
edilemedi (şubat 1967). 

DURMUŞ DEDE TEKKESİ --: Boğaziçinde 
Rumeli Hisarında meşhur kalenin yenındaki Ka
yalar Mezarlığının nihayetinde (B. : Kayalar 
Mezarlığı) deniz kenarında bir tekke idi; tekke
nin kurucusu Kanuni Sultan Süleyman zama
nında Mısırdan İstanbula gelmiş olan Şeyh İb
rahim Gülşeni halifelerinden Hasan Zarifi 
Efendidir; bu zat hicri 977 (m. 1569 - 1570) de 
vefat etmiştir. On yedinci asır başlafında ve Bi
rinci Sultan Ahmedin padişahlığı zamaninda bu 
tekkedepost nişin olan Akkirmanlı Ali Baba is
minde bir zatin hemşehri ilahi çezbe sahibi Dur
muş Dede adında biri İstanbula gelip bu tekke
de yerleşmiş, kısa bir zaman içinde Boğazdan 
girib çıkan müslüman kaptan ve gemicileri ara
sında çok büyük bir şöhret kazanmış ve tekke 
o tarihden bu yana Durmuş Dede Tekkesi adı 
ile anıla gelmişdir. (B. : Durmuş Dede). 

Bir gülşeni tekkesi olarak kurulmuşdu. Üs
küdarlı Münib Efendi Mecmuai Tekay.a · isimli 
eserinde Durmuş Dede Tekkesini ayin _günü 
çarşanba olan bir şabani dergahı olarak göster
mektedir. 

DURSUN (Hasankaleli Aşık) - Geçen asır 
sonlarında yaşamış Üsküdarlı halk şairi Aşık 
Razinin evrakı metrukesi arasında bir defter
den öğrendiğimize göre 1304-1305 (M. 1886~1888) 
arasında İstanbula gelmiş ve pek genç yaşında 
Üsküdarda ölmüş bir halk şairidir. Aşık Razi 
şunları yazıyor: « Üsküdarlı Muytab Hanı da 
denilen Hanı Sebil'de buldum, görüşdüm, gaa-

yetle enisim yari gaarım olmuş idi ki henüz nev
hat taze civan aşık idi. Memleketi tarafında Pa
şa lakabı ile maruf şakinin sazendesi imiş, le
vend meclislerinde çok cevrü cefalar çekmiş ve 
nihayet şakii merkumun pençesinden halasa fır
sat bulup firar ve o taraflarda duramayub İstan-

, bulumuza gelmişdir. Kan tükürür kusar müte
verrim iken mestanelik havasından ve aşk bela
sından kurtulamadı, beş altı sene garibane inle
yüb merhum oldu, Karacaahmedsultanda Mi
mar Kasım Ağa merkadi kurbinde çatal selvi 
altına defneyledik, gariki rahmetler». 

TARİH 

Gari-bler anılmaz kabir taşında 

Kur'an okuyalım kabri başında 

Yidig-inm olsun o -yare tarih 

«Göçdü Aşık Dursun pek genç yaşında» 

1310 (M. 1892 - 1898) 

Hasankaleli ,¼ık Dursun'un Kara <>ilan diye 

maruf Tulwnlıacı bıçkın şanında İstanbul ııeaıtle

ıini işaretle yazdığı manzumedir : 

Kara Oğlan, Kara Oğlan 

Bağ bağçe ;bostan dolan 

Bıçkınların şahısın sen 

Akıl fikir gönül çalan 

Tahtakale Küçükpazar 

Oğlana değmesin nazar 

* Tulumbacı Kara Oğlan 

Gönül evim ettin talan 

Kopukların serverisin 

İşin gücün yalan dolan 

Y alıköy Beykoz Çııbııklu 

Kara Oğlanım Topuklu 

* Tulumbacı şıkırdımı 

Talimlidir her adımı 

Hançerbedest Kara Oğlan 

Vururum dir sayyadımı 

Bağçekapu Sultii.nhamam 

Tığ gibidir boy bos endam 

* Kara Oğlan Mestanedir 

Mahmur gözler kestanedir 

Koğuşunda uşaldann 

İçinde o bir tanedir 

Kasımpaşa Hasköy Balat 

Arada gel bizde de yat 

* 

-" 
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Kara Perçem pür tumturak· 

Savruluyor yaprak yaprak 

Tulumbacı Kara Oğlan 

Topuk "t-unır tırak tirak 

Taksim Galata Beşiktaş 

Tam ondokuz oğlanda yaş 

* Kalem parmak nakılları 

Diı kırıyor çakılları 

Kara Oğlan soyununca -

Oynatıyor -akılları 

Sanyer _İstinye Kavak 

Tuluınlıacım yal,ın ayak 

* Kara Oğlan sarhoş çapkın 

Kırdıjı koz -boydan aıkın 

· Atar şehbaz perendesi · , 

Canbazıdır raht aşkın 

_ Kuzguncuk Kanlıca .Bebek· 

Yaman kaşarlı civelek 

* Kara Oğlan gaayet serkeı 

Sili hicret binüçyüzbeş 

Kise bomboş cebler delik 

Nakşi piyin öpdüm beleş 

Ayastefanos Çekmece 

Merhamet kıl gel bu gece 

* Kara Ojlanın kurumu 

Yatsıya dek yanar mumu 

Arkamda bırakıp geldim 

Hasankale Erzurumu 

Samandıra Saırıgaazi 

Aşık Durswı çekmez nazı 

* Tulumbacmıın çalımı 

Sormaz gelip hiç haluru 

O güzelim esmer yüze 

Vurmuş yangının yalımı 

Bulgurlu Üsküdar Kartal 

Yandı dostlar sazla kaval 

Aşık Razinin kendine has tabir ve teşbih
ler bulunan bu manzume .üstünde hayli kalem 
oynattığını tahmin ediyoruz, hatta, tümünü 
kendisi yazarak diyar garibi genç aşıka izafe et· 
miş olduğu da söylenebilir. 

Vasıf Htç 

DURSUN (Tarık) - Gazeteci, muharrir, 
hikayeci; münekkid, sinema rejisörü; 1931 de tz-

mirde doğdu, babasının adı Mehmed Halid, an· 
nesinin adı Ayşedir; Ankara Necatibey İlkoku
lunda (1934) okudu, bir hayat cilvesi eseri 1947-
1949 arasında (16 - 18 yaşlarında) İzmir Beledi
yesi otobüslerinde biletçilik yapdı, 1950 de An-. 
kara 4. Ortaokulunda okudu, tekrar iş hayatına 
atılarak 1954 - 1955 arasında Emekli Sandığı mu
hasebe müdürlüğünde çalışdı ve çok cazib bul
duğu gazetlcilik yoluna girdi, Ankarada Pazar 
Postası, Yeni Gün, Ulus gazetelerinde, !stan
bulda Son Posta Gazetesinde çalışdı. 

Çetin şartlar içinde geçdiği anlaşılan-' ilk 
gençliğinde tahsilini ihmal etmeyip kendisini 
otodidakt olarak yetişdirdi; İngilizce öğrendi; et
rafi görm1sini, gördüklerini ve duyduklarını ka
lem diline vermesini bildi. Sinemacılığa merak 
_sararak .o alanda bir eleştirici ve tenkidci ola· 
rak tanındı. 

Bayan Nermin ile evlidir; Muzaffer Kakınç 
(doğumu 1955) admda bir oğlu vardır. 

Eserleri: «Devrialem» (Cengiz Tuncer ile 
beraber), «Hasangiller», «Vezir Düşü», «Şu ba· 
bamın işleri», «Riza Bey Aile evi»; «Çağdaş 
Amerikan Şiiri Antolojisi» (Özdemir Nutku ile 
beraber), «İnsan Kurdu», «Ya hep, ya hiç», 
«Güzelavrat Otu». 

oki polisiye filmin rejisörlüğünü yapdı, 

«Aramıza Kan Girdi» (Baş rolde Ahmed Mekin),. 
«Korkusuz kahadayı» (Baş, !rolde Eşref Kolçak, 

Bibl. : Kim Kimdir Ansiklopedisi; Hayat Mecmuası. 

DURSUN BALI· - Geçen asır ortalarında 
yaşamış bedbaht bir delikanlı; hayat hikayesini, 
dayım Ali Emiri Efendinin bana bağışladığı ki
tablar arasında müellifi mechul isimsiz bir ri· 
saleden alıyorum : 

«Dursun Bali kanı irfan ve mehdi hılban 

medinei İstanbuldan zühur ve hüsn ile reşk 
averi gilmanı cümhur bir taze ru mahbub olub 
Kasımpaşa İskeleci Kebirinde dolmuşa işler növ
bet kayığında deryaya pala çalar hizberi behri 
yani hamlacı dilberi idi. 

(Beyit) 

Filrugi şfilei niri muibabbet oldu itemgir 

Nola ilb olsa ateş h,ak ateş ruziıar ıiteş 

(Beyit) 

Pa busi yare -, teş~ lehi cuyi~den 

Tikib idüb birbirin itmez karii mevc 
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«Libası köhne pa bürehne: 
.«Amrqa gümüş topuk nevcivan kopuk ki 

kaküli gümrah üzere külahı ol şehba,zı melahat
penahı şöyle açmışdır ki kasem Huda.ya anı se
venin zarre mikdarı günahı -yok : 

(Beyit) 

Efseri ,busrevi kcrdwn benim olsa serine 

O kayıkcı güzelin kendi külahı yerine 

«Dursun Ba~inin ayağında - çıban _ çıkub 
ufunet eyledikde oğlan Gala tada frenk cerrah· 
Candolyon'a (Jean de Lion ?) varmış timar için, 
cerrahı merkum gaayetle hünerver musavvir 
nakkaş imiş ki çıbanı timar ve hem hamlacı ci· 
vanın tasvirin nakşeylemişdir ki dük~mna va· 

Kayıkçı Dursun Bili 
(Reıim: Saıbiha Bo~ıılı) 

ran yaran ol nakşi gördükde valehü hayran ka
lurdu. Mahbubi mühmelin ibtıdai şöhreti işte bu 
nakşi suretidir ki Kaptanpaşa Divanı kalemi ke
teoesinden ve ketebenin kibarından Mehmed 
Paşa zade Kaşif Bey bu nakşi gördükde derdi 
aşka mübtela ve bu derd ile şurü sevda, ile şey
da olub: 

(Beyit) 

Heyret alur ıiklunı baksam gözüne kaqına 

Sad he-.ı.ar aferin o! sOretin rakkaal!ına -

«Divan çavuşlarından Behlul Çavuş ki o be
yin mahremi razı idi ve beyin pakdamenliğın 
bilir idi, oğlanı almış götürmüş elin öpdürmüş 
amma ki asılda Kaşif Bey payi ya,re düşmüşdür: 

(Beyit) 

Dilşdüm efendim piyi şebi dilber üıtüne 

Ol gonee gülüp d,idl yüzün güller üstöne 

«Kaddi mevzuni servi dilara, cümle azası 
kıl kadar kusurdan müberra, lisana gelse tutil 
guya amma kelamında noksanı edebil haya, esa· 
fili nasden olmağla şecaat arz eylese itlik dav.ası, 
türkü ırlasa uçkur havası : 

(Muri) 

Mahbub oldur ki nazik ola -echel, olmaya 

(Beyit) 

Ne bilsün ırzı kadrini erizil 

Eili yolunu tutmaz esifil 

«Kaşif Bey görmüş ki hamlacı şehbazı Dur
sun Bali muhtacı terbiyedir, hali -üzre te.rk ey· 
lese maşuk suretinde beliyedir : 

(Beyit) 

Levbi dilde nakşolunmuşken bayili ru.yl yar 
Çirki ceıbli mezelletde terk eylemek rev4 mı '! 

«Hak kelam budur ki Dursun Bali civan 
rengi ruyi humret üzre mahbılbi mühmel, el 
ayak letafet ile müşekkel, reftarı levendane, 
aşıka riayetde merdanedir, terbiye kabul idüb 
sen __ Köroğlusun beyim demiş ben Ayvaz, amma 
gel gör ki böyle sinesi uryan daltaban dilrüb-a
lar tızman tırıl engelsiz olmaz, Hamlacı · Dur· 
sİ.ın Balinin dahi kalyoncu itlerinden Karaçom~r 
diye mülakkab bir divi Ehremen suret ve becl 
tıynet refiki varmış ki anınla madevü ner mer-
tebesinde mahremü yar imiş : · 
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(Mıııri). 

İt değmiş aşa dönmüş hini visill y4r 

(Mısra) 

Zağı kör . ki hümiyi itmiş şikar 

«Kara kıllan libası ka~raİıi ve Dursun Ba
liniri nakşi payinde saye misali belayı asümani 
Karaçomar ki destinde bıçak kayış bacak : · 

(Beyit) 

Hılııeno gelse de ol ıuhi peri şive yine 

Bilesince heman ol da,meni l>ed hu buiunur 

«İplikçi Hamamında c!eİıak. olub mahbubu 
m ühmeliniiı kendusunden yüz çevirtip 1* ey
yam teşrif etmediğin gôrcİükde : 

(Mıiırı\) 

Qtin gibi tolundu ç-eşmimden o şemsi hivi:rl 

«Külheni hicrü heybetde . kara kütük misa
li yanmış, o ki bir kerre mescide varub yüzün 
secdeye koymamış iken neuzibillah : · 

(Mısri) 

Ey sanem sen mazharullahsııı 

«Deyüb Dursun Baliye tapar idi, amma ve.:. 
lakin aslaa renk vermeyüb ol yari şivekarı iyşü 
iş~et ve seyrü safa. behanesi ile Kağad}:ıaneye da-
vet eylemiş : · 

(Beyit) 

Şaklt kinehih ile seyrı\na. gitme hiç 
· Gel gör ki noldu Yiisüfe yabilne gitme hiç 

«Amma Dursun Baliye gaflet galebe idüb 
K~ı-açomar ile Kağıdhaneye vardıkda kara del
lak putberest iken putşiken olmuş.: 

(8,eyit) 

Bahtımız çilnki siyehdiı; hattı eş·ar gibi 

. Halimi şerh ideler defterit divanlar ile 

«Deyüb ol şakii mel'anet. pişe heman han
çeri gadri uryan idüp Dür.sun Baliyi katlü he· 
lak etmişdir. 

(Tarih) · 

Mücevherdir . tiırlhi ol nevclvanın «nur» ile 

«Karaçomar şehid itti Hamlacı Dut-sun . Şahı» 

1206 + 50==1256 ·(M. ·184-0) 

«Kalyoncu dellaki Kasımpaşa İskelei Ke
birinde berdar ettiler, Kaşif Beye sevda gelüp 
bir eyyam yalın ayak başı kabak saç sakala ka
rışmış İskelei Kebirde dola_şır Dursun Bili növ
bete girmez mi diye-şuna buna sual ederdi, ha
lini bilenler Beyim şimdi müşteri aldı gitti dir
lerdi, bilmeyenler güler geçerdi. Ahir Mevle-· 
viJ?.anede derviş olub kapandı şöyle ki şeyh efen
di cerrah Candolyondan Hamlacının tasvirini iş

tira .idüp gel senin mahbubun ·aergahı şerüdedir 
demiş ve Kaşif Bçyi o tesvir ile avutub kapat
_mışdır» .. 

Muzaffer E~EN 

DURSUN BEY - Asıl adı «runsma Bey» 
dir. Çağdaşları arasında Dursun Bey diye ta· 
nınm:ıştır; XV. yüzyılda yaşamış kalem sahibi 
asker ve idareci, maliyeci; İstanbul muhasarası 
ve fethinde bulunmuş· ve fetihden sonra Türk 
1stanbulun ilk tahriri' (kütük sayımı ve tanzi
mini) yapmış olan zat; hi~ri 846- 893 yılları 
(M. 1442-1488). arası,48·.senelik bir Osmanlı 
vekaayinamesi kaleme almış ve eserine hizme· 

· tinde bulunduğu b~yük hükümdara nisbetle 
«Tılrihi Ebül · Feth• adinı vermişdir. 

« Bursalıdır, bu 'vilayetin t~arlı sipahile
rindendir, doğum tarih~: ve babasının adı bilin
miyor;_ vekaayinatrıesinde dağınık ve çok . kısa 
kayıdlara göre Fatih Sultan Mehmedin ünlü ku· 
mandanlarından Cebe Ali Bey bu Dursun Be
yin amıcası ·ve hiimisidlr; Karıştıranlı Süleyman 
Bey de eniştesidir. 

Timar sAhibi bir· sipAhi olarak ~atıldığı İs· 
tanbul cenğiııd~n sonra .Bµrsa Sancak Beyliğine· 
tayin edilen amıcasının yanında hizmeti kabul 
ederek timafıni terketnıişdir, kendi tabiri ile 
«Bursa safasını t~afa ·tercih etmişdir»; · Cebe 
Ali Bey İstanbul· tahtjrine memur olduğunda bu 
ağır ve çok öiıeniU işi ıeğenine havale etmiş, 
Dursun Bey de yüz akı ile başararak Fatih Sul
tan Mehmedin.teveccüh ve itµnadını kazanmış
dır. Divanı Hüm~yun· kaleminde çalışmış, Def
terdar ve nihayet. Baş deftardar (maliye baka
nı) olmuşciur. O devrin ,geleneğince memuri-
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yeti icabı ordu emrinde bazı seferlere de katıl-
mışdır. 

Meşhur vekaayinamesini, kendi tabiri ile 
«pirlik~ zamanında, hicri 903 - 905 (M. 1497 -1500 
arasında yazmışdır; eserini tamamladıktan son
ra ne kadar yaşadığı bilinmiyor. 

«Tarihi Ebül - Feth» in ikisi Topkapusu 
Sarayı Müzesi Kütübhanesinde biri de. 4yasof- , 
ya Kütübhanesinge üç yazma nushası · vardır; 
eser 1911 de Osmanlı Tarih Encümeni :Mecmu
asında ilave şeklinde basılarak y~yınlariınış ve 
neşir işi ,adı geçen encümenin üye,leriı-ı'den Meh
med Arif Beyin nezaretinde yapilmışd,ır .. 

. Dunsi.ın Beyin hayli çetrefilce ağır· bir üslubtt 
vardır~ · 

eziyet altında Tifüse götürülmüş. İki sene ka-
. dar sonra kurtulup Sarıkamışa döndüğünde bü

tün ailesi halkının, maşukası Çiçek Kız da da
hil, ermeniler tarafından vahşiyane··kesilm.iş ol~ 
duğunu öğrenmiş; ve sazı Ue acıları terennüm 
ede ede· diyar diyar dolaşmaya başla~ış. Kağız
manın Yalnızağaç mevkiinde Çiçeğe benzeyen 
bir kız görmüş, sevmiş, sevilmiş ve adı Lale
zar olan bu kız iie evlenmiş, üç ·oğlu olmuş, fa
kat Lalezarı da .ani bir ölümle kaybedince tek
rar perişan olmuş, üç evladınin sefil olmaması 
için tekrar evlenmiş, o kadından da bir kızı ile 
bir oğlu olmuş, fakat bu ikinci hanımla ruhen 
bağdaşamamış, çocuklarını mekteplere yerleşdi
rerek hanımı terketmiş ve yine dolaşmaya baş-
lamış. · · · 

. . D1_:~~UN CEVLANİ1 (Aşık)_ -- .Çağdaş · 1945 yılında 1stanbula gelen Aşık Dursun 
ha~k şaırı:_ ash Sarıkamışı1dI1j· 1900· -~e, ~ra~a. Cevlani Büyük Doğu mecmuası muhabiri Ne
dogmuş, şıırler yazmış ve 135 yaşında olmuş bır - jad Muhsinoğluna şunları söylemişdir : • 
askerin _oğludur; 7-8 yaşında ilk okula giderken · 
Yusuf Dayı adında omuzunda sazı ile bir aşık «İshmbula konser vermek ve pilak doldur-
görmüş, saza hayran olmuş, anasına yalvarmış mak için geldim ama ... evveliyatı var bu işiıı; 
ve bir saz· aldırmışdır ve kendisini aşıkhk yo- halkevlerinin 10 uncu yHdönüınünde Ankaraya 
luna, önce farkında olmadan, höylece sürüklen- gittimdi. Gösterdiğim. muvaffiıkiyet üzerine ha
mişdir. Halasımn, Çiçek adındaki kızını sevmiş, na bonservis verdiler, beni takdir ettiler. · lyi, 
iki çocuk arasında -1!tasum bir -aşk . başlaİnış, · o hoş; · ben de . altta kalmiyayım dedim. Devlet 
sıralarda Birinci Cihan Hatbi başlamış -ve Dur~ konservatuarı hesabına . meccani olarak pilak. 
·sun Ermeni çet~cileriııin eline esir düşmüş;· türlü doldurdum; şimdi radyoda boyuna eserlerim. ça-

Dursun Cevltit 
(Resim : aiioıılııi) 

·' 

lınır, söylenir, bize aç mısm, tok musun diyen 
yok... Bu bir tarafa; Kağızmandan İstanbula 

. kadar uğradığım şehirlerdeki halkevlerinden 
ekserisinde karşılaştığım muamele beni ayrıca 
üzmüşdür. 

«Evvela -Erzuruma geldim, halkevinde · kon
ser verdim. İyi karşıladılar, yardımda bulundµ- · 
lar. Keza Erzincan Halkevinde de öyle ... Ora
dan eşya tireniy le Divrigiye giderken tirenler 
çarpıştı, yetişen imdat tireni bi~i Sıyasa getir
di. Oranın Halkevinde bu vak'ayı sazla anlat
tım. Yıldızeli Enstitüsünd~ de ko,.serler verdik
ten sonra · Tokada geldim. Tokad Halkevi. Reisi 
yüzüme bakmadı .. Orada perişan kaldım. Oradan· 
Amasyaya geldim. Orada saz şairi Feı·yadi İs-· 
mail Hakkı ile boy ölçüştük. Sonra Samsuna, 
oradan Sinoba geçtim. Ç>ranın. Halkevi Reisi, 
terzi Murad Bey namında biri hiç yüzüme bak
madı. Beri «konser v-er.riiekjstiyortım~ deyince, 
bu zat «konser de nedir?» diye sordu·. Zongul
daktan da pirgüzel kovulduktan sonra geldim 
İstanbul~_. .. As~l, Eminönü Halkevinde karş_ılaş-_ 
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tığım vak'a güzeldır. Oraya müracatım:da tanı
madığım bir · zat bana aynen şöyle dedi : «Biz 
buradaki sahnemizde, alafranga· çalgı - çalıyo
ruz, Size burada sıra ve yer yoktur.» Bu c~vap 
üzerine yüreğ~deki ateş söndü. Halkevinden mü
teessir ve bitkin çıktım. . 

«Şimdi Beşiktaştiı Kilise Meydanında bir 
kahveye bağlandım.: Her gün o kahvede çalıp 

söylüyor ve naf,akamı çıkarıyorum. Bütün eme
lim de burada pilak doldurmak veya buı1a ben
zer bir musiki işi yaparak yol masrafımı çıkar
maktan ibaret ... Karımı değil ama, çocukları
mı çok özledim.» :(Büyük Doğu, 1945). 

Bu satırların yazılı;lığı sırada, 1967, · Aşık 
Dursun Cevlani Ankaradayerleşmis, bıilunu-. -. ~ 

yordu. Hayatını kalenderane ve kanaatkara.ne 
temine çalışıyordu. = 

·· · DUR_SUN, FAKİH SOKAĞI · 1934 ·Bele-
diye Şehir Rehberine göre Boğaziçinin Rumeli· 
yakasında Sarıy~r'in sokaklarından; bu köyün 
şimal - doğu yarısında Ortaçeşme Caddesi ile 
Türbe Çeşme Sokağı arasında uzun bir yoldur;• 
Atabey Sokağı ile dört yçıl · ağzı yaparak kes:şir; 
Kudretullah Sokağı, Kekik So~ağı ve sa·rı Hü
seyin Sokağı ile kavuşak1a"ri"".vardit ·(i934 B.Ş.R. 
Pafta 23); Yerine gidilip şu satırların yazı~dığı 
s~radaki durumu tesbit edÜemedi-(Kasım, 1967-. . . .. , . . . . . . 

DURSUN PAŞA. KIZI ~ Geçen .as~r sQn
larında. yaşamış. bir naz~ kibar . hanım, hayat 
hiktyesini · dayim Ali Enıiri Efendinin bap.a ba
ğişladığı kitablar arasında müellifi . niechul. . . - . . 

isimsiz bir risaleden alıyorum : .. / ' ' . 

«Altmışını aşmış mekkar~i acuz Dursun 
Paşa Kızı dedikleri avret ile tazeden taze mü" 
rahik mahbub Külhanbeyi · . Yadigar · Oğlanın 
sergüzeşti bir tari_hde duyulmuş .değildir (B. : - · 
Yadigar; Fatma Hanım; Atlıases). Gedikpaşa · 
Hamamı külhanı· perverdesi Yadigar · Bey de
dikleri pırpırı hU111apervaz dalfesli şehbaz nah
veti hüsn ile pa bürehne güm güm topuk vu-
1:up ateşi şebab ile yalım yalim ve levendane 
alım çalım mürur ~ylkdikde · Tavşantaşında 
Çeşmeli Konakda pirezeni nazenin Dur.muş 
Paşa Kızı oğlana taaşşuk etmişdir :· 

Mısri 

.. ~lirwnan. oİduiu dem fitnei' ihİr zeman I oldu 

Düşdü dameni dile. ,,bir şereri ııtiz efken 

«Al fesin . aitı~dan kaküllerin . dökmüş çapkın : 

Mısra 

Sıınasın kara b~t-.ardından gün dojınıış 

«Rengi rı1yi humret üzre civan: 

Mıııri 

- . ' 
Sanaıın nlkaabı var al canfes 

«Çatuk kaşlı oğlan:: 

·M,sri. 

Sıınasın · uşşakiıu berdir idecek 

«Mestane nigahında vahşft fet? -: 

Mıııri 

. Gözü bbnirveş illi !il katta! 

Mısri 

Şeribı ııAz ile sermest tigl gamze bedeat 
, .. 

«Diheni müşkin lehleri _rengin cilasın: 

Mııır& 

Sanasın 1~ · ıebind~ıi çeker şarab hlcı\b 

«Pirehen köhn~ sine kü~de pistai:u saydi uşşaka 
da.ne eşbeh şehlevend ·: "' : · · 

Mııri · 

Gümüt tep~de sarf ik(,nar di~eıl 

- Mııri 

Kendfuıu eakıl dir. a~t· ııehdipe fÜ:Ut 

•Kuş~klı bıçaklı mumiyi~ ta~e yiğit: 

Mıııri 

Kuşağın sürür. ar.dın(Jan niimaylf ile . ... :, . 

.Muıri 

Sanasın ttıi Mı~~d& .:mücella'._ 

/ 
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Mısri 

Gümüş bilekli giimijş topıiklu 

«Dursun Paşa Kızı pirezen işte bu oğlanı görüp 
taaşşuk eyledi : 

Mısrıl 

H&b girmez çışıııİrne fikri bddi dlldiir ile 

«Üç kocadan arda kalmış ve nice-:eşbeh civanları 
ve zeberdest pehlivanla~ı came hab111a almış ve 
ar ü namus şişesin taşa çalmış-::.fomımdır: 

Mısr& : 

Sergüzeştim disi~an oİmuıı söylenir 

« Yolun buldu ad~ın _b\lldu. Gedikpaşadan Tav
şan taşına oğlanın yalun ayaklarının her bir 
adımına bir kuruşdan şu kadar kuruş harci ra
hın virüb Külheni Yadigar Bey bir şebi dicur 
içre Tavşantaşında· ·paşa konağını teşrif ve · ol 
acftzun ihzar eylediği sofrai işr~u' nı1ri şebabı 
ile çeragan eyledi: 

Beyit 

Sahnı emelim ~ze gülistan_ olsun

EnvAn ceınillnle ftiruzan olsun 

&e,ti Avimi 

Yar .dolılunıb b- _ içelim 
Ben doldurdum yar içdl 

«Amma külhen perverdesi ol ınahbubi ma
derbehata maarif den-. bi behre ve meclisi mu
habbetde usulü edeb bilmez : 

Beyit 

Maarif bilmez dilber heman bir ııakşi divardı'!' · 
' ;\ ·. -~: . . 

Bakar ıı~in gi'bl ammi ·hakikatda siiırcıkdır 

«Hanım ise aşüfte ve gül ibikli körpe horos oğla
nın nümayişi hüsni şebabına ve himmeti baı.uyi 
dilaverisine .firifte, şarabı erguvanı dolu dolu 
sunar ki çaiıdan _halıya_ çekdiği .4aıtal:>~ı:ı ~uyi 
avarenin vahşetini ~dere: - . 

Bir katre ıney kqinin cümle bicAbın · ıiderir 

Beyit 

Camı ıninadan içüb bir iki üç katre şarab 
Sonra girdi dlnıe baba eşbehi valacenab 

ı Külheni oğlan destebaşı (B. : Destebaşı, cild 8 

sayfa 4527) Mastor şakiye nakli macera eyledikde: 

Mısra 

Dün IJahrl ınuhabbetde şinaverllk eyledim 

«Mastor dahi mahbubun dü . didei nerkisin büs 
ile afer,n sad hezar aferin tamam itaat üzere 
ol amaıı diye nasihat _ etmiş : 

Kıt'al Külheni 

Öter Layhar,n horMu · 

Tüneği hıiııııiı hotozu 

· Küfiüleri uçılansuı 

Sarap.m kokorozu 

« Ve demiş ki sen dahi beyliğin göstermek ge
rekir: 

Kıt!ai Avami . 

A:,ajun yıı.lun ne gam 

Berat niııanım tamam 

· Babam uıak . olsa da · 

llaıwnclır benim 1D,aı11 .· 

«Mastor oğlanın simin bazusuna m.ücevher 
bazubend bağlar ki destabaşıda emanet durur 
imiş yani Yadigar Bey şol kadar sene evvel 

· Çınar Mescidi hareminde kundağı ile bulunduk-
da müce,ıher bazılbendi dahi kundak içinde 
bulmuşlardır ve oğlan külhana girdikde bazıl
bendi destebaşısına emanet komuşdur. Ertesi gi
ce dahi Tavşantaşinda.ki_ k~nağa vardığında iyşü 
işretten sonra came ·• hah~ gi.rdiklerinde oğlan 
pirehetıin atup uryan oldukda ben dahi hanım' 
evladıyım deyüb 'zaztibeLadin gösterdi : 

Mısiii, 

Fiş itti iıilftesine ..-azı niJİii.'11111 
,•.-.. 

«Hanım ki Yadigar ]3-eyin bazusunda mücevher 
bazubendi görmüşdür bir ahi canh!rf ş atub düş~ 
mµş ve ol anda selamen kavle nüzül isabeti ile
fevt olmu-şdur. Arife :tarif gerekmez, ıieuzi
billah .. ». 

Müellif, Yadigar Beyin yaşlı kadının kendi ö1. 
oğlu çıkdığını söylemek ister. 

MuzafL-r ESEN 
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DURU (Kaınn Nami)....:. Eğitimci, öğretmen 
yazar; 1876 da Üsküdiirda doğdu, babasının 
adı Mustafa Sıdkı, anasi.nin ·~ . Fatma Z~hra
dır; Toptaşı, Edirne, Selanik askeri rüşdiyele
rinde okudu (1891), ve 1894 de Manastır askeri 
idadişind.en mezun olarak Harbiye Mektebine 
girdi, 1897 de de o yüksek askeri okulu bitire· 
relt Ôrdu hizmetine girdi, 1905 de.yüzbaşı oldu, 
1908 de İkinci Sultan Abdülhamide karşı aske
ri hükümet darbesiıii hazırlamış ge~ç mektebli 
zabitler arasında bulundu ve meşrutiyetin ila· 
nını müteakib ordudan ayrılarak maa~f hizme
tine geçdi. Milİi mücadele yıllarında Ankar~da 
Büyük Millet Meclisi Hükumetinin maarif vektl
letind~ orta eğitim umum müdürlüğü yapdı; 
Cumhuriyet devrinde de öğretmen ve yazar ola
rak çalışd{. tkinci Cihan Harbi içind~ bir devre 
Cumhuriyet Halk Par~isi adayı olarak mebus se~ 
çildi. fakat mebusluğu ancak bir• devre devam 
etti.· 

. Bu satırlann yazılı;hğı. sırada 89 yaşµıda ol
çlµğu qalde geçirilin,i tem,in için Denizcilik Banka-• 
sında çalışıyordu. Kalem sahibi askerlerin, mu
allio:ılerin ve gazetecilerin en yaş4sıydı. Kendi
ne has. şirin laübaliliği, kalenderliği ve şuur zin
degisi ile çok geniş sevgi toplamış sempatik ay· 
dın ihtiyardı. Telif ve tercüme elliden fazla mün
teşir eseri vardır. Gazetelerde, dergilerde neş
redilmiş ve bir kitap ha-linde toplanmamış ma
kaleleri binleri aşar. Sohbeti . tatlı bir • meclis 

Kizım Nimi Duru 
(Resim: S; Bozıcah) 

adamıdır. Türk Ocağ~, Sosyoloji Cemıyeti, Es~ 
ki Muharibler' Cemiyeti ve Gazeteciler Cemiye::
ti üyesidir. Franşızca bi.lfr. 

Sabiha adında bir hammla evlenmiş ve beş, 

evladı olmuşdur; Necdet :(doğumu 1902), Mansur 
(d~ğumu 1906), Mübeccel (doğumu 1908), Ül
ker.(doğwnu 1914,) Öidemir (dogumu .192~). 

Aşağıqaki satırların Hayat . Mecrniıasuun 
« Uzun yaşayanların sırrı• başlıklı, bir roportı:ü 
serisinden aJiyoruz : . . . 

<iişte karşımızd~ 1.62. boyu:nda, · 65 kilodan 
ne eksilir,'iıe de art~r,doks~na y~Jtlaşmış olma· 
s{na rağmen yeriı:ıde duramıya~ bb; erkek.iı~ş11"'. 
rı var : Babıali'nin tanınmış sıması, öğretmen, 
pedagog, muharrir Kazım Nami Duru.,. . . 

. «iÜihat.ve Terakki'.nin 10 k:urucusundan h.a.· 
yatta. kalan 8 - 31 sic,iLı;ıumııralı . .-tek. µyesi.. ·. 
. . «Kaz.ım ?ılaı:ni üstadım1zı. bugün · emektar . y·o~ 
kuşun matbaa ve. gazete İdare.han~lerincle gôr
m!:!k. lazım .. Onun: ·«şu mininjinil~ı-~· bakiııı~L, .. 
diye gösterdiği .. muharrirlere bir göz . ,_at.açak· 
olursanız- hepsinin, 50 • 55 lik; saçları, sakaıiarı 
ağarmiş kimseler olduğunu ,görürsünüz! ... Mini
minHer bunlar! ... Çünkü dört çocuğundan en bü
yüğü bugün 60 yaşındadır (1962) 

«Eriştiği yaşa,· onca hayat·· tecrübesine, ka'· 
tıldığı önemli memleket da:valarına, meydana 
getirdiği eserlere bakınca; insan 'onu, yüz ·hat
ları sert, dalgın, durgun, çeki taşı gibi ağır sanır. 
Oysa . hiç de. öyle değil!... Bir· çocuk _neşesi· ve 
davranışlariyle, karşınıza uçarı bir delikanlı gi
bi çıkan müstesna kims~lerdendir; 

- Benim ,(Jış. görünüşümdeki yaşlılığa bak
ma, içimde, şu,racıiita (kalbinin buluriduğı.i ye
ri gösteriyor) bir çocuk var, o hiç ihtiyatla.mı· 
yor;·· beni biı yaşıma getiren büyükanriemin bir 
nasihatidir, Haya.tim:da aldığım· en kıymetli na"' 

· sihat bu oldu, ne. yazık ki bu nasihatin· -ancak 
yüzde altmışııu tatbik ed~bildbn. Fak;at ·bu yüz· 
de altmış: bile beni bu yaşa getirmeye yetti. 'Eğer 
nasihatin ·geri kalan yüzde kırkını da . tutmuş 
olsaydim, belki· de ikinci bir Zaro Ağa olabilir;. 
dim! (B. : Zaro Ağa); (riinemin nasihati şudur): 

Az yemek, az söylemek, 
Eder·msanı melek! 
Çok ·yemek, çok söylemek, 
Eder insanı helak! 
«---, Çenemi tutsaydim, sağlam· yüz elliyi 

aşardım. Fakat mide yoliyle yaptığım ömiir ikti.: 
sadını, çene yoliyle yitirdim!» (Turgut Etilıgü;
Hayat Mecmuası). 
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DURU (Naci) -İş a_damı, Sinema protlük
tm:Ierinden, «Duru Film müessesesinin sahibı ve 
kurucusu; aslı Samsunludur; 1906 da Samsunda 
doğdu: Matbaacı Süreyya Efendi adında bir za
tın-, oğludur, annesinin adı Perver Hanımdır; or
ta tahsilini memleketinde yaparak babasının· mat
baas1nda iş hayatına atıldı, 1925 d,e b~basının ölü- · 
mü üzerine henüz 18 yaşında işinin sahibi ·oldu; 
yine o yıllar içinde Samsunda ilk sinemayı açarak 
1945 yılına kadar sinemacılık ile matbaacılıği yan
yana haşan ile yürüttü. 1945 de Samsundaki iş
lerini tasfiye ederek· İstanb~İa yerleşti ve sine
macılığı tek meşgale seçerek «Duru' Film» mües- . 
sesesini kurdu (B. : Duru Film). · 

. Süreyya Duru - Naci Duruıiµn · oğlu; 1930 
da Samsunda doğdu, annesinin adı Şükriye Ha
nımdır. Tahsilini Galatasa.ray Lisesinde yapdi;. 
babasının yolunda iş hayatina atıldı_;. Duru· Film 
müessesesinde rejisörluk ya.pdi, ve kendi' adına 
da -«Murad· Film» .adı ile ayrı bir film müessese· 
si kurdu. 

DURU (Nazif) - iş adamı, Sinema :pro
düktörlerinden; 1907 de Samsund~ doğdu; aynı 
iş üzerinde çalışır Naci Duru'nun ana ve ba~a 
bir kardeşi. (B.: Duru, Naci); I{abataş Lisesini 
onuncu smıfda terk ederek iş hayatına atıldı. 
Yerli Filmciler ve Türkiye Film İmalciİeri Ce· 
ıniyetini n idarecilerind~ndii'. 

Bibi.: Kim Kimdir Ansiklopedisi (1962). 

DURU (Seİim) ~ Tanınmış spor ögretme;n
leripden; eski mutasarriflard;:ı.rı°" Yusuf ·I{ariıil 
Bey adında bir zatinoğludur, annesinin adi Nüz
het Hanını.dır; İstanbulda doğmuşdµl' (1911~1912? 
.Topkapusu ilk okulunda Vefa. lisesi or~a ve F 
se kısımla:ı;-mçla okumuş, lise diploın.asını !93;3 ·ae 
İstaııi,µl Erkek Lisesinden almış, Ank'a;ada qa
zi Eğitim Enstitüsü ile Üniversite. Edebiyat Fa
kültesini bitirmiş ve ~937 yılında bede:0: eğitimi 
öğretmeni olarak m_eslek hayatıni atılmışdır; bu 
satırların yazıldığı sırada, 1966, lstan'!:ml Erkek 
Lisesi beden eğitimi öğretmeni bulunuyClrdu. 

Gençliğinde futboJ. oynamış, . }ta.lecilik yap
mışdır; iyi bir yüzücü idi, 1932-1933 yıllarmda İs
tanbul y-üzme birincisi olmuşdu; kı_zı _Sevgi Du
ru (Erim) de rekorlar ·kırmış şampiy~n bir Y:ü-
zücüdür. · 

Bibi. : E. Yileel, Not, 

DURU (Yılmaz) - Tiyatro. ve Sinema ak
törü,· dansör, dans hoca:si; 1930 da Ada~ada ~oğ
du; baba~ının adı Turhan, annesinin adı Ül
kerdir; Adanada orta okulu bitirdikten sonra 
çocuk sayılacak yaşta sahne hayatına atıldı ve 
ilk defa 1944 de Ses. Tiyatrosunda «Kadınlar 
Adası» operetinde oynadı; 1957. de İstanbula 
turist olarak gelen J ohn Philips adındaki Ame
rikalının d~laleti ile Manhattan tiyatro· ve . bale 
. mektebine angaje edildi", üç yıl ·Amerika.da kal
dı ve çalış<i.ı, Türkiyeye 1960 da döndU-. Tiyatro 
aktörü . iken dansör, film aktörü · dans hocası 
oldu. A~lan Film, Erman Film, Burç Film, Tafi 
Film . ve Taksim Gazinosunda çalİşdı. Rol aldığı 
filmlerden başlıcaları şunlardır : «İki Ateş Ara
sında», «Oyuncu. Kız», .«Kırmızı Karanfiller", 
«Hancı•, «Sepetçıoğlu,.; «Beni Şafakta Vurdu· 
lar», «Püsküllü Bela», «Arzu». 

İngilizce, Fransızca, İ$panyolca bilir. 

Bibi. : Kim Kimdir Ansikloi;ıedlsi; Ses Mecmuası-

DURUD (Kazdağlı) - Çağdaş büyük halk 
şAiri Kahveci Ali Çamiç Ağanın kahvehane 
uşaklar,ndan (B.: Çamiç Ağa, cild 7, sayfa 
3700); bu gencin asıl adının farsca. «selam-, 
«sena», -«dua» anlamiatı:nd-a «dürftd,. olduğunu, 

. Kazdağlı Dunıd . 

( Reııimı : s. Bo7.calı) 
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ve Kaz Dağları yörüklerf ağzında Dıirud şeklini 
aldığini ·zan: ediyoruz, Yörük ağzı ile de çok gü-. 
zeldir. Duru dun Çamiç Ağa yanına gelişi şöy~ 

le olmuşdur : 

:. ,: 1888, -::- 1889 kış~nda bir gece yatsıdan sqnra 
çır,ağı i~e birlikde. aynı zamanda yatıp barındık-. 
ları kahvehanesini kaparken içeriye bir delikan· 
lı girmiş. 16 yaşlarında güzellikde afeti devran bir 
oğlan ... Üst ~a,.ş . dqltük,. perişan, yarım pabucun 
içirıde_ayakl~:r;:ı sağult su ve soğuk.ç~urla mo
rar~ış, . kararmış,· a:vurdla,r . açlıkdan. .çökmüş, 
gözl~r korkudan gelenvahşetle açıln.ıış: «Baba-. 
çığım .. be,ni ısıt, doyur .. ölüyorum.··"·. demiş, 

· İşte bu adı güzel kendi güzel Durud · o gece 
aci ·macerasını' en açık itiraflarla aiilatmış;' bir 
kô:f·ağiısınıİı çobanı imiş. Ağasınin · kıü oğlanı 
sevmiş. Bir·· güiı Durudiın çıplak ayaklarina· ka
panarak: -~Beni sana vermezler .. kaçır beni!;.~ 
diye Yalvarırken kızın babası gelmiş.. . 

.. . IJ.uı:ud ıırtik · o kapµda b~rÜıamıyacağını a:n·. 
lamış, h~ybesini hazırlamış gidece,l(. Ağada qf- . 
rikı:;ıiş. parası vardır, erte.si sabah boynunu bük
müş,. ağanııı huzu:runa . çıkmış, «Ağam.. benim 
suçu~ yok,. g(?nül ku§unu uçurup . perçem~e 
kon_duraıi .senin kızın» diyerek yara deşmeye 
lüzum görmemiş : «Paramı ver .. gidiyqrurq.,. de· 
miş. Ağanın. kaşları çatık, oğlan!n parasını ver-:
miş a:ına : «Yerine adam buluncaya kadar üç beş 
gün.daha k~l! .. » demiş.. · · 

· .-·Durud oğlan toy; kızının her şeyi göze ala- . 
rak 'bu güzel oğlana kaçacağını kesin olarak gö
ren' ağa11ın maksadını. anlayamamış. Aradari üç 
beş gün geçmiş, bir s·abah alaca aydınlıkda ~ö..: 
ye· gelen jandarmalar Durudu yatağında uyur
ken -don paça basmışlar, ·yol için ·hazırladıği hey· 
besini aram1şlar, bir meşin kese, kese içinde de 
ori aitm bulmuşlaT. Ağa tahmininde yanıimamı§, 
parasını çalan Çoban Durudmliş.. Aslında ise 
Durudun ıie keseden ne de altından haberi var .. 
Oğlanın· elle~i bağlanmış ,heybesi omuzuna: ve
rilmiş ve karakola götürülmüş. Karakol bir dağ 
başında. Zavallı Durud orada üç gece kalmışdir. 
Çekdiği eza ve cefanın en hafifi, kendisini her 
emre ram ettiren ve hatta «Parayı çaldım .. » di_. 
ye tutulan bir zabıt kağıdına .da pencesini bas
tırdan kıyasıya atılan dayakdır. 

Üçüncü gün karakola ağanın bir acİamı gel· 
miş, kızarmış bir kuzu, bir- lenger pilav, iki bin-'· 
lik de rakı getirmiş, üç· jandarma bir de ağa uşa-

ğı işret sofrasına ~i~~;;şlar: Yö~ük. .Durud da 
saki: İşret meclisi tamam kıvamıp.a_ g~lg.ikde oğ
lan duvarda a~ılı. ti.if~kle~den. birini kavr~ış : 
«Kıpırda.mayin yakirn:~!..» diy~ ·bir ~ara atarak 
karakoldan dışarı fırlamış .. Kör kütük s~rlıoşlar 
tığ gtbi yürük gen~i11 elb~t ki .. peşi-ne _c:iuşiip de 
yakalayadk cİegildir. · · •. · 

O dağ senin; bu dağ benim; Gündüzleri sin
miş, geceleri yürümüş; dağ; -derbend, ·çay;·dere, 
taş toprak düşe kalka, günler, haftalar, aylar 
boyunca gitmiş. 

Bir guiı 'bitik bir ha.0

1de
0

uyurke~ bir .ayak 
hışırtısı ile gözleı:-ini açınca karşı,sında pür si· 
lak bir adam bu'lmuş. Bir. haydud_- İki ay kadar 
da onun y~nırtda dolaşmış, .. öyle ki geceleri ya· 
tarken, oğlan kaçmasın· diye Durudu bileğin- · 
den bir iple keıidi .bileğine bağl~rmış. .Durtid 
bu haydudu~ adın~ bile s·orup -öğrenmeİnişdi.r. 
Yalnız Biga. Dağlarında olduklarını öğrenmiş
dir, bir de İstanbuhıİı a-ci'inı öğ:renmişdir. «Bir 
adam İstanbula 'varsa,· onu kırk yıl· arasalar bu
lamazlarmış!. 

Ama İstanbul 'iierde? 

Durud İstanbul'un yÖl~nu; kendisini pen~ 
çesine geçirmiş olan haydud onun küçük bir 
ayak çelmesi ·ne yardail yuvarlanıp öldükten 
sonra bulmu'şdur. Kaz . Dağlarından Biga Dağ-· 
larma geldiği gibi yine gündüzleri sinmiş, gece
leri yürümüşdü, ama artık mevsim kış ortası 

idi. Yollarda yalnız çobanlara yaklaşıyor ve on
lara İstanbufü soruyordu; Bir akşam nihay~t 
Üskudara ulaşmış ve ·ü'sküdara yolcu. getirip 
Yemiş İskelesine. dönecek ihtiyar bir kayıkcınıiı 
lutüf ve merhameti ile denizi ·aşmış .. Ve yiiıe o. 
kayikcının tarifi ile · ci sıralarda kahvehanesi · Ye- . 
miş İskelesinde olan Ali Çamiç Ağaya gelerek 
sığınmış'. 

Kazdağlı Durudu l{anadı altına alan Çaıniç 
Ağa ilk iş olarak oğlanın _adını değişdirmişdir 
oğlana «Ahmed» adını vermişdir. Bu isim deği
şikliği, bir Jandarma karakolunda_ tutulmuş za· 
bıtkağıdı.nda .hırsrzhğ~nı itiraf iİe pençe nişanı 
bulunan bir genç içfn elbet ki zaruri idi. 

Çamiç Ağanın İstanbultl'a 75 yıllık kahve
cilik hayatı boyunca yanında otuz nefer oğlan 
çıraklık yapmışdır; kalender halk şairi yıllarca 
sonra bu çırakları şanında birer manzO.me yaz
mışdır. Durud için yazdığı da şudur: 
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Kaz Dağlanndan kopnİuı yörttk dilberi Dunıd 

Bir ıebi şita içre kahveme itti vürud 

Şöyle zeberdest feti mörihik ıehi bftban 

Medhi ı&nmda anm yokdur efendim hudud 

Hösön ile merdlikde ayajma aşajın 

Ka:.em ki su dökemez ne lskender ne Davud 

Sirkat böhtan.ı ile zabtiye pençesinden 

Firar idiib dağ . derben,ı ~ayannışken baydud 

Girdi kıinad altma terkeyleyüb vahşeti 

Sarını, iken etrafın k•h'hir Ateıi Nemrud 

Kılık kıyifetini hatta ismi şerifin 

Tebdil eyledim oldu babı endişe meadud 

. Çeriğ,ı hüsnü ile rdşen oldu kahveiniz 

~önül tahtuıa Ahmed böylece itti kuud 

. . 

( Çırak . oluıuna Miicevber TA~) - . 

Onaltı yaşmdayken doğdu. necmi ikbili 

«Kahveci Güzelidir Kazdailı Civan Ahmed» 
1zoo + 1e=1soo (M. 1888 ..,... 1889) 

Kahveci güzeH Ahmed şair hamisine üç se
ne kadar hizmet ettikten sonra yine onun )'.ar
dımı ile Üsküdarda müstakil bir kahv:ehane aç
mış, kendi boyundan güzel bir kızla evlenerek 
yuvacığını da kurmuşdur. Çilllliç Ağa bu gencin 
hayat hikayesini pek tatlı bağlıyor : En büyük 
üzüntüsü köydeki dul anacığı idi. Köyünü öğ
rendim, oğlana bir• şey. söylemeden bir gün 
kalkdım, Edremite gittim, oradan Kaz Dağları
na kadar uzanarak köyü ve anasinı bııldum; K~-. 
dıncağızı. hayli hırpalamışlar, oğlun .. nerede 
saklandı diye. Aradan üç yıl geçm,{ş., Du~ddan 
haber alamamış, onun güzel yüzü gözünün önü
ne geldikçe ağlarmış. Kadını aldım, İstanbula 
getirdim, -DurÜd anasını görünce ·gözlerine· ina
namadı, önce şaşkın şaşkiıı, · · bakındı ·sonra ... 
Ana ile oğulun kavuşmasını hiç bir kalem tarif 
edemez ... ». 

DURU FİLM - Yerli film müesseselerin
den; 25 şubat 1946 da !st~npulda Bey oğlunda 
Yeşilçam Sokağında. Naci Dlıru tarafından _ku
ruldu; 1962 de yine Beyoğlunda Kuloğlu sokağın
da Nedimbey Apartımanmda bir. iiairei mahsıı
ı;aya nakledildi. 

Çevrilen kordelaların iç sahneleri kirala
nan bir platoda, dış sahneleri de lstanbulda ve· 
ya muhtelif şehirlerde tabii dekorlardan fayda ... 
!anarak çevrilir. ·· 

Bu firmanın ilk çevirdiği film, senaryosu 
ij,efik Halid Karay'ın. «Çete» d~r; Istanbulda 
çevrilmişdir; baş rollerde ·oynayanlar Neriman 
Köksal ile İhsan Evrim'dir. · 

Müessesenin kurulduğu tarihden 1963 yılı
na kadar ge·çen on yedi sene içinde 30 film çev
rilmtdir ki. isimleri şunlardır : « Yüzbaşı Tahsin~·. 
(Nedret Ergüvenç, Orhan Anburnu); «Kanlı 

• Para»· (Ayhan Işık, Nedret Ergüvenç, Orhan 
Arıburnu, Aliye Rona); «Altı Ölü Var» (Nevin 
aypar, Turan Seyfioğlu); «İki ateş arasmdaıı 
(Nerim.an Köksal, Nazım İnan); «Dağları bek
leyen kız,. . (Sezer Sezin, Kenan Artun) ; «Günah 
Köprüsü» (Mine Çoşkun, Settar Körmükçü); 
«Ana hasreti». (Leyla Altun, Saltuğ Kapl.ı.ngı); 
«Kin,. (Eşref Kolçak, Nedret Ergüvenç, Ahmed 
Tarık Tekçe); «Gelinin Muradı» (Fikret Hakan, 
Pervin Par, Hulusi Kentmen); «Bir şoförün giz
li defteri,. (Eşref Kolçak, Çolpan llhan, Kadri 
Savun, Nurhan Nur, Ahmed Tarık Tekçe); «Ka
badayılar Kıralı» (Ahmed Tarık Tekçe,. Peri 
Han, Tavhid Bilge); «Dişi ·Kurt» (Sezer Sezin, 
Müşfik Kenter);· «Sessiz Harb» (Müşfik Ken
ter, Aysel Tanju, Peri Han); «Ölüm Perdesi» 
(Orhan Günşiray, Leyla Sayar); «Şoför Neba
hatıı (Sezer Sezin, Kenan Pars, Kadri Savun); 
«İstanbulda aşk başkadır» (Fikret Hakan, Gize
la Dali, Subhi- Kaner); «Leyla ve M-ecnun gibi»
(Göksel Arsoy, Leyla Sayar, Ulvi Uraz, Subhi 
Kaner); «Yakılacak Kitab» (Leyla Sayar, Ah-
med Tarık Tekçe, Sami Hazineses, Mürüvvet Sinı, 
Sadi Tek); «Sürgün» (Ned;et Ergüvenç; Ayla 
Karaca, Orhan Arıburnu); «Efelerin Efesi» (Ay
fer Feray, İhsan Evrim); tıVahşi İntikam• (Mu
alla Kaynak, Kadri Savun, Ahmed Tarık . Tek
çe); «Bu vatan bizimdir» (Ahmed Mekin, Ne
vin Aypar); «Kumpanya» (Eşref Kolçak, Ser
pil Gül) ; «Tütün zamanı» (Cavidan Dora, Ah
med Tarık Tekçe); «Th:i çalgıcının seyahatiıo 
(Leyla Sayar, Ahmed Tarık Tekçe, Satni Ha
zineses, Mürüvved Sim, Sadi Tek, Muazzez Ar
çay); «Ateşli Kan» · (Gönül Yazar, Özden Çe~ 
lik, Aysel Tai1ju, Hüseyin Baradan, Reha Yur
dakul) ; «Beyaz mendil» (Fikret Hakan,· Ruth 
Elizabeth, Feridun Karakaya); «Ateşden damla» 
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(Muhterem Nur, Turgut Özatay); «Genç Os
man» (Muhterem Nur, Turgud Özatayh 

Bu otuz filmin dış sahnelerine gelince ~ Yüz
başı Tahsin» ile «Efelerüı Efesi» 1zmirde, «Sür
gün.. Irakda, « Vahşi İntikam• Karadeniz yalısı 
kasabalarında, . «Bu vatan bizimdir» ve «Kum
panya» Adapazarinda <<İki çalgıcının seyahati,> 
Adana ve Adapazarında, «Tütün zamanı» Düz
cede, «Ateşli Kan» Gölcükde; diğer 21 film de 
İstaiıbulda çevrilmişdir. · 

Hakkı GÖKTÜRK 

OURUFLE (M~-dam) - Türk .dostu ve İs:
tanbulun aşıkı fraiısız edibi ve rqmancısı Pierre 
Loti'nin torunu (B. : Loti, Pierre); 11 temmu.z 
1963 de Fransa Cumhurbaşkanı General de 
Gaulle'ilıi yeğ"eni Madam Rougelle ve bu baya
nın eşi ile birlikde bir · yat ile dede«sinin hay
ran olduğu İstanbula ilk defa olarak geldi; ilk _ 
götürüldüğü yerlerden .biri de Eyyubda Kar
yağdı Bayırında -«Piyerloti Kahvehaııesi» . oldu . 
(B. :, Piyerloti Kahvehanesi); büyük . edib ro-
mancı · pek sevdiği yerlerdeıi biri olub yarım 
asrı aşmış bir zamandan beri onun · admı taşıyan . 
bir kahvehanede ünlü dedesinin • eski bir resmi
•ni gören Madam Durufle .: «İşte sevgili büyük 
babam! .. » diye ağlamış ve yanında fotoğraf ma
kinası ile o eski resmin resmini çekmişdir; ve 
gazetecilere: «Declem Türkiyeyi ikinci bir ·va
tan -bilirdi, ama ben burada onun hatırasına bu . 
. kadar seygi ve saygı gösterildiğini bilmezdim; 
benim için -övünülec.ek . en büyük şeydir~ de· 
mişdir. · 

_ DURUGÖNÜL ( Mustafa ) Hayatınııı 
sem günlerinde haveberduş bir serseri olan eski 
bir tapu ı:nemuru, . «Ban.dırmalı» adı ile rileş· 
lıur bir şarkısı ünlü sanatkar .Bimeri Şen tara
tından bestelenmiş kalender meşreb bir· şair; 
1880 de 1stanbulda Kocamustafapaşada doğdu, 
babası Kocamustafapaşa Askeri Rüşdiyesinde 
imam . Bandırm.alı Habib Efendi adında bir zat
tır; Mustafa ilk mektebi . semtinde okumuş, Ko- . 
camustafapaşa Askeri Rüşdiyesine girmiş, 1896~ 
1897- arasında HH 7 yaşlarında iken tulumb~cı
lığa . heve~ etmiş, · bu .yüzden yapılan tenbil)Jer 
ve ihtarlar ve verilen dayak ve habis cezalari 
ile . uslanmamış, . bir cuma günü üzerinde üni
forması olduğu halde uygunsuz güruhundan Şı
pıtık Receb adında· bir tulumbacı ile Kağıdha
nede işret meclisinde sarhoş yakalanarak a,skeri 
rüşdiyeden tard edilniişdir. Bu tard hldisesi ile 

altın adı bakır olunca semtinde duramamış, 

Bandırmada oturan dul bir halasının yanına git-

~-! Gemi ~ "4. ~• ~ 1111/ dİ,- Jı.x · 4a. . 
"'·:r/ı,e rırr·ır•i 1 r rır~rıuçq1 
j' Gem, ~n l<'ı çı rıcr- Y•: ,ı,,. ,,_ 

i/~tfttuu f C1fP1f fülP1ft{f1 
~ l J • 

1 . h4 1-l ........ __ o. t.ur ~! "" · t: 
_P-F u r c r ı r·r ı r r-1 ~ v r ı r q r F e; ı 

Bandınmılı Tiirküsii 
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niiş, ruş~iye tahsilini orada· bitirn_liş, tapu da
iresinde katip_ olmuş, 1909 da nıeşrı1üyetin ilanı 
üJ:erine, kendisini çok seven bir mümeyyiz efen
djnin lstanbula nakli ve bu zatin himay~si ile 
MU:sta'fa Du~gönül de İstanbul Tapu' Müdür
lüğünde bir katibliğe alınmışdır, ve 1919 yılına 
kadar bu, vazifede kalmışdır. Evlenmemiş; .. l;>a
bası, anası . ve halası öldükleri için kimsesil"kal
mış, Tavukpazarında bir bekar hanı odasına yer
leşerek memuriyeti, odası ve meyhaneler, kah
vehaneler arasında kalended.ne bi~ -- hay_at ıı:ür
müş.dür. M~aşı maişetine ıicu ucı.i~~ yetriıiş,- bir 
köşeye bir kaç kuruş atıp biriktirmemiş, · fakat 
~yfince meşrebince saz ve söz ile, ~ey ile mah
bUb. ile yaşamışdır. 1919-1920 arasind.a, İstanbu
lun işgal yıllarında geniş ölçüde yapılan memur 
tensikaatında (devlet dairelerindeki memurla
rın azaltılarak memurlara yeni bir nizam v-etil
mesi~de) ayyaşlığı 'dolayısı ile ·ltadrô. dışı açıkda 
kalmışdır. O tarihde kırk yaşla:rın~a olan Mus-

Mustafa 1)ıırıııönil;l 

(Resim: s. Bozcalı) 

tafa Durugönül Bandırmaya gitmiş, babasından 
ve _ halasından kalmış üç göz dükkan ile bir evi 

. satarak onların parası ile de, iki sene kadar yine 
btaı-)bulda eşlri hayatını devam ettirmiş, bu ara-, 
da Razi Bey isminde bir dostunun d~laleti . ile. 
Anadoludaki Kuvayi Milliye adına çalışan M. M. 
Grupuna _ girmiş, J:ngilizler tarafından yakalan·· 
mşı, haftalarca. işkence görmüşdür. Cumhuriye:
tin ilanında 3000 lira nakd~ mükafat ile tak 
tif edilm_iş, o parayı da kalenderlik yolunda ye
miş, bir iş tutmarntşdır. 

1950 senesinde bütün aşyası et üzerine giy
diği lime lime bir ceketle bir -pantolon;· başın
daki yün örgüsü ·bir külahla çiplak · ayaklartn-
daki takunyalari .idi; tam bir haneberduş, ·· adem-· 
baba idi (B. : Adetnbaba; cild 1, sayfa 210). Bize 
Sirkecide Doktorun şarabh_anesinde -hal terceme
sini verirken: «Bu hale üç serie evvel düşdüm; 
bir gece ·acıyarak ve nielahati vechiyesıne alda:
natak handaki odama · aldığıın haneberduş bir, 
delikanlı meğer hırsız imiş, gece beri üyiır iken 
bütün eşyamı alıp kaçınış, bana da şu üstümde 
gördüğünüz kendi ceketiyle pantolonunu bırak
miş; polise müracaat ettim ise de oğlanı bula• 
madılar; ·· harıa bir senelik oda kirası borcum 
vardı, ona karşılık yatağımı yorganımı zabtet~ 
tiler, beni handan attilar, adem baba olup soka
ğa düşd4k;. işte üç senedir · bu haldeyim, gücü
mün yettiği kadar hammallık yapıyorum, bir 
şarap parası' çıkarıyorum, çıkarmadığım zaman· 
da, !>okforla anlaşdık, iki bardak veresiye kre
dlın var bu.rada .. • demişdir. Musiafa" Du:rı:ıgö
nül, gönlü para ile hoş edilerek ertesi günü Emi
nönü Meydanında Foto Selde bu ansiklopedi için 
bir kaç poz resmini çek~rmişdir ... · · __ • _ .. _ _ _ 

Sarkılari; • türküleri ve _ koşma, sem at; . destan 
bir· koca defter dolusu şiirleri" olduğunu söyle
yen ·bu kalenderin o ·defteri de _siit. evrakı ile 
birlikde . hırsız kötü delı1tarih . taiafmdan gôtü· 

. rüİniüşdür: Bim.en Şenin güftesini kendisinden 
alarak n1uhayyerden . bestelediği «Bandırmaiı» 
şa~kısının güftesi ile notasını ünlü sanatkarın 
Ş~mlı fskender KudmAni tarafından neşredilmiş 
külliyatı . Arasında bulduk: aşafti.va aldı Eb.mız 
metin edtsı ile bir az eskice göruniir, eğer bil
mediğlın.iz , l:>ır yerden intihal . edilmemiş is~; 
Durup;önül ' fçın ortanın üstünde· bir şair diye
biliriz : · 

Geminin kıçına yaydırdık halı 

Oturduk üstüne ·beyit · paşalı 
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Karşımızda dutmuş şirin edalı 

Allanmış ballanmış bir Bandırmalı 

Aınan yavrum canım kuzum Bıııİdırmalı 

Bilmem eni nasıl nasıl kandırmalı 

. Bandırma _ yolunda ·aradık liman 

Gemimiz yalpalaı- .-ımıyor dümen 

Perişan kakül de bırakmış aman 

Bandınita güzeli yamandır yaman 

. . 

Aman yavrum canım kuzum Bandırmalı 

Bilmem eni nasıl nasıl kandırmah_, 

Geminin kıçın.da kaynattık çayı 

Döküldü taşdı kaynayı kaynnyı 

Yan gelmiı bir yana sürer safiyı 

. Bıin'clımıa güzeline yakdık abıİyı 

· Ainiın -yavrum ~anım kozum ~ı 

Bilmem eni nasit nasıl kandırmalı 

Bu-şarkının kıymetli "bir tarafı da Bandır
ma ...:.:.. -İstanbul arasında güverte yolculuğunun şi

. rin bir sahnesi çizilıpiş oluşudur. Kalender şa
ir bti şarkıyı gençliğinde, 1908 -1910 arasında 
yazınışdır. 

M:ustafa Durugönül 1950 -1951 kışında Sir
kecide içinde barmdığı boş bir yük vagonunda 
soğuktan donmuş olar~k bulunmuşdur. 

Hüsnü KINAYLI -

DURUKAL (He.lu.k) Gaz~teci; 1917 de 
İstanbulda doğdu; Yataklı Vagonlar Şirketi Tür
kiye mümessili Hüs~ü Sadık Durukalin oğlu

dur_, annesinin adı Kamile Hanımdır; 44. tık 
okulda (1933), Haydarpaşa Lisesi orta kısmın
da (1936), İstanbul Erkek Lisesinde .(1940) oku
du; İstanbul Üniversitesinin Huf.{u:k Fakültesini 
üçüncü iınıfından terk ederek gazeteci.Ukde iş 
hay~tına atıldı; Akşam Gazetesinde (1940-1947), 
Cumhuriyet Gazetesinde (1947-1952) çalışdı; De
nizcilik B~nkası neşriyat müdµrü · oldu (1952-
1954), tekrar Cumhuriyet Gazetesine girdi (1954-
1958); 1958 de Amerikan Sefareti basın müşa.
viri oldu A.DS Aktüalite Ajansınm kurucusu ve 
sahiblerindendir. 

Gazeteciler Cemiyeti, Galatasaray Spor ku
lübü ÜY.~sidir. Armatör balıkçı ve fotoğrafçıdır. 
İngilizce, Fransızca bilir. Yurd dışında çok do-

!aşmış olarilardaımr, 1936 da Fransa ve Yugos
lavyaya, 1948 de İngiltereye, 1949 da Finlandi
ya, İsveç, Norveç, Danimarka, Hollanda. ve 
Frarisaya, 1950 de Finlandiya, İsvveç, İngiltere
·ye; :f.951 de Amerikaya, 1952 de Suriyeye, 1953 de 
İtalya, Fransa, Almanyaya, 1954 de Çekoslavak• 
yayi., 1955 de İngUtereye, 1956 da Fransaya, 1957 
de Çekoslavakyaya, 1958 de Yunariistana, 1959 
da Fransa ve İngiltereye, 1960 Amerikaya gitti. 
Seyahat notlarını c;alışdığı gazetelerde neşret
mişdit. Sema Hanımla evlid;r ve Cenk (doğu
~u 1953) adında bir evwiı vardır. 

~ 

BibJ. : _ Kiın Kimdir Ansikhpedisi 

DURUKAL (Hüsnü Sadık) - Türlt P.T.T. 
ldareşinin en seçkin simalarından, Milletler 
Arası Yataklı Vag()nlar Şirketinin Türkiye mü
messili; 1889 da tneboluda doğdu; _ Sadık Efen
di adında bir zatin oğludur; annesiı1in adı Hati-

- ce Hanımdır; ilk tahsilini 11\emleketind,e yapmış~ 
babasını küçük yaşda kayİ;>ederek İstanbulda 
Dariişşefakanın aguuşi _himayesinde yetişen de
ğerlfevladı vatandan biri olmuşdur. 1907 Darüş
şefakayı parlak 'bir. imtihanla bitirmiş, bu okulun 
geleneğince (B.: barüşşefaka) Telgrafhaneye 
girmiş, 1908 de meşrutiye_t ilan edilince, yenı 

devri.ın Avrupaya tahsile gönderdiği ilk seçkin 
-gençler arasında Da:rüşş~fakalı Hüsnü Sadık _ ~a 
Parise · giderek ·•-- «Posta ve Telekomiriikasiyon 
Yüks~k Okulu" -ıi.a girmiş<ıir; 1911 _ de de o yük
sek ~kuldan seçkin bir talebe şöhreti ile dipl9--

Hüsnü Sadık Dunıkal 

(Resim: S. Borıcab) 



DURUÖZ _ (Hiıfıı; Fahri) -: 

n;ıa aldı ve vatana dönünce. Edirne P.T.T. · fen 
müfettişliğine tayin edildi (1911~1912). 1912 dE! 
Balkan Harbinde Ordu hizmetine geçmiş, se• 
kiz ay G~liboluda Kuvayi Mürettebe muhabe
rat" müfettişliği yapmışdır; bu hizme~i sırasın
dadır ki, Kuvayi Mürettebe Erkanı Harbiyesi 
L Şube müdürü Binbaşı Mustafa. Kemal Bey 
(Atatürk) ile tanışmış ve istikbalin· büyük aş:

ker. - diplomatının sevgi ve. güvenini ka~anmı§· 
dır. Balkan Harbi sonunda . posta telgraf 
Nazırı Öskan Efendi tarafından . Bağdad ile 
Basra arasında· Nas.isiye P. T. T. müdür
lüğüne tayin edildi, bu tayini ·menıuriyet adı 
altında sürgün tel~kki ed~rek gitmedi ve P.T.T. 
idaresinden istifa ederek ayrıldı; böyle _bir seç
kin meslek adamını kendi teşkilatı içine almak 
isteyen İstanbul Telefon 'Şirketi tarafından (o 
zamanlar İstanbul Telefon Şirketi· imtiyazlı bir 
ln'giHz şirketidir) otomatık telefon kolundi · etüd 
yapmak üzere Parise gönderildi; bu . ikinci Fa
ris ikaameti ve tahsili dört se:ne sürdü (1912 · 
1914). 1914 de Birinci• Dünya Harbi ·başlayinca 
yurda döndü ve tekrar ord1.ı'· hizinetii}e alına
rak Bağdada gitti. 1914 ~ 1916 arasında· Bağdad~ 
Trabzon, Samsun, ve tekrar Bağdadda P.'İ'.'i\ 
İnüfettişlikleri yapdı. Biriilci Cihan Harbi so~ 
iiundan 1925 yılina · kadar P.T:T .. de· Talgraf 
F~brikasında mühendislik, Telgraf Fen kalemi. 
müdür vekillıği, Posta işleri müdür muavinliği. 
gibi vazifelerde bulundu, kurslarda . muallimlik 
y~pdı ve nihayet 1925 de P:T.T._den yine biri~
tifa ile ayrıldı; bir yıl kadar Türkiye Sanayi•ve 
Maadin Bankasmın satış şubesi şefliğinde bü-

. lundu (1925 -1926h:-ve 19'26-,!:la Yataklı Vagon
lar Şirketi tarafın.dan davet edil,di. 

1924 de Yataklı Vagonlarla·-.J>.T.T. arasındıı. 
bir posta nakliyat aplaşması gör~mesinde P.T.T. 
yi temsil etmiş, ~lan H~snü: 8~4:tk, şirketi tem· 
sil eden La Combe isminde bir Fransız ile ta
nışmışdı. P.T.T. den ayrılirica bir gün bu zat 
tarafınpan ziyaret edildi, Mr, La, Combe Hüc;
nü Sadık Beye büyük mill~tler· arası şirketin 

Türkiye mümessilliğini• teklif etti; teklifi kabul 
eden H. S; Duri.ıkal, 1926 dan 1959 · yılına kadar 
33 yıl Yataklı Vagonlar Şirketinin Türkiye mü
messilliğini yapdı; ~e Türkiye Devlet Demir Yol
larına hizmeti çok büyük oldu : · 

1 ~ Yataklı Vagcmlar yalnız Avrupa hat
tında bulunuyordu; onun himmeti ile Anadolu 
hattına da geçirildi; 

2 - 1927 de yalnız yataklı vagonlardan ve 

ISTANBUL 

bir lokanta vagonuhdari mürekkeb bir Haydar· 
paşa - Ankara · ekspres katarı ihdas edildi (Bu 
katar 1964 kaldırılmışdır). 

3 - Türkiyedeki yataklı vagonlar ahşab 

arabalardı; bu vagonlar madeni vagonlarla de
ğiştirildi ve adedleri çoğaltıldı, 1959 da Türki
ye demir yolları Üzerinde 60 yataklı vagon ile 
20 lokanta vagonu çaliştırılıy_ordu. ·. . - , 

4 - Lokalitalı vago~farın mutfağı, en usta 
türk ahçılarınm. ~linde, milletler arası· şirketin 
en mükemmel mutfaklarından biri oldu. 

5- - 1930 da Haydarpaşa ~ Mısır demiryolu 
üzerinde Toros Ekspresinin tesisinde önemli ro: 
lü oldu. _ 

Hüsnü Sadık _Durukal 1959 da Yataklı Va
gon Şirketf"Türkiye_mümessilliğinden emekliye 
ayrıldı; 11 haziran 1962 de 73. yaş~nda vefat etti. 

Güzel konuş~r bir meclis adamı, tat~ı bir 
uslu.ha sahih bir yazar idi. Cwnhuriyet Gazete
sinde, lktisacİi · Yürüyüş Mecmuasında, Turing 
Kulüb Bellete~inde turizm üzeı:ine pek çok ve 
pek güzel makaleleri ç~kmışdır. P.T.T. _Mecmu
asıO:da da _asıl mesleği üzerine yazıları vardır. 

. Haluk (doğumu 1917) ve Gülseren (doğu-_ 
mu. 1924) iki evladı olmU:şdur. Cumhuriyet Halk 
Partisi üyesi idi. 

Bibi. : Cumhuriyet Gazetesi; Kim Kimdir 

Ansiklopedisi 

DURI.İÔZ (Hafız Fahri) - Mevlidhan, ney
zen; 1927· tle Üsküdarda Namazgah semt!Dde 
dünyaya geldi, Selimiye Camii başimamı Hafız 
Mustafa Duruözün oğludur. (B. : · buruöz, Hafız 
Mtıstafa). Çamlıca 13. İlk Okulm1da; Üsküdar 3. 
Orta Okulunda okudu ve 1950 de Haydarpaşa 
Li~esinden ·diploma· aldı; yedek subay olarak 
asketlik görevini yapdıkdan sonra 1952 de Ya
pi. ve Kredi Bankasına: intisab etti. 
. . Kur'an İiıfzı:na ve rnevlidha11lık_ meşkine ço

cukluk_ çagında başlamışdı, hocaları, rehberleri 
başda babası, Beşiktaşlı Ha.fız Riza Bey ile E"y
yublu 'zakirbaşı Mehmed Emir Efendi olmuş· 
lardi.; Ney üflemeğe hevesi ve o yoldaki istidadi 
orta okul ve· İise talebesi iken uyanmış ve ge-
lişmişdi ve Konservatuvar talim heyetinden bü
vük sanatkar Kemal Niyazı Seyhun' ile neyzen-

. başı Ali Can Beyden feyz alınışdı. Ayhan öz
ışık'dan Cümbüş çalmasını öğrenmiş, muallim 
Feride Büyükaksoy ile de · nota ve solfej üzerin
de çalışmışdı; İstanbul Musiki Derneğine devam 
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etmiş ve orada Osman N ıhad Akın'ın (B. : 
Akın, Osman Nihad) takdir ve teşvikini gör
müşdü; Hafız Fahri Duruözün çok tatlı bir sesi 
olduğunu ilk fark eden de Osman Nihad olmuş
·du; bir meclisde delikanlıd~n bir gazel okuma
sını istemiş, ünlü bestekarın hatırını kıramayan 
Hafız Fahri gazeli okudukdan sonra da :: «Eğer 
istersen bir seş sanatkarı olarak kısa· zamanda 
şöhret sahibi olurs.un» demişdi; kendisi şöyle 
anlatıyor : «Merhum Osman Nihad Bey belki 
haklıydı, ·o ilk gençlik Çq.ğında gazel, şarkı, tür~ 
kü okumak bana pek kolay gelir, fakat okur 
iken bir sanat hüneri göstermenin zev~lni ala
mıyordum; bana zor gelen Kur'an ve Mevlid 
~kuma idi, çok em~k ve büyük· kaabiliyet iste-
diğini idrak ettim» diyor. · · 

J957 de Yapı ve Kr~i Bankasındaki m~
muriyetnden istifa etti; .hayatını mevlidhan ola-:
rak kazanmaya. başladı, halk ve. meslekdaşları 
arasında «Selimiyeli Hafız Fahri» diye . meş
hurdur. 

Bu satırların yazıldığı sırada, 1965, ottizsekiz 
otuzdokuz yaşlarında 1,78 boyunda ine~ uzuıi bir 
zat idi; güzel giyinir, güzel konuşur, edeb~ kultüri.i 
sağlam, İngilizce bilir, vekarlı, hazini Kur'an 
olmaya elhak layık bir zat idi. 

Gençliğinde Selimiye Spor Kulübünün fut
bol takımında sağ açık oynamışdı, bir ara · da 
boks dersleri almışdı. Seyahati sever, -ata birı

mesini sever . 
. ·· Bankada çalışdıgı zamanlara aid bir haıtı

_rayı_ banka. arkadaşlarından biri şöyle ·.anlatı
yor.: «Dört beş .kişi Bebekde Yalı G.azinosunı,ın · 
·önünden sanq.al ile geçiyorduk; gazino ışıklar 
içinde biz_ de deniz zifiri karanltija gömüımüşµz; 
gazinoda solist bfu.bayan mikrofonda bir gazel oku
yo_rdu; Hafız Fahriye yalvardık, sandalda--ayni 
gazeli okumaya . başlad,ı, hem mikrofonu bas-
dıran bir ses, hem de gazelin 'hakkını veren_ us
ta bir ses.. ortada bir .yerde . bir ah. çekdi, ve 
~on mısraı bitirince de bir meded hey! .. dedi ki 
gazinoda bayanın sesi a.ğaçdan bir çürük yap
rak düşer gibi silindi gitti..». · 

Hakkı GÖKTÜRK 

OURU.ÖZ (Hafız Mustafa) - İlmiyeden 
m~vlidhan; i90Ö. de Üsküdarda doğdu, Çainlıca
da bir çiftlikte . çalışır Arslan adında bir ' ~Atin 
oğludur; okumaya heveş etmiş, Aıtiinizade Rüş
cliyesinden mezun olmuş. · Bulguriuiu °ıioca ·salim 

Efendiden de hıfzını ikmal etmişdi. İslami ilim
lerde feyz a·ldığı hocaları İstanbul Yeni Camii 
hatibi ve Topkapusu kütübhanesi musannifi Şe
kercizade Hoca Hayreddin Efendi, ulemadan 
Kastamonili Ömer Efendi, ulemadan Enderuni 
Ömer Ef~ndi, Üsküdar Balaban Mes~icti imamı 
vaiz Yusuf Efendidir. Mevlidhanlık yolunda da 
B~şiktaşlı Hafız Riza Beyden usul ve makam öğ
rendi. 1936 da imtihan ile Üsküdarda Devati 
l\;1ustafa Efendi CamHne imam ve hatib tayin 
ed{ldi, 19"40 da Altunizade Camiine naklolundu, 
1942 de de Selimiye Camli baş imamlığına tayin 
edildi; 1955 de baş imamlık üzerinde kalmak 
üzere Üsküdar Merkez Kur'an Kursu muallim
liğine, az. sonra da kurs müdürlüğüne tayin edH
di. Bu satırların yazıldığıJ965 yılında aynı va 
zifeleri · ifa etrnekde idi; Hafız Selimiyeli Fahri
nin babasıdır (B. : Duruöz, Hafız Fahri). 

Hakkı GÖKTÜRK 

llURUSOY (Emin Ali) __; Azker hukukcu
lardan hakim, general; 1886 da istanbulda doğ
du; Ahmed Nureddin Bey adında bir zatin oğ
ludur; İstanbulda Medresei Edebiyede (1896) ve 
Vefa İdadisinde (1900) okudu, Hlul - ı9u5 ara
sında Şurayı Devletde ·katib mülazimlıği ya
par iken hukuk tahsiline de devam etti ve 1905 
de Hukuk Fakültesini bitirdi; Hc:trbiye Neza

.. retine askeri katib olarak girdi ve bu· nezaretin 
ııiıkuk müşavirliği bürosunda çalışdı 19i9 - 1924 
arasında eskeıi adli hakimlik yapdı;. Askeri 
Temyiz Mahkemesi. azalığında ve müdde.iumu
miliğinde bulundu; Seyri Sefain İdaresinin hu
kuk müşaviri oldu, ve bu büyük müessesen.n 
«Devlet Deniz Yolları» ve ·«Denizcilik Bankası» 
isimleri altıiı~a amldığı devirlerde de bu va
zifesine devam etti (1923 -1949); bu arada, 1925-
1937, muhtelif hakem mahkeıİıe_lerinde Türkiye 
Cumhuriyeti Hükumetinin uinumi ajanlığını 

yapdı; 1936 - 1938 arasında Barut ve Fişek in
hisarları umum müdürlüğünün hukuk müşavir
liğinde bulun~u : 

Cutrihı{riyet Halk Partisinin İstanbuİ teşki
latı kurulur iken en faal simalardan biri olmuş
dur; Adalad Güzelleş.irme Cemiyetinin kuru
cusudur; K~~ılay;ın· fahri üyelerindendi ve İs
tanbul Barosu:Qda kayidlı avukat idi; almanca, 
.fransızca, farsca bilirdi. 1965 temmuzunda vefat 
etti; Heybeli Ada kabristı:ı.nına defnedildi. 

«Türk Deniz . Hukuku . Ansiklopedisi» adı 
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ile tamamlanmamış pek orjinal bir eser · b1rak-' 
mışdır; veresesi elinde kaybolmaması tettienni 
olunur. 

DURUSOY (Mustafa Orhan) - Çok değer
li bibliyograf, tarih bilgini; bu satırların yazıl
dığı sırada İstanbul ·Belediyesi Küfübhari~i ve 
Müzeleri müdürü; 1914 de İstanbulda Süleyma
niye semtinde · doğdu; maarif müfettişlerinden 
Mehmed Nuri Bey ile Memnune Hanımın oğ-' 
ludur. Baba tarafından Yozgadın, · ana tarafın
dan İstanbuhın iki kibar ailesinin evladıdır; Nu
ri Beyin babası geçen asır sonlarında 1stan;bu· 
lun seçkin ulemasından Yozgaadi Ahmed .. Vasfi 
Efendidir ki bu zat lbnül - Emin Mahmu:~ :K"e
mal 1nal'ın feyz hocalar~dan biri olup M. K. 
!nal tarafından daima rahmetle anılmışdır; 
Memnune Hanım da Cambazbaşızade Şe:rafed-· 
din El' endinin kızıdır; Şerafeddin Efendi . Cer
rahpaşada ve Kocamustafapaşadaki CanllAziye 
mescidlerinin };)anisi Mustafa Ağanın torı.iniarm
d~ndır; Mustafa AğaXV._ yüzyıl ·sonların~ ra
şamışdır (.B. : . Canbaziye 1\1:escidi; . cild .. Ş, sily
fa 3367); Kocamuştafapaşada _ Sünbül _Efendi 
Caniiinin arkasında meşhur . Ccı:nba;ı Bostanı . soı~ 
zamanlara kadar bu ailenin mülkiyetinde idi, ha· 
len satılmış, mahalleye katılmışdır. ' 

Annesini, henüz bir ay lİk · k~ndak çoc~ğu · 
iken ka.ybE!den . M. Orhan ]?urµsoy Sam~tyada 
Davudpaşa İskelesinde Yirmibeşinci ilk okulda, 

Orhan Dıınuıoy 

(Resim : S. Bor.calı) 

Kabataş Lisesinde okumuş, 1937 de lise diplo
ması alarak yedek subay olarak askere gitmiş~ 
dir; 1938 de terhis edilmiş, İstanbul Belediyesi . 
Hukuk Müdürlüğü kütübhane memurluğuniı. 
tayin edilmişdir, aynı yıl içinde de babası Meh· 
med Nuri Bey vefat etmişdir. Bu vazifede iken 
yüksek tahsiline devam imkanını bul.muş, İs
tanbul Üniversitesinin Edebiyat Fakültesi · Ta
rih Bölümüne girmişdir. 1939 da bir hemşire 
olan Bahriye Hanım (Pınarlı) ile evlerirrıişdir: 
1944 de Üniversite diplomasını almış, 1946 da 
Belediye Kütübhanesine tayin edilmişdfr'; 1952. 
de bu kütübhanenin yaş haddi ile emekliye ay
rılan ·müdürü Şemseddin Güneren'in yerine kü
tübhane müdürü ohnuşdur. · 1960 da Belediye 
Müzeleri Müdürlüğü lağvf!dilerek bu müzelerin· 
idaresi kütübhane müdürlüğüne · bağlanmış, b., 
suretle M~ Orhan Durlisoy İstanbul Belediyesi' 
Kütübhanesi ve Müzeleri müdürü olmuşdur. 

M. Orhan Durusoyun Nuri Barlas adında 
bir oğlu vardır (doğ. 1942); çok ciddi bir tahsil 
görmüş olan bu genç -Parisde . Sorbon Üniversi
tesinin Nük).eer Fizik bölümünü bitirmiş olup 
bu satırların yazıldığı sırada, 1967 Fransada bu-
lunuyordu. · · 

Orta boylu, melih bir simaya sahih, gaayetle 
nazile,. sohbeti tatlı, bilgisi sağlam, çalışması ti~ 
tiz hakiki aydın adamdır. 

Eserleri : 1 - «Evliya Çelebiye göre XVII. 
asırda Osmanlı Memalikinin İdari ve İktisa,di 
Coğrafiyası»; O. Durusoy gayri matbft olan bu 
eserin Evliya Çelebinin seyahatla:rının buğüıJkü 
Türkiye sınırları içindeki kısımları üzerine 16· 
pafta harita çizınişd,ir. ki çok kıymetlidir. Milli 
Eğitim Bakanlığı veya Dil-Tarih Kurumu -ta
rafından basılması gereken bu çok kıymetli ese· 
rin müellifin küti,ibhanesinde tek nüsha olarak 
durması pek hazindir. 

2 - «Belediye Kütübbanesi · · alfabetik ka
taloğu, I; 0smaıı Nuri Ergin Kitabları, . arab-
ca ve farsca basma eserler». . . . . 

3 - «Belediye kütübhanesi ·alfabetik · kata
loğu, il; Belediye ve muallim M. Cevdet Kitab
ları, arabca ve farsca basma eserler». 

4 - «Belediye Kütübhan~si alfabetik kata
loğu, Ill; Osman Nuri 'Ergin Kitabları, türkçe 
ve sair yabancı dillerde basma eserler». . . 

5 - . «Belediye Kütübh~esi aUabetik kata
loğu, iV. Türkçe eserler» (Bu kataloğun bu en 
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önemli cildi 1967 yılında henüz baskı altında 
idi, ve 10 forması basılmış bulunuyordu) . · · 

· 6 _:_ «Osman ' Nuri Ergin bibliyog:rafyası» 

(Türk Tıb Tarihi Enstitüsü yayınlarından). 

. DUSSAP PAŞA, (Paul de) - . Geçen asrın 
ikinci yarısında Muzikai Hümayunda çahşdığı• 
nı ve gaalib ihtimal ile bir fransız olduğunu 
tahmin ettiğimiz bir sanatkar. Ordu bandoları 
için: getirilmiş bir bando şefi de olabili,r; haya
tı hakkında Edhem Üngör'ün «'İ'ürk Marşları» 
isimli eserinde adından başka bir kayda r~st
lanmadı'; ikinci .Sultan, Abdüih~mid için bir 
«Marşı Sul:tani» best~lemişdir. . . 

Bibl: : _ E. Üngör, Türk ~arşları , · 
1 . 

DUT AĞACI, DUT SATICILARI·.:....: İstan-
bulda dut, manav dükkanına pek ender olarak 
düşen biıı meyvadır; · mevsiminde ve ancak. l - 1,5 

'· 

·-:'l 

. Dııt . Satwısı . · 

(Resinı ; S~biba B~~) 
··• . -.. ·- .· 

ay kadar süren kısa bir zaman içinde, haziran 
ayı başından temmuzun ortalarına kadar sey
yar satıcılar tarafından satılır; · yakı11 zamana 
kadar _q.ut . satıcılar İstanbul halkının ayak ta
k;ıını arasından çıkardı, hemen hapsi başlann
databla -. !şportalarla yalın ayak, pırpırı kıyafet 
dolaşırlardı, ve çoğu semtlerinin yangın tulum
bası sanqığın:da kayıdlı tulumbacılardı. Son za
manlarda o şehir uşaklarının yerini Anadoludan 
gelmiş bekar uşakları, ·bÜhassa Çerkeşliler al
mışdır; v~ bu yeni dut satıciları başda taşımr 
tabla - işportalı tek satı~ı olarak değil, bir tes
kere - işporta ile iki kişi olarak dolaşmaya baş
la~ışlardır. : _ 

Dut, bağçe sahiblerinden · ağaç hesabı ile sa
tın alınır; zamanımıza göre ortak iki dut satıcısı 
15-. 20 ağaç mahsulü satın alırlar, bu ağaçlari ya 
bir dutlukta· toplu olarak bulurlar, yahud muh-

. · telif bağçelerden 4 - 5 ağaç olarak alırlar . 

. , 100 _: riö kilo . arasında _ meyva veren büyük-. 
ce bir dut : ~ğacı .1965 - 1966 yıllarında 50 liraya 
satın alınabiliyordu, ve dutun. kilosu halka 2-2,5 
liraya sat1lıy9rdu; _ bir ağaç ortalama 100 kilo 
mahslil i.izetirtden satıcısına 1 - 1,5 ~y içinde 
150 lira, 20 . ağaç da 3000 kar temin etmekdedir 
ki o diyar garibi iki bekar uşağı için tatlı ka
zancdır. Bu satıcılar · dut mevsimini:ı:ı dışında 

yine aynı usul .ve şekilde caneriği ve incir abp 
satarlar ki, . büyükşehir İstanbul yalnız bu , üç 

\ aze .. yemişLile pek çok bekar uşağının yüzünü 
güldürmektedir . . , . 

· Dut yemişinin· en makbulleri iri aşılı dut· 
lardır, bunlar da beyaz, gül penbesi ve kara· 
dut olmak üzere üç çeşiddir . 

. Dut ağa.çları, satıcıları eliyle, yere serilen_ 
çadır . bezinpen örtül~r. üstiine sabahın çok er
ken saatle_rinde giln aşırı yahud i ki günde bir 
silkilir .. 

· ' 11165 - 1966 yıllarında · İstanb_ulun en meş

hut dut bağçeleri Ivle..:idiye köyü ve civarında 
bnli,ııiuyordu. · 

DU'l' AĞACI YA~RAĞI KURUSU iLANI 
(İstanbulun a_hşab evlerindeki tahta kurularına 
~arşı) -:-., İstan_bul basınında . görülmüş· garib 
iİfuıh~rdan biridir; Tasvi~i -Efkar Gazetesinin 
5 ce~_aziy~levvel.1280 (18 ekim 1863) :ıarihli :ı:ıµs
hasında ,çi~mişdır ; o· devrin bjıyiik ahşab İstan
bulun . eri buyük . derdlerind~11 biri. olan _ «Tah
ta kurusu~ adındakihaşe~eye 'karşı halka . gaa-
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yit basit, ·imali, tedariki kolay bir ilac tavsiye 
eden ilanın metni şudur : 

«Dut ağacının yaprağı biraz kurutularak toz 
yapılıp bir odaya ekildiği halde orada Tahta 
kehlesi (Tahta biti, Tahta kurusu) var ise he
lak eylediğini, ve hatta Avrupadan gelib burada 
yüksek fiatlarla satılmakda olan Tahta kehlesi 
ilılcı dahi bu tozdan ibaret olduğunu ve mezkur 
yaprak yaş iken dahi mahalle konsa orada bli
hınan tahta kehlelerinin kaçdığını bir" zat tecrü
be ederek umuma ilan eder». 

DUT, BEYAZID MEYDANINDA DUT ··:. ~ 

AĞ4ÇLARI - Evliya Çelebi Onyedinci asır
daki İstanbulu -tasvir ederken : «Bayazıd Ca
mii'nin etrafı ve Bayazıd Meydanı ulu a,ğaç

larla müzeyyendir, ağaçların ekserisi de çeşid 
çeşid dut ağaçlarıdır» diyor. R. Ekrem Koçu da 
o . asrın İstanbulunu romanlaştırarak anlatma 
y9lunda bir kalem denemesi yapmış, bu arada 
Bayazıd Meydanın meşhur dut ağaçlarını da,· 
camiin banisi İkinci Sultan Bayazıdın velilik· 
hatırasından da faydalanarak şu satırlarla kay-
detmişdir : · 

«İstanbul halkı Bayazıd Camii şerifine 
«ruhaniyetli camidir derdi, etrafı da çarşı ol
duğundan beş vakitte cemaati fevkalade . :1,ca:ıa.,. 
balık, cemaati kübra olurdu. Meydanın etrafını 
fırdolayı büyük dut ağaçları çevirmişti. Bu ağaç
ların yemişleriııe de bir ruhaniyet sinmişti, • ab
destsiz ele alınmaz, ağıza atılmazdı; Ağaçlar 
her sabah merasimle silkilirdi. Ve ağaçfara her
kes binip silkemezdi. 

«Bayazıd Meydanının dutları, üç dört ya
şına bastığı halde konuşamayan dili bağlı ço· 
cuklara, korkudan dilitutulınuş hastalara, ke
kemelere şifa ·niyetine .yedirilirdi, ve bi izlıil
lahi teala yiyenin dili açılıverird. Kırk. kadar 
ağaçtı; her yıl dut mevsiminde, çarşılının çı
raklarından onbeşer on altışar· yaşında ve yüz0 

lerinde nuri melahet berk urıir kırk kadar Ha
fızı kur' an oğlan dutcu yazılırdı. 

«Küçük hafızlar her sabah, Bayazıd H.~a
mına girerler, yıkanıp boy ebdesti alırlar, 4~i4ı, 
namazından sonra da kolları sıvalı, çıplak İly~~:'
larında takonyalarla ilahiler okuyarak mey~~ 
nı bir defa dolaşırlar ve sonra : ağaçlara çıkip, 
yerlere · serilmiş tertemiz çarşaflara dalları sil
kerlerdi : ve her çocuk kendi silkdiği ağacın ye-

mişini gümüş kepçelerle: 
- Sultan Bayazıtl Veli ruhu için!.. diyerek 

İstanbul halkına dağıtırlardı' 

<<Şehrin en uzak semtlerinden her. sabah yüz 
lerce kişi ellerinde yepyeni sepetler, kalaylı si-: 
niler, tencereler dut yemişi almağa gelirdi. 

· «Ağaçların yalnız meyvalarında değil, dalla
rında dahi derdlere derman bassalar olduğuna 
inanılırdı; kuluncdan muzdarip olanlar, cuma sa
bahları Bayazıd Hamamına gelir, sırtlarını, çıp

lak ayakları dut ağaçlarının dallarına basn1ış 
küçük hafızlara şifa niyetine çiğnetirlerdi; hik
meti hüda ağrı sızı kalmazdı. Hamamcı ağa da 
kulunç çiğneyi~i o çocuklardan hamam akçesi al
madıkdan gayri üste bahşiş verirdi. 

Civar çarşı boylarındaki, kahvehane -sahib
leri ve hanlarda kahve ocağı işletenler bu ağaç
lardan birinin altını benimsemişl:erdi, yazın dut-

. lar altına tertemiz hasırlar atarlardı, . kahveha
nelerin müşterileri, ahbap ve yaran ve aşıkaa
m sadıkan bu hasırlara otururlar, ülfet, ·muhab-
bet ve can sohbetleri ederlerdi. İstanbulun şair, 
edip, zarif, nüktedan, mukallid, söz ve saz. ve 
türlü hüner sahihlerinin toplandıkları yerler de 
Bayazıd kahvehaneleriydi». 

Bayazıd Meydanının dut ağaçları. geçen 
asır _sonlarına kadar kalmışdır; Sultan Abd.ül
azizin intikamını · alma yolunda · Seras~er ·Hü
seyin Avni Paşa ile Hariciye Nazırı }¼şid Pa
şayı . öldüren Çerkes Hasan B~y idama. mah
kum·· olduğunda hüküm Bayazıd Meydanında 
bu dut ağaçlarının birine asılarak yerine ge
tirilmişdi (B. : Hasan Bey, Çerkes). 

DUTCU CİVANI _:_ Kalender Meşreb şa
irler tarafından «Şehrengiz» adı verilen man
zum risalelerle medhedileıi · esnaf güzelleri ara
sında Dutcu civanına da rastlanır; şehrengiz 

yollu yazılmış «Hubannamei Neveda-. isimli 
manzum mecınudada Dutcu civanı şu beyitler
le övülınüşdür : 

Cümlesi ıehridir pırpın ıehbaz 

Yalın ayak. lfUle küşade dilbaz 

Perçemli kiklllü bıçkın köpıİkdur 

· Veznel · ıetifet giille topııkdur 

. Destinde parmaklar kınalı ihd 

Kö~k reftirına- bO diyelim la~ 
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DUTCUzADE TEKKESİ - Üsküdarda bir 
halveti tekkesi idi; On yedinci asır ortasında Ev
liya Çelebinin Üsküdarda kaydettiği altı tekke
den biri bu Dutenzade Tekkesidir. Baıidıtmalı
zade Ahmed Münib Efendinin 1307 (1889 -1890) 
da · neşredilmiş «Mecmuai· Tekayi» isimli ese
rinde bu isimde bir halveti dergahı yokdur. Öy
le tahmin ediyoruz ki Mecmuai T~kaya:da Üs
küdarda Karacaahmed civarında «Şeyh Hafız

efendi Tekkesi» gösterilen halveti tekkesi, Ev
liyanın kaydettiği Dutcuzade Tekkesi olacakdır; 
1889 ~ 1890 arasında Şeyh Hafızefendi Tekk~si 
yİkılmış yeri arsa halinde idi. 

DUTDİBİ SOKAĞI - Kasımpaşada Kadı
mehmed· efendi Mahalİesi · sokaklarında~1; , İb~'
dullah Sokağf ile· Kasıı.npa:şa Kabristan Sokağı · 
arasında uzanır; Doğramacı Kemal Soka.ğı;·sey
yidali Mescidi Sokağı, Y enidere Sokağı ve isim~ 
siz iki aralık sokakla kavuşaklan vardır (1934 
Be°ıediye Şehir Rehberi, pafta i6/188). İbadul
lah· Sokağı tarafından gelindiğine göre · llit ara
ba geçecek genişlikde, bozuk toprak bfr y~kuş 
olarak başlar, sonra düzleşir, 1 - 3 katli. ahşab 
ve kagir evler arasından geçer; 2 bakkal, 1 ter-· 
zi, 1 berber 1 kasab,. 1 manav ·vardır; kapu nu
maraları 1 - 47. ve 2- 62 dır. Yukarda adı geçen 
rehberde bu Dutdibi Sokağı ile kavuşakları 
·olup yukarıda adı geçen rehberd_e· isµnsiz olan 
iki aralık sokaklardan birinin adı Kulaksız Çeş
me Sokağıdır (temmuz 1966) 

. -·, ,!:: 

DUT GİBl OLMAK - cDeyim; :mahcubol
mak, utanmak, bozum olmak» (F-. Develliöğlu, 
Türk Argosu). 

lt.,erid Devellioğlıi güzel eserinde kaydetmi
yor, bu ·deyim, halk ağzında bilhassa «aşırı de
recede sarhoşluk, körkötük sarhoşluk» anlamın
da kullanılır; mesela, ·ayyaşhğından·ötürü.karı
sı tarafından bir boşanma· davası · aç-ilrriış Hü
seyin Helvacı adında bir adam mahkemeye de 
şarhoş olarak gitmiş, hakimin : «Bugün · de iç· 
di~ g;ıaliba. ?.» süaline: ~İçtim h,akim bey .. dut 
gibiyim vallahi..» e:~vabım vermişdir (ekim.,1966, 
Hürriyet Gazetesi). · · ' · · · 

· · DU'İ'İPEK · (Musta.fa) ·• 1918 mütarekesi 
yıllarında bir gün aziz ·rüfekanızdan Yaşar Sa~ 
di Beyle birlikde ... Defterdar İskelesinden iki 
çifte kayığına bindiğimiz halk şairi · İnebolulu 

bir kayıkcı; memleketinde ailesi Dutipekoğul
lar diye anılır_m~ş, kısaltmış, kendisine mahlas 
yapmış, asıl adını . sorduğumda : «Karada rahi 
aşkde yalın ayak taban deptik, şimdi de der
yayı aşkda yalın · ayak kürek çalanz. Aşıkın 
adı olur mu beyim, bize isim değil· cemal ile 
kemal, muhabbet' ile sadıkaane ülfet lazım, şu 
yamağının adını bilmem inan bana, Tokatlı de.r 
geçerim» dedi. Elli yaşlarında,. top sakallı, sa
kalı kırçıl, uzun boylu güçlü kuvvetli, güler 
yüzlü ·melih bir simaya sahih ririd bir adamdı; 
Tokatlı dediği yamağı kaşlı gözlü, erkek güzeli 
bir delikanlı ·idi. Yolda şiir ile rneşğul olduğu
muzu anladı; açıldı, rahat konuşdu: «Sizin asa
rınız yanında bizimkiler güle sümbüle nisbet 
· kuşburnu ile çiğdemdir» dedi. Defterinden şu 
manzumesini bütün halle şairlerinde görülea 
türlü nazına katlanarak aldık; hatta silahdar
ağaya· kadar uzandığımız o günün akşamı ka
yıkcı aşık ile hamlacı yamağına Balatda bir 
meyhane: mükellef bir ziykfet verin mauzJme
yi ci · içki sofrasında istinsah ettiğimizi düşünür 
isek satin aldık diyebHirim. 

KAYICI DESTANI 

ı. Evler diikkiıılar kat · kat 

Hasköy karşısı B_alat 
Yalnrd~ eana ~ti 
Bir güzeli al da yat 

2. Meskenim . obnuı kayık 

Kah iarhoıuii:ı kllı ay• 
Fesi k8f. üstüne· yık 
Zevkimçe sürdüm hayat 

S. Her gülün bir biri var 

lt:el'.kesin _bir '.şiri y:ar 
· s;,,. . ılilberi. sen. de. var. 
Çıkar aeıyı ~at kat 

.. 4. S~eı:n bir şam.nf>aıı 
·oısun onseıdi -yaşı 
O sana eao . yı,,~aşı 

Sen ona siper kanat 

5. Yorı~ döşek çul çaput -· . 
Olıa tİa yari bc,İ'.- tat 
TQ ona· ~ilı'~t, 
Göiı~. h~'°'zariaat 

8. Eyyub Defterdar Yemlİ 

Kilrek çalmak ııorea iı 
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Kayıkcılık ne iİııiş 

İnce tarafın anlat 

7 .. Bey· paşa it ser.teri 

Binbir çeşid müşteri 

Görsüıİler ol dilberi 
Akıllannı oynat 

8. Adıin Aşık . Dutipek 

thsan eyledi Felek · 

Bir yari~ var civelek 

· Vatanı olmuş Tokat 

9. İstanbulun denizi 
._ Besliyor ikimizi 

Hünkar kıskanır bizi 

Dünyayı bir pula sat 

Bu rind kayıkcıya yıllarca sonra, )9'41 se 
nesinde R. E. Koçu ile birlikde Galata Balıkpa
zarında bir. ~arabhanede rastladık. Gayetle çök
müş, pek perişan bir halde idi, :bir haneberduş, 
«adembaba» kılığında idi. Asıl ~dının Mustafa 
olduğunu ·o akşam öğrendik. Tok'atıısını sor
dum, irticalen şti iki kıt,a ile cevab verdi : 

Beyim deş~e yıiremi 

Sorma ciğerpıiremi 

Şaribı erguvan diye 

İçsem helaldir demi 

Nankör çıkdı o çapkın 

Ne h~e düşdüm bakın 

Onun için zındanda 
Yattım beş yıla yakın 

Macerasını anlatmadı, biz de deşilen yare
sini kanatına.dık. Sefaletin girdabında ayağını 
sürüyerek daha ne kadar yaşadığını bilemeyiz. 
Fakat, o yalın ayaklı yarım pabuçlu kayıkçı 

par_çasınin avami basit mazmunI,ar ile de . olsa 
ağzındaki temiz türkçe, · artık emsalinin ağzın.; 
da değil, katib ağzında yokdur. 

ihsan HAMAMIOOLU. 

DUTLUBAĞÇE SOKAĞI -c:İ93i' ~$diye 
Şehir Rehberine göre Beşiktaş9-a Abbasağa Ma
haEesinde Abbasağa Kuyu. Sokağı ile Kalas So
kağı arasında bir aralık sokakdır (1934 B.Ş.R. 
Pafta 20/175); yerine_ giqilip şu satırların. ya
zıldığı sıradaki dur~u ~esbiı. edilemeq.i (Ka
sıın 1966). 

DUTLUBAKKAL SOKAĞI -· 1934 Bele
diye Şehir Rehberine göre Fatih Kazasının Şeh· 
remini . Nahiyesinin Melekhatun Mahallesi so
kaklarından; Melekhatun Camii Sokağı ile Bıç
kı ·sokağı arasında uzanır; Sezai Hasan ve Baş
bakkal sokakları ile kavuşakları vardır (1934 
B. Ş. R. Pafta 10/71). Yerine gidilip şu satırların 
·yazıldığı sıradaki duI'umu tesbit edilemedi (Ka
sım 1966). 

DUTLU KAHVEHANE - Geçen a.snn son-· 
larınada Üsküdariİı meşhur kahvehanelerinden 

biridir; Toptaşı Caddesinin alt başında esnaf ve 
ayak . takımı uğrağı bir yerdi; kalem sahihleri
nin kalender meşreb olanları laübali sohbet ve 
ülfet fırsatları elde etmek için uğrardı; hayli 
hoş meclisler kurulınuş, aşıkaane sadikaane mu
habbetler edilmiş kahvehanelerden biri idi. 
1886-1887 arasında bu ~hvehanede çıraklik et
miş Yanbollu SiÜeymarı: · adında Rumeli muha
cirlerinden bir gep.ç şanında Üsküdar 1ı halk §Bo· 
iri bu Dutlu kahvehanenin . has müşterilerin -
den biri Aşık Razi şu ınanzfuneyi yazmışdır: 

Slyehçerde şehbazım topuk vur tınık tırak 
Koş 4ıık hizmetine hali vahıeti bırak 

Dal fesinin altında dökülsün kiküllerin 

Tiri tlllei zerrin vurma istemez tarak 

Sinel billftmnu setrideiı pirelıenin 

Açdsın gül goncesi misAli yaprak yaprak 

· Onaltı yaım~ın bil .kıtdiii. • kiym.etini . 

. Kit4bı aşk içinde bıı çağdır_ alton varak 

. Teşrifinle blzmete ey . Yanbollııı Süleyman 

Dutlu kahvenin şanı buldu kat kat tumturak 

Uçler, yediier, kırkİar tarih slnnii sallnle 
~Yüzler akı kahve$ ,bıçkın Siiİeyman Çırakıı 

1230 +3 + 7 + 40 + 16 = 1296 (1878 - 1879) 

Tarih 3, 7, 40 rakamları ve çırak oğlanın 16 
yaşı ile tamiyelidir. 

Dutlu kahvehanenin son kiymetli müşteri
lerinden biri Üsküdarlı ressam Hoca Ali R:za 
Beydir. 

OU'J,'LUK ÇIKMAZI - 19_34 Belediye_ Şe". 
hir Rehberine . göre . Galatanın Ömeravni . Ma-
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hallesinde Beytülmalci Sokağı üzerinde bir çık
maz sokakdır; yerine gidilip bu satırların ya
zıldığı sıradaki durumu . tesbit edilemedi (1967) . 

DUTLUK SOKAĞI ~ 1934 Belediye Şehir 
Rehberine göre Beşiktaşda Abbasağa Mahalle
si sokaklarından; Kalas sokağı ile · Kasab ··Ka~ 
mil Sokağı arasında bir aralık sokakdır (1934 
B. Ş. R. Pafta 20/175); yerine gidilip şu satırla-

rın yazıldığı sıradaki durumu tesbit edilemedi 

(Kasım 1966) ~ 

·· DUT YEMİŞ .BÜLBÜL - Halle ağzı de
yim, «Kabahatli, suçlu durumda konuşama-

. , . •· 

mak, haklı ittihamlar karşısında susmak; aşı-
rı hayranlık ve aşıklık halinde dili tutulup ko

nuşamamak» karşilığında . kullanılır; misaller: 

/ - Polislik gösteriş, 

kalıp değıl, yürek ister .. 
· işte bizim komiser Çiroz 
Hayri Bey, üflesen uça

. cak ama Kalyoncu kol
luğunun her gece nara
ları gök yüzünü tutan 
ejder gibi kabadayıLm 

dut yemiş bülbüle dön-· 
dürdü. 

*Bir fabrika.örün 
garlb işçi kızlardaiı biri
ni iğfal davası üzerine 
konuşulur: 

- Herifde bir afur 
azamet, namusundan 
haysiyetden, · şerefden 
bahsederek şantajdır di
ye bar bar bağırdı, fa

. kat kendi adamlarından 
•·. tam yirmi şahid dinlen:-

dikden ve kız da Bey
fendinin iç çaınaşırl~rı
nı tarif ederek vücudu
nun görünmez iki yerin
de iki :nişanını söyledik
den sonra dut ye:rniş bül
büle döndü .. 

*Bir aşık anlatır: 
- Neler söyleyece

ğim, neler anlatacağım .. 
·fakat karşılaşınca dut 
yemiş bülbüle dönüyo
rum!.. 

DUVAK - cGeli-
... hin veya yeni doğmuş · 
'çocuğun ba§lna takılıp 
yüzünü örten ve telli 
süslü örtü» (Şemseddin 
Sami, Kaaınusu Türki). 

Hatice Nefise Hanımın tel11 duvaklı kabir laıı 

(Reaim : Bebcet Caıitok) 

Eski gelin ·duvakla- · 
rı gelin telleri ile bera
ber başın üstünden diz 
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kalfakları altına kadar inerdi. Şehirlerde ve ka
sabalarda beyaz tülden yapılırdı. Zamanımızda. 
büyükşehirlerde ve bilhassa yüksek tabakadan 
gelinlerin baş tuvvaletleri üstünde büyükce bir 
mendil kJada:r kalmışdı:t. Köylü gelinlerin. d'J.· 
vaklarında ise, bazı bölgeler için · hala kırmızı 
tülden duvaklar tercih edile gelmişdir. 

vak düşkünü olsa! .. Otuzbeşlik, kırklık bir ka-:. 
dm!..». 

DUVAR, DUVARCILAR - «Gerek binA·. 
nın bir tarafının teşkil etmek ve gerek bir ye
ri çevirmek, bölmek için taşdan, tuğlada~ ve-:- . 
ya kerpiçden sed, hail. buvar isminin aslı fars:. 
ca «divar» d~r, (arab ·asıllı Türk harleri He· Gelibolulu Sunii nin bir manzumesinden 

XVI. yüz yılda geUn duvaklannın al valadan 
. yapıldığı öğreniliyor; şairin bu ~onudaki mıs-
~ ~d~: ' 

_ -divc!-r yazılır, duvar okunurd1:1); Duvarcı,. du· 
varı ve kagir binalar yapan sanatkar» (Kaa
musu Türki) .. 

Duvııj etmitler ana ~I vala 

_Eski toplum hayatıınızda güvey, gelinin yü
zünµ zifaf gecesi duvağını kendi eliyle kaldı
rarak görürdü,. ve duvağı kaldırmadan, zevce" 
sine yine kendi . eliyle ·«Yüz görümlüğü»· deni
len bir mücevher takardı, 

Duvarcılar İstanbulda hem · Türklerden, 
heni· de rum ve ermeni azınlıklardan ola gel
mişdi. Müslim ve gayri müslim sanatının ehli 
duvarcılar olduğu halde, geçen asırın ikinci 
yarısında yabancıların yapdırdığı bazı inşaat

da, kapitülasyon imtiyazlarından faydalanmak 
suretiyie yabancı sözde mütahassis duvarcılar 
istihdam edilmişdi; mesela Sirkeci Garını fran· 

Duvak zifafın sabahı sahibesi tarafından sız, Haydarpaşa Garını alman, Haydarpaşa de
sandığa konulur ve ömür boyunca telleriyJe be- , mir yolu yarmasını alman ve italyan, Düyunu 
raber saklanırdı. ·. 'Umumiye Konağını (İstanbul Lisesi binasını) 

. Teli ile duvağı. il~ 'gelin olmak her kızın itıilyan duvarcılar yapriuşdı; . 
en büyük ideali idi; bundan ötürüdür ki gelin- Fatih Suitan Mehmed i~e . Rumeli Hisarı 
lik çağında yahud yeni gelin iken ölen kı ,la· (Bo~az kesen) Kalesini. yapdırır iken amele ve 
rın, ·tazelerin tabµtfa;ı ·bir duvak ve gelln tel- usta duvarcılarını _Anadolud,an getirtmişdi (B.: 
leri ile süslenirdi~ bu hazin geleneği ebEıcLleş- Boğaz Kesen Kalesi, cild 6, sayfa2910). 
tirmiş. ·kabir taşları d~ ~ardır; mesela İstanbul- Tanzimattan önceki devirde ·. duvarcıların 
da Murad'paşa . Camii mezarlığında yeni gelin ücretleri, yevvıniye hesabı ile 'tstanbul kadılığı 
iken_ 'ölmüş bir HaÜce Nefise Hanımın ôn h· tarafından tesbit edilirdi ve~işçi y~pı. sahibirt
teşem kabir taşına b-ir gelin başlığı ile duvak den fazlasını isteyemezdi; mesela XIX. yüzyı-
ve gelin· telleri nakşedilmişdir. lın . başında tanzim edilmiş bir. ihtisab nizam· 

· · · namesinde duvarcı yevmiyesinin -yazın 4 ak-
Yeni doğmuş çocuk duvağın~ gelince,.aniıe.. -çe, kışıri 8 akçe olup yaz ve kış ·2 şer:akçe de 

sinin gelin tellerinden bir kaç s·ap · tel ile si.is~ · yemeklik v~rileceği yazihdır~ _ · 
lenir; ve loğusa döşeğinde anasının aguuşuiıdc!
yatan , bebeğin yüzüne, babasına göste~ileceği 
sırada örtülürdü; baba bu sefer zevcesiµe. yüz 
görümlüğü bir mücevher hediye eder, · kadın 
da bebeğin duvağını kaldırarak yüzünü:· babaya 
gösterirdi. Zamanımızçla unutu.~uş .masum 
şirin 've asil bir geleiıeltdi. .. . 

. ·-.. . 

DUVAK DÜŞKÜNÜ - Herhangi bir sebeb
le kocasından pek genç yaşda dul kalmış ka- · 
dm ~nlamında halk ağzı deyim; AhmE!d l\'lid
hat. Efendi <<Emanetçi. Sıdkı» isimli tizi.ın hika- · 
yesinde -bu deyimi · şu~ cümle içfu4~- k~anın_ış
dır: « ... Evet; evet, Emanetci Sıdkı ;Efendi ev-. 
lendi; fakat isterse herkes şaşsın, kalsın, belli· 
başlı bir familyadan bir b!kire ile evlenmedi, 
ne idüğü belirsiz pir dui kadın aldı. Bari du-

1'.leşliur manz,um tekerlemedir:. 

Aşık et~ifm .kör ııanır 
. · Dört yamnı dtıviıi' ııanİr 

Şu beyif~e Mehrried Ak:fiıı kalemi ile ya-
km geçmişde 

0

hil'. İstanbul. sokağının tasviridir : 

Saimda : airtsı tutmuş çık~k karınlı du.'\'ar -

Salounda: lastiğe sahih ·r.ıka.-ı sakızb J~anııır ... 

Haneberduşlar ağzi. argofia ~duvar», sağır 
anlamında:kullanılır; misaL;:. 

- Yavaş konuş,-duyacak .. 
- Boş ver, duvardır!. 
Halle , ağzında da anla.ma yakın, en haklı 

istekler; . derdler . karşısında duygusuz, ilgisiz 
kalanlar hakkında kullanılır, ~isal: . . 
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: ~ · Halimi olduğu gibi anlatdım, herif ·du· 

v~r!.. 
. İst~nbulun Kale Duvarları - (B. : Surlar). 
İst~nbulun Yangın Duvarları - Eski ah

şah İstanbulda yangınlara karşı bir koruı1ma 
te~biri olarak ahşab evler arasına temelden ça
tıya kadar tuğladan tecrid duvarları yapılırdı; 
XIX _ yüzyıl. başında yapılmaya başlanmış bu 
yangın duvarları, tulumbacılar ve itfaiye zama· 
nında yetişebilirse, ateşin yerden bitişiğindeki 

binaya heman sirayetine mani - olurdu, fakat 
- şiddetli rüzgarlarla ve bidayetteki gecikmeleri· 
yangın büyük bir ateş a,feti halini aldığında 

· yangın duvarları ateşi önleyemez, geniş y_angın 
yerlerinde yıkılmamış kağir veya tuğla baca
larla yangın duvariarı; feci menzaraya aynca 
dehşet verirlerdi (B.: Yangın). 

DUVARCI - Haneberduş- serseriler argo· · 
sunda duvar delerek iş -gören hırsız anlamıiıd· 
kullanılır, zabıta lugatçesine de geçmişdir ·ve 
o yolda çalışan hırsızlara da lakab olmuşdur : 
Duvarcı Ali, Duvarci Mehmed gibi. 

F. Devellioğlu Tü,rk Argosu» isiinlL güzel 
eserinde. «duvarcı» için'. «duvar aşan hırsız» di
yor; her hırsız yerine göre bir duvar aşabilir«, 
hırsızlık yolunda duvar delmek ve bunu imkan 
ölçüsünde sürat ve sesizlikle yapmak bir ihti
sa 5 işidir ki bu argo mıla:mda duvarcı, bizim ta
rif ettiğimiz duvar delen hırsızdır. 

DUVARCI (Kirkor) - Kendi çizdiği plana 
göre kendi eliyle yapJıgı 13,5 kilo ağırhğın l 1 
bir feza roketini gereken izni aldıktan sonra 20 
eylül 1962 de Umraniye sırtlarından fezaya ata
rak 10 bin metreye kadar yükseltmeye muvaf
fa_l{ olan bir ermeni kuyumcu; 1937 de çok fa· 
kir a.ilenin oğlu olara:tç·' Elazığ'da doğmuş, ilk 
tahsilini orada yapuış ve .1948 de 11 yaşinda 
iken İstanbula hicret eden ailesi ile beraber 
Ü::;küdarda İcadiye semtti1de yerleşerek, ailesi
nin geçim sıkıntısı karşısında tahsili terk ile 
kuyumcu çırağı olmuş ve bu meslekde kısa bir 
zamanda usta sayılacak hüner elde etmiş, ken
di adına dükkan açinışdır. İlk okulun dördün· 
cü sınıfında iken pil ile çalışır bir telefon ci
hazı yaparak arkadaşları ile 200 metrelik mesa
feden konuşan Kirkor Duvarcı fenni icadlar ve 
bazı cihazlar yapma yolundaki merakını yıllar 
geçdikce öylesine Ueri götürmüşdür ki asıl mes· 
leği olan kuyumculuğu ve dükkanını ihmal et-

. . 

meğe başlam·ış ve muhitinde «'Roketci Kirkor» 
lakabı ile taıunınişdır. Bütün yakınları- dostları: -·' " . 
«Dükka."nına gir çalış, para kazanmaya bak» di-
ye nasihatda bulunurken, onun bir mucid oldu
ğuna yalnız nışahlısı Manusek. tta:nım ile alet
lerini ve bu arada fezaya attığı· roketini imal 
ıcten Üsküdarda· kaynakçı Jirayir Zerunyan Us
ta .inanmışdır. I<enq.i ifadesine göre bütün bilgi
si gazete dergi- ve filmlere-dayanan ·Roketci Kir
kor Duvarcİİıın bilınediği hakikat,. dünyi~ın 
ummi mucidler çağını çokdan geçirmiş olması
dır; fakat şurası da bir hakikatdir ki Kirkor ·Du
varcı, feza yolculukları araştırmalı yolunda, aşk 
ile beslenmiş kaabiliyetinden · -istifade edilecek 
insanlardandır; 

1962 de. Umraniyeden fezaya attığı roketi 
dolayısı ile adı günlük gazetelere geçmiş Kirkor 
Duvarcının, o tarihden sonraki hayatı · tesbit 
edilemedi (Kemal Kınacı;· Hürriyet Gazetesi). 

DUVARCI .ADEM . SOKAĞI - 1934 Bele
diye Şehir · Rehberine göre Takslıncie .Bülbül 
Mahallesi ile Kocatepe Mahı;ıllesi, arasında sı
nır yoldur; Farabi Sokağı ile Yenikafa Sokağı 
arasında uzanır; .Aşıklar Sokağı ve Taksim 
Çeşmesi Sokağı ile dört yol ağızları yaparıık ke
sişir, Küçük Duvarcı Sokağı, Ca~pazoğlu So
kağı ve Tenekeci Sokağı il~ kavuşaklan vardır 
(1934 B. Ş. R. Pafta 19/148 ve 149). Yerine gidi
lip şu satırların yazıldığı sıradaki durumu tes
bit edilemedi (Kasım 1966). 

DUVARCI CİVANI-~·Kslender meşreb şa
irler tarafından «Şehrengii» · adı verilen man
zum risalelerl_e medhedileri esnaf güzelleri ara
sında duvarcı civanlarına da rastlanır; - şeb

rengiz yollu yazılmış «l:İubannamei Neveda» 
isimli manzum mecmuada duvarcı civanı şu be· 
yitlerle övülmµ,dÜr : · 

Div'arcı civaıu bo§nak ya hu-vat 

GUzeller ıihıdır olursa nevhat 

Aşık kadrin bililr 5'dık -vefikıir 

Harcı muhabbetle öriilür divar 
Pı\yin btis eyle gel öyle şehbizın 

Ne. gam eıt- dabİ azıcık nizıii 

DUVARCI SOKAĞI ~ 1934 Belediye Şe
hir Rehberine göre Örtaköyün s·okaklarmdan; 
Köyün dere boyunun doğusunda kalan kısmı
nın kenarında, Gürcü kızı Sokağı _ ile Şili Ne
cati Sokağı arasında· bir aralık sokakdır (1934 
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B. Ş. R. Pafta 20/192). Yerine gidilip şu ,satır
ların yazıldığı sıradaki · durumu tesbit edileme
di (Kasım 1966). 

DUVAR DİBİ, DUVARDİBt MEYDAN -
Haydarpaşayı Üsküdara bağlayan ana· cadde 
üzerinde bir mevkiin adı; 1934 Belediye Şehir 
Rehberine göre Tıbbiye Caddesi ile Nuh kuyu
su ve Kavak İskelesi Caddelerinin ve Selimiye 
kışlası Sokağının bir beşyol ağzı yaparak ke
sişdikleri nokta ve burada bulunan meydan
cıkdır. 

1934 den önce Tıbbiye Caddesinin Haydar
paşa ile bu mevki arasındaki kısmı «Haydar
paşa Caddesi», bu mevldden sonraki kısmı da 
Tunus bağı Caddesi adını taşırdı. Kiivak İskelesi 
Caddesi ile Harem İskelesi Caddesi . ~rasında 
uzanan Eczahane Sokağının Kavak iskelesi Çad
desi ile Selimiye Kışlası Sokağı arasınğ.a kalan 
parçanın adı da «Duvardibi Sokağı» idi. 

Duvardibi Meydanmda bulunan su terazisi 
vaktiyle burada bulunan b:üyük .Üsküclar Sara
yinın Sti yollarının terazisidir ki Üçüncü. Sul
tan Selim zamanında· Saray sahasının. bfr kıs
mına Nızamı Cedid Kışlası (Seliı:niye Kışlası) 
inşa: ettirildiğinde eski su yollann.dan ve bu te
raziden kışla içirt de faydalanılmtşdı, Burada 
bir askeri karakolhane yaptırılırj.ış. ona da Du
vardıbı Noktası adı verilmişdi. Bu bina zaınanı-
mızda durmakta idi. · 

Duvardibi adının nereden geldiğini kesin 
olarak tasbit edem~dik; kışlanın inşa,sı~dan ön
ce, burada, bir yanı Karacaahmed 1\/İezarlığı bir 
yanı da Saray duvarı çimenli sofa halinde bir 
mesire varmış, ve saray duvarına nisbetle «Du
vardibi» diye anılırmış denilir. 

DUVAR :tı.ANI, AFİŞ - İstanbulda halka 
hitab ederek duvara ilk yapıştırılan kağıd, 1808 
de diktatör sadırazaİn Alemdar Mustafa Paşa 
aleyhinde el ile yazılmış ve Babıalinin avlu du
varının sokak yüzüne yapıştırılıpış bfr yafta ol
muşdur (B.: Al~mdar Paşa Vak'ası, cild 2, say
fa 596). Ondan sonra sokaklardan duvarlara, 
ma.hiyeti ne olursa olsun kağ{d yapıştırılmama
sı zabıteca dikkatle takib edildi. Geçen asır son
larında · A vrupada ticaret aleminde, iş hayatın
da duvar ilancılığı süratle yayıldığı ve gelişdi
ği halde memleketimizde ve dolayısı ile fstan
bulda tatbiki, yukarda kayqettiğimiz yaftadan 

tam· yüz sene sonra,. 1908. de· ikinci meşrutiye
tin ilanından sonra mümkin olabilmişdir. 

İstan,bul duvar ilanc~lığımn gelişmesi, kud
retli afiş rassamlarının yetişmesi . ise Cumhuri
yet devrindedir. İsta'nbulda resimli, çok renkli 
hakiki sanat eseri çok güzel afişler basilmışdır. 

Duvar ilanlarından en çok faydalanan mü
esseselerden bazıları şunlardır : 

Yeni çıkacağı zam~n veya önem verdiği ye
ni bir yazı serisine, bir tefrikaya başlayacağı za-. 
man gazeteler., d~rgiler; · küçük cari hesab sa
hiblerine ikramiye evle.r . ve apartıman katları 
dağitımına başladıkdan sonra bankalar; Tiyat
rolar; .Film Şirketlen; Milli Piyango İdaresi; 
Pehlivan güreşleri organizatörleri; yılda bir defa 
Hac seferleri ·.organizatörleri; mebus seçimlerin
de sivasi partiler. 

Duvar İlanı Yapışdıncısı 

. (Resiın : S. Bcncalı) 
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Zamanımızda ışıklı - gece reklamla,rı, ilan
ları, ve bilhassa radyol~rla yapılan reklamlar, 
ilanlar duvar ilancılığın~ ·çok ağır bir darbe in
dirmişdir. 

Bu satırların yazıldığı sırada en ünlü afış 
ressamları şu zatler idi : 1lıab Hulusi, Fikret, 
Remzi Türkmen, Yurdaer ve Cemal Dündar. 

__ Bir· afış resmi, rengine, konusuna, kompo
ziısyon zenginliğine göre 500 - 1000 lira arasında 
yapıl~akta idi. Tekrenkli 1000 afiş 200 lira bas· 
Ju ve 300 lira k~ğıd masrafı ile 500 liraya mal 
olmakta . idi. 

Ofset baskı dört veya daha . çok renkli bir 
afişin 1000 adedi . için 2000 · ura film ücreti, 100 
lira baskı ücreti v~ 300 lira kağıd bedeli ki 

· cem'an 2400 alınmakta idi. 

Hal~n c;\uvar ilancılığının en faal 
saha filın afişciliğidir. 

olduğu 

Afiş yapışdırıcılığı da · bazı şartlara bağlı

dır; önce·· ~y~şµıgan yana dayanıklı bıçkın de
likanlı :Qİİfiak şarttır, omuzundan asılı bir kayı· 
şa, resiinli kısmı içeri gelmek üzere afişler ayrı 
ayrı katlaııarak konulur, yer~eştirilir; bir elde 
de büyük• bir kap, kova, teneke. içinde suluca 
.kola taşınır, kola- tutkal fırçası uzunca bir sı

rık üstündedir; o yapl§tırıcı maq.d~ duvara sürü
lür, ve afjş ka.ğıdı kendine has hünerle ve yine 
o fırça sırığı ile duvara takbik edilerek yapıştı-

- rılır. 

Bui:haneddin_ .OLKER 

Duvar ilanı yaplştırıcılığı ayrı bir iş konu- DUVAR YAZILARI VE RES~Rt .(Müs· 
sudur. Küçük ölçüde de olsa bir teşkilat kur.- tehcen ve : Çirkin) - Umuırii yerlerde, bu arada 
maya muhtacdır. Bu işe 1908 - 1910 · arasında bilhassa cami ve mescid .avlularında, okullarda 
başlamış en eski afiş yapıştırıcı Nuri Tezcan'dır; _ kışlalarda~ vapur ve tren gibi nakil vasıtaların
onun beyanına göre İstanbul içinde, Beyoğlun~ >da C bulunAn" umumi . ayak yollarında ihtibas 
da, Halle. boyunda, Boğıµ;içinde, Pendike kadar . edilıni~ cü,si arzu_ ve hırsların tepkisi- · altında 
Anadolu yakasında,Yeşilk:öye kadar RumeUya.; · dünyanın her tarafında müstehcen yazılar ya
kasında ve Adalarda_ afiş yapıştırmak için •- · 1o5 · zılmış, müstehcen resimler yapılmıştır. Bunlar, 
yer vardır, bu 106 y~re en azı 145, ve en çok 5B2 dünyanın her tarafında olduğu gibi memleke
af.iş y,apıştınlabilir; bir afişin üstüne başka bir timizde ve öncelikle yüzbinlerce milyonlarca nü
,yapıştırılabileceğ1 dü~ünülürek tezine · bir ko~t- fus barındıra gelmiş 1stanbulda da görülür. 
rolden sonra -tekrar. Yapıştırmak hesabı ~le afiş- · · 
ler en az 250 ve en çgk 750 aded basılmalıdır. Bilhassa cami veiJ:nescid avlularındaki um:u· 
1000 aded basılan afişle:r İstanbul dışına: da gön- .-· ıpi ayak yolları 9uvarlarına yazılmış · yazılar 
df'"iJebilir . . __ . arasında cirtsi sapıklık vadisinde gaayetle müs-

HelAcı - Duvarlar doldu hemşerlm, bir · şey yazacaksan buyuı- ıİana defter kalem ! 

Möııtehceıı davar -~ karikatOr kon11911 
cooer Zorla. AlılNıba Mecıiıuaa. ıee,> 
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tehcen kayıdlıır va~dır. llıtillas edilmiş arzu-ve 
hırslarının esiri bir takım adamlar,. o hırs ve 

• • 

Bir Duvar Resmi : :Q':l:lak is~ajl Ağa 
(Hüsnü'nün,~i Jle _yer:ndeı;J k~py~a) 

,; .. 

. arzulan o "yazıiarda hakikat. olmuş gibi göste
rerek semtlerinin g_üzel genclerini. iftira ile kır

letmekden çekinmemişler
dir. Aynı yolda bir takım 
ruh hastalarıda, kendileri
ne benzer _mechul şahısla
ra duvar mektubları yaz
mışlar, bu mektublara_ ce
vablar yazılmış, randevular 
verilıniş, kolay tanışmak 
içhi alameti farikalar, işa-

. retler bildirilmişciir. 

Cami ve mescid avlu
larındaki ayak yolları du
varlarına bu çeşid yazılar 
bilhassa geçen asır. sonla-

. rında ve asrımız başında 

1880 ile 1913 e kadar çok 
olınuşdur ki duvarlarda 
ve kapu arkalarında · boş 
bir yer kalmamışdır. Du-· 
varların kata boya ile bo
yanması ve katranla sıvan
masi bu kötü ve çirkin tel
visatı · önleyememiş, yazı
lar ,çakı Ue, bıçakla kazına
rak ·yazılmışdır: Yine o de
vir içinde. ibtidai' müsteh
cen resimler,· portreler, 
hattc:ı müstehcen kompo
z i 5. y o n -1 a r yapılmış

dır. Bunların arasında ko
nuları çirkin ve müstehcen 
olsa da ibtida_i fakat hakiki 
sanat · eserlerine ·. rastlan
m15tır. 

Örnek olarak Aksa· 
rayda Muradpaşa Camii 
ayak yollarından birine 
yapılmış bir uşağın resmi
ni alıyoruz;. 1324 de (1906) 
Basarncı Ali tarafından. kö-

. mürle yapılmış olan bu 
resmin etrafı doğru yahud 
uydurma yazılarla dona
tılmış ve adeta . bir duvar 
ilanı _ haline getirilrnişdir; 
bu yazılar kurşun kalem.: 
leri ile yazılmışdır; 1933 de 
resim de yazılarda tarave
tini muhafaza etmekde ,idi: 
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Yukarıda : A·ksaray Tevekkül Hamamında Dellik 'İ'o· 

kadlı İsmail Ağa sanatında gaayet ile mahirdir; · 

Solda yukardan aşağı.: Tasdik olunur efendim doğ

rudur, Haddehineden Süleyman ve refiki Tahir; Tas

dik olunur, nızimiye çavuşu Bekir; Beı;ıdeniz dahi gaa· 

yetle memnun oldum, tasdik ederim, K.etebci mil_iye

den Ahmed· Hidayet; Tasdik olunur, Mektebli Nuri; 

Sağda yukardan a_şağı : İsmail Ağaya yıkandım, 
ben dahi tasdik ederim, gaayetJe mahirdir, Tıbbaycli 

· Talat;. Ben dahi tasdik ederim; Mektebli Kamil: 
Bendenizi de yıkamışdır, memnun oldum, Şehrema
netinden Hasan Basri; Tasdik ederim, Rüsıimat<l~ı 1 

Ali Riza, ben Hasan; 

İki ayak arasında imza: Eseri Basmacı Ali, sene 1324. 

DUVAR YAZILARI VE RESiMLERİ (Si
yasi) -. Bir takım ruh hastala_rının elinden çık
mış yazılar ve resimlerdir (.Bundan önceki mad
deye q_akınız); bunların müstehcen ve çiıtkin 

duvar yazı ve resimlerinden ayrıldıkları nok· 
ta, ayak yolları duvarları yerine tercihan so· 
kak duvarlarına. yazılar oluşudur. Gizli yazılar. 

yazılmak için geceler uygun görülür. Siyasi ka
naatlerini açık ifadeden korkanların eseridir de
nilebilir'. Sı.yasi yazılar ve resimler, işaretler ba· 
zan da· kışla ve okul gibi müesseselerin ayak 
yolları duvarlarında rastlanır; onlar için de, ka
naat if~d·esinde korkudan ziyade, sinsi bir fe
sad tahriki, hu~ur kaçırma faaliyeti hakimdir 
diyebiliriz ki komünizm sembolü orak - çekiç re
simleri bu kabilden; mesela. komunizm ile hiç 
ilgisi olmayan haylaz ve tenbel bir oğlanın okul 
ayak yoluna çizdiği bir orak-çekiç resmi okul 
müdürünü ve idaresini, bazı öğretmenleri, ve 
maarif müfettişlerini üzen ve uğraşdıran bir 
mesele olur. 

6 nisan 1962 tarihli Yeni Sabah Gazetesin
de · Beyoğlunun yan sokaklarında· duvarlarda 
«gamalı haç» resmi çizildiğ,i yazılıdır; ayni gün
lerde Cağaloğlundaki. · bir duvarda : «Cezayirde 
. ölen hem Türk hem İslamdır» ibaresi yazılmış
dı. 31 ağustos 1962 tarihli Cumhuriyet_ .gaze
tesinde de şöyle bir yazı vardı: «Bundan bir 
müddet önce af lehinde duvarlara yazılanlara 
karşılık gençler de bu yazıların yazıİdığı du• 
varları «Şehit verdik af yok, af istiyen politi
kacılar biz coplanırken, dövülürken neredeydi
niz?» ibarelerini yazmaya başlamışlardır.•, bu 
haberin yanında bahsedilen duvar yazılaİ'ının re-
simleri yayınlamışdır. · · · · 

DUYAR (Fethi) Öğretmen, Edebiyat-
cı;. Kadıköy Kol_ejinin kurueularmdan: .1905 
de ·tstanbulda doğdu, babasının adı Mustafa 
an~sinin adı Hacerdir. Gelenbevi Sultani&· 
nin _ilk.kısmında (1917), İstanbul Muallim 
Mektebi orta kısµunda (1922), lstanlbul Mu
allim ı\'I-ektebinıdıe. (1926) okudu; Trabzon 
Gazı P~a İlkokulunda (192'7), Galatasaray 
Lisesi ilk kıısmında (192,7-1934) muallimlik 
yapdı. 1936 da Ankara Gazi Terbiye Enstitü~ 
süriü bitirdi; Çubuklu ilkokulu başöğretme
ni ôldiı 1936-1937), Gaziante,b Lisesi Edebi· 
yat fiiuallimliğine tayin edildi (1938 - 1943) 
Lji.leburgaz Orta Okulu müdürü oldu (1943-
1947), Maarif Vekaleti Hukuk İşleri rapor
tölüğüne tayin ·edildi (1947-1950), tekrar mu· 
aliniliğine dönerek Beykoz Orta Okul müdü
rü (1950-1953), Galatasaray Lisesi müdür 
m~avint (1953-1956), T'atbiki Güzel Sana.tlar 
9'kulu müdür muavini (1956-1962) oldu. Res· 
mi okullardaki vazifesinin yanında 1930 - 1932 
yıllarmda hususi Işıık Li~sinde de muallimlik 
yapdı. . 

. : kim Kimdir Aıııikloı,edial 

DUYAR (Fuad) - Ga.zeteci; 1897 de 1s
tanbudda do-ğdu; Vefa Lisesinde okumuş, ec
zacı yü;b~ı Mustafa Beyin oğludur, annesi
nin ··adı Hacer Hanımdır baha tarafımdan 

Arabkitli olup babasını 5-6 yaşlartnda iken 
kaybetmjş, dıede himayesinde yet:şmiş, Vafa 
İdadisinde okumuş, Birinci Cihan Har-bin.de 
asker olarak yüksek tahsiHni yapamamışdır; 
1918 de terhis edilmiş, muhabirlikle gazete-· 
cilik har'atına atılmış,. 1924 de Cumhuriyet 
G:azeiiesiiı.e girmiş ve 33 yıl o gaz.etede hizmet 
ederek ve yıllarca gazetenin istihbarat şefli
ğini yaparak 1.9,57 de 60 yaşında meslek · ha
. yatından ayrılmışdır; Esentepede Gazeteciler' 
Mahallesindeki evinde bir münzevi h:ayatı sü- · 
rorken 1959 ·yılında bir aıkşam Zine·irlikı.ıyu 
tarafından gelen ve şoförü tarafından şıma
rık cinnet !eseri sür'atle sürülen hususi bir oto
mobilin .~ltmda 100 metrodan fazl:a: sürükle-

. nerek feci. •bir şekilde ölmüşdür. Kazayı ya;
pan ve vak'ada.n sonra firar eden adamın ta"' 
nınmış iş adamı ·zenginlerden Nuri Çapa'nın oğlu 
olduğu ancak zabıta tarafından tesbit edilmişdir. 

Kısa· boylu,. şjşmanea, gaa~etıe, haluk bir 
zat olan Fuad Duyar devrinin en başanh bir 
muha:biri. olarak tanınmış ve mesleğinin getıc-
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leri taraflından «Fuad Ağabey» a,q.ı ile sevil
~işdi. Hiç ·evlenmemiş, aşırı sevgi ile bağlı an
n~siyle yaşamakda idi. Kaza akşamı da elinde 
~nası için ahnmış .bir paketcik bulunuyordu. 

. Gazeteciliğinin ya,nı sıra. azınlık okulla
rında yııllarca türkçe ınuallimliği de yapmışdır. 

Bibi. : Cumhuriyet Gazetesi. 

DUY ARLAR (Ali ) - Piyasa sazendele
rinden bir kemani, 1913 de lzınirde doğdu, 
Karinetci Aluş'un oğlu, yine piyasa çalar ke
mani Bahaddin Duyarlar ile udi. Baki Duyar
··ların babasıdır. Kemanı . Haydar - Tatlıyay'dan 
öğrenmiş ve hanende Agopos ile de uzun za
man meşketmişdir. Gazinolarda ç~lar. 

Hakkı GÖKTÜRK 

DUYARLAR (Bahaddin) - Piyasa saz.en
delerinden, kemani; 19_4~ dıe lzınirde · doğdu, 

. Kemani Ali DuyarJa,rın Qğlu, ftcli ve · bestekar 
BAki Duyarların kardeşidir;. Kasimpaş-~ Ata
türk Orta Okulunda okudu ve çocuk sayılacak 
bir çağda önce babasının yaınında piyasa saz 
topluluklarına katılarak ha.yat, g~çim yoluna 
_ atıldı. Gazinolarda çalmaktadır. 

Hakkı GÖKTÜRK. 

DUY ARLAR (B_aki) - Piyasa sazendele
r1ndıen bir udi; 1935 de İzmirde doğdu, soyca 
piyasada saz çala gelmiş bir aileye İnensub
. dı.ır; Kemani Alin1n , oğlu, Kemani Bahaed
dinnin küçük kardeşi, K:arinetci Aluşun toru• 
nudur. Küçük yaşda İstanbula geleırek T·opha·, 
ne· Sanat Enstitüsünde okudu ve 1949 da 14 
yaşında bu okuldan tesviyeci ola:rak me:zun ol
du ; fakat babasının yoluriu tercih .etti, 1953 
de 18 yaşında yakış-ıklı bir genç olarak piya
sanın saz topluluklarıma udi olarak. ,katıldı; 
Maksim, Tepebaşı, Cumhuriyet ve Kazablanka gi
bi başlıca. gazinolarda çalışmışdır. İstanbul Rad
yosunda da, kardeşi ve babası ile beraber oyun 

·· havaları programında çalmışdır. Piyasanın 

ünlü kadın okuyucularından Müzeyyen Sen.ar 
·ve Mualla Mukadderden yakın alaka ve himi
ye gördü ve bu hanımla birlikde turnıelere çik
dı; hatta Müzeyyen Senar, saz takımının genç 

· üdisinin bestelediği şark:ılan konser programı
. na alıp okumak sureti ile, o alemde herkese ria
sib olmayan. aşın iltifatda bulunmuşdur, bir 

baıkuna .da bu deUkanlınm kötü bestekar ol
madığına "delildir. Evlidir. 

Hakkı GÖKTÜRK· 

DUYGUER (M. Nuri) - «Musikişinas ve 
'sazende; 1877 de tsta,nbulda Kadıköyünde 
doğmuşdur, Ali Bey adında bir zatin · oğlu
dur, annesinin adı Hatiee· Hanımdır. nk mu
siki derslerini pek küçük yaşda iken ablasın
daın aJmışdır, sonra Hanende Kel Ali Beyden 

. bir çok f:asilİar · geçmiş, oriun ölümünden son
ra da Tophaneli Sabri Beyden feyz almışdır. 
Önce, o zam.anlar pek revaçda olan kantolar, 
sonra şarkılar besteleyerek musikimize hiz
met etmişdir .. Kımservatuvar tasnif heyetinde 
çalışmış, heveskar genelerin yetişmesine de ay
rıca .himmet harcamışdır. Kuvvetli bir icra.kar• 
.:dır; muhitinde ga.ayetle naziık bir siina.. ol;:ı,rak 
. tanınmış, sevilmişdi.r, «Siıne kemani Nur;i Bey» 
diye anılır» (M. Rona, Elli Y1ılhk T'ürk Musi

. kisi) . 

DUYGULU (Hamiyet) - Ses san:atkan; 
1921 de 1stanbulda. doğdu, polis memuru :Mus .. 
tafa Sadeddin Efe,iıdinin .kızıdır; ilk tah~lin
de'ri $onra Akşa,m Kız Sanat Okulunu :1;>iti.r
dL Musikiye· -karşı temayül ve istidadı çcıcuk-

. hık çağında başlamışdır. İlk musiki terbiyesi· 
ı1i Darüttfilimi Musiki İcra Heyetinde musiki 
hocası Fahri Kopuzdan alan Hamiyet' Duygu
lu· ilk defa ·olarak sahneye. Darüttalim l\fosi
ki Heyeti le Küçükçiftlik Pa:rkıın.da çıkdı. 
Besteka.r Z'eki Duygulu ile evlendi, bu izdi
vaç onun musikide ilerlemesine geniş imkan 
verdi; eşinin refakatinde l\f ulenruj ve. Küçük~ 
çiftlik • Parkı sahn.e-ıerimde oı~myarak temiz ve 
berrak sesi ile h'em.en şöhret sahibi oldu. Bir 
ara Ankara Radyosunda açılan ,bir mus.aba.ka
yı kazandığı . halde piyasa sanatkarı olması do--

. layısı ile -radyoya o

Hamiyet Duygulu 

(Resim : S. Bozcalı 

ıkuyu cu olarak alin
madı. Polid.or, Ode
on ve Columbiya 
plaklanna pek çok 
şarkı· okumuşdur. 

1950 ~e zevci 
. He 1birJikde Ankara-

., da yerleşdi v:e _garib 
sanat aforozu kaldı
rılarak 1957 ye ka
dar Ankara Rad
yosunda o k u d u ; 
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1957 de, !stanbula geldiler ve Hamiyet Duy
gulu okuyuculuğu terk ederek tamamen evi
nin . hadrnine çekildi. 

Hakkı GöKTURK 

DUYGULU (Zeki) - Bestekar ve sazen
de; 1907 de babasının memuriyetle bulun
duğu Beyrutda doğd1:1; bal>ası İsta nköylü 
Mehmed ~Fethi Efendi, annesi · tzmirin Liİnon
cuzadeler ailesinden Afife Hanımdır. Baba
sının Trablusga;rb İtalyan Harbinde ,esir düş
mesi üzerine annesi ile beraber İzmire geldi; 
ilk ve orta tahsilini Darüleytarn da: yapdı, Ay
dın Sultanisinde okudu. Musik.ye olan hevesi · 
8 - 10 ·. yaşlarında iken başlamışdı, o yolda ilk· 
feyzini İzmir de Şeyh Hafız Ali Efendiden al
dı; şeyhinin mensub olduğu kaadirt . dergahı0 . 
na deva.nıa başladı, zakirlik etti, okuduğq ka
sidelerd.e sesi de dikkati çekdi. İzmir işga
linin son günlerinde . (11-12 yaşlarında) çe_
telere katılarak Milli Mücadeleye iştirak etti. 
1924 de Bandırmaya, gid,erek bir ara meş:' 
bur İsnıail Hakkı:Bey-den ders aldı; ve gö~ 
nüllü ·_oıa.rak küçük zabit rütbesi ile Konyada 
5. Kolo.rdu Bandosuna girdi. · Musi~i bilgisini 
geceli gündüzlü gayretiyle arttırarak bir mu
siki topluluğu kurdu ve askeri maJıfilde ;kon
serle~· verdi ; · bandoda oıi yıl hizırnet ederek 
1984 · id,e , 1stanbula geldi ve piyasa saz top
lu~ukiaı:µıa katıldı ; ud, . cümbüş, keman ve 
viyole~el çalın.asını öğrendi. ÇeşidU makam
lardan peşrev, semi, şarkılar (2000 de-n faz
la} besteledi; ki yüzden f azlasıJıın notası ba
sıimışdlr . . • Bestelediği şarkıların bir kısmının 
güftesi .d~ ,keıidisinindir. Odeon, Sahibinin Se
si ve Colıiİn;biya· · ıiı üesseselerinde plaklar dol
durdu: •· Ha.Ik film stüdyosunda. çevrileri. film

Zeki Duygulu 

(Resim: S. Bozcalı 

lerin bestekarlığını 
yapdı. İlk p ı a ğ ı 
«l{armandalı . Mus
tafa> türküsildüt; 
zama~~n meşhur · 

muganniyesi Eyyub
lu Riza: · Beyin kızı 

Tanbaıi Şüktife . Ha
,ruma oıkutm.uşdu; 

üzerinde . sanatkann 
adı yazılı plakların 

sayısı beşyüzü aş, 

mışdır. «Sürfirefzb 
adı ile bar · makam 

terki~ etmiş ve bu ımakaınca peşrev, semai ve 
şarkı olarak ortaya bir eser koymuşdur. 

Jstanbulun başlıca gazinolarmda çalışan t; 
Duygulu 1950 de Ankara Radyosuna girerek zev
cesi Hamiyet _D.uygultİ ile birl.ikd'~ An:karaya 
gitti ve y~di yıl orada kaldı; 1957 .de İstanbul Rad
yosuna nakledildi, fakat on bir yıl çalışdı.. Mu
alla Mukadder ve Müzeyyen Senar· gibi oku
yuculara sazı refaketi, piyasa kaya.tını .tercih 
etti. Plak ve fi~m işleri ile meşgul '.oldu. - : 

Zen~n ,b;r pos.ta pulları kolleksiyonuna sa
hibdir; · 

BAzı eserleri : «Gönlümde hazan bülbülü 
var:. (Uşşwk, türk aksağ.ı), «Yıllarca. peşinde 
'it;ğlatan kadın» . (Karcıgar, vals), «Sabah yıl
lardanberi · ilk defa oldu bence,. · (Nihavend, 
cur.cun:a:), ·. «Bir gün geleceksin diye bekler de
li gönlüm> (Hicaz, curcu~a), «Ayrılık aiı ayn-

. lık» (Hikazkat, düfek), · «Yörük Ali tzmirin 
yaman efesi» . (Muhayyer aksak) , «Parlak sa
çını · biı: gecelik okşayabilsem» ·. (Hüzzam, ak
sak), ; ıt:8-ir sabah uyanır ~kurun güneşind;en» 
(föh.av~nd,. cu,rcuna), «Urla m~ydanında var
dır b:fr' '.çeşrne •ijarmandalı Mustafa. düş.me pe-
rmş yollara balcar *O bakışların canları' yakar» 
şime» · (Hüseyi_rıi · düyek türkı1), «Ayşem . çık
(H üaey:ni Sofiyan türkü ) , «Eininem :&ni.in~m 
Çakır . Eminem» (Hüseyni Sofiyaıi · türkü), 
«.Aımart< olasin Ömer *Benim olasıın Om:er" 
(Uşşak Sofiyan_, türkü), «I)udakların ne ince 
* M.est olursun gülünce• ' (Tango), «Olacak 
ah ola:~k *Oyar benim olacak (Tarigo), «~-
dınlat benim olacak» (Fokstrot). · · 

19~7 de bestelemiş «Zafer Marşııo adı ile 
bit; d,e - marşı vardır. 

Hakkı GÖKTORK 

'OIJ'.'f GU SOKAĞ,1 - 1934 Belediye Şehir Reh
berine .göre Eminönü Kaza.sının Küçükpazar · Na
hiyesi Yavuz Sinan mahallesi sokaklarından· Ka-. . , 
zancılar Caddesi ile deniz kenarında Tekirdağı 

iskelesi sokağı arasinda uzanır idi (1934 B.Ş.R. 
Pafta 5/46); 1957 - 1960 arasında büyük istimlak
lerde kın.1.mış yeri Eminönü - Unkapatıı Bulvarına 
katılmışdır. . 

DÜDEN (İhsan) - 1944 _ yılında İstanbul 
Ansiklopedisine iki ay kadar hizmet etmiş bed
baht. bir küçük delikanlıdır; 1929 da Bursada doğ-
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muşdur; bir k~hvehane ocakcısırun· oğlu olup, 
anasını ilk okula •giderken kaybetmiş, zalim bir 
.üveyananın cevrü cefasına tahammül edemeye
rek İstanbtİla kaçmış ve büyük şehre- ayak :basar 
basmaz, henüz . onüç yaşında· iken. haneberduşla
rm pençesine düşerek sefalet ve zillet batağına 
gömülüvermişı:}ir; çalamamış ve dilenemerni.1, _ fa
kat iki sene içinde, başda esrar· gelmek. üzere en 
kötü ve çirkin alışkanlıklara sürüldenmişdir. Bir 
akşam Sirkecide, bu İstanbul Ansiklopedisinin IJü
rük dostu muallim ve muharrir Muzaffer Esen_ 
tarafından yarı çıplak ve koma halinde_ denilecek 
kadar perişan bir halde bulunmuş, o büyük in
san bedbaht çocuğa hemen şefkat eUni uzatarak 
bir hastal)aneye kaldırtmı~ ve .İhsan Düdeni kur
tarma imkanlarını aramış~ır, ve · onı.i, . o zaman-

-lar Ankara Caddesinde 50 numaralı binanın alt 
iatında bulunan -İstanbul Ansiklopedisinin büro-

si.ina getirmişdir. Fakat, yine büyük insanlardan 

Dr. Ömer Edib · Bey bir mu~yenesinde İhsanın 
son devresinde ın,üteverrim olduğunu tesbit et

miş, İhsan Düc:İen iki ay sonra kaldırıldığı has
tahanede ölmüşdür. 

Bu çocuğun resim sanatına karşı büyük J:ıir 
istidadı vardı. İstanbul Ansiklopedisinde iki ay
lık hizmeti de resme . çalışmakdan ibaret olmuş
du, şehir gezilerine götürülmüş, bu gezilerde· çiz
. diği resimİer ilerisi için çok şeyler vaad · etriıış
di; İhsan Düden, üzerinde dikkatle çalışıldığı 
takdirde iyi bir illüstratör olarak yetiştirilebilir
di. · İsrarımız üzerine kaleme· aldığı otobiyografi
si, İstanbul haneberduşlannın muhayyile hudud
ları dışındaki hayatını bütün çıplaklığı ile anla-_ 
tan bir dram konusudur (B. : Pazvand, Ali; Of
laz Orhan) . 

. İhsan. Düden'ln resimleri 

Vapurun alt kamarasında uyuyan JıAneberduş çocuk; Balık tutan hıineberduş çocuk; Ateşte aya• 
ğım ,sıtan genµci; Muzaffer Esen için· bir marka; ·osküdarda Ağa Hamamı ve Ağa Camit. · 
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DÜDÜK - «Batı türkcesinde isim : . 1 - İçi 
boş çubuk, kamış; 2 - ağız ile üflenip öttürülen 
veya buhar makinalarında ses _ çıkaran alet; 
3 - ince, uzun, dar olan şey» . _ 

Dar ve gergin esvaba «Düdük -gibi» _ denilir ; , 
çubuk ş~klindeki makarnaların bir adı da illü, 
dük- Mak~rnası» dır. Dilimizde «Pa~ayı veren dü- . 
düğü çalar ... » diye bir -deyi_m vardır ki günlj.ik -
sohbet diline meşhur bir Nasreddin Hoca fıkra

sından . geçmişdir. 
lstanbulun günlük hayatında çeşidli_ · düdük 

sesleri dinlenir. 
Limanda çeşidli kalınlıkda vapur düdükleri; 

liman hatları vapurlarımn iskelelerden kalkar
ken ve iskelelere yaklaşır iken düdük öttürmele
ri kadimden devam ede gelen bir seyrüsefer ka
aidesidir. Lima.iı ·vapurlarında düdi.ikler bacala
rın ön tarafına takılır ve ekseriya çift düdük btİ~ · 
lunup bu düdüklerden biri paralayıcı, canhiraş -

G:, 
~~;ı:r 

~ ___ ;/ , ,ı. 
A \\J 

İhsan Düden 
( Resim : S. .t,o~lı) · 

bir_ ses çıka_rır ki «Cana
var düdüğü» .denilir; 
vapurlar bu düdükleri 
diğer deniz vasıtaları-

- na karşı sert ihtarlar
da _bulunmak için öttü
rürler. Yolda karşüa

şan -vapurlar, tek veya 
çift clüdük öttür.erek -
takib edeceği yö~ü bil
dirir, dolayısı ile düdük 

. muhavere vasıtc).s.ı . ola~ 
rak kullanılır. · Limana 
yaklaşan büy_4k posta . 
vapurları, şilet,ler de 
belli bir şekılde düdük 
çalarak kılavuz '\eya· 
gümrük'. ·motoru · çağı

, ' rırlar; 
.. 

Limanı sis (duma~) 
basdığı za,man, liJDanda 
demirli.· _g~rniler _fa~ı_ia: 
larl_a _sis çanı · çala:rlaı:', 

seyir _ M.lind~ki . v:am.ır, · 
lar _ da l5-ısa a,rı;tlıklarhı. _ 

mütemadiyen düdü~öt- . .. . .. " . - . . ... _., --•··· ... 

türerek Y!irürler:._ ,. . .. 

Sisde liman deniz fe. -
nerleri de -- (Ahırkapı · 
l<"'eneri,, Kızkulesi Fene
ri, Fenerbahçesi Fene- -

ri, Haydarpaşa · Mendireği Feneri) sis düdükleri 
öttürürler. _ · 

Denizcilik Bayramında ve İstanbulun işgal
den kurtuluş gününde yapılacak merasim, .liman
daki bütün vapurların düdük öttürmeleri ile baş
lar, ve İstanbul s,emasını kaplayan bu düdük ses
leri _1 dakika _sürer. 

Mahalle bekçileri ve gece devriye gezen polis
ler düdük kullanırlar; bekci kontrolu düdükle yapı- · 
lır; . bulundukları yeri devriye arkadaşlarına dü
dükle bildirirler, ve icabında düdük ile istimdad· 
da, yardım talebinde bulunurlar. 

· Meydımhu·ci~. önmeli yol kavuşaklar~da tra
fik polisleri __ kol işaretleri ile birlikde düdük kul
lanırlar. 

Stadyomt_arda futb9l maçları hakemler ·tara
fından düdükle idare edilir. Maç hastaları, tut
tukları takııri. gaalib ·durumda ise, hakemin ma
çın bittjğini ilan edecek son düdüğünü aşırı he~ 
yecanla beklerler ve bu düdük ötünce stadyom!l 
müdhiş bir _-oğµltu kaplar. · 

Fabrikalar iş başı yapa~ jken ve paydoslar• 
da düdük öttürürl~r. 

İzci gençlerin techizatı arasında da bir poHs 
{: üdüğü vardı,r. 

Son zamanlarda da mutfak eşyası arasinda 
«Düdüklü Tencere» ler lstanbulda gaayetle yayıl
mı.şdır; tıatta ayak takımı, mahalle kahları : 
«Dü_düklü tencere de aldım, kaynanama yine ya
ranamadım ... », «Elin damadı karısına kat alıyor, 
benim ki. .kızıma bir . dQdüklü tencere bile alma
dı. .. » gibf laflar çok duyulmuşdur. 

;>QDÜKÇALANLAR _-: Onyedinci asır orta
sında İ:,tanbulda . KadI?:adeliler diye anılan koyu 
sofuların ayinler'inde ney üflendiği -için mevlevi
lere takdıkları isim (B. :: KadızadeHler) . 

DÜDÜKL~IVIEI< - H;alk ve _ pırpırı haneber
duşlar, -apaşlar argosunda cima, livata. Bir_ işpoı·~ 
taya doldurduğu çeşidli malları tek fiat ile satan 
İstanbul · bıçkını, · çığti-tkan ağzında şu kinayeli_ 
sözler meşhurdur : «Ne alırsan yirmişer para
ya! .; Hertarafi yfrmişeı- paraya! .. Makasi.arım, 
taraklarım, . aynalai-ınf yirmişer paraya! .. Çakıla~ 
rım, kalemlerim yirmişer ~araya i . .- Sabqnlarım, 
düdüklerım yirmişer paraya! .. . ». 

. ,DÜGAH -- Musikimizde meşhur faslın İıdı; 
Ahmed ·-. Rasinıin eski -İstanbul hayatı üzerine' «Ah 
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efendim .. Dügah!..» çok şirin bir yazısı vardır : 
«Evailde adamın biri Yedikule semtinde otu

rurmuş. Kızını evlendireceği tutmuş, te~Jkata 
başlamış, bu iş güç arasında ahbablarına da reca 
.etmiş : Bir saz takımı! 

«O zaman tıramvay, araba ,.yok. İçlerinden 
biri -daltaban yürümüş. Hayra.tiye Köprüsünden 
parasız geçmiş, Meyit Yokuşu budur diye tır

manmış, Galata Mevlevihanesinden girmiş; ney
zenbaşı efendiyi bulmuş. El öpmüş, hatır sormuş. 
Bir kahve, bir kahve daha. Arz etmiş : 

ı - Bu çarşamba akşamı üstadımızın Yedil~Jı-
lede kale civarında Bakkal İstavrinin hiaiiıi:ida 

. ·.··; 

kanarya boyalı haneye teşriflerine munta~ırız .. 
demiş. 

«Dedem de eyvallahı basmış. 

«Çarşamba hulul eder. Mesafe uzak. Sabah
dan davranmak lazım. ,üstad ney torbasın,i.: kol
tuğa- alır, yola düşer. Git bire git. Unkapanı sı.r·a 
kahvelerinde dinlenir, Sıra Odalarda, duvarJ da
yanır, Yenikapuda çubuğu tazeler, Samatyada ~ir 
simid alır, yer, akşama doğru Yedikuleye varır. 
Bakkal İstavriyi bulur, hizayı güzetler, kartatya 
boyalı evi görür. Zaten bekci de sopa elinde· ka
puyu kesmiş, giren çıkan da çok. Dalar ki; maha
şerallah!.. Ktm kime? .. Nasılsa davete giden gö
rür, koltuklar, bir köşeye sıkışdırır. - . 

«Düğün evi bu.. çakan çakana, okuyan oku-
yana!.. Bir iki dem, beyin biri üstadı çakar, 
yaklaşır :· 

- Efendi hazretleri, mürüvvet buyuıınaya
·cak mısınız? 

- Eyvallah! .. 
«Torbayı çözer, kendi kendisine bir Ferahfeza 

taksim eder, eder ama dinleyen kim? Keser. Bi
raz sonra beyin biri daha yaklaşır : 

- Pek çok reca ederim ... bir taksim dal,ıa ! .. 
- Eyvallah! .. 
«Bir Dilkeşhaveran başlar.. başlar ama yine 

dinleyen kim? 

«Üçüncüsü bir beylerbeyi zibidi karşısına: 
dikilir : ' 

- Bana bir şinanay çal· da sakalından ~pe\ 
yim!.. deyince dede de şafak atar : 

_:_ Bende yok! .. der. 
_.:_ Yoksa ne geldin buraya? 

«Böyle namuslu zatlar seriütteessür olurlar. 
Herifi önünden çekerler ama üstad evden kaç
mayi kurar·. Fakat nereye gitsin? Han yok, otel 

yok, bildik yok. Düşünür, taşınır, herçibada.ba.d 
der, torbayı koltuğa asar, usulca evden çıkar

Sokaklar şimdikiler gibi zifiri karanlık, köpek
ler avavede, ihtimal ki saldırırlar da, mütevek
kelen alallah yürüyüp dururken bir dükkan ke
penginin aralığından sızan ışık gözüne ilişir. Se
zinler, görür ki bir koltuk meyhane!.. Tamam!.. 
Burada gecelemek kaabil.· Urur, kuzu kapusu açı
lır, neyzenim eğilir, önce sikke, sonra da kendi
si girer. Bir ohh!.. çeker. Pe:ykeye kurulur : 
- Bir şişe! . . der. Getirirler. 

«Teessürü zail olmaya .başlar. Bakar ki dük
kAnda kendi gibi biri daha var, hamô.ş ve müs
tağrak! .. 

· Ehli dil birbirini bilınemel .insaf . değil 
- Şuna bir Dügah taksim ideyim!.~ der. 
«Eder. Filvaki hitamında o adamın ağzından 

dört elü mikdarı : 

- Ah!.. efendim Dügah! .. teİehhüfü çıkar. 
«Dede neşelenir, yine kendi kendisine : 
_:_ Ben demedim mi? .. ehli dil .. ehli dil.. dur 

bir tane daha parla tayım da bir de Seba .. 
«Saba da üfler, . fakat yine : 
- Ah!.. efendi~ DügAh!.. . 
«Birbirini korur makamlar olduğu için zühul 

ettiğine hükmeder, bir az sonra bir de Hicaz ge
zinir, yine : 

· - Ah!.. efendim Dügah!.. 
«İçinden· işte bunda · halt ettin der ama·, bir 

kere de sormak ister, kalkar, yanına gider, der ki: 
- Sana bir Dügah -taksim ettim, anladın, hay

di biraz yüklüsün, Sabayı benzettin, Hicaza. ne 
di)'eceksin? 

«Herif başını kaldırır, dedeye bakar, bir da
ha bakar: 

- Sen düdüğünü çala dur ... der, burada Dü
gah isminde bir miço vardı, gitti, ben ona ah 
ediyorum! ... » (Ahmed Rasim, Gülüp ağladıklarım) 

DÜĞME, DÜÖMECILER - Eski Türk giyim 
kuşamında «düğme», gördüğü işden başka esva
bın süsleri arasında önemli yer alırdı. Tarihimiz
de servet ve kudreti temsil eden kimse~rin altın 
tel ve ipekli nakışlı en ağır, en kıymetli ki.ımaş
lardan yapılmış esvablanndaki düğmeler, o es
\Fabların maddi değerini yükselten elnıas, · yakut, 
zümrüd, firuze, zeberced, akik gibi kıymetli• taş
lardan konurdu, ayrıca mercandan, yeşimden, ve 
oya gibi işlenerek altın tellerden, gümüş teller
den emsalsiz güzellikde düğmeler yapılırdı. Küçük 
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Türk Giizel Sanatları arasına koyabileceğimiz bu 
eski Türk düğmeleri el tezgahiarında yapılırdı. 
Ondokuzuncu asrın ikinci yarısında piyasamıza 

fabrika işi Avrupa düğmeleri ha.kim oluncaya ka..:· 
dar düğmeci sanatkarlar İstanbulda Eyyubda to_,
lanmışlardı ki zamanımızda o semt hala Düğ
meciler adını taşımaktadır, o semtde bulunan.• 
bir mescid de «Düğmeciler Mescidi» ismi ile anı.: 

la ge_lir (B. : Düğmeciler Mescidi). Yalnız kibar. 
esvablarının değil, ayak takımının giydikleri ceb
ken1erin, camedan1arın, fermenelerin düğmeleri·. 
de, ibtidai malzemesi alelade şeyler olduğu hal
de birer sanat eseriydi. 

· Lale Devrinin ilk yıllarında sefir zevcesi ola
rak İstaribula gelmiş İngiliz_ edibesi Lady_ Mon
tagu, Hafize Sultanın tuvaletinden bahsederken: 
«... sırtındaki erguvan renginde dolamanın kol
larının etrafı ve yakasından eteğine önü elmas 
düğmelerle süslüydü. Dolamanın açık yakasından 
görünen iç gömleğinin yakasında da 'baklava ·bi-· 
çiminde yontulmuş gaayet iri bir elmas- düğme 

vardı» diyor. 
Güzel bir vücud yapısı, güzel yüzlü bir ba 5 

taşıdığı zaman açık, uryan bir s_ine o güzelliğ:-'. 

ayrı bir revnak verir, fakat bir gömlek yaka,ın~ 
daki bir tek düğme, .aşık gözlerinin sine tema
şAsına engel olur; aşağıdaki mısralar Nedim' 
indir: 

Kü~d eyle aman ol düğmel _zeı·rinl bir P.~re 

Klinl sadefden pik elmasdır kimi 
Şalvar pireheni bıçkın kesimi 
Plstinı ol şahın mercan düğmediı' 

. :ıcaaşı hilili nev cebini · bedir 
Payi billuru.na yakmışdır kına 

· - Üftadelerlnln h6ni aşkına 

DÜĞMECiLER CADDESi - Eyyubda İslam
bey ve Düğmeciler mahallelerinin s~kaklarından; 
Düğmeciler Mahallesinde başı; Düğmeciler Mek
tebi Sokağı ve Çavuşbaşı Sokağı ile teşkil ettiği 
bir dört yol ağzıdır; İslambey Mahallesindeki ba
şı da Zemzem ve Dipcik sokakları ve bir isimsiz 
sokakla teşkil ettiği yine bir . dört yol ağzıdır; 

Ümmi Sinan Sokağı, Oluklübayır Sokağı, Tahta 
Minare Caddesi ve bir isimsiz sokakla kavi.ışak~ 
lan ·vardır (1934 Belediye Şehir Rehberi, Pafta · 
9/119 - 121),. 

.. •.. İslambey · ;Mahalle~i tarafından gelindiğine 
göre bir araba geçecek genişlikde, ·kaba taş dö
şelidir, önce sola sonra sağa doğru bir kavis· çi
zer, TahtaII1inare Caddesi ile olan kavuşağı kar
şısında Süleyman Ağa adında mazanrieden bir za
tin kabri vardır. Ahşab, kagir, beton evler ve~ 
büyük bostanlıır arasından geçer. Yerinde bu cad
de Düğ~eciler mahallesinde Ahmed Dede Soka• 
ğıiıa kadar uzanır; bu sokakla olan kavuşağı kar-

. şı~nnda da kesme taşdan, klasik üslı1bda kemerli 
-,,,~ kitabesiz İpetruk· bir çeşme varqır. · 

Ahmed Dede Sokağı kavuşağından sonra klasik • •• ~üsJôbda bi_r çeşme enkazı vardır·, bu çeş~eniri 
Çözülmüş düığmeler, çald glrlban nafedek inmiş . •. karşısında da iki katlı bir ahşab bina görüiür ki 

Şu beyit de yine o büyük ,şairindir : :bir zamanlar pek rne)hur olan .. ve «Kirpasi Der
Küşad et düğmemi, plrehenim aç, sinemi y~kl~ -,-gahı» diye anılan nakşi tekkesidir. Caddenin bu-
Hele gör neylemlşdlr bana şemşir nigahın, gel 

Zamanımızda fabrika işi düğmecilik· mem~ 
le ketim izde de çok gelişmişdir; bilhassa kadın 
düğmeleri arasında zevk ile seyredilece,k pek gü
zel düğmeler yapılmaktadır. 

Eski ve yeni Türk düğmeleri, 
raklıları için üzerinde önemle 
konudur. 

koleksiycjh. me~ 
durulacak · bir 

·. - .,_ 

rada~- ötesi' bir dere - sel . yatağı halinde uzanır. 
Düğmeciler Mescidi bu cadde . üzerinde, cad

denin Oluklubayır Sokağı ile olan kavuşağındadır_. 
3 bakkal dükkanı vardır, kapu numaraları 7 - 45 · 
.ve 2 - 72 dir 40 kapu numaralı ahşab bina geçen 
asırdan. kalmış güzel bir konak yavrusudur. 
{mayıs 1966) 

.·_ BilQ. : }:I; Göktürk, Gezi notu; H. Eraktan, Gezi notu. 

DÜĞMECi _ CIVANI - Kalender meşreb _ş~ir- . D~ĞMECILER MAHALLESi - Eyyub İlçesi 
ler tarafından «Şehrengiz» adı_ verilen manzuı:rt · mahallelerinden; Nişancı Mustafa Paşa, Cezeri 
risalelerle medhedilen esnaf güzelleri arasınd~, Kasım, f~i~mbey, Rami Cuma, Topcular mahal
Düğmeci civanlarına da rastlanır; Şehrengiz y~i~--- leleri ile çevrilmişdir; sınır yolları şun1ardır : 
lu yazılmış «Hôbanna.mei Nev·eda>> isimli manzum Nimet Sokağı, Nazır Ağa Çeşme Sokağı (Nişancı 
mecmuada Düğmeci- civanı şu beyitlerle övül- Mustafa Paşa Mahallesi ile), Haydar Baba Cad
müşdür : desi'nin bir kısmı, Balcı Yokuşu (Cezeri Kasım 
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Mahallesi ile), Zekai Dede -Sokağı, Kurukavak 
Carldesi, isimsiz bir aralık sokak, Düğmeciler 

Caddesinin bir kısmı, Tahtamina.re Caddesr nin 
bir kısmı, Kara Süleyman Tekke Sokağı (İslam
bey Mahallesi ile), Ayten Sokağı (Rami Cuma 
Mahallesi ile), isimsiz bir yol, Şeyh ,Raşid Soka
ğı (Topcular Mahallesi ile). İç sokakları şuıilar
dır : Bıçakçı Eyyub Sokağı, Ahmed Dede . Soka
ğı, Çavuşbaşı Sokağı, Düğmeciler Mektebi Soka
ğı, Düğmeciler Caddesi'İıin bir kısmı, Ümmi Si
nan Sokağı, Oluklu Bayır Sokağı, Kitabcı Ka;;ı,r 
Sokağı, Şifa Yokuşu, Yusuf efendi Çiftliği So 
kağı, Çövenci Sokağı, Vezir Tekkesi Caddeı;i;-So
fular Bostanı Sokağı, Sofular Çukuru Sokağı, , So
f ular Çıkmazı, Eski Sofular Caddesi; Ötlek -Soka
ğı, Setli Çıkmaz, Hanımoğlı.ı Sokağı, Baba · Hay
dar Kuyu Soağı, Baba Haydar Tekkesi . Sokağı, 
Haydar Çeşmesi Sokağı, Karayel Sokağı, Kahya 
Çıkmazı, Üzümbağı Sokağı, Sarısamur So~ağı, 
Eyyub Nişancı Caddesi, Zahireci Sokaği, 

0 '.aab 

Düğmeciler Mahallen 
( 1934 Belediye Şehir _ Rehbel'.lndeıı) 

-,&ŞM- İSTANBUL 

Haydar Camii Sokağı; ve mahallenin Rami H 

Topculara doğru uzanan yerlerinde pek çok isim
siz sokak (1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta 
9/121). 

1963 yılında Düğmeciler Mahallesi muhtarlı

ğında bulunan malmüdürlüğünden emekli Bay Ce
vad İpteş'in v~rdiği malumata göre mahalle sı
nırları içinde 4 Cami (Baba Haydar Camii, Düğ
meciler . Camii, Nişanca Camii, Sofular Camii; 
B. ; Babahaydar Mescidi, cild 4, sayfa 1?43; Düğ
me_ciler Mescidi; Nişancılar Camii; Sofular Mes
cidi), 5 tekke (Vezir Tekkesi, Karasüleyman Tek
kesi, Ümmi Sinan Tekkesi, Arpaemini Tekkesi, 
Sivbi Tekkesi), 1 medrese (Hacı Beşir Ağa Med
resesi), 1200 ev ve 7 dükkan vardır; mahalle nti
fusu · 9000 kişidir (1964, ekim). 

Hakkı GOKTORK 

DÜĞMECiLER MEKTEBi SOKAÖI - Eyyub-
da Düğmeciler Mahallesindedir; Düğmeciler Cad

desi ile Bıçakcı Eyyub Sokağı 

arasında uzanır; bir kenarında 

bir bostan, öbür kenarında da 

ağaçlarla bezenmiş bir'arsa, bi

ri kagir biri ahşab iki ev 'bulu

nan bir aralık · sokakdır . (mayıs 

1966). 

1934 Belediye- Şehir Rehberinin 
bu semte aid planında kartograf 
bu sokağın adını · yanlış olarak 
«Dökümcüler Sokağı ... diye . yaz-

. mışdır; aynı rehberin alfabetik . ' ı . . . . 

_ sokak isjmleri cedvelirtde ise, 
Düğmeciler Sokağı · diye kayıdlı
dır ve ayni paftada aynı, yere at
f edilmişdir; cedvelde «Dökümcü
ler Sokağı» diye de bir sokak 
yoktur (Adı geçen rehber, pafta 
9/121). 

Hakkı GöKTVRıc 

DÜĞMECiLER MESCiDi 

Eyyubda · Düğmeciler· · semtinde, 

Düğmeciler Caddesi ile Oluklu

bayır Sokağı kavuşağındadır . 

. Hadikatül Cevami ~u malumatı 
veriyor ; 
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«Oluklubayır kurbindedir; banisi Düğme
cizi.de Mehmed Bakır Efendidir, kendisi de 
orada medfundur, Anadolu kadıaskerliğinden 

mazul iken hicri 998 de (miladi 1589 - 1590) 
vefat etmişdir, Mehmed Bakir Efendi ikl defa 
da İstanbul Kadılığında bulunmuşdur. Bu mes
cid bir kaç defa tamir edilmişdir, ve son olarak 
Sultan Mahmud Han efendimizin (İkinci Sul
tan Mahmudun) haremi hü:ı:nayunlarında üçün
cü haznedar Lülezar Kalfanın himmeti ile be§ 
kese akçe sarfedilerek hicri 1238' yılında (mi
ladi 1822 - f823) tamir edildi, evvela şadırvan 
yollan yapılarak su getirildi, tamir edilen bina 
da yeni hasırlarla döşendi. Mescidin mahallesi 
vardır» ; Hadikatül Cevami müellifi Ayvansa
raylı Hüseyin Efendi, La-
lezar Kalfayı bu mescip.in 
tamirine kendisinin teşvik 
ettiğini de kaydediyor. 

Tahsin Öz «İstanbul 
Camileri» isimli eserinde 
bu mescidi «Dökmeciler 
Camii» adı ile almışdır; 

semt ve mescid halk ağ-
2ında yüz yıllar _ boyunca 
Düğmeciler diye amla gel
mişdir; arab asıllı Türk 
harfleri ile «Düğmeciler» 

ve «Dökmeciler» aynı şe- • 
kilde yazılır, üstadın bu 
imla benzerliği karşısında 
yanıldığını zan ediyoruz. 

1894 yılındaki büyük · 
zelzelede yıkılmış, Emine 
ve Fatma adında hayır sa
hibi iki kadın tarafından 

yeniden yapdmlmışdir, 
hicri 1313 (miladi f895 -
1896) tarihli manzum ta
mir - tecdid kitA.besi şu

dur: 
Ya m,illkül - mülk 

Rahnedar olmuş idi mescidimiz 
Hamdullah bu yıl oldu serapa abad 
İde Allah dertbıinde . laldıkca namaz 
Emine Fatma h•mmların erviüıını şad 

Bu kitabeden anlaşıldığına · göre mescid, 
daha önce vefat etmiş olan bu iki hanımın adına, 
vesllei rahmetolmak üzere, yakınları tarafından 
tecdid edilmişdir. 

Düğmeciler Mescidi 1966 yılında Vakıflar 
Umum Müdürlüğü tarafından yeniden tamir et
tirilniişdir. 

Kare planlı kağir bir bina olup kiremitli 
- ahşab çatı ile örtülüdür, ve taş minarelidir. Son 

cemaat yeri ahşab olup, zemini mermer döşeli 

pabucluğun iki yanında birer odacık vardır; 

ibadet salınma girildiğinde sağlı sollu iki mak
sure vardır, üstündeki kadınlar mahfiline sol
daki maksilreden ahşab merdivenle çıkılır; sağ 
duvar ile mihrab duvarında altlı üstlü dörder, 
sol duvarda da yalnız altda iki pencere vardır, 

rı 

a 

r 

Düğoieciler Mescidi 
(Resim ve plan: Sabih Büyükerbil) 

mescid cem'an on pencere iie aydınlatılmışdır. 
Mescidin sağ tarafında bulunan avluda ulu 

bir çınar ağacının altında dört musluklu bir şa
dırvan vardır, üzerinde şu kitabe bulunma~ta
dır: 

Abdest al Fatma Hanıma kıl dua 
1286 (M. 1889 - 1870) 
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Bu Fatma Hanımın, ,yukarda adı geçen 
Fatma Hanım olduğu muhakkakdır, şadırvanı 
hayatda iken, ve camiin kendi adına tamirinden 
25 - 26 yıl önce yapdırmışdır. 

Mescidin haziresindeki kabir taşları 1966 
da toprağa gömülmüş bulunuyordu, kimlere aid 
oldukları tesbit edilemedi. 

Bibl.: Hadikatül Cevft.Ini, I; T. Öz, İstanbul Ca
mileri, I; Hakkı Göktürk, Not; Hft.lid Eraktan, Not. 

D'OGOMLü BABA - Geçen asrın ilk ya
rısında yaşamış ilahi cezbe E1ahibi kalender bir 
derviş; 1780 - 1790 arasında Amasrada doğ

muşdur, asıl adı Mustafadır, medresede oku
muş, hafız olmuş, devrin vezirlerinden Laz Ah
med Paşanın imamlığında bulunmuşdur. İstan
bula geldiklerinde paşasının konağı civarında 
bulunan bir kahvehanenin çırağı Kerem adında 
bir gence aşık· olmuş, bu aşk ile nefsini terbiye 
etmek mecburiyetini duyarak bir şeyhe bağlan
mak istemiş ve rifai tarikatine girmiş ise de 
zikirler, tesbihler, uzlet ve halvet ile derin cezbe 
alemine dabnışdır. Maşuku Kerem ise verem ol
muş ve henüz onyedi yaşında ölürken naşınm 
Hafız Derviş Mustafa tarafından gasledilme
sini vasiyet etmişdir; fakat Hafız Mustafa, sev
diği genci teneşir tahtası üstünde biruh görün
ce öylesine sarsılmışdır ki vasiyet edilen dini 
vazifesini ifadan sonra tamamen tecennün et
mişdir; o günden sonra tek işi, yaz ve kış yalın 
ayak, başı açık, saçı sakalına karışmış, üstünde 
bir entari, bir hırka belinde bir kuşak her sabah 
Keremin _Yedikule Kapusu dışı.ndaki mezarlıkda 
kabrine giderek saatlerce Kur'an okuinak ol
muşdur. Kimse ile konuşmamış, ara sıra ağzın
dan dökülen· bazı sözler keramet yolunda·. işa
retler, remizler telakki edilmişdir. Bir meşgale
si de eline bir ip, yahud şerid halinde yırtdığı 

bir bez parçası alarak ona durmadan düğümler 
atmak olmuş, bundan ötürü de halk arasında 
Düğümlü Baba diye şöhret bulmuşdur; · onun 
düğümlü ipleri, bezleri de hastalıklara, bilhassa 
aşk ve sevda hastalarına şifalı bilinmişdir. 1866 
da İstanbulun bü~k şöhretlerinden biri ve 
yaşı sekseni bulmuş olarak ölmüş, Sultanahmed 
Camii karşısında Tapu Dairesinin hemen yanın
daki N akşi Dergahının haziresine defnedilmiş
dir ki bu dergah, meczubun daha. hali hayatın
da Düğümlü Baba Tekkesi diye anılırdı. Ölü
müne devrinin şairleri tarihler yazmışlardır: 

Yazılsun akdi gevher gibi 'bendi sengine tarih 
<<Düyümlü çözdü dünyada h:ayatı riştesin göçtlüıı 

1283 (1866) 

«Alaiki ukdesiıı çözdü Düyümlü kaydi hestad~n» 

.1283 (1866) 

_Şu tarih kıt'ası da Kahveci çırağı Keremin 
ölümü üzerinedir: 

Döküp gevher misal eşki çeşmini · 
Gaısbetti Keremi Mustafa İmam 
Ben de söyledim bir mücevıbıer tarih 
«Yatur teneşurda gör o nur endam» 

1260 (1844) 

Hüsnü KINAYLI 

DÜGÜMLÜ BABA TEKKESİ - Sultaıi
ahmed Meydanında Tapu. Dairesinin hemen ya,. 
nıbaşında bir rifaii dergahı idi; ayin günü pazar 
idi; Dergahın asıl adı «Arabacıbaşı Tekkesi» 
idi; geçen asrın ilk yarısında yaşamış Cezbeli 
Aşık Kalender Derviş «Düğümlü· Baba» diye 
meşhur Amasralı Hafız Mustafaya nisbetle bu 
ismi almışdı. 1880 - 1'890. dan sonra harab ol
muş, yıkılmış, yalnız haziresi · ve bu . hazirede 
-Düğümlü Babanın kabri duruyordu; şu satırları 
Turing Kulüb Belleteninden (1955) alıyoruz: 

«Sultanahnied meydanında· Tapu Dairesinin tariı 
yanında, Dikimhanenin önünde pek çirkin ve 
ibtidai bir köy duvarı ile çevrilmiş çıkıntı halin
de olan 46 · numaralı Düğümlü Baba Dergahı 
Bağçesinin kaldırılmasını şehrin medeni man
zarası bakımından Belediyeden ve Mr. Prost'
dan iltimas ederiz». O Bahçe ve kabir de son 
zamanlarda yok olmuşdur (1965). 

Hüsnü KINAYLI 

DÜGÜN - «Bir adamın evlendiği veya bir 
çocuğun doğduğu, yahud bir oğlan çocuğuı:ı 

sünnet olduğu·gün yapılan şenlik; velime, hitan, 
sur, cemiyet, dernek» (Şemseddin Sami, Kaa!" 
mu.su Türki). 

İstanbul ağzında darbı meseller, tekerle-
meler vardır: 

Deliye hergün düğün bayram 
Düğünde zurnaya, hamamda kurnaya 

Düğün görmemiş ev olur, ölü çıkmamış ev 
· yokdur · 

Düğünde Fatmacığı kim bilir 
Düğün dernek, hep bir örnek. 
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DOGON -- (B. 
sliruıet DügünlerO ; 

Evlenme Düğünleri; 

DOGON EVİ -- «Her ağızdan bir laf çı
kan, herkes konuşur fakat dinlemez şamatalı 
kalabalık yer, toplantı» anlamında halk agzı 

deyim; misal: «Kongre değil, düğün evi! .. »; «'.Bu 
nasıl mekteb yahu, düğün evi, giren çıkan belir-

siz!..> 

D'OötıN SAWNLARI - (B. 
dUğtlnleri). 

I 

to Bedestanda bir dilldı,n 
(Resim: C •. Biseo) 

Evlenme 

DOGON SOKAGI - 1934 Belediye Şehir 
Rehberine göre Beyoğlu kazasının Merkez Nii
hiyesiniıi Kalyoncukolluğu Mahallesi ile Taksim 
Niihiyesinin Bostan Mahallesi arasında bir sı
nır sokakdır; Kurdele Sokağı ile Kalyoncukollu-

ğu Caddesi arasında bir aralık sokakdır (1934 
B. Ş. R. Pafta 14/145 ve Pafta 19/143); yeriıie 
gidip şu satırların yazıldığı sıra.ciaki cİuriırti'u 
tesbit edilemedi (Şubat 1967). 

bOıiAN -. (B. : Duhart; Dtimari; Tütün) . 
DOKBEO ....... (İSim karine ile böyle okun~ 

muşdur, Dekbec veya Dikbeç de olabilir) Kaf
kasyanın Ruslar ta:rafıncian kesin işgaali Üzeri
ne t856 dan Sonra. Kafkasya hıÜslümanİarıhıi1 
Türkiyeye kaafile kaafile muha.ceretinde İstaiı .. 
bula gelmiş güzel ve asil bir Nogay kızı; Ceri
dei Hadis Gazetesinin 9 ramazan 1276 (M. 31 
mart 1860) tarih ve 985 numaralı nushasında 
bu kız hakkında şöyle bir yazı vardır: 

«Nogay- muhacirlerinde Kobçak 
Kabilesinden .~rslan Beyin yeğe.ni " 
Dükbec nam kız asil ve gaayet has
na olduğu halde bir münasib talibi 
zuhurunda nikah Ue verileceğj ifade 
kılınmış olunması ile izdivacına rağ
bet edenin Muha,cirin Komisyo:tıuna 
~üracaat eylemesi». 

Bu yazı için, hiç tereddüd etme
den Türkiyede basına 'verilmiş ilk ev
lenme isteği ilanıdır diyebiliriz. 

DOKK.AN - «Arabca isim; pe
rakende satılan eşyanın . teşhir edil
diği yer. Dükkan açmak, alış verişe 
başlamak, ticaret etmek; dükkan 
tutmak, alış veriş, ticaret . için yer 
kiralamak; dükkancı, dükkanda alış 
veriş eden esnaf; __ düklcancılık, · alİş ve~ 
riş, ticaret. Cem'i Dekakiı:i'dir, garb 
türkçesinde de kullanılmışdır» (Türk 
Lugatı). 

Eski İstanbulda çarşı boylarında
ki dükkanların hemen hepsinin üstün
de bir bekar odası · vardı ki bekar uşa
ğı garib çıraklar, kalfalar bu odalarda 
yatar ba.rınırlardı. Kendisi de bekar 
olan ve dükkanı evinin semtine çok 
uzak olan dükkancının, ustanın. da çı-
rak veya kalfası ile birlikde bu odada 
yattığı olurdu. 

Dükkan Ustü bekar odalarında barınan 
esnaf akşam ezanında yemeklerini yerler, ve 
hemen yatarlardı; ha.zan da yatsıya kadar bir 
mum ·· ışığında oturulur, sohbet, muhabbet . ~21.i
lirdi. Bu. bekar odalarının eşyası büyükçe bir 
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zenbil içinde bir çamaşır boğçası, bazan küçük 
bir sandık, tek şilteli, tek yorganlı, tek yasdık
lı bir yer yatağı idi. Dükkanın lüzumsuz hır
davatı ile bazı fazla ticaret malları da bu odada 
muhafaza olunurdu. 

Hicri 1242 yılı başında (M. ağustos 1826) 
tanzim: edilmiş lhtisab Nizamnamesinde (B.: 
lhtisab, lhtisab Ağalığı) dükkanlar üstündeki 
odalar hakkında şu hükümler vardı: « ... Dük
kanların üzerindeki odalara gece olsun gün
düz olsun sahibinden gayri ( usta ve çırağın
dan gayri) kimse eğlenemez (kalamaz); dük
kan sahibi vilayetinden gelmiş akrabamdır 
veya hemşehrimdir diye dükkanı üstündeki 
odaya . bir nefer bekar alırsa ve bunu İhtfsab 
Ağası haber alırsa o misafiri odadan derhal 
çıkarıp dükkan sahibini t~dib eder ... ». 

Bekar uşağı çırakların, ve bu çırakların 
arasında bilhassa güzel çocukların dükkan üs
tündeki odalarda geçmiş hayatları üzerine pek 
çok şey yazılmışdır, bunlarıh arasında garib ve 
namuslu çocukların doğruluk yolunda nasıl mü
kafat gördüklerini anlatan çok güzel hikayeler 
vardır. (B.: Helvacı Güzeli Mehmed Hikayesi) 
Kalenderlik yollarında aşıkaane vak'alar, cina-

. yetler de nakledilmişdir, yine aynı yollarda ka
leme alınmış destanlar vardır. (B.: Doğramacı 
Destanı). 

Dükkan üstündeki odalarda yatar kalkar 
bekA.r uşaklarının ellerinden çıkmış kaza ateş
leri ile İstanbulda yangınlar da olmuşdur, hatta 
şehrin büyük bir parçasını yok eden ateş af et

leri olmuşdur. 

Dükkan üstündeki bekar odalarında yatıp 

kalkma, _ hem ahlaki mahzurlar dolayısı ile :hem 
de yangın tehlikesine karşı, Cumhuriyet dev
rinde kesin olarak yasak edilmişdir. Fa.kat bazı 
dtikkanlar_da kaçak olarak yatar kalkar çıraklar 
zamanımızda da görülür. Bu yasak için tama

men tavsamışdır diyebiliriz. 

Eski kahvehane dükkanlarında ise çıraklar, 
kahvehane uşakları yataklarını geceleri kahve
hane peykeleri üstüne sererlerdi. Eski kahveha
nelerde ayrıca «Şirvan» .. denilen balkonµ:insu 
yerler vardı, kahve çırakları, uşakları ve kah-

vehanelerde mekan tutmuş bazı bekar taifesi 
. geceleri, konar kalkar bir merdivenle çıkılır bu 

şirvanlarda .serilen döşeklerde yatarlardı. 

Eski esnaf hayatı gedik usulüne bağlı ol-
. duğu için İstanbulda dükkanların sayısı ve yer
leri belli, sabit idi (B.: Gedik), onun içindir ki 
dükkan üstündeki bekar odalarında yatar_ kal
kar esnafın kontrolü çok daha kolaydi. Çırak 
keyfe göre koğulamaz, istenildiği zaman yenJ. çı
rak alınamaz, çarşı boylarının bütün çırak ve 
kalfaları, dükkan üstündeki odalarda yatar kal
kar taife isimleriyle ve meşreb ve ahlakları He 
çarşı bekçilerinin malumuydu. 

Meyhaneler, Kahvehaneler ve Kasab!ar 
müstesna, hemen bütün dükkanlara sokakdan 
en az iki üç basamak merdivenle çıkılarak giri
lirdi. Çarşı boylarında yol ile aynı seviyede dük
kan yokdu. Dükkanlara, tıbkı evlerde olduğu 

gibi sokak pabucu ile girilemezdi; usta, kalfa, 
çırak merdivenin alt eşiğinde pabuçlarını çıka
rırlar ve dükkana çorabla yahud çıplak ayakla 
çıkarlardı, dükkan içinde de öyle oturulur, do
laşılırdı. Ustanın dostu ahbabı olmayan ve sa
dece alış veriş için gelen müşteriler dükkan içi
ne alınmazdı:, tezgah önünden alış veriş edilir
di. 

Dükkancının misafirleri de dü,kkancı ve çı
rakları gibi pabuçlarını çıkarıp dükkana çıkar
lardı, bundan ötürüdür ki eski metinlerde «Dük
kana girdi» yerine hemen daima «Dükkana çı}{
dı» diye yazılıdır. Hatta bu tabir, güzel ·esnaf 
çıraklarının medhi · yolunda yazılmış manzume
lerle edebiyatımiza girmişdir: 

Kanlu pey~nı ki bu sinei uryaiıa, çıka 
Benzer ol goncai nevresteye dükkana çıka. 

: : ı (Yalıya) 

* 
Bir güm.üş topuklu _ tazerii çırak 
Şan virir dükkana nazla çıkarak 
Ger bu.si payine izni olursa 
Piştahtesine sen nakdi can bırak 

* 
Seheri dükkana çıkar ol mehrii 
Payine ustası döker i'bi rii 
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Dükkanın zemini daima tahta döşeli. 
olurdu. Bazan tahta• döşeme üzerine. ki
lim, hasır serilirdi. Dükkancı ve çırakla
rı, kalfası yer minderleri üzerinde otu
rurlardı. 

1826 yılına kadar berber dükkanla
rı gedikleri ka.hvehanelerle birlikde ola 
gelmişdi. Kahvehanelerin zemini taş dö
şeli olmak mecburiyetinde idi ve kahveci 
çırakları dükkanda çıplak ayakla ve çıp
lak ayaklarında nalın veya. takunya ile 
hizmet etmek mecburiyetinde idiler, onun 
içindir ki kahvehanelerin bir köşesinde 
kurulur berber dükkanları da aynı nıza~ 
ma tabi.idi (B.: Kahvehane; Berber, cild 
_5, sayfa 2514}. 

Bi.ı"yük Ordu - Esnaf alaylarında 
- İstanbul esnafı arabalar üzerinde dük

kanlar kurar, mallarını, işlerini, zanaat
larını halka teşhir ederek geçerlerdi, bu 
alayları tasvir ._ eden eski )netinlerde çok 
canlı, çok renkli sahneler vardır. (B.: 
Esnaf - Ordu Alayı). 

tstanbulda temizlik amelesi (çöp
cü) teşkilatı kurulmadan önce esnaf 
dükkanlarının önlerini temiz tutmaya ve sa
bah akşam dükkan önlerini temizlemeye mec
bur idiler. (B.: Çöpçü, Çöpçüler, cild 8, sayfa 
4122). 

Dükkanlara sahihlerinin ismi yazılarak 

tabela asılması mecburiyeti geçen asır sonların
da konmuşdur; sahibleri tarafından isimler 
verilmesi" de tabelalar asıldıkdan sonra başla
mışdır. Kadimden beri bazı İstanbul. dükkan
larına, tabela yerine, o dükkanı halka tanıta
cak Kule, Minare, Merdiven, Arslan, At, Deve, 
Horoz, Kuş, Balık, Çiçek, Agaç, Gemi, Kayık, 
Araba, Çizme, Kafes, Zincir gibi alameti fari
ka teşkil .edecek bir resim şekil asılır, hatta 
bazan bunların mücessem modeileri, maketleri 
yaptırılarak asılırdı; bu model - maketlerin 
içinde bugün için pek yüksek kıymetli sanat 
eserleri vardı; mesela Mısır Çarşısında Ham
lacı başının Baharatcı Dükkanında 1,5 metro 
kadar boyunda altı çifte çok güzel bir saltanat 
kayığı modeli vardı ki, yeri İstanbul Deniz 
Müzesi olan bu model bugün nerededir, kimin 
elinde kalmışdır bilmiyoruz. 

Abdülaziz devrinde bazı dükkan sanibleri 
alameti farika olarak Osmanlı Arması asmaya 
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Kapalı Çarşıda bir Kavaf dÜk!kim 
(Resim: C. Biseo) 
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başladılar; İkinci Sultan Abdülhamid dükkan
lara devleti temsil eden armanın asılmasını ya
sak etti. 

Meşrutiyet devrinde bir bayrak modası 

çıkdı, meyhanelere varınca dükkan camekan
larına kırmızı yağlı boya ile ayyıldız resimleri 
yapdırıldı, bayrak nakşı-mızı laübali. bir ibtiza
le düşüren bu nakışlar da yasak edildi. 

İstanbulda dükkan isimleri de devir devir 
modaya, zamanın ahvaline tabi ola gelmekte
dir: 

İkinci Meşrutiyet devrinde «Meı;ırutiyet», 
«Kanunu Esasi», «Donanma», «Ordu»; «Sela
nik»; Biririci Cihı,m Harbi içinde «Berlin», <( Vi
yana», « Yavuz», «Midilli», «Çanakkale», 
«Kars», «Batum»; Mütareke ve işgal yıllarında 
«Garden», «Pariziyen», «Londra», «Haylayf »; 
Beyaz Rusların memleketlerinden kaçıp İstan
bula uğradıkları sıralarda «Petrograt», «Mos
kova», «Novotni»; Zaferden sonra «Anadolu», 
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Geçen asır sonlarında bir çarşı 'boyunda dükkanlar (Fotoğrafdan Bülend Şeren eli iler-· 

<<Ankara», «Hakimiyeti Milliye», «Sakarya», 
«İnönü»; sıkı fıkı Amerika dostluğu zamanla

rında «Amerikan», «Holivud», «Atlantik», 
«Teksas»; piyasaya yeni zenginlerin, yeni para 
görmüşlerin katıldığı devirde «Özen», «İmren», 
«Doyum» ve daha bunlara benzer pek çok isim
ler kullanılmışdır. 

Son yıllar içinde İstanbul · dükkanlarının iç 
dekorları, vitrinin tanzimi hakikaten sanatkar 
ellerle yapılm~ya başlanmışdır. Bilhassa elekt

rik ışığından, dükkanları cazib göstermede çok . 

faydalanılmaktadır. 

Zamanımızda büyük piyasa yerlerinde ve 
arta caddelerde, yeni işler için dükkan bulmak 

,· çok zordur, misal olarak kayde4eriz ki Anka
ra Caddesind_e 15-50 bin, Beyoğlunda İstiklal 
Caddesinde 100 bin liradan yukarı hava para
sı verilmeden bir dükkan bulunamaz. 

DÜKKAN (Orta Oyununda- Orta Oyunu 

Türk Tiyatrosu

nun sahneden ön
ce yüz yıllar bo
yunca sürmüş ilk 
devrinde bir açık 
hava, meydan ti
yatrosudur; «Dük 
kan», o meydan 

tiyatrosuı:ıun, oyu
nunun iki deko
rundan biridir ki 

Orta Oyununda Diikkin 
(S. N. Gerçekden) 

yerine göre ya sadece bir dükkA.n,. yahud bir 
çarşı boyunu temsil _ederdi: ikinci dekor da 
« Ye_ni Dünya» adını taşır ve ev'i temsil etlet
di (B.: Orta Oyunu; Yeni Dünya). 

Orta Oyununda Dükkan dört bacaklı bir 
bodur hasırlı iskemle ile iki cebheli, ön tarafı 
açık ve üstü yarım daire şeklinde bir tahta ile 
kapatılmış bir tezga.h~ıkdıı,n fbar~t id.iı 
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DÜLBEND - «Pek ince beyaz bez, sarıklık 
bez» (Türk Lugatı) ; 

Günlük hayatda çok çeşidli yerde kullanıla 
gelmişdir; bu arada en önemli hizmeti tababet
te, cerrahide görür, yara bezleri, sargı bezleri 
dülbendden yapılır. Sık ve seyrek dokunuşuna, 
keten ve pamuk ipliğinden oluşuna göre çeşid
leri vardır. Eski Türk giyim kuşamında da sa
rıklık en makbul bez olmuşdur; değirmi kesilen 
parçaları üzerine yazma usulü ile nakışlar bası
larak kadınlara baş yemenileri, namaz bezleri 
yapılmışdır. 

Evliya Çelebi dülbendci esnafı için: «Pir
leri Peygamberimizdir, kendileri de bir za
manlar beyaz deStar sarmışlardır» diyor. 

Onaltıncı asır şairlerinden Nihani, medrese 
ulemasının alameti farikası ilim faziletleri yeri
ne başlarında dülbend sarıklar ile sırtlarındaki 
cübbeler olduğunu söyliyererek , ş_u hicviyeyi 
yazmışdır: 

Sofuluk tac ile _aba oldu 
Hayf kim marifet heba oldu 
Danişü fadlı ehli ilm olanın 

Kaba dülbend ile kaba oldu 

QÜLBEND AGASI - Eski Osmanlı Sara
yı teşkilatında Enderunu Hümayundaki iç oğ
lanların (padişah hizmetindeki seçme saray u
şaklarının) en itibarlı sınıfını teşkil eden 40 ne
fer Has Odalı Ağadan birinin unvanı (B.:. En
derunu Hümayun; Has Oda; Zülüflü Ağalar}. 
Has Odanın ve bütün Enq.erunun en büyük za~ 
biti Silahdar Ağa idi (B.: Silahdar Ağa) ;- mev-.
cudu daima 40 kişi olagelmiş 1 Has odalıların kı
demlileri, gördükleri hiı;meuJ ilgili olarak aşa-. 
ğıdan yukarıya şu unvanları taşırlardı: B_iniş 

;peşkir Ağası, Köşe Peşkir Ağası, Baş Peşkir 
Ağası, Anahtar, Ağası,. Dülbend Ağası, Ri~ab
dar Ağa, Çuhadar Ağa (B.: Peşkir Ağ~sı; 
Anahdar Ağası, cild 2, sayfa 835; Rikabdar 
Ağa;· Çuhadar Ağa, cild 8, sayfa 4159). Çuha
dar Ağa ~ilahdarlığa. terfi ·ederse; yahud bir 
mem1,rriyet.ile saraydan çıkarsa, onun altındaki 
kademelerde bulunan altı has odalı ağa. otoma
tik olarak terfi ederlerdi, mesela Anahdar Ağa- . 
sı Dülbend Ağası olur; Dülbend Ağası Rikabdar, 
Rikabdar da Çuhadar olurdu. 

Pülpeiıd Ağasının .eµ önemli vazifesi, mu-

hafazası Has Odalılara bırakılmış olan Hırkai 
Saadet Dairesinin temizliğine nezaret etmek idi 
(B.: Hırkai Saadet Dairesi). Padişah her sene 
Ramazan ayının onbeşinci günü Hırkai Saadet 
Dairesini bir anane olarak ziyaret ederdi. O 
gün bu ziyaret merasimi de Dülbend Ağasının 
rehberliği ile yapılırdı. Dülbend Ağası daima 
Topkapusu Sarayında bulunur, padişahin yaz
lık saraylara göçlerinde, sair maiyet arasında 
götürülmezdi. 

Padişahın sarıklarının ve iç çamaşırlarının 
baJnm ve muhafazası da Dülbend Ağasına bı
rakılmışdı; Dülbend Ağasına «Dülbend Gula
mı», «Dülbend Oğlanı» da denilirdi. 

Dülbend Ağasının sarayın bostancı nefer
lerinden «heybeci» adı ile bir uşağı vardı (B.: 
Heybeci; Bostancılar) . 

DÜLBENDCİ (Feridun.Fazıl) - (B.: Tül
bendci, Feridun Fazıl). 

DÜLBENDCt CİVANI - Kalender meşreb 
şairler tarafından «Şehrengiz» adı -verilen man
zum risalelerle medhedilen esnaf civanları .ara
sında Dülbendci civa.nfarına da rastlanır; şeh
rengiz yollu yazılmiş «Hubannamei Neveda» is
mini taşıyan manzum· mecmuada Dülbendci ci
van şu beyitlerle övülmüşdür: 

Rôyi ı;iaki. anin ak dülbendden ak. 
Kesme billur misal dülbendci elhak 
Cümle. uşşakının baştacı dilber, 
Haki piyi .. aıu,n. · ktüılü muanb!'r . 
Ustanındır kikül taramak isi 
Reşit ide~ . ustaya ~ah. oİsa kisi . 

' . . . ' . . ~,. ', . . 
DÜLBENDCt HÜSAMEDDİN MAHALLESİ 

- 1934 Belediye Ş~hir,Rehberine göre Eminönü 
fü:ızasının Kumkap~ Nahiy~si. mahallelerinden; 
aslında . Aksarayın güneyinde Yenikapuda, de
niz kıyısında küçü).:ı: bir mahalledir; Kuınkapu 
Nahiyesinin Kazani Sadi ve Katib Kasım, ve 
Sama tyanın • Yalı mahal.leleri ve Marrııara De
nizi ile . çevr_ilmişdir; · bu mahalleye . adını veren 
ve . zamanımızda . mevcud olmayan . · Dülpendci 
Hüsameddin Mescidinin ytri o ._ cıvarda Mola
taşı Caddesindedir ki bu cadde 1934 Rehberi
nin tanzimi sırasında · Kazanı Sadi Mahallesi 
içinde kalmışd!r (B.: Dülbendci Hüsameddin 
din Mescidi). 
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Dülbendci Hüsameddin Mahallesinin smır 

sokakları şunlardır: Sandık burnu Sokağı, Mus
tafa Kemal Caddesi (Yalı Mahallesi ile), Alaca 
Cami Sokağı, Langa Karakolu Sokağı (Katib 
Kasım Mahallesi ile) , Sayvan Sokağı (Kaza.ni 
Sadi Mahallesi ile). İç yolları şunlardır: Soğan
cı Raşid Sokağı, Aytekin Sç,kağı, Langa Hisarı 
Sokağı, Mermerciler Caddesi, Yeni · Sepetci · So
kağı, Arab Mehmed Sokağı, Beşikci Sokağı, 

Zındandelen Sokağı,_ Hadım Odaları Sokağı, 

Sepetçi Selim Sokağı, Musalla Sokağı. 
Yerine gidilip bu satırların yazıldığı sırada

ki ahvali, durumu tesbit edilemedi (Ekim 1966). 
· DOLBENDCİ IIOSAMEDDİN MESCİDİ 

- Yenikapu civarmda idi;Hadikatül Cevami şu 
malumatı veriyor: «Banisi Dülbendci Hüsamed
din Çelebidir, mescidi yanında rnedfundur; min
berini Dergahıali (Saray) kapucubaşılarından 

reis kethüdan Elhac Mustafa Ağa koymuşdur ki 
Karacaahmed civarında fevkaatıi mektebi ya
nında medfundur, ölüm tarihi 1169 (m. 1755 -
1756) dur. Bu camiin etrafında sakin olanlar 
· çarşı ve pazar erbabı olduklarından .. yalnız Uç 

Dülbendci Hüsameddin 
Mahallesi 

(1934 B, Şehir Rehberjnden) 

vakit namaz eda olunur (öğle; ikindi ,akşam); 
mahallesi vardır». 

Tahsin Öz «İstanbul Camileri» isimli ese
rinde şunları yazıyor: «XVL yüzyılda yapılmış 
ve İkinci Mahmud zamanında 1815 de tecdid e
dilmiş ise de tekrar Jıarab olarak yıkılmış ve 
arsası satılmışdır» (1962). · 

Molataşı . Caddesi üzerinde idi. İkinci Sul
tan Mahmud tarafın.dan yaptırılan . tamiri üze-• rine · yazdığı tarih manzumesinde şatr Ayıntablı 
Ayni . Efendi Mescidin banisi Dülbendci Hüsa
meddini .Fatih Sultah Mehmed devr.i adamların
dan gösteriyor: 

Fatihin asrında l)ülbendi Hüsilmeddin khn 
Eylemişdir mevkiinde camii vali bini 

Bi namazın ateşi şiiınundan oldu muhterik 
Yapma.ğa. vakfm'da yokdu kıudretü feyzü nema 

Mukteda.3•i ehli iman · pişiviyi süımiyan 
Hazreti Sultan Mahmiidül amel zıDl Hüdi 

İtti nev 'bünyad ü ihya bu muallA mAbed.i 
Kıl salati hamsede ol ~ devri.ne ı:lqa 
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Her seher ayni idüb gilldestei nazma urô.c 
Bu iki tarih ile şairlere kıldım sala · 

«Lütfen· ihya kıldı bu nev camii Malbmud Han» 
1231 (1815) 

«'Camii Sultan Mahmudüşşiyem itti bina» 

1231 (1815) 

Tekrar Nişanca yangınında yanıp kadro 
dışı edildikden sonra arsası Vakıflar Müdürlü
ğü tarafından Bagdasar Kalfa adında birine sa
tılmış, ondan da bir başkası satın almış, ve bir 
dükkan yaptırmış bulunuyordu. Banisinin kab
ri, etrafı taş ile çevrilerek muhafaza edilmiş, 

1945 - 1948 arasında halk tarafından adak mum
ları yakılmakda idi. 

DÜLBENDCİ MESCİDİ - Denizabdal 
semtinde Odabaşı Camii civB:rında idi. Hadika
tül Cevami şu malumatı veriyor: «Banisi Elhac 
Mehmeddir, fevkaani bir mesciddir, bitişiğinde
ki müteehhilin odaları (B.: Müteehhilin Odala
rı) da mescidin vakıf yapılarıdır. Banfsinin kab- · 
rinin nerede olduğu bilinmiyor, mahallesi yok
dur». 

. Tahsin Öz «İstanbul Camileri» . isimli ese
rinde bu mabedden eser kalmamış olduğunu ya
zıyor (1962). 

DÜLDOL - İsim arabcadır; «Mısırda İs
kenderiye meliki Mukavkes'in Peygamberimiz 
Hz. Muhammed'e hediye olarak gönderdiği kır 
esterin (katırın) adı.» (Türk Lügatı) 

İstanbul civarında Karaburun ile Terkos 
Gölü arasında işleyen dar hatlı tirenin - dekovi
lin 1893 den bu yana hiç arızasız işleyen loko
motifine o civar halkı bu adı takmışdır. Aşağı
daki satırları !3 eylül 1962 tarihli Hürriyet Ga
zetesinden alıyoruz: 

«Trenle ilgili mütehassıslarının belirttikle
. rine göre, dünyanın en küçük, en yaşlı, en az 
personelli ve en az sefer yapan treni, halen her 
gün Karadeniz sahilindeki Karaburun ile Ter
kos Gölü arasında çalışmaktadır. 

«1893 yılından bu yana, Karaburun - Ter
kos Gölü arasındaki 30 kilometrelik dar hattın 
üzerinde, hiç arıza yapmadan çalışıp duran bu 
69 yaşındaki minyatür trenin, Demiryolları Ar
şivlerinde bile siciline ve resmine rastlanamiyan, 
ufacık, bir lokomotifi vardır. Kendisine rapte
dilen yanları açık, üstü otlarla kaplı ve 15 yolcu 
taşıyabilen 2 adet vagoneti, saatte 40 kilometre 
süratle çeken lokomotife, civar halkı «Düldül» 
adını vermiştir. Yalnız 1 kişilik makinisti ve ba-

kıcısı tarafından çalıştırılan tren, her sabah Ka
raburunda oturan Terkos Gölü İşletmesinin işçi 
ve memurlarını alıp, iş yerine getirmekte, ak
şamları da Karaburun'a götürmektedir. Tatil 
günlerinde ise, civara piknik için gelenleri, Sular 
İdaresinin cemilesi olarak ücretsiz taşımaktadır. 

«6 tekerlekli olan ve ancak 300 kilo kömür 
alabilen 18 numaralı lokomotif, çalıştığı dar hat 
üzerinde havalinin vazgeçilemez bir süsü olarak 
oflaya - puflaya günlük hayatına devam etmek
tedir» (Hürriyet.). 

Bu şirin lokomotifin ve tirenin şu satırla
rın yazıldığı sıradaki durumu tesbit edilemedi. 

DÜLGER, DÜLGERLER - «Dilimize fars
ca dervger kelimesinden alınmışdır, ev yapan 
sanatkar» (Hüseyin Kazım, Büyük Türk· Lu
gatı). 

Bilhassa eski büyük ahşab İstanbulda, bi
rer afet halini alan ve şehrin bir kaç mahallesi
ni, dörtde birini, yarısını, ve hatta dörtde üçü
nü yakıp yok eden yangınlardan sonra (B.: 
Yangın; AyazmakapusuYangınları, cild 3, say
fa 1512)·; Balat Yangınları, cild 4, sayfa 1975; 
Hocapaşa Yangınları) şehrin ihyası yolunda ö
nemli esnaf ~Umresini teşkil etmişdir. 

Eski. metinlerde «benna» ve «neccar» isim
leri ile anılırlar; mimarlar, marangozlar ve doğ-
~ . . 

ramacılar için de aynı isimler kullanılır. Yan• 
gınlardan sonra, kerestecilerle beraber (B.: ke
resteciler) fırsa tdan istifa ederek fazla günde
lik istemek, aldıkları yapı işini uzatmak yolları 
ile halka· cefü çektirmemeleri için sıkı bir niza
ma bağlanmışlar, iş saatleri ve gündelikleri de 
İstanbul Kadılığınca tesbit edilmişdi. 

Bütün diğer esnaf gibi zincirleme kefalet 
ile bir loncaya bağlı idiler. Haklarındaki nizam
ların tatbikinden sorumlu pirleri, yiğitbaşıları 
ve halifeleri vardı (B.: Esnaf). Bir kişinin İs
tanbulda dülgerlik yapabilmesi için Devlet Baş
mimarı huzurunda imtihan verip ondan izin al
ması da şart idi. 

«... (miri binalarda ve büyük kapularında 
çalışan) dülgerlere ücretleri muntazaman veri
lir iken bazı kimseler kendi yapılarında çaJışdır
mak için fazla gündelik vermeye başlamışlar, 
dülgerler ile yapı amelesi miri binaları bırakıp o 
gibi yerlerde çalışmaya başlamişlardır, ve miri 
binalar muattal kalmışdır. Bunun sür'atle Vi: 

şiddetle önü:ı;ıe geçilecekdir. Miri yapıları bıra
kıp ve paraya tamah edip haricde çalrşanlar, 
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dülgerleri ve yapı amelesini para ile kandırıp 
kendi yapılarında çalışdıranlar takib edUecek ve 
cezalandırılacaklardır. Miri binalarda ve şahıs 
yapılarında dülger gündeliği yazın 12 akçe, kışın 
10 · akçedir (bundan fazlasını istemek de, ver
mek de suçdur) » (hicri 993 - miladi 1585 tarih
li fermandan). 

«... Mimarbaşının 12 akçe dülgerlerin· ve 
yapı amelesinin geçimine yetmediğini beyan et
mesi üzerine gündelikleri 16 akçeye çıkanlmış
dı. Halen Mehmed Paşanın yapdırmakda oldu
ğu camii şerifde ( Cerrah Mehmed Paşa Camii; 
B.: Cerrahpaşa Camii, cild 7, sayfa 3504) çalı
şanlara da !6 akçe gündelik verilir iken fazla 
gündelik istemişler, vermez iseniz çalışmayız 
demişler. Nizama itaat etmeyenin hakkından 
gelmek lazımdır. İşini bırakıp gidenler tesbit 
edilecek ve o adamlar İstanbulda dülgerlik ve 
yapı ameleliği yapamayacakdır» (hicri 995 -
miladi 1587 tarihli fermandan). 

« ... Yapılarda çalışan dülgerlere ve yapı 

amelesine yazın 12 ve kışın 10 akçe gündelik ve 
yaz ve kış 2 akçe de yemek parası verilir. Ya,. 
pılarda çalışanlar gün doğarken işe başlarlar ve 
gün batmayınca işi bırakamazlar» (hicri 1091 
- miladi 1680 tarihli esnaf nizamnamesi). 

XVII. yüzyılın büyük muharriri Evliya Çe
lebi, Dördüncü Sultan Murad zamanında yapılan 
bir esnaf - ordu alayı dolayısı ile dülgerler hak
kında şunları yazıyor: 

«Esnafı neccaranı mimaran - Karha.neleri 
Vefa kurlerinde Doğramacıbaşı Karha.nesidir. 
Büyük ağalık olduğundan cümle ihtiyarları ile 
üstadları kendi evlerinde oturur. 70 nefer hali
fesi (kalfası) vardır; ki bu halifelerin her biri 
İstanbul Kalesi gibi bir kale, Ayasofya ve Süleys 
maniye gibi bir cami yapmaya kaadirdir. Yetmiş 
kethüda, yetmiş çavuş bütün gün atlar ile İs
tanbulu dolaşırlar, usul ve nizam dışı yapılan 
binaları, yahud bir garibin, fakirin evine hava
le yapılmış yapıları teftiş edip yıkdırırlar, ve 
onları yapanların hakkından gelirler. 300 nefer 
esnaf yamakları vardır. Pirleri Habib Neccar
dır, kabri Antakyadadır (Bu satırlar miri dül
gerler hakkındadır; B.: Mimarbaşı). İstanbul
da cümle esnafı neccaran (dülger esnafı) 4000 
neferdir» (B.: ·Balta, Balta asmak). 

DÜLGER (Bahadır) - Gazeteci, hukuk
cu, politika adamı; !911 de İstanbulcla doğdu; 

babasının adı Ragıb, annesının adı Pakizedir; 
1933 de Galatasaray Lisesini bitirdi, 1937 de ls
tanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden dip
loma aldı. Doğu Gazetesinde fıkra yazarlığı ve 
yazı işleri müdürlüğü (1937), Tasvir ve Sönsaat 
gazetesinde fıkra yazarlığı ve yazı işleri müdür
lüğü (1945 - 1960) yapdı; Hürriyet Gazetesin
de Türkiye Yayınevinde çalışdı. 

1950 seçiminde Demokrat Parti adayı ola
rak Erzurum millet vekilliğine seçildi; p~rtisi
nin gazetesi olan Ankarada. münteşir Zafer Ga
zetesinde fıkra yazarlığı ve yazı işleri müdür
lüğü yapdı (1950 - 1955); yine aynı partinin İs
tanbulda yayın organı olan Havadis Gazetesinin 
sahibi oldu (1955 - 1960) 27 Mayıs 1960 ihtila
linde tevkif edilerek Yassı Adada çok ızdırablı 
günler yaşadı, mahkum oldu, Kayseri Ceza.evin
de yattı; son af kanunu ile hürriyetine kavuş
du; Bir çok kitabları, tercümeleri, makaleleri 
vardır. Siyaset hayatının kaçınılması güç acı 

cilveleri dışında muhitinde iyi tanınmış; temiz 
tanınmış bir simadır; bir aydın adamdır. 

Bibi.: Kim Kimdir Ansiklopedisi 

DÜLGER (Hanife) - Zamanımızda sayı
lan pek çok kaybolmuş güzel kızlardan biri; 
yoksulluk ile lüksün çatışmasından doğmuş 

yaygın bir toplum krizinin olaylarındandır, ya 
bir caninin pençesinde yahud fuhuş girdabında 
kapanır; ve hiç şüphesizdir ki bu gibi vak'alar
da her iki sonuç da yorulmak istenmez. Muhit 
ve dekorlar ve tipler güzel işlenirse bir roman 
konusu olabilecek vak'anın ilk safhası şudur: 

16 yaşında zarif yapılı ve güzel yüzlü Ha
nife Dülger Küçükçekmecede bir kulübemsi 
evde oturan Mehmed adında bir kundura bo
yacısının kızıdır, anası da lstanbul'da hizmet
cilik yapmakdadır. Ana baba, Hanifeyi akranı 
kızlar gibi giydirip gezdireİnemenin acısını 
duymaktadırlar. Kendi giyim kuşam ihtiyaçla
rını temin yolunda Hanife Küçükçekmecede bir 
iş bulmuşdur ve uzunca bir müddet bu işe gi
dip gelmiş ve 1967 nisanında bir akşam evine 
dönmemişdir. Babası gazetecilere şunları ~nlat
mışdır. «Polis izini bulamadı, biz bazı şeyler 

duyduk, bildirdik ama ilgilenen olmadı; Hani
fe garsonluk yapan bir gençle sevışıyormuş; 

oğlan askerliğini yapdıkdan sonra evlenmeye 
karar vermişler; oğlanın adını da öğrenqik, 
Tokadın Zile nahiyesinden Hüseyin Yılmaz, 
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çalışdığı otele sorduk, Hanifenin kaybolduğu 

sıralar o da otelden ayrılmış» demişdir. Güzel 
kızın, sevdiği oğlan askere gidince kendisini 
başkasına verirler korkusu ile kaçmış olduğu 

tahmin edilebilir. Bu macera üzerine aşağıda
ki manzume halen İstanbul ile Anadolu kasa
baları arasında eski esvab ticareti ile meşgul 
Hafikli natır Halil Ağanındır: 

Oteldeki garson oğlan Zileli 
Civelekdir yakışıklı besbelli 
Güzel olur· o tarafın şehbazı. 
Ayağı koşarlı iş bilir· eli 

Vilayetin toprağında sır hikmet 
Güzel erkek kopa gelmiş memleket 
Ya Tokatdan ya Hafikden, Zileden 
Nam virmişdir nice şahi melahet 

Aşkbaz olur o tarafın oğlanı 
Yokdur oynaş muhabbetde ·yalanı 
Sevı;liğine sadakatle bağlanır 
Bllmez kahbellkle gönül talanı 

Hüseyin de bir içim su dilberdir 
Şühi huban bebrü pelenk hizberdir 
Hanifeyi kaçıran o uşaksa 
Namus ile iffet ona rehberdir 

Beyhudedir düşülmesin. telaşe 
Helalinden çeker lazı aguuşe 
Hemşehriyiz medilı ile destanı 
Yazmak da elbet ki bizlere düşe 

Emreyledin beyim fakir Halile 
Macerayı VİJ'em destanla dile 
Hanife Kız bir yasdı,kda kocasın 
Kendini kaçıran Hüseyin ile· 

DOLGER BALIGI - İstanbul sularının g~
çici balıklarındandır; «Dülger» adını taşm:iası.a. 

nın sebebi, vücudunu teşkil eden kemik - kılçık
lar arasında destere, keser, burgu, çekiç gibi 
dülger aletlerine az çok benzeyen kemikler bu
lunmasıdır; bundan dolayı Fransızlar da «for
geron = demirci» derler. Fransa halk ağzındaki 
adı ise «Sen Piyer (Saint Pierre) Balığı»dır; 

rivayet edildiğine göre Sen Piyer bu balığı tut
duğunda denizden çıkarken inlemeye başlamış, 
Aziz de balığı sağ elinin iki parmağı ile tutarak: 
- Haydi git.. ailenden ayrılma!.. diye denize 
atmış; balığın iki yanında parmak izi şeklinde 
iki kara damga vardır ki Sen Piyerin parmak 
izleri imiş. Bu hikaye memleketimiz hiristiyan
ları arasında da söylenir. Hakikatde de Dül
ger Balığı denizden çıkarılır iken iniltiye ben 
~~r bir ses çıkarır. · 

Vücudu yassı 

ve yumurta şek
linde (beyzi, elips) 
dir; vücudun he
men üçde birini 
baş teşkil eder; 
başı ve gövdesi bir 
takım dikenli pul 
v~ kemiklerle . ör
tülüdür. 

Yelesi on aded 
büyük dikenden 
ibaret olup bu di
kenler arasındaki 
derinin orta uçları, 

· ip gibi, yele y'tik
sekliğ'inin iki üç 
misli uzundur, do
kuz örgü kadın 
saçgn andırır. Ye
lesine bağlı v~ 
kuyruk sokumuna 
kadar uzanan sırt 
yüzme kanadı yir
mi iki . kılçıkd.an 
müteşekkildir .. Ma 
kad yüzme kana-

""'"':ı.=c!l~-i.::....-~, lıadı iki kısımdır, 
· 'birincisi makada 

Hanife Dülger bitişik, dört· aded 
(Resim: S. Bozcalı) uzun dikenden ve 

bu dikenler arasında gerili deriden müteşek

kildir, yelesine benzer; ikinci kısmı ise 20 - 2! 
kılçıklı olub kuyruk sokumuna kadar · uzanır 
ve sırt yüzme kanadı büyüklüğündedir. Karın 
kanadları ince ve uzun, birer dikenli ve altışar 
çift kılçıklıdır. Ufak olan yan kanatları ise 
gaayet ince k~lçıklıdır. 

Başı, sırtı, vücudunun arka tarafı kahve 
rengi, sarımtırak ve sincabi renkli ve kısmen 
yaldızlıdir. Karnının ön tarafı beyazdır. Yüzme 
kanadları vücudunun rengindedir, bazan soluk 
bir yeşil renk vardır. 

Ağzı gaayet genişdir, kadife dişlerle mü
cehhezdir.· Sarımtırak gözleri başının tepesinde
dir. 

Vücudunun iki yanında ve tam ortada yu
varlak birer kara damga vardır ki adeta parmak 
izine benzer, ki bu balığın hiristiyanlarca Hav
variyundan Sen Piyere nisbet edilmesi bu dam
galar dolayısı iledir. Kuyruk kanadı yelpaze şek-
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Dülger Balıfı 
(Resim: Ömer,-Tel) 

!indedir. Vücudunun çevresinde, altda ve üstde 
birer sıra ucu sivri pulları vardır. Büyükleri 8 -
10 kilo ağırlığında ve yarım metro boyunda
dır. Hayvanatı mukasşere, balık yumurtaları 
ve yavruları yer. İstanbul sularına Akdenizden 
gelip girer; sardalya, kolyos ve emsali g~çici 
balıkları kovalayarak Karadeniz Boğazına gi
rer fakat Karadenize çıkın~, yukarı boğazdan 
geri döner. 

İstanbul Balıkhanesine senede fOOO • 1200 
aded (3000 - 4000 kilo) Dülger Balığı gelir 
(1915 istatistiği). Adalar civarında, sonbahar 
ve kış mevsimlerinde tutulur. Derin su balığı
dır. Bizde sureti mahsusada tutulmaz, ığrıp ile 
çevrilen uskumru, sardalya (ateşbalığı) ve ham
si balıkları ile beraber çıkar. Dalyanlara da gi
rer. Sudan çıkar çıkmaz, pek tez .ölür. ~-ıddetli 
fırtınalarda sersemleşir ve deniz yüzüne bay
gın olarak çıkar; baygın dülger balıklarının ba
lıkçıl~r, sandalcılar tarafından el ile toplandı
ğı çok görülmüşdür. 

Yalnız pek taze iken yenilir, lezzetli bir eti 
olduğu halde makbul balıklardan değildir, gün
lük balık piyasasının daima ucuz balıkları ara
sında satılır, alıcıları da hemen hep gayri müs
limlerdir. 

Bibl.: Ka.rakin Bey Deveciyan, Balık ve Balıkçı
hk. 

DÜLGER CİVANI - Kalender meşreb 
şairler tarafından «Şehrengiz» adı v_erilen man
zum risalelerle medhedilen esnaf güzelleri ara
sında dülger civanlarına da rastlanır; şehren
giz yollu yazılmış «Hubanamei Neveda» isimli 
manzum mecmuada dülger civanı şu beyitlerle 
övülmüşdür: · 

Ermeni gmeli dülger civanı 
Kara rünırah olur hep ebruvinı 
Aybı malum cümle tiz kıllanµrlar 
Çağın geçinneden gelıiı~li ahbar 
Kumkapı Samatya Sulumanastır 
Kınalı kuzuyken olur bir katır 

DÜLGEROĞLU - Onaltıncı asırda yaşa
mış ve güzelliği ile İstanbulun şöhretlerinden 
olmuş bir delikanlı; asrın büyük şairlerinden 

Taşlıcalı Yahya Bey- tarafından meşhur «Şeh

rengiz»inde şu beyitlerle övülmü§dUr: 
Birisi Dülgeroflu şiihi alem 
Binayi lbiisn am,nla oldu muhkem 

İki kaaşı iki takı muan~r 
CeınAli şemsesi anda musavver 

:.<· 

Didim yıkdın gönül mülkini yap yap 
. Yıkıl didi kakıyub ol şekerleb 

DÜLGEROĞLU - Geçen asır sonlarında 
Balatın yedi meşhur gedikli meyhanesinden bi~ 
ri; yerinin Bala tın neresinde olduğu tesbit edi
lemedi (B.: Meyhane). 

DÜLGEROĞLU CAMİİ - Fatih Sultan 
Mehmed devri eserlerinden; Sar,ı.çhanebaşın

dan . Fatihe doğru giderken, ana cadde üzerin~ 
de ~;ol · koldadır; Hadikatül Cevami şu maluma
tı veriyor: «Banisi Şemseddin Habib (aslında 
Ahmed) Efendidir, kabri mi.hrab duvarı önün
dedir. Mescidin altında ziri zeminde merdiven
le inilir medresesi vardır. Minberini Çalık Os
man Ağa koymuşdur. Camiin büyük kapusu 
Caddede, küçük kapusu Kavafhane içindedir. 
Bitişiğinde Kul kethüdası Süleyman Paşanın 
türbesi vardır, bu Süleyman Paşanın Sarıgez 

Mescidi karşısında: bir mektebi vardır, kendi
si Azakda medfundur; türbenin yerinde Saraç
hane Mahkemesi vardı, Davudpaşa Camii sem
tinde mahkemeye lüzum olunca buradıµı o 
semte nakledildi, mahkeme binasının yerine de 
Süleyman Paşa türbesini yaptırdı. Dülgeroğ

lu Mescidinin mahallesi vardır». 



ANSiKLOPEDİSİ 

Ekrem Hakkı Ayverdi «Fatih Devri Mima
risi» isimli eserinde şunları yazıyor: «Çatılı 

camidir. Kesme taşdan bir bina olmakla bera
ber bir çok tamir ve tadil görmüş. eski halini 
kaybetmişdir. Yalnız duvarlarının bir kısmı es
ki haldedir. Bir tamirde sağ duvara üç metro 
. genişliğinde, kemerli acaib bir pencere açılmış
dır. 1'946-1947 senelerindeki son tamirinde de 

D 

Dülgeroğlu Camii 
· (Plan: S. Büyükerbil) 

bÜLGEROÖLu' OAMit 

ahşab bir son cemaat mahalli ilave edilmiş, ça
tısına yeni zaman kiremitleri konmuşdtir. Ca
miin altında, tahtezzemin, bir medrese vardır 
ki böyle ye~ altında medreseye başka yerde te
sadüf edilmez. Banisinin kabri sağ taraftadır. 
Namaza açıkdır» . 

Bu camii ziyaretimizde şu notlar tesbit 
edildi: :Ahşab son cemaat yeri odacıklar ha
linde · bölünmüş olup ziyaretimiz tarihinde bura
da «Fatih Merkez Kur'an Kursu» öğrencileri 

ders görmekde idiler. Buradan bir ahşab mer
divenle kadınlar mahfiline çıkılır. 

İbadet sahnının mihrab duvarında iki pen
cere vardır. Sağ duvarda biri çok büyük ve ke
merli olmak keza iki pencere bulunup küçük 
pencere örülmüş, dolab haline konmuşdur. Sol 

_,,,;~.:..:._u_..4....,J.~~~-...:;;.,.~.;ı_~:--:!~~- --ı..._~~-.;:..._.~~d7_~;_~: ~~-1c:,-. ~,_.~~~::;.,~<=c"'·.'c..~~=~,c:~:~t.~~~~=-~-:.....":"= .=~~-~.:.._~-""-;;;;;~t-';_-~~~-:; ... =-~~-::~~~ı . ~-~-~-
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Dülgeroğlu Camü 
(Besim: Sabih Büyükerbil) 
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duvarda içerdim iki, dışardan da biri . çıkıntılı 
olmak üzere üç pencere görülür, bu çıkıntılı pen
cere de içerden pencereli bir genişçe dolapdır. 
Dört küçük pencere de son cemaat yeri duva- • 
rında bulunmaktadır. 

Hadikatül Cevamiin ve E. Hakkı Ayverdi
nin bahsettikleri merdivenle inilir yer altındaki 
medrese görülemedi; yerini tesbit edemediğimiz 
medhalinin ibtal edilmiş olduğunu zan ediyoruz; 
bu medresenin mevcudiyetinden semtin yaşlıla
rı da bahsetmektedir. 

dur: 
Camiin banisinin kabir taşındaki kitabe şu-

Hüvelbaki 
Binli camiişerif 
Merhum ve mağfur 
Dülgeroğlu Hoca 
Şemseddin Ahmed 
Efendi rôhu içün 

el fatiha 

887 (M. 1482) 

rerek sorar: 
Arkadaşına sokakdan geçen birini gi5ste-
- Kim bu kasalak herif? 
- Dümbeleğin biri! .. 

Aklının almadığı, idrakinin yetm~diği işle
re karışan, fikir beyanına kalkışanlara da 
« Ukala dümbeleği» denilir. 

Kıymetli dil bilgini Ferid Devellioğlu «Türk 
Argosu» isimli eserinde bu kelimenin «me'bun» 
(mef'ul cinsi sapık anlamında da kullanıldığını 
kaydediyor; biz ne halk ağzında ne de pırpırı 
haneberduşlar, apaşlar ağzında bu anlamda kul
lanıldığını işitmedik. 

DÜMBELEK SOKAGI - 1934 Belediye 
~-ehir Rehberine göre Boğaziçinin Rumeli yaka
sında T a r a b i y a n ı n sokaklarından; kö
yün güney - batı kısmında Tarabiya Bostanı 
Sokağı ile Nekre Tıf1i Sokağı arasında bir ara, 
lık sokakdır (1934 B.Ş.R. Pafta 22) i yerine 
gidilip şu satırların yazıldığı sıradaki durumu 
tesbit edilemedi. (Şubat 1967) 

DÜMBÜLLÜ (İsmail) - Tuluat Tiyatro, 
sunun son mümessili, ünlü ha.Ik sanatkarı; 190U 
de Üsküdarda doğdu, babasının adını Zeynel

D0LGEROĞLU CAMİİ ÇEŞMESİ - «Fa- abidin, annesinin adı Fatma Azizedir. Baba ta
tihde (Dülgeroğlu Camii) yanındadır. H. 1!95 

rafından Dimetokalı olub «Dümbilllü» adı de
( 1780) de yapılmışdır. Üçüzlü mermer ayna.taş-

Camii ziyaretimizde imamlığJnda Bay Hacı 
Tevfik Mollamahmedoğlu, müezzinliğin<:le de 
Bay Nuri Erkür bulunuyordu (şubat 1967). 

larından ortadakinin kemerinin üst tarafındaki desinden kalmadır; komediyen oulşu da bir he-
mermer levhada nefis bir besmelei şerif oyuiu- ves ve tesadifden ziyade yine dedesine bağlanan 
dur. Çeşme halen muattaldır ve az bir himfoet- bir verasetden gelir; R. E. Koçu çağdaş filozof 
le ihya edilebilir» (İbrahim Hilmi Tanışık, •. İs- ve pedagog ve astet merhum Hamdi Kayalıdan 
tan bul Çeşmeleri, 1; 1943) · dinlediği çok şirin bir hatırayı şöyle naklediyor: 

DOLGEROĞLU SOKAÖI - 1934 Beled.i
ye Şehir Rehberine. göre Fatih Kazası merkez 
nahiyesinin Hüsambey Mahallesi sokaklarından 
(Pafta 6/ 65); Macar Kardeşler Caddesi ile Su 
yolu Sokağı (Bozdoğan su kemeri)· arasında 
uzanır; Büyük Karaman Caddesi ile d.ört yol 
ağzı yaparak kesişir; birer dörtgen şeklinde 

olan Sırımcılar Sokağı ve_ Gemiciler Sokağı ile 
de çifter dört yol ağzı yaparak kesişir (B.: Hü-· 
sambey Mahallesi); yerine gidilip şu satırların 
yazıldığı sıradaki durumu tesbit edilemedi fA

ğustos 1967) . 

DÜMBELEK - Halk argosunda «Abdal>>, 
«Enai» anlamlarında kullanılır, misaller: 

«İsmail Dümbüllünün adı geçen bir mec• 
lisde Hamdi Kayalı: - O benim hemşehrim
dir... diye başlayarak anlattı, biz Dimetokalı~ 

yız.. Dimetoka, frenklerin tipik dedikleri anti
ka adam yetiştirmekle meşhur. . . tstanbulda 
Sirkecide bir kıpti maymun oynatıp para top
layacak olur, fakat maymunun inadı tutar oy
namaz·, kıpti etrafına melül melül bakarak: 

- Allahaşkına, içinizde Dimetokalı varsa 
çıksın gitsin, bimetokalının önünde maymun 
oynamaz! der .. İşte antika adam, önünde may, 

• mun oynatmayan aşırı, taşkın zekşya sahiptir ... 
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İsmail Efen dinin 
dedesi büyük Düm

büllü benim de

dem Kayalı Ali A-

' ğanın akranıdır .. 
Kayalı Ali Ağa 

jandarma kolağası 

idi, sesi güzel, ken 

di güzel bir adam

dı ... Büyük Düm
büllü de talikacı 

idi. . . Bir de rejide 

tütün kolcu başısı 

olup asıl adı \lnU
tulmuş .ve Kum-

İsmail Dümbüllü 
(Resim: S. Bozcalı) 

.... 

büllü adıyla anılagelmiş bir arkadaşları 
varmış; D ü m b ü l 1 ü ile Kum b ü 11 ü 
Dimetokanın Lorel ile Hardisi, Pat 
ile Pataşonu, Hacivad ile Karagözü imiş .. Bir 
gün Kumbüllü hastalanmış, Dümbüllü omuzuna 
bir top patiska atarak iki ırgad ile ziyarete git
miş .... ırgadlara bahçede bir yer göstererek: 
«Çabuk şuraya bir mezar kazın!» demiş ve son
ra hastaya: 

- Mezar hazır, kefeni de getirdim, ayağı
nı çabuk tut, işim var, senin yerine beni kolcu 
tayin ettiler, kaçakçı kovalamağa çıkıyorum .. 
Demiş .. Kumbüllü: 

- Bir- top patiska kefen için çok değil mi? 
diye sorunca: 

- Hayır .. Kefeni yırtıp çıkmaman için sa
na bu bir top bez az bile gelir! .. demiş .. » 

Orhan Tahsin 1961 yılında Hayat Mecmua
sında çıkmış bir yazısında Dümbüllü İsmaili 
hünerli bir kalemle anlatıyor: 

«... boyu 1,59.. . gözleri kahverengi. . . Bur
nu, kendi deyimiyle armudi. .. Berberinin anlat
tığına göre, 40 yıldır başına ustura vurduruyor, 
tepesinde bir tutam saç bırakıyor. Dilinden dü
şürmediğine bakılırsa, en sevdiği şarkı, «Üskü
dara gider iken aldı da bir yağmur ... ». Saz çal
masını bilmiyor, ama laf olsun diye udlu bir 
fotoğraf çektirmiş. Evine, kapıdan değil de, bal
kondan giriyor. Bir konu açılıp de söz verildi 
mi, iki cümlede bir, «ondan sonra» diyor. Bu söz 
dilinin persengi olmuş. 

«Babası Sultan Hamid'in silahşorlarından 
Abidin Efendiymiş. Ancak, iki yaşındayken an
nesi babasından ayrılmış. Aynı yıl da Şirketi 
Hayriye memurlarından Şişman Hakkı Efendi 
ile evlenmiş. Ondan sonra, üvey babasının uğu
rundan olacak, talihi lakaplı adamlardan açıl
mış. En iyi arkadaşları «Kel» Hasan, «Polis» 
Apti, «İmam» Hakkı,. «Tavuk Hırsızı» İhsan'
mış •.. Bunlarla, Şehzadebaşı tiyatrolarında ta
nışmış. 

«İlkokulu bitirdikten sonra, ailesi onu Top
taşı Askeri Rüştiyesine yazdırmış. Arapça der
sinden iki yıl üstüste sınıfta kaldığı için, okul
dan çıkarılmış. Üvey babası, Şirketi Hayriye 
Fabrikasına. işçi olarak sokmuş. Ancak, ilk gü
nü eve yağlı işçi tulumu ile dönünce, annesi 
«Ben onu yağlar içinde görmeğe dayanamıyo
rum» diye ağlamağa başlamış. Birkaç gün evde 
oturmuş. Oyunculuğa karşı ilgi duyuyormuş. 
Annesi, üvey babası bir gün çocuklarının «ti
yatro oyuncusu>> olduğunu öğrenmişler. Üzül
müşler, ama onu sahneden indirememişler. önce 
Komik Şevki'yle, sonra Hasan Efendi'yle, daha 
sonra da Naşit Bey'le çalışmış. Bunlar teker 
teker sahneden çekilince, kendi adına bir ti
yatro kurmuş. 

«Bugünkü eşi Feriha ile bir aşk mektubu 
sonunda evlenmiş. Hikayeyi Feriha Hanım 
şöyle anlatıyor:. «Ortaokulda öğr~ciydim. Düm
büllü'nün oyunlarını çok seviyordum. Hele o~un 
«Kanlı Nigar» oyununa bayılıyordum. Hemen 
bir aşk mektubu yazdım. Dümbüllü randevuya 
gelmedi. Yolunu bekledim, zorla bir mahallebi
ciye soktum. Bana bekar olduğunu söyledi. Oy
sa evliymiş. Durumu aileme açtım. Yaşı büyük 
dediler, evli dediler, oyuncu dediler, kısaca bu 
evliliğe razı olmadılar. Ama sonunda, karısın
dan _ayrıldı, biz de evlendik. İsmail Beyi çok 
sevdım, ama soyadına bir türlü ısınamadım. 

.. «Hay~tında karısı ve kızı ile yan yana yü
rumez. O onden kös kös gider, karısı ve kızları 
üç metre geriden. Denizden, hele lodostan çok 
korkar. Bir gün Üsküdar'a geçerken vapur ba~ 
taca~. olmuş, 7 yıl vapura binmeğe tövbe etmiş .. 
50 fılımde oynamış. İlk filmi «Memiş ... » Sanat 
hayatiyle filim sayısı eşit. 50 yıllık eski bir he
sap defterine göre bu yıl «altın ·yıl»ını kutlıyan 
Dümbüllü, yanın yüzyılda 50 bin altın kazan
mış. 
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«Hayatı evi ile tiyatro sahneleri arasında 
geçer; eşinin, kızlarının bir dediğini iki etmez» 
(Orhan Tahsin, Hayat Mecmuası). 

İki kızı vardır, İpek (doğumu t944) ve Ser
pil (doğumu 1954). Sporlardan yağlı güreşi se
ver, hatta gençliğinde güreşmişdir. Türk Tiyat
ro Cemiyeti ve Sahne Sanatkarları Derneği üye
sidir. 

DÜMEN - Halk ağzı argo ile haneber
duşlar argosunda hile, dalav~re; «İşi gücü hep 
dümen .. » (F. Devellioğlu, Türk Argosu), «Tü
yünü düzmek için dümen, çevireceksin anam, 
yoksa yalın ayak yarım pabuç çok sürter du
rursun !. . ». 

DÜMEN ·(Haydar) - Değerli bir asabiye 
mütahassısı hekim, mesleği üzerinde değerli bir 
yazar; 1931 yılında Uşak'ın İkisaray Köyünde 
doğdu; baba, okuma yazmayı kendi kendisine 
öğrenmiş yaradılışı uyanık insanlardan müte
vazı gelirli bir çiftci idi; ilk ve orta okulları 
Uşakda bitirdi, lise tahsilini Afyon Karahisar~ 
da yapdı, İstanbul Üniversitesinin 'l'ıb Fakülte
sini bitirdi. 1955 de doktor oldu, ve aynı yıl 

içinde aynı fakültenin· Nöroloji ve Psikiyatri 
Kliniklerinde ihtisasa başlayarak 1958 de ihti
sas diplomasını aldı; 1959 - 1960 yıllarında 

Adana Askeri Hastahanesinde asabiye muta
hassısı olarak çalışdı. 1960 da Uşak Devlet Has
tahanesine tayin edildi; 1962 de Erzurum Nu
mune Hastahanesine nakledildi, 1965 de tık 

Dr. Haydar Dümen 
(Resim: S. Boıı:calı) 

Yardım Hastahanesinin asabiye mütehassısı 

olarak İstanbula geldi; bu satırlann yazıldığı 
sırada bu vazifede bulunuyordu. 

Mesle]tj çalışmaların yanında sosyal psiko
loji sahasında araştırmaları vardır; bu araş
tırmalarının çoğunu 1960 dan sonra ilgili dergi 
ve gazetelerde yayınlamışdır. Yazılarını rahat 
ve zevkle okutan ilgi çekici bir üsluba sahibdir. 
Son yıllarda bilhassa cinsel konuiar üze
rinde durmaktadır. İstanbulda büyük bir hafta 
sonu gazetesi olan «A.B.C»deki yazılan, zama
nımızda cinai sapıklığın türlü tezahürlerinin·ci
nayetlere kadar varan vak'alar1 karşısında ana
lar, babalar, mürebbiler, ve bilhassa kanun a
damları tarafından dikkatle okunmaya değer 
makaalelerdir; değerli gene hekim Haydar Dü
menin bu yazıları, en önemli bir konuya ışık 

tutmaktadır. 

DÜMENCİ -Halk ağzı argo; 1. hilekar, 
dalaveracı; 2 - en geride olan, sonuncu: «Ali 
sınıfın dfünencisidir» (F. Devellioğlu, Türk Ar
gosu). 

DOMEN KIRMAK, Dtl:MENl KIRMAK -
İstanbul ağzı argoda «Kaçmak, sıvışmak>>; mi-: 
saller: 

Gitdikleri memleketl~!de gitar çalarak ve 
şarkı söyleyerek dilenen ve ayrıca fuhuş ile de 
geçinen biri kız biri oğlan iki taze turist üze-
rine konuşulur: · · 

. - Yedik içdik, kuş dili ·ile muhabbet et
tik, çantada keklik dedik.;. bir saklambaç oyu
nu tutturdular ... tam curcunadayız. . . neden 
sonra farkına vardık ... ikisi de ortada yok ... dü
meni kırmışlar .. (B.: Haneberduş turistler). 

Bir fmdıkcı şaha kaptll'dım gönül 
Bıçk;ın cilvesiyle mest etti beni 
Vashn v,adi ile gelmişken kafir 
Eşik atlamadan kırdı, dümeni 

DÜME~ SOKAĞI - t934 Belediye Şehir 
Rehberine göre Galatada Ömer Avni Mahallesi 
sokaklarından; Bağodaları Sokağı ile Hacı ti. 
zet Paşa Sokağı arasında uzanır, isimsiz bir 
sokakla Gümüşsuyu Caddesine bağlanır (1934 
B.Ş.R. Pafta 15/ 169), yerine gidilip şu satır
ların yazıldığı sıradaki durumu tesbit edileme~ 
di. (Şubat 1967). 



ANSİKLOPEDİSİ -482i~ 

DOMER (Ekrem) - Aktör; 1928 de ts
tanbulda doğdu, Sami Dümer adında bir kun
duracının oğludur, annesinin adı Nazmiye Ha
mmdır; Kasımpaşa 9. Uk Okulunda (1939), 
Beyoğlu Orta Okulunda (1942) okudu ve 1945 
de İstanbul Ticaret Lisesini bitirdi. Doğan Nak
liyat Şirketinde (1945 - 1948), Nevzad Sertel 
İhracat ve Komisyon İşlerinde (1950), Mer
meriş T.A. Şirketinde (195t - 1962) çalışdı: · 

Sahneye henüz talebe iken amatör olarak 
Halk Evlerinin temsil kollarında çıkdı ( 1930 .. 
1949); 1'949 da Avni Dilligil'in açdığı tiyatroya 
intisab· etti, 1950 de Tevhid Bilge - Aziz Bas
macı topluluğuna katıldı; 1952 de Ses Tiyatro
suna girdi ve sekiz sene bu tiyatroda çalışdı Çı
ğır Sahne - Ekrem Dümer firmasını, Tiyat
ro - Operet - Film İşletmesini kurdu. Türk Sah
ne Sanatkarları Derneği idare meclisi üyesidir. 
Posta pulu ve tiyatro afişleri koleksiyoncusu-
dur. · · · 

mutfağından yetişmiş bir aşcıbaşı, ve lokantası 
Karaköy ve civarının şöhretli yerlerinden biri 
idi. Filip Efendi yeni bulaşıkcısı gencin bir oı·-

. taokul talebesi olduğunu öğrendikden sonra, 
işine gelmeyen haylaz bir kominin yerine onu 
mutfakdan alıp lokantaya verdi; bir müddet 
sonra da komilikden garsonluğa çıkardı. 

Ali Dündar Filip Efendinin lokantasında 
bir buçuk sene kadar kaldı. Lokanta akşamlan 
erken kapanıyordu; işinden ayrıldıkdan sonra 
Galatadaki tiyatrolara giden Ali Dündar o dev
rin tulftat aktörlerinden Atıf Koç'un nazarı dik
katini çekdi, ve bu sanatkarın delaleti ile Ka
rabaş Tiyatrosuna figüran olarak girdi, artık 
her gece lokantadan çıkıp tiyatroda figüranlık 
yapmaya başladı. Fakat bir müddet sonra E
minönünde Madam Angelikinin lokantasından 
çok tatmin edici şartla.rla garsonluk teklifinde 

· kalınca Filip Efendiden iıin alı.ırak Madam An• 
gelikinin yanma gitti, Ga.latadaki tiyatro figii
ranlığını da bırakdı. 

Madam Angelikinin lokantası eski Em.ln
önti Meydanında idi, meydan a~ldıktan sonra 

. yine o civarda Yağcı Sokağı,n.a nq.kl~tmişdi.. {l 
DONDAR (Ali) ....... Ankara Caddesinin Sir• . tarihlerde çok ünlü aşcıl)aşı Pandeli'~~ R".eres. 

Bibi.: Kim Kimdir Ansiklopedisi; H. Göktürk, 
Not. , 

keci tarafında İs- tecilerdeki lokantasımn ilk parla~ (ievri iqi .ca.; 
Çobanoğlu, P.andeli), ve İstanbul t.ar.a.fında, ~;et 

tanbulunu büyük ve r.akibi l.lad:am AngeU:ki idi. 
güzel lokaıitalann- Ali Dündar bir_a.z gecikmiş o~ır~ 1943 .de 
dan İstanbul Lokan- askere ıhı;ı4ı, U)45 de : terhia eğijqi v_~ lJ)~ .da 
tasının sahihlerin, Pan4e1Pn,.i,i1, Lo_lQıntasmİl g!:L:r:&on ol_arak . girdi; 
den; 1921 de Atlıya- ve 1_957 _yılımı ~ıJ.d~,r c;,n ~i ~n.e orida çalışdı. 
ım.an'da doğdu, Mus- I>~nd~linln da:m_adı .Hr~şto ::Petro pek usta 
tafa adında bir yapı _ .bir aşçit,_~şı i<ii. P.ıı.:ndeli il~ çok iyi geçindiği ·hal

ustasının oğludur, · 

annesinin adı Hş.nif e 

Hanımdır. İlk tahsi
lini Adıyanıanda yap 
dı; Malatya Orta O

ikulunun üçüncü sı

ifmda sınıfda ka1m;., 

Mi DUn~r 
(ifl,es"1!- ·S. ~o~h.) 

-ca, ailesi yanına d ö n m e k d e n , baba 
huzO.runa çıkmakdan utanarak 1939 da 17-18 
:yaşlarında iken İstanbula kaçdı. Bir kaç gün 
avare dolaşdıkcian sonra Karaköyde Tüner ya
nında Ermenice Jamanak Gazetesi idarehane
sinin bulunduğu binanın alt katında Filip Efen
csdinin lokantasına bulaşıkcı olarak girdi. Filip -
Efendi o zamanın çok ünlü Tokatlı yan Otelinin 

d~ k.ayınpi_ı-Merl.~tjnin :Ye_l's~ v~ hoş g~ıiilD?,eye• 
cek b~JJ. -h~~lce~e_rjn,e ~ha.mmql edememiş . ve 
ayrı ~İ! lo~~~ açµıışılı. Al,i ·Dilndaım ·çok dü
rüst halleri, iş 1:Jilirliji .4ik•~~t~i çekdiği .için 
bez:a.~r çş.lışmgı, te~lifinde bulundu; Ali Dündar 
da Htjst~n.~n l,\iy~ ~§Ç,l o\d:~ğuna inaı;ı~ışdı, 
bi,tj~iş ;bir az p~ı:~ı V;a~<,lı, ye -~rlık şahsen bir 
m.ü.esş~~ :~iE~l,>i ,c;ıl~k iştiyoz:du, Hristonun da
vetini kabul etti ve -~rtaklaşa Ankara Caddesin
de İstanbul Lokantasım satın aldılar (B.: İstan
bul Lokantası) ; ve kısa zamanda bu lokanta 
İstanbulun en güzel, en temiz, ağız tadı ile ye
m.ek yenilen, ağız tadı ile içki içilen. yerlerinden 

. biri oldu. 1962 yılı mayısımn 18-19 uncu gecesi 
civarda bir dükkandan çıkan bir yangında bu 
güzel . lokanta yandı. Bu ateş af eti karşısında 
Ali DUn_dar metanetle göğüs verdi, Hristo yıldı, 



IJÜNDAR SOKAĞI 

Hristoiıun yetişkin oğlu Pandeli Ali Dün.dara 
destek oldu, İstanbul Lokantası Ali Dündar ile 
Küçilk Pandeli ortaklığı ile ihya edildi ve dört 
ay sonra dost müşterilerine kapusunu tekrar 
açdı. 

Hristo Petro Yunan uyruklu idi, 1964 de 
Türkiye hududu dışına çıkarıldı,; oğlu Türk uy
ruklu Pandeli anası ile birlikde babasının kade
rine boyun eğdi ve o da Türkiyeden ayrılınca 
hissesini Muhammed ve Yusuf Salahi kardeşle
re sattı; bu satırların yazıldığı sıra.da İstanbul 
Lokantası bu iki kardeş ile Ali Dün.darın elinde 
bulunuyordu. 

Orta boylu, temiz bir yüze sahih olan, ter
biyesi ile, nezaketi ile lokantasının çoğu ·seçkin 
simalar olan müşterilerinin sevgisini kazanmış 
Ali Dündar Tole (Türkiye Otel, Lokanta ve 
Eğlence Yerleri Sendikası) nın kurucularından
dır. 1950 yılında Bayan Cemile (Akın) ile ev
lenmişdir; Müzeyyen (doğumu 1951), Mustafa 
(doğumu 1953) ve Hülya (doğumu 1956) adın-
da Uç evlad sahibidir. -

Sirk ve canbaz seyrini pek sever; yağlı 
Türk güreşinin hayranlarındandır. Bu İstanbul 

· Ansiklopedisine «Döner Kebab» maddesini_ yaz
mışdır. 

DONDAR SOKAÖ-1 - 1934 Belediye Şe-
• iıir Rehberine göre Üsküdarın İcadiye semti 
yollarından, bu semtin göbeğinde Çifteçınar 
Sokağı ile Türkan Hatun ·Sokağı arasında uza-

. nır uzun bir sokakdır; Yazmacı Sokağı, Mağa
. zacı Sokağı ve Sıvacı · Sokağı ile dört yol ağız
ları yaparak kesişir (1934 B. Ş. R. Pafta 27 / 

· tcadiye) : yerine gidilip şu satırların yazıldıW . 
sıradaki durumu tesbit edilemedi (Şubat 1967) 

D0NGELEN (Hüseyin Fahri) ._ Zama
nımızın ünlü tanburilerinden, ihya edilen Meh
ter Takımının !ritmik mehter yürüyüşünün 

· mucidi, gün görmüş sanatkar bir İstanbullu 
· sohbet ve meclis adamı, kısa bir_ süre pu İstan

bul Ansiklopedisine kalemi ile yardımda. bulun-
muş dost bir sima; 1898 de İstanbulda Sarı
yerde doğdu, babası uzun zaman İstanbul As
keri Mahbushane müdürlüğünde bu~unmuş ve 
bu vazifede iken 1911 de emekliye ayrılmış bin
başı · İsmail Hakkı Beydir, Annesi Rumelihisar
lı Ülker Hanımdır. Bağçe kapusunda Hamitli-

lSTANBlJL 

ye İhtida.isinde, Yerebatan Rüşdiyesinde, Vefa 
İdadisinde okudu, idadi talebesi ve 18 yaşında 
iken Birinci Cihan Harbi içinde 1916 da ihti
yat zabit olarak askere alındı ve altı aylık bir 
talimden sonra Irak Cebhesine sevk edildi; 
Kut El-Ama.re muharebeleri ve muhasarasın
da bulundu, bu şehrin İngilizler elinden istir
dadında esir edilen .General Charles Towns
hend'in İ~tanbula · sevkinde muhafızlarından 
biri olarak İstanbula geldi, ve İstanbul da Ef -· 
rad ve Zabitan Aile Erzak Komisyonunda gö
revlendirildi; 1918 mütarekesine kadar. bu ko
misyonda çalışarak terhis edildi, ve hemen bir 
tanburi olarak Da.rülfeyzi musiki topluluğuna 
katıldı. 

Musikiye inciza.bi ve tanbura hevesi ço
sukluk çağında başlamışdı, sünnet düğününde 
hediye olarak gelen bir gramofon ile Tanburi 
Cemilin bir kaç plağı Hüseyin Fahriye o geniş 
alemin kapusunu açmışdı; rüşdiye talebesi i
ken Tanburi Hikmet Beyden ilk tanbur ders
lerini almış, idadi de iken ikii'ıci 'saz hocası da 
emekli süvari binbaşılarından ressam ve tan
buri Tahsin Bey olmuşdu. 

Bir sazende olarak piyasa hayatına 1920 
- 19?1 arasında 22 yaşında iken Kuşdilinde 
Hamdi Beyin Gazinosunda çalan ve Kemani 
Menıduh Beyin idaresinde . bulunan saz taki
mında atıldı. O tarihden bu yana ömrü o alemin 

Fahri. Dibıgelen 
(Resim: s. Bozcalı) 



içinde geçmek dedir; çalışdığı yerlerin başında 
Kristal, Panorama, Küçük Çiftlik Parkı, Tepe
başı ve Cumhuriyet Gazinoları gelmektedir, 
1964 de de Kazablankada bulunuyordu. 

Sazendeliği gece işi olmuşdur, memuriyetle
ri de vardır, !918 den 1953 yılına kadar otuzbeş 
yıl Eyyubda ve sonra Sirkecide Askeri Levazım 
Gayri Mamul Anbarlarında bglunmuşdur; 1953 
de İstanbul fethi 500. yılı hazırlıkları arasında 
Mehter Takımını ihya eden General Şükrü Ka
natlı, törenin yapılmasından onbeş gün evvel . 
Hüseyin Fahri Düngeleni bu takıma musiki öğ
retmeni olarak tayin · etmiş, ve sanatkar, _ bir 
yandan seçilmiş neferlere saz ve teganni öğret
miş, bir yandan da o günlerden beri tatbik edi
legelen ritmik mehter yürüyüşünü icad etmiş
dir; kendisi gösterilerde, takımın başında eski 
kıyafet ile elinde hocalık alameti bir tuğ taşıya
rak bulunurdu. Mehter hocalığından 1955 - 1956 
arasında gücenik olarak ayrıldı. 

1926 da Burdur telgrafhanesi müdürlüğün
de bulunmuş bir zatın kızı Bahriye Hanımla ev
lenmişdir. Bu hanını, sanatkarın acı ve tatlı 
günlerinin kırk yıllık şefkatli hayat arkadışı
dır; evladları olma.m.ışdır. 

Fahri Düngelen 1,78 boyunda, güzel yüzlü, 
tatlı dilli, hatır sayar, vefa bilir, rind meşreb 
adamdır; badeye iltifat eder, hatta onu pekse
ver, ve sigara tiryakisidir; bağçıvan denilecek 
kadar çiçek meraklısı, balıkcı denilecek kadar 
hünerli olta balıkcısıdır .. 

Bu satırların yazıldığı sırada Kadıköyürıde 
Cevizlikde Halil Edhem Sokağında kendi milki 
olan evde oturı:nakda idi. 

Dt)"NYA GAZETESİ...::.. İstanbulun halen 
yayınlanmakda olan günlük sabah gazetelerin-

•• 

D'ONYA GAZETESİ 

den biri; 1 Mart 1952 de ünlü gazeteci, edib po
litika adamı Falih Rıfkı Atay tarafından ku
ruldu; 1953 de tanınmış fıkra yazarlarından 

Bedii Faik ile bir ortaklık tesis edildi; 1963 · de 
Falih Rıfkı hissesini Bedii Faike devrederek 
Dünyada sadece başmuharrir olarak -kaldı. 
(B.: Atay, F. Rıfkı, Cild 3. Sayfa 1260; Bedii 
Faik, Cilt 5; Sayfa 2368). 

Bu. gazetenin sahibi B. Bedii Faik ile gaze
tenin yazı işleri müdürlüğüne gönderdiğimiz 
mektublar cevabsız kaldığı için Dünya.da çalışan 
gazetecilerin, ve yazılarını bu gazete ile yayın
layan sanat ve fikir ada~larının. kimler oldu
ğunu tesbit edemedik. 

Aşağıdaki satırları 22 Ağustos tarihli nus
haya atfen kaydediyoruz: 

8 sayfa olarak yayınlanmaktadır. . Baş 

muharrir F. R. Atay'ın makaleleri «Politika» 
başlığını taşımaktadır. 2, 3, 4, 5, 6, 8. sayfalara 
isimler verilmiş Qlup gazetenin çeşidli yazılan 
belli sayfalarda toplanmak istenmişdir; şöyle 

ki: 
2. Sayfa «Düşünce Yorum» ..,..... «Bugünkü 

Dünya bunalımı ve insanlığın geleceği» başlıklı 
eski Bolu milletvekili Fuad Omid'in bir makaa
İesi; «Her .salı» başlıklı Yılmaz Özturia'nın bir 
fıkrası; bir terceme roman ~frikası; «Dışar
dan» başlıklı bir sütunda iki fıkra: Liz'in · ( iinlü 
sinema aktrisi) derdi ve İsveç usulü hırsızlık~ 

3. sayfa «Yurddan ve Dünyadan» - Çe,. 
şidli dünya haberleri. 

4. sayfa «Dünyadan Dünyaya» - Dilnya. 
gazetelerinqen aktarmalar ve Çubuk . resimli 5 

. roman tefrikası. 

5. sayfa «Düşünce Tarih» - Naeid Uluğ'
un «Çanakkale ~ferinin şahikası Anaftı.rtala.r 
Meydan Muharebesi» isimli tarihi tefrikası ve 
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bir terceme roman tefrikası. 
6. sayfa «Olaylar Magazin» - Dünyama

gaz~n ve gazetelerinden resimli aktarmalar. 

8. sayfa «Dünya S_por» - Spor haberleri. 

7. sayfa, diğer sayfalardaki yazıların geri 
kalan kısımları ile küçük haberlere tahsis edil
miş bulunuyordu. 

Dünya Gazetesinin idarehanesi Cağaloğlun
da Narlıbağçe Sokağında 15 numaralı binada 
idi, ve kendi matbaasında basılmakda idi (1967). 

Bürhaneddin OLKER 

DÜRBALt - Asıl adı Ali Bali Ağadır, Fa
tih Sultan Mehmedin İstanbul muhasarası ve 
cenginde bulunanlardan, ni'melce-yş'dendir; Üs
küdarda Dürbali Mescidinin banisi; kabri de 
üsküdarda, Tavukcularda Itriyatcı Ali Beyin 
. dükkanının içindedir. Dürbali adının «Torbalı 

Ali»den yakıştırma olduğunu kaydedenler var
dır. 

Bibi.: E. H. Ayverdi, Fatih Devri Mimlhisi. 

DORBALt CAMİİ SOKAGI - Üsküdarda 
Çavuşdere~inde Dürbali Mahallesi sokakların
dan, Torbalı Sokağı ile Şairuhi Solcağı arasın
da uzanır (1934 Belediye Şehir Rehber~, pafta 
27) . Bir araba geçecek genişlikde, kabataş dö
şeli, dirsekli bir yoldur. Sokağa adınr veren ve 
bu sokak üstünde bulunan mescidden eser kal
mamışdır, fakat adı geçen rehberin paftasında 
yeri gösterilmişdir. Büyüklü küçüklü ahşab ve 
kağir evler arasından geçer; kapu numaraları 
3 - 1'3 ve 2 - 18 dir (Şubat 1963). 

Hakkıı· GÖKTÖRK 

DV-RBALİ MAHALLESİ - Üs~üdarın 

ba Sokağı, Hatmi Sokağı. 

1963 yılında mahalle muhtarlığında B. 
Mehmed Alemdaroğlu (bakkal) bulunuyordu, 
onun verdiği nota göre mahallede 315 ev, 5 dük
kan, 1 eski tekke (Saçlı Ahmed Efendi Tekke
si) var idi. 

Hakla GöKTÜRK 

DÜ'RBALt MESCİDİ-:- Üsküdarda adını 
verdiği mahallede, ve aynı adı taşıyan sokakda 
idi; Hadikatül Cevami şu malumatı veriyor: 
«Banisi Ali Bali Ağa nam sahibi hayırdır ki 
Fatih Sultan Mehmed Han hazretleri ile gelen 
ni'melceyşdendir; merkadi şerifleri Kavu:kcular 
içinde bir mahalli mahsusda ziyaretgah iken 
müruri eyyam ile dükkanlar arasında kalmışdır. 
Mahall~si vardır». Üsküdarlı Vasıf Hiç'in not
larında çok harab bir halde iken meşrutiyetin 
ilanında (1908 - 1910 arasında) yıkdırılmış ol
duğu yazılıdır. Mahalle halkının rivayetine göre 
de, dört kağir duvar üzerine kiremitli ahşab' 
bir çatıdan ibaret Dürbali Mescidi 19'23 ( ?) yı
lında ibadete açık iken harab durumundan ötü
rü kadro dışı bırakılmış, yıktırılıp enkaazı sa
tı_Imış, yeri de her nasıl ise şahıs milki olmuş
dur. 

Ekrem Hakkı Ayverdi ise bu nıescidin yı
kılmasını çok daha yakın bir zamana alıyor, 
«Fatih Devri Mimarisi» isimli eserinde şunları 
yazıyor: «Toygarte_pede bulunan bu mescid 
1950 senesinde yıkılmış ve arsası satılmışdır .. ». 

. Mescid 1934 Belediye Şehir Rehberinde de gös
terildiğine göre Vasıf Hiç'in hedim tarihini 
1908 - 1909 arasında kaydetmesi hatalıdır. 

Hakin GöKTORK 

en eski mahallelerinden-biridir, adını Fatih Sul- DÜRBİNOGLU - Geçen asırda yaşamış 
tan Mehmed devrinde yapılmış Dürbali Mesci- bir bestekar ve sazende; Ayvansarayın Lonca 
dinden almışdır; 1934 Belediye Şehir Rehberi- çingenelerinden olduğunu tahmin ediyoruz (B.: 
ne göre Bülbül deresi ve Çav:ıi.şderesi arasına · · Ayvansarayda Lonca, cild 3. sayfa 1'644); asıl 
düşer (adı geçen rehberde _pafta 27);. Toygar- adı bilinmiyor; Haşim Bey, kendi adına nisbetle 
hamza Teı:ibel Hacı Ahmed, Solak ,.Sınan · ve anılan meşhur mecmuasında bu Dürbinoğlunun 
tnkilab mahalleleri ile çevrilmişdir, sokakları arezbar faslında bestelediği bir şarkısını kayde
şunlarıdır: Selamsız Caddesi, l{evakibzade Çı~- diyor; şarkının güftesi Vehbi Efendinindir: 
mazı, Solak Çıkmazı, Koltukcu Musa w Soka~, 
Hacı Mutsalip Sakağı, Torbalı Sokagı, · Ha~ıl 
Efendi Çeşmesi Sokağı, Toygar Ha,,mza- Sokagı, 
Dibeki Ahmed Sokağı, Kuşoğlu Yokuşu, Zen
ciler Sokağı, Dürbali Camii Sokağı, Himmetba~ 

Mutrib yine bir nağme serigaz iderek_ gel 
Ahengi def ü niyini demsiz iderek gel 
Uşşaka neva sene hem iigaz iderek gel 
Gerdan kırarak salınarak naz lderek gel 
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Teşrife bulunmazsa eğer gündüze imkan 
Akşama karib olsun aman ey mehi taban 
Yüz sürsün ayağın tozuna Vehbü nalan 
Gerdan Iararak salınarak naz iderek gel 

DÜRDANE (Çengi) -· Geçen asrın büyük 
kalender şairlerinden Enderunlu Fazıl Beyin 
(B.: Fazıl Bey, Enderunlu) bir gazel ile övdü
ğü bir rakkaase (B.: Çengi, cild 7, sayfa 3840): 

Gülerek raks iderek her yine 
Çıkılı ol ~ngi kızı meydiine 

Ele almış yine · çarpiresini 
El aman böyle gerek cinine 

Ne ace'b raks ideyor seyr eyle 
Sabra takat mı kalur insine 

Nağmesin mutrib unutdu göricek 
Sazları oldu dabi mestine 

Yerdedir havf ile çeşmi neyzen 
Yüzüne baksa olur divane 

Ruhi zihisı güzel ~eşmi güzel 
Kadi balisı, güzel pürdine 

Gamzesi akl alıcı mahremi riz 
. İşvesi can verici bigİane 

Fazılı haste dili atma sakın 
Nazeninim güzelim ya.bine 

1 

Gazelin altıncı beytindeki «Dürdane» ismi, 
şair tarafından övülmüş rakkaaseye «İnci da.
nesi» anlamında sıfatdan ziyade bir has isim 
olarak manalı, ve yakışık almakdadır. 

Hüsnü KINAYLI 

DÜRDANE (Çengi) - Geçen asır sonları-. 
· na doğru İstanbulun namlı çengilerinden bir 
kıbti kızı; Üsküdarlı halk şairi Aşık Razi tara
fından bu kızın bir gönül macerası manzum ola
rak anlatılmışdır. Zabit veya nefer, gene ve gü
zel· bir fransız gemicisine aşık olmuş, fakat iki 
köçek oğlan kardeşinin kendisine tercih edil
diğini gören çengi kız bir gece Halicde kendi
sini denize atarak intihar etmek istemiş ise de 
bindiği kayığın kayıkcısı tarafından kurtarıl

mışdır. Yarı mizah yollu yazılmış manzume şu-
dur: " 

Babası zurnacı anası çengi 
Çümlenin malumu Loncıı ~henp 

İki köçek oğlan kardeşi vardır 
Ananın babanın ablanın dengi 

Dürdane esmerin güzeli ahu 
Oğlanlar andırır yavru pelengi 

Topuklu İboyla Karakız Receb 
Şahin başda hüsni ş~ab çelengi 

Siyehçeı'de kıbti müzehheb teni 
Menektje mor zanbak gözlerin rengi 

Bellerinde birer hençeri piilad 
Tiri müzgin ile muhabbet cengi 

'Ü'ç kardeş çıkdıkda meydim raksa 
.. Lal ider. tevsimde görse Ferhengi 

Cümle uşşakının gözden gönülden 
Süngeri vasi ile silerle jengi 

Ah kim Dürdanemhı derdi büyükdiir 
Sever bir gemici civan frengi 

Gel göi'ki ol seyyid tevcih eylemiş 
Biriderlerfne gönül tüfengi 

Napolyonlar atar nişangibıııa 
Kaybedüb meclisi meyde direngi 

Kiğıdlıane Göksu germabe hotel 
Gezdirir o iki kara pelengi 

Na murad na ümid- giryanü nalin 
Kasd etti canına Dürdane Çengi 

DÜRDANE (Kaçakcı) - Hicri 1306 (mi
ladi 1888 - 1889) da kanlı bir vak'anın kahra
manı olmuş tütün kaçakcısı bir kadın, o tarih

. de henüz 18 yaşında ve son derecede güzel, gaa
yetle dilbaz, pervasız, korkusuz bir kenar ma-

. halle yosması imiş. Genç bir arabacı olan kocası 
tütün kaçakcılığında yakalanıp hapse mahkum 
olunca yatalak kaynatasına, ihtiyar kaynana
sına, ve nihayet kendisi ile kundakdaki bebeğine 
bakabilmek için geniş bir kaçakcı şebekesi ara• 
sında kocasından boşalan yeri almışdı. ve altı 

ay kadar Mardivenköyü ile Üsküdar arasında, 
kucağında bebeği ile kolcuların dikkatini çek
meden gidip gelmiş, kaçak tütün taşımışdı, ve 
her seferinde 10 okka tütünü, koynunda ve ço
cuğunun kundağında rahat rahat taşımışdı. · 

Bir seferinde 20 okkalık bir malı Merdiven
köyünden alıp Üsküdara götürmesi icabetti, ve 
bu iş için ilk defa olarak çocuksuz yola çıkdı. 
Tütünlerin hepsini bir kundak bebeği şekline 
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sokarak yalancı çocuğun yüzünü de bir dülbend 
ile örtrnüşdü. Merdivenköyünden ortalık karar
dıktan sonra yola çıkmış, Dürdaneyi korumak 
için Kürd Halil adında birini de yanına katmış
lardı. Aslında şaki tiynetli olan Halilin genç 
kadında gözü varmış. O zamanlar o havilide bü
yük bir beylik orman vardı. Halil kestirme yol
dur diyerek Dürdaneyi ormana sokmuş ve ora
da bıçağını çekerek ölüm tehdidi altında genç 
kadına tecavüz etmiş. Ertesi sabah kaçak tütün
lerle perişanbir halde evine dönen gi,izel ka
çakcı, başından geçeni kaynanasına olduğu gibi 
anlattıktan ~sonra ondan mahbushanedeki koca
sının tabancasını almışdı. Bir hafta on gün ka
dar sonra da yine Merdiven Köyüne geİmiş. Ka
çak tütün paketlerinden bir kundak çocuğu da
ha yapılmış ve genç kadın: «Geçen sefer Kürd 
Halilin arkadaşlığından pek memnun oldum, 
bu sefer de onu isterim .. » demişdi. Kendisini 
genç ve güzel kadına beğendirmiş olduğunu zan 
eden şaki bu sefer yanına uygunsuz güruh.undan 
Parlak Hasan adında genç bir bostan yanaş
rnas~nı da almışdı. Dürdane Kürd Halile karşı 
küskün görünmediği için artik bıçak çekmeye, 
ölümle tehdide lüzum görülmeden eğlenebilecek
lerini sanan iki hayta, beylik ormanın can soh
betine elverişli ıssız bir ye~ine geldiklerinde 
Halil: «Haydi bakalım Dürdane .. feraceyi çıkar 
at da muhabbete başlayalım!» demiş, Kundak 
çocuğu şeklindeki tütün dengi Parlak Hasanın 
kucağında imiş, Halilin elinde bir muşamba fe
ner varmış, ormana girerler iken söndürmüş. 
Zifiri karanlık, öncie Halil, ortada Dürdane, ar
kada Hasan, elele tutuşmuş ol~rak yürüyorlar
mış. Kürd Halil durup da kadına yukardaki 
sözü sarf edince Dürdane feracesini çıkarıyor
muş gibi yaparak tabancayı çekmiş ve hemen 
burnunun dibindeki Halinin beynine boşaltmış, 
o yere devrilirken neye uğradıklarını anlayama
yan Parlak Hasanın göğsüne de iki el ateş et
miş. Kürd de oğlan da o anda ölmüşler. Dürdane 
gayet soğuk kanlı el yordamı ile arayıp buldu
ğu muşamba feneri yakmış, ve kaçmamış. Kun-
dak çocuğu şeklindeki tütün denginin üstüne 
oturarak fenerin cılız ışığında ölüleri seyretmiş. 
Silah seslerine koşan orman bekçileri genç kaa
til kadını fenerin ışığı Ue kolayca bulup yakala

mışlar. 

Bu vak'a Merdivenköyünde ve ·osküdarda 

o kadar derin akisler yapmışdır ki Dürdaneden 
yıllarca bahsedilmişdir. 

Bir namus intikamı yolunda iki kişi öldü
ren Kaçakcı Dürdane cinayetini işlediği anda 
tecennün etmiş, bir müdet Toptaşı Timarhane
sinde '. yatmış, zararsız deli olarak ailesine tes
lim edilmiş. Dört beş yıl kadar yaşamış, ve ken
disini hep erkek bilmiş, saçlarını kesmiş, koca
sının poturunu cebkenini giyer, başın~a- fes so
kaklarda dolaşır, kimsin diye soranlara: «Ba
na Kanlı Acem Ali Bey derler!» cevabını ve
rirmiş. Bahtsız kadının o devrin büyük halk ro- . 
mancısı Ahmed Midhat Efendi «Dürdane Ha
mın» ismindeki romanını okuyanlardan olduğu 
anlaşılıyor (B.: Dürdane Hanım). 

DÜRDANE (Oyacı) - Geçen asır sonla
rında Üsküdarda yaşamış, hem kendi güzelliği, 
hem de işlediği gaayetle sanatlı oyalarının gü
zelliği büy-ük şehir İstanbulda şöhret olmuş bir 
kız; !876 Türk - Rus harbinin. Bulgaristan 
muhacirlerinden KızanJıklı idi, babası . çıkırıkcı 
esnafındandı, Üsküdarda Büyük Hamam civa~ 
rında otururlar, anası Fatma Dudu da o hama
mın kadınlar kısmında natırlık yapardı. Dür
dane bir şöhret olduğu zaman çocuk sayılacak 
yaşda idi, fakat oyacılıkda bir deha idi; işledi

ği oyaları bilinen motiflerden, şekillerden almaz, 
· oya motiflerini icad ederdi; oya, başda ipek 
gelmek üzere çeşidli iplikle yapılır iken bu sa
natkar kız· incecik altın ve gümüş teller hatta 
saç kılından bile oya işlemişdir; her hafta başın
da Bedestende müzayede ile sattırdığı oyaları
nın isimlerini de· kendisi koymuşdur. Tersaııe 

çavuşlarından Himmet adında çok güzel bir de
likanlı ile evlenmiş, namuskarane ve zengince 
bir esnaf hayatı sürerek yaşamışlardır. Üskü~ 
darlı halk şairi Aşık Razınin bu kız şanında şi
rin bir destanı vardır; destanın son kıt'ası Dür
dane ile Himmet Çavuşun hicri 1297 (M. 1880) 
yılında evlendiklerine tarihdir; tarih mısraı kız 
ile oğlanın yaşları tutarı ile tamiyelidir.» 

Güzellerden sorar isen sen lbize 
Bir kız bildim bin içiıide bir dane · 
Oyacıdır ol duhteri pakize 
Çıkırıkcı Abdi kı,zı Dürdane 

Dürdanenin oyalan bellidir 
Jlas ipekle altın gümüş · tellidif 
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Bir arşını çil kuruşdan eDidir 
Nam vermişdir koskoca Bedestane 

«Civaııkaşı»t «Kızperçeınıi,., «Aldudak», 
«Narçiçeği», «Mormenek!şe», «Dişbudak», 

«Şeytanyolu», «Çarlafelek», «Fırıldak», · 
Oyalarnın ismi belki yüz dane 

Oyasından güzel o gül goncesi 
Bahtı açık doğmuş Kadir Gecesi 
Natır Fatma anası hem hacesi 
Gamzeleri talimlidir mestane 

'Büyük Hamam arkasında hanesi 
Ol duhteri pakizenin lanesi 
Yüzden artık oğlan var pervanesi 
Tarif idem onları da rindane 

Çulha dülger manav saka ya berber 
Yôsifi Mısriden verirler llıaber 
Pelenk misil şahin misali dilber 
Talib olmuş oyacıya merdane 

Oyasını görınüs de bir beyzade 
Aşık olmuş nakkaaşı perizide 
Hafta başı daim varır mezide 
Yazam ben de dcerayı destine 

Bıçkın kopuk hineberdus · külheni 
Çul çaputdan don ile pi;iheni 
Anlarda da vardır öyle albeni 
MqJ. çeler itler şehlevendane 

Kiminde kaş göz ile perçem kikfil 
Kimi dile gelse ınisiali bülbül 
Kiminin gözleri güler de gül gül 
Kimi topuk vurub '\lıkmış meydane 

Şöyle yazmış Levhimahfuz kısmeti 
Agah olun ey Muhammed 'Ümmeti 
Yosmam sever Tersaneli Himmeti 
Filiz Çavuş dirler gü1i handane _e 

Karadeniz yalısının uşağı 
Güzel formasında alfur · kuşağı 
Yaşın biçdim yirmisindan aşağı 
Tarihini tahrir ile destine 

Şehri İstanbula ideyim ilan 
Yaşlan tarihi koyar meydane 
Kız ondört yaşında ondokuz oğlan 
«Himmet Çavuş sinesinde Dürdane» 

1264 + 33 = 1297 ( M. 1880) 

Vis~f HİÇ 

«DÜRDANE HANIM» - Ahmed Midhat 
Efendinin bir romanı; Tercemanı Hakikat Ga
zetesinde tefrika edildikden sonra hicri 1299 
(M. 1882) de kitab olar~k neşredilmişdir. ;Mu-

harrir romandaki vak'anın zamanını kesin ola
rak göstermiyor: «Ne çok eski, ne de dün veya 
evvelki gün denilemez .. » diyor. Vak'anın büyük 
kısmı da köyün adı verilmeden Boğaziçinde ge
çiyor. 

Kibar bir ailenin evladı toy ve hoppa, ço
cuk sayılacak yaşda bir genç kız olan Dürdane 
I:Ianım'ın yakışıklı ve kibar bir delikanlı Mer
gub Bey ile olan muaşakasının hikayesidir. Ge
celeri yalıdaki ya tak odasına aldığı Mergub 
Beye, igfal edilmeden, oğlana aşırı iştiyakı do
layısı ile teslim olan Dürdanenin hamile kalma
sı üzerine kurulmuş entrikalar, o eski devir için 
de, ondan sonrası için de toplum hayatı düzeni
mize aslaa uymamaktadır. Muhayyilenin zoraki 
gayreti ile zincirleme sıralanmış soğukluklar 

fantezisidir. 

Bu romanın Ulviye Hanım isminde en en 
ön planda bir kahramanı ise, genç ve güzel bir 
dul, kıyafetini tebdil ederek Acem Ali Bey adı 
altında .dolaşır, meyhanelere girer, yankesiciler, 
hırsızlar, ~avunacılarla konuşur, yarenlik eder; 
bu arada, Çerkes Sohbet adında ve otuz beş ya
şında bir ma vunacı ile senli benli dost olur; ma
vunacı Sohbet, tazelik zamanında kendisine göz 
koymuş bir adamı öldürmüş bir kaatildir; bir 
esmer güzeli olan Acem Ali Bey (Ulviye Hanım) 
müdhiş mavunacı ile adi bir otelde aynı odada 
yatacak kadar cüret'et, cesaret sahibidir; sekiz 
on mavunacıyı, hamlacıyı ve hammalı bir !cav
gada birer birer yere çalarak çil yavrusu gibi 
dağıtacak kadar da pençe ve bazu kuvvetine sa
hib aiib bir tipdir. Acaibliğinden sarfı nazar, 
bu halleri ile Ulviye Hanım (Acem Ali bey), 
müslüman fahişelerin bile sokağa örtü altında 

· çıkdığı o devir için, islim edeb ve akidelerini 
ayak . altına almış bir facirei kifiredir ki, o ha
yatı sürebilmek için bir kadının cesareti aslia 
düşünülemez, ancak tecennün etmiş olması şart-
tır. · 

Elektriksiz, hatta petrol lambasının bulun
madığı İstanbulda, iki mikrofon ile aralarına 
gerilmiş bir telden ibaret ve durduğu yerde 
devamlı faaliyet halinde bir de telefon vardır 
ki, «Hacei Evvel», Başöğretmen gibi pek şerefli 
bir lakab taşıyan Ahmed Midhat Efendinin 
fenni bahislere sardığı merak ile bilgiçlik iddia
l;:ı,rımn eseri l>ir maskariı.lıkdır. 
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Dürdane Hanım romanının kıymetli yerleri 
de vardır. Mesela Galata.da büyük bir gedikli 
meyhanenin tasviri, muhitinde tehlikeli bir kaa
til olarak tanınmış bir mavunacı ile dilber ve 
zengin bir delikanlının adi bir otelde içkili gece 
yatısı alemi, bir paşa yalısındaki selamlık ha
yatı gibi, XIX yüz yıl İstanbul hayatı..,dan ilgi 
çekici sahnelerdir. Otel alemi sahnesinde de 
genç beyin romanda olduğu gibi bir düzmece er
kek değil, hakiki erkek olması şarttır. 

Bu romanın okuyucularından biri, yine 
Dürdane adında bahtsız bir genç kadın olmuş
dur (B.: Dürdane; Kaçakcı). Hakiki hayatdan 
büyük bir roman konusu; tecennün ettik
·den sonra erkek kıyafeti ile ve « A c e m 
A l i B e y » . adı altında-- dolaşan bu ka
dının hayatıdır: Hepsi pek yaman tütün ka
çakçıları; d e v l et içinde devlet Reji İda
resi, o idarenin kolcuları, kahvehaneler. meyha
neler, sabahcı hamamları,_ apaşlar, haneber
duşlar, bıçkınlar, şıkırdımlar, oteller, bitirim 
yerler, timarhane, kaçak tütünlerden savrulan 
dumanlar arasında bir macera filmi konusu
dur. Bir gece bir ormanın zifri karanlığı içinde 
"iki haytayı öldürmüş ve kendisini erkek zan 
eden bir deli kızın hayatı: .. 

DÜRDANE HANIM (Şamlı) Geçen 
asır sonlarında yaşamış namlı bir fahişe; gaa
yetle iri yan, dev anası gibi bir arab karısı idi, 

·. Hasköyde meşhur Hasköy Hamamının külha:n 
kapusu karşısında bir konakda tururdu; baba
dan, sülaleden kalma emlakinin geliri ile geçi
nir, atı arabası, uşakları olan pek şatafatlı, tan
tanalı ve zamanının en şık, en süslü yosm·ası idi. 
Başı darda olanlara faizsiz, karzi hasen yolu i!e 
para verir, bundan dolayı da ahvaline göz yu
mulur, hiriıa.ye görürdü. 1315 (1897 - 1898) de 
ölmüş ve Kasımpaşada Kulaksız mezarlığına · 
defnedilmişdir. Ölümünde Üsküdarlı halk şairi 
Aşık Razi tarafından şu manzume ile lıivceuil
ınişdir:. 

Şamlı Dürdane Hanım şöhreti tutmuş şehri 
Mühmel gariban civan kırkdan artık şevheri 

Div hey'et bir kart karı idi ka!bhei zi'ba 
On ere meydan okur o bi bikii muhiba 

Ebriileri haspanın lilall ef'ü siyeh renk 
Müjpru dahi akreb her an imidei cenk 

' .~-

Çekerek pırpırldan şöyle eşbeh civam 
Ya. kayıkcı ya hammal kopuk bir daltabanı 

Eline düşer ise olsa da Zali zenian 
Döner kiraz sapma üç günde taze civan 

Oynaşı şehbazı,nı ısınp vahşet ile 
Aıudei hun olur lehleri dehşet ile 

Sebe'bi mevti anın şıkırdım cevri imiş 
Namı · şiniyle maruf Kızanlıklı Kız Memiş 

Red eylemiş daveti aç çıplak oğlan iken 
Olmuş harimi dilde bir şereri siizefken 

! -;•,•>· 

· -- · Aşkbazlığın dotrusu takdirle anmak gerek 
Can vermiş son deminde Meıniş Memiş dJyerek 

Tas tarağın topladı üçyüzonbeşde hele 
Tabutu nerde ise dam olurdu bir file 

Koşdular son hizmete bakmayub para pula 
Dört zeberde.st uşakla düşdü omuzda yoia 

' 

Yine Aşık Razinin :rivayetine göre . oynaş
ları delikanlıları önce Hasköy Hamamına getir
. tir, orada bir ala yıkattıkdan sonra külhan ka
pusu yolu ile konağına aldırtır imiş. Razinin ev
rakı metrukesi arasından bu hamın şanında «Ki
tabei sengi mezarıdır» diye bir manzume daha 
çıkmışdır, yarım kaldığı görülen bir yazıdır, 
hakikaten mezar taşına geçirilmiş midir bile
meyiz, Kulaksız- Mezarlığında kabri bulunama
dı: 

Hu dost 
Kırk gün günahkir bir gün tevbekir · 
Hali aşikar işte bu nip.r 

Şamlı Dürdane elde peymine 
Göçdü mestine ne. lazım inkAr 

Oynaşı en az pırpın lıayllllll 

Kırk nefer şehlıaz ile dilfikar· 

Ak keten 'başı yetmişken yaşı 
Bir keman kaşı eylerdi şikar 

Ey zair, kul ,günahsız olmaz, !bati Hakdan gizlen
mez, bu sengi mezara ibretle nazar eyle ki b11Dda 
medfune Dürdane· Hatunun başından kırk nikah geç
mis olub hatun kırk nefer şehba,-Jarma doyamayub . 
ahlı· delikanlı cevrü cefası ile terki dağdağai hayat 
eyledi, müznibenin ruhi içün merham'eten elf~tihaı 
sene 1315. · 

Razi diyor ki: «Kaptanın Ziya diye meş
hur İmam Ziya ki eyyamı nevciva.nisinde orta 
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oyununda zenneye çıkardı, bu Dürdane Hanı
mın daim eli altında idi; Dürdane getirilen oğ
lanı camehabına almadan imam Ziya konakda 
hazır olub akdi nikah eylerdi, delikanlı· üç gün 
beş gün konakda mihman olub hanım tarafın
dan azad edilecek oldukda hanımı tatlik ider ve 
hediyesin alub giderdi, anın içindir ki başından 
kırk nikah geçdiğini işareteyledik: 

İşimiz subh ü mesa cümi ü hata 
Mülketi can ü dile verdi fena 
Garki isyan olmuşam iğfir lena 
Rabbena ya Rabbena fağfirlena». 

. Vas1f HİÇ 

D0RDANE SOKA(a - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Anadoluhisannda Yeni
mahallenin sokaklaıjından, Nişangah Caddesi 
ile Yenimahalle ·Kuyu Sokağı arasında bir ara
lık sokakdır (1934 B. Ş. R., Pafta 25); yerine 
gidilip şu satırların yazıldığı s\radaki durumu 
tesbit edilemedi (Şubat 1967). 

D'ORDER (Baha)·~ Maarifci, m~harrir;. 
1912 de İstanbulda doğdu; Ahmed Hulusi ·Bey 
ile Şamile Hanımın, oğludur; Akşemseddin ilk 
okultında okudu; 1930 İstanbulörğetmen oku
hından diploma . alarak pek gene yaşda ilk 
okul öğretmenliği ile me.slek hayatına atıldı 

(1930 - 1936); fakat tahsil yolundaki aşkı onu 
tekrar talebelik hayatına sevk ederek- !938 
de Ankara Gazi Terbiye Enstitüsünü, 1950 
yılında da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa
kültesi Felsefe Bölümünden diploma alarak 
orta öğretim muallim kadrosuna geçdi. 

1942 - 1944 arasında orta okul müdüı.'iii
ğü, 1944 - 1947 arasında İstanbul Maarif Mü
dürü Muavinliği yapdı; 1'944 - 1947 arasında 
ayni zamanda İstanbul Lisesinde de- Edebiyat 

· muallimi oldu; 194 7 de Eğitim EnstitüsU Ede
biyat Muallimliği ile müdür muavinliğine tayin 
edildi; bu sırada · üçüncü bir tahsil hamlesi ile 
1950 de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül
tesi Felsefe Bölümünden diploma aldı; 1950 
de Ankarada Maarif Vekaleti Orta öğretim şu
be müdürlüğüne tayin edildi, muallimliği ida
reciliğe tercih ederek aynı yıl içinde İstanbul 
Eğitim Enstitüsündeki görevine döndü; bu sa
tırların yazıldığı sırada (1962), ayni - işinde 
idi. 

Muhtelif tarihlerde Cumhuriyet Geneler 

Mahfilinde, Amatör Tiyatro Kulübünde, Halk 
Evinde, Türk Kültür Derneğinde çalışmış, Sen
jorj Avusturya Erkek Lisesinin de Türk mü
dürlüğünü yapınışdır. Türk Dil Kurumu yöne
tim kurulu üyesidir. 

Eserleri: Okul piyesleri ve ilk okul öğren -
ci hikayeleri (Bir Cesaret Rekoru,- Kürsüden 
Uzakda, İsimsiz Facia, Tahta Adamlar, Kör 
Kuyu, Küfeci) ; «Şairler ve Edibler» (Orta 
okullar için el kitabı) ; «Halide Edib ~dıvar 
ve Eserleri» (Etüd); «Namık Kemalin roman
ları» (Etüd); ~Okul Antolojisi» (El kitabı; 

Mustafa Nihad ile müşterek); «Ahmed Mid
hatın bir hikayesi» (Ali Erbaa ile müşterek); 
pek çok okul kitabı v~ öğretmen kitabları, «Türk 
Tiyatrosu Ansiklopedisi» (M. Nihat Özön ile 
müşterek). 

Bibl. : Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

D'ORİYE SOKA-0-1 ~ 1934 Belediye Şe
hir Rehberine göre Haliç boyunda Balatda Ba
lat Karabaş Mahallesi yollarından; Kürkçü
çeşmesi Sokağı ile Mahkemealtı Caddesi ara
sında uzanır, Kamış Sokağı ile kavuşağı var
dır ve üzerinde Tavukçu Çıkmazı adı ile- bir 
çıkmaz sokak vardır (1934 B. Ş. R. Pafta 8/ 
11'3; yerine gidilip son durumu tesbit edile
medi (Şubat 1967). 

DÜRRI - On altıncı asır şairlerinden; 
aslı Üsküblüdür, İstanbulda. yerleşmişdir; laü
bali ve kalender meşreb bir zat olub ömrü 
boyunca yoksulluk, sıkıntı çekmiş, fakat kim
seye minnet etmemiş, «iki akçeyi bir yere bağ• 
layamamış» olduğu halde haline kanaat et
mişdi Şu iki beyiti kendini tasvir yolunda ya• 
· zılmışdır: 

Ey hace fakrü fakemiz mülk ü ganaye vermeyb: 
Bu köllme şalü hırkamız atlasu kaba.ye vermeyiz 

* Ne bilsün lezzeti fakrü fenayi malü cah ehli 
Bu zevld gel kanaat kuşesinde merdi hakdan sor 

Tek şikayetinin de bir sine bülbülü yold2.., 
şının cevrü cefası, vefasızlığı olduğu şu bey• 
tinden anlaşılıyor: 

Sen gidersen senin ardınca gözüm yaşı gider 
Müşkil oldur ki kişi kalır ve yoldaşı gider 

Latifeye ve hicve de meyletmişdir. Zeıı 
gin bir adam şiir yazmaya hevesli olub şiir-
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!erinde «Cülabi» mahlasını kullanırdı. Cülab, 
gül suyu ve şeker ile yapılan şerbetin adı idi 
ve bilhassa yazın kar ile soğutulurdu; yaz gün
lerinde İstanbula kar, Bursada Uludağdakl 
kar kuyularından «Buz Kayığı» denilen husu.
si kayıklarla getirilirdi, ve su, şerbet soğut

mak için ancak zengin konaklarında bulunur
du. Bunaltıcı bir temmuz sıcağında kalender 
Dürri zengin Cülabiden şu cinaslı beyit ile kar 
istemişdi: 

Bre Cülabi gel ihsaw tam et 
Karından isteriz in'amı ·am et 

Bibl. : Latifi, Şuera Tezkiresi. 

DÜRRI - Onsekizinci asır şairlerinden: 
asrın i~k yarısında yaşamış ve bilhassa Üçün
cü .Sultan Ahmed zamanın, Lale Devrinin seç
kin simalarından olmuş; gazeller, kasideler 
yazmakla beraber büyük şöhretini tarihcilik-: 
de yapmışdır. 

Asıl adı Ahmeddir. Van'lıdır; ilk tahsili
ni memleketinde yapmış, gene yaşında lstanbrt".' 
la gelmiş, katiblik ile, Divanı Hümayuna gir
miş, zekası, güzel yazısı, edebi kültürü, ana dili 
gibi farsca bilmesi ile derhal iıazan dikkati 
çekmiş, devrinin ricalinden, vezirlerinden ilti
fat ve himaye görmüş, Divanı Hümayun kfi.. 
tiblerine verile gelen memuriyetler yolunda süi:' -
atle yükselmiş, hicri 1132 yılı sonlarında (mila• 
di 1720) lrana elçilikle gönderilmişdi. Hayatı 
hakkında başka . bilgi edinilemedi. 

Üçüncü .Sultan Ahmedin Filikai Hümayu
na yazılan ve mesire çadırına işlenen tarih man -
zumeleri bu şairin idi (B.: Ahmed III. ün Çadı
rı; Ahmed ili. ün Filikası; cild 1, sayfa 298 ve. 
299) . Aynı padişahın sakal saldığında da şu 

tarihi söylemiş ve zamanında çok beğenilmişdi: 

Değil hattı lhıiimiyun kıl kalemle katibi kudret 
Cemili pakinin icmalin etmiş bir yere tafsil 
Utarid levhi mihre Dürriyi yazdı bu tarihi 
«Cemili Ahmediye saldı siye şehperi · Cibril» 

1115 (M, 1703 • 1704) 

Bibl. : Salim, Şuera Tezkiresi. 

DÜRRİ BEY ,Hazineli) - On sekizinci 
asırda Birinci Sultan Abdülhamid zamanında 
bir Enderunlu; aslı Tay Kabilesinden bir arab 
olub pek küçük yaşda köle olarak Rikab kay
makamlığında bulunmuş Silahdar Mustafa Pa-

şa adında bir zata gönderilmiş, ,o da bu arab 
çocuğunu tebenni ettikden sonra hizmet ve 
tahsil. için padişah sarayına vermiş. Enderunda 
Hazine koğuşunda bulunan Dürri Bey, Kiler 
Koğuşundan Yakubağazade Kahveci Ahmed 
Ağa adında çok dilber bir gence yakın alaka 
göstermiş, bazı kıymetli hediyeler vermiş, fa
kat bu yakınlık sarayda çirkin dedikodulara 
yol açmış, pek çok emsali gibi şiir ile meşgul 
olan Dürri Bey padişahdan şu manzume . ile af 
dilemişdir: 

Aya ne idem ol şehi hiibane hediyye 
Bu tuhfei canım ola canine hediyye 

Biisi piyi gülbiiyine nola virse ~sat 
Bir lutfi azimdir kıi bu kurbane bediyye 

Evladı arebiın . Tayi aşk ile perverde 
Bir kulwıun ahdi iken sen Hine hediyye 

Beni af it paldişebim divanei aşkım 
Mfı,n ol · şuha bedeldir rindine .hediyye 

Hak zati hümliyunu daim ide amin 
Dürri bu duadır hele şahine hediyye 

önce hoş görülmüş, fakat bir müddet son• 
ra Dürri Bey, haysiyeti rencide edilmeden sa
raydan çıkanlmışdır; Yakubağazade de m.em
leketi olan Susurluğa, dayısının yanına gönde
rilmişdir. 

Bibi. : Ati, Erderun Tarihi; Selim, mecmua. 

DÜRRI MEIIMED EFENDİ - On seki
zinci asrın ilk yarısında Birinci Sultan Mah
mud devrinin şeyhülislamlarından, Osmanlı 

§eyhülislamlartnın altmış ikincisi; ulemadan 
İlyas Efendi adında bir zatin oğludur; baba 
mesleğini tutarak i!miyeye intisab etmiş, muh
telif medreselerde müderrislik yapmış; Haleh 
kadısı, 1121 (M. 1709) de Mısır kadısı, t132 
(M. 1719 - 1720) İstanbul kadısı, az sonra Ana
dolu kadıaskeri, Rumeli kadıaskeri olmuş, 1147 
(M. 1734) de İshak Efendinin yerine Ş'clyhÜl
islam olmuşdur. İlmiyenin bu en yüksek nia'." 
kaamında ancak bir yıl kadar kalabildi; bilgili. 
yetkili bir zat olduğu halde hasta ve alil olma
sından ötürü . şeyhülislamlık vazifesini hakkı 
ile yapamadı, fetvalara imza atacak mecali .ol• 
matlığından mühür basmasına izin verildi, •bu 
suretle de şahsından istifade edilemeyeceği an
laşılarak vazifesinden af edildi. Üsküdardaki 
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konağına çekilen Dürri Mehmed E:f endi 1149 
(M. 1'736 - 1737) orada vefat etti; kabri Kara
caahmed _ ;s:ıezarlığındadır. 
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Dürri Mehmed Efendinin bir fetvası 
(İlmiye Salnamesinden) 

Kendisinden sonra evladı ve ahfadı ilmiye
nin kibar bir ailesi olarak «Dürrizadeler» diye 
tanınmışdır, ve Dürrzizadelerden şeyhülislan1 
gelmişdir: Dürri Mehmed Efendinin oğlu Mus
tafa Efendi (B.: Mustafa Efendi, Dürrizade), 
Mustafa Efendinin oğlu Ataullah Efendi (B.: 
Ataullah Efendi; Dürrizade Mehmed, C. 3, S. 
1258), Mustafa Efendinin oğlu Mehmed Arif 
Efendi (B.: Mehmed Arif Efendi, Dürriza,de), 
Mehmed Arif Efendinin oğlu Abdullah Efendi 
(B. : Abdullah Efendi, Dürrizade) ; ve son Os~ 
manlı padişahı Altıncı Mehmed Vahdeddinin 
şeyhülislamı Dürrizade Abdullah Efendi (B.: 
Abdullah Efendi, Dürrizade, cild 1, sayfa 39). 

DÜRRIZADE KONAÖI - XVIII. Yüz yıl 
başında Şeyhülislam Dürri Mehmed Efendi ta.• 
rafından yapdırılmış Doğancılar semtinin Üs
küdarın en meşhur ve en büyük eski ahşab ko
naklarından biriydi; -:t:ıek çok emsali gibi bir 
resmi yokdur. Bu meşhur konak geçen asır or-

talarma kadar durmuş, sonra istimlak edilerek 
yerine «Paşakapusu» diye meşhur Üsküdaı
Müşürlüğü dairesi yapılmışdı ki. bu isim Do
ğanciların o noktasına da isim olmuşdu. Paşa
kapusu da 1919 da içinde İngiliz işgal kuvvet
lerinden bir kıt'a otururken yanmış, bir par
çası kurtulmuşdur ki zamanımızda Üsküdar 
Paşakapusu Ceza Evi binasıdır. 

Bu konağın son sakinlerinden biri Dürri 
Mehmed Efendinin ikinci kuşakdan torunu 
Şeyhülislam Abdullah Efendidir. Bu Abdullah 
Efendi B.: Abdullah Efendi, Dürrizade, cild 1, 
sayfa 39) serveti, vekaarı ve sofrasının zen• 
ginliği ile meşhurdu, Vakanüvis Abdürrahman 
Şeref Bey bu konakda geçen bir olayı şöyle an
latıyor: «İkinci Sultan Mahmud ve vükela (o 
zamana göre kabine erkanı, bakanlar) bir ra
mazan akşamı ansızın Ü sküdarda Dürrizadeye 
iftara gitmişler, Efendi -de o sıralar Şeyhülis
lamlıkd~n azledilmiş bulunuyormuş; Efendi 
kahyasının fevkalade telaş ettiğini görünce: 
- Telaş etme, telaş etme!.. Benim soframı e
fendimize (padişaha), haremin sofrıı,sını da vü
kelaya çıkarın, maiyetlerin4e bulunanları da 
sen idare ediver .. demiş. Ve hiç sıkınılmamış .. 
Dürrizadenin mutfağında· her akşam 40 - 50 .. 
tabla yemek çıkarmış. Hatta Sultan Mahmud 
gördüğü ikramdan ve yemeklerin nef:a,setin
den memnun olup Dürrizadeye: - Efendi .. si
zin aşçı benim aşçıdan daha usta.. aşçıları de
ğişelim! .. diye iltifatda bulunmuş» (A. Şeref; 
Fuad Paşa Konağı makaalesinin notu, Tarih 
Encümeni Mecmuası). 

DfiRRiZADE Y ALiSi - XVIII. 1 asrın ilk 
yarısında Eyyubun meşhur ve büyük yalıların
dan biri idi; o devrin şeyhülislamlarından Dür
ri Mehmed Efendi tarafından yapdırılmışdı; 

Sada.hada gidip gelirken Üçüncü Sultan Ah 
medin sık sık uğradiğı bir yalı idi. Geçen asır 
ortalarında içinden çıkan bir yangında yanmış
dır. 

DfiRÜST (Mustafa Kamil) - Ticaret ile 
iştigal eder bir mfısikişirias, bestekar; aşağıda
ki hal tercemesini Mustafa Rona'nın «50 yıl

lık Türk Musikisi» isimli eserinden alıyoruz: 

«1924 de İstanbulda doğdu; Selanik eşrafından 
F i ş e k c i Hacı M u s t a f a Ef endizade 
A b d u 11 a h Efendi ile R a b i a Hanımın 
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oğludur. Mutaassıb bir aile muhitinde yetiır 

miş, muhitinin meşgul olduğu dini musiki ile 
beslenmiş, tasavvuf ile meşgul olmuşdl\r, La
dini Türk musikisine Veznecilerde Letafet 
Apartımanında Leon Hanciyan Efendinin ida
re ettiği Musiki Koruma Cemiyetinde başlamış, 
pek çok eser meşk etmişdir. Elliden fazla eser 
besteleyen Mustafa Kamil Dürüst bestelediği 

şarkı, türkü ve ilahilerin çoğunun güftesini de 
kendisi yazmışdır. Üstad Sadeddin Kaynak'a 
intisab ile de feyz almışdır. Halen ticaretle meş
gul olan bestekar evlidir ve Avni adında bir 
oğlu vardır; Beşiktaşda oturur». 

DÜŞEŞ - «Farsca dü = iki, şeş = altı; 
tavla oyununda iki zarın da altı benekli taraf
larının üste gelı:pesi; mecazen: iyi tesadif, rast 
gelme» (Şemseddin Sami, Kaamusu Türki). 
Düşeşin İstanbull ağzında mecazi manası ile 
kullanılmasına Rifat Beyin buselik faslında

bestelenmiş bir şarkısından aldığımız aşağıda
ki kıt'a güzel bir örnekdir: 

Aklım aldın ey mehveş 
Naz itme gel olalım eş 
Ele girmez böyle düşeş 
Naz itme gel olalım: eş 
Kıl mürüvvet olma serkeş 

DÜŞMEK - Halk ağzı argo:· «Ansızın 
gelmek, beklenmediği yere gitmek» ; misal: Bir 
hane berduş anlatır: «Dün gece benim kokoroz
lu şıkırdımı aldım, istim de ~ar, Çatladıkapu
daki kayalarda denize karşı efkar dağıtayım 
dedim, senin Çamur düşdü, üstelik bulut, be
nimkine işmarı çakdımı filim çeviremeden dü
meni kırdık ... ». 

DÜŞÜNSEL (Feridun Fikri) - Geniş hu
kuki bilgisi ile tanınmış avukat; 1893 de İstan
bulda doğdu, İkinci Sultan Abdülhamid dev
rinde valiliklerde bulunmuş Çemişkezekli Hü
seyin Fikri Paşanın torunu, milli romanlan ile 
zamanın edebi şöhretlerinden Mehmed Münci 
Beyin oğlu, İkinci· Meşrutiyet devrinin meşhur 
fikir ve poletika adamlanndan, İttihad ve Te
rakki Fırkasının en cessur muhaliflerinden ve 
kısa bir süre Meclisi Mebusana Dersim mebusu 
olarak girmiş avukat ve muharrir Lütfi Fikri 
Beyin yeğenidir. Mektebi Tefeyyüz'de, Mercan 
İdadisinde, İstanbul Sultanisinde okumuş, İs-

tanbul Darülfünunu Hukuk Fakültesini bitir
dikden sonra Paris Hukuk Fakültesinden dok
tor unvanını almışdır; fransızca ola1ak kaleme 
aldığı doktora tezi «Türkiyede Anayasa Hare
ketleri» adını taşır. 

Memlekete döndükden az sonra Birinci Ci
han Harbine topcu ihtiyat zabiti (yedeksubay) 
olarak iştirak etti, Filistin muharebelerinde ba:. 
tarya kumandanlığı yapdı. Harb sonunda İs
tanbul Barosunda avukatlık yapdı. Mesleğinde 
muvaffak olmuş simalardan· bulunuyordu ki 
1939 da Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak 
Bingöl Vilayetinden Milletvekili seçildi; 1950 
yılına kadar Büyük MiUet Meclisinde Adliye 
encümeninde çalışdı. · 

Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına karşı 
Demokrat Parti kuruldukdan sonra Feridun 
Fikri Düşünsel, 1946 seçimlerinde ve 1946 - 19fi0 
arasında Meclisde Halk Partisinin en mufrid 
hatiblerinden biri oldu, Meclisde partinin. hay
siyet divanında da üyelik yaparak aynı ifrat 
havası altında çalışdı. Mesela bir halk partisi 
milletvekili iken fikir ihtilafları dolayısı ile 
hem partiden heın millet vekiliğinden istifa eden 
şair Behçet Kemal Çağlar meclis oturumun
dan ayrılırken «Güle güle! .. » diye bağırarak 
nümayişde bulunan tek ses Feridun Fikri Dü
şünselin sesi oldu. Fakat !950 seçiminde Halk 
Partisi iktidarı kaybedince bir müddet sükut 
eden Düşünsel, o sessizlik içinde Demokrat 

· Partiye intisab ederek . Meclise bu partinin me
busu olarak- girince prensiblere kıymet veren 
kişileri hayretlere düşürdü. 1960 dan önce tes
bit edemediğimiz bir tarihde vefat etti. 

DÜTDÜRÜ LEYLA - İstanbul ağzı de· 
yiın: «daracık, kısacık ve hazan modası geç
miş şeyler giyerek bir acaib kılık ·kıyafet alan 
kadın veya kız» hakkında kullanılır; misal: Bir 
ana mini etek yapdırmış kızına çıkışır: 

- Ben moda falan bilmem, seni ·böyle Düt
dürü Leyla sokağa çıkartmam! ... 

Hüseyin Kazım Bey «Dütdürü» tabirinin 
«düdük» kökünden yapıldığını işaret ederek 
«Dütdürü Leyla» deyimi için: «Geveze kadım> 
diyor ki biz bu deyimin geveze kadını ifade yo-
lunda kullanıldığına rastlama,dık, · 
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DOVENCİ (Şirzad) ~ Kendisini yakarak 
intihar etmiş 32 - 33 
y a ş ı n d a Tarsuslu 
bahtsız güzel bir ka
dın; 1stanbulda ben
zeri gaayetle ender 
görülür bu feci vak'a 
1966 yılı şubatının 

beşinci günü Cadde
bostanda Toprakyol 
Sokağında bir apar-

Şirzid Düvenci tımanın bir dairesin-
de gün ortasında 

geçmişdir. Bir diş hekimi ile onsekiz yıldanberi 
nikahsız olarak yaşayan ve o erkekden 13 ya
şında bir de kızı bulunan Şirzad Düvenci, ara
larında geçimsizlik de başlamış olan · erkeğe "ni
kah akdi için ısrarla ·tekliflerde bulunmuş ve 
bu isteği her zaman red edilinçe, son teklifinden 
sonra üstüne gaz dökerek kızının ve kızının ba
basının gözleri önünde entarisini . bir kibritle 
tutuşturarak yanmaya başlamışdır; kaldırıldı

ğı Haydarpaşa Nümfı.ne Hastahanesinde ölü
münden az önce polise ve doktorlara son ifa
desi şu olmuşdur: «Kızımın meşru annesi olmak 
istiyordum, kocamı korkutub nikaha razı et
mek istedim, fakat ben yanarken onun kılı bile 
kıpırdamadı, vahşice seyretti .. » (Hürriyet Ga
zetesi, 6.11.1966). 

.Dtll'ONU UMÜMİYE KONAĞI - (B.: 
İstanbul Erkek Lisesi). 

DÜZ (Mustafa) - 1961 senesinde Nişan
taşı civarında on kadar zengin evi ve apartıma~ 
nı soymuş ve girdiği yerlerden 100,000 liraya 
yakın kıymet taşıyan eşya kaldım:ıış bir hırsız; 
bu vak'aların faali olduğu 1961 yılında otuz 
yaşlarında, eli ayağı düzgün ve kaşı gözü ye
rinde gaayetle yakışıklı şehbaz ve şehlevend 
bir delikanlı olub hırsızlıklarında albenisini ve 
güzelliğini bir vasıta -olarak kullanmış; soyma
ya karar verip nişanladığı zengin ev ve apartı
manlarının evvela bir yolunu bularak hizmetci
leriyle sözde sevişmiş, ~vde yalnız bulundukları 
zamanlar o kadınlar tarafından bir aşık kırık o
larak içeri alınmış, bir müddet türlü cUnbüşlerle 

Mustafa Düz 
(Resim: S. Bozcalı) 

edilemedi. 

bÖZ, DÖZRAKİ 

gönül eylemiş, hiz
metci jigolos~ ola
rak girdiği yerler
den de, ilk fırsat
da yükde hafif ba
hada ağır vurgunu 
yapmış ve kaçmış
dır. 

Yakalandığı za
man resimleri İs

tanbul gazeteleri

nin birinci sayfa
larında intişar et
miş olan Mustafa 
Düz'ün aslen nere
li olduğu tesbit 

Bibl. : Hüriyet Gazetesi. 

DtlZAYAK S.OKAÖI -1934 Belediye Şe
hir Rehberine göre Heybeli Adamn yollarından_; 
adanın iskele bölgesi yalı boyundadır; bir başı 
Ayyıldız Caddesi üzerindedir, öbür başı Uluğ 
Bey, Heybeli Meydanı ve Orhan sokaklarınm 
teşkil ettiği bir dört yol ağzındadır (1'934 B.Ş.R. 
Pafta 33) ; yerine gidilip son durumu .tesbit 
edilemedi (Şubat 1967-). 

. D'Oz, DOZ RAKI - Zamanımızda sadece 
rakı denilen ve üzümden çekilen alkollü ve ana
sonlu içkinin yakın ge~mişe kadar adı; anason 
yerine sakız katılan ve «Mastika» denilen rakı 
çeşidinden ayırd etmekiçin «dUz», «düz rakı» 
denilirdi; zamanımızda rakı imali devlet inhi
sarı altındadır ve bu idare mastika yapmamak
dadır, piyasada rakılarımızın anasonlu düz ra
kı olduğu için halk ağzında eski tabir terk edil
miş, sadece . rakı denilmekdedir. Türkiye devlet 
inhisarı, Tekel İdaresi erik, dut, elma gibi mey
valardan da rakı çekmemektedir. 

Raln şarab boldur 
Mastika Düz doldur 
Azıcık da Konyak olsun 
Mezeleri piyaz 
Tabakda kiraz 
Biraz~ havyar 
Karşımda da bir yar olsun 



bÜZENLİK SOKAĞI ---4884---

Mastika Düz Fertek 
İçelim birer tek 

(Şamram, Küplü Kantosu) 

* Mastika Düz hoş olur 
Rakı içen sarhoş olur 
Kalm,adı rakı parası 

Elimde kadeh yarası 
Yandı ciğer kebab oldu 
Vefası,z yar yüzünden 
Benim halim ·harab oldu 

(Küçük Virjini, Küplü Kantosu) 

* Düz Rakıyı içelim 
Çapkın 'bir yar seçelim 
Anam babam horuzuın bıçkınım aman 
Mestane gamzenin işmarı yaman 
Ayağında kamerçin omuzda mendil 
Gel çapkınım olalım şöyle körkandil 
Doldur oğlan şişhaneyi 
Pek severiz meyhaneyi 
Aman rakı düz olsun 
Gece olsun gündüz olsun 
Doldur be çakalım 
Bir 1dolu daha ~kalı,m 
Çapkınımla yatarız aman peykede 
Cihanda bulunmaz böyle meygede 

. (Peruz, Küplü Kantosu) 
İstanbul rurnları da düz rakıya·· «Dıiziko>> 

derlerdi. ' 

DÜZENLİK SOKAÖ-1 - 1934 Belediye Şe
hir Rehberine göre Beyoğlup.un Taksim Nahiye
sinin Yenişehir Mahallesi sokaklarından, Gül
leci Sokağı ile Çakmak Sokağı arasında bir ara
lık sokakdır, Koçyiğit Sokağı ile dört yol ağzı 
aparak kesişir (1934 B. Ş. R, Pafta 19/181); 
yerine gidilip son durumu tesbit edilemedi (şu

bat 1967). 

DÜZGÜN, UOZGÜNCÜ - Eski usul ma~ 
kiyajda kadınların yüzlerine sürdükleri beyaz 
'Ve kırmızı boyalar karşılığı kullanılmış bir isim
dir; ayrı ayrı olarak da beyaz boyaya «aklık», 
kırtnızı boyaya «allık», yüz boyamada hüner 
'Ve zevk sahibi olub kibar hanımlara o yolda 
· hizmet eden kadınlara da «düzgüncü» denilir
di; bilhassa düğünlerde gelin kızın yüzü mu-
hakkak bir düzgüncü eli ile boyanırdı. 

Yaşlı yosmalar, erkek canlısı zengin dul 
kadınlar düzgünlerine son derecede dikkat e
derlerdi. Aliık zararsız bir kırmızı boa ile sağla

nır, akhkda ise üstübeçli bir su kullanıldığı için 
hem yüzün taravetini tahrib eder, hem de ya
nak derisinden geçerek dişlerin minesi üzerinde 
tesir gösterir, yıllar boyunca hergüıı düzgün-

lenmiş kadınların dişleri kapkara olurdu, 
Bazı kadınların üst dudakları üzerinde bı

yık denilecek kadar kıllar biter; öyle kıllarını 
cımbızla veya ipekle yoldurmuş kart. bir İstan
bul yosması hanımı Sünbülzade Vehbi şöyle hic
vediyor: 

Çokdur öyle bıyığın yoldurmuş 
Çehresin düzgün ile soldurmuş 

Şu beyit de aynı şair _tarafından allıkh 

aşifte hanım için söylenmişdir: 

Düzgün ile yanağın al eyler 
Al ile aş:ık\ı,n abdal eyler 

Boyalı aşifteyi Abdülhak Hamid de şöyle 

tasvir ediyor: 

Yüzü düzgünlü, sözleri düznw, 
İşi can yakma, ya gönül ümıe .. 

XIX. Yüzyıl sonunda çıkmış bir İstanbul 
türküsüdür: 

Akşamdan sabaha kadar düzgünü düzme 
Gündüz akşamlara kadar. sokakda gezme 
Efendi hazretlerinin gönlünü ümıe 
Canımdan usandım diın.e bu da mı moda? 

DÜZMEK, DÜZÜŞMEK - Haneberduş 
pırpırlar argosunda cima, livata, mücamaa; 
«Teskini şehvet etmek» (H. Kazım, Büyük Türk 
Lugatı). 

DÜZOGLU - Geçen asır sonlarında Kunı
kapunun namlı gedikli meyhanelerinden, sade
ce adı tesbit edilebildi. 

Bibi. : Mehmed. Tevfik, Meyh4ne. 

DÜZOĞ-ULLARI - On dokuzuncu asır ba
şında, Ermenilerin Amira dedikleri zeııginler
den bir ermeni sarraf ailesidir; ticaret !lemin
deki şöhretinden başka katolik mezhebinin Er
. meniler arasında yayıldığı sıralarda bu mez
hebi kabul edenlerin başında bulunmakla meş
hurdurlar. Bu ailenin Osmaıilı tarihindeki ilk 
büyük şöhreti Ohannes Düzyandır; bunun da 
Kirkor, Serkiz, Karabet, Mikael, Agop ve Bo
gos adında altı oğlu vardır. 

Ohannes, 1802 de ipek resmini iltizam et
miş ve bu yüzden. çok para kazanmıştı; . kanlı 
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bir ihtilal ile başlayan Dördüncü Mustafa dev
rinde yeniçeri ocağı zorba ağaları, İstanbulda
ki ekalliyetlerin de gözlerini yıldırmak için her 
cemaattan birer namlı zenginin idamını karar
laştırmışlar, Ermeni katoliklerden de Düzoğlu 
Ohannesi seçmişlerken muhakkak bir ölümden, 
adamlarından Kazaz Artin tarafından kurta
rılmıştı. (B. : Artin, Kazaz). 

betmesi, bazı erkanın israf ve sefahatı, bilhassa 
darphane nazırı Abdurrahman Feyzi Beyin ala
yiş düşkünlüğü ile iş bilmezliği Düzoğullarını 

gayri meşru kazanç yollarına, hazine zararına 
milyonları aşan suistimallere sürükledi. Nazır 
ile hükümdarın gözdesi Halet Efendi arasında~ 
ki husumet ve Abdurrah:n;ı.an Beyi mahvetmek 
için. kurulmuş entrikalar Düzoğullarmın · da 
mahvına sebep oldu. Abdurrahman Bey evvela 
sadaret kahyalığı (Dahiliye Nazırlığı) ile darp
haneden uzaklaştırıldı; yerine getirilen can 
düşmanlarından şehremini .;Efaynıllah Efendi 
darphane ahvalinin teftişine Düzoğullarının he-

Düzoğlu Serkiz Çelebi ipek vergisi iltiza
mındaki muvaffakiyeti üzerine İkinci Mahmu
dun ilk saltanat yıllarında Darphane sarrafı ol
du; bir müddet sonra da ölünce bu iş oğullarına 
kaldı; fakat darphane idaresinin intizamını kay-

I 

Divrikli Artin 
Düz Artin 
Kuyumcu 

(İstanbulda yerleşmesi 1600) 

I 
Düzoğlu Ohannes 

Kuyumcu 
(Ölümü 1744) 

1 
Düzoğlu Mikael Çelebi 

Kuyumcu, kimyagegr, ressan1 
(1724 • 1783) 

1 
Düzollu Ohannes Çelebi 

Kuyumcu. sarraf 
(17t~ • 1812) 

1 

\ 
Kirkor Çelebi Karabey Bey 

Serkis Çelebi 
Darbha.ne Sarrafı 

(1777 • 1819) 

Mihran Bey 
Darbha.ne Sarrafı 

(1817 - 1891) 

(? • 1819) 

Mikael Çelebi 
(? • 1819) 

DüzotuJ.Ian şeceresi 

(1779 • 1855) 

Bogos Bey 

(? - 1860?) 

Agop Çelebi 
Darbhane Sarrafı 

(1793 - 1847) 

. _j 
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sabından başladı ve sarrafların 38.000 kese gibi kadın ile oğlu Artin İstanköye, Azrıavuroğlu 
pek büyük bir açığı çıktı. 29 ağustos 1819 da Osep ile iki kardeşi Linıniye, Düzoğullarının 

evvela büyükleri Kirkor ne· Serkiz darphanede damadı Tıngıroğlu Artin ile katibi Kıbrısa, kü•· 
hapsedildi, ve sandık odaları mühürlendi; iki çük Ohannes Rodosa, Düzoğullarının tevkif e
gün sonra da diğer kardeşler ile amcaları Mı- dildikleri gece evlerinde bulunan katolik rahibi 
gırdıç ve damatları Aleksanoğlu Ohannqes· ve İstepan Limniye gönderildi. Ermeni zenginleri-• 
Aznavuroğlu Osep bütün aileleri efradı ve ka- nin katolik mezhebine temayülleri Ermeni kili
puları halkı ile tevkif edildiler ve hepsinin- yalı, sesini endişeye düşürüyordu, katolik Ermeni 
~onak ve evleri mühürlendi;. kapularına da ruhbanını himaye edenlerin başında. bulunan 
nöbetçiler dikildi; erkekler B~stancıbaşı hap- , Düzoğullarının felaketi, Kumkapı Kilisesine ge
sine verildi, kadınlar da Kumkapı ~rmeni kili- - niş bir nefes aldırdı. Bundan başka katolik er
sesine gönderildi. Yalnız Mikael bulunamadı. meni rahıpleri de «Kolejliler» ve «Appayanlar» 
Eylülün on yedisinde Kir kor ile Serkiz darpha- diye düşman iki zümreye ayrılmışlardı; Düzo
neden Bostancıbaşı hapishanesine · nakledildi- ğulları bunlardan ikincilerin hamisi idi; idam 
ler; Mikailin de Yeniköyde bir Rum balıkçının edildikleri gün kolejli rahiplerle taraftariarı, 
evinde gizlendiği haber alındı, bu ayın 29 uncu Davidyan Andonun Kandillideki evinde parlak; 
günü de o tutuldu. D üz o ğ u 1 1 a r ı yerine bir ziyafet sofrasının etrafında toplanmışlardı. 
darphane sarrafı tayin edilen Kazaz Artin, ve- Kumkapı patriki Bpgos Efendi· ise büyük bir 
linimetzadelerini ya kurtaramadı, yahut · da, asalet göstermiş, Kandilli ziyafetini takbih et• · 
o sırada E:rmenileri birbirine düşürmüş olan tikten başka Kayseri başpapazına -. bir mektup 
katolik meselesi ve Düzoğullarının katolik ol- göndererek Düzoğullarına hürmet ile muamele
ması, Kumkapı kilisesine bağlı mutaassıp bir de bulunulmasını tavsiye etmişti. 
Ermeni olan Artini böyle bir teşebbüsten ala- •~~ ·, ~->, ~i':;J:J 
koydu; en kuvvetli bir ihtimal da, bütün zeka Kazaz Artin Düzoğullarından°yaİn~ Y~~a 
ve cesaretine . rağmen, Artin, Halet Efen dinin nuhi ve Dıruhi hanımları sürgün felaketinden 
Düz.oğullarına çevrilmiş kin ve gazabı karşısın- kurtarabilip Yenikapıdaki evine almıştı. 
da kendisini çok zayıf hissetti. (B.: Halet Efen
di). Düzoğullarının mühürlenen meskenleri bi
rer birer açılarak mobilya ve sandık eşyaların
dan bahçedeki ağaçlarına varıncaya kadar mü
zayede ile satıldı. Hazineye borçlu olan sarraf
ların yalı ve konaklarının her birinde nadide 
eşya ile ad~ta birer küçük hazine bulundu, öy
le ki tasmaları kıymetli inciler, zümrüt ve ya
kutlarla tezyin edilmiş hamam nalınları. çıktı. 
Teşrinievvelin dördüncü cumartesi günü sabahı 
erkenden Kirkor ile Serkizin darphane önünde 
boyunları vuruldu. Amca Mıgırdıç ile ortanca 
kardeşlerden Mikael de Y eniköydeki yalılarının 
pencerelerinde asılarak idam edildiler. 

Ancak onyedi gün sadaret kethüdalığı ya
pabilen Abdurrahman Feyzi Bey de Düzoğulla
rı meselesi üzerine tevk_if edildi, konağı ve yalı
sı -mühürlendi, birkaç gün sonra Dimetokaya 
sürüldü ve orada idam edildi. Kadınlı erkekli di
ğer mevkuflar da birer tarafa sürgün edildi. Ka
rabet, Agop ve Bogos Kayseri civarındaki Surp 
Karabet manastırına, enişteleri Aleksanoğlu 

Ohannes ile üç kardeşi Niğdeye, diğer eniştele
ri Osep Camcıyan Midilliye, yengeleri Maryana 

i 
Düzoğullarının Kuru.çeşmedeki yalısını Ha-

let Efendinin sarrafı İshil satın almıştı; bu yalı, 
Halet Efendinin de . nihayet ikbalden düşerek 
menfasında idam edilmesiyle hükumet tarafın
dan müsadere edilmişti; Kazaz Artin yalıyı 
hemen satın almış, döşetmiş, anahtarlarını da 

. 'hediyelik nefis limonlarla doldurulmuş bir sı:ı
pet içinde aile ocaklarının kurulacağı müjdesi 
olara~. J?Uıqğlu hemşirelere takdim etmişti. 

1823 de Düzoğulları. affedilmiş, 15 nisanda 
İstanbula dönen Karabet, · Agop ve Bogos Kar
deşler de doğruca Kazazın evine indirilmişlerdi; 
bir müddet sonra da . kızkardeşleriyle beraber· 
Kurueşçmede yerle~mişlerdi. 

Düzoğullarının kütüphanesi !940 - 1945 
arasında B«:yoğlunda kitabcı Kohen kızkardeş-· 
ler tarafından satın alınmıştır . 

. ~~~t~~0:i~J~~t~i~:i~~~t!~i! ~~ 
Hüsnü KINAYU: 

.-, ..... ~,-.... ~~t-ı' .: -~~~--:-"~~{<~-~--r· .. ~ .. ~·- .-'!t:~~~\~ 
.. , . --~~--~ 

Bibl. Şanizad~. Tarih III; Cevdet Paşa, Tarih 

XI .. 
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yol ağzına kadar hafif meyilli bir yokuş olup, 
o noktadan: demiryolµ yarmasının üst kenar!
na kadar · düzlükde uzanmakta idL 2 - 3 katlı 
eski kagir ve yeni beton binalar arasında üç 
dört tane de. eski ahşap evlerden kalmışdır; on
dan fazla da arsa bulunmakta idi. , · 

Salim ERDEM 

DOZ SOKAK ·_ 1934 Belediye Şehir-' Reh
berine göre Kadıköy Kazasının merkez nihiye
sinin Rıhtım ve Yeldeğirmerı.ı' semtl~rf sokakla:.· 
rından; adı geçen rehberin 29 numatah pafta~ 
sında Kadıköy - Haydarpaşa Rıhtım Caddesi ile 
bir yarma içinden geçen demiryolu boyu ara
sında uzanır; bu Düz Sokak ile Haydarpaşa Ça
yırı Sokağı arasında Çeltikçi Sokağı ismi ile 
ve yine bu Düz Sokak ile Rasim Paşa Sokağı DÜZ TABAN - . «Düztaban; ayak taba
arasında Akü Bey Sokağı ismi ile birer aralık nının oyuk, muakkar (köprülü) olmayıp düz 
sokak vardır; ve Düz Sokak, Yeldeğirmeni So- . olanı» (Kaamusu Türki); ayak tabanının düz 
kağı, Taşlıbayır Sokağı, Yeldeğirmeni Karakol ·/ · oluşu kadimden beri sahibi için özür bilinmiş, 
Caddesi ve Kırkahyası Sokağı ile dört yol ağız. ·· hatta «düz taban» halk ağzı deyim «Uğursuz 
ları yaparak kesişir. 29 numaralı paftanın bu . adam» anlamında kullanılır; mesela yolculuk
noktası çok yanlıştır; şöyle ki: 1 - Yerii:ıde !arda türlü aksiliklerle karşılaşıldığı zaman: 
Düz Sokak, Rıhtım Caddesinden başlamaz. Ra- «İçimizde bir düztaban var!..» denilir. 
sim Paşa Sokağı üzerinde ve rıhtım!!~ nisbetle 
hayli geride bir noktadan başlar, yani Rasim 
Paşa Sokağı ile demiryolu boyu arasında uzan 
maktadır; 2 - Çeltikçi Sokaği da Düz Sokak 
ile Haydarpaşa Çayırı Sokağı arasında değil, . 
Rasim Paşa Sokağı ile Haydarpaşa Çayın So
kağı arasınçladır. 

1967 Şubatında Düz Sokak iki araba ra
hat geçecek genişlikde, kabataş döşeli ve bo
zuk bir yol idi; Rasim Paşa Sokağı üzerindeki 
ka vuşağından Y eldeğirmeni Sokağı ile olan dört 

DVZYOL SOKA:GI - Boğaziçinde Arna
vudköyünün sokaklarından; köyün üst kısmın
da, sırtda, Sekbanlar Sokağı ile Beyazgül So
kağı arasında uzanır, Duba.racı Sokağı ile kavu
'şağı vardır. 1934 Belediye Şehir Rehberi, paf
ta 21/2). Sekbanlar Sokağı tarafından gelindi
ğine göre kabataş döşeli bozuk bir yol olarak 
başlar, Dubaracı Sokağı kavuşağını geçince, 
adı ile tezad teşkil eden merdivenli bir yol ola
rak Beyazgül Sokağına kavuşur (Ma}'\S 1966) 

Hakkı GÖKTÜRK 

.... 
B.C. 

Terko;ı G_ölü ile Karaburun arasındaki dekovil Diiruül 
(Resim: Behcet Cantok) 



Ebüzziya Tevfik Beyin Yıldız Camii mihrabının üstündeki Kufi Besmelesi 
(Fotoğrafdan Om·er •reı eli ile kopya) 

EARHART (Amelia) - Ünlü Amerikan 
kadın havacısı; 1898 de Kansas'da Atchison 
kasabasında; bir genç kız iken pilot olmak is
teğine ailesi izin vermediğinden 11çuş dersleri 
almak için kürklü paltosunu satmak zorunda 
kalmıştı; uçuş izni aldıktan sonra havacılık 

§.lemine kendisini bütün dünyaya tanıtacak. ce
saretle atıldı; 1932 de tek başına Newfound
land'dan İrlanda'ya uçarak Atlantiği aşan ilk 
kadın pilot oldu; 1935 de yine tek başına Ha-

Amelia Earltart 
(Resim: Douglas Rolf) 

wai adalarından Kaliforniyaya uçdu. Amerika 
Birleşik Devletlerinin «En uzun sürekli kıt'a

lar arası uçuş armağanı» ile National Geog
ı·aphis Society'nin altun madalyasını aldı. 1937 
de Amerikanın tanınmış havacılarından George 
N oonan ile birlikde bir Lockheed Electra uça
ğı ile dünya turuna çıkdı, Kaliforniyadan ha
reket ederek Atlantiği aşdılar; Avrupa kıt'a

sııu aşarak Yeşilköy Hava Alanında İstanbula 
indiler; Amelia Earhart Atatürk'ün bir selam 
mesajı ile taltif edildi. Fakat bu hava seyahatı 
tamamlanamadı, bir felaketle bağlandı; Ame
~ia Earhart'ın uçağı 1937 yılı temmuzunda Ye-

.. ni Gineden Howland Adasına giderken Pasifik 
Okyanusunda kayboldu, gemiler ve uçaklarla 
r,.randı, en küçük bir izine rastlanmadı. 

1931 de George ·Paimer Putnam ile evlen
rnişdi. Güzel bir yüze sahih. idi; da.ima dağınık 
saçları ile çocuksu bir görünüşü vardı, pek 
çok kimse onu 'ünlü pilot Albay Lindberg'e 
benzetirdi. 

Bibi.: American İnternational Encyclopedia; B. Ol· 
ker, not. 

EBABİL SOKAĞI - Yukarı Boğazın Ru
meli yakasında Büyükdere köyünün sokakla
! ından; köyün kuzey doğusunda, ana sahil yo-
1 u olan Çayırbaşı Caddesi ile deniz kıyısı ar&
ı:.ında bir aralık sokakdır (1934 B. Ş. R. Paf
ta 23/Bliyükdere). Yerine gidilip bu satırların 
yazıldığı sıradaki durumu . tesbit edilemedi 
( Temmuz 1967). 

EBAEYYUB EL-ENSARİ - (B.: Eyyub 
Sultan) 



EBCİOGLU (Fecri) -"-- İstanbul Radyosu, 
nun hafif batı müziği plak takdimciliğinde bu
lunan bir sanatcı; aşağıdaki satırları «Ses» 
mecmuasından alıyoruz:- «... 1927 de İstan

bulda Cihangirde doğdu; lise tahsili gör-dÜ; 
Spor-la meşgul olarak kupalar, madalyalar al
dı. Cağaloğlundaki ufacık odasında- yiınler-ee 
iılak ve band vardır·; bütün gününü burada- ge
§irip batı müziğini Türkiyede tanıtmak için 
çalışmaktadır; «Hancı», «Yaban Gülü», «Can• 
baz Kızın Aşkı» ve « Yaman Gazeteci» gibi ba
zı filmlerde fon müziğini hazırlamışdır». (1966) 

Geniş kültürünün ve batı müziği üzerinde
ki derin bilgisinin verdiği yetki ile münekkid
lik yapdığı da duyulmuş, emsalsiz tenkid yazı
larının birinde R.E. Koçu'nun «Acı Su» isimli 
kitabda toplanıp yayınlanmış şiirleri için: «Şi
irden başka her şeye . benziyor» hükmünii · ver
diği bize nakledilmişdir; F. EbcioğhinU:ıi san'
atcı hüviyetini tamamlayacak kıymet ifAde et
tiği için · bu kütüğe kaydettik. 

EBCtOGLU (Hikmet Münir) -,- Gazeteci, 
tanınmış radyo .spikeri, sözcüsü; 1907 de İstan
bulda doğdu, Harputlu muallim Mehmed Ali 
. Beyin oğludur. Gazeteciliğe tahsil hayatı için
de İngilizce mütercimi olarak başladı, • sonra 
fıkra muharrirliği, yazı işleri · müdürlüğü yap
dı, bilhassa Vakit, Haber ve Son Dakika gaze
telerinde çalışdı ?· «7 Gün» . mecmuasında da 

. C 

EBCtoGL"if (ıiikmet ı\(ii,nir) 

röportajlar yayınladı. lstanbul Radyosuna gir
di, skeçler ve diyoloğlar hazırladı, spikerlik 
yapdı; 1942 de Ankara Radyosuna alındı ve 
yirmi yıldan fazla- orada kaldı; bu arada Ba
·sm-Yayın Umum Müdürlüğü tarafından hazır
lanan. kültür filmleıinde konuşdu:; Ankara 
Radyosunun- baş spik-eFi oldu,. 27 Mayıs 1960 
hükumet- darbesinde- tevkif edilerek- Yassıada/..
ya götürüldü, orada iki ay· kaldı, Yü,ce Divan:, 
adı verilmiş fevkalade mahkeme H.M. Ebciof 
lunun mikrofonda okuduğu ,metinlerden so-

Hikmet Münir Ebcioğlu 
(Resim: S. Bozcalı) 

· Ameli2 Earhart'ın iki kişilik Lockheed · Electra U.S. uçatı 
(Resbn: Douglas Rolf) 
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rumlu görmedi, serbest bırakıldı. Basın-Yayın 

· ve Turizm Bakanlığı radyolar arası merkez 
prngram ve yurd içi enformasiyon teşkilatı 

müdürü oldu. Bu satırların yazıldığı sırada 

ı 1967) Turizm ve Tanıtma Bakanlığının İs
tanbul il basın temsilciliğini yapmakda idi. 

Gazeteci olarak Basın Şerefkartını taşır. 

Fransızca öğretmeni Türkan Hanım ile evlidir; 
. iki çocuğu vardır, kızı Gülsüm ressamdır, İs

tanbul Radyosunda da spikerlik yapmaktadır; 
oğlu Kemal Ebcioğlu gitaristdir, hafif batı mü-. 
ziğinde besteleri plak halirn;le yayınlaninışdır. 

Bürhaneddin OLKER 

EBCİOĞLU (Seyfi) --:- 19.47 ile 1950 ara
sında hünerli ve şöhretli bir d~lma kalem ta
mircisi; 1896, da doğmuşdur; · t~16 da asker 
eılarak Birinci Cihan Harbine iştirak etmiş, 
J 920 de terhis edilincE:ı polislik rriesleğine inti
i.:'ab etmiş, 1933 qe .de polislikden ayrılarak dol
ma kalem t§.mirciliği ilE( iş hayı:11:ına atılmış
dır. Önceleri tstanbul · ~e:rke~ postahanesinin 
merdivenlerinde. seyyar ·esnaf_ olafik çalışmış, 
sonra yine.-o civarda bi~ <:Uiıtktrı~!i~ girmişdir. 
194 7 yılında aylık lrazanti yaiJıı;,J50 -200, kı
şın 200 - 300 lira· arasirida , idi;_ ·ifiyatı hakkın
na başka bilgi ediiıif~nıedi. · · 
Bibl.: Cemaleddin Bildiğiri bir röportaj yazısı; Ak-
şam Gazetesi, 1947. · 

EBE - Asıl manası ile uzakdan ilgili ola
rak İstanbulun halk ağzı deyimlerine girmiş 
bir isimdir, «Laf ebesi», «Söz ebesi» çok konu
§-an, çok söyleyen karşılığı kullanılır. Hüseyin 
Kazım Bey Maarif Bakanlığı tarafından basıl
ınış Büyük Türk lugatında halk ağzı şu teker
lemeyi darbımesel olarak kaydediyor: 

Puştun sonu dedeiik 
Or9spunun sonu ebelik 

İstanbulda bazı çocuk oyunlarında oyuna 
cezalı durumda katılana «Ebe» denilir; mesela. 
saklanbaç oyununda, saklananları arayıp bu
lacak olan çocuk «Ebe» dir; bir başka oyun
da ise Ebe'nin gözleri bağlanır, gözleri bağlı. 

çocuk arkadaşlarından birini yakalamaya ça
lışır ki oyunun adı da «Kör Ebe» dir. Aynı iş 
üzerinde çalışan kimselerin bir ahenk sağ-
1:>,yamamasına, herkesin aklına geleni yapma
sına bu oyundan aliriarak «Körebe» denilir; 
misal: «On yıl evvel sattığım evden ötürü ge
Çf:n yıl bir şerefiye vergisi geldi; o· ev mülki
yetimden çıkmıştır diye itiraz ettim,: komis-

yon itirazımı haklı buldu, tahakkuk amirliği de 
bu karara müruru zaman yokdur diye itiraz 
etti.» Bizim itirazımız müruru zaman meselesi 
raidir? Açık, kesin haklar üzerinde körebe 
oyunu! .. » 

EBE, EBELER «Gebe kadınları do-
ğurtma san'atını icra eden kadın veya tabib; 
Ebe Kadın (Kaabile) » (Kaamusu Tür ki) . 

Yakın geçmişe kadar Türkiyede ebelik ka
dınlara mahsus bir iş idi. 

Eski ebeler h'ep yaşlı bl:!,şlı, saçı · çoktan 
ağartmış, hemen hepsi bu zanaati anadan, ni
neden görüp kabullenmiş kadınlardı; bazıları 

da kocası ölüp dulluğunda nafakasını. yedire
(':e.k evlad ve torundan mahrum kalınca; ebe
likte karar kılmış takımdı. 

Nineden, anadan mirasa konmıyan, altın 

bileziği bileğine sonradan geçiren takım, bu 
zanaati tanıdiğı ebelerden öğrenir, ona yardım 
derken usta çıkar, mesleği tutardı. Bilgisi hep 
görenek, pratik; o vakitler . mektep görme, 
imtihan verme, ruhsatname alma gibi şeyler 

yokdu. 
Görgüsüz, acemi; cahil ebenin maazallah 

başlara derd açtığı; sürur ve şenlik içindekile
ri, dağlara, taşlara, döşek. bozgunluğu ile yas
landırdığı çok görülürdü. 

Ailece el üslubluluğu denenmiş, birçok ta
'~eleri k~laycacık kurtarmış; evdekilere · övür 
olmuş bir ebe kadın varsa güçlük çekilmez, 
doğumdan aylarca önce peylenirdi. Faraza u
zun yıllar taşrada bulunulmuş ta öylesi mev
cud değilse hamilenin soyu sopu, candan kom
şüları dog,ımdan aylarca evvel bir araya top
lanır, haşhaşa verir, incesini ipe, kalınının çö
pe dize dize en uygun olan ebeyi seçerlerdi. 

Karar verildi mi, ayağına gidilip biİdiril
diği gün, bir iki okka kelle şekeri, en az bir 
okka çekirdek kahve götürmek de adetti. 

Bundan sonra peylenen ebe sık sık uğra
yıp gebeyi yoklar, doğum vaktini az çok kes
tirir, bir hafta evvel yine gelerek, başkalarına 
kat'iyen el sürdürmeksizin · çocuğun kundağını 
hazırlardı. 

Evlerden ırak keyfiyetler de var! 
Taze şeytana uyuvermiş. Kızoğlan kız, al

tı aylık gebe veya taze dul; yahud erkeği pin
pon, gözü dışarıda bir hoppa. Binaenaleyh et
rafa sızdırmadan gizlice doğuracak,· alttarafı
m ·bir biçimine sokacak; derhal emin, kapalı 
· kutu, sır saklar eb~lerden birinin tedariki el-
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zem; bu makuule ebelerin ekserisi Balatlı, 

Hasköylü kadınlar; çoğu da o biçim gebeleri 
misafir kılığı altında getirip kendi evlerinde 
·cı oğurturlardı. 

Doğum alametleri belirmeğe, sa,ncılar ha
fiften hafife başgöstermeğe başlayınca ebe ka
dına haber koşturulur, gündüz, gece, yağış, 

kar kıyamet demeyip, göbek kesecek çakısı, gö
bek bağlayacak pamuk ipliği, mengene tozu 
bulunan çantasını alır almaz seğirtir gelir, dört 
ayaklı, kısacıcık, tahta ebe iskemlesini de ge
be: tarafının bir adamı, uşağı taşır, getirirdi. 

. Yine etrafta yaygaralarla karışık, türlü tür
vecadan kıvranan lohusanın etrafında; kapı 

önlerinde, sofalarda okuyup üflemeler, evliya
lara adaklar, türbeler nezirler yapılırdı. 

Bu heyecanlı anlarda patavatsızın biri de 
ortalığı birbirine katabilirdi: Lavta (zor do
ğumlarda çocuğu ana rahminden almaya mah
sus bir alet, bu aleti kullanan~ar erkek hekim
ler olduğu için onlara da halk ağzında Lavta 
denilirdi.) Bunun üzerine her ağı~an bir laf 
çıkardı: «İmkanı yok, erkeği razı 'olmaz. Lav
ta diye kazık kadar adamı mı yanına · S(?kaca
ğız? Alimallah kocası talakı selase ile boşar». 

· Şom .ağızlılar da bulunurdu: «Çocuk ters 
mi geliyor, yoksa canipden mi nedir? Bu ge
liş lavta harcı değilse arap olayım» derdi. 

Yine etrafta yaygalarlş. karışık, türlj.i tür-
. !ti teraneler: «Hep bir ağızdan dön dön baba, 
hacılara gidelim, lokum şerbet içelimi söyliye- · 
hm!»; «Sekiz on cevizle iğne iplik· getirin. Oğ
lansa cevizleri görünce oynamak için, kız ise 
iğne ipliği görünce dikiş dikmek için doğrulur 
yahu! .. »; «Bakın, şu duvara yazıyorum; gidi
~at lavta istiyor, dediğim çıkmazsa bütün ma
halleli toplansın, hak tu diye yüzüme tükür-

.. 1 . sun ... ». 

Bu gibi kestirişlerin yüzde onu çıkar, şaşı
rıp iki eli böğründe kalan ebenin de lavtaya 
liizum göstermesi üzerine tazı;min kocasına 

r.nan yahşi, baban yahşilerle yalvarıp yakarı
hr, o da lavta kişinin Vahid Bey, Pavlaki Paşa· 
gibi saçlı sakallı olmak şartiyle getirilmesine 
razı olur, lohusa kaza ber2iahından kurtulurdu. 

Çocuk doğar doğmaz, kuru kalabalık avazı 
ha.sardı: «Müjde!. Bir oğlumuz (veya bir kızı
mız oldu!..». 

Herkes sevinç içfrıd~. Büyüklere, ihtiyar
lara tebşirde. Tekrar okuyup üflemeler; adak-

ları, nezirleri edalar; fukaralara sadakalar; 
köpeklere ekmek doğramalar; varlıklı~ar d:ı. 

koç, varlıksızlarda horoz kurban etmeler ... 
Ebe kadın sabiyi kavrar., sesi güzel olma

sı. için göbeğini uzunca keser; yıkar, tuzlar; 
gözlerine lirp.on sıkar, tatlı dilli olmasY için de 
ağzına şeker sürer; kundaklayıp yaşlılardan 

başlıyarak herkesin kucağına verirdi. Hepsin
den ayn ayrı ceplediği bahşişler kundağın ara
~ma sokulur; bir kat entarilik, birkaç kalıp sa
hun da bir bohçaya konup peşkeş çekilirdi. 

Mürüvvetli zenginlerin ebe kadına hediye 
ve bahşişleri ise pek üstün olurd.u. İçinde şu 
lı:a.dar altın bulunan ebelik hakkı keseden baş
ka elmas yüzük, küpe, samur kürk verilirdi. 

Sanatında mahir, uğuru ile tanınmış ebe 
kadınların çoğu da gaayet mağrur olurdu; na
zından durulmaz, gözünün üstünde kaşın var 
denilmez, suratından düşen bin parça olurdu; 
bundan ötürü: «Karnı burnunda, Gebe; bur
nu kamında, Ebe! .. » denilirdi. 

. Ebeliği tıb ilminin kanadı altına alan, ilk 
· ebe mektebini açan, Türkiyede fenni ebeliğin 

ha.bası olan merhum Dr. Besim Ömer Paşadır 
ı B.: Akalın, General Besfm Ömer, Cild 1. Say
fa 497) Sermecl Muhtar ALUS 

EBE, EBE MEKTEBİ, EBE OKULLA
UI Memleketimizde ebeliğin tecrübeli ve 
yaşlı kadınların elinden ve bilhassa bir takım 
hurafelerin tesirinden kurtarılıp tıb ilminin bir 
kolu, bir meslek haline getirilmesi 1838 den 
sonradır. O tarihte Galatasaray mektebi bina
sına taşınan Mektebi Tıbbiyei Adliyei Şahane
ye (Askeri Tıb Okulu) Viyanadan çağıri!an 
Dr. A. Bernard (.1808 - 1844) 1839 da bir «Ec
zacı Sınıfı», 1842 de de bir «Ebe Sınıfı» aç
mJştır. Buraya alınan ve ekserisi yaşlı gayri 
müslim olan ebe kadınlar haftada iki gün özel 
bir öğretime ve kurslara tabi tutulmuşlardır 
ve muvaffak olanlara ebelik diploması veril
mişdir. İşte bu suretle kurulan Ebe :Mektebi 
Hk mezunlarını 1845 de vermişdir. 

Bu maksatla çıkarılan ve azınlıkların di
ni liderlerine gönderilen 20 Safer 1258 (2 Ni
san 1842) tarihli emirnamenin bu günkü dil ile 
bzetlenmiş sureti şudur: 

«Bir sene önce mesleki bilgileri kuvvetli 
oian iki ebe kadın Askeri Tıbbiye'ye getiril
:miştir. Bunlar rahim hastalığına tutulmuş olan 
kadınları k~pah . bir yerde muayene ettikten 
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sonra nöbetçi hekime danışarak ilaçlar ver
mekte ve hastaları tedavi etmektedirler. 

«Bu kerre 3 millet (Yahudi, Rum, Erme
ni) ebeleri de haftada iki gün bu polikliniğe 

gelecekler ve Tıbbiye muallimlerinden Türkçe 
ıiers göreceklerdir. Tabii Türkçeyi ne kadar 
h nlarlarsa bu derslerden o kadar faydaJana
caklardır. Derslerde muallimlerden başka et•• 

kek bulunmayacak ve öğrenciler bu dersler
den sonra öğretmen ebelerin nezaretinde fan-
1.om çalışmaları yapacaklardır. Yani göderi
ckn yapılmış çocukları, gene modellerden do• 
ğurtacaklardır. Ayrıca 60 kadar doğumla · ilgi
li öğretim tablosunda ders görecekler, doğum 
arızalarını ve hastalıklarını öğreneceklel'dir. 
Bundan böyle özel bir deftere kaydolarak bu 
kurslara devam etmeyenler muvaffak ·olup 
diploma almayanlar İstanbul'da ebelik yapa
mayacaklardır. 

«Şöhretlerine mağrur olarak bu kurslara 
gelmeyen ebeler . bilmelidirler ki artık eliıie bir 
doğum iskemlesi alan 'tstanbulda doğum yap• 
t ıramıyacaktır. 

«Bu hWSus hekimba!P'mn teklifi üzerine 
Meclisi Valayı Ahkamı Adliyece karar altına 

a.lınriııştır, ve padişahca da tasdik edilerek ge
rekenlere dt!yurulması yolunda irade çıkmış· 
tır.» 

Doğum ve ebelik derslerinin tıb talebele• 
rfüe ne zaman başladığını kesin• olıırak bilemi
yorsak da 1852 yılında Fenerli rumlardan Dr. 
Pavlaki'nin Askeri Tıbbiye öğrencilerine de 
Fenn-i Kıbale yani doğum dersleri verdiğini 
biliyoruz. Tabii bu derslerin tamamiyle naza
ri olduğuna şüphe yoktur. 

· 1858 den sonra tıp ve ebelik öğrencilerine 
doğum dersleri veren muallimler aynlmıştıı·. 

Hatta Askeri Tıbbiye'de o zamana kadar fran
sızca olan öğretimi türkçeleştirmek gayretiyle 
gene aynı binada 13 Mart 1867 bir Mektebi · 
Tıbbiyei Mülkiye (Sivil Tıbbiye) açılınca bura• 
ya da ayrı bir doğum muallimi ·tayin ·edilmiş
dir. 

İşte başlangıçda yalnız Sivil Tıbbiyeye do
ğum dersi veren Dr. Mehmed Vahid Bey sonrıı 
her iki tıbbiyeye de muallim olmuştur. Ebeler 
sınıfına ise Dr. Vuçino ve yardımcılığına da 
Madam Robert isimli Belçikalı bir ebe veril
miştir. Tabii ayrıca yerli ebelerden de yardım
cıları vardı. Mesela 1294/1877 Devlet Yıllığın
da Madam Robert'ten başka Zeliha, Naile, Na•• 

sibe ve Azime Hanımlarla Madam Munya'nın 
isimleri yazılmışdır. .,. 

Ebelere ders gene bermutad haftada iki 
gün birer saat tatbiki ve nazari olarak verili
yordu. Fakat ne Dr. Vuçino, ne de Madam Ro
bert doğru dürüst türkçe biliyorlardı. Kaldı ki 
gelen öğrenci ebelerin de çoğu azınlığa men-

, sub olduğundan onlar da türkçe okuyup yaza
maz, hatta konuşamazlardı. Bu sebeble ken
dilerine bu bir saat içinde bazen türkçe, · bazen 
ispanyolca, ermeıiice veya rumca ders verilir
di. Bu sebeble ebeler dersanesi adeta bir Babil 
Kulesi olmuşdu. Bu durum 1895 de Dr. Vuçi
no'nun vefatına ve yerine Besim Ömer (Paşa) 
Beyin tayinine kadar devam etmiştir. Esasen 
Besim Ömer Bey (B.: Akalın, General Besim 
Ömer, Cild 1, Sayfa 497) 1890 da Par_is'den 
yurda döndüğü zaman memleketimizde gebelik 
hummasının pek fazla olduğµnu görerek res
mi makamları ikaz etmişti. İşte onun raporu 
üzerinedir ki Meclisi Tıbbiyei Mülkiye ve Sıh
hiyei Umumiye . (Sağlık Bakanlığının nüvesi ol
muş bir meclisdir) 7 haziran 1891 tarihli Tak
vimi Vekaayi ile yayınladığı bir kararname 
ile İstanbulda çalışan bütün _ebeler asepsi- an
tisepsi bakımından sıkı kayıdlara tabi tutul
'lluşlardır; devletin resmi gazetesi ile yarınla-
nan talima tn!menin sureti şudur: ' 

«1 - Ebeleriı;ı bir lohusaya çağırıldıkla
rında temizliğe dikkat etmeleri, ellerini iyice 
yıkamaları, doğurmuş ve doğuracak olanların 
kirli, kan ve benzeri gebelik artıkları bulaşmış 
bezleri ve sa:ir temiz olmayan şeylerin · hiç bi
rini, hiç bir bahane He bırakmamaları. 

2 - Tırnaklarını dikkatlice kesip temizle
miş oldukları ellerini, bütün İstanbul eczanele
rine terkibi verilmiş olan antiseptik ilacı ha-. 
vi su ile yıkamaları. 

3 - Bir ebe lohusanın hasta olduğunu an
lar ve tabib tarafından hastalığın gebelik hum
ması olduğu teşhis kılınır ise o ebe hamama gi
dip iyice temizlenip elbiselerini değiştirmeksi
zin diğer bir lohusaya gitmekten sakınmalı
dır. 

4 - Yukarıki hususları yapmakta ihmali 
görülenler şiddetle cezalandırılacaklardır». 

O zamana kadar her iki Tıbbiye talebeleri 
ile, ebelere doğum dersleri teorik olarak,. hazan 
da, fantomlar üzerinde ~österilirdi. Besim Ömı;ır 
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Bey Askeri Tıbbiyeye Fenni Kıbale (Doğum) 
muallimi olduktan sonra, 1892 de, o zaman 
Sirkeci'de Demi:ç-kapı'da saray içinde bulunan 
okulun bahçesinde, Botanik Bahçesi gerisinde 
k!'l,le duvarına bitişik 3 oda, 1 sofadan ibaret 
küçük bir binayı Seririyatı Viladiye (Doğum 

Kliniği) haline getirerek doğum derslerini tıb
biye öğrencilerine pratik olarak vermeğe baş
ladı. Besim Ömer Paşa'nın Dr. Vuçino yerine 
ebe öğrencilerine de muallim olmasından son
ı-adır ki onlar da bu dersleri pratik olarak hao
ta başında görmeğe başladılar. Yani ebe sınıfı, 
fransız usulü kliniğe bağlı bir okul haline gel
di. 

. Gene onun işe başlaması iledir ki ebe öğ·

rencilerinin 30 yaşından küçük olmaları,· Türk
çe okuyup anlamaları ve kendi dillerinde de 
yazabilmeleri şart koşulmuştur. İlk olarak bir\ 
ders programı yapılmıştır. Birinci sene kısa 
a.natomi, fizyoloji, mikrobiyoloji, hijyen ve has
ta bakımı; ikinci sene de doğum dersleri konul-
muşdur. ' 

1897 de Besim Ömer Paşanın asker ve si
vil her iki tıbbiyeye de muallim olunca işleri 
çoğalmış ve bu sebeble ebe sınıfının Hasta ba
kıcilık derslerini o tarihten sonra muavini Dr. 
Kenan Tevfik, doğum derslerini de gene mua
vini Dr; İsmail Derviş Bey vermeğe başlamış
tır. Hatta İsmail Derviş_ Bey zamanla anato
mi, hijyen gibi hazırlık sınıfı· derslerini de üze
rine almıştır. 

. Ebe sınıflarında hem öğretime, hem de 
halka faydalı olmak için haftada altı gün po
liklinik çalışmaları da yapılmışdır. 1900 sene
sinde muayenehane çalışan, yani poliklinik ya
pan ebelerin isimleri şunlardır: 

Cumartesi: Kasımpaşalı Emine Harnm, 
Haydarlı Zeliha Hanım, Mme. Mari 

Pazar: Ayşe Sıdıka Hanım, Mme. Linner, 
Emine Hanım 

Pazartesi: Hacı Azime Hanım, Hacı Zi
neti !{anım, Ayşe Hanım, M.me. Mari 

Salı: Servet Hanım 
Çarşamba: Tevhide Hamin, Hayriye Ha

nım, Lfıtfiye Hanım 

Perşembe: Hacı Nesibe Hanım, Müfide 
Hanım, Emine Hanım 

1903 de Askeri Tıbbiye Haydarpaşa'da ye
ni yapılan binaya taşınınca her ne kadar 25 
yataklı bir koğuş Doğum Kliniğine ayrılmış ise 

de yerin uzaklığı sebebi ile hasta müracaatı 
azalmış, tıbbiye. ve ebe sınıfı öğrencileri fazl;:ı. 

pratik yapma imkanını kaybetmişdir. 
Kadırga'daki Tıbbiyei Mülkiye (Sivil Tıb

biye) de 1909 da Haydarpaşa'daki binaya nak
ledilerek her iki tıbbiye «Tıb Fakültesi» ismi 
ile birleştirildi. .Böylece Kadırga'daki Sivil ·Tıb
biye binası boş kaldı ve burada da fakülteye 
bağlı olarak bir Eczacı ve Dişçi Mektebi ile bir 
Ebeler Mektebi ve ikinci bir Doğum Servisi 
kuruldu. 

Besim Ömer Paşa Kadırga'daki Doğum 
Kliniği, Dr. Asaf Derviş Paşa da Haydarpaşa'-

. daki Nisaiye (Kadın ) Hastalıkları Kliniği ba
şına müderris ( Ord. Profesör) olarak verildi
ler. Fakat zamanla her iki klinik de Seririyatı 
Nisaiye ve Viladiye (Kadın Hastalıkları ve Do
ğum Kliriiği) ismini aldılar. 

Böylece birinci sınıfta yardımcı derslerle 
birlikte hasta ve çocuk bakımını öğrenen ve 
fantom üzerinde doğum dersleri alan Ebeler 
Mektebi öğrencileri ikinci sılllfta da Fakülte 
talebeleri gibi Kadırga'daki «Doğumhane». de 
de geceleri nöbetci kalarak hekimlerin kontro
lünde bol bol doğum yaptırıyorlardı. 

Dr. Prof. General Cemil Topuzlu şöylece 
anlatıyor: 

«Kadırga'da boş kalan eski Mektebi Tıb
biyei Mülkiye binasını baştan aşağı tamir etti
rerek üst katını eczacılara, alt katını da dişçi
lere tahsis ettik. İşte eczacı ve dişçi mekteple
ri böylece kurulmuş oldi.ı. Bundan sonra mek-• 
tebin harap hastahane paviyonlarını da, Be
sim Ömer Paşa'nın himmeti ile, ·tamir ettirerek 
ebeler için bir anfi-dershane ve doğumevi yap
tırdım. Bunu da Ebeler Mektebi haline sok
tum. Her üç mektebin başına da 'l'ıbbiyei Mül
kiye hocalığından kadro dışı kalan Dr. Musta
fa Münif Paşa (1856 - 1937)° yı getirdik.» 

Bil'ahare 1920 de Dr. Fuad Fehim Caculi, 
1924 de de Dr. Tevfik Re!llzi Beyler imtihanla 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine muavb 
( doçent) olmuşlardır. 

1928 de Kadırga'daki servis de Haydarpa
şa'ya taşınarak her iki klinik evkafca yaptırı
lan geniş ve kagir bir binaya yerleşmiştir. Ya. 
tak sayısı daha çok ise de gene semt sapa ol
duğu için müracaat az olmuşdu. Tabii bu ara
da Ebeler Mektebi de Haydarpaşa'ya taşınmış
tır. 
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1933 Üniversite r~formu ile fakülte İstan
bula taşınınca Ebe Mektebi Haseki Hastaha
nesine yerleşmiştir. Buradaki doğum kliniğinin 
Cerrahpaşa'daki yeni binaya nakli sebebiyle 
de 1966 dan beri «İstanbul Tıp Fakiiltesi Ebe
Hemşire Okulu>> Cerrahpaşa Hastahanesinde 
çalışmaktadır. 

Ancak Ebe Mektebi'nden çıkan ebeler Ana• 
c~oluya gitmedikleri için 1920 de, Sıhhiye Mü
diriyeti Umumiyesi vilayetlerin ebe ihtiyaçla
rmı kal·şılamak üzere masrafları belediyelercf• 
Menmek üzere Kadırga'daki Hilali Ahmer 
1Kızılay) barakalarında yatılı bir Ebe Mekte
bi açmıştı. Buraya okuma ve yazma bilen kız
lar alınarak iki senelik bir öğretimden sonra 
ebe olmuşlardır. 

Cumhuriyet devrinde Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaleti 1924 de İstanbul Tıp Fa
kültesi Ebe Okulu'na bağlı bir «Yatılı Elbe Öğ
renci Yurdu» açmıştır. Buraya alınan Orta 
Okul mezunu genç kızlar iki yıllık bir öğrenim
den sonra ebe diploması almışlardır. 

194 7 de Sıhhiye Bakanlığı Şişli Çocuk Has-
tahanesinde yatılı bir Ebe Okulu açdı; bu okul 
bir müddet sonra «Ebe-Laborant-Hemşire O
kulu» adını aldı. İstanbulda Haydarpaşa Nü
rnfme Hastahanesinde de bir Ebe Okulu açıldı. 

Zamanımızda ebeler karma öğretim yapan 
Sağlık Kollejleri'nde de yeti,şmektedirler. Ebe -
Hemşire - Sağlık Memuru yetiştiren bu okulla
ra orta okul mezunları alınmaktadır, tahsil 
müddeti dört senedir. 

Haydarpaşa Nümune Hastahanesindeki 
c.kuldan başka İstanbul'da Kızılay ve Zeynep 
Kamil <:~be-Hemşire Okulları» vardır. (B.: 
Zeyneb Kamil Hastahanesi) 

Dr. Bedi ŞEHSÜVAROÖLU 

EBEHANIM SOKAĞI - . J.;'34 Belediye 
Ç:::iıir R,.:!hberine göre Galatarun Ömer Avni 
Mahallesi sokaklarından; bu mahallenin sınır 

yoUarmdan Çiftevav Sokağı ile Sulakçeşme So
lmğı arasında bir aralık sokakdır; Hacıhanım 
Sokağ·ma çıkar isimsiz bir sokakla kavuşağı 

vardır (1934 B.Ş.R. Pafta 15/169). 

Çiftevav Sokağı başından gelindiğine gör€ 
8 basamak beton merdivenle inilir bir yokuş
dur; zemini kabataş döşeli olup .bir araba ge-• 
çecek genişlikdedir. Hacıhanım Sokağına çı

kan aralık yol da basamaklıdır; üzerinde ka-

gir ve ahşap evler arasında yedişer katlı bir 
kaç beton apartıman vardır (Ocak 1967) 

Hakkı GÖKTÜRK 

EBEHATUN SOKAGI - 19~4 Belediye 
Şehir Rehberine göre Kasımpaşanın Kadı Meh
med Efendi Mahallesi sokaklarından; adı ge-

. çen rehberde sokak olarak kaydedildiği hal
de paftada Kulaksız Caddesi üzerinde bir çık
maz sokak olarak gösterilmişdir. (1934 B.Ş.R. 
Pafta 16/188); yerine gidilip· şu satırların ya
zıldığı sıradaki durumu tesbit edilemedi (Tem
muz 1967). 

EBE İSKEMLESİ - Ebeliğin bir hekim
lik kolu olmasından önce eski ebelerin gebe 
kadınları doğurtur iken oturtdukları iskemle, 
arkalıklı ve oturulan yerinin ortası delik bir 
iskemle idi; ·ebe kadınlar bir doğuma giderken 
iskemlelerini de götürürlerdi ; gidecekleri bir ki
bar konağı ise ebe kadının jskemlesini o kona
ğın uşaklarından biri taşırdı; halk tabakasından 
bir kadının doğumu için çağırıldıklan zaman 
ebenin iskemlesini o ailenin şehbaz delikanlıla
rı götürürdü. (B.: Ebe kadın vak'ası). 

EBE KADIN CAMİİ - Aksaray'da So
fularda Sülüklü. Sokağında idi; Hammal Hay
reddin Camii adı ile de anılırdı; Hadikatül Ce
vami şu malumatı veriyor: «Aksaray kürbin
dedir, bu Ebekadın Camiinin asıl banisi Ham
mal Hayreddin Çelebi olub bu mescidin. karşı
sındaki bir köşebaşında bulunan mezarlıkda 

-medfundur, kabir taşı yangınlar sebebi ile ha
rab olmuş, tarihi bilinmiyor. İkinci banisi Ebe 
Kadının ismi Ayşedir, İstanbula Bentlerden gel
miş, bu mescid civarında: oturmuş, mescidi ye
niden yaptırarak ve minber de koyarak ihya 
etmişdir. » 

1894 yılındaki büyük depremde yer.; ile bir 
olarak yıkılmış, ve yine o semtin halkından 

beylikci muavini Nasır Beyin dul zevcesi Çer
kes Fatma Hanım tarafından üçüncü defa ola
rak ihya edilmiş idi. 1943 - 1944 arasında çok 
harab bir halde bulunan bu camiin «Tevfik» 
imzalı talik hat ile kitabesi duruyordu ki met
ni şudur: d-Iammal Hayreddin inşası ve Ebe 
Hatice ( ? ) Hanım ta.mir ile tecdid etmiş idi ve 
hareketi arzdan hak ile yeksan olmuş iken 
beylikci muavini merhum Nasır Beyfendinin 
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halilesi Çerkesiyül asıl Fatma Hanım tecdid 
ve inşa ettirmişdir; 1313 (1895 - 1896) ». 

1962 de Tahsin Öz «İstanbul Camileri:,> 

isimli eserinde: «kadro harici ve arsadır» diyor. 

EBE KADIN VAK'ASI - Vak'nüvis Şa
nizade Ataullah Efendinin kaydına göre hicri 
1233 recebinde (M. M~yıs 1818) İstanbulda bU
yük heyecan uyandırmış bir vak'adır; bir ge
ce Fatih semtinde oturan ti.r ebenin kapusu 
çalınır, medreseli kılık ve kıyafetinde iki kişi: 
«~•u civarda doğuracak bir hatun vardır, aman 
tez ol! .. » diyerek ebe kadını alırlar, biri iskem
leyi yüklenip (B.: Ebe İskemlesi) biri fener 
çekerek (B.: Fener Çekmekf sür'at ile tamam 
Tiİnarhane önüne vardıklarm,da. ~be kadını içe
ri sokarlar ~e o gece icrayı habaset ederek -se-

•. her •· vakti kadını serbest bırakırlar. Kadın da 
doğruca · Şeyhülislam Kapusuna . varıp istida ile 

şikayet eder. Derhal takibata geçilerek Tetim
me Medresesinde oda sahibi olup Timarhane 
içindeki bir menzilde oturan mtitecavizler ya
kalanır; İzmitli Hacı İbrahim ve Kastamonulu 
Hüseyin adındaki bu iki yobaz derhal Kıbrıs 
Adasına sürülerek Magosa Zindanına atılırlar. 
Bu vak'anın şüyu.undan sonra bir müddet İs
tanbul ebeleri geceleyin tam emniyet getirme
dikce sokağa çıkmaz olur. 

R. E. Koçu bu vak'ayı almış, sağlam tarih 
bilgisine dayanarak uslubkar kalemi ile bir ta
rihi hikaye olarak işlemiş, genişletmiş, ve Cum
huriyet Gazetesinde tefrika edilen «İstanbul 
Yosmaları» isimli eserinin bir parQası olarak 
<'Güzel Ebe» adı ile yayınlamışdır. • Aşağıdaki 
satırları bir film konusu olacak bu güzel -hika
yeden alıyoruz: 

«Saray Ebesi diye meşhur bir ebenin kızı 

,,Güzel Ebe Bolu Dağındıı, bir han odasında karı-koca süsü altında Uşak l{erem ile 'bir bal ayı yaşadı.» 
(Resim: Sabi ha Bozcalı) 
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olan Hacer Dudu anasının mesleğini tutmuş 

ve İstanbulda Güzel Ebe diye şöhret bulmuş
dur. Evi Fatihde Çukurhamam Sokağında · idi. 
On üç yaşında iken 51. Yeniçeri ortası neferle
rinden Kara Mustafa adında güzel bir delikan
lı ile evlenmişdi, ve ondan Süleyman adında bir 
oğlu olmuşdu. Hacer Dudu aslında bir hayta 
olan genç ve güzel Kara Mustafayı koca ola
rak ancak dört gece görebilmişdi. Kara Mus
tafa haytaca zevkler peşinde idi. Karısı Süley
manı doğururken bile .evinde bulunmamişdı. 
Saray Ebesini ar-atmayan ve çok para kazanan 
kansını, ceb harclığı almak için kapu eşiğinde 
ayak üstü görürdü. Kara Mustafa 1808 de 
Aılemdar Paşa Vak'asında Paşanın havaya 
uçurduğu mahzen üstündeki yeniçeriler alra
sında parçalanarak ölünce Hacer Dudu rahat 
bir nefes aldı, Süleyman o zaman 11 yaşında. 
idi; anası tarafından ihmal edilen oğlanın gün
leri yalın ayak, hırpani sokaklarda geçerken 
Ocakdan gelen bir çorbacı tarafından babasının 
ortasına alındı, 51. orta çorbacısının göz bebe
ği mahbub civeleği oldu, ve ocakda «Güzelebe
oğlu» lakabını aldı; ve ana.sını hiç aramadı, 
kadının adı yalnız lakabında kaldı. 

Tam hürriyetine kavuşmuş olan Hacer 
Dudu 1809 temmuzunda bir doğum için •ulema
dan Kadızade Mehmed Tahir Efendinin kona
ğına çağırıldı, doğuracak taze Tahir Efendinin 
kızı idi. Konağa giderken ebenin iskemlesini 
30 yaşlarında sırım gibi bir genç uşak götür
müşdü; yüz çizgileri de güzel olan uşağın adı 
Kerem idi, ve yolda Ebe Kadının gözleri uş~k 
Keremin üstünden ayrılamadı; Tahir Efendi 
nin kız.mı kolaylıkla kurtaran Guzel Ebe, ko
nakda kaldığı bir hafta içinde alt katda bağçe 
üstünde bir odada misafir edilmişdi.· Doğum
dan sonra mumunu söndürüp pencerenin ca
mını da açarak yatıyor idi, bir gece, yolda alıcı 
gözle bakdığı Uşak Keremi odasında buldu; ve 
konakdan evine muradına ermenin çılğınlığı 

içinde döndü. 

Bir müdet sonra bir gece Uşak Kerem ge

lerek ebe kadını yine doğuma çağırdı, yanın

da 18-19 yaşlarında fener çeken bir seyis oğ

lan vardı; ebeyi yine iskemlesi ile aldılar, fa. 
kat bu sefer_ Tahir Efendinin konağına değil, 

konağın arabalığı üstündeki uşak odasına gö
türüldü, ve orada «ser verip sır vermeyen» Se-

yis Oğlan ve Uşak Keremle üç gece kapandı. 

1809 dan 18 l8 yılına kadar geçen dokuz 
sene içinde Güzel Ebenin en büyük macerası, 
Ankara Kadısı olan Tahir Efendinin kızının 

ikinci çocuğunun doğumu için yapdığı bir An
kara seyahati oldu; kendisini Anka.raya yine 
Uşak Kerem götürüp getirdi. Dönüşde bir tipi 
ye tutularak Bolu Dağında bir han odasında 
karı-koca süs altında Kerem ile bir bal ayı ya
şadı. 

1818 yılı mayısında bir gece kapusunu 
otuzluk bir softa olan İzmitli Hacı İbrahim ile 
onsekizlik yalabuk çömezi Kastamonlu Hüseyin 
çaldılar ve ebe kadını doğuma çağırdılar. Bu 
vak'a, Şanizadenin kaydetdiği Ebe Kadın Vak'
asıdır. Güzel Ebe, canına da kasdecek tiynetde 
olan bu yobazların elinden kimseye şikayetde 
bulunmayacağına yemin ederek kurtulabildi. 
Fakat çömez oğlan, sabahın alaca aydınlığında 
Timarhaneden çıkarak ebe kadını evine götü
rürken yolda kol gezen Fatih K.olluğu çorbacı
sı tarafından yaklandılar. O saatde lohusa evin
den dönülmezdi; yeminli kadın bir şey söyle
medi, fakat Çömez oğlan falakaya yatirılınca 
dile geldi ve vak'ayı olduğu gibi . anlattı. Çor
bacı tecavüze uğrayan kadını suçsuz gö~dü. 
Softa ile çömezi yakalandı, Kıbrısda Magosa 
Zindanına konulması · üzere bir gemiye bindi 
rildiler, kaptana verilen gizli emir ile de gemi 
Boğazdan çıkınca boğularak denize atıldılar .. 

Vak'a bütün İstanbulun diline düşdü. Gü
zel Ebeye İstanbulda bütün kapular kapandi, 
Hacer Dudu evini satarak Bursa.ya hicrete ka·• 
ı·ar verdi. 

. Süleyman 20-21 yaşına gelmişdi. Anasının 
vak'asını bir namus meselesi bildi; bir gece Ka1~ 
yon__cu Kolluğunda bir meyhanede iki muglim 
kalyoncu kopuğu ile işret ettikden sonra Güzel 
Ebeyi evinden kaldırarak yeni tanıdıkları Sü
leyman oğlana peşkeş çekmek isteyen o adam7 

lara takıldı. Maksadı anasının hakikaten fahişe 
olup olmadığını öğrenmek idi. İstanbuldan ay-• 
rılmak üzere olan Hacer Dudu, gece, kendisini 

· sözde doğuma çağıran kalyoncuların davetini 
kabul etti. İstanbulda dalyan gibi iki gemici V(; 

tığ gibi bir oğlan son cünbüş fırsatı bulmuşdu. 
Fakat o gece götürüldüğü bir viranede oğlunun 
bıçağı altında can verdi. Ana kaatili Süleyman' 
da Rumeli Hisarı Zind~nı'nda idam olundu, 
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Gaayetle kısaltarak aldığımız bu hikaye
yi Cumhuriyet gazetesinde büyük sanatkar 
Sabiha Bozcalı resim.lendirmişdir. 

Bürhaneddin OLKER 

EBE KIZI SOKAĞI - 1934 Belediye Şe
hir Rehberine göre, Şişli nahiyesinin Şişli Ma., 
hallesi sokaklarından, Halaskar Gazi Caddesi 
ile Kevser Sokağı arasında uzanır, Samanyolıı 
Sokağı ile dört yol ağzı yaparak kesişir, Afitap 
Sokağı ve Kodaman Sokağı ile kavuşakları var
dır (1934 B.Ş.R. Pafta 18/160). Halaskar Gazi 
Caddesi tarafından gelindiğine göre bir araba 
geçecek genişlikde pı:ı,ket taşı döşeli bir yol olup 
önce hafif meyilli bir yokuş iner, Saman Yolu 
Sokağı ile kesişdikden sonra düzleşir, 1934 B. 
Ş. Rehberindeki Afitap Sokağı yerinde Matbaa- . 
cı Osman Bey Sokağı adını taşımaktadır,, ve 
Ebekızı Sokağı onun ile de dört yol ağzı yapa-
rak kesişmektedir. _ 

Bu sokak hepsi yeni beton yapı 4-7 katlı 
apartımanlar arasindan geçer. Halaskar ~azi 
Caddesi ile Kodaman Sokağı arasında kalan 
kısmında Ömür Kliniği ile 1 eczahane, 1 kuva
för (berber), 1 kebabcı, 1 tekel bayii, 1 garaj, 
3 bakkal, 1 şekerci, 1 manav, 1 elbise temizle
me evi, 1 büfe, 1 kunduracı, 1 terzi, 1 sıhhi te
sisat - radyo . elektrik işleri r:1ağazı:sı vardır. 

Kodaman Sokağı kavuşağından sonra sağa 

doğru kıvrılır, yolun sol tarafı yüksckce bir 
sed teşkil eder, ve zemin döşemesi kaba taşa 
tahavvül eder; kapu numaraları 1-53 ve 4-24 
dür. (ocak 1967) 

Hakkı, GÖKTÜRK 

EBE SOKAGI - 1934 Belediye Şehir Reh-
berine göre Fatihin Fener nahiyesinin Atik 
Mustafa Paşa Mahallesi sokaklarından; Saka
lar Yokuşu ile Pazarcık Sokağı arasında uza
nır; Bekar Odaları Sokağı, Yatağan Külhanı 
Sokağı, Şehid Muhtar Sokağı, Eğrikale Çıkma
zı ile kavuşakları vardır (1934 B.Ş.R. Pafta 81· 
114). Bir araba geçecek genişlikde kabataş dö
şeli bir yoldur, birer ikişer katlı ahşab evler 
arasından geçer; Şehid Muhtar Sokağı ile ara
sında bir meydancık vardır ki salıncaklı bir 
çocuk bağçesi haline konmuşdur, kapu numa
raları 7-33 ve 2-68 dir (temmuz 1966). 

. Hakkı GÖKTÜRK 

EBEYAN (A. Kapriyel) - Ermeni asıllı beste
kar; 1882 de Üsküdarda Selamsızda doğdu, 

babası Kapriyel Efendi de musiki ile meşgul 
idi, tanınmış hanendelerden Osep Kapriyelin 
ağabeyisidir. Asıl mesleği rahiblikdir; musiki 
ile uğraşır da hem babadan gelme görenek, hem 
de kiliseye intisabı dolayısı iledir. İlk dini mu
siki tahsilini Reteos Papasyan Efendiden, Türk 
musikisi derslerini de Leon Hanciyan Efendi
den almışdır; «Nihani» mahlası ile şiirler, bu 
arada şarkılar yazmışdır. İlk bestesini- yirmi 
yaşında iken yapmışdı. Bestelediği eserler az, 
fakat hepsi ·güzel, kudretle ortaya konmuş sa
nat eserleridir. Mustafa Rona «Elli yıllık Türk 
Musikisi» isimli eserine dört şarkısını aimışdır: 
«Hayalin gitmiyor benden» (Kürdilihicazkar), 
«Görünce ruyini canım» (Uşşak), «Şen olur 
kalbi vira.mm» (Türk aksağı), «Vasla çare ol-
sa bende» (Türk aksağı). _ 

Hayatı hakkında başka bilgi edinilemedi. 

EBEZADE ÇEŞMESİ - «Fatihde Bak
kalzade Camii karşısındadır; banisi Şeyhülis- · 
lam Ebezade Abdullah Efendidir. Çeşmenin ilk 
kitabesinin tarih beyti şudur: 

Lftlesi tarih içün dehre · birakdı velvele 
«Çeşmei ayni şifadan gel gel iç mai zülal» 

1138 (M. 1725 -1726) 

«İkinci bir kitabeye göre Köstenceli Elhac 
İsmail Ağa ruhu için 1309 (M. 1891 - 1892) da 
kırmızı tuğladan yenilenmişdir. Bugün susuz 
ve muattaldır» (İbrahim Hilmi Tanışık, İstan
bul Çeşmeleri, I; 1943) . 

EBRİ, EBRU - «Farsca bulut anlamında 
Ebr isminden gelir; bulutları andıran dalgalı, 

damarlı nakışlar, böyle nakışlarla boyanmış, 

bezenmiş kağıt; Ebrulamak: Kağıdı damarlı, 

dalgalı olarak boyamak» (Şemseddin Sa.ini, 
Kaamftsu Türki). 

«Ebri, Ebru», süsleme, bilhassa kağıd süs
leme sanatında önemli bir yer almış; tek ren
gin çeşidli tonları ile, bir iki renkle, çok renkle, 
şekil letafeti ve renk ahengi bakımlarından asır
lar boyunca şaheser ebriler yapılmışdır; ve bu 
güzelik harikası kağıdlar, levha yazılarının et
rafı, kitab cildlerinin cild kapağı içlerini süsle-
mede kullanılmışdır. · 

Ebri, bilhassa levhalarda çok titiz bir dik
katle kullanılmışdır; yazının talik, sülüs veya 
nesih hatlarla yazıldığına göre ebrinin dalgalı 
ve damarlı nakışlarının yazı ile olan ahengini 



EBR-0 -4848- İSTANBUL 

bulmak muhakkak ki bir sanat kasesi idi. Cild 
ebrileri ve levha ebrileri de ayrı idi; cild ebri
lerinde koyu, koyuca ve çok renkler.•. kuvvetli 
dalga ve damarlar kitaba adeta bir ·salabet. ver
diği halde, aynı ebriler yazıyı boğar, ölaürebi
lirdi. 

Müstakimza<'ie Süleyman Sadeddin Efendi 
«'Iuhfei Hatta.tin» isimli meşhur eserin bir hat
ta.bu hal tercemesi içinde, Türkiyede ebrinin 
İstanbullu Ahmed Efendi adında bir zat tara
fından icad edildiğini kaydediyor: «Mehmed 
bin Ahmed - İstanbulludur; Ayasofya Camii 
hatibi olan piri mübarekdir, 1187 muharremin- · 
de (haziran - temmuz 1765) evinden yangın 
çıkarak eviyle birlikde yanarak öldü; e.bri ta
bir edilir münakkaş, musanna kazıd bu zatin 
babasının icadıdır». 

Güzel Sanatlar Akademisinin Türk tezyini 
sanatları bölümünde zamanımızda da çok güzel 
ebriler yapılmaktadır. 

Hüsnü KINAYLI 

EBR-0 - (B.: Kaş). 

EBRU HANIM - İkinci Sultan Abdülha
mid devrinde yaşamış kibar bir. yosma hanım; 
Göztepede yazlık köşkünün bulunduğu bir so
kak onun adını taşır (B.: Ebru Sokağı). Şu . 
türkü zamanında onun için çıkmışdır: 

Ebrunun ebriileri o hançer ebriileri 
Çileden çıkarıyor toy uşaklar beyleri 
Amanı ebrii canım ebru 
Bir bakıs bakdın aman 
O ateşli · bakışla 
Beni de yakdm aman 

Çeker ağiişe yosm·am küçük beyden uşakdan 
Güzel güzel gencleri taze fidan basakdan 
Amanı ebru canım ebru . 
Aman yandım ben sana 
Beni de bir gecelik be 
Ama.n nolur alsana 

çen rehberin 30 numaralı paftasında Göztepe 
Çakıl Sokağı ile Göztepeden geçen demir yolu 
arasında uzanır, ve Tarık Bey Sokağı ile de 
bir dört yol ağzı yaparak kesişir, demir yolu 
altından. bir tünel ile demir yolunun öbür ta
rafında Cavit Paşa Sokağı iie kavuşurmuş gibi 
gösterilmişdir. 

O bölgenin durumu, rehber paftasının ya
pıldığı 1934 yılında bile böyle değildi. Çift hat 
demir yolu Göztepeden derin bir yarına içinde 
geçer, Göztepe tiren istasyonu bile demir yolu
nun üstüne inşa edilmişdir, binanın temeli bir 
tüneldir. Bu takdirde çok yüksekde olan Ebru 
Sokağının, demir yolunun öbür tarafında bir 
tünel ile demir yolunun öbür tarafında başka 
bir sokağa kavuşması imkansızdır, kaldı ki 
Ebru Sokağı Göztepe Çakıl Sokağı ile Tarık 
Bey Sokağı (Yeni adı Kurt Dereli Mehmed So
kağı) arasında uzanır; bu sokağın öbür tarafı, 
son zamanlarda parsellenerek üzerine apartJ
manlar inşa edilmiş Nadir ağa Çayırı diye anı
lır bµyükçe bir çayır - alan idi (B. : Göztepe; 
Nadir Ağa). 

Bu satırların yazıldığı sırada ( eylül 1967) 
Ebru Sokağı bir araba rahat geçebilecek geniş
likde kabataş döşeli bozuk bir yol idi. Göztepe 
Çakıl Sokağı tarafından gelindiğine göre sağ· 
kolda 1958 - 1960 arasında inşa edilmiş dört 
katlı büyük bir apartıman (Ekşioğlu - Konak 
Apartımanı) vardır; bu binadan Kurtdereli 
Mehmed Sokağı kavuşağına kadar, kapusu 
Kurtdereli Mehmed Sokağında semtin eski gü
zel büyük ahşab köşklerinden, köşkün bağçc~ 

duvarı uzanır. Bu köşk bağçesi duvarına kavu- • 
şak noktasında pirinç burma lüleli bir. çeşme 
yapılmışdır; kitabesi şudur: «Nasırz~de Hacı 

Osman ve oğlu Fethullah Nasırın hayratı için. 
1.18.1956». Sol tarafda büyükçe bir bağçe için~ 
de yanmaya veya yıkıcı eliyle yıkılmaya mah
kum bırak_ıldığı görülen üç katlı büyük bir ah
şah köşk vardır. Ebru Sokağının bu bina.dan 

Arabacı Murad adında gaayetle güzel eş

beh bir delikanlı ile baskın verdikden sonra 
ayağını Göztepeden kesmiş, az sonra da ölmüş 
ve köşkü satılmışdır. 

EBRU SOKAGI - 1934 Belediye Şehir 
Rehberine göre Kadıköy kazasının Kızıltoprak 
nahiyesinde Göztepenin sokaklarından; adı ge-

· sonra sol yanı boyunca da son sahibi Avut Ve
dat Bey olan büyük ahşap köşkün lıahçr, duva• 
rı uzanmaktadır; Vedat Bey bu güzei büyük 
köşkü bakımlı durumda iken yıkdırtmış, büyük 
ve mamur bağçesini parselletmiş, bu arsalar 
üzerine de yüzleri Kurtdereli Mehmed sokağın -
da dörder katlı ve altları dükkanlı iki büyük 
apartıman yapılmışdır. 

Ebru Sokağı adını İkinci Sultan Abdülha-



ANSİKLOPEDİSİ 

mid zamanında Göztepede bu· sokak üstündek;4 
köşküne, yazlığa gelir kibar bir nazenin hanı
ma nisbetle almışdır; Ebru Hanımın köşkü ölü
münden sonra satılmış, bir hayli zama.n sonra 
da yanındaki evlerle birlikde yıkılarak yerin~ 
Ekşioğlu - Konak Apartımanı yapılmış; (B.; 
Ebru Hanımın). 

EBUBEI{İRAG-A ÇEŞMESİ - «Fatihde 
Nisancı Mehmed Paşa camiinin. avlu kapuau 
ka;şısındadır; cebhesi mermerden yapılmış, ay
na taşı kabartma tezyihatlıdır. Üç beyitlik ki
tabesinin tarih beyti şuqur: 

Vehbiya cevher tarihi verir tab'a sa.fi 
(<Bi adil ahı revan kıldı Ebubekir Ağa» 

1208 (M. 1793 - 1794) 

"Manzume Sünbülza Vehbi Efendinindir», 
(İbrahim Hilmi Tanışık, İstanbul Çeşmeleri, II, 
1945). 

Banisi Rumeli Kadıaskerliği_ muhzirlerin• 
dendir. Bir yanında camiin, ortadan geçeri yol 
ile ikiye bölünmüş haziresinin bir kısmi, arka
sında da adeta çeşmeye bitişik ahşap bir ev 
bulunmaktadır. Barok tarzda inşa edilmiş olup 
talik hat ile üç beyitlik tarih kitabesinin tam 
metni şudur: 

Muhziranı deri feyz iveri sadri riimun
Safveıt tab ile mümtazı riza ciiyi Bildi 
Yani ol sahi'bi hayrat semiyyi Sıddik 

İtdi bu çeşmei dilciiyi yolunda icra 
Vehbiyi cevher tarihi virir tab'a safa 
«Bi adil ahı revan kıldı Ebubekir Ağa» . 

Beyaz mermerden ayna taşının ortasında, 
inşa edildiği barok devrin hususiyeti istiridya 
kabuğu motifi görülmektedir. Bundan başka 
teknenin önünde de aynı tarz bir kabartma nı
lief bulunmaktadır. 

Son zamanlarda tamir gören bu çeşmeye 
terkos suyu bağlanmış olup gaayet iyi bir du
rumdadır. 

Erdem YÜCEL 
EBUBEKİRAĞA ÇEŞMESİ - «Aksaray

da Çakırağa Camii karşısındaki taş mektebe 
bitişikdir; üç beyitlik kitabesinin tarih beyti 
şudur: 

Didıim, bir mısrai dilcii ile Rahmi ana tarih 
(<Ebu.bekrin için ma ahı zerrı"zem çeşme sirUidan» 

1137 (M. 1724-1725) 

«Banisi Ebubekir Ağa Divan başçavuşla-

EB"ÔB:EKiR çAVuş (Eyyubt) 

rındandır» (İbrahim Hilmi Tanışık, İstanbul 
Çeşmeleri, I; 1943) . 

Aksa.rayda Namık. Kemal Caddesindedir; 
vaktiyle karşısında bulunan Çakırağa Camii za
manımızda mevcud değildir. Bitişiğindeki taş 
mekteb de Çeşmenin banisi Ebubekir Ağanın 
hayır eseridir. Klasik üslubda kesme köfeki ta-

. şından yapılmışdır. Önünden geçen caddeye 
nisbetle bir az çukurda kalmışdır. Lülesi çalın
mış, sekileri kısmen kırılmış, susuz, tamamen 
yok olmaya terkedilmiş durumdadır. 

Erdem Ytl"CEL 

~BOBEKİRAĞA ÇEŞMESİ - «Eyyubda 
Bahariyede Şahsultan Camii civarında eski 
Karakola bitişik bir çeşmedir; kesme taşdan 
yapılmış büyük haznesinin üstüne sarılan bfr 
asmanın gölgesi altında pek latif görünüşü var· 
dır. Teknesinin ön kenarı kırılmış ise de diğer 
yerleri sağlam idi. Beş beyitlik kitabesinin ta-
rih beyti şudur: · 

Ahı cevherle yazıldı Vehbiyi tirihl de 
«Eyledi Bii.bekr lhıakkaald icra mai saf» 

1207 (M. 1792 • 1793) 

Manzume Sünbülza.de Vehbi Efendinindir» 
(İbrahim Hilmi Tanışık, İstanbul Çeşmeleri, II, 
1945). 

EBUBEKİR BEY - Onsekizinci asır hat
tatlarından; Kesriyeli Ahmed Paşanın oğludur. 
Medrese tahsili görmüş, devlet kalemlerinde 
hizmet etmiş, bu arada yeniçeri · katibliği de 
yapmışdır. 

Bibl.: Müstakimzade, Tuhfei Hatta.tin 

EBUBEKİR ÇAVUŞ (Eyyubi) - Ebube
kir Çelebi ve Ebubekir Ağa diye de anılır; 
XVIII. asırda' yaşamış emsalsiz bir hanende ve 
pek değerli- bir musikişinas; adına nisbetle anı
lır bir musiki risalesi vardır. Enderunlu Ahmed 
Refi', Enderundan petişmiş şair, hattat ve mu
siki sanatkarları hakkında hicri 1131 (M. 1718 
- 1719) da yazdığı manzum tezkirede Ebubekir 
Ça vuşdan şöyle bahsediyor : 

HANENDE BEKİR ÇELEBİİ Kİi.ARİ 
Biri dahi Bu-Bekir Eyyiibidir 
Savtı hu.bu cümlenin matliibidir 
Destine ger daire alsa heman 
Def gibi pür tib olurdu aşıkan 
Ger nevaya başlayub etse dügih 
Nalei uşşakı eylerdi segah 
Pençgah içün lkaamet etse ger 
Hu sadisı evci alaya çikar 
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Ne Acemde ne Irakda misli var 
Sii be sii etsen Sıfahana güzar 
Tabü olsa aceb mi sünbüle 
Kan idi bülbül isi gulgule 
Rastı inkar olunmaz hoş sada 
Mailim 'ben de sa~ya bl riya 
Nağme perdiz ola bülbülveş heman 
Mivei me'mô.lü ola riyegan 

«Atrabül Asar» hulasasında Veled Çelebi 
şöylece yazmaktadır: «Ebubekir Ağa şehri 

olub semti Eyyubdur. Üçüncü Sultan Ahmed 
devrinde Enderun Çavuşlarında olub Kiler ağa
larından idi. Hanendelerin en namlılarından 
imiş. Kava.idi Edvar üzerine güzel bir eseri var
dır». 

«Türk Musikisi Lugatı» müellifi T. Yılmaz 
Öztuna Beyin tesbit ettiğine göre yüzlerce la
dini eserinden zamanımıza ancak otuz üçµ in
tikal etmişdir: 1 kar, 12 beste, 19 semaf ve .1 
şarkı; T. Y. Öztuna Bey bu eserleri luğatında 
tesrih etmişdir. 

Musiki Mecmuasının 74. saysında «Beste
karların mezarlarına dair. bir tedkik» isimil ma
kaalenin muharriri İhsan Hisarlı Bey, Ebube
kir Çavuşun 1172 (M. 1758 - 1759) tarihinde 
irtihal etmiş olduğunu, Sinanpaşa Medresesi 
ve Türbesi haziresinde bulunan bir mezar ta:
şından istidlale çalışmaktadır. Bu iddiasının 
sihhatini tevsik etmeye yarayacak bir ip ucu 
henüz mevcud değildir. Bununla beraber Ebu
bekir Çavuşun o tarihlertle vefat etmiş olduğu 
tahmin olunabilir. 

Ebubekir Çavuşun Üniversite Kütübhan~-
si türkçe yazmaları arasında bulunan mecmua~ 
sında, kendi zamanı bestekarları ile eslafdan ba
zılarının ve bilhana kendi eserleri yazılıdır. 

«İlmi musikide Fara.biye adil ve vazıı ed
varu usuli makaamaJ olan Aristatalise mesil 
olan Ebubekir Çavuş Ağanın mecmuasıdır» ve 
«Temellekehül fakirül hakir Ebubekir E1.-Çavu
şanı Enderuni Hümayun sene 1152 (M. 1739 -
1740) » kayıdlarını ihtiva eden bu cöngün varak 
numaraları teker teker konmuş olduğuna ve 
rakamların bir kısmı cildlenirke• kesilmiş bu
lunduğuna göre, mecmua ·evrakının da.ğıldıkca 
sırasının b::;zulduğu, bazılarının kaybolduğu, 

her cildleniçinde yeniçlen varak numarası kon
duğu, hatta muhtelif makamh bestelerin birbi
rine karışdığı anlaşılmaktadır. Mecmuanın ya· 
zısı bazan okunamayacak kadar · kötü, imlası 

bozuk, kelimeler yanlış veya eksikdir. Ebube
kir Çavuşun bu mecmuada bulunan eserlerin,:· 
den bazıları şunlardır: 

Ruhavi Şarkı 
(Güfte Hı,fzi'nin) 

Ey afeti işubi · can 
Aşkınla halim pek yaman 
Çaresizim ben her zaman 
Lfüfeyle sultanım yeter 

* Mahur devri revan şarkı 
( Güfte Adem'in) 

Yari meclisde derağiiş idene aşk olsun 
Sigarı vasi çeküb niis idene ask oslun 
Dil firibane temenna . ile ağuİişa alub 
Lehi düşnamını ha.muş idene aşk olsun • 

* Uşşak Şarkı 
(Güfte Nedim'in) 

·vasfı hüsnü behceti bir vech ile sığmaz dile 
Gel şerefabadı gör şevketıô. hünkarım ~ele 

* ltlahur semai 

Sen benim hiç bilir misin nemsin 
Nuri didem süriiri ·sinemsin 
Kurretül ayni çeşıni pür nemsin 
Nfıri didem süriiri sinemsin 

* Uşşak devri revan şarkı 
( Güfte Sa 'di'nin) 

'Nevbahar oldu salındı çemene cana.mm 
Yine cfiler gibi cuş itti dili nalanun 
Teşnei badei la'liyle ferahnak oldum 
Bezi idersem yoluna çok mu serü samanı.m 

* Uş'şak Sofiyan şarkı 

Dil viı·dim ey mehrii sana 
Biganelik itme bana 
Kıl bir nigahı aşina 
Aşkın zebun itti beni 

* Uşşak Semai 

Ey goncei gülzan letafet 
Vey servi serefnazı kıyamet 
Kurbanın olam eyle tekellüm 
Ey tutü giiyayı belagat 

* · Uşşak Şarkı 

Hüsnünü gördüm, sevdim beğendim 
Artmakda derdim, rahmet efendim 
Cevr ise efzun, kalb ise mahzun 
Gam ise şe'bhun, rahmet efendim 

* 
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Uşşak devri revan Şarkı 
(Güfte Nahifi'nin) 

Sakın tabı nigehden rôyine zülfün nikaab itme 
Murad üzre bakılmaz sana bihude hicab itme 

* Uşşak Semai 
(Güfte Gedai'nin)_ 

Dahi tıfl iken ol afet 
İderdi aşı,ka rağbet 
Hezaran eyledi ülfet 
İşaretle işaretle 
Bu Gevheri feda oldu 
Derinde bir geda oldu 
Maıhasal mübtela oldu 
İşaretle işaretle 

* Beyati Beate 
Yine cuyan olalım tarfı Stanbul diyerek 
Bezmi işretgehi oiinaneye medhul diyerek 
. Sebkati payine bin özr ile rômal eyle . 
Oldu sad giine cefa aşıka mebzul diyerek 
Canım yel lel lel lel lel li ömrüm tere lel 
lcl lel Iel lel li aşıka mebzul diyerek · 

* Bayati sofiyan şarkı, 
Hayali ruyı dilber çeşmi zarımda nihanımdır 

O dllcunun şitabı su gibi gö~e revanım.dır 
Görünmez gözüme faslı gülistanın temaşası 

Görünen gözüme şimdi bahar asa civinımdır 

Beyati Şarkı 
Beni cevrinle zar itme 
Kerem kıl gel bana küsme 
Gamınla bi karar itme 
Kerem kıl gel bana küsme 

* Beyati devri revan Şarlı;ı 
Hasreti şivei reftannla -
Beni ferdaya salan sensin 
Hevesi zülfi siyehkarınla 
Beni ferdaya salan sensin 

* Beyati sofiyan Şarkı 
Çeşmim sana bakmakdan usansın _ mı efendim 
Nuri basanın hüsnine kansın mı efendim: -
Bir lahza nihan olmamada dideleriınden 
Bir demde gönül aşkına yansın mı efen~ 

* Arazbar muhammes Beste 
Nediııı ey şuh bu bihude gazab n'oldu sana 
Meşrebin düşmeni naz idi aceb n'oldu sana 
Camehab içre bırakdın beni ey mihri münir 
Durmadın çak olıcak perdei şeb n'oldu sana 
.Ah camm yelelel lel le le. lel lel lel le lel · 
(lel le le lel lel li 
Yar yar perdei şeb n'oldu sana 

* Buselik aşiran Şarkı 
Güfte Derviş'in 

Ram olasın sade rô 
Hat gelicek su be su 

EBUBEKiR EFENDİ 

Ben de olub tünd hu 
Sen gibi serkeşlere 

Acemaşiran Şarkı 

Güfte kendisinin 

Tamam münevverdir hüsnü cemalin 
Nurdan ibaretdir rumıari alin 
Meded irmeden husufa mahin 
Düşeyim payine sen nevcivanin 

· Dinle ben aşıkın feryaıdü zarin 

Ateşi aşkınla büryan gezeyim 
Suzi firakınla giryan gezeyim 
Satayım kürkümü uryan gezeyim 
Vaslın hevesiyle her an gezeyim 
Ben bülbüle hemdem nalan gezeyim 

Çıkayım gideyim Hüsrevabade 
Def'i gam içün çekeyim 'bade 
Meclisimiz hazır olsun amade 

-~ Buyur ey sevgilim ma/hfice sade 
Muntazırdır sana Çavuş üftade 

Bu şarkının güftesi gösteriyor ki Ebu.be-
-kir Çavuşun edebi kültürü -musikideki kudreti 
ile aslaa mütenasib değildir. 

Ebubekir Çavuşun eserlerinden bazıları 
' notaları ile birlikde Dr. Subhi Ezgi Beyin «Na-

zari ve Ameli Türk Musikisi» isimli eserinde 
mündericdir. 

Rıfkı Melw MERİÇ 

EBUBEKİR DEDE - Onsekizincj asır 
hattatlarından, aslı Kastamonuludur;. genç ya
şında İstanbula gelmiş, yazıyı zamanının · bü-
yük üstadlarından « Yayla İmamı» lakabı il() 
meşhur Ramazan Efendiden öğrenmişdi. Mi-
maracem Tekkesi şeyhi Habibi İsmail Dede 
Efendiye intisab etmiş, o tekkede yaşamış, hic
ri 1132 (M. 1719 - 1720) de vefat ederek mür
şidinin kabri civarına deftedilmişdir. 

Bibi.: Müstakimzade, Tuhfei Hatta.tın 

EBUBEiKtR EFENDİ - Onyedinci asrın: 
ikinci yarısında ve onsekizinci asır başlarında. 
yaşamış bir hattat ve şair; aslı Şirvanlı olub 
çağdaşları arasında «Acem Belçir Efendi» diye 
anılırdı; çeşidli hüner ve marifet sahibi idi. 
Sülüs ve nesih yazıyı memleketinde öğrenmiş, 
sonra Mısıra giderek medrese tahsili görmüş, 
edebiyat ile meşgul olmuş, oradan lstanbula 
gelerek sadırazam Köprülüzade Fazıl Ahmed 
Paşaya intisab etmiş, o büyük ilim ve irfan 
ocağı kaputla asrın büyük hattatlarından Der
viş Alidan tekrar yazı meşk ederek yazılarına 
imza atma iznini almışdı. Devlet ricali arasına 
yükselmiş, yedi defa Reisülküttablık (Hariciye 
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Bakaniığı yapmışdır); hatta bir defa Tersane
ye intisab ederek çekdiri beyliği kadırga kap
tanlığı yapmışdı. 

Nevruz Kadın isminde bir saraylı ile ev
lenmişdi; hicri 1135 (M. 1722 - 1723) de vefat 
etti, kabri Kirazlı Mescid civarında zevcesinin 
hayır eseri mektebin karşısındaki mezarlıkda 

idi, kabir taşı kitabesinin tarih mısraı şudur: 
Ola bu Bekir Efendinin mekanı cennet 

Bibl: Müstakimzade, Tuhfe-i Hatta tin 

EBUBEKİR EFENDİ - Onyedinci asrın 
ikinci yarısında ve onsekizinci asrın başında 

yaşamış bir hattat; 1660 - 1661 arasında İstan
bulda doğmuşdur, Ahmed Efendi adında bir 
zatin oğludur; sülüs ve nesih yazıyı Eyyublu 
Suyolcuzade Mustafa Efendiden öğre:nmişdi: 
Kaariye Camii civarında otururdu. Üstadından 
yazılarına imza koyma iznini· aldığı tarihden 
ölümüne kadar yetmişe yakın mushafı şerif 

yazmışdır; hicri 1141 ortalarında (M. 1729 -
1730) vefa tetti, sur dışında Eğrikapu mezar
lığına defnedildi. 

Bibl.: Müstakimzade Tuhfei Hatta.tin 

EBÜBEKİR EFENDİ (Darbhane Emini) 
Üçüncü Sultan Selim devrinin Nızamı Cc

did taraf darlığı ile tanınmış ricalinden; aslı 

Safranboluludur; gene yaşında İstanbula gel~ 
miş ve hemşehrilerinin delaleti ile Darbha:neye 
hammal olarak girmişdir. İsmini okuyub yaza•• 
cak kadar yazı bilir, başkasına muhtac olma
yacak kadar da kara cümle deresinde hesab 
yapabilir imiş; o vakit her sınıf da okur yazar 
kimse nadir olduğundan bir hammalın bu ka
darcık olsun yazı ve rakam bilmesi gara.izden 
görülmüş; herkesin mizacına göre muamele et
mesini . de bildiğinden adını tanıtmış, kendisini 
sevdirmiş ve hammallıkdan Darbhanede bir 
memuriyete alınmışdır; ve yıllarca dürüst bir 
memur olarak çalışmışdır; zaman He Darbha
nede Kepçe Nazın, Ayarcıbaşı, hicri 1216 (M. 
1801 - 1802) damadı Ahmed Şakir Efendinin 
yerine Darbhane Emini olmuşdur; 1807 ye ka .. 
dar bu vazifede kalmışdır. Kabakcı .İhtilalinde, 
ihtilalciler tarafından başı istenenlerden Nıza
mı Cedidcilerden biri olmuş ve Babıalide boğu
larak idam edilerek kesik başı Et Meydanın
daki ihtilalcilere gönderilmişdir (B.: Selim III, 
,Sultan; NızQ.mı Cedid; Mustafa Çavuş, Ka-
bakcı; Boğaz Kaleleri Yamaklarının ayaklan·• 
ması, cild 6, sayfa 2909) Müverrih Cevdet Pa-

şa: «Bir piri fani olduğ·u halde mazlumlar gü
ruhuna katıldı» diyor. Başsız cesedi Karacaah
ırıed Mezarlığına defnedildi. 

EBUBEKİR EFENDİ (Hacı) - Geçen 
asır ortasında İstanbulun namlı tönbekicilerin
den, dükkanı Eminönünde Asmaaltında idi; 
«içimi güzel, kokusu hoş Şiraz tönbekisi» bu" 
lunduğu gazete ile sık sık· ilan ederdi. Hayatı . 
hakkında başka bilgi edinilemedi.. 

Bibl. : Tercemanı Ahval Gazetesi 

EBUBEKİR EFENDİ (Mutfak Emini) -
Onsekizinci asır hattat ve kemankeşlerinden; 

sülüs ve nesih yazıyı amcası hattat Derviş Ali
den öğrenmişdi. Hayab hakkında başka kay
de rastlanmadı. 

Bibl.: Müstakimzade, Tuhfei Hatta.tin 

EBUBEKİR EFENDİ (Seyyid) - Onse
k!zinci asır hattatlarından; aslı Diyarbekirli
dir, sülüs ve nesih yazıyı memleketinde öğren
mişdir, hicri 1162 (M. 1749) de -seyahat ve zi
yaret kastlı ile İstanbula gelmiş, fakat hasta
lanarak aynı yıl içinde ~tanbulda misafir iken 
vefat etmişdir. 

Bibl.: Müstakimzade, Tuhfei Hatta.tin 

EBUBEKİR EFENDİ (Şehri) - Onyedin
ci asır sonu ile onsekizinci asır başında yaşa
mış hattatlardan, «Eski Bekir» lakabı ile anı
lır, sesi de gaayetle güzel olduğu için hünkar 
müezzinliği yapmışdı. Yazıyı «Karakız» lakabı 

ile meşhur Hocazade Mehmed Enveri Efendi
den öğrenmiş, bilhassa celi yazıda zamanının 

en hünerli hattatlarından biri olarak tanınmış
dı. 

Bi:bl.: Müstakimzade, Tuhfei Hatta.tin 

EBUBEKİR FERİD BEY - Onsekizinci 
asır şair ve hattatlarından ve İstanbul kibar
larından; Onyedinci asır ortalarında Zurnacı 

Mustafa Paşanın sadrıazamlığında başdefter. 

dar olmuş Karagöz Mehmed Paşanın oğludur; 
Mustafa Paşanın sadrıazamlığı ancak birkaç 
saat sürmüş, bu kısacık zamanda tek işi de 
Karagöz Mehmed Efendiyi (sonra paşa) baş 

defterdarlığa getirmek olmuşdu, devrin züre
fasından bir zat de latife yollu: 
Çalıcak (çalınca) zurnasını cebinden çıkılı, Karagöz 
demişdi. 

Ebubekir Bey Enderundan yetişmiş, sa
raydan mevkuufatcılıkla çırağ ediliş, devlet 
kalemlerinde mühim mevkilerde bulunmuş, 



ANSİKLOPEDİSİ 

edib ve zarif bir İstanbul kibarı olarak tanın
mış ve Hicri 1181 (M. 1767-1768) de hayli yaş
lı olarak vefat etmişdi, Silivrikapusu dışında 
babası Karagöz Mehmed Paşanın kabri ya
nında defnedildi. 

Şiirlerinde «Şahid» mahlasını kullanmış

dır. Eyyublu Ebubekir Çavuşun mecmuasında 
görülmüş şu şarkısı zamanında hüzzam ma
kaamında devri revan usulü ile bestelenmişdi. 

Bi vefa dildir elinden ah ah 
Eylerim şeb ti seher bi iştibah 
Hasretinle !hıilim oldu bak tebah 
Merhametsiz yar elinden ah ah 

Dem be deın ağyar ,ile ülfetded.ir 
Giceler ta ·subha dek işretdedir 
Ol vefa düşmen aceb mıeşrebdedir 
Merhametsiz yir elinden ah ah 

Enderundan yetişmiş şairler, hattatlar ve 
m'Qsiki san'atkarlan hakkında Kilerli Ahmed 
Refi'in yazdığı manzum tezkirede (H. 1131; 
M. 1718-1719) bu zat hakkındaki kıt'a şudur: 

Biri dahi Mir Ebi•Bekr-i Fe~d 
Bi bedeldir Hak ide ömriin mezid 
Enderunde misli yok bi iş,tibih 
Mahlasm nisbeti besdir giivih 
Hattı talik ü divani güzel 
Neshine şeyh denürse · tıiabal 
Yokdur akranı desem görme baid 
Nazmu inşada yegane hem vahid 

Bibl.: Müstakimzade, Tuhfei HattA.tin; Ahmed 
Refi Tezkiresi (R. Melül Me;ic, İstanbul Enstitüsü 
Mecmuası). 

EBUBEKİR FİRDEVSİ EFENDİ (Sey
yid) - Onsekizinci asır hattatlarından; aslı 

Erzincanlıdır, pek genç yaşda !stanbula gel -
miş, Küçükruzname Kalemine girmiş, orada 
katiblerden Seyyid Ali Efendiden sülüs ve ne
sih yazı öğrenmiş, sonra Divan-ı Hümayun k&.-· · 
tibleri arasına alınmış ve orada divani ve celi 
yazıları en ·güzel yazanlardan biri olaral{tanın
mışdı. Bir ara Anadolu muhasebecisi olinuş ve 
hicri 1136 {M. 1723 - 1724) da vefat etmişdir; 
kabri Mahmud Paşa Camii haziresindedir. 

Bibl.: Müstaltimzade, Tuhfei Hatta.tin 

EBUBEKİR PAŞA (Mühendis) - Bekir 
Paşa diye de anılır; Mühendishanei Berrii Hü
mayundan yetişmiş ilk asker mühendislerden, 
Askeri Matbaanın hakiki kurucusu denilmeye 

EBUBEKİR SIDKI 

layık bir sima; doğum tarihi bilinmiyor, Mü
hendishanenin ilk sınıfının baş kalfasi ( öğret
men yardımcısı) Hacı Ömer Efendinin oğlu
dur. Çocuk denilecek bir yaşda Mühendiaha
neye girmiş, mektebi seçkin bir talebe olarak 
bitirmiş, aynı mektebde muallim olmuş 1833 -
1834 araşında kaymakam (yarbay) rütbesi 
ile Lağımcı {İstihkam) Alayına kumandan ta
yin edilmişdir. 1835 -1836 da miralay {albay) 
olmuş ve dört arkadaşı ile ihtisas tahsili yap
mak üzere İngiltereye gönderilmişdir; İngilte
rede bulunurken miriliva. (paşa, general) ol
muşdur; memlekete döndüğünde Tüfenkhane 
nazın {müdürü) olmuş, kısa bir müddet son
ra Erzurum ve havalisi müfettişliğine tayin 
edilmişdir; ve 1846 da Mühendishane nazırı 

olmuşdur. Feyzini ve mesleğini borçlu olduğu 
bu müesseseye büyük hizmetlerde bulunmuş -
dur, bu arada bilhassa Mühendishane Matbaa
sını ihya etr.ıişdir bu matbaa da zamanımızın 
Askeri Matbaa:;anın temeli olmwıdur. Matbaa
da taş ve bakır üzerine grave sanatını sok
muş, Avrupı.dan getirttiği bir muallim-ustanın 
yanına, mektebin resme hevesli talebelerinden 
birkaçını vermiş (Hasköylü Riza, Hasköylü 
E',min, Balatlı Stlim Efendiler) ve bu gençler 
hem san'at öğrenmişler, hem de çok eserler 
vücuda getirmişler. Ebubekir Paşa her güzel 
eseri kendi kesesinden verdiği nakdi mükafat
larla karşılamış, askeri konularda fenni kitab 
terceme eden talebeleri de devletce taltif ettir
mişdir. 

1853 de Mühendishane nazırlığı üze
rinde kalarak Medinei Münevveredeki kudsal 
binaların tamirine memur edilmişdir. Bu vazi~ 
f eyi de yüz akı ile başarmış, fakat !starı bula 
dönmek nasib · olmayarak 1854 de Medine:le 
vefat etmişdir, orada Cennetül baki iııezarlı
ğına defnedilmişdir. 

Bibl.: M. Esad, Mir'A.tı MühenclishA.ne 

EBUBEKİR SIDKI - Onsekizind asır 
hattatlarından, aslı Ahıshalıdır; genç yaşın
da İstanbula gelmiş berber esnafından bir zat 
idi, yazıyı Hasırcilar İmamı Mustafa Efendi
den öğrenmişdi. Seher vaktinde dükkanını 
açar, müşteri gelinceye kadar ve arada eli boş 
kaldıkca yazı meşk ederdi. Yazılarına imza at
ma izni dolayısı ile yapılan törenle beraber sa
kal salma duasını da yapdırmış, her iki dini 

,; 
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törene şu mısra tarih olarak söylenmişdir: 
Hüsnihat Hallak Biibekirde peyda oldu · 

1173 - M. 1759 -1760 
Vefat tarihi bilinmiyor. 

Bibl.: Müstakimzade, Tuhfei HattA.tin_ 

EBU . EL-DERDA, EBU-D-DERDA 
«Dürda» da okunur; Sahabei kiramdan, arab
lann İstanbul muhasarası şühtıdasmdan, İs
tanbulda biri Eyyubda, biri Üsküdarda bu isini 
ile iki makamdır. 

1. Makam - Eyyubda Cezeri Kasımpaşa 
Mahallesinde Zal Mahmud Paşa Camii kurbin
dedir. İkinci Sultan Mahmud zamanında 1251 
(M. 1835- 1836) yılında ihya edilmiş bir ma
kam-kabirdir (B.: Eshabı Kiram Kabirleri, İs
tanbulda); Sahaflar şeyhizade Esad Efendi ve
kaayinamesinde bu kabir için şu tarih beytini 
kaydediyor: 

Kıldı mimarı kalem tarihin inşa Es'ada 
Yapdı Şeb .Mahmud Ebud-Derda içün rina. makam 

1251 

Türbenin içinde yan yana yazısız iki taş 

vardır. Kesme taşdan yapılmış türbe bina•sının 
üstü çökmüş, içinde bitip büyüyen bir incir a
ğacı h~r tarafını kaplamışdır . . Türbe yeri bu 
zatın meşhedi sayılmaktadır. Sahabeler levha
sında hakkındaki kıt'a şudur: 

Züvvarm şihü geda .. 
şelaatden itme cüda 
Ya hazreti Ebu~-Derda 
Şefaate ir gör bizi 

2. Makam - Üsküdarda Karacaahmed 
ittisalindedir. Eyyubdaki makaama. nisbetle 
,daha mamur durumdadır. 

Ord. Prof. Dr. Süheyl 'ONVER 

Ebu El-Derdi Türbe.si 
(Resim: . Dr. s; 'Onver) 

EBÜ SAİD EFENDİ (Hocazade) - On
yedinci asır ulemasından, Sultan İbrahim ile 
Dördüncü Sultan Mehmedin şeyhül'islamların
dan; hicri 1002 (M. 1593 - 1~94) de İstanbul
da doğdu, babası Ş•~yhül'islam Mehmed Esad 
Efendi, onun babası da Şeyhül'islam ve ürilü 
müverrih Hoca Sadeddin Efendidir (B.: Esad 
Efendi, Mehmed; Sadeddin Efendi, Hoca). İs-
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Ebu Said Efendinin bir fetviısı 
. ( İlmiye Salnam.esinden) · 

tanb'ulun çok zengin ve nüfuzlu bir ilmiye aile
sinin evladı olarak geniş imkanlar içinde ye
tişdi, ve ilmiye mesleğinde sür'atle yükseldi, 
1030 (M. 1620 ~ 1621) da Şam kadısı, 1032 (M. 
1622 -1623) de Bursa kadısı, 1034 (M. 1624. 
J625) ve 1036 (M. 1626-1627) da iki defa İs
tanbul kadısı. 1038 (M. 1628 -1629) de Ana
dolu kadı askeri, 1039 (M. 1629-1630) da· Ru
meli kadıaskeri oldu. Henüz 36 yaşında iken 
ilmiye mesleğinin son durağına varmışdı ve yi
ne o yıl içinde azledildi; artık şeyhül'islamlık 
sırasını · bekleyecek idi; on yıl, kışın İstanbui 
içindeki sarayında, yazın Boğaziçindeki yah
sında, debdebeli, tantanalı bir kibar zengin ha
yatı sürdü; 1049 (M. 1639-1640) ikinci defa 
Rumeli kadıaskeri oldu, bu makamda bulunur 
iken asrın büyük şairi ŞeyhÜl'islam Yalıyı~ .. E
fendinin ölümü ü~erine 18 Zilhicce 1053 (M. 
27 Şubat 1644 de şeyhül'islam oldu. Bu ilk 
müftül~ğü iki seneden az sürdü, Sadrıazam 
Civankapucubaşı Mehmed Paşa ile geçinemedi
ği için 29 Zilkaade 1055 (16 Ocak 1646) de az
ledildi. 

· 17 Rariiazş.Ii 1061 (M. 3 Eylül 1651) de 
Karaçelebizade Abdülaziz Efen dinin yerine · (B. : 
Abdülaziz Efendi, Karaçelebizade) ikinci defa. 
~eyhül'islam oldu, ve bu sefer ilmiyenin bu en 
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yüksek mevkiinde daha az, ancak on. bin ay 
kalabildi; 11 Ramazan 1062 (M. 16 Ağustos 
1652) de azledildi; azlinin sebebi, ulema efen
diler arasında derin teessür uyandıran bir re
zalet oldu. Ebu Said Efendi hanedanının şöh
ret ve serveti ile mağrur, çok asabi ve sert a
damdı; vak'anın tertip ve tahrik · ese:r:i olduğu 
söylenir. 

Ramazanın yedinci günü birbiri ile geçine
meyen Rumeli ve Anadolu kadı askerleri azle
dildiler; Ebfı. Said Efendi Rumeli kadıaskerli• 
ğine Tulunicuzadeyi, Anadolu kadıaskerliğine 

de Balizadeyi tayin etti. İstanbul kadılığından 
azledilmiş olub Anadolu kadıaskerliğine . tayin 
sırası kendisinde olan Esad Efendi ertesi gün 
müftü efendiye gitti ve huzura çıkar çıkmaz 
selam vermeden: 

- Bre Allahdan korkmaz, bre mürteşi za
'lim, Anadolu kadıaskerliği benim hakkım iken 
niçin başkasına verdin!.. diye bağırdı. _ 

Görülmemiş, duyulmamış hürmetsizlik, te
cavüz idi. Ebu Said efendi o anda şuurunu kay
betdi: 

- Bre cahil edebsiz, haya.sız, sen ne za
man adam oldun da böyle küstahlaşırsın, sen 
Sünbül Alinin kahve oğlanı Esad değil misin, 
bu makamlara hep rüşvetle, himaye ile gelme
din mi! .. dedi. 

Esad Efendi cevab verecek oldu, Ebu Sa
id efendi uşaklarına: 

..:__ Falaka değnek getirin, kaldırın yıkın 

şunu!.. diye bağırdı. 

Uşaklar koşdular, E13ad Efendinin koltuk.: 
larından tutup dışarı çıkaracak oldular, _beriki 
yine ayak direyince, Ebfı. Said Efendi yerin
den kalkdı, Esad Efendinin yakasına yapışdı, 
başını yüzünü yumruklamaya başladı: Esad 
Efendinin başından kavuğu düşdü, vak'anüvis 
efendinin tabiri ,He «öyle bir rezalet ölcİu ki, 
neuzübillah. Falaka bulunamadığı için Esad 
Efendi -müftünün uşakları eliyle de hayli mllş
talandı, hırpalandı ve baş açık bir odaya tıkılıp 
kapatıldı. Devrin vezirlerinden İshak Paşa ı1e 
Ketağaç Paşa müftünün meclisinde idiler, vak'
aya şahid olmuşlardı, Ebu Said Efendinin aya
ğına düşdüler, onu teskine çalışdılar, Esa,d 
Efendinin affını rec·a etdiler, kadıyı · mahbe
sinden çıkarıp başına kavuğunu giydirdi'ler, 

tekrar huzura sokup: «Var efendi hazretlerinin 
eteğini öp! .. » dediler Sersemlemiş olan Esad 
Efendi etek öpecek oldukda müftü tekrar ga• 
zaba geldi, maz~l İstanbul kadısının yarı ya-· 
kasından yarı sakalından tutub: «Bre habür 
oğlan! .. » diye tekrar tokatladı, paşalar ada:m:ı., 

güçlükle kurtarıp ve o hal ile· bir ata_ bindi:uip 
evine yolladılar. Fakat Esad Efendi doğruca, 
Sadrıazam Tarhuncu Ahmed ;E>aşay~ gitti (B: :: 
Ahmed Paşa Tarhuncu), «arslan iken tilki ol
muşdu», vak'ayı anlattı, cezada yediği dayak
la yetinilerek sürgüne gönderilmemesi ıçın 

«zelilane» yalvardı. Fakat müftü efendi' sür
günde ısrar edince Ahmed Paşa hemen bir .ge
miye bindirilerek Sakız adasına sürgün enıri 

ile Çavuşbaşı ağası Esad Efendinin evine yol
ladı, kadı gizlendi, bulunmadı. Esad Efendi ise 
o gece kibar ulemanın konaklarını dolaşdı. Ço
ğu Ebu Said Efendiye kırgın idiler; mesele bü
yütüldü, hatta İstanbulda bir ihtilal havası eser 
gibi oldu. Ulc:;nilnın büyük · bir kısmının ken
disine karşı ccbhe aldığı· Ebu Said Efendi pa
dişah tara~·mdan azledildi, Bahaı Efendi şey
hül'islam oldu. 

Ebu Said .. Efendi . o. tarihde 11 - 12 yaşia
nnda bir çocuk olan Dördüncü Sultan Meh
medin kesin güvenini kazanmış bir zat idi. İki 
sene. kadar sonra Bahai Efendinin ölümü üze
rine, 12 Safer 1064 (M. 2 Ocak 1654) de Ebu 
Said Efendi üçüncü defa şeyhül'islam oldu, ve 

. 5 Receb 1065 · (M. 11 Mayıs 1655) de Sadrıa
~am İbşir Paşaya karşı sipahi ayaklanmasın
da azledildi; bu üçüncü ve sonuncu müftülüğü
nün azlinde hatta bir idam edilme tehlikesi de 
atlatdı. 

Sadrıazam Derviş Paşanın ağır bir felç 
darbesi ile ölüm döşeğine yatdığında mührü 
hümayunun devlete karşı isyan etmiş Haleb 
Valisi İbşir Mustafa Paşa'ya görideri'.Imesinde 
Şeyhül'islam Ebu · Said Efendinin büyük rolü 
olmuşdu (B.:. İbşir Mustafa Paşa). İhtilalde 
vezire tarafdar çıkmakla suçlandırıldı ve İs
tan buldaki sarayı yağriıa ve tahrib edildi; Vak'
anuvıs Naima Efendi şöyle kaydediyor: 
\i: • • • Yüz elli senelik Hasan Can Hanedanının 
(1;avuz Sultan Selim'in ünlü nedimi Hasan 
Can, Hoca Sadeddin Efendinin babasıdır; B.: 
Hasan Can) kıymetine baha biçilmez hazinesi, 
nadide eşya, altun. ve gümüş takımlar, ,eşsiz 
kıym.etde nefis kitablar; sarayın harikulade 
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eşyası bir anda talan ve tahrib edildi; parala
dıkları eşyayı yol ortasında bırakdılar; sarayı 
pencere demirlerine, su yollarına, hamamları
na varınca tahrib ettiler; Ebu Said Efendinin 
kütübhanesi ile kendi odasının sadefkfi.ri ve 
halkari dolab kapaklarına va:rınca koparıp gö
türdüler; ve kaldırdıkları eşyayı yok bahası

na aa.tmak için yollarda adam aradılar». İbşir 
Paşa sığındığı padişah · sarayında idam edildi. 
Ebu Said Efen dinin başı ist~nmişdi; onun da 
idamı fermanı verilmek üzere iken Nakibül eş
raf Zeyrekzade Efendinin kesin direnmesi üze
rine azl ile kurtuldu; İstanbul kafüsı olan oğlu 
Feyzullah Efendi de azledildi ve Geliboluya 
sürgün edildiler; bir müddet sonra, · şehir içi
ne girmemek ve İstanbul civarında Azadlıdakj 
çiftliğinde oturmak şartı ile ,affedildi ise de 
geldiğinin tezine d,üşm:anlarının entrikaları ile 
tekrar Geliboluya gönderildi; nihayet 1071 de 
(M. 1661) hastalığı dolayısı ile affedildi ve İs
tanbulda 1662 haziranında vefat etti; Eyyub
da dedesi Hoca Sadeddin Efendi haziresine def
nedildi. 

Bibi.: ilmiye Salnamesi; Naima Tarihi, III-VI; 
Silahdar Tarihi, I; İ. Hami Danişmend, Kronoloji, 
IH. 

EBO SAİD EFENDİ· (Şeyh) . - . Kanuni 
Sultan Süleyman devri ulemasından, aslı İran
lıdır; . İstanbulda yerleşmiş, ilmiyle, fazliyle 
hürmet görmüş, bilhassa Sadnazam Semiz Ali 
!>aşa tarafından himaye edilerek devlet hazi
nesinden yevmiye yüz akçe bağlanmıştı; o za
manlar için bu para şeyh efendiye müreffeh 
bir hayat teminine kafi idi. Ebu Said Efe.ndi
nin tek kusuru hastalık derecesine varmış olan 
temizlik merakı idi, hem basit. manasiyle te
mizlik, hem de şer'i temizlik. 

Evlenmemişti; konağında eli yüzü temiz, 
edebli terbiyeli birkaç uşağı 'hizmet ederdi. 
Şeyh Efendi her sabah muhakkak yıkanırdı, 
abdest alırdı; çamaşırları da yıkandıktan son
ra dokuz defa sudan geçip şartıanırdı. Kona
ğın bütün hizmetkarları da her sabah hamama 
girmek mecburiyetinde idiler. Konağa asla 
misafir kabul edilmezdi; ev ·esvabiyle ,sokağa 
çıkılmaz, sokak esvabı ile içeri girilmezdi. So
kaktan gelen muhakkak soyunur, hamama gi
rer, yıkanır, abdest ahrdı. · Efendi de hamisi Ali 
Paşa'nın sarayı müestesna, kimsenin evine git-

mez, dışarıda bir yudum su 
öptürmez, kendisi de kimse 
mez, el kavuşturup hafifçe 
ederdi. 

içmez, el ve etek 
ile musafaha et
eğilmekle iktifa 

Semiz Ali Paşa, latifeyi çok seven bi~ zat 
idi. Bir Ramazanda Ebu Said Efendi ye bir 
kürk hediye etmişti; fakat kürk gelince efendi 
düşüp bayılacak kadar · sıkılmıştı. Çünkü pro
tokol icabı bayramda hamisinin gönde:rdiği 

kürkü giyerek paşaya bayram tebrikine git~ 
meğe mecburdu. Ebu Said Efendi için kürk, 
ser'an temizliğinden her an şüphe edilecek bir 
~ydi. Evvela söylendi, sonra kürkü . dokuz' de
fa yıkattı, kuruttu, yıkattı, kuruttu. Bayrarr, 
sabahı sırtına giymeden evvel de uşaklarından 
güçlü kuvvetli bir delikanlıya dokuz defa silk
mesini emretti. Uşak, evvela hamama girdi, 
yıkandı, boy abdesti aldı ve sonra kürkün ya
kasına yapışıp da silkmeğe başlayınca, Şeyh 

Efendi feryadü figan ederek deliler gibi çırpın
mağa başladı; kürk yıkana kuruya -çürümüş
tü, konağın içinde milyarca kıl gök bulut halin
de uçuşuyordu. Ebu Said Efendi bir kat Ali 
Paşaya, bir kat da . kendisine ağzına geleni 
söyliyerek çocuklar gibi ağlamağa başlamıştı. 
Hemen adamlarından birkaç kişiyi ırgat paza
rına göndermiş, gözünde, kulağında illeti ol
mıyan, vücudunda yarası, azasında noksanı, 

sakatı bulunmayan elli nefer ırgad seçtirmiş, 
bu adamlar hamama sokulmuş, yıkanmışlar. 

abdest almışlar, kendilerine temiz çamaşırlar 
giydirilmiş ve sonra da koca konağıı:ı. dört kö
şesine dağılan kürk kıllarını günlerce uğraşa
rak elleriyle teker teker toplamışlardı. Konak
ta, şer'an temiz olmayan süpürge kullanılmaz
dı. Semiz Ali Paşanın beklediği de bu idi. Ha .. 
ber alınca kahkahaları attı ve bir vesile bulup 
padişaha da anlattı. Kanuni Ebu Said Efendi"'. 
yi görmek istedi. Bu sefer mesele büsbütün ça
. tallaştı: Efendi saraya gelince, muhakkaJ..ı: 

koltuklarına girilecek, eteği öpülecek, o da hu
zura çıkınca padişahın elini öpecekti. Sadrıa
zam bu protokolun tatbiki Şeyh Efendiyi kah
rından helak edebileceğini arzedince koca Ka
nuni: Said Efendi için saray protokolunun tat
bik edilmemesini, şeyhin de huzurda bir temen
na ile iktifa etmesini emretti. Ebu Sa~d Efen
di heyecan içinde huzura çıktı .. Kanuni: 

•- Efendi.. İlminizi, irfanınızı işittim .. 
ümmeti Muhammedin talim ve irşadında sa'-
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yınız meşkur olsun!.. di~e iltifat etti; sonra 
Ali Paşa'ya dönerek: 

- Efendinin tahsisatı ne kadardır?! diye 
fordu; paşa: 

- Yevmiye yüz akçedir!. cevabını verin
ce Sultan Süleyman: 

- Azdır!.. dedi, yevmiyesine yüz akçe da
ha ilave ediniz, biraz da içindeki vehim ve ves
vese çirkini temizlesin! .. 

1 

Sultan Süleymanın bu şahane hakaaretin
den sonradır ki Şeyh Efendi padişahın ayak
larına kapanarak af diledi. 

EBÜ SAİD EFENDİ BAĞÇESİ - XVII. 
yüzyıl ortasında Fındıklıda İstanbulun en ma
mur ve büyük bağçelerinden biri idi; Şeyhü

lislam Ebu Said Efendinin milki olaiı bu bağçe 
için, o asırda İstanbula gelmiş Antoine Gal
land (B.: Galland, Antoine) «Güzel bir çeşme
si, portakal ağaçları, çiçekleri ve bilhassa la
leleri» ile meşhur olduğunu- yazıyor. Yalı bo
yundan gerideki tepelerin yamacında kat kat . 
uzanır bir bağçe imiş. 

EBÜ SAİD EFENDİ YALISI - XVII. 
yüzyıl ortasında Tophane ile Fındıklı arasında 
!stanbulu11 muhteşem binalarından biri idi; ah
şah bir bina olduğu muhakkakdır; zamanimı
za yalnız adı kalnuşdır; civarında ve muhte• 
mel ki hemen arkasında Ebu Said Efendi'nin 

bir de meşhuı: bağçesi vardı (B.: Ebu Said 
Efendi Bağçesi). 

EB-0 SAİD EL-HUDRİ Sahabei Ki-
ramdan, aralıların İstanbul muhasarası şühe-
dasından, kabri İstanbulda Kaariye Camii ci
varındadır; Ayvansaraylı Hüseyin Efendinin 
Topkapı Sarayı Müzesinin hazine kütübhane
sinde bulunan mecmuasında· şu malumat veri
liyor: «Kaariye Camii demekle maruf kiliseden 
münkalib camiin ittisalinde vaki medrese av
lusu dahilinde medfundur ki caddeye penceresi 
olup pencere üstünde ismi şöyle yazılmışdır: 

Hu 
Esbabi kiramdan 
Ehi Said-il-Hudri 
radıyallahüanh 

Hicl'i 46 (M. 666) 
lçerde de bu kitabenin bir aynı olup ay

nca şu kitabe vardır: 
Esbabı Kiramdan Ehi Said-il-Hudri radıyallahü

anb ha:ı:retlerinin merkadi serilidir. Ketebehu Hı-
dır ~ütevellli Haseki Sultan' · 

sene 1177 (M. 1763-1764) 

Yan sokak penceresi. üzerinde şu kitabe 
okunmaktadır: 

«Ecillei Esbabı kiramdan Hazret-i Ebi Said-il
Hudri Eshabdan Malil ibni Sinan hazretlerinin mah
dumudur. On beş yaşında iken Beni Mustalik gaza-
8ına teşrif idüb .femi saadeti peygamberiden (hazreti 
peygamberin ağzından) bin yüz yetmiş hadisi şe

rif rivılyet buyurmuşdur. Banii .in hankah Şeyh Mu
hammed Arifest; 1304 (M. 1886-1887)» 

Ebu · Said El-Hudri türbesi 
(Bir krokiden S. Bo:ı:cah eli ile) 
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Açık türbesi ortasında çok yaşlı güzel bir 
şimşir ağacı ve haziresinde muazzam serviler 
vardır. 

Taş baskısı bir levhada da şunlar yazılıdır: 
«Sultan Hama.mı (Edimekapusunda. Mihrimah 

Sultan Hamamı) civarında. Kaariye Camii kurbinde 

Fetholurdu anın fahri 
Ya Eba Said-il-Hudri 
Şefaate ir gör bizi» 

Türbesi çok harab olmuş duvarlarla çevri
lidir. lstanbulun en pitoresk yerlerindendir. 
İkinci Sultan Mahmud tarafından 1251 (1835-
1836) tarihinde tamir ettirilmiş ve bu tamir
de kapusunun üstüne Haşim . imzalı tuğrası 

konmuşdur ki halen bu tuğra yerine konulmak 
üzere Kaariye Camiinde saklanmaktadır. (B.: 
Eshabı Kiram Kabirleri, İstanbulda) 

Ord. Prof. Dr. Süheyl ÜNVER 

EBÜ SAİD EL-HUDRI TEKKESİ - Üs
küdarlı Bandırmalızade Ahmed Münib Efen
dinin 1307 (M. 1889- l890) .de yayınladığı 

Mecmuai Tekayadaki kayda göre Edirnekapu
su içinde Kaariye -Camii yakinında ayin günü 
cuma olan bir nakşi dergahı -idi; o tarih de 
şeyhliğinde de Arif Efendi adında bir zat bu
lunuyordu: 

Sahabei Kiramdan ve arabların İstanbul 
muhasarası şühedasından olan Ebu Said El
Hudrinin merkadi yanında yapıldığı için bu is
mi taşıyan tekkenin banisi de Mecmuai Teka
i·ada adı geçen Şeyh Arif Efendi idi; merka- · 
din yan sokakda bulunan - penceresi üzerinde 
1304 (M. 1886 - 1887) · tarihli bir kitabe bunu 
açık olarak göstermektedir. Bu tekke yıkılmış, 
yok olmuşdur. 

Hakkı GOKTORK 

EB-0 ŞEYBE EL-HODRİ - Ebu Şeybet
il-Hudri, eshabı kiramdan, arablann İstanbul 
muhasarası şüheda.sından; kabri Ayvansaray
da Toklu İbrahim Dede civarındadır; yanında 
yine sahabeden Hamdullah-il-Ensari yatmak
tadır. Türbenin ilk binası Fatih_ Sultan Mehrned 
tarafından yaptırılmış ve Ni'melceyşden Tok
lu İbrahim Dede ilk türbedarı olmuşdur. İkinci 
Sultan Mahmud İstaİıbulda bütün sahabe ma
kamlarını tamir v-e ihya ederken bu makaamı 
da yeniden yapdırmışdır. Yanında bir de ayaz
ma vardır. Ayvansarayh Hüseyin Efendi Top-· 
kapu Sarayı Müzesi Kütübhanesinde bulunan 
el yazması mecmuasında şunları yazıyc;ır; · «EJbf1. 

Şeybet-il-Hudri Ayvansaray Kapusu dahilinde 
:mğri Kapu · tarafında Tokludede Mahallesi de
mekle maruf mahalde medfundur ki mescidi 
kiliseden münkalibdir; Toklu Dede hini fetih
de türbedar olub Ebu Şeybe'nin türbesi hari.
cinde medfundur; türbedarları onun neslinden
dir. Ebu Şeybe radıyallahü anh hazretlerinin 
türbelerinin tamirine Vasıf Efendi bu tarihi 
söylemişdir: 

Tamire yazdı tarilh Vasıf görünce bi pik 
Bin yüz sekizde cana pik oldu ravzi pik 

1108 (M. 1696 -1697)» 

Vasıf Divanında bu tarih manzumesi yan
lış olarak Ebu Said-il-Hudri'nin türbesi adına 
kayg.edilmişdir. (B.: Toklu Dede Mescidi). 

· Pek eskiden burası İkinci Sultan Bayazıd 
evkafına bağlı imiş. İkinci Sultan Mahmud ye
niçerilerin kaldırılması dolayısı ile halkın ken
disine kırılan kalblerini hoşnud etmek için bi.r 
takım eski makamları ihya ederken Ebu Şeybe 
türbesini de yeniden yaptırmıştır. Kapusunun 
üzerinde Yesarizade Mustafa İzzet Efendinin 
yazısı ile şu tarih manzumesi Sahhaflar şeyhi
zade Esad Ef endinindir: 

Daveti ashib siret Şahi Mahmiidişşiyem 
Zatidir girdin hayr asr ile herdem elif 

Hazreti Bu Şeybet-il-Hudriye tazim eyledi 
Türbesin tecdid ile ol şahi igJ&h ü arif 

Gel' hulus ile dua kıl zahitla tebcil ile 
Merkadi ~iki sahibidir bu me'vai şerif 

Tasliye zeylinde yad oldukca ashibi güzin 
Nazm:ı ahdi ol şehinşahın ola nusret redif. 

Oldu dildide melaik Es'ada tarihine 
«Merkadi Bu Şeybeyi şahi cihan yapdı latif» 

1251 (M. 1835 -1836) 

Bu türbeyi 1952 de ziyaretimizde, üstü 
açık, içi harab bir halde idi. Bağçesinde müm
taz zevat, bu arada «Kaiıun» mütercimi To
·kadlı Hekim Mustafa Efendi medfundur. A
yazma yıkılmış, her taraf perişan idi. Burada. 
ve civarında Fatihin mutlu askerleri, ni'mel
ceyş medfun olup bir kısmının isim ve nişanları 
kaybolmuşdur. ' Orada güzel. bir mezar taşı 
olan (vefatı 908,, M. 1502) Çavuş Sinan bin 
İske~der ile yine sahabeden Ahmedti.l Ensari
nin mütevazı kabri vardır. Ebu Şeybet-il-Hud~ 
d, peyç-amberimizin süt kardeşidir; bir z~man 
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kabrinin ziyaretçileri Eba 
Eyyubül Ensari'nin tür
besinin ziyaretcileri kadar 
kalabalık olurmuş. Toklu 
Dedenin kabrinden eseı: 

kalmamışdır; dışına gece 
kondulas yapılmış; kap,.l 
üzerindeki büyük kitabe 
taşı da yerinde yok idi. 
Ord. Prof. Dr. Süheyl ÜNVER 

EBÜZER (Safranbo
lulu Pasacı) - Hırsız, 

kaıı:til; 1301 ile 1311 (M. 
1883 - 1894) arasında Top 
hanede miri fırın pasacısı 
17 - 18 yaşlarında bir genç 
iken hemşehrilerinden bi
rinin bekar odasında mi, 
safir kaldığı gece .bir. gü
müş koyun saati çalmış
dır. İstanbul Mahbusha
nesinde damağafarından 

Kahveci Nusret'in şıkır-

dım uşağı olmuş, bir gün teneffüs zamanı av
luda gezerlerken kıskançlık maddesinden ken
dilerine kin bağlamış azılı_ kaatillerden ve yine 
damağalarından Arab Süleyman ile avanesinin 
öldürmek kastlı ile hücumlarında, zeberdest 
bir delikanlı olduğundan Süleymanın elindeki 
şişi alıp azılı şeriri vurup öldürmüş, hem ken .. 
disini, hem Nusreti kurtarmış, mahbushanede 
nefis müdafaası ile işlediği cinayetden de ayrı
ca beş sene prangaben.dliğe mahkum olmu1t.· 
dur. Bu vak'adan sonradır ·ki Kahveci Nusret 
lstanbul'dan Sinob'a gönderilmişdir. Aşağıda• 
ki semai bu Ebu.zer şanında Kahveci Nusretin
dir: 

Bugün sarsar bütün eflaki bu hicranlı feryadım 
l.zelden gülm~dim ya Ra'b cefa.karım bıem na.şadım 
Şcha bahtım dahi kaare yazık gadr ile pôyanım 
Aceb nerde aya şimdi Ebiizerim perizadı.m 
Ceza yirse kasem olswı feryad eylerdi vicdanım 
Mürüvvet merhan:ıet senİ:len rahmeyle sen ey sul-

tanım 

Sara.rtır saçlan her kalbi ahzan vaktine benzer 
Gurubu bahtımı ima ider her bir seher ekser 
L-e,,end kaametli sultanım gazanfer bir hadid peyker 
Simayı aşkını kalbim ezelden eylemiş ezber 
Ceza yirse kasem olsuQ. feryad eylerdi vicdanım 
~ürüvvet nıerhaı;net seı1df,ln ralımeyle sen ey sul• 

· ıanım 

Ebô Şeybe EUİudri türbesi 
(Resim:·, Nezih) 

Eger pazan mahşerde idilse böylece ilan 
Cihan bulmuş sana karşı garibdir işte bir kurban 
Ne nimetdir huzôrunda olursam kulluğa şayan 
Ceza yirse kasem · olsun feryad eylerdi vicdanım 
Miirüvvet merhamet senden rahmeyle sen ey sul• 

tanım 

Aynı zamanda bir halk ressamı olan ·Kah•• 

veci Nusret yukardaki semai ile övdüğü Pa

sacı Ebu.zerin kara kalem ile güzel bir resmi -

ni yapmışdır, fakat bu resmin büyük kıyme

ti, etr~fına yazılan. bir takım yazılarla bir tıı.

sım resmi oluşundadır. Yazıları yazan, katil

den mahkum olup «Zından Kutbu» lakabı ile 

anılan Somuncu Baba isminde bir büyücü-üfii.

rükcüdür. Aslından ressam Hüsnü eliyle kopyc 

ettirdiğimiz Pasacı Ebu.zerin resminin etrafın

daki yazı ve şekiller şunlardır; en üstte: 

Ebu.zer. şahımın tasviri mutalsamıdır. 

Bana nusret budur ancak avam mesken iken zından 
N c nimetdir huZ1;1runda olursam kulluğa şayan 

Sağ taraf da yukardan aşağı: 
Zincirden bir çerçive ve içinde «Kurretü ali kesa (?) 

aba», 
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Zenciri aşk, zenciri zından, pirimiz~ hu. 
Nüra irişenlere her şey yakın, nar için
de yananlara her şey baid. 
Pranga, pabend, bukağu, ağu, ağ. 
Bir çın tamam motifi. 
Anber, kanber, şebi rüz beraber. 

Yari serkeş çık meydane meyd§.ne 
Merdane merdane girdik yahu zındft.ne 

Ebüzer Şah bir da.nedir bir dane. 

İki yürek şekli, birinin içıµde elif 
(E), diğerinin içinde nun (N) harfi, ve 
aralarında zincirleme yazılmış vav harf
leri. 

Sol tarafta yukardan aşağı: 
Ferah, ferruh, nefih, rih. 
Hilal.imsi bir şekil ve içinde «Şahım 

vechehu» 
Ham, gam, hem. 

Evranos a.rdanos 
Evren veli irfan boli 

Amin ya muin, amin ya muin . 
Bi hörmeti Ta Ha ü Yasin 

İki yürek şekli, birinin içinde ayın, · 
(A), öbürünün içinde mim (M) hirfi ve 
altında çifte vav (V) harfi. 
Yari serkeş merd isen can ·virüb cananı 

gör 
Benlik olmaz zındanda küfrü ko imanı 

gör 
Sultanı aşkı kıldım serdar, şeytap.ı nah
veti eyledim beı:dar. 

Kutbi zından dört duvar karındaşı Şeyh 
Somuncu Baba, tılsımı mücerreb. 

En altda: 
Delikanlının iki ayağı arasında bir ke
sik kelle ve murad kapusunun anahtarı. 
Aşık başı binek taşı 
Somuncu Baba pişirdi aşı. 

(B.: Nusret, Kahveci; Dam
ağaları, cild 8, sayfa 4224; Zından 
Şiirleri) 

Bibl.: Nusret, Zından Şiirleri. 

EB"ÜZER EL~GAFFAR1 · 
Arab harfleri ile yazılışı Ebu Zerr-il 
Gıfari diye de okunur; eshabı ki
ramdan, arabların İstanbul muhasa
rası şühedasından; Ayvansarayda 
.Çınarlıçeşme Mescidi yanında Eulu
nan kabri XVIII. yüzyılın ilk yarı
sında Sadrıazam Şehid Ali Paşa ta
ra.fından gördüğü bir rüya üze:rine 
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ihya edilmişdir; Çınarlıçeşme Mescidi de bu 
türbe ile birlikde yapılmışdır; geçen asırda da 
İkinci Sultan Mahmudun anası Nakşidfl Va
lide Sultan tarafından tamir ve tecdid edilmiş
dir. 

Makaamın ihyasına tarih olan şu mısra. 
Vasıf İbrahim Efendinindir: 

Bu kabri eyledi ihya Şehid Ali Paşa 
1128 (M. 1716) 

Tamiri tarihi olan şu mısra da Enderunlu 
Vasıf Efendinindir: · 

Bu ali meşhedi yaptırdı rana Valide Sultan 
1227 ( M. 1812) 

Ziyaretimiz tarihinde harab ve perişan,. 

yok olmak üzere idi (B. : Çınarlıçeşme Mescidi, 
cild 7, sayfa 3917). · 

EBOZER EL-GAFFıiRİ. MESCİDİ 
Tahsin Öz «İstanbul Camileri» isimli eserinde 
bu isimle Ayvansarayda bir mescid kaydediyor 
ve: «Yapıldığı tarih tesbit edilemedi, eser kal
mamışdır>> diyor. Ayvansarayda Ebuzer El -
Gaffari'nin merkadi yanında Çınarlıçeşme 

Mescidi adı ile anılan bir mescid vardı; 194 7 
de ziyaretimizde yalnız mihrab duvarı kalını§, 
yok olmak üzere idi (B.: Çın::ı.rlıçeşme Mescidi, 
cild 7, sayfa 3917). Tahsin Öz Çı~adıçeşme 
Mescidini de ayrıca kayd ederken: «Banisi Şe
hid Ali Paşadır; XVIII. yüzyıl ibtidalarında 

fevkaani olarak yaptırılan bu mescidhl duva.c 
bakiyeleri. kalmışdır. Mescid yanında ashabdan 
Ebuzeri Gaffari'ye aid açık türbe de aynı zat 
tarafından yaptırılmışdır» diyor. Üstadın aym. 
mescidi, ayrı birer mescid imiş gibi ikinci de•· 
fa Ebu.zer. El-Gaffari adı ile kaydı bir zühul 
eseridir. İleride erbabı tedkiki yanıltmamah 
için bu şehir kütüğüne böyle bir madde koy
duk. 

EBÜLFADIL CAMİİ - (B.: Dcftcrd:ır 
Camii, cild 8, Sayfa 4339) 

EBÜLFADIL KONAĞI VE BAGÇESİ -
XVI. yüzyılda Tophanede sırt üstünde limana., 
Marmaraya ve Anadolu yakasına fevkalade nP-
zareti olan bir konak ve bağçe idi; zamanında 
çok meşhur olan bu bina ve bağçe hakkında bi
linen bir şuera tezkire.si müellifi olan Atai Çe• 
lehinin bir. satırlık bir «meskeni dilküşa ve 

.,- . 
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bağçei -cennet asa» kaydından iba,retdir (B.: 
Mehmed Efendi, Ebülfadıl). 

EBÜLFADIL MEHMED EFENDİ - (B.: 
Mehmed Efendi, Ebülfadıl) . 

EBÜLFETİH, EBÜLFETH - Osmanlı 
müverrihleri tarafından İstanbulun fatihi İkin
ci Sultan Mehmede verilmiş unvan, «Fethin 
Babası» anlamındadır, bugün sadece «Fatih» 
diyoruz (B.: Mehmed II. Fatih Sultan Meh
med). 

EBÜLHÜDA EFENDİ (Şeyh Mehmed) -
Geçen asrın ikinci yarısında yaşamış ünlü re
milci - falcı; aslı magribi idi, Tunu~lu yahud 
Cezayirli idi; İstanbula ne zaman geldiği bilin
miyor, Nuruosmaniye Caddesinde bir dükka
nı vardı, gelenlere remil dökmek sureti ile fal 
bakar, geçinirdi. Uzun boylu ve ırkının çok gü
zel bir adamı idi, ve çok zeki idi; şöhretini ev
vela bilhassa kadınlar arasında yapmışdı, 1875-
1876 arasında 25 yaşlarında idi; gaayetle mah
bub memleketlisi bir yamağı, çömezi vardı, o 
da ayrı vadide şan ve şöhret salmışdı. Devrin 
kalender şairlerinden Nebil Kaptanın aşağıda
ki iki kıt'ası onun şanındadır: 

Şakirdi fatini Ebülhüdanın 

Misli yok lındeki cilve edanın 
Siyehçerde Magrib uşağı oğlan 

Eseri bedii sun'i Hüdanın 

Niyyetim keşfine dökdürüp remil 
mdim ki Şeyhzii,dem gel muradım bil 
Heman basi paye izin virdiler 
Diyüb ·nazikane: Ya ahi sebil! .. 

Ebülhüda Efendi ayrıca hastalara okur, 
çeşidli muradlar için muska yazar ve rüya ta
birinde de çok isabetli imiş; İkinci Sultan Ha
midin şehzadeliği zamanında bir kadının rüya
sını: «Pek garib bir .. senin efendin padişah ola
cak!.» diye tabir etmiş. Sultan Abdi)lhamid 
tahta çıkdıkdan sonra, şakirdi ile dükkanının 
üstündeki bekar odasında barınır bu remmali 
ihya etmişdir. Kendisi anlatırmış, memleketin
de çok fakir bir ailenin oğlu imiş, on beş yaş
larında bir gemiye tayfa olarak girmiş, Bey
rut'a gitmişler; geminin kaptanı Ebülhüdayı 
alıp oradan da karadan Bağdad'a gitmiş. Bağ
dadda Ravvas adında bir şeyh bu oğlanı gör
müş, kaptana: «Bu oğlanı bana bırak, bir se
ne kadar onu irşad edeyim, kalb gözünü de 
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açayım, rüyasını gördüm, bu oğlan İstanbulda 
Ali Osman padişahına müsahib ve nedim ola
cakdır» demiş, ve Ebülhüda 1stanbula gelerek 
kendisine tebşir edilen ikbale kavuşmuş. 

İkinci Sultan Abdülhamide intisabından 
kısa bir zaman sonra bu padişahın hem bh' 
nevi müneccimbaşı remilcisi oldu, hem de mah
rem siyasi müşavirleri arasına girdi; Beşiktaş
da Serencebey Yokuşunda mükellef bir kona
ğa yerleşdi, atlı arabalı, uşaklı, bendeli ,ricali 
meşayihden oldu. Hasan Halid Efendi adında
ki genç oğlunu kütübhanecilikle . Yıldız sarayı
na aldılar. İkinci Sultan Hamid tahtdan indiril
dikden sonra oğlu ile birlikde «hafiyelik» ile 
suçlandırıldılar; oğlu İstanbuldan kaçdı, Ebül
hüda Efendi tevkif edildi (1909); mevkuf iken 
Serencebey yokuşundaki konağı Darüşşefaka
ya bağışladı ve kendisi sürgüne gönderildi; ve 
adından bahsedilmez oldu. O . devri görmüş 
olanlardan muharrir Süleyman Tevfik Bey 
«Abdülhamidin Cinci Hocası» isimli bir makaa
lede Ebülhüdadan bahseder; evaili hayatı hak
kında bizim kaydettiğimiz notla Nebil Kaptan
dan alınmışdır ki Ebülhüdanın gençliğinde çö, 
mezi yerinde olan mağribli oğlandan dinlediğini 
söyler. 

İkbalini çekemeyenler, eğer yanılmıyorsam 
ona «Ebülhüdayı bol türük vel üfürük» derler 
idi. 

Vasıf HİÇ 

EBÜLMEYAMiN ÇEŞMESİ - «Yok ol
muş bir çeşmedir, Çinili Köşk Müzesine kaldırıl
mış kitabe taşının tarih beyti şudur: 

Bu çeşmeyi göricek tarihini melekler 
«Kevser oldu se'bil Allah içün» didiler 

1015 (M, 1606 - 160'.) 

«Banisi Şeyhülislam Ebülmeyamin Mus
tafa Efendidir. B.: Mustafa Efendi; Ebülme
ya.min) » (İbrahim Hilmi Tanışık, İstanbul Çeş
meleri, I; 1943) . 

EBÜRRİZA DERGAHI - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Beyoğlu Taksimde Hacı 
Ahmed Efendi Mahallesinde kendi adını taşı
yan sokakda idi. Bir Bedevi Tekkesi idi; 1307 
(M. 1889 - 1890) da yayınlanmış Bandırmalı-· 
zade Ahmed Münib Efendinin «Mecmuai Te
kaya>> adlı eserinde semti Kasımpaşada Tatav
la civarında diye tesbit edilmişdir ki 1934 B. 
Ş. Rehberindeki Hacı Ahmed Efendi Mahallesi 

Kasım paşa arkalarına düşer; Mecmuai Teka• 
yada ayin günü pazar, o tarihdeki şeyhi d,~ 
Şemseddin Efendi olarak kayıdlıdır. Rifaiye 
şeyhlerinden sayın Muhiddin Ensari'nin verdi
ği malumata göre haremi, selamlığı ve büyük 
bir sima.hanesi ile üç katlı ahşab bir bina idi: 
dergah yanındaki Ebürriza Türbesi de . ahşab 
ldi; son şeyhi de Beyoğlu Mahkemesi başkati
bi Nureddin Bey idi. Dergah 1926 - 1930 ara
s:.nda yıkılmışdır. Halen Şeyh Ebürriza'nın tfü•
beı$i beton yapıya çevrilmişdir. Dergah hazire
sinm bir kısmı da yanındaki bir evin sahibleri 
tarafından bağçe haline getirilmiş bulunuyordu 
(1966). 

Bibl.: Hakkı Göktürk, Not. 

EBÜRRİZA DERGAHI ÇIKMAZI - E
bürriza Dergahı Sokağı üzerindedi (B.: Ebür
riza Dergahı Sokağı); sokağa nisbetle çukurda 
kalan bozuk toprak bir sokakdır; üzerinde bi
rer katlı bir kaç evceğiz ile Ebürriza Derga
hının haziresi vardır; sol başında da Ebürriza 
Türbesi bulunmaktadır (haziran 1966) 

Hakkı GÖKTÜRK 

EBÜRRtZA DERGAHI SOKAG-I - 1934 
Belediye Şehir Rehberine göre Beyoğlunda 

Taksimin Hacı Ahmed Efendi Mahallesi . so
kaklarından; Pir Hüsemeddin - Kurtoğlu so
kakları ile Yaya köprüsü - Dalfes sokakları ara
sında uzanır, üzerinde aynı adı taşıyan bir çık
maz sokak vardır (1934 B.Ş.R. Pafta 19/No. 
182) . Pir Hüsemeddin Sokağı tarafından g~'
lindiğine göre bir araba geçecek genişlikde, ka
bataş döşeli, kavisli, önce az meyilli yokuş, 

sonra düzleşen bir sokakdır. İkişer katlı ahşab 
ve kagir evler arasından geçer; sağ kolda bir 
bostan, aynı adı taşıyan çıkmaz sokak, Ebür
ziya Türbesi g~rülür. 1 buz dolabı tamircis, 1 
doğramacı, ve üç göz kapalı dükkan vardır; ka
pu numaralan l-41 ve 2-26 dır (haziran 1966). 
Sokağa adını veren dergah 1926 - 1930 arasın
da yıkılmışdır. 

Hakin GÖKTÜRii 

EBÜSSUUD BAĞÇESi - Halicin bitimin
de Sütlücede deniz kenarında meşhur bir bağ
çe idi; Şeyhülislam Ebüssuud Efendi yazları bu 
bağçedeki evinde otururdu; Evliya Çelebi: «Ka-
raağaç Yalısına bitişik sa'.navber (fıstık çamı) 
ağaçları ile müzeyyen güllü bülbüllü bir bağdır ; 
Ebüssuud Efendi meşhur tefsirini bu bag-d~ 
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yazmışdır» diyor. XVII. yüzyıl ortasında Ebüs
suud Efendi veresesinden satın alınarak Ka
raağaç Kasrı Bağçesine katıldı. (B.: Karaağaç 
Kasrı). 

EBÜSSUUD CADDESİ - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Eminönü İlçesinin mer
kez nahiyesinin Hocapaşa Mahalesi sokakla
rından; Ankara Caddesi ile Alemdar Caddesi 
arasında uzanır; Hocapaşa Camii Sokağı; Or
haniye Caddesi, Safvetpaşa Sokağı, Mehmed 
Murad Sokağı ve Erdoğan Sokağı ile kavuşak-. 
ları vardır (1934 B.Ş.R. Pafta 1/2). · 

Ankara Caddesi tarafından gelindığine 
göre iki araba rahat geçecek genişlikde ve pa·• 
ket taşı döşelidir. Büyük şehrin bir i~ bölgesin
de ve üzerinde oteller, hanlar ve nakliye an
barları bulunan çok işlek bir yoldur; şu binalar 
ve müesseseler tesbit edildi: Meserret Oteli 
(B.: Meserret Oteli), Antalya Palas Oteli, Sa·• 
fa Oteli, Trabzon Palas Oteli, Gümüş Pala:~ 
Öteli, Yeni Işık Oteli, Samsun Oteli, Alpan Ote
li, Gülyurdu Oteli, Şan Oteli, Yeni Aydın üte_.. 
li, Kilis Palas Oteli, Özpak Oteli, Nur Oteli, 
Yeni Konya Oteli, Ekmel Hanı, Yıldız Hanı, 

Hak Hanı, Tek Han, Afyon Nakliyat Anbarı 
Üçkurt Nakliyat Anbarı, Mevlana Nakliyat 
Anbarı, Siirt - Batman Nakliyat Anbarı, An
kara Güneş Nakliyat Anbarı, Merkez Na1diyat 
Anhan, Doğu Nakliyat Anbarı, Yıldırıin Nak
liyat Anbarı, Ş•afak Nakliyat Anbarı, Antalya 
Horoz Nakliyat Anbarı, Van - Di.yarıbakır 

Nakliyat Anbarı, Güveniş Nakliyat Anbarı, 
Yeni Sivas Sürat Nakliyat Anbarı, · Adana • 
Mersin Nakliyat Anbarı, şehirler arası Ôtobüs 
acentalarma ait 4 şube, Ata Han Ecza Deposu, 
'rürk Basın Birliği, Yeni Hayat Itriyat Deposu, 
Cemaller Elektrik Mağazası, İstanbul Vilayeti 
Özel İdare Müdürlüğü, İst. V. Levazım Müdür
lüğü, İbrahim Müteferrika İlk Okulu, Erkmen 
Matbaası, Asri Matbaa, Halk Matbaası, Öztürk 
Matbaası, Hakimiyet Matbaası, Öğüt Matbaa
sı, Ekspres Klişehanesi, Nazmi Eren ve Ortak
ları Komandit Şirketi, 3 oto lastiği alım. - sa
tım yeri, 1 elektrik tamircisi, 2 lokanta, 1 ber
ber, 1 sandık yapıcı, 

Alemdar Caddesine çıkar iken sol köşede 
çok derin - çukur bir arsada üç gecekondu bu
lunuyordu. 

Kapu numaraları 1 - 87 ve 2 - 86 dır (1966, 
kasım). 

Ebüssuud Caddesi 1959 yılında pek çok 
can kaybına sebeb olan . bir dinamit infilakı fa
ciasına sahne olmuşdu. (B. : Ebüssuud Cadde
si İnfilakı Faciası) . 

Hakkı GÖKTÜRK 

EBÜSSUUD CADDESİ İNFİLAKI - İs
tanbulda şehir içinde, şehrin göbeğinde eşi gö
rülmemiş · bir facia; bu caddede Neyyir Hanın
da Kumla Madencilik Şirketinde gizli olarak 
bulundurulan 300 kilo dinamit tesbit edileme• 
ven bir sebeble 6 ocak 1959 salı günü saat 10,23 
de infilak etmiş, ve bu infilak öyle bir şiddetde 
olmuşdur ki adı geçen han binası ile her iki ya
nındaki binalar bir anda yer ile bir yıkılmış, 
facia noktasının ardındaki ve karşısındaki bi
nalar da çok ağır hasara uğramış, infilak sa
demesi ile veya yıkılan binaların enka;azı altın · 
da kalan 38 kişi ölmüşdür. Bu arada ölüm sah
nesi olan ve ağır hasara uğrayan binalardan bi-: 
ri de, kendisi Ankara Caddesi üzerinde bulun
duğu halde arka tarafından sademeye maruz 
kalmış ve o sıralarda içinde bu İstanbul Ansik · 
lopedisinin, Yeni Gazetenin ve stanbul Eksp
res Gazetesinin basıldığı Tan Matbaası ile, 
Ebüssuud ve Ankara caddelerinin kavuşağın
da ve infilak noktasının karşısında bulunan· bü
yük Meserret Oteli olmuşdur. Bu müdhiş in
filakıi1 geniş tafsilatı 7, 8, 9 ve 10 ocak 1959 
tarihli İstanbul gazetelerinde . tüyler ürpertici 
resimlerle yayinlanmışdır. 

- Facia kurbanlarından 32 kişinin hüviyeti 
tesbit edilmiş, 5 erkek ile 1: kadın cesedinin ki
me aid olduğu anlaşılamamışdır; hüviyeti tes
bit edilenler şunlardır: 

ı. Mustafa Atik, Kumla Madencilik Şirketinin 

iki ortağından biri, .. 
2. Feriha Bal, Mustafa Atik'in (evli bir adam) 

nisanlı adı altında metresi, 
· 3. Sa.ima Bal, · Ferihanın anası, 

4. Özdemir Tuncer, istanbul Ekspres Gazetesi 
yazı işleri müdürü 

5. Erdoğan Türkseven, İstanbul Ekspres Gaze
tesi idare müdürü, 

6. Aydın Onsun, İstanbul Ekspres Gazetesi foto 
muhabiri, 

7. İsmail Solaklar, matbaa mürettibi, 
8. Nihad Polat, matbaa mürettibi, 
9. Mazhar Uraz, matbaa mürettibi, 

10. ·Çetin Tüzün, matba mürettibi , 
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11. Mehmed Koyuncu, matba rotatif matriscisı, 
12. Faik Adalan, gazete satıcısı, 

13. izak Renkver, Renkver matbaa mürekkeble-
ri müessesesi sahibi, 

14. Şener Olucak, Vefa Lisesi öğrencisi, 
15. Ali Ünverdi, 15 yaşında bir çocuk 
16. Hasan Özer, berber kalfası, 

17. İhsan, köfteci 
18. Mahmud Uzun, Niğdenin Tepeköyünden haın

mal, 
19. İsmail Ergün, Niğdenin Tepeköyünden ham• 

mal, 
20. Alaeddin Bozboğa, Niğdenin Tepeköyünden 

hammal, 

21. Osman Bozboğa, Niğdenin Tepeköyünden 
hammal, 

22, Mustafa Acar, Niğdenin Tepeköyünden ham
mal, 

23. Hacı Sungue, Niğdenin Tepeköylµıden ham
ına!, 

24. Ahmed Duran, Niğdenin Tepeköyünden ham-
mal, 

25. Şükrü Tunca, 
26; Hüseyin Bektaş, 
27 .. Beclreddin Siner, 
28. Osman Kayga, 

29. Ali Tanrıverdi, 

30. Şahan Tanıkyan 

31. Mehmed 
32. Leon. 

Bürhaneddin ÖLKER 

EBÜSSUUD EFENDİ (Mehmed) - On
altıncı asır ulemasından, Osmanlı şeyhülislam

larının ondördüncüsü ve en ünlülerinden biri; 
hicri 896 da (M. 1490 - 1491) İstanbul civarın 
da Müderris Köyünde, bir rivayete göre de Ey
yubda Siva.si Tekkesinde doğdu (B.: Müderris 
Köyü), ulemadan Şeyh Muhyiddin Mehmed bin 
Mustafa El-İma.di'nin oğludur; Eyyubdaki Si
va.si Tekkesi bu Şeyh Muhyiddin için yaptırıl
mışdı, Muhyiddin Efendi de o tekkenin hazire
sine defnedilmişdi; Muhyiddin Efendinin aslen 
İskilibli olduğu zan ediliyor. İlmini irfanını pek 
tumturaklı öven müverrih Peçevili İbrahim 
Efendi de aslen Kürd olduğunu söyler. 

İlk tahsilini babasından . gördü, devrinin 
en büyük din bilginlerinden Müeyyedzade Ab
dürrahman Efen dinin en seçkin talebelerinden 
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ANSIKLOPEDtSt 

biri oldu, öyle ki, henüz 15-16 yaşlarında bir 
gene iken, İkinci Sultan Bayazıd yanında iti 
barı çok yüksek olan hoca Müeyyedzadenin 
kendisinden sitayişle bahsetmesi üzerine bu 
padişah tarafından Mehmed bin Muhyiddi!l 
Efendiye kitab alma imkanını temin için hazi
nei _hassadan yevmiye 30 akçe «Çelebi Ulu.fesi» 
bağlandı; o devre göre bir gene için şahane 
cömerdlikde himayedir. Senelerce sonra 922 de 
(M. 1516 - 1517) İnegöl Medresesine müderris 
olduğu zaman aldığı *ret yine yevmiye 30 ak
çe idi. 922 - 939 arasında (M. 1517 - 1532) İs
tanbulda Davudpaşa, Mahmudpaşa Medresele
rinde, Gebzede Mustafapaşa Medresesinde·, 
Bursada müderrislik yapdı, 939 da (M. 1532) 
Bursa kadısı, 940 da (M.1533-1534) İstanbul ka
dısı, az sonra Anadolu Kadıaskeri, 944 de (1537 
- 1538) Rumeli Kadıaskeri, ve nihayet 952 de 
(M. 1545) Fertarizade Muhyiddin Efendinin ye
rine Şeyhülislam. oldu; ve ilmiye mesleğinin hu 
en yüksek makaamında hiç azil görmeden 982 
de (M. 1574) ölümüne kadar _devamlı olarak 29 
yıl kadı; ölümünde 84 yaşlarında idi; Cenaze 
namazını Eyyub Camiinde Muhaşşi Sinan E
fendi kıldırdı. Eyyubda yapdırtdığı bir sibyı:ı.n 
mektebinin yanına defnedildi. Ölüm haberini 
aldıkları zaman Mekke ve Medine uleması, bir 
hürmet eseri olarak o uzak ülkede ga~be cena
ze namazı kıldırdılar. 1 

Ebüssuud Efendinin bir fetvası 
( İlmiye Salnamesinden) 

Elı'USSUUD EFENDİ (Mısırlı) 

pek çok müşkilleri hal eden hükümler olarak 
kaldı. İslam ulemasınca makbul «Keşşaf» ve 
«Hidaye» gibi eserlere haşiyeler, dini konular-• 
da bir kaç makbul risale yazmışdır·; büyük ese
ri meşhur Kur'an Tefsiridir; Ebüssuud Efendi
nin bu eseri üzerinedir ki Kanuni Sultan Süley
man şeyhülislamlık makaamın tahsisatını yev
miye 300 akçeden 500 akçeye çıkarmışdı. 

Belki hocası Müeyyedzadenin tesiri ile şiir 
ile de meşgul olmuşdu; fakat Müeyyedzade· 
nin: 

Bağı sinemde biten servi hiramanımdır 

* ;Ahretde olur şaraba :hesab 
Biz anı bunda bi hesab içelim 

gibi aşıkaane ve rindane terennümleri yerine: 

Mahvolub gitmez mürôri dehr ile baki kalur 
Haoie ile saflai evrakda mastur olan 

beyti gibi hakimane şeyler yazmışdı. Arabca 
bir Kasidei Mimiyesi meşhurdur; Kanuni Sul
tan Süleymana da arabca bir mersiye ya.zmış
dı. 

Hayır eseri olarak İstanbula kendi adı ile 
anılan bir su getirtmişdi; İstanbulda çeşme ve 
bir hamam, E:yyubda bir sibyan mektebi ve İs
kilipde bir cami yaptırmışdır. Kendisini ten
kid eden ulemadan Arabzade Muhyiddin _..Efen• 
diyi nüfuzunu · kullanarak sürgüne göndertme
si, parlak hayatında tek lekedir. (B.: Muhyid• 
din Efendi, Arabzade). Peçevili_ İbrahim Efen
di: «Bostanzade Efendi ile Muhaşşi Sinan E
fendi· ayaklarına kapandıkları halde Arabzade
yi af etmedi, aslı kürd olup tab'ı haşin idi, bi
lakis hışmı ve gazabı arttı» diyor; yine ayni 
müverrih Ebüssuud Efendiyi şöyle tarif edi
yor: «... ı,ızun boylu idi, f bıyığı sakalı köse
çimsi); sarığını tekellüfsüz sarar, evzaı molla
Y-ane idi» diyor. 

EBÜSSUUD EFENDİ (Mısırlı) - Onye 
Yirmi üç yıl Kanuni Sultan Süleymanın al- dinci asır ulemasından; Abdürrahim adında biı 

tı yılı da İkinci Sultan Selimin zamanlarında zatin oğlu olub babasının amcası ünlü islam 
geçen ş~yhülislamlığında siyasetle uğraşmadı, . ulemasından Abdülvehhab Ş,a'rani'dik:-; Mısır
yüksek makaamının dini ve ilmi şerefini titiz da Rimleli Şems Efendiden hadis okumuş, Med
dikkat ve vekarla korudu. İslami hayatın adabı rese tahsilini Mısırda yapdıkdan sonra İstan~ 
üzerine, miras, arazi, vakıflar üzerine verdiği~,bula gelmiş ve Üsküdarlı Hasan Efendiden gü
fetvalar, yüz yıllar boyunca ulemanın elindellzel yazı sanatı öğrenmişdi. Müderrislik yapmış, 
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bir ara da İstanbul kadılığında bulunmuşdu. 
Hicri 1082 (M. 1671 - 1672) de vefa tetti. A
rabca şiirleri vardır. 

Bibl.: Müstakinizade, 'l'uhfei Hatta.tin 

EBOSSUUD EFENDİ ÇEŞMESİ - «Hic
rı 982 (M. 1574 - 1575) den önce yapılmışdır; 
Çapa civarında Macuncu Hamamı kurbindedir. 
Şeyhülislam Ebüssuud Efendi yaptırmışdır; za• 
man ile harab olmuş, 1235 (M. 1819 - 1820) 
tarihinde Küttabdan Emin Efendi tarafından 
imar edi.lmişdir. Halen metruk ve susuzdur; 
kesme taşdan klasik üslubda kemerli bir çeş
medir; üstü kiremit örtülü, teknesi kırık ve 
musluğu koparılmışdır» (İbrahim Hilmi Tanı
şık, İstanbul Çeşmeleri, I; 1943). 

İki yolun kavuşak köşesinde bulunduğu i
çin bina olarak iki yüzlü ise de yalnız bir yüzü
ne lüle konmuş, su akıtılmışdır; bu yüzünün 
köfeki taşından örülmüş kemerinin altında bir 
<(Maşallah» ve dört beyitlik bir tamir tarihi ta
şıyan mermer bir kitabe taşı vardır. Yola gö
mülmüş teknesinin her iki yanında su kapları
nı koymaya mahsus sedlerden biri de kırılmış
dir. Kitabe metni şudur (İ. H. Tanışık bütün 
çeşmelerde yapdığı gibi bu kitabenin de yalnız 
tarih beytini almışdır) : 

Çeşmei müfti ül enam ol hazreti Ebüssum:t 
Kim bu dilcô: aynı bunda yapmış ol alicenab 

Hak rizasiyçün ibadullah olmuş iken sebil 
Nice müddet ki ihrak ile olmuşdu harab 

Zikri hayr olsun Emin Efendi küttabdan 
Kıldı abadan bu hayrı bula eczin bi hesab 

Sırrı· vahdet ile Kilayi didi tarihini 
<<Gel İmameyn aşkına bu çeşmeden· iç ahi nah» 

1236 (M. 1820 - 1821} 

İbrahim Hilmi Tanışık tarih mısraında 

«mai» kelimesinin karşılığı 1 olan hemzesini 
hesab etmemişdir. 

Dr. Sadi Nazım NİRVEN 

EBÜSS'UUD EFENDİ HAMAMI - Ha
yır eserlerinin vakfına gelir kaynağı olarak 
XVI. yüzyılda Ebüssuud Efendi tarafından 

yaptırılmış bir çarşı hamamı, Çapada Macun
cu semtinde idi, semtine nisbetle «Macuncu 

iSTANBUL 

Hamamı», banisine nisbet ile de «Müftü Ha
mamı» isimleri ile anılırdı. Bir Mimar Sinan 
yapısı olub Tezkiretül Bünyan'da «Macuncuda 
Müftü Hamamı» diye kayıdlıdır. Vakfındar; 
icarei müeccele denilen usul ile satılmış, şahıs 
mülkiyetine geçmiş, tarihini tesbit edemediği
miz bir yangında harab olmuş, bir müddet ya
nık ve kapalı kalmış, yıktırılmışdır. Zamanımız 
da mevcud değildir. Aşağıdaki zabıta vak'asına 
göre yandıkdan kapanışı 1890 dan sonra olması 
gerekir: «Dellak takımından Macuncu Hama.
mında işler Mustafa bin Tayyib nam şahrn 

genclere harf endazlık ettiğinden 4erdest edil
mişdir» (Sabah Gazetesi 1890). 

«ERÜSSUUD EFENDİNİN TORUNU» 
- İstanbulda halk ağzı deyim; bilhassa dini ko
nularda bilgiçlik taslayarak konuşanlar. hak
kında ve hemen daima tezyif yollu kullanılır, 

misal: 
- Kim bu fetva verir gibi konuşan yahu? 
- Ebüssiıud Efendinin torunu! 

JUBtlSSUUD İLK. OKULU - Eyyubda 
Defterdar Caddesinde iki katlı kağir bir bina
dır. Bina 1870 de Askeri Baytar Okulu olarak 
yapılmışdır; 1884 de Eyyub Askeri Rüşdiyesi. 
1912 de Eyyub Kız Nürnune Mektebi, 1928 . 
1929 ders yılıda -da Ebüssuud İlk Okulu olmuş
dur. 1956 da ilk okul tedrisatı öğleden önceye 
alınmış, öğleden sonrası için de bina Ebüssmid 
Orta Okuluna tahsis edilmişdir. 1964 · "'. 1965 
ders yılında 13 dershaneli olan bu ilk. o.1:rulun 

14 öğretmeni ve 700 öğrencisi bulunuyordu. 
Okulun sınıf kitablıklarından başka 175 cild ki
tab bulunan bir öğretmen kitablığı okul aile 
birliği ve yardım derneği gibi sosyal teşkilatı 
vardı. Yetmiş yoksul öğrenciye kitab, defter 
vesair ders levazımı, gıda ve giyecek yardımı 
yapılıyordu. 1928 - 1965 arasında bu ilk okul· 
dan 3231 çoçcuk diploma almışdır. · 

Hakkı GÖKT'ORK 

EBÜSSUUD ORTA OKULU - Eyyubda 
Defterdar Caddesinde Ebüssuud ilk okulu bi
nasında 1956 yılında açılmışdır; öğleden son
ra tedrisat yapılmakdadır; 13 dershaneli olan 
okulun 1964 - 1965 ders yılında 11 maaşlı asil, 
_10 ücretli öğretmeni ve 696 öğrencisi vardı. 
Okulun 1300 cildlik bir kitablığı, okul aile bir
liği ve öğrenci koruma derneği gibi sosyal teş
kilatı bulunuyordu; her sene yetmiş kadar yok-
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sul çocuğa kitab, defter ve sair ders levazımı, 
gıda ve giyecek yardımı yapılıyordu. Ayrıca 

yardım derneği tarafından laboratuvarlar için 
çeşidli ders araçları, haritalar, kız öğrenciler 

için bir dikiş makinası ve müzik dersleri için 
kemanlar ve mandolinler alınmışdı; program 
dışında ücretsiz müzik ve dikiş dersleri veril· 
mekteydi. Okulun holünde, mermer bir kaide 
üstünde Atatürk'ün büstü etrafında Attila, 
Cengiıı: Han, Fatih Sultan Mehmed, Yavuz Sul
tan Selim, Köprülü Mehmed Paşa, Mimar Si
nan, Midhat Paşa ve Namık Kemalin resimle-
ri ile, noksan da olsa, bir Türk büyükleri kö
şesi yapılmışdı. Bu: orta okuldan i956 - 1965 
arasında 340 ogrenci diploma almışdır .. (B.: 
Ebüssuud İlk Okulu). 

Hakkı GÖKTÜRK 

EBÜSSUUD SUYU - Şehre Ebüssuud 
Efendinin hayır eseri olarak (B.: ·Ebüssuud E
fendi) hicri 976 (M. 1568 - 1569) yıllarında 

akıtılmış, Halkalı sularından biridir. Ebüssuud 
Efendi Halkalı köyü civarında Müderris köyün
de doğmuşdu. 

Suyun kaynağı, şehir suları dışında, Mal
tepe kışlasının Kuzeyinde Ferhad Paşa Çiftliği 
doğusunda Demirkapı denilen yerdedir. Bura
dan künklere giren sular, Ciçoz. Merasından 
Gümüş · Suyu yolu ile diğer Halkalı sularının 
künklerinin toplandığı, bugün artık bir kaç ha
rap yıkık duvarından başka bir şey kalmamıli 
bulunan Ciçoz Çifliğindeki su kubbesine gelir
di. Bu kubbeden sonra su yolu şehre doğru de
vam ederek Mevlevihane Kapısı ile· Topkapısı 
arasından surları geçerdi. Surlardan sonra su
yun şehir içi şebekesi Topkapı, Taşmektep, 

Şehremini ve Macuncuda nihayetlenir, burada 
su borusu Çifte Maslaklar terazisi denilen su 
terazisine yükselerek civardaki· hayrat çeşme
lerden akardı. Buraya kadar olan · su yolunun 
boyu bir buçuk kilometreyi buluyordu. Sonra 
dan tekrarlanan onarmalarla künk yollar pik 
boruya çevrilmişdi. Ebüssuud Efendi auyUnun 
yakın zamana kadar şehirde Macuncuda, Şeh• 
remininde akar halde yedi çeşmesi vardı. Bun
lardan Çapa civarında Macuncu Hamamı ya
kınındaki Ebüssuud Efendinin çeşmesi Türk 
klasik mimari devrinden kalma eski bir yapı
dır. (B.: Ebüssuud Efend(Çeşmesi) 

Sadi Nazım NİRVEN 

EBUZZİYA (Velid) 

EBÜZZİYA (Velid) - Büyük gazeteci; 
matbaacı, yurdunun en kara günlerinde en 
3il ve temiz duyguları vatan uğrunda mücabid, 
Türk basınının yüz akı temsilcilerinden, bii 
hassa «Tevhidi Efkar» gazetesinin sahibi ve 
başmuharriri; 1884 de İstanbulda doğdu; bü
yük gazeteci ve matbaacı Ebüzziya Mehmed 
Tevfik Beyin üçüncü oğludur (B.: Ebüzziya 
Mehmed Tevfik Bey; Ebüzziyazade Talha Bey) . 
Önceleri Ebüzziyazade Velid Bey diye tanın
mış, soyadı kanunu çıkdıkdan sonra babasını,: 
kullandığı Ebüzziya künyesini soyadı olarak 
almışdır. 

Veild Ebüzziya 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 

Kendisinden iki yaş kadar büyük kardeşi 
Talha Beyle birlikde Galatasarayı Sultanisinde 

· okur ve ' bu mektebin sekizinci sınıfında iken 
(1900) babasının ve on ·birinci sınıf talebesi. 
ağabeyisi Talha'nın Konya'ya sürülmeleri üze
rine mektebden çıkarılmıştır. Daha sonra Sen 
Benua Fransız Lisesine girmiş ve buradan dip
loma almıştır. Liseyi bitirdikten sonra hukuka 
devama başlamış, fakat geçim mecburiyeti kar
şısında terkederek Düyunu Umumiye Tercüme 
Kaleminde memur olmuştur. 

1908 de İkinci Meş~utiyetin ilanı üzerine 
babası ve kardeşi Konya'dan İstanbul'a dön
müşler; Velid Bey de Avrupa'ya gitmek firsa
tını bulmuş ve hukuk tahsilini Paris'te ikmal 
etmiş, aynı zamanda Siyasi İlimler Mektebinden 
de mezun olmuşdur. Memlekete dönünce baba-
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sının malı olan Tasviri Efkar gazetesinde ve 
babasının yanında gazetecilik hayatın,a atılmış
tır. 1913 te babasının ölümü üzerine gazetenin 
başmuharrirliğini üstüne almış ve kardeşi Tal 
ha ile birlikte 1918 e kadar gazeteyi çıkarnia
ğa devam etmiştir. 

Birinci Cihan Harbi içinde Tasviri Efkar 
Türkiyenin en çok satan resimli günlük gazete• 
si olmuşdu. Mütarekede İstanbul'un işgali sı 
rasında Şehzadebaşı'nda şehid edilen askerle• 
rin fotoğrafilerini çekip teksir ederek etrafa 
yaydığı için İngilizler tarafından tevkif edilerek 
Malta'ya sürülmüştür. Bu arada ağabeyisi Tal
ha Bey Bekirağa Bölüğü mahzenlerinde hapse 
dilmiş ve orada teverrüm ederek ölümüne se
bebiyet verilmiştir. Velid Bey zaferden evvel 
İstanbul'a dönüşünde «Tevhidi E:fkar»· gazete
sini tesis ederek işgal kuvvetlerinin ve İstan
bul hükumetinin tazyiklerine· rağmen bir ar. 
mücadeleden geri kalmamış, İstanbulda An 
kara Hükumetinin gayri resmi sözcüsü olmuş, 
yazılariyle umumi efkarda milli· mücadele le
hinde derin tepkiler yaratmış ve bu yayınlariyle 
işgalden ıstırab duyan gönüllere büyük ümidler 
vermişdir. Velid Bey · bir Jaraftan gazetesinde · 
fırsat buldukça ve imkan nisbetinde yabanc; 
sansürle ve Said Molla, Nemrud Mustafa Paşa, 
Damad Ferid Paşa gibi vatan hainleriyle mü
cadele ederken bir taraftan da icra k_omitesi 
azası bulunduğu gizli M.M. Grupunda Anado 
lu'ya mühimmat ve malzeme kaçırmak işlerin 
de her türlü cefayı, kahrı, hatta ölümü göze 
alarak kahramanca çalışmıştır. Velid Bey bu 
işlerde çok defa, yalnız bir idareci gibi çalışma
mış, zaman zaman fedai, hammal, gemici 
gibi, cephane depolarını soymak, mavnadan 
mavnaya sırtında çuval, sandık. taşımak ve 
cephane yüklü mavnaların dümenine geçip 
bunları işgal filolarının arasından geçirerek 
Karadeniz yoliyle Anadolu'ya ulaştırmak su
retile de yapmıştır. Zaferden sonra gazete
sindeki vatanperverane neşriyatı ve M.M. Gru
pundaki değerli hizmetleri dolayısiyle İstiklal 
Madalyasiyle taltif edilmiştir. 

Fakat, Cumhµriyetin ilanından sonra ga
zetesindeki bazı neşriyat dolayısiyle evvela İs 
tanbul, sonra Diyarbakır İstiklal Mahkemeleri• 
ne sevkedilmiş, beraat etmiş ve Takriri Sükun 
Kanunu mucibince kapanan gazetesine neşir 
müsaadesi verilmiştir. Ancak, bir ·müddet ga 

zetecilik hayatından çekilerek 1881 de· baba
sının tesis ettiği «Matbaai Ebüzziya» nın idare
si ve kitabları ile meşgul olmuştur. 

Sonra 11 haziran 1935 te «.Zaman» gazete
sini tesis ederek bunu 19 nisan 1936 tarihine 
kadar devam ettirmiştir. 

1940 ta kardeşi Talha'nın oğlu Ziyad'm 
tesis ettiği Tasviri Efkar'da tekrar başmuhar
rirliğe başlamış, bir taraftan da matbaasında 
bastırdığı kitab yayınlarında bulunmuş, son 
zamanlarda da başında bulunduğu bir yazı he
yeti marifetiyle «Fen ve Sanat Ansiklopedisi» 
ni forma forma neşre başlamıştır. 

Büyük gazeteci Velid Ebüzziya 1944 son
larında zatürreeye yakalanmış, fakat birkaç 
kere tepen hastalık, nihayet Alman Hastane• 
sine yatarılmış ve 11 ocak 1945 te vefat etmiş
dir. Bakırköydeki ailesi mezarlığına gömül
müştür. 

R.E. Koçu cenazenin kaldırılışını şöyle an
latıyor: «... Kar bir karış, tipi bütün dehşeti 
ile devam ediyor. Bayazıd Camiinin musalla 
taşlarında iki tabut, biri Velid Ebüzziyanııi, 
·öbürü General Ali Fuad Cebesoyun validesi Ze
kiye Hanım efendinin, bir de, bir tahta parça• 
sı üzerinde, üstüne mor grep iliştirilmiş bir 
kundak ... Namazlar kılındı, cenazeler kalkı
yo'r ... Bando, yüz kişi kadar resmi temsilciler, 
polisler, askerler Zekiye Hanımın tabutunu al~ 
mış, Veznecilere doğru yürüyor, Chopin'in ce
naze marşının nağmeleri karayel ile savrula sav 
rula uzakla-şıyor. Kundak, yanında üç arkada~! 
bulunan bir babanın kucağında, mor yemeni, 
grep bir zambak yaprağı gibi uçuyor.. Velid 
Bey Yenikapı İstasyonuna ve oradan tir~nle 
Bakırköyüne götürülecek. Bando yok, reşmi 

temsilciler yok, ama o tabutun ardında, koca 
İstanbul şehri var, tabaka tabaka, sınıf sınıf 

'!'ürk milleti var .. » 

O gün cenazede bulunmuş Üsküdarlı halk 
şairi Vasıf Hocanın tarihidir: 

Fırtınaya tipiye aldırış iden mi var 
Toprağa verilecek vatanperverin biri 
Bes namaz vakti ile çık.dı tarihin üstad · 

1«Te~hldcinin ardında koca İstanbul şehri» 

1950 - 5 = 1943 

Tarih 5 rakamı ile tamiyelidir. 
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Velid Beyin matbaası ve gazetesi Türk ga- med Tevfik Bey dedesi, büyük vatanperver ga
zetecilerinden birçoğuna mekteb vazifesi gör- zeteci Velid Ebüzziya amcası olur; babasını 

müşdür. Avrupa gazetecilik ve matbaacılığının ölümünde on· yaşında idi, amcasının hjmayesin• 
yeniliklerini ilk defa memlekete sokan Velid de ailenin şanına layık dikkatle yetişdfrildi (B.: 
Bey olmuştur. Mesela ilk rotatifi getirip kulla- Ebüzziya, Velid; Ebüzziya Mehmed Tevfik Bey; 
nan, gazeteyi ilk defa resim ve haritalarla süs- Ebüzziya Talha Bey); ilk kısmından başlaya
liyerek daha çekici bir hale getiren o olduğu rak Galataşarayı Lisesinde okudu, 1932 de lise 
gibi gündelik gazetelerde spor yazılarına. ve tahsilini, 1936 da İstanbul Üniversitesi Hukuk 
tenkidlerine ilk defa yer veren, hatta bir fut- Fakültesini bitirdi; 1944 de Nuri Demirağ'ın 

bol maçına bir gazete namına ilk defa bir kupa Gök Okulunda uçuş pilot brövesi aldı. 
koyan o olmuştur. Türkiye'de modern gazete- · ~- · 
cilik, Velid Ebüzziyanın çıkardığı Tasviri Efkar· Liseyi bitirince Ebüzziya Matbaasının idi.-
ve Tevhidi Efkar gazeteleri ile başlamış ve ge- re müdürlüğünü yapmaya başlayarak amcası. 
lişmişdir. nın en yakın yardımcısı olmuş, dolayısı ile ba-

sın hayatma atılmışdı. Hukuk Fakültesinden 
Aylık Ansiklopedide (1945 «G.R.» imzaiı diploma aldıkdan sonra da matbaadan ve ba

hir makaale yukardaki satırların başlıca kay- sından ayrılmadı; 1939-1943 arasında bir ek iş 
nağı olmuşdur. «G.R.» remzinin sahibini bula- alarak Robert Kolede türkçe, tarih ve coğrafya 
madık, fakat, hak ve hakikatleri yazmasını bi- öğretmenliği yapdı. 

len muharrir güzel yazısını şöylece bağlamış- Velid Ebüzziya hayatının son yıllarında 
dır: gazetecilikderi çekilmiş, yalnız matbaacılık ile 

«Kuvvetli bir seciye sahibi idi. İnandığı fi
kirlere, her ne pahasına olursa olsun bağh ka
lır, bu hususta fedakarlık yapmaktan ise, dai• 
ma, hususi menfaatlerini; hatta rahat ve huzu
runu .feda etmekten çekinmezdi. Şahsına karşı 
yapılan fenalıkları müsamaha ile karşılar, fa. 
kat memleket menfaatine aykırı bir hareketi 
katiyen affetmezdi. Fikir ve kanaatlerine taas
sub derecesine varan bağlılığı birçok itirazlara 
vesile olmuş, fakat . bu. bağlılıklarında . samimi 
oluşu ve hiç bir menfaat hissile hareket etme
yişi, muarızlarının bile takdirini celbetmiştir. 

Pek çok sahalarda ileri fikirli olan Velid Bey 
millt ananelerin muhafazasında son derece mu
hafazakardı. Ananeye bağlılığı ve akide kuvve
tini milli muvaffakiyetin temeli sayar ve . bunun 
terakkiye bir engel teşkil etmediğine misal ola
rak İngiltere ve Japonya'yı -gösterirdi. 

«İstanbul Basın Birliğinin kendisi .hakkın
da verdiği hüküm şudur: Türk matbuatının yüz 
akı. Bu tavsif Velid Ebüzziyanın karakter ve 
şahsiyetini izaha kafidir». 

EBOZZİYA (Ziyad) - Gazeteci, Matbaa
cı, editör; 1911 ünlü bir matbaacı - gazeteci 
ailenin oğlu olarak İstanbulda doğdudu; babası 
Ebüzziye Talha Beydir, annesinin adı Hadiyt} 
Hanımdır, 'I'epedelenli .A,li Paşanın tôruniarın~ 
dandır (B.: Selimoğlu, Hadiye) ; Ebüzziye Meli~ 

meşgul oluyordu; Ziyad Ebüzziya 1940 da Tas
viri Efkar. Gazetesini yeniden çıkarmaya başla-

Ziyad Ebüzziya 
(Resim: Sabiha Bozcah) 
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dı; Türkiye basın tarihinde çok şerefli bir yeri 
olan bu gazetenin bu yeni ve son devri on sene 
kadar sürdü; 194 7 de hastalandı, İsviçrede bir 
sanatoryomda tedaviye gitti, başsız kalan Tas
vir gazetesi, İstanbulun ikinci kademede. b:l' 
gazetesi iken ihmaller yüzünden 1949 da ka
pandı. Kendisi İsviçrede bulunur ikeiı 1950 se · 
çiminde Demokrat Partinin adayı olarak Kon
yadan millet vekili seçildi. Fakat aile mesleği
ni ihmal etmedi, <<Tasvir Neşriyati» adı terce
me ve telif eserler basdı, Beyoğlunda Gen Ki • 
tab Sarayı adı ile büyük bir kitabevi kurdu. 
Amıc.asından müdevver bir iş olarak her yıi 

Ebüzziya Takvimini çıkarmak da başlıca meş
galelerinden biri oldu. 1956 - · 1957 arasında po
letika hayatından tamamen çekildi. 

İki defa evlenmişdir; ilk zevcesi Azerbay
can istiklaline çalışmış olanlardan ve o mem
leketin kısa süren müstakil Türk cumhuriyeti 
devrinde maliye nazırlığı yapmış Abdülali Emir
can Beyin kızı Vala Hanımdır, bu hanımdan 
Alev (doğumu 1938) ve Talha (doğumu 1941) 
adında iki evladı olmuşdur. İkinci zevcesi isviç
reli Selva (Lussy) Hanım olup bu satırların ya
zıldığı sırada (1~67.) ondan: da ayr~lmış bulu
nuyordu. 

Fransızca, · Almanca, İngilizce ve Rumca 
bilir. Galatasaray Spor Kulübünün, Galatasa
raylılar Cemiyetinin; Gen-Ar Kulübünün, Ana• 
dolu Kuiübünün, Kızılayın; Çocuk Esirgeme 
Kurumunun üyesidir; İskandinavya· haric, :ôe
mir Perde ülkeleriyle birlikde bütün Avrupayı, 
Şimali Afrikayı, Mısırı ve yakın doğu memle
ketlerini görmüşdür. Melahati vechiyeye sahih, 
ince, zarif, çok güzel konuşur, gaayetle nazik, 
gaayetle kibar -hır meclis aclamıdır. 

EBÜZZİYA CADDESİ -,-,- _.- Bakır~öyünün 
yollarındıi.tıdır; 1934 Belediye şehir.rehberi tan
zim edilir iken Belediye Mektubcusu Osman Nu
ri Ergiri tarafından bu köyde otura gelmiş ün
lü matbaacı ve gazetecinin hatırasına hürme
ten konmuş bir isimdir. 

1934 Belediye Şehir Rehberine göre, kö
yün yalı boyunda Mormenekşe Sokağı ile Fi
şekhane Caddesi ve Bakırköy - İstanbul yolu 
arasında uzanır; Ekrem Bey Sokağı, Sakızlı 
Yalı Sokağı, Hasan Lami Bey Sokağı, Hamdi 
Paşa Mektebi Sokağı, Kartopu Sokağı, Bilgi 

Sokağı, Mabed Sokağı, Taşevler Sokağı, ve 
Ömer Naci Sokağın bir kıvrımı ve Yenimoda 
Sokağı ile kavuşakları vardır (1934 B.Ş.R. Paf
ta 12). 

Fişenkhane Caddesi ve İstanbul yolu ta
rafından gelindiğine göre iki araba . geçecek 
genişlikde asfalt bir yol olup 2-3 katlı · alışab 
ve kagir evler, 4-5 katlı beton apartımanlar 

arasından geçer. Caddenin yalı boyunda Mor
menekşe Sokağı ile bütün kavuşağında lebider
yada Bakırköyünün meşhur Viyana Gazinosu 
bulunmaktadır. Bu gazinonun yanından gaayet 
dar bir· merdivenle sahil yoluna inilir. Cadde 
üzerine Ayios Yorgiyos Rum Ortodoks Kili-se
si, Surp astvazazin Ermeni Kilisesi, Bakırköy 
Özel Dadyan Ermeni Orta Okulu, Şafak Sine
ması, Mehtab sineması, Emniyet Sandığı şubesı 
bulunmaktadır. 1 kunduracı-çantacı mağazası, 
1 saatçi, 1 kuruyemişci, 1 berber, 1 lokanta, 3 
itriyatcı, 1 nalbur, 1 inşaat malzemesi m3:ğaza
sı, 1 yüncü, 1 yumurtacı, 4 bakkal, 1 bisikletci, 
3 kunduracı, 1 mobilyacı - halıcı, 1 şekerci -· hel
vacı, 1 tekel bayii - kurukahveci, 1 kasab, 1 fo
tografcı, 1 ekmek fırını; 1 yorgancı, 1 manav, 
1 yumurtacı ile işlek bir çarşı boyudur (Hazi
ran 1966). 

Hakin GÖKTÜRK 

EBÜZZİYA KÖŞKO - Bakırköyünde İs
kele Caddesinde İskele Çıkmazı adındaki so
kakdadır; bir bodurum katı üstünde iki katlı 
ve bir de çatı katı bulunan, bodurumu ve birin~ 
c.i katı kağir, ikinci katı ile çatı katı ahşab, ge
çen asır ortalarında bir İngiliz tarafından yap• 
tırılmış devrinin İngiliz mimarisi tarzında bir 

· bina olµp Elbüzziya Mehmed Tevfik Bey tara• 
fından 1882 de satın alınmışdır; yapdıran -İn
gilizin adı tesbit edilemedi. Aslında, ayni planda 
mütenazır bitişik iki köşk iken Ebüzziya Meh
med Tevfik Bey birinci katda orta duvarın bir_ 
parçasını kaldırtmış, ikinci kat-da da orta du
varda bir kapu açdırarak iki köşkü bir büyük 
köşk yapmışdır. ·· 

Birinci katdan ikinci kata, ikinci katdan 
çatı katına çıkan spiral (helezoni) merdiven_ler 
binanın arka bağçe tarafında olup sekizer . kö
şeli iki kulecik içindedir ve . bu -kulelerin_ _ üstii 
sekizer köşeli piramid ( ehran) şeklinde blrei:
külah ile örtülmüşdi.ir. Köşkün ön . yüzünde 
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ikinci katın önünde boydan boya bir bal
kon vardir, balkonun üstü 7 ahşab sü
tün üzerine atılmış meyilli bir saçakla 
örtülmüşdür. Cebheden bakıldığına göre 
ikinci katda, soldaki köşkün yan yüzün
de bir cumba (Şahnişin), sağdaki köş
kün yan yüzünde de bir küçük balkon 
vardır. Köşkün mutfağı, kileri ve çama
şırlığı arka bağçede, bina dışında müs
takil çatı altında yapılİnışdır, birinci -= 
katdan üstü örtülü iki koridor ile geçi
lir. 

Bu köşk ünlü bir matbaacı aileye 
78 yıl mesken olmuşdur. 1960 yılında 

Mehmed Baş adında Zonguldaklı bir de
mir tüccarına satılmışdır, bu zatin ilk 
işi de ,ahşab olan ikinci kat ile çatı ka" l:-;;:i=~===f:=~===:ı==:t,.ı.-__ --1ı-:--~--_j.=-·.::.::.::.;-;;~;-1""' 
tının ve merdivenleri ihtiva eden kule- 'tl:t=:.-::.-::.-:ı+:.-:..ı,--:..-ı-:..-:,.-:..-:: 
leri betonlaşdırarak binanın mimari hü
viyetini yok etmek olmuşdur. 

Tarihi .köşkün birinci ve ikinci kat 
planlan üzerinde bazı hatıraları şöylece 
tesbit edebildik: 

A - Cebhede sağdaki kapu. Birin-
ci Cihan Harbinden sonra İstanbulun iş

gal altında bulunduğu kara yıllar içinde 
Velid Beyi Malta Adasına sürmek üze•• 
re sabahın saat dördünde tevkife gelen 

Ebüzziya köşkiiıı!de .lbirincf kat 
(Kroki plan: Ömer Tel) . 

Bakırköyünde Ebüzziya köşkü 
(Kroki· resim: Ömer Tel) 

bir İngiliz tüfenk 'dipciği ve baltalarla kırmış
lardı. Bu acı tarih hatırası 1960 yılına. kadar 
muhafaza edilmişdi. 

B - Ebüzziya Tevfik Beyin, sonra Velid 
Ebüzziyanın çalışma odası ve kütübhanesL Bu 
oda İkinci Abdülhamid zamanında üç defa ba
sılmış ve. içinde bulunan evrak zabtiye nazırlı
ğına götürülmüşdür. Mütareke ve işgal yılla
rında köşkü basan İngilizler Velid Beyi bu 
odada tevkif etmiş, ve buradan alıp götürmüş
lerdir. Velid Bey M.M. Grupunda çalışır iken 
az:kadaşları ile bu odada toplanır ve bazı gece
ler sabaha kadar çalışırlardı (B.: Ebüzziya, 
Velid). 

C - Oturma odası, 
, - ·o -- Yemek odası - Salon. Ebüzziya Tev

fik Bey tarafından, iki köşk birleşdirilir iken 
ara duvarı bu kısımda yıktırılmışdır, iki köş
kün birer odası birleşerek bir salon olmuşdur. 

. E-. ....;._ 'Mutfağa, kilere, çamaşırlığa giden 
koridorlar. -
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Ebüzziya köşkünde ikinci kat 
( Kroki plan: Ömer Tel) 

ODA 

F - Ebüzziya Tevfik Beyin sonra Velid 
Ebüzziyanın yatak odası. 

G - Talha Beyin yatak odası, işgal yıl
larında hasta halinde bu odada yatar iken tev
kif edilmişdi (Ebüzziyazade Talha). 

Köşkün diğer odaları hanımların oturma 
odaları, çocukların yatak ve çalışma odaları 
olmuşdur. Çatı katında bulunan dört odanın 
üçü başdan başa kitab, gazete ve mecmua ko. 
leksiyonları ile dolu idi. Bir oda da sandık oda.,. 
sı idi. 

. EBÜZZİYA MATBAASI - Türk basın 
ve maarifi tarihinde hizmeti çok büyük olmuş 
bir müessesedir; Ebüzziya Mehmed Tevfik Bey 
tarafından hicri 1299 (M. 1881 - 1882) sene
sinde Gaiatada Mahkeme Sokağında Arab Ca
mii mina·resi yanında 8 numaralı bina.da kurul
muşdur. 

Bu bina aynı sokakda hala durur; zama
nında «Ticarethane» diye anılırdı; dört katlı 

eski taş bir yapı olup cephesinde Ebüzziya Mat
baasının yağlı boya ile türkçe ve fransızca ola
rak yazılmış adı da pek açık olarak okunmak
da idi. Matbaanın kapusu olduğu muhakkak
dır, beton ile örülüp kapatılmış _ bir kapunun 
üstünde, duvarın san zemini üstüne kenarlaq 
kırmızı zırhlı penbe boya ile ~e .kufi -hat ile 
«Matbaai Ebüzziya» yazılmışdır; · ki bu kufi 

İS'.tAN:ötJL 

yazı Ebüzziya M. Tevfik Bey tarafından bas
dığı kitablar üzerinde matbaasının amblemi ola
rak kullanılmışdır, ve bizzat kendisi tarafından 
tanzim edilerek yazılmışdlr. Beton ile örülüp 
battal edilmiş kapunun üstündeki pencerenin 
üstünde de koyu kırmızı boya ile ve batone ka
pital harflerle fransızca «İmprimerie Ebüzzia>> 
yazılmlşdır; 

Ebüzzi,ya Matbaasının bu binada iki üç 
sene kaldığını tahmin ediyoruz._ A vrupadan 
getirilen yeni baskı makinaları ve çoğaltılan 

. yeni harf kasaları ile matbaaya küçük _gelmi~ 
ve Ebüzziya Matbaası 1884-1885 arasında yine 
Galatada Çınar Sokağında daha müsaid bir taş 
binaya nakledilmiş ve asıl padak gelişmesini 
orada yapmışdır. Çınar Sokağındaki binanın 

cebhesine de .. türkçe ve fransızca yazılar, Türk
çesi değişik bir kufi hat ile, fransızcası da go
tik harflerle yazılmışdır; bu bina da durmak
tadır ve yazılar aydı~ ola:ı;-ak okunmakdadır. 

Çınar Sokağı zamanımızda «Kartçınar Sokağı» 

adını taşımaktadır. 

Devrinin büyük gazetecisi ve muharriri 
·Ebüzziya Tevfik Bey matbaacılığa 1872 de 23 
yaşında başlamışdı. 1871 de kendisinin de mu
harrirlerinden bulunduğu ':l.'asviri Efkar · Gaze
tesinin ve Matbaasının sahibi Şinasi Efendi ve 
fat etti (B.: Şinasi Efendi). Hükumet tarafın
dan satışa çıkarılan Tasviri Efkar Matbaasını 
Mısırlı Mustafa Fazıl Paşa satıh alarak (B.: 
Mustafa Fazıl Paşa, Mısırlı), Şinasinin en ya
kın iki dostu Ebüzziya M. Tevfik Bey ile Na
mık Kemal Beye hediye etti; pek az sonra da 
Namık Kemal hissesini arkadaşına devretti ve 
Ebüzziya Mehmed Tevfik de bu matbaanın tek 
sahibi oldu. 

Tasviri Efkar Matbaa-sı, o devirde matbaa 
hammalı denilen ameleler tarafından el ile ha
reket ettirilir bir ufak baskı makinası ile bic 
kaç kasa harfden ibaret idi. Ebüzziya bu mat
baayı Sultan Hamamında adını tesbit edeme
diğimiz bir pasaj (geçid) da bir yere neklederek 
1872 de yine «Tasviri Efkar Matbaası» adı ile 
faaliyete geçirdi, ve ilk eser olarak Namık Ke
mal in«Salahaddin Eyyubh isimli eseri ile ken
disinin «Eceli Kaza» isimli piyesini basdı. Bu 
küçük matbaayı aynı yıl içinde Beyoğlunda 

Caddei kebirde (İsti~lal Caddesinde} Galata-
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sarayı mevkiine yakın bir noktada Hacopulo 
Pasajında bir yere nakletti; 1872 - 1873 yıiia
rında burada «Hadika» ve «Sirac» (Meşale) 
!simli gazeteleri çıkardı. Sirac'da Namık Ke
malin Vatan piyesini medheden yazılan üzeri
ne Sultan Abdülaziz tarafından gazetesi ka
pattırıldı, kendisi de Rodos'a sürgün olarak 
gönderildi. Rodosa giderken makina ve harf 
kasalarını Babıali Caddesinde (Ankara Cad
desinde) 28 numarada Mihran Matbaasına 

emanet bırakdı. Mihran Matbaasınm · (Sabah 
Gazetesi Matbaası) sahibi Mihran Efendi, bu 
mesleğe Şinasinin Tasviri Efkar Matbaasındr. 
matbaa hammalı olarak girmişdi ve Ebüzziya 
Tevfik Beyi o zamandan tanır ve ona karşı bir 
hürmet beslerdi; üç sene kadar sonra, kendisi 
Rodosda iken, yine Mihranın delaleti ile mat• 
baasını Babıali · Caddesinde 2 numaralı yere 
naklettirip işletmeye muvaffak oldu. 1875 " de 
«Muharrir» adı ile ilk mecmuasını çıkartmaya 
başladı ve bu mecmuadadır ki yazılarında ilk 
defa olarak oğlu Ziya Beye izafetle «Ebüzziya» 
(Ziyanın Babası) imzasını kullanmaya başladı. 

Sürgünden Abdülazizin tahtdan indirilme
si üzerine 6 haziran 1876 da döndü ve İstanbul 
gazetelerinde yayınıladığı bir ilanla bundan 
böyle «Ebüzziya» adını kullanacağını bildirdi. 
Bosna Vilayeti mektubculuğu ile İstanbuldan 
ayrılmak zorunda kalınca 1880 yılına kadar 
matbaacılık faaliyetine fasıla verdi; bu yıllar 
içinde bazı eserlerini Mihran Matbaasında bas
dırttı, fakat Tasviri Efkar Matbaasını dağıt
madı; 1880 de A vrupadan getirtdiği iki yeni 
makina ile müessesesini zamanının en mükem
mel matbaalarından biri seviyesine getirdi, v,iı 
1881 - 1882 arasında (Hicri 1299), yukardi4'da 
kaydettiğimiz gibi yeni matbaaı:ıını, Galatada 
Mahkeme Sokağında kendi adına nisbetle «Mat
baai Ebüzziya» adı ile açdı, yine yukarda key
dettiğimiz gibi bu matbaa kısa bir zaman son
ra Çınar Sokağına nakledildi, ve Ebüzziya 
Mehmed Tevfik Bey bir matbaacı olarak dev
rinde Türkiyenin ve bütün yakın doğu ile Bal
kanların en itinalı, en güzel baskı eserlerini 
vermeye muvaffak oldu, basdığı bazı eserleri 
A vrupada milletler arası basın - matbaacılık 

sergilerinde teşhir ederek takdirnameler, dip
lomalar aldı. 1890 da Londranın büyük gazete
lerinden Times, bu matbaadan, matbaacılık -sıı.-: 
natının en nefis eserlerini veren müesse~ler 

arasında bahsetti; büyük fransız müverrihi 
Ernest Lavisse de Ebüzziya ile matbaasının 

adını «Histoire Generale» (Umumi Tarih) isim
ll meşhur eserine kaydederek bir sanat kadir• 
şinaslığı gösterdi. 

Geçen asır sonları ile asrımızın ilk yan
sında yaşamış kalender şairlerinden Bitli T€:V · 
fikin bir manzumesi bu ünlü matbaanın tarih
çesini şirin bir hatıra olduğu kadar Matbaai 
Ebüzziya'nın halk arasındaki şöhretine de de
lildir: 

Pırpırılar serveri henüz onsekiz yaşı . 
Eşbeh bir yar peyledim sanma orta malıdır 
Mürekkebli boyalı yüz el ayak üst başı 
Tığ glbi bir nevcivan matbaa hammalıdır 

Çaplanı Gala.tada birkaç gün evvel görd~ 
Kakülüyle tiri dil heman oldu kördüğüm 
Ebüzziya Tevfikin amelesinden gülüm 
Tığ gibi bir ııevcivan matbaa hammalıdı.r 

timü irfan· yolunda canla başla hizmeti 
Anın içün atmışdır vahşetini nahveti 
Mürekkeb yalamışdır gaayet tatlı sohbeti 
Tığ gibi bir nevcivan matbaa hammalıdır 

Aşkı mecizide var evliyi kerameti 
Yarü ağyar sezmeden dildadeyle ülfeti 
Rebil marifettir işmar ile daveti 
Tığ gibi bir nevcivan matbaa hammalı,dır 

O baziiyi siminin lh.iınmetiyle dönen çark 
Hep asarı nefise tab'u temsil ider bak 
Kendisi de takvimi aşkda. bir altun varak 
Tığ gibi bir nevcivan .matbaa hamınalıdır 

Anın tavsiri hüsnü benim efkarı aşkuµ 
Duriibu emsal gibi dillerde salkım salkım 
Arab Camündedir giceyle .gündüz aklım · 
Tığ gibi bir nevcivan mat.'baa hammalıdır 

Gerçi yalın ayak1ı bir şiıhi mühmeldir o 
Amına timsali iffet bir al ~un heykeldir o 
Ayb u kır.surdan beri bir hulki ekmeldir o 
Tığ gibi bir nevcivan mat'baa hamınalıdır 

Gerçi bugün hamınaldır amma yokdtır tasası 
İstikbali müemmen matbaanııı ustası 
Hüsnü şanına layık asan nefiseyi 
Tab u temsil idecek Ebüzziya Matbaası 

Bitli Tevfik Efendi tarafından .övülmüş 

bir genç, yine kendi kaydine göre, matbaa 
Jıammailığından yetişerek 1898 - 1900 arasında 
Ebüzziya Matbaasının ustabaşısı olmuş Kosti 
Ustadır (B.: Kosti Usta). 

Ebüzziya Matbaasının bu parlak devri, 
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kurucusu Konyaya sürgün edildiği 9 nisan 1900 
tarihine kadar 18 - 19 yıl sürmüşdür. 

Konya sürgününden 1908 de meşrutiye1;in 
il.anı üzerine dönen Ebüzziya Mehmed Tevfik · 
Bey Matbaai Ebüzziyayı Divan Yolunda, zama
nımızda Sağlık Müzesinin bulunduğu binanın 
zemin katında tekrar tesis etti, ve 1909 da faa• 
liyete geçirdi; yetişmiş olan oğulları Talha v~ 
Velid Beylerle birlikcie Yeni Tasviri Efkar ga
zetesini bu binada çıkardı; 1913 de vefatıhdii 
matbaası bu binada bulunuyordu. Kurucusu
nun ölümünden az sonra Talha ve Velid Beyie
re kalan matbaa Divan Yolundan Cağaloğlun
da Şerefefendi Sokağında 35-37 kapu numa
ralarını _taşıyan Münif Paşa Konağına taşındı. 
(B.: Münif Paşa) ve 1954 yılına kadar «Mat
baai Ebüzziya» adı ile faaliyetde bulundu. 

Baba, iki oğlu ve bir torunu (B. :, Ebüzzi-

ya Mehmed Tevfik Bey; Ebüzziya Talha Bey; 
Ebüzziya, Velid; Ebüzziya, Ziyad) Ebüzziy:
ailesinin matbaacılığı 82 sene sürmüşdür (Tas
viri Efkar Matbaası 1872 - 1880; Ebüzziya Mat
baası 1881 - 1954) ; bu seksen iki yıl içinde 
Abdülaziz, İkinci Abdülhamid, İttihad ve Te
rakki iktidarı, İstanbuldaki yabancı işgal kuv- · 
vetleri ve Hürriyet ve İtilaf iktidarı, Cumhuri
yet devrinde Cumhuriyet Halk Partisi iktida
rı zam~nlarında •hükumet icraatını tenkid yü
zünden çıkardıkları siyasi gazeteler 39 defa, 
matbaaları da 20 defa kapatılmışdır. Fakat 
Ebüzziya Matbaasının son kapanışına Ziyad 
Ebüzziyanın hastalanarak İsviçrede bir sana
toryomda tedaviye ~tmesi, matbaanın müs
tahdem elinde kalarak perişan. oluşu sebeb ol • 
muşdur. 

Ebüzziya yayınları - Gazeteci· ve· mu.; 
harrir ve bilhassa bir matbaacı olarak Ebüz-
ziya Mehmed Tevfik Bey telif ve terceme bi · 
yoğrafiler, tarihi ve edebi metinler, yıllıklar 

(salname, almanaklar), takvimler, ·mecmualar 
ve gazeteler, milli kütübhanemize pek çok ese:.• 
vermişdir. Bu yayınlar arasında çok önemli te
şebbüsleri şunlar olmuşdur: 

Kitabhanei ·Meşahir: 
Dünya şöhretlerinin hal tercemelerini ih

tiva eden kitabcıklar serisi .. 
Kitabhanei Ebüzziya: 
Katib Çelebinin «mizanül Hakk»ı, Ahmed 

Azmi Efendinin «Sefaretname»si gibi . tarihi 

metinler, Nef'i ve Şinasinin «Divan»ları,, N'a
mık Kemalin «Kanije»si gibi manzum ve men
sur edebi metinlerden mürekkeb seriler. 

Mecmuai Ebüzziya: 
Batılı kafası metodu ile çıkarılmış bir ede

bi, tarihi, fikri mecmua; 1880 - 1913 arasında 
31 yıl devam etmişdir; 15 cild içinde 159 sayı 
yayınlanmışdır; sürgünleri, tevkifleri ve san
sürlerle 'fasılalara uğramış, fakat kurucunun 
vefatı yılına kadar devam etmiş; tam bir kolek
siyonu zamanımızda büyük kıymet ifade eder; 
ve bir tarih kaynağı olmuşdur. 

Yıllıklar, Takvimler: 
Avrupa almanakları tarzında, içinde o yı• 

im takvim malumatından başka geçirilmiş yıla 
aid mühim olayların kaydı, hatıraları ve hal
kın her zaman için faydalanacağı bilgiler Ve 

. uzunca bir zaman oyalanacağı yazılar bulunan 
ilk senelik takvimi «salname» adı ile hazırlayan 
ve yayınlayan Ebüzziya Mehmed Tevfik ~ey 
olmuşdur. İlk salnamesinin (yıllığıp.ın, almana
ğının) ·adı hicri 1290 (M. 1873) yılı için hazır
ladığı ve yayınladığı ~Salnamei Hadika»dır; 
bu eserin yayınlanmasından az sonra da Ro
dos'a sürgün gitmişdir. 

Hicri 1296 (M. 1878 - 1879) yılı için haz.ı.r
layıp ba;;dığı «Salnamei Ebüzziya» daha satış 
için dağıtılmadan hükumet tarafından matbaa-

, da imha ettirilmişdir; bu ağır datbeye sebeb 
sa'namede hükumetin icraatını tenkid eden bir 
yazının bulunması, ve matbaada çalışanlardan 
birinin· l::ımm ihbar etmiş olmasıdır. İmhadan 
ancak' iki nusha kaçırılabilmişdir; biri İsta::Q,:: 
bulda Bayazıd Umumi Kütübhanesinde, biri de 
Ziyad Ebüzziyadadır. 

Hicri 1297 (M. 1879 - 1880) senesi içiıı 

«Rebii Marifet» adında bir. sainame takvim ya
yınlamışdır; bu salname o tarih den hicri 1305 
CM:. 1887 - 1888) yılına kadar devam etmişdi.r. 

Hicri 1306 (M. 1888 - 1889) - hicri 13.09 
(M. 1891 · 1892) .yıllıklarını «Nevsali Marifeb 
ismi ile çıkarmışdır. 

«Rebii Marifet» ve «Nevsali MArifet»in hu
su!siyeÜ, baskılarındaki fevkalade nefasettir; 
Avrupa basın sergilerinde altın madalya ile 

· mükafatlandırılmışdır. 

«Rebii Marifet»in hicri 1302 (M. 1885 -
1886) yılı için hazırlanan 5. nushasının husu-
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siyeti de Türkiyede basılmış ilk resimli salna• 
mc (yıllık) oluşudur. 

Hicri 1310 (M. 1892-1893) - hicrl_l316 
(M. 1898 -1899) arasında ancak 3 nüsha «Tak
vimi Ebüzziya» yı neşredebilmişdir; bu eserin 
adını hicri 1317 de (M. 1899 -1900) «Takvi
münnisa» ya çevirmişdir. 1900 de Konya'ya sü
rülmüş, sürgünlük yıllarında ve sürgünden 
döndükden sonra artık takvim-salname ile uğ-
raşmamışdır. · 

1943 senesinde Velid Ebüzziya, Ebüzziya 
Matbaasının bu geleneğini,. her gün bir yapra
ğı koparılan duvar takvimi halinde, ve yaprak
lar altına ansiklopedik bilgiler, tarihi yazılar 
koyarak «Ebuzziya Takvimi» adı ile ihya et
mişdir, bu takvimin neşrine de ölümüıiden son
ra yeğeni Ziyad Ebüzziya devam ·etmişdir. 

Siyasi Gazeteler: 
-Ebüzziya Ailesi tarafından Ebüzziya Mat

baa-sında basılmış günlük siyasi gazeteler şun
lardır: « Sirac» . ( 1873) , «Yeni Tasviri Efkar» 
(1909), ve «Tasviri Efkar» (1911) Ebüzziya. 
Tevfik Bey tarafından; «Tasviri Efkar» (1911. 
· 1914), «Tefsiri Efkar>>, «Tafsiri Efkar» (1914 
- 1917) , Velid ve Talha · Beyler tarafından; 

«Tevhidi Efkar» (1922 - 1925), «Zamann 
(1931- 1932) Velid Ebüzziya tarafından; 

«Tasviri Efkar» (1939 - 1945) Velid Ebüzziya 
ve Ziyad Ebüzziya tarafından; «Tasvir» (1945 
- 1949) ve «Son Saat» (1946 - 1947) Ziyad Ebüz
ziya tarafından. 

EBÜZZİYA MEHMED TEVFİK BEY -
Politika adamı, büyük gazeteci ve matbaacı; 
aşağıdaki satırlar, Türk edebiyatı ve basıp ta
rihi üzerinde kesin yetki sahibi merhum İhsan 
Sungu'nun yazdığı hal tercemesidir: 

«Konya'nın Koçhisar kasabası eşrafından 
ve Evkaf mümeyyizlerinden Kamil Efendi'nin 
oğludur. 12(>6 (1849) da İstanbulda doğmuştur. 
Pek genç iken Maliyede Sergi Muhasel;ıesinin 
İrad Odasına devama başladı. Kalem arkadaşı 
Ziya Bey (eski Maarif Nazırı Ziya Paşa) idi. 
Üç ay kadar buraya devam ettikten sonra Ma
liye Mektupçu Odasına terfi etti. Burada kale
me devam eden büyük şair. Abdülhak Hamid'le 
tanıştı. Kalem Şefi, Trabzon Valiliğinde vefat 
eden Kadri Bey, kendisine her gün Nef'i Di
vanından ders veriyordu. Tevfik Bey 1867 de 

teşekkül eden Esham-ı Umumiye Emaneti Talı:, 
rirat Kalemi müsevvidliğine tayin olundu. 
Matbuat hayatına o sırada ve pek genç yaşın-
da Ruzname-i Ceride-i Havadis'te yazı yaz
.makla atıldı. Şinasi'nin sahibi bulunduğu Tas
vir-i Efkarın 19 cemaziyelevvel 1282 (10 ekim 
1865) tarihli sayısında Kemal Paşazade Said 
Bey'in •. Jaleminden çıkan bir istatistik fıkrası
na Tevfik Bey'in Ruzname-i Ceride-i Havadis'• 
de itiraz etmesi üzerine Namık Kemal Tasvir-i 
Efkar'da kendisine cevab verdi. Bu münakaşa 
Tevfik Bey'in Namık Kemal ile tanışmasına 

vesile oldu. Büyük vatanseverle bu tarihte baş .. 
lıyan arkadaşlığı samimi bir fikir ve ülkü kar
deşliği halinde hayatlarının sonuna kadar de
vam etti. Tevfik Bey Namık Kemal'in teşviki 
ile Tasvir-i Efkar'a yazı yazmıya başladı, Şi

nasi Efendiyi yakından ve ona sevgi ile bağlan
dı; o s{rada Namık Kemal ile arkadaşlarının 
memlekette meşrutiyeti tesis etmek üzere kur: 
dukları lttifak-ı Hamiyet'e · dahil oldu. Sonra
dan Yeni Osmanlılar adını alan bu cemiyetin 
faal azasından biri de Tevfik Bey'dir. 

«11 zilkade 1284 (6 mart 1868) te Şurayı 
Devlet Reisliğine tayin olunan Midhat Paşa, 

birçok değerli adamı Şurayı Devlette_ topladığı. 
gibi Tevfik Bey'i de Şurayı Devletin Maarif 
Dairesine mülazım olarak aldı. Maarif tarihi
mizde mühim mevkii bulunan 1286 (1869) ta
rihli Maarif Nizamnamesini bu daire hazırla• 

mış ve Midhat Paşa'nın takdirini kazanmış'tı. 
Midhat Paşa'nın Bağdad Valiliğine tayin olun
ması üzerine (1869) ~:.Cı.rayı Devlet Reisliğine 

gelen Yusuf Kamil Paşa Şurayı Devlette yap
tığı tensikatta Tevfik Bey'i Adliye Dairesi mü
lazımlığına geçirdi.· Orada Suphi Paşazade 

Ayetullah Bey de Tevfik Bey'le. tanıştı. Tevfik: 
Bey Şurayı Devlete devam ettiği sirada «Te
rakki» gazetesi ile Diyojen isimli mizah gazete
sine yazılar yazıyordu. Bu arada Diyojen'in 
Z3 eylül 1871 tarihli sayısında Şinasi'nin ölü
mü münasebetiyle ciddi ve mühim bir fıkra 

· yazmıştı. 

«1872 de kendisini büsbütün gazeteciliğe 

vermek üzere Şurayı Devletteki vazifesinden 
istifa etti. Namık Kemal'in Reşad ve Nuri Bey
lerle birlikte 7 rebiulahir 1289 (13 haziran 
1872) tarihinde çıkardığı İbret gazetesi mu
harrirleri arasına iltihak etti. Bu dört arkadaş 
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ile gazetenin müdürü Mahir Bey tarafından 
imza edilen ve İbret'in ilk üç sayısının başında 
çıkan beyannamede «Zaten kitabet mesleğin
den yetişmiş olduğumuz gibi elimizden geldiği 
mertebe vatana bir hizmet etmeyi ve taayyü
şümüzü dahi bu yolda aramağı arzu ediyoruz» 
denilmektedir, ve bu beyannamede «En mu
kaddes bildiğimiz bir vazife dahi -matbuat ni
zamnamesinin müsaid olduğu derecede doğru 
söylemektir» cümlesiyle bitiyordu. Tevfik Bey'
in İbret'te çıkan yazıları arasında «Şık Beyle
ri Müdafaa», «Vazifeşinaslık», <<Maarif» hak
kındaki makaleleri bilhassa dikkate değer. Şi
nasi'nin vefatı üzerine Tasvir'i Efkar matbaası 
Mu,stafa Fazıl Paşa tarafından terekesinden 
satın alınarak Tevfik Beyle üç arkadaşına he
diye edilmişti. Üç arkadaş da hisselerini Tevfik 
Bey'e hibe ettiklerinden Tasvir-i Efkar mat
raası Tevfik Bey'e kaldı. Tevfik Bey, «Evrak-ı 
Siyasiye-i Reşid Paşa» yı ilk defa olarak bu 
matbaada bastı. İbret gazetesi de bu matbaad~ 
bası:Iıyordu. Gazete, şiddetli yazılarından dola-

Ebiizziya Melbmed Tevfik Bey 
(Resim:. Sabiha_ Bozcalı) 

yı hükumetçe tatil edilerek Başmuharriri Na
mık Kemal Gelibolu Mutasarrıflığı ile · İstan
buldan uzaklaştırılınca Namık Kemal Tevfik 
Bey'i de muvakkat bir müddet için Gelibolu'ya 
götürdü. Çok geçmeden Gelibolu'dan dönen 
Tevfik Bey yalnız başına 8 ramazan 1289 ( 9 
kasım 1872) da Hadika adlı . bir günlük gazete 
çıkardı. Namık Kemal de Hadika'nın her sayı
sına yazı yetiştiriyordu. Tevfik Bey Hadika 
gazetesi adına memleketimizde ilk defa olu;:ı.k, 
1290 (1873) senesi için, bir almanak neşretti. 
«Salname-i Hadika» adını verdiği bu eserde 
Hadika gazetesinde çıkan ve çoğu Namık Ke
mal tarafından yazılmış olan makalelerin bir 
kısmını koyduğu gibi o vakte kadar memleke
timizde çıkmış olan Türk gazeteleri ile Avru
pa ve Amerika'da çıkan gazeteler hakkında da 
izahat verdi. Bunlardan başka 11 senelik dahi
li vak'aların kronolojisini ve birçok istatistik
leri,de ilave etti. Tevfik Bey Hadika'yı çıkardı
ğı sırada 1289 (1872) da Cüzdan adı altında 
bir niecmua neşrine başlıyarak yalnız bir sa-

ı.:.ı. 

yısını çıkardı. Hadika'nın kullandığı lisanı 

şiddetli bulan hükumet, 29 zilkade 1289 
(29 ocak 1873) tarihinde çıkan 56 ncı sa
yısında gazeteyi kapattı. Tevfik Bey bunun 
yerine 16 muharrem 1290 (15 mart 1873) 
da Siraç adı altında başka bir günlük gaze
te çıkardı. Namık Kemal, İbret'e yazdlgı 
bir fıkrada Siraç'ın çıkmasını büyük bit 
memnuniyetle karşıladı. Tevfik Bey de Si
raç'da fikir arkadaşına karşı samimi bir 
surette · teşekkür etti. Namık Kemal'in, ki
tabların neşirden evvel Maarif Meclisince 
tetkiki hakkında Maarif Nezaretince alınan 
karar dolayısiyle İbret'te yazdığı şiddetli 
yazılara Siraç gazetesi de iltihak etti. Şem
seddin _Sami Bey de Siraç gazetesinde mü
tercim olarak çalışıyordu. 

«O zaman hükumet adamları arasında 
oldukça revaçta bulunan «Devlet istikrar
sız yaşıyamaz» fikrine şiddetle hücum eden 
Siraç'ın, son nüshalarında Abdülaziz'in Vi-
yana sergisini ziyaret edip etmiyeceği hak-
kında yazdığı bir fıkrada Padişah hakkın
da ötedenberi kullanılması adet olan elka
bı yazmıyarak sadece «Padişah» deyip geç
mesi Abdülaziz'in hiddetini mucib oldu. O 
sırada memlekette sahne edebiyatını inki-
şaf e t t i r m e k istiyen ve başların
da Namık Kemal bulunan muharrirler ara-
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sına Tevfik Bey de katıldı. Gedikpaşa tiyatro
sunda 26 zilkade 1289 (26 ocak 1873) akşamı 
Ali Bey'in Molyer'den adapte ettiği Ayyar 
Hamza ile Tevfik Bey'in yazdığı ve 1872 eylu
lünde neşrettiği Ecel-i Kaza piyesi oynandı. 1 
nisan 1873 te Namık Kemal'in Vatan yahud 
Silistire piyesinin temsili sırasında halkın ese
ri heyecanla ve « Yaşa Kemal!» sesleriyle al
kışlamaları Abdülaziz'i çok ürküttü. İbret ve 
Siraç gazetelerinin şiddetli yazıları da onu ga-
. zaba getirmişti. Hükumet hem İbret'i, hem Si
raç'ı kapattı. Namık Kemal ile arkadaşları Tev
fik Bey, Ahmed Midhat Efendi, Nuri ve Hakkı 
Beyler 8 safer 1290 (6 nisan 1873) ·'da 
Hepsi hapse mahkum oldu; Namık Kemal'i Ma
gosa'ya, Tevfik Beyle Ahmed Midhat Efendi
yi Rodos'a, Nuri ve Hakkı Beyleri de Akke'ye 
gönderildiler. Tevfik Beyle Ahmed Midhat 
Efendi Rodos zindanında neşriyata devam et• 
tiler. Ahmed Midhat Efendi zındandaki .. suçlu 
çocuklara bir okul açtığı gibi Tevfik Bey _de 
zindandaki mahpusların yaptığı kaba saba tah: 
ta işlerini ele alarak bunlara çok zarif bir şe
kil verdi. Mahpusları istidatlarına ve maharet-:
lerine göre iş bölümüne tabi tutarak nezareti 
altında yaptırdığı çeşidli ve zarif elişleri, mem
leket içinde ve dışında büyük bir rağbet kazan
dı. Hapiste bulunanlara geniş bir kazanç yolu 
açan bu çalışma, onların ~arakteri üzerinde de 
hayırlı bir tesir bıraktı. Tevfik Bey zindanda 
mahpuslar üzerinde o kadar nüfuz kazanmıştı· 
ki bir defa yüzelli nefer prangalının üzerine 
saldırdıkları taburağasının hayatını, Tevfifr 
Beyin bir küçücük işareti kurtarmıştı. Tevfik 
Bey Türk nesrinin geçirdiği tekamülü· göster
mek üzere 1296 (1879) da Nümune-i Edebiyat-ı 
Osmaniye adı ile çıkardığı ve hayatında dört 
defa daha bastırdığı mühim eserini Rodos zin-• 
danında iken tertibetti. Viktor Hügo'nun _ «An
gelo» adlı piyesinden adapte ettiği Habibe veya 
Semahat-ı Aşk adlı eserini de zindanda bului:ı
duğu sırada yazdı ·ve eylül 1875 te neşretti. 
Bündaİı başka Tevfik Bey, zindanda Muharri~ 
adı altında aylık bir mecmua neşrine de başla-

.· dı. İlk sayısını muharrem 1293 (28 ocak 1876) 
da çıkardı. Tevfik Bey zindanda iken neşrettiği 
eserlere adını koyamadığından bu eserlerde im
zasını oğlu Ziya'ya nispetle «Ebüzziya» diye 
atardı. Ebüzziya Rodos zindanında bin yüz on 
beş gün kaldıktan sonra Abdülaziz'in tahttan 
'İndirilmesi ve yerine Beşinci Murad'ın geçmesi 

üzerine affedildi ve 10 haziran 1876 da İstan-
bul' a döndü. (Zındana 24 yaşında girmiş ve zin
dandan 27 yaşında çıkmışdı) Ebüzziya Tavfik, 
Şemseddin Sami'nin Başmuharriri olduğu Sa
bah gazetesinin 20 cemaziyelahir 1293 (12 tem
muz 1876) tarihli sayısında neşrettiği bir yazı
da mahktımiyeti zamanında eserlerine kendi 
adını koymağa imkan bulamamış olduğundan 

eserlerine oğlunun adına nispetle Ebüzziya dtye 
imza koyduğunu, artık eserlerini kendi adi ik 
çıkarmaya bir engel kalmamış ise de -o felaket
li günlerinde sığındığı bir ismi artık terk eae -
meyeceğini, bundan sonra da imzasını Ebüzzi
ya Tevfik şeklinde atacağını ilan etti. 

«Abdülhamid, daha Şehzade iken Namık 
Kemal tarafından 1289 recebinde (1872 eylu-
lünde) kendisine takdim edilmiş olan Ebüzziya'
yı tahta çıktıktan sonra unutmadı ve kendisini 
birkaç defa saraya çağırtarak iltifat etti. Ma
beyn feriki Eğinli Said Paşanın delaletiyle Ab
dülhamid tarafından sarayda toplanmak üzere 
şevval 1293 (ekim 1876) da kurulan Müterci
min Cemiyetine Ebüzziya da -aza olarak alın
mıştı. Fakat Abdülhamid'in bu cemiyete Ali' 
Suavi'nin de alınması arzusunu göstermesi üze
rine Namık Kemal ile Ziya ve Ebüzziya Tev-• 
fik Beyler Ali Suavi ile çalışamıyacaklarını ile
ri sürdüklerinden Abdülhamid bu teşebbüsü ge
ri bıraktı. Ebüzziya'nın yük-sek zevkini takdir 
eden ve saraydaki merasim köşkünün bazı tez
yinatını kendisine yaptırtan Abdülhamid bir 
aralık Beşiktaş'ta Hacı Hüseyin Bağını tanzini 
ettirerek bir hayvanat bahçesi tesisine altmış 
lira maaşla Ebüzziya Tevfik Bey'i memur et
miş, hatta bu iş için emrine al~mış bin lira tah
sis eylemiş ise de Ebüzziya bunun bir ihtisas 
işi olduğunu ileri sürerek kabul etmemişti. 

«Ebüzziya Abdülhamid _saltanatının ilk 
günlerinde Midhat, Paşa başta· olduğu halde 

-Kanunu Esasi için çalışanların arasında bulun. 
du. Bir aralık Kosova Mektubçuliığuna · tayin 

· olundu ise de oraya gitmiyerek istifa etti. 21 
cemaziyelahir 1294 (2 temmuz 1877) tarthinde 
Bosna Mektubçuluğuna . tayin olundu. Burada 
iken Bosna Vilayeti Salnamesini tipografi bas
kı ile yeni bir şekilde çıkardı. Bu salnamenin 
tarihi 1295 (1878) tir. Çok geçmeden İstanbul'a. 
dönen Ebüzziya Tevfik Bey 1296 (1879) sene
si için Salname-i Ebüzziya adiyle bir salname 
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basmış ise de bu salnamede kullandığı serbest 
lisandan kuşkulanan Abdülhamid, eserin neşri
ne meydan vermiyerek nüshalarını- toptan sa
tın aldırtarak yokettirdi. Bugün yalnız üç nüs
hası elde kalan ve bir nüshası kütüphanemde 
bulunan bu eserde Ebüzziya, muhtelif memle
ketlerin durumları ve maarifi hakkında ista
tistik malumatı verdikten başka bir senelik 
vakalardan, o sene çıkan eserlerden bahsetmiş 
ve Namık Kemalin Vaveyla'sı ile Abdülhak 
Hamid'in Sahra'sından bir parçayı kitaba al
mıştı. Ebüzziya 1297 (1880) yılı için Salname-i 
Kameri adı altında bir almanak daha neşretti. 
Gene o seneden itibaren her sene Rebi-i Mari
fet adı altında nefis }?irer almanak çıkardı. Al
tıncı ve sekizinci seneleri resimli olarak bası
lan Revi-i Marifet'ten sonra 1889 dan itibaren 
birbiri ardınca üç defa Nevsal-i Marifet ve 1894, 
1898 ve 1899 seneleri nüshalarını da Takvim-i 
Ebüzziya adiyle neşretti ve 1899 senesinde ay. 
rıca bayanlar için Takvim-ün Nisa adiyle bir 
almanak çıkardı. _ Türk matbaacılık tarihinde 
çok önemli mevkii olan bu nefis almanaklarm 
her biri Ebüzziya'nın Avrupa'da yaptığı seya
hatlerden topladığı zengin' malzeme, vesikalar; 
çeişdli bilgiler, Türk ve ecnebi meşhur adam
ların hayatı hakkında menkıbelerle dolu resimli 
birer hazinedir. 

«Ebüzziya Tevfik Bey 15 ramazan 1297 
(10 ağustos 1880) de Mecmua-i Ebüzziya adı 
altında onbeş günde bir çıkar bir dergi neşrine 
başladı. 15 receb 1299 (2 haziran 1882) tarihli 
saysından itibaren Galata'da Arab Camii biti
şiğinde Matbaai Ebüzziya'da basılmağa başla. 
nan mecmua 1 safer 1304 (7 ekim 1888) tarih
li elli üçüncü sayısına kadar devam etti. O ·sı
rada mecmualann basımdan önce Maarif Ne
zaretince tetkike tabi tutulması üzerine mec
muasını kendi arzusu ile kapatan Ebüzziya, 
Zühtü Paşanın Maarif -Nazırlığında, Hasib E'
fendi'nin Teftiş ve Muayene Encümeni Reisli
ğinde durumu müsaid görerek mecmuasını 1313 
şevvalinde (1896 martında) tekrar çıkarmağa 
başladı. 10 nisan ~900 de Konya'ya nefyedÜdi
ği tarihe kadar çıkarmakta devam etti. N ef. 
yinden evvel son çıkardığı doksan üçüncü sa
yırtın tarihi zilhicce 1317 (nisan 1900) dir. Na
mık Kemal'in birkaç eserini tefrika olarak neş
reden Mecmua-i Ebüzziya, büyük vatanperve
rin birçok mektublarını ve . Ebüzziya ile diğer 

.. --- -· -.,,. ---------

muharrirlerin değerli yazılarını ihtiva etmesi ve 
zamanında en güzel basılan mecmua olması 
bakımından hem edebiyat. hem basın tarihimiz 
için önemli bir eserdir. 

«Ebüzziya 1303 (1886) te Kitaphane-i 
Ebüzziya başlığı altında bir seri faydalı kitab
lar neşrine başladı. Nefyolunduğu tarihe kadar 
yüz on dört cüzünü çıkardığı b:!-1 seride Namık 
Kemal'in Tahrib-i Harabat, Takib-i Harabat, 
İrfan Paşaya Mektub, Mukaddime-i Celal, Mün
tahabat-ı Edebiye-i Tasvir-i Efkar (Şinasi ve 
Kemal), Müntahabat-ı Siyasiye-i Tasvir-i Efkar 
(Şinasi ve Kemal), Barika-i Zafer, Devr-i İs
tila, Kanije Tarihi, Nevruz Bey, Bahar-ı Daniş; 
Ş•:nasi'nin Divanı, Mephusetün _ Anha Mübahe
sesi; Ziya Paşanın Harabat Mukaddimesi, En
gizisyon Tarihi, Tartüf Tercümesi, Terci ve 
Terkib-i Bendi; Recaizade Ekrem'in Kudema
dan Birkaç Şair; Muallim Naci'nin Sanihatül 
Acem ve Emsal-i İmam-ı Ali; Said Beyin Fa
zail-i . Ahla.kiye, Sefirler ve Şehbenderler; Cev
det Paşanın Kırım ve Kafkas Tarihçesi; Ethem 
Pertev Paşanın Itlakül Efkar; Ebüzziya'nın 

Nef'i, Sururi, Ezop, Büfon, Diyojen, Şamfor, 
Franklen, İmparator Vilhelm, Millet-i İsrltili
ye eserlerini ihtiva ettikten başka eski eser
lerden Sinan Paşanın Tazarruatı, Hüsnü Aşk, 

Hilye-i Hakaani, Hayriye-i Nabi, Tabsire, Ko
çu Bey Risalesi, Hülasatül İtibar, Sefaretna
meler, Zafername-i Sabit, Mizanül Hak ile ye
nilerden Ahmed Rasim, Necib_ Asım, Tahir 
Beyler'in ve başka muharrirlerin birçok eser
leri vardır. 

«Ebüzziya 1299 (1882) de ·Kitaphane-i 
Meşahir başlığı altında meşhur adamların ha
yatlarını havi bir seri eser neşrine başlıyarak 
Gütenberk, Galile, Napolyon, Diyojen, Frank
len, Hasan Sabbah, Büfon, Ezop, Bermekiler
den Yahya, Harunürreşid ve İbni Sina'ya aid 
olanları çıkarmıştır. Ebüzziya bunlardan baş
ka 1305 (1888) te Namık Kemal'in tarihini neş
re başlamış ve eserin methal kısmını çıkarmış 
i3e de Abdülhamid'in iradesiyle toplattirılmış

tır. 8inaşi ve Namık Kemal'in eserlerini mille
te 'mak ve onları yaymak için son· derece
de ınmet sarfetmiş olan Ebüzziya, Namık Ke
mal'in eserlerinden topladığı dikkate değer 

ibareleri «Cümel-i Müntahabe-i Kemal» adı al
tında üç defa bastırmış ve Namık Kemal'in ve
fatında hayatını anlatan ayrı bir risale çıkar-



EBOZZİYA - 4880 - İSTANBUL 

mıştır. Ebüzziya, Lugati Ebüzziya adiyle re
simli ve dikkate değer bir lugat yazarak bir 
kısmını bastırmış, Şinasi'nin ilk defa 1280 
(1864) de, ikinci defa 1287 (1870) de bastırdı
ğı Durub-ı Emsal-i Osmariiye'sini birçok ila
velerle 1302 şevvalinde (1885 temmuzunda) 
neşretmiştir. 

«Güzel sanatların her sahasında büyük 
bir zevk sahibi olan Ebüzziya Tevfik Bey, 1892 
de İstanbul Sanat Okuluna Müdür oldu. 1894 
te Ş{ırayı Devlet Bidayet Mahkemesi· _azalığı
na tayin edildi. 15 muharrem 1305 (3 ekim 
1887) te Ula Evveli rütbesini aldı. Abdülhamid 
devrinde birçok defalar hiçten sebeblerle tev
kif edilerek isticvab edilen Eibüzziya, 10 nisan 
1900 de gene hiçten bir sebeb yüzünden henüz 
Galatasaray Lisesinde talebe olan onsekiz ya
şındaki büyük oğlu Talha ile beraber Konya'ya · 
nef yedildi. 1908 de meşrutiyetin yeniden ila
m üzerine İstanbul'a döndü. Antalya Mebuslu
ğuna seçildi. 31 mayıs 1909 da Şinasi'nin Tas
vir-i Efkar'ını « Yeni Tasvir-i Efkar» adiyle 
sekiz sahife olarak neşretmeye başladı. Bası
.mı, tertibi, çeşidli ve ciddi mündericatı ile. ya
yın tarihimizde önemli bir mevkii olan Yeni. 
Tasvir-i Efkar'da Ebüzziya bir taraftan en de-• 
ğerli eseri olan «Yeni Osmanlılar Tarihi»ni 
tefrika olarak yaydığı gibi Moltke'nin· Şark Han 
tıraları Tercümesini, Aleksandr Düma'nın Üç 
Tüfekçi'sini, .A.li Paşa'nın- Girid'e aid layihala
rını, Leh ve Macar mültecilerine, Süveyş Kana
lının inşasına, Midhat Paşa muhakemesine, 
Kont Kavur ve Bismark'a, İran İnkılabına, me
buslardan mürekkeb bir heyetle Londra'yı:ı. 

yaptığı seyahate aid hatıralar ve vesikaları da 
tefrika olarak neşretti. 

«Ebüzziya İstanbul'a döndükten sonra 
Mecmua-i Ebüzziya'yı yeniden neşre başladı ve 
vefatına kadar altmış altı sayısını çıkardı. 

Meşrutiyetten sonra çıkardığı nefis eserler ara• 
sında kendisinin Nümune-i Edebiyat-ı Osmani
ye'sinin son tab'ı ile «Ne Edat-ı Nefyi Hakkın
da Tetebbüat» adlı eseri, Mehmed Galib Bey'in 
«Sadullah Paşa yahud Mezardan Nida» sı v,~ 
Sıvas Mebusu Sayın İbrahim Alaeddin Gövsa'
mn «Çocuk Şiirleri» vardır. 

«Tasvir-i Efkar gazetesi Kamil Paşa Ka
binesi tarafından 25 aralık 1912 de kapatıldığı 
için yerine Ebüzziya, lntihab-ı Efkar gazetesi
ni çıkardı. 11 ocak 1913 tarihli sayısında çıkan 

başmakale üzerine bu· gazete de hükumetçe ka
patıldı. Yerine 13 ocak 1913 te Tefsir-i Efkar 
çıktı. Fakat bu gazete de ilk sayısında tatil 
edildi ve matbaası kapatıldı. Ebüzziya da tev
kif edilmek istendi. Çok sert bir havada esasen 
rahatsız olan Ebüzziya'nın Erenköy'ünden ls
tanbul'a kadar getirilmesi romatizmasını şid-· 

detlendirdi. Eıvinde birkaç gün istirahat etme
ğe mecbur oldu. Kamil Paşa Kabinesinin 23 
ocak 1913 te istifaya mecbur olması üzerine 
yerine gelen Mahmud Şevket Paşa ·Kabinesi, 
25 ocak 1913 te Tasvir-i Efkar'ın yeniden çık
masına müsaade etti. Ebüzziya,yeni kabinenin 
yaptığı tevkifler üzerine « Yeni Mevkuflar» baş• 
lığı altında yazdığı son makalesini 27 ocak 1913 
te gazete idaresine bizzat getirdi ve oğlu Velide 
verdi. Evine gitmek üzere köprüden Haydar
paşa vapuruna binmiş iken vapurun· hareketin -
den önce kendisine bir fenalık geldi. Ve yanın
da bulunan Dr. Besim Ömer Paşa tarafından 
alınan tedbirlere rağmen hayata gözlerini yum .. 
du. 

«Ebüzziya Tevfik Bey; ve Namık Kemal 
okulunda yetişmiş değerli bir inkılabcı, bu edib
lerin eserlerini memlekette neşir ve tamime ça
lışmış ve birçok faydalı eserlerle halkın seviye
sini yükseltmeğe uğraşmış değerli bir edebiyat
çıdır. Yüksek zevki, güzel sanatların her şube
sinde kendisine niumtaz bir mevki temin etmis-.. , 
tir. Kufi yazısına yeni ve güzel bir inkişaf ver\. 
mişti. Arabesk tezyinatta üstaddı. Yıldız Caİnii
nin iç duvarlarım süsliyen kufi yazılı ayetler 
ve tezyinat onun eseridir. Konya'da sürgün bu
lunurken de orada arabesk tezyinatlı ve kufi ya
zılı duvar seccadeleri işine revaç verdirmişti. 

Güzel yazar ve yazdığım tatlı tatlı okuturdu. 
Hayatında daima ileri fikirleri müdafaa etmek
ten geri durmamıştır. 1908 de Meclisi Mebusan
da Midhat Paşanın Heykelini dikmek için veri
len takriri imzalıyanla:r arasında o da başh 

gelmektedir. Ebüzziya Tevfik'in memlekete bü
yük bir hizmeti de Türk matbaacılığını garpta
ki örneklerine göre en yüksek dereceye çıkar
mağa muvaffak olmasıdır. Bastığı eserlerin 
nefaseti, zamanında garlı basım aleminin bilhas
sa takdirini celbederdi. «Times» gazetesinin 
Ebüzziya Matbaası hakkında' takdirini havi 
fıkrasının 1891 ~enesine mahsus Nevsal-i Ma
rifet'in kabında basılan resmine baktıkça insan 
bunun elli dört sene (1967 de 77 yıl önce) evvel 
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basıldığına inanmaz ve güzelliğine bakmakla 
doyamaz. Laypzig'de Matbuat Cemiyeti 1890 
da Ebüzziya'ya neşrettiği eserlerden dolayı bit
hassa kendisine bir takdirname ve bir şeref ma
dalyası göndermiştir. Matbaai Ebüzziya'nın her 
sene çıkardığı birbirinden güzel eserler, basim 
aleminin en yüksek merkezi olan Laypzigde 
Basın Cemiyeti tarafından kabul edilir ve Ce
miyet tarafından basılan albüme alınırdı. He::: 
sene dünyanın her tarafından gelen dört bindeıı 
ziyade örnekten ancak dört yüzü Cemiyet ta• 
rafından kabul edilerek albüme konulduğu hal
de Ebüzziya Matbaasında çıkan bütün eserlerin 
kabul edilmesi Elbüzziya'nın Türk matbaacıiı
ğım ne kadar yüksek bir dereceye çıkardığını 
ispat eder. 

«Büyük oğlu «Ziya» sını (1870 - 189M 
kendi sağlığında kaybetmiş ve bu ölümün acısı 
onu hayatının sonuna kadar zehirlemişti. Türk 
yayın aleminde mühim mevkileri olan diğer iki 
oğlundan Talha Ebüzziya (1882 - 1921) kendi
sinden sekiz sene sonra ve küçük oğlu Velid 
Ebüzziya ise (1884 - 1945) kendisinden otuz 
iki sene sonra hayata gözlerini yumdular» (İh
san Sungu; Aylık Ansiklopedi, 1945). 

Elleri • her işe yatkın çok hünerli bir · zat 
idi; hattatlık iddiası · yokdu, fakat arab harfıe
ri ile el yazısı, eskilerin tabiri ile inci gibi, pek 
güzeldi. Kufi hat üzerinde çok çalışmış,' kendi 
yazdığı harflerle kufi matbaa harfleri dökdü
rerek bu .yaz~yı ';['ürk matbaacılığına da mal et
mişdi, Yıldızda Hamidiye Camii mihrabı üstüfı. 
deki çini panoda kufi hat ile besmele onun ya
zısıdır. 

Güzel resim yapardı. Konyada sürgünde 
iken halıcılık ile meşgul olmuş, yine kendi ya
zısı ile ayeti kerimeler ve arabesk tezyini mo
tifler taşıyan duvar seccadeleri dokutmuşdu; 
bunlardan birini de İkinci Sultan Abdülhamide 
hediye olarak yollamış idi ki halen Dolmabağ
çe Sarayında bir duvarda asılıdır. 

EBİZZİYA SOKAĞI- Yeşilköyile Küçük 
Çekmece arasında kurulan Basınköy isimli 'ye
ni mahalledeki blok apartımanlara Türk bası
nına hizmet etmiş kimselerin isimleri verilmiş •. 
o blok binaların bulundukları sokaklara ôa 
ayni isim konmuşdur; bunlardan biri de «Ebüz. 

ziya» adını taşımaktadır. Yerine gidilip bu sa
tırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit edile
medi (1967, ağustos). 

Konya ile Ankarada da birer Ebüzziya So .. 
kağı vardır. 

EBOZZİYAZADE TALHA BEY - Gaze
teci, matbaacı, muharrir; Tasviri Efkar ve 
Tevhidi Efkar gazetelerinin sahiblerinden; 
Ebüzziya Tevfik Beyin ikinci oğlu, Velid Ebüz
ziyanın ağabeyi, Ziyad Ebüzziyanın babası (B. : 
Ebüzziya Mehmed Tevfik Bey; Ebüzziya, Ve-• 
lid; Ebüzziya, Ziyad) ; 1882 de lstanbulda dog• 
du, Tahsilini Galatasarayı Sultanisinde yapdı; 
bu mektebin onbirinci sınıfında ve henüz 18 
yaşında bir genç iken 1900 de babası ile bir~ 
likde Konya ya sürgün olarak gönderildi; meş
rutiyetin ilanında (1908) yine babası ile birlik

·de İstanbula dönerek Tasviri Efkar Gazetesin
de basın ve siyaset hayatına atıldı. Tevfik Be
yin ölümünden sonra küçük kardeşi Velid Bey
le birlikde Tasviri ·Efkar ve sonra Tevhidi Ef
kar gazetesinde yazılar yazdı; mütareke sene
lerinde bu iki vatan perver kardeşin gazetesi, 
Ankara hükumetinin gayri resmi sözcüsü oldu; 
kardeşi Velid Bey İngiliz tarafından tevkif edi
lerek Malta Adasına sürülür iken Talha Bey 
de Danıad Ferid Paşa hükumeti tarafından 

Ebüzziya zade Talha Bey 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 
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Bayazıddaki askeri tevkifhanede zindanımsı bir 
mahzende hapsettirildi; çelimsiz bir vücud ya
pısı vardı, muhakeme edilmeden uzunca bir za
man kaldığı o zindan - mahzende teverrüm et
ti, tahliye edilir edilmez önce Avusturyada son
ra İsviçrede bir sanatoryoma gitdi ise amansız 
hastalıkdan kurtulamayarak 1921 de İsviçrede 
Azra Sanatoryomunda vefat etti. Ölümü Türk 
basını için büyük kayıb olmuşdu. Kabri Bakır
köyü mezarlığında aile haziresindedir. 

E.C.A. PRESDÖKÜM SANAYİİ ANONİM 
ŞİRKETİ VE lfABRİKASI - «E.C.A.», bu 
büyük sanayii şirket_inin kurucuları olan yük
sek mühendis Ekrem Elginkan, kardeşi yük
sek mühendis Cahid Elginkan ve babaları Ah
med Elginkan'ın isimlerinin ilk harfleridir (B. : 
Elginkan, Ekrem; Elginkan, Hüseyin Cahid; 
Elginler İnşaat ~frketi). Sermayesi 5 milyon 
Türk lirası olan E.C.A. Presdöküm Sanayii 
Şirketi İstanbulda Maltepe ile Kartal arasın-

1 -
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da Türkiyenin en büyük ve en modern presdö
küm fabrikasını kurmuşdur; E.C.A. Presdöküm 
Fabrikası bu satırların yazıldığı 1967 yılında., 
bilhassa sıhhi tesisat armatürleri imal etmek
de ve Türkiye ağır sanayiinin yüz akı olan mü
esseselerden biri idi. 

ECA 
E.C.A; Presdöküm fabrikasının 

kendi mµmulleri üzerindeki alameti 
farikası 

Fabrika Maltepe ile Kartal arasında, de
mir yolunun deniz tarafında, Çayırlar denilen 
mevkide 22,000 m2 lik bir arazi üzerinde 1957 
yılında kurulmuşdur; halen binaları 8,000 m2 
lik bir saha kaplamaktadır.· 

E.C.A. Presdöküm fabrikasının cepheden görünüşü 
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1956 yılı fabrika binalarının yapısı ile 
geçmiş, 1957 fabrikanın tecrübe faaliyeti yılı 
olmuş, ve üstün kaliteli olmasında son derece• 
de titiz dikkatle durulan mamullerini Türkiye
ye ve yabancı piyasalara 1957 yılı sonlarından 
itibaren· vermeye başlamışdır; hakkı olan rağ
beti de görmüşdür, öyle ki 1960 - 1967 arasın
da imalatı her yıl mantazaam % 40 - % 50 art,. 
mışdır. 

Fabrikanın standard mamulatı 180 çeşide 
yaklaşmış bulunmaktadır, bir kaç mamul adı
m fabrika kataloğundan alıyoruz: «Ankastre 
banyo takımları, banyo bataryaları, tek göv
deli banyo bataryası, sabit evye bataryası, dö
ner evye bataryası, ankastre kumandalı ve ku
mandasız lavabo bataryası, çeşidli musluklar 
ve ara musluklar, sifon, otomatik rezervuar, 
köşe radyatör valfı, şiber valflan, stop valfları, 
çek valfları, .düz ve köşe radyatör rakorlarJ, 
faltörler, pislik ayırıcı». 

Fabrikanın 180 çeşid riıamulu. 1200 parça-
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(Resim: Reşad Sevinçsoy) 

E.d.A 

nın birleşmesi ile vücud bulmaktadır, mesela 
musluğu 16 parçadan, muhtelif tip musluklar 
bir banyo bataryası 60 parçadan, bir kalorifer 
12-16 parçadan mürekkebdir; bu suretle fabri
kada bir sene içinde sirkü!asiyon gören ve . her 
biri teker teker kontrolden _ geçen parça sayısı 
25,000,000 un üstündedir. 

Fabrikada 7 büyük atöliye vardır: 

1. Presdöküm Atöliyesi 
2. Kokildöküm Atöliyesi 
3. Bronzdöküm Atöliyesi 
4. Makina Atöliyesi 
5. Polissaj ve kromaj Atöliyesi 
6. Montaj Atöliyesi 
7. Takım ve Kalıb Atöliyesi. 

Bu yedi atöliyede birer atöliye şefinin ida• 
resinde 400 mustahsil işçi çalışmakta idi. 

E.C.A. Presdöküm Fabrikası kendi stan
dard imalatının dışında özel siparişleri de ka-
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bul ve· imal etmektedir, bu arada yazı ve hesab 
makinası parçaları, çamaşır ~akinası ve buz
dolabı parçaiarı, otomobil aksamı, pikap ve rad
yo parçaları, su saati parçaları, ve zirai aletlere 
aid parçalar, likid gaz tüpleri için detamtör ve 
musluklar yapmaktadır. 

E.C.A. mamulatının kalite üstünlüğü üz~
rinde dikkate değer bir misal verebiliriz: Tffr
kiyede şehir şebekelerinde en yüksek su taz
yiki 5 atmosferdir, her çeşid E.C.A. muslukları 
batı sanayilııin kabul ettiği 16 atmosfer -tazyika 
dayanıklı olarak yapılır. Bundan ötürüdür ki 
E.C.A. Presdöküm Fabrikası Almanya ile Avus
turyaya ihracat yapmaktadır. 

1967 de fabrikanın idare personeli 70 kişi 
idi. Tek müdürlüğünde, fabrikanın kuruluşun
dan beri çalışan yüksek mühendis Haluk Tu
ran, imalat müdürlüğünde ve yüksek mühen
dis Fikret Çelikoğlu bulunuyordu; ayrıca çeşid
li sahalarda ihtisas sahibi 5 mühendis çalışmak~ 
ta idi. Fabrikanın büyük bir kimya laboratu
vari, bir etüd araştırma bürosu ve bir imalat 
planlama bürosu bulunuyordu. 

İşçinin öğle yemeği fabrika tarafından vt
rilir; ağız tadı saygısı olan iyi bir mutfağı, ter-
temiz bir işçi yemekhanesi vardır. Bir kişilik 
işçi yemeğinin fabrikaya maliyeti 1967 ekimin
de 3,5 ·Iira idi. 

İşçiye senede iki kat elbise, bir çift ayakkabı 
verilir; çocuk zammı yapılır ve işçinin senelik 
ücretli izni vardır. 

Fabrikaya Maltepeden, demir yoiunu köp
rü ile aşan şöse ile gidilir. 

Memleketimizin ağır sanayi.inde istikbal 
için daha pek önemli işler vaad eden E.C.A. 
Presdöküm Fabrikasını gören duygulu bir va
tandaşın göğsü iftihar ile kabarır. 

Sami KURTULAN 

ECDAD SOKAĞI - 1934 Belediye Şehir. 
Rehberine göre Hasköy Nahiyeyesinin Piri Ça
vuş ve Sütlüce Mahalleleri arasında sınır so
kakdır; · her iki mahallenin Halic kıyısına nis
betle gerilerine düşer (1934 B.Ş.R. Pafta 17/ 
186 ve 190). Yerine gidilip bu satırların yazıl
dığı sıradaU durumu tesbit edilemedi (Tem
muz 1967). 

ECE (Ceylan) - Türkiye güzellik krali-

çelerinden bir hanım kız, 1962 yılında 24 ya
şında bulunur iken 
A vrupada tanışdığı 

yine aynı yaşda 
Bernard Fredrich 
Antonius Blessing 
adında milyoner 
bir kont ile evlen
miş, nikah ve dü
ğünleri İstanbulda 
yapılarak haberi 
bazı günlük gazete
lerin ilk sayfaların
yer almışdır. Cey
ılan Ec~, «siyah 
saçlı, iri siyah göz
lü tipik bir esmer 

Ceylan Ece 
(Resim: S. Bozcaiı) 

güzeli» diye tarif edilerek aşıkı ve kocası genç 
Kont Blessing için de mahımat verilmişdir. De
likanlı İngiliz asıllı olub Belçikada yerleşm4f 
bir ailenin oğludur; büyük bir iş adamı olan 
babası bütün dünyada elliye yakın şubesi bu· 
lunan bir elektronik fabrikasinın sahibi ve 
zevcesi tarafından Tunus Cumhurbaşkanı Ha
bib Burgiba'nın akrabasıdır; ıiıilyorier·. _kayın 

peder Ceylan Hanım için: «Şimdi servetimden 
kıymetli bir geline sahih oldum» demişdir. Btı 
zengin iş adamının bir kardeşi kardinal, biı' 

kardeşi de_ islimiyeti kabul etmiş bir fikir 
adamıdır. Oğlu B.F.A, Blessing de maşukasını 
izdivacı razı etmekiçin müslüman olaca~nl 

. vaad . etmişdir. Yukarda kaydedilen tarilıde 
Cihangirde oturuyordu ve Brukselde Blessing 
ailesinin bir saray gibi olan konağında Kontes 
Blessing unvanı ile yerleşmek üzere yol hazır
lığı ile nıeışgul bulunuyordu. 1962 den bu yana 
Ceylan Hanım (Kontes Blessing) hakkında bil
gi edinilem_edi. 

Burhaneddin OLKER 

ECE (Hayriye) - Uzun yıllar -memleke
timiz sağlık hizmetinde feragatJe çalışmış bir 
hastabakıcı hanım; Zeyneb Kamil $ağlık Kol
leji muallimliğinde bulunurken 1965 yılında 

,•efat etti; Hayatı hakkında başka bilgi . edini
lemedi. 

:ECE (Semra) - Sinema aktrisi; 1935 yı:. 
lında İstanbulda · doğdu; ilk defa olarak «Ke• 
lepçe» filminde rol aldı; sonra «Garibler Sok~
ğı», «Avare Şoför», «Fakir Şarkıcı», «Üsküdar 
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İskelesi» filmlerinde oynadı; hal tercemesi el
de edilemedi. 

Bibl.: Ses Mecm,uası. 

ECE SOKAGI - 1934 Belediye Şehir 
Rehberine göre Kadıköyünün Yeldeğirmeni 
semti sokaklarından; Yurtdaş Sokağı ile Ye
şilay Sokağı arasında bir aralık sokakdır ( 1934 
B.Ş.R. Pafta 29/Yeldeğirmeni); yerine gidilip 
şu satırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit 
edilemedi (Temmuz 1967) 

ECEVİT (Bülend) - Gazeteci, siyaset 
adamı; bu satırların yazıldığı sırada Cumhu
riyet Halk Partisi Genel Sekreterliği yapıyor 
idi; 1925 de 1stanbulda doğdu; . Kastamonu 

Bülend Ecevit . 
(Resim: S. Bozcalı) 

milletvekilliği yapmış Prof. Dr.' Fahri Ecevit 
ile ressam Nazlı Ecevit'in oğludur.- Mimar Ke
mal İlkokulunda . ve Robert Kollejde okudu; 
1944 de bu kolejin yüksek kısmının edebiyat 
bölümünden diploma aldı aynı yıl içinde Basın -
Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğüne İngiliz
ce mütercimi olarak girdi; bu arada bir süre 
Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesine de
vam etti. 1946 da Londra Elçiliği Basın Ataşe
liği katipliğine tayin edildi; 1949 da ataşe yar
dımcısı oldu; hu görev_i sırasında da Londra 
Üniversitesinde Sanat Tarihi konusunda çalış
dı. 1950 de kendi isteği ile yurda döndü ve An-

kara Ulus Gazetesinde basın hayatına atıldı, 

Ulus, Yeni Ulus ve Halkcı gazetelerinde politi
ka muharrirliği, yazı işleri ve genel yayın mü
dürlükleri yaptı. 1954 de Birleşik Amerika'ya 
giderek «Winston - Salem Journal» gazetesinde 
misafir yazarlık yapdı. 1957 de Rockfeller te
sisinin bursu ile Harward Üniversitesinde sos
yal psikoloji ve Orta Doğu siyasi tarihi üzerin
de ç3:hşdı; 1957 seçiminde Cumhuriyet Halk 
Partisi adayı olarak . Ankara milletvekilliğine 

seçildi; 1961 de yine . aynı partinin adayı olarak 
Temsilciler Meclisi üyesi oldu; aynı yıl yapılan 
genel seçimlerde . yine Ankaradan milletvekili 
seçildi; İsmet İnönü'nün koalisyon kabinelerin•• 
de Çalışma Bakanlığı yaptı. 1965 seçiminde 
partisinin adayı olarak üçüncü defa Ankara 
Milletvekili oldu. Seçimi azametli çoğunlukla 
kazanar~k iktidara geçmiş olan · Adalet Parti
sinin karşısında . bir.muhalefet partisi olan Cum
huriyet Halk Partisinin ağır siyasi sorumluluk 
taşıyan Genel Sekreterliğine seçildi. 

Rahşan (Aral) Hanımla evlidir; ana dili 
gibi çok iyi İngilizce bilir; gazeteci ve Avrupa 
Konseyi üyesi olarak Avrupa memleketlerinin 
çoğunu dolaşmıştır. Kitab olarak yayınlanmış 
«Gitanjali» (Rabindranath Tagore'dan, 1941), 
«Avare Kuşlar» (1943) ve «Ortanın Solu» 
is4llli üç eseri vardır. 

Ankara Gazeteciler Cemiyeti, Milletlera
rası Sanat 'renkidcileri Cemiyeti, Milletlerarası 
Basın Ens.tittisü üyesidir. 

Bibi.: Kim Kimdiı: Ansiklopedisi; Bülend Eoe,vit 
Kimdir ( Cum)luriyet Gazetesinde çıkmış bir hal 
tercemesi) 

ECEVlT (Fahri) - Tıb doktoru, Anka
ra Üniversitesinde Ali Tıb Profesörlüğünde 
bulunmuş ve bir devre Kastamonu milletvekil
liği yapmış seçkin bir ilim ve siyaset adamı; 
1896 da 1stanbulda doğdu, ulemadan Kastamo
nulu Mustafa Şükrü Efendi ile İstanbullu fs
met Hanımın oğludur; Mustafa Şükrü dei'si
amlık yapmış, Meclisi Tedkikatı Ş,er'iye ve 
Meclisi Eytam azalıklarında bulunmuş ve se
lametine inandığı fikirleri söylemekten çekin
_memekle tanınmış bir zat idi. 

Fahri Ecevit, Vefa İdadisinde ve İstanbul 
Tıb · Fakültesinde okudu. Meslek hayatını me
muriretlerde geçirdi; Harbiye Nezareti daire 
tabiblJ.~i ile ~aşlayarak Kırkağaç hükumet ta-



ECEVİT (Fatma Nazlı) 

bibliği ile P.T.T. Umum Müdürlüğü tabibliğin
de bulundu; İstiklal Savaşında Anadoluya. ge
çerek İnebolu, Taşköprü, Kastamonu, Kocaeli
de hükumet tabibliği yapdı; sonra bir hüku
met tabibi olarak toplum hayatında karşılaş
dığı vak'alardan duyduğu ihtiyac ile İstanbul'-

Dr. Fahri Ecevit 
(Resim: S. Bozcalı) 

da Adli Tıb müessesesinde ihtisas yapdı, An
kara Tabibi Adlisi oldu; Adliye Meslek Mek
tebinde (Bu okul halen mevcud değildir) «Tıb 

Kanunu» ve Ankara Polis Enstitüsü· ile ,Jan
darma Subay Okulunda «Tıbbı Adli» ve «Sıh
hat Bilgisi» muallimliği yapdı ve Ankara Hu
kuk Fakültesinin Adli Tıb kürsüsü profesörlü
ğüne getirildi. ·· 

Bir aydın adam hayatının icabı edebiyat 
ile ve güzel san'atlarla yakın ilgisi olmuşdlı; 
roman ve tiyatro tenkidleri, toplum hayatı vak'
alarının tahlilleri ve politika üzerine yazılar 
yayınladı, ve bir süre seri halinde yaptığı rad., 
yo konuşmaları geniş alaka topladı. Şahsen, 

sohbeti tatlı, konuşmaları nüktelerle süsler bir 
meclis adamı idi. 1943 seçiminde Kastamonu 
milletvekHi oldu; 1950 yılına kadar iki devre 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulundu ve 
1950 ekiminde vefat etti. 

1924 de ressam Nazlı Hanım ile evlenmiş
di (B.: Ecevit, Nazlı); Bülend adında bir oğl:u 
olmuşdur (B.: Ecevit, Büiend). 

Bürhineddin OLKER 

ECEVİT (Fatma Nazb) ·-:- Kadın ressam
larımızdan bir İstanbul .Hanımefendisi; 17 

iSTANBÜt 

ocak 1901 de İstanbulda doğdu, Albay Mehmed 
Emin Bey ile Adeviye Hanımın kızıdır, Mehmed 
Emin · Beyin babası ilk erkanıharblerden Salıh 
Zeki Paşa ,Adeviya Hanımın babası da hünkar 
yaverlerinden Ali Paşadır. İlk tahsilini -husu
si olarak gördü, sonra Darülmuallimanı (Kız 
Öğretmen Okulunu) bitirdi; Sanayii Nefise 
Mektebinin (Güzel San'atlar Akademisi) kız 
kısmına girerek resme başladı, ressani Mihri 
Müşfik Hanım ile Feyhaman Dura:n-ın seçkin 

· talebelerinden biri oldu. Bilhassa portre üze
rinde çalışdı. 

1924 de Profesör Dr. Fahri Ecevit ile ev
lendi; gazeteci, politika adamı ve bu sa tı;ların 
yazıldığı sırada Cumhuriyet Halk Partisinin 
Genel Sekreteri Bülend Ecevit bu san'atkar ki
bar kadının tek evladı oğludur. 

Galatasarayı Lisesinde açılan resim ser
gilerine, Güzel San'atlar Birliğinin resim ser
gilerine, 1952 de açılan Hamisi Resim Ser>gi
sine, 1956 da açılan Vilayet Tabloları Resim 
Sergisine ve Milletlerarası Kadınlar Kulübü
nün tertiblediği Milletlerarası Kadın Ressam
lar Sergisine iştirak etmişdir. Özel olarak da 
1959 da Ankara.da bir resim sergisi açniışdır. 

Ressam F. Nazlı Ecevit 
(Resini: S. Bozcalı) 
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Kendisinin en beğendiği eserleri Kerime Sala
hor'un, Leman Alp'ın, Fatma Adalan'ın, Şe~ef 
Akdik'in, zevci Fahri Ecevit'in ve oğlu Bülend 
Ecevit'in portreleridir. 

Resim meşgalesinin dışında ev kadını ha
yatı sürer, dikiş diker, yemek pişirir, ve okur, 
sabah çayı tiryakisidir. Üsküdarda Salacakta 
oturmaktadır (1967). 

ECEVİT (Mülkiye) - Ses san'atka.rı; 
1936 da Romanyada doğdu; 1938 de ailesi ile 
birlikde anavataha 
göçmen olarak gel
di; musikiye on ya
şında iken hususi 
dersler alarak çalış~ 
pı; Ahmed Midhat 

·Efendinin torunu ve 
Muallim Nacinm. kı
zı Nigar Galib Ha
nımın talebesi oldu; 
feyzini Nigar Hanı
ma borçlu olduğunu 
söyler. 1952 de İs-
tanbul Radyosuna Mtilldye Ecevit 
atajiyer olarak gir- (Resim: s. Bozcalı) 
di; 1953 de İstanbul Konserva.tuv•rının klasik 
Türk mftsikiSi bölümiliıe girerek 1956 da Kon
servatuvardan diploma aldı. Bu satırlann ya
zıldığı sırada (1965} İstanbul Radyosunun iliı
lü kadın okuyucularındand-ı. Bir ~ san'atka
rı için önemli kazançlar sağlayan sahne oku
yuculuğuna, radyo mikrofonunun asalethıi 

'.EozAoi 

tercih eden simalardan olmuşdur. Mesleği dı
şında okuyan, ev işleri ile, bilhassa dikiş ile 
meşgul olan bir ev hanımıdır. 

Bibi.: Ses Mecmuası 

ECZA - «Kısım, parça, bölük anlamın
da cüzü'ün, cüz'ün cem'i» (Kaamusu Tür ki}; 
tstanbulda halk ağzı deyim olarak son zaman
lara kadar ciltlenmemiş kitab anlamında kul
lanılırdı; eski gazetelerde kitab ilanlarında çok 

. rastlanır: 
«Merhum Ali Satı Efen dinin tertib ker

desi olan Hadikatül Cevami nam kitabın ikin
ci cildi dahi Matbaai Amirede tab'u temsil olun• 

· maltla Sahhaf Çaı:şısında Eı;ad Efendi ve Ba
yazıd'da Kağıdcı Hocapaşalı Hacı Mustafa Ağa 
ve Hamidiye Türbesi yanındaki mücellidde ve 
Üsküdarda Valde Camü karşısında Yazıcı Os
man · Efendinin dükka.nlannda mücelledi 25 ve 
eczası 20 kuruş fiatla satılmaktadır» (Tasvir-i 
Efkar 1282 = M. 1865-1866). 

J!XJZA - «Bir terkibi kimyevi ile vüeuda 
gelip parlama hassasını haiz olan şey» (Kaa
musu Türki) . tstanbulda halk ağzı deyim ola
rak ilk çıktığı zamanlar kibrit karşılığı olarak 
kullanılmışdır. 

ECZAOI, EcrM.OILARi, EOZAHANE
LER - Eskiden ve yüz yıllar boyunca eczacı
ya «İspençiyar» , onların işledikleri yerlere, ec
za.hanelere de «1spençiyar Dükkanı» denilmiş
dir; bu isim dilimize «Speziale» kelimesinden 
alınrnışdır. 

N~ Ecevit'iıi .bir deseni · 
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İstanbulda hekimler ve ispençiyar diye 
anılan eczacılar küçük dükkanlarda otururlar
dı. Hekimler bu dükkanlarda hasta· bekler,· is
pençiyarlar da ilaçları yaparlardı. 

Diğer bütün esnaf gibi ispençiyar dükkan
ları ( eski eczahaneler) da gedik usulüne tabi 
idi, ispençiyarların ahval ve ehliyetinin tefti
şi, herhangi bir sebeble sahibsiz kalan bir is
pençiyar dükkanı gediğin bir ehline verilmesi, 
satılması Hekimbaşılara bırakılmışdı. İspençi
yarlar, hekimlere yamak esnafdandı. Evliya 
Çelebi şunları yazıyor: 

«Esnafı .tspençiyariyan yani ot bulucular 
- Pirleı·i Hazreti Lokmandır; yer yüzünde Ce
nabı Hak ne kadar nebat halk eyledi ise cüm
lesine lisan virüb ben filan derde devayım dı

ye Hazret-i _Lokmana söyletmişdir. İspençiyar .. 
ların peygamberimiz asrındaki pirleri Hidaye
tullah bin Zinnuni Mısri'dir, nebat devşirirken 
yılan sokmuş, şehirden ilaç yetişinceye kadar 
vefat etmişdir, kabri Hicaz dağlarındadir. Bu 
otcular pazar kurup labada kökü, güneyk kö
kü, lisani sevir kökü, miyan kökü, za'ter kökü, 
daha binlerce deva otlarını toplayup satarlar». 

Evliya Çelebinin bu kaydından ispençiyar
ların dükkan sahibi olmayub adeta pazarcı es
nafdan olduğu anlaşılıyor; büyük yazann ha
taya düşdüğü muhakkakdır; ispençiyarlar ·sa
dece ot (yaprak) ve kök toplayıp satıcısı de
ğil, onlardan Haclar yapan, o Hacları yapmak 
için de çeşidli aletleri· ve ilac kayiıatdıkları 
ocakları bulunan, bir dükkana mutlaka muh
tac olan kimselerdir. İstanbulda büyük yangın
lardan sonra alınan tedbirler arasında ispençi
yar dükkanlarının mutlaka · kagir olması ge
rekdiği kaydına rastlanır. 

İstanbulda müslim ve gayrı müslim yerli 
hekimlerden başka çoğu İtalyan A vrupah he
kimler de icrayı tababet edegelmişdi. Fakat 
halk, bilhassa esnaf tabakası ve ayak takımı, 
yerli ve yabancı tabiblerden ziyade hasta oku
yucu «nefesleri· şifalı» hocalara, şeyhlere ba,ş 
vurmuş ve «kocakarı ilacı» denilen, ve mad
deleri attar dükkanlarından satın alınarak ev..ı 

lerde yapılan ilaclara itibar etıni3dir. 

Aslında yerli ve yabancı tabib, cerrah ve 
ispençiyar ( eczacı) ismi altında çalışanlarJD 

ehliyetsiz olanları da pek çok idi. Zaman za-

man bunlar hakkında tedbirler alınır, tabib, 
cerrah ve ispençiyar esnafından na ehil olanla
ra gedik verilmemesi hakkında fermanlar çı

kardı. 

lstanbulda asıl eczahane ispençiyar dük
kanlarının yanı sıra attar dükkanlarıydı. Ma
hallelerin ekserisinde bulunan bu attar dük
kanlarında papatya ve mürver çiçeği ve çay 
gibi bazı şeyler satılır ve bu arada· attarlar 
meslekleri hududunu aşarak kimyevi :maddeler 
satarlar ve bazıları bu maddelerin hangi araz
da kullanılacağı hususunda bir bilgi ve ihtisas 
takınıp işi hekimliğe kadar götürürlerdi (B.: 

Attar, _cild. 3, sayfa 1326 

İkinci Sultan Mahmudun ölümünden se
kiz ay evvel ecza.hanelerin ıslahı maksadiyle 
Viyanadan Hoffman adında bir eczacı getir.
tilmişti. 

İstanbulda zamanımızın anlamı ile ilk ec
za.hanelerin açılması bu zatin · celbinden sonra 
başlamışdır denilebilir. 

XIX. Yüzyılın ikinci yarısında nefsi İs
tanbulda, Galata ve Beyoğlunda ve büyük şeh
rin Boğaziçi ve Anadolu yakası gibi sair yer
lerinde kaç eczahane açılmış olduğunu bilemi
yoruz. Bilinen bu ilk ecza.hanelerin, şehrin ih
tiyacını karşılayacak sayıda olmayışıdır, ve 
ilk ecza.hanelerin de azınlıklardan ermeniler ve 
rtimlar ile Avrupalı yabancilar tarafından açıl
mış olmasıdır. 

Lütfi Tarihinde hicri 1261 (M. 1845) vak'
aları arasında bir kayıddan İstanbulda açılmış 
ilk ecza.hanelerden birinin Bayazıdda olduğu 
ve ecza.hanelerde nöbetci tabibler bulundurul
duğu öğre~iliyor: 

«Fukara hastalar için tabibler - İstanbul 
tabiblerinin çoğu Galata ve Beyoğlu taraflarin
da oturmaktadırlar. Bu kayıddan o .. tarihte ta
biblerin çoğunlukla; yerli ve yabancı gayrı müs
limler olduğu anlaşılıyor). İstanbul ehaHsin
den vakitsiz (bilhassa gece, yahud çok acele) 
tabib ve cerrah celbine muhtac olanlar güçlük
le karşılaşıyor. Bu gibilere merhameten, İs

tanbulun her tarafına münasebeti olan Baya
zıdda Sırmakeşhane karşısındaki eczacı dük~ 
kaı;n tabiblere nöbet yeri tahsis edilmişdir. 
Mektebi Tıbbiye tarafından seçilecek tecrübeli 

· on _doktor ile iki cerrah (operatör) e-eceleri sa.-
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haha. kadar o ecza.hanede bulunup nöbet tuta
caklardır. Bunların maaşları ile fukara ve 
muhtacine meccanen verilecek ilacların bedel
leri her ay maliye hazinesinden ödenecekdir». 

1863 yılında İstanbulda Bayazıd ile Aksa
rayda on altı eczacı dükkanı vardı. Aksaray
dan Topkapı ve Yedikuleye kadar uzanan semt
lerde ise, nüfus kesafetine rağmen ne eczahane 
ne de doktor bulunuyordu. 

Her eczanede hasta bekleyen · bir iki dok
tor bulunurdu. E:astası olanlar doktor aramak 
için eczanelere koşarlardı. Doktorlar ya has
tanın evine gider yahut da eczanenin üstünde 
veya arkasındaki odada hastaları muayene ve 
tedavi ederlerdi. Profesörlerle meşhur doktor
ların Cağaloğlunda ve Beyoğlunda muayene
haneleri vardı. 

Eczanelerin vitrinlerinde mavi ve kırmızı 

su dolu yuvarlak koca kavanozların yamnda 
(Mustahzarat-ı Tıbbiye-i Osmaniye) ve (Mus
tahzarat-ı Tıbbiye-i Ecnebiye) yazılı levhalara 
rağmen şimdiki gibi bol mustahzar ilaç yoktu. 
O zamanki mustahzar yerli ilaçlar, Dakik Ziya, 
Ethem Pertev Kuvvet şurubu ve Krem Pertev, 
Katran Hakkı Ekrem öksürük şurubu, Kemal 
müshil şekeri gibi basit şeylerdi. Ama eczane
lerde neler bulunmazdı ki: En meşhur Fransız 
şarap ve şampanyaları, Evian, Vittel, Vichy, 
Apollinaris, Gesübler maden sulan, Villacab
ras, Hünyadı - Yanos müshilleri, Tobler, Cail
lier sütlü çikolataları, Atkinson kolonyaları 

hemen her eczanede vardı. 

Yakın geçmişde eczacılık bir san'attı. Şim
di laboratuvarlarda ihzar edilen tentür, ekstre, 
İksir, ongan ve saireyi eczacılar bizzat kendi
leri yaparlardı .. Bugün her derde deva bu ka
dar çeşitli mustahzar ilaç vardır; yazılan ta
bib reçetelerinde eczacıya iş düşmemektedir; ec
zacılar hemen hemen mustahzar ilaç satıcıları 
olmuşlardır. Yakın geçmişde ise yazılan reçe-

. telerdeki ilaçları eczacılar imal ederlerdi, bir 
reçeteye göre ilaç yapıcıların çoğu da çıraklık
tan yetişme eczacı kalfaları idi; işte bu da ts,, 
tanbula bir Eczacı Mektebinin açılmasına za
ruri kılmışdı. 

Eczacı Mektebinin açılmasından sonradır 

ki ilk Türk eczacılar yetişdi; bunların ara.sında 
da Edhem Pertev, Bahaeddin Asaf, Kemal, 
Hamdi, ve Süleyman Ferid (İzmirde) Beyler 
tıb tarihimizin büyük isimleridirler, 

Geçen asır sonları ile asrımız başında 

(1899 - 1900) İstanbulda 252 eczahane vardı. 
büyük şehrin başlıca bölgelerine göre şöyle ya~ 
yılmışlardı: 

96 Eczahane İstanbul içi ile Eyyub ve Yeşilköye kadar 
13 » Halicin ik{ yakasında 
72 » Galata ve Beyoğlwıda 
20 » Boğazın Rumeli yakasında 
44 » Boğazın Anadolu yakasında, Üsküdar ve 

Kadıköyde 

7 » 1',dalarda 
Yekun: 252 

Bu eczahaneleri salik oldukları dinlere gö
re şu nisbetde idi: 
222 Muhtelif mezheblerde hıristiyan 

15 Musevi 
15 Müslüman 

252 
Onbeş müslüman Türk eczahanes_i semtle-

ride şunlardır : 
1 - Aksarayda Edhem Pertev Eczahanesi 
2 - Lalelide Bahaeddin Asaf Eczahanesi 
3 - Fatihde Mehmed Kazım Eczahanesi 
4 - Unkapanında Ali Galib Eczahanesi 
5 - Şehzadebaşında M. Sami Eczahanesi 
6 - Veznecilerde Hamdi Eczahanesi 
7 - Divanyolunda Ahmed Nüzhet Eczahanesi 
8 - Divanyolunda Ali Süreyya Eczahanesi 
9 - Divanyolunda Hasan Rauf Eczahanesi 

10 - Babıalide Ali Haydar Eczahanesi 
11 - Bayazıdda Mehmed Kamil Eczahanesi 
12 - Sirkecide Beşir Kemal Eczahanesi 
13 - Beşiktaşda Kazım Eczahanesi 
14 ~ 'Üsküdarda Cemal Kazım Eczahanesi 
15 - Kadıköyünde Hasan Nafiz Eczahanesi 

Yine o devirde meşhur gayrimüslim ecza• 
haneleri şunlardır: 

Sarachanebaşındıi. Fotaki Eczahanesi 
Şehzadebaşında Lefter Eczahanesi 
Şehzıidebaşmda Sokrat Eczahanesi 
Veznecilerde Açıkbaş Eczahanesi 
Bağçekapusunda İkikapulu Eczahane 
Sirkecide Arsenaki Eczahanesi 
Eminönünde Minasyon Eczahanesi 
Beyoğlunda Matkoviç Eczahanesi 
Beyoğlunda Dellasuda Eczahanesi 
Beyoğlunda Klonaridis Eczahanesi 
Beyoğlunda Kanzuk Eczahanesi 
Beyoğlwıda Rebul Eczahanesi 
Erenköyünde Kar~in Hosdikyan · Eczahanesi 

1966 İstanbul ·Telefon Rehberinde büyük 
_ şehirde 464. eczahane kayıdlıdır. 

1967 yılında, bu satırların y_azıldığ'l sırada 
da eczahanelerin çoğunda, krem, kolonya suyu, 
banyo sabunu, maden suyu gibi şeyler ~;•öyle 
.dursun tarak, çengelli iğne, plaj şilteleri, simit
leri ve topları, anahtarlıklar, jilet bıçakları, 
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gözlük, haşerat ilacı pompalan satıldığı göriJl
mektedir. 

Bürhineddln OLÖR 
ECZACIBAŞI (Nejad Ferid) - Büyük 

iş adamı, İstanbulda Ecza.cıbaşı ilaç Fabrikası 
He Ecza.cıbaşı Seramik Fabrikasının kurucuau, . 
Dr. Kimyager; 5 Ocak 1913 de tzmirde doğdu; 
Süleyman Ferid Eczacıbaşı ile Safvet Hanımın 
en büyük oğludur. İzmir İtalyan nk Okulunda 
(1924), İzmir Amerikan Kolejinde (1927), İs
tanbul Amerikan Robert Kolejinde okudu; 
1932 de Robert Kolejden diploma alarak ayni 
yıl içinde yüksek tahsil için Almanyaya gitti, 
1932 - 1934 yılları arasında Heidelberg Üniver
sitesinde okuyarak kimyager diploması aldı; 

oradan Amerikaya gitti, Chicago Üniversite
sinde okuyarak (1934 - 1935) yüksek kimyager 
diploması aldı; tekrar Almanyaya döndü, yük
sek tahsilini Berlin Üniversitesinde (1935 -
1938) tamamladı, doktora imtihanı verdi ve 
kimya doktoru oldu, 1938 - 1939 arasında da 
Almanyada Kaiser Wilhelm EnstitUstinde Bio
kimya (hayati kimya) araştırmaları yapdı. 

Tahsilini tamamladıktan sonra 1939 yılın-_ 
da memlekete dönen Dr. Nejad F. Eczicıbaşı, 
askerlik vazifesini 1940 - 1941 senelerinde Gül
hane Askeri Tıp Akademisi'nde yapdı. 

Tilrkiye'de modern anlamda bir ilaç sana- _ 
yii yaratmak azmiyle iş hayatına başlayan Ne-

~ 

Nejad Ferit! Eczacıbaşı 
(Resim: S. Bozcalı) 

jad Eczacıbaşı, ha.len İdare Meclisi Başkanı ve 
Umum Müdürü bulunduğu Eczacıb~ı naç(arı 
Limited Şirketi'ni 1941 yılında kurdu (B.: Ec
zacıbaşı İlaç Fabrikası). 

İkinci Dünya Savaşı'nın devam ettiği o 
günlerde, ithalat yapılamadığı için, memleket
te büyük bir porselen eşya sıkıntısı başlamıştı. 
Bu sıkıntıyı, basit bir şekilde de olsa, milli kay
naklarımızdan yararlanarak giderebilmek dü
şüncesi, Dr. Nejad F. Ecza.cıbaşı'yı, gene aynı 
yıl içinde, ikinci bir sanayi koluna atılmaya 

teşvik etti ve halen İdare Meclisi Başkanı bu
lunduğu Dr. Nejad F. Ecza.cıbaşı Seramik Fab
rikaları Anonim Şirketi'ni kurdu (B. : Eczacı
başı Seramik Fabrikaları). 

Dr. Nejad F. Eczacıbaşı, bu iki sanayi ko
lu dışındaki bazı iş sahalarına da yatırımlar 
yapmıştır. Mesela, bunlardan biri olan Türk -
Pirelli Lastikleri Anonim Şirketi'nin · İdare 
Meclisi'nde üyesidir; aynı zamanda kurucuları 
arasında da bulunduğu Tam Sigorta Anonim 
Şirketi'nin İdare Meclisi'nde ise Başkan Vekili 
olara~ vazife görmektedir. 

Tıbbi, ekonomik ve sosya;l alanlarda ve 
kültür, sanat aleminde faaliyet gösteren millet
lerarası ve milli yirmiden fazla dernek ve te
şekkülün üyesi bulunmaktadır ki · şunlardır: 

Türkiye Binicilik Federasyonu, Tilrk Sera
mik Sanatçıları Derneği, İstanbul Rotary Ku
lübü, İstanbul Türk - İtalyan Dostluk Derneği, 
İstanbul Türk - İngiliz Kültür Derneği, Türki
ye Turing ve Otomobil Kurumu, American 
Chemical Society, Fondation -Europeenne de 
La Culture, The New York Academy of Scieb
ces, Propeiler Club, Türk - Alman Dostluk Ce
miyeti, Tilrk - Amerikan Okutma Derneği, 
Türk - Amerikan Üniversiteliler Derneği, Türk 
Kimya Mühendisleri Odası, Türkiye Kimy.a. 
Cemiyeti, Vakıf Gureba Hastahanesine Yardım 
Derneği, Deniz Kulübü, Marmara Yelken Ku
lübü, İstanbul Filarmoni Derneği, Taşlık Te
nis Kulübü, İşletme İktisadi Enstitüsü, Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti, İs
tanbul Sanayi Odası, Milletlerarası Ticaret 
Odaları Birliği. Bunlardan bir kısmının idare 
meclislerinde veya danışma kurullarında çalış
maktadır; 1967 de de Türkiye Turing ve Oto
mobil Kurumu başkanlığına seçilmişdir. -

1946 da Beyhan (Ergene) Hanım ile evleıı\, 
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mişdir; Bülend ( doğumu 1949) ve Faruk ( do
ğumu 1954) adında iki oğulları vardır. 

Dr. Nejad Ferid Eczacıbaşı İngilizce, Al
manca ve Fransızca bilir; spordan hoşlanır, bil
hassa at sporu ile yakından ilgilidir; aslında 
atın kendisini, hatta resmini, heykelini seveı, 
Klasik müzik üzerinde bilgi sahibidir. 

ECZACIBAŞI (Süleyman Ferid) - İstan
buldaki Eczacıbaşı Müesseselerinin kurucusu 
Dr. Nejad Ferid Eczacıbaşının babası; ona 
iş aşkını vermiş ve başarı yolunu göstermiş, 

dolayısı ile, büyük şehrin tarih ve günlük ha
yat kütüğü olan bu ansiklopedide yeri olması 
gereken bir zat; 1888 de 1zmirde doğdu, Ha\lı 
Hafız Şakir Bey ile Şerife Hanımın iki oğlun
dan biridir; İzmirde Hamidiye Mektebinde 
<1895), İzmir Rüşdiyesinde (1898), İzmir İda
disinde (1900) okudu; 1903 de henüz 15 yaşın
da· iken İstanbul Eczacı Mektebini bitirerek 
İzmir ·aureba Hastahanesinde eczacılık meslek 
hayatına başladı. 

O devirde eczacılık, Türkiyenin her tara
fında olduğu gibi İzmirde de gayri müslimleri.n 
elinde idi; üç sene kadar haştahanede çalışan 
Süleyman Ferid Bey memuriyetden istifi etti, 
hastahanedeki vazifesine fahri olarak devam 
etti, ve Tilkilik semtinde «Eczihanei Umumi» 

Süleyman Ferid Eczacıbaşı · 
. (Resim: S. Bozcalı) 

jsimli eczaneyi -sa.tın alarak İzmirin ilk Türk ec
zanesi olarak işletmeye, bir tarafdan da ilk 
tıbbi mustahzarlarını yapmaya başladı (1910). 
izmirin Konak mevkiinde Şifa Ecza.hanesi adı 
ile yeni ve büyük bir eczahane açdı, laboratuva
rını · genişletti. 

Kendi işinin bu ilk geli~me devri, Türkiye-· 
nin İtalyan Harbi, Balkan Harbi, Birinci Cihan 
Harbi gibi zincirleme üç harbe girdiği zaman
lara, ve nihayet Birinci Cihan Harbi mütare
kesi ve İzmirin Yunanlılar tarafından işgali gi
bi karanlık devre rastlar; Süleyman Ferid Bey 
kendi işinin dışında memleketi için çeşidli hiz
metlere koşdu. Birinci Cihan Harbi içinde aş 
evleri ile ordu ihtiyaçları için gıda maddeleri 
ve ilaç hazırlayarak, bizzat kurup idare ettiği 
bir teşkilat ile bunları yerlerine ulaşdırdı. Bal
kan Harbi ve Birinci Cihan Harbi. yıllarında 

başgösteren tifüs salgınına karşı, yine kendisi
nin kurup idare ettiği teşkilat ile afete karşı 
korunma imkanları sağladı, bu arada fukara 
halkın parasız temizlendiği halk hamamları aç
dı. Karanlık işgal yıllarında Müdafaai Milliye 
teşkilatında çalışdı; 

Bu hizmetlerinin sadece manevi mükafatı
nı gördü, İzmir Vilayet Meclisi kendisine kaydı 
hayat şartı ile «İzmirin Eczacıbaşısı» unvanı 
verdi, soy adı kanunu çıkdığında da «Eczacı-

. başı» unvanı Süleyman Ferid Beye Türkiye 
Cumhuriyeti adına İzmir Valisi tarafından soy 
adı olarak verildi. 

Kızılay İzmir Şubesi başkanlığı, İzmir Be
lediye Meclisi üyeliği, Ticaret Odası başkanlı
ğı, Göçmenleri Himaye Heyeti reisliği, Hasta
haneler Derneği başkanlığı yapdı; on arkadaş1 
ile birlikde 75.000 cild kitabla İzmir Milii Kü
tübhanesini kurdu; ve nihayet, en modern an
layışla yapdırdığı şu hayır tesislerini ilgili. ba• 
kanlıklara devretti : 

1 - Senede otuzbin vatandaşın muayene 
ve tedavisinin yapıldığı Kahramanlar semtinde
ki «Süleyman Ferit Eczacıbaşı Verem Dispan
seri» 

2 - Bayraklı semtindeki «Süleyman Fe
rid Eczacıbaşı İlkokulu» 

3 - Babasının ruhunu şad etmek, Kara
taş semtindeki «Hacı Şakir Eczacıbaşı Ortaoku
lw~ 
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4 - Anasının ruhini şad etmek için Eş
refpaşa semtindeki «Şerife Eczacıbaşı İlkoku
lu» 

5 - Sabi iken ölen bir oğlunun ruhini şad 
etmek için «Sedat Eczacıbaşı Ana ve Çocuk 
Sağlığı Merkezi» 

İzmirli Safvet· Hanımla evlidir; bu hanım
dan yedi erkek evladı olmuşdur; Sedad sabi 
iken ölmüşdür, Vedad Eczacıbaşı 1961 de vefat 
etmişdir, diğer be şevladı babalarının hayrul 
halefleri olarak hayatdadırlar. 

Fransızca bilir; 1926 - 1936 arasında Fran
saya, İngiltereye,. Almanyaya gitmişdir. Spor 
olarak yaya ve atla dolaşmayı sever, at .. yarı§
larına meraklıdır. 

ECZACIBAŞI İLAÇ FABRİKASI - Tür
kiyenin ve dolayı-sı ile İstanbulun en büyük 
ecza fabrikası; aşağıdaki satırları talebimiz 
üzerine Dr. Nejad Ferid Eczacıbaşınin hususi 
kaleminden gönderilmiş notlardan alıyoruz"f 

«Eczacı başı naçları Limited . Şirketi, 1941 
yılında Dr. Nejat F. Eczacıbaşı tarafından ku
rulmuş ve ilk imalatına Laleli'deki bir apart
manda başlamıştır. 

«Müessesenin birinci hamlesi, 1943 yılında 
Galata'daki altı odalı laboratuara geçmekle ol
muştur. Burada oldukça hizlı gelişen teşekkül, 
ilmi literatürü çok ,iyi takip ederek, ilaç saha-

sındaki yenilikleri daima memlekete ilk getiren 
laboratuar olmaya çalışmıştır. 

«Levent'te bulunan bugünkü fabrikanın 
İlk Türk İlaç Fabrikası olarak işletmeye açıl
ması, 1952 yılına rastlar. 

«Dürüst ve disiplinli çalışması sayesinde 
her geçen gün biraz daha gelişen müessese, ha
Jen Türkiye;nin en büyük ilaç fabrikasıdır ve 
kendi markasıyla yaptığı ilaçlar yanında muh
telif Amerika ve Avrupa firmalarının müstah
zarlarını da lisans altında imal etmektedir. Bu 
mühim . ecnebi müesseselerin, ilaçlarının kendi 
isim ve ambalajlarıyla bir Türk fabrikasında 
yapılmasına müsaade etmeleri, sanayimize gös~ 
terilen. itimadın bariz bir delilidir. 

«Eczacıbaşı İlaç Fabrikası'nın 900 kişilik 
personel kadrosu vardır (1966). Teknik ele
manlara gösterilen ehemmiyetin ifadesi olarak, 
beş altı işçiye bir teknik eleman· isabet ,etmek
tedir. Fabrikanın geniş teşkilatı, bir umum 
müdür, bir fabrika müdürü ve pazarlama, pro
paganda, hukuk, muhasebe, planlama, perso
nel, imalat, araştırma, kalite kontrol, satın-- . 

alma müdürlerinden müteşekkil bir heyetle sevk 
ve idare edilir. İşletmede modern işletmecilik 
zihniyeti hakimdir. Çalışma, selahiyet ve mes•~ 

· uliyete dayanan bir desantralizasyon anlayış
la yapılır. 

Eczacıba.şı ilaç falbrikiısı 
(Resi:ın: s. Bozca.lı) 
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«Fabrika, bugün için 
küçük bir çapta başladı
ğı ihracatı önümüzdeki 
senelerde daha da arttı
racaktır. Bu ihracatın 

her geçen yıl daha fa_zla
laşması için büyük bir 
dikkatle hazırlanan pr-og
ramın tatbiki, memleke-
tin ilaç ham maddesi it
hali suretiyle harcadığı 
dövizin bir kısmının tekrar 
imkan verecektir. 

Eczacıbaşı 

Fabrikasının 

amblemi 
yurda dönmesine 

«Eczacıbaşı İlaç Fabrikası, çalıştığı mu
hitin kültürü ve sosyal davalarıyla ilgilenmeyi 
daima bir vazife bilmiştir; bu arada şu işleri 
sayabiliriz: 

1 - Ecza.cıbaşı İlmi Araştırma ve Mükl-
fat Fonu, 

2 - Eczacıbaşı Kültür Filmleri, 
3 - Ecza.cıbaşı Yayınlan, 

4 - Ecza.cıbaşı Talebe Okutma Fonu, 
5 - Ecza.cıbaşı D.inlenme Kampı (perso

nelin, bütün aile efradı ile birlikde yazlık isti
rahati için}; 

6 - Eczacıbaşı Yardımlaşma Sandığı, 
7 - Ecza.cıbaşı İkametgah Kooperatifi, 
8 - Çocuk Kreşi (inşasına 1967 - 1968 de 

baı,lanacak) . 

9 - Yaşlılık Sigortası (hazırlığı yapıl

maktadır) ». 

ECZACIBAŞI. SERAMİK FABRİKALARI 
- Anadolu yakasında Kartal'ın _Yunus mev
kiinde, demiryolu boyunda, Yunus tren istas
yonunun hell}en karşısındadır, bu . iş alanında 
Türkiyenin en büyük müesseselerinden biridir. 

1941 yılında, İkinci Cihan Harbinin · · çok 
buhranlı bir devrinde Dr. Nejad Ferid Eczacı
başı tarafından kurulmuşdur, fabrikanın bir 
prospektusunda « Bir fincanın, bir kasenin çok 
güçlükle bulunduğu zamanlardı» deniliyor. Yu
nus mevkiinde çok mütevazı olan bu temel te~ 
sisde küçük bir fırın -etrafında sekiz on işçi ça
lışınışdır; bazı sofra eşyası ve bu arad~ dene
me mahiyetinde vazolar, resimler ve teyzini 
Türk motiflerini taşıyan duvar tabakları ya
pılmışdır. Fakat bu temel tesisin en bİİyük işi 
memleket topraklarının etüdü ile kalifiye işçi-

ler yetişdirmesi olmuşdur, ve yetişdirdiği ele
manın sağladığı imkandan faydalanan mUesse
se 1945 senesinde ilk hamlesini yaparak orta 
çapda bir seramik fabrikası haline gelmişdir; 
ve sofra eşyası ile süs eşyasının yanında ikin
ci bir işletme kurmuş, porselenden sıhhi tesi
sat malzemesi imaline başlamışdır, bu ikinci 
işletmesi de 1958 de ikinci bir hamle ile Tür• 
kiyenin ilk seramik fabrikası olarak ticari ala
na açılmışdır; 1958 de Etzacıbaşı Seramik 
Fabrikası 365 işçinin çalışdığı, 16.000 m2 lik 
bir sahada ve 64 metre boyunda iki fırını bulu
nan bir fabrika olmuşdu, Türkiye piyasasına 
arz ettiği yıllık mamulatı 3000 ton idi. Bu su
retle '.!'ürkiyeye senede 1.250.000 dolarlık bir 
döviz tasarrufu sağlamış bulunuyordu. 

1964 de fabrikanın ikinci işletmesinin · ge
nişletilmesi hazırlığına balşandı, 27.000.000 TL. 
tutarında bir yatırıma mal olacak bu yeni te
sis her biri 65 metre boyunda- iki fırını ve 123 
metrelik tünel fırını ile 1966 yılı eylülünde iş

letmeye açıldı; fabrikanın işgal ettiği saha da 
25.000 m2 ye yükselmiş bulunuyordu, senelik 
mamulat kapasitesi 9000 ton olmuşdu, ve fab
rikada 840 kalifiye işçi çalışıyordu. 

Fabrikanın son zamanlarda basılmış bir 
prospektusunda şunlar yazılıdır: «1967 ·de 
14.000 tona çıkacak yıllık üretim gücü ile 
Eczacıbaşı Seramik Fabrikası Balkanların ·ve 
Yakın ve Orta Doğunun en büyük sıfıhi tesi
sat malzemesi fabrikasıdır». 

Aşağıdaki satırları da talel;ıimiz Uzerine 
Dr. Nejad Ferid Eczacıbaşının hususi kalemin
den gönderilmiş notlardan alıyoruz: 

«BugUne kadar klasik ve modern olmak 
Uzere süs ve mutfak eşyası ile evler için sıhhı 
tesisat imal etmekde olan _seramik fabrikası, 

çok yakaıda mekteb, hastahane ve kışla gibi 
yerlerde kullanılmak üzere büyük boyda ve ha
rici tesislere çok mukaavim bir malzeme olan 
vitrous· china ile foyarton'dan mamul sıhhi te
sisat ve ayrıca keraiit duvar plakas ıimaliiıe 
başlayacakdır. 

«Memleketin bütün sıhhi tesisat ihtiyacını 
karşıladıkdan ·sonra önümüzdeki yıl (1968) ih
racata başlayacak olan fabrikanın, imalat kali
te ve prodüktivitesi Almanya ayarında, fiyi't
ları i_se dış piyasalara nazaran daha ucuz oldu- · 
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ğu için kendine kolayca pazar bulması miiin
kün olacakdır. 

«Eczacıbaşı Seramik Fabrikası da, Ecza
cıbaşı İlaç Fabrikası gibi çevresinin kültürel 
ve sosyal meseleleri ile ilgilenerek mümkün 
olan yardımda bulunmayı kendisi için bir va
zife ad etmişdir. Ayrı bir talebe okutma fouu, 
ilac fabrikası ile müşterek dinlenme kampı, 

yardımlaşma sandığı, ikaametgah kooperatifi 
ve çocuk kreşi ile yaşlılık sigortası konusunda 
ha21l.rlanmakda olan programları valrdır». 

Eczacıbaşı Seramik Fabrikaları bir Ano
nim Şirket olarak idare edilmekdedir, şirketin 
idare meclisi başkanı Dr. Nejad Ferid Eczacı
başıdır. 1967 temmuzunda seramik fabriJ;:ası

nm umum müdürlüğünde eski vakıflar umum 
müdürü Bay Orhan Çapcı bulunuyordu; umum 
müdür muavini Bay Çetin Tokcan, teknik mü
dür yüksek mühendis Adnan Turgul idi. Süs
leme işlerini yapan birinci işletmenin başında 
da Güzel Sanatlar Akademisi öğretim üyelerin
den Bay Sadi Diren bulunuyordu. 

Bibi.: Müesseseden alınan notlar; R.E.K., Ziyat 
notları 

------------------
ECZACIBAŞI SOKAĞI Beyoğlu İlçe-

sinin merkez nahiyesinin Kamerhatun Mahal
lesi Sokaklarından; Hammalbaşı ve Ömer Hay
yam Caddeleri ile Kalyoncu Kolluğu Caddesi 
arasında uzanır; Damacana Sokağı, Daracık 
Sokak ve Balık Sokağı ile kavuşa,.klarıvardır 
(1934 B.Ş.R. Pafta 14/142). Hammalbaşı ve 
Ömer Hayyam Caddeleri tarafından gelindiği
ne göre bir araba geçecek genişlikde paket ta
şı döşeli bir yol olup sağa doğru bir kavis çi
zer; 5-6 katlı kağir binalar arasından geçer; _ 1 
demir işleri atöliyesi, 1 tabela atöliyesi, 1 kah
vehane, 1 müskirat deposu, 1 lokanta, 1 terzi, 
l kunduracı, 1 kundura tamircisi vardır (hazi
ran 1967). 

ECZACI MEKTEBİ VE İSTANBUL ÜNİ
VERSİTESİ ECZACILIK -FAKÜLTESİ -
Türklerde eczacılık çok eski bir meslekdir, Türk 
eczacılığının tarihçesi bu ansiklopedinin konu
su dışındadır. Aşağıdaki satırları Prof. Dr. Be
di Şehsüyaroğlu'nun «Anadolu Türklerinde 
eczacılık öğretimine bir bakış ve İstanbul Ec
zacılık Fakültesi» isimli eserinden kısaltarak 

·alıyoruz: 

Eczacıbaşı Seramik Fabrikası 
JResiı.n: S. Bozcalı) 
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«Memleketimizde yakın çağlara kadar he
kimler aynı zamanda eczacı olmuş, hastalari
nın ilaçlarını da yapmışdır. Onların yanında 

eczacılığa kökcüler ve attarlar da hizmet et
mişdir; ve eczacılık usta - çırak öğretimi yolu 
ile XIX. yüzyıl ortalarına kadar gelmişdir. 

«İlk defa olarak 1839 da Galatasaraydaki 
Mektebi Tıbbiyei Şahane (Askeri Tıbbiye) mo
dernleştirilirken Dr. Bernard'ın eli ile bir as
keri eczacılık sınıfı, yani Askeri Tıbbiyeye bağ
lı bir Askeri Eczacı Okulu kurulmuş· ve aynı 

yıl içinde öğretime açılmışdır. Bu sınıfın öğre
tim süresi 3 yıl idi. Dersler Türkçe idi. 1844 
de Dr. Bernard yardımcı eser kitab olarak 
«Pharmacopee Militaire Ottomane» isimli fran
sızca eserini yazdı ki o da ilk kodeksimiz o~du. 
Reçeteler latince yazdırılır, Türkçe karşılıkla
rı da öğretilirdi. 

«1867 de Askeri Tıbbiyenin bir köşesinde 
Mektebi Tıbbiyei Mülkiye kuruldu, ve 1870 de 
bir eczacı sınıfı da orada açıldı, ve bir sivil ec
d.cı okulu ilk mezunlarını 1872 de verdi. 

«Eczacılık sınıfının Tıbbiyeden ayrılarak 
müstakil bir bina.da müstakil bir okul haline 
gelmesi ancak İkinci Meşrutiyetden sonra müm
kün olmuşdur. 

«Tıbbiyeler Haydarpaşada yapılan yeni bir 
binada (Haydarpaaş Lisesi :binası) Haydarpa 
şa Tıb Faküitesi adi ile birleştirildi. Tıbbiyei 
Mülkiyeni Kadırga Meydanında boşalan bina
sında bir Eczacı Mektebi ile bir Dişçi Mektebi 
açıldı. Mükemmelen tamir edilen bu binanın üst 
katı da dişçilere tahsis edildi. Kadırgadaki bu 
konak Menemenli Mustafa Paşanın konağıdır, 
Eczacı Mektebinin açılış tarihi de 6 ekim 1909 
dur. 

«Eczacı Mektebi 1925 de Kadırgadaki ko
nakdan Bayazıdda Umumi Kütübhanenin ya
nındaki Dişçi Okulu diye anılan binanın üst 
katına nakledildi. 1959 da da oradan yine Ba
yazıdda, bir zamanlar Maliye Nezareti, sonra 
İstanbul Lisesi, daha sonra da Askeri Tıbbiye 
olan Fuad Paşa Konağına taşındı. 

«4 Şubat 1961 de İstanbul Tıb Fakültesi pro
fesörler kurulu Eczacı Okulunun fakülte ·haline 
getirilmesine karar verdi; bu karar 16 kasım 
1961 de İstanbul Üniversitesi Senatosu, 15 
Ocak 1962 de de Milli Eğitim Bakanlığı tara-

fından tasdik edildi, son formaliteleri de ta
mamlanarak 4 Kasım 1963 de, eski Eczacı 
Okulu fakülte olarak çalışmaya başladı» (Prof. 
Dr. B. Şehsüvaroğlu). 

Ayni eserdeki kayde göre 1965 de İstanbul 
ÜnJversitesi Eczacılık Fakültesi kürsülerinde 
şu zatlar bulunuyordu: 

Analitik Kimya 
Farmakognozi 

Farmasötik Kimya 

Galenik Farmasi 
Taksi Koloji 

Prof. Dr. Rasim Tulus 
Prof. Dr. Sarım Çelebioğlu 
Prof. Dr. Turhan Baytop 
Doç. Dr. Mekin Tomker 
Prof. Dr. Hayriye Amal 
Doç. Dr. Semiha Tulus 
Doç. Dr. Nedime Ergenç 
Prof. Dr. Cemal Güven 

Doç. Hayri Sözen 

Şu dersler de diğer fakülteler profesör
leri tarafından veriliyordu: 

Bio Kimya (Doç. Dr. Şevket Tekman, Tıb Fa.), 
Eczacılık Mevzuatı (Prof. Dr. Kasım Cemal Güven), 
EczAcılık Tarihi ve Deontoloji (Prof. Dr. Bedi Şeh
süvaroğlu, Tıb Fa.), Farmakoloji (Prof. Dr. Alaeddin 
Akçasu, Tıb Fa.), Fizyoloji (Doç. Dr. Nurhan G_ök
han, Tıb Fa.), Gıda Kimyası (Doç. Dr. Hayri Sözen), 
Hijiyen (Prof. Dr. Sıdkı Velicangil, Tıb Fa.), İlk 
Tıbbi Yardım (Prof. Dr. Derviş Manizade, Tıb F'll,,), 

İnsan Anatomisi (Prof. Dr. Fazıl Noyan, Tıb Fa.), 
Mesleki Latince (Dr. Heinrich · H. Brunner), Mikro
bioloji (Prof. Dr. E. Tali Çetin, Tıb Fa.), Zooloji 
(Prof. Dr. Atıf $engün, Fen Fa.). 

Kuruluşundan Fakülte haline gelinceye 
kadar (54 'yıl içinde) Eczacı Mektebi müdürlü
ğünde bulunan zatler şunlardır~ 

Dr. Mustafa Münif Paşa (1909 - 1916) 
Dr. Mazhar Hüsnü Bey (1916 - 1920) 
(1920-1922 arasında müdür vekilleri) 
Dr. Server Hilmi Bey ( 1922 - 1930) 
Dr. Said Cemil Bey (1930-1932) 
Dr. Mahir Tokay (1932 - 1933) 
Dr. Arif Aykut (1933 -1934) 
(1934 - 1944 arasında müdür vekilleri) 
Ord. Prof. Dr. Ziya Öktem (1945 -1948) 
Ord. Prof. Dr. Üveys Mask.ar (1948-1955) 
Prof. Dr. Ömer Özek (1955 - 1959) 
Prof. Dr. Rasim Tulus 0959- 1962) 
Prof. Dr. Alaeddin Akçasu (1962 - 1963) 
Eczacılık Fakültesi Dekanları: 

Prof. Dr. Turan Baytok (1963 -.) 

ECZACI SOKAG-I - 1934. Belediye Şe
hir Rehberinin alfabetik endeksine göre Boğaz
içinin Rumeli yakasında Yeniköyün sokaklarııı
dan; yerine gidilip ş_u satırların yazıldığı sıra

daki durumu tesbit edilemedi (Temmuz 1967) ·. 
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ECZAHANE SOKAÖI - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Üsküdarda Selimiye sem-· 
ti sokaklarından; Kavak İskelesi Caddesi ·ı1.e 
Harem İskelesi Sokağı arasında uzanır; Şair 
Nesimi Sokağı, Selimiye Camii Sokağı ve Seli
miye Kışlası Sokağı ile dört yol ağızları yapa
rak kesişir (1934 B.Ş.R. Pafta 7 /Selimiye); 
yerine gidilip şu satırların yazıldığı sıradaki 

durumu tesbit edilemedi (Temmuz 1967). 

ECZANE - Eczahane karşılığı olacak, 
zamanımızda güzel türkçe çöküntüsünü en yay
gın şekilde ilan eden isim olmuşdur, başda İs
tanbul, memleketimizde bütün ecza.hanelerin 
kapusunda bu manasız isim yazılıdır. «Eczane», 
Eczahanenin ayak takımı güruhu, ağzı.ile söy
lenişidir; mürekkeb isim unsurlarına bölünün
ce «Ecza + ne» olur; ecza, belli, ecza olacak, 
fakat geriye kalan «ne» nedir? Ev karşılığı 
«hane»yi dilimizden atma cabası güdülerek Kü
tübhane yerine Kitabevi denildiği misilli «Ec
za.evi» demek daha isabetli olurdu (B.: Ecza
hane). 

EDAt SOKAÖI - Fatihde Arpaemini Ma
hallesi yollarından; Tatlıpınar Caddesi ile Mü
neccim Odaları Sokağı arasında uzanır dirsekli 
bir sokakdır (1934 B.Ş.R. Pafta 10/83); yerine 
gidilip bu satırların yazıldığı sıradaki durumu 
tesbit edilemedi (Temmuz 1967). 

EDEBiYATI CEDİDE MÜZESİ - İstan
bul Valisi ve Belediye reisi merhum Doktor 
Lütfi Kırdarın bu şehre yadiğarı olmuş eser
lerinden biridir, _19 ağustos 1945 pazar günfi 
Tevfik Fikretin Rumelihisarında «Aşiyan» adı 
ile meşhur evinde açılmışdır, «Aşiyan Müzesi» 
adı ile de anılır (B.: Aşiyan, cild 3; sayfa 
1161). 

EDEBİYE CADDESİ - 1934 Belediye Şe
hir Rehberine göre Eyyubun Üçşehitl~r ve Ra
mi Cuma mahalleleri arası.nda bir hudud yol
dur, yerine gidilip bu satırların yazıldığı sıra
daki durumu tesbi tedilemedi (temmuz 19ftİ). 

Üzerinde aynı ad taşıyan bir çıkmaz sokak 
vardır (1934 B. Ş. R. Pafta 9/123-124). 

EDEBLİK - Eski külhan beyleri argo
sunda hamam peştemalı (B.: Külhan Beyleri). 

EDHEM (Arabacı Şumnulu) - 1890-1900 

arasında Fenerbağçesi, Kızıltoprak, Fenery,1lu 
taraflarında güzelliği dillere destan olmuş Ru
meli muhacirlerinden bir delikanlı; devrin pa.- · 
dişahı İkinci Sultan Abdülhamidin şehzadele

rinden çapkınlığı ile meşhur Abdülkaadir Efen
dinin arabacısı idi. Prensin pek muhteşem Ii.iks 
faytonunun şatafatına denk olarak Rumeli ke
simi al çuhadan sırmalı cebken ve poturla pek 
süslü giydirilir, kuşatılır, güzel oğlan bir kat 
daha göze çarpardı: O devrin yüksek ecnebi 
sosyetesinin şöhretlerinden bir Madam· Kati 
vardı; Kati .adı mı.terin (Catherine) den kısalt
ma olacakdır, Osmanlı Bankasının ileri gelen 
memurlarından birinin zevcesi olduğu söylenir
di, bu Şumnulu Edhem Oğlana gönül vermiş 
ve bir yolunu bularak güzel arabacıyı ayart
mış, onunla Kalamış Koyunda bir · otelde bır 
mevsim boyunca bazı geceler · gizlice buhışub 
kapanmaya muvaffak olmuşdu. Fakat otel· ·u
şaklarının ağzından sızan dedikodular üzerine 
Kiı.ti'nin zevci Şehzadeye mahrem bir . ariza 
sonmuş, Abdülkaadir Efendi de güzel · araba
c.ısını bir müddet için bir çiftliğine göndererek 
maşukasından uzaklaşdırın\ışd'ı. Bu arabac~ 
Edhem şanında aşağıdaki türkü Merdivenköylü 
Bitli Tevfikindir: 

Araba sü_rerken gördüm ben onu 
Kırmızı mintanı beyazdır donu 
Kavuşdursun bizi bu yolun sonu 
Araba sürerken kaş çatma bana 
Vurgunum vurgunum Edhemim sana 

Edhemimin boyu bir· gümüş direk 
Alım çalımına dayanmaz yurek 
Altın saat kordon hediye gerek 
Araba sürerken kaş çatma oğlan 
Kaş çatub akıllar oynatma oğlan 

Esmerim dilberi hurmadır hurma 
Ne de yakışıyor kamçı savurma 
Demir topukları. çalımla vurma 
Edhemim. faytoncu güzeli bıçkın 
Öpüp sev dediği kit.ahı aşkın 

Edhemime mektub salınış madama 
«Atub pabucunu kocamın dama 
Gel oğlan alayı,m seni odama» 
Attırub yüzünden hicabla arı 
Oğlam ayarttı o yosma karı 

Al çuha Edhemin potur cebkeni . 
Toy olur oğlanın böyle ergeni 
Suya kolay iner aşkin yelkeni 
Edlıeır.:im dillere destan Edhemim 
lttadama k,endini satan Edheıninı 



ANSİKLOPEDisi 

EDHEM (Çorabsız) - Hicri 1297 (mila
di 1879 - 1880) de Drağmanda Kaya Bostam 
diye anılan meşhur bostanda bir şehbaz müra
hik arnavud yanaşma idi ki güzelliği İstanbu
lun külhani meşreb şairleri ve kalender rind
leri arasında şöhret olmuşdu; beyaz abadan 
kesilmiş arnavud esvabı ve başında ak keçe
den arnavud külahı ile dolaşır, o ta:rihlerde 
18 - 19 yaşlarında bir bıçkındı. Ortasında bü
yük bir havuzu bulunan Kaya Dostanı efendi
den kimselerin toplanıp edibane hakimane iyşü 
işret ettikleri yerlerdendi, ki o meclislerde bu 
genç ve dilber yanaşma da. sakilik ederdi. O ya:.. 
şa gelinceye kadar ayaklarına çorab giymemiş 
olan delikanlıya «Çorabsız» lakabını bostanın 

müdavimlerinde? olan Muallim Nacipin yara
rımdan Şeyh Vasfi takmış, yanaşma öğlanın 

.asıl adı unutulmuşdur; esmer, kara kaşlı kara 
gözlü, arnavudlar arasında ender görülen tip
lerden olan Çorabsızın babası kendi rivayetine 
göre bir Cezayirli imiş, ki Üsküdarlı halk şairi 
Tophane ketebesinden Aşık Razi de Çorabsıza 
<<Kara at», « Yağız» manasında «Edhem» adını 
koymuşdti. 

Bostanın yanında Drağmari Çeşmesi Yoku
şunda Gedikler Katibi Bekir Efendinin kon'1-
ğı varmış, Bekir Efendi ölmüş, otuz yaşların
. da bir taze olan dul zevcesi konağın penceresin-
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Çorabsız Edhem 

(Resim: S. Bozcalı) · 

:EDHEM: (Çorapsız) 

den bostanı dürbin ile seyrederken genç, gür
büz ve güzel yanaşmayı görmüş, sevmiş ve ara
ya bir kılavuz kadın koymuş, Çorabsız Edhem 
kandırılıp konağa getirilmiş, imam efendiye de 
haber salınarak, şahidler, vekiller de hazır, he
men nikah kıyılmış, şehbaz yanaşma hel!liiı
den dul hanımın kocası olup konağa· yerleşmiş 
ise de etratın dedikodusundan rahat edemeye
ceklerini bilen hanım hazırlığını da yapmış, 
oğlanı camehabına aldığı gecenin ertesi günü 
Drağmandan Libadede veya Çamlıcadaki bir 
köşke kaçmışlar. 

Aşık Razinin aşağıdaki manzumesi bu 
vak'a üzerine yazılmışdır: 

Çorabsızı bildin mi? 
. Yanı,k yürek merhemi 

Veznei muhabbetin 
Odur altın dirhemi 

Haki piki Elbesan 
Mat mıdır, ya Debre mi 

Yanaşnıadır bostanda 
Kalenderin hemdemi · 

Çimer iken havuzda 
Gör mukaşşer bademi 

Topuk nümayişi var 
Deli ider ademi 

Kaşlarıyla çatışır 

Karaoğlan perçemi 

Haydud nigilıı anın 
Talanda viranemi 

pençe atar sineme 
Timar içün yireıni 

Koynunda gezdirirken 
Tasvirimle nimemi 

Bir ııigarı nazenin 
Kandırmış ınehpiremi 

Çorapsız şehbazımla 
Açdı kahbe iremi 

Sonra alıib kaçırdı 
Aşk cambazı Edhemi 

Elde kaldı solukca 
Bir tasviri mübhemi 

* 
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Gitti elden Çorapsız 
Boş lafa kulak asma 
Tarih oldu vak'aya 
«Oğlam çaldı yosma» 

1297 (1879 - 1880) 

* 
'Üçlerden Ü'~ nefer dizin 
Olurlar beytin canbazı 
Tarihidir Çorapsızm 
«Karı kaçırdı şehbazı» 

964 + 333 = 1297 (1880) 

Vasıf HİÇ 

EDHEM (Deliormanlı Seyis) ..;.... Ayak ta
kımından bir delikanlı olub bir macerası Üskü
darlı halk şairi Aşık Razi tarafından şöyie tes
bit edilmişdir: «1307 ile 1308 arasında idi 
(1889 - 1890) Rumeli muhacirlerinden Delior
manlı Edhem namında taze civan gerçi yalın 
ayağı yarım pabuçlu gaayetle mühmel seyis 
parçası amma serveri hu.ban idi; Aksarayda 
Tevekkül kurbinde Şamlı Arab Paşanın kona
ğında ahur yanışması ohib araba dahi sürer
di; Yusufpaşada kahveye çıkar, bu günahkar 
Raziyi mahrem bilüb konak ahvalini nakl ider 
idi. Şamlıların ·· ahvali kapu kapamaca rezalet 
olub oğlandan duyduklanmizı Edhenıin arzusu 
üzerine yadigA.r ruzikar eyledik. 

Hanım sever sakayı 
Ayvaz halayık payı 

Kurşuncu dudu karı 
Çöpçatan o haspayı 

Mesire yollarında 
Sürerken arabayı 

Gelin hallll1l da meğer 
Yakmış bana abayı 

Hor görme Edhemi sen 
Ahırda yanaşmayı 

Sırım gi'bi oğlamm 
Bir yağız arab tayı, 

Kaşım gözüm perçemim 
Tamam kurmuş armayı 

Bıçkınlık $im bilmiş 
Güm güm topuk vurmayı · 

Bende göı•;ıün o hanınt 
Çaprast künde sarmayı 

Ne milmkindir unutmak· 
Ol şebi çarşanbayı 

Sili bin üç yüz yedi 
Yazın ağustos ayı 

Bibi.: Aşık Razi, Detter. 

Bü:fük hanım bulmuşdur 
Bir mürahik softayı 

Çift otuzluk teyzeye 
Düşmüş kayıkçı dayı 

Atmış nevhat uşağa 
Küçük hamm kancayı 

Aşçı kadın koynunda 
Kasab çırağı ayı 

EDHEM (Dellik) - Geçen asır sonlann
yaşamış, yirmi yaşına kadar ilk gençliği uy
gunsuz şehir eşkiyası pençesinde hayli fırtına
lı ve sefilane geçdikden sonra Galatada Kapu-

t içi Hamamında dellakliğe kadar düşmüş iken, 
Türk sahnesinin büyük şöhretlerinden Abdi 
(Abdürrezzak) Efendi tarafından himaye edi
lerek sefaletden kurtarılmış (B. : Abdi, cild 1, 
sayfa 17) , onun delaleti ile bir orta oyunu ta
kımına zenne olarak girmiş, hatta. Abdi Efen
dinin tiyatro topluluğunda da bir kaç sefer ka
dın, bilhassa genç kız rollerine çıkmışdır. , 

Sormayın küçükbeyi 
Koçan misal paşayı 

Züppe didon dam:adı 
Enişte amı,cayı 

Oynaşırlar onlar da 
Çeküb bir mehlikaayı 

Unutmamak gerekdir 
Kodoş tilki. kahyayı 

Tahminen 1880 de doğmuş ve 1905 de bir 
deniz ka_zasında boğularak ölmüş ve cesedi bu
lunamamış olan Dellak Edhemin yakın i.şina.
larııidan, hatta avare gencin çocukluğunda 
ağabeyi yerinde komşusu Üsküdarlı halk şairi 
Aşık Razinin evrakı metrukesi arasında man
zum bir hal tecemesi ile bir ölüm tarihi vardır 
ki şunlardır: 

Kanaat ehli bir dervişin oğlu 
Dellak Edhem diye. mülakkab zenne 
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Şehri . Üsküdardan kapu komşumuz 
Ülfetimiz vardır biriden.ne 

Aman ne de güzel gonca gül misal 
Muattar ve nazik bir civan idi 

. Rfilıi habis gibi eyledi hulul 
Edheme Piç Hasan denilen gidi 

Atmaca kuzguna kaptırdı yazık 
Hamamei hüsnü· şe'bibı .otlan 
Bilemeyüb kendi kadrü kiymetin 
Genci iffetini ittirdi talan 

Galata Tophane Salıpazan 
Dolaşdı bir eyyam eşirri ile 
Çul çaput içinde hem bürehne pa 
Kurşun attırdılar tek meteliğe 

Mııir cayi halas germabe diyüb 
Varub savunmuşdu Kapuiçinde 
Tarihin yakinen idemem beyan 
Ya üçyüz ondört ya on beş. l'~inde · 

Koca Abdürrezzak Efendi bir gün 
Varub gördükde ol tlize dellakl 
Öyle bir müstesn~ şehri dilberin 
Sukuutun almamış aklü idraki 

Nükuuşi hüsnüne zerafetine 
Hem yilü 1baline çalak çıplatın 
Değer . hebasını biçerek demiş 
Yürü gel toplayub tasın tarağın 

Efendim bu Dellik Edhem üstüne 
Zenne ne gelmişdir ne de gelecek 
Gülpenbe ferace ak yaşmak ile 
Cilian kaseİıi ider kız deyil gerçek 

Tarihi Kam 

Zannım cerideler yazdı, kazayı 
Nasıl gaaib ettik o · mehlikaayı 

Yirmidört nwnara Rüchan Vapuru 
Bir kayık batırdı ağustos ayı 

tl'ç nefer yolcunun hepsi boğuldu 
· Kurtulan can yalnız kayıkçı dayı 

Dellik Edhem civan oyuncu zenne 
Tuttu o kazada rahi ukbiyı 
Zenne şöhretiyle .mücevher tlrih 

. «Cay idindi oğlan ka'ri deryayı» 

1266 + 57 = 1323 (1905) 

Yisıf HİÇ 

EDHEM (Derviş) - Üsküdarlı halk şairi 
Aşık Razinin evrakı metrukesi arasında bulun
muş notlara göre Başıbüyük (Da.ver Baba) 
Bektaşi Tekkesi canlarından bir genç, 1315 (M. 

1897 - 1898) de bilinmeyen bir sebebden henüz 
ondokuz yaşında iken kendisini tekkenin önün
deki bir ceviz ağacına asarak intihar etmişdir 
(B.: Da.ver Ba.ba Tekkesi 

Razinin bu gene şanında iki manzumesi 
vardır; biri şu mücevher tarihdir: 

Zülali aşkını ihsan eyledi 
Kilşei dergihda derviş levendim 
Necmi geysudardan mülhem tarihi 
«Gamküsirı.m şehbaz dilber Edhemim» 

1311 (M. 1893 - 1894) 

Diğer manzume dört yıl kadar sonra gen
cin intiharı üzerine yazılmışdır: 

Kôşei derglillııda canımız Edhem 
Kurreiül aynımdı gamküsirım hem 
Piyi büsegihım yari vefakar 
Kelamı şirini yireme merhem 
Hayf sad bezir hayf ki ol dllıiibi 
Kıydı tatlı cjane esbabı mübhem 

(Sinni 19 idi sene 1315, Tekkede ceviz ağacında) 

Vasıf HİÇ 

EDHEM ( Gedikpaa.şlı Berber) - . Geçen 
asır sonlarında yaşamış güzelliği ile meşhur bir 
delikanlı; o devrin kalender şairlerinden Nebil 
Kaptan bu gençin şanında ,adını veren üç 
maamma ve biri şöhreti üzerine, diğeri de ilk 
defa olarak Beyoğlunda bir fotoğrafharede 
resmini çıkartması dolayısı ile iki tarih yazmış
dır: 

Berber Edhem 
(Resim: S. Bozcalı) 



kfiHEM (HaddahAneİİ) 

«Edhem» adına maamma 

Üftadesi oldum şuh bir berberin 
Elde bıçak delikanlı hizberin 
«Dal» kaametim «Ahım» ile cem olub 
Namı çıkar çapkınım ol dilberin 

«Edhem» adına maamma 

Atub «Badııın başını, «Hüm.a»nın kes kuyru~n 
Nakşolur levhi dile namı bıçkın kopuğun 

«Edhem» adına maamma 

Bir kıişede mescid bir yanda hamam 
Çarşusunda cümle nümayiş tamam 

Sine bülbülleri şakır dururlar 
Namaz kıldıramaz müezzin imam 

Gedikpaşa dirler bıçkın çapkını 
Kadimden berüdur meşhıiri enam 

Germabesi dolar dolar bos~lur 
Dilberanı olur uşşakına rim 

Kevseri muhabbet olmuş selsebil 
Aşıklar maşuklar elif ile lam 

Hoblerin serveri bir şuh berberi 
İdem aşıklara şöylece ilam • 

«Bad» den «Himmet» ile çıkdı gör Ol «Büt» 
Salınur meydanda ol ş'O.hi benam 

Tarih 

Nalin tıkırdatarak pa bürehne reftarı 
Mest ider uşşakını beyan idem an samim 
Hüsnü anı dillere düşdüğiine tarihdir 
«Gedik paşali çapkın dilber berber Edhemim» 

1284 (M. 1867 - 1868) 

Tarih 

Mücevher · tarihidir «Ondokuz» yaşı ile 
«Beyoğlunda resmini çekdirdi Berber Edhem» 

1129 + 157 (Onqokuz) = 1286 (M. 1869 - 1870) 

EDHEM (Haddehaneli) - İkinci Sultan 
Abdülhamid devri sonlarında İstanbulun çalgı
lı tulumbacı kahvehanelerinde mani, semai; des
tan okuyuculardan (B.: Çalgılı Kahvehaneler) ; • 
o tulumbacılık aleminde şöhret sahibi olduğun
da Tersanede 'Haddehane ismi ile ·meşhur '~ırak 
mektebinde talebe, çocuk sayılacak yaşlarda 

idi; narin yapılı, esmer, esmerin güzeli, güzelin 

şirini bir gençdi: aslı Kesmekayalı idi, aile.!i 
onun meşhur olduğu zamanlar Balıı.tda oturdu
ğu için Balatlı Edhem diye de anılırdı. Hadde
hanede yetişdikden sonra Bahriye Çarkcı Mek
tebini de bitirmişdir; bundan ötürü Çarkcı 
Edhem diyenler de olmuşdur; onu Balatlı Çark
cı Edhem diye ~nıtan Osman Cemal Kaygılı 
«Semai Kahveleri ve Meydan şairleri» isimli 
eserinde şunları yazıyor : 

«Müstezada benzeyen ve meydan şft.irlerin
ce Yıldız denilen şeyi herkes söyleyemezdi, çün• 
ki makaamı ötekilerden büsbütün başka itl.i. Bu 
çeşidlerin hepsini birden pürüzsüz okuyanlar 
parmakla gösterilirdi ki Çiroz Ali, Dolmacı 
Mihran, Çarkçı Edhem, Arnavudun Mehmed, 
Tersaneli Osman Nuri, Otakcılarlı Cevad on
lardan biridir .Halen Çarkcı Edhem ile onun 
yetişdirmesi Deruni Ahmed Balatda kahvecilik 
yapmakda jdiler ( Osman Cemalin kitabının neş
ri 1937). Kadıköyündeki çalgılı kahvelerden 
birine Balatlı Çarkcı Edhemi misafir olarak 
davet etmişler ve Kadıköy ayaklı bir mani is
temişler, Edhem şu maniyi söylemiş: 

Adam aman ... tlı k.öyıL 
Arzuladık ihvan biz geldik şu Kadıköye 
Müftü haraç keserken ne yapar kadı köye .. » 

Üsküdarlı Vasıf Hoca Edhemi Haddelia
nedeki çıraklık zamanından tanımış olub Had
dehaneli lakabı ile yad etmektedir; şu şirin ha
tırayı kaydediyor: 

«En çok ondokuz yaşlarında bir delikan
lıydı, bıyıklan henüz duman halindeydi, bir 
·ramazan akşamı Üsküdardaki çalgılı kahveye 
gelerek cümle halkı kendisine öylesine h~yran 
bırakmışdı ki o akşamı hiç unutamam. Narin 
yapılı vücuduna gaayetle yaraşmış bahriyeli 
forması ve bahriyeli namlı bıçkıniardan sekiz on 
kişinin yanında gelmişdi. Koca kaptanıderya 

Hacı Vesim Paaş hazretleri de teşrifleri ile 
kahvehaneyi ihya etmişlerdi. Güzel şirin deli
kanlı gemicilik üzerine önce kısa bir divan ve 
sonra altı ayak üzerine onu tamamlayıcı altı 

mani okudu ki her babayiğitin karı olamaz. 
Vesim Paşa çocuğu yanına çağırdı, alnından 

öpdü ve kesesini çıkarıp Edhemin yakasından 
koynuna attı ki içinde ne vardı bilemem ama 
herhalde Edhemin ömrü boyunca bir arada gö
remediği bir para olacakdı; o divan ve maniler 
şunlardır: 
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Akdenize gemi saldı~ seksen parça yelkeni 
Üçyüz nefer- tayfa koşdum. cümle yalı ergeni 
Şalvarları ak d.imiden al çuhadan cebkeni 

Adam aman... ceza.. yir 
Yalın ayak, baldır çıplak, ocağımız Cezayir 
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Bu ocakda yar tutmayan kanun olmuş ceza yir ! 

Adam aman... serenler 
Yalın ayak, baldır çıplak t.ırmanırız serenler 
Evliyamız umanlara aşk ile post serenler: 

Adam aman... dersin 
Yalın ayak, baldır çıplak civanlara ne dersin? 
Ne diyeyim .. ilmi aşkda gel de benden al dersin! 

Adam aman ... lengeri 
Yalın ayak, baldır çıplak çifte attık lengeri 
Oaazi olur seferlerden sağlıkla gelen geri! 

Adam aman... vardı.. ya 
· Yalın ayak, baldır çıplak üç nöbettir vardıya 
Name salmış idim yare güvercinim vardı ya!». 

Bibl.: Vasıf Hiç, Not; Osman Cemal Kaygılı, 

Semai Kahveleri ve Meydan şiirleri. 

EDHEM (Bam)acı) - Geçen asır sonla
rında Sultan Abdülh.amidin kızları ya Cemile 
Sultanın yahud Fatma Sultanın hamlacıların
dan gaayetle yakışıklı bir delikanlı idi; halk 
ağzında «Hamlacı güzeli» lakabı ile meşhur
du; bilhassa yazın Göksu Deresindeki kayık 
piyasasında sultanının üç çifte kayığı ile _gö
rünmesi, dere boyuna dolmuş ayak takımı ve 
esnaf tabakasından kadınlar ve kızlar arasın
da heyecanlı bir hava uyandırırdı; üç çifte ka
yığın baş küreğinde oturur, iki ayakdaşı ile 
ağır ağır kürek çekerken arada bir başını ar
kaya çevirerek gür delikanlı sesi ile: «Sandal 
varda!.. kayık varda!..» diye seslenirdi; sesi, 
magrurane edası, bıçkın cakası ile bakışı kıyı-· 
daki vurgunlarını çileden çıka_rırdı. Nazlı adın
da bir imam kızı bu oğlana deli gibi vurulmuş, 
dile düşüp rezil olmayı göze alarak bir yolunu 
bulmuş, Sultanın kahyasının ayaklarına düşe

rek yalvarmış, ve o adamın lutufkar delaleti ile 
hamlacısına kavuşmuş, Edhemle evlenmişdi. 

Aşağıdaki maniler ve tarih kıt'ası bu aşk ma
cerasının hatırasıdır: 

Göksu Deresi başı 
Dinmez gözüm.ün yaşi 

İzin ver gelsin yarim 
Zalim hamlacı'başı 

EDHEM'. (Hamlacı) 

Göksu Deresi derin 
Sevdiğim oğlan narin 
Kayığını gözlerim 
Hamlacı şehbaz yarin 

Göksu Deresi çamur 
Yarimde gözler mahmur 
Hamlacım her gün gelse 
Ulur niiri ala nur 

Göksu Deresi mavi 
Hamlacım pek havai 
Şebbazunın sırtında 

Mintan telli sivai 

Göksu Deresi çakıl 
Oğlan oynatır akıl 

PırpıJ:'l hamlacının 
Aşkıyla yamp yakıl 

Göksu Deresi durgun 
-Alem yarime vurgun 
Düşdüm dostlar payjne 
B:en o gümüş topuğun 

Göksu Deresi batak 
Hamlacıın yalın ayak 
Don paçayla oğlanın 
Bıçkın çalımına bak 

Göksu Deresi sazlı 
Kayık altın pervazh 
Aşıkı şuridesi 
İmamın kızı Nazlı 

Göksu Deresi perçem 
Yarimin adı Edhem 
Naz ile kendisini 
Satıyor dirhem dirhem 

Göluıu Deresi yayık 
Üstünde kuşlu kayık 
Hamlacı Erllhemime 
Ben olayım halayık 

Göksu Deresi pek dar 
Bin civan kayıkcı var 
Edhemim güzellikde 
Olmuş onlara serdar 

Göksu Deresi taşkın 
Hamlacı yarim şaşkın 
Açmamış yaprağını 

Henüz kitabı aşkın 

Göksu Deresi tuzlu 
Edhem. yumuşak yüzlü· 
Hamlacıma dizimde 
Şerbet içirdini buzlu 
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Göksu Deresi berrak 
Hamlacım selvi kavak 
Ellhenılın benim olsun 
İstemem telle duvak 

Göksu Deresi ayaz 
Kabul olundu niyaz 
Geldi güzel Edhemim 
İrdim murada bu yaz 

Göksu Deresi ayna 
Haınlacun oldu mayna 
Kalk be deli kız heman 
Göbek atarak oyna 

TARİH 

Oğlan yirmi, kız on'beş yaşında çöp çw..ıldı 
Biri kenar yosması biri şehbaz daltaban 
Mücevher tarihine yaş ye~u katıldı 
«İmam kızı Nazlıyı al(Jı hamlacı oğlan» 

1277 + 35 = 1312 (M. 1894 - 1895) 

Vasıf HİÇ 

EDHEM (Horhorlu) - Üsküdarlı halk 
şairi Tophane ketebesinden Aşık . Razinin ev
rakı metrukesi arasında bir defterdeki kayda 
göre geçen asır sonlarında yaşamış Nebil Kap~ 
tanın aynı edada birer manzume ile övdüğü 
Edhem adında üç gençden biri (B.: Edhem,
Tosyalı; Edhem, Suyolcuzada) : 

Külhani bıçkın o dilpesendim 
O tulumbacı servi bülendim 
Yalın ayakla dizlikle şahı, 

Sandık kolunda gördüm beğendim 

Reyhan kakülün üstünde külah 
Payi uşşaka olmuş biisegah 
Topuk ardınca sürünür kuşak 
Afeti devran dilberi gümrah 

Bir dolu bade çakdım elinden 
Şöyle mest oldum yalü halinden 
Şeb ta beseher hem ser 'bezanfı 
Atdı hicabını gül cemalinden 

Amıı üstüne ben güzel bilemem 
Açdığı yareye cilvesi merhem 
Koşarlı ayakla tığ gibi feti 
Yangıncı bıçkınım Horhorlu Edhem 

Bas acı ~rayı şaklat kırbacı 
Yangın saçakdadır koş tutulumbacı 
Nebilin aldı bak müjde gamzeden 
Bu şeb teşrifin~ başımın tacı 

Vasıf HİÇ 

EDHEM (Kara) - 1885 ile 1890 arasında 
İstanbul'un namlı damacılarından; damacı ola
rak şöhret bulduğu sıralarda Galatada Yağka
panı İskelesinde kayıkcılık yapar 18-19 yaşla
rında yalın ayaklı yarım pabuçlu bir delikanlı 
idi; önce Toni Kaptan adında bir İtalyanı mat 
etmişdi; damacılar arasında «Karaoğlan Aç
mazı», «Kayıkcı Oyunu~, ve «Laz Oyunu» diye 

isimlendirilmiş üç açmazı vardır; hayatı hak

kında başka bilgi edinilemedi. 

EDHEM (Sandıkcı Güzeli) - 1885 ile 
1890 arasında aşırı derecede güzelliği ile mu
hitinin şöhreti olmuş bir delikanlı; kendisi ile 
yakın bir dostluk kurmuş olan Üsküdarlı halk 
şairi Aşık Razi bu gencin hayatını şöylece an
latıyor ki geçen asrın ikinci yarısında İstanbu
lun esnaf tabakasının yaşayışı üzerine hakiki 
'hayattan bir hikaye mevzuudur: «Yari azizim 
Sandıkcı Edhem Efendi biraderim ile Samatya
da Büyük Kuleli Meyhanesinde teşerrüf eyle
mişdiin. Tahtakalede Sandıkcı Agah Ustanın 
çırağıdır, bir ihtiyare validesi ile Samatya Ağa 
Hamamı kurbinde ikaamet ederdi. Ylirmibir 
yirmi. iki yaşlarında,. uzun boylu, narin endani
lı, esmerin idlberi, gururi nevcivani ile tıra§ını 
ihmal ider, ekseriye güzel yüzüiıü zer çemen 
bürümü§ olarak dolaşır, bu hal de elhak yara
şır idi; gaayetle nazik olduğundan ve mürek
kep de yalamı§ bulunduğundan. ayakdaşlan 

arasında «Küçükbey» lakabı ile de anılırdı. Ba
şında karaya yakın güvez fes, mintan üstünde 
siyah kadife yelek, belde beyaz yün kuşak, · al
tında bol paça, paçaları bilek hızası kıvrılmı§ 
tulumbacı kesimi pantalon, yalın ayakda ök-

. çel eri basık kamerçin yemeni; kışın yelek üs
tünde şayak ceket ve ayaklarda yün çorab; 
hüsntinü açan bu şehbaz kıyafeti ile gelir, her 
akşam Büyük Kulelinin tezgahı başında bir ka
refaki rakısını içer, evceğizine giderdi. Ahlaken 
gaayetle mazbut bir delikanlı idi. Meyhane aıe~ · 
mi cilvesi, Samatya kopukları ile konuşur iken 
o hezele ve it güruhu türlü türlü cinaslı . laf
larla Sandıkçı Edheme takılırlar, kızar ise de 
ses çıkaramaz, anlam.azlıkdan gelir,. fakat o 
bir karafaki rakısı da güzel gence zehir olurdu. 
Bir akşam irticalen şu nasihatnameyi yazdım 
ve kimseye çakdırmadan eline tutuşdurdum; 
İ§te efendim· Sandıkcı .Edhem.in beni bir ağa
bey bilüp yaklaşması ve artık sözümden dışarı 
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çıkmaması o akşamdan sonradır. Yazup verdi
ğim nasihatname şudur: 

Aman küçüld>eyin vekaann talan 
O it gürftbiyle oturma yakın 
Perde birfuıane tecavuzlerle 
Zehir olur inan üç kadeh rakın 

Bir gün kalemde çalışır iken tanımadığım 
bir çocuk geldi: - Bunu Edhem Ağabey gön
derdi... diyerek bir pusula verdi. Heman açub 
okudum: «İftiraya uğradım, zabti~ler alup 
götürüyor, aman Ağabey gel beni kurtar» di
ye yazmış. Kağıdı getiren çocuğa sordum. Me
selenin ne olduğunu becerip söyleyemedi, sade
ce siyaset imiş dedi. İzin alıp ·zabtiye nezareti
ne gittim. Edhemi nezarethanede buldum. Ne
ye, kimin şerrine uğradığını bilmez; dükkana 
bir komiser ile iki sivil hafiye gelmiş; - Edh~m 
kim? .. diye sormuşlar .. Delikan: - Benim de
yince: - Evrakı muzirre sakladığın hakkında 
ihbar var!.. diyere kdükkanı guya aramışlar 

ama, aslında elleri ile koymuş gibi bir sandığın 
içinde bir deste gazete bulmuşlar, ve o gazete

lerle beraber Edhemi alup götürmüşler. Ma

hud gazetelerden ne çocuğun haberi var; ne 
ustasının. Aslında ise şöyle bir vak'a cereyan 
etmiş. İki gün evvel bir adam, bir selvi san
dıkla bir c~viz sandığa bakmış; cevizi bahalıca 
bulup selviyi alup götürmüş, bir 'kaç saat son

ra da aldığı sandığı geri getirip: 

- Biz yine cevizi alacağız!.. demiş, para 
farkını vermiş, ceviz sandığı götürmüş; işte 

o gazeteler iade edilen mahud sandığın içinden 

çıkmış. Kabasakal Mehmed Paşa hazretleri 
(B.: Mehmed Paşa, Kabasakal) peder mer
humdan iyilik görmüş olub beni biraderi gibi 
sever. Heman ona koşdum. Ellerini öperek me

seleyi arz- ettim. İnsaniyet ve şefkat gösterdi

ler, alakadar olup emirler verdiler: 

- Süslü Tabirin işidir, getirip iti bana!.. 

dedi. Süslü Tahir hafiye olup daim işi mel'anet 
imiş. Bizim Paşanın huzuruna çıkınca: - Pa
şam işde elim yok, iki mecidiyeye yol göster
dim .. demiş. Edhemcik her sabah işine Langa 

Caddesinden geçerek gelirmiş. Bir beyin kızı 

Sandıkcı güzeline aşık olmuş, her sabah cum-

_::_:tj 
bada oğlanın geçmesini beklermiş; pederi hal
den habBrdar olunca: 

Söyleyin o külhaniye, yolunu değişdirsin ! . 
diye haber yollamış. Edhem de: - Benim kız
dan haberim yek, namusumla yaşıyorum, ba
na yol değiştireceğine beyf endi evvela kızına 
söz geçirsin!.. cevabını vermiş. Süslü Tahiri 
bulmuşlar: - Bir ceviz sandık parasına mese
le hal olur, oğlanı İstanbuldan sürerler!.. de
miş ve sandıkda bulunan gazeteleri de tedarik 
edip getirmiş. Tahirin bulunup Edhemin kur
tulması üç gün sürdü. Edhem temize çıkdı ama 
o üç gün içined çocuğu zabtiye nezaretinde bir 
kaç sefer falakaya yatırmışlar, hayli hırpala
mışlar. Ayaklarının üstünde duramaz, hane
sine arabaya koyub götürmüş idim.· 

Kıt'a 

Sebikei sim o pll.yi dilbere 
Ne reva. falaka yüz aded sopa 
Sandıcı Edhemi yıkıp dövenin 
O gaddar elleri bilek.den kopa 

«Bu vak'adan sonra Sandıkcı Edhem Su-• 
surluğa, dayısının yanına hicret etmişdir» 

(Aşık Razi). 
Vasıf .HİÇ 

EDHEM (Suyolcuzade) - Üsküdarlı halk 
şairi Tophane ketebesinden Aşık Razinin evra
kı metrukesi arasında bir defterdeki kayde 
göre geçen asır sonlarında yaşamış Nebil Kap
tanın aynı edada birer manzume ile medhet
tiği Edhem isminde üç geneden biri (B.: Ed
hem, Tosyalı; Edhem, Horhorlu) : 

Kalemde şa.kird o dilpesenclim 
Esmer güzeli servi bülendbn 
Göksuda gördüm onu geçende 
Beyazlar giymiş pek şık beğendim 

İki çifteye kurulmuş ol şah 
Şahin başda tuğ ol zülfi siyah 
Beyi gezdiren tuva.na şehbaz 
Hamlacılara hezar maşallah 

Dwnan dumandır hattı muanber 
Payi bu.segah ebnıvan minber 
Cem olmuş 'bütün nukunşt hüsün 
Şöyle bir fettan çelebi dilber 

Yarei aşka nigahı merhem 
Anın üstüne ben güzel bilmem 
Şehri civandır afeti zeman 
Çuk~rçeşmeli Suyolcu Edhem 



EDHEM (Terlikci) 

Gamzen ucundan aldını müjdeyi 
Şevka gelüb de atdım lhıey heyi 
Suyolcuzadem kölendir Nebil 
Haki payindir iştira peyi 

Vasıf ı:ıtç 

EDHEM (Terlikci güzeli) - Geçen asrın 
ikinci yarısında yaşamış bir terlik dikici olub 
aşırı derdecede güzelliği ile İstanbulun şöhret
lerinden biri olmuş, onun sayesinde çalışdığı, 

işlediği dükkan da şöhret kazanmışdır; hayatı 

hakkında aşağıdaki şarkıdan başka kayde rast

lanmadı: 

Bibi. 

Terlikcigüzeli etikmiş terliği 

O nazlı elleri çekmiş ipliği 
Ayağ'a düşer mi onun emeği 
O sebebden ayak basub giyemem 
Aman Edhem, nazlı Edhem, can Edhem 

Mercan çarşısında Kafesli Dükkan 
Müş:erisi bey paşa rical _ zadegan 
Terlikci civanda edeble erkan . 
Bu.si paye izin terlik istemem 
Aman Edhem, nazlı Edhem:, can Edhem 

Va.sif Hiç, Not. 

EDHEM (Tophaneli Yemenici) - 1865 
ile 1870 arasında aşırı güzelliği ile tanınmış 
esnaf civanlarından; bir boğçacı dul 'kadının 
oğluydu, · Mengene yangın tulumbası sandığı

nın acemi uşaklarındandı, tutkunlarından zen
gin bir hanıma bıçkınlık nahvetiyle pek çok 
cefa ettiği söylenirdi; kendisi anlatırmış, · hanı
mına gittiğinde kadıncağız neresini · öpecek ol
sa: «El öpülür mü? .. ayak öpülür müt. ense 
öpülür mü? .. » diye kaçınırmış; devrin büyük 
kalenderlerinden Üsküdarlı Aşık Razi aşağı
daki manzumeyi bu Tophaneli Yemenici Ed
hem şanında ve hanımının ağzından yazmış

dır: 

Pırpırı.dan yalın ayak 
Bir yaı· tutdum gaayet kıyak 
Kibar zengin hanım iken 
Neler geldi başıma bak 

Eşbehimin adı -. Edhem 
. Tulumbacı üstelik hem 
Biısi payin niyaz ettim 
Didi Vallah öpüdüremem _ 

Bıçkınımda çalınıa bak 
Topuk vurur tırak tırak 

. . . --- -·--------------------

Cilven nedir nazın kime 
Öpülmez mi he şu ayak 

Şahin başda kavak yeli 
Kaddi şimşad ince beli 
Parmakları kalem kalem 
Öpülmez mi güzel eli 

I :rı şe'bab biıyi zanbak 
Henüz el değmemiş elhak 
Hicab ile al al olınus 

· Öpülmez mi şu gül · yanak 

· Cazibesi al benisi 
Eğri koyar fino fesi 
Reyhan misal •saçlar ile 
Öpülmez mi ya ensesi 

Sine çeler aktlları 

Altın tozu nakılları 

Ne dersiniz ey erenler 
Öpülmez mi çakılları 

Biı' fiit~i gülgôn ile 
Uryan geçirsen bir ele 
Goncei niif öpülmez mi 
Şöyle koklayarak hele 

Semti şu.hin Tophanedir 
Yenıinici mestanedir 

· Yaman koşar tulumbacı 
Şah Edhemim · bir tanedir 

Bu Yemenici Edhemi yine · yemenıcı esna
fından Tatar Hakkı adında bir sabıkalı bir hiç . 
yüzünden falçeta ile vurarak öldürmüşdür. 
aşağıdaki tarih de Aşık Razinindir: 

T~rfüi manidarı şehide layık elbet 
«Son sözüdür Edhem.in Kelimei Şehadet» 

1289 (M. 1872 - 1873) 

Vasıf HİÇ 

EDHEM (Tosyalı) -.:. Üsküdarlı halk şais 
ri Tophane ketebesinden Aşık Razinin evrakı 
metrukesi arasında bir defterdeki kayde göre 
geçen ası rsonlarında yaşamış Nebil Kantarım 
aynı edada birer manzume ile medhettiği Ed
hem isminde üç geneden biri. (B.: F~dhem, 
Horhorlu; Edhem, Suyolcuzade) : 

Tosyamn gülü o dilpesendim 
Ze:)'ni avamda servi levendim 
Mektfibi Beyin hademesidir 
Paşa kapusunda gördüm beğendim 
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Eğmiş al fesi şahım kaşına 
Onseldz biçdim civan yaşına 
Güzellikde yok misli menendi 
Gümüş topukdan şahin başına 

Nakışlar aldım zülüf telinden 
Pür sefa içdim kahve elinden 
Zeberdest daYl revişli dilber 
Ver 'bir yudum da şerbet lebinden 

Anın üstüne ben güzel bilmem: 
Cennet -kaçkınıdır Tosyalı Edhem 
Öpüb kokmaya kıyamam solar 
Şöyle bir korsanca pa~in biis idem 

Sen efendinı ol ben sana uşak 
Kemend~m olsun be beldeki kuşak 
Gamzenin ucundan çakdım işmarı 
Müjdeı teşrife Nebilin şıpşak 

. Vasıf HİÇ 

EDHEM (Üsküdarlı) İkinci Abdülha-
mid devri sonlarında yaşamış ses sanatkarı 
bir genç; ayak takımının okumuşlarından o
lub Ziraat Bankasında ya küçük bir kft.tib ya-

-hud odacı idi, piyasa saz takımlarına henüz 
girmemiş, adı yavaş yavaş yayılmakda, ve 
duyuldukça Kayışdağı, Alemdağı gibi yerlerde: 
yapılan yaran alemlerine çağırılıp götürülmek-
-de idi, 1905 - 1908 arasında yirmi iki yirmi 
beş yaşlarında pek yakışıklı bir genç -idi. Ga
zel okumada üstüne hanende bulunamç1.zdı di
yebilirim; okuduğunu anlayanlardan olduğu 

için seslendirdiği şiir dinleyeni teshir ederdi. 
Bir sefer Kayışdağında dinlemişdim; yalnız iş

tirak ettiği meclisi değil, cümle mesirecileri 
mest etti idi. Bir sefer de orta oyununda ka
vukluya çıkdığmı gördüm. Aktörlük kaabili
yeti de çok üstün idi. O genç yaşında ölmüş
dUr, ömrü vefa etseydi, orta oyunculuğundan 
,:ahneye geçeceği muhakkak idi. 

Sermed Muhtar - ALUS 

EDHEM AĞA (Ktiçük) - Ondokuzuncu 
rn:mı ilk yarısında, İkinci Sultan Mahmud 
devrinde Sarayda Enderunu Hümilyundan ye
tişmiş ünlü sazendelerden; bu sanatkarın adı
nı kaydeden Enderun Tarihi müellifi Tayyar
zade Ata, Bey hangi saz üzerinde şöhret yapdı
ğmı söylemiyor. Haşim Bey musiki mecmua
smda Mihri'nin bir şarkısını arezbar buselik 
faslından bestelemiş gösterilen Kemani Edhem 
A~anın bu zat - olduğu kuvvetle söylenebiliı;-. 

EDHEMAĞA SOKAĞI - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Üsküdarda Bülbüldere
si semti sokaklarından; her iki başı Tekkeiçi 
Sokağı üzerinde yarım daire şeklinde mukav
ves bir sokakdır, Selami Hamamı Sokağı; Se
iamsız Külhanı Sokağı ve Selamsız Mumha
nesi Sokağı ile kavuşakları vardır. (1934 B. 
Ş. R. Pafta 27 /Bülbüldere) ; Bir araba geçeeck 
genişlikde, kabataş döşeli ikişer katlı ahşab 

ve kağir evler arasından geçer. 

Üsküdar Güven Spor Kulübünün lokali bu 

sokakdadır. Kapu numaraları 1 - 23 ve 2 - 20 
dir (Ağustos 1967) 

Hakkı GÖKT"ÜRK 

EDHEM BABA (Aydonath) - Geçen 

asır sonlarında yaşamış bektaşi fukarasından 

kalender şair; malum olan tek manzumesin

den anlaşıldığına göre bir müddet Merdiven Kö

yünde Ş,ahkulu Dergahında bulunmuş; hicri 

1324 (M. 1906) kışında Üsküdarda Doğancı• 

lardaki meşhur -bekar hanındaki. odasında,_ ka~ 
!enderlik yolunda kendisine ayak uydurmuş ve 

Edhem Baba tarafından Kişmir adı verilmiş 

uşağı ile beraber mangaldaki kömür ateşi çarp

ımı,sından zehirlenerek ·ölmlişdür. Koynunda 

bulunan g~trib bir vasiyetnamede ölümünde na

şmın Kişmirin kabrine konulmasını istemişdir. 

Han odabaşısının rivayetine göre delikanlı mü
teverrim imiş, son günlerde yatakdan çıkama

yacak kadar ağır hasta imiş, bundan da an

laşıimışdır ki Edhem Baba Kişmirin ar.tık son 

deminin geldiğini tahmin ettiği gece odaya 

lrnsdcn yarı yanmış kömür dolu bir mangal 
koymuş, pek sevdiği gencin ufulüriü görmeden 

intihar etmişdir. Vasiyeti tutulmuş ve Kara.
caahmed Mezarlığında Miskinler Tekkesi ya-

kınında ayni kabre gömülmüşlerdir; fakir 

bektaşinin kesesinden çıkan bir mikdar para 

ile de bir taş dikilmişdir, kitabesi şudur:· 

Hii dost 
İyi kötü, iğrl doğru, ak kara, ne ki gelir kullara, 

cümle Tanrı işidir. Baş kırıb cefayı sineye çeken 
derviş kişidir. Mesmiimen göçdüleı· eseri kaza, ka• 
za,;ra rizii,, 
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Bir piri geda bir de civan ki 
İklimi hüsne olmusdu emir 
İki can yatur bu kahir içre 
Aşk ile olmuş ezelden tebşir 
Tarihin didi necmi keysudar 
«Edhem Baba hem: gıdamı Kişmir» 

1324 (1906) 
Gariban ruhlerine elfatiha 

Asıl adı bilinmeyen Kişmir de Rumelili 

imiş. Aydohat Yanya Vilayetinin bir kazası

dır, her ikisi de gaayet güzel rumca konuşur

larmış, hatta Kişmirin türkçesi çok zayıf ol

duğundan _oğlan için rum mühtedisidir denilir

miş. Edhem Babanın yukarda bahsedilen tek 

manzumesi şudur: 

Elde asa sırtda aba 
Başı açık bürehne pa 
Cezbe ile aşk yolunda 
Aydonatlı Edhem Baba \ 

Hacı Bektaş Veli pirinı 
Haneberduş bir· fikirim 
Anıma ki gel gör dalımda 
Eksik olmaz bir emirim 

Çıplak gezer giydiririm 
Aç dolaşır yidiririm 
Şehi hiiöan kö"çeğimi 
Diyar diyar gezdiririm 

Döşek Iıası.r ne gam bize 
Sevişdikde biz göz göze 
Ben uyanık yarim uyur 
Koyub şahin başın dize 

Hfi erenler kalenderler 
Bizlere destur verenler 
Dalub yarin bağçesine 
Süııbül karanfil derenler 

Güzel Allah sevmiş güzel 
Biz de aldık mürşidden el 
Dervişlere maşuk gerek 
İlelebed ıninel ezel 

Mai tahiir olmuş şara'b 
Gönül mamur hine harab 
Bi.ı Edheme güzel yarin 
Ayakları çifte mihr.ab 

Pik itikad hem pak beden 
Ayak atma gaslitmeden 
Hem maşukun yıka pak it 
Ziri sual olur senden 

Sultanım Şahkuluna pes 
Hamam kurmuş mermer kafes 
Lfılesine kurnasına 

Aşıkaane sinmiş nefes 

Yunduk attık çirkimizi · 
Rahimizde bulduk izi 
Valhdetdedir ulu Tanrı 
Biz bir ittik ikimizi 

Başı açık bürehne pa 
Geldi Aşık Edhem Baba 
Şeb çerağı yari ile 
Ey hamamcı can merha'f>a 

Bibl. : Vasıf Hiç, Not. 

EDHEM BEY (Kemani) - Ondokuzun

cu asrın_ ilk yarısında İkinci Sultan Mahmud 

devrinde Sarayda Enderunu Hümayundan ye- _ 

tişmiş ünlü bir sazende. Hayatı hakkında. bil
gi edinilemedi. 

Bibl.: Tayya.rzade Ata, Enderun Tarihi, Ut 

EDHEM BEY (Santuri İbrahim) - Ünlü 

musikişinas, bestekar ve santur icra.karı; aşa
ğıdaki hal tercemesini Mustafa Ronanın «50 

1:ıllık Tü.rk Musikisb isimli eserinden alıyoruz: 

«1855 de İstanbulda Bayazıdda Sağanağa Ma

hallesinde doğdu; Kaptan Ali Efendinin oğlu

dur, annesinin adı Fatma Hanımdır. Soğukçeş

me Askeri Rüşdiyesini bitirdikden sonra En

derunu Hüm§.yuna girmiş ve mızıka tahsiline 

orada başlamışdır; musikiye karşı yüksek 

kaabiliyeti ile Hacı Arif ve Rifat Beylerin tak
dirini kazanarak parlamaya başlamış, bidayet
de keman çalmak isterken hocalarının ısrarı 

ile santura başlamış, kısa bir zamnda göster

diği büyük terakkilerle kaabiliyetinin üstünlü
ğünü bir ket·e daha isbat etmişdir. Enderun- . 

dan ayrıidıkdar. sonra Maliye Nezareti Tereke 

memurluğuna tayin edilmiş ve emekliye ayrı

lıncaya kadar maliyede kalmışdır. Ali ve Münir 
adındaki iki oğlundan büyüğü Ali Bey Birinci 

Cihan Harbinde şehid olmuş, küçüğü Münir 

Pekçebaşak hayatdadır. 

«Santuri Edhem Bey devrinin şöhret al

mış bir çok sanatkarı ile saz ve söz arkadaşlığı 
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yapmış, ve açılan musiki dershanelerinde hoca
lık eder&k çok talebe yetişdirmişdir. Bestelediği 
kıymetli eserleri ile aynca şöhret yapmış olan 
Edhem Bey «Hicazkar buselik» ve «Ciharağa
zin» adlı iki makam ibda etmişdir. ~ıarkılarının 
çoğu fasıllarda tekrar edilmektedir. Bilhassa 
Şehnaz Longa'sının ilk zamanındaki parlaklı

ğını ilanihaye muhafaza edeceği muhakkakdır. 

«Elli sekiz yaşında iken sağ tarafı felce 
uğrayarak 14 yıl yatak esiri kalmış ve 1 eylül 
1926 da yanı başında bulunan mangaldan sıç
rayan ateşle yorganı tutuşarak feci bir şekilde 
yanarak ölmüşdür. Kabri Anadolu Hisarında 
Göksu Mezarlığınaddır» (M. Rana) . 

Mustafa Rona «50 yıllık Türk Musikisi»n• 
de !'Jantıiri Edhem Beyin 242 eserinin güftesi ile 
peşrev, saz semaisi, longa, polka V-c vals 57 saz 

eserini tesbit etmişdir. 

Aşağıdaki satırları da Aka Gündüz'ün bir 

makaalesinden alıyoruz: 

«Santuri Etem bey denilen müzik şahı bir 
amatördü. Anadoluhisarlıdır. Göksuya gider-

Santuri Edhem Bey 
(Resim: S. Bozcalı} 

ken birinci köprüye yaklaşırken solda yayvan 
ve mütevazı bir yalısı vardı. Kalabalık bir aile 
değildi. Galiba bir oğlu vardı. O devirlerde Ce

mil Bey tanburda ne idiyse, Etem Bey de san

turda o idi. Santuru açık çalışta bir deha, ve 

üstüne tüylü bir havlu örterek kapalı çalışta 

derin bir lirizm yaratırdı. 

«Bizim · birçok müzik üstadlanmız müziği 
bilirmiş de edebiyatı bilmezlermiş. Seçtikleri 
güfetler bunu gösterir. Neyse geçelim. Ama
tör Etem Bey denilen santurun yarı tanrısı, bir 
gün, birdenbire hastalandı. Nısıf tülani denilen 
yarı baştan topuğa (felce) inmeye uğradı; On
dan sonra Göksu deresine pek yakın olan yalı
sinın penceresinden Cuma günleri seyrana ge
lenleri seyrederdi. Onu ziyaret edip sevindiren 
bir insan kızı insan . vardı: Şair Nigar bin ti Os
man Hanım. 

«Rumelihisarından maun sandah ile gelir, 

ve Edhem Beyi selamlamak için Göksu Dere

sine girerdi; çok güzel, çok alımlı çalımlı bir 
Hanımefendiidi; Santuri Edhem Beyi anlayan

ların başında gelirdi. 

«Sonra bu dahi sanatkar rie oldu? Yanıl
mıyorsam, yalnızlık dolayısile bir yangına 
- Aşık Kerem gibi - kurban olup gitti. 

«Sağa sola, şuna buna, küçüğe büyüğe yıl
d~ni.imleri yapıyoruz. Hiç birine itirazımız yok. 

«Artık ortadan kalkmakta olduğunu acı 

acı gördüğüm santurun bu kabına erişilmez üs~ 
tadı için de bir anma töreni yapamaz mıyız? 
(Aka Gündüz, Gece Postası, 1941). 

EDHEJ\'1 BE,Y (Üsküdarlı Miralay İbra
him) - Doğum tarihi tesbit. edilemedi; Mühen
disbanei Berrii Hümayunun mühendis sınıfın

dan 1277 (1860 - 1861) senesinde birincilikle 
mezun · olmuşdur, 1894 - 1895 de aynı yüksek 
asker okulunda en seçkin talebelerd.en teşkil 

edilmiş sınıflarında (mümtaz sınıflarda) yük
sek matematik (riyaziyei aliye) muallimliği 

yapıyordu; «Müsellesatı Müsteviye ve Kiire
viye», «Cebri Adi», «Hendesei Halliye» ve «Fen
ni Mihanik» isimli eserleri devrinde muteber 
ders kitabları idi; hayatı hakkında başka kay
de rastlanmadı. 

:Bibi. : M. Esad, Mira.tı Mühendishane 
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EDHEM ÇAVUŞLAR - Malumat Mec
muasının 12 mart 1308, 26 mart 1308 ve 2 ni
san 1308 (M. 1892) tarihli nushalarında «Kı
yafeti Askeriyei Osmaniye» resimleri arasında 
biri bahriyeli, biri topcu piyade, biri de Sarıklı 
Zuhaf Alayından üç borazan çavuşunun resim
leri neşredilmişdir; «Miratı İstanbul» müellifi 
merhum pederim Mehmed Raif Beyin evrakı 
metrukesi arasındaki bir nota göre bu üç as
kerin üçünün de adı Edhem imiş; Mehmed Raif 
Bey «GarıUbi tesadüfdendir ki bu üç nefer bo
razanların isimleri Edhemdir, Tersaneli Rizeli 
Edhem bin Temel, Topcu İbrahim Edhem bin 
Hasan, Zuhaf da Kastamonulu Edhem . bin 
Velid~r» diye künyelerini de kaydetmişdir. 

General H. R .. AYYILDIZ 

\
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EDHEM DEDE ....... Topkapusu ile Edirne
kapusu arasında kale duvarının iç yüzü boyun
ca uzanan meşhur Sulukule Çingene mahalle
sinde bir yatır (B.: Çingene, cild, 7 sayfa 3786; 
Sulukule). Kimliği bilinmiyor, Fatih Sultan 
Mehmedin Saka!arından olduğu rivayet edilir; 
yaşadığı zaman gösterilmeyerek sokaklarda 
göbek atarak dolaşan bir meczub olduğu söyl&
nir'; hatta Sulukule adı verilen. bu yerde bir 
oba çingeneyi yerleştirerek meşhur çingene ma
halesini bu zatin kurduğu anlatılır. 

Bilhassa bir muradı, haceti olan kadınlar 
tarafından ziyaret edilir; makaamın bakıcısı 

da Sulukuleli yaşlı bir çingene karısı olagel

mişdir; önce dilek için ziyaret edilir; çingene 

Edhem Çavuşlar 
( Soldan sağa: albriyeli, Topçu, Sarıklı Zuhaf) 

(Resim: S. Bozcalı) 
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çocuklarma sad~ka dağıtılır, bakiCı - türbedar 
kadına mum parası, gaz parası verilir; en az 
yüz yıldan bu yana halk arasında yayılmış şu 
sözlerle garib bir adakda bulunulur: 

Edhem Dede Edhem Dede 
Gömleği keten dede 
Muradım hasıl olsun 
(Beş) göbek atam dede 

Göbek atma adağının sayısı muhayyerdir; 
on, otuz, kırk göbek adayan olur. Muradı ha
ı=nl olarr kadın Edhem Dedeyi tekrar ziyaret 
eder ve adağı üzere kabrin önünde göbek atar; 
bu sahne, mahalle halkı çingeneler ta,rafından 
da edeb ve terbiye ile seyredilir, hatta bir def 
ile tempo da tutulur. Yine sadakalar dağıtılır, 
mum V~) gaz parası verilir; hatta kurban ke
een bi!e olur. 

Ercümend Kocatürk'ün !stanbul Ekspres. 
gazetesinde yayınladığı «İstanbul Evliyaları» 
isimli yazılarından birinde. Edhem Dede ma
kaamı hakkında şunlar. yazılıdır: «Edhem De-

denin bir sed üzerinde bulunan türbesinin (ma

kaamın) etrafı, yeşile boyalı, üzeri pembe mi

nelerle süslü tahta bir parmaklıkla çevrilmiş
ti. İçerde yine yeşile boyalı üç mezar taşı var

dı. Bu taşlardan .biri Fethi Abdullah Paşaya, 
diğeri Fatih Sultan Mehmedin sakalarından 

birine, üçüncüsü ise kim olduğu bilinmeyen Et

hem Dedeye aitti. Mezar taşlarının gerisinde, 

boyu surları aşan bir selvi vardı. Geceleri bir 
gemici feneri ile aydm1atılan türbeye, hemen 

· b,tişiğiııdeki gecekonduda oturan «Güllü» ad

lı_ bir .kocakarı bakıyordu. Ondan başka hiç 

kimse türbenin yanına sokulamıyor, hatta 

Ethem Dede hakkında uzun boylu konuşamı

yordu. 

«Edhem Dedeye göbek atma adağı belki 

de bir çingene kurnazlığından doğmuş olacak
dır. Yıllar boyu göbek atarak İstanbul halkını 

inananlar ve onun ruhaniyetinden istimdatta 
bulunanlar gün geçtikçe artıyor» (E. Koca
türk). 

EDHEM EFENDİ (Damacı) - Geçen 
asır sonlarında yaşamış namlı damacılardan; 

bir rivayete göre attar, bir rivayete göre de 
berber idi; damacılar arasında «Kedi Merdi
veni» diye isimlendirilmiş bir açmazı vardir; 

hayatı hakkında başka bilgi edinilemedi. 
Bibi.: Dama Risalesi 

EDHEM EFENDİ (Nasuh efendimde 
Seyyid İbrahim) --,-. Geçen asırda yaşamış seç

kin ulemadan, dersiam ve huzur dersleri mu

hatab hocalarından (B.: Huzur Dersi, Dersiam, 

cild 8, sayfa 4490; Cami Dersleri, cild 6, say
fa 3356). Huzur dersleri mukarrirlerinden Uş

şaki Mehmed Nasuf Ef~ndi'nin büyük oğludur, 
1264 (M. 1848) de Fatihde Kumrulumescid Ma

·hallesinde- doğdu; Hafızpaşa Mektebinde oku

du; Fatih Camiinde o devrin namlı hocaların

dan Tophane müftüsü Bekir, Edirne müftüsü 
Mehmed Fevzi, Gelibolulu Tahir, Hacı İsmail, 

Berkofçalı Abdürrahim Efendilerin derslerine 

devam etti. 1291 de (M. 1874) babası Nasuh 

Efendinin derslerine devam ederek 1293 (M. 

1876) da icazetname aldı; 1293 - 1306 (M. 

1874 - 1889') arasında onbeş yıl huzur dersle

rinde muhatab olarak bulundu. Bu arada mes

leki memuriyetlerde bulu~du, Fetvahanede ka
tiblik, Galata Kadılığı, Medine kadılığı yapdı; 
Fetvahanede başkatib oldu, İstanbul kadılığı 

payesi aldı, 1323 de (M. 1905) Anadolu . Kadı

askeri, 1324 de (M. 1906) Rumeli Kadıaskeri 

oldu; 1334 de CM. 1916) vefat etti; Fatih Camii 

haziresine defnedildi. 

Şevket KARAKAŞ 

EDHEM EFENDİ (Rü'ati) - Geçen asır 

eğlendiren çingeneler, hususi otomobillerle oratlarında yaşamış Meclisi Vala katiblerind_en 

Edhem Dedeyi ziyarete gelen ve alenen göbek bir delikanlı, hicri 1264, miladi 1848 de yirmi 

atan kürk mantolu hanımefendilerden böylece iki yaşında iken teverrüm ederek ölmüşdür. 

intikam abyorlardı. Fakat · kim ne derse desin Devrin şairlerinden Fatin ölümüne şu tarih 

ve kim ne düşünürse düşünsün, Edhem Dedeye manzumesini yazmışdır: 
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Hayf kim yirmi ik;_ yaşında bir ·sahibi hüner 
Terk idüb diari f~nayi oldu ukbaye revan 
Meclisi Valade katiblikle müstahdem idi 
Danişiyle olmuş idi hacei salıib nişan 
Herkese lütfü nezaketle hitab eyler idi 
Kimse)'i azürde hatır itmemişdi bi küinan 
Akibe~ aynı kemale uğrayub ol verd-i ter 
İrdi berki ömrüne badi verem ile hazan 
Valideyni dilderi ahbabı etbaı bütiin 
Fevtine matem idüb itti tı,ezar iihü · figan 
İı'di ~atifden nida bir le hu tarihi güher 
«R.if'ati Edhem Efendi cenneti kıldı mekan» 

( Hicri 1264) 

EDHEM EFENDİ (Şeyh Hacı) - Geçen 
asır sonları ile asrımiz başında yaşamış ünlü 
bir bestekar; hicri 1277 (M. 1860 - 1861) de 
İstanbulda F'atihde Hoca Hayreddin Mahalle
sinde doğdu; kadılıklarda bulunmuş Hakkı 

Efendi adında bir zatin oğludur. 

Mustafa Rona «50 yıllık Türk Musikisi» 
isimli eserinde şunları yazıyor: «Babasını kü
çük yaşda kaybetdi, ı;> devrin bir daruleytamı 
gibi olan bahriye Haddehanesine kaydedildi, ve 
oradan yetişdi. Haddehaneyi bitirdikden son- -
ra Bahriye Nezaretinde bir katibliğe tayin olun
du ve o vazifede uzun müddet çalışdı. Kaadiri 
tarikatına mensub idi, bir tarafdan tekkeye de
vam ederek musiki ile meşgul oldu. Fatihde Sa
rıgüzel civarındaki evinde hevesli gençlere mu
siki meşkederdi; 1918 de vuku bulan Fatih yan
gınında evi yanınca Çarşambada Murad Molla 
Tekkesinde ikaametine müsaade edilmiş, aynı 
zamanda tekkenin bir odasında gençlere musi
ki dersleri vererek kıymetli talebeler yetiştir
mişdir. Nayi Süleyman Erguner, Hafız Sami
nin yeğeni Hafız Cevdet, Necati, Alaeddin Tur
kun, Teşvikiye İmamı Hafız Celal bunlar ara
sındadır. Bahriye Nezareti katibliğinden emek
liye ayrıldıkdan sonra tamamen tekke hayatı
na bağlanmış, -bir ara musiki ile· uğraşmayı 
terk ederek Hicaza gitmiş, fakat avdetinde sa
nat ayrılığına dayanamamış, etrafına topladiğı 
heveskar gençlere musiki dersleri vermeye tek
rar başlamış ve bu arada kıymetli eserler bes
telemişdir. Bestelediği eserleri bir araya geti
rerek «Bergüzarı Edhem» adı ile neşretmişdir. 
Hoş meşreb, halim, mutevazı bir zat idi. Halen 
hayatda Ensar, Ebrar, Ahyar, Cezmi ve Mü
nir adında beş oğlu vardır. Fethiyedeki Keferi 
tekkesine, Şeyh Arab Said Efendinin halifesi 
olarak şeyh olmuş, uzun zaman btl t~kk~de 

şeyhlik yapmış, 1934 de vefat etmişdir». 

Mahmud Kemal lnal'ın vefatı ile yarım 
bırakdığı «Hoş Sada» isimli son eserini tamam
layan Avni Aktuç, [•cyh Hacı Edhem Efendi
nin hal tercemesini Mustafa Ronadan çok fark
lı olarak naklediyor: «Hafız Paşa Mektebinde 

ilk tahsilini tamamladıkdan ~onra süt babası 
Şeyhülislam Kara Halil Efendinin delaleti ile 
Mabeyin Muzikasına girmiş, askeri vazifesin
den tezkire aldıkdan sonra ( ?) Defteri Hakaa
niye devam etmiş, 1913 de oradan emekliye ay
rılmışdır. Bir ara Fatihde Hafızpaşa Kıraatha
nesinin bağçesinde bir odada musiki dersleri 
verirken ikinci Sultan Abdülhamidin bir iradesi 
ile bu musiki topluluğu dağıtılmışdır. «Bergü
zarı Edhem» adı ile 1304 (1886) da basılmış bir 
eseri vardır; bu eserde bestekar Hacı Faik Bey 
ile Muallim Nacinin birer takrizi vardır; Mu
allim Naciriin manzun takrizi şudur: 

Gôş et nevayı Edheıni layık değil midir 
Erbabı nağme etse vücudiyle iftihar 
Meydana koymanıiş tutalım başka 'bir eser 
Olm:az mı hüsni tab'ma bürhan şu Bergüzar 

«Hac farizasını ifa için Mekkeye gitmiş, 
dönüşde Medinede ilk defa olarak Türkçe mev
lid okumuşdur. Bir aralık Edirnekapısı civarın
da Keferi Tekkesi şeyliğinde de bulunan Şeyh 
Edhem Efendinin vefat tarihi kesin olarak 
belli değildir. Bir çok şarkı ve ilahileri vardır. 
1295 (1878) de ilk bestelediği Nihavend bir 
şa.rkıdır,.güftesi şudur: 

Gönlüm yine bir ateşi hicrana dolaşdı 
Sevdayı muhabbet başıma gör neler açdı 

Bu hali perişanıma düşman bile şaşdı 
Sevdayı muhabbet başıma gör neler açdı .. » .. 

Yakın geçmışin şöhretli bir bestekarının 
hal tercemesi üzerinde iki müellifin bu ayrı

lığı hayret verici bir şeydir. Bizim, Mustafa 
Ronanın mesaisine güvenimiz daha fazladır. 

«50 yıllık Türk Musikisi»nde Şeyh Hacı 

Edhem Efendinin bestelediği 136 eserin güfte
leri kaydedilmişdir. 

EDHEM EFENDİ (Yüzbaşı Beşiktaşlı) 

- Birinci Cihan Harbinde Çanakkalede batan 

Barbaros Zırhlısı şehidlerinden bir bahriye za-
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Yüzbası Edhem Efendi 
(Resim: S. Bozcalı) 

biti (B.: Barbaros Zırhlısı, Cild 4, sayfa 2113) ; 
hal tercemesi bulunamadı, İstanbullu diğer şü
heda gibi adı bu · şehir kütüğüne vesilei rahmet 
olmak üzere kaydedildi. · 

EDHEM EFENDİ SOKAÖl - 1934 Bele
diye Şehir Rehberine göre Kadıköyü kazasının 
Kızıl toprak .ve Erenköyü . nahiyeleri arasında 
sınır yoldur; _ Caddebostanı İskelesi .. civarında 
Marmara Denizi kıyısından geriye, Sahrayı Ce
dide kadar uzanır uzun bir yoldur. Bağdad Cad
desi ile dört yol ağzı yaparak kesişir; Göztepe 
Hamam Sokağı, Kokar Pınar Sokağı, Taş mek
teb Sokağı, Kaşaneler Sokağı, Hacı Hakkı Bey 
Sokağı, İkinci Orta Sokak ile kavuşakları var
dır; Göztepe Fırın Sokağı ile de dört yol ağzı 
yaparak kesişir; bu mevkide çift hat olan 
Anadolu Demiryolu ile de kesişir. (1934 B.Ş.R. 
Pafta 30 ve 31). Bağdad Caddesi ile deniz ke
narı arasındaki ilk parçası iki araba · geçecek 
genişlikde ve asfalt kaplıdır. Üzerinde . son za
manlarda yapılan bir cariıie nisketle bu parça
ya halk ağzında Cami Sokağı da denilmekte
dir. Bağçeli iki ahşab ev ile, bağçeli beton villa
lar ve apartımanlar arasından geçer. 

Bağdad Caddesini aşdıkdan sonra da ay
nı genişliği muhafaza etmektedir, yine asfalt 
kaplıdır, ve iki kenarı ağaçlarla bezenmiş, göl
gelendirilnüşdir; hemen hepsi bağçeli eski ah
şab köşkl~r; yeni beton villalar ve apartıman
lar arasından geçer. Kapu numaraları 1-147 ve 

2-112 olan bu uzun yol yer yer serpilmiş dük
kanlarla bir çarşı boyu manzarası da arz eder 
şöyle ki: 6 bakkal, 1 elbise temizleyici, 2 nal~ 
bur, 4 yorgancı, 1 mobilya marangozu, 1 kuva
för, 3 kunduracı, 1 fotografcı, 2 manav, 1 tu
hafiyeci, 4 marangoz, 1 ekmek fırını, 2 kasab, 
2 kahvehane; 4 kereste mağazası, 1 Tekel sa
tış mağazası, 1 eczahAne, 1 lokanta, 1 terzi, 
1 zücaciye - tuhafiye mağazası, 1 saatci, 1 rad
yo - elektrik atöliyesi, 3 berber, 1 Tekel bayii, 
2 sobacı, 1 tenekeci, 1 camcı, 1 yumurtacı, ı 
kırtasiyeci, 1 şekerci - pastacı, 1 radyo - bo-
binaj atöliyesi vardır (nisan 1967) · 

Hakkı GÖKTÜRK 

EDHEMİ EFENDİ (Şeyh İbrahim) -" 
Onsekizinci asırda yaşamış nakşı şeyhlerinden 
ve hattat; güzel yazı sanatını Emirefendizade 
Halim Efendiden öğrenmişdi. Odabaşı Çarşısı 

semtinde otururdu, Kocamustafapaşa Camiinin 
de imamı idi. Hacca gidip geldikden sonra Oda
başı Camii İmamı ve Mahmud Paşa Camiinin 
de cuma vaizi oldu. Hicri 1193 (M. 1779) de 
öldü, kabri Silivri kapusu dışındadır. 

Bibl.: Müstakimzade, Tuhfei Hatta.tin 

EDHEMİ TAC - « (Tarikat erbabının giy
diği) dört dilimli bir tac. Edebiyatımızda Tacı 
Edhem diye bir tabir vardır ki istiğnayı, (dün
ya nimetlerine kıymet vermemeyi) temsil eder; , 
İbrahim Edhemin tacu tahtını terk etmesin
den kinayedir» (M. Zeki Pakalın, Osmanlı Ta
rih Deyimleri ve Terimleri); 

M. Zeki Pakalın «Tacı Edhem» tabirinin 

l 
Edhemi Tac 

(Resim: S. Bozcalı) 

istiğna ifade ettiğine 

örnek olarak . Nef'ınin 
şu mısramı alıyor: 

Sernigun peymanei 
cem Tacı Edhemdir 
bana 

Edhemi Tacı, kalen
derune fukaralığı fa
z~let bilen bektaşiler 
gıyerdi; üst tarafı siv
ri olan bu külahın 
«~lifi Tac» denilen ve 
yme tarikat erbabı ta
rafından giyilen d' w . . ıger 

bır serpuş ile çok ya-
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kın benzerliği vardır; yine dört dilimli olan elifi 
tac ile ayırd edilen tek noktası, elifi tacın biraz 
daha yüksek, uzun oluşudur; bir de Edhemi 
Taca daima yeşii bir destar sarıldığı halde, eli
fi taca her çeşid destarın, hatta burma sarığın 
dahi dolana bildiğidir (Bakınız: Elifi Tac). 

EDHEM KAHYA (Sakızlı) - 1914 de 101 
yaşında olarak vefat etmiş Fındıklı İskelesi ka
yıkcılar kahyası, elli yıldan fazla da aynı iske
lede bir kayıkcı kahvehanesini işletmişdir. İs
tanbula gençliğinde kalyoncu olarak gelmiş, 

Navekibahri Firkateyninde nefer iken .Sinop 
baskını faicasında bulunmuş, bu firkateynin 
süvarisi kahraman İmamoğlu Ali Bey Kaptan 
Ruslar tarafından zabtedilmemesi için cebha
neliği ateşliyerek gemisiyle birlikde intihar et
tiğinde, gemiyi terk emri ile denize atlayıp o 
müdhiş badirede kurtulanlardan biri olmuşdur. 
Kırım Harbinden sonra uzun zaman Fındıklı 

İskelesinde kayıkcılık yapmış, ve bu münase
betle o semtde yerleşip kalmışdır. Sakızlı Ed
hem Kahyayı çok yakından .tanımış olan Üskü
darlı ünlü halk şairi Vasıf Hoca: «Sohbeti gaa
yetle tatlı olup canlı bir tarih idi ;bilhassa es
ki donanmamızın gemileri, Tersane hayatı, ta
nıdığı meşhur kaptanlar, kumandası altında 

bir nefer olarak bulunduğu İmamoğlu Ali Bey 
hakkında, pek canlı hatıraları vardı, ondan din
lediklerimi bir deftere kaydetmediğime bin 
peşımanım. Eski. İstanbul hayatı, bıçkınlık, ka
l::adayıhk, tulumbacılık alemleri, taze uşak ve 
nigar dalgaları üzerine anlattıkları adeta ma
cera hikayeleri, roınaiıları gibiydf.» diyor. 

Bu Sakızlı Edhem :Kahya bir gün Vasıf Ho
cadan vaktiyle kanadı altında bulunmuş, ,kah
vehanesinde yatıp barınmış Arhavili genç bir 
kayıkçı için bir destan istemiştir. Adını hami
sinin bile unuttuğu bıçkın meşreb ve harikula
de dilber bu bahtsız oğlanın Edhem Kahya ta
rafından destan halinde tesbitini istediği ma
cerası, o eski İstanbulda sık görülmüş vak'a
lardandır, sadece küçük bir hususiyet arz eder, 
şöyle ki : pırpırı oğlan - yosma hanım oynaş
ması, · yalın ayaklı şehbazın bir konağa, yalıya 
alınarak hanım aguuşuna çekilmesi ile kalma
mışdır. Arhavilinin macerasındaki hususiyet, 
hanımın üç nefer haydud kılıklı uşakları ile 
ona önce müdhiş bir dayak attırması, güzel ve 
genç kayıkcının bu uşaklar pençesinde bir kaç 

gün türlü eza ve cefa altında kaldıkdan sonra, 
yalıda gördüklerini, yapdıklarını ve kendi başına 
· gelenleri kimseye söylemeyeceğine dair mus
hafı şerif üstüne el basarak yemin etmesi, bu 
yeminden sonra da haydud uşaklar pençesin
den alınıp yosma hanım koynuna konulması
dır. Hanımın güzel oğlana bu zulmü, onun bıç
kınlık şanından nahvet çalımını kırarak ken
disini dile düşürmesine mani olmak kaygusu 
olsa gerekdir, . yahud ki güzel oğlanlara teca
vüzle cevrü cefadan lezzet alır sadist bir kadın 
clacakdır (B.: Esma Sultan). Vasıf Hocanın 
Edhem Kahyaya yazdığı destan şudur: 

ı. Bahtmı için hey hey be, kara bahtıma hey hey 
Ne ağayı,m ne paşa, toy oğlan yanaşmayım 
Güzellikde payime su dökemez küçükbey 
Beni hor zelil eden kara bahta yanayım 

2. Yalın ayak pırpırı, tı1; gibi şeh\evendim 
Haddimi bilmeyerelc bir ~arurnı beğendim 
Atabilsem boynuna yağlı zülüf kemendim 
Sevincimden doğrusu şıkır şıkır oynayııiı 

3. Kopuk şeh'baz düşkünii sanmış idim nigan 
Kahya kadın olacak yanında bir kart kan 
İşmar çakdım atarak yüzümden hicab arı 
Dedim ben bu haspaya altın telli turnayım 

4. Yas otuzun üstünde o nigan pakize 
Topuğumdan perçeme aldı beni dikize 
Cevab verdi işmara düş peşime gel bize 
Ta be sabah yüzünden gözümü ayırmayım 

5. Şahin başımda eğri durur keçe külahım · 
-Omid verir korkutur vahşet üzre nigahım 
O ine dek yok idi o yollarda günalhımı. 
Karar verdim o anda hanımla oynaşayım 

6. Hüsnü Yusuf reşk ider kaşım g:özüm nakşine 

Kayıkc~ güzeliyim· ra:stlanmamış eşine 
Düşdüın hemen bi perva ol nigaruı peşine 
Arz eyledik efendim bir garib toy fetayım 

7. Sine oryan, don paça hanılacıyım dalta'ban 
Amma şöyle zeberdest afoşpare balaban 

Bir iş geİdi başınıa halim oldu pek yaman 
Ol haspa facirenin fendini anlatayım 

8. Gel şehbazun diyerek sen çalıdan halıya 
Aldılar ard kapudan nazikane yalıya 

Rastlayınca rçerde üç nefer paşalıya 
Ramak kaldı o anda aklımı oynatayım 

9. Nigar ferman. eyledi: «Yıkın şıı_ ,t palazı 

Yüz deynekdir ~aı;ılo.nın hakkı bu~ün en azı» 
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Hükmünü icra itler alna yazılmış yazı 
Came babı umarken falakaya yatayım 

10. Irzımı dayak ile payümal eyler iken 
Temaşa etti avret ol kahbei ahdşiken 
Alii.dei hii.n oldu tuman kuşak pirehen 
Kime şekva ideyim, derdim kime yanayım 

11. Boza pişdi hamlacı garibin ensesinde 
. Esiri firaş oldum uşaklar pençesinde 
Mushafa el basarak kaseınler sayesinde 
Did.iıri ı'ahi halasa aman bir can atayım 

12. Mushaf üzre kasemle vurunca ağza kilid 
O an buyur e:ti bir dellak kılıklı pelid 
Dedi: «Buyur şeHbazım, bugün sana yevmi id 
Önce koyub hamama bir güzel yıkatayım» 

13. «Toyca oğlansın amma çakdın elbet dalgayı 
Bizim kahbe dul· karı yakmış sana abayı 
Dayakla sair cefa oynaşın peşin payı 
Gel hamlacım halv.ete bir alaca yanayım» 

14. Misk sabunu lif kise desti çalaki dellak 
Perçemimden topuğa loldı beni pirü pak 
Girdim hanını koynuna bıçlan naziyle bi bak 
Abd . eyledim kendimi fuat kırat satayını 

15, Bıçkınlık namusu var unutmam dayağını 
.· Tüketeyim gönlünün kandilinde yağını 
Öpdürürken nigara hamlacı ayağını 
01 kalıbenin başına gülle topuk kakayım 

16. Kimdir diye sorarsan 'bu hamlacı sehbazı 
Kayıkcılar kahyası Edhem Ağa ayv~ 

. A_rhavili mürahik Karadeniz poyrazı 
Can oğrusu şahı bir put yaparak tapayını 

EDHEM KAPTAN SOKAÖl -- 1934 Be
lediye Şehir Rehberine göre Kadıköyde Gaz
hane semti sokaklarından; Uzunçayır Sokağı 
ile Boyacı Mehmed Sokağı arasında uzanır 
(1934. B.Ş.R. Pafta 29/Ga.zhane) ;· yerine gidi
lip bu satırların yazıldığı sıradaki durumu tes
bit edilemedi (Temmuz 1967). 

EDHEM PAŞA - Geçen asır sonları ile 
asrımız başında yaşamış ünlü bir asker mate• 
matik muallimi; 1844 de istanbulda doğdu, 

halkdan Hacı Abdullah adında bir zatın oğlu
dur; 1855 de Askeri Mühendishaneye girerek 
teğmen rütbesi ile şahadetname almış, ayni o
kulda hocası Nuri Beye (sonra Nuri Paşa) 

muavin tayin edilmiş; Mühendishaıiede, Harbi
ye Mektebinde; Kuleli ·Askeri İdadisinde, Da
rüşşefakada ve Galata Sarayı Sultanisinde 

Muallim Edhem Paşa 
(Resim: S. Bozcalı) 

kırk yıldan fazla muallimlik yapmışdır. ·narüş
şef~kayı kuran Cemiyeti Tedrisiyei İdaniyenin 
azalarındandı; «Cebri Adi ve Ala», «Hendesei 
Halliye», «Müsellesat», «Makina ve Riyaziye» 
isimli eserleri basılmışdır; 1933 de ölmüşdür. 

Bibl.: İbrahim Alaeddin Gövsa, Türk, Meşhurları 

EDHEM PAŞA (Damad Mahmud) -
Geçen asırda yaşamış Osmanlı müşirlerinden, 

Damad Edhem Paşa 
(Resim: S. Bozcalı) 



EDIIEM ,:>AŞA (Gazi İbrahim) -4{}14-- İSTANBtrt 

Kaptanıderya Mehmed Ali Paşanın oğludur, İs
tanbulda doğdu, doğum tarihi tesbit edileme
di; Harbiye Mektebinde okumuş, Sultan Ab
dülmecidin kızlarından Refia .Sultanla evlenmiş, 
bu münasebetle çabuk yükselerek genç yaşda 
müşir (marşa!) olmuşdu. Meclisi Vali ve Şu
rayı Devlet azalıklarınd abulundu, 1877 de de 
ilk Ayan Meclisine (Osmanlı .Senatosuna) aza 
oldu; 1886 da İstanbulda öldü, Sultan Mahmud 

' Türbesirte defnedildi. 

Çok temiz, ·pek kibar bir zat olarak tanın
mışdı. Çocukfiiğundan edindiği itiyad ile na .. 
mazlarını daima çıplak ayakla kılardı. Akşam
ları selamlıkda demlenirdi, sofrasında bir mi
safiri yoksa, karşısına uşaklarından mak
bu.lü olan iki üç genci oturtur, onlarla içerdi, 
fakat aslaa yüz vermez, bilakis edeb, terbiye 
öğretir; onlara tarihi fıkralar nakleder ve her 
fırsatda askerliğin ulviyetinden bahsederdi. 
Kosti adında gaayet yakışıklı genç bir rum 
berberi vardı, ona da islamiyetin faziletlerini · 
.öylesine telkin etmiş idiki 19-20 yaşlarında olan 
bu genç müslürnan olmuş, ve · Paşa tarafından 
Mehmed Selman adı verilmişdi, bu satırların 
yazarı o berber Selman Efendinin oğludur. 

Edhem Selman YENİKÖYL1J 

EDHEM PAŞA (Gazi İbrahim) - Osman-

Gazi Edhem Paşa 
(Resim: S. Bozcalı) 

lı İmparatorluğunun son devrinin değerli ku
mandanlarından, bilhassa 1897 Yunan Har
bindeki başkumandanlığı ile bUytik şöhret 

kazanmış bir müşir (Marşal); 1844 de tstan
bulda doğdu; uzun zaman gümrük damgacı ba
şılığında bulunmuş Mustafa Ferhad Efendinin 
oğludur; 1859 da Darülmaarif mülkiye rüşdi
yesını, 1861 de askeri idadiyi bitirmiş, 

1964 de Harbiye Mektebinden diploma alarak 
!kinci mülazımlikle Türk ordusuna katılmışdır. 
KolağaLığına kadar muhtelif birliklerde bulun
dukdan sonra 1873 de İlbesan Redif Taburu 
binbaşısı, 1876 da kaymakam (yarbay) rütbe
si ile Bursa Tali Redif Alayı kumandanı olmuş 
ve alayı ile Sırbistan muharebesine katılmıış, 

. Kızıltepede harb mevkiinde miralay (albay) ol
muşdur. Türk - Rus Harbinde 1877 de Orha
niye kumandanlığına tayin edilmiş, miriliva 
(general, paşa) olmuş ve Ahmed Hıfzı Paşa 
ile birlikde muhasara altındaki Plevneye erzak 
yetişdirmeğe memur edilmiş, Dubnik mevkiin..: 
de vukuu. bulan muharebede başından yaralan
dığı halde Rus m4hasara hatlarını yararak ge
tirdiği ~rzakı Plevneye sokmaya muvaffak ol-· 
muşdur; Plevnede Gazi Osman Paşa tarafın
dan Griviça Tabyaları kumandanlığına tayin 
edilmişdir. Harbden sonra İstanbula döndüğün
de kısa bir müddet İstanbul Merkez Kumanda
nı, sonra Beşiktaş ve Yıldız muhafızı olmuş, 
rütbesi ferikliğe· yükselmiş, 1878 · de Rumeli 
Kuvayi Askeriye müfettişliğine tayin edilmiş
dir; Yunan hududunda İkinci Kolordu Kuman
danlığına, az sonra . da Girid Fırkası kuman
danlığına tayin edilmişdir. 1888 de Arnavud~ 
lukda Debre mutasarrıfı ve kumandanı oldu, 
1889 da ~osova Kumanadnlığı da ilave olarak 
verildi, ve o sıralarda müslümanlarla hiristi
yanlar arasında kanlı kargaşalıkları yatıştır~ 

maya memur edildi ; 1892 · de kumandanlıkları 
üzerinde kalarak Kosova valisi oldu; İpek ha
valisilndeki karışıklıkları önleyip yat'ışdirdı. 
1893 de Fırka kumandanlıği ile Halebe tayin 
edildi; o sırada Ermeni komitacıların Zeytin 
ayaklanması üzerine on beş taburdan mürek
keb olıtrak teşkil edilen Zeytin Fırkası kuman
danlığına getirildi, aynı zamanda büyük dev
letler konsolosları ile bu . ermeni meselesini mü
zakereye memur edildi; ve hadiseyi devlet şa..; 

nına layık şekilde yatışdırmaya muvaffak ol
du, 1896 da müşür • (marşal), Haleb ve Adana 
ve havalisi umum kumandanı oldu. Yunanis-
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i.an ile olan münasebetlerin gerginleşmesi üze

rine Yunan hududunda toplanan Alasonya Or
dusu kumandanlığına; az sonra da umum Yu
nan hududu başkumandanlığına tayin edildi, 
ve büyük kumandan kudretini, sorumluluğu 

çok ağır bu vazifede gösterdi; 18 nisan 1697 
de başlayan Türk - Yunan harbi 32 gün sürdü, 
19 niayis 1897 de Edhem Paşanın kumanda
sındaki Türk ordusunun (Yunan ordusu başku
mandanı veliahd Prens Kostantin idi) kesin 
zaferi ile sona erdi; «Gazi» unvanı ile taltif edi
len Müşir Edhem Paşaya devrin padişahı jkin
ci. Sultan Abdülhamid de murassa bir kılıç 

verdi. 1898 de İstanbula döndüğünde Teftişi 
Askeri Komisyonu reisliğine ta:yin edildL 1908 
de ikinci meşrıltiyetde Ayan Meclisi azası (se
natör) oldu. 31 mart 1325 _13 nisan 1909 vak'a
-sında Hüseyin Hilmi Paşa kabinesinin yerine 
kurulan Tevfik Paşa kabinesinde, hasta olduğu 
halde, şöhret ve nufılzunun o nazik günlerde 
devlete hayırlı olacağını bildiği için hıırbiye na
zırlığını kabul etti; Hareket Ordusunun İstan
bula gelmesi üzerine, a-slında geçici olan Tev
fik Paşanın kabinesinin istifası ile nazırlıkdan 
ayrıldı, aynı yıl içinde hava tebdili ve tedavi 
için gittiği Mısırda 17 aralık 1909 da vefat etti; 
naşi İstanbula getirilerek Eyyub Camii Kebiri 
avlusundaki merkadme defnedildi. 

EDHEM PAŞA (İbrahim) - Mühendis
hanei Berrii Hümayunun en eski mezunların
dan bir topçu kumandanı; Mehmed Esad Bey 
(B.: Esad Bey, Mehmed) «Mir'atı Mühendis
hane» ismi. ile bu asker okulunun tarihçesini 
yazarken, bu İbrahim Edhem Paşadır ki oku
lun en eski durumu hakkında müellife görgü
ye dayanan geniş malumat vermişdir. 

1776 - 1777 arasında Eyyubda doğmuş

dur; fakir bir kayıkcının oğludur; 15-16 yaş
larında iken sarayın hamlacılar (Kayıkcılar) 

ocağına girmiş, yakışıklı bir genç olduğu için 
bir ara Üçüncü Sultan Selimin şahsi hizmetin
de tebdil çavuşluğu yapmışdır; 1807 de Sul
tan Selimin tahtdan çekilmesi üzerine o tarih
de 30-31 yaşında bulunan tebdil çavuşu Eyyub
Ju İbrahim de saraydan ayrılmışdır, ve bir müd
det sonra Kumbaracılar Ocağına neferlikle gir
mişdir; 1810 da bu asker ocağına bağlı bir mek
teb olarak Mühendishane kurulmuş, 1814 de 
Kumbaracı Ocağı neferleri arasından okuma
ya hevesli ve zabit olmaya layık kimseler seçi-

lerek mühendishaneye alınır iken İbrahim Ed
hem de 38 yaşında Mühendishaneye geçmiş, 
okuma yazma öğrenmekden başlayarak tahsil 
hayatına büyük aşk ve şevk ile atılmışdır. Tah
sil hayatı kademe kademe onbeş sene siirmüş. 
Mühendishaneden 1829 da 53 yaşında iken bin
başı rütbesi ile diploma alarak Rumeli kalele
r-inin tamiri işlerine memur edilmişdir. Ordu 
hizmetinde Anadolu ve Rumelinde pek çok yer 
dolaşmış, mirilivalığa (paşalığa) yükselmiş 
1846 - 1850 arasında emekliye ayrılarak Üs
küdarda Valideiatikdeki _konağına çekilmiş, 
ibadet ile meşgul olmuş, 1886 da 110 yaşında 
bir piri muhterem olarak vefat etmişdir. 

Bibi. : M. Esad, Mir'aatı Mühendishane 

EDHEM PAŞA (İbrahim) - Geçen asır• 
da yaşamış ve müşirliğe (marşalliğe) kadar 
yükselmiş kalem sahibi bir asker, muallim; 
1835 de tstanbulda doğdu, 1856 da Harbiye 
Mektebini kurmay yüzbaşı olarak bitirdi, tah
sili ikmal için Fransaya gönderildi, dönüşünde 
1864 de Harbiye Mektebinin muallimleri ara~ 
sına alındı ve bu meslekde kaldı; muhtelif as
keri mekteblerde muallimlik, müdürlük, ders 
nazırlığı yapdı; 1876 da bütün askeri mekteb
ler ders nazırı oldu; 1880 de Erkanı Harbiyei 
Umumiye (Genel kurmay) reis vekili oldu, bu 
vazifede iken 1905 de ve~at etti; «Fenni Harb», 
«~.,ırka Tabıyesi», «İğneli tüfek Talimatname
si» isimli eserleri basılmışdır. 

Bibi.: İbrahim Alaeddin Gövsa, Türk Meşhurları 

EDHEM PAŞA (Sakızlı İbrahim) - Dev
let ve ilim adamı; Birinci meşrutiyetin ve İkin
ci Sultan Abdülhamidin ikinci sadırazamı; İs
tanbul Arkeoloji Müzesinin kurucusu arkeoloğ 
ve ressam Osman Hamdi Bey ile ünlü nümis
matik (eski paralar ilmi bilgini) Galib Edhem 
ve müzeler müdürü, tarih bilgini Halil Edhem 
Beylerin babası; 1818 de Sakızda doğmuşdur; 
rivayete göre fakir bir rum balıkçının oğlu idi; 
1822 de Sakız rumlarının Mora ihtilalcilerine ve 
Yunan istiklali. davasına katılarak isyanın

da, Kaptanıderya Nasuhzade Ali Paşa kuman

dasındaki donanmanın adaya gelmesi ve Sakız 

ihtilanin basdırıldığı sırada, dört yaşında iken 

.Jstanbula getirilmiş ve köle olarak devrin bü
yük şöhretlerinden Koca Hüsrev Mehmed Pa

. şaya satılmışdır. Valiliklerde bulunmuş, yıllar-
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ca seraskerlik ve kaptanı deryalık yapmış, ve 
Abdülmecidin iik saltanat yıllarında sadırazam 
, olmuş Hüsrev Mehmed Paşa köle yahud kim
sesiz çocuklar yetiştirme meraklısı idi; bu bü -
yük vezirin en büyük lutufkar himayesine nail 
olanlardan biri de Sakızlı Edhem oldu. 

Ünlü biyograf Mahmud Kemal İnal «Son 
sadırazamlar» isimli eserini hazırlar iken Ha
lil Edhem Beyden babasının hal tercemesini· is
temiş, ve Halil Edhem her ne sebebden ise İb
rahim Edhem Paşanın Sakızlı bir rum mühtedi
si olduğunu gizlemiş, öabasının İstanbula ge
tirilişini şu muhayyel hikaye ile anlatmışdır: 

«Hüsrev Mehmed Paşanın adamlarından Hacı 
Efendi isminde biri Edhemi Karadenizin Ana
dolu· sahillerinden bir yerde bularak 1 yaşında 
olduğu halde Paşanın konağına getirmiş ve bu 
öksüzü paşanın hanımı evlad gibi severek bü
yütmüş idi; Edhem Anadolu sahilinin hangi ta
rafından,_ babasının adını bilmez, yalnız Çerkes 
dağları eteklerinden getirildiğini zan ederdi» 
diyor. M. K. İnal bu hikayeyi kayd ile geçmiş, 
Edhem Paşanın İstanbula Sakızlı bir rum ço
cuğu olarak getirildiği hakikati üzerinde ısrar
la durmuşdur. 

Aşağıdaki satırları Üstad M. K. İnal'ın 

«Son Sadrazamlar»ından alıyoruz: 

«Köleferini ve kimsesiz çocukları konağın

da talim ve terbiye ettirerek yetişdiren, yetiş-

Sakızlı Edhem Paşa 
(Resim: S. Bozcalı) 

dikden sonra bUyük memuriyetlerde kullanıl

malarına delalet eden Hüsrev Paşa onlardan 
Hüseyin, . Ahmed, Abdüllatif ve Edhem isimle
rinde dört çocuğu, bütün masraflarını ödeyerek 
tahsil ettirmek üzere Parise göndermeye ka-

. rar verdi; kaptan paşalığı sırasında idi; <<Oğui

larım» dediği bu dört çocuğu Aynalıkavak 

kasrında İkinci Sultan Mahmuda takdim etti, 
çoçuklar 1830 da Fransız müsteşriklerinden 

Amedee Jaubert ile birlikde bir yelke_nli gemi 
ile Marsilyaya gönedrildi, deniz yolculuğu kırk_ 
gün sürdü. Edhem o sırada 12 yaşında idi. 

«Bu dört çocuğun Parisde çekilmiş (v·e 
üzerinde İkinci Sultan Mahinudun turası bulu
nan) bir resmi vardır. Hüseyin (Hüseyin Pa
şa) topcu feriki (korgeneral) iken İstanbulda 
öldü; Ahmed Breste Bahriye Mektebinde oku
du, (stajını yapar iken) bir Fransız harb. ge
misinde şehid oldu; Abdüllatif erkanı harb mi
ralayı (kurmay albay) iken İstanbulda vefat 
etti. 

«Parise vardıklarında dört · çocuk evvela 
Fransız lisanını öğrenmek için İnstitution Ba,r
bet isimli leyli bir mektebe kaydolundular; 
Edhem 1835 de oradan şahadetname alarak 
Paris Maden Mühendisliği Mektebine girdi, ve 
1839 da bu yüksek okulu sınıfının birincisi ola
r~k bitirdi. 

«Rivayet olunduğuna göre İmparator Ü
çüncü Napoleon, yüksek mekteblerden sınıfının 
birincisi olarak çıkanların şerefine ztyafet ver
meyi itiyad edinrnişdi. O sene Edhem de davetU 
gençler arasında bulundu; İmparator yemek
cien sonra gençleri bir kaç sözle taltif etti; Ed
hem güzel bir cevabı nutuk irad etti, fakat bir 
kelime hatası yapdığmı · farkederek nutkunun 
sonunda özür diledi; Napoleon: - Ben böyle 
bir hatayı bir ecnebi için değil, bir Fransı! için 
de af ederim!.. dedi. · 

«Memlekete döndüğünde miralay (albay) 
rütbesi ile Dari Şurayi Askeri'ye alındı; bir 
müddet sonra Sarıyer Bakır madenine, 1842 
de Gümüş Hacı köyü madenine, 1845 de de 
Kaban ve Ergani madenleri baş mühendisliği
ne tayin edildi; aynı ;vıı içinde İstanbula getir
tilerek Erkanı Harbiye Dairesine alındı, ve 
bir müddet sonra rütbesi mirilivalığa (paşalı

ğa) yükseltilerek 1849 da rika.bı - hümayuna 



Edhem Paşa ile üç arkadaşının Fı·ansadan gönderihniş resimleri. Resmin üstünde İkinci Sultan 
Mahmudun turası; Edhem elinde kitab tutan soldan ikinci çocuktur. 

(Fotoğrafdan Sabiha Bozcalı eli ile) 
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(padişah maiyetine) memur oldu; 1851 de 
mabeyin feriki (korgenerali) oldu, gene padi
şah Abdülmecide Fransızca muallimliği yapdı. 
Mabeyin feriki iken yeni kurulan Encümeni 
Daniş'e (Akademiye) aza oldu (B.: Encümeni 
Daniş); ve yine aza olarak Meclisi Ali Tanzi
mat'a devam etti. Kırım Harbi içinde bazı ira
deleri tebliğ için Kırıma gitti. Harbden sonra 
mabeyindeki hizmetinden af edildi, Meclisi Alii 
Tanzimat azalığinda kaldı. 1856 da sadırazam 

'Mustafa Reşid Paşa tarafından Hariciye Na
zırlığına getirildi, fakat, meslekden yetişme
mişdi, imparatorluğun dış poletikasını çevire
meyeceği görülerek eski vazifesine iade edildi. 

«Sırbistanda (Rusya poletikası güder) es

ki prens Miloşiun entrikaları ile yeni prens 

Aleksandır Karayorgi Bey ile ehali arasında 

anlaşmazlık çıkmışdı, 1858 de bu meselenin 
halli için Edhem Paşa Sırbistana gönderildi, 

vazifesini gereği gibi yaparak (Sırbistanda sü

kuneti tesis etti) . 

«1859 da Ticaret Nazın,· 1861 de Meclisi 
Valiyı Ahkamı Adliye. azası, 1863 de ikinci de
fa Ticaret Nazırı; bir müddet sonra ilaveten 
Maarif ve Nafıa Nazırı oldu; Usütnde üç nazır
lık toplanmış iken aynı yıl içinde Ticaret Na
zırlığı alınarak diğer iki nezaretde kaldı. Fakat 
Ticaret Nazırı Safvet Paşanın Paris elçiliğine 
tayini üzerine Edhem· Paşa da Maarif Nazır
lığınadn ayrıldı, üçüncü defa olarak Nafia ile 
birleştirilen Ticaret Nazırhğina tayin edildi. 
( Abdülaziz devrinde bütün devlet ricali gibi 
huzursuzluğa düşmüşdü); 1866 ya kadar bu ·· 
vazifede kalarak o· tarihde Tırhala Valiliğine 
tayin edildi; 1867 de Yan ya Valisi oldu, 1868 
de Şurayi Devlet (Daıiıştay) azalığı ile lstan-, 
bula geldi, ayni yıl içinde Nafıa Dairesi ikinci 
reisi; 1870 de Divanı Ahkamı. Adliye Nazırı ol
du. (Durnıadan değişen memuriyetlerinde 
maaş istikrarı da yokdu, aylığı kah 500 altına • 
çıkıyor. kah 180 altına düşüyordu).. 1871 de 
Nafia Nazırlığına nakledildi, ve aynı yıl için
de ilaveten Ticaret Nazırı oldu, fakat az sonra 
bu iki nazırlık tekrar ayrılarak Edhem Paşa 

Nafia Nazırlığında kaldı; 1872 de oradan da 
azil edilerek kendisine ayda 100 lira mazuliyet 
maaşı bağlandı; 1873 de tekrar Şurayı Devlet 
azalığına tayin edildi (maaşı 150 lira); 1874 

de Nafia. Nazırı oldu (maaşı 475 lira), 1875 de 

Şurayı Devlete döndü (maaşı 150 lira), 1876 
da Berlin Elçisi oldu (maaşı 490 lira). 

. (1876 da Sultan Abdülazizin tahtdan indi

ülmesi ve Tifrkiye'de meşrutiyetin ilanı üzeri

ne Edhem Paşa, genç Türklerin ve onların li

deri olan Midhat Paşanın nazarında saltanat 
makaamına kesin sadakatle bağlı bir zat idi. 
Beşinci Sultan Muradın üç aylık devrinden 
sonra Osmanlı tahtına oturmuş İkinci Sultan 
Abdülhamidin nazarında ise babasının muhte
rem hocası, tahtının en sadık hendesi idi.}. Ka
sımpaşada Bahriye Nezareti Binasında 1856 
Paris Muahedesini imzalamış devletlerin mu
rahhaslarının iştiraki ile· toplanan İstanbul 
Konferansına, Hariciye Nazırı Sa(vet Paşanın 
Y a n ı n d a O s m a n l ı i k i n c i m u r a h
h a s l ı ğ· ı n a b i z z a t . padişahın a r z u s u 
ile· Berlin Elçisi Edhem Paşa tayin edildi. Asa

bi mizaclı, devletinin haysiyetini gözeten ha
miyetli bir devlet adamı idi; 9 defa toplanmış 
olan bu konferansda mütehakkimane ve hatta 
muhakkirane konuşan yabancı murahhaslara 
hak ettikleri en ağır cevabları vermekte hiç 
teerddüd · etmedi. 

«5 şubat 1876 da Midhat Paşanın azli üze
rine İbrahim Edhem Paşa sadırazam oldu, ve 
ilk O.smanlı Meclisi Mebiusanı 19 mart 1877 de 
o~ıun ~adareti devrinde açıldı, ağır bir matıu
bıyet ıle sone erecek 1877 Türk - Rus. harbi de 
(24 nisan) onun zamanında başladı; fakat Ed~ . 
hem Paşanın sadareti çok kısa, Meclisle ve 
bilhassa mec_lisi reisi Ahmed Vefik Paşa ile 
geçinemedi, koc~ bir devleti ıiarb halinde ida
re edecek celadeti de gösteremedi,. 11 ay 4 gün 
süren sadırazamlığından 11 öcak 1878 de azle
dildi., Devletin eri yüksek siyasi mak~amından 
azledilh-ken padişahdan, hiç bir sadırazama na.: 
sib olmamış bir hususi mektub aldı; İkinci ·Sul
tan Abdülhamid sonsuz güven beslediği Ed
hem Paşaya: ·«Sizin dirayet ve hamiyetiniz, 
devletimize ve bilhassa tarafımıza fartı sada
ka.tınız malumumuzdur. Bu tebeddül sizi pek 
yorgun gördüğümden ve zamanın malum olan 
ağırlığındandır. Her zaman himayei mahsusanı 
altındasınız. Yine bir memuriyetle istihdamınız 
mukarrerdir. İstediğiniz vakitde nezdimize gel
meye mezunsunuz» diye yazıyordu. 
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«1879 da Viyana Elçiliğine tayin edildi; 
1883 yılına kadar orada kaldı. 1883 de Said Pa
şa kabinesinde Dahiliye Nazırı oldu; bu kabi
nenin 1885 de istifasında açıkda kaldı; ayni 
gün Paris Elçiliğine tayin edilmek istendi ise 
de kabul etmedi, 30 lira gibi küçük bir mazuli
yet maaşı bağlandı, ve vefatına kadar bir me
muriyete tayin edilmedi. 19 mart 1893 de · 75 
yaşında vefat etti; Üsküdarda Mihrimah Sul
tan Camii haziresine defnedildi. 

«Edhem Paşa ta.ilin lutfuna mazhar olan 
insanlardandır. Sakızdan esir olarak getirilen 
ve köle olarak satılan bir rum çocuğu olduğu 
halde, hür ve .kibardan kişilerin evladlarına na
sib olmamış saadetlere kavuşdu; bu saadetlerin 
en büyüğü. ·selameti dareyni temin eden dini is
lam ile müşerref olması ve hayatını islam mu
hitinde muazzezen itmam etmesidir. 

«Henüz hayır ile şerri ayırd edemeyeceği 
bir yaşda A vrupaya gönderilmişdi; Paris . gibi 
zevk ve cünbüş cevlangahi bir şehirde hava ve 
hevesi arkasında koşmamış, ilim tahsiline ko
yulmuş, sınıfının birincisi olarak diploma al
mışdı. 

«Kendisini sevmeyenlerin deli diyecekleri 
kadar asabi . idi; fakat irtikaba, irtişaya aslaa· 
tenezzül etmemiş dürüst ve naıiıuskar adamdı. 
Fransızcayı bir münevver fransız gibi konu
şur, yazardı; ve az almanca bilirdi. 

«1869 da Türkiyede bütün ölçülerin aşarı 
usul üzerine ayarlanması için bir nizamname 
hazırlanmışdı ve bu konuda « Yeni mikyaslara 
dair risale» diye yazdığı eseri oğlu Galib Beyin 
imzası ile bastırıp yayınlamışdı; FJdhem Paşa
nın o zamanlar kabul ettiremediği bu usulu 
Türkiyede Cumhuriyet Hükumeti kabul ve 
tatbik etti. · 

«Nafia Nazırlığı zamanında 1873 de Viya
nada açılan milletler arası sergi için « Usuli Mi
mari'i Osma'ni» isimli büyük eseri hazırlatmış, 
bu eser türkçe, fransızca ve almanca üç dil 
üzerine basılmış, türkçe metnini Ahmed Vefik 
Paşa ile birlikde yazmışdı. Yine o sergiye kon
mak üzere «Osmanlı Kiyafeti» (Elibesi Os
maniye) adlı ve vilayetlerdeki. muhtelif halkın 
milli kıyafetlerini gösteren erkek ve kadın r~ 
simlerini havi albümün fransızca metnini, o 
sergide Osmanlı komiseri olan oğlu Osman 
Hamdi Beye yazdırmışdı. Daruşşefakanıiı ku
ruluşuna hizmeti geçmiş, bu okulun laboratuvar 

EDHEM PERTEV' 

!arına ilk ders aletlerini tedarik ve hediye et
mişdi; ve nihayet dört oğlundan üçü, İsmail 
Galib Bey, Osman Hamdi Bey ve Halil Edhem 
Eldem Türk ilmine, irfanına, sanatına büyük 
hizmetlerde bulunmuş simalar olmuşlardı» (B.: 
Galib Bey, İsmail; Hamdi Bey, Osman; Eldem, 
Halil Edhem). 

EDHEM PAŞA SOKAĞI - 1934 Beledi
ye Şehir Rehberine göre Üsküdarın İhsaniye 
semti sokaklarından; Çatmacılar Sokağı il'e 
Tunus bağı Caddesi arasında uzanır; Büyük 
Mustafa Sokağı ile kavuşağı vardır (1934 B. 
Ş.R. Pafta 27 /İhsaniye); yerine gidilip şu sa
tırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit edile
medi (Temmuz 1967). 

EDHEM PERTEV BEY - Ünlü eczacı; 
aşağıdaki hal tercemesini İbrahim Alaeddin 
Gövsanin «Türk Meşhurları» adındaki eserin
den alıyoruz: «Memleketimizde ilk tıbbi mus
tahzarat meydana . getiren eczacılarımızdan· 
aslı Tırnovalıdır, 1871 de doğdu, 1895 de ecza~ 
cılık diploması aldı; eczacılık gayrimüslimlerin 
elinde iken Hamdi Beyden sonra (B.: Hamdi 
Bey, Ahmed) Türklerden İstanbulda eczahane 
açan odur; anasından kalan evi satarak Ak
sarayda hala adını taşıyan eczahaneyi açnuşa 
dır. Mealeğine Türk gençlerinden kalfa yetiş-

Eczacı Edhem Pertev Bey 
(Resim: s. Bozcalı) 
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tirm~k suretiyle hizmet ettiği gibi, o zamana 
kadar en basiti bile A vrupadan gelen bir takım 
mustahzaratı kurduğu laboratuvarda yapmak 
suretiyle de memlekete faydalı olmuşdur; ilk 
mustahzarı «Pertev Kuvvet Şurubu»dur. Bi.r 
aralık Almanyaya giderek mesleğine dair ted
kiklerde bulunmuş, ve dönüşünde laboratuvarı 
bir ilaç fabrikası haline getirmiş, mustahzar
larını çoğaltmışdı; 1923 de vefat etti». 

Bu değerli adamın hayatı hakkında şanına 
layık tafsilat ile bir hal tercemesini tam yetki ile 
kaleme alacak bu ansiklopedinin aziz dostların
dan Naşid Baylav'ın hastalığı bizi o kıymetli 
notlardan mahrum kılmışdır. 

EDHEM PERTEV ECZA.HANESİ 
Türk eczacılar tarafından açılmış ilk ecza.ha
nelerden biri; adını kurucusu sahibinden almış
dır (B. Edhem Pertev Bey). Kurulmuş, öyle 
tahmin ediyoruz ki sermaye azlığından kapan
mış, sonra Edhem Pertev Beyin servet sahibi 
arkadaşlarından Eczacı Hasan Nafiz Beyle bir 
ortaklık tesis etmesi ile 1897 de tekrar açıl

mışdır; bu münasebetle devrin gazetelerinden 
Tercemanı Hakikatde şu yazı çıkınışdır: 

«Aksarayda tramvay merkezinin ilerisin
de 188 numaralı dükkanda bulunan Eczahanei 
Edhem Pertev bu kerre meşahiri Etıbba.dan 
Naf ız Paşa hazretlerinin mahdumu Hasan Bey 
ile müştereken yeniden küşad edilecekdir. Ce
miyeti Tıbbiyei Mülkiyece muamelei lazimesi 
derdesti icra bulunan mezkur eczahanenin bir 
kat daha mükemmel olarak önümüzdeki cu
martesi günü tekrar küşaci edileceği haber alın
mışdır. Hasan Bey ve Edhem Pertev Efendi 
Mektebi Tıbbiyei Mülkiyeden şahadetname 

(diploma) almış ve eczacılık fenninde meleke 
kesbetmiş muktedir, zeki faal gençlerimizden
dir, teşebbüslerinde muvaffak olmaları temen
ni olunur» (Tercemanı Hakikat, 29 aralık 

1897). 

Bu ortaklığın uzun sürdüğünü zan etmiyo
ruz. Edhem Pertev Beyin yapdığı krem, diş 

macunu, kolanya suyu gibi şeylerle mali vazi
yetini düzeltmesi, hatta zengin olması, ve Ha
san Nafiz Beyin de Kadıköyünde bir eczahane 
açması üzerine iki arkadaş meslekdaş işlerinde 
istiklali tercih etmişlerdir. 

Yıllarca yıllarca sonra Edhem Pertev Ec
zanesi Aksaraydan Beyoğluna nakledilmiş, ve 

orada iken kapanmışdır. Kapandığı tarih .tes
bit edilemedi. 

Bilhassa kremleri o kadar şöhret bulmuş 
idi ki, zamanımızda hala, cild taraveti için kul
lanılan kremlere «Krem pertev» adı alem ol
muşdur; bilhassa yaşı kırkın üstünde olanlar: · 
«Bir krem pertev var!..» derler., (1967). 

Bürhaneddin . OLKER 

EDHEM REİS - İkinci Sultan Al:!dülha
mid devrinin namlı tulumbacılarından; Üskü
dar Dairelilerdendir; reisliği de o sandıkdadır; 
hayatı hakkında bilgi edinilemedi. 

Bibl.: Vasıf Hiç, Not. 

EDİB EFENDİ (Süleyman) - Onsekizin
ci asır şairlerinden, İstanbullu, Abdullah Ağa 
adında birinin oğludur, sadırazam Nevşehirli 

Damad İbrahim Paşanın kapusundan yetişmiş,. 
bir ara bu büyük vezirin kitabcılığını yapmış 
idi· hicri 1134 (M. 1721-1722) de Divanı Hü-, 
mayun kalemi katibliği ile çırağ edildi. ~ir bey
ti: 

dı. 

.\şık neler 'çeker rehi aşkında ey Edib 
Vasıl olanca menzili kasrı visaline 

Hayatı hakkında başka, kayde rastlanma-

Bibl.: Salim, Şuera Tezkiresi. 

EDİB EFENDİ (Rüsômatemini) - Ge
çen asrın ikinci yarısında yaşamış · osmaniı 
devlet adamlarından; maliye kaleminden yetiş-· 
miş, defterdarlıklarda bulunmuş dürüst, bilgi-· 
Ji, kibar bir zat idi; Tuna Vilayeti defterdarı 

iken 1872 de maliye müşteşarı, 1873 de Şurayı 
Devlet azası, sonra Defteri Hakaani Nazırı;, 

Divanı Muhasebat (Sayıştay) reisi, 1879 da 
Maliye Nazırı oldu. En uzun memuriyetini Rü
sumat Eminliğinde yapdığı için bu unvan ile 
anılırdı. 1888 de vefat etti. Boğaziçinde Kan
dillide Akıntı Burnundaki yalısı, zamanımızda 
sayısı çok azalmış eski ahşab Türk yalılarının 
en eskilerinden biridir. (B.: Edib efendi yalısı). 

Haluk Y. ŞEHSÜVAROĞLU 

EDİB EFENDİ (Tophi.neli) - Asker res
samlardan, batıdan gelen Türk resim sanatının 
öncülerindenı doğum ve ölüm tarihleri bilinmi
yor; 1856 da Mühendishanei Berrii Hümayun-. 
dan topcu zabiti olarak çıkmış, binba~ı rütbesin
de ve 5. Ordu hizmetinde iken Şamda ölmüşdür. 

Bibl.: P. Boyar, Türk Ressamları. 
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EDİBEFENDİ Y ALiSi Boğaziçinde 

Kandillide Akıntıburnuda lebi deryada zama
nımızda sayısı çok azalmış eski ahşab Türk ya
lılarının en eskilerinden biri; ne zaman yapıldı
ğı bilinmiyor, her halde 1850 den ônce inşa 

edilmiş olacakdır; ilk sahibinin Muammer Pa
şa olduğu söylenir, ondan Kani Paşa, Kani Pa
şadan da 1887 de Rüsuma.temini Edib Efendi 
rlatın aimışdır Edib Efendi yalıyı eski şeklini 

hiç bozmadan tamir ettirmiş, zamanı!1ın en gü
zel eşyası He döeşltmiş, fakat içinde bir yıl bile 
oturamayarak 1888 de vefat etmişdir. 

Yalı, Vaniköy tarafında Selamlık kısmı, 

Kandillf tarafında Harem kısmı olmak üzere, 
iki bölüktür. İki bölük de birbirine alt ve üst 
katlardan, uzun koridorlarla bağlanmıştır. Ay
nı zamanda Harem köşesinden Selamlık köşe
sine kadar, oda ve salonlara, kapılarla birbiri
nin içinden geçilmektedir. Bütün kapılar açıldığı 
vakit, yalı bir başından diğer başına kadar gö. 
rülebilir. 

Yalının karakteristik taraflarından biri 
de, Harem ve Selamlık kısımlarında, birbirine 
mütenazır olan büyük taşlıkla, bunların üstün
deki beyzi sofalardır. 

Taşlıklar, eski Boğaziçi mimarisinin geniş, 
ferah ve serin manzarasını tamamen. muhafa
za etmektedir. İki tarafındaki pencerelerle bah
çeden ışık almakta ve diğer taraftaki uzun ko
ridoru aydınlatmaktadır. 

Taklışlarda, iki büyük ahşap sütunlu tek 
ve yayvan bir merdivenle bir sahanlığa, ora-

.. 
<lan da çift taraflı bir merdivenle üst kata çı
kılmaktadır. Harem kısmının üst katındaki 
beyzi sofadan setli bahçeye çıkılan bir kapı 

vardır. Bahçe üz~rindeki odalar . da, çiçeklere 
ve yeşilliklere açılan bol pencereleriyle, eski 
karakterini muhafaza etmektedir. 

Binanın asıl cümle kapısı, Selamlık tara
fındadır. Buraadn Selamlık taşlığına girilmek
te ve Mabeyne açılan bir kapıdan Hareme geçil- · 
mektedir. 

Selamlık dairesinde, aşağıda beş oda, bod
rum katında beş bölme ve ve üst katta dört 
oda, iki salon, bir büyük sofa vardır. 

Selamlıkta, tavanları yaldız nakışlı ve 
süslü salonlara daha fazla yer verilmiştir. Ta-. 
van nakışları arasına, 1887 tarih~nde yapılan 
tamir sırasında, bazı tablolar da resmolunmuş
tur. Selamlık salonlarının yerleri parkedir. 

Harem tarafında, üst katta sekiz oda, bir 
salon, bir sofa, alt katta bir dehliz üzerine üç 
oda ve zemin katında da üç oda ile bir hol mev
cuttur. 

Yalının biri Haremde, diğeri Selamlık ta
rafında olmak üzere, kayaların kase gibi oyul
masiyle vücuda getirilmiş iki sarnıcı vardı. Se
lamlık sarnıcının önünde, 1179 (M. 1765 - 1766) 
senesinde Mehmed Paşa ruhuna yapılmış bir 
çeşmenin . kitabesi mevcuttur. 

III. Selim zamanında tutulmuş bir bostan
cıbaşı defterinde ise, Akıntıburnu yalısı civa
rında bir yerde, Mehmed Paşa oğlunun bir sa
h;lhancsi bulunduğu kayıtlıdır. 

Kandillide Edib efendi yalısı 

(Resim: s. Büyükerbil) 
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II. Mahmut devrinin diğer bir bostancıba
şı defteri ise, bu mahalden, «Şadilerin sakin ol
duğu Akıntıburnu» diye bahsetmektedir. 

XIX. asrın başında, muhtemelen bir İtal
yan sanatkarı tarafından yapılmış olan bir Bo
ğaziçi panoramasında, Edib Efendi Yalısının 

yerinde, cümle kapısı cephede, ortada olan iki 
katlı, yayvan yalı görülmektedir. 

Edib Efendinin vefatından sonra iki oğlu 

arasında taksim edilen yalının bugün sadece 
Harem kısmı verese elinde bulunmaktadır. 

Edib Efendi Yalısı, Boğaziçinin, muhafaza 
edilnıesi gereken, eski, güzel binalarından };>iri
dir. 

Haluk Y. ŞEHS-OV AROÖLU 

EDİBOĞJ;,U (Afife) - Değerli kadın ses 
sa~atkarlarından, bu satırların yazıldığı sırada. 
İstanbul Radyosunda okuyordu (1967); 1924 
de Eskişehirde doğdu, Hasan Fehmi Bey adın
da bir zatin kızıdır, annesinin adı Nuriye Ha
nımdır. Ankara Mimar Kemal İlk Okulunda 
okudu, 1939 Ankara Kız Lisesini bitirdi ve 
1940 da Ankara Radyosuna intisab etti. O ta
rihden bu yana Ankara Radyosunda, sonra İs
tanbul Radyosunda değerli bir ses sanatkarı 
olarak çalışmaktadır. Baki Süha Ediboğlu ile 
evlidir ve bir kız bir oğlan iki evlad sahibidir 
(B.: Edibc:iğlu, Baki Süha)·; zevci ile birlikde 
Fransa ve İngiltereye gitti. Sanat hayatının dı
şında, ağır mutfak işlerine varınca uğraşan 
hakiki bir hanımefendidir. 

Bibi.: Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

EDİBOOLU (Baki Süha) - Şair, gazete
ci, radyo yöneticilerinden; 1915 de Antalyada 
doğdu, Ahmed Edib Bey adında bir zatın oğlu
dur, aıp:ıesinin adı Remziye Hanımdır; Antal
yada Maderi Vatan İlk Okulunda (1926), An
talya Orta Okulunda (1930) okudu, 1934 de 
İstanbulda Harbiye Lisesini bitirdi ve gazete
cilik hayatına atıldı; Tan Gazetesinde (1934 -
1935), Akşam Gazetesinde (1935 :- 1936) ve 
Cumhuriyet Gazetesinde (1936 - 1940) çalişdı. 
Basın ve Yayın Genel Müdürlüğüne iııtisab 
cd_erek bu genel müdürlüğün muhtelif · seksi
yonlarında çalışdı; Ankara, İzmir ve İstanbul 
radyolarında spikerlik, raportörlük, şeflik, tem
silcilik, müdürlük yapdı. 

Kıymetli ses sanatkarı Afife Hanımla ev-

lidir. (B.: Ediboğlu, A.fife); Ayşe (Doğumu 

1943) ve Fatih (doğumu 1952) adında iki ev
ladı vardır. İstanbul Gazeteciler Cemiyeti, Türk 
Edebiyatcılar Birliği, Yahya Kemali Sevenler 
Cemiyeti, Beşiktaş Spor Kulübü üyesidir. Fut
bol, kürekcilik, dağcılık sporlarını sever. Çiçek 
yetiştirmeye meraklıdır. Mesleği icabı Alman
ya, İtalya, Fransa ve İsviçreye gitmişdir; 1952 
de BBC radyosunda staj görmek için, 1955 de 
de televizyon taibikaatı için Londrada .bulun
muşdur; İngilizce ve Fransızca bilir;. Kitab ha
linde yayınlanmış eserleri şunlardır: «Cenub» 
(Şiirler, 1942), «Sel Geliyor» (Hikayeler, 
1943), <<Falih Rıfkı Atay Konuşuyor» (Tahlil 
ve Biografi, 1944), «Gece Yağmuru» (Şiirler, 

1947), «Türk Şiirinden Örnekler» (Antoloji, 
1944), «İşaret» (Şiirler, 1953), «Karanlıkda 
Geçen Gemiler>> (şiirler, 1958), «Meşhur Türk 
Bestekarları» (Tarih ve Biografi, 1961). 

Şiir diline örnek olarak bir parça alıyoruz: 

SIR 

Nerede bitiyor bu sonsuz sefer, 
Bu güller, bu havuz ve bu akşamlar? 
Açmıyor sırnnı bana çiçekler, 
Akıyor Allaha doğru bir rüzgar .. 

Emiyor· beynimi bin türlü heves, 
Sarsıyor omzumu gizli bir merak, 
İstiyor benimle istiyor her ses, 
O güne, o yere, o sırra çıkmak. 

İçmiş gibi geceyi bir yudumda, 
Göğün magrur bakışlı bulutları. 
Ber.se bu sabah üşüyen ufkumda, 
Gözlüyorum o sarhoş haydudları. 

Nerede görünmeyen o ince renk? 
- Bir kadehe boşalmış ıslak sesi -
Ömrümü .. dolduran hava, su, çiçek 
Nerede, n'oldu o sükutun annesi ... 

Bibi.: Km Kimdir Ansiklopedisi; S. Batur, Ye
ni. Şiirimiz. 

EDİRNE KAPUSU - İstanbul şehrini 
kuşatmış Bizansdan kalma kale duvarının Ye
dikulc ile Ayvansaray arasında uzanan kara 
parçası fü:.erindeki on büyük kapudan biridir; 
bu on kapu Yedikuleden Ayvansaraya Yaldızlı 
Kapu, Yedikule Kapusu, Silivri Kapusu, Mev
levihane Kapusu, Top Kapusu, Sulukule Kapu
su, Edirne Kapusu, Konstantin Kapusu (Fetih
den zamanımıza kadar örülüdür) , Eğri Kaeu, 
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Ayvansaray Kapusudur (Bütün bu isimlere 
bakınız). 

Edirne Kapusu adını, kadim İstanbul -
Edirne yolunan bu kapudan başlaması dols.yı
sı ile almışdır, zamanımızda Edirne yolu Top 
Kapusundan başlar. 

Celal Esad Arseven «Eski İstanbul» isim
li eserinde Edirne Kapusu için şunları yazıyor: 
«Kapular hakkında eski müverrihlerin verdik
leri isimler birbirine karışmışdır. Harisyos, Ha
risi veya Mi:ryandri, veyahud . Polyandri, yani 
Edirne Kapusunun mevkii hakkında pek çok 
yanlışlıklar edilmişdir. Bazıları Harisyos, Ha
risi Kapusunun bizim Eğri Kapu dediğimiz ka
pu olduğunu söylerse de bu kapu bugünkü 
Edirne Kapusudur». 

Aşağıdaki satırları Erdem Yücelden alı

yoruz: « (İstanbul şehrini kuşatmış olan kale 
duvarları IV. yüzyıl başında Büyük Konstan · 
tin (303-337) zamanında yapıldı. Şehir kara 
tarafınd,an sür'atle büyüdü; kale duvarları dı
şındaki yeni mahalleri de şehir içine almak için) 
İkinci Teodosyos ( 408-450) Marmara denizi 
kıyısındaki surları Samatyadan Yedikuleye ka
dar uzattı ve Yedikuleden Haliç yalısındaki Ay
vansaraya kadar da yeni ve daha kµvvetli bir 
kara suru inşa ettirdi. tstanbulun bu yeni kara 
kale duvarında büyükfü küçüklü 400 den fazla 
burc (kule) ve yine büyüklü küçüklü 50 kadar 

. kale kapusu bulunuyordu. Bu kapuların arasın
da en önemlilerinden biri de Edirne Kapu~udur. 
İnşasından a zsonra 44 7 dtpreminde ağır hasar 
görmüş ve hemen yeniden yapılmışdır. Bu ta
rihden sonra da kale duvarlarının ve bu arada 
Edirne Kapusunun devamlı tamir görmüş ol
duğu yer yer rastlanan kitabelerden öğrenil

mektedir. 

«Edirne Kapusu, Top Kapusu ile Eğri 
E:apu arasındadır; Top Kapusuna olan mesa
fesi. takriben 1250 metre, Eğri Kaputla Tek
fur _Sarayımı olan mesafesi de takriben 65') 
metredir. 

«Kuvvetli bir silme ile · çerçive içine alın

mış olan bu kapunun gövde yüksekliği 77 met
reyi bulmaktadır. 

«Asıl kapu dehlizinin (geçidinin) üstü bir 
tonoz ile örtülmüşdür; tonoz, horasan harçlı 

pizans tuğlasından yapılmışdır; tonozun şehir 

tarafındaki kısmı yıkılnuşdır. Dehlizin (geçi
din) yan duvarları kesme blok taşlarla örül
müşdür ve dehlizin iki yanına taşdan iki seki 
(peyke) ilave edilmişdir» (Erdem Yücel). 

Edirne Kapusunun şehre bakan yüzünde 
Türkler tarafından konmuş üç kitabe vardır. 
Sol tarafta yukarda altı beyitlik manzum kita
be ( dört satır üzerine üçer mısra olarak yazıl
mışdır) ziyaretimiz tarihinde göz kudreti ki
fayetsizliğinden okunamadı, okunmuş metni 
de bulunamadı. Sağ tarafdaki iki kitabeden bi
rinde «La ilahe illallah, Muhammed Resulul
lah», diğerinde de «Ya Allah, Ya Muhammed» 
yazılıdır; bu sonuncu kitabenin yanında da du
vara bir taş gülle asılmışdır. 

Kapunun içinde de taş topuzlu bir gürz 
(bozdoğan) asılıdır. Tesbit edilemeyen bir ta
rihde, belki de fethi müteakib konmuşdur. 

Kapunun şehir dışına bakan yüzünün ka
pu a,lınlığında dört kartuşlu bir kitabe vardır, 
aynı sebeble bu kitabe de okunamadı ve okun
muş metni buluriamadı. Kapunun bu yüzünde 
sağ tarafa, İstanbulun Türkler tarafından 500. 
fetih yılı törenleri arasında İstanbul Fethi 
Derneği tarafından gaayetle büyük mermer bir 
plak konmuşdur; üz~rindeki yazılar şunlar

dır; üstde eski harfler ve sülüs hat ile ayeti 
kerime: 

İnn~ Fetahnaleke Fethan Mübina 
altında la.tin harfleri ile ayetin tercemesi: 

Biz sana bir fethi mübin açdık 
Onun altında la tin harfleri ile: 

Hicretin 20 Cemaziyel üla 887 ve miladın 29. ma
yıs 1453 Salı sabahı bu civarda açılan gedikden Fa
tföin ordusu İstanbula giı'mişdir; İstanbul _Fetih 
Derneği 1953. 

Yine o tarihlerdedir ki Edirne Kapusu_; tu
luat tiyatroları dekorlarına benzeyen _kepaze 
bir restorasyon tecavüzüne uğramışdır; harab 
kapunun üstüne kesme taş ve tuğla ile . kale 
dişleri yapılmış ve kapu yanındaki bedenin bir 
kısmı de yine göstermelik ayni şekilde yenilen
mişdir. Bizce hazin ve gülünç, yukarda ela kay
dettiğimiz gibi demagojik bir kepazelikdir; ta
rihi kapunun harab vekaarı ve azameti zedelen
mişdir. 

Fatih Sultan Meh:m.ed tarafından İstan
bulun muhasar~sı ve fethinde, Türk askerle
rinin şehre kale duvarlarında topların yıkdığı 
gediklerden girdiği ve sonra kale kapularının 
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r..çıldığı, Türk Ordusuna iik açılan kapunun da 
Edirne Kapusu olduğu söylenir. 

Tanzimatdan önceki devirde İstanbula ge
len fevkalade elçiler şehre Edirne Kapusundan 
aiımr ve bu vesile ile mükellef bir alay düzerı
knirdi. Kara yolu ile gelen A vıısturya elçileri 
ıçin Edirne Kapusundan giriş tabii görülür; 
fakat deniz yolu ile gelen Fransız, İngiliz, Ve
r.edik elçileri de bu geleneğe tabi tutulurdu; 
önce Galataya çıkariar, sonra alayla Halic et
rafını dolaşarak İstanbula Edirne Kapusundan 
girerlerdi. Anadolu üzerinden kara yolu ile ge
len İran elçileri için de aynı protokol tatbik 
edilirdi, onlar da Üsküdardan Beşiktaşa geçi
ri"ir ve ordan Halic dolaştırılarak Edirne Ka
pusuna getirilirdi. Naima hicri 1028 (M. 1618, 
!kinci Sultan Osman devri) Kasım Han adın
daki İran elçisi için şunları yazıyor: « .. Yüz 
yük ipek ve dört fil ve bir gergeden ve . bazı 
hediyeleri ile Üsküdardan Beşiktaşa geçüb mü
kellef alay ile Edirne Kapusundan girdi..». 

Ünlü yazar Hüseyin Rahmi «Hayatdan 
Sayfalar» isimli uzun hikayesinin ilk yaprakla
rında Edirne Kapusunun İkinci Sultan Abdül
hamid devri sonlarındak halini şöylece tasvir 
ediyor: 

«İstanbulun Edirne Kapusu, kale duvarı
nın içine oyulmuş üstü tonos, zemini mustatil 
bir geçiddir. Bu geçidin iki yanı boydan boya 
sedir gibi uzatılmış, eni arşından az fazla, taş
dan Hd peykeye benzer. İsmi kapudur, iri iri 
rivilerle saç kaplı, aşı boyalı, paslanmış bu iki 
ağır kanadın açılıp kapandığını hemen gören 
yokdur. Üst sökenin üzerinde iri çivilerle du
vara asılı sapı demir başı taş, hemen yirmibeş 
otuz santimetre kutrunda bir topuz vardır. Zel
zeleden evvel (1891: depremi) bu topuzlar üç 
dört aded imiş, diğerleri" kaldırılarak -nümune
lik bir da.ne bırakılmış. Tonosun üçde bir kıs
mı zelzelede göçmüş, yarası tamirsiz terk edil
miş. 

«Bu topuzlar hakkında rivayetler vardır. 
Birine göre bunları Hazreti Süleyman aleyhüs- ·· 
selam Kanuni Sultan Süleymana hediye olarak 
göndermiş. Diğer rivayete göre devlerle olan 
kanlı bir muharebe neticesinde Cenevizliler ta
rafından devlerden alınmış. Topuz rivayetleri
nin hepsi bir efsane kitabı olur; her birinde bir 
isim, hazreti Ali'nin, Yavedud, Baba Cafer, 

Emir Buharı ve Yuşa Nebinin isimleri geçer. 
Mezarlıkların karanlık komşuluğunda yaşa

yan bu taraf halkı, manevi zatlardan hiç birini 
gücendirmemek için, müslüman, gayri müslim, 
putperest, büyük vak'alara karıştırdıkları isim
lere birer hazretleri ilavesine üşenmezler. 

«Topuzun üstündeki duvar sathına yirmi 
otuz aileye yuva olacak tahta güvercinlikler 
yaptırılmış. Bu yuvacıklar tamamiyle dolmuş-. 
Her sene artan bu ailelerin fazla efradı kagir 
kemerin bütün deliklerini, kovuklarını istila 
etmişler. Bir kaçını daima, topuzun sapı yahud 
güllesi üzerinde tarihi bir remiz gibi kabarmış, 
düşünür veya uyur görürsünüz ... » (H. Rahmi, 
Hayatdan Sayfalar). 

Hüseyin Rahminin bahsettiği güvercinlik
ler 1967 yılı kasımında yerinde duruyordu; fa
kat güvercinler yokdu. (B.: Edirne Kapusu 
Kapu İçi Kahvehanesi). 

Bürhaneddin OLKER 

EDİRNEKAPUSU - İstanbulun meşhur 
semtlerinden; Fatih İlçesi sınırı içindedir; adı
nı, Bizansdan kalma kale duvarlarında Edir
ne Kapusu denilen kapudaİı almışdır, aynı ka:
punun -sur dışı etrafı da, semtin, Eyyub İlçesi 
sınırı içined ikinci parçasını teşkil eder (B.: 
Edirne Kapusu Dışı). 

Semtin sur içi kısmı 1934 Belediye Şehir 
Rehberinin 7 numaralı paftasına göre Fatihin 
Kar;ıgümrük Nahiyesinin Kaalt'iye, Atik Ali 
Paşa ve Hatice Sultan mahallelerini ihtiva 
eder. Semtin sur dışı kısmı da, aynı rehberin 
9 numaralı paftası.na· göre Eyyubun Topçular 
ve Fethi Çelebi mahalleleri eteklerinde uzanır. 

Bir kenar semt olan Edirnekapusunu Fati
he, dolayısı ile şehrin içine bağlayan a.na yol 
Fevzi Paşa Caddesidir. 

Çok eskiden Eminönü, Bağçekapusu, Sir
keci gibi şehrin faat ticari bölgesinden Edirne
kapusuna gitmek hayli güç bir iş idi. Bu semt
de oturan esnafın sabahları alaca aydınlıkda 
evlerinden çıkıp yola düzülmesi gerekirdi. Ata 

. binme ruhsatları olan kimseler de atla gidip 
gelirlerdi. XIX yi.iz yılda ~ira ile tutulur sürü
cü beygirleri, kira arabaları vardı, asrın sonuna 
doğru tramvay hattı döşendi. Şehirde otobüsler 

. işletilmey~_ başlayınca Edirnekapusu sakinleri 
biraz daha rahatladı. Zamanımızda Edinekapu-
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su şehrin merkezine troleybüs, otobüs, taksi 
otomobiler ve dolmuş yapan taksi otomobillerle 
bağlanmış bulunuyordu. 

1 

I' 

1 ! 

Bürhaneddin OLKER 

EDİRNEKAPUSU CAMİİ - İstanbulun 
bir kenarında, fakat hakim bir noktasında, 
İkinci Teodosius Surları yayında, surlarda 
Edirne Kapusu diye anıla gelen kale kapusunun 
da yakınında bulunan bu camii, Kanuni Sul
tan Süleymanın kızı ve sadırazam Rüstem Pa
şanın zevcesi Mihrimah Sultan adına Mimar 
Sinan inşa etmişdir. 

Hadikatül Cevami şunları yazıyor: «Ban.i
yesi olan Kanuni Sultan Süleymanın kızı Mih
rimah Sultanın bir camii de Üsküdar İskelesin
dedir. Edirnekapusundaki bu camiin iki medre
sesi, bir mektebi, çifte hamamı ve içinde mah
fili hümayunu vardır. Mektebin bitişiğinde bir 
ali türbede ✓bazi yakınları ile sadıazam Ahmed . 
Paşa medfundur ki (ölümü H. 988, M. 1590) 
Rüstem Paşanın damadıdır; Mihrimah Sultan 
Rüstem Paşanın zevcesi olup H. 965 (M. 1557) 
tarihinde vefat etmiş, babası Sultan Süleyma
nın türbesine defnedilmişdir. Mektebin pence
resi önünde açıkda «Hilyei Peygamberi»yi yaz
mış olan Hakaani Mehmed Bey medfundur ki 

Rüstem Paşanın keri
mezadesidır, sadırazam 

Ayas Paşanın da akra
basıdır, 1015 (M. 1606 
-1607) de vefat etmiş
dir, kabir taşında yazı 
yokdur; camiin harem 
duvarı içinde İstanbul 
fethi gazilerinden biri 
medfundur ki ziyaret 
olunur. Bu camiin mina
resi yüz sene kadar ev
vel bir zelzelede zedelen
miş, üstden 18 basamak 
yeri yıkılarak geri ka
lan kısmı ile iktifa edil
mişdir. Mahallesi yok
dur>> (B.: Mihrimah 
Sultan; Üsküdar Mih
rima;h . Sultan Camii; 
Ahmed Paşa, Arnavud, 
cild 1, sayfa 402; Meh
med Bay, Hakaani). 

Edirnekapusu Camii 
(Resim: Tekin Gökçen) 

Klasik tarzdaki bu 
camiin kitabesi elimize 
geçmediğinden, inşa ta
rihi olarak kat'i bir ra
kam veremiyoruz. Fa-
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kat bazı sanat tarihçileri camiin Mihrimah 
Sultanın ölüm tarihi olan H. 965 (1557) den 
sonra kocası Rüstem Paşa tarafından yapıl

dığını iddia ederler. Celal Esad Arseven, H. 
957 - 963 ( 1550 •· 1555) yılları arasında inşa 

0dildiğini kabul eder. · ( Celal Esad Arseven, 
Türk Sanatı Tarihi). 

Ernest Mamboury de kaydı _ihtiyatla aynı 
tarih üzerinde durmaktadır. (E. Mamboury, İs
tanbul - Rehberi Seyyahin) 

Camiin, 1910 yılında geçirdiği tamirleri 
hesaba katmıyan ve sadece tezyinatı üzerinde 
duran Ernst Egli ise 1543 - 1546 tarihlerini or
taya atar. (E. Egli, Sinan). 

Albert Gabriel de bu mesele üzerinde kat'i 
bir tarihden kaçınmakla beraber, camiin Mih-. 
rimah Sultanın 1539 daki düğününün hemen 
akabinde yapılmış olduğunu söyler. (A. Gab
riel, Les Mosquees de Constantinople). 

· İnşa tarihi üzerinde kati bir rakamı tes-. 
pit edemediğimiz camii için, XVI. yüzyılın or
talarında yapılmışdır demek doğru olur. 

,Mimar Sinan burada · Üsküdar Mihrimah 
Camiinde gördüğümüz iç mekanı genişletmiş 
ayrıca merkezi kubbeyi kuzeyden destekleyen 
yarım kubbeyi de · ortadan kaldırarak yepyeni 
bir plan şemasını karşımıza çıkarmıştır. 

Edirnekapusu Mihrimah Camii avlusu
na, cadde seviyesinden yüksek oluşu dolayısiy
la bugün medrese odalarının bir kenarındaki 
küçük yapı blokunun altındaki merdivenden 
çıkılaırak girilmektedir. Kare bir plan şekli 

Edirnekapusu Camii 
( Plan - kroki: Ömer Tel) 

gösteren, üzeri kubbeli bu küçük yapınm biri 
Fevzipaşa caddesine diğeride avluya bakan kü
çük birer penceresi ile kapısı bulunmaktadır. 

Bir dereceye kadar Mesih Paşa ve Kadırgadaki 
Sokullu Mahmed Paşa camilerinin avlularına 
benzeyen avlu, üç taraftan revaklarla kuşatıl
·mıştır. Baklava· başlıklı, mermer sütunlara is
tinat eedn revakların arkasında yirmi medrese 
odası bulunmaktadır. Kare planlı, üzederi kub
beli bu küçük medrese odalarında kubbeye ge
çiş pandantiflerle sağlanmıştır. Üst örtü sis
teminde de inşai malzeme olarak tuğla ve hora
san harç bir arada kullamlmıştır: 

Odaların revaka açılan dikdörtgen s9ğeli, 
demir çebekeli birer penceresi ile kapuları bu
lıınmaktadır. İç kısımlarında ise ocak ve bunun 
iki yanında birer pencereleri vardır. 

Avlunun pek kullanılmamakla beraber di
ğer üç kenarında bulunan kapulardan · gelen 
taş döşeli yollar ortada şadırvanda birleşmek
tedir. 

Onaltı ince baklava başlıklı mermer sü
tunun taşıdığı şadırvan geniş saçaklı üzeri kur
şun kaplı ahşap bir çatı ile örtülüdür. Su haz
nesinin tamamen Sinan devrine ait orjinal hu
susiyetler gostern:iesi, bu kısmın XVI. yüzyıla 
aidiyetini gayet kesin olarak ortaya koymak
tadır. 

Avlu zemınıne nisbetle biraz yüksek olan 
camiin son cemaat yeri, dördü mermer dördii 
granit sekiz sütunun taşıdığı, sivri kemerli ye
di kubbeden· meydana gelmiştir,· .A,.ynı zaman
da hem camiin beden duvarlarınii, hem de bir
birlerine demir gergiler ile bağlanan bu si.itun
lar stalaktitli başlıkları ile dikkat çekici görü
nüşe sahipdirler .. Son cemaat yerinin sağ ve 
solunda yan mahfillere geçişi sağhyan geomet
rik geçmelerle tezyin edilmiş kündekari birer 
kapu ile camiin minaresi yer almaktadır, .Bun
dan başka burada bulunan çok veçheli iki mih
rap nişi stalaktitli olarak nihayete erer; 

Biraz yüksek tutulan orta kubbe ile bera
ber bir kavis meydana. getiren çatı kornişinin 
belirttiği portal, büyük sivri kemer içerisinde, 
dikdörtgen sögelidir; baklava motiflerinden 
';baret friz de bunu üç taraftan kuşatır. Mev
cud olmıyan kitabe boşluğu üzerinde üçgen 
bir alınlık ile bunu sınırlayan stilize palmet ve 
rfımilı;ır cli.kkat ~ekici bir kompozisyonu mey-
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dana getirirler. Ayrıca portalin içerisinde iki 
mihrap nişi ile dış köşede bunu sınırlayan alt 
ve üstü kum saati motifli iki sütuncuk bulun
maktadır. 

Oldukça ferah ve aydınlık olan camiin iba
det salınım örten merkezi kubbe, dışarıdan çok 
veçheli köşe payeleri arasına atılan kemerler 
vasıtasıyla taşınmakta olup bunlar aynı zaman
da ağırlık kulesi vazifesini de görmektedir. 
Kubbe ağırlığının bu şekilde karşılanmış oluşu 
duvarlara bol miktarda pencere açılma imka
nını vermiştir: Kubbe intikali geniş pandantif
ler ile sağlanmışdır; bunların üzerinde de, yük-. 
sek pencerelerin bulunduğu bir kasnak görü
lür. Ayrıca kubbe kasnağı dışarıdan, nisbeten 
meyilli payandalarla desteklenmiştir. 

Camiin ibadet salınım, mihrap yönü hariç 
olmak üzere, üç taraftan galeriler kuşatır. Ay
nı zamanda kubbenin dışarıya doğru açılmasını 
önleyen bu galeriler, zeminden biraz yüksek ve 
iki katlıdır. Giriş ve yan cephelerde yedişer 

küçük, ince ,baklava başlıklı sütunların taşı

dığı bu galeriler; yeşil, beyaz renklerde alterna7 

tif olarak sıralanmış kemerlerle birbirine bağ
lanırlar. Sütunların taşıdığı kemerlerin ara
sında· meydana gelen üçgen boşluklara da so
makiden madalyonlar yerleştirilmiştir. Klasik 
bir bakla va frizi ile sınırlanan bu gaJerilerin 
üst örtü sistemini alttan beşik tonozlar, yuka
rıdan da pandantifli üçer lmbbe teşkil etmek
tedir. 

İbadet salım, kubbe· kasnağında yirmidört, 
yan duvarlarda ise üç sıra halindeki pencere
ler ile aydınlatılmaktadır. Duvarlardaki pen
cerelerden dördü rozet, onbeşi de sivri kemer
lidir. 

Camiin içerisinde çini bulunmamakla be
raber böyle bir durumu belirtecek ize de rast
lamak mümkün değildir. İç duvarları ile birlik
te kubbe tamamen kalem işleriyle tezyin edil
miştir. 

Portalin tam aksindeki mihrap, beyaz 
mermerden olup beş veçheli bir · görünüş arz 
eder. Bundan başka, stalaktitli olarak nihayete 
eren bu mihrap nişinde yer ye.r altın yaldız iz
lerine rastlanmaktadır. Nişin hemen üzerine, 
yeşil zemine altın yaldızla bir ayeti kerime ya
zılmış ve mihrap ile birlikte dikdörtgen çerçe
ve iç~risine alınmıştır. Stilize palmetlerle tez
yin edilmiş üçgen alınlık ile nihayete eren mih
rabın iki yanında duvara gömülmüş köşe sü-

tunları da dikkate değer. 

Hemen hemen klasik devrin bütün husu
siyetini üzerinde toplıyan beyaz mermer min
berin korkuluk levhaları, geometrik ve yıldız 

·motifleriyle tezyin edilmiştir. Düz satıhlar da 
rumi, palmet ve kıvrık dallar ile süslenmiştir. 
Minber.in külahı baklava başlıklı yeşil ve beyaz 
renkte dört mermer sütuna istinad etmektedir. 

Evliya Çelebi, Edirnekapusu Mihrimah 
Camiinde bir hünkar mahfili olmadığından. 

bahseder. 

Fakat yukarda Hadikatül Cevami metnin
de görüldüğü gibi camiin doğusunda ve kısmen 
bu kısımdaki galeriyi içerisine alarak, hünkar 
mahfili ismiyle anılan bir mekan bugün mev
cut bulunmaktadır. Sanat tarihi bakımından 

· bir hususiyet arz etmeyen bu mahfilin geç de
virlerde buraya ilave edilmiş olması kuvvetle 
muhtemeldir. 

Camün sağJmda bulunan minare orjinal 
hüviyetini tama~iyel :\{aybetmiştir. Klasik dev
rin bir hususiyeti olarak nisbeten kalın ola:p. 
kaidesi aniden kesilerek incelmekte ve minare 
gövdesi de buna uymaktadır. Bu minarenin 
XIX. yüzyıl barok karekterine uygun olarak ya
pıldığına şüphe . yoktur. Zira minarenin yan
sının 1894 zelzelesinde yıkıldığını biliyoruz. (E. 
-Diez - H. Glück, Die Kunst des İslam) . 

Dr. Semavi Eyice .ise XX. yüzyıl başların
da burasını tamir eden mimarların mevcud 
parçalarını indirerek Sinan üslubunda yeniden 
inşa edeceklerine, gövdenin U.st kısmını tamam
lamağı tercih ettiklerini belirtmektedir. (Sema
vi Eyice, İstanbul Minareleri). 

Erdem YÜCEL 

EDİRNEKAPUSU DIŞI - Edirnekapusu
nun dışı İstanbulun .en eski ve en büyük bir 
mezarlığıdır, ve bu mezarlığın başlangıcında, 

kale kapusu önünde küçük bir çarşı boyu var
dır. 

Aşağıdaki notlar 1967 yılı kasım ayında 

tesbit ~dilmişdir: 

Kapudan çıkınca hemen sağ taraf da iki 
barakada bir manav ve bir biife, tekel bayii 
vardır. Onnu yanında bağçeli büyük bir kah
vehane vardır ki Dedenin Kahvehanesi diye. 
meşhur eski bir kahvehanenin yerindedir. Bu 
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kahvehanenin yanında ve Savaklar Caddesi 
üzerinde bir aşcı dükkanı, sonra aynı cadde 
i.izeriııde sağ tarafda bir sıra oto tamircisi atö
Iiye!eri uzanır. Hepsi derme çatma, kulübemsi 
yapılar o'.an bu atöliyelerin arkasında kalınış 
olan eski kale hendeği içi de tamir edilecek ya
h ud parçalanıp satılacak eski kamyon ve oto
mobillerle dolmuşdur. Aynı cadde üzerinde ve 
yine sağ kolda daha aşağıda bulgar mezarlığı 
vardır, 

Yukarda kaydedilen kahvehanenin karşı
sında ve Savaklar Caddesinin sol başında bir 
taşcı -dükkanı - atöliyesi vardır. :Su atöliyedert 
sonra Edirnekapusu Mezarlığınırt bakımsız, 
harab, kabir taşı hırsızlarına terk edilmiş gö
rünen bir parçası uzanır. Bu arada harabcil. Ve 

bir aile tarafından iskan edilmiş Sultan Osman 
Rifai Tekkesi vardır Ol : Sultan Osman Tekke
si). Savaklar Caddesinin sol kenarında ya
kın geçmişe kadar bir mesire .olan Misır Tar
lası diye meşhur yer futbol sahası haline kon
muş bulunuyordu. 

Kale kapusundan çıkıldığına göre sol kö
şede sed üstünde her iki yanı bağçeli bir kah
vehane vardır ki eski Çavuşun K'.ahvehıi.heSİriin 
yeridir. Bu kahvehanenin altında ve Edirrteka
pusu - Topkapusti Caddesinin · sol kenarında 
bir aşcı dükkanı ile on gözden fazla oto tamir
hanesi ile oto yedek parça satıcısı bir· küçücük 
çarşı teşkil etmişdir. Bu barakamsı dükkanla
rın ark9.sında eski kale hendeği içi,. hendeğin 
diğer üst kısmında olduğu gibi tamir edilecek 
veya parçalanıp satılacak kamyon ve otomo
billerin çekildiği bir açık garaj ·olarak kullanıl
makta idi. 

Edirnekapusu-Topka.pusu Caddesinin kar
aı tarafı mezarlıkdır. Mezarlık öni.inde cadde 
kenarında hergün bir hayvan pazarı kurulmak-
1"'.'akda idi. 

Kale kapusunun karşısmda Edirnekapu
su - Rami Caddesinin sol başında bir işkembe
ci dükkanı vardır, eski Külhanbeyinin Kahve
hanesinin yeridir (B.: Edirnekapusu Kahveha
neleri). Edirnekapusu - Rami Caddesinin sol 
kenarını Edimekapusu ~•zhidliği kaplar. Bu 
caddenin sağ kenarı başında bir aşcı dükkanı 
ve bir taşcı atöliyesi vardır. Taşcının arkası, 
Edirnekapusu - Rami Caddesinin sağ kenarı 
mezarlıkdır. Yukarda da kaydedildiği gibi bu, 

meşhur mezarlığın bu kısmı da bakımsız, ha
rab, kabir taşı hırsızlarına terkedilmişdir. 

Edirnekapusu - Rami Caddesinin sağından 
ve mezarlık içinden geçerek Eyyuba giden 
Fethiçelebi Caddesi başlar. Fethiçelebi cadde
sinin başlarında ve sol kolda La'lizade Çeşme
si, çeşmenin yanıbaşında da küçücük bir 
odacıkdan ibaret bir mescid vardır ·(B.: Eq.ir
nekapusu Mezarlığı Mescidi), 

Edirnekapusu dışı günün her saatinde ka
labalık, sesli, renkli, hareketli bir yerdir. Ka
labalığın çoğunluğunu da büyük-şehrin ayak 
takımı teşkil eden. Buradaki iki kahvehane, 
aşcı dükkanları, rom.ancılar ve hikayeciler için 
muhayyile sınırı dışında tıpler bulunacak yer
letdir. 

Bürharteıiciin öt.KEK 

EDİRNEKAPUSU DİŞi KA.IIVEHANE
LERİ - Sur dışında idi, iki~i bu satırların 
yazıldığı sırada, 1967, yine kahvehane olarak 
durmakda, biti işkembeci dükkanı olmuşdttr 
Üçü de bağçeli olan bu kahvehanelerin geçen 
asır başlarında, yeniçerilik devrinde de mev
cud olduğunu tahmin ediyoruz. Eldirhe Kapti
sundan çıkıldığına göre, hendek üstürideki köp
rü geçilince köprünün hemen sağ başında «De
denin Kahvehanesi», köprünün sol başında 

«Çavuşun Kahvehanesi», Çavuşun Kahvehane
-sinin karşısında ve yolun öbür kenarında klişe 
başınra «Külhanbeyinin Kahvehanesi» (halen 
işkembeci dükk!nı). 

Bu isimleri ge~en asrın ikinci yarısında 
yaşamış kalender halk sairi Nebil Kaptanın 
bu kahvehaneler şanında.ki bir manzumesinden 
öğt·eniyoruz; manzume şudur: 

Edirne Kapusu harici sahra 
Üç kahvehanesi var cihan pira 
Selamü aleyküm 'buyur efendim 
Ehli dil olana cayi dilara 

-Dedenin Kahvesi mahfili edeb 
Rağbeti yarana pek çokdur sebeb 
Amriıaki aşıla şeydaya sor.san 
Kahve fürôşi naz olan şekerleb 

Güzellerle dolmuş her kuşe her yer 
Muhabbet ülfete istemez rehber 
Kadri aşık tanır taze fetalar 
~ilirler kitabı aşkı hep ezber 
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Çavuşun Kahvesi Kasri Havernak 
Yiisufu zamandır uşaklar e]ihak 
Zel'rin perçeminden gümüş topuğa 
Temaşa bahşişi nakdi can bırak 

Çavuşun da vardır bir gonca gülü 
Dal fesin altında top top kakülü 
Teşrife 'behane Tavşankanı çay 
Yahud kahvesinin Turunç Köpüğü 

Külhanbeyinin Kahvesi de pek hoş 
Varanlar oluyor içmeden sarhoş 
Pırpırı kıyafet kalenderane 
Temaşayi. hüsne yalın ayak koş 

Şehri dilberanı bikes gariban 
Pelaspare bedüş serveti hühan 
Anlarla bağ bostan gülistan olur 
Gönül viranesi deşti beyaban 

At bahtı siyaha Nebil sen de zar 
Çekme beyhiideye renci intizar 
Serdin mi bir kerre postu şirvana 
Alipaşa narhı üzredir pazar 

Üsküdarlı halk şairi Tophane ketebesin
den Aşık Razinin evrakı metrukesi arasında 
bulduğumuz bu manzumenin yanına Razi de 
gu satırları kaydetrnişdir: «Dede dedikleri mev
levi dervişi Murtaza Efendidir ki zamanımızda 
kahvehaneyi işletir Aşık Hasanın büyük pe.:. 
derinin babasıdır, kemanilik ile· de şöhreti olup 
Sultan Selimi Şehidin (Üçüncü Sultan Selim) 
meclislerinde bulunanlardan imiş, Aşık Hasan 
pek çok menakib naklederdi, mesela Sultan Se
limin beş namaz vaktinde daima abdest taze
lediğini, huzuru ilahiye yalın ayakla çıkdığmı, 
yani beş vakit namazını daima çıplak ayak kıl
dığını ondan duymuşumdur. Dedenin kahveha
nesi· Aşık Hasanın zamanında İstanbulumuzun 
kalender meşreb üdeba ve zürefasının rağbet 

eyiediği mahfili edebdir. Avamdan olanlar ha
vasın sohbet ve ülfetinden hisse kapar, havas 
dahi avamın serbestii laübaliyanesinden neş'." 

vEoyab· ve küşade bal olur. Aşıkaane sadıkaane 
meclisler kurulub hüsnü behçet rağbet ve iltifat 
görür, güzeller şanında irticalen gazeller, se
mailer söylenir, şarkılar yapılır, lakin şiarı is
lama mugaayir iffet ve ismet şikenane ala.kar 
olmaz, yahud olur da duyulmaz; eğri bakan, 
eğri basana sepet havası çalınır. Nebil Kaptan 
merhumun bahsettiği şirvanda bir kaç gece
ler biz de mihman olduk». 

Birinci Cihan Harbine kadar sur dışında
ki Edirnekapusu Kahvehanelerinin daimi müş-

terileri arabacılar, beygir sürücüleri, Rami kış
lasına gidip gelen askerlerle cenaze getirip de
finden sonra dönen cemaat idi. 

EDİRNEKAPUSU HAMAMI - Edirne
kapusu Hamamı, Edirnekapusu Mihrimah Sul
tan Camii'nin güney-batısında, Fevzi Paşa cad
desi üzerinde bulunmaktadır. 

Bir çifte hamamdır; XVI. yüzyıl ortasında 
Mihrimah Sultan tarafınadn kendi ismini ta
şıyan camiinin külliyesine ait bir yapı olarak 
inşa ettirilmişdir. 

İstanbul hamamlarını inceleyen H. Glück, 
burasının inşa tarihi olarak 1548 yılını göster
mektedir. (H. Glück, Die Bader Konstantinop
les). 

Hamamın erkekler kısmına cadde üzerin
den, kadınlar kısmına ise güneyde bir yan ka
pudan girilmektedir. 

Simetrik bir plana göre inşa edilen hama
mın cemakan kısmının kenar uzunluğu 12 met
re dir, duvarlar küçük moloz, köşeler ise mun
tazam kesme taşlarla örülmüştür. Burada bu
lunan sivri kemerli pencerelerde camekanın 

cephe görünüşünü süslemektedir. 

Sıcaklık kısmının duvarları moloz taş ve 
tuğla ile karışık bir inşa sistemi göstermekte; 
üzerindeki kubbeler ise son zamanlarda harçla 
kapatılarak körletilmiştir. Hamamın er kekler 
kısmında iki sıra halinde, kadınlar kısmmtla 

ise sadece üst sırada pencereler açıldığı ve ait
da yalnız sivri kemerli nişlerin bulunduğu gö
rülmektedir. Her iki kısımda da soğukluk üçe 
ayrılmış, ortadaki dikdörtgen bölüm de ayna 
tonozlu bir üst örtüyle kapatılmıştır. Bunun 
sağında kubbeli bir oda, solunda da kemerlerle 
ayrılmış bir başka bölüm bulunmakta, kadın
lar kısmının soğukluğunda ise; dikdörtgen me
kanın her ki tarafında kubbeli birer oda yer 
almıştır. 

Sıcaklık, hamamın her iki kısmında da 
tam manasıyla bir simetri gösterir. Hara.re, kla
sik Türk hamamı yapısı planındadır, bir göbek 
taşı etrafında dört halvet, üç sofa toplanmış, 
ortada büyük kubbe, halvetler yarım kubbe
lerle örtülmüşdür. 

Hamamın üzerinde görülen ahşap sütun
ların taşıdığı çatıları, H. Glück zelzeleden son-
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ra yıkılan kubbeler yerine yapıldığını söylemek
tedir. 

Mimar Sinan'ın eseri olduğuna şüphe ol
mıyan bu hamamın önüne H. 1192 (M. 1778) 
yılında bir çeşme yapılmışdır. 

Edirnekapusu Hamamı halen harap bir 
vaziyette bulunmaktadır; kısmen depo, kısmen 
da· ikametgah olarak kullanılmaktadır. Ayrıca 
etrafını gecekondular sarmış, bir kenarına da 
yeni bir inşaata başlanılmıştır. Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün mülkiyetinden çıkmış olan bu 
hamamı istimlak ederek kurtarmak ve eski ha
line getirmek zannederim Türk sanatına yapı
lacak hizmetlerden biri olacaktır. 

Erdem YÜCEL 

EDİRNEKAPUSUKAPU İÇİ KAHVE
HANESİ - Hüseyin Rahmi «Hayatdan Say
falar>> isimli uzun hikayesine Edirnekapusunun 
İkinci Sultan Abdülhamid devri sonlarında bir 
tasviri ile başlar, ve kapu içinde Rumeli muha
cirlerinden yaşlıca bir adamın kahvecilik yap
dığınadn bahseder. 

Bir arabanın ancak geçebileceği genişlikde 
olan Edirnekapusu içinde zamanımızda kahve
cilik yapmak imkansızdır, günün erken saatle
rinden geç vakitlere kadar şehir içinden kale 
dışına doğru otomobil, minibüs, kamyon, çeşid- · 
li nakil vasıtası zincirleme akarak geçmekte
dir, öylesine ki, bu kapudan girib çıkan yayala
rın çiğnenmemek için çok dikkatli ve hızlı yü
rümesi lazımdır. Fakat, ünlü yazarın tasvir 
ettiği devirde, tstanbulda motorlu nakil vasıta
sı hemen yok gibidir ve bu tarihi kale kapusu
mın içinde kahvecilik yapmak mümkündür. 
Hatta bu kapu içi kahvehanesinin 1826 dan ön
ce, Yeniçerilik devrinde, İstanbul Kalesi kapu
larının sabahları açılıp akşamları kapandığı 

devirlerde de mevcud olduğu, belki de kahve
cisinin ve çırağının da, şehrin içine ve dışına 

açılan kapuları kapandıkdan sonra kapu için
de yatdıkları söylenebilir. 

Aşağıdaki satırları Hüseyin Rahmi'nin yu
karda adı geçen hikayesinden alıyoruz: 

«İstanbulun Edirne Kapusu, sur duvarının 
içine oyulmPg üstü tonos., zemini mustatil bir 
geçiddir. Bu geçidin iki yanı, boydan boya 
sedir gibi u~atılmış, eni arşından az fazla taş
dan iki peykedir. Kapudan çıkıldığına göre, 
sağdaki sed-peykeye bakarsam~, eski hasır 

parçalarını sermiş, saç mangalını köşeye yer
leştirmiş, finacnlarını dizmiş, bir kaç eski is
kemle koymuş bir kahvecinin burayı adeta bir 
sohbet dükkancığı haline getirmiş olduğunu gö
rürsünüz. 

«Şehrin her gün ölenlerinden mühim aded
da tabut, bu kapu içinden geçer; kapu altı (ka
pu içi) kahvehanesinde keyif yetiştiren müşteri
ler de sıkca sıkca kahvelerini ellerinden bıra
karak, geçen tabutun altına girmek, yahud sa
dece ar kasından bir kaç adım yürümek sure
tiyle ölüye dindara.ne hürmet vazifesini ifa 
ederler. 

«Kirlice baş örtülü, siyah yeldirmeli, es
mer cildli kırkbeşlik bir kadın, adı Sabire'dir, 
bu kapu · içinin hiç ayrılmaz bir perisi gibidir. 
Bu geçid bir tekke ,ak sakallı muhacir kahveci 
şeyh, Sabire de bu dergahın yegane müride
sidir. Hergün sabah karanlığında gelir, akşam 
karanlığında gider. Bu kapu ıçı onuP: evi 
barkı ve ticaretgahıdır. Burayı temizler, göze
tir. Kapunun yanında bir meydan süpürgesi 
vardır; gelip geçen binek ve yük araba hay
vanları zemini kirletdikçe derhal. süpürür, taş 
ve çamur atan haylaz .çocuklara bağırır, çağı
rır; gelip geçen mürüvvet sahibi cenaze sahib
lerinden beş on para alarak geçinir» (B;: · Edir
ne Kapusu; Edirnekapusu Kahvehaneleri; Ha
yatdaı:i Sayfalar; Sabire). 

. . . 

EDtRNEKAPUSU MEYHANESİ - Edir
nekapusunda Ayios Y eoryios Rum kilisesinin 
yanında idi, büyük bir gedikli meyhane idi, 
Hançerli adı ile meşhurdu; geçen asrın kalen
der şairlerinden Nebil kaptan tarafından şu 

manzume ile övülmüşdür: 

Edirnekapusu Kilisa yanı 
Bir ali meyhane Hançerli derler 
Cem ider her akşam nice hubinı 
Aşk ile şarabı gülgiin içerler 

Ruyi kabul göm.ez niı.kesle nadan 
Cümle müşterisi elbli keyf rindan 
Cemal aşıklan hep merdi meydan 
Güzeller içinden gonca se'çerler 

Sakil gülçehre ifdikçe pervaz 
Uşşakı bir buse eyliyor niyaz 
BWkınlık şanıdır işve cilve naz 
Çatuk ebrfileri çifte hançerler 
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Gümüş topuklan sebikei sim 
Leva~dane çalım şuhane kesim 
Piyini o şahın idenler· telsim 
Mest olup . ol anda candan geçerler 

Böyle bir dilküşa işrethanedir 
İşret muhabbete 'bir bahanedir 
Dünya muhabbetden gayri Y.!!, ne·dir 
Mezraai önirü bir gün biçerler 

1934 Belediye Şehir Rehberine göre kale 
duvarı dibinden geçen Hocaçakır sokağında 
idi, ( Pafta 7 / 190) , 1943 yılında yerinde bir 
bayrak fabrikası bulunuyordu. 

Vasıf HİÇ 

EDİRNEKAPUSU MEZARLIGI - - Kale 
kapuau dışında büyükli.i küçüklü pafta pafta 
İstanbulun ~n eski ve en büyük mezarlıkların
dan biridir. · ~dirriekapusu - Rami Caddesinin 
her . iki yanını, ._Edirnekapusundan Eyyuba doğ
ru inen Fethi · Çelebi Caddesinin üst kısmının 
her iki yanını, Edirnekapusundan Eyyub Ni
şancısına doğru uzanan .Münezi Kışla Caddesi-

Edimekapmıu Mezarhği Mescidi 
(Resim - plft.n: Ömer Tel) 

nin her iki yanını, Edirnekapusundan Eğrika'-' 
puya doğru inen Savaklar Caddesinin sol ya
nını, Edirnekapusundan Topkapusuna giden 
caddenin sa ğyanını kaplamışdır. 28,000 m2 lik 
bir sft.hada tesis edilmiş olan Edirnekapusu Şe
hidliği bu mezarlığın üçde birini teşkil eden bir 
parçasıdır. 

Onbinlerce kabir taşının içinde taş içcili
ği, güzel yazı, pek güzel motiflerle tezyinat ve 
sahihlerini ntarihimizdeki şöhretleri ile gaayet 
kıymetli olan kabir taşlan pek çokdur. Fakat, 
f·~hidlik haric, Edirnekapusu Mezarlığının çok 
geniş parçası bakımsız, perişan, yürekler sız

latıcı bir durumdadır. Hasis menfaat hırsları 

ile sırtlanlaşmış kimseler bu mezarlıkdan, sa
natkarane işçiliğine, yazısına, sahibine bakma
dan mütemadi taş çalmakda ve bu çalınan taş
lar kabir . taşı işleyicilerien satılmaktadır. Ne 
mezarlığı koruyan, ne de taşcıları kontrol eden, 
ellerindeki . yığın yığın mermerlerin nereden ve. 
ne şekilde temin edildiğini soran vardır. 

Bürhaneddin OLKER 

EDİk.NEKAPUSU MEZARLI
GI MESCİDİ - Edirnekapusu 

Mezarlığı içinde La'lizade Çeş

mesine bitişik 1,5 x 2 metre eb'
adında bir odacıkdan ibarettir, 
içinde · en çok sekiz on kişi na
maz kılabilir. Çeşme ile bUrikde 
kiı::emitli bir ahşab çatı il~ . örtül
müşdür. Kalınca ve bodur _ bir 
minaresi vardır. Mesciidn ne za
man· yapıldığını te.ıbit edeme;.. 
dik. Bütün öınrüni.in o seıntde 
geçdiğini söyliyen yetmiş yaşın
daki Bay Halil Horasan mesci
din mihrab duvarı önündeki bir 
kabri mescidin banisi olarak 
göstermişdir. Demir parmaklık 
içinde ve pek müzeyyen olan bu 
kabir taşının kitabesi şudur: 

«Hüvel Hay, Huzuru hüma
yunu cenabı mülukane _müezzin
lerinden ve Musikai Hümayun 
kolağalarından, fenni musiki üs
tadı binazirlerinden, tarikati 
aliyyei bedeviyye ricalinden olub 
irtihaii dari naim eden merhum 

Mehmed Tevfik Beyin ruhi için 
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elfatiha. 15 ramazan 1321 (M. aralık 1903) ». 
Bürhaneddin OLKER 

EDi:I:NEKAPUSU MÜREKKEBİ VE MÜ
REKKEBIIANESİ '-----' İstanbulda yapılan yazı 
mürekkeblerinin en alalarından biri Edirnekapu
su Mürekkebi olmuşdur; bu mürekkebi yapan 
imalathanenin XVI. yüz yıl sonlarında kurulmuş 
olacağını tahmin ediyoruz. Mürekkebhane Edir
nekapusunda Hoca Çakır Caddesinde kale du
var dibinde büyük taş bina idi. 1942 - 1943 ara~ 
sında metruk, boş bir hara.be idi. Bu imalatha
nede çalışmış bir ustanın ikinci kuşakdan toru
nu olan Bay Nuri Denizman: «Dedemden dinle
miştim; Edirnekapusu mürekkebhanesi Kanuni 
Sultan Süleyman fermanı ile devlete vergi ver- , 
mezmiş, ona karşılık saraydaki Enderun gilma-

. nı ile Süleymaniye Medreselerinde okuyan tale
beye her seen en alasından şu kada.r okka mü
rekkeb verirmiş» diye anlatmışdı. 

Bibl.: Muzaffer Esen ve R. E. Koçu, Gezi notu, 
1942. 

EDİRNEKAPUS RUM ORTODOKS KİLİ
SESİ - B.: Ayios Yeoryios Rum Ortodoks Ki
lisesi; cild 3; sayfa 1592) . 

EDİRNEKAPUSU SALHANESİ - Edir
n~kapusu dışında, 1934 Belediye Şehir Rehberi
ne göre Edirnekapusundan Eğrikapuya doğru 

inen .Savaklar Caddesi üzerinde, kale duvarının 
dış yüzüne yamanarak yapılmış büyükçe ahşab 
bir salhane idi. İstanbul kasablarının eti bura
da ve Yedikule Salhanelerinde kesilen koyun ve 
sığırlarla temin edilirdi. Hepsi miri salhaneler 
olub kesicileri acemi oğlanları arasından se
çilirdi, bu acemi oğlanları da salhanenin bekar 
odalarında barındırılırdı. 1826 da Yeniçeri Oca
ğının kaldınlmasından sonra Y edikule salhane
leri ile Edirnekapusu Salhanesi şahıs mülkiyeti
ne geçdi; Edirnekapusu Salhanesinin aynı kale 
duvarı boyunda ve Eğrikapu yakınında bir de 
Tabakhanesi vardı. Köhnedikce tamir edilerek 
mimari siması çok değişmiş olan son bina 1943 
- 1944 arasında duruyordu; ve bekar odaları ola
rak kullanılmakda idi; 1945 den sonra yıkılmış, 
kaldırılmışdır. 

Bibl.: Ahmed Refik, Sokullu; Kahya İsmail, Not. 
EDİRNEKAPUSU SIĞIR PAZARI - Hic

ri 995 (M. 1587) tarihli bir fermana göre yazın 
pastırma zamanı hergün sabahdan öğleye kadar 
sığır cek;_)leri tarafından Edirnekapusu dışında 
kurulan biı.· pazar idi; fermanda celeblerin bu pa
zarı ikindiye kadar uzattıkları, bunun da sığır 

kasablarına zarar verdiği, bundan böyle kadim
den olageldiği üzere bu sığır pazarının öğleden 
sonra mutlakaa kapanması emredilmektedir. 

Bu sığır pazarı hakkında başka kaydı rast
lanmadı. 

Bibl. : Ahmed Refik, X. hicri asırda İstanbul Ha
yatı. 

EDİRNEKAPUSU SİBYAN MEKTEBİ -
Edirnekapusu Mihrimah Sultan Camii külliye- . 
sine dahil olan sibyan mektebi, camiin sağında 
ve hazirenin ortasında inşa edilmişdir.-Sokak ta
rafında_ bulunan kiatbesinde «Yaptı Mihrimah 
Sultan Mektebi iptidaii Sibyan» yazılıdır. Mihri
mah Sultanın eseridir. 

Camiin minaresinin bulunduğu kısım ile 
medrese odaları arasındaki bir geçitten girince 
tam karşıya mektebin yuvarlak kemerli, kırmızı 
ve b~yaz taşlardan alternatif olarak sıralanmış 
kapısı gelmektedir. 

Son zamanlarda restore edilen yapı, 18 x 7 
metre ebadında dikdörtgen bir plan şekli arz 
eder. İçeriden 3.50x7.45 ve 350x4.15. metre 
ölçülerinde iki kısma ayrılmıştır. Bunlardan 
girişteki odanın zemini biraz daha yüksek 
tutulmuş ve üzeri içten beşik tonoz, dış

tan kubbe ile örtülüdür. Batı duvarında bir 
ocak, bunun iki yanında mermer söğeli iki niş 
vardır, üzerlerindeki sivri kemerli pencereler ile 
aydınlatılmıştir. Buradan mermer sögeli, geo-

. metrik geçmeli bir kapu ile girilen diğer oda bi
raz daha büyük ölçüdedir ve pandantifli iki kü
çük kubbe ile örtülüdür. 

Bugün Türkistan doğu Türk İlleri Kültür 
Derneği ve Kütüphanesi olarak kullanılmakta-
dır. .. 

Sibyan mektebinin önünde halen kubbe
ieri çökmüş, fakat beden duvarları restore edil
miş Ahmed Paşa Türbesi ile kabirler, bu arada 
XVI. yüzyılda Türk dini edebiyatının en meş
hur eserlerinden biri olan Hilyei Peygamberi• 
yi yazmış Hakaani Mehmed Beyin kabri bulun
maktadır. 

Mektebin kitabesi dikkate değer;· bu kita
be mücevher tarih olarak hicri 949 (M. 1542 -
1543) yılını verir. Prof. Albert Gabriyelin, 
Edirnekapusu Mihrimah Sultan Camiinin inşa 
tıı,rihi ·olarak· «Mihrimah Sultanın 1539 daki 
düğününden az sonra yapılmışdır» ifadesini 
tamamen teyid etmektedir (İstanbul Ansiklo
pedisi). 

Erdem YÜCEL 
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EDİRNEKAPUSU ŞEHİDLİĞİ - Eclir
nekapusu d ı ş ı n d a, E d i r n e k a p u s u 
R a m i caddesi ü z e r in d e d i r ; tstan
bulun en mamur ve büyük kabristanıdır; iki 
büyük parçadan mürekkeb olup büyük kısım, 
asıl şehidlik, kale kapusu tarafından gelindi
ğine göre caddenın sol tarafındadır. «Sakıza
ğacı Şehidliği» ismi ile de anılan ikinci _kısım 
az ileride caddenin sağ tarafındadır. Aynı 

cadde üzerinde bu iki kabristanın Şehidlik adı, 
Balkan Harbinde ve Birinci Cihan Harbinde 
cebhelerden ağır yaralı olarak getirilmiş ve İs
tanbul hastahanelerinde rahmeti Rahmana ka
vuşmuş askerlerimiz ile 16 Mart şehidlerinin 
kabirlerinden gelir; Balkan Harbi şehidleri

nin kabirleri Sakızağacı Ş,ehidliğinden (B.: 
Sakızağacı Şehidliği). İstanbuldaki bu iki şe
hidlik önce Harbiye Nezaretinin, sonra Milli 
Müdafaa Vekaletinin emir ve idaresinde iken 
1924 de İstanbul Merkez Kumandanı Albay 
Şakir Güleçin . himmet ve gayreti ile İstanbul 
Merkez Kumandanı, İstanbul Mebanii İslami

ye Müdürü ve İstanbul Evkaf Müdüründen 
mürekkep «Şehidlikleri İmar Komisyonu» adı ile 
3 kişilik resmi bir komisyon kurulmuş, fakat şe
hidliğin geniş ihtiyacları karşısında, hususi te
şebbüsle:rle yeni yardım ve gelir kaynakları 
bulacak bir hayır cemiyetinin kurulması za
ruri görülmüş, yine Şakir Güleçin teşebbüs ve 
gayreti ile 1926 da Şehidlikler İmar · Cemiyeti 
kurularak Şehidlikleri bu cemiyete devredil
ınişdir. 

Edirnekapusu Şehidliği 28.000 metre ka- -
re bir saha kaplar; bu geniş kabristanın ya
rısına yakın kısmı şüheda kabirleri sofaları

dır; bunlar Seddülbahir Caddesi, Conk Bayı
rı Caddesi, Anafartalar Caddesi ve Arıburnu 
Caddesi isimlerini taşıyan Şehidliğin dört ana 
yolu üzerinde 160 safadır. Toplu kabirleri ih
tiva eden sofalar bu milli vazifeye katılan hü
kumet müesseseleri ile gayrı resmi müessese
ler ve hayır sahibi kimseler tarafından yaptı
nlmış, her sofaya yapdıranın adı ile orada 
medfun şehidlerin isim ve künyelerini ihtiva 
eden kitabe taşları konmuşdur; bazılarına tan
zim tarihi de konmuşdur. 

Seddülbahir Caddesinde 24 sofa, yapdı

ranlar: Cumhuriyet Halk Partisi, Nafia Ve
kaleti İstanbul Elektrik İşleri Umum Müdür
lüğü, Sinob Vilayeti,·. MÜİi Reasür.ans Tür],c A. 
Ş., İstanbul Ticaret ve Sana.yi Odası, Edirne 

Vilayeti, Ziraat Bankası, Vakıflar İdaresi, İş 
Bankası, Devlet Demir Yolları, Trabzon Vila
yeti, Cumhuriyet Merkez Bankası, Sümerbank, 
Tahlisiye Umum Müdürlüğü, Zonguldak Vila
yeti Hususi İdaresi. 

Conk Bayırı Caddesinde 41 sofa, yapdı

ranlar: Cumhuriyet Halk Partisi, P.T.T. Me
murları, Seyhan Vilayeti, Manisa Vilayeti, Şe
hidlikleri İmar Cemiyeti (14 sofa), Şark D~ıi 
A.Ş., İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Esnaf 
Cemiyetleri, Çalını Kulüb, Prenses Cavidan, 
Hikmet Balkara, Ali Albayrak, İhsan Doruk, 
Edirneli Karabekir, Mustafa Özgün, Nuh Ha
cı, Vehbi Koç, Muhtar · Alemdar refikası, B. 
Cemile, Hasan Fehmi Dağlar; Yunus Nadi. 
Abalıoğlu, Ragıb Sarımahmudoğlu, Eşref Sa
rımahmudoğlu. 

Anafartalar Caddesinde 49 sofa, yapdı~ 

ranlar.: Şehidlikleri İmar Cemiyeti (28 sofa), 
Milli Savunma Bakanlığı (15 sofa), İçel Vila-. 
yeti, Tekirdağ Vilayeti. Sıvas Erkek Lisesi, 
A. Nuri Meserretcioğlu, Salahaddin Rifat ve 
kardeşi M. Hayri 

Arıburnu Caddesinde 47 sofa, yapdıran• 

lar: Hepsini Şehidlikleri -İmar. Cemiyeti yap
dırmıştır. Bu sofalar arasında 3 sofada Türk 
Kara Kuvvetlerine mensub muhtelif tarihlerde 
şehid olmuş subay ve erler, 3 · sofada Harb Ma
lulu Gaziler, bir sofada vazife başında şehid 

olmuş eski tulumbacılar, bir sofada da yine 
vazife başında şehid olmuş İtfaiye· mensubları 
medfundur, bu sonuncu sofayı İstanbul İtfaiye 
Müdürlüğü yaptırmış, İstanbulda ilk yangın 
tulumbacılığı teşkilatını kuran Davud Gerçelt 
Ağanın kabri de yerinden buraya nakledilmiş
dir. 

Şehidliğin sokak kapusundan yarım dai• 
re şeklinde bir meydancığa girilir. Bu mey
dancıkdan Şehidlik içine doğru üç cadde uza
nır: Sağda Conk Bayırı Caddesi, karşıda Ce
mal Gürsel Caddesi, solda Atatürk Caddesi. 

Meydancıkda Conk · Bayırı ve Cemal Gür
s~l Caddeleri başlangıcı arasında güzel bir 
selsebil (B.: Edirnekapusu Şehidliği Selsebili), 
Cemal Gürsel ve Atatürk Caddeleri başlangı
cı arasında abidevi · bir çeşme (B. : Edirneka.-· 
pusu Ş.ehidliği Çeşmesi), Atatürk Caddesinin 
başlangıcının sol başında Şehidlik Mescidi 



EDİRNEKAPUSU ŞEııiDLtGi ...;...4934_ İSTANBt1t., 

(B.: Edirnekapusu Şehidliğf Mescidi), mesci
din gerisinde de Şehidlikleri İmar Cemiyetinin 
İdare binası bulunmaktadır. 

Şüheda kabirleri sofaları Conk Bayırı 

Caddesi ile Cemal Gürsel Caddesi arasınaaki 
sahadadır; bu sahamn merkezi bir yerinde de 
Çanakkale Müdafaası ve zaferi · şanında bir 
abide yapılmışdır (B.: _ Edirnekapusu Şehidliği 
Abidesi). 

Yukarıda kaydettiğimiz ana caddeler ara
sında da _ tali caddeler ve yollar vardır; mesela 
Atatrük Caddesinin hemen başlangıcından 

Cevdet Kerim İncedayı Caddesi ayrılır ve Ce
mal Gürsel Caddesine varalel olarak uzanır. · 
Atatürk Caddesinden. ayrılan ve birbirlerine 
paralel olarak uzanan diğer tali caddelerin 
isimleri şunlardir: Prof. Dr. Sani Yaver Cad
desi, Hayri Yaman Caddesi, Hüsrev Gerede 
Caddesi, Cemal Nem_lioğlu Caddesi; Receb 
Peker Caddesi, Dr. Hikmet Arda Caddesi; Şa
ir Hamamizade İhsan Caddesi. 

Umumi mezarlık kısmında gerek ana 
caddeler üzerinde, gerekse · tali caddeler ve 
yollar üzerinde, şahıs yah_ud aile adına yaptı
rılmış pek muhteşem, pek mükellef makberler 
vardır. ·· 

Atatürk Caddesi_nin hemen _ başında sol 
tarafda eski kabir taşla,rının bulunduğu bir 
sofada: «Nesli. necibi_ ha~reti nebevi İmam Ha
san ve Hüseyin hazeratı ile Ebubekir Sıddık 
hazretlerinin sülale~i ta!ıireleri makbereleri
dir» · yazılı bir kitabe vardır. · Bu sofal)ın ya
nında diğer genişçe bir sofada da, şehidlik me
zarlığı yeni bir kabristan olarak -tanzim edi
lirken· burada toplanmış eski kabir taşları bu
lunmaktadır. 

Zamanımızın şöhretlerinden Edirnekapusu 
Şehidliğinde medfun tesbit edebildiğimiz isim-
ler şunlardır : _ 

Meh:med Akif, Yunus Nadi, İhsan Hama
mioğlu, Saim Turgud Aktansel, Peyami Safa, 
Receb Peker, General - Halis Bıyıktay, Gene
ral Cemil Cahid Toydemir, General İzzeddin 
Çn.lışiar, Dr. Niyazi İsmet Gözcü, Eczacı Be
şir kemal Pelin, Edhem İzzet_ Benice, -Adalı 
Avni Yağız, Ragıp Hulusi Özden, Husrev- Ge-. 
rede, Ahmed Reşid Rey, Ekreni Reşid ·Rey, 
Abidin Da.ver, General Tevfik Sağlam, ProL 
Bruno Taut (Atatürk'ün - katafalkını yapan 
sanatkar) , Galib Kemali _Söylemezoğlu,: Tahir· 

Nadi, General Asım Tınaztepe, Halid Nazmi 
Kişmir, Cevriye Temelli (İsmet İnönünün an
nesi). 

İdare binası kapusunun iki yanındaki şe
ref levhalarında şu isimler yazılıdır: 

Şehidliği imarına maddeten ve manen 
yardım eden zevat 

General Şükrü Naili Gökberk 
General Şakir Güleç, 
Cemal Nemlioğlu, 

Cevdet Kerim İncedayı, 
Yunus Nadi, 
Vehbi Koç 
Mehmed Kavala, 
İhsan Doruk, 

· Ahmed Kara, 
Bekir Kara, 
Malulsubay Avni Öksüzgil, 
General İsmail Hakkı Tımaboylu, 
Emekli emniyet amirlerinden Vasfi Aktin, 

·Prof_ Dır. Sani Yaver, 
Prof. Dr. Niyazi İsmet· Gözcü, 
Belediye müdürlerinden Mehıned Ali Arel, 
Avukat Hayri Yaman, 
GE)neral Neşet Torıuı, 
İstanbul Vilayeti hukuk işleri müdürü Tevfik 

Borlu, 
Tapu memuru Şakir Yalçınalp, 
Vakıflar müdürü Ekrem Sezen, 

· Şehidliklerin imarına bin lira ve daha fazla nakden 
- · . yardım eden zevat. . 
Bürhan Pekkip, 
Nazime Yunus, Nacli., 
Dahiliye müsteşarı Ali Riza Çevik, 

· Ali Riza Çevik eşi Bedia Çevik 
İhsan Mermerci, 
Niyazi İsmet eşi Meliha Gözcü, 
_ Salahaddin Bey eşi Kaşife Dilman, 
Mehıned Ali Bey eşi Ganime Arel, 
Ali Vasfi Bayrakdar, 
Valilerden Mazhar Pa~rzin, 
Mazhar Payzin eşi Münire Payzin, 
M. Payzin . torunu Ali Riza Çevik oğlu Adnan 

Çevik, . 
· Sami Besler, 
Fehmi Besler, 
Dr. Hilmi Akkoyunlu, 

-Binbaşı Osman Kiper, 
Öğretmen· Bahriya Bayrakdar, 
:aaıu· Erdoğan, 

Naki Bey eşi Hatice Yücegök, 
_:Yarbay Aİ:ımed Akdoğu, 
Alaeddin Kıra!, . 
.Necati Uğur, 
Mümta7; _ Kavalcıoğlu; 

_!;ielıidliğ~n imarına bedenen yardım eden zevat 
D:r. Sıdkı Yener eşi Mürüvet . Yener, 
Seyyid Mustafa Saydan, 

. ·- nr: .General · Taceddin iz. 
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Şehidlikleri İmar Cemiyetinin · Edirnek'a
pusu Şehidliğinde bir idare müdürü, bir me
zar bakım ve satış memuru, bir katib ve an
bar memuru, haftada bir gün gelir bir muha
sebeci ile 40 mezar kazıcı ve bağçıvan - amele 
bulunuyordu. (B.: Şehidlikleri İmar Cemiyeti; 
cemiyetin Edirnekapusu Şehidliğinden gayrı 
imar ettiği şehidlikler şunlardır: İstan_bulda 
Sakızağ·acı ~1chidliği, Çanakkale Abidesi, · Ça
nakkale Hastahane Bayırı Şehidliği, Çanakka
le Hamidiye Tabyası Şehidliği, Çanakkale Na
ra Burnu Barbaros Şehidliği. Bözöyük İnti
kam Tepe Şehidliği, Hadımköy Şehidliği, Kırk
lareli ~·~hidiiği, Kırklareli Kırk Kimseler Şe

hidliği, Tercan şehidliği, Sinob Şahidliği). 

Bu satırların yazıldığı sırada Şehidlikleri 

İmar Cemiyetinin başında Türk · kadinbğmın 
medarı iftiharı simalardan Hasene Ilgaz Ha
nımefendi bulunuyordu (B.: Ilgaz, Hasene). · 

EDİRNEKAPU ŞEHİDLİĞİ ABiDEŞİ -
Edirnekapusu Şehidliğinde Birinci Cihaiı Har-. 
bi.nin Çanakkale Muharebeleri şehidlerinin · şa~ 
nında yapılmış bir abidedir; Şehidlikleri İmar 
Cemiyeti tarafından 1926 yılında yaptınlmış

dır; mimarınm adı tesbit edilemedi. Şehidlik

de bir meydancığın ortasında bulunan abide
ye, şehidlik içi yollarından Anaf artalar Cad_. 
desi ile gidilir; ve bu meydancığın ortasında~ 
ki küçük bir pa.rkdan, parke dqşeli dört kısa 
yol ile anıtın yanına ulaşılır. Yan tarafda mo
zaik bir kaide üzerine «Kemalyeri» ibaresi ya
zılmıştır. 

Tamamiyle beyaz mermer olan .abide se
kiz veçheli bir kaide üzerine inşa edilmiştir. 
Bir atiıyaral~, alternatif olarak yerleştirilen 

dört kenardaki üçer 'basamaklı merdivenler va
sıtasıyla platforma çıkılır. 

Platformun ortasından sekiz yüzlü bir s,~~
mamen alçak korkuluklarla kuşatılm,ıştır. Her 
korkuluğun, iki kenarında sekiz köşeli bi~~-r 
korkuluk dayanağı vardır ki bunun da . içeri~ 
sinde oyma suretiyJe sivri kemerli sağır nişl~r 
işlen~iştir. · · · ·. · · 

Platformun ortasından sekiz · yüzlü bir sü- ·· 
tun olarak yükselen abidenin altı yüzüne ye
ni ve eski har-flerle Çanakkale Muharebelerinin 
safhalarının tarihleri, iki yüzüne de· .. abidenin 
inşa ve resmi küşad tarihleri kaydedillliişdir; 
sırası sağdan sola doğrudur: · 

1 - Umumi harbin ilanı 

11 İkinciteşrin 1914 
2 - ÇanakkaJeye denizden taarruz 

18 Mart 1915 
3 - Seddülbahir muharebeleri 

12 Temmuz 1915 
4 - Anafartalar zaferi 

10 Ağustos 1915 
5 - Anafartalar Arıburnu tahliyesi 

19-20 Birincikanun 1915 
6 - Seddülbahirin tahliyesi 

8-9 Şubat 1915 
7 - Abidenin· tarihi inşaas1 

S0 Ağustos 1926 
8 - Resmi küşad 

30 Ağustos 1926 

Abidenin bundan sonraki kısmında mu
karnaslı gayet güzel işçiliği olan iki sıra ha
!inde bir friz vardir. Frizin üzerindeki silindi
rik bölüm de tunçtan defne yaprakları ile tez
yin edilmişdir. 

Erdem YÜCEL 

EDİRNEKAPUSU ŞEHİDLİGi ÇEŞ
MESİ - Edirnekapusu Şehidliğine girilince 
kapunun hemen karşısında, Şehidliğin ana 
yollarından Cemal Gürsel ve Atatürk Caddele
rinin arasında XIX. yüzyıl yapısı abidevi bir 
çeşmedir; üzerinde la.tin asıllı harflerle iki ka~ 
yıddan buraya Gümüşsuyundan getirildiği öğ
reniliyor, sol taraf da: «Bu çeşme 1862 sene
sinde Gümüşsuyu askeri hastahanesi yanında 
inşa edilmişdir», sağ. taraf da da: «1939 sene
sinçle Şehidlikleri İmar Cemiyeti . tarafından 
buraya naklolundu» yazılıdır. Bu nakilde çeş
menin arab asıllı Türk harfleri ile asıl kitabesi 
yok olmuşdür, ve banisinin kim olduğu bilin
miyor'. (Sultan Abdülme~id tarafından yaptı
rılmış son çeşmelerinden. biri olduğunu tahmin 
ediyoruz; bu kadar gtizel ve büyük bir çeşme
. nin a&lında kitab(!siz olduğu söylenemez, yazı 
olmasa dahi bir tura bulunacağı muhakkak-
dır). Ampir üslttbundadır; zengin kabartma 
tezyinatı batıdan alınmış motiflerle . yapılmış
dır. Teknesi iki yandaki seki hizalarından dı
şaı:ıya: hafif bombelidir; ayna taşının üstünde

. ki kita.beliğine la.tin asıllı yazımızla: «Bir Türk 
bin .hasme bedeldir; ne mutlu· Türküm,diyene» 
sözü' yazılmış, .onun üzerinde eskiden bir tura
nın bulunması mu.hteinel bir madalyon içine 
de Türkiye Cumhuriyetinin remzi olan «T.C.» 
harfleri konmuşdur. 

Bibl.: Erdem; Yücel, Not. 
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EDİRNEKAPUSU ŞEHiDUGt l\lESCİ
Dt - Şehidliğe girildiginde kapu önündeki 
meydancığın sol tarafındadır. Şehidlikleri İmar
Cemiyeti tarafından 1948-1949 da yaptırıl

mışdır; sekiz köşeli küçücük bir mescid olup 
kesme taş ve tuğ-la ile örülmüş duvarlarımın 

üstü yine sekiz paftalı piramid şeklinde kire
mitli bir ahşap çatı ile örtülmüşdür; duvarları 
sıvanmış ve sıva üstüne de sarı bir badana çe
kilmişdir. Kalın ve binaya nisbetle iri düşmüş 
minaresi, mihrab duvarının hemen yanı başı
na ve mescid binasından ayrı olarak yapılmış
dır. 

Mescidin medhal kapusu ile mihrabın bu
lunduğu duvarlarda, ve mihrab duvarının sa
ğındaki duvarda pencere yokdur, diğer duvar
larda da birer pencere bulunmaktadır; bu pen
cereler dik dörtgen söğelidir · ve Üzerlerinde, 
yarım daire şe~linde renkli camlarla süslen
miş birer tepelikleri bulunmaktadır. Son ce
maat yeri yokdur, doğrudan doğruya ibadet 
salınma girilir, · fakat, mescid kapusunun önü-

Edirnekapusu Şehidliği Mescidi 
. (Resim - plan: Ömer Tel) 

ne demir çerçeveli ve camlı bir pabuçluk ya
pılmışdır. 

İbadet sahnının üstü düz ve sade bir ah
şab tavanla kapanmışdır; duvarlar renkli ka
lem işleri ile tezyin edilmişdir. Minber yokdur. 

Erdem YtrCEL 

EDİRNEKAPUSU ŞEHtDLtGt SELSE
BİLİ - Edirnekapusu Şehidliğine girilince 
yarını daire şeklindeki meydancığın sağ tara
fında, Conk Bayırı ve Cemal Gürsel Caddeleri 
arasındadır; üzerindeki yazıdan öğrenildiğine 

göre Şehidliğe Hayri Arapoğlu tarafından ba
ğışlanmışdır. Tamamen beyaz mermerden ya
pılmış XIX. yüzyıl ampir üslubundadır. 

Dikdörtgen, yi:ç.e beyaz mermerden bir 
kaide üzerindedir. (Cebhesi) iki keskin hatlı 

silme ile çerçevelenmiştir. Bunun alt ve üstü, 
kabartma akantas yaprakları, istiridye kabu~ 
ğu şekilleri ile süslüdür. 

Esas sathın ortasında üzerine kabartma 
yapraklarla tezyin edilmiş, suyun ahenkU şı
rıltısını temin ·· eden · üç m~rmer çanak vardır. 
Ayrıca bu çanakların hemen iki yanında · da 
dörder küçük çanakcık . daha bulunmaktadır 

ki; bunların · üst satıhları düz, altları ise üç 
yapraklı palmet şeklindedir. Çanakla:rın üze
rinde kanatlarını açmış vaziyetteki kabartma 
tavus kuşu tasviri ile bu selsebilin şayanı dik
kat bir hususiyetidir. Selsebilin teknesi, am
pir _ üslubunun bir hususiyeti olarak oval ve 
kenarları dışarıya doğru çıkıntılı, üzeri de ka
bartma silmelidir. 

_ Selsebil yuvarlak kemerli olarak nihayet
lenmişdir, en üst kısmında akantua yaprak
larından bir korniş vardır. 

Erdem YÜCEL 

EDİRNEKAPUSU Y AGHANESt ÇIK
MAZI ::,_;. · Fatihde Karagümrükde Kaariye A
tik Ali Paşa Mahallesi - sokaklarından (1934 
Belediye Şıehir Rehberi, pafta 7 /109); bir ara
ba geçecek genişlikde, aslı kabataş döşeli iken 
bakımsızlıktan olmuş bir çıkmaz sokakdır; 

müteva.zı gelirli aiieler tarafından iskan edil
miş. (Aralık 1966) 

Hakkı GÖKTÜRK 

EDİRNEKAPUSU YANGINLARI - Es
ki .:j~yiik ahşab şehir İstanbulun hemen her 
semti gibi Edirnekapusu semti de büyük ateş 
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afetlerinde birkaç defa yanmışdır ; -semtin ken
di içinden çıkmış yangınlar şunla.rdır: 

Hicri 5 Safer 1285 (M. 28 Mayıs 1868) 
yaııgıııı - Acıçeşmede 35 ev yandı. 

Hicri 7 Safer 1288 (M. 28 Nisan 1871) 
yangını - 305 bina yandı; ateş bir yqrgancı 
dükkanından çıkmışdı; yangına ertesi · günü şu 
tarih kıt'ası söylenmişdir: 

Yanardı hüsnüne zaten semt halkı 
Yorgancı Güzeli ba_,lann tacı 

Semtfn ihrakına dahi .tarihdir 
Saferin sekizi ile yorgancı. 

1280 (Yorgancı) + 8 =1288 . 

Mili 6 Temmuz 1316 (M. 19 Temmuz 
1900) yangını - 150 bina yandı. 

EDİRNEKAPUSU YANGIN TULUMBA
SI SANDIĞI, ED!RNEKAPULULAR - ts
tanbulun ikinci sınıf yangın tulumbası sandık
larındandı; Edirnekapusu semtinde tulumbacı 
gençlerin yetiştiği ayak tabakası çoğunlukda 
olduğu halde, bu sandıkda parlayan koşarlı 
yaman gençler diğer zengin muhitlerin, bilhas
sa Beyoğlunun ~andıkları tarafından · paraca . 
tatmin edilerek ayartılır alınırdı. Edirnekapu
su Sandığının en parlak devri 1880 - 1890 a
rasında Arab Hüseyin Reisin zamanı olmuş'" 

du; naralarını: «Zemini yüksek kapulu» diye 
atarlardı. O parlak devrinde bu sandığın adıııı 
tesbit edemediğimiz _genç bir tulumbacısı şu 

manzume ile övülmüşdür: 

Ayaklar kanadlı bir deli poyraz 
Edirnekapuda nam virdi bu yaz 
Sırım gibi kara bir yağız oğlan 
Yaşını onsekiz ya ondokuz yaz 

O zemini yüksek kapılı civan 
Vücudu tığ· gibi yapıh civan 
Tiri müjganının her biri aman 
Ta gönül . evime çakılı. civan 

Şahinim kuzgunum şelhbaz ·.;akalım 

Meyhane muhabbet yeri çakalım 
Mest olup ra'dü berk misali şöyle 
l{ah gürleyeliın be kah da çakalım 

Bozdoğan topuklu yangıncı çapkın 
Çatub ka-,larmı gazabın takın 
Kasem Hüdaya ki sana yaraşan 
l{ilet\ vah,eti terk itme sakın 

Ölürüm de billih söylemem adın 
Destanımda kalsın sadece yadın 
Tasviri rengirüm yanında yahu 
Kaaie alınır mı nakşi Bihzadın 

Vasıf HİÇ 

EDİRNELİ KUNDURA BOYACILARI 
Türkiyede kundura boyacılığı işi geçen as

rın ortalarında, Tanzimat ~vrinde başlamış~ 

dır; harnmallık gibi süfli hizmetlerden sayılan 
kundura boyacılığı bizde bulunmuş bir iş sa
hası mıdır, yoksa bize Kırım Harbi sırasında 
Avrupadan mı gelmişdir bilemeyiz, benim tah
minim Kırım Harbinde İstanbu1a gelen mütte
fik orduları efradının kunduraları boyadıkları 
görülmüş, kundura boyacı ve boya cilası teda
rik eden bir kimse de bu işi İstanbul sokakla
rına bir geçim vasıtası olarak getirmişdir (B.: 
Kundura boyacıları) . 

İstanbuldaki ilk kundura boyacılarının E
dirneden gelip yayıldıklarını duymuşdum; es
naf türküleri arasında Edirneli kundura boya
cıları üzerine bir de meşhur türkü vardır, bes
tesi de pek güzeldir; bu türkünün İstanbulda 
çıkdığını da duymuşdum; türkü şudur: 

Çarşıdan aldı,m pirinci pirinci 
Edimenin boyacısı birinci 
Aman da boyacı boyacı 
Cila.na wrgunum boyacı . 
Fırçana vurgunuin boyacı 

Boyacının elleri boyalı 
Benim y'.a.run 'boyacı olmalı 
Aman da boyacı · boyacı 
{!ilana vurgunum boyacı 

Fı_rçana wrgunum boyacı 

. , .r.: 1o '& ) 
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«Edirneİıin Boyacıları» 
(Nota Sadi Yaver Atamandan) 
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Boyacının boyası boyası 

Panldayor aynası aynası 

Aman aman yorgunum boyacı 
Cilaiıa da wrgunum boyacı 
Fırçana da wrgunum boyacı 

-4938-

İstanbulun Edirneli kundura boyacıları 
için bir türkü daha_ vardır, onun da bestesi 
çok güzeldir, rast makaamında, vals eda.sın• 

dadır: 

Aman Edirneli ah Edirneli 
Yakdm ateşlere geldin g~leli 
Saı'ıp da aşk lile o ince beli 
Seni doya doya sevip öpmeli 
Şimdi tstanbulun boyadllan 
Edirne şehrinin seçme güzeli 

Gözleri kudretten sürmeli ·güzel 
Levendine kesim endam müheykel 
Gaaye1le · biçimli ayak ile el · 
Gümrah ltiikülünü savurur tel tel 

tSTANBUL 

Şhndi tstan'bulun boyacıları. 
Edime şehrinin seçme güzeli 

Ceviz sandığına. koyamam ayak 
Cüriesi bas tacı olmaya elyak 
Gönül yire~e merhemi tiryak 
Kundakla boyacım: tstanbulu yak 
Şimdi tstanbulun boyacıları 
_ Edime şehrinin seçme güzeli 

Alımlı çalımlı topuklu çapkın 
Türlü işve cilve ne yapsan hakkın 
Şöyle nazlı nazlı sokul gel yakın 
Rin'dan meclisidir s•kılma sakın 
Şimdi İstanbulun boyacıları 
Edime şehrinin seçme güzeli 

Edirne döı,ı konak yoldur güzelim 
Seçme güzelleri yola düzelim 
Boyalı ellerden· nakış sezelim 
Gelin İstanbulu gelin gezeU-m 
Şimdi tstanbulun boyacılan 
Edime şebr.bıin seçme güzeli 

. ddai"~d karııhlcJt'~~ ~tt, ... (Guateler) 
. ·l N •dirne'li 5ülo'nun ayıiıyla eeyeilu ca . ı • 

Dıır,su& t nen ur, " . . . 

Kıa _ kılan · 1ı,r1;1(.-tln/ ı,1..,;;- len, tıını"dığtrıı oyılar içiıı4• 1111 lı.oılar ~c-:imlisinf; bü ltııcfo; ,-f:ı.ildni garınediml. 

Edirneli Sülo 
(Karikatür: Necmi Riza, Akbaba Mecmuası) 
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Bu türkülerle medhedilen !stanbulun Edir
neli kundura boyacıları, Edirnenin · yine çok 
meşhur olan çingenesinin esmer güzeli taze ci
vanları olsa· gerekdir. 1900 - 1905 arasında E
minönü Meydanında köprübaşında yıkılan Va
lide Hanın kapusunda durur pes bıyıklı, iri 
yarı, yaşı altmışın üstünde bir çingene kundu
ra boyacısı vardı, perçemli İbo diye meşhurdu: 
«Bu işi Edirneden İstanbula biz getirdik, İs
tanbul uşakları boyacılığı bizden görmüş öğ
renmişdir» der idi. 

Hıı.cışeyhoğlu Ahmed Kemal 

EDİRNELİ SÜLO - 1966 yılında ayısı 
ve yanında kendi cinsinden bir zurnacı ile bir-
likde İstanbula gelmiş, 25 yaşlarında ayıcı 

kıbti oğlan; İstanbul un en kalabalık yerlerinde, 
bitnik denilen hırpani genç turislerin kılığın
da, uzun yağlı saçlarının üstünde yırtık bir 
şapka, göğüs bağır açık, şalvarımsı yırtık kü
lot pantalonundan dizleri, baldırları görünür 
ve yalın ayakla dolaşırdı, belediyece sözde ya
sak edilmiş olmasına rağmen ayı oynatmış, 

resinıleri günlük gazetelere, haftalık magazin
lere geçecek kadar alaka çekmiş, hatta bir. 
gün Dansöz Birsen Nur Hanım, Beyoğlunda 

i"stiklal Caddesinde Edirneli Sülo'nun ayısı ile 
karşılıklı göbek abp oynatacak kadar ayıcıya 
aşırı iltifatda bulununca Sülo'nun namı diile
re destan olmuşdur . .İstanbulda ne kadar kal
dığmı tesbit edemediğimiz bu bitnik· taslakcı
sı yalın ayaklı hırpani zeberdest kıbti oğlan 

için yazılmış aşağıdaki manzume, bu İstanbul 
Ansiklopedisinin sadık dost okuyucularından 
Devlet De1:.1ir Yollarından emskli Bay Şükrü 
Girit (Cirit?) tarafından gönderilmişdir; ken
dileri «:r-,ieşhur Üsküdarlı Aşık Razi edasında 
ya:;;ı!mışdır» diyorlar: 

Edirne Qingenesi karayağız şu dilber 
Şopara bakın hele getirip çalımına 

Beyoğlu Caddesinde ayısiyle berabeı

Attmyor g·öbeği İstanbul Hanıımna. · 

Üstbaş dökük hır.pani turistler-iri yerlisi 
Saçlar yağlı 'böcekli yalın ayaklı eşbeh 
Ayı,sı ile beraber oynatırken hanımı 
Alluş tutup diyelim Sülo Oğlana peh pc;lı 

Göbeğin adı çilek, memelerin çakıldır 
Dıı.ıtaban Sülonun da .. yerindedir süksesi 
Paylaşamazlar imiş İstanbul yosmaları 
Afık arttırmadadır kara kıbti prensi. 

Hanımları sokakda şakır şakır oynatan 
Sülo oğlan nam verdi ayısiyle beraber 
Şoförleı·den dinlediin beri inandım doğrusu 
Her gece bir villada yatmış o kara anber 

Şu kadar bin lirayı 'bankalara yatırdın 
Azıcık da üstünü düzüp bey oJ denüsler 
Yok eft:ndiın yok dends ben isimi bilirim 
Kemli. has kabuğumda · niakbuİ cümle yemişler 

Şimdi gencin geçeri yalın ayaklı saçlı 
Üstü başı da dökük kirli paslı olacak 
Aranan bu hırpani Sülodur Sülo bilin 
Hanını elıi soyacak hanını eli yunacak 

EDİZ (Ha.san Ali) - Muharrir müter
cim; 1905 de İstanbulda doğdu baba~ının adı 
Mustafa Remzi, anasının adı H~yriyedir; Mer
can İbtidai Mektebinde, Mercan Orta OkulÜ:n
da okudu, 1922 de Vefa Sultanisinden (lisesin
den) diploma aldı; İstanbul Üniversitesı Tıb 
Fakültesine üç devre devam etti, tıb tahsilini 
terk · ederek A vrupada beş sene sosyoloji ve 
edebiyat tahsil etti; sonra basın hayatına atı
larak gazete ve dergilerde terceme · ve telif 
eserler yayınlamaya başladı. İstanbulda Dev
let Kitabları Mütedavil Sermayesi Müdürlü
ğünde de bir vazifesi vardır. 

Rusca ve fransızca bilir; çok eser vermiş 
değerli b~r mütercim; · bilhassa Rus edebiyatı
nın dünyaca . tanınmış eserleri türkçeye onun 
1':alemi ile nakledilrnişdir; tercemelerinden ba
::;ıla:r:ı şunlardır : 

Puşkin'den: «Maça Kızı» (1937), «Dub
rovski» (1937), «Mısır Geceleri» (1937), «Bi
jelkinin Hikayeleri» (1945); Turgenyev'den: 
«Babalar ve Çocuklar» (1938), «Köyde Bir 
Ay» (1946), «Duman» (1961); Gogol'dan: 
«Mayıs Gecesi» (1938), «Portre» (1955) · Dos-

. . ' 
toyevski'den: «Suç ve Ceza» (1947. 1959); 
Çehcv'dan: «Bir Ressamın Hikayesi» (1944), 
«Üç Kız Kardeş» · (1946), «Kılıflı Adam» 
(1939); Gorki'den: «Aşk Rüyası» (1939), «Be
nim Üniversitelerim» (1940.), «Körlerin Tür
küsü» (1913), «Soytarı» (1944), «Ekmeğimi 
Kazanırken» (1951); V. Katayev'den: «Rus 
:m.kayelei·b> (1938), Zoşçenko'dan: «Çarın Çiz
rr.eleri» (1939), «At Hırsızı» (1958); Averen
ko'dan: «Sahtekarsız Memleket» (1957) ; V. 
O:ıv'dan: «Cengiz Han» ·(1953); V. Ardov'dan: 
«Haydud» (1943) ; Kurpin'den: «Bahtı Kara 
Kız» (1947); Çapek'den: «Kaybolan Bacak>> 
(1953); Y. J:Iaşek'den «Aşk Aşk Sen Herşeye 
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Kaadirsin» (1944); O. Henry'den: «Boli var 
İki Kişiyi Çekemez» (1939), «Saf Bir Taşralı» 
(1946); M. !lin'den: «Eşyaların Hikayesi» 
(1939), «Işığın Hikayesi» (1959), «Saatin Hi
ka.yesi» (1959), «Yazının Hikayesi» (1961); 
A. Simon'dan: «Hitler ve Arkadaşiarı» (1945); 
B. Ncwmann'dan: «Almanyada Bir İngiliz Ca
susu» (1947); L. Lenç'den: «Rus Hikayeleri» 
(1938); Ahmed Ağaoğlu'dan: «İslamda Ka-
dın» ( 1959) . · 

Bibl.: Kim Kimdir Ansiklopedisi 

EFDALZADE MESCİDİ - Fatih'de Ni• 
şancı Camii yakınında idi; Hadikatiil Cevami
de «Keskin Dede Mescidi» adı ile kayıdhdır, 

ve şu malumat verilmektedir: «Banisi Efdal• 
zade Şeyhülisl§.m Hamidüddin Efendidir; Fa
tihde Şekerciler Hanına bitişik medresesi var
dır, ınerkadi Eyyub Türbesi haricindedir, ve
fatı tarihi 908 (M. 1502 -1503) dir. Keskin De
de ni'mel ceyşden olup merkadi · bu mescidin 
yanındaki mezarlıkda oldu~dan Keskin De
de Mescidi diye şöhret bulmuşdur; mahallesi 
vardır». 

Mescid tamamen yıkılmış; yerine Kara-
gümrük Orta Okulu yapılmışdır. · · 

EFE (Necdet Rüşdü) - «Gazeteci, mu
harrir; 1900 de İstanbulda doğdu, Dr. Rüşdü 
Hakkı Beyin oğludur, annesinitı •. adı Fatma 
Melihadır; Mektebi Saadetde (1912), Fatih 
Nümune Mektebinde (1915), Vefi Sultanisin
de ve İstanbul Tıb Fakültesinde okudu, fakat 
fakülteyi bitirmedi; gazetecilik hayatına atıl
dı; Yapı-Kredi Bankasında (1932), Anadolu 
Sigorta Şirketinde (1935), Ünyön Sigorta Şir
ketinde (1941) çalışdı; Basın-Yayın ve Tu
rizm Bakanlığında şube müdürlüğü (1953 -
1960) yapdı; 1960 dan sonra serbest gazeteci-

Necdet Rüşdi Efe 
(Resim: Anonim) 

lik Jrapmakda idi .. Fran
SiZca bilir. Ga,zeteciler Ce-

. miyeti üyesidir. Mekteb 
ı;ağlarından bu yana İs
tanbulda münteşir ga,zete 
ve mizah mecmuBJarının 

hemen hepsinde yazılar 

(bu arada bilhassa man
zunı hikayeler) yazmışdır. 
Kitab halinde yayınlanmış 
eGerleri şunlardır: «A
henk» (Şiirler, 1920), 

«Bir Damla Göz Yaşı» 

(Şiirler, 1924), «Aşkın Gözü» (Manzum ro
man, 1928), «Kadın Asker Olursa» (Komedi
ler, 1934), « Yürekler Acısı» (Hikayeler, 1937), 
«Gazinin Destanı>> (Biyografi, 933), « Yurdum 
ve Sevgilim» (Şiirler, 1934), «Bahçe» (Şiirler, 

1939), «Gönül Masalları» (Manzum hikayeler, 
1950), «Çadır Fahişesi» (Roman, 1954) » (Kim 
Kimdir Ansiklopedisi, 1962). 

EFE (Suad) - Tıb doktoru, dahiliye mü
tehassısı; 1925 de Aydında doğdu, babasının 
adı Ahmed Hi:mi, annesinin adı Nuriyedir; Ay
dın İncirliova ilk okulunda, Aydın Orta Oku
lunda okudu, 1943 de İzmir İnönü Lisesini bi
tirdi, 1949 da İstanbul Tıb Fakültesindeh dip
loma aldı . (1949); 1955 de İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü dahiliye mütehassıshğına tayin 
edildi. 

Bayan Füruzan (Serim) ile evlidir, bir 
oğlu vardır. Almanca ve fransızca bilir. İstan
bul Türk Tıb Cemiyeti üyesidir. Yüzme, güreş, 
futbol sporlarını sever, amatör fotoğrafcıdır; 
1951 den beri Varlık dergisinde ya~ıları neş
redilmektedir; tıbbi dergilere de mesleki yazı
lar yazar; «Sağlık Dünyası» dergisinin alman
ca mütercimidir. 

Bibi.: Kim Kimdir Ansiklopedisi 

EFE (Uzun) - Karagözde «Karagözün 
Evlenmesi» oyununda bir tip; oyunun konusu 
şudur: · Karagöz karısı ile kavga eder ve onun 
üstune evlenmek ister, Haceyvadın aracılığı 

ile Kadıköylü Mesrure adında bir yosma yeni 
tuttuğu ayrı bir eve getil'ir. Mesrurenin Züp
pe. Raci Bey, Külhanbeyi Gevşek Mehmed ve 
Aydınlı Uzun Efe adında üç dostu vardır; önce 
Raci Bey, sonra Gevşek Mehmed yeni karısı

nın akrabalarını olduklarını söylerek Karagö
zün evine gelirler; onlarla başa çıkamayan za
vallı Karagöz şaşkın durumda iken aınıcaının 

kızı Mesrur.eyi arıyorum diyerek Uzun Efe 
de gelir. Uzun Efe perdeye: 

Efeyim seveıim ben zevki salayı 

Gam bilinen ne imiş attı,m 'ben cefayı 
Hangi efe sevmez su başında safayı 

kantosunu okuyarak çıkar. Merd Efe Karagö
zün başına gelene acır: «Bu sokak süpürgesi-
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ni ne diye evine getirdin, yürü, kadınının gön
lünü yapayım, sizi barıştırayım» der ve Ka
·ragözle birlikde perdeden çekilerek oyun bi
ter. Bu oyunda Uzun Efe Aydın ağzı ile konu
şur. 

Naşid BAYLAV 

EFEBOS HEYKELİ - İstanbul Arkeolo
ji Müze-sinde kendi adına nisbetle anılan salo
mın ortasında tahminen 1,50 metre boyunda 
mermer bir oğlan çocuk-atlet heykelidir. Mi
laddan önce m. yüz yılda yapılmış ve Anado
luda Aydın civarında kadim Tralles'de bulun-

. , 

Tralles Efe'bosu 
(Resim: S. Bozcalı) 

muşdur; sanat literatüründe bulunduğu yere 
nisbetle «Tralles Efebosu» diye anılır; Eski 
Yunan heykelcilik sanatının. hellenistik devri
nin şaheserlerinden, İstanbul Arkeoloji Müze
sinin de en kıymetli eserlerinden biridir. Ya
pan sanatkar mechuldür; zamanında bir ·Gim
nasion'u yahut bir Palestra'yı (spor sahası) 
süslediği muhakkakdır. Efebos, çocuk atlet, 
belki bir pehlivan, idmanı bitirmiş, yorulmuş, 
terlemiş, peplos'unu (kısa kollu ve etekleri · diz 
kapağının hayli üstünde kolu ve belden bir 
kuşakla bağlanır gömleğini) giydikden sonra 
omuzunda bir klamid (harmani - pelerin) 
atıp sarınmış, ayakda, bir sütunı:ı. dayanarak 
dinlenmektedir; duruşunda asil bir tevazu, gü
zel yüzünde başka letafet veren uçucu, belir
siz bir tebessüm vardır. Birer sandal geçiril
diği bacaklarındaki bağlardan anlaşılan çıp

lak ayakları bileklerden kırılmış, · kaybolmuş, 
geçen asır sonlarında daha toprak altından çı

karılır iken bulunamamışdır. 

Mürahiklik çağında bir atletin güzel vü
cudunu çıplak olarak arzetmek eski Yunan 
heykelciğilin başda gelen isteklerinden biri 
iken mechul sanatkarın bu heykelde efebosu
nun vücudunu bir harmaniye sararak gizleme
si heykel yapmadaki kudretinden gelmiş ve 
Tralles Efebosunu dünya şaheserleri arasına 
konmuşdur·, heykele siklet ve sakaalet verme
yen bu harmaninin altındaki vücudu tehayyül 
etmek inümkindir, hatta bir ucundan tutup o 
har-maniyi .. güzel çocuğun üzerinden çekip ala
bilirmişiz gibidir. Efebosun uçar tebessümlü 

. yüzünde de tevazu ile karışık bi.r gençlik nah
veti ifadesi vardır, ve çok güzeldir. 

«Tarih Dünyası» mecmuasında bu heykel 
hakkında «Amerikalı kadınların putlaştırdık
ları heykel» başlıklı imzasız bir yazı vardır. 

Muharriri heykelin o kadar cahilidir ki bu 
meşhur mermer heykeli tunçtan yapılmış gös
termektedir, fakat aşağıdaki satırları kayde-
dilmeğe değer: 

,. 

«Gençliğinin en çiçekli, neşeli ve sevdalı 
çağını yaşayan bir Efebi tasvir eden bu hey
kel müzenin en çok beğenilen ve resimleri en 
çok satılan bir eseridir . 

«Salonun en eski memuru heykelin Ame-
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rikalı ve Fransız kadınlar tarafından çok se~ 
vildiğini, bilhassa Amerikalı kadınların bunu 
bir mabud gibi; kendiferinden geçerek tavaf 
ettiklerini söylüyor. Müzede önünde · en çok 
durulan heykel de budur. · Filhakika seyircile
rin ayaklarının heykelin etrafında yere töşe
li katı mermerleri aşındırdıkları görülmekte
dir». 

EFEKAN (Efgan) •- Sinema aktörü; o 
alemin dili ile «yakışıklı jön» lerin en şöhretli
lerinden biri; 1935 de İzmirde doğdu; ilk defa 
olarak 17 yaşında iken 1952 de Sami Ayanoğ
lunun çevirdiği «Battal Gazi» filminde oynadı. 
1952 ile 1955 arasında S. Ayanoğlunun da or
taklarından biri bulun_duğu bir film yazıhane
sinde çalışdı; 1,78 boyunda, 75 kilo ağırlığın

da, koyu siyah saçlı ve gözleri kahve rengi bu 
yakışıklı delikanlı orada ünlü sinema aktörü 
Atıf Kaptan'ın dikkatini çekdi, ve onun dela
let ve himayesi ile 1958 de «Ölmeyen Aşk» 
filminin baş rolünde oynatıldı ve film Efgan 
Efekauın şöhretinin başlangıcı oldu; 1959 -
1964 arasında yirmi beş filmde oynadı ki· «Ci
lalı İbonun Çilesi», «Mahallenin Sevgilisi», 
«Felaket Kadını», « Yangın Var» bunların ara
sındadır; fakat 1961 de bir gazeteciye: «Gü
nümüzün gençliğinin yaşayış~nı belirten bir 
filmde oynamak istiyorum» diyen · aktör bu 
arzusuna kavuşma imkanını bulamadan otuz 
yaşını aşdı. 1965 de Ankarada bir ses san'at
karı · olarak sahneye çıkdı; halk tarafından al-

Efkan Efekan 
(Resim: S. Bozcalı) 

kışlandı, gazeteler «ye
ni bir üslılb ve eda ile 
okuyor» diye yazdılar; 
aynı yılın yazında, A
ğustos, İstanbulda Ja
pon Bağçesinin sahne
sind_e okudu ve o kış 

mevsimi için Maksim 
Gazinosunda okuyaca
ğı söylendi; fakat ses 
san'atkarı olarak mu
vaffakıyeti devam ede-· 
metli, sinema aleminde
ki yerini de yeni jönle
re kaptırdığı söylendi 
(1967) 

Efgan Efekan adı 
takma ismidir; yakışık-

lı mahmisine Atıf Kaptan tarafından bulun
duğu söylenir. Beyoğlu Orta Okulundan me
zun olduğunu ve lise tahsili yapamadığını söy~ 
liyen Efgan Efekanın kimin oğlu olduğu, na
sıl bir muhitten çıkıp sinema alemine girdiği 
tesbit edilemedi. 

Bürhaneddin OLKER 

EFE KANTOLARI - Türk tiyatrosunda 
kantoların, kantocu kızların (şantöz - dansöz
lerin) önemli yer aldığı geçen asır sonlarında 
«Efe» üzerine aşıkaane terennümler· İstanbul 
halkı, kantoların bilhassa meftunu olan ayak 
takımı tarafından çok tutulmuşdur; o devrin 
ve o alemin bazı meşhur efe kantoları şunlar
dır: 

Segah Kanto 
(Öjeni Hanım) 

Uzun olur efelerin bıçağı 
Yeşil bağlarını Tırabulus kuşağı 
Yaman olur şu İzmirin uşağı 

. Gaflet. uykusundan uyanamadım 
Yarin edasına dayanamadım 

* 
Karcıgar Kanto 

( Virjini Hanım 

Tırabulusdur kuşaklar 

Birbirine denkdir uşaklar 
Aydın eridir kocaklar · 
Altın kaplıdır bıçaklar 

* 
Rahatülervah Kanto 

Cila (Hanım) 

Bana derler güzel efe· çalsu.n şu sazlar 
Zevketİııenin zamanıdır geçİnes~n yazlar 
Efeciğin:ı efeciğim düğme bağlar diiğme bağlar 

Tırabulus · Tırabulus ah kuşağı •. 
Efeciğim beni yakdın 'beni sen 

* Kanto 
(Marika Hanım) 

İşte geldi bu efe 
Başlayalım biz keyfe 
Tırabulus belinde 
Kulaklısı elinde 
Çayır çemen ovalar 
Bu efe güzel oynar 
Hayda ha_yda 
Oynar efem 
Hayda hayda 
Çakar çakar da rakıyı 
Oynar efem 

* 
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Kanto 
(l\'larika Hanım) 

Dere tepe gezeriz 
Düz m:astika içeriz 
Dağda seti elıleriz 
Böyle gaınsı,z efeyiz 
Hayda hayda hayda 
Oynar efe oynar efe 
Can veririz böyle zevke. 

* Kanto 
( Peruz Hanım) 

Efelerin körpesi 
Dağdan geliyor sesi 
Dalında gezdiriyor 
Efelerin efesi 

Düşürdün gönlümü nare 
Sen avare beR av.are . 
Bir nigahın civan efem 
Açdı gönülde bin yare 

Efem efesiyle içer 
_ Yollar ke~p kervan biçer 
Bal alacak çiçekleri 
Peruz gayet güzel seçer 

Körpe efem civan efem 
Hüsnüne baha bfçemem 
Çek bıçağı vur sineye 
Senin için candan_ geçdim 

· Senin aşkından geçemem 

Yaman olur efelerin kancası 
Hepsinin dalında var bir goncası 

Oyııayayırn. efelerin aşkına 

I{urulsun da efelerin loncası 

* 
N~ivenıl Kanto 
(Tereza Hanım) 

Efeyim severim 'ben zevki safayı 

Gam bilmem ne imiş attım cefay1 
Hangi efe sevmez hangi yiği~ sevmez 
Su başında safayı su başında safayı 
Hangi efe sarmaz hangi efe sarmaz 
Tırabulus kuşağı TırabulU's kuşağı 

EFENDİ - «Batı türkcesinde isim; oku

yup yazması _ olanlara verilen unvan; dilimize 
rumcadan abnniışdır» (Hüseyin Kazım, Bü
yük Türk lugatı). «Büyütme, tazim unvanıdır, 

bilhassa okumuşlara, ulemaya, kalem sahible-

rine verilir. Bir isim, bir yerin, bir kulun sa
hibi; hem erkeğe, hem kadına verilir unvan
dır. Terbiyeli, edib, vekar sahibi kimselere de 
efendi denilir» (Şemseddin Sami, Kaamusi 
Türki). 

Mekteb muallimlerine, medreselerde mü,
derrislere, camilerde dersiamlara «Hoca Efen
di:»; talebe «Mekteb Efendisi», -katiblere «Ka
lem Efendisi», resmi dairelerde baş katibe 
«Baş Efendi», eski teşkilatda da vezirlerin ve:. 
sair kibarların hususi katiblerine «Divan E
fendisi», reisülküttablara (dışişleri bakanları

na) «Reis Efendi», ve İstanbul kadılarına «İs
tanbul Efendisi» denilirdi (B.: Efendi, İstan
bul Efendisi) . 

İstanbul ağzında «Efendi adam» ve «E
fendid~n adam» tabirleri gaayet terbiyeli, ve
karlı, _ temkinli kimse anlamına gelir. 

.·--:~~ 

Yerine, işine, hizmetindeki adamlara nis
betle «~vin efendisi», «U:şağın efendisi», «Bağ
çıvanın efendisi» gibi tabirler vardır. 

Tazim unvanı olarak diğer unvanlara da 
eklenir: «Paşa Efendi, Bey Efendi, Çelebi E-
fendi, Hanım Efendi» gibi. 

«Efendi» hem unvan hem de tazim için 
gayrı müslimlere de kullanılır: Vasil Efendi, 
Artin Efendi, Mois Efendi, Papas Efendi, Ke
şiş Efendi, Haham Efendi denilir. 

«Efendilik», Efendi unvanını taşımasa, da 
lutufda, ihsanda bulunmasını, iyilik yapması
nı bilen kimselere verilen bir sıfat olmuşdur; 
kendi akranı da olsa birinden yardım istenir
ken: «Bana bir efendilik göster! .. » denilir. 

Aynı yolda bir zati överken: «Efendiliği

ni yapdı! .. », «Efendilik olursa bu kadar olur!» 
denilir. 

«Perişan bir kadın, elinde bir çift yenice 
erkek ayakkabısı, bir adam geldi: 

- Hanım satılık mı onlar? .. diye sordu. 

- Evet!.. 

- Ne istiyorsun?. 

«Kad.m elindeki bir reçeteyi göstererek: 

- Bilmem.. oğlum ölüm döşeğinde, bir 
daha kalkıp da bunları giyecek değil, şu ilaç
ları yaptırabilecek ... 
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Bu konuşmayı dinleyen yalın ayaklı bir 
kayıkcı oğlan atıldı, kadının elinden reçeteyi 
kapdı eczahaneye koşdu. Öbür adam: 

- Gelince harcını sor, bu kunduralar faz
la eder!.. dedi. 

«Oğlan döndü, bir hasta gencin son de
minde ızdıraplarını dindirecek ilaçları getirdi; 
kadın kaç para verdiğini ancak bakışı ile sora
bildi, kayıkcı oğlan zeki: 

- Teyze ben pabuca tamah etmedim, ya
lın ayak dolaşmaya alıı;mışım, sen oğlunun 

ııabuçlarını satma, eve götür, bunu da al! .. 
dedi ve kadının eline kes~sini vererek kaçdı .. 
yalın ayaklı bez donlu bir kayıkcı oğlanda bu 
ne efendilikdir!~.» (Üsküdarlı Salih Saim Bey, 
hatıra notları). 

Peygamberimiz şanında «Peygamberimiz 
Efendimiz» denilir. Eskiden padişahlara da 
«Efendimiz» denilirdi; şehzadelerin resmi un
vanı da «Efendi» idi, onların bendeganı da 
«Şehzade Efendimiz» derlerdi. 

Büyüklere, amirlere karşı da hitab mev
kiinde: «Efendimiz; Efendimizin kuluyum; 
Ferman Efendimizin; Efendimiz sağ olsun» 
denilirdi. 

«Efendim», İstanbul ağzı sohbet dilinin 
alameti farikası idi, «İstanbullu Efendimsiz 
konuşmaz» denilirdi (B.: Efendim). Ses ile 
davetin karşılığı «Efendim! .. » idi. İstanbullu
lar, İstanbul nezaket ve zerafeti ülfet ve soh
betde hürmet, sevgi, serzeniş ifadelerinde: «A 
benim efendim», «Efendiciğim», «Canım efen
dim», «Baştacım efendim», «Vay efendim 
vay! .. », «Be hey efendi! .. » der. 

EFENDİ KAPUSU - İstanbulda Süley
maniyede Yeniçeri Asker Ocağının «Ağaka
pusu» denilen miri kumandanlık sarayında Ye
nlçeri Katibi Efendinin dairesine verilen isim
dir ki bu daire· asırlar boyunca diğer devlet 
dairelerinde olduğu gibi birçok gençler yetiş
diren bir mekteb olmuşdur. 

Yeniçeri Efendisi de denilen ocak kalemi
n;n amiri Yeniçeri Katibi, Yeniçerilerin kün
ye kütük defterleri, kanun gereğince, bizzat 
kendi eliyle tutmaya mecbur idi; yapılacak 

tashihleri de kendi eliyle yapardı (B.: Ağaka
pusu) 

UJufe denilen yeniçeri maaşları peşin ola-

rak üç ayda bir üç aylık olarak verilir; üçer 
aylık maaş defterleri Efendi Kapusunda yazı
lıp hazırlanırdı. 

Yeniçeri Ağasının bütün muhabe:ratı da 
Efendi Kapusıı.ndan çıkar, gelen resmi evrak 
ile gidenlerin suretleri orada saklanırdı. Ge-. 
rek bu· muhaberat gerekse maaş işleri,. mali he
sablar için ~eniçeri Efendisinin (katibinin) 
maiyetinde şakird denilen genç katiblerden 
mürekkeb bir büyük kalem vardı. 

Efendi Kapusundaki şakirdlere, hem di
ğer devlet dairelerinde olduğu gibi çeşidli ya
zılar (divani, sülüs, nesih, rik'a gibi), hem de 
Defterdarlık Kapusunda olduğu gibi şikayet 
yazısı ve rakaİnlan (bir nevi şifre yazı ve ra
kam) öğretilirdi. Bu bakımdan Efendi Kapu_
su hem idari, hem mali kayıdları tutmaya 
muktedir katibler yetişdiren bir kalem mektebi 
idi. 

Osman Nuri ERGİN 

EFENDİLER GöTÜRSÜN - İstanbulda 
halk ağzı bir beddua deyimi; cenazeleri imam _ 
efendilerin kaldırtıp götürdüklerinden · kinaye: 
«Öl, geber,· ölsün, gebersin .. >> yerine, bilhassa 
eski mahalle kariları tarafından söylenirdi; 
misal: Hayırsiz oğlan evin bir şeyini satıp ak
şama rakı · parası yapacakdır ,· anasına: 

- Anne .. bu duvar saati kalk gidelim di
yor bana! .. 

-:- Seni de efendiler götürsün! .. 

EFENDİM - İstanbul ağzı sohbet ve ül· 
fetin alameti farikası olmuş bir kelimedir_; 
«İstanbullular efendimsiz konuşmaz» denilir
di; ses ile çağırılmanın karşılığı da daima ve 
mutlaka bir «Efendim idi. Kendisine seslenil
diği zaman «Ne var? .. », «Ha! .. » diye cevab 
vermek büyük ayıbdı._ !stanbulda efendimsiz 

- konuşanlar ancak ayak takımının hayta, J.:ıeze

le, kopuk güruhu idi. Aşağıdaki çok şirin 

manzume İsmail Safa'nındır: 

OC.LUMUN ŞİİRİ 

Bir mükedder peder için bence 
Çocuğu en safalı eğlence. 

- Sana oğlum lakırdı söylerken 
Dimc «Ha! .. » bir daha, «Efendim:» de!. 
Çağırırken se~ uzak yerden 
o nedir öyle «Ha!.~» .. «Efendim» de.! 
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Diyerek eyleriz tekdir. 
Yavru bir gün yanımda, minderde 

Okuyor cehr ile: - Elif .. be .• te .. se ... 
«Cim» dedim, «cim» dedi; dedim ki «ıha» de! 
Ben veı.1ince .bu emrimi ne dise? 
Beğenir, hem takdir edersiniz, takdir: 

- Ha deme bey balba, Efendim de! .. 

İstanbul ağzının «efendim»i şarkılara, 

türkülere de girmişdir; aşağıdaki kıt'a geçen 
asır başlarında yaşamış Abdi Efendinin tar
zı nevin bir şarkısmdandır: 

Pek yosma eda gördüm efendim 
Aşk ateşine yandım efendim 
Doğrusu seni sevdim efendim 
Aşk ateşine yandım efendim 

Aşağıdaki beyitleri de geçen asır sonun
da genç bir müezzin şanında yazılmış bir man
zumeden alıyoruz (B.: Gazanfer Efendi) : 

Gaayet nazik pek güzelsin efendim 
Efendimsin efendbnsin efendim 

Müezzinlik biç~ez kaftan sana 
Davôdidir tatlı sesin efendim 

Hele .seher vakti abdest alurken 
Mut,ifısın sen herkesin efendim 

Beş vakitde m:escid dolar lebaleb 
Sofuluğa sebeb sensin efendim 

Ayaklarının cevlangahı yerlere 
Yüz sürmeğe cihan gelslıı · efendim 

Yüz yıllar boy-unca İstanbul saraylarinın 
Çerkes kavminden cariyeleri ağzında «Efen
dim» kelimesinin tok telaffuzu bozulmuş, ve 
bu kelime yayvan ve peltek bir «Efeeem!..» ol
muşdur; birçok İstanbul hanımları da çerkes 
saraylı ağzını taklid etmiş ve güzel «Efendini~, 

' . . 
yerine «Efeeem! .. » demek kibarlık sayılmış-

dır. Efendinin bu bozuk söylenişini «Efe» ke
limesine bağlayarak, İstanbul kadınlarının ko
calarına, sevgililerine- «Efem!..» diye hitab et
tiklerini yazan gaafil muharrirler de olmuş

dur. 

İstanbul ağzında «Efendim», hürmet, sev
gi, dostluk ifade ederek «A benim efendim», 
«Canım efendim», «Başım tacı efendim», «Sul
tanım efendim>., denilmişdir. Yakın geçmişe 
kadar efendimsiz konuşmayan İstanbullu za
manımızda kaybolmuş gibidir; . bilhassa zama-

nuruz delikanlıları, sohbetlerinde yukardaki 
efendimli hitabların yerine «Ulan», «İnek», 
,,Kova», «Hırbo», «Enayi» gibi kaba, çirkin, 
müstehcen ve müstekreh lafları koymuşlardır. 

İsmail Safa Bey merhum küçücük oğlunu 
azarlayarak: 

- O nedir öyle «Ha!..», «Efendim» de!· .. 
diyor; biz, elli yıl son·ra İstanbulda o «Ha!..» 
yı da arıyoruz. -

EFENİN KAHVEHANESİ - İkinci Ab
dülhamid devrinde tulumbacılığın en revnaklı 
zamanında Gedikpaşa tulumbacılarının kahve
hanesi idi; Divanyolunda Çarşukapusu dura
ğından Bayazıda giderken sağ koldaki gazino
nun yeridir (1943). Gazino Efenin kahvehane
sine nisbetle hayli küçülmüş; kahvehanenin 
dip tarafında merdivenle çıkılır bir büyük şir
van (yatakhane - koğuş) var idi ki tamamen 
yok olmuşdur. 

Asıl adı unutulmuş, lakabı ile anıla gelen 
kahveci aslen kürd, gümrük· hammallarından 
olup Fehim Paşanın hafiye çetesine girmiş ve 
paşanın sayesinde bu büyük tulumbacı kahve
hanesini açmışdı. Dev yapilı, kıllı kara, saka
lı matruş, pos bıyıklı, cahil, ayyaş, muğlim bir 
adamdı, fakat; şekil v.e şema.ilinden umulmı~ 

yacak derecede nazik, kaba görünüşü ile tam 
tezad halinde zevk sahibi idi. Kahvehanesi za
manının en mükellef, en temiz kahvehanelerin
den biri idi; bütün duvarları, o zamana göre 
cömerdce para harcanarak İstanbul tulumba
cılarının grup halinde veya münferid fotoğ

rafları ile süslenmişdi; büyüklü küçüklü, hepsi 
camlı çerçiveli 200 parçadan fazla fotoğraf 

vardı ki bu zengin kolleksiyon kimin elinde 
kalinışdır bilemeyiz. Bu satırların muharriri 
bu -gÜnahkar Vasıf ramazan aylarında Efe
nin kahvehanesini tutar, bir ay çalgılı kahve
hane olarak işletirdim. Merkezi yarde oldu
ğu için pek kalabalık olurdu (B.: Çalgılı Kah
vehaneler, cild 7, sayfa 3683) 

Bu hatıraları anar iken eski destancılığı
mızın depreşdi, aşağıdaki kırık dökük manzu
me de son yadiga.rlarımızdan olsun dedik: 

İskemleler hezaren peykeler kadifeli 
Kahvecbıin zevk ehli olduğu cia besbelli . 

Duvarlar tulumbacı resmi ile donanmış 
Kıymetini üç Mısır hazinesi biçmeli 
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Billiirdur nargileler, en ali fincan çubuk 
Ocağ·a da kondurmuş 'bir kahveci güzeli 

Efenin şorolosu 04'dikpaşa bıçkını 

Hem ayağı koşadı hem işe yatkın eli 

İlqi nefer uşaklar alımlı çalımlıdır 
Çapkınlanıı b!'şmd.a. esiyor kavak yeli 

Ya efendim kahveyi dolduran müşteriler 
Semtin cümle şübbam birbirinden cilveli 

Esnafın şehbazın pırpırını,n eşbehi 

İnletiyor kalender sazındaki bam teli 

Kakül ile perçemi ebru ile müjgin.ı 
Pençe ile topuğu o . şahlarda • görmeli 

Nigahı mestanedir işmar çakar gamzesi 
Yanağında fülfülü gözler kudret sürmeli 

Gelsin kahve çay çubuk borda kaanunu ülfet 
Bila kaydu şart herkes yar seç~p peylemeli 

Busi payine ru!hsat aldın mı dilberinden 
Heman postu kahvenin şirvanma sermeli 

Altıruşaltı pişpirik piket ile pırafa 
QiniıdaJlı bom pastıra bir hüner göstermeli 

Efenin kahvesinde benim de bir sıkırdım 
Siyehçerde yarinl var Reisoğlu P~ndeli 

Çalımlı tulumbacı fenerci müıiiihikdir 
Topuklar demir gülle per'çemıi ipek teli 

Kahvenin duvarına koydum ama resmini 
Yangın kulelerine heykelini dilmıeli 

Birer turunç köpüklü kahve içüp şahımla 
Kahvehane medhini burada bitirmeli 

Sonra çıkup kahveden o sabah keyfi ile 
Gedik Ahmed Paşanın hamamına girmeli 

. Vasıf HİÇ 

EFE. SOKAÖI - Şişlinin Cumhuriyet 
Mahailesi sokaklarından; Rumeli Caddesf ile 
İzzetpaşa Sokağı arasındadır (1934 Belediye 
Şehir Rehberi, pafta 18/157) ; bir araba ge
çecek genişlikte paket taşı döşeli bir yoldur. 
2-3 katlı evler,. 4-8 katlı apartmanlar arasın
dan geçer; 1 sinagog, 1 oto-elektrikci; 1 ma~ 
rangoz, 1 mobilyacı, 1 arpacı - samancı, 1 kah
vehane, 1 garaj, 1 soba tamircisi vardır; ka
pu numaraları 3- 39 ve 2 - 48 dir (Ocak 1967) 

EFLAKİ DEDE SOKA.Öl - 1934 Belediye 
Şehir Rehberinin alfabetik endeksine göre · Bo
ğaziçinin · Rumeli yakasında Tarabiyanın so
kaklarından; paftada gösterilmemişdir (1934 
B.Ş.R., pafta 23/Tarabya), ve yerine gidilip 
durumu tesbit edilemedi (Temmuz 1967). 

Hakkı GöKTOKK 

EFLAK SOKAGI - 1934 Belediye Şehir 
Rehberine göre Fatihde Karagümrükde Kaa
riye Atik Ali Paşa Mahallesi sokaklarından; 

Fevzipaşa Caddesi üzerinde Attarkerim Soka
ğı başı ile Kalfa efendi sokağı arasında bir a
ralık sokakdır (1934 .B.Ş.R. pafta 7/109). 1955 
- 1957 arasında bir yanındaki adacık· istimlak 
edilmiş ve sokak caddeye katılmışd1r (Aralık 
1966). 

Hakkı OÖKTÜ'RK 

Eiı~LATUN ÇIKMA1a - Galatanın Emek 
yemez Mahallesi sokaklarından; Tersane 
Caddesindedir (1934 Belediye Şehir Rehberi, 
pafta 15/131); 5-6 adım genişlikde, asfalt 
kaplıdır; ahşab ve kagir ona yakın ev ile 1 de
mir ticarethanesi, 1 torna-freze atölyesi, 1 
hurdacı, 1 kahvehane, 1 köfteci ve 1 çocuk 
bisikletleri imalathanesi vardır, kapu nuımı,,: 
raları 1-19 ve 2-12 dir (temmuz 1966). 

EFRADI CEDİDE MEKTEBİ - (B.: De
niz Asker Okulları, cild 7, sayfa 4408). 

EFTALİPOS (EPTALİPOS) GAZİNOSU 
- 1918 ile 1922 arasında Galatanın en meş
hur birinci sınıf bir gazinosu idi; Necatibey 
Caddesi üzeri,nde, Kapuiçi Hamamına yakın 
bir yerde idi, ki o zamanlar caddenin adı da 

- Topcular Caddesiydi. Havyara şampanyaya 
varınca her çeşid meze ve içki bulunur ve pek 
süslü bir yerdi; sahibi Yunanistanlı, kırlaşmış 
pos bıyıklı· ve banker kılıklı bir adamdı, ka
sada onsekiz yaşlanİıda pek yakışıklı bir de
likanlı olan oğlu otururdu; on kadar garsonu 
da yaşları 15 - 20 arasında güzel güzel rum 
·çocuklarıydı; siyah pantolon beyaz ceketler
le kılık kıyafetleri de pek temizdi. Eftalipos 
gazinosu İstanbulun düşman askeri kuvvetle
ri tarafından işgal altında bulunduğu o karan
lık yıllarda ingiliz ve fransız askerlerinin ve 
bilhassa bahriyelilerin akşam ve gece karar
gahı olmuşdu. Geceleri geç vakitlere kadar gü
rültülti, neş'e ile içerler, gazinonun genç rum 
uşakları rezilane cümbüşler olurdu. 

Eftaliposa fesli bir türk giremezdi; gaflet 
idüp de girse, hizmet edilmez, istiskal görür, 
anlamaz i.$e bozuk bir türkce ile: « Yok sen 
burda içecek» diye kovulurdu. Patronzadenin 
de haftada birkaç· gece tekrarlattığı bir nu
marası vardı; gemici, kayıkcı, yahud serseri 
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takımından bir rumun başına giydirilerek müş
teri kılıklı gazinoya getirilirdi, türlü hakaa
retlerle alay edilir, o da zelilane tavırlar takı
nır, nihayet garson oğlanlardan biri başından 
fesini kapar, ingiliz veya fransız askerlerine 
atar, fes havada elden ele dolaşır ve en so
nunda patronun oğlu yere çalarak ayağı aitı
na alırdı. 

Gazinoda büyük bir borulu gramofon var
dı, gece yarısına doğru, kapanma saatine ya
kın tango, vals, polkalar çalınır,· yabancı as
kerler garson oğlanlarla dans.. ederlerdi, ve 
gazino kapandıktan sonra devam edecek cüm
büşün sözleşmesi bu danslar arasınçla olurdu. 
_Aşağıdaki manzume bu günahkar Vasıfındır: 

Eftalipos Gazinosu Galatada meşhurdur 
Kapusund~n şöyle bak da içeri girmeden dur 

Tezgah başı, masalan, doldurmuşdur her yeri 
lngilmle framızm çavuşları neferi 

Kimi İstanbulun rumu, kimi Yuiıanistanli 
Ondan fazla uşağı var şıkırdım delikanlı 

Palikarya kırmaları kaldırım kopilleri 
Şunardıkca şı,marınışdır, bir kanşdır dilleri 

Gaflet ile gelmiş olsa bir fesli türk müşteri 
Karşılamaz hürmet ile, hizmet etmez hiç biri 

önce alay, istiskalle şöyle bir süzer onu 
O kaselis küstah rezil çırak oğlan, garsonu 

İstiskaali fark etmeyip hemen çıkıp gitmezse_ 
Tecavüze yeltenirler· 'başında duran fese 

İngilizle fıransızın hele bahriyelisi 
Gaayet ile muglim olup urum kopil delisi -

Şıkırdımlar düden hazır, ı;ırnaşdıkca sı,rnaşır 

Çarebrusu tüysüzü de kucaklarda dola.şır 

Be,rı şöyle . bir _ çıtlatayım, sen ayıkla pirine~ 
Gazinoya pek· yakındır Yamalı Kapuiçi 

Çırak oğla.n garson değil, Eftaliposun kendi 
Mahdumu güzini de şıkırdı,m kalopedi 

Hem o mahdumu güzinin ıµldadesi ateşci 
Bir cehennem zebanisi Tanganikalı -zenci 

Eflalipos Gazinosu Galatada meşhurdur 

Şöhretinin esbabı Jla işte efendim budur 

_ İşgal_ kuvvetlerinin İstanbuldan ayrılaca
ğina yakın bir cuma günü Eftalipos Gazino
sunun ka.pusuna bir Türk bayrağı çekildl, şı~ 
marık oğlanları da yoldan geçen f eslilere: 
«Buyurun pasam, buyurun beyim! .. » diye ses
lenmeye başladılar. Milli Mücadele kahraman-

lanndan meşhur ipsiz Receb Reisin İstanbul
daki adamı olarak lıilinen Laz Temel Reis bir 
yunan bayrağı bulmuş, iri yarı iki mavunası 
ile Eftalipose geldi, kapudaki Türk bayrağını 
indirerek dürdü, öpdü ve mavunacılardan bi
rine verdi ve onun yerine Yunan bayrağını as
dı. Bunun manasını pek iyi anlayan patron da 
gazinosunu bir daha açmamak üzere hemen 
kapadı. Yine o günlerdedi:t: ki patronun yakı
şıklı oğlu da kayboldu, birkaç gün sonra Sa
lıpazarı sahilinde tamamen uryan olarak ce
sedi bulundu, tam ense köküne saplanmış bir 
bıçakla katledilmişdi, bu bıçakdan oğlanın kaa
tilinin zenci ateşcisi olduğu anlaşıldı; fakat 
nereye götürülüp soyulduğu ve niçin öldürül
düğü anlaşılamadı. 

Vasıf HİÇ 

EFTALYA HANIM (Deniz kızı) 
Rum asıllı ünlü bir hanende; doğum tarihi tes
bit edilemedi, gene kızlığı zamanında Galata 
balozlarında hanende olarak sahneye çıkışı 
İkinci Sultan Abdülhamid devrinin son_ yılla
rına rastlar; pürüzsüz sesi, güzelliği ile dev
rin her tabakadan gencleri tarafından hayli 
alkışlanmış iken meşrutiyet devrinin siyasi 
gü_rültüleri ,zincirleme üç harbin (İtalya, Bal
kan ve Birinci Cihan · Harbleri) f ela.ketleri, ve 
nihayet İstanbulun karanlık işgal , yıllarında 
tamamen unutulmuşdu. Bir sahne yıldızı için 
yaşını hayli geçirmiş bulunur ve geçim sıkın
tısı içinde yaşarken bir. tesadüf Denizkizi Ef
talya Hanımı birden şöhrete ve dolayısı ile 
servet ve refaha kavuşdurdu; Şöyle ki, Türki-

. ye Cumhuriyetinin kurucu ve ilk Cumhurbaş
kanı Gazi Mustafa Kemal Paşa zaferden son
ra 1927 de İstanbula ilk gelişinde, 5 Ağustos 
günü refakatlerinde Başvekil · İsmet Paşa ve 
_ Meclis Reisi Kazım Paşa (Özalp) bulunduğu 
halde Ertuğrul Yatı ile Modada yapılan deniz 
l7arışlarına gittiler; yarışlar paşanın huzuru 
ile coşkun neş'e ve şetaret içinde pek parlak 
oldu. Saat 12.45 den 21 e kadar Modada kalan 
Gazi, dönüşde Kalamış koyundaki Belvü ga
zinosuna uğradı ve gecenin çok geç saatleri
ne kadar Belvüde kaldı. Kendisini yakından· 
görmek isteyen halk kalabalığına iltifatlarda 
bulundu, bu arada gençliğinden tanıdığı De
nizkızı Eftalya Hanımı gördü; birkaç şarkı 
okumasını istedi ve Başkanın emrini coşkun 
bir heyecanla yerine getiren Eftalya Hanımı 
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alkışladı. Bu iltifat Denizkızının derhal yeni
den parlaması için kafi geldi ve en büyük çal
gılı gazinolardan ve plak şirketlerinden parlak 
teklifler yağmaya başlooı. 

Denizkızı Eftalya Hanım, Cumhuriyet dev
rinin ilk yıllarında sahneye çıkan, plak doldu
ran gayrı müslim tek kadın hanendedir. Bir 
devrin büyük şöhreti olan bu sanatkar kadı
nın ölüm tarihi de tesbit edilemedi. · 

EFTİK (Benli) - 1890 ile 1900 arasın
da Galatanın namlı umumhanecilerinden, evi 
Zürafa Sokağında idi, ki bu sokak aynı adı 

taşımaktadır; Yüksekkaldırım'a paralel mer
divenli yokuşdur. O tarihlerde hayli yaşlıca 

bir kadın Benli Eftik'in araba sürücülerincfeiı 
Ferhad adında bir kırığı vardı ki, bu arabacı 
Ferhad, Mehmed adında bir ayakdaşı ile be
raber 1900 yılı nisanın sonlarında fransız 

Message~ies Marıitimes kumpanyası vapurla
rından birinde garsonluk yapan Henri adında 
bir delikanlıyı bıçakla vurarak katletmiş, Fer
hadının kaatil olarak tevkif ve mahkumiyetin
den sonra da Benli· Eftik evini başkasına dev
rederek levis batağından çekilmişd~r. İki se
ne kadar Hasköyde tevbekar hayatı sürmüş, 
1902 de evinde kayışla boğulmuş olarak ölüsü 
bulunmuşdur; şübhe üzerine yakalanan Ada
lının Yorgo adında şıkırdım güruhundan mü
rahik bir rum oğlanı umumhanesinden tanıdı
ğı Eftik Duduyu parasına tamah ederek öl
dürdüğünü itiraf etmişdir. 

EFTİM (Lord) - (B.: Eftimiya) 

EFTİMİN MEY.HANESİ - İkinci Ab
dülhamid devri sonlarında Kadıköyünde ayak 
takımı uğramayan, efendiden kişilerin kafa 
Jenkleri ile huzur içinde demlendikleri bir mey
hane idi; çarşı içinde, rum kilisesinin arka ta
rafındaki köşede bir bakkal dükkanının üstün
de idi, bakkal dükkanı da Eftimin idi ve mey-"' 
haneye bakkal dükkanı içinden merdivenle çı
kılırdı. Ahmed Rasim, İttihad ve Terakki Fır
kası erkanından Bahriye Nazın Cemal Paşa
yı ilk defa bu meyhanede görüp tanıdığım şöy
le anlatır: «... Bildiklerimden bir kemençeci, 
karcığar yahud beyati araban olacak, bir şar
kının doğru olup olmadığını tahkik için beni 
Eftimin Meyhanesine götürdü, bu esnada orta 
l-ıoylu, yakışıklı, kumral bıyıklı bir erkaıi-ı 
harb yüzbaşısı ile zarif ve .nazif, kır sakallı 

bir zat da geldiler, karşımıza oturdular. Ke
mençe çalıyordu. Yeni gelen bu iki zat da mü
tehassis oluyorlardı. Yüzbaşı gazoz, sakallısı 

bira içiyordu, kemençeci ile ben de · hafif ha
fif düz çakıyorduk. İşte bu yüzbaşı bu gün
lerde Tiflisde yaveri ile birlikde katledildiğin
den bahsedilen Bahriye Nazırı Cemal Paşa

dır ... » (A. Rasim, Cemal Paşa, Muharrir bu
ya). 

EFTİMİYA - Birinci Cihan Harbinden 
sonra İstanbulun acı ve karanlık işgal yılla
rında «Polis Kaatili» diye tanınmış azılı pali
karya Hrisantosun metresi gaayetle dilber bir 
rum kızı fahişe ki erkek kardeşi · Eftim de o 
devrin yine kötü şöhretlerinden «Lord.» laka
bı ile maruf bir kirli oğlan idi. Bu kardeş Sar
hoş Marika denilen bir umumhane sermayesi
nin babaları ayn fuhuş mahsulleri ile; 1920 
yılında esmer, kara saçlı, kara gözlü Eftimi
ya 16 yaşında, beyaz tenli, kumral saçlı, ça
kır gözlü Eftim de 19 yaşında idi. Gaiatada 
bir birahanede garsonluk yapar iken iş

gal kuvvetlerine mensub bir ingiliz bahriye 
çavuşunun mahbubu olan Eftim, sırtına da 
ingiliz·,. bahriye neferi üniforması giydirilerek 

· çavuşu ile beraber Galata ve Beyoğlu meyha
nelerinde, h~mamlannda iki sene kadar rezi
'lane nümayişlerle dolaşmışdır. Şenaat bazi
çesi pis delikanlı İstanbulun tahliyesinde çavu
şu tarafından gemi ile götürülmüştür .. Efti~ 
miye da Hrisantosun Tatavlada Direkcibaşı 

,Sokağında basılıp katlinden so:ıira bir Yunan
lı kaptanın metresi olmuş ve onun ile beraber 
Yunanistana gitmişdir (B.: Direkçibaşı So
kağı; Hrisantos). 

E.GJU (Hasan Fehmi) - Değerli müzis
yen, viyolonist, orkestra şefi, ilk türkce tan
golar bestekarı, Türkiyede batı muzıgının 

halk tarafından benimsenmesinde öncülük 
yapmış, adı bu yönden inkılap tarihine dahi 
geçmesi lazım gelen pek kıymetli bir san'at
kar; temiz insan, sevimli insan, nazik ve kül-
türlü meclis adamı; çok· hünerli ellere sahip 
eskilerin «Hez~rfen» dedikleri kişilerden: re
sim yapar, fotoğrafcıdir, tesviyecilik, torna
cılık, tenekecilik, marangozluk bilir, pek güzei 
ayakkabı imal eder kunduracı, kusursuz es
vab diker terzi, çok iyi bir motosiklet, saat, 
radyo, fotoğraf makinası, sinema makinası ta
mircisi, usta bir sandal yapıcısıdır, usta bir 
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bağçıvan ve çiçekcidir; 27 mayıs 1902 de ls
tanbulda Fatihde Kıztaşında doğdu, baba Bar
tınlı Çolakogl.u Halil . Beydir, Nafia N:ezare
tinde fransızca mütercimliği yapmış, M:aliye 
,Nezareti Evrakı Nakdiye kalemmde bulun
muş, ressam ve kaanfmi, Nümunei Terakki 
Mektebinde resim, fransızca, riyaziye mualli
mi olmuşdur (vefatı 1911) ; an.nesi Sıdıka Ha-
nım İstanbulludur. . 

beryan, Mari Feraha, Victorya Haçikyan, 
Hermine, Zarife, Denizkızı Viktorya gibi bir 
devrin en ünlü kantocularına çaldım; Serzii.
zende 1 s m ai 1 H a k k ı Beyin, Cemal 
S a h i rBeyin, Nevart HanJmın Azerbay
can ve ·Benli yari Efendi operet toplulukların
da ostra şefliği yapdım; ve sessiz sinema dev
rinde uzun yıllar sinema orkestraları idare et
dim ... ». 

O devrin bu san'at alemleri, müntesibleri-
İlk tahsilini Hocapaşa İbtida.i Mektebin- . · ni maddeten tatmin edemez, .• ._sadece meslek 

de, sonra babasının muallimlik yapdığı Nü- · aşkı. ile doyururdu; bundan ötürüdü.r ki Feh
munei Terakkiye devam etmişdir, babasını he- r_ni Ege de Seyri sefa.in İdaresinin Kara.köy 
nüz 9 yaşında iken kaybetmiş olduğundan bir Acrntalığında manifesto memurluğu yapdı, az 
müddet Ticaret ve Dişçi mekteblerine devam- ·· sonra asker oldu ve kıt'asımıi bağlı olduğu 3. 
etti ise de geçim zoru _karşısında okulu terket-· .. Kolordunun· bandosuna alındı ve .bütün nefesli 
ti, ve bir m.üzisiyen. olarak---iş hayatına atıldı. sazları orada tanıdı. Atatürkün Gtilcemal va-

Musiki tahsiline 3-4 yaşlarında iken ha- puru ile bir seyahatında büyük adamın hu
basından yapmışdı; önce Aleksan Efendiden; zurunda solist olarak keman çaldı ve takdir 
sonra Mabeyni Hümayundan Büyük Zeki Bey . kazandı; terhisinden sonra Seyri Sefa.in İda
_ve Goldenberg'den keman dersleri aldi; Soko- resinin İzmir Acentalığı havale memurluğuna 
lofdan armoni ve kompozisyon, Riyaseti-Cüm- ,tayin edildi. ~u idareden ayrıldıkdan sonra 
hur Orkestrası şefi Pretorios'dan da · orkes- bir müddet güµırük komisyonculuğu yapdı. 
trazasyon ve orkestra idaresi dersleri aldı. Ata türkün bir . lzmir ziyaretinde şerefine ve-

. .. . . . . . rilen baloda orkestrayı idare etti ve yine tak-
Bır muzısıyen olarak ış hayatına tıyatro- <" dir~erini kazanarak, 0 zaman Tür.kiyeniıı en 

larda başladı; kendisi tarihler kaydetmeden _oüyük ve lüks yolcu· gemisi olan ·Ege Vapu
şöylece anlatıyor: runun . orkestra şefliğine tayin edildi; ve 

«tık çalışdığım yerler Şehzidebaşında . . «Ege» soy adını · bu münAsebetle aldı, prtasma 
Ferah Tiyatrosunda Kel . Hasan Efendi kum:: · da «Ege_ Caz» adıni koydu. Sonra gemiden ay
panyası; Naşid, Fahri, Rıfkı, Büyük Şevki; rılip İstanbulda Tepebaşında büyük Garden
Beylerin, Di.inbüllµ İsmail Efendinin .. tiyatro . J:ıar'da çalışmaya başladı, üçüncü bir defa A
kumpariyala:rıdir; bu topluluklarda •Küçük Pe-_ tatür:Ir'ü~ tak9ir ve. iltifatlarına orada nail ol
ruz, Küçük Şamram, K.üçük Yirjirl, Raa Dil- du ve emirİeri ile Riyaseti Cumhur Küçük Or-

Fehmi Ege 
(Resim: S. Bozcalı) 

kestrasıııa alındı; üç buçuk yıl Atatürke, se-
_.kiz 'yil · İıfiii~f İnöni.iye, cem'an 12 yıl bu seç
kin_, orkes~r.aya hizmet etti. Büyük sanatkar 
Muhsin Ertuğrulun delaleti ile 11 çocuk ope
reti yazdı. llk _tsta!).bul • 11e Ankara Radyoların-

··_. da çaldı. Sıhhl sebeblerle (böbrek hastalığı) Ri
. :y~seti Cumhur OrkestraBından ayrılarak he
kim tavsiyesi ile 1947. de İstanbula ge_ldi; ye-

~ ôi :sene_·_-Turan· Bar'da ve Londra Pavyonda ve 
· bir ·seıie kadar Beyaz Parkda çal~şdı; 1950 de 
JstanbuF Şehir Orkestrasına girdi ve bir yaş 
gününde, 27 Mayıs 1967 de bu ortestradan e
mekliye ayrıldı. Bu satırların yazıldığı sırada 
ağustos 1967, Şato gazinosunda çalışıyordu; 
ve İstanbul Radyosunda hem senfoni orkestra
sında ve hem de adım taşıyan orkestrasında 
çalmaktaydı. 



-- t,)i_ c'v - . · ,d_.;- pp Gd,=..-=== Ilı _ ,-;'. , ',' . ! 1!;1 t(; S,.Tl '5İ . 1-ıır lı 8~ ı..el ~oıle fe @ ___ 9==J=-~ r; m1· ı ~m n ~ fi q._> tn .. 1 
:, J ., .ı .9 

<1-.-.. c ... ı, A ~,,.. <;t..,.6 ~ '-' U-1-1: c;..,. ~ , .~ ..... 6 
., _.,_,... ., ... L - ~ 

.,.,yı \e . Aı.ı.. \.ıM -mı.ı. oK şa :ıaT\ ut 1, <:.oıle -t,.,., 1i! 

1~ $:' -@f_J . l ~ .... J h ,ı J _ı=:ı t:+t=--1#f'ı~_;ç:· ~F;--===i4==i,..-=?=;======---1==~f ~ ~ z ı ~ -.. :t .... , •--- - ,.,-~---. - _. 
A ~m <1.m., A Gı,,. c:;, 6 A - G".... G'.,.. 6 

!~~ ~~.,., .\, , , 1. t'. ,-ap 'i\o 1'&-t dl't\ gcrı \ılm de .,_ n u. ta ~c5.,..-,. 

~-ı , =:\8--J i : Pı i 1 j ;ı 'i -- - 4-:.;;;:}-~-'--:.:"".,,_,_____..-=....::C ~--'-· ... _ p ..:::;::.ı ..ı... .. . ) ' \ -f+-= --
., ş:.;:: .:--:' . GJ,:,.. G,,,., .;ı, - -G.,. -;:_6 ç,.., ,#- . -,- • 

~ . hL>..!:ı,,e ~a -vı, :,tr, r:._"(I\ de. -···.-•.. · ~ -~-t\ü.l ~a!'\a do 1u. 
~ E7$ g;I =-= ~ ~---
-+ --- ~LJ--1:=f J ~ @·, \bJ ~ -G /l t -,.z~ 

f\ 1' v,w . '-,"' A ı: ö '1 • 

~ e,.~~~ -~~~&. _ll · 1>~~ 11,~ =sr 1~ .. ~.ld,~ bı- --$~ +- · ~., U--~::.L-;,,.~!!-+--:½k, \ 1 ~ ~ .. !!J C==ı ____ ____ __ -4 

' ;: + -. ~~ ,:- +-· - • ~,:; ~• .__ . c 
. , .~ f, A 5.S. " 

\-ıe s, st--ıı dbı k>, "''°" h I hn, s" •d -vı .bı~ mara, ô\ 
..Lf'--= 

11K 

~ t .=,-; 
dz.. şe..ı ;;. - 1,, .. ll\ e.: 

A-.;- ._, .. 
-----Q~, 

' 71; I· 
A 60 tis.ı - - ----- - · 

Fehmi Egenin kendi el yazısı ile bir bolerosu 

,.. ,. 



tsTANntiL ANSiKLOPEotsi tGib (Nezaiıat Nrireddbi) 
--------------- ----~--'-=-----------------

Bir bestekar olarak ilk eseri «Piri Aşka>) 
isimli rast bir valsdir. tık batı müziği bestesi 
de «Meçhul» isimli operetin müzikleridir;· ilk · 
türkce tangosunu da bu operete koymuşdur; 
ilk tango plağı da «Mehtablı bir gece» dir. 
Onbiri çocuklar için 21 operet besteleinişdir; 

şarkı, türkü, halk oyun havası, vals, tango, 
bolero, rumba, fante2.:i eserler bütün bestele
rinin sayısı bini bulur. Asıl sazı kemandan baş
ka saksfon, klarnet, piyano, . flüt, çello, · bas, 
trompet, ud çalar, ney üfler, hemen bütün saz .. 
ların aşinasıdır; İstanbul Radyosunda 12 ki
şilik Tango ve Dans Orkestrası, hariçde de 6 · 
kişilik Folklor ve Çigan Orkestrası vardır. 

1935 de Herekeli Hafize (Hoşgör) Ha• 
nunla evlenmişdir; iki çocuğu vardır, oğlu En
gin Ege (doğumu 1941) piyanisttir, Alman
yada bir alman orkestrasında çalmaktadır; kı
zı Nermin Ege (doğumu 1944) İstanbulda Gü
zel Sanatlar Akademisinin Dekorasiyon ve 
tekstil bölümünde son sınıf öğrencisi idi. 

Bir zamanlar içkiye iltifat etmiş, 1950 den 
sonra terketmişdir; tütün tiryakisidir. Bu kıy
metli sanatkarın hünerli ellerinin hiç temas 
etmediği şeylerden · biri iskambil kağıdı, biri 
de tavla, oyun zarıdır. 

1946 da kendisinden «Tango Kıralı Feh
mi Ege, genç kızların ve delikanlıların dille
rinden düşürmedikleri tangoları ile haklı bir 
şöhret yapmış üstad» diye bahsedecek bir ga-. 
zeteciye (Edib Akın'a) şunları söylemişdir: 

«Hayatımda müdhiş bir ölüm tehlikesi 
geçirdim. Ankaradan konser vermek için İs
tanbula gelmişdim ve bir gece Vasfi Raşidin 
jübilesinden misafir kaldığım pansiyona dön
müşdüm. Uykumun en tatlı derinliğinden yan
gın var feryadı ile fırladım, odamın kap usu
nu açdım ki hol, tavan,-merdiven alev içinde, 
gözüm eşya namına hiç bir şey görmedi, ke• 
manımı aldım, notalarımı aldım ve kendimi 
yalın ayak alevler içindeki merdivene attım 

. ' 
ateşlere basdıkca tabanlarım cayır cayır ya-
nıyordu, vücudumu kemanımla notalarıma si
per ettim, vücudumun da bazı yerleri yandı, 
on on beş gün hastahanede yattım. 

«Beni batı müziğine doğru ilk kamçıla

yan üstad Cemal Reşid Reydir. 
«24 saatim şöyle geçer: 4 saat uyku, 18 

saat çalışma, 1 saat yemek zamanları, 1 saat 
de böbrek sancısı ile kıvranmEı,. 

«Aşkı vuslat takib eder, vuslatın meşruu 
izdivacdır, aşık evlenince ya Mevlasını bulur, 
ya belasını .. >> 

Bir mektubunda (1967): «, .. Sogukdari, 
sıcakdan hoşlanmam, korkarım, baharı, hele 
lstanbulun son baharını severim; gün ortası
nın bol ışığı ve ğece karanlığını sevmem, sa
bahların mat aydınlığını ve akşamların esiıier
Iiğini severim. Kahkahalarla nasıl gülünür bil" 
mem, insan yüzünün süsü tebessümdr; haya• 
tın asaleti hüzündür, bütün şaheserler büyük 
ızdıraplardan doğmu~dur» diyor. 

EGE (Nezahet Nureddin) - Aydın bir 
Türk kadını, yazar ve mütercim, maarifci, bu 
ı:Jatırların yazıldığı sırada Erenköy Güneş Ko
lejinin kurucu sahibi, müdiresi; 1901 de ts
tanbul'da doğdu, babasr, Harbiye Nezareti 
muhasebat ve levazimat dairelerinde müdür
lük yapmış şair ve edib Mustafa Nazmi Bey 
(B.: Ersin, Mustafa -Nazmi), annesi de Bahri 
ye Nezareti Nakkaşhane ·ve Matbaai Bahriye 
müdürlerinden Binbaşı Fethi Beyin kızı Hati
ce Dilşah Hanımdır. 

.. ··-----~nbai Füyuzatı Osmaniye Mektebinde, 
Süleymaniye Kız Rüşdiyesinde okudu, 1918 de 
Bezmialem Kız Sultanisinden pek iyi derece ile 
diploma aldı. 

Osmanlı İmparatorluğunun en buhranlı 
devrine rastlayan o kara yıllarda Türk aydın
larının toplandığı Türk Ocağına intisab etti, 
Himayei Etfal CemiY,etinde (Çocuk Esirgeme 

N~t Nureddin Ege 
(Resim: S. Bozcalı) · 
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Kurumu) çalışdı. Bilhassa, İzmirin Yunanlı
lar tarafından işgali üzerine İzmir Müdafaai 
Hukuk Cemiyetinin İstanbuldaki faaliyetinde 
Aydın, Manisa ve havalisindeki Yunan meza
linıinin raporlarının yazılmasında ve neşrinde 
büyük gayreti, yardımları görüldü. · 

• "< . • ,; 

1919 da Prens Sab~haddinnin mesleki ic
timaisini benimsedi; Türkiye Science Sociale 
( Cemiyet - Toplum_ İlmi) ile ilk uğraşanlardan 
biri oldu ve bu konuda konferanslar_ verdi. (Bu 
ilmi sosializm i~e karıştırmamalıdır) . -1930 da 
Maarif Vekaleti İık Tedrisat Umum Müdürü 
Ragıb Nureddin Beyle evlendi. (B.: Ege, Ra
gıb Nureddin); 1933 de Amerika Talebe Mü
fettişliğine tayin edilen zevci ile birlikde Ame
rikaya gitti ve 1940 yılına kadar yedi &ene
Amerikada kaldı, terbiye (pedagoji)_ müesse
selerinde ve üniversitelerde tedkiklerde . bulun~ 
du; mem\ek!;!te döndükden sonra , 1940 -1947 
arasında Ulus, Cumhuriyet, Son Posta .gaze
tel~ri ile Ziraat Ticar~t Mecmuasında ingiliz
ceden terceme zirai, iktisadi, . pedagojik yazı-. 

la_r. yayınladı. 
1953 de zevci Ragıb Nureddin Ege ·ile bir

likde Erenköy Güneş .. Kollejini kurdu ·. (B.-: E- · 
renköy Güneş Kolleji) ; _zevcinin -~efatından .. 
sonra bu irfan müessesesinin. maddi ve -mane
vi bütün sorumluluğunu yüklendi; ,bu .kolej 
R.N. mgenin bir icleali idi; Nezahet ,Ege, mii
esseseyi geçim için iş değil, kendisine .bir ide-· 
a.listin vediası olarak gördü· ve elindeki imkan
lan kolejin inkişafi yolunda -harcadi. -

Seyhan ve Güneş isminde iki kızı vardır. 

Seyhan Nureddin Ege- 13irleşik Amerikada Mi
şigan Üniversit~sinde ·uzvi, kimya asistan pro
fesörüdür; Güneş Nureddin Eg~ :de Dr. Opera
tör olup Londrada radyo terapi:ve kanser te
davisi üzerinde çalışın~şdır, 1967 _de Kanadada 
Prenses Margaret .Hasfahanesinde bulunuyor-
du. ---

. Eserleri: «Turgut Livesi4 Turkey» (ingi
lızce, 1939 Milletlerarası N~w·,ıork Sergisinin 
Türk paviyonunclaO, satilmışdır)';_ · ~l'he Magie 
School Boğ>> __ -(ingilizc~ çocuk piy~si)~ -«Demok~ 
rasi Cihanında Kadın>>, «Amen,Jiiı,,da_:-yeni Ter
biye Cereyanları>>, '«Amerikai' (Stephen Vin-
cent Benet'den terceme). · ·· · ·· 

EGE (Ragrb Nureddin) - Ünlü maarif
ci, pedagog, muallim, tıb doktoru; hassas ve 

yanılmaz zevk ölçüleri ile san'at ve güzellik 
eserlerini değerlendirmesini bilen ve geniş bil• 
gi ve görgü sahibi, benzerleri çok az yetişir 
tam _ aydın adam; Erenköy Güneş_ Kolejinin 
kurucusu; 1868 de İstanbulda doğdu; babası 
tıp doktoru Abdurrahman Nureddin Beydir; 
bu zatın ecdadı Türkistanlı ve ulemadan olup 
üç yüz sene kadar Moskova cemaati İslamiye
sine müftülük yapmışdır; annesinin adı Şeri

fe Salihadır, bu hanımefendi ve Kırım eşrafın
dan ve ulemasından bir zatın kızıdır. Her iki 
aile geçen asır ortalarında Türkiyeye hicret 
ederek yerleşmişdir. 

Ragib Nureddin Ege idadi tahsilini baba
sıııın hükumet doktorluğu ile bulunduğu İz
mirde yapdı; İstanbulda Tıbbiye Mektebind~ 
okurken meşrutiyetin ilanında (1908- '1909) 

, isviçreye tabii ilimler tahsiline gönderildi, ve 
Lıozan'da dört sene kadar kaldı. · Hem okudu, 
hem de orada tahsilde bulunan Türk talebeleri 
ar-asında bir cemiyet kurmaya muvaffak oldu, 
ki bu cemiyetde ortaya konulan düşünceler . 
az sonra memleketde kurulacak Türk Ocağı
nın temeli oldu. Büyük mütefekkir Prens .Sa
bahaddinin · mesleki içtimaisini · benimsemiş, · 
Prensin en hararetli müdafilerinden biri ol
muşdu. 

. Lozan'da tahsilde iken Balkan Harbi lfaş
layınca vatanına döndü ve gönüllü asker oldu, 
Y enicevardar muharebesinde bulundu. Birinci 
Cihan Harbine de ihtiyat zabiti olarak katıldı, 

· Ragıp Nureddin Ege 
(Resim: S, Bozcalı) 
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harbin başından sonuna kadar muhtelif ceb
helerde bulundu. Mondros mütarekesinden son
ra İzmirin Yunanlılar tarafından işgaali teh
likrnini sezerek birkaç hamiyetli arkadaşı· ile 
İzmir Müdafaa-i Hukuku Osmaniye Cemiye:
tinde çalışdı ve 14/15 mayıs gecesi lzmirin, iş
gaalini şiddetle protesto eden beyannameler 
dağıtarak · halkı müdafaaya davet etti, ·ve bu 
yolda en faal simalardan biri oldu. Anadoluda 
Yunan işgaline son veren zaferden sonra Ada
na Lisesi müdürlüğüne tayin edildi, sonra A
dana maarif eınirii oldu, altı sene kadar İlk 
Tedrisat (ilk eğitim)· Umum Müdlirlüğünde 
bulundu; ve 1933 de Maarif Vekaletinde mü
dafaa ettiği yeni bir maarif felsefesinin tatbi
katını gerçekleşdirmek emeli ile ilk d~fa ihdas 
edilen Amerika Talebe Müfettişliği ile New 
York'a gitti, Amerikada temas · ettiği üniver
site muhitlerinde Türk maarifini liyakatle 'tem
sil etti. Amerikada dokuz yıl kalarak genış 
tedkiklerde bulundu. İkinci Dünya Harbinin 
başlamak üzere olduğunu gördü, · A vrupaya, 
·bilhassa Almanyaya talebe gönderil~esinin 
doğriı olmayacağını zamanın maarif Vekili Ha
san Ali Yticel'e bildirdi, ilgi görmedi, meseleyi 
biı' yazı ile cumhurbaşkanına arzettl. Mercileri 
tecavüz etmesini iyi karşılamadı, Amerikadaki 
vazifesinden alınarak bir orta okul öğretmen
liğine tayin edildi, bu muameleden müteessir 
oldu, fakat metanet ile karşıladı, · Türkiyenin 
kaderinin yarattığı hususiyetlerden biri olarak 

hı.bul etti, 1953 de yaş haddi ile emekliye ay
:ı:ı! dı ktan sonra, hayat ve fikir arkadaşı ze;

cesi. Nezahet Hanımla birlikde, en büyük ide;

aii olarak tasarladığı E~enköy Güneş Kolejini 

kurdu. 1960 da vefat etti; Eyyubda Mareşal 

F'cvzt Çakmak'ın kabrinin karşısında bulunan· 

aile haziresine defnedildi. 

EGELİ (Ekrem Şerif) Tıb doktoru, 
lstanbul Üniversitesi Tıb Fakültesi Ordinaryüs 
Profesörlerinden; bu satırların yazıldığı sıra

da İstanbul Üniversitesi Rektörü; bu değerli 
ve ünlü profesörün hal tercemesini şanına la
yık şekilde yazabilmek için kendisine gönder
diğimiz mektuba cevab a1amadığımızdan Kim 
Kimdir Ansiklopedisinden aldığımız notlarla 
yetiniyoruz: 

«1901 de Bandırmada doıdu; babası Şerif 

Yakub Bey, anası Emine Hanımdır. ·Bandır
ma Rüşdiyesinde (1913j, İstanbul Sultanisin
de (1917) okudu, sultaninin 9. sınıfından imti
han ile Askeri Tibbiyeye geçdi, 1922 de İstan
bul Tıb Fakültesini bitirdi. Gülhane Hastaha
nesinde dahiliye asistanı (1923), dahiliye mü
tehassısı, Ordu sıhhiye mütehassısı -(1925), 
'ordu sıhhiye müşaviri ·(1927), Ankara Merkez 
Hastahanesi Dahiliye Şefi· (1927 -1933):., İs
tanbul Tıb Fakültesi 2. iç hastalıkları doçenti 
( i933) , 2. · iç . hastalıkiarı kliniği profesörü 

· ( 1940), 3. iç hastalıkları kliniği profesörü 
( 1952) ; aynı · kliniğin ordinaryüs· profesörü 
(1953"); Tıb Fakultesi Dekanı (1951 - i953)1, 

ikinci defa Tıb Fakültesi Dekanı (1957 - 1959), 
oldu. 1954 den beri Yüksek Sağlık Şurası üye
sidir: 3. Mıntaka Etibba Oda Reisliği (1941 -
1951), Türkiye Tıb Cemiyeti Başkanlığı (1950 
- 1952) , Türkiye Tıb Akademisi başkanlığı 

<1955 - 1957) , Milli Tesanüd Birliği başkanlığı 
H956 -· 1958)- · yapmışdır. Milletlerarası Kar
diyoloji Cemiyeti, Milletlerarası Hematoloji 
Cemiyeti, Milletlerarası · Dahiliyeciler. Cemiye
ti, Türk Tib Cemiyeti, Türk Tıb Akademisi ü
yesidir. Milletlerarası kongrelere katılarak" ya
hud turist olarak Almanya, Avusturya, Fran
sa,' İngiltere,· İspanya, Hollanda, Belçika, İs
veç, Danimarka, Rumanya, Bulgaristan, Rüs
ya, Japonya, Pakistan, Irak, Lübnan; Formo
:la, Hindistan, ltalya, İsrail, Macaristan, Çe
koslovakya, Yugoslavyaya gitmişdir. 

«'Iürkce; almanca, fransızca ve ingilizce 
yüz elliye yakın tıbbi . yayını vardır; bunların 

· mühim bir kısmı karaciğer hastalıkl~rı üzeri
ne müşahede ve . etüdleri olup en mühim ana 
bb kitablarında "yer almışlardır. Bunlar ara
sında tama.men şahsi sayılacak metodlar, fi
kirler ve buluşlar vardır. Kitab olarak baş e
serleri «Kalb Damarı Hastalıkları» (1948) ve 
«Klinikden Notlar» (1957) isimlerini taşır. 

Katıldığı kongreler şunlardır: Milletlerarası 
Askeri Tıb Kongresi (Lyon 1931), Milletlera
r.ası Karaciğer .Hastalıkları Kongresi (Marsil
ya 1.956; raportör). 1950 de iki ders vermek 
için Münih Üniversitesi, .1953 de Tanscome Da-

. hiliye Kürsüsünde ders· vermek için Lozan Üni
versitesi, 1958 de iki konferans · vermek için 

· Bükreş Üniversitesi, 1959 da birer konferans 
vermek için 1-srail Ünıversitesinin Kudüs ve 
Tel-Aviv Fakülteleri tarafından davet olundu. 

«Fransızca, almanca, ingilizce bi!ir. Fut-
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bol oyununu, at ve otomobil yarışlarını sever.· 
Yazı yazmaya, roman okumaya, musikiye, ti
yatro ve operaya ve seyahata meraklıdır. ve .. 
cihe · (Selgil) Hanım ile evlidir. (Kim Kimdir 
.Ansiklopedisi) 

Yaman adında bir oğlu olmuşdur. Yaman 
Egeli, meslek yoluna adımını atmak üzere ye
tişkin bir delikanlı iken· bir gece kullandığı 
otomobil ile Boğaiçinde denize uçal'.a.k boğu.1-

muşdur. Bu hazin ölüm Eltrem Şerif ve Vecihe 
Egeli için unutulmaz bir acı olmuşdur. Baba, 
oğlunun adına, her yıl Tıb Fakültesini birinci
likle bitirecek gence verilmek üzere 4000 · lira
lık bir « Yaman Egeli Ödülü» tesis etmiş; ana 
da, acılarını «Bir Yaman Vardı» isimli bir e
serde kalem diline··. vermişdir. 

Bürhaneddin OLKER 

EGELİ (Erdoğan) - Editör, «Ceylan Ya
yın~arı» müessesesinin sahibi; 1924 de Tralr 
zori.da doğdu, muharrir Münir Hayri Egelinin 
büyük oğludur. (Küçük kardeşi yüksek mimar 
Can Egeli, doğ. 1926); annesinin adı Şafika 
Hanımdır; Ankarada Devrim İlk Okulunda ve 
Ankara Gazi Lisesinde okudu,. bir nıüddet de 
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinin fizik 
bölümüne· devam etti, sonra gazeteciliğe baş

ladı, bir ara İstanbulda · Son Telgraf Gazetesi
nin yazı işleri müdürlüğünü -yapdı. Almanc!t 
ve İtalyanca bilir; matbaacılık üzerinde bilgi
si vardır; evli ve iki erkek evlad sahibidir 
(1962). 

Bibl.: Kim Kimdir Ansiklopeqisi 

EGELİ (Münir Hayri) - Tanınmış ya
zar ve sanatcı; 1903 de İstanbuida Gedikpa
şada doğdu; babası uzunca bir zaman İzmir 
Mektubculuğunda bulunmuş · aslı Ruscukl_u 
Mehmed Hayri Beydir, annesinin adı Seniye 
Hanım. 

Mehmed Hayri Bey, Ruscuk ayanı sadrı
azam Alemdar Mustafa Paşanın erkek karde
şinin oğlu Ali Paşanın oğludur; İkinci. Sultan 
Mahmud Rumelinde ve Anadol:uda ayartl~nn 
nüfuzunu kırma mücadelesine girişdiğinde Ali 
Paşayı da bütün ailesi halkı ile Ruscukdan 
kaldırtarak . İzmirde yerleştirmiş ve Mehmed 
Hayri Bey İzmirde doğmuşdur. Varlıklı bir 
ailenin geniş imkanları içinde yetişmiş, ingi
lizce ve fransızca bilir, edebiyat ile ve güzel 
san'atlarla meşgul olmuş idi, Münir Hayri E-

geli, babasının bu kıymetlerine de tevarüs et
mişdir. İzmirin meşhur saat kulesi mektubcu
luğunda onun teşebbüsü ile yapılmış, hatta 
bir rivayete göre bu kulenin resmini de Meh
med Hayri Bey çizmişdir; İzmirin Mektubcu 
semti de adını onun hatırasından almışdır; 

1909 da vefat etmişdir; Meh:med Hayri Beyin 
üç oğlunun en küçüğü olan Münir Hayri Egeli 
altı yaşında yetim kalmışdır. M.H. Egelinin 
annesi Seniye Hanım da Telgraf Nazırı Ha
san Ali Efendi'nin torunu; Maarif Vekili ve 
~dib Hasan AU Yücel ile kardeş çocuklarıdır. 

Kadıköy Nümfme Mektebinde, İstanbul 
Muallim Mektebinde okudu (1919); Sorbon 
Üniversitesi psikoloji enstitüsünü bitirdi 
( 1922) ; 1920 - 1922 arasında, ki Milli ~Uca.
dele yıllarıdır, yurda döndüğünde Ankarada 
maarif müfettişliği, Trabzon lisesinde mual
li~ik yapdı; Tayyare Cemiyeti (Türk Hava 
Kurumu) neşriyat müdürü, Ankara lisesinde 
muallim, sırası ile İzmit, Bolu ve Balıkesir ma
arif müdürü, İsmet Paşa Kız Enstitüsü Müdü
rü, Milli Temsil Akademisi (Devlet Tiyatrosu) 
ve Güzel Sanatlar müdürü oldu. Polis Ensti
tüsünde muallimlik yapdı. Atatürk tarafından 
filmcilik ihtisası yapmak üzere Almanyaya 
ve Rusyaya gönderildi. Bu arada Atatürk do
kümanter fılmini çevirdi. 

Türkiye Serinofil Derneğinin kuru:cusdur, 
Türkiye Film Sanatcıları Cemiyeti üyesidir. 
İki defa, önce Şefika Hanımla, ondan. ayrıla
rak Saadet Hanımla evlenmişdir; Erdoğan, 

Can (Şefika Hanımdan), Gülsüm ve Gülbüm 
( Saadet Hanımdan) adında dört evladı var-

Münir Hayri Egeli 
(Resim: S. Bozcalı) 
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dır. Fransızca, ingilizce, almanca bilir. Arjan
tin, Almanya, İtalya, Rusya, Hindistan ve Pa
kistana gitmişdir. Resim yapar, heykel yapar. 
Sahne sanatı ve filmcilik üzerine geniş bilgiye 
sahibdir. Atatürkün sofralarında bulunmuş. 

güzel konuşur bir meclis adamıdır. Çok sem
patikdir, harikulade bir ikna kudretine sahib
dir . 

Üç yüzden fazla çocuk ~ikayesi, okul pi
yesi yazmışdır; «Terleyen Efe» ve «Kadın G-.?
çerken» adında iki romanı, « Yiğit Hamza» ve 
«Yörük Emine» isimli iki piyesi vardır. «Ata
türkden Bilinmeyen Hatıralar» isimli bir mo
nografi yapmışdır. Cumhuriyetin 10. yıl posta 
pullarının resimlerini o çizmişdir. ~tatürkün 
emriyle Mimar Sinanın simasını tesbit eden 
madalyonu ve Paris salonuna kabul edilen zey
bek heykelini, bir kısım gümüş paralarımızın 
resmiyle İzmir Kültürparkı büyük Endüstri 
heykelini yapmışdır. 

Orhan PEK.GİRGİN 

EGELİ (Reşid) - Bankacı; 1911 d,e Ban
dırmada doğdu; babasının adı Şerif, annesi
nin adı Eminedir; Halıcıoğlunda Hoca İshak 
Efendi Nümiine Mektebinde (1923), Kabataş 
Lisesinde (diploma 1930) okudu, 1934 de Si
yasal Bilgiler Fakültesini bitirdi, aynı yıl için
de Ziraat Bankasına intisab etti, on beş yıl 

bu bankada müfettişlik, müdürlük · yapd1, 
1949 - 1952 arasında İller Bankası · umum mü
dürlüğünde çalışdı; Anadolu Türk Sigorta Ş-lr
keti müdürlüğünde bulundu (1952-1953); 
1953 - 1961 arasında Türkiye Sınai Kalkınma 

Bankasının umum müdürlüğünde ve idare mec
lisi üyeliğinde bulundu. 

Jal-e (Taylan) Hanımla e1ılidir, iki oğul 
sahibidir;. fransızca ve ingilizce bilir; Anadolu 
Kulübü, Büyük ~ulüb, 'l'Urk Kooperatifciler 
Cemiyeti, Türkiye Turizm Kurumu ve Banka• 
Sigorta - Ticaret Hukuku Enstitüsü Danışma 
Kurulu üyesidir. 1949 - 1961 arasında hemen 
bütün Avrupa memleketlerini dolaşdı, Ameri
J;aya ve Pakistana gitti. 

Bibl.: Kim Kimdir Ansiklopedisi 

EGELİ (Vasfi) - tstanbulda ve bütün 
Ttirkiycde Cumhuriyet devrinde yapılmış en 
büyük cami olan Şişli .. camiini yapan mimar, 
İstanbul Vakıflar baş mimarı; Neoklasik Türk 
fUimarisinin temsilcileri Mimar :E(emaleddin1 

Vedad ve Nihat beylerin hemen arkasından ay
nı inançla yetişen bu san'atkar 1890 da 1s
tanbulun Şehzadebaşı semtinde doğdu. Mabe
yinci Ömer Lütfi bey ile Seher hanımın dört 
çocuğundan biridir, hayatı boyunca hiç evl.en
mcmişdir. 

İdadi tahsilinden sonra Sanayii Nefise 
Mektebinin (Güzel Sanatlar Akademisi) mi
mari şubesine giren Vasfi Egeli, 1913 yılında 
diploma alarak zamanın Evkaf Nezaretinin 
fen heyetinde ilk vazifesine başlamıştır. Fakat 
· bu esnada Birinci Dünya Harbi'nin çıkması ile 
askere alınmış ve harbin devamı müddetince 
harbiye nezaretinin harita şubesinde yedek 
subay olarak askerlik görevini yapmışdır. Ter
hisini müteakip tekrar Vakıflar idaresindeki 
vazifesine dönmüş ve burada Mimar Kemaled
din ve Nihad beylerin . yanında çalışarak mes
leki tecrübesini ve görüşünü arttırmıştır, ve 
ar~k bütün meslek hayatı boyunca daima es
ki eserlere karşı hayranlık duymuş, onların o
narımı, ihyası için çalışmışdır. 

Zamanla Mimar Nihad Beyin yaş haddi
ni doldurarak tekaüde sevkedilmesi üzerine 
onun yerine İstanbul Vakıflar Başmimarı ol
muş ve idareden ayrılıncaya kadar da bu gö
revde kalmıştır. Onun Türk klasik mimarisine· 
olan sada.katı, mesaisinde bilhassa kendini gös
termiş, İstanbulun sayısız abidelerinin mühim 

Vasfi Egeli 
(Resim: S. Bozcalı) 
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onarımları bu devreye rastlamıştır. O tarih
lerde Yüksek Mimar Süreyya Yücel, Mustafa 
Rona ve Salim Gürşen'den müteşekkil vakıf
lar fen heyetinin başında bulunan Vasfi Egeli, 
başta hayranı olduğu ·Mimar. Sinan'ın türbesi, 
Süleymaniye Camii, Yeni Cami, Hünkar Kas
rı gelmek üzere birçok abideyi dikkatle resto
re etmiştir. 

Bu önemli restorasyon işleri ile meşgul 
olan Vasfi Egeli, kendi yaptığı mescid ve ca
milerde klasik Türk miin§.risini tatbik etmiş, 
zamanında yeni yeni memleketimize giren ye
ni bir İslam yapısı olamaması dolayısiyle te-

Feneryolunda, Güzide Belerman'ın koc.ı.sı 
ile oğlu namına inşa ettirdiği cami de onun 
projesine götce yapılmıştır. Ayrıca bu ca,mi, 
tamamen klasik tarz kalem işleriyle tezyin 
edilmiştir. Burtdan sonra Beyoğlu . cihetinin 
merkezi bölgesinde, Ağa Camiinden başka di
n ibir . İslam · yapısı olamaması dolayısiyle te
şekkül eden «Şişlide Bir Cami Yaptırma ve 
Yaşatma Derneği» bu yapının inşasını Vasfi 
Egeliye tevdi etmiştir. · 

Şübhesiz ki Şişli Camii onun en büyük e
seridir. Tamamen 17. yüzyıl Türk mimarisi 
tarzında inşa edilen bu camide Vasfi Egeli, en 
büyük meziyeti olan organizatörlüğünü gös
termiş,· hat, tezyinat ve taş sanatkarlarını 
memleketimizdekilerin · en iyileri arasından seç
miştir. Camiin açılmasından bir müddet ön
ce, Vakıflar Genel Müdürlüğünden emekliliğini 
istemiş ve bundan sonra· mesaisinin tamamı
nı ~-işli Camiine • vermiştir. · Arkitekt dergisi 
bu ayrılışı şu ~ekilde tefsir etmiştir: «Sene
lerden beri İs:t;anbul Vakıflar Başmimarlığını 
yapmış· olan kıymetli idareci v~ Yüksek Mi
mar Vasfi Egeli umum müdürl~ :aralarında çı
kan fikir ihtilafı sonunda emekliliğini istemiş 
ve isteği kabul edilmiştir. Vasfi Egeli'nin ay
rılması mimarlık mahafilinde teessür uyandır
rrnştır. Egeli mesaisini Şişli- Camiinin ikmali
ne hasredecektir» (Arkitekt, '. 1945) 

Şişli Camiinin inşasın.da;n sonra bazı mes
lekdaşları sohbet esnasinda :yapıyı bazı nok
talardan tenkid · etmişlerse de· 'ondan sonra ya
pılan ve taniameri· hüviy~tiııi .kaybeden cami
ler, Egeli'nin bu eserinin değerini· göstermiş
dir. 

Camiin ibadete açılmasından sonra Prof. 
All:ert Gabriel onun hakkında şunları yazmış
tır: «Geçenlerde açılan Şişli Camii, üzerinde 

konuşulmaya değer bir ese_rdir. Bu camiin in
şaatını idare eden Mimar Vasfi Egeli'yi sade 
bir görmüşlüğüm var, nasıl yetiştiğini bilmem. 
Fakat eserini bitaraf bir gözle tetkik etmek 
zahmetµıi gösterecek herkesin teslim edeceği 
gibi, ben de onun usta bir mimar olduğunu sôy
{yebilirim» (Cumhuriyet Gazetesi, 1949) 

Şişli Camii, Vasfi Egeli'nin ~öhretini 
meml.eket iç ve dışında yaymış ve bu yüzden 
cami yaptıranların daima aradıkları, -damş
tıkları bir mimar olmuştur. Bundan sonr~ 
M. Ali Cinnah'ın türbesini inşa için aldığı tek
lif üzerine Pakistana gitmiştir. İstanbula dö
nüşünden bir müddet sonra da hazırladığı pro
jeyi Pakistana göndermiş ve ayrımı bu konu 
ile ilgili ingilizce küçük bir broşür _de neşret
miştir. 

Vasfi Egeli, M. Ali Cinnah türbesi için 
hazırladığı proje tamamiyle klasik Türk mi
marisi tarzında olmasına rağmen,. mahalli te
sirlerden de uzak kalmamış ve Hind mimari
sine ait unsurları da ilave etmiştir. Fakat za
manın siyasi sebepler~ dolayısıyla Pakistan 
hükumeti, inş_aatı onun -yerine İngiliz mima- · 
rı Raglan · Squire'e havale etmişse de halk -bu 
projeyi benimseyerek tadil ettirmiştir. 

Şişli Camiinden sonra Vasfi Egeli'nin 
m:·sleki faaliyetinin büyük bir kısmını Eyyub 
Camii ve civarındaki eski· eser onarımları teş
kil etmiştir. Fakat ne yazık ki bu işle meşgul 
clduğu sırada sarfettiği fazla gayretin netice
si hastalanmış, iki yıllık bir mücadeleden son
ra 10 Nisan 1962 günü Kadıköyünde Moda 
Caddesindeki 107 numaralı evinde vefat et
mişdir. 

Vasfi Egeli, asabi, fakat çok nazik ve bir 
İstanbul efendisi terbiyesine sahibdi. Dostla
rına olan yakınlığı başlıca vasfıdır. İnşa ve 
restore ettiği eserlerin yanı sıra, neşriyata 
pek az yer verebiİmişdir. Pek az olan neşre:. 
dilmiş makaleleri şunlardır: «Mimar Nihad 
Nigizberk» (Arkitekt 1946), «Feneryolunda 
Bir Mescid>> (Arkitekt 1947), «Ş'•:şli Camii» 
(Arkitekt 19fi3), «Şişli Camii Şerifi» (İsbm

bul Enstitüsü Dergisi 1956). 

Kabri Z.incirli,kuyu mezaz:lığmdadır. Ö.lü
münün üzerinden yedi yıl geçdiği halde, kab
rinin üzerinde bir isim. taşıyan basit bir taş 
bile yokdu (1967, temmuz). 

E:tdem YÜCEL 
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EGEMEN (Ahmed Şemseddin) ~ «As
ker ressamlardan; 1876 da lstanbulda doğdu; 
Harbiye Mektebinden 1894 · de piyade zabiti 
olarak mezun oldu, an'anevi mekteb künyesi 
«Ahmed Şemseddin Cerrahpaşa» dır. Ressam 
Nuri Paşa ile Üsküdarlı Hoca Ali Rıza Bey gi
bi iki büyük san'atkarın talebesi olmuş ve Har
biyede iken seçkin bir ressam olarak tanın

mışdır. Mezun olduğu yıl Selanik Müşirliği er
kanı harbiyesine tayin edilmiş· ve 1898 yılına 
kadar bu vazifede kalmışdır. Bu dört yıl içın
de iki. büyük ve güzel tablo yapmışdır, biri Be
yaz Kuleyi de içine alan bir Selani:k panora
ma~ı,, diğeri Beyazıd Camiidir, birincisini Se
lanik emlaki hümayun müdürü Hafız. Hüseyin 
Paşa'ya, ikincisini Selanik valisi Zihni Paşaya 
takdim etmiş ve sanat kudreti büyük takdir
le karşılanmışdır; iki sene kadar Selanik As
keri Rüşdiyesi ile Terakki Mektebinde resim 
muallimAAğj. yapmışdırl, hatta gençlere resim 
zevki vermek ve ondan resim sanatı öğrenmek 
için bu iki okulun ders programlarına ilk de
fa olan resim dersleri A.Ş. Egemenin mual
limliği dolayısı ile konmuşdur. 1898 de birin
ci. rnülazim, 1903 de yüzbaşı olmuş, · Beşik ve 
Doyran göllerinin haritalarını resmetmiş, 

1905 kolağası olarak İstanbulda Erkanı Har
biyei Umumiye Riyaseti resirnhanesi!ne alın

rmşdır, yine o sıralarda harita dairesi kurul
muş, oraya da aza olmuşdur. 1912 de. binbaşı 
olmuş, Rizeden Erzururria kadar yirmi pafta
nın nirengisini yapmışdır. Birinci Cihan Har
binde 3. Ordu levazımında çalışmış, 1915 de 
kaymakam (yarbay) rütbesi ile İstanbulda 

harita dairesine dönmüşdür. 1921 de on yedi 
arkadaşı İstanbuldan Anadoluya kaçarak Mil
'i Mücadeleye. iştirak etmişdir; ve kaçarken · 
Anadoluda işe yarayacak haritaları, vesikala
rı, bir harita basma makinesi ile sair lüzum
lu aletleri de alıp götürmeye muvaffak olmuş
dur. Ankarada milli ordunun harita dairesini 
kurmuş ve emrine verilen topografları derhal 
faaliyete geçirerek İnönü meydan muharebesi 
mıntakası ile Sakarya müdafaa hattının hari
talarını tanzim etmişdir ki _harekatı askeriye
de pek büyük faydaları görülmüşdür, 1921 de 
miralay (Albay) . olmuş, 1924 de harita umum 
·müdürlüğü kontografi şubesi müdürü olmuş, 
sekiz sene bu vazifede kalarak geniş yenilik
ler yapmışdır, harita·· matbaasını yeniden ku
rarca-sına ıslah etmişdir; 1932 de, yeteri ka-

dar hizmet ettiği vicdan kanaati ile isteği ile 
emekliye ayrılmış, kendi tabiri ile: «Zindeliğim 
üstümde iken Türk mimarlarının güzel güzel 
eserlerinin resimlerini yapmak ve o yolda bol 
bol çalışmak için» İstanbula gelmişdir. Albay 
[:·~mseddin Egemen maruf bir kartograf ol
makla beraber yağlı boya fırçasını elinden bı
rakmamış ince duygulu, müdekkik bir ressam
dır. 1946 da Ankarada açılan Emekli Ressam 
Subaylar Birliği sergisinde teşhir edilen An
kara sokaklarında isimli iki tablosu, onun pres
pektife dayanan kuvvetli bir realist sanatkar 
olduğunu gösterir. (Bu satırların yazıldığı 

1948 yılında) gözleri görme kudretinin onda 
sekizini ve (bir hançere hastalığı ile de) sesi-

, ni kaybetmiş bulunuyordu, fakat Kızıltoprak
ta. Kuyubaşı Mahallesindeki mütevazı evinde 
tamamen inzivaya çekilmiş bulunuyordu, 72 
yaşında idi» (P. Boyar, Türk Ressamları). 

Bu vatanperver kıymetli sanatkar 1948 -
1950 arasında ölmüşdür. 

EGEMEN (Ferih) - ·«Aktör; 1918 de 
İstanbulda doğdu; babasının adı Ferid, Bey, 
annesinin adı Bedriye Hanımdır; İstanbul Be
lediyesi Şehir Tiyatroları sanatkarlarından

dır; İzmir İnönü tık Okulunda (1929), İzmir 
Karataş Orta Okulunda (1929) okudu. İstan
bul Şehir Tiyatrosunda çocuk piyesleri oyna
dı ve bu sahada ihtisas yapdı. Deniz, futbol, 
tenis sporlarını sever, tezhib ve yağlı boya re
sim sanatlarına meraklıdır. Çocuk Tiyatrosu 
için şu eserleri yazmışdır: Ben Çalmadım 

(1944), Rüya Ülkesi (1950), Küçük Reis 
( 1951) , Altın Zincir ( Gülbiz Tugar ile, 1952) , 
Harami Çeşmesi (1950), Üç }-!:ika.ye (1959) » 
(Kim Kimdir Ansiklopedisi) 

EĞER - (B.: Eyer). 
EGERLİ (Haydar)_ - 1962 yılında Tun

:::eli'nin Malazgirt kazasından 14 yaşında bir 
köylü çocuk; atdan düşmüş, sağ bacağı kırıl
mış, sakat kalınca anasına babasına yardımcı 
olamayacağı, çalışıp geçinemeyeceği düşünce

si ile ve derin ızdırap içinde bir gün babası
nın kendisine verdiği 35 lira harçlıkla ve şifa 

bulma ümidi ile İstanbul yoluna düşmüş, ve 
1300 kilometrelik yolun büyük bir kısmını e
linde bir değnek, sakat bacağı ile yürüyerek 
bir azim ve cesaret timsali olmuşdur. Sevimli 
ve zeki bir çocukdur; kırık bacağının ameli-
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yat ile düzelmesi için İstanbul Emniyet Mü
dürlüğünün çocuk bürosunun himayesinde 
Cerrahpaşa Hastahanesine yatırılmışdır. İlk 
işi köyündeki anasına şu mektubu yazmak ol
muşdur: «Yarın ameliyat olacağım; doktor 
bey bacağımın düzeleceğini söyledi, yakında 

köye sağlam olarak döneceğim anacığım_». 

Haydar Eğerlinin ameliyatı muvaffakıyetle

sonuçlanmışdır. Çocuğun köyüne dönüşü izle
nip tesbit edilemedi. 

Bürhaneddin OLKER 

EĞERLİ BABA - Merdiven Köyünde 
Şahkulu Bektaşi tekkesi canların bir baba; ne 
zaman yaşadığı tesbit edilemedi; Merdiven 
köyü mezarlığındaki kabrinde baş ve ayak 
taşları yokdur, eğer biçiminde bir taş · bulun
duğundan derviş bu isimle anıla gelmişdir; ke
ramet sahibi olduğuna inanılmışdır. Yakın za• 
manlara kadar çağı gelip de yürümeyen ço
cuklar bu Bektaşi babasının kabrine götürü~ 
lür, eğer biçimindeki taşa bindirilir, oturtulur, 
babanın ruhuna bir fatiha okunur, çocuğun 

yürümesi için dua edilerek himmeti reca olu
nurdu, bü vesile ile tekkedeki canlara da pa
ra veya ziyafet ~ibi bir şey adanırdı. 

EGE VAPURU - Denizcilik Bankasının 
uzun hat yolcu gemilerinden (B.: Denizcilik 
Bankası, cild 8, sayfa 4416); Denizcilik Banka
sı tarafından 1955 yılında Almanyada Bre
menhaven'de A. G. Weser Werk tezgahında 

yaptırılmış ve 1956 yılı mart ayında da hizme
te girmişdir. 6042 groston hacmindedir, boyu 
122,65 metre, sür'ati saatte 14 mildir. 

Yolcu taşıma haddi I. mevki 68, II. mevki 
,ı, · 

/ " , / ' 

/ 

-------------

7•t, III. mevki 448 olmak •üzere 590 kişidir. 
Gemi mürettebatı: 
4 güverte zabiti 
3 makina zabiti 
9 makina personeli 
1 kamara memuru 
1 baş kamarot 
3 şef kamarot 

(ihtiyaca göre kama~ot) 
22 gemicidir. 

Bu satırların yazıldığı 1967 yılı Aralık a
yında Ege Vapurunun birinci kaptanlığında 
İhsan Kazanlıoğlu, ikinci kaptanlığında Ta
ceddin Köymen, üçüncü kaptanlığında Ziya 
Doğansoy ve çarkçıbaşılığında Hilmi Gürkan 
bulunuyordu; gemi İskenderun ve Karadeniz 
hatlarında seferler yapmakta idi. 

- Bibl.: Denizcilik Bankasından alınan not. 

.EĞİLMEZ (Senıuh) - «Tıb doktoru, o
peratör, akciğer cerrahisi mütehassısı; bu sa
tırların yazıldığı sırada Samatya İşçi Sigorta
ları Hastahanesinde bulunuyordu ve İstanbul 
Hilton Otelinin doktorluğunu yapıyordu; 1929 
da Gemlikde doğdu; babasının adı Fahri, an
nesinin adı Medihadır; Ankarada Gazi lisesin
de okudu, 1948 de İstanbul Tıb Fakültesini bi
tirdi; (1951 - 1953) çalışdı; 1958 - 1959 da 

Harford Mac Cook Memoral Hospital'de ihti

eas tahsilini yapdı; Amerika'da Missouri Sta
te Sanatorium'da (1959 - 1960) çalışdı. Türk 

Tabibler Odası üyesidir. Bel kemiği fıtığı ü

zerine bir eseri vardır ve tıbbi etüdler yayın
lamışdır.» (Kim Kimdir Ansiklopedisi, 1962). 

/ 

Ege vapuru 
(Resim: Behcet Cantok) 
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EĞİNLİ SARRAF VAK' ASI - Hicri 1229 gisi yokdur; kışın ~•ehzadebaşında, yazın İs
yılının zilkaade ayında (ekim 1814) · işlenmiş tanbul civarında bir yerde, mesela Kadıköyün
bir cinayetdir; Cevdet Tarihinde o yılın vak'a- de Kuşdilindeki tiyatro binasında aynı isim al-
ları arasında şöylece kaydedilmişdir: tında oynarlardı. 

Sultanahmed Camii yanında Cebeciler Kol- Bu maddenin yanında Eğlencehane-i Os-
luğu civarında geceden bırakılmış ağzı kapalı mani'nin bir el ilanının klişesi vardır; devrin 
bir fıçı bulundu·; sahibi çıkmadığı için açıldı geleneğince bu ilan 7 4x24,5 santim ebadında 
ve içinde katledilmiş bir adamın cesedi görül- bir kağıda basılmlşdır. Yılı kaydedilmemiş 
dü, vak'a Cebecib_aşı Ağaya, oıiun .tarafından . olan bu ilanın- 1909 -1910 . yılları arasına aid 
da Babıaliye -bildirildi. · Cinayetin tahkikine olduğunu tahmin ediyoruz. 
memur edilen İstanbul :Kadılığı · maktu_lün · «E- ,_ 
ğinli. Sarraf» diye meşhur bir ermeni _zengini EGLENCE SOKAĞI - Boğazın Rumeli 
olduğunu tesbit etti; fakat kaatil bulunama- yakasında. Arnavudköyünün yollarından, Sek
dı ve cinayetin sebebi öğrenilemedi. Tahkikat banlar Sokağı ile Arnavudköy Kireçhane So
derinleştirildi, nihayet Eğinli Sarrafın Ocak .. kağı arasında uzanır. Takkeci Sokağı, Ceviz 
bezirganlarından (B.: Ocak Bezirganı) bir mu- Sokağı ile kavuşakları olup Duraracı Sokağı, 
sevi ile geniş ölçüde mali münasebeti olduğu Beyaz Sokağı ile birer dört yol ağzı yaparak 
ve mu.seviden pek çok alacaklı bulunduğu tes- kesişir (1934. Belediye Şehir Rehberi, pafta 
bit edildi; bu husus tesbit edilince· ·c1e Eğinli 21/2). Arnavudköy Kireçhane Sokağı tara
Sarrafın Ocak Bezirganı tarafından verilen pa- fından gelindiğine göre bir arabanın rahat ge
ra karşılığı Sultanahmeddek-i Cebeciler Kollu- çebileceği genişlikde, Kabataş döşeli yokuş bir 
ğu çorbacısı tarafından öldürüldüğü meydana yoldur. Kapu numaraları 1-33 ve 2-24 olup ah
çıkdı. Musevi sürgün edildi ( ?) , ve kaatil çor- şab ve kagir evler arasından geçer (Aralık 

bacı idam olundu. 1966) . < · 

Hakkı GÖKTORK 

EĞLENCEHANEİ OSM.ANl İkinci 
Sultan· Abdülhamid devri sonlarında Komik EĞREKCİLE-R - «Eğrek: Türkce isim, 
Şevki· Efendinin kurduğu tiyatro topiuluğunun. hayvan sulanan yer, gölcük; tarlada suyun 
adı; M. Nihad Özön ile Baha Dürderin {<Ti.irk . akması için açılan çizgi, hendek» (Türk _ lfı.ga
Tiyatrosu Ansiklopedisi». isimli . eserinde bu · tı). 

maddede şu malumat veriliyor: « ... Şehzade~ Evliya Çelebi XVII. asrın ortalarında 
başında Letafet Apartımanının karşısında ö- Dördüncü Sultan Murad zamanında yapılan 
mer Ağanın binasında bulunuyordu. Kel Ha- büyük esnaf-ordu alayı tasvir ederken bu is
sanın Hayalhanei Osmani'sinden sonra gelen me nisbetle «Eğrekci» adını verdiği .bir amele, 
bir oyuncu topluluğu idi. 1919 ve 1920 de Be,. ırgad takımından bahsediyor ve şunları yazı

şiktaş'da Pazariçi, Bitpazaruidaki tiyatroda yor: 
oyunlarını sürdürmüşdür. Parlak devirlerinin «Esnafı Eğrekciyan - İstanbul etrafında 
sonlarında kadrosuiıun öne~İi kimseleri şun- 800 eğrek vardır; dağlar ormanlar içinde sı
lardır: Büyük İsmail, Poz.ant, Yervant Papaz- ğır, keçi, koyun yataklarıdır; eğreklerin her 
yan, Rafael, Tulumbacı Kemali K;:ı.lfa Armanak, - birinde onar ter oğlanları vardır, cümlesi şeh
Küçük Ali; kantocu ve oyuncu kadınlar da: bazdır». 

Pcruz, Küçük Eleni, Virjin, Annik, Mari Fer
ha. Oynadığı bazı eserleri: Kaplan Avcıları, 
Faris Arabacısı, Deniz Kızı, Azabı Vicdani, 
Elli. bin frank poliçe, Bir ailei Hükümdaririin 
sergüzeşti elimesi, Sevda Fahişeleri, Merdud 
Ko.ri, Gece Kuşları, Nasreddin Hoca, Cinayet 
Çiçeği, Paris'de Rüya, Çoban Kızı, Paris Pa
ça vracıları, Amerikada Vahşi Kız, -Komiğin 
:Maşukası» (T.T. Ansiklopedisi). 

Eğlencehanei Osmani adının bina· ile il-

EĞRİÇINAR SOKAGI - Beşiktaş İlçe
:3inin Yı1 dız Mahallesi yollarından, her iki ba
şı da Müvezzi Caddesindedir; Yeşilfıstık Soka
ğı, Asmasalkım Sokağı, Asa.riye Caddesi ve 
Eskikonak Sokağı ile kavuşakları vardır 

( 1934 B.Ş.R. Pafta 20 /177) . 
Gayri. muntazam bir üçgenin kaaidesi 

Müvezzi Caddesi · olursa iki yan hattını teşkil 

eder, bir araba geçecek genişlikde paket taşı 
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E:ğienceh!nei 6smanfnin ei iiömnın metni şudur, ~h üstele: 
Kadıköyünde Kuşdili Çayırında vaki tiyatroda 
Kordela çerçive içinde ve altında: 
EĞLENCEHANEİ OSMA.Nİ KUMPANYASI 
Şevki Efendi İdaresinde 
Temmuzun 24. salı günü gündüz saat •7 de bed'olunacakdır 
İki çizgi arasında: . 
Zirde zikrohuıan «Pederini Aşıkına tercih eden bir kız» nam külünçlü oyurl 

kumpanyamız tarafından gaayet mükemmel icra olunacakdır. Lubiyatımıza bir 
kat daha revnak vermek için ayrıca davul zurnalar dahi bulundurulacakdır. El
hasıl lubiyatımızın mükemmeliyeti için elden gelen gayret diriğ edilmeyip teş

rife rağbet buyuracak tiyatroperveranın memnun kalacakları ümidindeyiz. 
Onun altında: · 
FEVKALADE LlIBİYAT 
Defne dalı çerçive içinde: 
Pederini Aşıkıına Terc'ib Eden Bir Kız 
İki yanda yukardan aşağı *i satır: 
Birinci defa olarak parlak surette icra olunacakdır 
Fevka~ade olarak parlak suretde · icra olunacakdır 
Çerçi ve altında: 
Gülünçlü oyun 4 perde 1 tablo 
Onun altında ve iki sütun halinde: 

EŞHAS 

Hüsam Efendi - Zengin bir adam ......................... : .............. Hamdi Efendi 
Bedri • Yazıcısı . . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. . . . . .. .. . .. .. .. . Kadri Efendi 
Mahir • Kahyası .................. :.-,• .............. : .'. ... : ... ' ..................... Puzant Efendi 
İbiş • Uşağı, .. . . . . . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . . . . .. .. .. .. .. .. Şevki Efendi 
Kasım - Mahirin refikleri ................................................ Yervant Efendi 
Cazim • Ke:ıia ......................... , ........... ,. .............................. Ahmed Efendi 
Asım • Keza .. .. . .. .. . . .. . . .. .. . . .. . .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. Leon Efendi 
Ratib • Keza . .. . . . .. .. .. . . . ... .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . . . .. . .. . .. .. .. .. . Mehmed Efendi 
Salkım - Keza .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . A'braham Efendi 
Şükrü Efendi • Zengin bir adam .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . Rafael Efendi 
Faik • Şiikrijnün adamları .. : .............. , ... ............ ,: ................ ·Papazyan Efendi 
Gamsız - ·Keza .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . Kostan Efendi 
Ağlamış - Keza .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. Yani Efendi 
Tursun • Keza ............ , .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Hosikyan -Efendi 
Kazım - Keza ................................................................... Mehmed Efendi 
Ürkek • Keia .................................................................. Raşid Efendi 
Kıvrak • Keza .. . .. .. ... .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . ... . .. .. .. .. .. .. .. .. Andon Efendi 
Çakmak - Keza .............................................................. _. Arşak Efendi 
Zurnacı ......................................................................... Şahin Ağa 
Zurnacı ........................................................................ Yakooıi. Ağa 
Gülın:ez • Köylüler .... :: ................................ : . .. .. . . . .. ... .. .. .. .. . Halii Efendi 
Tekbıy.ı.k - Keza ................ ~ ...... :......... .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Asım Efendi 
Durmuş - Keza ................................... , ......................... , ..... Raşid .Efendi 
Naciye • Hüsam Efendinin kızı ...................... , ................ , .. Pe~z Hanım: 
Dilber • Beslemesi ................................................... .-...... .'. Şainram' Hanı.m 
Hasibe • Köylü kızları .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . M. Virjini 
Gülnaz - Keza . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. Aznif Hanım 

Köylüler, misafirler ve saire 
Ortada çerçive içinde: 

Yeni yeni kantolar 
Peruz Hanım tarafından 

Sağda .ve solda çerçiveler içinde:· 
Kantolar 1 perde 

Minyon Virjini Hamm tarafından 
Kantolar 1 perde 

Şamram Hanım. taratından 
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döşeli, meyilli bir yoldur. Üzerinde Hamidiye 
çeşmelerinin güzellerinden iki çeşme vardır. 
İki kenarındaki evlerin çoğu ahşabdır. Yeni 
yapılmış beton apartımanlar da görülür. Ka
pu numaraları 1-23 ve 2-5~ dir (Temmuz 1966) 

Hakkı GÖKTÜ'RK 

EĞRİDUT SOKAÖI - 1934 Belediye Şe
hir Rehberine göre Fatih Kazasının Samatya 
nahiyesinin Hacı Evhadüddin Mahallesi so
kaklarından; Hacı Evhad Sokağı ile Hacı Hus
rev Çeşme Sokağı arasında uzanır; Samancı 

Odaları Sokağı ile kavuşağı vardır (1934 B.Ş. 
R. Pafta 11/61) ; yerine gidilip şu satırların 

yazıldığı sıradaki durumu tesbit edilemedi (A
ralık 1967). 

EGRİÇINAR SOKAÖI ÇEŞMESİ - «Be
şiktaşda Yıldız civarında Asariye Camiine inen 
Eğriçınar Sokağında muattal bir çeşmedir. 

Teknesinin önü dağılmış, ll}Usluğu koparılmış, 
yalnız ayna taşı ile bunu terçiveliyen iki düz 
sütun ve bir üst kornişden ibaret bir haldedir; 
Celi sülüs yazı ile ayna taşının üzerine hakke
dilmiş olan kitabesinin tarih beyti şudur: 

Gô.ş edin Muhtar'dan tarihini ey teşnegii.n 

«Nô.ş edin bu çeşmeden abıhayatı $ yezal» 
1302 (M. 1884-1885) 

«Çeşmenin banisinin kim olduğu kitabede 
işaret edilmemişdir. Nazımı, bir hayli yıllar 

İkinci Sultan Abdülhamid.in mabeyin katibli
ğinde bulunmuş Muhtar Efendi olsa gerekdir; 
1292 (M. 1875) de hizmetinden ayrılmış, bir 
aralık maarif mektubcusu olmuşdur, 1309 (M. 
1891) da ölmüşdür» 
(İbrahim Hilmi ·Tanışık, İstanbul Çeşmeleri 
fi; 1945). 

EĞRİ FES MODASI - Fesin İkinci Sul
tan Mahmud zamanında erkek serpuşu olarak 
kabulünden 1925 de bir kanun ile Türkiyede 
fes giyilmesi yasak edildiği tarihe kadar genç
ler arasında devam edegelmiş bir modadır; es
ki şairlerin «eşbeh civan» dedikleri uçarlı ka
şarlı ve alımlı · çalımlı yakışıklı delikanlılar 
feslerini daima bir kaş üstüne, ve tercih ile 
sağ kaş üzerine eğmişler, bu edaya perçem, 
kakül, püskül cünbüşleri-de katılmışdır (-Bakı

nız: Fes; Püskül; Perçem; Geysu; Kakül). 

~•arkılarda türkülerde eğri fesli. nevcivan tas
virlerine pek çok rastlanır; aşağıdaki manzu
me genç bir yangın tulum bacısının tasviridir: 

Çıkalım Bağlarbaşına 

Mailim samur kaşına 
Yaraşmış· şahin başına 

Elde gümüşlü lorbacı 
Eğri fesli tulumbacı 

Koşarlı ayağı güzel 
Yangıncı uşağı güzel 
Tırabulus kuşağı güzel 
At narayı acı acı 
Eğri fesli tulumbacı 

Gel sineye ayvazım gel 
At vahşeti haylazı,m gel 
Şıkırdımını şehbazım gel 
Gözüm nuru başım tacı 

Eğri fesli tulum1bacı 

Şirin adı Dilaverdir 
Şahi hô.ban semenderdir 

· Hüzni'nin bahtı yaverdir 
· Alur güzellerden bacı 
Eğri fesli · tulumbacı 

İkinci Sultan Mahmud devrinin bestekar
larından Enderunlu Rifat Beyin askere setire 
pantalon ve fes giydirilmesi üzerine hicazkar 
bir şarkısı vardır; bu şarkının bir kıt'ası dik
kate değer, şöyle ki, başlarına fes giydirilen 
Asakir-i Mansurei Muhammediye efradının 
feslerini eğri giydikleri açıkca ifade · edilmiş
dir. 

Etdin ihya askeri basdan basa 
Padişahım devletinle çok yaşa 
Düşmenin gelsin bası tastan tasa 
Padişahım devietinl~ çok yaşa · 

Pek yaraşdı eğri sarık eğri fes 
Resmine erbab-ı. irfan dedi pes 
Bu sözü tekrar iderler her nefes 
Padişahım devletinle çok yaşa 

Şu kıt'a Nikagos Ağanın bir hüseyni 
şarkısındandır: 

Bir yana eğdir feısin ey nevcivan 
Halka halka kakülün olsun iyan 
Parlayıp lahdi ciğerden ası.kan 
Ateşi aşkınla yansın her ;aman 

Şu kıtia da Enderunlu Şakir Beyin bir 
bestenigar şarkısındandır: 
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Gel meclise ntiş it şarab 
Nolsun bu rütbe ictinab 
Eğdir fesin etme hica1b 
Pek güzeldir perçemin 

Yakın geçmişin İstanbul hayatı üzerine 
anlatdıklarına inanılır kimselerden Ali Çamiç 
Ağa (B._: Camiç Ağa, cild 7, sayfa 3700) bize 
verdiği bir notda: «Eğri Fes ve Egri Külah, 
gerçi bıçkın meşreb genelerin başlarında gö
rülür ama, bunlar aslında eğri olarak yapılır 
serpuşlardı, yani alt kısmı başa geçirildiğinde 
başda eğri dururlardı» diyor. 

, -

EÖRİKA.PU CADDESİ - 1934 Beledi
ye Şehir Rehberine göre Fatih hçesinin Feıi_er 
nahiyesinin A vcubey ve Atikmustafapaşa ma
halleleri arasında sınır yoldur; Eğrikapu mum
hanesi Caddesi ve Çedikpabuçlu Sokağının ka
vuşak noktası ile Eğrikapu adını taşıyan kale 
kapusu arasında uzanır; Şişehane Caddesi, 
Avcubey Maslağı Sokağı, Kandillitürbe Sokağı, 
Kavata Sokağı ve Dervişzade Sokağı ile kavu
şakları · vardır (1934 B.Ş.R. Pafta 8/110 ve 
114). Bir araba geçecek genişlikde kabataş 

döşeli bir yoldur, sağa sola kavisler çizerek 
1- 3 katlı ahşab ve kagir evler arasından ge-

EĞRİKALE ÇIKMAZI - 1934 Belediye çer. · 1 kahvehane, 3 bakkala, 1 kasap, 1 ma-
Şehir Rehberine göre Fenerde Atikmustafa- nav, 1 berber, 1 kundura tamircisi vardır ka
paşa Mahallesinde Ebe Sokağındadır, bir ara- · pu numaraları 1-25 ve 10-46 dır, Semtin işlek 
ba geeçcek genişlikde olup kabataş döşeH iken bir yoludur (Temmuz 1966). 
bakımsızlıkdan toprak yol haline gelmişdir, Hakkı GÖKTÜRK 
birer katlı ahşab ve kagir evceğizlerinin seke
nesi kıbtii müslimlerdir (temmuz 1966). 

Hakkı GÖKTÜRK, 

EÜRİ KAPU - İstanbulun Bizans devrin
den kalma kale duvarlarının Ma.rm.ara kıyı
sında Y edikuleden Haliç kıyısında Ayvansara
ya uzanan . kara parçası üzerindeki büyük kale 
kapularından biri; bu sahada 11 büyük kapu
dan, Marmara sahilinden gelindiğine göre 9. 
ve Haliç sahilinden gelindiğine göre 3. kapu
dur (Marmara - Haliç istikametinde diğer ka
pular: Yaldızlı Kapu, Yedikule Kapuau, Silivri 
Kapusu, Mevlevihane Kapusu, Top Kapusu, 
Sulukule Kapusu, Edirne Kapusu, Konstantin 
Kapusu - örülmüş, Türkce adi yok - Eğri 

Kapu, Ayvansaray Kapusu, Ayios Kaliniko 
Kapusu - Türkce adı yok - B.: Surlar). Ce
lal Esad Bey «Eski İstanbul» isimli eserinde: 
«Kaligarya yahud Ayios İoanis ~apusu (Eğri 
Kapu) - Bu kapu Kaligarya isimli mahalle
nin kapusu idi» demekle yetiniyor. Fatih Sul
tan Mehmedin İstanbul muhasarasında en 
kanlı döğüşlere sahne olmuş mevkilerden biri
dir. 

EöRİKAPU - Bu adı taşıyan kale kapu
suna nisbetle bir semt adı; 1934 Belediye Şe
hir Rehberine göre Fatih Kazasının Fener na
hiyesinin Avcubey, Atik Mustafapaşa ve Moi
laaşki mahallesinin bu kale kapusu cıvarına 
rastlayan birer parçasını kapar ,1934 B.Ş..R. 
Pafta 8/110,113,114). 

Bürhanedcijn OLKER 

EG-RİKAPU FIRIN SOKAG-I - 1934 Be
lediye Şehir Rehberine göre Fatihin Fener nft.
hiyesin:in Atikmustafapaşa Mahallesi yollarıµ~ 
dan, Aktarma Sokağı ile Esnaf loncası Cad
desi arasında uzanır, Pazarcık Sokağı ile ka
vuşağı vardır. Bir araba geçecek genişlikde, 

kabataş döşeli iken bakımsızlıktan toprak yol 
halini almışdır, ikişer üçer katlı evler arasın
dan geçer, 1 bakkal dükkanı vardır, kapu nu
maraları 1-19 ve 4-18 dir (Temmuz 1966) . . 

Hakkı GÖKTORK 

EÖRİKAPU KIRKÇEŞME SULARI 

MAKSEMİ, SAVAKLAR ÇEŞMESİ - Kanu
ni Sultan Süleymanın su hayrı olarak Mim.ar 
Sinanın Belgrad . Ormanlarından ve K§.ğıdhane 
Deresi vadilerinden yer altı kanalları ve ke
merlerle İstanbul Şehri kale duvarı önüne ka
dar getirdiği Kırkçeşme Sularının büyük şeh
rin muhtelif semtlerindeki çeşmelere, cami ve 
medrese ve mekteb gibi hayır tesislerine da
ğıtılması için yapılmış bir maksem.dir. Kırk

çeşme Sularının su kemerleri ve su yolları gi
bi bu maksem de Mimar Sinanın eseridir (B.: 
Kırkçeşme Suları). 

~---~~7 ~- ~::•'' :~~:rt~~!.:l:.{=.;\~~;f?fq~-. \-
Sur dışında Eğrikapu yakınında Savaklar 

Caddesi üzerinde Hirami Ahmed Paşa Camii 
karşısındadır; cadde gibi bu cami de bu mak
sem .. çeşmeye nisbetle Savaklar Mescidi adı ile 
anıla gelmişdir (B.: Ahmedpaşa .... 
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Eğrikapu Maksemi 
(Plan: ömer Tel) 

Maksem.in caddeye bakan yüzünde klasik 
üslubda büyük bir çeşme vardır. Geniş, yuv~r
lak kemerli bir çeşnwdir. İri bronz lülesinin tld 
yanında, savakdan çeşmenin yalaklarına su 
akıtan dört köşeli birer delik vardır. Çeşme
nin kitabesi yokdur. 

Maslak dört köşe planlı olup içine, Haliç 
tarafına (Eğri kapu tarafına) bakan yüzünde
ki kapudan girilir. Üstü piraınid şeklinde bir 
damla örtülmüşdür, ortası, hava ve ışık almak 
için fener pencerelidiı:; duvarlarda da dar bi
rer pencere . bulunmaktadır. 

Merhum Mimar Sedad Çetiıı-

taş Eğrikapu Meksemini şöyle anla
tıyor: 

« .•. Kırkçeşme Suyu, Eyyubda 
tsıimbey · Mahallesindeki Savakdan 
doğruca Eğri-kapudaki Savaklar 
'çeşmesine gelir. Bu yapı dışardan 

büyükce bir çeşme gibi görülür; fa
kat yandan bir demir kapu ile giri
lince içerisi geniş bir oda halindedir. 
Bu oda .. maksemin tarifini bir plan 
krokisi üzerinde yapalım: 

1 - Maksemin kapusu; bu 
kapudan zeminı mermer döşeli bir 
gezinti yerine girilir (A). Bu gezinti 
yerinin havuz tarafındaki köşesinin 

iki yanuıda. birer su tası yatağı var
dır (B); savağı ziyaret edenler, gü
zel su:ya imreiıdiklerinde burP.,lard~-

ki taslarla, elleri ile doldurup içerlerdi. Ziya
retimizde iki maşraba hala . bulunuyordu. Ga
zinti yerinden iki basamak mermer merdiven:. 
le mermer döşeli bir sedir - peykeye çıkılır 

( O) ; eskiden bu sedir - peykeye hasır serilir; 
üstüne şilteler atılıp oturulurmuş; yaz sıcağın;. 
da cidden zevkle oturulacak yerdir. Sedir :. 
peyke, mermerleri sökillmüş, harab halde id.i; 

2 - Eyyub Savağından gelen suyuiı bü 
makseme giriş kanalı. Maslağa gelen su ilk 
tevzi havuzunu (D) doldurur; bunun mermer 
sedine yüze yakın tunç lüler dizilmişdir; .. Su 
ilk havuzdan (D) , bu lülelerle hesablı olarak 
ikinci tevzi havuzuna (E) dökülür; oradan bir 
kanala (F) geçer, bu kanal; su bu kanaldan 
şehir içinde Ayasofya ve Tahtakale ve etrafla
rına dağılması üzere bir ana yola geçer (3). İlk 
tevzi havuzunda ikinci bir kanala ( G) dökülen 
sular da bu kanaldan Yedi.kule ve etrafına gi
den ana yola akar (4). 

«Eğrikapu Maksemi - Maslağının içinde 
ikisi Birinci Sultan Abdülhamid, biri Üçüncü 
Sultan Selim, biri İkinci Sultan·. Mahmud biri 
de su na.zırı Hamid Ağa adına beş kitabe var
dır. Kitabelerin metinleri şunlardır: 

1 - Abdülhamid I. Kitabesi 

.(Kapunun karşısındaki duvarda) 

Biisi ta'liki levha oldur k1i cennetmekan ve fir. 
devsişiyan ~u kavanini Dev~ti Osmaniye · ve mil
cidi ayini saltanatı hakaaniye merhum ve magfiret 
nişan ebülfü~uhiit velmegaazi Es-Sultan Süleyman 

Eğrikapu Makseminde havuzlar ve su 
· tevzi · lüleleri 

(Resim: Ömer Tel) 
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Han El-Gaazi niirüllahil. merkadüma hazretleri 
sa.y-ü giişisi beliğ' ve sarfı dirhemü dinarı bi deriğ · 
ile mahıniyei İstanbula icrayi mai zülal hususan 
Eğrika.pu Ma.ksemin inşa ve ihdas ile ahalisi İstan
bula inayet eyleyüb tanzimi evkaf ile nezaretini sad
rıaa.zam ve düsturu devletlere tefviz idüb 1bu su yol• 
lan harab oldukça merhum ve mağfire!nişa.nın süla
lei tayyibesinden ziveri tahtı saltanat olan padişah
lara gerek ziyneti sadn 'devlet olan vezirlere gerek 
şeyhülisla~ asra va.cibei zimmet olub her kim pli.• 
dişa.hdan ve vüzeradan bu su yolları haraba meyle
dikçe tamim ve termim ederler ise mazhan dua.i 
hayr ola, süluk ettiği umurunda muvaffak olsun ve· -
mansur ve muzaffer ve adasına galib ve da.reynde 
aziz ve muhterem ola deyii merhum ve mağrurun 
vakfiyesinde mastur olub hilafından tehaşi ve · m_ü
canebet eylemek vükela ve \-iizeriya elzemi umur
dan olduğu va.zıh ve rüşendir, sene 1201 (1786)». 

2 - AbdülhamM I. Kitabesi 
(Kapudan girildiğine göre sol köşede) 

Her sefer besmeleyle açılır taksimiın1z 

Hazreti Ha.yezidi Bestamidir 1biziın ustadunız 

Sahibi kanunu devlet menbai ciidi hayr 
Hazreti Sultan Süleyman Han dellırin izamı 
Çeşmesin rahmetinde Hak anı ab gark ide 
Eylemiş sirab lôtfu teşnegam filemi 
Cümle akSim.ı. hayrında bu taksimi kim müdalll' 
Teşnegina etmede taksimi ahı zemzemi 
Şimdi viran olm,ağın ferman ile su nazın 
Oldu çün memur tamire bu cayi hurremi 
Mustafa Ağa o. ~ti hoşhisilü nik huy 
Haı.zreti Abdülhamid Hanın nedimü hemdemi 
İhtimamı. tam ile ,tamirine say eyleyüb 
Bezi idüb makdiirunu oldu bu hayre müntemi 
Ab veş ciişan olub tarihi hamem,den (isim 

okunamamış) 

«Oldu mamiirü latif Eğrikapunı.İn Maksemi~ 
(1201) 

«Birinci Sultan Abdülhamidin ilk kitabe- -
si, Kırkçeşme sularını getirten ve Eğrikapu 
Meksemi yaptırtan Kanuni Sultan Süleymanın 
bu su hayrı üzerine -olan vakfiyesinin bir hula
sası mahiyetindedir. Aynı padişahın adına kon- · 

· muş ve manzum olan ikinci kitabede ise Eğri-
kapu 1fakseminin Abdülhamid I. · tarafından, 
medimleri arasından bulunan su nazırı Musta- · 
fa Ağ·a eliyle tamir ettirildiği kaydediliyol'.. 

3 - Selim ili. Kitabesi 
(Kapunun karşısındaki ilk kitabenin altında) 

Şebi devri kamer Sultan Selimi namdar elhak 
Zemam devletinde hiba vardı fitne vü cidii 

Su verdi tigi adle mevcei nakışi ş_ecaatden 
Nice görsün a.tlüvvü bed meniş handiyle bir hubrii 

---------------------

Unut~urdu sedadı şermeyi şevki Sfahanı 
Gubari pıiyine mıuıtl\C . olurken didei fühu 

Nedimi. hassı MuıJtafa Ağa hem nazırı ibı 
Şehinşahı : cihanı hayre sevk eylerdi ol hoşgii 

Yapıldı fi sebilillah ·takı hayreti alem 
Getirdi Ker~eli ervahını şad etmeye bir su 

Tutardım ktt'ayi cevherle bir tarihini Hatif . 
«Değil... lutfi niiri Suıtaı,. Selimdir bu» 

1203 (M, 1789) 

«Su nazırı Mustafa Ağanın adı bu kitabe-
de de geçmektedir. Su nazırlığı, hassa mimar
başılarının ek vazifesi ola gelmişdi; fakat her 
iki kitabede has nedim ve su nazırı Mustafa 
Ağanın mimarlığından bahsedilmemişdir. Bu 
kitabenin 5. beytinin ilk mısraından Mustafa 
Ağanın bir su kemeri inşa ettiği anlaşılıyor; 
bundan kendisinin aynı zamanda hassa mimar
larıbaşı olduğu söylenebilirse cie tetkike • muh
tacdır. 

4 -:- Mahmud il. Kitabesi 

Yapdı Mevli yoluna bu eseri Han Mahmud 
A1em.4ı pidişehi. didveri Han Mahmud 

Döndü.bir şatı,n zerrin kemere Bendi Atik 
Harcedüb su yerine simü zeri Han Mahmud 

A1bgiin kubbei gerdiine dönüb bu Maksem 
İlq tas eyledi ş.emsü kameri Han Mamnud 

A.bler ka'bei dergahına oldu rfunal 
Eyleyüb nakdiyle memlfi kemeri Hari Mahmud 

Eyledi bezli ata bendei dirinesine 
Yani memur idüb ol muteberi Han Mahmud 

Döndü her vechi letafet su yolu ayineye 
Suretf gamden idüb inı beri Han Mahmud 

Eseri ceddine lutfiyle halavet verdi 
Zam idüb üstüne şirü şekeri Han Mahmud 

Nice şehinı cihan aldı egerçi meydan 
Cümleden tirini sürdü ileri Han · Mahmud· 

. -Düşµıeni bal açamaz Kafda ankaa olsa 
Açsa ger şehberi mürgi nazan İlan Mahmud 

Sii besii kişverine verdi suhftletle mzam 
Çekdıi san riştei ibı güheri Han Mahmud 

Lutfu ol meriebedir katrei ihsinııidan 
Ateş içre bitirir verdi teri Han Mahmud 

Kahn şol mertebdir ateş akar sii yerine 
Koysa bu Makseme edna şereri Han Mahmud 

Çıkın.adı kimse başa rezmde 01 · lhus~v ile 
Edeli tacı zeri ziybü seri Han Mahmud 
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Vermesün tab'ı sefa nuhwıa Allah elem 
Görmesin rôyi cihanda kederi Han Mahmud 
İzzet etti cereyan ahı güherveş tarih 
«Kıldı tst~nbula icra sulan Han Mahmud» 

(1235 (M. 1819) 

«Keçecizade İzzet Mollanın yazdığı bu ta
rih kitabesi Eğrikapı Maksem.ine İkinci Sultan 
Mahmud zamanındaki yeni bir tamirinde kon
muş olacakdır. 

5 - Su Nazın Hamid Ağa Kitabe.;i 

Tarihi beriyi mıevludu şerif 

Şehinşihı ciıhan Mahmud Gazıi hanı, adalet kim 
Su yolunda akıttı simü zer ah~mı mecradır 
O şalım hendesi su nazın Hamid · Ağa !hıer dem 
Ederdi niyyeti hayn bu da tevfiki mevladır 
Suyolcular Ocağı mili mevkuufundan ihdas 
Ki yüz elli kuruş, mevlild için_ tayini inhadır 
Eserde keiıhü.d;ası Sadık Ağa dahildir 
Bölükbaşı ağalar reyi bittekmll imzadır 
Gerek ~rhum olan nazır ağa ve geçmiş ervaha 
Hediye her sene mevlfüli mürsel ile ih~ır 
Olur ki mahuarda nazır ağa ve böliildbaşı 
Beşartı an Ioraatle duayı hayri ihdadır 

Olub kaydi mahallinde emanet cümle a'vana 
Müdi.Q ihtimamı sayi bisyar ile icradır 
Tevessül kerdel nükte· olan tarih ey Sakıb 
«Bu mevliidünnebeviye badi ancak Hamid Ağadır» 

1239 ( M. 1823) 

1 
«Bu kitaıbeden öğreniliyor ki 1239 (M. 

1823) da su nazırı Hamid Ağa ile kethüdası 

Sadıık Ağa, Suyolcuları Ocağı ·· sandığından a
yırtdıkları l.50 kuruş ile her sene su nazırla
rından ölenlerin ruhlarını şad etmek için Eğ
rikapu Savaklar Çeşmesinde_ mevlud okutmak 
için bir tesis yapmışlardır» (Sedad Çetintaş; 
Türklerde Su, Çeşme, Sebil, Güzel Sanatlar 
Mecmuası). 

~r.: .. 
Sadi Nazım NİRVEN 

EGRİKAPU MASLAĞI SOKA(H - Fa
tih'in Fener Nahiyesinin Mollaaşki ve Atik.; 
mustafapaşa mahalleleri arasında sınır yol
dur, Eğrikapu mumhanesi Sokağı ile Sakalar 
Yokuşu arasında uzanır (1934 B.Ş.R. pafta 
8/113 ve 114). Dar, bozuk, meyilli bir topr:;ı.k 
yoldur (Temmuz 1966). 

EĞRİKAPU MESCİDİ 
Camii; cild 3, sayfa 1345) 

Hakkı GÖKTtJRK 

(B.: Avcıbey 

EGRİKAPU MUMIIANESİ CADDESİ -
1934 Belediye Şehir Rehberine göre Fatihin 
Fener Nahiyesinin Avcubey, Mollaaşki ve A
ükmustafapaşa mahallelerinin sınır yolların. 

dandır, Paşahamam Sokağı ile Eğrikapu Cad
desi arasında uzanır; Beşirgazi Sokağı ile 
dört yolağzı yaparak kesişir, İsrail Çıkmazı, 
Karagözcü Sokağı, Çakır Sokağı, Sulu Sokak, 
Eğrikapu Maslağı Sokağı ile kavuşakları var
dır (1934 B.Ş.R. Pafta 8/110, 113 ve 114). Pa
şaıhamamı Sokağı tarafından gelindiğine gö
re bir araba geçecek genişlikde kabataş döşe
li dikce bir yokuş olarak başlar, Karagözcü 

. Sokağı kavuşağından . sonra düzleşir. Büyük
lü küçüklü kagir ve ahşab evler arasından ge
çer. Kapu numaraları 3-69 ve 2-28 dir (Tem
muz 1966) 

Hakla GÖKTtJRK 

EĞRİKAPU RtiŞDİYESt - İstanbulda
ki eski rüşdiye - mekteplerinden biri; 1319 
(1903) tarihli bi_r maarif istatistiğinde 15 mu•• 
allimi, 277 talebesi ve 2 hademesi bulunduğu 
kayıdlıdır; binasının yeri tesbit edilemedi. 

Bibi.: O. Nuri Ergin, Türkiye Maarif tarihi. 

EĞRİKAPU YANGINLARI - İstanbu
lun her semti gibi Egrikapu semti de büyük 
yangın felaketleri görmü.şdür, bilhassa Ay
vansarayda çıkan yangınlar,_ şiddetli poyraz 
rüzgarları ile Eğrikapu içinde bir ateş afeti 
olmuştur. Semtin kendi içinden de yangınlar 
çıkmışdır. · -

24 Ağustos 1901 (Mali 11 Ağustos 1317) 
yangını - Avcubey Mahallesinde 90 .bina yan-

-dı. Eğrikapu sandığından 17 yaşında genç bir 
tulumbacı da, mefluç bir . kadını kurtarmak 
için girdiği bir evde, çöken çatı altında kala
rak telef oldu. Şu mücevher tarih halk şairi 
Vasıf Hoca tarafından adı tesbit edile~iyen 
·bu genç hakkında yazılmışdır: 

On yedi yaşı ile yazdım menkut tarihin 
« Yangında yandı vah vah nevcivan tulumbacı» 

1300 + 17 = 1317 (M. 1901) 

EGRiKAPU YANGIN TULUMBASI 
SANDIĞI - İstanbulun eski tulumbacılık ale
minde iki sınıf mahalle yangın tulumbası san~ 
dıklarından idi. İkinci Abdülhamid devri son
larında, 1890 ile 1900 arasında bu sandıkda 
Bahriye Çarkcı Mektebi talebesinden birlcaç 
c;leli-kanlı, posta memurlarından İngilizce, fran-
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sızca ve italyanca bilir İsmail Bey adında bir 
genç, serasker kapusundan iki katib, o zama
nın okur yazar, efendiden gençleri de koşar
lardı. Bir de bir havyar tüccarının oğlu, hem 
koşarlı ayakları hem de aşırı derecede güzel
liği ile nam vermiş bir rum genci vardı, o da 
mektebli idi, ve İsmail Beyin pek yakın arka
daşı idi; Merdivenköylü Bitli Tevfiğin (Tevfik 
Karkan) Eğrikapulu bir rum tulumbacı için 
yazılmış bir şarkısı vardır ki bu genç için ol
duğu muhakkakdır; şarkı şudur: 

Aman Eğrikapulu eğri basma ayığan 
Misli yok sandıklarda senin gibi uşağın 
Ak dizliğin üstünıı yaraşmış al kuşağın 
Kara kaküllerini ne hoş kesmiş berberi 
Kendi Eğrikapulu serde külahı eğri 
Aman Eğrikapulu vursun güm güm topuğun 
Semenderlik şanıdır tulumbacı kopuğun 
Şu gönül ateşinden yalnnaz mısın çubuğun 
Gül Bağçesi oluyor vardığı yangın yeri 
Kendi Eğrikapulu serde külahı eğri 

Aman Eğri.kaputu gel çakalım 'haşhaşa 
Gel ya.Iın ayaklarla şehbazıın koşa koşa 

Mestanelik yaraşır ateşli yirmi yaşa 
Yangıncı uşakların bebrü peleıık hizberi 
Kendi Eğrikapulu serde külahı · eğri 
Aman Eğrik!apulu çalımlı çapkın aman 
Sen dilberi tersaya fırsat düşmez her- zaman 
Zahii berzemin olup ayak öpsün müslüman 
Gel bu şeb meyhaneye asalım gel feneri 
Kendi Eğri.kaputu serde külahı eğri 
Aman Eğrikapulu gel yakından yakına 
Gerda.rum m,uallak çelipanın aşkına 
Kadehkarım olduğun gören dönsün şaşkıµa 
Kadehi çeşmindedir bu Tevfi.k:in iksiri 
Kendi Eğrikapulu ıserde külahı eğri 

Uşakları yarı mektebli, yarı katib olan bu 
sandıkda Bahriyeli Kadri Çavuş reislik yap
mışdır. Osman Cemal Kaygılı: · «Bir Mevlevi~ 
hane Kapusunda çıkan bir yagına, hastalan
mış olan Kadri Çavuşun yerine Sarı Sadeddin 
idaresinde koşmuşlardı. Hemen hepsi okur ya•• 
zar gençlerden mürekkep Eğrikapulular, dur
gun ve sıcak yaz gecesinde Topkapusunda ka
le duvarları dışından bir geçiş geçdiler, yol bo
yundaki yüzlerce seyirci peşlerine takılıp sel 
gibi akıp gitti idi» diyor. 

Bibl.: Osman Cemal Kaygılı, Not; Tevfik Kar. 
kan, Not; V_asıf Hiç, Not. 

EĞRİ KEMER -Kağıdhane Suyunu şeh
re akıtmak için kurulmuş şebekenin su kemer
lerinden; Kemerbur,gaz Köyünün bulunduğu 
vadide, Kemerburgaz Köyü - Kağıdhane Kö
yü şosesi ile Kağıdhane Deresi üzerinde, .. Ke.;; 
merburgaz Köyünün 1,5 kilometre güney - do
ğusundadır. Cornelius Gurlitt «Die Baukunst 
Konstantinopel» isimli meşhur eserinde İstan~ 
bulun zabtından sonra Türkler tarafından yap
tırıldığını. bildirmektedir. Kanuni Sultan Sü
leyman zamanında Mimar Sinan tarafından 
kurulmuş ve bu suretle Kağıdhane suyu Baş 
Havuza akıtılmıştır. 

Kemer uç sıra kavis (göz) üzerinden ku
rulmuşdur; en altda ve tam Kağıdhane Dere
si üzerinde 4, orta sırada 10 ve üst sırada uc
lara doğru küçülerek 33 kavis (göz) vardır; 

(orta sıradaki gözlerin sonuncusunun içinden 
Kemerburgaz - Kağıdhane şosesi geçer. 

Kemerin tüm uzunluğu 409 metredir; 

Eğri Kemer 
(Resim: Dr.-. S. N. Nirven'den) 
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( dümdüz uzanmayıp 3.20 + 19 + 70 metrelik 
kısımlarla iki direk yaparak kırılmışdır; 320 
metrelik büyük kısmı Baş Havuz tarafına, 70 
metrelik kısmı da bendler tarafında olup Eğri 
Kemer adını bu dirsekler münasebeti ile almış
dır). 8 istinad payandası vardır. Azami yük
sekliği 34,40 metre, üstünden geçen su galeri
sinin yüksekliği 1, 75 metredir. 

Eğri Kemerin yapısı çok sağlamdır; yak
laşdıkca ihtişamı artan bir güzelliği vardır. 

Dr. Sadi Nazım NİRVEN 

EĞRİ KÜLAH MODASI - Bu eski ser~ 
puşun çeşidlerini kadimden beri asker taifesi
nin alt kademelerinde bulunanlar ile esnaf ta
bakası, uşak ve ırgad takımı giye gelmiş idi 
(B.: Külah) ; onların arasında bıçkın meşreb 

olanlar, «eşbeh civan» diye anılır alımlı, ça
lımlı, yakışıklı gen~ler; kendilerine ayrıca bir 
nümayiş, gösteri verdiği için külahları eğri -gi
yerlerdi. Edebi metinlerde böyle eğri külahlı 
güzel delikanlılar şanında yazılmış şarkılar 

vardır. 

ŞARKI 

Halini eşka.Uni kılık loyafetini 
Tasvir ideyim size zemane afetini 
Esmerin e.n. tatlısı en güzelidir teni 
Tasvir ideyim size zemane afetini 

Topuklardan aşüfte perçemin tellerine 
O güzel ayaklardan o dilber ellerine 
Bıçkın nümayişine çapkın cilvelerine 
Tasvir ideyim size zemine afetini 

Yalun ayak bolpaça şalvar elifi kesim 
Yerde •.;;ürünen kuşak ucu vacföiiltel_sim 
Kadife fermene Kırlangıç olmuş isim 
Tasviı• ideyim size zemine afetini 

Omuzunda destirnal pireıieni helali 
Ser,le eğri külahı açmış o ineh cemali 

· Ana Fitne Şah demiş müttefikan ehilli 
Tası-iı• ideyim size zemane afetini 

MEŞ'ALKEŞ 

Dilim. taze ('.)!ınak gerek meş'alkeş 
Dayı revişli bir mürahik dilkeş 

Eğri durur şah2n başda külahı 
Şe'ı:ıi dicür içre andırır ma.hı 

Sönse destindeki çekdİgi fener 
Rii.yi dilberLrıin ta.beşi yeter 

Yakın geçmışın İstanbul hayatı üzerine 
anlattıklarına inanılır kimselerden Ali Çamiç 
Ağa (B.: Camiç Ağa, cild · 7, sayfa 3700) bize 
verdiği bir notda: «Eğri Fes ve Eğri Külah, 
gerçi bıçkın meşreb gençlerin başlarında gö
rü!dü ama, bunlar aslında eğri olarak yapılır 
serpuşlardı, yani alt kısmı başa geçirildiğinde 
başda eğri dururlardı» diyor. 

EĞRİ MİNARE MESCİDİ - «Softa Si
nan Mescidi» adı ile de anılır; Hadikatül Ce
vami şu malumatı veriyor: «Halıcılar köşkü 

civarında Mollaşeref. Mescidi yanındadır; ba
nisi Softa Simı.n Fatih Sultan Mehmedle gelen-

. lerdendir, mescidi yanında medfundur; bu 
mescidin mahallesi vardır.>> Ekreni Hakkı Ay
verdi «Fatih Devri Mimarisi» isimli eserinde: 
«Halıcılarda, Halıcılar köşkünün çok yakının
da idi; tamamen yanmış, birkaç mezarla etraf 
duvarları kalmışdır; baniinin mezarı kaybol
muşdur (1953) diyor. 

1934 Belediye Şehir Rehberine göre Fa
. tih kazasının. İskenderpaşa Mahallesinde Sof
ta Sinan Sok~ğı ile Tomrukcu Sokağı kavuşa
ğı köşesinde idi. Vatan Caddesi açılırken son 
kalıntısı da kalkmıştır. 

EĞRİ SOKAK - 1934 Belediye Ş,ahir 

Rehberinin alfabetik cedveline göre . Büyüka
danın İskele bölgesi sokaklarından; yerine gi-. 
dilip bu satırların yazıldığı sıradaki durumu 
tesbit edilemedi (Aralık 1967). 

EĞRİTAŞ - Yukarı Boğ:;ı,zın Rumeli ya
kasında Yenimahalle ile Rumeli Kavağı ara
sında sahilde bir mevkiin adı. 

EHLENSTRASSE (Hanni) - 1958 de 
İstanbulda yapılan Milletlerarası Avrupa Gü
zellik Yarışmasında «Avrupa Güzeli -- Güzel
lik Kra'içesi» seçilen Avusturya güzeli kız; 

J°stanbulda güzellik kraliçesi tacını giydiği za
r~an: «Parada, mücevherde gözüm yok, saa
deti arayacağım» diyen bu güz-el Avrupa gü
zeli seçi.ldikden sonra bir müddet Viyanada ve 
Parisde modellik yapmış, sonra Londra'ya gi
derek İngiltere Kraliçesi İkinci Elisabeth'in 
terzisi Narman Hartnell'in yanına :ı_nanken o
larak girmişdir ve orada Fritz Salus adında 
yakışıklı bir delikanlı ile nişanlanmışdır; fa
kat 1960 yılının Ocak ayında bir kuyumcu dük-
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kanından 1245 sterlin ( 40 bin Türk lirası) de
ğerinde iki pırlanta yüzük çalarken suç üstü 
yakalanmışdır; gazeteler: ... Avrupa Güzeli 
ömrünün en güzel yıllarını ceza evinde geçi
recek» diye yazmışlardır. 

EHLİDİL SOKAÖI - Kumkapuda Ka
zanisadi Mahallesinin yollarından; Tabur So
kağı ile Molataşı Caddesi arasında bir aralık 
sokakdır (1934 Belediye Ş.R. Pafta 3/29). İki 
araba geçecek genişlikde, paket taşı döşeli

dir; 2-4 katlı kagir ve beton evler ve apartı
manlar arasından geçer. Kapu numaraları 1-9 
ve 2-12 dir (Aralık 1966). · · 

Hakkı GÖKTÜRK 

EHRAM SOKAGI - Üsküdarda Doğan
cılar semtinin yollarından; Halk Caddesi ile 
Gündoğdu Caddesi arasında uzanır. Esvabcı 

Sokağı ile kavuşağı vardır (1934 Belediye Ş. 

R. Pafta 27 /Doğancılar) . Halk Caddesi tara
fından gelindiğine göre bir araba rahat geçe
cek genişlikde kaba taş döşeli olar~k başlar, 
2-3 katlı apartımanlar arasından geçer; 1 kah
vehane, 1 lokanta, 1 kebabcı - lahmiacuncu, 1 
bakkal, 1 kornişci, 1 koltukcu, 1 kunduracı, 1 
doğramacı, 1 mobilya maragnozu vardır. Es
vabcı Sokağı kavuşağından sonra toprak bir 
yol olarak sağlı sollu bostanlar arasından ge
çer, sağa bir dirsekle kırılarak bir meydancık
da sona erer; yukarda adı keçen rehberde gös
terildiği gibi Gündoğdu Caddesine ulaşmaz 
(Mayıs 1967). 

Hakkı GÖKTÜRK 

EHRAM YOKUŞU - Boğaziçinde Bebek 
köy~nun· yollarından; vapur. iskelesinden Ru
melihisarı tarafına yüründüğün~e, ana sahil 
yolunun buradan geçen parçasını teşkil eden 
Bebek - Rumelihisarı Caddesinden . köyün gew 
risindeki bayıra, kırlığa uzanan uzun ·bir yol
c:ur (1934 Belediye Ş.R. Pafta 21/3). Cadde
den, dar ve 120 beton basamaklı bir merdiven
li yokuş olarak başlar; bu basamaklar bir 
kayalıkda sona erer; sağdan ikinci bir toprak 
yol halinde ve kavisler çizerek sırta çıkmak
ta devam eder; çok dikdir; ve yolun bu par
çasının toprak zemininde de basamaklar ya
pılmışdır. Sol tarafda ·yüksek kayalar üstün
de birkaç beton ev görülür; toprak yokuş da 
bir çamhkdı:ı, sona erer (Aralık 1966). 

Hakkı GÖKTÜRK 

EJDERİ BAHRİ - İlk defa olarak Aba. 
dülmecid zamanında hicri 1264 ramazanında 
(miladi 1848 ağustosu) Tophanenin sıra kah-. 
vehanelerinin en namlılarından Tozluklu Yu
sufun kahvehanesinde devrin meddahlarından 
Şekaayık Mustafa Çavuş tarafından nakledil
miş « Üsküdarlı Berber Bali» hikayesinde adı 
geçen bir korsan gemisi; korsanlar bu gemi 
ile Üsküdardan yani bir imparatorluğun taht 
şehrinin liman suyundan Berber Bali adındaki 
bir g-enci kaçırmışlardır. (B.: Bali, Üsküdarlı 
Berber, cild 4, sayfa 2042). 

EJDER TEKKESl Karagümrükde 
Neslişah Mahallesinde Niyazii Mısri Sokağın
da 1 kapu numarasını taşJyan bina.dır; bir Sa
di Dergahı ki; «Mecmuai Teka.ya»da ayin gü
nünün salı olduğu kayıdlıdır. Sokak kapusun
dan büyük bir avluya girilir; tekke, harein ve 
selamlık altı odalı ve iki katlı ahşab bir bina
dır; avlu kapusunun yanında ince tuğla ve 
kesme taşdan bir minare kaaidesi görülmekte
dir; kapunun üstünde «Ya Hazreti Pir Aziz 
'Mahmud» 1276 (M. 1859 - 1860) ibaresi oku
nur; malumdur ki XVII. asırda yaşamış Aziz 
Mahmud Efendi Celvetiye tarikatının büyük 
şeyhidir. Avluda iki kabir bulunmaktadır, bi .. 
ri, Üsküdarlı Aziz Mahmud Efendi dergahın
da hatiblik ve bu Ejder Tekkesinde şeyhlik 
yapmış Hafız Ahmed _Efendinin kabri olup ö
lüm tarfüi 1300 (M. 1882 - 1883) dür. 

.Hakkı GÖKTÜRK 

EKBE,RG (Anita) - Zamanımızın ünlü 
sinema yıldızlarından bir kadın, · İsveçlidir, 
1934 - 1935 arasında doğdu, 17-18 yaşlarında 
iken şehlevend vücud yapısı ve sarı saçları, 

mavi gözleri yarı uryan çektirdiği, resimleriyle 
önce resimli moda mecmualarının kapak kızla
n arasında şöhret yapdı; İsveçde güzellik kı
raliçcsi seçildikden sonra sinema yıldızı ol
mak gayesi ile Amerika ya gitti; önceleri an
cak bazı reklam şirketlerinde iş bulabildi. Ni
hayet Amerika sinemacılığının şöhretlerinden 

J'ohn Wayne ile_ tanışması Anita Ekberg'e. yıl
dızlık yolunu açdı. Rol aldığı filmlerden bazı-

. ları şunlardır: «La dolce vita», «Zarak Khan», 
«Sheba and the Gladiator». 

Hususi hayatında soğukluklarıından ötü
rü Amerikan sinemacılarının mizahcıları ona 
«Ekberg» soya adı ile kaafiyeli «İceberg» 
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(Buzdağı» lakabını takdılar. 

Anita . Ekberg 1966 mayısı başlarında ko- . 
cası film. aktörü: Rick Van Nutter ile İstanbula 
geldi; gazetecilerle her konuşmasında cehli sı

rıttı, bu arada «Padişahlığı kaldırdığınıza hiç 
iyi etmemişsiniz» gibi soğuk laflar etti. Basın 
da kendisi ile ilgiyi kesdi. İstanbul hatirası o
larak taşcılardan kavuklu iki mezar taşı sa
tın aldı fakat gümrük bu taşların memleket
den çıkarılmasını men etti; Anita Ekberg bu 
vesile ile karikatürist Necmi Rizaya bir kari
katür konusu olabildi; ve İstanbtıldan sessiz-
ce alelade bir kadın gibi çekilip. gitti. 

Biiıtb,aneddin OLKER 

EKi'\IEK - «Ziraat maksadı ile toprağa 
tohum saçmak, çekirdek atmak» (Türk lüga
ti); İstanbulun haneberduş pırpırıları argo-• 
sunda şu anlarrJarda kullanılır: 1 - Yanında 
bulunduğu halde ·gideceği yere birlikte ·gitmek 
istemediği bir kimseden başka bir bahane ile 
ayrılmak; misal: «Bu gece sana gelmeye ~öz 
verdim, yolda Çopura rastladım, Mastorun o
raya gidelim diye balta oldu, . herifi zor ek
diın .. »; 2 - Dayak kasdı ile vurmak; misal: 
«Toz ol ulan, iki da.ne ekersem ağzın burnuna 
karışır .. »; 3 .- Para harca~nak';'' misal: «Dün 
gece benim kırığı meyhaneye götürdüm, tam 
otuz papel ettim, ama o parçaya feda ol~un .. »; 
•1= -· Yere . düşürmek suretiyle bir şey veya 
kaybetmek: «Dün gece buluttum, falça.taye 
ekmişim .. »-; 5 - Yaya olarak yahud bir nakil 
vasıtası iie bir yol boyunca önündekileri ge(;-
mek; misal: «[\ı kara tazı gibi oğlanı gördün 
mü, öyle koşarlı ayakları var ki hepinizi eker, 
eski zaman olsaydı yaman tuluml>aci olurdu~. 

Re.va mıdır bu aşıkın Raziyi 
Ekip kaçmak tızm.antırıl yabana 

.· Hele senden hele senden ummazdım 
Ne kadar saf görünürdün sen bana 

(Aşık Razi) 
Bibi.: F. Devellioğlu, Türk argosu 

EKMEK - Arab asıllı Türk harfleri ile 
doğru yazılışına göre «etmek»; fakat halk ağ
zında yüz yıllar boyunca «ekmek» denilegel
miş ve la.tin harflerinin kabulünden · sonra 
. «ekmek» diye yazılmışdır; «Etmek, ekmek = 
Muhtelif hububat unundan yapılmış hamurun 
ateşde, fımıda veya tepside, saçda pişmesi ki 
insan gıdasının esasıdır; buğday · ekmeği, mı

sır ekmeği, çavdar ekmeği» (Şemseddin Sami, 
Kaamusti Türki). 

İstanbul ağzı günlük sohbet dilinde iş, ge
çim vasıtası, memuriyet anlamlarında kulla
nılır; mesela: «İşimden, memuriyetimden attı
racaksınız» anlamında: «Beni ekmeğimden e-
deceksiniz» den_ilir. · 

Günlük sohbet dilinde E:kmek kelimesi ile 
pek çok darbı m€Sel ve deyim vardır: 

Koca . ekmeği meydan ekmeği, oğul ekmeği zin
dan ekmeği 

Ekmek . çiğnenmeyince yutulmaz (Ekmeksiz, 
gayretsiz kazanç olmaz) 

Er olan ekmeğini taşdan çıkanr ( Gayret sahibi 
en müşkil durumlarda da muvaffak olur) 

Ekmeğine yağ sürülmek ( İsteğine fazlası ile ka• 
vuşmak) · 

Ekmeğini ayağı ile depmek (Geçim, hayat yo
lunda, bir işi, memuriyeti, fırsatı kendi analyışsızlığı, 
gafleti ile geri çevirmek, kabul etmemek, kaçırmak) 

Tuz elmıek hakkı (Görülen iyiliğe karşı şükran 
duygusu). · 

Ekmeğini taşdan çıkaran 

(Ka:rikatür: Çe,fe:r ı:orlu, Akbaba, 1967) 
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Yalvarub yakarma ben taş yürekliyhn 
Diyerek ademi başdan çıkarır 
Vız gelir bana be a külhanbeyim· 
Er olan ekmeği taşdan çıkanr 

Aşık Razi 

Seyyar ekmekci esnafına «Ekmekci Tab
iakarı», o esnafın üzerine büyük küfelerle ek
:ı:nek yükledikleri beygirlere «Ekmekci Beygi
ri», veresiye satışlarmda kullandıkları çetele
re de «Ekmekçi Çeieleri» denilirdi (B.: Çetele, 
cild 7; sayfa 3881) . Evlerde ekmek kesmeye 
mahsus büyükce bıçaklar da «Ekmek Bıçağı)> 
adım. taşır. 

Türk mutfağında bir hamur tatlısının a
. dı da «Ekmek kadayıfı» dır. 

Yüz yıllar boyunca büyük şehir lstanbu
lun günlük iaşesinde ekmek en başda duran 

Ekmeklerin içinden öteberi çıkıyor 

~ Gazeteler ....,.. 
- Yaşasın!.. Zeytin çıkdı.: 

(Karikatür: Cafer Zorlu, Akaba, 1966) 

gıda maddesi olagelmişdir; bilhassa fakir hal
kın yegane baş ğıdası olmuşdur; önce ekmek 
tedarikine bakılmış, sonra yanına · bir katık a
ranmışdır; aşağıdaki manzume Ali Ekrem Bo
layırındır: 

Akşam olmuş, fınnın peykesi ekmekle dolu 
Nıır kadar larıruzı, pişkin, sıcacık elmıekle .. 
Kuuti yekrfize ki, tahsiline kafidir onun 
Bir kunışcuk getiren en ufacık 1bir himmet .. 
Çokluğuyla doyurur · halkı mübarek nimet! 

EKMEll, ASKER - EKMEGi, FODLA, 
TAYIN - tstanbulda yüzyıllar boyunca kala
balık bir kitle teşkil etmiş askerin ekmeği hu
susi fırınlarda · pişirilmişdir; Vak'a-i Hayriye
den önce Yeniçeriler devrinde Yeniçeri ekme- · 
ğine «Tayın» denilir; siyah, fakat çok lezzetli· 
ölan bu ekmeğe halk «Fodla» adını vermişdi; 
Y:ıeniçeriliğin kaldırılmasından sonra asker 
ekmeğine- de «Tayın», «Tayın Ekmeği» denil
di. Padişah sarayındaki müstahdemlerin ek
meklerine «Fodla» denilirdi (B.: Fodla). 

Yeniçeri Tayın - Fodllan Şehzade Camii 
karşısında Eski Odalar denilen Yeniçeri Kış
lası ile Acemioğlanları Kışlan arasında bulu
nan büyük bir miri fırında pişirilirdi. 

Bu fırın ve Yeniçeri ekmekcisi esnafı için 
Evliya Çelebi şunları yazıyor: «1 Karha.ne 
(fırın), 300 neferdir, cümlesi acemioğlanlan
dır (B.: Acemioğlanları, cild 1, sayfa 186) ; 
Eski Odalar ile Acemioğlanlan Odaları ara
sında bir karhanei azimdir; 1 çorbacısı, 1 fod
lf', · katibi, 7 nefer mıltemedleri, 1 ekmekcibaşı, 

, 1 ekmekciler kethüdası ve bölükbaşılan var
dır. Bunlar da Ordu - Esnaf Alayında araba
lar üzerjnde dükkan kurarak ekmek yaparak, 
un eleyerek geçerler ve seyirci halka ekmek 
dağıtırlar; cümlesi sivri k_ülahlı acemioğlan~ 

ları pür siiah saf saf olup Ekmekcibaşınm a
layında ihtişamla geçerler». 

EKMEK._ EKMEKCİLER ~ Büyük şehir 
İstanbulun günlük iaşesinde ekmek en başda 
duran gıda maddesidir; yüzyıllar boyunca ts
tanbulun buğdayı, unu ve dolayısı ile ekmeği, 
hükumetin ÜZfıtinde dikkatle durduğu ~n önem
li bir iş olmuşdur. 

Evliya Çelebi XVII. yüzyıl ortasında Dör
düncü Sultan Murad zamanında yapılan Or
du - Esnaf Alayı münasebetiyle ekmekci es-
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nafından şöyle bahsediyor: 
«Pirleri Hazreti Ademdir, yer yüzüne in

diğinde Cibrili Emin'in talimi ile buğdayı un 
idüb hamur yapub ekmek pişirdi. Peygambe
rimiz zamanında Amr bin Umran ekmekcilere 
ikinci pir olmuşdur, 87 yaşında ölmüşdür, 

kabri Medinededir. Bu ekmekci esnafının dük
kanları 999 olup 10.000 neferdir. Arabalar ü
zerine ekmekci dükkanları kurup alayda kimi 
hamurkarlık yaparak, kimi ekmek pişirerek 
ve halka küçücük ekmekler dağıtarak geçer
ler. Ayrıca hamam kubbesi kadar üstü çörek 
otulu has beyaz ekmekleri de kızaklar üstüne 
koyarak bu ekmekleri 70-80 çift mandalar çe
ker. Lakin bu iri ekmekleri fırında pişirmek 
mümkün değildir; yeri hendek gibi yarıp üs
tüne kül döküp dört tarafını ateş ederler; ya
vaş yavaş pişer, görmeğe muhtacdır. Bu bü
yük ekmeklerin birkaç tanesini Alay Köşkü 
denilen padişah huzurundan geçirirler; İstan

bul Kadısının evi önünde de halka yağma et
tirirler .. ». 

Evliya Çelebi yaşadığı devirde Galatanın 
has francala ekmeği ile Tophanede İsa Çelebi 
adında bir ekmekcinin çıkardığı «has beyaz 
pamuk misali_ sünger .gibi göz göz pişmiş gaa
yet lezzetli somunlarını» övüyor; Tophane ek
meği için: «Bu karha.nenin sahibi İsa Çelebiye 
ehli dilden dervişin biri dua idüb bir vefk .(tıl
sım) vermiş, ondan sonra ekmeğinin şöhreti 

cihana yayılmış. Acem şahlarina bu Tophane 
somunundan götürülmüş, İstanbuldan Isfa
hana üç ayda varabildiği halde bozulmamış» 
diyor. 

Tanzimattan önceki devirde ekmek narhı, 
fırıncı ve ekmekci esnafı nizamı İstanbul, Ey
yub, Galata ve Üsküdar kadılıklarının günlük 
işlerinin başında gelmişdir. Bu konuda tarih 
kayııaklarımızda rastladığımız kayıdları aşa

ğıya ııaklediyoruz: 

Hicri 1181 yılı zilhiccesi ortalarında (M. 
1768 lilayısı) İstanbul Kadılığına hitab ede
rek yazılmış bir fermanda ekmekcilerle fırın
ların ve uncularla değirmenlerin eskiden beri 
tabi oldukları nizam şöylece tekrar hatırlatıl
mışdır: 

1. İstanbulda ve idaresi İstanbula bağlı 
yerlerde bulunan ekmekciler ve uncular vakit 
ve zamanında altı aylık zahireyi anbarlarına 
koymaya ve hergün halis ve beyaz ekmek iş-

leyip kararında pışırmeye ve tesbit 
narh üzerinden tartısı tam olarak 
mecburdurlar. 

edilmiş 

satmaya 

2. Kış mevsiminde İstanbula gelen zahire 
gemileri azalır. Bundan ötürüdür ki kışın sı

kıntıya düşülmemesi, halkın ekmeksiz kalma
ması için ekmekciler ve uncular vakit ve za
manında kış için altı aylık zahireyi miriden ve 
Unkapanı tüccarından satın alarak anbarlarına 
koymaya mecburdurlar. Bu husus ekmekcile
rin ve uncuların (fırınların ve değirmenlerin) 
anbarları teftiş edilerek takib olunur. 

3 - Fırınlarını hiç bir sebeble kapaya
mazlar. 

4 - Miriden ve Unkapanı tüccarından al
dıkları zahirenin parasını gecikdirmeden vade
sinde ödemeye mecburdurlar. 

5 - Ekmekci esnafının her biri isim ve 
şöhreti ile nizam defterinde tesbit edilir . ve 
hepsi kefalete bağlanır, kefilsiz ekmekcilik 
yapılmaz ve suç işlediklerinde kendileri ile bir
likde kefilleri de sorumludur. 

6 - Memleketine gitmek istese veya her 
hangi bir sebeble işini terketse sahibi bulun
duğu ekmekci ve fırın gedik'ini · (B.: Gedik) 
ke1ıhüdaları ve ihtiyar ustaları ile birlikde 
şer'i mahkemeye gelerek hakim huzurunda 
bir ·başkasma satmayı ve bu satışı mahkeme
de tescil ettirmeye mecburdurlar. 

- 7. Uncuların değirmen gedikle!'i- de bu· ni
zama bağlıdır. 

8 - Bu nizama riayet etmeyen ekmekci
lerin ve uncuların fırın ve değirmen ellerinden 
alınarak ·bir başkasına aynı suretle devredilir. 

9. Ekmekci veya uncu fırınını ve değir

menini dilediği herhangi bir kimseye buyruk 
devredemez ve kiraya veremez. Bir fırın ve
ya değirmen gedikinin el değiştirmesi yukar" 
da tesbit edildiği gibi kethüdaların, ihtiyar us-• 
talarm da bulunduğu bir mahkemede hakim 
huzurunda tescil edilerek mümkündür. 

10. Çörekciler ve simitciler de bu nizama 
tabidirler. 

Hicri 1094- (M. 1683) esnaf nizamname
sinden: 

«Ekmekcilerin ekmeği çiy ve kara ve ek
sik olmaya,· eğer olursa kadı tarafından ceza
landırılıp dirhemine bir akçe nakcli ceza alı

na. Elekleri sık olup ekmek kepekli olmaya, 
olursa muhkem siyaset oluna ... ». 
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Osman Nuri Ergin «Mecellei Umuri Be
lediye» de Ahmed Cevad Paşanın «Tarihi As-. 
kerii Osmani» sinden naklen şunları yazıyor: 

«Ekmeğe . verilen narlıdan noksan çıka

ran ekmekciler envai cezaya müstahak olub 
bazı kere sadrıazamlar tebdil gezerken eksik 
ekmek gördüki~rinde fırının önünde ekmekci
yi kulağından duvara mıhladığı gibi İstanbul 
Kadısı da arkada kola çıkıp ve kırmızı çuha
dan kılıf içinde falaka ve değneklerf omuzun
da falakacıları ile gezerek terazi tutan esnaf
la ekmekcilerden günde beş on adamı halkın 
gözü önünde sokakda toprak ve çamurlar üze
rine yatırıp tabanlarına sopa çekmek belediye 
kaaidesindendi... » . 

Yeniçeri Asker ocağının disiplini bozul
dukdan ve yeniçeriler. esnaflıkla da uğraşır ol
dukdan sonra ekmekci esnafının çoğu da o
caklı yoldaşlardan ola gelmişdi; İstanbul Ka
dılığı sicil defterinden alınmış aşağıdaki ve
sikalar da hile yoluna sapmış yeniçeri ekmek
cilerin cezalandırılması üzer-inedir; aydın ola
rak görülüyor ki kadılık tarafından verilen 
cezanın infazı sadrıazama bırakılmışdu;: 

İstanbul Kadılığından Sadırazama Tezkire 

· «60. Cemaat Ortası yoldaşların Bekir Kadırga 
Limanında ekmekci olub bundan önce iki defa ek
meği yedişer ve onbeşer dirhem noksan işlediğinden 
·yakalanmış ve habsedilmiş, bundan, sonra noksan 
ekmek işlemeyüb beyaz ve vezni tanı ekmek çıka
racağını taahhüd etmiş ve esnafın kefaleti ile tah
liye edilmişdi, fakat yine uslanmayub üç gün evvel 
ekmeği yirmişer dirhem noksan işlemiş ve yine ya
kalanarak artık gereği gibi cezalandırılması icab et
mişdir; Boğazkesen Kalesinde kalebend edilmesi 
için huzıiri alilerine ilam olundu; 3 muharrem 1180 
(M. 11 haziran 1766)n. 

İstanbul Kadılığından Sadırazama Tezkire 

«51. Bölük Ortası yoldaşlarından Hasan· Aıtımer
merde ekmekci olub dört gün evvel yirmişer dirhem 
noksan işlediği ekmekleri ile yakalanmışdı.r. Bir 
ekmekde yirmi dirhem noksanlık fahiş oldukdan 
başka böyle noksan ekmek çıkarmayı adet edindiği 
için şiddetle tedibi gerekdiğinden Boğazkesen Kale
sinde kalebend olmak üzere huzO.ri alilerine Ham 
olundu; 3 muharrem 1180». 

İstanbul Kadıbğmdan Sadll'azama. Tezkire 
«Muharrem1in üçünden beri Boğazkesen Kalle

sinde kalebend olan Altımermerde ekmekci Hasan. 
arzuhal vererek bundan böyle noksan ekmek işleme
yeceğini taahhüd etmişdir. Nızam ustaları ile ek-

mekciler kethüdası da kefil olmuşlar ve kefaletleri 
kadılığını ~zca tescil eidlmişdir; merkum . Hasanın 
affı emri alilerine ilam olundu; 17 rebiülevvel 1180 
(M. 9 ağustos 1766)». 

Ekmek fırın tezgahlarında ve «ekmekci 
tabla,karı» adı verilen seyyar ekmekciler eli 
ile mahalle aralarında, pazar yerlerinde de 
«iskemle» denilen sergi tahtalarında fırınları 

adına nispetle ve çarşı boylarında da müsta
kil ekmekci dükkanlarında satılmışdır. 

Seyyar ekmekciler ekmekleri küfelere dol
durup ve onları da beygirlere yükleyip dolaş-
mışlardır. . 

Garib halleri ile meşhur İhtisab Ağası 

Hüseyin Beye aid bir fıkradır: 
Bir ekmekci tablakarı atını bir ağaca bağ

layıp kendisi karşıdaki kahvehaneye girip tav
la oynamaya başlar. O sırada Hüseyin Bey· 
peşinde adamları ile oradan geçer ve ekmekci 
beygirinin sahibini sorar; adam kahveh8J].e• 
den çıkıp geldiginde: 

- Sen otur, dinlen, eğlen, ama bu hay
vancağızın. günahı nedir ki üstünde iki koca 
küfe ile senin keyfini beklesin! .. der. 

Beygirden küfeleri indirirler,. başına yem 
torbasını asarlar, küfelerden birini tablakarın 
sırtna yükletirler ve adamı da boynundan a
ğaca bağlarlar, Hüseyin Bey de kahvehane ö
nünde oturur; tablakare: 

- Yemini bitirinceye kadar şimdi de sen 
beygirin keyfinin yerine gelmesini bekle!.. 
der. 

Ekmeğin bakkal dükkanlarında satılması 

Tanzima tdan sonra başlamışdır. 
Zamanımızda · ekmegi maahlle aralarında, 

bu arada mahalle bakkallarına bazı fırın kam..: 
yonet ve at arabaları vardır, arabalar sandık 
şeklinde kapalı olup dışı çinko kaplı olmak be
lediye nizamı icabıdır. 

Pek yakın zamanlara kadar fır~nla::da ça
lı yakılmişdır, halen bazı küçük fırınlar çalı 

yakarlar. Son zaman çoğunlukla çalının yeri
ne püskürme ·mazot alevi almışdır. ·Pek· çok 
fırın da ekmek fabrikasına tahvil edilmekte-
dir. Son yıllarda mazot alevinin bir mazot bi
donuna sirayeti ile Göztepede ·bir fırın yangını 
faciası da olmuşdur (B.: Göbtepe Fırını Yan
gını). 

Ekmek hamuru fırınlarda yüz yıllar bo
yunca hamurkarlar tarafından ayak ile yoğu
rulmuşdur. Hemen kaydedelim ki her fırında _, 
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bir hamurkar ustanın emrinde çalışan ve ha
mur yoğuran genç hamurkarların ayakları 

dikkatle çok temiz tutulmuşdur; aşağıdaki 

kıt'a geçen asır sonlarında yaşamış kalender 
meşreb bir halk şairinindir, Üsküdarlı Aşık 
Razinin yahud Bitli Tevfikin olması muhte
meldir: 

Öpülmeye layıkdır o ayaklar bilhassa 
Hakkıdı,r gurur ile yalın ayak salınsa 
Aç kalınz cümleten bu şehri tstanbulda 
Şehbazın ayaklan hamuru yoğurmasa 

Zamanımızda İstanbulda ayakla hamur 
yoğurulur fırın kalmamışdır diyebiliriz (B.: 
Fırın; Fırın Uşakları). 

EKMEK, EKMEKCİLERE YAMAK ES
NAF - Vak'ai Hayriyeden önceki devirde ba
zı esnaf ekmekcilere. yamak kabul edilmişdi, 

eski büyük Ordu - Esnaf Alaylarında Ekmek
cibaşı Ağa ve Ekmekciler alayına katılarak 
geçerlerdi; ekmekcilere yamak esnaf şunlar
dır: 

Tuzcular (Bu esnaf ekmekciye yamakdır, 
zira ekmek tuzsuz olmaz; Evliya Çelebi), Çö
rekciler, '.Börekciler, Gevrekciler, Kahiciler, 
Simitciler, Kurabiyeciler, Kadayıfcılar, Şehri

yeciler, Lokmacılar, Gözlemeciler, Değirmen

ciler, Uncular, Unelekciler, Buğday Çalkayıcı
lar, Kalburcular, Elekciler, Nişastacılar, Gül
laçcılar, Peksimetciler. 

EKMEK, EKMEK SIKINTISI (IIarb za
manlarında ve büyük yangınlardan sonra İs
tanbulda) - Eski ahşab İstanbulda şehrin 
dörtde birini, yarısını, yarısından fazlasını yok 
etmiş ateş. afeti büyük yangınlardan sonra fe.. 
laketzede on.binlerce insan bir de açlıkla kar
şılaşmışdır, ve ilk aranıp da bulunamayan ek
mek olmuşdur. 

Aşağıdaki satırları, şehrin dörtte üçünil 
yok etmiş hicri 1070 (M. 1660) Ayazmakapu
su Yangınını anlatan Mehmed Halifenin «Tari
hi Gilmanh sinden alıyoruz: 

« .•. badehu akılları başına geldikde üç 
günden beri aç ve susuz helak olma mertebe
sine vardılar. Zira ateş su yollarını bozdu,· de
ğirmenleri, unu, buğdayı, fırınları, ekmekci 
dükkanlarını bilkülliyet harab etdi. Bir ekmek 
bulunsa bin akçeye alırlardı. Dört beş gün aç 

ve susuz ve evsiz, herkes ne yerde. ateşden 

kurtuldu ise orada kaldı, sonra Üsküdardan, 
Eyyubdan, Tophaneden yüz bin derdü bela ile 
bir mikdar ekmek geldi; toprağa benzer, on 
dirhemi bir akçeye, o da bulunmaz ... » (B.: A
yazmakapusu Yangınları cil 3, sayfa 1512). 

Harb zamanlarında çekilen ekmek sıkın
tısına örnek olarak da aşağıdaki satırları Cev
det Tarihinden hicri 1225 yılı (M. 1810) vak'
aları arasından alıyoruz: 

« Rusya harbi dolayısı ile boğaz kapandı, 
kışın İstanbulda zahire, dolayısı ile ekmek sı
kın tısı çekildi. Devlet İstanbul için kilesi (Her 
memlekete g.öre değişir zahire ölçeği; 1 İstan
bul kilesi 18-20 okka, ortalama 25 kilogram) 
7 kı,ıruşdan buğday ve 3,5 ktiruşdan arpa sa-

. tın alarak karışdırdı ve mahlutun kilesi 5 · ku
ruşdan fazla tuttuğu halde 4 kuruş 5 paradan 
fırınlara 40.000 kile zahire dağıttı ve yapıla
cak buğday ile arpa mahlutu 80 dirhemlik bir 
ekmeğe 1 para narh kondu. İstanbul halkını 
beslemek için hazine 55.000 kuruş zarar etti
ği halde acizler, kadınlar, ihtiyarlar yine ek
meksiz kaldılar. Fırınların önlerindeki kalaba
lık devam etti, bazı ekmekciler 80 dirhem ye
rine 60, hatta 50 dirhemlik ekmek işlediler. 
Zor-ha takımı da fırınlara girerek ihtiyaçların
dan fazla ekmek aldılar ve iki kat bahası ile 
aceze güruhuna satdılar. Nihayet narh değiş
tirildi, 50 dirhemlik ekmek 1 paraya olunca fı
rınlarda ekmek bulunur oldu» (Cevdet T':l.rihi, 
Cild 9). 

EKMEKCİ BABA -- (B.: Muhiddin, Ek
mekcibaşı Hacı) 

EKMEKCİBAŞI - Askere ekmek temini 
iltizam usulü ile üzerine alan müteahhidleı·e 

kadimden beri verile gelmiş unvandır; zahire
yi ekmekcibaşılar temin eder, askeri birli.klere 
tayın!arı da onlar dağıtırdı; devlet sade.CP, ;-ili
ri bir fırın verirdi; yeniçerilik devrinde de a-
cemicğlanlarından fırın işçileri temin edilmiş

di. Ekmekcibaşılık hicri 1280 (M. 1863) de 
kaldırıldı, ve askerin ekmeğinin temini işi as
keri levazım idaresine verilı.:!i; M. Zeki Pakalın 
«Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri» isim
li eserinde Lütfi Tarihinden nakl ederek şu 

malumatı veriliyor: 
«. . . O vakte kadar asakiri şahanenin na -

nı aziz (ekmek) tayinatı iltizam sureti ile bil 
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ihale Ekmekcibaşı unvanı ile bir takım kim•· 
seler tarafından idare olunurdu. Bu idarede 

·--her zaman türlü irtikablar ve fesadlar karı-

şarak nümuneye mutabık ekmekler · yalnız ü
mera ve zabitan tay_ınlarına mahsus olup ef
radı askeriye ekmeklerine dikkat olunmazdı. 

Çünkü bu ekmekcibaşıların yazlı kışlı iirrı.era 

ve memurini ekseriyeye verdiklerini ziyafetler 
ve tiyatro davetleri ve bazılarının konakları

na odun gönderme gibi birçok masrafları ek
mek hamurlarının katılarak hamur işlerine 

karışanların ağızlarını kaparlar idi. Serasker
lik veznesinden aldıkları akçalar daima alel
hesab sureti ile yürür, hesap kesme, kapatma 
muamelesi yapılmazdı. Bu müteahhidlerin te•
beddülünde, senel~rce uğraşılarak, kiminin 
borcu, kiminin de pek çok tahsili imkansız a
lacağı çıkardı, ve iflas ederlerdi. Ekmekciba
şılık kaldınldıkdan ve askerin ekmek işi leva
zım idaresine verildikden sonra askerin ekme-• 
ği (tayını) beyaz francala gibi çıkmaya baş
ladı». 

EKMEKOİBAŞI MESCİDİ - Hadikatül 
Cevamide «Hacı Muhiddin Mescidi» adı ile ka
yıdlı olup şu malumat verilmektedir: «Edirne 
Kapusu kurbindedir, banisi Fatih Sultan Meh- . 
medin ekmekcibaşısıdır, kabri mescidinin mih
rabı önündedir, mahallesi vardır». Halen mev-, 
cud değildir; · Ekrem Hakkı Ayverdi «Fatih 
Devri Mimarisi» isimli eserinde şunları yazı

yor: «Edirnekapusuna giderken yolun sol ke
narında idi; büyük Balat Yangınında yanmış, 
te_krar imar edilmiş, bu sefer de çatısı çökerek 
bir iki duvar parçası kalmışdır; banisi Fatihin 
ekmekci-başısı Hacı Muhiddin Efendinin kabri 
de bu mescidin mihrab duvarı önündedir, 874 

(1469) tarihini taşır; bu zatin Hasekide Nev
bahar adı ile ikinci bir camii vardır (1953)» 
(B.: Muhiddin, ;Ekmekcibaşı Hacı). 

Kabir duruyordu, ve halk ağzında «Ek
mekci Baba» adı ile İstanbul Evliyaları arası
na konulmuş olup geceleri adak mumları ya
kılmakda idi (gezi notu, 1955). 

El{MEKCİ_BAŞI MESCİDİ - Beyoğlun
da Firuzağa Mahallesinde kendi adına nisbet
le Ekınekci Camii Sokağında idi. Hadıkatül 
Cevami şu malumatı veriyor: · «Tophane kur
bindedir, banisi Ali Ağadır, mescidi yanında 
ınedfundur, mescidin· mahallesi vardır». Tah
sin Öz «İstanbul Camileri» isimli eserinde «ya
pıldığı tarih malum değildir, bina kalıntıları 
vardır». diyor (1965) .. Dört kagir duvar üze
rine kiremitli ahşa•b çatı örtülü bir bina idi, 
bakımsızlıkdan yıkılmış, bir mihrab duvarı ile 
taş duvarla çevrili haziresi kalmışdır; banisi
nin kabir taşında kitabe yokdur (1966) 

Hakkı GÖKTORK 
EKMEKÇİBAŞI MESCİDİ - Beşiktaşda 

Vişnezade Mahallesinde Dibekci Kamil Soka
ğındadır; Hadikatül Cevanıi şu malumati ve
riyor: «Beşiktaş kurbindedir; banisi Ekmek-

! 

l . 

( . 

~ . 
Beşiktaşda Eknİ.ekcibaşı Mescidi 

(Resim: Serpil Büyükerbil; plan: H. Eraktan) 
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ci Ali Ağa Fatih Sultan Mehmedin adamların
dandır, merkadi malum değildir; bu mescidin 
mahallesi vardır». Ekrem Hakkı Ayverdi «Fa
tih Devri Mimarisi» isimli eserinde şunları ya
zıyor: «Beşiktaşda Valdeçeşmesi semtinin Ih
lamura bakan sathı mailinde tamamen yeni 
yapı, ahşab, ufak bir mesciddir. B,irinci ve ikin
ci banilerinin kabirleri de oradadır; namaza 
açıkdır (1953) ». Tahsin Öz de «İstanbul Ca
mileri» isimli eserinde: «Dibek Camii de deni
lir, banisi Fatihin ekmekcibaşısı Ali Ağanın 
bu mescid haziresinde bulunan kabir taşında 
890 (M. 1485) tarihi vardır; Cami_i 12_77 (M. 
1$60) da Refia Hanım tecdid ettirmişdir; u
fak, ahşap binadır· (1965) » diyor. 

Bu satırların yazıldığı sırada görülen mes
cid ahşab değildi, dört kagir duvar üzerine ki
remitli ahşab çatı örtülü bir bina idi. İki taş 
basamakla çıkılan pabuçluk - medhalin kar
şısında bir ders odası bulunuyordu, sol taraf
da bir ahşab merdivenle üstdeki kadınlar mah
filine çıkılmakda, sağdaki bir kapudan da iba
det salınma girilmektedir. İbadet sahnında 
sağlı. sollu iki maksure vardır, bu maksurele
rin üstünde de kafesli kadınlar mahfili bulun
makdadır; iki yan ve mihrab duvarlarında 

ikişer pencere vardır, kadınlar . mahfilinde de 
sokağa bakan iki pencere bulunmaktadır. Pek 
çok tamir ve tadil görmüş olan mınaresının 

kaaidesine konmuş bir kitabeden son zaman
larda yapıldığı anlaşılıyor, kitabe metni şu

dur: «Bu minareyi Balkır Ailesinin nezih ruh
larina ithaf ediyorum; E. Karakaş; A. Kaşif; 
1965». 

Avluda mihrab duvarı tarafından müez
zin meşrutası evvelce ahşab imiş, o meşruta 
da 1965 de Edirneli Ayşe Eda Hanımın ruhu

. nu şad etmek için kagir olarak yenilenmişdir. 
İmam meşrutası mescidin karşısında iki katlı 
ahşab bir binadır. 

İlk banisinin minare tarafında olan kab
rinin baş taşındaki tarihli kitabe şudur: «Ebül
f eth Sultan Mehmed Han Hazretlerinin ek
mekcibaşısı Ali Ağa ruhuna el fatiha; 890». 

Hadikatül Cevami Ali Ağanın kabrinin 
nerede olduğunun bilinmediğini yazıyor; mes
cid 1277 (M. 1860) da Raşid Ağa adında bir 
zatin zevcesi olan Refia Haiıım tarafından ye-

~::- .- _- '-. ~ ·-· . 

niden yapılmışdı; 1276 (M. 1859) da vefat 
eden Raşid Ağanın kabri de oradadır; öyle 
tahmin ederiz ki, ilk banii, Ali Ağanın adına bir 
taşı, vesilei rahmet olmak üzere 1860 da Re
fia Hanım konmuş olacakdır, bu takdirde Ali 
Ağanın kabri sembolik bir kabirdir. Aynı ha
zirede mescidin imamlarından Elhac Hafız 

Mustafa Zihni Efendinin kabri bulunmaktadır, 
1322 (1906) da 110 yaşında vefat etmiş olan 
bu zat bu mecsidde bir asra yakın, 80 sene 
imamlık yapmıştı. Ziyaretimiz tarihinde mes
cidin ima.metini Bay Ta,yfun Demirkol, müez
zinliğini de Bay Osman Kılıç ifa . etmekde idi- · 
ier (l.966) 

Bibl.: Halid Eraktan, Gezi notu; Hakkı Gök
t:ürk,- Gezi notu. 

.EKMEKCİBAŞI SOKA(a Üsküdarın 
Selamsız semti yollarından; Selamsız Cadde
si ile Fıstıkağacı Sokağı arasındadır; Selam
sız mektebi Sokağı, Kozanoğlu Sokağı, Isırgan 
Sokağı, Doğramacı Mehmed Sokağı, Babacan 
Sokağı ile kavuşaklan vardır (1934 Belediye 
Şehir Rehber! Pafta 27 /Selamsız) ; Selamsız 

Cadde.si tarafından gelindiğine göre bir araba 
geçecek genişlikde ·kabataş döşeli, aralarında 

ahşab evler de bulunan büyüklü, küçüklü be
ton binalar arasından geçer, boş arsalar da 
vardır; sola sağa birer dirsekle kırılır, Doğra

macı Mehmed Sokağı kavuşağından sonra az 
meyilli yokuş aşağı iner; kapu numaraları 
l - 31 ve 2 - 48 dir (Ağustos 1967) . 

Hakkı GÖKT'ÜRK 

_EKMEKCİ BAYIRI SOKAĞI - Boğaz~ 
çinde Beykozun Yalıköyü semti yollarından; 

Yalıköyü - Beykozçayı Sokağı ile bayır üs
tünde. Adalet Sokağı arasında uzanır (1934 
Belediye Şehir Rehberi paftasında Adalet So
kağının adı yazılmamışdır). Beykoz Kuyu So
kağı, -Fıstıklı Yalı Sokağı, Y alıköyü Meydanı 
Sokağı, Yalıköyü Mektebi Sokağı, Hanım So
kağı ve Kavak Mustafa Sokağı ile kavuşakla-
rı vardır. Yalıköyü - Beykozçayı okağı tara
fından gelindiğine göre paket taşı döşeli 26 
basamaklı bir merdivenle başlar, , oldukca dik 
bir yokuşdur, bir araba geçecek genişlikde
dir; çoğu ahşab 1-2 katlı evler arasından ge
çer, üst tarafından Beykoz çayırı kuş bakışı 
görülür. 3 bakkal, 1 terzi, 1 kunduracı dükka
nı vardır; Yalıköyü Mahallesi muhtarlığı da 
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bu sokakdadır. Kapu numaraları 1-61 ve 2-82 
dir (Mayıs 1967) 

. Hakkı GÖKTÜRK 
EKMEKCİ CAMİİ SOKAĞI - 1934 Be

lediye Şehir Rehberine göre Beyoğlu kazası
nın merkez nab,iyesinin Firuzağa Mahallesi 
sokaklarından; Çukurcuma Caddesi ile Ka
diriler Yokuşu arasında uzanır (1934 B.Ş.R. 

pafta 14/165); yerine gidilip şu satırların ya
zıldığı sıradaki durumu · tesbit edilemedi. 

EKMEKCİOĞLU DERESİ - İkinci Sul"". 
tan Mahmud · zamanında 1814 - 1815 arasında 
tanzim edilmiş bir Bostancıbaşı Defterinde, 
Boğaziçinin Rumeli yakasında Ortaköy ile Ku
ruçeşme arasında gösterilmiş bir deredir (B.: 
Bostancıbaşı Defterleri, cild 6, sayfa 2979); 
halen mevcud olmayan bu dere yine riıevcud 
olmayan Hibetullah Sultan ve Esma Sultan 
saıhilsarayları arasından denize dökülmekte 
idi. 

EKMEKCİ Siı.~AN ÇEŞMESİ -'-- «Yeiıi
bağçede Mimar Sinan Mescidi yakınındadir; 
daima akar kaba ve acı sulu bir çeşmedir; 
yapdıran Ekmekçi Sinan adında bir hayır saı-
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hibidir, yapdırılmasına Mehmed Bey adında 
bir zatin. sebeb olduğu kitabesinde işaret edil
mişdir; kitabesinin tarih mısraı şudur: 

Oldu safa vü ldtf ile çeşme zehi ayni zülal 
(950 (M. 1543) 

«Cebhesi ve cidarları kesme taşdan yapıl
mıştır, teknesi yalak şeklindedir; ayna taşı

nın üst tarafında tas koymaya mahsus iki yu
va mevcuddur» (İbrahim . Hilmi Ta.nışıkı, ls-
tanbul Çeşmeleri, I; 1943). 

EKMEKCİZADE AHMED PAŞA .MED
RESESİ - 1934 Belediye Şehir Rehberine gö- · 
re (Pafta 4/49} Vefada Kovacılar Caddesi ü
zerindedir; haziresinin yan duvan da Taştek
neler Sokağı kenarınca uzanır. XVII. yüz yı

lın ilk yarısında yapılmışdır, kitabesi bulun
madığı için yapı tarihi kesin olarak bilinmi
yor; mimarı da mechuldür, devrinin hassa mi;. 
marlarından biri olması gerekir; medresenin 
banisi Ekmekcizade Ahmed Paşa uzunca bir 
zaman başdefterdarlık yapmış ünlü Osmanlı· 
vezirlerindendir (B.: Ahmed Paşa, Ekmekci
zade, cild 1, sayfa 403; ölümü 1618); türbesi 
de medresesinin yanında, medrese -dershane
sine bitişikdir. 

1 

' 
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Ekmekcizade Ahmed Pasa Medresesi 
. (Krolti - plan ö~er Tel) 
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-----~--------------

Kapusu Kovacılar Caddesi üzerinde bulu
nan medrese, müstatil bir avlunun, üç kenarı 
boyunda 17 odadır; bu odalardan cadde üze
rinde türbeye bitişik olanı, tesbit edemediği
miz _bir tarihde · şahıs mülkiyetine geçmiş, 

medreseyi içine alan medhali örülerek tecrid 
edilmiş ve bir dükkan haline konmuş bulunu
yordu. Bir -leblebici dükkanıdır; eski medrese 
odasının ocağından da leblebi kavurmada isti-

. fa.de edilmekde idi. 
Kare planlı olan dershane avlunun doğu -

güney (Kıble) duvarında olup sekiz köşeli bir 
konak üstünde bir kubbe ile örtülmüşdür. Alt
lı üstlü iki sıra pencere ile aydınlatilntışdır; 
alt pencereler dik dörtgen röveli, üst pence
reler de yuvarlak kemerlidir, ve içlikli dışlık
lı müzeyyen alçı pencerelerdir. Dershane· ka
pusundan girilince tam karşıda bir mihrab 
vardır, bundan anlaşılır ki dershane, medre
sedeki talebeye aynı zamanda mescid vazife
sini görmüşdür; bu duvarda altda mihrabın 

iki yanında birer, ve üstde, biri mihraıb üstün
de üç pencere vardır. Kubbenin içi kalem iş

leri ile tezyin edilmişdir ; tezyini motiflerden 
bu kalem işlerinin XVIII. yüzyıla aid olması 
icab eder. . : ' 1 1 

Avlunun dört yanı, dershane ile odaların 
önü baklava başlıklı 19 mermer sütunun taşı
dığı kubbeli ruvaklarla çevrilmişdir; ruvak sü
tunları birbirine ve medrese odalarına, ve kıb
le yönündeki dershane ile türbe duvarına faz-_ 
la sivrice kemerlerle bağlanmışdır. Medrese
nin Kovacılar Caddesi üzerindeki ön kısmında, 
büyük kapunun iki yanında dördü solda, üçü 
sağda 7 oda '(ardır; yukarda da kaydetdik, bu 
odalardan sağda türbe duvarına bitişik, olan1ı 
şahıs mülkiyetine geçmiş, medreseden tecrid 
edilerek bir dükkana kalbedilmişdir-; küçük. 
kubbelerle örtülmüş diğer altı odanın sokağa 
bakar birer penceresi, her odada birer ocak 
ve birer de küçük dolab boşluğu (niş) va,rdır; 

soldan sonuncu odaya kısa bir koridorla giri
lir ki bu odanın dolablığı iki tanedir. 

Karşıda, medresenin arka yüzünde, ön 
yüzün mütenazırı, aynı plana sahih 8 oda bu
lunmaktadır, bir fazla oda, ön yüzdeki kapu
nun karşılığıdır; bu cebhede bir değişiklik de, 
odaların pencerelerinin ruvak altına, dolayisı 

ile medrese avlusuna bakmasıdır, bu odanın 
dışarı penceresi yokdur; ve her birinde birer 
ocak ile ikişer dolab (niş) vardır. 

AvlUnun dershane karşısına rastlayan 
kuzey-batı kısmında da 2 oda, hamam - gusul
haiıe olarak kullanıldığını tahmin ettiğimiz bir 
mekan ve ayak yolları bulunmaktadır. 

Odaların pencereleri de dershane pence
releriiıiİı aynıdır, altlı üstlüdür, altdaki demir 
kafes şebikeli, üstdekiler alçı şebikelidir. 

Medrese dershanesinin sağ duvarına biti
şik olarak inşa edilmiş olan Ekmekcizade Ah
med Paşanın türbesi de merkezi bir kubbe ile 
örtülmüşdür. Dershane ile türbe arasındaki 
duvarda, her iki mekana nazır altlı üstlü üç 
pencere vardır, altdakiler dik dörtgen röveli, 
üstdekiler kemerli ve alçı şebikelidir; türbenin 
cadde üzerindeki yüzünde de, bunların müte
. nazırı altlı üstlü üçerden altı pencere bulun-
maktadır. Türbeye medresenin haziresinden 
girilir. 

Türbede, kitabe, levha taşımayan büyük
lü küçüklü dokuz tahta sanduka vardır; kesin 
tarih kaydı ile, istanbulda vefat .eden E){mek
cizade Ahmed Paşa bu türbeye defnedilmişdir, 
diğer sekiz kabir de ailesi efradına aid ola
cakdır. 

Medresenin · Taştekneler Sokağı köşesinde 
pek hazin bir durumda bir sebil vardır. Beyaz 
mermerden, gaayet ince işciliği olan stalaktit 
başlıklı üç sütunun ve aralarındaki geometrik 
motifli demir şebikelerin alt kısımlarına ka"'. 

· dar -toprağa gömülmüş olan bu sebilin de ki
tabesi yokdur; işciliğinden, medreseden sonra 
yapılmış olduğıınu tahmin ediyoruz. 

Medresenin haziresi de · pek perişan bir 
haldedir, hemen bütün kabir taşları toprağa 
gömül~üşdür. 

Ekmekcizade Ahmed Paşa Medresesinin 
cadde cebhesi kesme köfeki taşından, diğer 
aksamı da tuğla ile karışık kesme taşdan ya
pılmışdır. Onyedinci yüzyılın sadeliği içinde_ 
çok güzel eserlerinden biridir. 

Uzun zaman bakımsız kalmış, bir ara di
lenci kılıklı bir' takım insanlar tarafından iş

gal, ve hayli tahrib ve telvis edilmişdir. Bu 
güzel eser 1963 yılında Vakıflar Umum Mü
dürlüğünce tahliye ettirilmiş, restore edilmeye 
değer ,binalar arasına alınmış, 1966-1967 yıl

. larında başlanan restorasyonu bu satırların 
yazıldığı 1968 yılı şubatında bitmek üzere idi 
ve restorasyonu yüksek mimar Cahide Tamer 
yapmakda idi. 

-~rdeın YÜCEL 
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EKMEK_ FABRİKASI SOKA(U - Şişli

nin yollarından; Elhan Sokağı ile Valikonağı 

Caddesi arasında uzanır, Akkirmanlı Sokağı 

ile kavuşağı vardır (1934 Belediye Ş.R. Pafta 
18/160). Valikonağı Caddesi tarafından ge
lindiğine göre iki araba geçecek genişlikde, 

paket taşı döşeli olarak başlar, sonra daralır 
ve kanburlaşır; sokağım başında iki köşede, 

kapuiarı Valikonağı Caddesinde yedişer katlı 

iki · apartıman vardır; sokak boyunca da be
ton evler ve apartımanlar dizilmişdir; Akkir
manlı Sokağı kavuşağında Hamidiye Camii 
vardır; kapu numaraları 3 - 53 ve 2 - 40 dır 

(Şubat 1967). 

Hakkı GÖKT'ÜRK 

EKMEK FIRINCILARI İMAL VE SATI
CILARI DERNEGt - Cağaloğlunda Şerefe
fendi Sokağında Esnaf hanındadır; 507 sayılı 
kanuna göre 10 Kasım 1965 tarihinde kurul
muşdur, kurucuları 411 işyerini temsil eden: 
50 kişidir. Her üye 10 lira kaydiye ücreti ve 
yılda 150 lira aidat öder (İstanbul.da 441 ek
mek fırını ve fabrikası vardır). Derneğin üye-· 
lerine karşı vazifesi, umumi heyet kararı ile 
birlik mevzuatının tahakkuku, fırınlara un talı-. 
sisi, fırınların tü:r:lü ihtiyaclarının sağlanma
si, fab:r:ikasyon, hastalık yardimları, hasta-ha
neye yatırma gibi işlerdir. İstanbul Esnaf ve 
Sanatkarları Dernekleri Birliğine dahil olup 
gelirinin yüzde beşini bu birliğe aidat olarak 
öder. 1967 de idare heyetini şu zatlar teşkil 
etmiş bulunuyordu: Abdullah Özaydın, Rıza 
Varol, Mehmed Safranoğlu, İbrahim Özeri, 
Orhan Görbekoğlu (1967). 

Hakkı GÖKTÜRK 

EKMEKLİK - Argo; « (Bilhassa kumar 
oyunlarında) elinden parası kolay alınır enayi, 
(saf, bön adam), misal: - Bir ekmeklik düş
dü, doğrulturuz otuz kırk kağıdi» (Ferid De
vellioğlu, Türk Argosu). 

EKMEL TEKKESİ - Fatihde Sofular 
Caddesinde, bu caddenin Sofular Tekkesi So
kağı ile olan kavuşağı köşesindedir; Aksaray
dan Fatihe doğru gidilirken sol koldadır; Mec
muai Tekayanın kaydına göre bir -Şabaru der
ga.hı olup ayin günü cuma idi. Onbeşinci asır 
sonları ile onaltıncı asır ba~larında ;yaşamı~ 

Şeyh Süleyman Ekmelüddin Efendi tarafından 
kurulmuşdur. · 

Hiç şübhesiz ki yüz yıllar boyunca o sem
ti bir kaç defa mahvetmiş büyük yangınlarda 
yanmış olup geçen asır yapısı olan son ahşab 
binası, çatısı çökmüş, gaayetle harab durum
da idi. Bir avlusu ve avluda bir hazire vardır. 

Kapudan girilince sağda bir oda, solda 
türbe, karşıda da semahane vardır; _ türbenin 
tavanı ve zemini çökmüşdür, içinde· üç sandu
ka bulunmaktadır, üçü semahaneye, · biri de 
avluda hazireye (mezarlığa) bakan dört pen
ceresi vardır. Aynı zamanda mescid olan se
mahanenin de tavanı çökmüşdür; sağında bir 
maksure v~ üstünde kadınlar mahfili vardır; 
mahfile çıkan ahşab merdivenin orta yerinde 
ikinci bir merdiven görülür ki yan avlu ile se
mahanenin altına iner. Semahanenin maksu
re tarafında bir, mihrab duvarında iki, ve yu
karıda da kaydedildiği gibi türbe duvarında 
üç penceresi vardır. 

Avlu kapusundan.girilince sağda tek kat
lı ve gaayetle harab bir meşruta ev görülür; 
türbenin önünde de içinde yoksul bir ailenin 
barındığı bir kulübe vardır. 

Tekkenin banisinin kabri, semahanenin 
mihrab duyarı önündedir; kabir taşındaki ö
lüm tarihi H. 916 (M. 1510 - 1511) olup taş 
H. 1202 (M. 1787 - 1788) de yenilenerek kon
muşdur. 

Avluda etrafı demir parmaklıkla çevrili 
üç kabir- vardır; parmaklığa asılmış madeni 
levhada: «İstanbul fethinde · bulunan Sofular 
ruhuna fatiha» yazılıdır. 

Türkiyede tekkelerin kapaWmasından 

sonra Ekmel Tekkesi 1950 yılına kadar Cum
huriyet Halk Partisinin Sofular semti lokali 
olarak kullanılmışdı; semahanede de o semtin 
düğünleri yapılır idi ki .bu yıönden istanbulun 
ilk düğün salonlarından biridir denilebilir. 

Sofular Caddesinin bu noktası gaayet dar
dır; harab tekkenin ve mezarlığının tamamen 

f 

kaldırılarak yerlerinin caddeye katılacağı söy-
leniyordu (1967). 

Hakkı GÖKTÜRK 

EKMEL TEKKESİ MESCİDİ - İstan
buldaki bazı dergahların semahane - mescid
lerini kaydetmiş olan Hadikatül Cevami bu 
tekkenin semahane - mescidini almıyor; Ek
mel Tekkesinin karşısında bulun~n - Sofular 



ANSiKi..ÖP.EDİSİ 

Mescidi maddesinde bu tekkeden şu satırlarla 
bahsediyor: «Sofular Mescidinin karşısında 

mezaristanı dahilinde Ekmel Tekkesi denmek.,. 
le maruf bir zaviye vardır ki Şeyh Süleyman 
Efendi binasıdır». Tahsin Öz «İstanbul Cami
leri» isimli eserinde «Şeyh Ekmeleddin Tekke
si Mescidi» adı ile kaydetmişdir (B.: · Ekmel 
Tekkesi). 

EKONOMOS ~en asır sonlarında 

Gala tanın en meşhur meyhanelerinden biri; 
Necatibey Caddesinde (O zamanki aqı Topcu
lar Caddesi) idi; 1891 de tstanbula gelmiş bir 
F'ransız gazetecisi, Figaro Gazetesinin muhar
rirlerinden Emile Berr, bu meyhaneyi şöyle 

tasvir ediyor: 

EKREM BEY (Meiımed> 

Sen gül meleğim, cihan kül olsun! 
Destin de benefşe, sünbül olsun! 
Aşlandan ölen de . bülbüJ olsun! 
Zevk eyle de sen lhıeman, gücenme! 

Ağyara aıria.n salan inanma! 
Her yiiri sana vefalı sanma! 
Bu sözlerimi işit; usanma1 
Ruhum .. sana mihribim, güeenine_i_ 

Bu inanzumeı'ıih, o devirlerde İ&tanbulda 
kalenderİik yollarında dolaşanların ka.rşılaş
.dıkları ralç.ib, engel yüzünden duyulan iizüntü
lerle yazıldığı anlaşılıyor. Malumat Mecmuası
nın Edebiyat sütunları, şair aşıkların sevdiltİe
ri hercai dillerle beyanı hal etmesine çok yar
dım etmiştir. 

«Galatada karakol karşısında İstanbul 
Boğazına müvazi olarak uzanan şoka~ta (E- . . EKREl\l BIDY (:Mehnıed) -- beğerli bir 
konomos) isimli meşhur bir meyhane bulun- çağdaş hattat, eski meşhur bir sporcu; 1901 
maktadır. de tstanbulda doğdu, Mabeyin katiblerindetı 

«Bu meyhane, kum dökülmüş zeminiyle, hattat Mehmed Tevfik Beyin oğludur; orta o
akaju ağacından yapılmış takımlariyle insana kulu bitirdik.den sonra Adliye Meslek Mekte
kırk elli sene evvelki Paris meyhanelerini ha- bine girdi ve bu mektebin müştantik bölilinün
tırlatmaktadır. d~~--, diı>loma,: aldı. Bir müddet Adliyede zabıt 

«Ekoııomosun mutfağı Avrupa usulünde- ka;tipliği yapdı. 
dir. Usta bir aşçısı vardır. :Şkonomosun ken- , Gülle ve Disk atmada uzun mü'ddet Tür
dine · mahsus yemekleri arasında enginar ki- _k~ye birinciliğini muhafaza etti ve bu spor ko
za~ası pek _meş~urdu~. Anadoluda Y~~şe~ ltuıda Türkiyeyi temsil ederek 1924 Olimpiya
ve. dunyanm hdç . hır_ yermde bu derece ~lı: .· dın.a _ iştiri.k etti. 1925 d_e İş Bankasına intisab 
n~ _r~slanmıyan engınarları İstanbulda çok ıyı . -~tti; 195ı$ de bu bankanın hukuk müşavirliğin-
pışırıyorlar. . .. , ·de l;>üro , şefi bulunuyordu. 

«Ekonomosta bırkaç . defa bu guzel yeme-; · 
ği yedim. Burada Türk kahvesiyle ~okulu , Gi.: 
rit tütünü içmek. pek zevkli oluyor.» (E. Ber.t'; 
H. Şehsuvaroğluniın . bir· makalesinden; · Cuni) 
huriyet). 

EKREM (Birecikli Namık) - Geçen asır 
sonlaniıda yaşamış bir şair, hayatı hakkıtı_dj] 
en küçük bir bilgi edinilemedi. Malumat Mec-- . . . 

niuasmın ağıustos 1318 (Miladi 1902) nüsha-
sında «Edebiyat» sütununda görüp aşağıya 
aldığımız . şu manzumesinden İstanbul atzı 
Türkçeye ha.kim bir şair olduğu aşikardır: 

Ben ağlayayım da hurrem ol sen, 
Allah içün ey civan, . gücenme! 

BeyhO.de yere tefekkür etme_, 
Her halet için teessür etme, 
Gel, nazlı · peri, tahassür etme, 
Sevs~. seni kalb ü can, gücenme! 

• Melımed. Ekrem Bey 
(Resim: S. Bozcalı) 



EKREM BEY (RecAizade Mahmud) İSTAN:Btrt 

Adviye Hanımdır. 
«Recai Efendinin silsilenamesi Segedin 

Serçeşmesi Mahmud Çelebiye, ondan da Gazi 
Demirtaşoğlu Umur Beye dayanır. Ailenin 
menşei Balıkesir vilayetinin Kepsut nahiyesi
dir. 

Yazı san'atını babasından öğrenmişdi, 

bilhassa sülüs ve divani celi yazılarda zamanı
mızın değerli bir sanatkarı olmuşdur. Talik 
yazısı da güzeldir. Gölcükde yapılan camiin 
mihrab yazıları ile ismi Celal, ismi Nebi ve 
çehariyar levhalarını bu' sanatkar yazmışdır. 

Hayatı hakkında başka bilgi edinilemedi, so
yadı da tesbit edilemedi. 

«Ekrem Bey iptidai tahsilini Vaniköy 
Sibyan mektebinde, rüşdiye tahsilini de Beya~ 
zıdd~ki Mektebi İrfanda tamamladıktan soİı

; ra Harbiye İdadisine verildi, orayı da bitirip 
Bibl.: M. K. İnal, Son Hattatlar (1955). 

EKREM BEY (Reziizade Mahmud) - Harbiyeye geçdi. Fakat zayıf ve nahif bir ço
Yakın geçmişin en büyük edebi simalarından; cuk olduğundan,, zabitliğe · elverişli görülme-, 
aşağıdaki hal tercemesi oğlu gazeteci ve ecİib diği için açığa çıkarıldı. O zaman vergi ka.le
Ercümend Ekrem Talu tarafından yamlmıŞ,: mi katipliği ile devlet hizmetine girdi. Ai za
dır: 

«14 marıt l.847 (1 mart 1263) de İstan
bulda Vaniköyünde doğdu. Babası Takvimha-
ne Nazırı, Vak'anüvis ve Hattat Mehmed Şa
kir Recai Efendi, . annesi de Sultari Mahmudun 
mabeyincilerinden Seyfullah Beyin kızı Rabia 

man sonra Hariciye Mektubi Kalemine nakle
dildi. O münasebetle, Hariciye Tercüme· oda
sında bulunan Namık Kemal ile tanıştı. Bü
yük ihtilalci şair, Ekrem Beye kendi ülküsünü 
kolayca aşiladı. Edebi yeniliğin, temelle~ini 
birlikte kurmayı kararlaştırdılar. 

· «O sırada, meşhur Hürriyet 
Sadrazamı Midhat Paşa Şurayı Dev., 
let Reisliğine nasbolunmuş, orada · 
.ıslahat yapmaya· girişmişti. Recai~ 
zadenin, daha o zamanlar söylen
mekte olan seciye selabeti, Midhat 
Paşanın da mazharı takdiri. olmuş-,·· 
tu. Henüz yirmi · iki yaşındaki bu 
değerli genci, Paşa yeniden ve üç 
bin kuruş aylıkla Mülkiye Dairesi 
muavinliğine getirdi. 

«1874 yılında ŞCu·ayı Devlete 
aza, 1877 de Mebusan Meclisi nez
dinde komiser tayin edilen Ekrem 
Bey, 1908 de İkinci Meşrutiyetin 
ilanına kadar Şura azalığında kal
dı. Ayni sene, ilk Meşrutiyet kabine
sini kuran Kamil Paşa, onu yüksek 
tahsil gençliğinin ve efkarı umumi
yenin israrlı talebleri üzerine kabi
nesine Efkaf Nazırı olaı:ıak aldı. Bir 
kaç ay sonra, Evkaftan Maarife ge
çen Ekrem Bey bilahare ayan aza
lığına seçilmekle nazırlıktan istifa 
etti. 

Mehmed Ekrem Beyin müsenni besmelesi 
(M. K. İnal'ın Son Hattatlar adlı eserinden) 

«Doğduğu gündenberi bünyece 
zayıf ve hastalıklı olan ve hatta bu 
yüzden askerlik mesleği!ıden ayrı
lan Ekrem Bey bir bir ölen üç evla
dının acısı ile · manen · ,de zedelenmiş 



olarak 31 ocak 1913 (18 kanunusani 1329) te 
anjin de puvatrin'den öldü ve vasiyeti muci
bince Kandillide küçük mezarlığa sevgili oğlu 
Nejadın yanına gömiüdü. 

«Tanzimat edebiyatının en yüksek simala
rından biri olan Recaizade Ekrem Bey için bü
yük bir şairdi denemez. F.debiyat tarihimizin 
onun hakkında bugün vermekte olduğu · hü
küm, kendisinin edebi yeniliğimizin alemdarlık 
ve mücahidlik vazifesini ifa etmiş olma~ıdır. 

«Şinasi ile Namık Kemalin edebi ideoloji
sini, . hasımlanna karşı müdafaa eden, Mülki
yede ve Galatasaraydaki yedişer yıllık mual
limliği esnasında o ideolojiyi yayan ve yürü
ten, tek başına Ekrem Bey olmuşdur dem.ek 
yan:lış . olmaz. Muallim Naci'nı.n gerek şahsiye
ti ve gerek taraftarlariyle mücadeleleri me3-
hurdur. 

«Edebiyat tarihimizde başlı başına bir 
devir. teşkil etmiş olan «Serveti Fünun~ mek
tebini kuran, genç istidatlan bir araya topla
yıp onlann birer şöhret olmasını temin · eden 
de yine Ekrem Beydir. Onun edebi mijrebbili
ğini ve -'e'debiyat · bahsindeki yeditulasmı ·tak
dir ve tevkir eden o devrin . edıbleri, k~nclisine 
« üstadı . Ekrem» ünvanmı layık görmüşlerdi 
ve o ünvan ile hitab ederlerdi. · 

Reciidde Mahmud Ekrem Bey · 
(Resim; Sal?fll1' ~9ZC!lll) 

«Son derece afif, nezih, rnütedeyyiıi, z"a:. 
rif ve bununla beraber ziyadece alıngan ve. se
riülinfial olan Ekrem Bey 11.al ve tavırlariyle 
de zamanının insanlarına örnek olmuş ve am
menin hürmetini ve muhabbetini kazanmiştı. 
Cenazesine restni şahsiyetlerle orta ve yüksek 
tahsil gençliğinden ve münevver kütleden baş
ka halktan da binlerce kişinin . iştiraki, yol fü. 
zerindeki bütün mağaza ve dükkanların kar 
panması, hele Harb Okulu talebesinden bir 
müfrezenin «eski mekteb ve sila-h arkadaşları» 
nm tabutunu taşımak civanmerdliğini göster
mesi o umumi sevgi ve saygılann pek önemli 
bir delilidir. 

«Eserleri: Ekrem Bey edebiyatın her ne
vinde muhtelif kıymetlerde eserler vermiştir. 
Manzum eserleri arasında: «Tefekkür», «Nağ
mei Seher», «Zeriızeme» , «İkinci Zemzeme»; 
«Üçüncü Zemzeme» ve «Nijadı Ekrem» .(2 
cild) en meşhurlarıdır. Roman olarak, yeni 
harflerle de basılmış ol,an «Araba Sevdası» 
gerçekten muvaffak olmuş bir eserdir. «Tak
diri Elhan» adı ile ve Menemenli Zade Tahir 
Beyin «Elhan» ismindeki şiir mecmuasını ve
~le ederek yazmış olduğu tenkid eseri, ·. zama~ 
nında bir fırtına koparmış ve eskilik . • yenilik 
davasının yenilik lehine neticelenmesini sağla
mıştır. Ekrem Beyin, ölümünden · sonra · yayın
lanmış, «Çok bilen Çok Yanılır» adında bir de 
güzel tiyatro piyesi vardır. 

«Recai:zade Ekrem Beyin diğer eserleri 
şunlardır: Taliıni Edebiyat, Lanei Seher, Ya
digarı Şebab, Naçiz, Pejmürde, Şeınsa, Mün
taha·ba t Mecmuası, Mes prisones tercümesi, 
'l'akrizat, Afife Anjelik; Atala Tercümesi 
Miuhsin Bey, Kudemadan Birkaç Şair» (Ereli~ 
mend Ekrem Talu, Aylık Ansiklopedi, 1945), · 

EKREM BEY (Odi) - «1879 da Fatih 
civarında dünyaya gelmişdir; R.üsfunat Ema
neti katiblerinden Hulusi l3eyin oğludur. Mu~ 
siki tahsiline pek küçük yaşda başlamış, · ilk 
ud derslerini Şatnlı · Selimden · almışdır; Mızı. 
kalı bestekar lsmail Hakkı . Bey ile uzun za~ 
m.an arkadaşlık etmek suretiyle musiki ilmi
nin · bütün incelik ··ve deruılıklerine . vukuf pey
da etmişdir; kendisi ' de pek çok talebe yetiş~ 
dirrnişdir. Bestekar olarak az, fakat kıymetli 
eserler vücude getirmişdir; a§ağİdaki :kıt'a çok 
,neşhur ıı;cemkUrdl bir şarkidıri 
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Kemend olmuş idi zülfün neden bilmem çözüldü 
Aşlon bana girift iken bu günlerde söküldü 
Bu halleri görünce hep kaddiın boynum büküldü 
Gözümdeki kanlı yaşlar hep göğsüme döküldü 

Maliyede memur idi. Dedesinin ölümü ile 
annesine intikal eden serveti, sefihane .-harca- . 

· mış, bu arada sporun canbazlık çeşidine me
rak sarmış, devrin meşhur canbaz sporcusu 
Riza Beyin talebeleri arasına katılmışdır; Can
baz Riza Beyle idman hareketleri yaparken 
çekdirHmiş resimleri vardır. Maliyede memur· 
idi; 1932 de vefat etti, Edirnekapusu mezarlı
ğına defnedildi» (M. Rona, 50 Yıllık Türk Mu
sikisi; M. K. İnal ve A. Aktuç, Hoş Sada). ~ 

EKREMBEY SOKAĞI ~ Bakırköyünün 
yollarından; Odabaşı Sokağı ile Ebüzziya Cad
desi arasındadır; Pancar Sokağı ve Ömer Naci 
Sokagı ile dört yol ağızları yaparak kesişir 
(1934 Belediye Ş. R. Pafta 12); •yerinde sokak 
levhasında adı. «Şehit Murat Sok~ğı» diye ya-, 
zılıdır. Bir araba rahat geçecek genişlikde, • ka-. 
bataş döşeli; iki kenarı· yaya kaldırımlı bir so
kakdır. İki yanı boyunca ikişer· üçer katlı- ka-' 
gir ve beton evler sıralanmışdır; bir de 5 katlı 
bir apartıman vardır; bir mobilya -· doğrama~ 
cı, dekorasiyon atölyesi vardır; kapu numara
ları 1-33 ve 2-38 dir (aralık 1966). 

nakkı GOKTVRi{ 

EKREM REŞAD BEY (Mehmed) ~ Bu 
İstanbul Ansiklopedisinin yapıcısı Reşad ~k:
rem Koçu'nun babası, gazeteci ve maarifci; 
1877 de İstanbulda doğdu;· Yemen ve Sivas . 
Defterdarlıklarında bulunmuş, sön memuriye
ti İstanbul ~hremaneti muhasebeciliği olan 
Abdullah Reşad Bey ile Osman Paşa kızı Me
iek Hanımın oğludur (B.: Reşad Bey, · Abdul
lah) .İsmi gibi güzel olan annesini pek .1.{üçük 
yaşda kaybetdi; varlıklı bir ailenin oğlu idi, 
devrin adetince hususi tahsil gördü; 8.rabca, 
farsca, fransızca öğrendi; yazı Öğrendi,. bilhas- : 
sa sülüs, nesih ve talik· yazıda· hattat denile
cek kadar muvaffakiyet gösterdi, resme karşı 
da fıtri bir istidadı vardı. Babasının Stiltanah- · 
medde Kaba.sakal Caddesindeki konağı bir . sa~ . 
nat ve ilim mahfili idi; alhnleriµ, şairierin,' 
hattatların, musikişinasların, dervişleriıi, ş~yıı,': .· 
letin kurdukları meclislerden· geniş ölçüde feyz 
aldı.- Anasi:ndaiı yüz güzelliğini' . ahnişclı, :v~ 

emsalsiz tatlı bir sese sahibdi; 15-16 yaşların
da bir küçük delikanlı iken, bilhassa ramazan
larda Sultanahmed yahud Aya:sofya Camile
ı inde sabah ezanı okurdu. Türk dostu . bir 
Fransız . bahriyelisi olarak bir . ramaza:p.. gecesi 
konak~a misafir olan Pierre Loti . onun sabah 
ezanını dip.lemiş, güzel sesin sahibini muhak
kak. görme~ iştemiş, karşısına eyin ·kü,çük . pe- . 
ytnJ. . çıkarq.ıkları zaman hayretler içind~ kal- . 
mışdır. 

1889 qa 9 yaşında iken Nümunei Terakki 
Me_ktebine. gird,i, mektebin ~eçkin bir talebesi 
olarak 18{;1~ de şehadetnan_ı~. aldı, aynı yıl için.,. 
de :fyiaarif N eza;reti te:rceıne kaleminE! girdi; ga
zeteciliğe de o küçük yaşlarında,. heves etti. 
Muharrir $elanikli Tevfik Bey Kabasakaldaki · 
konağın ~nüdavb:nlerinden, bir. gün ~na! «B~". 
na gazetenizde iş verir misiniz? .. Kalemden çı
kınca. geH,r ,geç vakte k~ı:lar çalışırım .. » dedi; 
bu, sözü ile «1:'ar}~? gazetesi.p.de asıl mesleğine 
girmiş oldu, Tarikde gazetenin fransızca mü
tercimi Ahmed . PErv~et . )3eyle tanışg~; Ahmed 
Cevdet. «İkda~» gazetesini çıkarmaya başla-:
yınca Ekrem · Reşad dı:ı. bı,ı yeni gazeteye geçd,i; · 
yazı i~leri müdürlUğünü Samih Rif~t :eey ya.;. ·. 
pıyor<;l.ıı; Ahm~d Cevdetle geçinı:ımeyip vazi
fesini bırakınca Ekrem Reşad yazı işleri nıü- · 
dürü oldu; bu gazetede altı yıl aşk ile, şevk ile 
çalışdı; Ahmed Ce'vd~~in cimriliği karşısında 

muharrir ve m~ha:b~!lerin yapdiğı grevde, ga
zeteyi tek başına t,ir hafta çıkardı ve bu bir 
hafta içinde arkaqaşhi.rına hakları olan zam
mi sağladı ise ·;:ıe kendisi hastal~n:dı. Hastalığı 
mazeret say~yan Ahmed Cevdetin huşuneti
ne sinidendi; ~'İkdamı_ bıra~dı, eµ ·yakın. dostu, 

. arkadaşı, hazan . gij,p.lerce ')Kabasakaldaki ko
nakda kalan Ah#:ı'Ja\Rasimiıı delaleti ile Malu
mat gazetesine" ği~it( ~e. orada Yiln'.iıs Nadi ile 
tanışdı; Ahmed Rasim, Ekrem Reşad ve Yu
nus Nadi, dostlukları ölümlerine· kadar süre-
cek arkadaşlar. oldular. · · 

1908 de meşrQtiy~tin ilanından sonra, Ah
med Cevde.t .Beyin .)srarlı diveti titerine ikinci 
defa ola~~ak· İkda~ Gazetesinin yazı işleri mü
dürlüğünü_.kabul etti;· 1910 da Mısır Hidivi Ab
bas Hilmi Paşa bı.raf~dan Kaval~da k~rulan 
mekteb!erine· <<Medarişi Hidiviye Nazırı» un
vanı ile umum müdü~ tayin edildi. Kavalanın 
düşman tarafından işgali sırasında İstanbulda 
bulunuyordu, · düşman eline geçmiş bir kasa-
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badaki vazifesine dönmesi, istifayı tercih et- Zaferden sonra zevcesını ve çocuklarını 

ti. Birinci Cihan Harbi balşarında, Ceridei I:ia- İstaiıbula göndermiş, kendisi de yeni kurulan 
vadis Gazetesinin sahibi Nuri Efendinin oğlu Milli İdhalat ve İhracat Şirketinin Ankara Şu.
Ahmed Fethi Bey bu gazeteyi tekrar çıkarına- besi Müdürlüğü ile Ankaraya gitmişdir. 
ya başlayınca Ekrem Reşadı baş muharrir ·o- Şirin bir hatıradır: Ankarada çocukluk 
larak aldı. Fakat az sonra Konya Sanayi Mek- arkadaşı Memduh Şevket Esendal ile Saman
tebi Müdürlüğüne tayin edildi. pazannda bir han odasında barınmaktadırlar. 

1900 yılında 23 yaşında iken Bulgaris- . · Bir. gece top atılmaya başlar. Memduh Şevket 
tanda Eskizağra kasabas:nın eşrafından E- camı açar, sokakda bir köylüye: «Arslamm, 
minpaşazade Şevket Beyin kızı Hacı Fatma·· bu toplar neye atılıyor?» diye sorar; köylü: 
Hanımla evlenmişdi; bu hanımdan Emine Ha,. «Amerika olmuşuz Bey! .. » der; Memduh Şev
let ( doğumu 1903) ve Ahsen Melek ( doğumu ket bir şey anlamaz, Ekrem Reşad: «Cumhu-
1914) adında iki kızı ile Mehmed Reşad (do- riyet ilin edildi!» der. 
ğumu 1905) adında bir oğlu olmuşdu. Kavala- Milli İdhfilat· ve İhracat Şirketinin gizli 
ya giderken ailesini İstaıibulda ·· bırakmış ve bir takı~ siyasi işler peşinde olduğunu hisse-. 
büyük bir gaflet göstererJk sa<iece zengin kü.- den Ekrem Reşad bu şirketin Ankara şubesi 
tübhanesini götürmüşdü; • ki p . kütübhane ora- müdürlüğünü bırakarak İstanbula ailesinin 
da tamamen yağma edildi. Konya.ya 'giderlten yanına döndü. O sıralarda Yunus Nadi İstan
zevcesini ve çocuklarını da· götürerek İstanbul bulda Cumhuriyet Gazetesini kurdu ve ilk ha
ile bütün ilişiğini kesdi. Konyada Milli Milca- tırladığı Ekrem; Reşad oldu, onu gazetesinin 
delenin sonuna kadar kaldı. · memleket haberleri masasının başına geçi_rdi. 

Konya Sanayi Mektebini · biı- terzilik ve Ekrem Reşad 1925 den ölüm tarihi olan 1933 
bir kunduracılık atölyesinderi 'ibaret . bulmuş,. yılın~ kadar Cumhuriyetde çalışdı; ve 12 ocak 
du; birkaç sene içinde_ bir ın:arangozluk, bir 1933 (15 ramazan 1351) gecesi Göztepede Ka
demircilik ve bir demir dökümcülüğü atölyele- yışdağı Caddesinde 119 numaralı evinde oğlu 
ri kurdu. Ayrıca mektebde bir bando takımi Reşad Ekrem Koçunun kucağında kalb sekte
vücuda getirdi. Mektebi Sanayi B.andosu Kon- sinden vefat etdi. Sahrayı Cedid Mezarlığına 
yanın Birinci Cihan Harbi ve ~illi Mücadete. defnedildi. 
yıllannda, yapılan çeşidli törenlerde . şehrin Ben Ekrem Reşadı ne yazık ki çok geç 
medarı iftiharı oldu. Ayrıca·. okulda «Mektebi tanıdım; bir akşam· Ahmed Rasim onunla İş
Sanayi Sineması» adı ile· Kônyanın ilk sinema- taynburuh Bira~anesinde buluşacaklannı söy
sını açdı. Kıonyanın en eski gazetesi olan Ba- lemişdi; · yazılarını okuduğum ve gıyaben sev.; 
;balık Gazetesinin de baş muharrirliğini yapdı. diğim o zat ile tanışdırmasını rica ettim; Ah-

Mektebinin değerli bir . mezununu döküm- med Rasiriı beni de götürdü. Ekrem Reşad on. 
han;;ye ustabaşı tay'in etmişdL Ali adındaki yılı a~mış ayrılıkdan sonra İstanbula yeni dön
bu sanatkar bir talebesine ·çok çirkin yakınlık müşdü. Güzel yüzlü, vekarlı, necib ve asil bir 
göstermeye yeltenmiş, çocuğun miidü:re şika:. . · insanla -karşılaşdım .. Gazeteciliği o kadar kut
yeti üzerine, Ekrem Reşad 13ey, · hadiseyi • bir · sal bir meslek bilmişdi ki hiç bir kuvvet kar
zabıta vak'ası yapmak istem~:rriiş, Ali Ustayı şısında eğilmeyecek bir başa sahibdi. Geniş 
istifaya davet ederek mektebdeiı< uzaklaşdır- bilgisini tevazu ile örtmüş, hoş sohbet, görgü
mışdı. Behimi hırslarının zebunu olan bu baıht.,. lü, tecrübe1i, mutlaka sayılır bir adamdı. 
sız adam, siyasi yoldan türlü tezvirlerde bu- Meşrutiyetde Osman Ferid ile birlikde çı
lunmuş, ve Ekrem Reşad Bey Sanayi Mektebi kardığı Nevsali Osmani, milli kütübhanemiz
Müdürlüğünden ayrılarak Babalık Gazetesi de almanaklarımızın en güzellerinden biridir. 
muharrirliği ile geçinmeye çalışmışdır. Kayda 1933 de oğlu Reşad Ekrem Koçu Kuleli 
değer bir vak'adır, hususi bir dökümhane a- Askeri Lisesinde tarih muallimliği yapıyordu; 
çan Ali Usta, bir gün maden potasının patla- bir gün Ekrem Reşad Bey bana şöyle bir şey 
ması ile iki gözünü birden kaybetmiş, velini- anlattı: «Perşenbe günleri Kuleli talebesini 
metine yapdığı · ahlaksızlığın cezaşını pek tez İstanbula hususi bir vapur getiriyor, ben . de 
görerek adaleti ilahiye bütün azameti ve deh- köprüye gidiyorum, bir kenarda durarak, oğ
şeti ile tecelli etmişdir. lumun talebelerinin önümden · geçişi, bilemez-
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sin Münir Süleyman, bilemezsin, beni kendim
den geçiriyor, mest oluyorum ... » dedi. Ölü
münde tabutunu, oğlunun Kulelili yüz talebesi 
ellerinin üstünde götürdüler. 

Aşağıdaki satırları da Reşad Ekrem Ko
çunun bana yazdığı bir mektubdan alıyorum: 

«Kardeşim Münir Süleyman; 
«. . . kalemimi onun için her ele alışımda, 

aşkım sel gibi iniyor, yazacak yerde ağlıyo
rum. Ne güzelliğinin, ne faziletlerinin, ne de 
iffet ve namusunun, ve ne ilmü irfanının vari
si olabildim. Dünya misafirliğinde onu övün
dürecek bir şeyler yapabildim diyemem, her 
a.n aczimi idrak edişim belki ruhunu .şad eder. 
İstanbul Ansiklopedisini tüm olarak adına it
haf ettiğim babam Ekrem Reşad Beyin hal 
tercemesini senin kalemine emanet ediyorum. 
3 marta 1944. R. E. Koçu». 

Münir Süleyman ÇAPANOÖLU 

yangında yanmış ve ihyası imkanı bi.ılunama
mışdır. 

Hakkı GÖKTÜRK 

EKSERCİ MİŞON - Geçen .. asrın ikinci 
yarısında İstanbulun eski gedikli meyhanele
rinden; Tekfur Sarayı civarında idi; yeri tes
bit edilemedi. 

Bibi.: Mehmed Tevfik, Meyhane. 

EKSERCİ NESİM - Geçen asrın ikinci 
yarısında İstanbulun eski gedikli meyh~nele

rinden ;Balatda idi, yeri tesbit edilemedi' (B.: 
Meyhane). . 

Bibi.: Mehmed Tevfik, Meyhane. 

EKSE.1:KJİ SOKAĞI - 1934 Belediye ~.\:!
hir Rehberine göre Boğaziçinde Büyükderenin 
sok~_~larından; yerine gidilip şu satırların ya-

EKSERCİ MESCİDİ - (Ekser =··döv~•· ,zildİgı sıradaki durumu tesbit edilemedi (ara
me demir çivi, ntlsmar) Mismarcı Mescidi ad{·· ıık 1~7). 
ile. de anılır; Halic Fenerinin üstünde Katib , , 
Muslihiddin Mahallesinde Mismarcı. Sokağin-. . : .. ' ERSERCİY AN (Tatyos) - Geçen asır 
dadır; Hadikatül Cevami şu malumafr veri~-· sohları)le asrımız başında yaşamış ermerii a
yor: «Sultanselim kurbindedir, banisi Şücaed- sıllı büyük bestekar ve kemani; 1858 de Or
din nam kimsedir, kabri de oradadır>Mıriben,- :t:a,kpyd~ doğdu, kilise mugannilerinden Manuk 
ni, hanesi bu mescidin bitişiğinde ~Iduğit için'. Ağanın ·oğludur, bu zatin aile adını Avni Ak
Şeyhülislam İsmail Efendi koymuşdur; 'mes- tuç, miiellifi Mahmud Kemal İnalın vefatı ile 
cidin mahallesi vardır». Tahsin öz «İstanbl),l . : taınarn.J.anm.ası kendisine bırakılmış «Hoş Sa~ 
Camileri» isimli eserinde « ... ancak d14var hıı~ ,da• da.'«Keseryan» . diye kaydetmiş ise aile 
kiyeleri kalmışdır» diyor. isimlerl Ekserciyan'dır. ·· 

Mismarcı Sokağı, Sultanselim· Cam.inin 'av/ ~ · · ·. ·: Bir müddet Ortaköydeki erme~i ;mektebine 
lu kapusundan çık~lınca · sağ koldaki ~okakdir; •·• devim:. etmiş ve bir müddet de çilingir çırak-
Mescidden eser kalmamışdır; taş duvarlarının lığı yapmış, fakat ne okuma ile ve nede zana-
pir parçası ile minare kaaidesi; -ve minare · göv.,. at ··ile· bagw daşama a w .. .. l k d M 
d · . d · · t wl .1 .. rül. .. k"" .. •. k ·· b. ·. . . . y cagı goru ere . ayısı ov-
esın en ınce ug a ı e o muş · uçucu ... ır: .... s··es ·P·a···.p d •ık "k' k d 1 . . , . _ . . ·' · · azyan an ı musı ı ve eman ers e-

parça duruyordu. Duvar kalıntılarının arasına rinı· al.arak ke d" · · t h ··1·· ·· · . . . . . .. w , , n ısını, a ammu u guç geçım 
bır gecekondu oturtulmuş ıdı,. ınce .· tugla ve sı·kıntııa· 1· · d b'" •·k •·h t· •·t·· k . . . , · • . · . ;. .. . . . ... rı çm e uyu şo re ıne go urece 
kesme taşdan mıhrab duvarı kalıntısı onunde . uola sap· mışdır İlk h ı d d 
bA · · · k b · -1 M a· k dıl w d b 1 ,_ · J • ocası o an ayısın an son-
anısının a rı ı e e ıne a ıgın a u un- ra best kA c· A t'k Aw l d f d e ar ıvan ve . s ı ga ar an ay a-
muş ve 1217 (1802-1803) de vefat etmiş Hacı landı· k and 1 h · · K'' s b k 1 . . . · . . . ·· . . ... - . , em a ası ocası ıse or e u o -
Abdurrahman Efendının kabrı durmakda ıdı. du .. ' ·· 

Avlu kapi.ısunun yanında geniş' kemeri( 
susuz, metruk bir çeşme vardır, kitabesi şu- Bir piyasa sazendesi olarak pek genç, 16 -
dur: «Tüccaranı mfıteberandan sahibülhayr 17 yaşlarında iken Beyoğlunda · Caddeikebirde 
Uzunköprülü Ali Efendinin haliles.i merhume" ·•• Pfriıiçci Gazinosunda çalmışdır · (B.: Pirinçci 
Ayşe Eşref Hanımın ve kaffei ehli ihyanın er~ _Gazincsu). Fakat şöhretine Şehzadebaşıı:ida, 
va.hına elfatiha; 1241 ( 1825 - 1826) »: . · ·· · Direklerarasında Mehmed Efendinin kıraat-

Söylendiğine gör.e Ekserci Mescidi yarım .. -:hanesinde ulaşmışdır ki bu kıraathane son za
asır kadar evvel bu havaliyi mahveden },)ir manlarda Milli Sinema olan binanın yerinde 



EKSERCİY AN (Tatyos) -4988- İSTANBUL 

idi. Hayranlarından Ahmed Rasim Bey büyük 
sanatkarı ilk defa burada gördüğünü söyler. 
Sonra Fevziye Kıraathanesine devama başladı 
ki üstada.ne eserieri artık bütün musiki mah
fillerine yayılmış bulunuyordu. 

Çeşmi celladın ne kanlar dökdü Kağıthanede 

* 

Büyük sanatkar 1913 de 55 yaşında Ka
dıköyünde vefat etti; Uzunçayırdaki Ermeni 
mezarlığına defnedildi. Aşağıdaki satırlar 
hayranlarından Ahmed Rasimindir: 

« ... zavallı musikişinas ömrünün sonunu 
fakrü sefalet içinde geçiriyordu. Bir çok sene
den beri çekdiği karaciğer hastalığı seneler
den beri uğradığı maddi muzayı:ı,kanın siması
na serptiği sarılığı siyaha tebdil ede ede biça
reyi kara toprağa kadar · sürükledi. 

«Son bestelerinden olan kesikkerem tar
zındaki bir eserciğinin şu. iki kıt'asında halini 
ne kadar safi ya.ne tasvir etmişdi: 
r,./F, 

Beni dilsir iderken visili ah visali 

* Meyi la'linle dil mestane olsun 
«Uşaıkdan : . 
Rahmi yok. bir yMe düşdüm el aman ey' gonce dihen 

* Bu akışam gün batarken gel 
«Kürdilihicazkardan: 
Eıl:ıl] aşkın. neşvegahı kfişei meyhanedir 

* İltıiyamı zaJımi aşkın var mı doktor çaresi · 
.. * · Ye'sü matem.hanedir şimdengerü alem bana 

· ııSuzinakden : 
Süzinaki faslı · aşkı söyleyim dinle yeter 

* Atfetme sakın hançeri üzganını nagah 
. * Gel ela gözlü efendim: yanıma 

Gamzedeyim deva bulmam 
Garibim bir yuva. bulmam 
Kakle~ hep çekdiğim · 
İnlerim hiç reha 1hulmam 

,,,. « d!ı b • ~ 
i\E#Gt@U;Q'JffUI qg@'4tF@i 

.. _ . · TE.SL.IM 

V-1rt&aurn r.tuu UrıtFı nrmrur ı Ehli dilin yokdur kadri . 
Uğraşma gel Tatyos gayri 
Eseruı çok . kiymetin yok 
Tilüne gel küs bari 

1 il> 

~ 'tr 1G,; tt. _[ if f lif! Q Qf C: [W El F i 
. 2 HANE 

«Bir zamanlar kemanını din~ · ·~~ b • .. 

lemek için etrafında toplanan jftJEtt&·d gfit!fFEf[tf fi! çrr;tetQttı 
binlerce dinleyiciden dün cenaze- · ~ · . - · · 

sinde on onbeş kişi bulunamadı. ' · 

Kadı~öy Er~~niA ~iiisesinde~ isti- JcJ p (fff F f ftu F ı·.a- r rf(fın;r wı 
rahatı ruhu ıçın ayın yapıldıgı za- - · 
man mabed gaayet tenha idi. ., , . 

Mezarlıkda kabrini bile ideden. f hlH! u Q gfi;E ti ttı ı:t r g F D F ijQ 
sarıp çeviremedik. - . rosuM 

,w& t1f.l eıuvı mn§f Eı cıtrrrr te\fı « Üç fakir hemşiresi, bir dul 

zevcesi şimdi ma temgüzarıdırlar. 
Türk musikisine Rast, Kürdili 
hicazkar, Karciğar ve Uşşak 

peşrevleri ile Rast, Kürdilihicaz

kar, karciğar, Suzinak ve Hüsey-' 

ni saz semililerini ve muhtelif 
makamlardan pek çok şarkı he- · 
diye etmişdir. 

«Bilhassa Rastdan: 
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ııHüseyniden : bestesi olduğunu biliyorum. Kendisi gibi yine 
Çekdim elimi gayri bu dünya hevesinden bu sanatın hor ve hakir darbeleri altında ezi-

* Pek cüda düşdüın. gülimden ah lip terki hayat eden Kemençeci Vasil her ne 
«Hicazdan : ıaman Tatyosun ustalığından bahsedilse: 
Bilsen ne bela g~di şu biçare serimden. - O yapsın, ben çalayım!.. derdi. 
hafızalardan silinebilir mi? «Hakikatde de pek çok rastladım, Tatyos 

«Notası gaayet kuvvetliydi. Kemanı bir Vasili ağlamadan dinleyemezdi ... » (A. Rasim, 
zamanlar pesendıdei musikiperveran idi. Şar- Ciddü Mizah). 
kı ara nağmelerinin tanziminde kimse onun İşrete son derece düşkündü. Kendisini en 

· seviyesine varamamışdır. Peşrevlerindeki le- olgun yaşında yıkan hastalığı da işret ibtila
tafetle de ayrıca şöhret kazanmışdı. Karciğar sından idi. Son zamanlarında bir saz icra.karı 
makaamını müteveffa Tatyos'un peşrev ve olarak kemanı da eski şöhretini kaybetmişdi, 
saz semaisine borcluyuz desem çok görülmez. bunu, üzgün bir ima ile yukardaki satırlar a-
Bu makamdan: rasında Ahmed Rasim de kaydediyor. 

O nıahitabe aşka... . EKŞİKARADUT - Eski bir semt adı 
terkibi ile başlayan çenber usulünde bir de Aksarayda· Oruc Gazi Camiinin bulunduğu y;_ 

'

. ,. _ _ _ , r!n adı idi; meyvası yıllarca ge-

f\- f et 'G ({ &f j - Q E Q&r gf f p~· . lıp_ g~~n halk_ t~rafınd~n toplan .. 
• . - dıgı ıçın semtının adı ıle adlan-

• ~--' - dırılmış olan dut ağacının da 0-
'1 '-~f"~j.J @T:'CfUPltiifrJ Qgg;{RJ ~uc G:zi C~miinin avlusunda oldu-
/ - gu soylenır. Zamanımızda bu 
t,· ~ isim semt adı olarak unutulmuş-
; 4 r p r f CF F u tp I t:ıtf@ Q r " 1 tur; Atatürk Bulvarının hemen 
__ -- kenarında bulunan Oruc Gazi 
_ ::- ,. . .. •~ ;,. - . Camii de ibadete açık iken 1950 
~ @ı fj [LgLJ Pi [i i@EJa.gd.) 1 - 1~55 arasınd~ ~ yık~n·ıl~ışdır, 

A HA NE - , yerınde Pertevnıyal Lısesıne ek 
t , bina yapılmışdır. 

Tatyos Ekserciyanın Karcıgar Sazsenınisi 

Ayıntablı . Ayni Efendinin 
(B.: Ayni Efendi; Ayıntablı Ha- . 
san, cild 3, sayfa 1624) «Kapa
rız, Taparız, Çaparız, Yaparız» 
kaafiyeleri ile yazdığı beşer be
yitlik yirmi gazeline nazire ola
rak yazılmış şairi bilinmeyen bir 

' gazelde Ek~ikaradut semtinin a
l dı geçmektedir: 

panz 
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Soyarız hem beline ffi.tei gülgı.1n sararak 
Eseri sun'i Hüdadır diyerek de taparız 

Başı açık yalın ayak a!bdalıyız o sehin 
·Perçemi zenciri cunun işimiz pek çapariz 

Severiz de pırp~ndan ta:zeleri amma biz 
Anı tenvir ederek kiıtibü şair yaparız 

1 

EKŞİMEK - İstanbulun baneberduş pır~ 
pırıları argosunda şu anlamlarda kullanılır: 

1 - Kendi yalanı, palavrası, düzeni, her hangi 
bir münasebetsizliği yüzünden utanmak, kı

zarmak, mat olmak; misal: yalın ayaklı yarı 

çıplak bir delikanlı anlatır: «Kadıköy vapur 
iskelesinde mini etekli bir piliç beni bitli turist 
zannetti, işmar çakdı gibi geldi, hemen abla
nın peşinden vapura bindim, o lüküsde oturdu, 
alengirli olmak için bir gazete aldım, ben de 
girdim, karşısına kuruldum, bacak bacak üs
tüne attım, gazeteyi açdım, kız gülmeye baş

ladı, kime gülüyorsun abla dedim, küçükbey 
fiyakan yerinde ama gazeteyi ters tutuyorsun 
deyince bir bozum oldum, bir ekşidim ki ... »; 
2 - Sıkıntı vermek, sırnaşmak, misal: « Ulan 
nereden öğrettim keçiye o yeri, her gece boşu
na ekşimeye başladı». 

Bibi.: F. Devellioğlu, Türk Argosu 

EKŞİNAR SOKAÖI - 1934 Belediye Şe
hir Rehberine göre Taksimin Yenişehir Ma
hallesi sokaklarından! Gülleci sokağı ile Ke
resteci Ali Sokağı arasında bir aralık soka-kdır. 
Yeni Bostan Sokağı ile kavuşağı vardır (1934 
B.Ş.R. pafta 19/181); yerine gidilip şu satır
ların yazıldığı sıradaki durumu tesbit edile
medi {aralık 1967). 

EL - (<Kolda bilekden parmak uclarına 
kadar olan uzuv» {Türk Lilgatı). Günlük soh
bet ve ülfetde el üzerine pek çok deyim var
dır. Bu deyimlerin bir kısmı İstanbullu şairle
rin kalemleri ile edebi metinler arasına geç
mişdir. 

«El açmak», dilenmek: 
El açar olmasa ıdahi muhtac 
Karnı tok olsa yine gözleri aç 

' (Sünbülzade Vehbi, Liitfiye) 

«Eli ağzına uygun» yakışıklı, mütenasib 
azalı: 

Bell her cilvesi can perver idi 
Eli ağzına uyar dilber idi 

... ---··--·-------------,-

Gerçi Idbti /idi ol servi sehi 
Aşk onu kıldı gönül padişehi 

(Enderunlu Fazıl; Defteri Aşk; Köçek İsmail) 
Eli düz ağzı da düz berber idi 
Eli ağzına uyar dilber idi 

(Sabit; Berbemame) 

* Eli ağzı.na uyar 
Seçdim bir külheni yar 
Bikes garibüddiyar 
Pırpırılar serveııi 

(Galatalı Hüseyin, Peremeci Destanı) 

«El üstünde», muazzez, muhterem: 
El üstünde :idi başımın tacı 
Nankörlüğü geldi anın'çün acı 

( Bitli Tevfik) 

«El üstünde tutmak», izaz etmek, hürmet 
etmek, ağırlamak: 

Okunur adına dalın gazeller 
El üstünde tutar anı güzeller 

( Revani Çelebi, tşretname) 

* Zaman ıdevleti sahibkıram alemde 
Felek el üzre tutar oldu ehli irfanı 

(Veysi) 

* Bellidir anadan emnıiş helal süt 
Sinede .kınalı kuzu yap büyüt 
Bikesdir !incitme tut el üstünde . 
Öpüb okşayarak ver bir hoş öğüt 

( Galatalı Hüseyin, Garib Ömer Destanı) 

«Elini almak», yardım etmek, korumak: 
Ayakları yalun üstde çul çaput 
Vechinde mün'akis bak miri lahiit 
Kanad ger o şaha hemen elin al 
Sarmadan e!ırafı,n eşirrayi Liit 

( Galatalı Hüseyin, Civelek Destanı) 

* Elin alur göricek her fakiri 
Olur her dertlmendin destgiri 

(Revani Çele'bi, İşretname) 

«El almak», bir şeyhe, mürşide biat et
mek: 

El aldık biz Hacı Bektaş Veliden 
Anın içün güzellere taparız 
Rahi aşkda farkımız yok deliden 
N akşi payi yari mihrab yaparız 

( Hasan Baba) 

«El ele», iki kişi arasında aşk yakınlığı; 
bu yakınlığı çok daha kuvvetli ifade için «El 
ele, göz göze, diz dize» denilir: . 

Çekerler gizli gizli ahlar uşşakı avare 
Gezerler dilrübalar el ele bir özge seyrandır 

( Ziya . Paşa) 

* 
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El eleyiz göz gözeyiz diz dize 
Gizli değil lüzum var mı dik.ize 

(Nebil Kaptan) 
«EMen ele geçmek, gezmek», güzeller şa

nında ibtizale düşmek, orta malı olmak: 
Ba- husus elden ele gezmiş ola 
Açıla perdesi gül gibi sola 

(Sünbülzade Vehbi, Lutfiye) 

* Yakışır mı .gül gonce senin gibi güzele 
Gece · gündüz ref"ılci yağlı kara hezele 
Altın adın çarçabuk çıkar kızı,l bakıra 

Elden ele ge~ğin duyula görsün hele 

«El bağlamak>>, iki elini birbiri üzerine ko
yup divan durmak, kadim İstanbul terbiyesin
de ana baba, yaşlılar, velinimet efendiler ha
nıınlar, büyükler, muallimler, amirler huzu
runda daima böyle durulurdu; bu duruşa «El 
pençe» ve «El kavuşdurmak» da denilir; na
maz ibadetinde Hak huzurunda da böyle duru
lurdu ve namaz duruşuna «El pençe» ve «El 
kavuşturma» deyimleıfoe tercihan «El bağla
mak» denilir: 

Ne saadet varu.b ei bağlayasın 
Hak huzurunda durub ağlayasın 

( Nibi, Hayriye) 

* Kadrini senki musallida bilüb ey Baki 
Durup el bağlayalar karşuna yaran saf saf 

(Baki) 

«Eli bayraklı», edebsiz, utanmaz, arlan
maz, şerir: 

Babıali Yokuşundan çıı.kıyordum, bakdım 

Yolu boydan boya tutmuş eli bayraklı takım· 

·* 
EH bayraklı Kasımpaşalıdır, erzeldir 
Kübera hanelerinden hele müstaskaldir 

( Süleyman Paşa) 

* A_yakları yalın o bol paçahm 
Bıçkınlı,k şanından bir alım çalım 
Topuk vura vura geliyor bakın 
Eli bıçaklı o Kasınıpaşalım 

( Aşın: Razi·) 

«El bir etmek», ittifak etmek, anlaşmak, 
birleşmek; zamanımızda «Elbirliği etmek» di
ye kullanılıyor: 

Ziilfünün zencirine kul eyledin şahım beni 
Kulluğundan kılmasun azad Allahmı 1beni 

Cevri -dilber ta'ni düşınen siizi firkat -za'fı dil 
Dürlü. ıdürlü derd··içün yaratmış Allahım beni 
Yıkmaya ve yakmaya sayile el bir eidiler 

Suzi sine eşki dide ateşi ahım beni 
( Fatih Sultan Mehm:ed) 

«El çekmek», vaz geçmek, bir alakayı 
kesmek: 

Çekdim elimi gayri bu dünya hevesinden 
Azad ideyim mürgi dili ten kafesinden 

( Meşhur bir şarkı) 

«El çırpmak», iki elin avuçlarını birbirine 
vurarak alkış tutmak, alkışlamak; yahud el 
çırpmanın çıkardığı sesle birini çağırmak; es
ki İstanbul konaklarında, saraylarında cari
yeler, uşaklar, bend€1er el çırparak çağırılırdı: 

Evet, şenaate el çırpıyordılar hepsi 
Senin elinde yok ancak bu alkışın levsi 

( Mehmed Akif) 

* Koşdum el çırpınca lebbeyk efendim 
Emrin başım üzre ey şelhlevendim 

(Aşık Razi) 

«El sunmak», el uzatmak, el uzatıp yokla
mak, aramak: 
Sanma. rahminden sunar destin dili mecriihuma 
Ol keman ebru sinede tiri müjganın arar · 

(Süleyman Nahifi) 

* Bezmi meyde nukle el sunmaz heman ancak Nedim 
Dilberin unrlabi la'lin çeşmi badamın bilir. 

(Nedim) 

«Ele su dökememek», güzellik konusun
da bir dilberin üstünlüğünü ifade yolunda kul
lanılır: 

Dökemez su eline ç~ınei mihri rahşan 
Vircm.ez dilberimin destine nahid leğen 

( İzzet Molla) 

* Yalın aya.k pırpın .kopuklar serveridir 
Hazinin 'bin güzelden se'çdiği dilberidir 
Su dökemez eline beyzade paşazade 
GönüI tahtı sultanı simdi bir serseridir 

• (Aşık Razi) 

«Elde kalmak», bir malın satılamayan 

kısmı, bir işin neması, kari, bir maceranın ha
tırası: 

Bir ayağının üstünde söyliyerek bin yalan 
Gönül evimi etti haydud misali talan 
Kurt yavrusu kurt olur akibet kaçdı gitdi 
O çapkından bir soluk resimdir elde kalan 

( Bitli Tevfik) 

«Ele geçirmek», tutmak, yakalamak, bir 
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güzelin peşine düşüp aşinalık, dostluk kur
mak; aynı anlamda «ele girmek» deyimi de 
kullanılır : 
Ruhsat bulunur dameni ciinan ele girmez 
Canan bulunur lcôşei daman ele girmez 

(Haşm·et) 

* Dolaşırken peşinde kanlı bir kaç hergele 
O ahii.yi vahşiyi Tevfik geçirdi ele 

· ( Bitli Tevfik) 

«El yumak» ( el yıkamak), sorumluluğu 

kabul etmemek, bir işden, alakadan, dostluk
dan vaz geçmek: 

Kim ki haz eylemez letaifden 
El yusun çeşmei maarifden 

(Nabi) 
Masivadan el yuyub mahlôkdan ümmidi kes 
Vird.hı olsun her nefes Allah bes baki heves 

(Nalıi) 

«El varmak», bir kıymeti, bir güzelliği, bir 
sanat eserini tahrib etme, yok etme cesaretini 
ve duygusuzluğunu göstermek: 

Delirmed:ikce 1bir insan nasıl varı.r eli de 
Kıyar şu mahfile, ylilhud şu muhteşem geçide 

(Mehmed .Akif) 

* Nasıl eli varımşdır hangi zalim berberin 
Aşüfo perçemini kesmek içün dilberin 

(Aşık Razi) 

«El vermek», yardım etmek, destur- ver
mek, izin vermek; aynı deyim yeterli olmak 
an!amında da kullanılır: 

El verdi pirim kokladım gülü 
Boynumda kemend müşkin kakülü 
Sinemiz kafes yarin bülbülü 
Ayağım ya]m açık hem başım 
Gözüm güzelde yüz iken yaşım 

* Elvermez mi yapdığm bunca cevrü cef'a lıe 

Uymaz kaanii.nu aşka, hem .terbiye edebe 
Aşıklar kadri bilmişdir bu şehri İstanbulrla 
Senin gibi mahbii1bi kulüb olan ketebe 

«Elden gitmek», mahvolmak, perişan ol
mak, ölmek: 

Sakiyi mey ver ki bir gün lalezar elden gider 
İrişür faslı hazan bağ ü bahar elden gider . 

( Fatih Sultan Mehm'ed.) 

* Şimdi burdaydi gitdi elden 
Gitdi ebede gelüb ezelden 

(Abdülhak Hamid) 

.Bu deyimin başına irade anlamında «ih
tiyar» kelimesi eklenerek nefsine hakim ola
mamak yerinde kullanılır: 
Nevcivan sevmekde ben pirim tayib eylemem 
Hüsn olur kim bir görüşde ihtiyar elden gider 

(Ziya Paşa) 

Ziya Paşanın bu beytinde hem deyimin 
ölüm anlamına, hem de . ihtiyarın ya.şlılık an
lamına şirin takılışı vardır. 

«El altında», hazır, mevcud, peylenmiş; 
«El altından», gizli; «Eli açık», cömerd; «Eli 
uzun>>, hırsız; «Eli altında» ve· «Eli içinde», 
hiiküm ve nüfuzu altında; «El etek çekilmek», 
tenhalık; «Elde bir», hazır, mutlakaa bulunur; 
«Ele bakmak», muhtac olmak; «Eli böğründe 
kalmak», şaşırmak, bütün üinidleri kaybet
mek; «El çekdirmek», işden atmak; «El ça
bukluğu», hileli bir işi ustalıkla başarmak;_ 
«El değmek», müsaid zaman, vakit bulmak; 
«Elinden tutmak», yardım etmek, korumak; 
«Eli kırılmak», bir işde- çırağın, acemi~in eli
nin o işe alışması; <<Eli yatmak», aynı anlam
da; «Eli kulağında», hemen, derhal; «Eli koy" 
nunda», boşda, işsiz; «Eli sıkı», tutumlu, ha-
12is; .«El kiri» hırsızlık lekesi; «İki eli yanına 
gelmek», ölmek; «Dört elle sarılmak», vazife, 
iş aşkı, gayret, aşırı bağlılık'; «Ellenmek», bir 
şeyin yabancı tarafından gizlice karıştırılma
sı, bir güzelin fuhuş yolunda okşanması. . 

Dilimizde ve bilhassa İstanbul Ağzında 
«El» üzerine pek çok darbı r:ıesel vardır: 

Alet işler, el övünür 
Çok el işde, ~z el aşda 

Elinin hamuru ile erkek ışıne karışır 

El ile ellenmeyen elli yıl durur 

Elinle ver, ayağınla ara 
Elimi. sallasam ellisi, başımı sallasam tellisi 

Eli işde, gözü oynaşda 
El elden üstündür arşa çıkıncaya 

El eli yıkar, eller de döner yüzü yıkar 
El öpmekle dudak aşınmaz 

El uzatılan yere dil uzanmaz 
Elini veren kolunu alamaz 

İki el bir baş için 
Ne verirsen elinle, o gider seninle 

El mizan, göz terazi 
El elde, baş başdı:ı, 

Elinden gelse bir kaşık suda boğar 
Elinden geleni ardına koyma 
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ELİ BÖGRÜNDE - Ahşab binalarda, 
ikinci veya üçüncü katlarda sokak yahud bağ
çe üstüne doğru yapılan çıkmalarda, o kısmin 
altı ile duvar arasına atılan kalas desteklerin 
adı, bu çıkmalara «~•ahnişin» denilirdi; eski 
ahşab mimarimizin şirin bir hususiyeti idi (B.: 
Şahnişin). 

ELADO ETMEK - Argo; «Çekip almak,· 
misal: - Ulan bu değirmeni (saati) hangi hi
yardan ela.do ettin? ... » (Ferid . Devellioğlu, 
Türk Argosu). 

ELADO TÜRKÜSÜ Geçen asrın ilk 
yarısında çıkmış bir İstanbul türküsü; zama
nında hicaz faslından bestelenilmiştir; notası 

bulunamadı; «Ela do» rumca «Buraya gel, be
ri gel» demekdir: 

Düşdü çire nedir gönül o yare 
Tabible;r ideınez bu derde çire 
Çekdiğim •;;öyleyin o zalim yare 
Elado 1dedim ben sana 
Bir şeftali ver bana 

Feleğin elinden aman bulamam. 
Gönlüm eğleyecek civan bulamam 
Yüzünü görmeğe zaman bulamam 
Elado dedim ben sana 
Bir şeftali ver bana 

Geçen asır sonlarında da nekaara tında 
rumca «Ela.do» sözü geçen meşhur bir eviç 
şarkı vardı, tabaka tabaka -bütün İstanbullu
ların ağzına düşmüşdü. Aşağıdaki ~atırları 

Ahmed Rasimin -«Fuhşi Atik» (Eski Fuhuş) 
isimli ölmez eserinden alıyoruz; üstad. Darüş
şafakadaki masum çocukluk yıllarını anlat
maktadır: 

« ... Mektebde musiki de vardı. Zekai De
de merhum gibi kamil ve arif bir üstad meşk 
ediyordu. Bu münasebetle mektebe gaaliba bir 
«Haşim Bey Mecmuası» kaçırmışdık; evet, 
kaçırmışdık, çUnki Darüşşafaka, kendisinin 
matbu, gayrı matbu tek varakın nezdimizde 
meccanen verdiği d~rs kitablarından maada 
bulunmasına mani olurdu. Ya o günü yahu<l 
e~tesi gün idi ki mecmuaya g-öz gezdirirken 
bir sayfasında, hala hafızamda menkuş kal
mış olan bir eviç şarkı -görmeyeyim mi: 

Galaıtada güzel çokdur 
Hiç birinde vefa yokdur 
Gül yanakdan ~el öı,dür 

. Elado elado ey çeşmi ahu! .. 

«Galata!.. Güzeli çok!.. Vefa? .. O zama
nın idrakince mahalle adı.. Gül yanak!.. Öp
tür!.. bunların hepsi anlaşılıyor ama ya Ela.
do! ... » .. 

Zaten Ahmed Rasim ihtiyat ile kaydedi~ 
yor; Haşim Bey Mecmuasında Evic faslında 
böyle bir şarkı yokdur. 

'.EL ARABASINA BİNMEK - Argo; «İs
timnai bil-yed» (Ferid Devellioğlu; Türk Ar
gosu). 

ELBİ (Safiye Hüseyin) - Türkiye'de gö
nüllü hastabakıcılığın öncüsü bir hanımefen
di; ömrü boyunca bu yolda çalışmışdır; şanı

na layık mufassal hal tercemesini tesbit ede
medik, aşağıdaki satırları Kim Kimdir Ansik
lopedisinden alıyoruz: 

«1888 de İstanbulda doğdu, babasının adı 
Ahmed Paşa, annesinin adı Firdevs Hanım
dır; İngiliz ve Alman kiz mektebi erinde oku
du, Balkan Harbinde ilk gönüllü Kızılay Hem
şiresi olarak çalışdı, aynı hizmeti İstanbuldaki 
askeri hastahanelerde, Birinci Cihan Harbinde 
de gördü; 350 yataklı bir hastahanenin baş 
hemşiresi oldu, Reşid Paşa Hastahane Gemi-
sinde Alman ve Avusturyalı hemşireler ara
sında tek Türk hemşire olarak çalışdı. Kızılay 
Hemşire Okulunun· kurucularından biri oldu 
ve ·okulda muallimlik yapdı. Veremle Savaş 
Derneğinin kurucu üyelerinden, Yeşilay Cemi
yetinin de idare heyeti üyelerindendir. Hima
yei Etfal Cemiyetinin -(Çocuk Esirgeme Ku
rumu) ve Türkiye Kadınlar Derneğinin· de 
kurucularındandır; Florence Nightingale Der
neğinin kurucu üyesidir (B.: Nightingale, 
Florence). İngilizce, Almanca, Fransızca, 
bilir. Bütün Avrupayı, Kuzey Amerikayı, Hin
distanı görmüşdür. Şefkat nişanları, harb ma
dalyaları aldı; mühim bir sayı tutan makaa
leleri vardır; konferanslar vermiş ve bu kon
feranslardan bir kısmı basılmışdır» (Kim Kim
dir Ansiklopedisi; 1961 - 1962). 

Bahriye ümerasından Hüseyin Beyle ev
lenmişdir; Fatma Nihade -ve Tarık adında iki 
evladı ölmuşdur; 8 temmuz 1964 de vefat etdi, 
Zincirlikuyu mezarlığında defnedildi. 

ELBİR (Halid Kemal) - Avukat, Hukuk 
Fakültesi profesörlerinden; aşağıdaki hal ter-



ELBiR (İsmah Kemai) -4994-

cemesini Kim Kimdir Ansiklopedisinden alıyo . 
ruz: 

«1920 de İstanbulda doğdu, babasının adı 
(Prof) Ali Kemal Bey, annesinin adı Şaziye 
H!3,nımdır; Sainte Jeanne d'Arc Fransız mek
tebinde (1932 - 1936), Galatasaray lisesinde 
(1936 - 1940) okudu, 1944 de İstanbul Hukuk 
Fakültesini bitirdi, Medeni Hukuk · kürsüsünün 
doçenti, (sonra profesörü) oldu. Yüksek İs

lam Enstitüsünde .de İslam Hukuku okuttu. 
Türkiy~ İş Bankasının müşavir avukatlığı yap
dı. Avrupanın geniş bir kısmını gezmiş, gör
müşdür. Eserleri: Türk Eşya Hukuku (1954), 
Türk Medeni Hukuku, Aile Hukuku (1960), 
Türk Borclar Hukuku, umumi hükümler (1958) 
Medeni Hukuk Pratik Çalışmalan (1953), 
Türk İctihadlar Külliyatı (13 cild, 1951 - 1960) 
ve yüzden fazla mesleki makaale» (Kim Kim
dir Ansiklopedisi.) 

ELBİR (İsmail Kema.l) - Ünlü bir avu
kat; Prof. Avukat ·Halid Kemal Elbir'in ağa
beyi (B.: Elbir, Halid Kemal) ; hal tercemesi 
tesbit edilemedi; 1965 de Parisde öldü, naşi 

yurda getirilerek Feriköy Mezarlığında def
nedildi. 

ELCİK, ELLİK - (B.: Eldiven) 

ELÇİ HANI - .Yüz yıllar boyunca ya
bancı elçilerin ikaametine tahsis edilmiş büyük 
ve meşhur _ han; Çenberlitaşda Divanyolunda 
idi (B.: Divanyolu, cild 9; sayfa 4624) ; zama
nımızda mevcud değildir; yerine geçen asrın 

ikinci yarısında yeni bir han yapılmış ve bu 
han içindeki büyük bir matbaaya nisbet «Os
manbey Matbaası» diye anılmışdı; Darüşşafa
fakaya bağışlanmış olan bu bina da son yıl

lar içinde yıkdırılarak yerine muazzam bir bi
na, «Darüşşafaka Osmanbey Sitesi» inşa edil
mişdir. 

Elçi Hanının resmi bulunamadı, binanın 

tarifine de rastlanamadı, kesin bilinen tek şey, 
Beyoğlunda daimi sefaret binaları ihdas edil
meden, herhangi sebeple hükümdarından bir 
name ile gelen ve vazifesini y3:pdıkdan sonra 
memleketine dönen gayri müslim elçilerin bu 
handa ikaamet ettikleridir. Elçi Hanının na
sıl döşenmiş olduğu, elçilerin maiyetleriyle 
birlikde bu handaki günlük hayatları, elçile
rin ulaklık vazifesini gören kavaslarla müha-

fızlarına memur yeniçerilerin handaki durum
ları, hanın · bulunması zaruri görülen mutfak 
ve alın gibi müştemilatı hakkında kayıtlara 

rastlamadık. 

Kaanuni Sultan Süleyman zamanında İs
tanbula gelmiş Avusturya elçisi· Buslecq «Türk 
Mektubları» isimli hatıralarının üçüncü mek
tubunda han hakkında rnübhem bir kaç satır 
yazıyor. Han kapusunun anahtarının kavasda 
durduğunu, bu ·adamın gece evine giderken ka
puyu dışardan kilidleyerek gittiğini; muhafız 

yeniçerilerin gece ve gündüz han kapusu ö
nünde durduklarının, ve geceleri kapu önün
de yattıJ,darını; iki kanadlı olan han kapusu
nun metanetsiz olduğunu; bir sabah kavas ha
na kasden gelmediği için, içerden kendi adam~ 
larının, dışardan da yeniçerilerin yardımı ile 
kilidli han kapusunu aralayarak dışan çıkma
ya muvaffak olduğunu yazıyor. 

Naima Efendi hicri 1067 (M. 1656) vak'
alan arasında: ve Kıöprülü Mehmed ·_Paşanın 
sadaretinin başında İstanbula ulıifeleriİıi al
mak için gelmiş kapukulu sipahilerinin bir a
yaklanmasını kaydederken, kapukulu sipahi
lerinin İstanbulda kaldıkları müddetce Yeni
cami Ham (Sultanahmed - At Meydanı Hanı) 
ile Elçi Hanında ka_ldıklariını söy!lüyor. Elçi 
Hanı için çok önemli bir kayıddır; XVII. yüz 
yıl ortasında gayri müslim yabancı . elçilerin 
ar~ık ÇenberlLtaşdaki E1ıçi Hanında ika:amet 
etmedikleri, adını muhafaza eden bu hanın ka
pukulu sipMıilerine tahsis edildiği söylenebi
lir. 

ELÇİ SOKAĞI - Boğaziçinin Rumeli. ya-
-kasında Arnavudköyünün sokaklarından, kö
yün kuzeyinde ve gerisinde kırlıkdadır (1934 
Belediye Şehir Rehberi, pafta 21/2); yerine 
gidilip bu satırların yazıldığı sıradaki duru
mu tesbit edilemedi (Şubat 1968). 

ELDEM (Halil Edhem) - Arkeolog ve 
ünlü müzeci; 1861 de İstanbulda doğdu, sad
razam Sakızlı Edhem Paşanın oğlu, arkeoloğ, 
ressam ve Türk müzelerinin babası Osman 
Hamdi Beyin küçük kardeşidir (B.: Edhem 
Paşa, Sakızlı; Hamdi Bey, Osman); ilk ve or
ta tahsilini tstan!bulda yapdı; 1876 da elçi o
lan babasının yanına Berline gitdi; h-evesi ve 
merakı tarih ve arkeolojiye olduğu halde ta
bii ilimler ve kimya tahsiline mecbur oldu 

. ' 
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Halil Edhem Eldem 
Resim: S. Bozcalı 

sonra İs,viçrede Bern Üniversitesine devam 
ile felsefe okudu ve bir doktora imtihan vere
rek diploma aldı. İstanbtila döndüğünde· bir 
müddet askeri fabrikalarda, ·Erkanı Harbiyei 
Umumiyetle (Genel Kurmay Başkanlığında) 
tercüme kaleminde çalışdı; Mülkiye Mekt~
binde . Ticaret Mektebinde, Darüşşafakada ' ' ' 

muallimlik yapdı; 1892 de müzeler müdürü o-
laiı. · büyük kardeşi Osman Hamdi Beye mua
vin tayin edildi. 1909 da İstanbul Şehremini 
(Belediye Başkanı) oldu; fakat bu vazif~de 
ancak beş ay kaldı, Osman Hamdi Beyin ve
fatı üzerine müzeler müdürlüğüne tayin edil
di ve müzeler müdürlüğünde 22 sene kaldı, 
1931 de isteği üzerine emekliye ayrıldı, ve 
aynı yıl içinde Cumhuriyet Halk Partisi ada
yı olarak İstanbul Milletvekilliğine seçildi ve 
İstanbul Milletvekili iken 16 Kasım 1938 de 
Şişlide Qsmanbeyindeki evinde vefat etti; E
dirnekapusu dışında aile haziresine defnedildi. 

İstanbulda Arkeoloji Müzesinin yanında 
eski Sanayii Nefise Mektebi «Güzel Sanatlar 
Akadem~i) binasında Şark Eserleri Müzesi 
onun tarafından kurulmuş, yine onun müzeler 
müdürlüğü zamanındadır ki Topkapusu Sara
yı bir müze olarak tanzim edilmiş ve açılmış
dır. 

İlmi eserlerinden ötürü İstanbul Üniversi
tesi kendisine fahri profesörlük unvanı ver
miş, Leypzig ve Bal üniversiteleri de doktor
luk unvanı vermişlerdir; birçok ilmi enstitüle
rin de fahri azası bulunuyordu; Muhtelif ta-

ELDEM (Sedad) 

rihlerde Moskovada, Münihde, Romada ve Ber
linde toplanan arkeoloji kongrelerinde Türki
yeyi temsil etmişdir; «Eski Eserleri Koruma 
Encümeni» onun himmeti ile kurulmuşdu. 

Eserleri: «Meskukatı Osmaniye Katalogu.» 
( Osmanlı madeni paraları kataloğu), birinci 
cild; «Sivas ve Divriği şehirlerinin İslami ki
tabeleri» (Van Berchen ile birlikde, fransız

ca); «Düveli İslamiye Tarihi» (İslam Devletle
ri Tarihi; Lan Poole'un eserinden genişletile-

. rek terceme) ; «Topkapu Sarayı» ; « Y edikule 
Hisarı» «Camilerimiz»; gazete ve dergilerde 

. ' 
makaaleler. 

ELDEM (Ömer Sedad) - Yüksek mi
mar, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinin 
mimarlık bölümünün öğretim üyelerinden, ve 
çağdaş Türk mimarisinin en yetkili, en seç
kin simalarından; 31 Ağustos 1908 de İstan
bulda Kadıköyünde Bahariye Caddesinde dev
rinin güzel binalarından « Vidalı Köşk» diye 
meşhur bir evde doğdu, ki zamanımızda ye
rinde Kadıköy Halkevi binası bulunmaktadır. 
Babası yakın geçmişin ünlü yazarlarından ve 
diplomatlarından, batı" metodu ile ilk biyogra
fi (hal tercemesi) denemesini henüz on beş 

yaşında Bren yapmış .Alişanzade İsmail. Hakkı 
Beydir (B.: Eldem, İsmail Hakkı) ; ve anne
si Azize Hanım, memleketimizin seçkin ilim 
ve sanat adamları yetişdirmiş bir ailesine 
mensubdur, sadrazam Sakızlı İbrahim Edhem 
Paşanın torunu ve paşanın büyük oğlu alim 

Sedad· Eldem 
Resim,: S. Bozcalı 



ELDEM (Sedad) 

ve tarih bilgini İsmail Galib Beyin kızıdır. 
Edhem Paşanın oğullarından Türk müzeciliği
nin babası arkeoloğ ve ressam Osman Hamfü 
Bey ile uzun zaman müzeler müdürlüğünde 

bulunmuş ilim adamı Halil Edhem Bey ö. Se
dad Hakkı Eldemin büyük dayıları olurlar; 
sanat tarihi üzerinde otoriter yazıları ve eski 
kitabeler üzerine eserleri ile tariınmış Müba
rek Galib Bey de dayısıdır (B.: Edhem Pa
şa, Sakızlı İbrahim; Hamdi Bey, Osman; El
dem, Halil Eldem; Galib Bey, İsmail; Müba
rek Galib Bey) . 

Dört kardeşin üçüncüsü olan ö. Sedad 
Hakkı Eldem ilk ve orta tahsilini babasının 
memuriyetle bulunduğu Avrupada yapdı, İs
viçrede Geneve'de Ecole Cuchet'de, Almanya
da Münich'de Altes Realgymnasium'da (1924) 
okudu, 1928 de İstanbul Güzel Sanatlar Aka
demisinin mimarlık bölümünü bitirdi, mesle
ki ihtisasını Almanyada Charlottenburg'da 
Technishe Hoch Scıhule'de yaptı. 

Mimarlık diplomasını aldığı tarihde asis
tanlıkla intisap ettiği İstanbul Güzel Sanatlar 
Akademisinden hiç ayrılmadı, bu satırların ya
zıldığı tarihde, 1967, aynı akademinin öğre

tim üyelerinden, Türk Mimarisi kürsüsünde 
bulunuyordu. 

Yetiştirdiği meslek adamı kıymetlerden 

başka Türk mimarisine ve sanat tarihine ya
zıları ve yapdığı binalar ile de hizmeti çok 
büyük olmuşdur. Türk Evi ve Türk Mimarisi 
konularında makaaleleri kıymetli yazılardır. 
«Türk Evi Plan Tipleri» adındaki eseri bu ko
nuda tek kitabdır; «Köşk ve Kasırlar» ve 
«Türk Bağçesi» isimli iki eSeri de 1967 de ba
sılmakda idi. 

Yapdığı binalar şunlardır; tstanbulda: 

Beyazıdda Fen ve Edebiyat Fakültesi 
Sultanahmedde Adliye Sarayı (Emin Onat ile 
birlikde) 
Zeyrekde Sosyal Sigortalar Külliyesi 
Fındıklıda Güzel Sanatlar Akademisi 
(Yangından sonra ihyası; M. Ali Handan ile 
birlikde) . 
Salıpazarı Şantiye Binası ve bir müddet sonra 
bu bina yıktırılarak aynı yerde Liman Bilro Bi
naları (Kampsax ile birlikde; bu büro binaları
nın tatbikatı plana uygun değildir.) 
Harbiyede Hilton Oteli (Skidmore, · Owings ve 
Merill ile birlikde) 
Yalova Oteli 
Florya Plaj ve Motelleri (Orhan Cakınakcı ile 
birlikde) 

Pakistan Hava Yolları 
Taşlık Kahvehanesi 
Harbiye'de Kessd Apartımanı 
Ceylan Apartımanı 

iS'fANBÜL 

Beylerbeyinde Nusret Sadullah Yalısı 
Yeniköyde Tahsin Güney Yalısı 
Yeniköyde Azmi Yalısı 
Yeniköyde Sirer Yalısı 
Yeniköyde Cihangir Safyurtlu Köskü 
Emirganda Uşaklıgil Köşkü . 
Büyükadada Derviş Köşkü 
Büyükadada Okyar Köşkü 
Teşvikiyede Ağaoğlu Köşkü 

Ankarada:• 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti (şimdiki Baş
bakanlık) . 
Fen Fakültesi 
Hindistan Sefareti (O. Çakmakcı ile) 
Naci Edeniz . Köşkü 

Kıymetli sanat ve ilim adamı bir mektu
bumuzu cevaplandırırken şunları yazıyor: 

«Mimarlık dünyasına girdiğim talebelik 
zamanından beri, Türk evini tanımak ve yeni
den canlandırmak hülya ve gayesini güttüm. 
Bunun için daha talebe iken tatillerde Anado• 
lunun muhtelif yerlerinde rölöveler yaparak 
bilgimi arttırmak istedim. O zamanlar Vedat 

-Bey ve Monceri gibi hocaların elinde tamamiy
le klasik ve akademik olan tahsilin dar ı:er~ 
velerini yararak ilk olarak modern mimari es
prisinde projeler yaptım. Diploma projem bu 
şekilde ve Akademi an'anesine tainamiyle ay
kırı olduğu halde, birincilik ile mükafatlandı
rıldı. O zamana kadar Osmanlı mimarisi sa
dece dini binalarıyle biliniyordu. Gaayem Türk 
evi mimarisinin modem mimari anlayışına ne 
kadar uygun olduğunu ve bu suretle hem mo
dern, hem de bizden olan . bir mimarinin mev
cud olabileceğini göstermek . idi. Bu yoldaki 
çabalarımı daha sonra seminer şeklinde tale
beye de aşılamak istedim. Yeni mimarlar nes~ 
linin· Tü:rk evinin hayranı •· olmasını istedim: 
Maalesef taklitciUk her hangi başka bir · kuv
vete galip geldi. Türk evi vücud bulmadı. Bi
lakis Türk şehirleri ve ,bunların başında İstan
bul, korkunç tahribata maruz kaldı ve mahal
le. ve evlerinden, yani asıl beden ve vücudun
dan mahrum kaldı. Veyahud kalan kısımlarını 
gecekondu denilen o korkunç hastalık kemir
di.». 

Aynı mektubumuzda Güzel Sanatlar Aka
demisi yangını üzerine bir sorumuza da şu ce
vabı vermiştir: 



«Akademi yangınında memleket için olan 
eİı büyük· ziyan, milli mimari arşivinin yanma
sı olmuştur. Yanan rölöveler arasında 1926 da 
Ankara, 1932 de Alanya da yapmış olduğum 
ev rölöveleri vardır ki, bu evlerin orijinalleri 
de· bugün mevcud olmadığından ·zarar Türk 
kültürü için gayrı kabili telafidir. Aynı şey 
Bebek ve Çeiıgelköydeki Köçeoğlu yalıları için 
söylenebilir. -Bebekteki yalı ayakta duran son 
büyük yalı idi. Rölövesi en son teferruatına 
kadar yıllarca süren emekle tamamlanmıştı. 
tstanbuldakıi Taş odaları ve içlerindeki :La1e 
devri alçı· tazyinat da detaylı rölöve mevzuu 
olmuştu. Bunlar da yandıkları gibi binaların 
kendileri· yıkılmıştır. Bu surette· orijinal bir 
yapı tipi unutulmağa mahkum olmuştur. İs
tanbul ve Anadoluya ait ikibine Yilkın ev rölö
vesi yanmıştır. Bir başka önemli kayıp da 
Atatrük'ün Adada dilde yapılacak köşkü (vaz
geçilıip yerine Floria deniz köşkü yapıldı) ve 
Yalova oteline ilave edilecek dairesi iç.in kendi 
eliyle yazdığı ve çizdiği kroki clirektivlerdir. 
Bunlar kısmen resimleriın4l üstünde,·. kısmen 
ayrı kağıt üzerinde ve on parça kadar idi. Ata
tiirk'ün bu iki proje için-gösterdiği ilgi ve tak
dir notlarından anlaşılabiliyordu. Kendi elin
den başkaca buna benzer krokiler çıktığını bil
miyorum». 

Sedad Eldem yabancı memleketlerin tanı- · 
dığı bir Türk sanatkarı olarak 1929 da Fran
sa'da Salon d'Automne'da tunç madalya aldı, 

1936 da İngiltere'de Kraliyet Mdmarlık Ens
titüsüne şeref üyesi seçildi, 1954 de Amerikan 
Mimarlar Birliğinin ·ödülünü kazandı. 

Eski Eserleri Koruma Encümeni azasıdır, 
bu encümenin reisliğinde de bulunmuşdur. İs
tanbul Kulübü, Deniz Kulübü, Golf Kulübü, 
Aı,ioda Kulübü ve Büyükada Anadou Kulübü 
~yesiclir. 

· Fransızca, Almanca, İngilizce bilir. 1941 
de Fahire (Baraz) Hanımla evlenmişdir, ço
cukları yokdur. Uzunca boylu, melih bir yüze 
sahih, güzel konuşur bir meclis adamıdır. 

ELDİVEN - «Ele geçirilen ve deriden, 
kumaşdan kesilip dikilen yahud yün veya pa
muk ipliğıinden örülen el mahfazası; ellik, elcik 
de denilir» (Şemseddin- Sami, Kaamilsu Türki). 
· · ~öylümüz kendlim~z tarafından kadimden-

ELDiVEN SOKAÖI 

beri kullanılmışdır; eski Türk eldivenleri de 
(deri, -kumaş ve örgü) üç şekil üzerinedir: 

1 - Parmak yerleri olmayan, hamani ve
ya para keselerine benzeyen ve bilekden bir 
bağcıkla bağlanan eldivenler; 2 ;_ Yine kese 
şeklinde olup yalnız baş parmak için ayrı bir 
yer. yapılmış olan eldivenler; 3 '-- Pençe şek
linde, beş parmak için de ayrı ayrı yeri bulu
nan eldivertler. 

Eski Türk deri eldivenlerde bilhassa cey
lan ve deve derileri kullanılmış, ve sahibinin 
ictimai mevkıiine göre, ipek ve altın tel ile fev
kalade işlemeli eldivenler yapılmışdır. Deri süs
lemeciliğinde «çalına», «çarpma», «kabartma», 
«yapıştırma», «elvan (türlü renk veya altın 

yaldızlı ·boyama) » denilen usulleri ile deri üs
tüne ipek veya altun tel işlemden eldivericilik
de de kullanılmışdır. 

Eldiven, giyim kuşamda, elleri soguga 
karşı korumak için evvela kışlık olarak yapıl
mış, ve ~u yönden eldiven, köylü kadınlarımiz 
tarafından .da kullanılmışdır. Eldivenin şehirli 
Türk hanımlan tarafından mutlak ihtiyacdan 
ziyade süs tamamlamak için kullanılması, alaf
rangalık yolunun açıldığı Tanzimat devrinden 
sonra başlamışdır. XIX yüz yılın ikinci yarısın
dadır ki, Avrupa mamulatı erkek ve kadın el
divenleri Türkiyenin idhal ettiği giyim . ve süs 
arasına girmişdir, ve yakın zamanlara kadar, 
memleketimizde eldivencilik, Avrupa eldiven
leri ile rekabeti düşünmemişdir. Fakat 19.45 • 
1950 arasında '!'ürk eldivenciliği birden öyle
sine gelişmişdir ki, zamanımızda, en müşkilpe
send şık Avrupalıyı tatmin edecek erkek \re 
kadın eldivenleri yapılmaktadır. 

Kadın eldivenleri arasında, geçen · asır 
sonlarında pek süslü Türk hanımları tarafın
dan kullanılmış Bruksel dantelinden yazlık ya
rım eldivenleri kaydetmek lazımdır. Ağır tu• 
valetlerle giyilen bu eldivenler, dirsekden elde 
parmak enlerine kadar kolu ve eli örtmüş, 
parmaklar, taşıdıkları elmas yüzükleri tam 
zaşaan ile teşhir edebilmesi iç.in eldiven dışın
da kalmışdır. 

ELDİVEN SOKAĞI - Haliçde Balatın 
sokaklarından; Balat Karabaş Mahallesinde
dir, Karabaş Salhanesi Sokağı ile Oluklu So
kak arasında bir aralık sokakdır, Humas So
kağı ile kavuşağı vardır (1934 Belediye Şehir 
Rehberi, Pafta 8/112) ;yf=lrine gidilip şu satır-
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!arın yazıldığı sıradaki durumu tesbit edileme
di (Şubat 1968). 

ELEBAŞI SOKAĞI - Eminönü Kazası
sın Alemdar Nahiyesinin Sultanahmed Mahal
lesi Sokaklarındandır; bu mahalleden geçen 
demir yolu yakınında Akbıyık Caddesi üzerin
de iki dirsekli bir sokakdır (1934 Belediye Şe
hir Rehberi, Pafta 2/17); yerine gidilip şu sa
tırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit edile
medi (Şubat 1968) 

ELEKCİ CİVANI - Kalender ineşreb 
şairler tarafından «Şehrengiz» adı verilen 
manzum risalelerle medhedilen esnaf güzelleri 
arasında Elekci Civanına da rastlanır; şehren
giz yollu yazılmış ve «Hubannamei Neveda» 
adını taşıyan manzum mecmuada Ellekci Civa
nı Kıbtı olduğu da ima edilerek şu beyitlerle 
övülmüşdür: 

Keşıniıi tenlüdür ol kaddi şiınşad 
Cümle u.şşakını Hmekde dilşad. 

Sorma gel neslini sen ol clvamn 
SAfasin sür makesi hüsnü aıı.111 

K~ırma fırsatı tez geçer ·çağı 
. Son dura-ğı. anın ayu -kucağ'ı 

ELEKCİ DEDE ---- Onyedinci asırda ya
şanuş ve zamanının şöhretlerinden olmuş . bir 
meczub; devrin büyük muharriri Evliya Çele
bi Elekci Dedeyi şöylece anlatıyor: «Elekci Di
vanesi, dilsiz bir divane idi. Elekden başka bir 
şey yemezdi. Elekci avretleri (Elek satıcı çinge
ne karıları) bu divanenin yanısıra gidip murad 

. etdikleri adamı deliye göstererek o adama mu- _ 
sallat idüb elek aldırtdırırlar. Divane jse alı

nan eleği kırarak çenberini atıp gerisini helva 
gibi ağzını köpürdeterek yedikden sonra çeş
mi mestini süzüp safa iderdi. En garibi şudur 
ki bu kadar müddet zarfında divanenin (bü
yük küçük) abdest bozduğunu hiç bir kimse 
görmemişdir. Daima ana doğması uryan gezip 
dünya kelamı etmemişken ölümünden bir gün 
evvel yanına gelen salih bir kimseye selam
daiı sonra: - -İnşaallah bizi gaslederek techiz 
ve tekfinimiz masraflarını helal zülal mahı
nuzdan verip bizi (kale) kapusunan _dışına 
defn eyle; yürek oynamasına mübtela olan
lar gelip ziyaret ederek bir nice toprağımı bi
raz su ile ezip içeler, biemrillah şifa bulalar .. 

demiş. Sonra o adam Elekci Divanesini vasi
yeti üzerine defnider. Halen -avamın havasın 

myaretgahıdır. Hafakan illetine mübtela olan
lar ziyaret idüb şifa bulurlar .. ». 

Aynı asırda yaşamış ünlü ermeni yazarı 

Eremiya Çelebi Kömürciyan ise bu Elekçi De
de hakkıııda şunları yazıyor: 

«Silivri Kapusunun dışında Elekci Dede
nin mezarı bulunmaktadır. Elekci Dede· hiç ko
nuşmazdı. Daima elek yer ve Çingenelerin pe
şiııde gezerdi. Kenclisine acıyanlar ona elek ye
dirirlerdi. Bu adamın vücudu kapkara kesil
mişdi, yaz ve kış ana doğması çıplak gezerdi. 
Öldüğü vakit bir veli telakki edildi ve herkes 
cenazesine koşdu. Ağavat ile vüzera ölUnUn 
başına toplandılar; etrafı kefenle doldu; her
kes, onun kendi rüyasına girdiğini ve kefen 
istedıiğini söylüyordu. Bir müna _ ve güriiltü 
kopdu. Nihayet sadırazam Ahmed Paşanın, 
1653 tarihinde ( 1653 de sadaret kaymakamı 

Melek Ahmed Paşa), göndermiş olduğu kefene 
sarılarak defnedildi. Ölen sanki bir müftü ve
ya bir sultanmış -gibi büyük bir cenaze merisi
mi yapdılar ve meyit namazı kıldılar. Onun içiıı 
bir veliyullahdır dediler,· ve meyit _ namazında 
bulunmayı sevab saydılar. Fakat o- bence bir 
yabanadamı idi, ve aynihi bir torlak idi. Top
kapulu piskopos Der Margos'un bana nakle{ti
ğine göre, kendisi bir giin Hisardibi yolundan 
geçdiği sırada, veli sayılan bu adamın bir çin'.' 
gene karısını altına alıp hırpaladığını, çinge
nenin de haykırarak istinidad ettiğini Jörınüg
dü. Müslümanlar bu adamı asil bir zat olan 
Mustafaya · benzeterek onu veliyullah ad etmig 
ve kendisini hürmetkarane cenaze merasimine 
lay{k görmüşlerdir (B.: Mustafa, Çıplak). E
lekci Dede için bir türbe yapılmış ve üzerine a
lamet olmak· üzere elek-asılmışdır. Buranın bir 
şifa yeri olduğunu söylerler. Hatun ve hanım 
kadınlar ve hatta sultanlar arabaları ile bura
ya gelirler; bazıları fatiha okuyup hastalık~a
rına şifa niyaz ederler._ Mezarın üzerinde kısir 
olan veya erkek çocuk doğurmak· isteyen kadın
lara deva olarak su ile dolu ibrikler konulmuş
du:t;', .kadııılar bu suyu göğüslerine, karınlarınıı,! 
göbeklerine ~e vücudlannın en mahrem_ yerle:
_rine sµrerler». 

Bir çingene mahallesi olan Sulukuledeki 
Edhem· Dede -ile· daima elekci çingene kanları-
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nın peşinde dolaşmış Silivri Kapusu dışındaki 
Elekci Dede arasında çok yakın bir benzerlik 
vardır (B.: Edhem Dede). 

Ahmed Hilmi Efendi ~Ziylreti Evliy{~ 
isimli eserinde bu Elekci Dede için «Silivrih
pulu meczub Saçlı Mehmed Çelebindn müridi 
idi, cezbeye tutulduğu günden ölümüne kadar 
konuşmamışdı; kendisine alınan eleğin kasna
ğını kırıp atar, ibrişimini veya kılını ağzına 
doldurup yerdi; mürşidinin türbesine gömtil
müşdür» diyor. 

. "ELEKTRİK - İstanbul'da elektrikin şeh
ri ışıklandırmada, troleybüs, elektrikli tram
vay ve elektrikli tiren gibi nakil vasıtalarında 
ve sanayide kullanılması, şehrin manzarası ve 
günlük hayat şartları değişdiren en büyük şey 
olmuşdur. Bunun. bir tarihçesi olar~k aşağıda
ki satırları merhum Osman Nuri Erginin «Me
cellei Umuri Belediye» isimli büyük eserinden 
alıyoruz: 

«... 1878 den sonra elektrik ile tenvirat 
usulü heınen bütün Avrupa memleketleri tara
fıından kabul edildi ve harikulade süratle yayı
larak tatbik edilmeye başladı. Türkiyeden ma
da cihanın her tarafında, en ufak şehirler bile . 
fennin bu keşfinden geniş elektrik alat ve ede
vatının memleketimize sokulması İkıinci Sul
tan . Abdülhamid idaresi tarafından sureti 
katiyede ve şiddetle yasaklanmışdı; o idarenin 
son zamanlarda Şam ve S~anik gibi vilayet 
merkezlerinde elektrik tesislerine müsaade o
hınınuş, fakat İstanbul gibi dünyanın gıbta 
ettiğıi bir beldenin elektrikle aydınlatılmasına 
ve İstanbulda elektrikli nakil vasıtalannm kul
lanılmasına izin verilmemişdi. İstanbul bu ni
mete ancak 10 Temmuz 1324 (23 Temmuz 
1908) inkilabmdan sonra kavuşdu. Fakat ls
tanbulda bir şirkete elektrik tesisleri · imtiyazı 

· verilmesi bazı hukuki zorluklar ile karşılaşdı ;_ 
zira daha önce, sokakların ve meskenlerin ışık
landınlması için bir Havagazı Şirketine, nakil 
vasıtası içinde bir Atlı Tramvay Şirketine im
tiyazlar verilmiş ve bu imtiyazların müddetleri 
bitmemişdi. Bu engellerin kaldırılması kurula.: 
cak elektrik şirketi ile bu şirketler arasındaki 
anlaşmalarla hal edilecekdi; (mesela elektrikli 
tramvay elektrik şirketinin imtiyaz inhisarı 
dıijında bırakılacakdı, tramvay ·şirketi ~~lı 

tramvayları elektrikli tramvaya tahvil edecek, 
elektriğini, tesbit edilecek tarife üzerinden 
elektrik şirketinden alacakdı. Sanayide kulla
nılacak elektrik kuvveti elektrik şirketinin im
tiyazı içinde idi. Tenvirat için de, havagazı şir
ketine verilmiş imtiyaz ile çatışmayan husus
lar elektrik şirketinin imtiyaz inhisarı içine 
alınacakdı) . 

«Elektrik imtiyazı mukavelenaniesi bir 
Macar firması olan Ganz şirketi ile 20 şevval 
1328 (M. 25 ekim 1910) de imzalandı; elektrik 
fabrikasının inşasına Halicin bitimınde Silah
darağa mevkiinde başlandı (B. : Silahdarağa 
Elektrik Fabrikası) ; şehirde yer altından dö
şenecek elektrik hatlan 1912 de .. tamamlanmış 
olacakdı; fabrikanın inşası Balkan Harbi do
layısı ile gecikdi 1913 eylülünde büyük sel bas
kını kurulan binalarda ağır tahribat yapdı, ve 
Silahdarağa İstanbul Elektrik Fabrikası ancak 
1914 martında işletilmeye başlandı». 

Aşağıdaki notları İstanbul Belediyesi 
Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri (1.E. 
T.T.) Umum Müdürlüğünden aldık: 

«İstanbul'da önceleri şehrin Rumeli yaka
sında iki şirket, Anadolu yakasında da bir şir
ket elektrik imtiyazı almışlardı. Bir kasım 
1910 da Hükumet bir eksiltme neticesinde, 
şehrin her tarafına şamil elektrik kudreti is
tihsal ve tevzii hizmetini bir Macar Firması olan 
Ganz Anonim ortaklığına 50 yıllık imtiyaz ha
linde vermiştir. 

«Şirketin ilk sermayesi 12.000.000. frank 
(528.000 lira) idi. Şirket kurucuları Banque 
General de Credit d'Hungarie ile Banque Bru

. xelles iken 1914 te Şirket Belçika Sofina guru 
buna intikal. etmiştir. · 

. «Şehre ilk cereyan, Silahtarağadaki fabri
kasından 11 Şubat 1914 günü verilmiştir. 

Elektrikli Tramvaylara da ilk_ cereyan 14 Şu· 
bat 1914 te verilmiştir (B.: Tramvay). 

«Silahtarağa fabrikasında, başlangıçta 

beheri 5000 kilowat olmak üzere cem'an 15.000 
Kilowat güçte, 3 adet türbojeneratör gurubu 
ile beheııi saatte 12 ton olmak üzere cem'an 72 
ton buhar verebilecek 6 buhar kazanı vardı. 

Buharın sıcaklığı 350 derece, basıncı da saatte 
·metrekareye 16 Kg. idi. Cereyan 50 periyod 
üzerinden ve 10.000 volt olara.k istihsal edil
mekte idi.•• 

«1921 de Makinelere 12.000 ldlowatlık bir 
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makine ile beheri 12 ton saatte tazyikli iki bu
har kazanı iilave olunmuştur. 

«Bu ilk yıllarda fabrika11ın kudreti hak
kındaki rakamlar şunlardır: 

1921 de muhavvile merkezi adedi 
Elektrik Şebekesi 
Abone adedi 
İstihsal 

60 
258.3 km. 
2055 

4.694.073 Kws 

Cumıhuriyetin ilanı yılı olan 1923 te. 
Muhavvile merkezi adedi 152 
Şebeke tO.fü 265 km. 
Müşteri sayısı 30.228 
İstihsal 34.500.000 Kws 

«1923 te bir makine sökülerek yerine 
10.000 kilowatlık yeni bir türboalternatör ko
nulmuş ve Büyükdere ile Bakırköye kadar 
elektrik görütülmüştür. 

7 Eylül 1926 da mukavelede şu tadilat ya-
pıldı: _ 

Şirket sermayesi 59 Milyon İsviçre fran
gına çıkarıldı; imtiyaz müddeti 1993 yılına ka
dar uzatıldı; fabrika kudretinin 48 bin kilowa
ta iblağına ve hükumetce satın alma hakkının 
1960 yılı olmasına karar verildi. 

1926 da Silahtarağadan Anadolu_ yakası- -
na cereyan verilmesine başlandı; bu tarihdeki 
rakamlar şunlardır: 

Muhavvile merkezi adedi 
Şebeke tO.lü 
Müşteri sayısı 

İstihsal 

183 
540 km. 

40:640 
52.000.000 Kws 

«Elektrik Şirketi 21 Nisan 1931 de Kadı
köy Elektrik ve Havagazı fabrikasını satın 

alarak faaliyet sahasını Kartal - Pendik ve 
adalara kadar genişletmiştir. İlk · ma.kine!er
den sonuncusunun yerine 22.500 kilowatlık A. 
E.G. gurubu hizmete konulmuş, fabrika gücü 
65.000 kilowata çıkarılmıştır. 

1931 de Büyükadaya ve 1932 de Heybeli
adaya elektrik cereyanı verilmiştir. 

1926 mukavelesine göre hükumet lüzum 
gördüğü takdirde elektrik şirketini ancak 1960 
yılından sonra satın alabilecekdi. Yeni bir an
laşma ile elektrik şirketi _31 aralık 1937 de hü
kl1met tarafından satın alınmış ve kurulan Na~ 
fıa muvakkat idaresine tevdi edilmiştir. Satın 
alınma bedeli. 11.5 Milyon T.L. % 5 faizle ve 
20 yıida ödenmiştir. 

Bu tarihte Silahtarağa fabrikasında 5 
muhtelif gurup halinde 65.000 kilowat takatiik 
makineler ile toplam gücü 40.000 kilowat olan 
12 buhar kazanı mevcud idi. 1937 de: 

Muhavvile. merkezi adedi 
Transmormatör adedi 
Transformatör takati 

Şebeke : 

Yüksek tevettür: 

Alçak tevettür: 

Müşteri adedi 

301 
422 

70.846 KVA 

340 Km. Yeraltı-hat 
12 » Denizaltı hat 
53 » Havai hat 

409 Km. Yeraltı hat 
478 » Havai hat 
55 » Pilot kablo 

111:744 
Umumi aydınlatma lambası 
İstihsal 

3.669 adet 
121.000.000 Kws 

76.242 Ton Sarfettiği kömür 

«Şirket satın alındıktan sonra 3481 sayılı 

kanunla Nafıa Bakanlığına bağlı muvakkat 
Umum Müdürlük kurulmuş ve bu Umum Mü
dürlük 16 Haziran 1939 tarihli kanunla kuru
lan, · İstan:ımı Belediyesine bağlı bugünkü ida
reye satın alma mukavelesinin tasdiki hakkın
daki kanunla, bu kamına bağlı mukavele mu
cibince Hükumete intikal eden imtiyaz haıtla;.. 
rı, vecibeleri ve bilcümle tesisatı ile intikal et4 

miştir. 

«Muhtelif tarihlerdeki tevsi ve ıslahlar 

neticesinde Silahtar Ağa Fabrikasının bugfü:ı
kü gücü 120.000 Kilowata ve enerji istihsal im
kanı _da 505.000.000 Kilowat saat olmuştur. 

«Halen fabrikanın en eski kazanlar 1940 
da kurulmuş olup 220.000 saatten fazla çalış

mıştır. En yeni kazanlarda 1956 da kurulmuş 
olup 50 - 60 bin saatten fazla çalışmıştır. 

«Buhar türbinlerinden en ~ki türbin 1923 
te konulmuştur. 65.000 saatten fazla çalışmış
tır. En yeni türbinler 1956 da konulmuş olup 
70 - 75 bin saat çalışmıştır. İki tanesi 10.000, 
biri 22.500, biri 20.000, biri 30.000, biri de 35. 
000 kilowat takattedir. 

«Fabrikada 1956 danberi yenilemeye ve 
genişletmeye müsaade verilmemektedir. Bu se
beble Fabrika halen şehir inhtiyacının ancak 
üçte birine cevap verebilecek güçtedir. 

«Şehire 1952 den itibaren Etibank'ın ,Şe-· 
hirler arası .şebekesinden,. yıldan yıla artan 
m_iktarda cereyan alınmaktadır.· Etibank'ın 

154.000 :voltluk çift devre hat ile getirmekte 
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olduğu cereyan gerek istihsalde bulunan fabri
kaların yetersizliğinden ve gerekse havai hat 
kapasitesinin dolmuş bulunmasından doıayı ih
tiyaca cevap verememektedir. 1964 te yapıl

sına zaruret görülen Elektrik tahdidatı sadece 
sanayide bir yılda 280 milyon liralık zarara 
sebebiyet vermiştir. Etibankın verdiği cereyan, 
yetersizdir, düşük ve mütehavvil voltajlı ve 
emniyetsizdir .1967 de servise giren Ambarlı
nın temin ettiği · düzelme kısa bir zaman süre
cektir. Zira,· şehirdeki cereyan istihla.ki yılda 
% 13 - 14 cıvarında bir artış kaydetme.kte bu
lunduğunda~, her 5 yılda bir mevcud tesisatın 
iki misline çıkarılması zaruridir. 

«Fabrikanın çok eski teknik ile yapılmış 
makineleri dolayısile randımanı düşük olup bu 
yüzden tam kapasite ile çalıştığında senede 
20 - 25 Milyon lira değerinde 120.000 ton kö~ 
mür israf edilmektedir. Bu sebeblerle Silahtar
ağa Fabrikasının yenilenmesine veya şehirde 
yeni bir · santral yapılmasına mutlak zaruret 
vardır. 1967 sonundaki rakamlar şunlardır: 

Abona sayısı 
Muhavvile merkezi 
Muhavvile merkezleri 
kurulu gücü 
35.000 Voltluk Şebeke: 
10.000 Voltluk Şebeke: 
Alçak tevettür şebekesi 
Genel aydınlatma şebekesi 
Genel aydınlatma lambası 
Yıllık enerji ihtiyacı 

Azami güç 
Yıl içinde nüfus başına 
istihlak 
Abone başına yıllık istihlak 

528.000 
1.180 

1.025.000 KWA. 
285 Km. 

1250 » 
2310 » 

855 » 
33500 Adet 
1.376.000.000 Kws 

292.000 Kilowat 

soo Kws 
2.300 Kws 

«İstanbul Elektrik İdares1, şehrin elektri

ğinden başka her iki yakada ha vagazı istihs11,! 

eder ve Ş•.3b€kesi ile şehre tevzi eder. 

«Ayrıca; 500 metrelik tüneli, 100 araba
lık troleybüs araba1 arı ile ve 478 otobüs ile 
·şehir içi yolcu taşlma işlerini yapar (B.: · Tro-
leybüs; Otobüs; Tünel).». , 

İstanbul Ansiklopedisi bu notları · tevdi 
eden İ.E.T.T~ Umum Müdürlüğüne, ve o ma
kaamı olgun şahsiyeti ._ ile dolduran Safvet 
Gürtav'a burada teşekkürü bilmeyi bir vecibe 
sayar.· 

Yüksek Tevettürlü Elektril{ Kablolarının 

Boğazdan Geçiril.nıesi - S i l a h d a r a ğ a 
E 1 e k t r i k F a b r i k a s ı n d a n Üs
küdara ve Kadıköyüne ve o yakadaki sair yer
lere elektrik cereyanı vermek için Boğazın iki 
kıyısını uzun ve dayanıklı kablolarla bağlamak 
lazım gelmişdir ki bu kabloların Boğazın dibi
ne döşenmesi ilgi uyandırıcı safhalar arz eder. 

60 milimetre çapında ve 28,000 kilogram 
ağırlığındaki bu kalın kablo 2,5 metre boyunda 
ve 2 metre çapında bir makaraya sarılmış, bu 
makara demirden bir mihverle bir demir selipa 
ya oturtulmuş idi; frenleri ,sehpası ve mihveri 
ile bu makara - dolabın ağırlığı da 62($0 kilo
gram ıidi. 

Boğazın gaayet kuvvetli akıntıları, kab
lo döşeyecek vapurların, kablonun çözülmesi 
için çok ağır hareket etmeyi mecbur oldukla
rından, bir sahilden öbürüne müstakim, düm
düz bir hat takib etmelerine, ve kablonun Bo
ğazın dibine böylece döşenmesi ne büyük engel_ 
teşkil ediyordu. 

Akıntıların yönü ve kuvveti iyice tedkik 
edildi. Güvertesi kablonun çözülmesini idare 
ve ona nezaret edecek müteaddid memurları 

alabilecek büyüklükde bir gemiye kablo maka
ra - dolabını yerleştirdiler. Bu ameliyatı yap
mak için de Şirketi Hayriye Sahilbend adındaki 
araba vapuru seçildi (B.: Sahilbend Araba va
puru). Kablonun kabul edilen .hat dışına akıp 
kaymaması için, Boğaz akıntısına karşı bu _va
puru düz seyıir hattı üstünde tutucak kuvvetli 
bir romorkörün de yardımı sağlandı. 

Vapur kaptanları ile kablo döşemeye me
mur mühendisler arasında yapılan bir konfe
rans neticesinde kablo döşeme ameliyatı, -Bo
ğazda seyrü seferin en az ve Boğaz akıntısının 
da o nisbetde hafif olduğu bir vakitde, güneşin 
doğduğu sırada yapılmışdır. 

Vapurlar ön direklerine kablo döşeyen ge
milere mahsus sancaklar çekmişlerdi. Boğaz

dan geçmek isteyecek gemileri de, icab ederse 
durdurmak için sahilere işaretci memurlar kon- -
muşdu. 

Evvela geceleyin kablonun ucu, Boğazın 

Rumeli yakasında Arnavudköyünde bu iş için 
açılan kanala gaayet muhkem -suretde bağlan-
mışdı. _ 

Bcğazda deniz dibine iki kablo döşenmiş 
ı;>lup Anadolu yakasındaki köylerin elektrik ih-
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tiyacını, o tarihde, 1927 de, bu kabloların yal
nız Ôir da.nesi bile karşılamaya kafi geliyordu. 

Her biri 2500 metre uzunluğunda olan bu· 
kablolar Fran.sada Geumont kablo fabrikasın

da sureti mahsusada yaptınlmışdı. 

Her kablo, beheri bir çok kağıd tabakala
rı ile tecrid edilmiş 35 milimetre kare üç nakil
den mürekkebdir. Tecrid, gaayet ince bir alu
minyom tabakası ile örtülmüşdür. Böylece tec
rid edilen üç tel bir pamuk burraji ile muhafa
za edilmiş ve hepsi 3 - 4 milimetre kalınlığın
da bir kurşun zarf içine konmuşdur, bu da, 
kara sakızlı iplerden bir şilte ile armatürden 
muhfaaza edilmişdir. 

Kablo, havası tamamen boşaltılmış geniş 
bir adada yekpare olarak yapılmışdır. 

10.000 volt için yapılan kablo, yapılan tec
rübelerinde 1 saat müddetle 20.000 voltluk bir 
tevettüre; ve .3 dakika müddetle de 30.000 volta 
arz edilmiş ve dayanmış, • ancak 90.000 voltluk 
tevettüre mukavemet edememişdir. Son bir 
tecrübede kablo 35.000 voltluk bir tevettüre 
arz edilmiş, en küçük zayiata meydan verme
diği anlaşılmışdır. 

Kablo, heyecan içinde ve ancak 20 daki
ka gibi kısa bir zaman içinde başarı ile döşen
di. 

Birinci kablo 16 mayıs 1926 tarihinde Ar
navudköyü Burnu ile Vaniköy İskelesi arasın
da döşendi. 

Şimal kablosu d~nilen ikinci kablo da 29 
may;.s 1926 da Rumelihisan Mezarlığı Burnu 
ile Kandilli Burnu arasına döşendi. 

ELEKTRİKLİ TİREN - (B.: Tiren,· Ara 
Tirenleri) . 

ELEKTRİK SOKAGI - Kasımpaşada 
Çatme Mescid Mahallesinde Tozkoparan Cad
desi üzerinde bir aralık sokağın yeni konmuş 
adıdır; bir yanında beşer katlı 7 apartıman ile 
1 kasab dükkanı, öbür yanında da iki katlı bir 
elektrik muhavvile merkezi binası vardır, ki 
bu binanın üst katı mühendis lojmanıdır (Ma
yıs 1967). 

Hakkı 6ÖKTtİRK 

ELEKTRİK SOKAGI - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Fatih ~azasının Şehre

mini Nahiyesinin Veledikarabaş Mahallesi so-

kaklarından; Aynalı Bakkal Sokağı ile Mimar 
Kasım Caddesi arasında uzanır; Tiryakcı So
kağı ile dörtyol ağzı yaparak kesişir; Kürtler 
Sokağı, Yayla Caddesi, Karabaş Akarcası So
kağı, Tarsuslu Camii Sokağı ve Asmalı Aktar 
Sokağı ile kavuşakları vardır (1934 B.Ş.R. 

Pafta 10/68). 

Mimar Kasım Caddesi tarafından gelindi
ğine göre bir araba geçecek genişlikde paket 
taşı döşeli bir yol olup sağa sola kavisler çize
rek birer ikişer katlı ahşab ve kağir evler ara
sından geçer; bu arada Arakiyeci Cafer Çelebi 
Camii ile Çorlulu Ali Paşanın hayır eseri bir 
çeşme vardır; XWII. yüzyıl yapısı güzel bir 
eser olan çeşme kesme taş ve ince tuğladan ya
pılmış olub kemerli cebhesi mermerle · kaplan
mışdır; kendi lülesi battal edilmiş, kenarına 

takılan bir muslukdan terkos suyu akıtılmış.

dır. 

Mahale muhtarlığı- bu sokak üzerindedir; 
1 kahvehane, 1 bakkal, 2 marangoz, 1 radyo 
tamircisi vardır; kapu numaralan 1-31 ve 2~44 
dür (Haziran 1967). 

Hakkı GöKTORK 

ELEKTRİK TEKNİSYENLERİ DERNE
Gt (İstanbul) - 1965 de kurulmuş olup der
nek merkezi Cağaloğlunda Ş•aref endi Soka
ğında Esnaf Hanındadır; 507 sayılı küçük sa
natkarlar kanuna göre kurulmuş ilk kongresini 
17 mayıs 1966 da yapmışdır; radyo ve bobinaj 
teknisyenleri de derneğe dahildir. İstanbulda 
serbest iş hayatında çalışan tahminen üç bi
nin üstünde elektrik· teknisyeni vardır ve bu 
rakam her yıl artmaktadır; bu satırlann yazıl
dığı sırada, mayıs 1967, derneğin 699 üyesi 
bulunuyordu. Üyelerden 10 lira kaydiye ile 30 
- 150 lira arasında aidat alınır; dernek İstan
bul Esnaf ve Sanatkarlan Dernekleri Birliğine 
dahildir. 1967 de idare heyetind şu zatlar teş-
kil ediyordu: 

İsmail Hakkı Karabulut, başkan 
Ali Haydar Fono; ikinci başkan 
Hakkı İlhan; İkinci başkan 
İsmail Türksel; sekreter 
Mehıned Buldur; muhasib 
Necati Molder; üye 
Hasan Cankaya; üye 
Enver Aydan; üye 
Necati Yazgan; üye 

,. 

Hakkı 6ÖKTtİRK 
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ELEKTRONİK BEYİN - İstanbulun bü
yük derdlerinden biri olan günlük şehir trafi
ğinin elektronik beyin ile idare edileceği, 1967 
yılında bir şehir haberd olarak gazetelerde ya
yınlandı; ne dereceye kadar ciddi bir haberdi 
bilinmez, .fakat çağdaş büyük humorist Cafer 
Zorlu, bu haber üzerine Akbaba mizah mec
muasında şaheser karikatürlerinden birini ya
yınladı ki o karikatürü bu şehir kütüğüne al
dık. 

ELEMEK - Zamanımız pırpırıları agzına 

kadar gelmiş eski külhanbeyi argosu (B.: Kül
hanbeyi) ; · uygun bir yere çekip ba.zu, pençe 
kuvveti ile, ve bir kaç kişi üstüne çullanarak 
bir adamı soymak; aşağıdaki satırları R. E. 
Koçonuİı «Patrona Halil» isimli eserinden alı
yoruz: 

« (Bir salı günü şair Nedim ile Esircibaşı 
Muhsin _Çelebi_ Kağıdha.ne Çayırına gitmişler
dir. Çayırda iki gene külhanbeyi güreşmekde 
ve bir kaç külhanbeyi de onları seyretmekte
dir) Nedim ile Muhsin Çelebi kahveden kalkıp 
güreşen gencleri yakından seyre gittiler. Kül
hanbeyleri bir şeyler konuşmuş, anlamamışlar
dı. Biri: 

- Hindileri eleyelim (Abdalları üstlerine 
çullanıp soyalım) deniişdi; öbürü de: 

- Makas bre! .. Hatem akrepi (Sus bre!. 
vezir casusu bunlar!.) cevabım vermişdi ... » 
(B.: Ktilhan Beyleri). 

ELENt (Burunsuz) - 1880 ile 1900 ara
sında Galatada Kuledibinde umumhaneci bir 
rum karısı; Boğaziçinde Y eniköyde bir kayık
cının kızı iken çocuk sayılacak yaşda fuhuş 
girdabına düşürülmüş, bütün genetiği curcuna
lı bir zillet içinde geçmiş; hayta güruhundan 
kıskanç bir aşıkı tarafından burnu kesildikden 
bir müddet sonra da kendisine acıyan diğer bir 

. dostunun yardımı ile Kuledibindeki evi açarak 
mama olmuşdu. Pek çok kızı ve mürahik gen
d kötü yola sürüklemiş, 1905 de kötü yola sU
rüklediği Pandeli adındaki bir gencin babası 
olan bir bağçıvan tarafından kuşakla boğula
rak öldürülmüşdür (B.: Despina, Kara, cild 8, 
sayfa 4518; İstefo, Kalpazan Yamağı; Kasti, 
Kartallı Bağçıvan). 

ELEN1 (Çıplak) - (B.: Despina, Kara, 
cild 8, sayfa 4518). 

ELE.Ni (Güzel) - (B.: Güzel Eleni). 

ELENİ (Kuruçeşmeli Banker Kızı) 
· Geçen asır sonlarında yaşamış 7.engin ve gu
zel bir runi kızı; devrin kalender halk şairi Üs
küdarlı Aşık Razi tarafından bir manzume ile 
övülmüşdür: 

Banker Andonun kızı Eleni bir içim su 
Gül . sünbül yisemeni utandırır kokusu 

Beyzade pırpı,ndan urum oğlanlarının 
Kaçıyor onun için geceleri uykusu 

Elektronik Beyin karikatürde 
(Karikatür: Caf1 Akbaba, .1967) 
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Gel sor kızın kendine vurgunlarmın şahı 
Kayıkcı Pandelmin zenine Alekosu 

Dwnan duman bzyıklar söğü.'d. yaprağı perçem 
Gümüş topuklar ile Bı'~kının apikosu 

Nikaabı lücabını çokdan atmış yüzünden 
Çatlamış ar daman kimseden yok korkusu 

Banker kızıyla vermiş ınercimeği fırı,na 

Herkesin ağzındadır maceranın fiskosu 

. Hasır üstünde yatub lh:iink'ar rüyası gören 
Çıplak oğlana vurdu muhabbet piyangosu 

Kayıkçı Pandelinin hissesine diişen de 
Pençesinden şorolo kaçınna fiyaskosu 

Başını taşdan taşa vursun divane gibi 
Avucunu yalayub içsin mai Terkosu 

Tarih 

Eleni banker kızı Aleko bıçkın kopuk 
Dillere destan oldu bu aşkın teranesi 

Kayıkhane çıplağı, oğlana açdı kucak 
Kuruçeşınede saray gibi banker hanesi 

Kız ·şampanya içirdi. kayıkçı palazına 
Düz rakıyı vermezken köyün üç meyhanesi 

Yalın ayak pırpırı şorolo parmağına 
Takıldı gül yüzüğün belki en şahanesi 

Geldi papas söyledi çöp çatarken tarihi 
«Vardı bank.ter 1azına kayıkçı zeninesi» 

1221 + 66 (papas) = 1287 (M. 1870 - 1871) 

ELENİ (Madam) - İkinci Sultan Ab
dülhamid devrinde sarayın kadın terzisi bir 
rum sanatkarı; hayatı hakkında bilgi edinile-
medi. · 

Bibi.: H. Y. Şehsüvaroğlu, Not. 

ELENİ (Şarabcı) - Üçfuıcü Sultan Selim 
zamanındaki içki yasağında kaçak şarab sa
tan bir rum karısı; bir kadın ortağı ile birlık
de CibaJi Kapusu dışında şarab imalathanesi 
haline koydukları Vafri adındaki bir rumun 
evlııde hicri 1206 (M. 1791 - 1792) suç üstiin
de yakalanmış, suç ortakları ile birlikde sür-
gün edlimişdir. 

Bibi.: Bursa Şer'!: Mahkemesi sicil defteri. 

ELENİ HANIM -,- Geçen asır sonlarında 
yaşamış tuluat tiyatrosu aktrislerinden ve 
meşhur kantoculardan (dansöz - şantözler-

den); hayatı hakkında bilgi edinilemedi. Tek 
başına kanto söylemede beceriksiz . olduğu itin 
sahneye daima aktör Yervant ile birlikde dü
ettoya çıkardı. Üdi Şamlı Selimin Kanto Mec
muasında «Kahkaha>>, «Tiktak», «Zevk», «Fi
lorina», «Mezad», «Merhamet» ve «Topal» 
isimleri ile yedi düettosu kayıdlıdır. Emsalinin 
çoğu gibi bayağı, ava.mi sözleri de kendisinin 
edebi kıymeti olmayan, o tiyatroların ekseri
yeti ayak takımından ve göbek seyrine gelmiş 
ayak takımından seyircileri güldürmüş, oyala
mış eserlerdir. 

. Tiktak Düettosu 

Yervant - Bu ne ·hazin curcuna 

Eleni - Merhametsiz bi vefa 
Aldatdı,n sen beni hayfa .. 

Yervant - Alırım seni sürersin safi 

Eleni - Beni bırakıp gitme · 
Yüreğimi inçitme . 

Yervant - Alıp da bir kaçsam 
Yüreğim çarpar 
Tik tik tak tak 

Eleni - Babam duyma.sın 
Beni görmesin 
Yüreğim ıçarparak · 
Tik tik tik tak tak! .. 

ELENİ HANIM (Küçük) - Geçen asır 

sonlarında yaşamış tuluat tiyatrosu aktrisle
rinden ve meşhur kantoculardan (dansöz -
şantözlerden); hayatı hakkında bilgi edinile
medi. Üdi Şamlı Selimin Kanto Mecnıuasında 
«Penbeli», «Acem», «Küplü» (2 kanto),· «Fi
gan» (2 kanto), «Bahar», «Aşak», «Efe» (5 
kanto), «Todi» (2 kanto), <<Çingene» (5 kan
to), «Hora», «Trampet», «Göz», «Rüya~; «Şi-

. ve», «Felek», «Kabak», «Gemici>>, «Dünbeletç», 
«Ah», ve «Sevda» isimli 31 kantosu ile «iim
nastik»,. «Trambol», «Ses», «Nevazil» ve «Ço
ban» isimli 5 düettosu kayıdlıdır; ilk dördünü 

. aktör Yervant ile ve sonuncusu Çobanı aktör 
Aşot ile söylerdi. Emsalinin · çoğu gibi bayağı, 
ava.mi sözleri de kendisinin, ebedi kıymetden 
mahrum, fakat o tiyatroların ekseriyeti ayak 

. takımından seyircilerini hoşnud etmiş, oyala
mış eserlerdir. Küçük Eleni Hamın aynı sah
nenin sanatkarlarından bir adaşından azıcık 
daha körpe, azıcık daha işveli cilveli olduğu 

için kantocı,ı,lukda zamanının çok alkış topfa-
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mış yosmalarından olmuşdu; şanında bir de 
türkü yapılmışdır: 

Ah Elem Eleni yosma Küçük Eleni 
Alına gece odana benden gayri geleni 
BM& çorab alayını 
Şılar şılor ipekti 
Pencerenden dalayım 
Uzat o nazik eli · 

Eleiıimin kokusu gül yasemen menekşe 
Küplüde rakı içdim aşkına şişe şişe 
Sana şapka alayım 
Kordelib . çiçekli 
s~ baflayayım 
Saçından çifte teli 

Elenimiıı yatalı kuş tüyünden . atlasdan 
~ kaatil içirlr yosmam bir gümüş tasdan 
Sana fistan alayım 
Kadifeden taftadan 
Kotsan çı,kmam dl.şan 
.EQ azı üç hartadan 

Elenimiıı koynunda tez. oluyor sabahlar 
Nazlı fettan yosmamın boynunda hep günihlar 
Sana pabuç alayım 
Ba!cıklan sırına.dan 
Haşre · k~r kalayım 
Ben koynunda doymadan 

Şamlı Selimin mecmuasından bir kaç kan
tosunu örne~ olarak alıyoruz: 

Uşşak Dünbelek Kantosu 

Çalsın davul dünbelek ile zuma 
Göz süzerek oynarım. ben sana 
Niçin durdun Yorgi niçin . 
Çal bir daha bir daha 
Haydi Kirkor çalsana 
Gücenirim beit sana 
Danlınm ben sana 
Kanto söylerim hem raks ederim 
Be nsana ah ben sana 
Çalsana çalsana 

* 
Mahur Gemici Kantosu 

Coşkundur dalgalar 
Cessur tayfalaı-
Şar:ab içerler 
Cessur tayfalar 
Daima güler oynarlar 
Tayfalar hep birden sıya çekerler 
Haydi hopla çözülsün ipler 
Sıyaniola bizim gem.i 
Hayam.cila bizim gem.&. 

* 

Suzinak Çingene Kantosu 

Zibo aynalı zuma ~alar 
İbo çergede funda bağlar 
Kızlar çayırda oynar 
Ey Şıngıl şmgı,t şıngıldam 
Şıngıl şıngıl şıngıl 

Şıngıl şıngıl şıngıldam 

ELENİ ŞARKISI - Geçen asır son~anıı
da Galata meyhane ve umumhanelerinde cur
cunalı içki alemlerinde mutlaka söylenir rum
ca bir şarkıdır; metnini elde edemedik; Ahmed 
Rasimin «Fuhşi Atik» isimli ölmez eserinde 
yarı tür.kçe olan nekara tına rastladık: 

Sevdim seni ah!., nasepu Elenı 
Mazi mazi matis kaymeni ... 

EL FENERLERİ - İstanbul sokakları

nın .sokak fenerleri ile aydınlatılmadığı devir
lerde gece sokağa çıkanlar el fenerleri ile çı-

Köşklü elinde muşamba el feneri 
(Resim: Bülend Şeren) 
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karlar idi, ve gece fen ersiz sokağa çıkmak ya
sakdı. Fenersiz dolaşanlar uygunsuz, hırsız 

güruhundan sayılır, yakalandıkları zaman kol
luklarda (karakollarda) dayak yerler, sabıka
lı takımından işe zindana atılıriardı. Mahalle 
Bekçileri fener le dolaşırlar, gece yangınlarını 
halka ve tulumbacıılara haber veren Köşklüler 
ellerinde bir fenerle koşarlar, Tulumbacılar da 
geçe yangınlarına giderken takımın en önünde 
bir fenerci koşdururlardı (B.: Köşklü; Fener
ci; Tulumbacılar). Oami ve mescidlere yatsı 

namazına gidenler de el fenerleri ile gidip ge
lirlerdi. 

El fenerleri başlıca üç çeşid idi: 
1 - Deri fenerler; çeşidli büyüklükde, ya

rı şeffaflaştırılmış ince deriden ustuvane (si
lindir) şeklinde ve körüklü olarak yapılırdı; 
daire şeklinde olan alt ve üst kısımları da ma
deni; dökme pirinçden _yapılırdı; üst kısmının 
ortasında yine daire şeklinde bir ha va deliği 

ve bu deliğin icabında kapanan bir kapağı ·var
dı; üst tarafında bir de madeni · çenber sapı 

vardı; büyüklüğüne göre tek mumlu, çift mum
lu, üç mumlu fenerler olurdu; en büyük deri 
fenerler de tulumbacı fenerleri idi. Bu fener
ler kullanılmadığı zaman mumu alınır, körük 
bastırılır, fener bir kurs (disk) şeklinde top
lanırdı. Kibar konaklarının deri el fenerleri 
içinde, madeni kısımları süslü, nakışlı yapıi
mış sanat eserlerine rastlanırdı. 

Deri fenerlere halk ağzında önceleri «İş
ken be Fener» denilirdi; aşağıdaki beyit XVIII. 
yüzyıl şairl~rinden Sabit'indir: 

Elde İşkembe Fener, arkada Zenbili Sahur 
Gece vak\tinde şikembireler,indir seyran 

Sonraları deri fenerlere «Muşamba Fe
ner» denilir oldu. Bu fenerlerin en küçüklerine 

. de «Zampara Feneri» denilirdi. Baskın tehli
kesini göze alarak bir nazenin hanımla cümbü
şe giden çapkın, gece fen ersiz dolaşmak yasak 
olduğu için eline küçücük bir fener olarak yola 
çıkar, hanımın evine yaklaşınca fenerini bir 
püf demeyle söndürür ve karanlıkda aralanan 
kapudan içeri girerdi. 

2 - Camlı teneke fenerler; dört köşeli ve 
dört yanı camlı olarak yapılırdı; kare şeklin
de olan üst kısmında dairevi bir ha va deliği, 

bu deliğin etrafında, 3-4 parmak boyunda üs
tüvani bir bilezik, onun üstünde mahruti bir 

kü:lahcık, külahcığın üstünde de feneri tutacak 
bir halka vardı. İçine mum_ dikilip yakıhrdı. 
Petrol lambalan yayıldıkdan sonr~ «İdare lam
bası» yahud «İdare kandili» denilen küçücük 
lambalar da konmaya başlandı. Bu el fenerleri 

· hala yapılır, satılır, İstanbulda pek rastlanma..; 
sa bile memleketimizin pek çok yerinde kulla
nılmaktadır. 

3 - Kağıd fenerler; bir deri fener ve cam
lı teneke fener tedariki ayak takımına külfetli 
geldiğinden, onlar mahalle bakkallarında bile 
satılan kağıd el fenerlerini kullan~rlardı; bu 
fenerler de ya deri fenerler şeklinde, yahud y1-
ne körüklü olarak karpuz şeklinde yapılır ve 
ince telden bir sapla taşınırdı; dikkatle kullan
ması lazım gelirdi, mum devrilir ise tutuşur, 
yanardı, hatta taşıyanın elini, esvabını bile ya
kabilirdi. -

Balıkhane nazırı Ali Riza Bey «Onüçüncü 
asri hicride İstanbul Hayatı» başlığı altında 
yayınladığı makaalelerden birinde şu fıltrayı 
naklediyor: 

«Bir de kağıd fenerler vardı ki kolaylıkla 
tedarik edildiğinden halkın ekseri onlarla ge
zerlerdi. Fakat (haylaz) mahalle çocukları ge
celeri fener · kapmak için yolculara pusu_ ku
rardı, şöyle ki bir kaçı sokakların köşe başla
rına gizlenirler, içlerinden biri meydanda ge
zip bir kağıd fenerlinin geldiğini gördüğünde 

o adamı yukardan aşağı süzer, dalgınca biri 
ise mesela Üzüm diye bağırarak işaret verir, 
hemen pusudan bir çocuk çıkıp adamın arka
sından yavaş yavaş yanaşıp feneri ya yakar, 
ya patlatır, yahud kapar kaçardı. Fenerli adam 
azılıca biriyse gözcü Fındık diye işaret verir, 
kimse -pusudan çıkmazdı. Ekseri yolcular gece 
rnkakda bir çocuk gördükleri zaman kendileri
ni toplayıp etrafına bakınır, ve fenerini bir 
eliyle halkasından, diğer eliyle de dibinden tfü 
tup önüne alır, muhafaza etmeye mecbur olur
du. Bir Ramazan gecesi Fatih Camii civarında 
zabtiye kolu fenersiz bir adam yakalamış. A
dam halini ifade ile fenerinin çocuklar tara
fından kapıldığını anlattı. Kol ile birlikde ora
ya gidildi, çocuklar zabtiyeleri görünce her 
biri bir tarafa kaçdılar, adamın mazereti ka
bul edildi ve yanına_ bir zabtiye neferi katıla

rak evine gönderildi». 
Kibar konak!arın<;la ~ündQzden ~elip d~ 
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geç. vakte kadar alakonulmuş misafirler evle- sonra yanına gelen küçük kardeşi yüksek mü
rine, bir fenerci uşak katılarak gönderilirdi; hendis Hüseyin Cahid Elginkanla bir ortakii:k 
buna da «fener çekmek» denilirdi. Aşağıdaki · kurarak yapı müteahhidliğine başladılar (B. :· 
kıt'a, divan edebiyatının son büyük şairlerin-!' Elginkan, Hüseyin Cahid) ; bir yandan da tes
den Tahirül mevlevi (Tahir Olgun) tarafından · hin tesisi işini hem Ankarada hem de memle
gençliğinde genç ve güzel bir fenerci uşak şa- ketin muhtelif yerlerinde devam ettirdiler. Bu 
nında yazılmışdır: (B.: Cemil, Meş'alkeş). arada İller Bankasına içme suyu tesisleri, ka

Bir Fener Çekene 

İn'ikisı ta.bi nıhsannla ey kudsi fürôğ 
Ateş ender ateş oldum ateş ender ateşim 
Tibi:şi ahım yeter söndür o şem'i bi feri 
Şfileye hacet mi var ey dilber meş'alkeşim 

ELGİNKAN (Ekrem) - İş adamı, fab: 
rikatör, yüksek mühendis; 1924 de İzmirde 

doğdu; tüccardan Ruscuklu Necibzade Ahmed 
Beyin oğludur, annesi İzmir tüccarlarından 
Manisalı Mehmed Beyin (Özsaruhan) kızı 
Ümmehan Hanımdır, bu satırların yazıldığı sı-

. rada, 1967, hayatda idiler ve İstanbulda yer
leşmiş, oğulları Ekrem Elginkanla birlikde 
oturmakda· ve aynı soyadım ta.şımakda idiler. 

İlk ve orta tahsilini İzmirde yapdı; İstan
bulda Teknik Üniversitede okudu, 1948 de bu 
üniversitenin Makina Fakültesinden yüksek 
mühendis diploması ttldı, ve askerlik görevini 
yapdıkdan sonra şahsi teşebbüsie iş hayatına 
atıldı. Baba ve ana tarafından varlıklı ailenin 
evladı olarak elindeki imkanla Ankarada tes
hin tesisleri kurmaya; başla,dı, kısa bir zamaıi 

Ekrem. Elginkan 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 

ra yollarına yol, Devlet su işlerine aid yol, ôa
raj, P.T.T. İdaresine aid kuranportör ve rad
yoling biria ve yol inşaatını yapdılar. Bunlar 
büyüklü küçüklü ikiyüzelli iş yeridir. 

1955 de Elginkan Kolektif Şirketini· kur
dular; bu şirket geniş bir makina parkına sa
hib büyük bir müteahhid firma olarak çalışma• 
ya başlayınca evvela teshin tesisciliğinden çe
kildiler. Buna mukaabil, 1957 de «E.C.A. Pres
döküm Sanayii Şirketi»ıii kurdular ve İstanbul
da Maltepe ile Kartal arasında büyük bir .Pres 
döküm Fabrikasının temelini attılar (B.: E. 
C. A. Presdöküm Cilt 9, Sayfa 482) . 

Yine 1957 yılında Ankarada Elginler İnşaat 
Limited Şirketi ·ne . Elsel İnşaat Limited Şir
ketini kurdular ve bütün teahhüd işlerini bu 
şirketlerde topladılar; evvelce kurulmuş El
ginkan Kollektif Şirketin( finansman işleriyle 
meşgul bir şirket haline g~tirdiler. 

Elginler İnşaat Limited Şirketinin kendi 
büyük makina parkındaki makinalann tamir 
ve reviziyonu için tesis edilen tamir atöliyesi, 
kısa bir zaman sonra, 1963 de İstanbulda Ce
vizli - Kartal arasında «Elginler İnşaat Maki~ 
naları ve Nakil Vasıtaları Fabrikasının temeli 
oldu (B.: Elginler İnşaat Makinaları ve Nakil 
Vasıtaları Fabrikası). 

Elginler İnşaat Ltd. Şfrketi bir anoriii:n 
şirket halinde esas faaliyet konusu fabrikacı

lığa intikal edince, Elginler Fabrikası ve E.C:A. 
Presdöküm A.Ş. ve Presdöküm Fabrikası da . 
tstanbulda olduğu için, Elginler İnşaat Ltd. 
Şirketinin çalışın~ merkezi de Ankaradan İs
tanbula nakledildi ve böylece Elginkan Ailesi 
tstanbulda yerleşdi. 

Elginkanların bütün şirketlerinin kuruluş, 
-:,;evk ve idaresinde Ekrem ve Cahid Elginkan 
kardeşler daima beraber çalışdılar; Ekrem El
ginkan daha ziyade teknik sevk ve idare ile 
meşgul oldu, şirketlerin diğer işlerini Cahid El
ginkan gördü. Fakat her hususda daima müş
terek kararlarla işleri yürüttüler. İkisi de ev
lenmediler, ticaret hayatından tamamen çekilen 
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babalarını ve aıialarını yanlarına alarak bir
likde yaşarlar iken Cahid Elginkanın bir der.iz 
kazasında gene yaşında vefatı aileye ağır bir · 
manevi darbe oldu, bilhassa Ekrem Elginkan 
bu ölümle hem sevgili bir kardeş, hem de hef 
hususda tamamen anlaşdığı iş arkadaşını kay
betmiş oldu, ve biitün işler Ekrem Elginkanın 
üzerinde · toplandı. 

Bu aile şirketlerinin hissedarlan ,halen Ek
rem Bey, babası Ahmed Bey ve annesi Ünmıe
han Hanımdır. Elginler İnşaat Anoninı Şfrke
ti diğer aile şirketlerinin ortağıdır ve fiilen bir 
holding şirket vazifesi görmektedir; bu clurüin 
1967 yılı · sonlarında değişmiş, Elginler İnşaat 
Anonim Şirketinin adı değiştirilmiş, «Elgin
ler Holding Anonim Şti.» unvanını almışdır, 
ve bütün şirketler bu holding şirkete bağlan
mışdır. Bu aile şirketlerinin içinde en büyüğU 
E.C.A. Presdöküm Sanayi Şirketidir. 

Bu büyük şirket de kendi bünyesinden 
Eltor Torna Sanayii Şirketini, Ar Ticaret Şir
ketini, Elmor Ticaret ve Mümessillik Şirketim, 
Elsat Sınai Maddeler Satın Alma Şirketini, ve 
Maltepede büyük bir Sanayi Çarşısını yarat• 
mışdır. 

Sanayi çarşısında halen 11 atöliye vardır, 
ve artdırılması düşünülüyor. Bu dükkanlarda 
fabrika mevzuu ile ilgili bazı yardımcı faali
yetler küçük müteşebbisler tarafından yapıl
maktadır. Ezcümle torna, tesviyer boya, kay
nak işleri gibi mevzufarda çalışılıyor. 

ELGİNKAN (Hüseyin Cahid) - İş ada
mı, fabrikatör, yüksek .mühendis; 1927 de İz
mirde doğdu; tüccardan Ruscuklu Necibzade 
Ahmed Bey ile İzmir tüccar ve eşrafından Ma
nisalı Mehmed Fevzi Beyin kızı Ommehan (Öz
saruhan) Hanımın oğlu, ve iş adamı fabrikatör 
yüksek mühendis Ekrem Elginkaiun küçük 
kardeşidir. İlk ve orta tahsilini İzmirde yapdı 
tstanbulda Teknik Üniversitede okudu ve 1951 
de bu üniversitenin İnşaat Fakültesinden dip
loma . aldı. Askerlik görevini yapdıkdan sonra 
kısa bir müddet bir inşaat firmasının kontrol 
mühendisliğini yapdı, sonra Ankarada büyük 
kardeşi Ekrem Elginkanın yanında iş hayatı

na atıldı, ve vefatına kadar ağabeyinden ayrıl
madı, onun kıymetli bir ortağı oldu (B.: Elgin
kan, Ekrem; E.d.A. Presdöküm Sanayii Ano-

nim Şirketi ve Fabrikası; Elginler İnşaat Ma.
kinaları ve Nakil Vasıtalan Fabrikası). Evlen
memişdi. 

4 Ağustos 1965 Çarşanba günü sabahı Kil
yosda yüzmek için girdiği denizde asabi bir 
kriz neticesi .vefat etti, ölümünde 38 yaşında 
idi; aşağıdaki satırları günün gazetelerinden 
alıyoruz: 

«,. . fazla çalışdığı için yorulan ve yorgun
luğunu denizde gidermek isteyen iş adamı ve 
fabrikatör yüksek mühendis Cahid Elginkan 
Kilyosda sabah saat 7 de denize girmiş ve bir 
müddet yüzmüşdür, sonra kaybolmuşdur. Gene 
iş adamının denize girdiğini görenler denizin 
fırtınalı olduğunu, büyük bir dalganın Cahid 
Elginkanı Karadenize doğru sürüklediğini an
l~tmışlardır. Facianın şahidleri faciayı gene 
mühendisin İstanbulda Kervansaray Apartı
manında oturan ailesine bildirmişlerdir. Cahid 
Elginkanın cesedi ancak perşenbe güiıü Kilyos 
civarında sa.hile yakın bir yerde bulunmuşdur. 
Dindar bir ailenin çocuğu olan gene mühendis 
sig~ra içmez ve içki kullanmazdı, gece hayatı 
yokdu, bütün zamanını büyük kardeşi Ekrem 
Elginkanla bir~ikde iş hayatımda geçirmekte 
idi, ve çok iyi yüzme çok iyi ata biner, dağcı
lığı sever bir sportmen idi. Yabancı dil olarak 
da Fransızca bilirdi...». 

Kabri Zinciriikuyudaki Asri. Mezarhkta-

Hüseyin · Cahid Elginkan 
(Res~:. Sabiha Bozcalı} 
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dır; kardeşiyle birlikde kurduğu bütün şirket 

müesseselerin ihtiram köşelerinde fotoğrafları 
asılmışdır. Çok gene yaşında ölümü Türkiye
nin özel teşebbüse dayanan iş hayatında ve 
sanayi hayatında büyük kayıb olmuşdur. 

ELGİNLER İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ 
VE ELGİNKAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKE
Tİ - (B.: Elginkan, Ekrem). 

ELGİNLER İNŞAAT MAKİNELERİ VE . 
NAKİL VASITALARI FABRİKASI - Temeli 
1957 de Ankarada Elginler İnşaat Limited 
Şirketi tarafından kendi makina parkındaki 

makinaların tamir ve reviziyonu için bir tamir 
atöliyesi olarak atılmışdı. Bu atöliye kısa za
manda siparişler alan işinde muvaffak olmuş 

bir müessese haline geldi. O zamana kadar 
memle~ete dışardan getirtilen eleme yıkama 
makinaları, damperler gibi muhtelif inşaat ma
kinalarını yerli olarak imal edip satmaya baş
ladı. Bunun üzerinedir ki Elginler İnşaat Linil
.ted Şirketi 1963 de İstanbulda Maltepede Ce
v~zlide Gülsuyu mevkiinde inşaat makfuaları 

ve nakil vasıtaları imal etmek üzere bir fabri
ka kurmaya başladı ve bu fabrika «Elginier 
İnşaat Makinaları ve Nakil Vasıtaları Fabri
kası>> adı ile 1964 yılında faaliyete geçdi. 

O yıl içinde bu fabrikanın imalatı bir ga
zete ilanında şöylece sıralanmışdır: «Frigori
fik treylerler, kapalı vanlar, low-bed ve düz 
platform treylerler, akaryakıt tankerleri, dam
perler, lastik tekerlekli silindirler, keçi ayak
ları, kum - çakıl yıkama eleme tesisleri, elek-

ler, bandlı konveyörler, taş kırma ve eleme te
sisleri». 

1965 de memleketimizde büyük montaj 
fabrikaları kurulmaya . başlayınca, Elginler 
Fabrikasında frigorifik treyler, damperli kam
yon ve treyler imalatında çok büyük sermaye 
yatırımlarına ihtiyac görülmüş, bu durum kar
şısında da yeni bir mali organizasyona gidil
mişdir. Sermayesi 25 milyon Türk lirasına 

yükselen «Otoyol Şirketi» kurulmuş, Elginler 
Fabrikası bu yeni şirkete devredilmişdir. Ha
len Koç Holding, Akbank ve diğer firmalarla 
birlikde Elginler .İnşaat Şirketi de yeni kuru
lan Otoyol Sanayi Türk Anonim Şirketinin bir 
ortağıdır ve Cevizlideki fabrika 1966 yılı başın
dan beri bu yeni şirket adına çalışmaktadır 

(B.: Elginkan, Ekrem; Elginkan, Hüseyin Ca
hid; E.C.A. Presdöküm Sanayii Anonim Şirke
ti ve Fabrikası). 

ELGİZ (Bahaeddin) - «Gemi makinala
rı yüksek mühendisi; 1908 de İstanbulda doğ
du; babasının adı Şükrü Bey, annesinin adı 

Sadberk Hanımdır; Şehid Niyazi Numune Mek~ 
tebinde (1919), İstanbul Sultanisinde (1921), 
Heybeliada Bahriye Mektebinde (1927) okudu; 
1937 de Berlin Technische Hochschule'yi bitir
di, Denizbankda (1938), Devlet Deniz Yolİa
rında (1939) çalışdı, 1952 de Den~ilik Ban
kası işletme mühendisi oldu, ayni müessesed;1 
baş mühendis, Şehir Hatları Müdürü, Tersa
neler Grup Müdürü, Den.iz Yolları İşletmesi 
Miidürü oldu; ek vazife olarak Yıldız Teknik 

Cevizlide Gülsuyu mev künde Elginler Fabrikası 
(Resim: Fabrika kataloğundan) · 
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Okulu ile Yüksek Denizcilik Okulunda mual
limlik yapdı (1940 - 1950). Türk Denizcilik 
Cemiyeti ile Kasımpaşa Gençlik Kulübü üyesi
dir; klasik batı müziğini sever ve bir plak ko
leksiyonu vardır; amatör olarak fotoğrafcılık
la meşgul olmuşdur; deniz sporlarını ve atle
tizmi sever. Almanca, İtalyanca bilir. Bayan 
Müzdan (Kulaksızoğlu) ile evlidir, Can adında 
(doğumu 1950) bir evladlan vardır. Muhtelif 
mesleki proeleri, bu arada yeni bir gemi inşa 
tersanesi projesi vardır» (Kim Kimdir· Ansik
lopedisi, 1962). 

ELGÜN (Nakiye) - Fikir ve toplum ha
yatında, ve bilhassa kadın haklarını Icoruina 
yolunda yazıları ve faaliyetleri ile tanınmış bir 
sima; şapka inkilabmda İstanbulda. şapka . ile 
sokağa. çıkan ilk Türk - müslüman kadın; 1882 
de. tstanbulda doğdu; Sivaslı Gedikoğulların
dan Mehmed Ali Efendinin kızıdır; İstanbul 
Darülmualimat'ında (Kız Öğretmen Okulun
da) okudu, 1901 de diploma alarak muallimlik 
mesleğine girdi, ve ilk vazifesi Darülmualli
matda türkçe ve edebiyat muallimliği oldu; 
1908 de meşrutiyetin ilanı üzerine İstanbul 
Kız İdadisine müdür oldu; bu idadinin yatılı 
okula çevrilmesinde Maarif Nezareti ile fikir 
ayrılığına düşerek vazifesinden istifa etti, Ev
kaf Nezareti hizmetine geçerek bir müddet Va
kıf mekteblerin idare ve programların ıslah iş
leri ile uğraşdı, sonra özel olarak kurulan Fey
ziye Mektebine müdür oldu; Cumhuriyetin ila
nından sonra tekrar Maarif Vekaleti hizmetine 
geçerek İsta:nbul Kız Lisesi müdürlüğüne tayin 
edildi. 

Bir tarafdan asıl mesleği yolunda çalışır 

iken toplum hayatmda da hizmete koşmakdan 
çekinmemiş, Türk Ocağında, Hilali Ahmerde 
(Kızılayda), Tayyare Cemiyetinde (Hava Ku- · 
rumundal, Haikevinde çalışmış, bu kurumların 
idare heyetlerinde bulu:ı;ımuş, büyük ve fedaka
ra.ne hizmetinden ötürü Türk Hava Kurumu 
tarafından altın madalya ile taltif edilmişdi. 

1930 da Türk kadınına Belediye Meclisi ve 
Vilayet Umumi Meclisi seçimlerine katılma \re 
bu iki meclise üye olarak seçilme haklarının 
tanınması üzerine yapılan seçimde İstanbul Vi.; 
la.yeti Umumi· Meclisine·· üye olarak girdi, ve 
beş sene daimi encümende çalışdı, 1935 de de 
kadınlar i~in milletvekili olma hakkını sağla-

-----------------

yan kanun çıkınca, Oumhuriyet Halk Partisi 
adayı olarak Erzurumdan mebus seçildi, ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisine giren ilk Türk 
kadınlarından biri oldu. Mebus oldukdan son
rada toplum hayatındaki faaliyetine devam et
ti, Çocuk Esirgeme Kurumunda merkez idare 
heyeti üyeliği yapdı, Topkapu Fakirlere Yar
dım Kurumu başkanlığında bulundu; Maarif 
Vekaleti tarafından bir fazilet mükafatı ile 
taltif edildi.· 

Nakiye Elgün'ün hal tercemesinde büyük 
hatıralardan biri de, Birinci Cihan Harbi mü
tarekesinin karanlık yıllarında İzmirin Yunan
lılar tarafından işgaaliıii protesto için yapılan 
Sultanahmed mitinginde kadın hatiblerden bi
ri olmasıdır (B.: Sultanahmed Mitingi). 

Dört devre mebusluk yapdıkdan sonra in
ziva. çekildi, tek işi Topkapu Fakirleri Koruma 
Cemiyetinde çalışmak oldu, ve 1954 de 72 ya
şında vefat etti. 

ELHAMRA, ALILUUJRA. - 1880 ile 1900 
arasında Beyoğlunun sazlı sözlü ve içkili gece 
eğlence yerlerinden biri. İstanbulda yaşar 
frenklerin (Avrupalıların), onların yaşayışına 

özenir gayri müslim azınlıklar ile alaf ranga.lık 
iddiasında Türk genclerinin devam ettiği bir 
yer idi. Yerini kesin olarak tesbit edemedik, o 
zamanlar Caddei Kebir adını taşıyan İstiklal 
Caddesi üzerinde bulunması lazımdır; Ahmed 
Midh~t Efendi 1302 (M. 1884 - 1885) de ya
yınladığı «Bahtiyarlık» adındaki uzun hikaye
sinde (B.: Bahtiyarlık, cild 4, sayfa 1880) El
hamra.'dan istanbulda iş tutmuş bir Fransız 
şarkıcı kızı dolayısı ile bahsediyor: « ... Finet, 
cihanı Elhamraya celbeden bir ha.nende kız. 

İlk şöhl'.etini Rizet adı ile Flam'da kazanmışdı 
(B.: Flam), o parlaklık halkın bıkkınlığı ile 
gölgelenince Elhamra'nın binlerce gaz şu.leleri 

· arasında bir daha parlamak için Elhamra'ya 
sığınmışdı ... ». · · ·· -

O devrin ünlü halk şairi Üsküdarlı Atık 
Razi'nin bir Rum garson için yazdığı bir man

. zilmede de Elhamra'nın adı geçmektedir: 
~_;;z---.· 
~ · Haber ver.sin efendim duyanlar duymayana 

Değişmem Fransıza, ~na, İtalyana 
Elhamra dedikleri mahud kafeşantanda 
Bütün kızlar bir yana garson Eftim bir yaiıa · 

İspanyol rakkaasesi diye ittiler takdim 
Geçen gece sahneye laz olup çıkdı Etfim 
O ne oyun o ne ses hayran oldwn efendim 
Rastlamadım Karmeni böyle hoş oynayana 
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1896 senesi şubatında da bir zabıta vak'asına 
adı karışmışdır, aşağıdaki satırları Servet Ga
zetesinden alıyoruz: «Elha~ada u~klardan 
olub geçenlerde kendisini tavana asmak sure
tiyle intihar eden Pandeli namındaki delikan
lının mezkur kafeşantanda oyuncu ve şarkıcı 
Alman kızına taaşşuk ile kızdan yüz bulama
yub kara sevda getirdiği söylenmektedir». 

ELIIAMRA HANI - Beyoğlunda İstiklal 
Caddesinde, bu caddenin Tünel ile Galatasara
yı arasındaki kısmında, Tünel tarafından ge
lindiğine göre sol _koldadır; biri asma kat ol
mak üzere beş katlı kağir bir handır; her kat
da 8 ve asma katda 20 oda olmak üzere cem'an 
52 odalıdır, asansörü vardır. Birinci Cihan Har
binden sorira, 1920 - 1922 arasında inşa edil
miş, mimari zevkince· arabesk motiflerle tez
yin edildiği için Elhamra adı konmuş idi; iş 

adamı Said Adapazarlı tarafından yaptırılmış, 
olup halen bu zatın oğhı ve varisi Cevad Ada
pazarlının mülkiyetinde bulunuyor idi. 

Hana zemin katındaki pasajdan, pasajın 

bitimine doğru sağlı sollu iki mermer merôi
venle girilir, ki bu pasaj da aynı adı taşımak
tadır. 

Asma katda · 1 pulcu (koleksiyon için pos
ta pulları alıcı - satıcısı), 3 terll:i, 3 manifatu
racı, 1 şapkacı ve 1 İdhalat - Dahili Ticaret bü
rosu; ikinci katda Elhamra Filmcilik ve Sins
macılık Şfrketi, İstanbul Filatelist Kulübü; di
ğer katlarda da Türkiye - Kafkas Kültür ve 
Yardım Derneği, 1 diş hekimi, 2 doktor mua
yenehanesi vardır; bazı odalarını aileler iskan 
et~~. bir kaç oda da boş bulunuyordu. 

Hanın bir de kahve ocağı vardır; oda başı
lığı Bay Kerim Bay Kerim Büyükbaş yapmak
da idi. · 

1922 - 1940 arasında· Beyoğlunun en meş~ 
hur sinemalarından biri olan Elhamra Sinema
sı bu hanın zemin katını teşkil eden pasajın 
bitiminde olup bu satırların yazıldığı tarihde 
«İstanbul Tiyatrosu» yerleşmiş bulunuyordu. 
(Mayıs 1967) . 

Hakkı GÖKTÜRK 

ELIIA.MRA HANI PASAJI - Beyoğlun
da İstikl~l Caddesinde Elhamra Hanının zemin 
katındadır, hana da bu pasajdan girilir. (B.: 
Elhamra Hanı); 1 yün, düğme, dantelacı,· 2 
gelin evsabcısı, 1 kürkcü;· 1 abajurc_u, 1 kadın 
elbisecisi, 1 tuhafiyeci, 1 ıtriyatcı, 1 kolyeci ve 

bir göz de boş olmak üzere 10 dükkan, bitimin
çle İ~tanbul Tiyatrosu (Eski Elhamra Sine-
ması) bulunmaktadır. (Mayıs 1967). . 

Hakkı GÖKTORK 

ELIIAMRA SİNEMASI - Beyoğlunda 
İstiklal Caddesinde Elhamra Hanının zemin 
katındaki pasajın bitiminde, bu satırların ya
zıldığı sırada İstanbul iyatrosunun bulunduğu 
yerde idi. 1922 - 1940 arasında küçük, fakat 
Beyoğlunun en meşhur ve en süslü sinemala
rından biri i<ti, 

ELHAN SOKAGI - Şişlinin yollarından, 
Ekmek Fabrikası Sokağı ile Fulya Bayırina 
giden isimsiz bir yol arasında olup Kelek So
kağı ile bir kavuşağı vardır (1934 Belediye Şe
hir Rehberi, pafta 18/160). Yerinde ise man
zara çok değişikdir; bu sokak Doktor Ahmed 
Muhtar Efendi Sokağının alt başından başlar, 
evvela paket taşı döşeli merdivenli bir yol ola
rak iner, sonra, Ekmek Fabrikası Sokağı ile 
olan kavuşağını sağda bırakarak kaba taş dö
şeli dar bir yol olur, sağa. bir kavis çizerek de
vam eder, Kelek Sokağı kavuşağını geçince be
ton basamaklı merdivenli bir yol olarak top
rak bir yola iner, sola bir dirsekle kırılır, üze
rine bir çıkmaz sokak görülür, bu çıkmazın ka
vuşağından sonra sağa kıvrılır, toprak yol oiur 
ve böylece toprak bir meydancığa ulaşır. Elhan 
Sokağının sağ arka tarafında paralel olarak 
Ekmek Fabrikası Sokağı başlayıp_ Elhan Soka
ğının sonuna doğru biter; halk ağzında Yeni 
Elhan Sokağı diye adlandırılmışdµ-; yeni bir 
yol olup 1934, Rehberinde gösterilmemişdir. So
kağın bitiminde sağ kolda Akkirmanlı Sokağı 
ile bir ~vuşağı vardır. Elhan Sokağının evle
ri mütevazi aile meskenleridir. 2 bakkal dükka
nı vardır; 'kapu numaraları 1-65 ve 2-62 dir. 
Beton merdivenli kısmınıiı altında bir çeşme 
vardır. (Şubat 1967). 

Hakkı GÖKTÜRK 

EUF, ALIN ORTASINA ELİF YAZMA 
- Arab asıllı Türk alfabesinin Ük harfi olan 
elif, «Allah» isminin de ilk harfi olduğu için 
yüzyıllar boyunca kutsal bir kıymet taşımış
dır; ve bazı durumlarda, yine kutsal inanlarla 
yüz tuvalet ve makiyajına girmişdir. 

Çocuk iken, yahud pek genç yaşda tahta 
oturtulan padişahların «Cülus» denilen tahta 
oturma törenindeki muhteşem giyim kuşam-



ları, alınlarının ortasına, ve iki kaşın arasına 
koyu siyah mürekkeb ile elif İıarfi yazılarak 
tamamlanırdı; çocuk yahud, küçük delikanlı 

padişahın, alnında Allah adının (ismi Celalin) 
ilk harfi ile, ogün kendisine sadakat yemini ve
recek devlet ve ordu erkanına heybetli, Celalli 
görüneceğine inanılırdı .. Yedi yaşında iken pa
dişah . olan Dördüncü Sultan alnı elifli olarak 
tahta oturtulmuşdu. Şu beyit çocuk yaşda pos
ta oturmuş bir şey için söylenmişdir: 

Mikesi hüsni lahôt o simiyi latifi 
Zeyn içün ce'binine yazdı,m sülüs elifi 

Şehzade alnında elif 
(Resim: Sabiha ·Bozcalı) 

' , 

İSTA:Nfiüt 

Şu kıt'a da bir yeniçeri civeleği için orta
sının bektaşi babası ağzındandır ., (B.: Balta, 
Balta Asma, cild 4, sayfa 2067) : 

Elif çekdim yarimin 
İki kaş ortasına 
Gören didi aşk ol;;un 
Babanın baltasına 

Alına yazılan elifin sülüs hat ile yazıldığı 
anlaşılıyor; şu manzume de bir elif. harfinin 
genç dellak alınlarına dahi yazılabildiğini gös
teriyor: 

Şahlığı sihri Felek idüb kullukla te'lif 
Teşrif itti halv«f.ıe dellaki pakü zarif 
Destinde kisei kir lengerinde sabun lif., 
İsmi şerifin sordum didi Hafikli Arif 
Nakşideliın cebini pakine nurdan elif 
Ceddi Ubeydi Mısri şöyle delliki tarif 

ELİF, ELİFLİ KABİR TAŞI - Merdiven 
Köyünde Şahkulu Baba Bektaşi Tekkesi hazi
resinde, benzerini hiç bir yerde görmediğimiz 
bir kabir taşıdır; hazirenin tekke binası arka
sına rastlayan kısmında sed üstünde, Şahkülu 
Baba merkadinin yakınında ve solunda, top
rak üstündeki kısmı 75 santim boyunda, mer
merden ustuvani bir taşdır; üstünde kabir sa
hibinin adı yokdur; sadece, dervişlik tevazu . ve 
ma,ıviyetinin eİı yüksek kademesine çıkılarak, 
ilk harfi olan 24, santim 
sülüs hat ile, İsmi Celalin 
boyunda kabartma bir «E
lif» harfi yazılmış ve altı
na da «Sene 1150 (M. 1737 
- 1738) >> diye ölüm tari
hi kaydedilmişdir. Eşsiz 

güzellikde bulunan bu ka
bir taşının son ~erecede 
dikkatle korunması gera"." 
kir (B.: Şahkulu Baba 
Tekkesi). 

ELİF (Etıgürillü Ze
nane) - 1881 ile 1882 ara
sında Yeni Dünya ismin
de bir çırnıkda Bartınlı 

Mustafa Kaptan , adında 
bir gemicinin gaayetle 
makbul tayfası iken Mus
tafa Kaptanın tütün ka- Me,rdivenkö ··nde 
{;akcföığından yakalanma.- kulu tekke~de 
sı üzerine tstanbulda ha- kabir taşı 

Şah

eliffi 



mısız kalmış, Eminönünde Yeni Cami arka
sındaki kuşbazlar kahvehanesine çıraklıkla sı
ğınmış gUzel bir delikanlı olup devrin kalender 
şairlerinden Nebil Kaptan tarafından bir man
zume ile övülmüş, aynca, ikisi kahvede şan ve 
şöhret bulduğuna, biri de ilk defa olarak bir 
resmini çekdirdiğine üç tarih yazılmışdır; !s
lınm Engürülü olduğu Nebil Kaptan tarafın
dan kaydedilmiş, «Zeni.ne>> la.kabı da çırnıkda
ki hizmeti dolayısı ile takılmışdır. Manzume ve 
tarihler şunlardır: 

Hey güzel nedir , be sende bu bilet 
llu çall.bl bu yaptık turfa Ioyafet 
Ey gözümün nuru gönlüm sürftru 
Hüsnün · olmaktadır gün gfüıden . Uet 

Engüriilü Elif 
(Resim: H. Kutay) 

Topuklann vonıb yalım ayakla 
Çelmeler taka.rsun idrakli akla 
Gaınzei fettanın çakıar işman 
Cilveyle işveyle bin tumturakla 

Şakakda perçemin alnında kikül 
Dikenler içinde açmış gonca gül 
Reşkaveri ezhar ıtn şebabııı 
Başımda belasın be püskül püskül 

Cul çaput içinde güzelsin güzel 
Soyunsan tüm uryan hüsnün bi bedel 
Velakhı sen şahı başkaca açar 
Londrin 'çuhadan urba alam gel 

Bıçkı,q nüıniyişbı her gün bir türlü 
Aştıbi clhansm bey Engürülü 
Uemdeınin olmus bir zeberdest tırıl i~JD.$ .. dizi djzi .. bülbülü . 

KaddJıı sülüs elif hem ıui,mın Elif 
Şekaav~le aş~ ,eyledin ~1if 
Bil ki J,,~ü -~~1:1 y~~ uçar be 
Hen~ beylenne ofürsun _redit 

TARİIJ 

Kuşbazlarm kahvesi şahirıiınin l~e~ 
Meydancıdır Elifim çıraklar dürdiİiesi 
Cümlenin maksudu hem matluubu ol usak'1ı.r 

. :Kahve çubuk sohbe!~ ü~~ -'~e~l . ·, 

Kuşbazlar · kalhvesinbı Eli,fdk ani şüşü . ' .. . _ş ... 
Çıkdı o bıçkın için meşhur· Elif. 'Nddis.ü 
Mücevher tarih oldu darbı meseli ı:r,ı.~~ 
«Cıratın topllklusu ka.İıveıiııi köpÜklÜ$Ü,» • 

1299 (M. 1881 ·- )882,' ...... , .. 
. . .· .. . , . ·' .-.,,. ;) 

TAB.t~ 

M~ce:vher ta,ı,Qı ~•~u «z~e» şö~~!' 
«Kuşbazlar Kalıve&ine ~ıçki,n :.ııuı--_: ~n yerdi» 

., .... . , '•:· ı .. ·, ...... ) 

iQ:92 + 107 (Zenine) = 1299 
- v:., . . 

RESMİ. t~ .f~jH 
Kaptanın zeııinesi kahveıiiiıedc~ _çırak 
Vuruyor leTilll.daµe topuğu · tırak · tui).( 
Onyedi y~ı ile mücevher tarih bırak . 
«Gör ef~ güzeldir Elif Oğlanın resml» 

1287 + 17 = 1304 (M. 1886 · -1887) 

Tarih · manzumelerine Zenane Elifin Kuş
bazlar Kahvehanesine çırak olduğu sırada 14 

,~ 15 yaşlarında bulunduğu anlaşılıyor. Bu man
. zj1nieler. Üsküdarlı · Aşık Ra.zinin evrakı met
· 1-ukesı irasında bulunmuşdur. Nebil Kaptan 
«yakasında dizi dizi biti» olan bir «zeberdest 
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tırıl»dan bahsediyor, Aşık Razi o kıt'anın ke
narına «Karanfilci Arab Zeynel iti» diye yaı
mışdır; ve ayrıca şu satırları yazmışdır: 

<<Meşhur kahbelerden Fıtnat'ın Kalfa Ha
nuiıı Arabacı Recebden şöhretini duyduğu Elif'i 
haylice para harcı ile saydeylemiş ve o tize 
uşak ile dünya evine girüb tövbekar olmuşdur 
(B.: Fıtnat; Kalfa Hanım; Receb, Arabacı)». 

TARİH 

Kan aşmış altmışı oğlan; oİıdokuz yirmi 
Aınmi elhak dengini. buldu civan külhanım 
Yazdı -Oçler Yediler mücevher tarihimi 
«Zenine Elif ile evlendi Kalfa Hanım» 

1288 + 3 + 7 = 1308 (M, 1899) 

k ü r e k l e r e asıldılar. F a k a a t liman 
ortasından dosdoğru gidiyorlardı. Kayık bir 
ok gibi hakikaten uçuyordu. Sarayburnu bir 
hayli geçildikten sonra, denizin tam ortasında 
kayığın başı birdenbire Marmaraya döndü.; Ka
dın, Şilelinin kendi yüzünden ayrılmayan_ sa.bit 
ve manalı bakışı karşısınaa buz gibi bir ter dö
kerek: 

- Bre -şehbazim, beni nereye götürürsü
nüz, ben Üsküdara giderim! .. dedi. 

Kayıkçı: . . 
- Bre yer meleği sesini: kes!.. Seni üskü

dara uçururuz, burası akıntıdır, volta vuru
ruz!. cevabını verdi. 

Kayık iki genç erkek bazusiyle akıntı suyu 
üstünde göz açıp kapayıncaya kadar Sarayı hü

Engürülü Elif'in Bayazıdda Andriyomenas · mayunda İncili Köşk hizasını buldu. Kadın 
Fotoğrafhanesinde çıkartılmış resmi yıkıldığı görd1Fki derya derin, gök yüksek, feryad ve fi
güne kadar kahvehanenin duvarında a_sılı dur- · .. gan, eylemekten ise kayıkçıların yalın ayakla-
muşdur. rına: ·düşdü: 

;.__ 

Vası,f HİÇ. · ~ Aman ştfü~z,m, kayıkçı karındaşını, 
;arslanım, VallahJijihl!yim, kıymayın bana! 
:diye ·yalvarmaya başladı. 

'-"·1-ı...· 
ı-:-·, 

ELİF (Haıurnsultan Hamla.cısı Şileli) ~: 
1810 da (Hicri 1225) Bahçekapusundaki Oskü- · 
dar İskelesinde iki çifte bir kayıkda işker be
kar uşağı gene bir hamlacı- (kayıkcı) ;· aynı ka
yıkda çalışan ayakdaşının adı da Yedibela Ca
fer olup, o tarihde her ikisi de 25-30 yaşların
da yalın ayaklı pırpırı· zeberdest · delikanlılar
dır, ve tarih kaynaklarına geçmiş -kayik' ile bir 
cebren kadın kaçırma vak'asının kahramanı 

olmuşlardır; 'Şileff Elif, adı kaydedilmemiş bir 
sultanın da hamlacısı olup o hanedan kadını
nın izni ile piyasa kayı~da çalışırmış. Vak'a 
şöylece geçdi: 

Bir gün ikindiye doğru · Bahçekapısının 
Üsküdar iskelesinde nöbette otururlarken bu 
iki zıpırın kayığına telaş içinde bir kadµı geldi: 

- Benim şehbaz yiğitlerim .. tez l.leni Os
küdara · geçirin, hastam vardır, hakkınızın iki 
mislini vereyim.. dedi. · Şileli de: · 

- Gel hatun .. Seni uçuralım!. .. diyerek: 
Kadını kayığa aldığı gibi yalın ayağını iskele-
ye dayadı ve kayığı açtı. · 

Üsküdar yolu maluin, Beşiktaşa kadar 
Rumeliyakası boyunca çıkılacak, oradan baş 
kırıp boğaz akıntısı aşılarak Şemsi Paşa sahili 
açıklarına düşülecek, ve sonra çala kürek· t!s
küdar iskelesi tutulacaktı. 

lki delikanlı bazularının acı kuvvetiyle 

Şileli Elif d~:' · -'. .''." 
- Bre .hatun, senin gibi yer meleğine kim 

kıyar, aımn,a sen dahi. bıze loyma, merhamet 
eyle ki, saba.h~n :akşa~a denize kürek çalar 
garip yiğitleriz, d~rya üstünde muhabbet edip 
seni yine Üsküdara/'çıkarırız, korkma biz ser 
verir, sır verm!:ly~_ı'.'::. dedi. · 

Kadın başıııa. · gel~ceği anladı, feryad ede
cek oldu, Şileli Elif palş,s~ı sıyırdı: 

- Sesini. :kes, :yere. yat kah be, vallah bir 
vuruşta ikiye ·biçerim! .. dedi, ve -can korkusiy
.le kayığın içine yatan k3:dının üzerine döşeme 
kilimlerini çekip örttü, _kadını gizledi, sonra 
ayakdaşiyle beraber yine· küreklere asıldı. 

Fakat sahilden, sarayı hümayun önünde 
nöbet bekleyen bostanc~ neferleri bu sahneyi 
görmüşlerdi. Kayıkçılar.a durmaları için seslen-_ 
meğe başladılar. Hayta hamlacılar dinlemedi. 

O sırada Ahırkapt önlerinde karşılarına 
bir balıkçı kayığı çıktı:Balıkçılar saray bostan
cılannm seslerinden derıizde bir şeyler olduğu
nu anlamışlar ve kendilerine: yaklaşan iki çifte 
kayıktan şüphelenmişlerdı'. : Derhal küreklere 
asılıp yolunu kestiler. Balıkçılar da: «Kayık
çılar da muhakkak fahişe ,:vardır, ellerinden 
alırız!.» demişlerdi. Onlar d~ gözleri pek, bel~ 
lerinde pala, pençeleri . palalarına ha.kim kül
hani, zıpır gençlerdi.. 
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Yollarının kesildiğini gören Elif ile Cafer 
evvela tabancalarına sarıldılar, ve: . 

.....:.. Alarga.!.. Vallah yakarız!... diye ba
ğırarak tabancaları birer el ateşlediler. Kur
şunlar boşa gitti. Bu sefer palalarıni çektiler, 
şiddetle çatışan kayıklar arasında müthiş bir 
pala döğüşü başladı. Balıkçılar·'altı kişi idi, iki
si ağır yaralandı, fakat haytiı,larda da t!kat 
kalmadı .. Bostancılar da bir kayık ile yetişince 
Eİif ile O,af er teslim oldu. Derhal sarayın Ba- • 
lıkhane Kapısı önüne çıkarıldılar (B.: Balık

hane Kapusu) . Pala döğüşü esnasında kilim
ler altındaki kadın bayılmıştı. Onu da baygın 
olarak çıkardılar. Kadı~ kendine gelince ma
cerayı olduğu gibi anlattı .. _ : _,_ ,, -_ .. 

..:.... Falan· yerde filanın karısıyım .. Irz eh
l~yim, tahkik edin?.: dedi, 
. 'Bostancıbaşi derhal adariı -göndepp koca

sını. getirtti. Hakikate namuslu bir kadındı ve 
Üsküdarda a;ğır·-hasta· olan anasına gidiyordu. 
-- - Kadinr koeasina teslim ettiler. -

Balıkhane Kapısinda iki qellad: dai~ ha
~ı- b_ulunurdtı. Bostaticıbaşı kayıkçıları _.işaret,.: 
1~: . . . . . ... "'" . . . . . . 

. - Boğun itıerü .. dedi. 
Şileli ~if de cellada: 
- Bre el_ çek!. Biz hanım Sultan hamlacı- · 

sıyız.. diyecek oldu; Bostancıbaşı: 
- Derdini balıklara anlat .• Boğun! .. dedt 

. l3qs.t.ancılar Elif ile Caferi boğdular, ce- . 
sedler.µı', . Qoğazlal'll!a ve ayak bileklerine ağır ·· 
taşlar ·bağ~4i.,ve:~; evvehj,lzer~de ·volta vur-' . 
qukla.n ;akıntıya atiıaf)i3:•: cBOS~cı, Bosta~/ 
cılar; Bostanciba§i Ai~h:-.,:>_: t . . -, 

ELİF (Kal~y~ıoğlq İ>~llak) ~. Onsekizin
ei aşır ortalarında -Yikub•Efencİi adında biri 
tarafınd&A - kaleme abnnµş _ bir 'risalede - · hal_· 
tercemesLkafdedijımş )~ir hamam uşağı de1i
kap.lı; aşağıdaki '.;satitls,rı,· :«Meşakul · Maşuk~> 
ismini -_, taşıyan : o-. -risa'.lecleii! )tlıyoruz: 

·. · __ ,_:,_· ·,• ) . ··,,',. •·_. ·< .. : .. -·. 
, «Of-şuhi .va.cibüt telsiırim ismi şerifi Elif

dir, lçaaıp.eti latifine redifdfr. Gülistanı -hüsni 1. . . . • .. 

şebab ıç:re tiz~ niha.li dilaşulı · :ve germabei mu-
habbetde reşkaveri ha:ra._-mahbu:t>i dilaradır. 

(Beyit) . 
•·. ·-. · .. 

Salındı dilrilbilar giilşene aşiibi can oldu 
Kiyimetler kopardı se~ !c3ametler revan oldu 

«Madeni behcet ü · iklimi taravet beldei 
• , -- .,.. • • > 

Kostantiniyyede Hocapaşa Çarşilyi kebirinde 
Kalaycı Kuı Ahmed dedikleri yadigarın fer
zendi ercümendi bi menendi servi serazad ki li
bası köhne pi bürehne, şahin başında bostan
cı baratası ya tulumbacı tası pırpırı kesim ki
fayet ile devran afeti, rilzigar kıyameti 

(Beyit) 

Busi payin virdi cana neş'ei diğer bana 
Diidi ahı ateşinimdir külaıbı ser bana 

. «Nice vüzerayi izam ve ulemayi kiram ve 
ilmü ledün sahibi meşayihi benam ve mali 
Kaarrun:a: mühür vurmuş hacegiler ol mühmel 
civanı pakizeyi şikar idüb halvet sarayında 
çerağı hüsnüne pervane ve sekri vaslı ile divane 
olmuşlar iken 

(Mısra) 

_ ffiç ne y_,r ağyarsı,z . olur ne hod gül harsız -

«O nadirei güheri hüsni bibeha kadrü kiy
metin bilmeyüb baldırı çıplak yahin ayak toziu 
topra.klu kıllu çapaklu resenbaz cundabaz hay
laz yaramaz ve kavmiyeti laz Çulsuz Kara Hı
dır dedikleri zehri mar çomar ile nihanice ze
nü şevher mertebesinde mahremi yar idi ya
ni-- çerağı hüsnü behcet o div hey'et ehremeni 
bed -likaa hergelenin iskelesinde yanar idf 

(Beyit) 

·, Li'li lehini dilber bir dive. dişledirıniş 
·s~ üzre ahengere veşmi a.,k işled.ingiş 

,,-~: . «Şıabi dicfı.r içre ol pelidi vah~i ile hembez
mi' muhabbet oldukda 

(Beyit)_ 

· t · ~;.--;;.. ·pa....ı sr-; .. ; bi dil-.·· 'be .. t .. :· ~........ ,YA _..,. şe r 1lS üne 

-, . ·DiJ"ati nıaırir dimiş yiizün güller üstüne 

«rişgahı ·-Kostantiniyyed~ olan deryaçei 
ranade'. derimi zevrakçede ol siyehçerde. iblis 
mecb(ihi Elif ile mec-lisi işrete celis · oldukda 

<Beiii> 
Nice bir kiisede · ham.us olalım. · 

. Beri gel saki bideniiş · ·olalım 
(~ra>. 

Gelmez lezzeti vuslat ile hah bir _yere 

«Ol goncei letafet meclis_ halvet san ur iken 
ş~lı~~i ,belde kancabaş ile berki hatıfdan nişan 
virüb kazayi nagihani ve Qelayi asüma.ni gibi 
irişüb ç-eldikd~ - -
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(Btıyit) 

Gör ne dtıklü olsa mahir fenni usturlab ile 
Ol pelidi bed likaa da nabud olur girdab ile 

«Amma şahnei gaddarü biaman görür ki 
Kalaycıoğlu Elif şöyle bir afeti devran pırpırı 
servi revandır, Laz Kara Hıdın Tersane Zin
danına koyub oğlanı derkenar eyler 

(Btıyit) 

Rakıöi zağ elinden bir tezrev şivekar aldım 
Dahi ben şehbazı aşk olalıdan bir şikar aldım 

«Ol şivekar rahi mu_habbetde vefakar olub 

şahnei beldenin ayağına düşmek ile 

(Mısra> 

Gördü eşki ı-evanıın itti bicab 

«Ahen olsa idi erir ki şahne dahi insi.fa 
gelüb Kara Hıdır Lazı şehbazı dilbazı şanına 
Zindan belasında azad etmişdir. 

(Mısra) 

Böyle onarır kişiyi Allah onarınca 

«Bu. mecellei bi naziri kalendera.nemizin 
Dellaki Pak Oğlan tarihinde (Dellaki Pak. Oğ
lan cümlesi ebced hesabı ile hicri.1166 tarihini 
verir ki miladi takvimde karşılı~ 175.? - 17Ş~ 

Kompozisyon · 
(Elif Naci) 

yıllarıdır) Kalaycıoğlu Elif bir nevtıraş delliki 
pak ve hizmetinde çabüki çalak olub . pederi 
mülakkabı Kız Ahmedin olduğu çarşuyi kebir
de Hocapaşa Hamamının ahı ruyi idi 

(Beyit) 

Şol arak kim: ol gül endamın yanağından çıkar 
Selsebilin aynıdır Firdevs Bağından çıkar 

«Şehrimiz kibarının malumu ve gaayet ile 
makbulüdür . 

(Kıt'a) 

Ol dellaki :rfana ile halvetde yunarsın 
Ey · aşıkı ınilınetzede 1buldukça bunarsm 
Bir fiitei gülgiin ile uryan iken ol mah 
Yetmez mi tema.şayi cemal el de sıııiarsın». 

Muzaffer ESEN 

ELİF (İbrahim Naıci); ELİF NACİ'___:. 

Ressam, estet, sanat· tenkidcisi ve muharrir; 
zarafeti, nezaketi, nükteleri ve tatlı sohbeti 
ile meclis adamı; ·emsali pek az· kalmış, yeni 
kuşaklardan yetişmesi güç bir İstanbul Efeli.: 
disi; 1898 de babasının vazif.e icabı bulunduğu 
Geliboluda doğdu; piyade miralayı Hacı Hifs
nü Bey ile Hacı Sıdıka Hanımın üçüncü oğlu·-

Elif Naci 
(Resim: S. Bozcalı) 
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dur (Ağabeyleri Albay Raufi Bey ve Avukat sı yazı ailesi içinde bulunuyor ve bu büyük gün
Remzi Bey) ; Edirnede Da.rülirfan Mektebin- lük gazetenin arşiv müdürlüğünü yapıyordu. 
de, Istanbulda Ayasofya · Rüşdiyesinde ve Vefa 1937 de Türk ve İslam F.serleri Müzesi mü
Sultanisinde (Lisesinde) okudu (1914); 1937 düdüğüne tayin edildi, 1943 de . bu müzeıii:o 
de İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinin Re- müdürü oldu, Topkapusu Sarayı Müzesi müdür 
sim bölümünü bitirdi. muavinliğine nakledildi ve 1964 de emekliye ay-

Birinci Cihan Harbinin son yılında ihtiyat rıldı. 
zabiti olarak askere alınmışdı; mütareke yıl- Sanat tarihimizde «D Grupu» diye anılan 
larında gazetecilik hayatına atıldı, 1919 - 1920 ressamlar topluluğunun kurucularından biri 
yıllarında lfham ve İleri gazetelerinde çalışdı; o:arak Türkiye modern resmin öncülerinden bi
ve o tarihlerden başlayarak gazetecilik ressam . ri olmuşdur. (B.: «D» Resim Grupu, cild 9, 
Elif Na.cinin, devlet kapusunda memuriyetleri- sayfa 4741). Sanatkarın abatre resim çalışma
nın yanında asıl · mesleği olarak devam etti; _ ları hatta bu sanatkarlar topluluğunun kunıl-
1926 - 1936 arasında Milliyet, 1936 - 1937 ara- masından önce başlar, 1930 de Alay Köşkü sa
sında Son Telgraf, 1937 den itibaren de Cum- lonunda açdığı şahsi bir resim sergisinde «Sar
huriyet gazetelerinde çalışdı, bu satırların ya- hoş» isimli tablosu, Türkiyede yeni bir resim 
:zıldığı 1968 yılı martında Cumhuriyet Gazete- çığırının açılmakta olduğunu göstermişdi. Şu-

~_liJ' · Naci'nin bir deseni: 
ııKubbelerden Süleymaniyeye bir . bakış» 

rasını da önemle kaydederiz · ki 
Elif Nacinin klasik resim kültürü 
çok Sağlamdır. 

Elif adını soyadı kanunun
dan çok evvel kullanmışdı; kü
çUklüğüınde babası bu sonuncu 
oğluna· «Gözümün elifi .. » der ve 
ona «Elifim» diye . hitab ederdi; 
Elif Naci de bu sıcak hatırayı, 

imzasını «Elif (elif, ya, fe harf
leri ile yazarak) Naci» diye ata
rak yaşattı. 

1925 · de bir ev kadını olan 
Makbule Hanımla evlendi; Pel_in 
. ( doğ. 1927) adında bir kızı var
dır. 

Alaturka musiki ile amatör-

ce meşgul olmuşdur. Badeye edib
ane, arifane iltüat eder. 

D Grupu, Türk Ressamlar 
Cemiyeti, Yeni Resim Cemiyeti, 
Müstakil Ressam~ar ve Heykei
traşlar Birliği, Güzel Sanatlar 
Birliği, İstanbul Fetih Derneği ve 
Gazeteciler Cemiyeti üyesidir. 

«Cumhuriyet Devrinde Re
sim» ve «Ş-arkda Resim» isimli 
iki kitabı vardır; gazete ve der
gilerde de pek çok makaale ve 
fıkraları yayınlanmışdır. 

ELİF (Poyrazlı) - Hicri 
1280,miladi 1863 - 1864 arasında 
Çardak iskelesi kayıkcılarından 
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mürahik bir delikanlı; muhitinde güzelliği ile 
şöhret bulmuş, Şivekar Hanımsultan isminde 
bir yosmanın oynaşı olmuş, bu yüzden de dile 
düşmüş, ve Kalender adında bir halk şA.iri ta
rafından destan yollu bir manzume ile de övül
müşdür; şairin <<Kara Çocuk» dediği kayıkcı
nın esmer bir genç olduğu bellidir: 

Kara Çocuk Kara Çocuk 
Tuysüz zanpara çocuk 
Bıçkınlığa külhaınlığa 

J.\faşaallah kırkbirtiuçuk 

. Tığ gibi be ince boyun 
Ali Davud mudur soyun 
Bir de çıplak görem soyun 
Kara Çocuk Kara Çocuk 

Ah· o yosma dul karılar 
Bey yemiş azgın arılar 
ömrün· yolunu yarılar 
Kara Çocuk Kara Çocuk 

Ywnru yumru topuklann 
Çalımlısı kopuklann , 
Pek yaman be yapuklann 
Kara Çocuk Kara. Çocuk 

Onidokuza basmış yaşı 
Hanım sultanın oynaşı 
Hamlacı1arm yoldaşı 

Kara Çocuk Kara Çocuk 

Don gömlek ak, al fes kuşak 
Yalın ayak levend uşak -
Alkış tutam sana şak şak 
Kara Çocuk Kara Çocuk 

İskelede piyadesi 
Bu Kalenııer dildadesi 
Yokdur medlhm ziyadesi 
Kara Çocuk Kara Çocuk. 

Yapdım: tasvir tarifini 
Yazsam ismi şerifini 
Bil Poyrazın Elifini 
Kara Çocuk Kara Çocuk 

Hemen ayağın öpmeli 
Kara Çocuk Kara Çocuk 

Hanımsultan yana dursuiı 
Va.rsun kaşbasdıyı vursun 
Elif seli gel bir bade sun 

. Kara Çocuk Kara Çocuk 

Oku· Mecn.un kitabını 
At rôyinden hicabını 
Eyle meclis icabını 
Kara Çocuk Kara Çocuk 

ELİF EFENDİ (Hasirid,de Mehmed) .. 
«Geçen asır sonları ile asrımız başında yaşa•• 
mış, şiirleri ve mesleki yazılan ile tanınmış bir 
mevlevi şeyhi; -1849 _da İstanbulda doğdu, Süt
lüce· Dergahı şeyhi Ahmed Muhtar Efendinin 
oğludur. Oami derslerin.den icazet almış, za
manın meşhur hocalarından hususi dersler al
mış, Zeki Dededen talik yazı· öğrenmiş, Yeni
kapu Mevlevihanesi şeyhi Osman Salahaddin 
:Efendiden Mesnevi okumuşdur. Babasınm 

,1879 da ölümü üzerine Sütlüce Dergahına şeyh 
oldu. 1928 de vefat ettl, dergahın b~ğçesinde 
medfundur. Türkçe ve·· Arabca gayri · matbu 
mantığa, tefsire, akaaide . ve tarikatlara ·aid 
on dört eseri vardır; Darwin nazariyesini man
tıki ve itika-adi delillerle .reddeden bir risalesi 
«trşa.dül Gavi:h bi reddi Nazariyyei · Darwin» 
adını taşır. Türkçe, arabca, farsca şiirlerini de 
divan halinde toplamış» Ü. -Alaeddin Gövsa, 
Türk Meşhurları). 

Aşağıdaki iki beyit bir gazelinden alındı: 
. ,.~ 

Girüb sen bemıi niişaniişi yare mestü hayran oi -
Velev stl:i-et görenler huftei meyhane sansıinlar: 

· Yıiınub sem~f .t~Iliyatı yare nure ın'aklfib ol . 
. Teessüfle bakub -'.ma~oldu · J?jr- pervane sansunlar · 

. ELİFi. EFENDİ So~GI - 1934 Beledi~ 
ye .. Şehir Rehberine göre Halicde Sütlücenin, 
sokaklannda.n ;. Sütlücenin . Karaağaç .tarafın-

. dadır; Çatal şeklinde bir ·yöl olup- Hamam ·go-
Civan haınlacıyla yatan· · 
Şivekar nam Hariımsultan 
Ol :macerayı anlatan 
Kara Çocuk Kara Çocuk 

Hey Poyrazlı Poyrazlı hey 
Ak donlu al kuşaklı bey 
Sürdüm gönlü mezadda pey 
Kara ·Çocuk Kara Çocuk 

.· ka~ ile bir kolu Kırkay~k ·ve Sandalcı sq].{aJi., · 
, -"İar-ı aı:asında obür kolu geniş bir kavis ~izeli ~ 

.. _ .yfüe -~a~ın--Sç.ka~nın gerL ~ısmı ,~rasrtıda -
. :~riı;' (1934 B.Ş;R;(P~ta 17/186) Yerine gi-_ 
dilip-:şu:-s~t~rla;ın yazıldığı· sıradaki duriinıq 
tesbit 'edÜ~medi {Şubat· 1968), '. ·.'. '· . . 

. . ..· .. ..,_, · .. 

Uyandı bahtım k9.ndili 
Geleli Çardakiskeleli 

ELİFİ ŞALVAR _;:__ Sadece Elifi» di! de
ni1ir; kesimi pantalon kesimini andırır şalvar; 
üst kısmı pantalondan genişce, asıl şalvardan 
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dar olub ağ kısmı da· tamamen derlenmiş, top
lanmış,. ki bir ara şalvar ağları yerde sürüne
cek kadar uzun olurdu. Elifi ~alvar kesimi, 
İkinci Sultan Mahmud zamanındaki kiyafet · in
kilabında çıkmışdır; askerden başlayarak meı 
mu.rlara da pantalon giydirilir iken elifi şalvaı 
da ulema sınıfı, bilhassa ulemanın yüksek ta• 
bakası benimseyip giymeye başlamışdı. 

ELtFI TAC - Tarikat mensublannın giJ~ 
diği tac (külah) !ardan birinin adı; dört dilim
li olub Edhemi Tacın hemen tam bir benzeri
dir; tek ufak fark Elifi Tacın, Edhemi Taçdan 
daha yüksek, uzun oluşudur; en güzel örneği, 
Rumelihisarında · Şehidlik Bektaşi Tekesi me
zarlığında Fatih Sultan Mehmedle beraber İs
tanbul cenginde bulunmuş Şeyh Mustafanın 
kabir taşındaki buı:ma · sarıklı elifi tacdır. 

M. Zeki Pakalın «Osmanlı Tarih Deyimle
ri ve Terimleri» isimli eserinde Eıtn Tac mad
desinde: «Bektaşilerin giydikleri başlığın yas- · 
sısma verilen addır» ·diyorki yassı· kelimesin. 
-den .muradının ne olduğu mübhemdir; bir tac 
(külah) üzerinde yassı kelimesine verilecek 
herhangi bir şekil, tacın adı olan «Elif» adı ile 
bağdaşamaz. Elifi Ttc, mahturi, dört dilimli, 
uzun bir tacdır. 

Geçen asır sonları.p.da Üsküdarda Bülbül
deresinde Özbekler Tekkesinin genç dervişle..: 

• rinden ve başında elifi tac Ue dolaşır hallaç es
nafından bir delikanlı kalender meşreb Üskü
darlı Aşık Razi tarafından şöyl~ övülmüşdür: 

Başda elifi tacı 
Keneli ·başlann · ~cı 

Tariki ~eden 
Güzellerin ballicı ·. 

; •. , 

Özbel{ler. Tekk~inin 
Servi lev~d ôütjaci 

·"' · _llüs~yıt?t~~üd~hn >·. 
Meda.ti ibtiliacı . '- · . 

:• ··' . . .. , ·· .. •. : . ·- - . ,). 

Bir ,eşbeh de.r:vişi~ var .. 
İşve ~ilVfl. .slracı ' ' ' ... · 

Bk müIUfİt- nigihi 
Derdi askın ilacı . 

. . . . '·· .. · .: . 

Amıni ~ise gaiaba 
Dilberlerin Haccacı 

Çıkarsalar. mezada 
Jet~~,z H,in~n haı-açı 

Bôsi piye izindir 
Hüsnü behcetin bacı 

Nasib ola ülietin 
Deraguuşla intacı 

EIJF KİTABEVİ - Zamanımızda Türk 
ilim ve irfan alemine ciddi hizmetde bulunan, 
\Şlerinde titizliği ile tanınmış bir müessese; 1958 
yılında tstanbul'da Bayazıdda Yeni Sahhaflar 
.;arşısında 4 numaralı dükkanda Arslan Kay
nardağ tarafından kurulmuştur. Kurucusu ve , 
sahibi İstanbul Üniversitesi'nin Felsefe bölü
münü bitirmiş aydın bir gençtir, bu bakımdan 
da Elif Kitabevi istikbal için büyük işleP. vaad 
eder (B.: Kaynardağ, Arslan). 

Elif Kitabevi bu satırların yazıldığı· sırada 
onuncu yıl1111 idrak etmiş l;ıuluhuyördu. Bu on· 
yıl içinde üstünde önemle durulacak işleri ara
sında bilhassa 1960 yılından beri yayınladığı 
«Kitap Belleten adındaki aylık Jlibliyografya, · 
biyografya ve kültür tarihi· dergisini zikretme
liyiz. Bilgi ile ve titiz bir teknik ve temizliİde 
hazırla.p.an ve, basılan. bu dergi, memleketimiz
deki fikir ve sanat hareketlerini takip irnkan
sızliğı içinde çırpınanlara, ilim adamlarına, kü
tüphanelere güzel ve iyi bir rehberdir. Bir ki
tabevi başka hiç bir iş yapmamış olsa, bu aylık · 
d~rgi -onun adını · türk maarif kütüğüne , g~ir
mesi için kafidir; aboneleri arasında Avrupa' -
nı~, Amerika'nın ve Asya':nın başlıca kütüp
haneleriyle kitapcılarinın bulunması bu kıymet 
takdirimizin çok yerinde olduğunu gösterir. 

Elif Kitabevi 1964 de,ıı beri kitap yayını 

Elifi tac 

yapmaya _ da başla

mış ve şimdiye . ka-
dar sanat, edebiyat; 
felsefe ve sosyoloji 
konusunda telif ve 
cercürne olarak 21 
eser yayınlamıştır. 

Hepsi pek ciddi ve 
avrupai tarzda hazır
lanıp basılmış· bu e
serlerden bazıları 
şunlardır: 

Metin And, Dioni
sos ve Anadolu Köy
lüsü; Nijad Özön, 
Sinema El Kitabı; 

Prens Sabahaddin, 



ELİF LAM SOKAÖI --4520- . ISDNBUL 

Türkiye Nasıl Kurtulabilir; Sencer Divitcioğ
lu, Asya Tipi Üretim Tarzı ve Az Gelişmiş Ül
keler; Malik Aksel, Türklerde Dini Resimler; 
Bertrand Russel, Din ile Bilim. 

Yayınladığı kataloglarla, Türkiye'deki 
eserleri okuyuculara duyuran Elif Kitabevi son 
olarak 1330 kitabı içine alan yeni bir katalog 
daha bastırarak bir işi başarmıştır. 

Elif Kitabevi'nin sahibi Arslan Kaynarct'ag 
elinde mevcud kıymetli kitap kolleksiyonlarını 
muhtelif zamanlarda sergileyerek ve konf e- · 
ranslar vererek muhakkak ilgi çekici bir yol 
açmışdır; bu satırların yazıldığı tarihe kadar, 
(1967), böyle dört sergi açmış bulunuyordu: 

ı. Sergi 1959 - Türkiyede şimdiye kadar basıl

mış Nasreddin Hoca kitabları; 
2. Sergi 1960 - Türkiyede şimdiye kadar basıl

mış Shakespeare'in eserleri; 
3. Sergi 1962 - Türkiyede şimdiye kadar basıl

mış Türk Atasözleri kitablar.ı; 
4. Sergi 1963 - Türkiyede şimdiye kadar basıl

mış ceb kitablarından seçmeler. 

ELİF LAM SOKAÖI - 1934 Belediye Şe
hir Rehberine göre Şehremininde İbrahim Ça- · 
vuş ve Melek Ha.tun mahalleleri arasında sı

nır yoldur; Mimar Kasım Caddesi ile Mevlane
kapu Caddesi arasında uzanır (19;34 B.Ş.R. 
Pafta 10/70 ve 71). Mevlanekapu Caddesi ta
rafından gelindiğine göre bir araba geçecek 
genişlikde, paket taşı döşeli bir sokak olup bir 
kavis çizer, 1-3 katlı ahşab ve kağir evler ara
sından geçer; 1 tel döküın . atölyesi; 1 kasab 
dükkanı vardir. Sokağın üst başında kesme taş
dan, kitabesiz klasik üslubda metruk bir çeıime 
bulunmaktadır; kapu_numarala~ı 1- 25 ve 2 - 6 
dır (Haziran 1967). Bu sokağın adı geçen reh
berde hiç bir mana ifade etmeyen «Eliflamet» 
diye yazılmışdır. 

Hakkı GÖKTÜRK 

ELİZABETH (Ruth) - 1955 senesinde 
turist olarak İstanbula gelmiş · güzel bir Alman 
kızı; rivayete göre bir plajda film. prodüktörü 
Süreyya Durunun nazan dikkatini çekmiş, iş 

adamı ile anlaşan Ruth Elizabethe «Beyaz Men
dil» isimli filmde önemli rollerden biri verilmiş, 
ve bu Türk filminde oynayan Alman kızı ba
şarısı ile büyük ilgi toplamışdı; hayatı hakkın
da başka bilgi edinilemedi. 

ELKER (Mehmed Salahaddin) - (B.: 
Mehmed Salahaddin Elker) bu ilim adamının 
hal tercemesinde bu atfın sebebi, bu eserde ts-

tanbul Ansiklopedisi maddesinde, . Türk basın 
ve ilim tarihinde görülmemiş bir işin dehşet .ve

rici tafsilatı ile tesbit edilecekdir. Böyle bir 
atıfdan, 1960 yılında rahmeti rahmana , kavuş
muş bir ilim adamının ruhu da şad olacakdır. 

ELKER (Murta.za) - Değerli bir ressam, 
hattat; çok görgülü kitabr bir meclis adamı, 
devrinin emsalini ender yetişdirdiği kimseler
den; 1874 de İstanbulda doğdu; eski Evkaf ve 
Hazinei Hassa nazırı ve Meclisi Ayan bası 
Bursalı Riza Efendinin büyük oğlu, . alim ve 
sanatkS:-r Mehmed Sala.haddin Elkerin ağa·beyi-

.. dir (B.: Mehmed Salahaddin E'lker) 
Kibar bir ailenin ilk evladı olarak dikkatli 

bir hususi tahsıl ile yetişdirildi. Arabca, fars
. cayı ve fra.nsıczayı ana dili gibi öğrendi. · · Bu 
arada , «Sanayii Nef"ıse Mektebi Alisi« (Güzel 
San'atlar Akademisi) nin resim ve heykel 3ube
lerine devam ederek 1908 de birinciHkle diplo
ma aldı. 

Genç yaşında Babıali'deki «Sicilli Ahvab 
. (Zat İşleri) komisyonunun «Tetkikat Kal~mi» 
katipliği ile devlet hizmetine girmiş .bir ' süre 
sonra kalemin mümeyyizliği;ne, ve . dah~ son
ra Sadaret dairesindeki Amedii Divanı a:üma
yun Odası katibliğine, ve 1909 da Sultan Rf'-

Murtaza E~er 
(Resim: S. Bozcalı) 
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şad'ın sarayında Mabeyni Hümayun katipliği
ne tayin edildi. Türkiye Cumhuriyetinin ilanına: 
kadar bu vazifede kalmış ve 1923 de emekliye 
aynlmışdır. Bursaya giderek bir resim atöliye
si açmışdır; ayrıca 1923 den 1927 ye kadar 
Bursa'daki resmi Kız Muallim Mektebi ile Ör
ta- Mektebde, ve hususi Kız Hayat Mektebinde 
rEısim, ve yine özel Bizim Mekteb adli okulda 
Fransızca dersi öğretmenliği yapmış, emekli
lerin ayrıca maaş veya ücr~tle devlet işlerinde 
kullanılması kanunen yasak edilmesi üzerine 
resmi okullardan ayrılmıştır. 

Eski yazılar~mızın «Sülüs», «Nesih», «Ta'
lik» gibi çeşitlerine layıkiyle vakıf olduğundan 
bu satırların yazıldığı sırada (1966) Paşabah
çe Şişe ·ve Oı.m Fabrikasının Türk Tezyinatı 
atölyesinde hattatlık yapmakta idi. 

«Ferheng-i Murtaza» adı ile hazırladığı 

Türkçe - Farsça sözlük Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından satın alınarak Ankara'daki Milli Kü
tüphanede hıfzedilmekte ise de henüz basılma
mıştır. 

Vakıflar Dergisinin III. sayısında intişar 

etmiş «Kitabelerde Ebced hesabının rolü» isim
li bir makaalesi vardır, kendi ifadesi ile «ter
tib hata.lan ile adeta tahrif edilircesine bozul
muş halde basılmışdır». 

Prof. Dr. Bedi N. ŞEHSÜVAROOLU 

ELLİALTILILARIN KAHVEHANESİ -
(B.: Çardak Jskelesi Yeniçerı · Kahvehanesi, 
cild 7, sayfa 3746). 

ELLİALTINCI YENİÇERİ ORTASI, EL~ 
LİALTILILAR - Bu yeniçeri ortası, taburu 
(B.: Yeniçeri) İstanbulda Yemiş İskelesi ve 

. civarının muhafaza, asayiş ve inzibatına me
mur idi; İstanbula getirilen bütün erzak, bu 
arada yaş yemiş ve sebze devlet emri ile 56. Ye
niçeri Ortasının kolluğu yanında Çardak İske
lesine . indirilirdi; bundan ötürü bu ortaya Çar
dak Ortası, kolluğuna da Çardak Kolluğu de
nilirdi (B.: Çardak Kolluğu ve İskelesi, cild 7, 
sayfa 3748; Çardak Kolluğu Ateş Kayığı, cild 
7, sayfa 3749; Çardak Kolluğu Vak'ası, cild 
7, sayfa 3749). 

Yeniçeriliğin son devrinde, yeniçerilerin 
şehir eşkiyası olduğu zamanlar bu ortanın yol
daşları türlü rezaletle nam· vermişlerdi; aşagı
dald satırları Cabi Said Efendi Vekaayiname
sinden alıyoruz: 

ELLİ DOKUZUNCU YENİÇERİ ORTASI. 

«Ellialtı yoldaşlarından bir kaç erazil had
di tecavüz ile gelen taze meyva vesaireye ·ceb
ren el koyub mallan halka ziyade baha ile sat
tırmaya cüretden başka yağ, bal vesair erzak 
alıp Boğaziçine ve Üsküdara giden bakkallar
. dan da fuzuli para alırlar, vermeyeni · hırpa
larlardı. Bakkal, limoncu ve reayanın· delikan
lı çırak ve uşaklarına Balıkpazarı yemenicile
rin genç kalfa ve çlraklarına taarruz ederler, 
fahişe olsun olmasın yoldan geçen kadınlara 

· laf atarlar, hatta cebren yoldan çevirirlerdi. 
Yemenici esnafı bunların rezaletine tahammül 
edemeyüb ittifak ile Ağakapusuna gittiler (B.: 
Ağakapusu, cild 1, sayfa 245), bu ellialtıncı or
ta bu iskeleden kaldırılıp padişahımızın bir 
gayri ortası tayin olunsun diye rica ettiler, 
yoksa büyük hadise olur dediler. Y:eıiıenici es
nafı kalabalık ve onların da her biri bir yeni
çeri ortasının yoldaşı olduğundan, Sekbanbaşı 
Ağa 56. Ortanın mütecaviz zorbalanmn isim
lerini yazdırıp baş yasakcı ile Ağakapusuna 
getirtti ve idam ettirdi (Ramazan 1Z27 = Ey
lül 1812) ». 

EUialtıfüann rezaletleri Vak'ai Hayriye
ye kadar devam etti. 

Ellialtıncı Yeniçeri ortasının nişanı, alame
ti farikası bir kadırga resmi idi; ki bu brta 
mensubları bu nişanı kollarına, bazit ve baldır
Ia~rına dövme ile nakşettirirlerdi. 

ELJJDOKUZUNCU YENİÇERİ ORTASI, 
ELLİDOKUZILULAR - Bu yeniçeri ortası, 

. taburu (B.: Yeniçeri) İstanbulda Üsküdar ve 
civarının muhafaza, asayiş ve inzibatına me
mur idi. Yeniçeriliğin son devrinde Ellidokuzlu
lar da diğer yoldaşları gibi bir hayta,· haşerat 
güruhuydu; işleri güçleri odalarına fahişe· av
rat ve taze uşak kapamak, türlü habaset, fu
huş ve rezalet, meyhane ve kahvehanelerde iy
şü işretti. İçlerinde azılı haydudlar, şakiler var
dı. Üsküdarda, İstanbul gibi sur ile · çe....,rilmiş 
bulunmadığından her türlü melanet · ve · ~cina
yetten sonra Çamlıca, Bulgurlu, · Dudullu ve 
Mardivenli köylerinin kırlarına kaçıp izini kay:. 
betmek kolaydı. 

Ellidokuzlular da diğer yeniçeri ortaların
da görülmeyen bir hususiyet vardı; bu ortanın 
efradı arasında XVIII. ·yüzyıl ortasından sonra 
aynı zamanda tersanenin kalyoncu ocağına 
kaydedilmekte bir anane olmuştu! Sefere me
mur edildiler mi; «Kalyoncuyuz ! >> ; donanma 
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hizmetine çağırılınca da: « Yeniçeriyiz ! » der
lerdi. 

Üsküdarın bütün kasap dükkanları, ma
nav salaşları, balikçı dükkanları ve kahvehane
leri de bu odanın en namlı kabadayılarının elin
de idi. 

Yeniçeri ocağının son yılları üzerinde eşsiz 
kıymette bir tarih ~aynağı olan Cabi Sayid 
Efendinin muazzam vekayinamesinde EUido,. 
kuzluların yaramazlık ve uygunsuzluğuna, Elli
dokuzlu zorba ve kabadayıların vakalarınıi dair 
çok şeyler yazılıdır. Bu vak'alardan en büyüğü 
Celil Oğlan Vlak'asıdır (B.: Celil, Ellidokuzlu, 
cild 6, sayfa 3423). 

Ellidokuzlulann en namlı zorbalarından bi
ri Kalyoncu Deli Mehmed olmuşdu, hayatı bir 
roman konusudur (B.: Mehmed Kaptan, Üskü
darlı Deli). 

ELMA - Eski külhanbeyleri argosunda 
oğlan, delikanlı topuğu · (B. : Külhanbeyleri); 

ELMADAÖI - Beyoğlunda bir semt adı; 
isim eskidir, oraların iskan edilmediği devir

· lerden kalmadır; zamanımızda şehir içi olmuş
dur, semtin bir caddesi de bu adı taşır. 

. . 
EL1'.IA,DAÖI CADDESİ - 1934 Belediye 

Şehir Rehberine göre Beyoğlu llçesinin Taksim 
Nahiyesin~ . Koca tepe ye İnönü Mahalleleri -
arasında sınır yoldur; Yenişehir ve Dolabdere 
Caddeleri ile Cumhuriyet Caddesi arasında uza~ 
·riır; Turna Sokağı, -Ölçek Sokağı, Harbiye Ça
yın Sokağı, Küçükbayır Sokağı ile kavuşakla
rı vardır, vı:ı üzerine Mekan Çıkmazı adı ile bir 
de çıkmaz sokak vardır (1934 B. Ş. R. Pafta 
19/149 - 150). Dolabdere ve Yenişehir Cadde-:_ 
si tarafından gelindiğine. göre bir araba rahat
ça geçecek genişlikde, paket taşı döşeli, iki ke-

. narı ·yaya kaldırımlı bir yoldur; sola bir kavis 
çizerek dikleşir; çoğu kağir evler arasından ge
çer, ancak üç kadar ahşab ev kalmışdır. Cum

. huriyet Caddesi kavuşağına yakın biri dört di
ğeri yedi katlı iki partıman görülür; Oumhuri
yet Caddesine dik bir yokuş olarak bağlanır. 

İşlek ve çarşı boyu bir yoldur; şu dükkan
lar ve müesseseler tesbit edildi: 3 bakkal, 1 _ ke
babcı, -1 ekmek - pasta fırını, 4 kahvehane, 1 
sucu, 1 berber, 1 büfe, 1 elbise temizleyici, 1 
aşçı, 3 oto levazımatı satıcısı, 1 kaynakcı, 8 

· oto ~amurluk tamircisi, 2 oto tamirhanesi, 2 
oto boyahanesi, 1 saç işleri atöliyesi, 2 motor 

· tamirhanesi, 1 radyo tamircisi, 1 buzdolabı ta.
mir - yapıcısı, 3 oto parçacısı, 1 oto döşemecisi,. 
1 oto radyocusu, 1 tornacı, 1 lastik tamirhane
si, 2 garaj, 2 nalbur - hurdacı, 1 mefruşat ma
ğazası, 1 torna atöliyesi, May Dinamoları ser
visi, Türk _. Motor Anonim Şirketi, Mobil Gaz 
'Y)ı.ğlama istasyonu, Fargo servis istasyonıil 
Dizel Ticaret, Marmara Yüksek Tahsil Yardım.:. 
laşma ve Kültür Derneği; ev, dükkan, mağa~ 
kapu numaraları 1 - 157 ve 2 - 136 dır. İnönii 
Mahalesi muhtarlığı da bu cadde üzerindedir· 
(Eylül 1966). 

Hakkı GÖKTORK 

. ELMA KÜRK ...:.__ «Tilki postundan yapı
lan kürkün adı» (Şemseddin Sami, Kaamu.su · 
Türki). Ucuzca kürklerden O'lduğu için esnaf ta
bakası ile dervişane yaşayanlar · ve mahalle 
imamları giyerdi; bir samur kürke sahib olan 
bir imam kendini kibar ulemadan sanardı. 

A haspa konudan komşudan utan 
İmam idJ senin beş kuşak atan 
Var mı -senin gı'bi erkek caulısı 
Her gün sokaklaırda gezip kıntan 
Buldun bir zeberdest şehbazı peh peh 
Arabacı, kopuk yalın bala'baıı 
Başda keçe küWı perçemi yağlı 
Bol paça sırtında boğası mintan 
Rahmetli babanın elma kürkünü 
Giymiş de dolaşır eşbek daltaban 

(Aşık Razi). 

ELMALI BENDLERt VE_ ELMALI · ŞE
HİR SUYU - Fethinden btı _. yana · İstanbul un 
Asya ciheti . halkı, yüz yıllar boyunca, Boğaz 
köylerinde, Üsküdarda ve Kadıköyüncİe - _ yap
tınlmiş büyüklü küçüklü cariıi ve mescidlerine, 
ve onların külliyesinden medrese,. imaret -- . ve 
hamamların uzak yakın kaynaklardan ak~tılıp 
getirilmiş sularından faydalanmışlardı;. o - su 
yollarinın üzerinde ayrıca çeş~eler yaptınl-
mışdı. · 

XIX. Yüzyılda Haydarpaşa-~ Bağdat De
miryolunun inşası ile İstanbulun Asya · (Ana
dolu) yakasındaki parçası sür'atli ve büyük bir 
gelişme gösterdi. Bu gelişmede «Su», en büyük 

· hayat ihtiyacı olarak belirdi. İkinci Sultan Ab
dülhamid . zamanında İstanbulun Avrupa cihe-
tinde ·-kurulan Terkos Su Şirketinin benzeri ya
bancı bir şirket de şehrin bu kısmının stıyunu 
temin etmek üzere teessüs etti. 1304 yılında, 

devrin Nafia Nazırı Zihni Paşa ile Osmanlı 

Bankasının ileri gelen memurlarından Kara6et 
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Sıvacıyan Efendi arasında bir su şirketinin mu
kavelesi hazırlandı. 

Anlaşmanın ilk maddesine göre, Göksu va
disinde ve lüzum görüldükde suları Rivaya 
(İrva'ya) akan Paşaköy vadisinde bendler te
sis etmek ve bu bendler vasıtası ile toplayacağı 
yağmur sularını makina ile yükselterek bir ta~ 
raftan, Kandilli daJıil olduğu halde, Kandilli 
sınırına ve diğer tarafdan, Erenköy dahil ol
duğu halde, Eretıköy sınırına kadar vaki bütün 
mahallelere akıtmak ve dağıtmak ·üzere Kara
bet Sıvacı yan Efen diye devlet tarafından bir 
imtiyaz veriliyor. Altmış beş yıllık bir müddet 
üzerinden kararİaştırılan bu sözleşmede imti
yaz sahibi her türlü rekabetten . de k()runuyor. 
İmtiyaz sahibide, İstanbul Şehiremanetinin 
(Belediyenin) göstereceği mahallerde dakikada 
20 litre su veren çeşmeler yaparak ehaliye ve 
askeri müesseselere ve bir nisbet içinde hasta
hanelere bedava · su vermeği, ve dağılacak su- · 
yuİı berrak olmasını, ve sertlik · derecesinin de 
1,5 d_e:ı;eceden fazla olmayacağını, sağlığa mu
zir maddeleri taşımayacağını taahhüq ediyor
du. 

Karabet Sıvacıyan aldığı bu imtiyazla, 
1305 (l887'. - _1888) yılında Üsküdar-· Kadıköy 
Su Şirketi adı altında bir anonim_ şirket' kura
rak 1310 (1892 - 1893) yılından itibaren şehre 
su verdirmeğe başladı. · ( ve bu suya ·. bendin 
civarındaki bir çiftliğe nisbetle Elmalı Suyu 
denildi, bend de Elmalı Bendi adını aldı) 1330 
yılı haziranında mevcud imtiyaz, Nafia Nazırı 
Mahmud Paşa ile şirket müdürü Karı . Nike ve 
idare ·. meclisi üyelerinden Cemal Bey arasında 
yapılan , ek bir sözleşme ile daha genişletildi. 

Devlet Üsküdar - Kadıköy Su Şirketinin im
tiyaz sınırlarını Boğaziçi cihetinclen Kanlıcanın 
ve Kadıköy cihetinden Maltepenin son hududu-

··na kadar uzatmağa müsaade etti, ve · şirketin 

imtiyaz müddetide 1306 (1888 - 1889) dti.n baş-
.. lamak üzere 99 yıla çıkarıldı. Bu ek sözleşme
nin maddeleri arasında şirketin, Çaml~ca ve 
Beykoza ne gibi şartlar içinde su vereceği de 
ayn bir sözleşme ile bildirilmişti. Bu sö~leşnie
ye · göre, Çamlıca da deniz yüzünden 200 m~fre 
yüksekliğinden fazla olmayan mahallere · ve 
Beykozda 75 metre yüksekliği geçmeyen setp,t
lere su Verilmesini üzerine alan şirket bu'nıii.Jial .. 
ler için farklı bir tarife istiyordu. 

Çeşitli yabancı ellerde idare .edilen ,irliet, 
nihayet 1937 de Cumhuriyet Hükumeti taia
fınclan şatın alınarak, işletilmesi İstanbul · Su
lar idaresine devredilmiştir. 

Elmalı Suyunun biri toprak ve taşdan es
ki bendile, diğeri 1955 de yapılmış ·betond~ ye
ni bir bendi vardır. Bendlerin su havzası Atı~
doluhisannda Göksu deresinin kuzeyindeki Ça~ 
vuşbaşı ve Budakdere sularının toplandığı ·va4i 
aralanna düşer. Bu 'iki derenin sulanni §ehre 
akıtın.ak için 1306 .. 1310 yılları arasında. ·evve-

. .. la topraktan bir bend duvarı· kurulmuş; $9:rıra

da bu tevkif duvarına bitişik · ölarak taşdan 
bendin göğüsleme duvarı · inşa olunmuştur. 
Bend duvarlarının: her · ikisi de ayn· ayi:ı/su :ve-
rebilir durumdadır. · ' 

.. . - .-.-\.;-ıt 

Bir mühendisin ,hatıralarına göre eı5ltİ 

bendin toprak kismı Şeyh Talat Efendi a.dµı!fa 
bir za.tin riıüteahhidliği_ ile meydana . gelmiştir. 
Şeyh _ Efendi ile beraberindeki ~ir Alma~ ·mti~ 

. hendisi be;ndin toprak .kısmını tutturmuşlar ve 
bu toprak bend duvarına amud . olarak_ bir böl-. . 

me duvarı örerek, bir bend hav~ası vücuda ge
t,irmişl_er4ir.- Çavuşbaşı Deresinden gelen . ve 
ta~ bölmeden aktarılan su ile d_old:urulan __ bu 

Elmalı Bendi 
es; N. Nirv~nclen B. Elver eli ile) 
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bend Elmalı Bendi olmuştur. Taştan büyük du
varın yapısından sonra toprak kısmın bölme 
duvarı da genişleyen bend su havzası içinde 
kalmıştır. 

Bendin toprak duvarı çok iyi ve kuvvetli 
bir surette sıkıştınlmiş bir toprak sedden iba
ret olup bu seddin· suyla temasta kalan_ kısmı
nın üzerine qetondan bir koruma tabakası da 
çekilmiştir. üsten uzunluğu 130 m., üst kalın
lığı· 3,5 m. kaide kalınlığı 6,5 m,, su tarafından 
yüksekliği 12,5 m., toprak tarafında yüksek
li.ği ise _19 m. dir. Ben.din toprak kısmının isti
ab hacmi _880,000 m3• ve su havzası sathı 

_1,600,0Q0. ın2• yi bulur .. 
Taş kısmının üşt uzunluğu 117,80 m., ilst 

kısmının kalınlığı 2-3 m., kaide kalınlığı 5,8 
m., temel üzerinden yüksekliği 18,50 m., istiab 
hacmi 1,500,000 m3 ve siı ·havzası ise 3,400,Ö00 
m2 idi. Bend civarındaki taş ocaklarından te
darik edilmiş m:avi kalkerlerde yapılmiş· bendin 
göğüsleme duvarının bir başında fazla gelen 
suyun taşması içi:h bir savak bırakıldığı gibi 
aynca bend duvarına su seviyyesi yükseldiği 

zaman· suyun kendi kendine boşalmasını sağ-
1ayacak üç adet geniş borular da· konulmuştur. 
Bunlardan başka yine duvarın orta · ·kısmına 
hem suyu tutabilmek ve hem de icabında bö~ 
şaltmaya _ yarayan kaldırıhip konulan kalaslar 
vardır. 

~926 yılında bir gece, günlerden beri ya
ğan yağmurlarla ka1'°a,ran Çavuşbaşı Deresi 
bend duvarında su seviyesini hızla yükseltme
ğe başlamış, ve vaktinde tedbir alınmadığın
dan bend -suları toprak kısmın üzerinden aşına
ğa başlamıştır. Toprak bendlerde bu tarz ıslan
ma daima yıkılma tehlikesi doğurduğundan, 
kısa bir zamanda suların üzerinde akmasıyla 
aşınmaya başlayan bu bendin toprak duvarı 
da büyük bir gürültü ile çökmüş ve bend sula
n muazzam seller halinde Göksu Deresiyle cı
varında her ne buldu ise önüne katarak denize 
sürüklemiştir. Bendin yıkılan bu duvarı sonra-• 
dan tekrar oiıanlmış, ve orta kısmı taştan da
yanma ayaklarıyla takviye edilmiştir. 

Bendin inşası sırasında şirket mevcud söz
leşme hükümlerine uyar-ak şehre temiz bir su 
verebilmek için bend suyunun çamurunu çöker
tecek, sonra da süzecek, üstü tahta çatı örtiiiü 
havuzlardan mürekkeb fizik tasfiye tesisleri 
kurmuştur. Bu dinlendirme havuzlarının içten 

boy _ve genişlikleri 40, 20x50 m., ve bölme ,fo .. 
varlarının yükseklikleri 1,45-2 m., uzunlukla
rı da 12-12,30 m., olan 2650 m3• lük dört I:ia
vuzdur. Süzme havuzlan ise beheri 1200 rlı.3 • 

lük 41 x 26, 20 m. boy ve genişlikte üç kum 
filtresidir. Bu havuzların vermiş olduğu süzül
müş su 550 m3• hacmine su haznesinde topia
narak şehre pompa edilir. 1937 de Üsküdar 
- Kadıköy Su Şirketinin Cumhuriyet hükume
tince satın alınmasından sonra, artık idrolige 
ait · kitablarda tarihi su tesisleri olarak anla
tılacak bütün bu yapılar günün ijiyeiı kaide
lerine uygun tasfiye tesisleri haline getirilmiş
<;lir. 

Elmalı pompaj dairesinden _ çıkan iki su 
borusu, Kandilli vapur iskelesinin arkasına 

düşen mahaldeki ufak bir pompaj istasyonuna, 
oradan tekrar Vaniköy, Çenkelköy, Beylerbe
yi tarikile Kuzguncuğa gelir. Burada su boru
larından biri yoluna devam ederek Üsküdar 
ve Haydarpaşa.dan Kadıköyüne, buradan da 
Yoğurtcu Köprüsünd~n Kurbağalı Dereyi ge
çerek Kızıltopraktan Bostancıya kadar uzariır. 
Kuzgunçuktaki diğer boru ise tek_rar bir pom 
pajla Bağlarbaşındaki su haznesine yükseHr. 
Buradan çıkan su yolu Üsküdar ve, Haydarpa
şanın yüksek kısımlarına su vererek Kozya
tağındaki su haznesine kadar gider. 

Yeni bendin yapısından sonra aynca dos
doğru bir su yolu da Bağlarbaşına uzatılmıştır. 
Şirketin Sular İdaresine devrinde uzun bir 
müddet, bend sahasının yetersizliği ile, · yağ
murlu mevsimlerde günlük su verimi 10,000 m3• 

olmak ve Sonbahar aylarında bu miktar 5-6 
bine düşmek suretile devam etmiş ve nihayet 
1955 de Yeni Elmalı bendinin inşası ile Kadı
köy ve Üsküdar havalisi bol suya kavuşabil
miştir. 

Yeni ben de Çavuşbaşı ve Budakdereleri 
suları üzerinde, bir Fransız firması olan Bail
lard tarafından yapılmıştır. Bende duvarının 
yüksekliği 115 m., boyu 238 m., duvar kalınlı
ğı 4,60 m., dir. 

İki derenin geniş yatağını teşkil eden bend 
havzası 79 Km.dir. Bura.da yağışlara göre 11-16 
milyon metre küp su toplanabilir. Yeni bendin 
inşası ile şehre verilen su miktarı arttığından 
ve tasfiye tesisatı da kafi gelmediinden Dorr 
Oliver firmasına her biri 12000 m3• suyu de
kante eden iki dekantör havuzu ile bunların 
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suyunu süzen ve otomatik işleyen bir seri de 
filtre tesisatı kurulmuştur. · Bu suretle günlük 
su miktan da 35,360,000 m3• e yükselmiştir (B.: 
Terkos; Üsküdar - Kadıköy Su Şirketi). 

Dr. Sadi Nazım NİRVEN 
ELMALI ÇEŞME SOKA(a - 1934 Bele

diye Şehir Rehberine göre Kadıköyünün Mısır
lıoğlu · semti sokaklarından; Söğüdlü Çeş~e 

Caddesi ile Halidağa Sokağı arasında uzanır 
uzunca bir yoldur; Beyciğim Sokağı, Süley
man bey Sokağı, ile kavuşakları vardır; Hayrul
lahbey Sokağı ve Nuhbey Sokağı ile de birer 
dört yol ağzı yaparak kesişir (1934 Belediye 
Şehir Rehberi, Pafta 29/Mısırlıoğlu). 

ELMARUF SOKAGI - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Eminönü kazasının Ba
yazıd nahiyesinin Süleymaniye Elma.ruf Ma
hallesi sokaklarından; Süleymaniye Oaddesi 
ile Ayşekadın Hamamı Sokağı arasında bir 
aralık sokakdır (1934 B. Ş. R. Pafta 4/45) .. 
Bir araba geçecek genişlikde, kabataş döşeli 

olup. üzerinde 2-3 katlı 6 ahşab ev, 1 kahveha
ne, 1 bakkal, 1 lokanta vardır. Ayşekadın Ha
mamı Sokağı ile olan kavuşağı köşesinde bir 
arsa görülür ki 1961 de yanan İ~met İnönü'nün 
evinin yeridir, 3 katlı şirin bir. ahşab bin! idi 
(Temmuz 1967). 

Hakin GÖKTORK 

ELMAS - 1900 ile 1905 arasında ÜskÜ
darda Bülbülderesinde güzelliği dillere destan 
olmuş · ayak takımı yosması bir kız; babası va
pur iskelesinde çımacı, anası da gündelikle ça
maşır yıkamaya giderdi. Üsküdarın aynı ta
bakadan güzel güzel delikanlılan bu yosma kı
zın peşine düşmüşler iken Elmas hiç birine 
yüz vermemişdi. Bir gün boğçasını alıp Çam
lıcada bir kulübede barınır elli yaşlarında Ka
ra. Halil adında bir mandıra çobanına kaçdı; 
Kara Halil de boy bos yapısı, el ayak şekli ve 
yüz nakşi ile yaşlıca bir erkek güzeliydi ama 
bu güzelliği ancak ressam veya heykeltraş 

gözü görebilirdi; hatta bu satırların muharriri 
bile o zaman vak'a üzerine şunlan yazmışdım: 

Abe Elmas nesini sevdin koca moruğun 
Peşinde koşar iken şehbaz gümüş topuğun 

Hani bari köşede küflü eskisi olsa 
Sırtındakinden başka gömleği yok kopuğun 

Ayda bir tıraş olınaz kara koçan herifle 
Kolanaya başlayacak açlık ile soluğun 

Ahlatın iyisini ayı bulur yer imiş 
Tilki moruk araırdı körpesini tavuğun 

Ol pelidin koynunda farln yokdur Elmasla 
Kalaycı,nın elhıe düşen 'beyaz pamuğun 

Meselenin aslı vak'adan altı ay sonra El
mas bir çocuk dünyaya getirince anlaşılır gibi 
oldu. Elması, anası ile birlikde çamaşıra gittiği 
bir evin çapkın mektebli oğlu izdivac va.'di ile 
iğfal etmiş, sonra da: «Zaten kız değildi, ço
cuğu bana yamamak istiyorlar demiş. Elmasla 
anası kazayı çımacı babadan saklamışlar. Ça
maşırcı · kadın Bülbülderesinde beki.r çamaşır
cılığı yapan ağzı mühürlü bir komşusunun ara
cılığı ile Kara, Halili bulmuş, çobana üç beş al
tın da v,erecek olmuş, Halil: «Gariblerin .para'sı
nı almam, kız boğçası ile gaçıp gelsin, makbu
lümdür, temize çıkarayım» demiş. Onbeş ya
şındaki Elmas da ellilik çobana kaçmış. Halil: 
«Benimle ömrünü karartma, boşayayım, kilf
fün, dengin olan bir gence var» demiş, Elmas 
istememiş, · Halil ile kalmışdır; Çapkının çocu
ğu yaşamamış, Elmas Kara Halilden bir erkek 
evlad sahibi olmuşdur. Elmas 25 - 30 yaşlann
da Kara Hail ise 1945 de 98 - 100 yaşlarında 
öldü, gedikli bahriye çavuşu olan oğlu bakarclı. 

. . V.Sıf HİÇ 

~ - Geçen asır başında 1stanbulun 
namlı köçek oğlanlarından; Enderunlu Fazıl 

Beyin Çenginamesinde (B.: Çengina.me, cild. 7, · 
sayfa 3845) adı geçen Elmas'ın kiliseye de gi
der mutaassıf bir Rum delikanlisı olduğu an
laşılıyor: 

Hayf ol hüsn ile ol dildire 
Yazıl ol cezbeye ol reftiire 
Ah ol· kıt'ai Elmaspire · 
Ni tır!aşii;le aceb cevheri var 

Sofudur çünki mezakı taısldl 

Raksi bilmem niçün i1ıtıi tahsil 
Ta kinisada okusun İncil . 
Her mahallin revişi diğeri var 

Çenginin perdesi üşküste gerek 
Ukdesi ahdi gibi süste gerek· 
Kalei vuslatı aleste gerek · 
Dahi ceybinde anın süngeri var 

Zamanında suzinak faslından bestel~nmiş 
Nuri Beyin şu şarkısı da bu Rum oğlanı köçek 
için yazılmışdır:. 
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Hicab itme benden böyle 
DerOnunde ne var söyle 
t}zme beni kerem eyle 
İtme beni ele kiyas 

Bezme gel sen . canım Elm~ · 

Gerdan kınp raks ide:rsin 
Hem c,ynayub hem gülersin 
İtmem ~r pek güzelsin •· 

. İtme beni ele kiyas 
Bezme gel sen canım Elnuı.s 

M~şöhretine 
Ne istersen kıymetine 
· Uyub atYaı- sohbetine 
itme·· beni ele ki.yas 
Bezme gel sen canım Elnias . 

: " ELMAS - Komik Abdi Efendi (Abdür
reu~k)· Kumpanyasında Ermeni asıllı bir ak-
tör; hayatı hakkında bilgi edinilemedi. · 

ELMAS (Necdet) - · (B.: Gangster, 
Gaıigsterler) . 
· . 'ELMAS (Orhan) - Sinema rejisörü; 

1927 de lstanbulda Beşiktaşda doğmuşdur. 
:Qir:. ara Ankara -Caddesindeki basın aleminde 
dergi ' ressamlığı ve muhabirlik, muharrirlik 
yg.pııiıt, «Çiçek» adında bir · magazin çıkarmış, 
:1945 ·ae 18 . yaşlannda iken «Toros · Çocuğu» 
isimli filmde aldığı .bir rol ile sinema aktörlü
ğün~ başİamış, «Unutulan sır», «Canavar Ka
dın», «Acı Yol», «Bir .. Yaz Yağqıµru>r ve '.«Bir 
Bahar Akşamı» isimli . filmlerde oynamİşdır. 
Sinema rejisörlüğüne de 1949 . ~e çevirdiği 
;Üçµncü Kat Cinayeti» filmi ile başlamışdır. 
.. · ·ıia:ı tercemesi içiil. «Seş» mecmuasından 
naklettiği~iz -yukardaki satiriarı:lan ba,şka bil~ 
gi edinilemedi (Ses, 'l'emmuz 1962). 

ELMAS BU~U - Karadeniz Boğazı dı
şında Anadolu yakasında, İrva (Riva) Köyü
nün kuzeyinde v~ Eşek Adıısının batısındadır; 
yerine gidilip görme im.kam bulunamadı (Ma
yıs 1967). / 

ELM.t\SIM - Eski tstanbulun kadınlar 
aleminde yukardan aşağıya muhabbetli bir hi
tab; hizmetci, : hala.yık,· ·cariye · •. haric, yaşlılar 
genç kız ve . · ıi:adınlara.; .kibar hanımefendiler 
esnaf · ıa,bakası,ndan. kadı,nlarla kendi taba.ka.
smd~n gençlere «Elmasım! .. » diye · hitab eder
di.. Za.manimızda llnutulmuş bir deyimdir. 

ELMA$BURNU TABYASI - Karadeniz 
Boğazı . dışında Ana.dolu yakasında Elmasbur
nu arkasında sırtda. BoJazın ~ski . tabyaların-

dan biri, yerine gidilip görme imkanı buluna
madı (Mayıs 1967). 

ELMASPAŞA SOKAGI - 1934 Belediye 
Şehir . Rehberine göre Eminönü . İlçesinin Kum
kaptı Nahiyesinin Nişanca Mahallesi sokakla
rından, Mühre Sokağı He Daltaban Yokuşu 
arasındadır (1934, B. Ş,. R. Pafta 3/32): 00-
faban Yokuşu tarafından gelindiğine . göre bir 
araba geçecek genişlikde, · kaba taş . döşeli, sola · 
sağa birer dirsek · yaparak ikişer üçer katlı ah
şa.b . ve kağir, beton evler arasından geçer; üze
rinde isimsiz bir çıkmaz sokak vardır; kenarın
da üç ağaç bulunan meydanımsı bir açıklıkda 
Mühre Sokağına kavuşur :(Aralık 1966). 

Hakkı GöKTORK 

ELMASTBAŞ SOKA.Öl - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Taksimin Hacıahmed. 
efendi Mahallesi sokaklarından; Oumzdaş S~ 
kağı, Kurtuluş Sa!ha.nesi Sokağı, Lokumcu So-. · 
l~ağı, Yenialem Sokağı, Kır kahyası , Sokağı ve 
Si!,hancı Şokağı ile kavuşaklar vardır (1934:. B. 
Ş. R. .P~ta 19/182); yerine _gidilip şu satırla~ 
rın yazıldığı sıradaki durumu tesbi tedilemedi. 

. (Mart 1968). 

ELMAS~AN EFENnt JKuyum.cu) -'-- Or
ta oyununda bir tip; pantalönu Üttisüz ve bol 
redingot giyer, kolalı yakaya lastik kolanlı 
kelebek be>yunbağı takar, başında _kalıbsızca bir · 
fes, kiraz bastonlu ve bastonunu .. sol koluna 
asardı, · hafif sakalli. ve pos bıyıklı; türkçeyi 
ermeni ağzı ile konu,şur; görgülü; kibar, bilgi
li, aydın . adam görünmek ister bir ti.pdi. Orta 

Elmas Bumu 
.. <Eşref Bey . haritasın~) 
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oyuiıunda bu tipi en kuvvetli canlandıran sa
natkar Kadri Bey olmuşdur. 

. ELPETAL YATI - Çağımızın en büyük 
aktörlerinden Charlie Chapline (Şarlo) 'nun 
lüks yatı; sanatkar tarafından American Stan
dard Oil Petrol şirketinin müdürü W. Reich
men'e satılmış ve yat bu zat ile ailesini 1951 
yılı eylülün ortalarında İstanbula getirm.işdir. 
Aşağıdaki satırları günün gazetelerinden alı
yoruz: 

«Amerikan Standard Oil Petrol şirketinin 
mU.dürü W. Reichmen ve ailesi hususi büyük 
bir yatla limanımıza gelmişlerdir. Yat Dolma
bahçe önü:nde dem.irlidir. Elpetal ismindeki bu 
yat Savaronadan çok a.z küçük olup lüks ve 
konforu bakımından Savaronadan farksızdır. 
Yatıiı şimdiki sahibi olan şirket müdürü Aırie
rikadan 3 ay evvel hareket etmiş, bir çok liman
lS:ra uğrıya uğrıya İstanbula gelmiştir. Bir mil
yon dolara yakın kıymette bulunan Elpetal ya
tının ilk sahibi meşhur sinema artisti Oharlie 
Chapliıie'dir. Yat ljmanımızda bir kaç gün ka
la~akt]r» (16 Eylül, Cumhuriyet Gazetesi). 

ELSİZ HATTAT - (B.: Bidest Hattat, 
cild 5, sayfa 2761). 

EL TİEMPO - İstanbulda çıkmış :ınfıse-. 
vice bir gazete; 1872 de kurulmuş ve 1928 yı~ 
lına kadar inkıtasız . 56 yıl neşredilmişdir; mü
teveffa profesör Avram Galanti «Türkler ve 
Yahudiler» isimli eserinde bu gazeteden şöyle
ce bahsediyor: «Rumi 1308 senesinin nisan 
ıı,yında (1892) Türkiye musevileri, İspanyadan 
Türkiyeye muhaceretlerinin dörtyüzüncü sene~ 
ı:siııi tes'id etmişlerdir; O senenin · hamursuz 
bayra,İnının ilk gününde, bu dörtyüzüncü s·ene, 
~ski Osbanlı İmparatorluğunun musevisi bulu
nan htır bir şehrinin mabedinde .merasimi mah
susa ile tes'id edilmiş ve İstaiıbulda hahamba
şı kaymakamı müteveffa Moşe Levi Efendi Yil
dız Sarayına giderek Türkçeye terceme edilmiş 
ve imparatorluğun musevi cemaatleri· tara.tın
dan aynı günde okunan bir duanın metni. ile 
mfısevilerin memlekete olan minnetdarlık his
lerini ifade eden bir teşekkürnameyi havi al
tın ile i~enmiş gaayet güzel bir albom takdim 
etınişdir. O münasebetle Türkiyede çıkan. mu.: 

· sevi gazeteleri de fevkalade nushalar neşret.:. 

mişlerdir, bu arada tstanbulda çıkan El Tiem
po Gazetesinin fevkalade nushasında da türk
çe bir manzume neşredilm.İ§dir».· 

A. Galanti'nin aynen aldığı 24 beyitlik u
zun manzumenin bir parçasını naklediyoruz~ 

Museviler bir zaman İspanyada ınagdilr iken 
Terki din ü cin ü male mübtelayi zor iken 

Srb be bilini sefalet, mihnet ü zulme esir 
Türlü türlü darbel şiddet ile mak:hiir iken 

Ziı· ü giryan. ü ~n ü meliil ü bi aman 
Cümlesi bi tab ü kudret ölmeye mecbur iken 

Yas dökerdi miiseviler zulm ile sam ü seher 
Anİan mazlum iden düşmenleri -~esriir iken 

Etti ibzali bimayet Biyezid Hanı Veli 
Nice bin dermandeler edna mad.edden dur iken 

Padişahın lurf ü ihsanı yetfşdi yardıma 
P"uı ü hemi vü :nisa ilim ile m.ehcilr iken 

Asitanı devlete geldi sığındı, acizan 
Gördü envaı avatıf cümlesi magdiir iken· 

Dört asır varki bu lutfu gördül,er ecdadımız 
Museviler işte bundan şidiimandır şadütnau. 

. · . ·ELv AN ÇELEBİ MESOİDİ - · (B.: El-
van Mescidi). 

. ELVANDİREK SOKAÖI - 1934 Bele
d,iy~. ·şehir Rehberine· göre Haliçde Hasköyi.ln 
sqkaklarından; semtin gerilerinde Ahretlik ve 
Kudüm sokakları ile . Ça!tırbeyler Sokağı ara
sında uzanır; Tütüncü Abbas, Abacıhalun, 
Kandemir, Kişmiri, Kalfa yamağı, Kapı kih
yası, ve Sallabaş sokakları ile kavuşaklan var
dır (1934 B. Ş. R. Pafta 17/186); yerine gidi
lip·: şu satırların yazıldığı· sıradaki durumu tes
bit edilemedi (Mart 1968). 

ELVAN HAMAMI ARKASI SOKAGI -
Fatih İlçesinin Fener Bucağının Kasabdemir
han Mahallesi yollarından; Tepedelen Sok•ğı 
ile Mustafa Kemal Caddesi (Atatürk Bulvarı) 
arasında iki dirsekli bir sokakdır; Elvanlar So-

. kağı He kavuşağı vardır (1934 Belediye Şehir 
Rehberi, Pafta 8/92). Unkapanı taraf~nda olan 
bu sokak Atatürk Bulvap açılırken (B.: Ata
türk Bulvarı, cild 3; sayfa 1248) istimllk edi
lerek bulvara katılmışdır. Mahallenin muhtarı 
B. Nihad Günay'ın (Bakkal) verdiği maluma
ta·· göre iki araba geçecek genişlikde, kaba taş 
döşeli, meyilli, bir meydanlık ile üçer· katlı ah-: 
şab evler bulunan bir sokakdı. Hamam (B.: 
Azebler Hamamı, cild 3, · sayfa 1685) • şimdiki 
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'I'ekel Genel Müdürlüğü binası ile Manifatura
cılar Çarşı arasında idi; bir çifte hamamdı 

(Kasım 1967). 
Hakin GöKTORK 

ELVANLAR SOKAGI - Fatih İlçesinin 
Fener Bucağının Kasabdemirhan Mahallesi de, 
Elvan Hamamı Arkası Sokağı ile Mustafa Ke
mal Caddesi (Atatürk Bulvarı) arasındadır, 
Elvanzade Camii Sokağı ile kavuşağı vardır 
(1934 Belediye Şehir Rehberi, Paftai 8/92); bu 
sokak Atatürk Bulvarı açılırken istimlak edil
miş, bulvara katılmışdı.r (B.: Atatürk Bulvarı, 
cild 3, sayfa 1248). Mahallenin muhtarı B. 
Nihad Günaydın (Bakkal) verdiği malumata 
göre iki araba geçecek genişlikde paket taşı 
döş~i, üçer katlı ahşab evler ve konaklar bıılu
nan bir sokakdı. Elvanzade Camii ve Elvan 
Hamamı bu sokakda idi (B.: Azebler Camii ve 
Azebler Hamamı, cild 3, sayfa 1684 ve 1685). 

. Hakkı OÖKTÜRK 

ELVAN MAHALLESİ - İstanbulun Fa
tih devrinde kurıılmuş en eski mahallelerinden~ 
di, Sirkeci civarında Demirkapuda Elvan Mes
cidinin mahallesı idi;· 1879 da ilk mebus seçimi 
için tanzim edilmiş bu defterde 14 hanelik bir 
mahalle olarak kaydedilmiş; Sirkeci Garının 

yapıldığı, ve gar sahasının genişletildiği sırada 
Elvan Mescidi ile birlikde bu mahalle de istim
lak- edilmiş, kaldırılmışdır. 

. ELVAN MESOIDİ :_ Elvan Çelebi Mescidi 
adı ile de anılırdı. Demirkapu He Sirkeci ara
sında idi; HadikatüL Cevami şu malumatı ve.r
mektedir: «Banisi :Fatih devri ulema,sından Si
naıi Efendidir, Mısır fethi senesinde vefat et
miş olub kabrinin yeri bilinmiyor. Minberini 
Üsküblü Ali Ağa koymuşdur. Mescidin mahalı
lesi vardır». tstanbula demiryolu girdiği zam~n 
ve Sirkeci Garı yapılır iken istimlak edilmiş 
ve .. yıktırılmışdır. 

. Bibl.: .Hadikati.U Cevami, I; E.H. Ayverdi, Fatih 
Dev:ri Mimirisi; Tahsin Öz, İstanbul Camileri. 

ELVANZADE OAM1İ SOKAGI :_ Fatih 
ttçesinin Fener Bucağının Kasabdemirhan Ma
hallesi yollarından; Elvanlar Sokağı ile Sar'ıh 
Paşa Caddesi arasındadır ( 1934 · Belediye Şe~ir 
Rehberi, Pafta 8/92). Salihpaşa Caddesi ta
rafından gelindiğine göre bir araba geçecek ge
nişlikde paket taşı döşeli bir sokakdır, sol ke
narı cami olup Atatürk Bulvarı açılır iken 'is
timlak edilerek yeri bulvara katılmışdır (B. : 

Azebler Camii, cild 3, sayfa 1684). Bu sa~r
lann yazıldığı sırada, eski cami arsasının bir 
kısmi üzerinde Merkez Bankasının İstanbul 
Kambiyo Şubesi olan sekiz katlı bir bina bulu
nuyordu; yolun sağ kenarında da ahşab ve ka
ğir bir kaç ev ile altlar'ında 2 bakkal, 1 berb_er, 
1 gömlekçi dükkanı, 1 inşaat malzemesi mağa
zası, 1 taşcı - mermerci bulunuyordu. Kapu nu
maraları 19 - 39 dur, Elvanlar Sokağı: tarafın
daki parçası istimlak edilerek bulvara · katıl
mışdır (Kasım, 1967). 

Hakin GöKTORK. 

ELVANZADE ÇEŞMESİ SOKAOI -,--
1934 Belediye ~hir Rehberine göre Fatih ka
zasının .Fener nahiyesinin Haraçcı Kara Meh
med Mahaiıesi sokaklarından; Yeşiltııluınba 
Sokağı ile Hisaraltı Caddesi arasında uzanmak
tadır, Üsküblü Caddesi ile dörtyol ağzı ~pa
rak kesim, Arpacı Reşit Sokağı ile kavuşağı 
vardır; Atatürk <lı.ddesi açılırken istimllk 
edilerek bulvara katılmışdır. 

ELVAN:ZADE MAHALLESİ - Unkapa
nında tstanbıılun eski mahallelerinden biri idi; . 
1879 da tanzim. edilmiş bir defterde 89 hanelik 
bir mahalle olarak. kaydedilmişdir. Halk ağzın
da Elvanzade Camii denilen Azebler Camiinin 
mahallesiydi; sonradan kaldınlmışdı.r, yeri 
1934 Belediye Şehir Rehberindeki Haraçcı Ka
ra Mahmud ve Kasab · Demirhan mahallelerine 
katılmışdır . 

ELVEND BEY .(Kerküklü) .- Geçen .as
rin ikinci yarısında yaşamış ve «Zindan· Şıir
Leri» adı altında o devirde İstanbul Ceza.evinde 
bulunan bazı mahkumların yazdıkları· şiirleri. 
toplayarak eşsiz kıymetde . bir antoloji bırak-: 
IDlŞ 013:n .ve aynı zamanda değerli bir lıalk res-
samı olan Kahveci Nusret (B.: Nusret, Kah
veci) , eserine mahkumlar arasında bıılunan 

otuzdan fazla gençin de resmini yaparak ilave 
etn;ıiş, onJarın da hal· tercemelerfui · yazmış, ve 
ayrıca o devrin cezaevi hayatı üzerine de bazı 
hatıralar ve notlar ilave. etmişdir. Kerküklü 
Elvend Bey o antolojide adı geçen ve resminin 
yapıldığı hicri 1~94 (M. 1877) tarihinde 20-21 
yaşlarında bulunan bir kürd delika~lıs~dir. 

Resmin altında: «:Mir EJ,v~:nd .Kerkukinin işbu 
tasviri zindanda dört duvar karındaş~_ şeyhl .. 
miz Somuncu Baba Hazretlerinin hizmetinde· 
olduğundan ·terrirı:ı. Qlundu. Sene 1294» yazılıdır 
Adı geçen Somuncu Baba o tarihlerde ceza.evin-: 
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de katilden ~ahkfun bektaşı taslağı bir büyü
cü, üfürükcüdür. (B.: Somuncu Baba). Resmin 
üst sol köşesinde sözde tına şeklinde: «Mir 
Elvend Kerkuki şaki hubanı zından» yazİlıdır; 
onun altında da delikanlının künyesi yazılıdır: 
«Künyedir ki: Elvend bir şaki Deli Çıplak Fer
had, bir şaki Karayılan Şehsüvar, bir şaki Mir 
Elvendi Sami, bir Saçlı Ferhad Bey, bir Şeyh 
Elvend Kerkfıki, bir Şeyh Davud nesli Sultan 
Sala.haddinden». Sultan Sala.haddinden kasıd 
Sultan Salahaddin Eyyiıbi olacakdır. 

Bu satırların . altında Elvend adı üzerine 
bir vefik (muska) yazılmışdır: 

Vefik be namı Elvend 
(Elvend· ad~na muska) 

( Elif) E - İ taat üzre ola 
(Lam) L eylü nehar hazır ola 
(Vav) V efakar ola 
(Nun) N edim ola . 
(Dal) D ildarı sadık ola 

Elvend Beyin tılsımlı, resmi 
(Nusretin resminden Hüsnü eli ile 

Nusha Elvend adının arab asıllı Türk haıf
leri ile yazılışına göredir. 

Elvend Beyin .. resmi çıplak ayaklı olarak 
yapılmışdır; Kahveci Nusretin kaydine göre 
zındanda mahbub delikanlıların çıplak ayakla 
dolaşması . o devirde zindan hayatı geleneği ica
bıdır (B.: Eshar Nushası; Feta Nushası). 

Kahveci Nusret Kerküklü Elvedin kanlı 

· bir şaki olan· ve «Deli Çıplak» lakabı ile . anılan 
· babası Ferhadla birlikde 11 yaşında dağa çık
dığını, babasının katlinden sonra beş yıl daha 
babasının Diyab ismindeki adamı ile dağda 

kaldığını, Diyabın ölü ve Elvendin diri olarak 
ele geçirildiğini, 16 yaşında olduğu için 30 yıl 
hapse mahkum edildiğini, Musul ceza.evinde ya

. tar iken ve 19 yaşında iken de bir meseleden 
İstanbul ceza.evine nakledildiğini anlatıyor. 

Aşa~daki manzume Kahveci Nusretin ağ
zından Üsküdarlı halk şairi Vasıf Hoca (Vasıf 
(Hiç) tarafından yazılmışdır: 

Şan · virdi zındane yine bir fetl 
Kiirdiyül . asıldır hüsni bi hemti 
Siyehçerde levend Kerk:ôki Elvend 
Kanlı delikanh o miri yekti 

KOşei zındanın şebçeriğıdır 
Hüsni ke:mi.liııde tamam çağıdır 
Sabriyi çünumuı aşk ile ~r 
Şirü plengine yürek yafıdır 

Zmdane · düşdükde kopdu velvele 
Somuncu Babamız yetişdt hele 
O şilhm yolunda dökülıııeden kan 
Biır aceb sihr ile geçirdi ele 

Elvendi zeberdest ol servi bülend 
Eşbehi huni hem şiUü 'bi meDeJJtl 
a,abıuım bünıneti keran,,etidiJ" 
.A.tdı vahşetini topuldu fenn4 

ilaha kö~ o kürdi dlJ.l,e.r 
J{ı~z saçlllJ, Jı:esıneye J,erber 
Diz çijküp hücred~ müışid önün, 
()kur aşkı ki~~~ su ,b~ ~her 

A~ adı var4,.r kanµun · taıı. 
Dfırahti meyvadar kad~ ş~ 
On iki iİDlanun askına bir hi 
tl'stünde babanın· kartal kanadı 

Bir tazeye sanem cllyüp taparız 
NushaJar ·yaza.r . Wsırn· yapanz 
Aşku alikac:İır yaşatan bizi 
Bitde lirümcelı:de mini ar~ 
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Tasvirin nakşettim kıl kalem ile 
Hem baba sihrini getirdim dile 
J.\ı[ekinımız zından zındandır zından 

Rumftzi aşk :ile dolacak \lİle 

işte efendim bu tasviri Elvend 
Bedesti Kahveci Nusret hünerm.end 
Zındaıı içre gören cümle karındaş 

Cümlesi yekzeban i:tiler pesend 

Kahveci Nusretin kaydine göre sünnetsiz 
olan Elvend 23 yaşında iken İstanbul Ceza.evin
de tantanalı bir ·meydan düğünü ile sünnet et
tirilmiş, Vasıf Hoca onun için de şu tarih kit'a
sını yazmışdır: 

Davul ·zurna köçekli pilav zerde şerbetli 
Bir ala şatafatlı düğün oldu meydanda 
Tam yinni üç yaşiyle eşbehime · tarihdir 
Kürd Elvendi Kerkiiki sünnet oldu zındanda 
1273 + 23 = 1296 ( M. 1878 - 1879) 

EMAN ATI · MÜBAREKE Mübarek 
Emanetler. Topkapiısu Sarayı Müzesinde Hır
kai Saadet Dairesinde Hırkai Saadet Odasmda 
(B.: Hırkai Saadet Dairesi) asırlar boyunca 
muhafaza edile gelmiş mübarek emanetler şun
lardır: 

Peygamberimizin hırkası, (Hırkai Saadet) 
Peygamberimizin bir dişinin kırilmış kü

çük bir parçası (Den danı Saadet) ; Uh,ud Cen
ginde kırılan dişidir. 

Peygamberimi~in sakalının kıllari (Saka
lı Şerif) ; bazılarının· mahfazaları fevkalade 
sanatkarane, hatta murassa.dır; Hıraki Saadet 
dairesinde pek çok Sakalı Şerif vardır. 

Peygamberimizin' mübarek naşının gasıl 

suyu; kmlmış yeşiı boş bir şişedir. 
Peygantberimiziıi Mısırda kıbtilerin emiri 

Mukavkise yolladığı name; Kahve rengi bir 
deri üzerine siyah mürekkeble yazılmış 12 sa
tırlık çok kıymetli bir vesikadır. 

Peygamberimizin mührü; kırmızı akikden 
bir santim boyundadır; üzerinde kufi hat ile 
«Muhammed Resulullah» yazılıdır; yazı pey
gamberimizin devrine aid değildir, geçen asır 
da Bağdadda bulunarak getirilmişdir .. Peygam
berimizin asıl mührü Hz. Osman tarafından 

bir kuyuya düşürülmüş, kaybolmuşdur. 
Peygamberimizin iki kılıcı; ikisi de altın 

kılıçdır. 

Peygamberimizin 
Peygamberimizin 

sancağı (Sancağı Şerif) 
,;> 

yayı, 

Peygamberimizin dördü taş, ikisi tuğla 

üzerinde çıplak ayağının taban izi (Nakşi Ka
demi Şerif); bunlardan biri için Hz. Muhamme
din Mira.eda basdığı taşdır denilir, altın bir 
çerçeve içindedir. 

Peygamberimizin bir nalını (Na'lini Saa
det) ; ağaçdan bir nalındır; üzerine Ayetül 
Kürsi hak edilmişdir. 

Kıymetli mushafı şerifler, 

Hazreti Fatniamn seccadesi, 
Hazreti 'Ebubekirin bir kılıcı, 

Hazreti öm.erin bir kılıcı, 
Hazreti Osmanın iki kılıcı, 

Hazreti Alinin bir kılıcı, 
Hazreti Zübeyrin bir kılıcı, 
Hazreti Zeynelabidinin bir· kılıcı, 
Hazreti Ebül Hasanın bir kılıcı, 

Hazreti Cafer Tayyarın bir kılıcı, 
Hazreti Ammar bin Velidin bir kılıcı, 

Eshabdan iki zatın kılıcları, 

Kabenin altın oluğu, 
Tövbe kapusunun kanadı, 
Kabe kilid ve anahtarları, 
Haceri Esved . çerçevesi, 
Peygamberimizin teyemmüm taşı. 

Mübarek emanetlerin bir kısmı istanbula 
Yavuz Sultan Selim tarafından Mısırdan geti
rilen Mısır Memluk Sultanlarının hazinesi ara
sında getirilmişdir; bir kısmı da Yavuz Sultan 
,Selimin halifeliğinin ilanından sonra Mekke 
Emiri Seyyid Berekat tarafından gönderilmiş
dir. Bir kısmı da bilahare toplanarak Hırkai 

· Saadet dairesine konmuşdur. 

Bu önemli konuda ilk aydınlatıcı eser, Top
kapusu .Sarayı Müzesinin eski müdürü muhte
rem Tahsin Öz tarafından ·. yazılmışdır; . Hırkai 
Saadet Dairesi ve Emanatı Mukaddese» adını 
taşıyan- bu kıymetli eser 1953 yılında yayın

lanmışdır. 

EMANETCİ, EMANETCİLER - Bavul, 
çanta, paket, küçük denk ve sair eşyayı kısa 

bir zaman için· bir ücret karşılığı muhafaza 
eden . esnaf; emaneten aldıkları . eşyanın sahi
bın.e bir marka verirler, ve o markayı getirene, 
muhafaza bedelini alarak eşyayı teslim eder
ler. 

Bu esnaf istanbulda yolcu kesafeti olan is
kelelerle semtlerde, Sirkeci ve Galatada top
lanmışlardır; günün her saatinde, dükkanların 
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rafları emanet eşya ile dolar, boşalır. Galata
daki emanetçilerin dükkanları eskiden Köpri! 
altında iken Galata Rıhtımı Caddesi üzerine 
nakledilmişlerdir. Son yılların en meşhur eml
netcisi Sultana. adında bir mu.sevi kadını idi, 
onun ölümünde dükkanı yakını olan Sara Ka
dına kaldı, bu mu.sevi hanımı 1967 de hayli ·yaş
lıca ve Galata Rıhtımı Caddesindeki dükkanın
da işi ile meşgul idi. 

1945 de, değerli gazeteci merhum Cemaled
din Bildik (B.: Bildik, Cemaleddin; cild 5, say
fa 2769) Akşam· Gazetesinde . yayınlanmış 
«Emanetciler» isimli röportaj yazısında şunla
rı kaydediyor: 

«Eski emanetçilerden birinin bana anlat-

EMANETÇi 

tığına göre bu dükkanlar, Köprü altının man
zarasını bozuyormuş, rütubet eşyaları çürütü
yormuş da onun için rıhtım üstüne çıkarılmış .. 
Şimdi Karaköyde rıhtım boyunca uzanan as
falt caddenin Karakôy kısmında bu dükkanla
rın. sıraya dizildiklerini görüyoruz. 

Halkın sık sık uğrayıp eşya bıraktığı bu 
yerlerin bir taraftan Belediye zabıtası talimat
namesinde, diğer taraftan da hıfzıssıha. kanu
nunda birer hükme tabi olacakları tabii idi. 
Bunu göz önünde tutarak rasgele bir kaç ema
netçiye girdim ve etrafı tetkikten geçirdim. 
Gördüğüm dağınıklık ve başıboşluk karşısında 
hayretimi gizleyemiyerek sordum: 

- Siz, dedim, Belediye zabıtası talimat
namesinin hangi hükmüne bağlı

sınız? 

«Muhatabım emanetçi _ güle
rek: 

- Bizim, · dedi, o kitapta ye,. 
rimiz yoktur. 

- Hıfzıssıhha kanununda, 
sizleri sıhhi bakımdan kontrola. ta.
bi tutan bir madde olsa gerektir? 

--:-- Katiyen L.. Böyle bir k.a
nunda da bizi kayıt altına alan 
madde yoktur. dlalkm bmıkbğı 
çanta, bavul, sandık, yatak dengi 
vesaireden dolayı p~ra. aldıld.anru 
söyliyerek tarifelerini öğrenmt)k 
istedim: 

- Mesel!, dedim, bir bav-ul
dan bir gün için kaç para alırsınız? 
O bavul, üç dört gün kalırsa ne 
ücrete tabi tutarsınız? 

«Muhatabım yine güldil: 

Hırkai Saadet Dairesinde Hırkai Saadet çekmecesınbı 
muhafaza edildiği gümüş şebike 

- İlahi gazeteci bey, dedi, 
başıboş bir müessesenin tarif esi o
lur mu? Gelişi güzel bir ücret alı
yoruz, işte o kadar; 24 saat bek
leyen bir bavul için 100 kuruş da 
.aldığımız oluyor, 50 kuruş da ... 
Geçenlerde Belediyeye müracaat 
ettik; bize bir tarife yapın da ema
netleri bu tarif eye göre ücrete tabi 
tutalım dedik; kanunlar, talimat
nameler açıldı, bizi alakadar eden 

.- hükmü bulamadılar. Bu yüzden de 
tarife veremediler. Resim: Nezih 
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«Rafları tıklım tıklım bavullar, sandıklar, 
denkler ve çeşitli eşya ile dolu olan bir ema
netçi dükkanında aklıma gelen bir kötü ihti
mal beni hayli düşündürdü: 

- Buraya konan eşyalar sigortalı mıdır? 
diye sordum: 

«Muhatabım: 

- Allah korusun! dedi. Bir yangın çıkı

verse mahvoluruz ... 
~ Siz mi mahvolursunuz, burada eşyaları 

olanlar mı? 
- Yani hem onlar, hem de biz mahvolu

ruz. Çünkü eşyalar sigortah değildir, hatta 
dükkanın bile sigortalı olduğundan. şüpheliyim .. 

- Farzedelim ki bir yangın çıktı ve bu 
eşyalar da ki.il oldu gitti. Eşya sahiplerine hak
larını nasıl ödeyeceksiniz? 

- O zaman ne olacak bilmem... elindeki 
' . 

kında bir hüküm mevcut olup olmadığını sor
dum. Tetkik edildi, kanunda emanetçiler hak
kında hiç bir hüküm olmadığı neticesine varıl
dı. Yalmz şu cihet memnuniyete şayan idi ki, 
evvelki senelerde kolera. vak'a~arı görüldüğü 

zaman, sağlık müdürü, halkın sık sık uğrayıp 
çeşitli eşya bırakmalar noktasından buraları 

umumi bir tathire tabi tutturmuş ... 

«Görülüyor ki emanetçilere, ne- Belediye 
zabıtası talimatnamesinde ne de hıfzıssıhha ka
nununda yer verilmiştir. Tamamiyle başıboş 

olan bu müesseseler için resmi bir tarife dahi 
tesbit edilemiyor.». 

Ahrried Midhat Efendi «Emanetci Sıdkı» 

isimli uzun hikayesinde. Kırım _ Harbinden 
( 1850 den) önceki eski emanetciler hakkında 
1893 - 1894 de şunları yazıyor: 

markası ile bizde eşyası olduğunu ispat edene, 
istediği parayı vermekle mükellef olacağız ga
liba... . .. , : : ı 

«Kırk elli sene evvelki emanetcilerin ehem
miyetini bilenler pek azdır, Artık eski ehemmi
yetleri geçmiş· olan bu esnafı tanımak tarihe 

- Ya içindeki eşyası ile· 5 lira etmeyen aid mühim bir meseleyi öğrenmek demekdir. 
bir bavulu için 500 lira, 1000 lira talebi-nde: bµ- «Emanetci denilen adamlar İstanbul ile 
lunan çıkarsa ne · yapacaksınız? · . taşra arasında ulaşdırıcılık vasıtaları idi. Bur-
~ Mahkemenin kararına boyun eğeceğiz _salisınız, İstanbulda. bulunuyorsunuz, memle-

tabii... . ketinize bir mikdar para.göndereceksiıı_iz; Bur-
«Gezdfğim emanetçilerde eşyam~· .kon- sa Emanetcisini bulursunuz; ·bu ad.ani her haf

duğu öyle depolar gördüm ki, daha; ·yaklaşır- ta Bursaya gidip gelir, giderken İstanbui Ema
ken keskin bir küf ve rütubet kokusu genzj ti-' netlerini Bursaya götürür, gelirken Bursa ema
kıyordu ... Fakat emanetçiliğin, Belediyelerin · netlerini İstanbula getirir, sizi verdiğiniz pa
kuruluşundan da eski birer ticaret ve iş yer- ·. rayı da alır, götürüp yerine teslim eder; size 
leri olduklarını düşünerek bunların • .. :aeledıiye . . Qir' makbuz, ilmü . hah.er · bile vermez:; yalnız 
zabıtası talimatnamesiyle hıfzıssıhha :katıunun:- pa~a değil, mektup, eşya, her ~e olursa kabul 
da birer hükme bağlanmamış olmabmnp. asla ·. eder, götürür. Halkın kurduğu bir nevi posta 
ihtimal vermedim. · Evvela Belediyeye · gidip · ·. teşkilatı: Zamanımızıcla devlet posta teşkilatı 
Vali ve Belediye başkan· muavini B. Mlihtaı: · bulu:p.makla beraber halen memleketimizin her 
Acar'ı gördüm, vaziyeti anlattım. Bu/başıboş~. . noktasına posta jşlemediği gibi halkımız da es
luğu hayretle karşılayarak: ki ahşkaıihkdan büsbütün vazge-:;ememiş', ufak 

. tefek emanetciler hala epiyce iş yapmaktadır-
- Ümid ederim ki, dedi, onları kayıt -ai- · 

tına _alan bir hüküm vardır: Tetkik ~ttireyfm, far. 
cevap vereyim ... «Ertesi günü Muhtar Acar, «Kırk elli sene· evvel (1850 den evvC;ll) 
cevabını yazılı olarak göndermişti, aynen ya- emanetcilik pek mühim işlerdendL Bir çok mek
zıyorum: tup ve emanetlerden başka taşradan İstan-

«Belediye zabıtası taiimatnamesini tetkik bula; İstanbuldan taşraya hukuk davalarında 
ettirdim. Emanetçiler··.hakkı~da .bir hükmü ih- vekalet ve şahadet gibi işlere de tavassut eder
tiva etmediği anlaşıldı. l3u zqmrenin kontrol lerdi. Bu işlerin ehemmiyet derecelerine göre 
edilebilmesi ancak bir tenbihi • ~ledi isdarı ile aidatı da artardı. Emanetcilerin bir kısmı pek 
kabil olabilir.» zengin adamlar olurlardı. 

«Sağlık müdürü B. Faik Yargıcıya di"gf- '· .:. : . ~<Adi emanetcilik_ hizmetinde bulunanların 
derek, hıfzıssıhha kanununda emanetçiler hak- çoğu taşra ehalisindendi; Emanetci kendi 
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memleketi ile İstanbul arasındaki münasebeti 
kurardı. 

«Bazı İstanbullu emanetciler de vardı ki, 
bunlar yalnız bir yer. ile değil, birkaç büyük 
şehirle muamele ederler, ve bizzat kendileri 
gidip gelmeyip bu iş için muameleleri olan yer
lerde ortaklar peyda ede~ek, kendi hizmetle~ 
rinde bulunan ulaklarla işlerini görürler idi. 
İskenderiye, Beyrut, İzmir, Selanik, Girid, 
Trabzon, Anapa, İbrail gibi meşhur ticaret li-: 
manları ile iş yapar büyük emanetciler vardı. 
Poliçelik denilen işi bile görürl~rdi. Mesela İs-' 
tanbuldan bir tüccarm İzmire göndereceği pa
rayı bir muteber emanetciye tesliminde ema
netci parayı izmire para olarak yollamaz, ora
daki. ortağına, filancaya bizim hesabımıza şu 

kadar kuruş veriniz diye bir mektup yazardı. 

«Emanetcilerin ya büyük hanlardan birin
de bir odaları, yahud bir çarşı boyunda bir dük
kanları vardı .. » (A. Midhat, Eı:İ:ıa.netci Sıdkı). 

Ahmed Midhat Efendinin tarif ettiği ema
netcilerin, halk postacılığı yanında bir nevi 
ibtida.i bankacılık yaptıkları, ve yine · ibtida.i 
bir şekilde zamanımızın nakliye anbarlarının 

. temelerini attıkları görülüyor. 

«El\IANETCİ SIDKl>i - Ahmed Midhat 
Efendinin bir uzun hikayesi; ünlü yazarın «Le
taifi Riva.yat» adı altında topladığı hikaye se
risinin yirmi ikinci kitabı olarak hicri 1311 (M. 
1893 - 1894) de yayınlanmışdır. Konu, okuma 
hevesli orta tabakanın zevk alacağı sonu tat
lıya bağlanmış basit bir aşk macerası, namus
kar fakir bir delikanlının büyük aşkının · ibret 
sahneleri ( ! ) ile süslenmiş hikayesidir. 

1835 - 1840 arasında İstanbulda Emanet
ci Sıdkı Efendi kırk yaşlarında doğruluğu ve 
cömerdliğiyle tanınmış bir iş adamıdır. Hor
horda bir konak yavrusu evde oturur. Ema
netci dükkanı (yazıhanesi) de Direklerarasın

dadır. 

Kıyafetinin tasviri o devrin zengin esnaf 
tuvaleti için kıyµıetli bir vesikadır: 

Başında bir Tunus fesi, fesin üzerine hafif 
bir ağabanı sarar. Şam· kumaşından bir en
tari, altına ağsız bir çağşır giyerek· beline en
tari üzerine kıymetli bir şal kuşak sarar; ku
şağına güzel bir gümüş divit sokar,. ayağında 
pamuk çorab ve sahtiyandan serhadlik mest 
y~rdır. Orta boylu, vüc'Qdca gaayet çelimsiz, 

teni ziyadece esmer, siyah sakallıdır. Erkek 
canlısı bir kadının ala.kasını çekecek cazibesi 
yokdur. O devir için tek büyük kusuru evlen
memiş olmasıdır. Hiç bir İneşrft özrü ve hiç bir 
gayri meşru özrü ve hiç bir gayri meşru zevki 
olmadığı halde bekarlığı muhitinde dedikodu 
mevzuu olur. 

Kendisi bir yaran meclisinde bir gün haya
tını anlatır: 

«Anasız babasız sokakda kalmış bir öksüz 
iken tüccardan Dimyatizade Abdülgaffar Efen
dinin elinde büyümüşdür. Gaffar Efendinin 
evine alınd~ğı zaman 5 ·yaşındadır; üç sene 
sonra efendimin Ayşe Şeref Hanım adı konu
lan bir kızı dünyaya gelir. ·Evde Gaffar Efen
dinin kardeşi oğlu Riza Bey adında bir öksüz 
daha vardır, Üç çocuk beraber büyürler. Gaf.
far Efendinin niyeti ahla.kını pek beğendiği 
Sıdkıyı daniad edinmekdir; fakat karısı buna 
şiddetle mani olur:: .«Senden sonra soyu sopu 
belirsiz yabanın oğlanı konağa efendi mi ola
cak?» der. Kiz 13 yaşını. bulur; Sıdkı 18, Rıza 
15 - 16 yaşlarındadır. Eşsiz bir güzelliğe sa.hib 
olan Ayşe Hanım örtü altına konulur ve Sıd
kının yatağı haremdeki odasından selamlığa 
nakledilir,. Güzel kıza «Ağabey» diye hitab et
tiği Sıdkının, konakda babasının bir uşağı ol
duğu telkin edilir; ve Ayşe Hanım pek dilber bir 
çocuk olan amıcasmın oğlu Rizayı sevmeye 
başlar. Sıdkı ise· Ayşeyi sevmektedir. Ayşenin 
Rizaya ·· verilmesi kesin olarak· kararlaşır. Sıd
kının kıza alakası da his edildiği için düğün ha
zırlıkları yapılır iken delikanlının selamlıkda 

da olsa konakda hufünması hoş görülmez ve 
· durumu· bir kahya kadın tarafından Sıdkıya 

anlatıhr; o da konağı terk ederek Soğancılar 
Hanında bir oda tutup konakdan ayrılır; ve 
Gaffar Efendinin verdiği sermaye ile emanet
cilige başlar, ve doğruluğu sayesinde isim ya
parak· zengin olur. 

Ayşe Hanım Riza ile evlenir, az sonra ba
bası Gaffar Efendi ölür. Riza hayırsız, çapkın 
çıkar. Amıcasının kalan serveti rezilane se
fahat alemlerinde yiyerek mahvettikden baş
ka konak eşyasını .. karısının ve kaynanasının 

_mücevheratını ve nihayet konağı da satar, ve 
1::r gün onları bir kira evinde sefalet içinde 
bırakarak kendisi de ölür. Ana kız çevre işle

yerek, oya yaparak geçinirler; Sıdkının yar•
dım teklifini de. mağrura.ne red ederler. Anası 
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da ölünce tek başına kalan Ayşe Hanım, niha.: 
yet Sıdkıİun kendisiııe karşı olan asil aşkını an
lar ve vaktiyle Ağabey dediği Emanetci Sıdkı 
ile evlenerek sefaletden kurtulur. 

F.Bki İstanbul hayatı bakımından, her ese
rinde olduğu gibi Ahmed Midhat Efendinin bu 
hikayesinde de, az da olsa, kıymetli notlar 
vardır (B.: Emanetci, Eııı.inetciler; Çevre, cild 
7, sayfa 3886; Oya; Yağlık, Yağlıkcı). 

~1'ı'El'Çİ SOKAGI - 1934 Belediy~ 
Rehberiıie göre Galatada Pürtelaş Hasan 
Efendi Mahallesi · sokaklarından; Cihangir 
Caddesi ile Tavuk uçnıaz Sokağı (Yeni adı 
Akyol Sokağı) arasında uzanır bir aralık so
kakdır; Sormagir .Sokağı ile kavuşağı vardır 
(1934 B.Ş.R. Pafta 15/167). Cihangir Cad
desi tarafından gelindiğine göre bir araba ge
çecek genişlikde, paket taşı döşeli, menzilli 
bir yo:dur. Üst başında sağ köşede altı katlı 
kagir bir apartman (kapusu Cihangir Cadde
sinde) ile bu binanın altında bir bakkal dük
kan (kapusu Sormagir Sokağında) vardır (O
cak 1967). 

Hakla GOKTO:ıtK 

EMANET HAPtSIIANESl - nk Şehir 
emaneti (Belediye) teşkilatında a.uçlu esnaf 
için tesis edilmiş bir hapishanedir; halk ve 
billtassa esnaf arasında «Emanet Hapishane
si> bu hapishane 1855-1856 . arasında kurul
muş, 1860 yılına kadar, ancak 4-5 yıl kullanıl
mışdır; narha riayet etmeyen ve . tartı aletle
ri hileli esnafdan hafif hapis cezasına mah
kum olanlar buraya konulurdu. Mahkuınları..ı 
iaşe tahsisatı olmadığından yemekleri her gün 
çırak ise ustaları, usta ... ise sair esnaf tarafın
dan getirilirdi. Bu siiretle o uygunsuz esnafın 

· terbiyesi mümkün olamayacağı görülmüş, E
manet Hapishanesi kapatılarak o_ gibi uygun
suz ve hilek!r esnafın, .eskiden olduğu gibi ip
likhaneye ve seraskerlik kapusundaki askeri 
hapishaney~ gönderilmesme karar verilmişdir. 
(B. Şehir Emaneti; İstanbul' Belediyesi; Es
naf). 

EMA.Nt MESCİDİ - Hadikatül Cevami
in kaydına göre Sur dışında Merkezefeıidi ci
varında idi. Hadikatül Cevimi şu malfunltı 

veriyor: «Banisi vUzeridan birinin divan ka-

tibliğinde bulunmuş bir zat olup veziri müşa.
riileyh Selaİıik valisi olduğunda bu mescidin 
banisi olan zat de beraberinde gidip hicri 
1000 tarihinde (miladi 1591-1592) o arada ve
fat etmişdir. Sonra bir yangında bu mescid 
ve mahallesi yanmış, yerleri bostan olup o hal 
He kalmışdır.» 

Tahsin Öz «İstanbul Camileri» isimli ese
rinde: «Hadika bu camiin hicri 1000 tarihin
de vefat etmiş bir divan katibi · tarafından 
yaptırıldığını yazmakda ise de vakıf kayıdla

rı ·Emine Hatun adında bir kadın tarafından 
yaptırılmış olduğunu belirtmektedir» diyor, 
fakat mescidin yerini Eğrikapuda Yavedud 
iCamii clvannda Hacıhusrev Camii Sokağın .. 
da gösteriyor ki Hadikatül . Ceva:miin kaydet
tiği Merkezefendi semtinden çok aykın düş

mektedir. 

EMECE SOKA.Öl - 1934 Belediye Şehir 
Rehberine göre Fatih kazasının Şehremini na
hiyesinin Fatma Sultan Mlahallesi sokakların
dan; Şeyhülislam Sokağı ile Emine Molla So
kağı arasında bir aralık sokakdır (1934, B.Ş. 
R. Pafta 10/84); yerine gidilip şu satırların 
yazıldığı sıradaki durumu tesbit edilemedi 
·'(Mart 1968). 

EMEÇ (Selim Ragıb) Gazeteci, Son 
Posta Gazetesinin sahibi; 1899 da Üsküdarda 

Selim Ragıb Emeç 
Res_inı:. S. Bozcalı 
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doğdu, babası, son vazifesi Yemen ve Tiha
me kumandanlığı olan Miralay (albay) Hüse
yin Ragıb Beydir, annesinin adı Fevziye Ha
nımdır. Sivas Askeri Rüşdiyesinde, Galatasa
ray Sultanisinde okudu; Birinci Cihan Harbin
de yedek subay olarak Suriye ve Filistinde bu
lundu; terhisinden sonra ·muhabirlik ile gaze
tecilik hayatına atıldı ve· Hukuk Fakültesin
de yüksek tahsilini yapdı ve . bu fakülteden 
1924 de diploma aldı. Vakit, Tercüma~u Haki
kat ve Son Saat gazetelerinde muhabirlik yap
dıkdan sonra o devrin tanınmış gazetecilerin
den Zekeriya Sertel, Ekrem Uşaklıgil ve Ha
m Lütfi Dördüncü ile birlikde Son Posta ga
zetesinin u.ört kurucusundan biri oldu; ortak
larından Z. Sertel ve. H.L. Dördüncü ayrıla

rak Tan gazetesini kurduklarında Son Posta 
önce Selim Ragıb ile Ekrem Uşal:tlıgile kaldı; 
E. Uşaklıgil'in vefatı ile de S.R. Emece kaldı .. 
Demokrat Partiye giren S.R. Emeç, bu parti
nin adayı ola.rak 1950-1960 arasında Bursa ve 
İzmir milletvekili oldu. 1958-1960 arasında ~
rız olan bir hastalık ile gözlerini kaybetti ; 
1960 ihtilalinde o hazin durumda iken Yassı-· 
adaya gönderildi; beraat ile tahliye edildi. 

Selim Ragıb Emecin, idaresi• başından çe
kilmesi ile Son Posta gazetesi de bir müddet 
sonra kapandı. Bu satırların yazıldığı sırada 
evinde münzeviyane yaşamakta idi. 

Rebia (Karagülle) hanımla evlidir; Çetin 
( doğumu 1935) , Aydın ( doğumu 1939) , Zey
neb (doğutnu 1941) ve Leyla (doğumu 1948) 
adında dört evlad babasıdır. Fransızca bilir. 
Matbuat Cemiyetinin ve Gazete Sahibleri Sen-· 
dikasın'ın kurucularındandır. Mmetvekilliği 

sı.rasında Pakistana ve İrana gitmişdir. 

Bibi.: İ. A. Gövsa, Türk ıyreşhurları; Kim Kimdir 

Ansiklopedisi. 

EMED (Yassıtabanlı) - Takma adı ile 
Emel; 1966 yılında Belgrad Ormanında Üze
yir.in gazinosunda garsonluk eden «amazon 
yapılı, yeşil gözlü güzel ve 23 yaşında genç 
bir :kadın» ; bir gece Serpil adında körpe ve 
dilber kız arkadaşı ile Emirganda Köşk Ga
zinosunda oturur iken Serpili kaçırmak iste. 
yen altı kabadayı ile boğuşmuş, hatta göğ
sünden bir browning ·tabancası çıkararak mü
tecavizlere karşı kullanmak istemi~ ise de mu-

vaffak olamamış, kabadayılar Y_assıtabanlı 

Emed'in güzel ar!cadaşını kaçırıp_. götürmüş

lerdir; fakat Emedin adı ve resimleri _büyük 
günlük gazetelerin birinci sayfalarında _ _ «eli 
tabancalı yaman bir geİıç güzel kadın»· ·olarak 
yer almışdır (B.: Kabadayılar). 

Tokadın_ Yass.ıtaban köyünden olan Emed 

kendi hayat hikayesini ve vak'ayı gazetecile

re şöyle anlatmıştır: 

_ «İstanbul'a geldiğime pişmanım, köyüm
de çok mesuttum. Üç yıl önce Salim Aydoğan
la nikahlandik. Beni başkasına -kaptırmamak 
için çok uğraşmıştı. Ben de kendisini gerçek
ten sevmiştim. Fakat daha üç aylık evli iken 
İstanbul'a gidelim diye tutturdu. Kalkıp gel
dik._ Gelir gelmez _ de huziırşuzluk başladı. Bir 
'taraftan evslılik ve parası~lık, 

0

bir tarafta,n da 
_ pe~hne takılan. adamlar, saadetimizi elimj~den 
aldı: İşimiz çığırından çıkmış; Salim bir deliye 
dönmüşdü. 'Etrafındaki adamlarla: baş~ çıka

madı~ beni elinden kaçıracağinı anlayınca ba
;11a hir delilik damgası vurdu ve beni Akıl Has-

- tanesine tıktı. Orada bir ay kaldım. Hiç bir 
_ şeyim · yoktu~ Çıktıktan sonra ise kÖcamı or
tada bulamadım. · Şimdi bir başka k.adınla otur-

- duğunu öğrendim. Fakat bana yazık oldu, ken-
- dimi hayatın akışına . bıraktım. İki ay önce 

Belgrad Ormanlari'nda- Üzeyir'in gazinosun
da Emel takın~ adı ile garsonluğa başladım. 
Çayırbaşı'nda Kibrit Fabri'.kasının ,arkasında 
iki odalı bir ev kiralamıştım. Serpil · adında 
genç bir kadınla beraber kalıyorduk. Onu .hi
mayeme almıştım. Benim _gibi· ezilmesin isti
yordum. Dün gece Zühtü Kulluk adındaki şo
för arkadaşım beni ve -.Serpil'i gelip Orman
qaki gazinodan aldı. · Saat 23 sıraları idi. Ge
çerken Emirgan'daki. Köşk Gazinosuna uğra
dık. Üçümüz bir masaya Oturduk' Yanıbaşı
mızdaki masada ise altı erkek vardı. Ve bize 

· yiyecek gibi bakıyorlardı. Oradan ayrılacağı-

. mız sırada hepsi ayağa kalktılar ve Serpil'i 
kolundan çekip sür:üklemeye başladılar. Şoför 
Zühtü müdahale etmek istedi, kendisini iki ki- _ 
gi kıskıvrak tuttular. Adamlarla karşı karşı

ya kalmıştım. Başa çıkamıyacağı-mı anladı

ğım zaman tabancamı çektim, fakat suratıma 
gelen bir yumrukla yere düştüm. Doğruldu

ğum zaman Serpil'i sürükleyip götürdükleri
ni g-ördüm» (Hürriyet Gazetesi, Haziran). 
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Vak'anın zabıta ve adli safhası, Serpil'in 
akıbeti tesbit edilemedi. Böyle bir vak'anın 
Yassıtabanlı Emedin yaşayış tarzı üzerinde 
de büyük değişiklik yapacağı işikardır. 

EMEKDAB SOK.AGI - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Galatanın Ömer Avni 
Mahallesi sokaklarından; bu mahallenin sınır 

yollarından Çiftevav Sokağı ile Sulakçeşme 

Sokağı arasında bir aralık sokakdır (1934 B. 
Ş.R. pafta 15/169). Bir araba geçecek geniş
likde, paket taşı döşeli, hafif menzilli. yokuş 
yoldur; üzerinde kagir ve ahşab evlerle 4-5-
katlı üç beton apartıman ve bir bakkal dükka
nı vardır, kapu numaraları 3-11 ve 2-18 dir 
(Ocak 1967) 

Hakkı GÖKTÜRK 

EMEK İŞ HANI - Nuruosmaniye Cad.; 
desindedir, 5 katlı 45 odalı ve asansörlü bir 
han olup 1957 de Muhlis Emek adında biri ta
rafından yaptırılmış ve 1960 da Tank Tan
ınan adında bir zata satılmışdır. Handa avu
kat ve müteahhid yazıhaneleri ile .'l'anm Ba,
kanılığı Bölge Zirai Karantina Müdürlüğü, 

Üçler Kimya Sanayii Kollektif Şirket~, Jan
darma Dikim Evi Kooperatifi, Renk Tur Ki~ 
tab Servisi; hanın bodrum katında da Ansik
lopedimizin basıldıği dev tesisli Yaylacık Mat
baası bulunmaktadır. Hanın odabaşılığını Bay 
Yusuf Baytekin yapmakta ve .ayni zamanda 
hanın kah'veocağını işletmektedir. 

Hakkı GÖKTtlRK 

EMEK SİNEMASI - Bey

: -~YeşirgözJif Eırı.el. göğsüniie~6~35'lik 
)~Br~_~h\ng tabanci;}sını "çr,kti ve ... · 

, - ·~ .:• ~ - , ~ -

oğlunda İstiklal Cağ.desinde, Ye
şil çam Sokağının bu cadde ile o
lan kavuşağı köşesindedir; 1957 
yılında eski Melek 'sinemasının 
y.erınde ve Küçük Emek Sinema
sı (eski Sümer Sinaması ve· Rü~ 
ya Sineması ile birlikde Emek 
Sinema Limited Şirketi tarafın

dan yaptırılmışdır; bu şirketin 

yüzde 99 hissesi Emekli Sandığı
nın, yüzde 1 . hissesi de iş adamı 

Kemal Erbaş'ındır. Emek Sine
ması faaliyete 19 Nisan 1958 de 
başlamışdır. 

. Serpil'i kaçıran" 

ALii ~ABADAYI 
iltBOGUSTU 

Yassıta'banlı Emed 
Hürriyet Gazetesinden 

Balkon ve salondan ibaret
tir, locası yokdur; 1150 kişilik 

bir sinemadır; balkon 327 kişi, 

saloµ da 773 kişi alır . 

Sinema personeli 1 müdü
rün idaresinde 3 gişe m,emuru, 3 
kontrol memuru, 10 müstahdem, 
1 yangın nezaretcisi, 1 gece bek
cisi olmak üzere 19 kişidir; bü
fesinde de 5 kişi çalışmaktadır. 

Seyirci yerleri şöylece tan
zim edilmişdir: 

Balkon: 9 sıra üzerine 300 
kişi, 

Salon (Koltuk) : 15 sıra üze
rine 600 kişi 

·· Salon (birinci): 7 sıra üze
rine 250 kişi 
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Salı günleri saat 11.50 de başlayan yüzde 
50 tenzilatlı halk matineleri vardır (1967) 

Ha.Jckı .GÖKTÜRK 

EMEKSİZ (Ahmed Turan) -'-- .Tarihimi 
ze yüksı:ık tahsil gençliğinin kalemi He «Kanlı 
Perşembe» adı ile geçmiş 28 Nisan 1960 per
şembe günü Bayazıd Meydanında yüksek tah
sil gençliği ile İstanbul polisi ar:asında geçen 
çarpışmada şehid olmuş Yüksek Ticaret Okulu 
öğrencisi bir delikanlı; 1940 yılında Malatya
nın Yukarı Oba ve Aşağı Oba ismi ile anılan 
iki mahalleden mürekkeb Gündüzbey. köyün
qe doğdu, babası Mehmed Emeksiz adında bir 
çiftcidir, annesinin' adı Zeyneb'dir, Malatya'
nın Barguzu köyündendir. Daha önce iki erkek 
evladlan olduğu halde her ikisi de sabi iken 
öldüğünden bu üçüncü oğullarına önce Ahmed 
Yılmaz adı konmuş, anasının ısrarı üzerine 
üçüncü isim olarak da «Duran» adı verilmiş, 

bu isim sonra ağızlarda Turan'a çevrilmişdir; 
Emeksiz ailesinin Turandan sonra da iki kız 

çocuğu olmuşdur. 

Mehmed Emeksiz tek oğlunu okutmak 

.··.··· ~ 

. / 
~ -

Turan Emeksiz 
Resim: S. Bozcalı 

arzusu ile 194 7 de Gündüzbey köyünü terkede
rek Malatyaya yerleşmiş, Devlet DemiryoUa
rı idaresinde revizör olmuş, ve Turan Emek
siz orada Fırat ve Barbaros ilk okullarında, 
Malatya Orta okulunda, Malatya lisesinde 
(şimdi bu lisenin adı Turan Emeksiz Lisesi'
dir) devamlı başarı ile okumuş, 1957 de kan
serden muzdarip olan . babasını kaybederek 
annesi ve iki kız kardeşi ile 9ayısının himaye
sine sığınmışdır. 1958 de liseden mezun ola
rak yüksek tahsilini yapmak ü1;ere İstanbul'a 
gelmişdir. 

Şehadetinde 20 yaşında bulunuyordu. 27 
Mayıs 1960 ihtilalinden sonra naşi İstanbul'
daki muvakkat kabrinden alınarak diğer şü-

. heda He birlikde gençliğin düzenlediği büyük 
bir törenle Ankaraya gönderilmiş, Anıt-Ka

bir yanında hususi bir hazireye defnedilmiş

dir. 

T u r a n Emeksiz Büstü - Cağaloğ

lunda Milli Türk Talebe Birliği binasının 

önüng.e, mermerden Atatürk maskının altın

da bir kaide üzerinde mermerden tabii cesa
metde bir heykeldir; heykeltraş O. Macunoğ
lu tarafından yapılmış ve yerine 28 Nisan 1962 
de bir törenle konmuşdur; fakat maalesef kai
dedeki adı «Turhan» diye yanlış yazılmışdır. 

Bu büst 1966 yılı şeker bayramının ikin
ci gününe rastlayan 24 Ocak Pazartesi günü 
bir fanatiğin tecavüzüne uğramışdır; vak'anın 
tafsil atını günün gazetesinden alıyoruz: 

«M.T.T.B. önündeki Turan Emeksiz büs
tü dün baltayla · bir işçi tarafından kaidesin
den sökülerek--kaçınlmak istenmiştir~ Saat 14. 
sıralarında Cağaloğlundaki M.T.T.B. önünde
ki Turan Emeksiz büstüne elinde baltayla yak-
ı ışan 39 yaşındaki Hüseyin Semerci adındaki 
;1ağ işçisi, birden elindeki baltayı birkaç defa 
büste indirdikten sonra kaidesinden söküp ku.-

. caklamış ve Vilayete doğru· koşmağa başla

mıştır. Kucağında büst ve elinde . balta bir 
adamın koştuğunu gören CağaloğlU'ndaki tra
fik polisi "Hikmet Taştop oradan geçen polis 
cipindeki memurların da yardımıyla adamı 

durdurup kucağındaki büstü zorla almağa mu
vaffak olmuşlardır. Alemdar karakoluna gö
türülen sanık, Turan Emeksiz'i tanımadığını, 

adını da, hiç duymadığını, büstü daha önce 
gördüğüı;ıü, önünden geçerken kendisine ben-
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elediğinden söküp götürmek istediğini bildir
miştir. 

«Konyanın Hatunsaray bucağında çoban
lık yapan ve İstanbula geldikten sonra yağ ha
linde Aleko Torunos adlı bi.r Rum tüccarının 
yanında ayda. 400 liraya çalışan Hüseyin Se
merci, «Gelip geçtikçe bu heykel bana . keder 
veriyordu. Onu söktüm.~ demekte, başka bir 
şey söyiememektedir. 

Hüseyin Semerci adındaki bir yağ işçisi 

tarafından Turan Emeksiz'in büstünün parça
lanmak istenmesi kısa zamanda gençlik tara
fından duyulmuş ve gençlik kuruluşları, hare
keti protesto eden bildiriler yayınlamışlardır. 

Olaydan sonra Alemdar Emniyet Amirli
ğine götürülen büst, M.T.T.B. tarafından sa
at ·17 de teslim alınmış ve törenle yerine kon
muşdur» (Bayram Gazetesi) 

Mesud AYABAKAN 

T u r · a n · Emeksiz Vapuru - Deniz
eilik Bankasının yeni Jiman vapurlarından bi
rine de «Turan Emeksiz» adı verilmişdir (B.: 
Turan Emeksiz Vapuru). 

EMEKYEMEZ MAHALLESİ ___: 1934 Be
lediye Şehir Rehberine göre Beyoğlu kazası-. 

nın Galata nahiyesi mahallelerinden (1934 
B.Ş.R. pafta 15/131); Galatanın . Arabcamii 
ve Berekatza:de mahalleleri ve Kasımpaşanın 
Bedrettin Mahallesi ile çevrilmişdir. Sınır yol
ları şunlardır: Galata Yenikapusu ve Yolcu-

. zade İskender Caddesi (Bedreddin Mahallesi 
ile), Okcu Musa Caddesi (Bereketzade Mahal
lesi ile), Abdüsselah Sokağı, Yanıkkapu So
kağının bir kısmı ve Tersane Caddesi (Arab
camii Mahallesi ile) . İç sokakları şunlardır: 
Fütuhat Sokağı (yarısı Arabcamii Mahalle
sinde), Sarı Zeybek Sokağı, Abdüsselam Çık
mazı, Demirci Fettah Çıkmazı,· Devedikeni So
kağı, Yanıkkapu Sokağı, Mürver Sokağı, Por
suk Sokağı, Tenka Sokak, Mürdüm Sokağı, 
Akik Sohağı, Yeni merdiven Sokağı, Anber 
Sokağı, Tutsak Sokağı, Yüksek minare Soka
ğı, Dik Sokak, Güvez Sokağı, Emekyemez So
kağı, Şişhane Sokağı, Nazlı Hanım Sokağı, 

Tokuza.de Mektebi Sokağı, Talaşci Sokağı, 

Lüfer Sokağı, Gümüş gerdan Sokağı, Somak 
Sokağı, Sarıkcı Sokağı, Harup Sokağı, Salkım 
Çıkmazı, Kartopu Çıkmazı, Ama Çıkmazı, Yol
cu hamamı Sokağı, Eflatun Çıkmazı, Yaprak 

Çıkmazı, Buğulu Sokak (bir kısmı Arabcamii 
Mahallesinde) . 

Bu mahallede 2 cami (Emekyeınez Mes
cidi, Yolcuzade Oamii), 1 sebil, 1 hamam (A
.ı:abkapusu Hamamı), 1 okul (musevi okulu); 
256 ev, 41 apartıman, 19 han, 1 otel, 250 dük
kan - mağaza, 50 atölye, 23 imalathane var
dır; Yanıkkapu Sokağında Emekyemez Soka
ğı kavuşağında yok olan Galata surlarından 
kalmış bir kapu görülür. 1960 sayımındaki nü
fusu 2518 erkek v·e 2794 kadın, 1965 sayımın
da da 1967 erkek ve 1854 kadın idi. 1966 yı
lındia mahalle muhtarlığında Kahveci Hasan 
Gür bulunuyordu. 

Hakkı GÖKTÜRK 

EMEKYEMEZ MESCİDİ - Galatada E
mekyemez Mahallesinde Yıüksekminare Soka
ğındadır; Hadikatül Cevami şu malumatı ve
riyor: «Banisi Hüsameddin .Efendidir, kendi
si de mescidi yanında medfundur, kabir ta:
şında rakamla ölüm tarihi H. 999 (M. 1590 -
1591) dur; mescidin mahallesi vardır». Tahsin 
Öz «İstanbul Camileri» isimli eserinde: « (As
lı onaltıncı yüzyılda yapılmış olup) 1884 de 
tecdid edilmişdir. Duvarları kagir, çatısı ah
şab, minaresi tuğladandır» diyor'. 

Zamanımızdaki bina, Tahsin Özün de kay
dettiği gibi geçen asır sonlarında yapılmişdır. 
Üçgen planlı bir mabed olup ·kapusunun üs
tünde «Ve innel mesacide lillahi fel ated'u ma
aUahi ehaden» ayeti kerimesi ile tecdidi ta
rihi olan 1302 (1884) rakamını taşıyan mer
mer bir kitabe. taşı vardır. Tutsak Sokağına 
bakan yüzü fevkaani olup altında meşriltası 

bulunmaktadır. Kapunun sağ tarafında küçük 
bir hazire vardır. Son cemaat yeri yokdur; kü
ç.ük beton bir pabucluktan ibadet salınma gi
rilir; milırab duvarında üç, sağ ve sol duvar
larda ikişer pencere vardır. Kadınlar mahfili 
ile minareye pabuclukdan çıkılır; hazireye de 
ibadet sahnından geçilir; biri banisinin, dört 
kabir vardır (1966). 

Hakkı GÖK'fÜRK 

EMEKYEMEZ SOKAĞI - Galatada ay
nı adı taşıyan mahallenin sokaklarından ; Ha
rup ve Yanıkkapu Sokakları ile Yüksek mi
nare Sokağı arasında uzanır, Mürver Sokağı 
ile kavuşağı vardır (1934 Belediye Şehir Reh
beri, pafta 15/131); bir ,araba geçecek geni~-
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likde, kabataş döşeli dik bir yokuşdur, ahşab 
kagir evler arasından geçer; 1 torna - tesviye 
atölyesi, 1 cilacı, 1 demirci, 1 terzi, 1 torna
cı, 1 sandıkcı, 1 kalıpçı, 1 bikkal, 2 nikelaj 
atölyesi, 1 hurdacı, 1 mobilyacı vardır (Tem
muz 1966). 

Hakkı.GÖKTÜRK 

EMEK.YEMEZ TEKKESİ - Bandırmalı
zade Ahmed Münib Efendinin «Mecmuai Te
kaya» isimli eserinde (1307, M. 1889-1890) 
Üsküdarda Salacakda ayin günü pazartesi. o
lan bir hayra.mi tekkesi olarak kayıdlıdır; o 
tarihdeki şeyhi de Aziz Efendi adında bir zat 
olarak gösterilmiştir. Zamanımızda mevcud 
değildir; Salacakda İskele arkası Sokağında 

· idi. Salacak Mahallesi muhtarı malul gazi teğ
men Bay Tahsin Şahinin verdiği malumata gö
re büyük bir semahanesi olan harem selamlık
lı iki katlı ahşab bir bina idi; çatısı çökmüş 

harab bir halde iken 1935 yılında yıktırılmış
dır. Türbesinin ön duvarına yıkılan tekkenin 
beş beyitlik manzum kitabe taşı konmuşdur 

ki bir yangında yandıkdan ve hayli zaman ye
ri arsa halinde kaldıkdan sonra hicri 1286 da 
(M. 1869-1870) Şeyh Seyyid Mustafa Akif E
fendi tarafından ihya edildiği söylenmektedir. 

Hakkı GÖKTÜRK 

EMETULLAH HATUN ÇEŞMESİ 

«Büyükdere civarında Zekeriya Köyünde ca
mi karşısındaki meydancıkdadır. Kitabesi şu
dur: 

Sahibül hayrat vel hasenat elmuhtac ilA. 
rahmeti rabbihül gafur merhume ve mağrfıfi
leha Emetutlah Hatun rfıhine elfatiha, se
ne 1158 (M. 1745) 

Mamur, suyu akar çeşmedir» (İbrahim 

Hilmi Tanışık, İstanbul Çeşmeleri, II, 1945). 

EMETULLAH SULTAN - Üçüncü Sul
tan Ahmedin baş haseki sultan,ı ki bu padi
şahın anası da aynı adı taşımışdır (B.: Eme
tullah Sultan, Gülnfış). Aslı hangi memleket
dendir bilinmiyor. İstanbulda Bayazıdd·a meş'
hqr Simkeşhane Hanını yapdırtan bu kadın
dır (B.: Simkeşhane, Darbhane, cild · 8, sayfa 
4235) ; Simkeşhanenin yanına bir mescid, bir 
sebil, bir de mekteb yapdırtmışdı. Ölüniünde 
Eyyubsultanda Camii Kebir haziresine defne
dildi. 

EMETULLAH SULTAN ( Gülniiş) 
Dördüncü Sultan Mehmedin baş haseki sulta
nı; İkinci Sultan Mustafa ile Üçüncü Sultan 
Ahmedin anaları, bu iki hükümdarın-~zama
nında da (1695 - 1703; 1703 - 1730) Osmanlı 
sarayının valide sultam; tahminen 1642 de 
Girid Adasında Retimo şehrinde doğdu, bitr 
rum yahud aslı Venedikli bir İtalyan kızı idi; 
Girid cengi içinde bu şehrin 1646 da seraar 
Deli Hüseyin Paşanın kılıcı ile _fethinde henüz 
dört.- yaşında iken esirler arasında bulunmuş, 
aşırı güzelliği dolayısı ile Deli Hüseyin Paşa 
tarafından istanbulda padişah sarayına gön
derilmiş ve İstanbul sarayından kendis!Jlden 
bir yaş kadar küçük veliahd şehzade· Sultan 
Mehmedin hizmetine verilmişdi. . Biri prens, 
öbürü hizmetkar bu iki çocuk arasındaki ar
kadaşlık az sonra bir aşka dönmüş, henüz ye• 
di yaşında iken Osmanlı tahtına oturan Sul
tan Mehmed Gülnuş Emetullahı nikA.hla ala
rak kendisihe baş haseki yapmışdır. Sultan 
Mehmedin baş hasekisine olan sevgisi o ka
dar_ coşkun olmuşdur ki iki ay, üç, hazan beş 
.altı ay süren meşhur sürgün avlarında ve se• 
fer yolculuklarında bile, yanından ayıramamış, 
haseki sultanını, tekerleklerine varınca gümüş 
kaplı muhteşem bir ·arabanın içinde yanı sıra 
götürmüşdür. Gülnfış Emetullah Sultanın bu 
saltanatı padişah kocasının tahtdan indirildi
ği 1687 yılına kadar 39 yıl sürmüşdür; Dör
düncü Sultan Mehmedin tahtdan indirilip sa
rayda bir odaya kapatıldığı zaman da sevgili 
kocasının ızdırabına ortak olmuş, Sultan Meh
medin · 1693 de ölümüne kadar 6 yıl mahbes 
hayatı yaşamışdır (B.: Mehmed IV, Sultan). 
Sevgili kocasının ölmünden iki sene sonra 1695 
de büyük İkinci Sultan Mustafa unvanı ile 
padişah olunca Gülnuş Emetullah Sultan da 
Valide Sultan unvanı ile Osmanlı sarayının en 
ön saf da kadını olrnuşdu; İkinci Sultan Mus
tafanın ölümünde tahta diğer oğlu Üçüncü 
Sultan Ahmed geçmiş, Gülnuş Emetullah Sul
tanın onun zamanında 1715 de ölümüne ka 
dar valide sultanlığı da 20 yıl sürmüşdür. 

Servetini hayır eserlerine . harcamışdır, 
haseki sultanlığı zamanında Mekkede Haseki• 
ye İmaretini, valide sultanlığı zamanında da 
İstanbulda iki cami yaptirmışdı. Büyük oğlu 
İkinci Sultan Mustafa zamanında Galatada 
yapdırtdığı camii «Galata Yeni Camii» adını 
taşırdı, zamanımızda mevcud değildi; Üçün-
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cü Sultan Ahmed zamanında yapdırt4-tğı cami 
ise bu gün Üsküdarı tezyin eden abidelerimiz
den Yıeni Valide Camii'dir, · kendi türbesi de 
bu ikinci camiinin yanındadır, mermer sütun
lara oturtulmuş bir kubbe ile bu sütunlar ara
sına tunc şebikeler konmuş bir açık türbedir. 
Edirne sarayında ölmüşdü, tahminen 73. yaş
larında idi, tahnit edilen naşi İstanbula araba 
ile getirilerek Üsküdardaki türbesine defnedil
di. (B.: Galata Yeni Camii; Yeni Valide Ca
mii). 

EMETULLAH SULTAN ÇEŞMESİ -
«Galatada bugün arsa halinde olan Galata Ye
ni Camiinin avlu kapusu bitişiğindedir. Kes
me taşdan klasik Türk ·çeşme yapısı üslubun
dadır, yapı olarak mamur, fakat sudan mah
rumdur. Kitabesi kat kat badana ve boya sü
rülmek yüzünden okunmaz hale gelmiş ve yük
sek bir merdiven de bulunamadığından o ba
dana ve boyaların kazınarak okunmasına d-a 
imkan elvermemişdir. Banisi• Dördüncü Sultan 
Mehmedin kadınlarında~ ve İkinci Sultan Mus
tafa ile Üçüncü Sultan Ahmedin annesi Gül
nuş Emetullah Sultandır. Üsküdar Çarşısin
daki Yeni Valide Camiini de onun adına oğlu 
Üçüncü Sultan Ahmed tarafından yaptırılmış
dır. Beyoğlu - Galata cihetinin biricik medre
sesi de Galatadaki bu Yeni Camiin karşısın

dadır, medresenin banisi Divitci Mehmed Paşa
dır, Bursa valisiyken 1115 de (M. 1703) orada 
ölmüşdür. Bu çeşmenin yapı tarihi hicri 1109 
(M. 1697 - 1698) dur» (İbrahim Hilmi Tanı
şık, İstanbul Çeşmeleri, II, 1945) 

EMETULLAH SULTAN ÇEŞMESİ 
«Üsküdarda Yıeni Valide Oamiinin sebili biti
şiğinde rpamur bir çeşmedir. Mermerle kap
lanmış ve taşcılık sanatının yüksek örnekle
rinden biri olan bu çeşme, yapıldığı devrin en 
güzel ve muvaffak eseridir. Teknesindeij- ve 
iki yanındaki sedlerden başka her tarafını vçok 
zarif ve ince mermertıraşlık hünerleri:. ile be
zeyen sanatkar, Türk ruhunun yükseldiği şa
hikaları bu çeşmede hakkı ile belirtmiştir. Ay
na taşının üzerine oturtulmuş olan yelpaze bi
çimindeki kabartma ve oymalar bir n6ktadan 
dağılan güneş huzmelerini :andırmakda, sed
lerden başlayub kitabesinin üzerinde dolaşan 
korniş ve cebheyi tetviç eden sorguç ve lale 
şekilleri görünüşe hem bir halavet, hem de bir 

ihtişam ve vekar vermektedir. Zarif bir •mih
rabı andıran cebhesi emsalsiz güzelliğe malik
dir. Kabartma süsleri havi ayna taşı mermer
dendir. Musluğu koparılmışdır. Az bir him
metle su getirilmek mümkün ve elzemdir. Ya
pısı mamur ol.an bu çeşmenin suyu akıtılarak 
Cabizade Taib Mehmed Çelebiye aid i.iç buçuk 
kıtalık (yedi beyitlik) kitabenin tarih beyitle
ri şunlardır: 

Dere idüb bir beyte Taib iki tarihi latif 
Her gelen atşana der Hıdr eyleyüb sevki sevab 

«Validesuıtan bünyad. itti bu nev çeşmeyi» 
1121 ( M. 1709) 

«Ruhi paki Mustafa aşlana gel iç abi nab» 
1121 (M. 1709) 

«Banisi Emetullah Validesultan Üsküdar
-da küçük oğlu Üçüncü Sultan Ahmed tarafın
dan yaptırılmış Yeni Valide Camiinin yanında
ki açık türbede medfundur. Galatadaki Yeni 
Cami de yine bu vaJdesultan adına büyük oğlu 
İkinci Sultan Mustafa tarafından yaptınlmış
dır» (İbrahim Hilmi Tanışık, İstanbul Çeşme
leri, II, 1945). 

EMRAZ (Faruk .Arifi) - Ünlü musiki
şinas, bestekar ve kemani; 1904 de İstanbulda 
Vefa semtinde doğdu, bestekar Ahmed Arifi 
beyin oğludur (B.: Ahmed Arifi Bey, cild 1, 
sayfa 328); tahsilini Vefa Sultanisinde (Lise
sinde), Maliye meslek okulunda yapmış, yur
dun muhtelif yerlerinde maliye memurlukları 

ile dolaşmışdır. 

Musiki ile Uğraşmaya 16-17 yaşlarında 

iken başlamışdı; Rauf Yekta, Hafız Ahmed, 
İsmail Hakkı, Muallim Kazım, Emin Yazıcı 

. Beylerden feyz almışdır. Sazı olan kemandan 
başka Tamburi Faize Hanımdan da tambur 
dersleri almışdır. tamburu da pek mükemmel 
derecede denilecek kadar çalmaktadır. Anka
rada maliye memurluğu ile bulunduğu sırada 
orada kurulmuş Musiki Cemiyetine keman mu
allimi olmuş, senelerce pek çok genç yetişdir-
mişdir. -

Usta saz icra.karlığının yanında babasının 
yolundan da yürümüş, pek çok şarkı bestele
mişdir. Değerli müdekk:ik Mustafa Rona «50 
yıllık Türk Musikisi» isimli eserinde bu sanat
karın şu eserlerini tesbit, etmişdir; 
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Mestane nigahın görerek açdı çiçekler 
(Hicaz buselik Murabba beste) 

Neş'e bahşetmekde çeşrna.nın senin pür gamlere 
(Hicaz buselik şarkı) 

Saç mıdır alttın tozundan farkı yok kaküllerin 
(Eviç şarkı) 

Alem işretde mest olmuş ne ceınler görmüşüz 
(Acemkürdi şarkı) 

Zarar yok. gelsen bile tüllere bürünmeden 
(Acemaşiran şarkı) 

Saba eser gusfuıi ter 
(Söz: Tevfik Fikret, Nihavend vals) 

Ey şiiri ilahi dağıtan penbe beyaz· kız 
(Nihavend şarkı) 

Hayatı baharım açmadan soldu 
(Kürdili hicazkar fantezi) 

İbnülemin Mahmud Kemal İnal'in ölümü 
ile yarım kalan ve Avni Aktunç· tarafından ta
mamlanan «Hoş Sada» da, · Mustafa Rona'dan 
aldığımız yukardaki hal tercemesine şu not
lar ekleiımişdir: «Bursada bulunduğu sırada 
1948 de Tamburi İzzet, Kemençeci Haluk Re
cai ve Neyzen Ekrem beylerle birlikde Bursa 
musiki cemiyetini kurmuşdur. . Receb Birgit 
ve Leman Utku 'yetişdirdiği talebelerdendir. 
Şimdi (1958) İstaribi.ıl . Sıhhat Müdürlüğünde 
büro şefidir» deniliyor. 

EMİN (Acem) - 1899 ile 1900 arasında 
otel hırsızı mürahik bir kötü delikanlı; on al~ 
tı on yedi Y:aşlarında yüz nakşı ve vücud ya
pısı ile güzel· bir g'eri.ç olup saçlarını kız saçı 

gibi uzatmış küçük bir rum kaldırım yosması 
kılığında dolaşır ve otellere, geceleri geç, va
kit daima bir erkeğin yanında müşteri olarak 
girer, ve otel _. müstahdemleri uyuduktan son
ra birkaç oda dolaşır, para, kıymetli eşya ve 
esvab çalarak kaçardı; ertesi sabah otele be
raberinde girdiği adam da «hırsız fahişe» ta
rafından para kesesi, saatı, yüzüğü veya kı

ravat iğnesi çalınmış bir mağdur. olarak çır

pın-anlar arasına karışırdı. 

Bu kötü delikanlının Büyükdere Propilea 
Otelinde, Büyükadada İspilandid Otelinde ye 
Ayastefanos (Yeşilköyde) · Kamelya Otelinde 
böyle üç vak'ası vardır; Büyükderedeki Pro
pilea Otelinde otel sahibi Lala'nın odasına gir
miş, başının altından içinde 50 altın bulunan 
para çantası ile altın saatini, incili kıravat iğ
nesini· ve otelin yazıhanesinden de Lala'nın 

terziden yeni gelmiş bir kat esvabını alıp kaç
mışdır. 

Kamelya Otelinden de bir ingilizin oda
sından 10 İngiliz altını, bir altın saat, bir dür.:. 
bün, altın bir sigara tabakası çalmış, fakat ge
ce demir yolu boyunca kaçarken oba çingene
si iki gece hırsızının eline düşmüş, üç gün on
ların bıçağı altında yaşamış; Harami Deresi 
mevkiinde yarı çıplak ve perişan bir halde kır 
bekcileri tarafından bulunup yakalanmışdır; 
sorgusunda da · otellere beraberinde gittiği 

adamların üçünün de Demirci Yani, Laz Di
mitri ve Arab Vangel adında üç hırsız oldu
ğunu söylemişdir. Anadili gibi rumca konuşan 
ve aslında bir İraniı kahveci ile bir rum fahi
şenin oğlu olan Emin uzun kız · saçları kesile
rek 3,5 sene hapse mahkum olmuş ve ondan 
sonra ı=ı,dı duyulmamışdır. 

EMİN (Bursalı Kız) - 1891 ile 1892 
arasında Tophanede Yamalı Hamamda genç 
bir dellak olub Çeşmemeydanı yangın tulum
bası sandığının namlı uşaklarından Kara Tah
sin bu hamam çıplağı delikanlı yüzünden çı

kan bir kavgada Arab Abdullah adında bir 

- Acem Emin 
(Resim: S. Bozcalı) 
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tersane çavuşunu vurmuş, öldürmüşdü. Vak'a 
tulumbacılık aleminde ve Galata ile Tophane
nin bıçkınları arasında büyük bir hadise ol
muşdu. Arab Abdullah da Kara Tahsin de o 
tarihde 30-35 _yaşlarında gaayetle yakışıklı 

genclerdi. Sinop Zındanına prangabend olarak. 
gönderilen Kara Tahsin orada 1907-1908 ara
sında, meşrutiyetin ilanından az önce ölmüş
dür. Kudretli halk şairlerinden Merdivenköylü 
Bitli Tevfik'in bu vak'a üzerine çok hünerli 
bir tarih manzumesi ile Kara Tahsinin ağzın
dan yazılmış bir türküsü vardır: 

Hamam çıplağı kopuk düzenbaz h:inoğlu hin 
Sıdk u vefa bekleme hergün itse de yemin 

Bu itin yüzündendir 'balbr:iyeli çavuşu 
Hurşfıdm kahvesinde vurdu Rizeli! Tahsin 

Vak'anın JDıÜSebbibi, ın.aktul ile kaatili 
Ya~ görün üç taııih yad iderek her birin 

Ezberlesin deUıakler mücevher tarihini 
«Peştemallı şıkırdım Yamalıda. Kız Emin» 

1309 (1891 - 1892) 

Otuzdört yaşı ile tarih oldu çavuşa 
«Dellak Emin yolunda içdi ecel şerbetin 

1275 X 34 = .1309 

Bahriyeli çavuşu katline tarihi tam 
«Kı,z Eminin yüzünden· zındaında Kara Tahsin» 

1309 

«Kız» ismi 1309 rakamını tutturmak için 
birinci tarihde «ye = ı» ile, ikinci tarihde 
«ye = ı» siz yazılmış. 

T'ORKO 

B~ bıçkın yar yolunda girdik biz bu zındane 
Kailede bu zındane 
Ol yarin çelmesine göğüs gerdik rindane 
Aş.lkaane mdine . 

Sabah olmak bilmiyor, yaman yam.an geceler 
Pek· yam.mı bu geceler 
Yaı'd.aın melmıb gelmiyor vefasız gülgonceler. 
Anı.an o gülgonceler 

Kim bilir kimler ile çaplon çakar 'badeyi 
Meyhanede badeyi 
Bilmem ahını tutar mı yarim haramzadeyi 
Bıçkın haramzadeyi 

Hey Bursalı Emin hey yan sen de ateşlere 
Nemriidi ateş-lere · 
Serdar oldun ey çapkın . fitneci. serkeşl~re 

Bivefa serkeşlere 
Çek azabı nedamet ölme de çok çek Emin 
Na.bekarlar heındemi:n 
Zındaın olBun girdiğin bağ bağçe rôyi zemin 
Bed duaya bir aın'in 
~--

. EMİN (Çakır) - Asrımız başlarında Ay-
vansarayda Loncanın en usta zurnacılarından 
bir kıbti (B.: Ayvansarayda Lonca); 15-16 
yaşlannda tüysüz bir oğlan iken bir köçek o
larak tanınmış, . çağı geçince köçekliğin sonu 
sefalet olduğu için Emine aşın alakası olan 
yine Lonca şöhretlerinden Zurnacı İbrahim 
ona zurna çalmasını öğretmiş ve çocuk kısa 
bir zamanda zurnacılıkda ustasını kat kat geç
mişdi. 

N atasını elde edemediğimiz şu hisarbuse
lik şarkı Zurnacı Çakır Eminin köçeklik zama
nında, 1885-1890 arasında çıkmışdı: 

Çakır Emin henüz gonca 
Fahrider anınla Lonca 
Mest idiyor uşşiikmı 
Şıkır şı,kır oynayınca 

Kara oğlan onbeşmd.e 
Erbabı zevk !hep peşinde 

Zurnayla hoş taksim yapar 
Raks iderek gönül kapar 
Görülmeııııiş böyle dilber 
Ş&hi fettan böyle ı,opar 
Karaı oğlan onbeşinde 
ErbM>ı zevk hep peşıinde 

Aman Çakır gel bu yana 
Gönül verdim işte sana 
Zurna çalıp göbek atıp 
Kıvırarak oynasana 
Kara oğlan onbeşinde 
Erbabı zevk hep peşinde 

Aman Çakır zurna öttür 
Çağın geçer gün bu gündür 
Sakilik et levendane 
Topuk vurup kütür kütür 
Kara oğlan onbeşinde 
Erbabı zevk hep peşinde 

Birinci Cihan Harbi içinde sağ idi, 45-50 
yaşlarında, kara yağız, çingenenin erkek güze
liydi. 

l3ibl.: O. Cemal Kaygılı, Çingeneler; VAsıf Hiç, 
Not. 

EMİN ( Çingene) - 1880 ile 1890 arasın
da namlı tulumbacılardan, Kadirga sandığı u
şaklarından bir delikanlı; haneberduş güril-
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hundan olup Kadırga Hamamı külhanında ya
tar kalkar barınırdı, ayrıca dellak yamağı o
larak da çalışır, hizmet teri bahşişi ile kahve 
tütün parasını çıkarırdı. Yangın haberini aldı 

mı, yıkadığı müşterisinin elini öper, bir su dö
künüp peştemalını · atar, dizliği geçirip sandık 
kolu altına, ekseriya. bir dizlikle çıplak koşar
dı. Devrinin büyük kalender şairi Üsküdarlı 
Aşık Razi tarafından bir ~nzume ile övül
müşdür. Şair bu delikanlı için «Çeribaşızade» 

ve «Şoparların serveri» diyor ise de Eminin 
«Çingene» lakabı aşırı derecede esmerliğinden 
kinaye takılmışdı,. kıbtilikle ilgisi yokdu. Ken
disini yakından tanıdım, babasının Kara Ah
med adında bir korucu olup Büyükbakkalköyü 
rum eşkıyası tarafından öldürüldüğünü· söyler
di. Emin Balkan harbinde _28-30 yaşlarında 

iken gönüllü aske:r; yazıldı, Kırkkilise muhire
belerinde şehid oldu. Razinin manzumesi şu

dur: 

Çeribaş~desin şoparlann serveri 
Pırpın kopuklan,n siyehçerde dilberi 
Bir danesi,11 bıçkınım omuzdaşlıkdan yana 
Baldı;rıçıplaklann sensin laşek hizberi 

Koş.arlı hem talimli ayaklarla topuk wr 
Serkeş 'başda dalfesin altından perçem sawr 
Bin şahin feda olsun senin gibi kuzguna 
Hakkındır çalım caka, nabveti şebab gurur 

TARİH 

Güzellerden s~em kara dururken akı 
Tığ- gibi tulumbacı elhak çakı mı çakı 
Çıkdı · y~ yaşiyle şu mücevher tarihi 
«Kadırga Hamamının Delliik Emin yüz akİ)) 

(1337 - 20 = 1317; M. 1899 · 1900) 

Vasıf HİÇ 

EMİN (Çurçur) - Geçen asır sonlarında 
yaşamış bir İstanbul kopuğu; Ahmed Rasim, 
«Muharrir Bu Ya» isimli eserinde, Galata ti
yatrolarının Kantocu kızlarının tutkunu ayak -
takımından alkışcılar arasında gösteriyor. Mer
divenköylü Bitli Tevfikin bir kıt'asından da 
kaldırım şıkırdımı · yakışıklı bir genç olduğu 
anlaşılıyor: 

Yeni basmış gülüm yirmi yaşına 
Sırma çekmis iki keman kasına 
Pek yaraşmış çapkın Çurçur'. Eminin 
Sıfır kalıp fesi şahin başına 

EMİN (Eyyublu Seyyid Mehmed) - On
sekizinci asır hattatlarından; Eyyubun esnaf 
tabakasından bir attar kahveci (kurukahve
ci) idi. Sülüs ve nezih yazıyı asrının büyük üs
tadı Hoca Mehmed Rasimden öğrenmişdi, ya
zıl:arına imza koyma iznini, İneşk arkadaşla
rı ile beraber Kağıdhanede hattatlara mah
sus safada bir meclisi alide almışdı ve imzası
nı «Pir Mehmed» diye atmışdı. Sofiye meşre
binde Halvetiye tarikatine mensub idi. Hicri 
1189 (M. 1775) de vefat etti, Eyyubda med
fundur. Müstakimzade Süleyman Sadeddin E
fendi bu za.tin seyyidlik şeceresini gördüğünü 
yazıyor. 

Bibl.: Müstakimzade, Tuhfei Hatta tin. 

EMİN (Şerbetçi) - On sekizinci asrn, 
ikinci yarısında yaşamış İstanbulun namlı ka
ragözcülerinden, hicri 1211 (Miladi 1896 -
1897) yılında vefat etmiş, ölümüne tarih üs
tadı Süruri şu kıt'ayı yazmışdır: 

Bh.- hayalbarı kim eğ-lendiriyorken bizi wh 
Bi karar ett.i şebi gaımde peyaıni fevti 
Didi sakil ecel 'ana· mücevher tarih 
«İçdi Şerbetci Emin cur'ai ke'si mevti» 

(1211) 
Hayatı hakkında başka kayda rastlana

madı. 

EMİN (Türk) - Geçen asır başlarında 
İkinci Sultan -Mahmud devrinde namlı orta o
yuncularından; «Zenne» (Kadın) rolüne çı

kardı; hayatı hakkında bilgi edinilemedi. 
Bibl. : Hafız İlyas, Letaifi Enderftniye 

EMİN (Üsküdarlı Yorgancı) - (B.: Ha
san, Kara) 

EMİN (Ya.ğlıkcızade Mehmed) - Onse
kizinci asır hattatlar.ından; aslı Edirneli. Ya
.Z'ilyı memleketinin seçkin hattatlarından Ye
sarizade İsmail Efendiden öğrenmişdir; Tuh
fei Hatta.tin müellifi Müstakimzade Süleyman 
Sadeddin Efendi bu sanatkarın hal tercemesi
ni yazarken: «Şair Nedimin: 

Biiyi gül taktir olunmuş, nazın işlenmiş ucu 
Biri olmuş huy birisi destimal olmuş sana 

·beyti hasbihali iken yazıya çalışdı, Yağlık

cı ismi ebced hesabı ile 1154 tutar ki o yılın 



EMİN (Yeikenct) 

sonunda (M. 1742) yazılarına imza atma izni
ni aldı, 22 yaşında idi, yine ol sene içinde E
dirneden tstanbula hicret etdi» diyor. Müsta
kimzade tarafından Nedimin meşhur bir bey
ti ile tasvir edilen Yağlıkcızade Mehmed Emi
nin bir «Yağlıkcı güzeli» olduğu anlaşılıyor. 

Bu hattat Edirneli Yağlıkcızadeyi aynı ismi 
ve · lakabı taşıyan ve aynı 'yaşlarda bulunan 
sadrıazamlığa kadar yükselmiş Yağlıkcızade 
Mehmed Emin Paşa, ve bu vezirin · oğlu ule
madan ve talik hattatlarından Yağlıkcızade 
Mehmed Emin Bey ile karışdırmamalıdır (B.: 
Eminpaşa, Yağlıkcızade ·Hacı Mehmed). 

Bibi.: · Müstakim-zade, Tuhfei Hattatin. 

EMİN (Yelkenci) - Hicri 1301 ile 1311 
(M. 1883 - 1894) arasında İstanbul Ceza.evine 
girmiş esnaf tabakasından bir delikanlı, suçu, 
mahkumiyetinin müddeti, ve as4nın nereli ol
duğu bilinmiyor; o sıralarda aynı mahbusha
ne mahkumları arasında · bulunan halk. res
sam ve şairi Kahveci Nusret, yakın bir alaka 
duyduğu bu gencin kara kalem ile güzel bir 
resmini yapmışdır; fakat bu resmin . büyük 
kıymeti, etrafına . yazılan bir takım yazılarla 
bir tılsım resmi oluşundadır. Yazıları yazan, 
katilden mahkum olup «Zından Kutbu» diye 
anılmış Somuncu Baba adında bir büyücü - ü
fürükcüdür. Kahveci Nusretin «Zındaıi Şiir
leri» adını taşıyan ve hapishaneye girmiş şa

irler antolojisi diyebileceğimiz, aynı zamanda 
bazı hapishane - zından hatıralarını da ihtiva 
eden el yazması eserinde bulunan Yelkenci E
min'in tılsımlı resmi, bu ansiklopedi için ora
dan res~am Hüsnü eliyle kopya edilmiştir. Res:
min etrafındaki yazı ve şekiller şunlardır; en 
üstte ortada: 

Yukarda sağda: 
(2 «lam elif» ve 4 «vav».tle kompoze edilmiş te-

razi şekli) 
Mizanı aşk 

Terazuyi muhab.bet 
Dirhemi dil 
Metal hüsün 
(Ter4zi kefesinde bıçaklanmış __ kalb) 
Kefei alaka 
(Terazi _kefesinde bir gül) · 
Kefei cilve. 
Yukarda solda: 

Günler geçmez 
Geçmez aman zındanda 
Teselli bul aşıkı :rindanda 

(Büyük bir vav harfi) 
Ey yar 
Gözün kapa gel 
özün aç gel 
Serdik gön fil postunu hu! 
Sağda yukardan aşağı: 

Külhan horozu 
Okusun ezanı 
Pirim kayna.tur 
Muhabbet kazanı 
Şeytana havale 
Yarim ile olan 
Oyunu bozanı 
Çekelim bir hıl . 
Zından aşkına, yar aşkına 
Pir aşkına 
(Bir horoz resmi) 
Azabı zından) 

--·~- .. 
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Yelkenci Em.inin tılsınih. resmi 
K~hv~ci Nusretin r~sminden Hüsnü eli ile 
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Ateşi külhan 
Meded aman 
Ahü figan virc;li zeban 
bi azabı dindiren 
Ol ateşi söndüren 
İşte karındaş 
Merdi ~ydan 
Şehi hftban 
Şu Yelkenci Emin Civanın tasviri mutaisaınıdır 
Hft . 

Solda yukardan aşağı: _ 
(Bir ayak tabanı nakşı ve) 
Tesbih (parmaklar üstünde) 
Tevbih (parmaklar altında) 
Tefrih (topukda) 
Nakşi kademi yar 
Vefki murada uyar 
Sen ko o nakşı 
Aşık niyazına 
Yar elbet duyar 
Kutbi Zmdan 
Somuncu Baba» (İmza) 
İki ayak arasında: 

Eseri Nusret (İmza) 

EMİN AÖ-A (Beykozlu) · - Geçen asır 
sonlarında yaşamış bir kuşbaz; bir karatavu
ğa -alafranga bir vals ile «Padişahım devletin
le çok yaşa» duasını öğretmiş, kuşu görenler 
büyük para ile satı~ almak istemişlerdi.. Hadi
se · günün haberleri arasında Tercema.ni Ahval 
Gazetesinin 3Q Cemaziyelahir 1281 (M. · 29 Ka
sım 1864) tarihli nüshasında kaydedilmişdir. 

_ EMİN AÖ-A (Hamamcı Mehnied) - On
sekizinci asırda esnaf arasından yetişmiş hat
tatlardan; Kadırga Limanında Çardaklı Ha
mam hamaması idi; sülüs ve nesih yazıyı, ay
nı hamam daha babası tarafından işietilirken 
adı Abdullah olan babası ile beraber devrinin 
büyük yazı üstadı Hoca Mehmed Rasim;Efen
diden öğrenmişdi; yazılarına imza. altma izni
ni de baba oğul beraber almışlardı. Hayatı 

hakkında başka bilgi edinilemedi. 
Bibl.: Müstakimzade, Tuhfei Hattltln. 

EMİN AÖ-A (llayalküpü) - Geçen asır 
ortalarında. yaşamış, namlı karagözcülerden; 
bilhassa Bayazıd kahvehanelerinde perde ku
rardı. Hayatı hakkında bilgi edinilemedi. 

Bibl.: S, N. Gerçek, Türk TemAşisı;· Ahmed 
RAsim, Muharrir Bu Ya. 

EMİN AG-A (Hay&.rlı Yağcı) - Geçen 
asır ba~armda, Hafdarda sesinin fev1t"1l4e 

güzelliği ile meşhur bir gençti; bir ara kalem
lerden birinde katiplik etmiş, sonra işi esnaf
lığa vurup yağcılığa başlamıştı. Devrin İstan
bul Ağasının (ki vak'anüvis maalesef bu ada
mın adını kaydetmiyor) konağı da Haydarda 
idi; her gece komşular ağanın konağında top
lanırlar, cemaatle yatsı namazı kılınıp Emin 
ağa da güzel sesiyle müezzinlik ederdi. Bu 
adam hicıi 1227 Rebiülevvelinde (M. 1812 
mart-nisan) sebkan başlığa tayin edildi; arası 
çok geçmedi bi:c gün Ağal<apusundan bir ha
berci gelerek mahalle kahvesinden Yağcı Emin 
Ağayı sordu; «Gelmedi!» dediler; haberci: 
«Kendisini sekbanbaşı ağa ister, gelince oraya 
gitsin.» diye tenbih ettikten sonra ağzından: 
«Keşke gelmese ... » diye de bir söz kaçırdı. O 
akşam kahvede Emin Ağaya vak'ayı anlattı

lar: «Seni sekbanbaşı ağa istemiş .. lakin ha
berciden keşke gelmese diye bir söz işittik.. Se
nin ağa ile bir nefsaniyet veya başka nifak gi
'bi bir maddeniz var mı?» diye sordular. Emin 
Ağa aralarında hiç bir şey olmadığını söyledi. 
Kahvede bulunanlar: «Emin Ağanın sadası 

gaayet fi.la.dır .. şarkı ve ezan okur .. mescid ve 
camilerde hasbi müezzinlik eder .. herkes ken
disini sever .. sekbanbaşı ağaya mübarek ol
suna gidemedik .. yarın beraber gidelim .. haki
katte sana bir dargınlığı varsa rica edelim» 
dediler. Ertesi günü beş altı komşu Emin Ağa 
ile beraber Ağakapusunda sekbanbaşı ağaya 

-yardılar.. ağa kendilerini hürmet ve ikramla 
karşıladı. Bir müddet sohbetten sonra kalk
tıklarında, sekbanbaşı: 

- Komşular .. bizim Emin Ağayı bir mik
tar terbiye etin.ek lazımdır;. sizlE',r buyurun .. 
Emin Ağa bu gece beşinci ortada bizim misa
firimizdir.. dedi. Berikiler: 

- Ef endiın, rica ederiz, terbiyesini bizlere 
havale eyleyin! diye yalvarmağa başlayınca: 

- Bugün terbiye olsun!. dedi. 
- Efendim, beraber geldik,· beraber gi .. 

delim!. diyecek oldular; ağa: 
- Ne var? Bugün terbiye olsun! Varın 

gelin Emin . ağayı beşinciye götürün!. diye ıs
rar etti; ve hemen kabahatının ne olduğunu. 
bilmiyen biçare adamı Ağakapusundan Yedi
kule Zindanına gönderdi, orada da cellada boğ
durttu. Meğer adamcağızın suçu şu imiş: 

Bir· gün Emin Ağa Haydar Hamamına git
miş.. göbek taşında türkü söylüyormuş, her
kes safayab oluyormu~. Hamama İstanbul A-



EMİN AĞA (Mehmed) 

ğası da gelmiş. Emin ağa gaflet etmiş, «Ağa 
hazretleri de haz ve safa eder» diye türküye 
devam etmiş.. ağa ise, bunu, «Beni adam ye-
rine koymayıp şarkı çağırdı» diye saygısızlığa 
hamletmiş -ve kin bağlamış, se~banbaşı olur 
olmaz da, zavallı Emin Ağayı cellada· vermiş. 

Bibl.: Cabi Said Vekaayinamesi 

EMİN A:ĞA (Mehmed) - Onsekizinci a
sır hattatlarından;· İstanbulludur, cebeciler 
ocağı çor bacılarından Mehmed -Ağa adında bir 
zatın oğludur; güzel yazı san'atını Tophanede 
· Aralık İskelesi Mescidi -imamı hattat · Hafız 
Mehmed Efendi'den öğrenmiş ve yazılarına 

imza koyma iznini almışdır. Hoş sohbet bir 
meclis adamı idi. Hayatı hakkında başka kay
da rastlanmadı. 

Bibl.: Müstakimzade, Tuhfei Hatta.tin 

EMİN AĞA (Pehlivan Çıplak) ~ Üçün
cü Sultan Selim zamanında Kaptanı Derya Kü
çük· Hüseyin Paşanın Tersanede teşkil ettiği 

meşhur çıplaklar kıt'asındaİı (B.: Çıplak,: cild 
7, sayfa 3924) zeberdest bir delikari.b olup 
Hüseyin Paşanın gaayetle makbulü idi. O dev
rin edasınca söylenmiş şu ayaklı maninin bu 
Emin Ağa şanında olduğunu _ tahmin ediyo
ruz: 

Tersaneli geç gönül Tersaneli 
İki çıplak civan gördüm 1d biri Tersaneli 
Emini'm al cebkenli ya. refiki tersi neli 

Levend Çiftliği ve Selimiye · kışlalan~daki 
Nizamı Cedid askeri ile Tersane ve _ Donanı,na 
gemilerindeki kalyoncular. Avrupa usulü ta
limlere başladığında, Tersane arkasım:l~ Ok 
Meydanındaki Kemankeş (Okmeydanı, Atıcı
lar) Tekkesi, yeniç.erilerin üzerinde ayak _dire
dikleri eski usul cengaverliğin bir kalesi gibi 
görülmüş ve 3 Cemaziyelevvel 1209 (M. 26 Ka
sım 1794) tarihli bir ferman ile _kapatılmışdı, 
ve içindeki kemankeş peh1.ivanlar · çıkarılarak 
mensub oldukları asker ocakları kışlaları ile 
bekar oda'.arııia dağıtılmışlardı. Vak'a halk ta
rafından iyi karşılanmadı; Ok · Mey~nı Tek
kesinin tekrar açılması ·için: Pehlivan Çıplak 
Emin Ağa paşasının ayaklarına. _ kapan~rak 
yalvardı, Küçük Hüseyin P_aşa Emin .Ağasının, 
Üçüncü Sultan Selim • de · pek 'sevd.,iği ,Küçük 
Hüseyin Paşanm hatıd~r,ını .kıra~iyanı.k bi;
kaç gün sonra yeni l;ıir f erm.anla. Fatih Sultan 
Mehmed tarafındarı. kiırııÜnµ~'.•~-~-ni~yr;-,:t~kke 
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tekrar açıldı. 
Pehlivan Çıplak Emin Ağa hakkında baş

ka bilgi edinilemedi. 
EMİN AĞA (Pi!;.) - Geçen asır başların

da İkinci Sultan Mahmud devrjnde istanbulun 
namlı meddahlarından; kendisine müsahiblik 
unvanı verildiğine göre saraya intisa.b etmiş ol
duğu; ptdişah' huzurunda· da meddahlık yap
dığı bellidir. Hayatı hakkında bilgi ediniİemedi. 
O devrin ünlü şairlerin~en Keçecizade İzzet 
Molla, yine ünlü meddahlardan Kız Ahmed ile 
birlikde Piç Emin ağayı şu kıt'a ile hicvetmiş
diı' ki Kız Ahmedin daha üstün sanatkar ol
duğu anlaşılıyor. 

Babsü temyizi iki meddahın 
Etıi efsanei bemı.i mümted 
Dedi nageh zürafadan birisi 
Piç Emini doğurur Kız Ahmed 

EMİN AĞA SEBİLİ - (B.: Mehmed E
min Ağa Sebili). 

EMİN BABA (Kandiyeli) - On doku
zuncu asırda yaşamış bir ·gemi ve deniz ressa
mı, çağdaş Türk . resmının öncülerinden bir 
iı~lk ·ressamı; resimleri ile halk arasına gemi 
_ve deniz sevgisi yaymış bir ~n•atkar idi. Pa.a. 
ralı esnaf arasında ondan bir resim alarak bir 
kahvehanenin, nianav dükkanının, balıkcı dük
kanının duvarına asmak mazhariyet bilirdi; 
öyle meraklıları da vardı ki, Emin Babadan, 
adet~ koleksiyon halinde resimler alır ve dük
kanının bütün . duvarlarını bu resimlerle dona
tırdı; san'atkarın kendi dükkanı, atöylesi Un
kapanında Azel;>ler Hamamı yanında idi. Res
sam Şevket Dağ ve ressam Hüsnü _ Tengüz, 
resme ilk bllği ve hevesi, Emin Babanın -dük~ 
kft.nının camekanındaki . gemi ve deniz resim
le~ini seyrederken duyduklarını söylerler. 

. ~,evkat Dağ (B.: Dağ, Şevket) şöyle anla
tıyor.: 

· «Resme küçük . yaşlarımda _ heves ettim. 
Küç.ükmustafapaşada oturuyorduk. Azap~arda 
hamamın -yanında- ufak bir dükkanı olan ihti
yar, beyaz sakallı bir Emin Baba vardı. Bu 
.fat kahve ve bu kabil ı.rmumi yerlerde gördü
ğünüz gemi vesair basma kalıp resimler ya
pardi. · Mektebe gider ve gelirken hergiin Emin 
Babanın. c_amekari~na abanıp onun yaptığı bu 
· kalyon ve deniz resimlerini seyretmek benim 
için en büyük zevk olmuştu. Benim ilk hocam 
.odur. Fakat z~vallı. Emin Baba merakımın ve 
_ke_ndisü;ı.e candan meftuniyetimin farkında' de-
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ğildi. Beni her gün camları kapıyor, karanlık 
ediyorsun diye kovardı.» . 

Ünli.i bir gemi ve· deniz ressamı olan Hüs
nü. Tengüz- (B:. ~ Tengüz, Hüsnü), Einifr -Baba.:. 
nın yohın:dan da> ~müş, o primitif· sa.ıı:•ah 
karı zamanımız resfuiiıe: bağlayan bir' ziiıçir 
tabakası olmuşdur; Emfn Babayı . şöyle'. ·. aftla .. 
tıyor: 

«1885 yıllarında Ulrikapanında ·Azebler 
Hamamından Atlamataşına çıkan sokağın ke
narında küçük bir dükkan vardı. Bu dükkan

EMtNBEY 

sında bulU11:an halk ressamı ve . şairi Kahveci 
Nusret yakin . bir alaka duyduğu bu gencin, 
haklqnda 'en küçük bir" bilgi vermeden, kara 
kalem ile ·g-üzel bir resmini yapmışdır; fakat 
bu resmin büyük kıymeti, etrafına yazılan bir 
takım • yazılarla• ·bir tılsım resmi ohışiındadır. 
Yazıla1:1,. ya-zarf, katilden mahkum olup «Zın
cİafi Kutbu» diye. anılmış· Somun~u- Baba adın
da bir büyücü - üfürükcüdur; Kahveci Nus
retin «Zıhdan Şiirleri» adını taşıyan, ve ha
pishaneye girmiş şairlEr antolojisi diyebiiece
ğimiz, aynı zamanda bazı hapishane hatırala
rını da ihtiva eden el yazması defterinde bu
}unan ~ınjn Beyıin tılsımlı resmi bu ansiklopedi 
için _oradan ressam Hüsnü eliyle kopya edil
mişdfr. · Reıy:niiı .-· etrafındaki yazı ve şekiller 
şunlardır;, in- -üstde: · 

cık Ressam Emin Babanın atölyesi idi. Hamu,r 
tahtası yüksekliğinde dört köşe masasının o-' 
nündeki mindere bağdaş kurarak _oturan bu 
ihtiyar san'atkar, masasının üstüne · eğilerek· 
yaptığı resim ve haritaları işlemekl~ meşgul·· 
olurdu. Ben o zamanlarda yedi sekiz yaşların
daydım. Emin Babanin resim yapışını büyük .. 
bir merakla gözetler ve pencerenin önünden 
ayrılmak istemezdim. Pek munis adamdı. :Pei.ı;. ... -· 
ceresinin önünde toplanan. çocuklara şef1:ça~,e · 
bakar ve hiç darılmazdı (Şevket Dağın hatı

rasının tamamen aksi) Babıali ve Hariciye ri- . 

·_, . .-_ J.-····. - .:_,· 
. ' ·. . . ~.. : 

·. Emin Bşyin tasviri mutalsamıdır 
(Şişleım4- bir göz şekli) 

. °'8r_viş Keşiş Elemterefiş 
~kib~ ,keın g:özüne şiş 

-. Resmin sağında yukarıdan aşağıya: . 
• !'.'.7.i·a. 

. -calinden kendisini ve -san'atını takdir: eden ba-

(Kapakla,rı açık iki kafes resmi, ortada uçan 
bir· -kuş, kuşun üstünde bir vav harfi, kafeslerden 

- bir,iriin üstünde 7,. öbürünün üstünde a rl!,kamları. 

_zı zatlar iş sipariş ederler, dükkanında otu
-.rurlar ve sohôet ederek ç~lışmasını seyreder".". 
!erdi. Emin Babanın hafızamdaki sevimli çeh
resi büyük bir sakalla· çevrilidir. ESerl~riiıden 
bazılariyle dükkanının duvarlarını . süslerdi'.
Bunlar üç ambarlı Mahmudiyeniiı, takım pa
re yelkenle bir tarafa yasl~narak seyir halın-. · 
de resmi; Arkadi ile İzzettbı vapurlarının niu- . 
harebesi, Hüdavendigar, Selimiye ve emsali : 
yelkenli gemiler ,Mesudiye, Mahmudiye . zırhJi
ları gibi o zamanki donanmamızı teşkil ederi· · · 
gemilerin . resimleri .idi. · ,' 

«Emin Baba, resiınleriİıı ezdiği çini :tıiü
rekkebi ile yapar ve sonra sulu boya ile ~enk
lerdi. Çini ile büyük bir m~haret ve sür~tıe;.ga~ : 
yet temiz yalama haritalar da yapardı. Re- · · 
simlerini Kandiyeli Emin diye imzalardı.» .. • ; ·. 

Haluk Y. Şebsuvaroğlu. 

EMİNBABA TEKKESİ 
Tekkesi) 

· (B.: ·. Sultan 

EMİN BEY İiicıi 1301 ile 1311 · o(M. 
1883 - 1894) arasında _İstanbul Ceza.evine ·gir,. 
rniş kişizade. bir delikanlı; suçu, mahkumiye
tinin müddeti ve· kimin oğlu oİdltğu bilinmiyor; 
·o sıralarda aynı hapishane' ·ıriahkumları ara-·' · 

Kafesler hapishanenin 7 ve 3 numaralı koğuşları, 
kuş Eıtljin Bey olacakdır. Vav harfi de eski Türk 
gramerinde vasıl vavıdır) 

O kafesden bu: kafese 
Uç yarim uç 
Nezrim ··olsun·, · 

· Kırk gün oruç 
(Yanlam,e.sına satırlarda) 

Hesabı vaslı müferrih 
l!:.rltaaını murad 

· Er:ıta,amı mahalli vuslat 
-.. · Eriç.a.Bm:l ismi maşuk 

Erkaamı . yevmi mehil 
i • , . 

. . -· Etkaamıı, ·lı;ırni Aşıkdır 
Haberi be'şA.rettir . gayibden 

540 
89 

101 . 
10 

740 

(Bir anaht~r · şeklinin iki: yanında ve altında) 
Ya pir ' 

-'mmımei 
... : 

.F~thi :bibı-·ınurada. 
oıi -~cı.tif. mühlet 
Ya pıı:: -himmet 

· ·· -Zından lçre .!çeri.met 
Anber·- _., · 
Kanber 
Şeb ;u rôz· -- · 

···Beraber·. 
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(Sağda yukardan aşağı) 
Çaksun yarim meyhanei dilde şeraıu Mni cite

rim 
Yar yanımda oldukca zından kahrın haşredek 

çekerim 

Resmin bacakları arasında: 
(Üçlü çintamanı motifi, .ve bir ayak tabanı sek

li içinde Nusreti temsil eden bir baş, ve · bir v'asıl . 
vavı) 

Resmin al tında: 

Emin Beyin tılsımlı · resmi 
(Kahveci Nusrettin resrmnden'Hüsrı.ü eli ile) . . ~- . 

Ya hO 
Nak.şi piyi mahbtib şifaül kulOb 
Sôhibi tasvirdir matltib 

Resmin solunda yukardan aşağı: 
Cemı Cim Necim Müneccim 
lBir çintamanı motifi. Altında bir hamam şekli, iki 

yanında elif ve nun harfleri, kubbe üstünde bir vavı 
vasıl. Kol hizasındaki yanlamasına satırlar) 

Hücrei zındanda muradım kandili uyansun 
Re.kibi can ateşi Nemrud içinde yansun 
(Elin altında) 

Ya pir 
Düşmeni uyut 
Ey yar 
Rakibi unut 
Yar. ayağı altına 
Koydun mu başı 
Somuncu Baba 
Pişi~ir aşı 

(Yanlamasına üfütiikcünün imzası} 
Kutbi Zından 
Dört duvar karındaşı şeyh 
Somuncu Baba tılsımı ni.ücerreb 
Sol kenarda: 

Ayın 

Şın 
Kat 
Ktihi.Keşiş 

Ktihi Kaf 
Elif 
Mim ya 
Nun 
Vakti saati 
Meymun 
Takyanus 
Evranos 
Okyanus 
Meş'ıt.l 

Çerat 
Kandil 
Fanus 
( Yanlamasına satırlar) 

Aşıka cevrü cefa hükmi kaanunu 
civanı 

· Maşuka bezli mal ve fedayi can 
emri Eflattini Yunanı 

Kahveci Nusretin defterinde 
mahkumlardan pek çok gencin da
ha böyle tılsımlı resimleri- vardır 
ayrıca üstde taşımak, suda ıslatıp 
suyunu içmek, yaktıp tütsülen
mek için yazılmış nushaların 

(muskaların), vefklerin suretleri 
kaydolunmuş, şekilleri çizilmişdir. 

Bütün bunlardan aydın olarak 
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görülmektedir ki eski hapishanelerimizde üfü
rükcülük, büyücülük, mahkumlar arasında bir 
ümid, teselli kapusu olmuşdur (B.: Eshar Nus
hası; Feta Nushası). 

'Iılsımlı resminde Emin Bey, zamanıaın 
şık delikanlısı kıyafetinde gösterilmiş olması

na rağmer. ayaklan çıplakdır; onu da yine 
Kahveci Nusret şöyle anlatıyor: « (Hapishane
de dam ağaları tarafından himaye edilen gene, 
yakışıklı mahkumlar) ki dam a_ğasının hizme-; 
tinde pervane olurlar, Zındand,a adettir, o ta
ze uşaklara, beyzade de olsalar 'aslaa çorab ve 
ayakkabı giydirilmeyip daima · yalın ayak do
laştırılır; taşda yürümek lazım .gelse takunya 
giyerler>~ (B.: Dam Ağası, cild 8, sayfa 4224; 
Feta Nushası). 

Bu Emin Beyin Tunusul Emin Bey olma
sı muhtemeldir (B.: Emin Bey, .Tunuslu) 

EMİN BEY (Davudpaşa,lı Melımed) 
Asker muallimlerden, edib ve ~ir; doğum yı
lı tesbit edilemedi, erkanı harbiye kaymakam
larından (kurmay yarbay) Mazhar Beyin oğ
ludur, 1308 (M. 1890 - 1891) de Mühendisha
neden topcu zabiti olarak çıkdı. Hemen bütün 
ömrü askeri rüşdiyelerde, Harbiye · Mektebinin: 
idadi sınıflarında, Kuleli Askeri İdadisinde 
Türkçe kitabet muallimliğinde geçdi, son Os
manlı padişahı VI. Sultan Mehmed Vahided
dinin oğlu Ertuğrul Efendinin de hususi Türk
çe mualiimlıiğini yapmışdır. 193~ de ordudan 
emekli Kuleli Asker Liisesinde edebiyat mual
limliği yapıyordu. 1935 - 1940 arasında vefat 
etmiş olacakdır. Kibar bir İstanbul efendisi 
idi. 1311 (M. 1893 - 1894) de neşredilmiş «Sa
nihat» adında bir kitabcığı vardır, mülazimli
ğinde yazılmış bir kaç makaalecikdir. Oğluna 
hocalık yapdığı Sultan Mehmed Vahideddini 
çok yakından tanımışdı, fakat onun hakkında
ki. bilgi ve düşüncelerini, hernedense kalem di
line vermekden çekinmişdir. 

EMİN BEY (Thfü) - Geçen asır sonla
rımn namlı ayyaşlarından; «Deli» lakabı tok 
sözlü ve fevkalade cessur oluşundan k~lmışdı; 
gencliğinde bir ara tapu müdürlüğünde çalış
mışdı, Horhorda otururdu, orta boylu, ablak 
yüzlü, çekme burunlu, çipil gözlü bir adamdı. 
İkinci Abdülhamid devrinde sık sık içki ya
sakları çıkar, kalkardı,· bu yasaklardan birin
de Langada bir koltuk merhanes4ıde içmiş, fa-

kat yolda sarhoş yalpası ile yürürken yakalan
mış, Aksaray Karakoluna getirmişler, Komiser: 

- Senin iradei seniyyeden haberin yok 
mu? .. diye sormuş. 

Rinci adam boynunu bükmüş: 
- Haberim var komiser efendi ama mü

barek nisan· yağmuru!.. demiş. 

Büsbütün kızan komiser Emin Beyi fala
kaya yatırtiiuş, daya~ atacak olan zaptiye ne
feri gaayetle güzel bir delikanlı imiş, Emin 
Bey bu sefer de dilini yine tutamamış: 

- Sözümü geri aldım komiser efendi, ni
san yağmuru değil, acı rahmet!... demiş. 

Nükteyi farkeden komiser: «Böyle adam
lara, dayak atılmaz!..» diyerek Emin Beyi ser
best bırakmışlar. 

Bu vak'adan sonradır ki o devrin ıi.çki ya
saklarına «Nisan yağmuru» denilmişdi. Bir 
gün bir meyhanede kulağı deliklerden biri çı

kacak yeni bir içki yasağını ima ile: 
~ Gaaliba yine rahmet gelecek!.. demiş. 
Emin B~y hemen atılmış: 
_:__ lnşaallah tufan olur da boğulur, kur

tuluruz! .. cevabını vermiş. 

. Bir ramazan akşamı Direkler arasında 

tir kahvehanede otururlarken Emin Bey ulu-. 
orta konuşmaya başlamış, şair Mehmed ~lal 
de orada imiş (B.: Celal Bey, Hakkıpaşazade 
Mehmed), irticalen şu kıt'ayı söylemişdir: 

A Emin Bey Emin Bey 
Başı.mızın belaııı ! 
Şu dilini tut bir~z 
Ne yeri ne sırası 
Böcek hafiye do.Iu 
Bilmez. misin burası 
İsm,i bile hoş değil 
Direklerin Arası 

Münir Süleyman ÇAPANOl...LU 

EMİN BEY (İlasköylü Mehmed) - As
ker ressamlardan ,topcu kaymakamı (yarba
yı); ressam Ahmed Emin Efendinin küçük 
kardeşi (B.: Emin Efendi; Hasköylü Ahmed);. 
1829 da doğdu, Mühendishanei Berrii Hüma
yundan 1849 da diploma aldı; asker ressam
lardan Hasköylü Riza ile Balatlı Salimin ar~ 
kadaşlanndan, Mühendishaneden topcu zabi
ti olarak çıkdığı haJde ressamlık hünerinden 
ötürü kıt'aya verilmeyerek Askeri . Matbaa 
ressamlığına tayin edilmiş ve bu müessesede 
karma,k~mlığa kadar yükselerek 1891 de ve-
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fat etmişdir. Türk resim tarihinin araştır~cı

ları tarafından bir eseri elde edilememişdir. 
B:.bl.: M. Esad, Mir'atı Mühendishane;'°P. Boyar, 

Türk Ressamları · 

EMİN BEY (Mehmed) - <<İlk Osmanlı 
ayan meclisi azalarindan; doğum tarihi bilin
miyor, aslı Bursalıdır, pek küçük yaşda Koca 
Husrev Mehmed Paşanın dairesindeki çocuk
lar arasına alınarak tahsil görmüş ve oradan 
sadaret mektubculuğu • kalemine. verilmiş; son
ra saray katiblıeri arasına alınmışdır; 1861 ele 
mabeyin başkatibi olmuş, fakat Sultan Abdü
laziz tarafından K:ıbnsa sürülnıüşdüi·; İkinci 
Sultan Abdülhamid tarafından İstanbulıi ça
ğırılıp 1877 de meclisi ayan azalığına · tayin 
edilmişdir, 1878 de Başvekalet· Müsteşarı ol
muş, 1885 de İntihabı Memurin Komisyonu 
azası iken vefat etmişdir» (İ. Alaeddin Gövsa, 
Türk Meşhurları). 

EMİN BEY (Nasuh.imde Bacı) -:- İkinci 
Sultan Bayazıd devri· ricalinden, Bayazıd Ca
miinin inşasında bina eminliği ya.pmışdır; Ba
yazıd civarında Desterecilerde keµdi adına nis
betle anılan Eminbey Mescidinin banisi;. hicri 
919 (miladi 1513) de vefat etrniş ve mescidinin 
avlusuna defnedilmişdir; Hayatı. h~kında .baş-
ka kayda rastlanmadı. ··· · · 

Bibl.: Hadikatill Cevami, I .. 

EMİN BEY (Tunuslu) ~- 1885 ile 1890 
arasında Gedikpaş.a yangın tulumbası sandığı 

uşaklarından; Tunus naibi. sultanının kız kar
deşinin oğludur derlerdi; babasi da Tunuslu 
bir fes tüccarı imiş, fakat Emm, Bey asaletli 
anasının soyuna nisbetle «Paşazade» lakabı ile 
anılırdı; kendisd de fescilikle meşgul, zengin 
adamdı. Sandıkdaki gurebadan omuzdaşlarına 
raraca yardımlarda bulunduğu söylenirdi; hat
til. bir ara sandığın ikinci reisliğırti yapmışdır. 
'l'ulumbacılığa 18-19 yaşlarında nevhat bir· de
likanlı iken heves etmiş, esmerin dilberi alımlı 
çalımlı bir gene imiş; o zamanlar kalender 
halk şairi Nebil Kaptan · tarafından «Emin 
Bey» redifli iki manzume ile övülmüşdür ki 
birinde yumuşak bir hiciv havası vardır: 

Ne bu hiddet ga.zab bu 'çiı'ıi cebin · 
Bend yıkar sel gibi akma Emin Bey 

Paşazade kibar civan dedikse 
Ahbaba yüksekden bakma Einin Bey 

Bilirim çapkınsın bıçkınsın amma 
Ba-şıma da topuk kakma Emin Bey 

· Ağyar ile her şeb meyged.elerde 
, Bize nisbet idü'b çakma Emin Bey 

Nebile. püsküllü belaı;;ın yeter 
·Gönül vira.nesin yakma Emin Bey 

İkinci ~nzfı.riıe tulumbacılığa başladığı 
sıralarda yazılmış . olacakdır: 

Güzeller şahısın ,esmer Emin Bey 
Heı· __ gören vallahi sever .Emin Bey 

Böyle hoşça kakül kesip tarayan 
'Aceb hangi üstau berber Emin Bey 

, Uşşaka gösterme çini cebinin 
Sıdku _ vef~ ile. nam . ver Emili Bey 

'Tulumbacılığa iderek heves 
Açdı,n kopuklukda şehper Emin Bey 

.. Dizlik DJıintan ile keçe külahla 
Kos .yalın. ayaklı hizber Emin Bey . .... ···. 

Pekde anİı ·· şanlı tulumbacısm 
Takımda fenerci rehber Emin Bey 

-- _Senin ateşine.- tutuşdu yanar 
· Al gönül _evinden haber Emin Bey 

Nebil yazdı çmli şanında 'beyim 
Yarinımız itsün ezber Emin Bey 

. . Tarihi , şöhretin yadigarımdİr 
«Çelmıe Nebilme hançer Emın Bey» 

1289 (M. 1872-1873) 

Sandık kolu altına girmediği halde ömrü 
boyunca tuuhpbacılarla haşrolan, !J aleme gö
nülden bağlı bu günahkar Vasıf da gençlik za
manını bilmediğim _TQnuslu Emin ·Bey için 
NebH Kaptan merhumdan .mülhem olarak bir 
şarkı yazm~§<lım: 

Yerde omuzdaş oldu göklerde sandığımız 
Paşazalde uşakla şan buldu sandığımız 
Teşrif ile koğuşa soyunda Emin Şahım 
Paşazade uşakla şan buldu sımdığımız 

Dizlik keçe külahla sehbazane civelek 
Koş yalın a:yaklarla beyim önde fener çek 

· Tulumbacılık sana doğrusu yalnşdı pek 
Paşazade uşakla şan buldu sandığımız 

Refmn. levendane pek de calımlı bıckm 
Görmek için yoluna koşaınİar akın ;kın 
Emin Beyim geçerken siz su allQşa bakın 
Paşazade. uşakla şaıi buldu· sandığımız 
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Emin Beyin konağı Koskada imiş; 1296 
( 1879) · Koska. Yangınında yanmış; yangına 

gelen tulumbacılar arasında kendisi de bulun
muş. Gedikpaşalıların hamur tahtasına, sar
mısak havanına, faraşa, süpürgeye varıncaya 
kadar koca konağın bütün eşyasını · kurtardık-
ları söylenirdi. · 

Tunuslu Paşazade Tulumbacı Emin Bey 
1918 - 1920 arasında yaşı yetmişe yakın ola
rak ölmüşdür. Gariki rahmetler. 

Vasıf HİÇ 

EMİN BEY (Üsküdarlı Mehmed) - As
ker ressamlardan·; 184 7 de doğmuş, Askeri 
Baytar · Mektebinden 1866 da 19 yaşında dip
loma al.mış, resim sanatında~i fevkalade hü
nerinden ötürü kıt'.aya verilmeyerek Mektebi . 
Harbiye Matbaasına ressam tayin edilmiş, ora
da kaymakam (yarbay) rütbesine ve 'matbaa
nın müdürlüğüne kadar yükselmiş, 189.8 d.en 
sonra emekliye ayrılarak 1905 de -vefa( etmiş
dir. Türk resim tarihi araştırıcılar tarafından 
bir. eseri elde edilememişdir. 

Bibl.: P. Boyar,- Türk Ressamları 

EMİN BEY (YağlıkcııAde Mehıned) ....,... 
Ulemadan ve kıymetli bir talik· hattatı; 1757 
de İstanbulda doğdu, Üçüncü Sultan Mustafa
nın sadırazamlarından Yağlıkcızade· Hacı Meh
:med · Emin Paşanın oğludur (B.: Emin Paşa, 
Yağlıkcızade Hacı Mehmed) ; talik yazıyı·· dev
rini:p büyük üstada Yesari Esad _Efendiden öğ
renmiş ve pek genç yaşında yazılarına. imza 
koyma iznini almışdı; meslek hayatına _ 1768 
de, babasının kısa sürmüş sadırazamlığı zama
nında Fıruzağa Medresesi müderrisliği. Üe .. baş
ladı (11 yaşında?); 1800 de v-e 1803 d_e iki _defa 

:. istan bul. kadılığında bulundu. i806 · da Anadolu 
kadıaskeri oldu. 

1808 _ de Rumeli Kadıaskerliğini pa.yesını 

aldı, 1809 da vefat etti; kabri Eyyubdadır, is
mi Hafize Hanım olan anasının kabri yanında
dır. Babası gibi dürüst insan olarak tanınmış
dı. 

Bibl.: M .. K. İnal, Son Hattatlar 

EMİNBEY CAMİİ - 1934 Belediye ·şehir 
Rshberine göre Beyoğ'unun Kalyoncukolluk 
Mahallesinde, Emin Camii Sokağı ile Kahy-abey 
Sokağı kavuş-ağındadır; aslında burası Kasım

paşa -sınırı içinde bilinegelmişdir Aynalı Çeşme 
denilen semtdir._ Hadikatül Cevami . şu. malu
nıatı veriyor: «Banisi Baş Haean:, Efendidir, 

Tersane emini olmuşdur, binanın yapı tarihi H. 
984 (M; 1576) olub banisinin kabri malum de
ğildir; · mektebi ve mahallesi vardır». Tahsin 
Öz «İstanbul Camileri» isimli eserinde, Hadi
katül Cevamün yukardaki satırlarını nakle
derken bir zühul eseri olarak camiin bina tari
hini banisinin vefat tarihi olarak kaydetmişdir; 
üstad o malumata ilave olarak şunları yazıyor: 
«Harab olunca Gazi Hasan Paşa vakfından 

ihya edildiği için Gazi Hasan Paşa Camii adı 
ile de anılır;duvarları kagir, çatısı ahşab, mi
naresi tuğladandır,>. 

Hadikatül Cevamiin, bu mabedin ikinci 
banisi · olarak _ Gazi Hasan Paşanın adını kay
detmemesi garibdir. Bu muteber eser bani ola
rak gösterdiği Tersane Emini Baş_ Hasan Efen
dinin kabrinin nerede olduğunun bilinmP.rliğini 
yazıyor, Halen -camiin haziresinde bir kabir 
,vardır, Arab asıllı Türk harfleri ile kitabe ta
şı. kırılmış, onun yerine la.tin asıllı Türk harf
leri ile yeni bir taş konulmuşdur; eski kitabe
de: «Camiin ikinci banisi yaş Hasan Efendi
nin. ruhuna fatiha» yazılıdır. Arab asıllı Türk 
harfleri ile yazılmış «Baş» kelimesi kolaylıkla 
« Yaş>> okunabilir'. Hadikatül Cevamiin kaydet
:rı:ı,e"dıiği halde· Tahsin Özün ikinci bani olarak 
Gazi Hasan Paşanın adını vermesi dikkate de
ğer; Tahsin Özde «Paşa», kabir taşında «Efen
di>>, bu camiin ikinci banisinin adı «Hasan» 
dn;. Camii ise kadimden beri «Emin Bey» adını 
taşıya gelmişdir. Bizce bu camiin asıl banisi, 
kabrinin iıerede olduğu bilinmeyen bir Emin 
Beydir. 

Dört kagir duvar üzerine kiremitli ahşab 
çatı konmuş kare planlı bir mabeddir. Zemini 
beton döşenmiş bir avlu içinde olup demir ka
natlı avlu kapusu Emin Camii So~ağma açı

lır. 

Son cemaat yeri asıl mabedden daha al
çak catılı bir ek olarak yapılmışdır. 

Pabucluğun zemini taş olup üstüne mu
şamba döşenmişdir, ve sol tarafı bir oda halin
de bölünmüşdür. Bu odanın ibadet salını tara
fındaki duvarında bir mihrab vardır, iki yanın
da birer pencere, avluya bakan yüzünde üç 
pencere bulunmaktadır. 

İbadet salının · mihrab ve iki yan duvarla
rında altlı üstlü ikişerden dörder pencere bu
lunmaktadır. İki beton sütün üzerine oturtul
muş kadınlar mahfilinin de avluya bakan iki 
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· penceresi vardır. Kadınlar mahfiline sol taraf- ; 
dan taş merdivenle çıkılır; bu merdivenin ya
nında müezzin mahfili vardır, ve yine burada 
bir camekan içinde Edirnedeki Selimiye Ca
miinin maketi bulunuyordu. 

Cami avlusunda kagir bir müezzin meş,. 

ristası yapılmışdır; altında bir kuyu ile ab
dest muslukları ve ayak yolu vardır. Avlunun 
sağında duvarlı bir hazire bulunmaktadır; ha
zirenin yanından tahta bir kapudan geçilerek 
yedi basamak ahşab merdivenle ikinci bir av-

" luya inilir; bu avlunun etrafına beton dökül-
müş olup ortası bağçe olarak tanzim edilmiş 
bulunuyordu. Merdivenin sağ tarafında bir 
sed bulunup Baş (Yaş) Hasan Efendinin kab
ri burada bulunuyordu. Merdivenin sol tara
fına da iki katlı bir beton bina yapılmışdır ki 
içinde Kasımpaşa Kur'an Kursu yerleştirilmiş
dir. Merdivenin _karşısında da dokuz köşeli 

mermer bir şadırvan görülür; şadırvanın üstü 
dört beton sütün üstüne atılmış kµbbeli bir sa-
çakla örtülmüşdür. · 

Son cemaat yeri ile müezzin . meşrfitası 
1952 de Kasımpaşalı Berber Hacı Aziz tarafın
dan yaptırılmışdır. Cami 1962 de cemaatinin 
yardımı ile tamir edilmişdir; kur'an kursu bi
nası ile şadırvan da o sırada yapılmışdır. 

Hadikatül Oevami-in bahsettiği mekteb, 
cami avlusunun Samancı Ferhad Caddesine· açı
lan ikinci kapusunun sağ tarafındadır; kağir 

bir bina olup mesken olarak kullanılmakta idi. 
Bu kapunun sol tarafında da kesme taşdan ve 
kemerli, klasik üslubda bir çeşme vardır ki 
Kıbldizade Mehmed Beyin hayır eseridir, hic
ri 1145-{M. 1732) de yapılmışdır. Çeşmenin ya
nında ahşab imam meşrfitası vardır. 

Bu satırların yazıldığı sırada, 1967, Emin
l::ey Camiinin imamlığı Bay Mustafa Çay, mü
ezzinliğini de Bay Ahmed Açıkgöz yapmakta 
idiler. 

Eminbey Camii Kur'an Kursu - Yukanda 
kaydedildiği gibi camiin avlusunda müstakil 
bir binadadır. Diyanet İşleri Reisliğine . bağlı 
olup 1959 da açılmışdır. İlk okulu bitiren ço
cuklar kabul edilir; yatılı bir okul olup 50 lira 
aylık ücret alınır. Geri kalan masrafı Emin 
Bey Camii Kur'an Kürsu Koruma Derneği ta- · 
rafından ödenir. 1966 - 1967 yılında 50 öğren
cisi vardı; öğretmenliklerinde B. Ahmed Açık
göz ile B. Muzaffer Akgün bulunuyorlardı. 

' 
Kurs müddeti üç yıl olup kursu bitirenler 
İmam ve Hatib Okuluna girerler. 

Hakkı GÖKTÜRK 

EMİNBEY ÇEŞMESİ « Üsküdarda 
Toptaşı Tiınarhanesi (Cezaevi) karşısındaki 

büyük taş mektebin altındadır; mamur, akar 
çeşmedir; Kesme taşdan yapılmışdır, üç beyit
lik kitabesi kemerinin altındadır: 

J5.aymakamı asker Topi Emin Beyin 
Hayri celile zatini kı,lmış Hüda delil 
Tecdid idöb bu çeşmeyi 'bezli nükud ile 
Rôhf Hüseyni eyledi sirabı selsebil 
Mihri bu resme eyledin · işrib 1/irihin 
«Manendi kevser akdı nev ahi bi adil» 

1171 (M. 1757 - 1758) 

«Kitabenin nazımı baş deftardar iken 1188 
(M. 177 4 - 1775) de Vçfat eden Mihri Meh,
mıed Efendi olsa gerekdir» (İbrahim Hilmi 
Tanışık, İstanbul Çeşmeleri, II, 1945) . 

EMİNBEY MAHALLESİ - Bayazıd sem
tinde İstanbulun · en eski mahallerinden, Emin
bey Mescidinin Mahallesi idi. 1878 de tanzim 
edilmiş bir cedvelde 4 7 hanelik bir ~ahalle ola
rak kaydedilm.işdir. (B.: Eminbey Mescidi) ; 
1922 den sonra kaldırılmış, sahası Tavşantaşı 

. ve Mimar Hayreddin Mahallerine taksim edi
lip katılmışdır. 

EMİNBEY MESCİDİ - Halk ağzında Di
bek · Camii . denilir; 1934 Belediye Şehir Reh
berine göre Bayazıdda Tavşantaşı Mahallesin
de Tiyatro Aralığı Sokağı ile Dibekli Cami So
kağının teşkil ettiği üç yol ağzındadır. Hadi
katül Cevanii ŞU malumatı veriyor: «Banisi 
Emin Bey Sultan Bayazıdı V~li Camii ~·c!rifi 
yapılır iken bina em.ini idi, hicri 919 (M. 1513) 
do vefat etmişdir, mescidi yanında medfundur. 
Üçüncü . Sul~n. Ahmedin başkadını Emetullah 
Kadın, kadım Darbhaııenin yerine .Simkeşha

neyi yapdırır iken bitişiğinde bir sebil, çeşme 
ve mekteb yaptırmış, bu mescide de _minber 
koymuşdur. Mescidin mahallesi vardır». Tah
sin Öz «İstanbul Camileri» isimli eserinde şun
lan yazıyor: ·«Dibekli Camii de denilir. Banisi, 
Bayazıd Camii bina emini Nasuhizade Hacı 
Emin Beydir; banisinin vefat tarihi olan 1513 
den evvel yapılmışdır. Duvarlan kağir ve çatısı 
ahşabdır. Harab bir halde iken 1953 - 1954 de 
ihyi edilmişdir». 
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Bir rivayete göre Emin Bey bu mescıdini 
Bayazıd Camii yapısından artan taşlarla yap
dırmışdır. Beton bir avlu içinde ve dört d1.1var 
üzerine kiremitli çatı ile örtülmüş kare pla;nlı 

kağir bir binadır. Bodorca taş minaresi mihra
ba nisbetle sağ duvarı yanındadır. 

Sokakdan önce beton döşenmiş avluya gi
rilir; on basamaklı taş merdivenle camekanlı 
bir medhel kısmına çıkılır: ki mescidin son ce
maat yeridir; bu camekanlı son cemaat yeri 
mihraba nisbetle mescidin sağ yanına rastlar. 
Buradan asıl ibadet salınma girilince tam kar
şısına müezzin maksu.reti vardır: Maksure ya
nından bir taş merdivenle kadınlar mahfiline 
çıkılır bu merdivenin yanında da küçük bir 
imam odası vardır. 

Mescid, dışında son cemaat yerinin bulun
duğu sağ duvarda 3, mihrab duvarında altlı 
üstlü ikişerden 4, sol duvarda altlı üstlü üçer
den 6, kadınlar mahfilinde de 3 olm~k üzere • 16 
pencere ile aydınlatılnuşdır. Ahşab minberi 
alelide fakat temiz bir doğramacı işidir. Mih
rabın iki yanında elektrik ampullü iki büyük 
pirinç şamdan, ve iki çalar saat vardır. 

Beton döşeli avlunun ortasında, abdest 
alırken oturma yerleri fayans ile kaplanmış al- . 

Bayazıdda Emhıbey Mescidi 
Resim: S. Btiyükerbil 

tı musluklu ve · silindir şeklinde bir şadırvan 

vardır. 

Avlu kapusundan girilince _şağ tarafdaki 
bina vakti ile mekteb olarak yaptırılmış olup 
imam ve müezzin meşru.tası olarak kullanıl
makda idi; altında bir ayak yolu, duvarının 

dış yüzünde de abdest almak için üç musluk 
vardır; yanı başında da bir kuyu bulunmakta
dır. 

Sol duvarla mihrab duvar-ı önünde mes
cidin haziresi vardır. Mihrab duvarının önünde 
mescidin ikinci banisi geçen asır ricalinden 
Mehmed Esad Efendinin aile makberesi vardır; 
mescidi ihya ederken bir de sibyan mektebi 
yaptırmış olan bu zatin ölüm tarihi hicri 1262 
(m. 1845 - 1846) dır. 

Bu mescid çok harab bir halde bulunur 
iken camaati içinden çıkan hayır sahihlerinin 
yardımı · ile tahminen 100.000 liranın üstünde 
bir marsafla 1952 yılında tecdiden tamir edil
mişdir. 

Mescidin su parası tanınmış mensucat 
fabrikatörlerinden Hulusi Topbaş tarafından, 

onun vefatından sonra, da oğulları tarafından
ödenmektedir. 

Ziyaretimiz tarihinde imamlığında Bay 
Naci Atalar, müezzinliğinde de 1950 denberi 
Bay Cafer Cengiz bulunmakta idi. (1967). 

EMİN CAMİİ SOKAĞI - 1934 Beledi
ye Şehir Rehberine göre Beyoğlu Kazasının 
Merkez nahiyesinin Kamerhatun Mahallesi 
ile aynı kazanın Kasımpaşa Nahiyesinin Sü
ruri Mehined Efendi Mahallesi arı:tSında sı

nır yoldur; bu sokağın bir parçası da mer
kez nah.iyqsinın Kalyoncukolluğu Mahalle
si içindedir; Aynalı Çeşme Caddesi ile Kahya 
Bey Sokağı arasında uzanır, Çatıkkaş Soka
ğı ile dört yol ağzı yaparak kesişir, Saman
cı Ferhad Caddesi ve Gümüşküpe sokağı ile 
kavuşakları vardır (1934 B. Ş. R. Pafta 
14/ 142, 145). 

Aynalı Çeşme Caddesi tarafından ge
lindiğine göre bir araba geçecek genişlikde, 
paket taşı döşeli, iki yanı yaya kaldırımlı 

bir yoldur, kağir ve beton evler ve apartı
manlar arasından geçer.· Gümüşküpe ·Sokağı 

kavuşağında Ermeni protestan kilisesi, onun 
yanında da Alman protestan kilisesi bulun
maktadır. Bu kavuşakdan öte yokuş aşağı 
iner, alt başında, Kahyabey Sokağı ile bağ-
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landığı noktada, sol kolda sokağa adını veren 
Eminbey Camii bulunmaktadır. (B.: Eminbey 
Camii). Samancı Ferhad Sokağı ile olan kavu
şağı köşesinde de, zemin katı kağir beş katlı 

bir ahşab ev buiunuyor idi ki İstanbulda ben
zeri kalmamış gibi yapılardandır. Bu sokak 
üzerinde 1 tekel bayii, 3 bakkal, 3 marangoz, 
31 doğramacı, 1 manav, 2 berber, 1 sobacı -
somyacı, 1 kunduracı, 1 simitci - börekci fınnı, 
1 kasab, 1 yorgancı, 1 emlak komisyoncusu bu
lunuyordu; kapu numaraları 1 - 79 ve 2-54 dür 
(Eylül 1966). 

Hakkı GÖKT-0RK 

EMİN ÇEŞMESİ SOKAGI - Kasımpaşa
da Kadımehmedefendi Mahallesi yollarından; 
Kasımpaşa - Hasköy Yolu ile Kasımpaşa Kab
ristan Sokağı arasında uzanır; Piyale ve Yeni
dere sokakları ile kavuşakları vardır (1934 
B. Ş. R. Pafta 16/188). Bir araba geçecek ge
nişlikdedir; kaba taş döşeli imiş, bakımsızlık

dan toprak sokak haline gelmiş bulunuyordu. 
Sola doğru bir kavis çizerek meydancık halin
de bir açıklığa gelir ki burada sokağa adını ve
ren klasik üsltlbda kitabesiz bir meydan çeş

mesi vardır, teknesi çukurda kalmışdır; bu 
meydaricıkda isimsiz bir geçid Dutdibi Sokağı
na bağlanır. Emin Çeşmesi Sokağı birer ikişer 
katlı ahşab ve beton evler arasından geçer; ka
pu numaraları 1 - 37 ve 2 - 42 dir (Temmuz 
1966). 

Hakkı GÖKTÜRK 

EMİNE (Çi~ekci) - 1889 ile 1890 ara
sında Topçularda oturur 125 yaşında bir bag
çıvan kadın; 4 oğul, 30 torun ve ·20 torun ço- -
cuğusahibi olduğu halde 1889 ağuf.;tosunda 

İnebolulu Mustafa adında ve torununun çocu
ğu yerinde 18 yaşında bir yanaşması ile evlen
mesi muhitinde geniş akisler yapmışdı. Bu 
vak'a üzerine aşağıdaki manzume Üsküdarlı 
halk şairi Aşık Razinindir: 

Topçularda meşhur çi~ekci karı 
Yaşı yüz yirmiden hayli yakan 

Körpe yanaşması çiçek balıdır 
Bakacak tadı.na acôze an 

Pırpırı şehlevend şehbaz oğlanı 

Sevince kalmamış edeble an 

Sönmemiş o çipil gözünün feri 
Gönül ateşinin geçmemiş han 

Yaş farkı arada bir asır muş 
Fire kabul eder aşkın kantarı 

Nikabı kıyar --ını dersiniz imam 
Mümkün mü altunda sihrin inkan 

Varsun bağ bağçe ev sahibi olsun 
Şu diyar garibi elin bek:a-n 

Hey Razi o telli kavak Mus/afan 
İklimi hüsnün o eşbeh hünkarı 

Sadakat nişanı nikahda vekil 
Gösterdi efendim sen günahkarı 

TARİHİ MÜCEVHER 

Kırkbir kerre maşallah zam. eyle tirilıine 
«O Mustafa oğlanı saAfı, Çiçekci Nine» 
1266 + 41 = 1307 ( M. 1889) 

Vasıf HİÇ 

EMİNE (Darıcalı) - 1828 de. kayna.İn.a
sından gördüğü canavarca zulüm ve · işkence 
yüzünden aklını oynatarak istanbulda · eşine 
rastlanmaz bir' maceraya atılmış genç ve güzel 
bir kadın; vak'a Hekimbaşı Abdülhak Molla 
tarafından «Tarihi Liva» ismini taşıyan hatıra 
defterinde tesbit edilmiş ve Reşad Ekrem Ko
çu. tarafından da romanlaştınlmış tarih konu
larının en güzel örneklerindne biri olarak ·«Er
kek Kızlar» isimli eserinde «Topcu Emin» baş
lığı altınada yayınlanmışdır. 

Mora ihtilali devletin başına yeni bir Rus 
harbi sarmıştı. «Asa.kiri Mansurei Muhamme
diye» adı ile yeni kurulan ordu tamamen acemi 
efraddan ve hiç harp görmemiş zabitlerden mü
rekkepti. Hatta ilk aylar içinde kafi silah da 
bulunamamış, üniformaları da hazırlanmamış 
olduğundan asa.kiri mansure efrad ve zabita
nının halktan ayırd edilmesi için bellerine birer 
al kuşak, ellerine de birer asa, sopa· verilmiş
ti. 

Felaketli bir devirde büyük bfr hükümdar 
olmasını. bilmiş !kinci .Mahmud irade; azim ve 
metanet · sahibi adamdı. !ki sene içinde düşman 
karşısına çıkacak ilk kıtaları hazırlamaya mu
vaffak olmuş, ve bu· uğurda adeta bir tabur 
kumandanı gibi çalışmışk 1828 yılında sarayı
nı, sarayındaki hükümdar hayatını terketti, 
Rami Kışlasının bir odasına yerleşti, ve. tam bir 
sene kışlada kaldı. Her sabah askerin kalk bo
rusu ile yatağından çıktı, atına bindi, yeni kı
talarının başında, kışın yağmur kar altında, 
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kırlara talime gitti. Yetiştirilen asker cepheye 
sevk ediliyor, şehirde, Bayazıddaki dairesinde 
otur-an serasker paşa da Rami kışlasındaki pa
dişaha toplanan acemi · efradı gönderiyordu. 

J 7 Aralık 1828 bir pazartesi günü seras
ker paşa Rami Kışlasına muhafaza altında yü
zü harikulade güzel ve henüz tüylenmemiş genç 
bir topcu neferi göndermi~ ve bu neferin biz
zat padişah tarafından sorguya çekilmesi lu
zumunu arz etmişdir. · 

Temel Reis adında bir kaptanın yelkenli 
gemisinde yatdığı gecenin sabahı zabtiye tara
fından yakalanan ve adı Emin olan genç ne
for perva.siz itiraflarda bulunmuş, erkek olma
yıp kız, aslının gürcü, adının Emine, Cerrahpa
şada İsmail Ağa adında bir cerrahın cariyesi 
olduğunu söylemişdir, o adam tarafından saç
larının kesilerek oğlan kılığına sokulduğunu 
anlatmış ve İsmail Ağayı ahlaksızlıkla suçla
mışdır; bir komşu çocuğunun asker esvabını 
giyip İsmail Ağada:p. kaçmış, geceleri şura
da burada yatmaya başladığını söylemişdir. 

Padişah meselenin gereği gibi tahkikini He
kimbaşı Abdullah Mollaya havale etmişdir. 

Uzun soruşmadan sonra Eminenin bir deli ol
duğu anlaşılmışdır. Darıcalı Halil Ağa_ adın
da bir adamın kızı ve Cerrah lsmail Ağanın 
kardeşi Mustafanın karısıdır. Mustafa koca
lık vazifesini yapamayan özürlü bir zencidir; 
bu sırrın meydana çıkmaması için dayak ile 
ağır işkence altına konulan Emine, son defa 
saçları da kesilince tecennün etmiş, cerrah 
ağır küçük kardeşi top~u neferi Salimin üni
formasını giyerek bir akşam evden kaçmışdır. 
E:vden kaçdığında bakirdir, Hekimbaşı kona
ğında muayenesinde seyyibe çıkmışdır. Son 
defa bir gemicle. yatdığı geceye kadar on gün 
nerelerde kaldığı, kimlerin bazicesi olduğu tes
bit edilemedi, · Emine, muhayyilesindekileri 
aleme anlatmış, hepsinin doğru olmadığı mey
dana çıkmışdır. 

Zavallı güzel genç kadın Hasekideki ka
dınlar timarhanesine kondu; aşağıdaki satır

ları Tarihi Liva ile Erkek Kızlardan alıyo

ruz: 
«- Taburda aske_rlik yapmış kızı timar

haneye koymuşlar ... 
- Kışlada çocuk bile doğurmuş ... 
- Yok öyle değH,_ süvarilere muallim, imiş, 

frenk kızıymış ... 
- Dünya ilmini yutmuş kıral kızıymış ... 

«İstanbul kadınları her gün türlü hediye
ler alarak, çorbasından böreğine, tatlısına tep
si tepsi yemekler götürerek kaafileler halmde 
Kız Askeri görmeye tımarhaneye taşındı, gar
diyanların başına devlet kuşu kondu. Kız As
keri göstermek için hergün avuçlar dolusu bah
şişler topladılar». 

EMİNE (Dereköylü) - Geçen asrın son~ 
larında gaayetle güzel ve bahtsız bir köylü kı
zı; Bursanın Dereköyündendir; 1899 yılının 

haziran ayında on beş yaşında başka bir kö
ye gelin gitmişdir, fakat gerdeğe girdiği gece
den başlayarak bir buçuk ay kaynanası Ayşe
den türlü cevrü cefa görmüş, işkence derece
sinde dayaklar yemiş, nihayet tahammül ede
meyerek büyük bir maceraya atılmışdır; bir 
gün kırda bir çoban bulmuş, ona teslim olmuş, 
kaynanasından çekdiklerini anlatarak, eğe~ 

kendisine bir kat erkek esvabı temin ederse, 

''.J 
l\ı 

Dereköylü Emine 
(S. Bozcalıya göre 

oğlan kılığında kaçıp 

ona geleceğini, · ve 
kimsenin şübhesini 

çekmeden onunla ya
şayacağını söylemiş, 

birkaç gün sonra ço
ban, Emineye istediği 

erkek esvabı getirin
ce, bir gece, saçlariİıı 

kesmiş, kılığını değiş-

dirmiş, kocası ile kay

nanasının birikdirdiği 

bir mikdar parayı da 

çalarak kaçmış, fakat 

kırda kendisini bekle
mekde olan çobana 

gitmeyüb Bursa yolu

nu tutmuşdur. Bursa
da bir kunduracının 

yanına çırak olarak 
girmiş ve dükkaµın 

üstündeki odada ya

tub kalkmaya başla

mışdır. Genç ve kim

sesiz çırağının yüz gü

zelliği, boy bos ve el 

ayak zerafeti kundu

racının aklını çelerek 
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kötü yola s ü r ti k l e m i ş , adam bir 
gece bir bahane bularak dükkan 
odasında ç ı r a ğ ı n ı n yanında yat
mışdır, fakat onun oğlan olmayıp kadın oldu
ğunu görünce dehşet içinde kalmışdır. O de
vir için kocasından kaçmış genç bir kadını oğ
lan kılığında yanında alakoymak, bir gün sır 

meydana çıkarsa, kunduracıyı mahvedecek bir 
cin_ayet mahiyetindedir. Dereköylü Emine us
tasına sırrını faş etmeyeceğini vaad etmiş, fa
kat hemen yanından çıkıp gitmesini söylemiş 
ve Emine, ustasının tavsıyesi ile, yine oğlan 
kılığında İstanbula kaçmışdır ve kunduracının 
tarifi ile İstanbulda -da esnafdan bir Bursalı
nın yanına çırak olarak girmişdir ve yine dük
kanda yatıp kalkmaya başlamışdır. Yeni us
tası güzel çırağına sapıklık yolunda bir alika 
göstermemiş, fakat onu sözde iş için uzakca 
yerlere yollayarak bohçasını karışdırmış, ve 
oğlanın hayli parası olduğunu görmüş, bir gün 
de, acil bir ihtiyacı karşısında çırağının para
sından yüz kuruş ahnışdır. Emine bu hırsızlı
ğın farkına varınca ustası ile kavga etmek 
gafletini göstermiş ve kavga sonunda da za
bıtaya düşmüşler. İstanbul zabıtası ise, Bur
sadan gelen bildiri ile Dereköylü Emine adın
da genç bir firari hırsız kadım aylardan beri 
aramaktadır.· Kavgalı usta ile çırağın İstanbul 
Balıkpazan Karakoluna getirildikleri gün A
ğustos başında sıcak bir gündür; genç çırağın 
o sıcak günde sırtında bohça ve kalın bir ceb
ken bulunması, emsali oğlanlar yalın ayak do
laşırken bunun ayağına da çorap giymiş ol
ması komiserin nazarı dikkatini çekmiş, aran
makda olan Dereköylü Emineyi hatırlatmış, 

oğlanın çorapları çıkartılınca ayaklarının kı

nalı olduğu görülmüş · (Gelin kınası), göğsü 
yoklanarak orada da kız memeleri bulununca 
hakikat anlaşılmış ve Dereköylü Emine tevkif 
edilmişdir. Vak'anın son safhası ve Emine'nin 
nasıl bir cezaya mahkum olduğu tesbit edile
medi. 

Bibl.: Malumat ve Fransızca Servet gazeteleri. 

tında kocasını tabanca ile vurarak öldürmuş
dür. İstanbul halkı tarafından geniş ilgi ile ta
kib edilmiş bu aile faciasının basına intikal et
miş safhaları şunlardır: 

3 temmuz 1962. Üç zorba bir kadının eli
ni kesip kaçdılar - Evvelki akşam Kartal 
Maltepesinde feci bir vak'a olmuş, üç ırz düş
manı yirmi günlük evli bir kadını sol meme
sinden bıçakla vurmuşlar, sol elini de bileğin
den kesip _koparmışlardır. Denizcilik Bankası
nın liman işletmesinde Üsküdar iskelesi gişe 

_ memuru Hasan Bir'le evli olan 19 yaşındaki 
Emine, önce kendisini intihar kasdı ile yara
ladığını, sonra ifade değiştirip bu işin eve· gi
ren şahıs tarafından yapıldığını söylemişdir. 

Evde arama yapan jandarma bir not defteri 
bu!muşdur, defterde Emine tarafından: «Emi
ne Kocaman'ım. Kendi kendimi bileğimden kes
dim. Kimseden davacı değilim. Çok çok rica 
ederim bekletmeden gömün» diye yazılmışdır. 
Hadiseyi geç vakit eve döndüğünde ogrenen 
Hasan Bir komşulara haber vermiş ve «Emi
neyi baygın buldum. Karımın kendi kendisini 
bu hale koyduğunu zannetmiyorum» demişdir. 
Emine, kaldırıldığı hastahanede _ ifadesini de
ğiştirip: «Beni Yılmaz, Muzaffer ve ismini bil
mediğim· üç kişi bu hale koydular'. Defterdeki 
yazıları onlarııı zoru ile yazdım>> demişdir. 

4 Ağustos 1962. Kesik_ elin esrarı çözüldü, 
cani Hasan Bir - Haydarpaşa Nümune has
tahanesinde tedavi altında bulunan Emine son 
olarak verdiği ifadede: <<Kocam bana sık sık 

EMİNE (Kesik elli) - Toplumun avam · 
tabakası hayatını dikkatle · incelemiş usta ka
iemler elinde bir roman kahramanı olacak hem 
mazlum ve mağdur, hem de kaatil bir genç ka
dın; sol eli kıskanç kocası tarafından bileğin
den kesilip koparılan Emine ·bir sene sonra, 
intikam duygusundan ziyade ölüm korkusu al-

Kesik elli Emine 
(R. Sa.biha Bozcalı) 
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uyuşturucu madde verirdi. Bunları almam için 
beni çeşitli işkencelerle tehdid ederek korku
turdu. Bileğimi nasıl kestiğini ve o anda neler 
olduğunu hiç hatırlayamıyorum, ama bunu 
kocamın yaptığına eminim. O akşam önce ö
lümle tehdid ederek deftere o yazıları yazdırt
tı. Kesik elimi içinde su bulunan bir tabağa 
koymuş, evi terkederek gitmiş. Gece yarısı 

döndü, ölmediğimi görünce· hayretden dona 
kaldı, yine ölümle tehdid ederek üç kişi tara
fından tecavüze uğradığım şeklinde ifade ver
memi söyledi.» demişdir. Ele geçen delillerden 
de kadının elinin kocası tarafından kesildiği 

kat'i olarak anlaşılmıştır. Dün tevkif edilen s,;ı_.

nık karısının bir psikopat olduğunda ısrar ede
rek suçunu· inkar etmektedir. 

17 Nisan 1963. Kesik El davasının duruş
ması başladı - Son yılların en esrarengiz ola
yının duruşmasına 1. Ağır Ceza Mahkemesin
de başlandı. Emine, kocasının kıskançlık ile 
yaptığı tazyikleri anlatmış, sonra şunları söy-
_.lemişdir: . «... Kesik elimi bir ta bağ~ koyduğu
nu gördüm. Bayılmışım. Bir ara kendime gel
dim. Yerde yatıyordum. Etraf karanlıktı. Sü
rünerek kapıya doğru gittim. Çıkış yolu arı

yord~m. Birden kapının vurulduğunu duydum. 
«Kimsiniz?» diye seslendim. Bir ses «Emineci
ğim, ben Yılmaz'ım. Kapıyı aç. Kocan evde yok, 
sevişelim» dedi. «Defolun kapımdan. · Ben si
zin bildiğiniz kadını.ardan değilim» diye bağır
dım. Fakat kapı açıldı ve Hasan içeri girdi. 
Meğer beni kandırmak istiyormuş. Yaşadığımı 
görünce de hayret etti. « Vay sen ölmedin mi? 
Ölmemen daha iyi oldu. Şimdi benim ne biçim 
adam olduğumu anladın. Bu işi benim yapma
dığımı söylersen seni hastahaneye götürürüm. 
Aksi halde, senden başka anneni, babanı, bü
tün sülaleni bıçaktan geçiririm» dedi. Kabul 
ettim. Komşulara, ve jandarmalara intihar için 
bileğimi kestiğimi, bıçağı göğsüme sapladığı
mı söyledim. İnanmadılar. Ben de doğruyu söy- . 
lemek zorunda kaldım, beni kocam bıçakladı, 
elimi de kocam kesti. 

Mahalleliden şahidler Eminenin namuslu 
bir kadın, Hıasanın da kıskanç bir koca oldu
ğunu söylediler; Hasanm kardeşi Cemil Bir de, 
hakimin: «Bir taraf da kardeşin, bir taraf da 
eli kesilmiş yengen, elini vicdanına koy ve söy
le, insan kendi elini bileğinden kesip koparabi
lir mi? .. » sualine: «Kesemez .. » dedi. Mahkeme 

Hasanın tahliye talebini reddetti. 
30 Nisan 1963. Hasan Bir tahliye edildi 

- Delil küayetsizliğinden Hasan Birin tahli
yesine karar verildi; Bu karar üzerine Emine, 
serbest bırakılacak kocasının kendisini sağ bı
rakmayacağını söyledi: 

10 Temmuz 1963. Kesik elli Emine Adliye 
Sarayında elini kesen kocasını tabanca ile vu
rarak öldürdü - Kesik el davasının duruşma
sına, maznun Hasan Bir gayrı mevkuf olarak 
saat 9.30 da başlanacakdı. Karı - koca 1. Ağır 
Ceza Mahkemesinin bulunduğu koridorda kar
şılaşdılar. Emine, bir gün önce verdiği bir di
lekçe ile tahliye kararı veren ha.kimi red et
mişdi. 

Mahkeme koridoru çok kalabalıkdı; cına

yet o kalabalığın gözü önünde işlendi. Bir gör
gü şahidi şöyle anlatıyor: 

«Kadının yüzü sapsarı idi. Kocası kori
dorun· öbür ucundan göründüğü zaman, otur
duğu kanapeden kalkarak ona doğru yürüdü. 
Yanına varınca konuşmaya başladılar. Bana 

· doğru yöneldikleri zaman, adam müstehzi bir 
şekilde tebessüm ediyordu. Birinci Ağır Ceza 
Mahkemesinin bulunduğu yere dönülen köşe
ye geldikleri anda genç kadın sağ elini arka
ya doğru götürdü ve bu anda elinde bir taban
ca belirdi. .Bunu kocasının göğsüne doğru yö
neltti ve iki el ateş etti. Hasan Bir, önce dizle• 
rinin üzerinde büküldü, sonra boylu boyunca 
cansız yere uzandı. Genç kadın adam öldür
menin dehşeti altında kocasına baktı. Sonra 
elindeki tabancayı, cesedin üzerine attı.» 

Emine o cinayet günü gazetecilere şunları 
söyledi: 

«Siz her şeyi biliyorsunuz. 1;3unda benim, · 
hiç kabahatim yok. Rica ederim beni suçlu bul
mayın. Onu ne aldattım, ne de başkasını sevi
yordum. O ise, hep benden şübheleniyordu. Bi
leğimi kestiği günü unutamıyorum. Bu ada
mın, eninde sonunda beni öldüreceğinden kor
kuyordum. Geçen duruşmada serbest bırakı

lınca, korku1arım kabus haline geldi. Ne ka
dar ıztırap çektiğimi düşünemezsiniz. Tabanca 
Hasanın kardeşi Cemilin tabancasıdır. Geçen 
sene bir arama yapıldığında bana vermişdi.» 

Suçüstü Mahkemesine sevkedilen kesik el
li Emine tevkif edilerek ceza.evine gönderildi. 

26 Eylül 1964. Cinayet davası - 1. Ağır 
Ceza, Mahkemesinde Hasan Bir'in ağabeyi de-
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mil Bir'in tuttuğu avukat, Emine Bir'in koca
sını taammüden öldürdüğünü, bileğinin de Ha
san Bir tarafından kesilmediğini bu bakımdan 
idama mahkum edilmesini istemiştir. 

Savcı, olayı başlangıcından cinayete ka
dar özetlemiş ve şunları söylemişdir: 

«Emine Bir'in çektiği ıztırap · hiç bir za
man gözünün önünden gitmemiştir. Daima Ha
san Bir'e kin duymuştur. Ondan korkmuştur. 
Hasan Bir, Emine üzerinde korkunç bir tepki 
bırakmıştır. Genç kadın bu sebeple yanında ta
banca taşımaya karar vermiş, her an tehlike 
olduğu zannına kapılmıştır. Emine Bir, bu dü
şünceler altında kocasına iki el ateş etmiş ve 
onu öldürmüştür. Cinyaeti işlediği anda şuu
runa hakib olmadığı öne sürülmüşse de, Adli 
Tıpça bu husus kabul edilmemiştir. Emine'nin 
cinayeti daha · önceden planladığı ve bunu ta
ammüden işlediğine karşı elimizde yeterli de
lil mevcud değildir. Tıabancayı, kendisini mü-, 
daf aa için yanına almış olduğu kanaati daha 
kuvvetlidir. Bu bakımdan, kaatilin, müebbed 
hapis cezası file cezalandırılmasını talep ediyo
rum. Emine Bir'in bileğinin kesilmesi olayının 
da hafifletici sebep olarak kabul edilebilir ve 
bu bakımdan cezası 18 yıla indirilebilir». 

Emine savcının talebini metanetle dinle
mişdir. 

4 Mart 1965. Emine 13 yıl hapse mahkum 
oldu -:- Kesik elli Emine mahkumiyet kararın
dan sonra ağlamış ve: «Bu kadar yıl hapisde 
yatılmaz, kendimi öldüreceğim» demişdir. 

Kesik elli Emine hakkında bazı notlar -
1965 yılı ekiminde Kızılayın 450 liralık yardı
mı ile Emineye Lalelideki Ortopedi Kliniğinde 
ucuz bir süs el takılmışdır. Emine hiç bir işde 
kullanamayacağı bu takma eline acı bir te
bessüm ile bakmış ve: «Buna da şükür .. » de
mişdir. 

Cinayet · · davasının görüldüğü sıralarda 
adını tesbit edemediğimiz bir halk şairi, bir 
«Kolsuz Emine Destanı» yazıp ba;sdırmışdır. 

Bir nüshası elde edilemedi; aşağıdaki ·kıt'ala
rı Hürriyet Gazetesinden alıyoruz: 

Bir mektup yazdırdı bıçak zoruyla 
Bileğimi büktü iki koluyla 
Yıktı yere birden boğazımı sıktı. 
Acı feryadı.mı duyan a.ğlasın. 

*. 
Ah kardeşler benim içim yaralı 
Olmasın hiç kimse bahtı karalı 

Daha açılmadan bir gül solar mı? 
Ağlayın kardeşler bana ağlayın. 

* Emhıe'dir adım «Kolsuz» Emine 
Felek böyle zulüm eder ldınlııe 
Kurban . gittim bir kocanın kinbıe 
Aflayın kardeşler 'bana ağlayın. 

* Koca adliyede silahlar öttü 
Devrildi kaatilim yerlere yattı 

Herkes bir kocama bir bana baktı 
Bakan dostlar siz de balop ağlayın. 

* Polisler geldiler beni aldılar 
Bodruma götürüp hapse koydular 
Niçin kaatil oldun diye sordular 
Acı maceramı duyan ağlasın ... 

. Kesik elli Emine aslen Giresun'un Eyne
sin kazası halkındandır. Öldürdüğü kocl).sı 
Hasan Bir de oralıdır. Eminenin anası Asiye 
Hanım mahkemenin bir oturumunda şunları 
söylemişdir: «Oy bizim başımıza gelenler .. Ha
san, kızımı ilk istediği zaman vermedim. Bü
yüğü nişanlıydı, evlensin ondan sonra kısmet
se veririz dedim. Peşimizi bırakmadı. Gitti." 
geldi. Kandırdı bizi». 

Burhaneddin ÖLKEK 

· EMİN EFENDİ - Geçen asır ortaların-· 
da muhitinde güzelliği file şöhret bulmuş genç: 
bir katib, devrin adetince o tazelik çağında sa:,. 
kal bırakdığında . aşinalanndan şair Fatin şu 
tarih kıt'asını yazmışdır: 

Küşaı:U lihye ile lh.üsnü bulmadı noksan 
Getürdü zib hattı nev eda o şfilıi şene 
Mü!barek eyliye Allah söyledim tiri:h 
«Emin Efendi küşad itdi lihyesin bu sene» 
fflcri 1282 (M. 1865 · 1866) 

EMİN EFENDİ (Bağdadb Mehıned) 
Geçen asrın ikinci yarısında yaşamış ulemadan 
ve ilk Ayan Meclisi (Osmanlı Senatosu) aza---

Bağdadlı Emin Efendi 
(Resim: Sezai, T: Meşhurları) 
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larından; tesbit edilemeyen bir tarihde Bağ
dadda doğdu, tahsilini orada yapdı; mesleğin
de Bağdad müftülüğüne kadar yükseldi; 1867 
de Şurayi Devlet azalığı ile tstanbula geldi, 
1877 de İkinci Sultan Abdülhamid tarafından 
ilk kurulan Ayan Meclisine tayin edildi; Ah
med Cevdet Paşanın reisliğinde kurulan Me-

celle Cemiyetine aza oldu ve ilk Türk medeni 
kanunu olan «Mecelle» nin vücuda gelmesine 
emeği geçdi. Sağla.rp seciyeli bir ilim adamı idi, 
1891 de İstanbulda vefat etdi. 

Bibl.: İ. · Ala.edelin Gövsa, Türk Meşhurları. 

EMİN EFENDİ (Bursalı Tılsımcı) - On-. 
sekizinci asır sonu ile ondokuzuncu asrın ilk 

Bursalı Tılsımcı Emin Efendi 
(Sabiha Bozcalının kompozisyonu; R. E. Koçu, Kabakcı Mustafa) 
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yıllarında yaşamış bir nakşi şeyhi; bilhassa 
Üçüncü Sultan Selim zamanında Nizamı Cedid 
ricalinin hemen hepsinin bu şeyh efendiye in
tisab etmeleri ile İstanbulun büyük şöhretle
rinden biri olmuşdu. Aslında ise yaman bir 
şarlatandı; gençliğinde aşırı derecede güzel 
olup Bursada bir kahvecinin mahbub ve mak
bul çırağı imiş, yirmi yaşlarında İstanbula gel
miş ve bir nakşi dergahının hizmetine girerek . 
şeyhinin damadı olmuş, ölümünde de yerine 
geçmişdi. Şöhretini ilim, irfan, fazilet yolunda 
değil, şeyhlik kisvesi altında batıl inançları 

istismar ile yapmışdı; hastalara okur, üfler, 
muhabbet, şirinlik, kuvvet, devlet, servet, sıh-· 

hat, kaza, bela için «Yar kemenJ.i», «Vuslat 
miftahı», «Heybeti şirane», «Kurşun işlemez», 
«Kılıç kesmez» gibi isimler altında nushalar 
(muskalar) yazar, tılsımlar yapardı. Nizamı 

Cedid ricalini de bu marifetleri ile . kandırmış 
idi. 1807 de Boğaz yamakları ·ayaklanmasında· 
(B.: Boğaz Yamakları) Sultan Selim ricalin
den ihtilalciler elinde· öldürülmüş olanların he
men hepsinin koynundan Bursalı Emin · Efen
dinin bir muskası veya . tılsımı çıkmış, bunlar 
halk arasında «Filanın ba.zusunda bağlı haçı 
bulunmuş .. », «Filanın ve filanın koynundan 
put çıkmış .. » diye geniş bir dedi kodu mevzuu 
olmuşdu; müverrih Cevdet Paşa pek haklı o
larak: ,<Bu kadar zamandan beri devleti ida
re eden kimselerin bi:;iyle batıl şeylere kapılma
ları, devlet işlerini düşünecek yerde kendi ik
tidarlarının devamı kaygusuna düşmüş olma
ları, tılsımcı ve remmal ma:kulelerinin yalanla
rına aldanmaları pek hazindir» diyor. 

İhtilalde Şeyh Emin Efendinin de idamını 
bekleyenler olmuş, fakat efendinin yalnız ken
dine yaptığı tılsım hükmünü icra etmiş olacak 
ki, canını kurtarmış, Mustafa Şem'i adında 

emred bir müridi iJe beraber Bursaya sürül
müşdü. 

Bibi.: Cevdet Paşa, Tarih, VIII; KA.şif Efendi 
Mecmuası. 

EMİN EFENDİ (Çavuş) - Üçüncü Sul
tan Selim zamanında Enderun çavuşlarından 
ve devrin seçkin mfisikişinaslarından; hayatı 
hakkında bilgi edinilemedi. 

Bibi.: Ata, Enderun Tarihi, III. 

EMİN EFENDİ (Ebül'esad Mehmed) 
Onsekizinci asır ulemasından ve şairlerinden; 

İstanbulda doğdu, Anadolu Kadıaskerliğine 
kadar yükselmiş Tosyalı Mustafa Ef endiniıı 
oğludur. Müderrisliklerde bulundu. Şiir dilin
den örnekler: 

.(Gazel) 

Düşdüm şaraba şevki lehi dilrüba ile 
Pürdür hahab var derunum hava ile 

Manendi gerd gam değil olsam da bakisar . 
Tek kii.yii yare azım olsaydım saba ile 

Babı felek meabının oldum mülazimi 
Ol servi kaddi hüsne wruldum kaza ile 

Bilmem ne hile itsek o Yusuf cemale kim 
Girmez ele metai visali reca ile 

(Beyit) 

Şöyle şarabı aşkile hecim.esti rüsva oldu kim: 
Hüşyarlık bilmez nedir mestane gönlüm bir dahi 

Bibi.: Salim, Şuera. Tezkiresi. 

EMİN EFENDİ (Edirneli Mehımed) 
Onsekizinci asrın ünlü hattatlarından; hicri 
1142 de (M. 1729 - 1730) Edirnede doğdu, Ha
lil adında bir zatin oğludur; sülüs ve nesih ya
zıyı Edirnede Kavaf zade Hüseyin Efendiden 
öğrendi, yazılarına imza atma iznini aldığı za
man henüz 13 yaşında bir çocuk idi; izin töre
ni üzerine Nazira İbrahim Efendi şu tarih bey
tini yazmışdır: 

.. 
Nazir6 bir ziyade oldu hattat 
«Zehi hattı dilara barek Allah» 

1155 (M. 1'742 - 1243) 
Genç yaşında İstanbula geldi, Gümrük 

Emini İshak Ağa tarafından himaye edilerek 
sarayda baltacılar koğuşuna girdi; bir ara 
Kapuağası Ahmed Ağaya kahvecililc yapdı, 
sonra Divanı Hümayun katibleri arasına alın
dı. Divanda celi yazıya hev~ etti ve o vadide 
şahsiyetli bir yazısı oldu. Hami.si İshak Ağa
nın Beykozdaki çeşmeleri ile Kireçburnundaki 
çeşmesinin kitabeleri yazısı bu Edirneli Meh
med Emin Efendinindir. (B.: Beykozda İshak 
Ağa Çeşmesi); Arab Caminin mahkeme tara-

. fındaki «Selamün aleyküm bima sabertüriı» 
ayet-i kerimesi de onundur. Edirne sarayında 
o devirde yapılmış binaların tarih kitabelerini 
de o yazmışdır; İstanbulda 1198 (M. 1784) de 
vefat etti, Edirnekapusu dışında defnedildi. 

Bibi.: Müstakimzade, Tuhfei Hatta.tin. 
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EMİN EFENDİ (Gürcü Hacı) - Asrımız 

başında yaşamış ulemadan, H. 1246 (M. 1830 -
1831) da Batumda doğdu, oranın eşrafından 

Dardoğanzacie Osman Efendinin oğludur; genç 
yaşda İstanbula geldi" 1279 (M. 1862 - 1863) da 
müderris oldu, takrirlerinin tatlılığı ve geniş 
bilgisi ile büyük şehirde pek çabuk tanındı, pek 
çok talebe yetiştirdi. 1293 (M. 1876) de ilk Os
manlı kanunu esasisi (anayasası) hazırlanırken 
Midhat Paşa ile aynı komisyonda çalışdı, gerek 
bu komisyonda gerekse hususi sohbetlerinde 
hürriyet övücü fikirlerini çekinmeden söyledi. 
İkinci Sultan Abdülhamidin meclisi dağıtma
sından sonra İstanbulda oturması istenmiyen 
simalardan biri oldu; 1303 (M. 1885 - 1886) de 
Evkaf müfettişi iken bir iradeyi şeriata aykırı 
bularak geri çevirdiği için naiblikle İzmire gön
derildi ve 1328 (M. 1910) yılında 80 yaşında 
orada vefat etti. 1908 meşrutiyetin ilanı üzere 
şanına layık bir memuriyetle İstanbula çağırıl..: 

mış, yaşlı oldu
ğunu söyleyerek 
kabul etmemiş, 

gelmemişdi. 

1zmirdeJd na
~bliği sırasında · · 
İzmir Eytam San 
dığını senede 40 
bin altınlık mu
amele yapan bir 
b a n k a haline 
koymuşdu ki 
Cumhuriyet dev-

Gürcü Hacı Emin Efendi rinde Vakıflar 

(R. S. Bozcalı) Bankası onun bu 

eserinden mülhem olarak kurulmuşdur. 

EMİN EFENDİ (Hacı Ahmed) - Mühen
dishane Berrii Hümayunun en eski muallimle
rinden ki o zamanlar Mühendishane muallim 
ve başmuallimlerine halife ve serhalife unvan
ları verilirdi. Kıymetli Türk kartograflarından 
Gül camili Binbaşı • Abdullah Eşref Efen dinin 

(B.: Eşref Efendi, Gülcamili) babası olan Ha-· 
cı Ahmed Emin Efendi Mühendishanei Berri

nin ser halifelerindendi, fakat o zamanlar haf..: 

tada iki gün bu okula gelerek tahsilde bulu

nan Mühendishanei Bahriye talebesinin hocası 
idi. Kadim bir Türk geleneğine uyarak bu Hacı 

Emin Ahmed Efendi evinin bakır kapılarına 

adını ve o kabı aldığı veya yapdırttığı tarihi 
yazdırırdı, bir . sahanının kenarında şu yazı 

görülmüşdür: «Sahibi Mühendishanede Ter
sane-i Amire ·serhalifesi Ahmed Hocadır, fi 
Gene 1215 (M. 1800-1801) >>. 

Bibl.: M. Esad, Mir'atı Mühendishane. 

EMİN EFENDİ (Hasköylü Alıme<l) 
Asker ressamlardan, batıdan 'I'ürk resim sa
natının öncülerinden; 1243 (M. 1827 - 1828) 
de doğmuş, Mühendishanei Berrii Hümayun
dan 1263 (1847) de yirmi yaşında iken diplo
ma almış ve tahsilini ikmal etmek üzere dev
let tarafından Viyanaya gönderilmişdir. Mir'
at-ı Mühendishane müelli_fi Mehmed Esad Bey 
bir· tarih kaydetmeyerek «Binbaşı iken vefat 
etmişdir, pek .meşhur ressamlardan idi», Per
tev Boyar da: . «Sulu boya ve kara kalemde 
kudretli olduğunu Sami Yetik merhum bildir
mektedir, h~nüz bir eseri ele geçirilmemişdir» 
diyor. 

EMİN EFENDİ (Hayatizade Mehmed -
Onsekizinci asır ulemasından ve hekimlerin
den, ve Birinci Sulta.o Mahmudun şeyhülis

lamlarından; doğum tarihi bilinmiyor. Üçün
cü Sultan Ahmedin hekimbaşısı Hayatizade 
Mustafa Efendinin oğludur. Medresede islam.i 

· ilimler tahsilinden başka tıb tahsili yaparak 
hekimlik icazeti aldı; ilmiye mesleğine mü
derrislik He başladı, 1147 (1734-1735) de 
Edirne kadısı, 1149 (1736-1737) de Hekimba
şı oldu, bu vazifede iken İstanbul kadılığı pa-

. yesi aldı, 1152 ( 1739-17 40) bilfiil İstanbul ka
dısı oldu, aynı yıl içinde Anadolu kadıaskeri; 
az sonra Rumeli kadıaskeri, 13 Rebiülevvel 
1159 (M. 5 Nisan 1746) da Pirizade Mehmed 
Sahib Efendinin yerine şeyhülislam oldu. Çok 
yaşlı idi; müftülük. vazifesini la yıkı ile yapa
madı, ulemaya karşı da haşin hareketleri ol-
du. Debdebe ve tantanaya düşkünlüğü de ·de~ 
diködulara yol açdı; altı ay kadar sonra 9 şev
val 1159 (M. 25 Ekim 1746) da azledildi ve 
Btırsa'ya sürgün edildi; Fasihi'nin meşhur 
bir beyti hiciv yolunda ve: 

Hayatizadeyi tiğ bendi meyan etti caf\İi,nı 

· Beli yanındadır amm:a ki kıl üstündedir cam, 
. ' 

diye eğer bu Mehmed Emin Efendi hakkında 
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tahrif edilmiş ise, bir şeyhülislamın hususi 
hayabnın halk ağzında dedikodu konusu ol
niası için kafidir. 

Bursadan Mekke kadılığına tayinini istedi, 
isteği yerine getirildi. Fakat Şama vardığında 
hastalandı ve orada öldü. 

Hekimbaşılardan şeyhülislam olmuş ilk 
zatdir. 

Bibi.: İlmiye Salnamesi; İ. Hami Danişmend, 
Kronoloji, IV. 

EMİN EFENDİ (Hünkar imamı Meh
med) - Onsekizinci asır ulemasından; hicri 
1140 sonlarında (M. 1728) İstanhulda doğdu, 
Divanı Hümayun çavuşlarından bir zatin oğlu 
idi; ancak bir ilk okulu bitirmiş, Kur'an hıf
zı.na çalışmış, çocuk denilecek yaşda babasını 
kaybederek çok ağır yoksulluk içinde yaşar 

iken bir tesadif eseri olarak ikbal yolu açılı

vermişdir. 

1754 yılında 25 - 26 yaşlarında idi, çok 
güzel bir sesi, evinde Kur'an okur iken sokak
dan tebdili kıyafet etmiş olarak devrin padi
şahı Üçüncü Sultan Osman -geçdi (B.: Osman 
III.) ; delikanlının -sesine hayran olarak der
hal saraya aldırttı, ikinci imam tayin edilerek 
ilmiye mesleğine _de müderrislik payesi verildi, 
1758 de baş imam oldu, bu vazifesi devam ede
rek Selanik, Edirne, Mekke ve 1775 de İstan
bul kadısı payelerini aldı, 1775 de Anadolu 
kadıaskeri · oldu, 1780 de hünkar başimamlı

ğından ayrılarak Rumeli k.adıaskerliğine ·tayi
nini beklerken 53 yaşında vefat etti, kabri 
Haydarpaşada Ayrılık Çeşmesi mezarlığında

dır. 

Bibi.: Cevdet Paşa, Tarih, II. 

EMİN EFENDİ (Kavafzade Mehmed) 
On sekizinci asrın ikinci yarısında .. yaşamış 
ulemadan; fakir bir kunduracının oğlu idi, 
muntazam medrese tahsili görmemiş, Üçüncü 
Sultan Selim devrinin ricalinden Valide sultan 
kethüdası Yusuf Ağanın kapusundan yetiş-_ 
mişdi ve hamisinin sayesinde Kudüs kadılığı 
payesi almışdı Sultan S~limin anası Mihrişah 
Valide· sultan Eyyubdaki imaretini yapdınr 

iken bu Mehmed Efendi bina emini olmuşdu; 
bu hizmetine mükafat olarak da, hicri 1208 de 
(M. 1793 -1794) Galata kadısı tayin edilmişdi; 
ikbalini çekemeyen ilmiye mensubları Kavaf
zadeye «Şeytan Emin» lakabını takmışlardı; 

yalısı da Rumelihisarı ile Balta Limanı ara-

sında Şeytan akıntısı önünde idi. Galata kadı
sı olduğunun üçüncü günü bir yangın olmuş, 
Galata kulesinin de azametli ahşab külahı 
yanmışdı; bu vak'a üzerine söylenmiş tarih
dir: 

Na ehline verilirse nıanasıbı tarikin 
Kaçar huzuru hallan hem rahat idemez kendi 
-Oçüncü gün ile düşdü tarihi bu harikin 
«Yakdı koskoca kuleyi Şeytan Emin Efendi.» 

1205 + 3 = 1208 (1793 - 1794) 
Hayatı hakkında başka bilgi edinilemedi. 

Bibi.: Cevdet Paşa, Tarih, VI; Kaşif Efendi 
Mecmuası. 

EMİN EFENDİ (Manisalı Mehıned) -
G€çen asır sonları ile asrımız başının seçkin 
ulemasından; 1260 (M. 1844) da · Manisada 
doğdu, ulemadan Semercizade ailesine men
subdur; ilk tahsilini orada yapdı, hafızı Kur' -
an oldu; 17-18 yaşlarında İstanbula gelerek 
Fatih Camiinde Şehri Ahmed Efen dinin ders
lerine devam etti ve 1282 de (M. 1865) ica
zetname aldı; açılan bir imtihanda ehliyetini 
kabul ettirerek aynı camiin dersiamları arl:!-sı

na girdi. Pek çok talebe yetişdirmişdir. 
1317 - 1330 arasında (M. 1899 - 1912) on 

iiç yıl kadar huzur dersleri muhatab hocaları 
arasında bulundu; bu arada Fetvahanede ça
lışdı ve Laleli Camiinde baş imamlık yapdı; 

1914 de vefat etti, Edirnekapusu şehidliğinde 
medfundur. 

Şevket .KARAKAŞ 

EMİN EFENDİ (Mehmed) - Onsekiziİı
ci asır hattatlarından; yazıyı hattat Bıçakcı
lar İmami torunu Mehmed Faiz Efendiden öğ
renmişdir; kendisi Küçtikmustafapaşada Atik 
Mustafa Paşa Camiinin imamı idi, ki babası 
Mustafa ve onun babası Mehmed Efendiler de 
aynı camide imamlık yapmışlardır. Hicri 1192 
(M. -1778) de vefat etti. 

Bibi.: MüstakimzAde, Tuhfei Hatta tin. 
EMİN EFENDİ (Mehıned) - Onsekizin

ci asır hattatlarından; Halebli Ahmed adında 
birinin oğlu olup Bedestan esnafındandı, Ha
sekide otururdu; sülüs ve nesih ya:tıyı Seyyid 
Yusuf Hakkı isminde genç bir hattattan öğ~ 

renmiş idi ki: Hezarfen Ali adında bir zatin oğ
lu olan Yusuf Hakkı aşırı derecede güzelliği 

ile meşhur idi; Müstakimzadenin yazdığı iki 
hal tercemesindeki ifadesi ile: « ( Güzelliği Yu
suf ·kıssasını anlatan) o muallim beçenin çine
danı taminden rizeçini hububi temeşşuk» ol-
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muşdu. Fakat yazıda kendi · şahsiyeti - verme 
yoluna gitmedi, taklid vadisine sapdı, bilhas
sa asrını büyük üstadlarından Hoca Mehmed 
Rasimin yazılarını _taklid etti; ki hattatlıkda 
makbul sayılmaz. 

Bibl.: Müstakimzade, Tuhfei Hatta.tin. 
EMİN EFENDİ (Nazirizade Mehnıed) 

Onsekizinci asırda yaşamış bir aydın zat; ar
navud, Delvineli idi; gaayetle zengindi, memle
ketinden bilinmeyen bir sebeble önce Selanik'e 
hicret etmiş, oradan da İstanbula gelerek" yer
leşmiş idi. Büyük şehirde ayan ve kibar mec
lislerine girmiş, bilgisi ve tatlı sohbeti ile dai
ma anılan bir sima olmuş, yıllarca bir miras
yedi hayatı sürmüşdü. Sonra yoksul düşmüş, 
çok sıkıntı çekmiş, türlü zevkli safasını sür
düğü ve çok sevdiği İstanbul gözlerine zından 
gibi görünerek kaçmak istemiş, iyi tanıdığı 
Şeyhülislam Feyzullah Efendiden recası üze
rine Kıbrıs Defterdarlığına · tayin edilerek 1s
tanbuldan aynlmışdı. Türkçe, Farsca ve Arab
ca şiirleri vardır. 

Bibl.: Salim, Ştiera Tezkiresi. 
EMİN EFENDİ (Notacı Hacı) -- Ala

turka musikiyi batı musikisi notasına ilk tat
bik eden ·musikişinas; 1845 de İstanbul'da Bey
lerbeyinde doğdu; Buhurdancı Hacı Yusuf 
Efendi adında bir zabn oğludur; ilk tahsilin
den sonra Muzikai Hümayuna (Saray Muzi
kasına) girdi ve batı musikisi notasını orada 
öğrendi. Sonra ticaretle meşgul oldu. Hac fa
rizasını ifa etti, fakat taassub gösterip musi
ki ile uğraşmayı bırakmadı. 1873 de litografya 
(taş baskısı) matbaası açdı, önce o matbaada, 
sonra Matbaai Osm·aniye ile ortak olarak, 
Türk musikinden 400 kadar eserin notasını 

Notacı Hacı 

Emin Efendi 
(Resim: Sezai, 

Türk Meşhurları) 

yazarak basdı,. yayın-

ladı; bu münasebetledir 

«Notacı» lakabı ile ta

nındı. Yapdığı iş mu.si.:. 

kimize muhakkak ki 
büyük hizmettir. Ken

di besteleri de vardır. 

1907 de vefat etti. Ha

yatı hakkında başka 

bilgi edinilem~di. 
Bibl.: İ. A. Gö-vsa, Türk 

. Me~urlaTı; ~ Rona, 50 

Yıllık Türk Musikisi 

EMİN EFENDİ (Prusya-lı) - Onseki
zinci asrın ikinci yansında pek değerli bir ma
arif adamı ve hukuk bilgini, Hukuk Mektebinin 
ilk müdürü, kurucu müdürü;. resmi hal terce
mesi elde edilemedi, doğum tarihi ve yeri bi
linmiyor, biz adını Prus_yalı Emin Efendi ·:U
ye kaydettik, fakat ondan bahseden kaynak
lar bu noktada birleşmemişdir, Bohemyalı ve 
Macar olduğu da söylenir. 

Sicilli Osmani müellifi Süreyya Bey şu 
malumatı veriyor: «Bohemya'da doğmuş bir 

_ A vusturyalıdır; memleketinde askeri mekteb
de .. tahsil görmüş, Londra ve Parisde muallim
lik yapmış, 1268 (185.1 - 1852) de İstanbula 
gelerek İsl!miyeti kabul etmiş, Babıali terce
me odasında Almanca, Fransızca, İngilizce 
muallimliği yapmışdır. 1290 (1873) da ilk ni
zami mahkemeler teşkil olunduğu sırada İsti
naf Mahkemesine aza olmuş, 1296 (1879) da 
Hukuk Mektebi açıldığı z_aman mektebin mü
dürlüğüne mahkeme azalığı üzerinde kalarak 
(Adliye Nazırı Cevdet Paşanın teveccühü ese
ri olarak) bu tayin edilmişdir. Bu vazifede 
dokuz sene kalmış, 1306 (1888) de müdürlük~ 
den azledilmiş, 1308 (1890-1891) de. emekliye 
ayrılmış, 1310 (1892 - 1893) de vefat etmiş
dir. Q-arb dillerini ve bilhassa hukuk ilmini bi
lir, pek çok kitab toplamış, evzaı garib fakat 
çok doğru bir zat idi.» 

İstanbul Darülfünununda İslam tarihi 
muallimliği yapmış Efdalüddin Bey (B.: Te
kiner, Efdalüddiiı) de şöyle anlatıyor: «Hu
kuk Mektebi müdürlüğünde bulunmuş Emin 
Efendi Macardır; Türkiyeye Serdanekrem 
Macar Ömer Paşa ile beraber gelmişdir; ge
lirken Bosnadan ve Şimali Arnavudluktan geç
mişler, bir arnavud kasabasında Şerbet Ha
nım adında bir kadının evinde misafir kal
mışlar ve kadının telkini ile İslamiyeti kabul 
etmişlerdir .. » diyor. 

Macar Ömer Paşa İstanbulda Çerkes Hafız 
Paşanın kızı ile evlenmişdi, Hafız Paşanın di
ğer damadı Ş•erif Rauf Paşa da Efdalüddin 
Beyin kaynatasıdır, bu yakınlık dolayısı ile 
Efdalüddin Beyin Emin Efendinin bir macar 
mühtedisi olduğunu söylemesine - inanmak ge
rekir. Fakat Hukuk Mektebinin ilk talebele
rinden ve mezunlarından avukat Abdürrahman 
Adil Eren (B.: Eren, Abdürrahman Adil) 
Emin Efendiyi daha · başka türlü anlatıyor; 
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<,Berlinde elçi vekili olan Neşet Efendi (son
ra paşa) aldığı emir üzerine Prusya devletin
den Türkiyede çalışmak üzere bir hukuku si
ya.siye muallimi istedi; Alman hükumeti de 
Prusyalı Emin Efendiyi seçdi. İstanbula gelen 
Emin Efendi bir müddet Ba.bıalide hukuki si
yasiye okuttu. Sultan Abdülhamid devrinde 
Adliye Nezaretinin bağçesinde müştemilattan 

bir binada ilk Mektebi Hukuk açıldığında bu 
mektebin müdürü ve müessisi de Prusyalı 

Emin Efendi oldu>> (Hadisatı Hukukiye ve Ta
rihiye). 

Emin Efendinin azli üzerine Hukuk Mek~ 
tehi müdürlüğüne tayin edilmiş Şevki Bey ise 
selefi için: «Emin Efendinin asıl adı Emil'dir, 
ve Almandır. Müslümanlığı sahte idi; bekar
dı, aldığı parayı sarf.etmez. Almanyaya gön
derirdi» diyor ki Emin Efendiye karşı garez
karlık pek açık görünüyor. 

Emin Efendi, doğruluğu aşırı kabalık de
recesine götüren tam Prusyalı· tipiydi. Devrin 
seçkin ulemasından ve kalem sa.hiblerinden 
Maarif Nazırı Münif Paşa ile Adliye Nazırı 
Cevdet Paşa (B.: Münif Paşa; Ahmed Cevdet 

. Paşa, cild 1, sayfa 336) Hukuk Mektebinde 
muallimlik kabul etmişlerdi. Emin Efendi bir 
gün dersine girdiği Münif Paşaya talebe önün
de: 

- Paşa hazretleri sesiniz çok yavaş, kür
sünün yanında ben bile duyamıyorum, uzak
takiler nasıl işitecek!.. dyie kabaca ihtarda 
bulunmuş; kendisini mekteb müdürü yapmış 
Cevdet Paşa da bir gün derse geç geldiğinde 
yolunu keserek niçin gecikdiğini sormuş, dev
lete aid mühim işleri olduğunu söyleyen na
zıra: 

-- _Muallimlik de vazifedir, madem kabul 
ettiniz, derslerinize zamanında geliniz!.. de
mişdi. 

Bir gün Şurayı Devlet Tanzimat Dairesi
ne gitmiş: 

- Burada kanun yapılıyor, fakat hiç bi
rinizin hukuk tahsili yok, bu nasıl olur?!. de
yince Tanzimat Dairesi Reisi Mahmud Cela
leddin Paşa gülmüş: 

- Efendi hazretleri, haklısınız, hepimi
zin gidip sizin mektebde okumamız lazım, ·fa
kat yaşlarımız ilerlemiş, tahsil çağımızı ge
. çirmişiz, padişahımız izin vermiyor!.. demiş 
idi. 

İçlerinde en geçn olan Ahmed Cevdet Pa-

şanın oğlu Ali Sedad Beyin Hukuk Mektebi
ne talebe olarak yazılmasına karar verilmiş, 

aslında ciddi bir tahsil görmüş olan ."1 li Se
dad Bey bir iki derse girip çıkdıkdan sonra 
komedinin devamına lüzum görmemiş, .:leva.mı 
kesmiş, bir müddet sonra da Şurayı Devlete 
mekteb müdürünün imzası ile gelen bir tez
kirede «ademi devamdan kaydının silindiği» 
tebliğ edilmişdi. 

Emin Efendinin müdürlükden azlinden 
sonra da talebe iken kaydı silinen bu Ali Se
dad Bey Hukuk Mektebine muallim tayin edil
miş, zürefadan bir ibeyin ağzından hiciv yol-: 
lu şu beyti söylemişdi: 

İmtihan vermediğim mektebe beş yıl sonra 
Babamın cevdeti fikri ile muallim oldum! .. 

Prusyalı Emin Efendinin müdürlükden 
azli şu vak'a üzerine olmuşdur. 

1888 ,senesinde son sınıfda birincilik için 
mücadele eden iki seçkin talebe vardı, Çırpan
lı Halis Eşref Efendi ile Kayserili Aristidi 
Yorgiyadi Efendi. Çırpanlı Halis bütün ders
lerden üstün olduğu halde Emin Efendi birin
cilik diplomasını «fransızcası daha iyi» diye
rek birincilik diplomasını Kayserili Aristidiye 
vermişdi. Halis Efendi itiraz etti, arkadaşı ile 

· fransızcadan bir yarışma imtihanı istedi; bu 
isteği de mekteb müdürü tarafından red · edi
linçe vak'a basına intikal etti ve bütün ga
zeteler Emin Efendiye hücuma geçdi, · ve onu 
hıristiyanlık gayreti ile suçladı, «müsfümanlı
ğının cali (sahte) olduğu» ima edildi. Adliye 
Nazın Cevdet Paşa diplomaları bozmadı, fa
kat Emin Efendiyi ayıblayarak mekteb mü
dürlüğünden azletti. · 

Osman Nuri .ERGİN 

EMİN EFENDİ (Salihzade Mehmed) -
Onyedinci asır şairlerinden; İstanbulludur, 
Tevkii Cafer Mahallesindendir. Babası ulema
dan Salih Efendi adında bir zat idi. 

İstanbulda hayatın çok bahalı olduğu bir 
devirde yaşamış, geçim sıkıntısı çekniiş, · Şam
da bir memuriyet- kabul ederek büyük şehir
den ayrılmışdı; «orada kalemi resmi evrak 
doldurmakdan kurtuldukca, ya sahibinin 
borclarını hesablar, yahud gördüğü dilberlerin 
kaküllerine dolaşırdı,· ve Emin Efendi gece ta 
seher vaktine kadar yazı yazardı» ; 1121 
(1709) da Şamda öldü. 

Bibl.: Salim, Şuera Tezkiresi 
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EMİN EFENDİ (Salihzade Mehmed) -
Onsekizinci asır ulemasından, Birinci Abdül
hamid devrinin şeyhülislamlarından; hicri 
117 (M. 1705 - 1706) da doğdu, İkinci Sultan 
Mustafanın imamı Topkapulu Salih Efendinin 
oğludur; babasının nüfuzu i1e 1132 (1719 -
1720) de 15 yaşında iken müderris oldu, yıl

larca müderrislik yevmiyesi olarak tahsilini 
tamamladı; 1160 (1747>.' da Selanik, 1166 
(1752 - 1753) da ~•am, 1171 (1757 - 1758) de 
Medine, 1174 (1760 - 1761) de İstanbul kadısı 
oldu, 1181 (1767 - 1768) de Anadolu kadıas
kerliği payesi aldı, 1184 (1770 - 1771) de bil
fiil Anadolu kadıaskeri, 1188 (1774 - 1775) de 
Rumeli kadıaskeri oldu, ve 29 Gemaziyelevvel 
1189 (M. 28 temmuz 1775) de 69- 70 yaşla
rında iken İvazpaşazade İbrahim Beyin yeri
ne şeyhülislam oldu; müftülüği'i. bir buçuk se
ne kadar sürdü; yaşlılığı dolayısı ile vazifesi
ni gereği gibi yapamadı hatta kendi adamla-

. rına bile söz geçiremedi, 19 şevval 1190 (M. 
1 aralık 1776) da azledildi, ve devrin adetince 
Bursa ya sürgün edildi; bir ay· kadar sonra da 
(ocak 1778) orada öldü, Emirsultan civarın
da defnedildi . 

. Bütün hayatı boyunca adaletli, cömerd, 
iyi adam olarak tanınmışdı. Şeyhülislamlığı 

zamanında teıt başarısı, sıkıntı içinde yaşayan 
camilerdeki hademei hayra.tın yevmiyelerini 
önemli şekilde yükseltmek olmuşdu. 

Bibl: İlmiye Salnamesi; İ. Hami Danişmend, 
Kronoloji, IV. 

EMİN EFENDİ (Sun'izade Mehmed) 
Onyedinci asır ulemasından ve Dördüncü Sul
tan Mehmedin şeyhülislamlarından; Haleb ka
dilığında buiunmuş Kara Sunullah Efendi 
ad]nda bir zatin oğludur; doğum tarihi tesbit 
edilemedi;· müderrisliklerc;le bulundu. 150G 
(1646) da Edirne kadısı, 1057 (1647) de Bur
sa, sonra Haleb, 1058 (1648) . de Mısır, 1059 
(1650)' da İstanbul kadısı oldu; 1064 (1654) 
de Anadolu kadıaskerliğine tayin edildi, bir 
sene sonra Rumeli kadıaskerliği payesi aldı, 

1067 (1656 - 1657) de bilfiil Rumeli kadıaske
ri oldu; bir sene sonra azledildi, 1071 (1660 -

. 1661) de ikinci defa Rumeli kadıasker, V':! 13 
cemaziyelahir 1072 (M. 3 şubat 1662) de az
ledilen Bursalı Esiri -~ehmed Efendinin yer~
ne şeyhülislam oldu; fakat müftülüğü ancak 
dokuz ay- sürdü; ilmire mesleğinin o en rük-

sek devlet makamının şanına layık vekar sa
hibi olmadığı,.<" hafif meşrebliği ve rüşvete te.
nezzülü dolayısiyle azledildi; müftülüğü Köp
rülüzade Fazıl Ahmed Paşa sadaretinin ilk 
aylarına rastlar. 1076 · muharreminde (tem
muz - ağustos 1665) vefat etti, Üsküdarda Hü
dai Aziz Efendi dergahı haziresinde defnedil
di. 

Bibi.: Silahdar Tarihi, I; İlmiye Salnamesi; İ. 
Hami Danişmend, Kronoloji, III. 

EMİN E]!'ENDİ (Şamlı) - «Asker res
samlardan, 1842 de Şamda doğdu, 1861 de 
Mektebi Hayriyeden piyade zabiti olarak me
zun oldu, resimdeki kudretinden ötürü kıt'a

ya verilmeyerek Fatih Askeri Rüşdiyesine re
sim muallimi tayin edildi, 1868 de yüzbaşı, 
1875 de kolağası oldu, 1876 da Rus harbine 
1. ordu e:n{rinde iştirak etti, harb sonunda yüz
başı rütbesi ile Fatih Rüşdiyesindeki resim 
muallimliği vazifesine döndü; 1898 yılına ka
dar muallimlik yapdı. 37 sene süren muallim
liğinde pek çok gence resim sanatı zevki ve 
hüneri vermiş bu sanatkar askerin bir eseri 
elde edilememişdir; vefatı tarihi de bilinmiyor. 

Bibi.: P. Boyar, Türk Ressamları. 

EMİN EFENDİ (Şeyh, Mehmed) - On
sekizinci asırda yaşamış bir şeyh ve hattat; 
Bedestan esnafından Ali adını almış bir müh
tedinin oğludur; Müstakimzade Süleyman Sa
deddin Efendi Şeyh Eminin babası için «Sü
lehayi ümmetden bir pir» tabiri kullanıyor. 

Çocuk denilecek yaşda Kur'an hafızı olmuş, 
ilim tahsiline heves etmiş, devrinin bliyük ya
zı ü~tadı Hoca Mehmed Rasimden de sülüs ve 
nesih yazıyı öğrenerek hicri 1162 (M. 1748 -
1749) da yazılarına imza atma iznini almışdır. 
Tersanede Çorlulu Ali Paşa Camiinin Cuma 
vaizliğini yapdı. Drağman Tekkesi şeyhi İsa.

zade Mehmed Efendinin damadı idi, kaynata
sının ölümü üzerine o tekkeye şeyh oldu. Hic
ri 1184 ( M. 1770 - 1771) de vefat etti. 

Bibi.: Müstakimzade, Tuhfei Hatta.tin 

EMİN' EFENDİ (Tokadlı Hoca Mehıned) 
Onsekizinci asrın ünlü şeyhlerinden, şair, 

hattat; hicri 1074 de (M. 1663 -· 1664) de To
kadda doğdu, Hasan adında bir zatin oğludur; 
Nakşi tarikatı geleneğince lakabı «Cemaled
din», künyesi «Ebül-emane» dir. Tahsilini ön-
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ce memleketinde yapdı; hicri !110 (M. 1698 -
1699) da otuz altı yaşında İstanbula geldi. 
;:•c!yhülislam Mirzazade Mehmed Efendiye in
tisab ederek İslami ilimlerdeki bilgisini geniş
letti. Devrin büyük hattatlanndan Yedikuleli 
Emir Efendiden hüsnü hat öğrendi. Bir müd
det Divanı Hümayun kalemine devam etti; 
İkinci Sultan Mustafa zamanında padişah Le 
divanın devamlı olarak Edirnede bulunduğu 
sırada Kaadiriler Şeyhi Kasabzade Şeyh Meh
med Efendiye intisab etti, ve onun teşviki, 

tavsiye ve selamı ile Hicazda Ebülberekat Ho
ca Ahmed Yekdest'in yanına gitti, ki bu zate 
bilgisi ve fazileti dolayısı ile «Kıbletül kulfıb>> 

(Kalblerin kıblesi) denilirdi. İrşadını isteye
rek Şeyh Ebülberekatın yanında üç yıla yakın 
kaldı. Hicri 1127 (M. 1715) de tekrar Hicaza 
gitti bu sefer· de muhaddislerin sonuncusu bi-

' ~ linen Hafız Nahbii Mekki ile tanışdı ve hadıs 
ilminde çok geniş bilgi edindi. İstanbulda Ebu 
Şeybe El-Hudri merkadi yanındaki Nakşi 

Dergahına şeyh oldu ve orada irşad ile meş
gul olarak hicri 1158 (M. 1745) d_e_ Berat gece
sinde 84 yaşında vefat etti. Kabri_ Piri Paşa 
Camii önündeki mezarlıktadır. Kabir taşında
ki şu tarih beyti Tuhfei Hatta.tin müellifi Müs
takiınzade Süleyman Sadeddin Efendinindir. 

Peyk vah'det sırrı pakinden okur tarihini 
«Oldu lilhftta revan Allah deyüb riihi Emin» 

Aşağıdaki beyit bir muhammesinden alın
mışdır: 

KföleI uşşaka yüz sür, gaafil olma andan 
I~;J i' aat sakH ·s?.hbaya her dem candan 

Bibl.: Müstakimzade, Tuhfei Hatta tin; Sal.im, 
Şuere. Tezkiresi 

EMİNEFENDt ÇEŞMESİ - «Sultanah-
. medde Sokollu Mehmed Paşa Camii yakınında
ki sokağın başındadır, mamurdur. Tonoz ke
merli haziresinin önü adi taşdandır; ayna taşı 
mermerden ve etrafı kabartma süslerle müzey
yendir. Kemerinin üzerinde iki kitabe vardır, 
üstdeki kitabe bir tamirine aid olup metni şu
dur: 

«Bosnavi Akhisar kazasından Babüssade Ağası .... 
merhum Ahmed Ağa hayratı münifidir; mütev~lli
ye Hatice Hanım, -sene 1308 (M. 1890)» 

«Altdaki inşa kitawsidir; beş beyitlik nian-

zum bir kitabedir, tarih beyti şudur: 
Bir nevzemin tarihdir Vasfi gelüb didim bu an 
«Bu Çesmei Tevfik.den akdı hemen bu abi ıı.ab,> 

. 1282 (M. 1865) 

«Bu kitabedE: çeşmenin banisi Tevfik Be
yin çeşmeyi babası Buğdaycıbaşı Seyyid Emin 
Efendinin ruhu için yaptırdığı yazılıdır; ayrıca 
Zekeriyya Efendi zevcesi merhume Hatice· Ha
nımın vasiyeti olan iki bin kuruşun da çeşme 
masrafına ilave edildiği kaydedilmişdir» (İb
rahim Hilmi Tanışık, İstanbul Çeşmeleri, il; 
1945). 

Yerine gidilip bu satırların yazıldığı sıra

daki durumu tesbit edilemedi (1968). 

EMİNEFENDİ LOKANTASI - Bayazıd

da, Bayazıd Camiinin güneyinde ve camiin he
men karşısında, Cumhuriyet devrinin ilk yir
mi. yirmi beş yılı içinde çok meşhur bir lokan
ta idi; müşterilerinin ekseriyetini İstanbul Da
rülfünunu - üniversitesi profesörleri ve tale
beleri ve sair mensubları teşkil eder, akade
mik bir havası olan bir lokanta idi. 

Mütareke ve işgal yıllarında Emin Usta 
adında Bolulu bir aşçı tarafından Aşçı Dükka
nı. - Ayrancı olarak açılmışdı; her gün bir kap 
et yemeği ile pilav yapardı; büyük rağbet gör
dü, işi sür'atle gelişdi, yemek tenceresi adedi 
sür'atle arttı, yılma-varmadan İstanbulun şöh
retlerinden oldu ve yanındaki ayrancıyı da ata
rak· aşçı dükkanı bir lokanta oldu; Emin Eren
di. lokant~sı en parlak devrini 1927 - 1945 ara
sında, kurucusunun ölümünden sonra önce çı

rağı,· sonra damadı olmuş Mahir Efendinin 
elinde idrak etmişdir. Bu zatin 1945 - 1950 ara
sında bir ~innet buhranı sonunda intiharı üze
rine de kapanmışdır. 

EMİNEFENDİ TEKKESİ Mecmuai 
Tekayanın kaydına göre (1889 - 1890) Aksa
rayda bir nakşi dergahı idi, Kırkağaçlı (Kırk
ağacı) tekkesi adı ile de anilırdı, ayin · günü 
perşembe idi; bu satırların yazıldığı sırada 

(mart 1968) yeri bulunamadı;· Aksaray sem
tini tahrib eden yangınların birinde yanmış, 

yok olmuşdur sanırız. 
Hakkı GÖK'l'ÜRK 

EMİNE HANDI (Koç.a Kaa.tili) - Ge
çen asrın ortasında sevdiği genç bir uşakla 

birlikte kocasını öldürmüş bir J?Ş,Şa karısıdır, 
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·, 
Günahkar kadının kanlı macerasını, bütjin taf-
silatı ile, İstanbulda o devrin resmi devlet ga
,z€tesi olan Takvimi Vakaayi ile iki Türkçe 
gazetesinden biri olan Ceridei Havadisten öğ
reniyoruz. Bilhassa işlendiği devir için benze
rine rastlanmaz bir vak'adır. 

Hicri 24/25 Recep 1276 (Miladi 15/16 ~'11-

bat 1860), bir perşembeyi cumaya bağlayan 
geçe ezani saatle 2 s~larında (vasati - batı 
ayarı saatle 19-20 arasında) emekli ferikler
den İbrahim Paşa, _ Fincancılar Yokuşundaki 
konağında yatağının içinde katledilmiş ve kaa
til kaçmiştı. 

Cinayeti zabıtaya ev halkı yerine, duyduk
ları boğuk sesleri üzerine komşular ihbar et
miş, konağı basan zabıta da boğazı kesilerek 
öldürülmüş olan İbrahim Paşanın zevcesi Emi
ne hanım ile evladlarını, vesair bütün konak 
halkını sorguya çekmişti. 

Zabıta soruşturması uzun sürmedi, ·hanı
mın birbirini tutmayan ifadeleri ve bir cariye 
ile bir uşağın verdikleri _ip uçlan cinayeti he
men aydınlattı. İbrahim Paşayı, kendisinden 
kız ve oğlan beş çocuk doğurmuş lqı,rısının ter
tip eseri ve yardımı ile Hüseyin adında çok 
genç ve güzel bir uşak öldürmüştü. 

Cinayetin muhakemesi de çok kısa, ancak 
iki hafta sürdü ve bu aile faciası şöyle aydın
landı: 

İbrahim Paşa 1852 de Yanyada bulunu
yordu. Bir gün bu vilayetin köylerinde dolaş1r 
iken Krebne köyünde Hüseyin adında 16 - 17 
yaşlarında gaayetle güzel bir çocuk görmüş, 
cglanı uşak olarak yanına almıştı: Fakat Hü
seyin oğlan, paşa kooağında uşak muamelesi 
görmemiş, paşasının kendisine gösterdiği aşırı 
muhabbeti ile adeta bir küçük bey olmuştu. 
Hatt8, kendisini çok seven paşasına selamlıkta 
hizmet etmekle de kalm1Yarak haremde- bir 
edada yatıp kalkmaya başlamıştı. Yanyadan 
istanhula gelirlerken de Krebneli Hüseyini be
ral:er~erinde getirmişlerdi. 

Yüzce güzel ve eli ayağ1 düzgün Hüseyin 
tirkaç yıl sonra vücudça da serpilince paşasın
dan göregeldiği muhabbete hanımının alakası 
da eklendi ve Emine hanım, dilber yüzünde 
karanfil bıyık, sinesi perçemli, arslan pençeli 
ve yürürken topukları kütürdeyen şehbaz . oğ-
lana aşık oldu. · · 

Hanımın eli ·altında oynuyordu. Krebneli 
Hüseyinin de bütün emsali gibi altına karşı 

yüzü yumuşaktı. Hanımının arzusuna ram ol
du. Geceleri herkes uyuduktan sonra, zaten 
kendi odası da hl,!J'emde idi, beş çocuk anası 
hanımın yatak odası misafiri olmaya başladı. 

Bu güzel oğlan yüzünden karı ile kocanın 
arası yıllardanberi açıktı. Önceleri sinirlenen, 
söylenen Emine Hanımefendi idi, şimdi de ho
murdanan İbrahim Paşa oldu. Hanımefendi si
nirlenmek, söylenmekle kalmıştı, paşa homur
danmakla kalmadı. Bir gün, Hüseyinin daima 
-af edegeldiği küçük bir serkeşliğini, hatta ser
keşlik . de değil, şımarıklığını af etmedi. Bir
den gazaba gelerek kendisini memleketine gö
türecek bir para verip oğlanı konağından kov
du. 

Fakat Hüseyin memleketine gitmedi. İs
tanbulda bir bekar hanında oda tutup yerleş.: 
ti. Uşak oğlanın konaktan kovulma vak'ası ci
nayetten on ay kadar evvel olmuştu. 

Emine Hanımın da konakta mahremi bir
kaç adamı vardı. Aslında bir bekar hanındaki 
yeni odasına da oğlanı onlar yerleştirmişti. 

Emine Hanım oynaşı Hüseyine sermaye verdi 
ve Hüseyin Divanyolunda bir dükkan tutarak 
tütüncülük yapmaya başladı. Hanım da fırsat 
buldukça bu dükkana gidiyordu, hem gönlünü 
eğlendiriyor, hem de her gidişinde türlü vaidler 
ile, Hüseyini, nefret ettiği kocasını öldürmeye 
teşvik ediyordu. Hatta cinayet gecesine tekad
düm eden perşembe günü de Hüseyinin dükka
nına gitmiş, son kesin kararı: o gün vermiş
lerdi. 

Perşembe günü akşamı Emine Hamın ko
nağın harem kısmının arka kapısını açık bı
rakmıştı. Taı:n akşam yemeği vakti, harem ve 
selamlık halkı sofra başında iken Krebneli Hü
seyin o kapıdan hareme girdi ve doğruca ha
nımının yatak odasına çıkarak yüklük içinde 
gizlendi. İki saat sonra konak halkı odalarına 
çekilmiş, uyumuşlardı. Emine hanım ile Hüse
yin beraberce paşanın yatak odasına geçtiler. 
Paşa da uykuda idi. Zeberdest uşak birden pa
şanın göğsüne çıkıp oturdu, hanım da, depren
memesı ıçın paşanın ayaklarından tuttu, oğ
lan, küçük bir bıçakla, bunca yıl türlü nimetle
rini gördüğü, hatta yakın zamanlara kadar 
;kendisini aşırı muhabbetle seven paşasını. bo-
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ğazlayıp öldürdü. İbrahim Paşanın çok kısa 
sürmüş olan boğuk hırıltılarını konak .halkı 
duymamıştı. _Sesler bitişik konaktan duyulmuş 
ve hemen zabıtaya haber verilmişti. Bu ihbar 
canil€rin planını alt üst etmişti. Emine hanımın 
tertibince cinayete ertesi gün bir gece hırsı

zının işi rengi_ verilecekti. Zir~ o devirlerde ge
ce hırsızları girdikleri evlerde karşılarına çı

kanları aman vermeden öldürürdü. 
Komşuların ayaklanması üzerine Hüseyin 

ancak kaçabilmişti ve az sonra da konak zabı
ta tarafından sarılmıştı. 

İlk sorguda Emine hanım, hırpani kılıklı 
bir hırsızı pencereden kaçarken gördüğünü 

söyledi. Fakat zabıta konağın harem ve selam
lığında tek açık pencere bulamadı. 

Hüseyin kaçarken kanlı bıçağı ve ellerini 
sildiği kanlı bir mendili yok etmesi için hanı
ma bırakmıştı. Emine hanım da, dehşet ve te
laş içinde ayak yoluna gidip o kanh mendile 
sardığı bıçağı· deliğe atmış, fakat o müthiş suç 
delilleri künk ağzında tıkanıp kalmıştı. Hırsız 
acaba ayak yolu penceresinden mi kaçmıştır 

diye bakılırken onlar ele geçti. 
Hüseyin oğlan paşayı boğazlarken fırlayan 

küçük bir kan damlası da paşanın ayaklarını 
tutan Emine hanımın entarisinin omuzuna 
düşmüştü. O bir damlacık kan da görülünce 
hanımda inkara mecal kalmadı ve suçunu iti-· 
raf etti. Muhakemesinde· de bu cinayeti tertip
te tek müdafaa kozu, paşasını ahlaksızlıkla it
tihamdan ibaret kaldı. 

Divan yolundaki dükkanında yakalanan 
Krebneli Hüseyin de suçunu itiraf etti, «Beni 
yanına aldığında baba sanmıştım, altın adımı 

bakır yaptı» diyerek o da paşayı suçladıktan 
sonra: 

-- Gencim, cahilim, şeytan ile bu hanıma 
uydum... dedi. 

Hakimler uşak Hüseyini fuhuş yolunda 
taammüden katilden, Emine hanımı da sevdiği 
oğlanı en zayıf noktalarından yakalayarak onu 
cinayete teşvik ve katilde ona yardımdan, o za
manki ceza kanununun 175 inci ve 184 üncü 
maddeleri gereğince asılarak idama mahkum 
etti. 

Mahkeme kararı devrin padişahı Abdül
mecid tarafından tasdik edildi ve· idam hü- · 
kümleri 11 Şaban 1276 (Mila:dı 5 Mart 1860) 
Pazar günü sabahı Köprünün Eminönü tarafı 

başında yerine getirildi. 
Mahkumların ikisi de siyaset yerine yalın 

ayak ve başları açık getirildiler, karşılıklı iki 
darağacı kurulmuştu, önce uşak Hüseyin, son
ra Emine hanım asıldı. 

Bu cinayet mahkemesinin verdiği bir baş
ka mahkumiyet kararı daha vardır ki son de-
recede dikkate değer: · 

Emine hanımın paşadan doğurduğu beş 

çocuğunun ikisi erkekti. Küçüğü henüz ·Rüşdi
ye mektebinde öğrenci, büyüğü de Babıalide 
'l'erceme Kaleminde katipti. Oinayet mahke
mesinde sorguya çekilmişler ve analarının uşak 
Hüseyin ile olan çirkin münasebetini bildikleri 
halde en küçük bir müdahalede bulunmayacak 
kadar kayıtsız oldukları anlaşılmıştı. Bir aile 
namusu meselesi üzerinde bu kadar kayıtsız 
olan bu iki gencin, ömürleri boyunca devlet hiz
metinde kullanılmamalarına hükmedilmişti. 

Sultan Abdülmecid bir kanun maddesine da
yanmayan bu hµkmü de tasdik ,etti. 

EMİNE HANIM (Prenses) - Sadrıazam 
Mısırlı Prens Said Halim Paşanın zevcesi (B.: 
Said Halim Paşa); hal tercemesi elde edileme
di; İstanbulda feracenin son devrinde yaşmak 
tutunma zarafetinde üstad olarak tanınmış bir 
hanımefendi idi. 

Bibl.: Ahmed Rasim, Muharrir Bu Ya. 

EMİNE HANIM (Prenses) - ·«Valide 
Paşa» unvanı ile meşhurdur; Mısır hidivi Tev
fik Paşanın zevcesi, Mısır hidivi Abbas Hilmi 
Paşanın annesi (B.: Abbas I:Iilmi Paşa, Hidiv, 
cild 1, sayfa 14); hal tercemesi elde edilemedi; 
bir rivayete göre esirci eliyle satılmış bir ca
riye, bir rivayete göre de İstanbullu çok fakir · 
bir ailenin başına devlet kuşu konmuş güzellik
do yekta kızı idL Pek saltanatlı bir hayat sür
müş, İstanbula geldiği zaman Bebekdeki muh
teşem yalısında oturur, İstanbulun hayranla
rından bir hanımefendi idi. Sermed Muhtar 
Alus bu meşhur prensesin İstanbuldaki · haya
tım şöyle anlatıyor: 

«Uzun seneler, Valde Paşa ismiyle anılan, 
Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşanın annesi Emi
ne Hanımın yatısı, Bebek Bahçesiyle omuz 
omuzaydı. Şimdiki arduaz damlı, az çok mo
dern stilli, boz renkli yalı (Mısır konsolosluğu) 
sonradan yapılma binadır. Evvelki atik tarz, 
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basık çatılı, sık pencereli bina, bir va.kitler sad
rıazam Ali Paşanınmış, sonra Hidiv Tevfik Pa
şaya intikal etmiş. Te~ik Paşa, 1892 de ölü~
yor. Hanımı, aşağı yukarı, taze dul kalıyor. 
Zamanın hüsnü aniyle meşhurelerinden ve ko
za kele~eği gibi kaşlı, gözlü. 

«Yalnız resim gibi, heykel gibi güzellerden 
de değil: ayni zamanda kadın kadıncık, eteği 

belinde, namazında niyazınaa, hatta müteas-
sıp ve horozdan kaçal"Jardan. ,,Öbür Mısırlı 
prensesler gibi zevk ehliliği, deryıtdilliği, ala
frangalığı yok. 

«Bir kusuru varsa o da kulaklarının ağır
ca işitmesi. . . Bilhassa bu sebeple yanından 

ayırmadığı bir başka.ifası varmış ki onu, dür
ter, kulağına fıslar, idare edermi~ ... 

«Öbür Mısırlı prensesler gibi, yaz sıcak
lan başlayınca Kahireden basıp üstende, Trou
ville sahilleri, Karlsbad, Vichy kaplıcala.nnı, 
kışın da Nice'i, Monte-Carloyu filan boylama
sı yok. Kör değneğini bellemiş gibi Hıdırellez 

girer girmez haydi İstanbul, _Bebekteki · yalı; 
Kasım da yanaşır yanaşmaz yallah Mısır. 

«Sonra, suya s,abuna dokunur takımdan 

Prenses Emine Hanım 
( Valide Paşa) 

(Resim: S. Bozcalı) 

olmadığı, Osman oğullarının ve kızlarının hep
sine duacı, bilhassa Abdülhamidle arası hoş ol
duğu için Bebekteki yalısında rahatı emniyet
te. 

«İstanbula ayak atarken Yıldızdan gönde
rilen mabeyinci beyler _ yaverlerle karşılanır. 

Giderken ayni şekilde uğurlanır. Bayram mua
yedelerinde, tepesinde pırlantalı, yakutlu, züm
rütlü armai Osmaru, göğsünde birinci rütbe 
Şefkat nişaniyle allı beyazlı hamail kurdelesi, 
Sultanlar ve kadın efendilerle atbaşı beraber 
ı:-;açak öpmeğe varır. Hünkar tarafından: 

- Estağ(urullah! .. Estağfurullah! .. keli
meleriyle ve omuzdan tutulup kaldırmak sure
tiyle ihya edilir. 

«Ramazanın 15 indeki Hırkai şerif ve Sür
re alaylarına icabet ederse yine mabeyinciler ve 
yaverler vasıta.siyle gayet pöhpöhlü iltifatı şa
haneye nail olur. 

«Biraz hastalığı, Mısırlıların hekimi ve 
Lokmanı zaman, Zembako Paşadan etrafa ak
setse, derhal yalısına sertabibi şehriyari Mav
royeni Paşa, o bunadıktan sonra da Ha.midi
ye Etfal Hastahanesi başdoktoru İbrahim Pa
şa koşturulur. 

«Ondokuz Ağustos cülus donanmalarında, 
Boğaziçinde herkesi alt eden, şimdiki tabirle 
rekoru kıran, hiç_ şüphesiz ki Valde Paşa idi. 
Her seneki şenliği, geçmişlerden üstün. Vakit
ten on, on iki gün evvel Ağustosun haftasın
da emri verir, kahyalarını hazırlıklara başla

tırnuş. 

Keresteleri birbirine çatacak, bağdadileri 

üstlerine çakacak dülgerlerin orada işi yok. 
İnce marangozlar toplanır. Bir konak. yavrusu 
yapılacak kadar kereste gelir yalının rıhtımın
da boylu boyunca oymalı, nakışlı bir paravana 
kurulur. Aralarında kapı yerleri; kapı yerle
rinde la.al kadifeden perdeler; perdelerde ara
besk · işlemeler, sırma saçaklar; Abdülhamidin 
ilk harfleri olan A ve H markaları. Paravanın 
üstü elvan kandiller ve karpuz fenerlerle pıt

rak; bir ışıklı mozayık. Yalının arkasındaki 

koruda beş altı kulaç eninde «Padişahım çok 
yaşa» levhası; Osmani ve Mecidi · nişanlarının 
timsalleri. Kıyıdan 40-50 adım a~ıkta dubalar. 
İçleri ağızlarına kadar havai fişeği, çarkıfelek, 
dahme, püskürme, çanak mehtabı ile dolu. Yak 
bire yak, sabaha kadar biter tükenir gibi de-
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ğil. O kadar çok şenlik fişeği ya:kılırdı ki ci

vardaki yalıların, köşklerin damlarında, bah
çelerinde bekliyen bekliyene.. Maazallahi Tea

la bir havai fişeği düşüp yangın çıkıvermesin 

korkusu. Konu komşudan i.iç buçuk atan ata

na ... Valde Paşanın sahil sarayı emniyette; zi

ra çatının üstünde bir adet yangın tulumbası 
ve çakı gibi beş .on omuzdaş alesta.» (S. M. A

lus). 

EMİNE HANIM (Şevki Paşanın kızı). 

Atatürk'ün henüz Selanik Askeri Rüşdiyesinde 

talebe iken ilk aşkının güzeli kibar küçük ha

nım; ömür boyunca asil mahremiyet -içinde giz

lenmiş bir aşk,a sadakat ve vefakarlığın tim

sali bir Hanımefendi; bu muattar ve· temiz gö

nül_ macerası Türk milletine 10 Kasım 1964 ta

rihli Cumhuriyet Gazetesi tarafından duyu-

«Selanik Askeri Rüşdiyesinin talebesi · 12 

yaşındaki Mustafa Kemal· Efendi 8 yaşındaki 

komşu kızı Emine Hanıma aşık olmuşdu. 
«Mustafa Kemal'in yakın· arkadaşlarının 

hatıralarında daima adı geçen bu ilk aşkın, ço

cukluk aşkının küçük Eminesinin değil bugün, 

senelerce önce de hayatta olmadığı söylenmiş 
ve öyl~ yazılmıştı. Mutlu bir tesadüf veya mes
lek şansiyle o masum kahramanı küçük Emine

nin hayatta olduğunu duyunca, önce inanama
dık, sonra onu. aradık ve bulduk; Selanik · Mer

kez Kumandanı Şevki Paşanın kızı Emine Ha

nımefendi Teşvikiyede modern apartmanların 

arasındaki bir küçük ahşap evde oturuyordu. 

O küçük evin mütevazi ctekoru içinde mavi göz

lü, bembeyaz saçlı, narin yapılı 77 yaşında bir 
Hanımefendi ... » (Cumhuriyet, Yılmaz Çeti_... 

rulduğunda Şükrü Paşanın kızı Emine Hanım · ner.) 

Efendi 77 yaşında bulunuyorlardı. Aşağıdaki Hiç evlenmemiş olan Emine Hanımefendi 

satırları Cumhuriyet Gazetesinden alıyoruz: 

«Atatürk meşhur Eminem şarkısmı çok 

severdi ve _sık sık: - Her,kesin gönlünde bir 

Emine yatar .. derdi. 

Şevki Paşanın kızı Emine · Hanını 
(Resim: S. Bozcalı) 

Cumhuriyet Gazetesinin muharriri Yılmaz Çe

tinere hayatının büyük ölmez aşk faslını .kısa

ca şöyle anlatmışdır: 

«İstanbulda doğmuş ve 3-4 yaşındayken 

Selaniğe götürülmüşüm. Babam Selanik Mer

kez Kumandanı Şevki Paşaçlır. Onlarla aynı so

kak.da senelerce oturduk v~ Gazi ile çocukluğu

muz beraber geçti. Bizim zamanımızda pek kü
çük yaşta evlenildiğini bilirsiniz. Bu yüzden 

kızlarla erk€kler pek kolay kolay karşı karşı

ya gelemezdik. Gazi yakışıklı bir çocuktu. Kı
yafetine çok itina eder ve herkesin hayranlı

ğını çekerdL _Askeri ~üştiyeye devam ettiği sı

ralarda . bizim evin önünden taburla beraber 

geçer, ben de pencereden hayran hayran ba

kardım. O da yüzünde tebessümle gözlerini bi

zim pencereye dikez:, bana mukabele ederdi. .. 

Rüştiye talebeleri arasında pek çok yakışıklı 

gençler vardı ama Gazinin hali herkesten baş

kaydı. , Lacivert çuhadan ceketinin göğsünde 

rek sıra ay yıldızlı düğmeler, kol kapaklarında 

üç sıra şerit, dar ve yeşil pantalon içinde o ka
dar alımlı, zarif yürüyüşü vardı ki asla göz

lerimin önünden silinmiyor. 
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«Ben Gaziyi benimle evlenir diye sevme
dim. O yaşıma rağmen bunları düşünebiliyor

dum. O benim için erişilmez bir varlıktı. Sene

ler böylece geçdi; ben kafes arkasında, o mek

tepte, zaman zaman aile meclislerinde karşıla

şır, konuşurduk. «Nihayet bir gün O rüş

tiyeyi bitirdi, Manastır A~keri İdadisine yazıl
dı; zaten pek nadir olan görüşmelerimiz büs

bütün seyrekleşti, Ben 12 yaşına gelmiştim ki 

Gazi, Manastır İdadisini bitirip İstanbula Har~ 
biyeye gitmeye hazırlanıyordu. Bir gün üzün

tü içinde kendisine yakın dostlar vasıtasiyle 

haber gönderip «H~rbiyeye ne zaman gidiyor

sun?» diye sordum. Bana kendi el yazısı ile 

gelen cevap şuydu (Hanımefendi bu eşsiz vesi

kayı gösterir) : 

«Bu dakikada vapura gidiyorum. Bu an-ı 
meş'wn bize kan ağlatacak. Bendeniz . sizi unut
mıyacağıma vicdanen yemin eder, sizden de ay
nı vefayı beklerim. Allahaısmarladık. 

Mustafa Kemal» 

«Hadiselerle dolu yıllar geçdi. Biz ha.la 

Sela.nikteydik. Gazi ise izinli olduğu sıralarda 

geliyor, annesini, kardeşini ziyaret ediyordu. 

Nadir görüşebiliyorduk. O artık memleket me

selelerine, milletin dertlerine bütün mevcudi

yeti ile sarılmıştı. Sela.nikteki askeri mahfilde 

veya diğer toplantı yerlerinde mütemadiyen 
arkadaşları ile görüştüğünü duyuyordum. 

«Harbiyeyi yüzbaşı olarak bitirdikten 
sonra staj baha.nesi ile Şama sürüldü. Bir ara 

gizlice tekrar Selaniğe dönüş; fakat artık bir 

Mustafa Kemal vardı ki karşımda ne bayram, 
ne seyran ve ne de aşk, hiç bir şey umurunda 

değildi; kendisini tamamen siyasete, devlet. iş
lerine vermişdi. 

«Bu arada kız kardeşi Makbule Hanıme

fendiden duyduğum bir konuşma beni dünya~ 
lara sahip olmuşçasına sevindirmişti; Gazi ·ge

lir gelmez annesine sormuş: 

- Ş·evki Paşanın· kızı evlendi mi, evlen

medi mi? 

Zübeyde Hanımefendi, 
- Evlenmedi, demiş. 
«Gazi bundan fevkalade memnun olarak, 

- Hiç olmazsa şimdilik nikah yapsak! 
diye bir arzu izhar etmiş. Ama yine araya gi
ren büyük hadiseler bizi bir evliliğe kadar gö
türmedi ... 

«Onunla evlenmediğime üzülmüyorum, 
sevildim, sevdim, ve ilk ve son sevgime sada
kat gösterdim, o kadar. Reisicumhur olduktan 
sonra görüşmeyi hiç düşünmedim. Makbule 
Hanımefendi ile ahbablığım devam etti, beni 
birkaç defa sarayda baloya davet ettiler git
medim. Savaronada · yattığı hastalık günlerin
de gider, uzaktan yatı seyreder, ağlayarak dö
nerdim». 

Muharrir Yılmaz Çetiner: «Şevki P?,şanın 
kızı, mavi gözlerinin pınarlarında biriken yaş
ları, hala zarafetini muhafaza eden ellerinin 
ince uzun parmakları ile sildi>> diyor. 

Em~e Ha~ımefendinin soyadı <<Arık»dır. 
... ---·~-,;._-,,_ 

EMİNE IIANIM SEBİLİ - «Koca Mus
tafa Paşa Camii avlu kapusu içinde Karasi 
mutasarrıfı Behçet Paşanın kızkardeşi Hacı 
Emine Hanım tarafından yaptırılmıştır; dört 
mermer sütun arasında üç cepheli, üç pence
reli, pencereleri dökme demir şebekelidir; üze
ri kubbeli ve kurşun kaplıdır; Türk ampir üs
lubunda ondokuzuncu asır içinde yapılmışdır; 
bu şekHde haziran, temmuz ve ağustos ayla-

- rının en sıcak günlerinde halka karla veya 
buzla soğutulmuş su verilirdi» (İzzet Kumba
racılar, İstanbul Sebilleri, 1938). 

Yukardaki satırları naklettiğimiz eserde 
kötü bir klişe basılmış resmi vardır. Yerine 
gidilip bu satırların yazıldığı sıradaki duru-· 
mu tesbit edilemedi (1968). 

EMİNE NEDİME (Rahibe) - Hıristi-
yan Dininin katolik 'mezhebini kabul etmiş 
Kadıköylü bir Türk kadını. 1913 - 1914 do
ğumlu olup yakınlarının anlattığma göre bir 
aşk macerası sonunda irtidat etmiş; 1932 yı
lında Kadıkc;iy'ünde Söğüdlüçeşmedeki aile oca
ğından İtalya'ya kaçarak bir katolik manastı-

-rına girmiş, orada üç yıl süren bir terbiye dev
resinden sonra önce R od o s 'da, sonra Bey -
r ut'da İ t a 1 y a n liselerinde f r a n s ı z c a 
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ve din dersleri öğretmenliği yapmaya başla

mışdır. Otuz üç yıl sonra, 1965 ağustosunda 
vatanını görmeye gelmiş ve tekrar Beyruta 
dönmüşdür. İstanbulda bulunduğu sırada Hür
riyet Gazetesi muhabirin~ şunları söylemişdir: 

«İnsanlar, genç yaştaki rahibeleri görün
ce, her nedense çoğu zaman bir gönül· mese
lesine hükmederler. Bu yi.izden rahibe olanlar 
da vardır, fakat bunların birçoğu üstün bir 
feragat ve fedakarlık isteyen bu yolu yarıda 

bırakırlar. Babam, koyu bir müslümandı. 

Ben de küçüklüğümden beri dine karşı büyük 
bir ilgi duyuyordum. Cenabı Hakka daha._, ya
kın olmak istedim, bu yüzden de rahibe olup 
hayatımı dine vakfettim. Türk vatandaşlığı
mı muhafaza ediyorum, her fırsatta Türklü
ğüm ile iftihar ederim; uzun yıllar memleke
timi ziyarete cesaret edemedim. Ve nihayet 
geçen yıl Türkiye'ye gelmeğe, karar verdim. 
Din değiştirdiğim için herkes bana ne diyecek 
diye endişe ediyordum. Meğer; yanılmışım. 
Yurdumda ·kimseden kötü bir muamele gör-

. medim. Boş zamanlarımda, talebelerimin yağ
lıboya portrelerini yaparım, çok güzel akorde
on çalarım». 

_EMİNE SULTAN İkinci Sultan Mus-
tafanın kızı, Üçüncü Sultan Ahmedin yeğeni; 
H}96 da doğdu, 1708 de on iki yaşında iken 
Sadrıazam Çorlulu Ali Paşa ile evlendirildi; • 
ilk zevcinin azil ve idamından sonra önce Re
cep Paşa, sonra Abdullah Paşa adında iki ve
zir ile daha evlendi, 1739 da öldü, Mevleviha• 
ne Kapusu civarında Mimaracem Camii hazi
resine defnedildi; hayır eseri olarak İstanbul
da biri Mevlevihane Kasrında Mimaracem Ca
minin avlu kapusu yanında (1738), diğeri 

Şehremininde Küçüksaray Meydanınd·a (1736), 
biri de Topkapusu civarında Çivizade Camii 
yanında (1715) üç çeşmesi vardır. 

EMİNE SULTAN - İkinci Sultan Mah
mudun kızı; 1815 de doğdu, iki yaşında iken 
2 zilkaade 1232 ( 13 eylül 1817) de Topkapu
su sarayında çıkan bir yangında yanarak öl
dü. 

El.\'IİNESULTAN ÇEŞMESİ - «Mevlevi
hanekapusunda Mimaracem Caminin avlu ka

pusu dışındadır. Bu çeşmenin . suyu Emine 

Sultan sarayından getirilmişdir; kethüda Ha-

cı Hüseyin Ağanın sayiyle yapılmışdır. Recai 
Mehmed Efendinin biraderi şair Remzi tara
fından söylenen altı beyitlik kitabesinin tarih 
beyti şudur: 

Did,im itmam,1mı, Remzi gelüb bir mısraı tari!tı; 

«Şifayi sadr ola ma iç zülali Amine Sultan 
1151 (M. 1738) 

«Çeşme Türk klasik mimari Uslu.bunda, 
kesme taştandır. Halen muattaldır» (İbrahim 
Hilmi Tanışık, İstanbul Çeşmeleri, I; 1943). · 

Yerine gidilip bu satırların yazıldığı sıra
daki durumu tesbit edilemedi (1968). 

EMİNESULTAN HAMAMI - Eyyub ha
mamlarından biri; adı, hicri 1147 de (M. 1735) 
tanzim edilmiş hamam müstahdemleri sicil 
defterinde «Emine Sultan Hamamı kurbi Deb
bağhane» şeklinde kayd edilmişdir; elimizde 
mevcud Eyyub ve civarı hamamlarını gösterir 
isim cedvellerinde Emine Sultan Hamamı adı 

ile bir hamam yokdur; bahsettiğimiz sicil def
terinde sur dışında Eyyup Kadılığına bağlı; 

bölgede Yedikule dışında Debbağhane Bostan 
Hamamı (Kazlıçeşme Hamamı), Eyyub Tür
be Hamamı, Çömlekciler Hamamı, Yalı Ha
_mamı, Eski Yeni Hamamı, Kerpiç Hamamı, 
Kırkık Hamamı, Otakcılar Hamamı isimleri ile 
ayrıca kayd edildiğine göre bu Emine Sultan 
Hamamının onlardan gayri hangi hamam ol
duğunu tayin edemedik, şurası muhakkakdır 

ki zamanımıza kadar Eniine Sultan adını taşı
ya gelmemişdir. 

Sicil defterindeki kayde göre içinde dellak, 
natır, külhancı on bir uşak çalışır ve külhanın
da 5 nefer külhanbeyi (hammal) barınır bü
yük bir hamamdır (B.: Külhan Beyleri). 

1730 ihtilalinin lideri Patrona Halil adın
da arnavud bir hamam dellaki olmuşdu. Beş 
sene sonra İstanbul hamam.farında arnavud 
asıllı uşak kullanılması yasak edilmişdi, bah
settiğimiz sicil defteri bu münasebetle tanzim 
edilmişdir (B.: Arnavud Dellakler, cild 2, say
fa 1038); bu önemli vesikada Emine Sultan 
Hamamının müstahdemleri şöyle tesbit edil
mişdir: 

Dellakler - Kastamonulu ihtiyar Receb bin Ali, 
Kastamonulu Karasakallı Mehmed bin Halil, Ey
yublu kösece Ahmed bin İsmail, Yalovalı taze Ah
med• bin Ömer, Üsküdarlı küçük oğlan Ali bin Meb,-
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med, Karadenizli küçük oğlan Halil bin Mehmed, 
Bolulu çarebrü Mehmed bin Mustafa; Natırlar -
Bodullu ihtiyar Abdullah bin Abdülkerim, acem köle 

oğlan Mehmed, acem köle oğlan diğer Mehmed; kül
hancı Sivaslı Hüseyin; 5 nefer hammallar. 

EMİNE SULTAN MEYDAN. ÇEŞMESİ -
«Şehremininde Küçüksaray Meydanındadır; bü
yük bir haznenin ön cebhesinde tekne, ayna 
taşı ve kitabeyi kaplayan kısmı kesme taşdan
dır; ayna taşı üzerindeki üç Q~yitlik kitabe 
Remzinindir; son mısraları şunlardır: 

Çeşme sarı dilde Reın,m yazdılar tarihini 
«Amine Sultan icra itdi lutfu zemzemin» 

1149 (1736) 

«Saçdan bir saçak altındaki tarih kıt'ası 

1178 de '{1764-1765) Birinci Mahmud tarafın
dan tamir edildiğini gösterme~tedir»> (İbrahim 
Hilmi Tanışık, İstanbul Çeşmeleri; I; 1943). 

Yerine gidilip şu satırların yazıldığı sıra
daki durumu tesbit edilemedi (1968). 
~~JT~~f~:~~~/~t.iiı1~:.~''". ~ 7)t(-_;•t:. 

EMİNE SULTAN MEYDAN ÇEŞMESİ - . 
«Topkapusu civarında harab Çiviza.de Camii 
minaresi önündedir; İkinci . Mustafanin kızı 
Emine Sultan yaptırmıştır; bu çeşmenin tarih 
beyti şudur: 

Kevniya dir teşn~gane Hilesi tarihini 
«Ma sana bu çeşmei pakizeden ayni hayat» 

' 1127 (M. 1715) 

«Emine Sultan Çorlulu Ali Paşa, sonra Re
ceb Paşa, daha sonra Abdullah Paşa ile evle:tı
dirilmişdir» (İbrahim Hilmi Tanışık, İstanbul 
Çeşmeleri, I; 1943). 

Bu satırların yazıldığı sırada yerine gidi
lip son durumu tesbit ~dilemedi (1968·). 

EMİN HAKt BEY - Asrımız başında ya
şamış ve genç yaşında müteverrim olarak öl
müş değerli bir şair, ölümü münasebeti iİe Ta
hir El-Mevlevi, sahibi bulunduğu Mahfil· Mec
muasında şunları yaziyor: 

«Geçen ay içinde (nisan 1921) Defteri 
Ha.kaani ketebesinden ve Tarikati Mevleviye 
mensublarından Emin Ha.ki Beyin vefatı ile 
alemi irfanü edeb kıymetli bir sima kaybetti. 
Emin Ha.kiyi ihva.nından- ve. Sebilürreşad Mec
nniasının eski okuyucularından başkası tanı
maz. Semavi ıtrat ve ulvi tabiat bjr şair idi. 

~ 

Defteri Ha.kaanide, kaleminin kudretine rağ
men ancak 600 kuruş bir maaşa geçebilmişdi. 
Yaşıdlarından yüzbinlercesini ha.ki şehadete se
ren Harbi Umumi (Birinci Cihan Harbi) zaru
ret içinde bulunan nahif vüctrdlu bu hassas 
genci de ciğerlerinden yaralamış, mütareke 
günlerindeki bahalıiığın dehşetiyle şiddetini art 
tıran verem de döşeğe düşürmüşdü. Zavallı ço
cuk, ölümüne bir iki gün kala ekmek parası 
yapmak için ayakkabılarını satmaya mecbur 
olmuş. Nihayet hayat yükünü ölüm, bikes ce
nazesini de bir iki dost kaldırdı. Daha ziya.de 
yazamayacağım. Şu perişan sözler tarihi irti
ha.lidir: 

Cihan fani, ölüm emri mukarrer 
Bu, Hakkın 11:ııikmeti, Allahüekber 

Ademdir mebdeü encamı hesti 
Şu varlık orta yerde sanki ma'ber 

Zevil ervah için birdir bakılsa · 
Dehiam ka!br ile aguuşi :mider 

Türaba münkalib her· cismi haki 
Fakat baki kalır rô.hi münevver 

Emin Haki Bey 
(Resim: S. Bozcalı).· 
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Emin'in rôhi de açdı nihayet 
Fezayi kurbi rabbaniye şehper 

«Bu alem tenkdir Riihil Emine» 
Demiş evvelce Rfilıli suhanver 

Safayi vaktini her gün iderdi 
Peya pey derdü mihnetle mükedder 

Zaruretle elemle indirirdi 
o hisli kalbine her demde hançer 

Amudi subhi sadıkdan görünsün 
O Haki'nin başında senki makber 

O senkin üstüne yazsın şu l)eyti 
Yedi kudretH_e kilki mücev11:ııer 

«Zemine cismi paki Haki düşdü 
Semada ruhu verdi arşa ziver» 

1339 Tahir El-Mevlevi» 

Emin Haki'nin aşağıdaki şiirlerini Mahfil 
Mecmuasından alıyoruz: 

SON NİYAZ 

Gelmedin m:ev'idi telakiye 
Bekledim mnzdarib, şikeste einel 
Gelmedin nevbahan ömrümde 

· Acı lütfen de -son baharımda gel 

Gözlerim, muntazırdı gözlerine 
Simiaın, müfiekirdi sözlerine 
Ah, sen gelmeden gelirse ecel 
Dilerim tiri inldsirıma gel 

Çekiyor hufrei siyaha 'beni 
Bir kavi pençe, bir hiyii,net el 
Seni dünya göziyle görmek t;in · 
Seri bilini ihtizaruna gel 

Düşdüm en sonra bisteri mevte 
Şimdi ömrüm azabı kabre bedel 
Sana en ·son niyazım işte budur 
Bari ey bivefa, mezarıma gel! 

KIT'A 

Ne nefes kaldı. ne. ses, teiı kaftısinden bezdim 
Hani ey desti ecel -badei zehl"i zehrin 
Öksürüp aksırarak geçdi hayatını ainma . 
Vechi mırdarına bir hayli tükürdüm dehrin 

GAZEL 

Pirimin nuikuna bel bağlamışım 
Ben bu zünnai:'ı güzel 1bağlam:ışmı 

Sanma ey zahidi suret perver_ 
Kahbe dünyaya emel bağlamışım 

Kuru mihraba değil, cananın 
Takı ebrusuna el bağlamışım 

İnl~r elbette rebabı· şürinı 
Turresindeıi yeni tel ·bağlamışım -

1-Iakiyii, Hazreti Mevlanaya 
Dili ez &mlıdi ezel bağlamışım 

SON ŞİİRİ 

Sanma şebtabı mahi temmiizuz 
Öyle birden yanar yanar sönerlz 
Vechi yar:i mutaf eylemlşiz 
Mevleviyiz, döner döner döneriz 

El\llNİCEV MESCİDİ «,Arpaemini 
Mescidi» ve «Arpacı Mescidi» isimleri ile anı
la gelmişdi, Topkapusu civarında idi, banisi 
Arpaemini Mehmed Efendidjr, yapıldığı tarih 
bilinmiyor, banisinin kabrinin de nerede oldu-

-ğu mechuldü:ı;:, tesbit edilemeyen bir tarlhde yı
kılmış, yok olmuşdur, 1948 de yeri arsa halin
de idi.' 

Bu ansiklopedide «Arpaemini Mescidi» 
maddesinde bu satırlar girecek iken bir not ka
rışması üzerine «Eminicev Mescidi» ismi ile 
anılan ve Defterdar Mustafa_ Efendi tarafından 
yaptırılmış mescidin notları girmiş ve Mustafa 
Efendinin adı yerine de Mehmed Efen dinin adı 
yazılmışdır. 

Bu madde buraya, o hatayı düzeltme yo
lunda konulmuşdur. 

EMINiCEV MESCİDİ- - 'l'opkapusu ci
varında, Y enibahçe çayırı yanında Arpaemini 
Yokuşundadır; bu yokuşdan Topkapusuna 

-doğru çıkılır iken sol koldadır. «Eminicev» ar
paemini karşılığı kullanılmış eski bir ıstılah 
olup banisi bu memuriyetde bulunmuş Musta
fa Efendidir. Kagir yapı küçük bir mescid olup 
1946 da pencere altlarına kadar yıkılmış bulu
nuyordu. Bu mahallede yerleşmiş Balkan Harbi 
muhacirlerinden bir zat, daha o tarihde mesci
din metruk ve. harab bir halde olduğunu söy
lemişdir. Harabede minare · kaaidesinin izine 
rastlanmadı. Hadikatül Cevami banisinin Ka
lenderhane Camii civarında yapdırttıığı mek
tebinin avlusunda medf_un olduğunu kaydedi
yor. Yhıe aynı eserin yazdığına göre Hasan 
Ağa adında bir zat bu mescidin yanına bir mek
teb yaptırmışdır. Arpaemini Mustafa Efen
dinin_ kabir taşındaki tarih beyti şudur: 
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İrtihalinin didi piri hired tarihini 
«Mustafanın rôhi pakin şad ide hayyü vedôd» 

949 ( M. 1542 • 1543) 
,-

Defterdarlığa kadar yükselmiş olan Mus-
tafa Efendinin Rumelihisarında da bir camii 
vardır, «Arpaemini Mescidi» adı ile anılır; bir 
zühul eseri o mescid «Arpaemini» ismi ile asıl 
yerinde kaydedilmemişdir; .onu da burada kay
detmek zarureti hasıl olmuşdur (altdaki mad
deye bakınız). 

EMİNİCEV MESC'tDİ - Rumelihisarın
dadır, Hadikatül Cevamide «Arpaemini Mesci
di» adı ile kaydedilmiş olup şu ma!O.mat veril
mektedir: «Banisi Defterdar Mustafa Efendi
dir, İstanbulda 'I'opkapusu dahilinde de Emini
cev Mescidi denmekle maruf hayır eseri vardır. 
Kabri yine İstanbul9:a Kalenderhane kapusun
daki kendi hayrı olan Taş Mektebin bağç~sin
dedir, tarihi vefatı H. 949 (M. 1542 - 1543); 
halen neslinden Kaametlzadeler evkafının mü
tevellileridir. Rumelihisarında bu mescidin ma
hallesi vardır». 

Tahsin Öz de «İstanbul Camileri» isimli 
eserinde bu mescidi «Arpaemini Camii» adı ile 
almışdır; «Mimar Sinan eseri olan bu riıabed
den duvar bakiyeleri ve minaresi kalmışdır» 

diyar (1965). 

Bu İstanbul Ansiklopedisinde de «Arpae
mini Mescidi» adı ile kaydedilmesi gerekir iken 
bir zühul eseri notlar karışmış ve bu mabed 
orada yazılamamışdır. Banisinin «Eminicev 
Mescidi» adını taşımış mescidinin yanında, ay
nı isimle o hatayı tashih yolunda konulmuş
dur. 

EMİN LAMt BEY - Gazeteci ve edib; 
kendisi ile tanışmış Münir Süleyman Çapan
oğlu: «Fecri Ati'ye mensubdu; Serveti Fünun
da, Eşrefde, Resimli İstanbulda pek çok edebi 
yazıları çıkmışdır; Abdullah Zühdünün günlük 
Yeni Gazetesinde yazı işleri müdürlüğü yap
dı, Müsevvidzade takma adı ile siyasi başma
kaleler yazdı; zeki ve aydın adamdı, son yılla
ri geçim sıkıntıları içinde geçdi» qiyor. · Haya
tı hakkında başka bilgi edinilemedi. 

EMİNMOLLA SOK4G-1 - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Fatih kazasının Şehre
mini Nahiyesinin Fatma· -Sultan Mahallesi so-

EMtNONO iLÇESİ 

kaklarından; Sulukule Caddesi ile Fatma Sul
tan Sokağı arasında uzanır, Undeğirmeni ve 
Emece sokakları ile kavuşakları vardır (1934 
B.Ş.R. Pafta 10/84.) ; yerine gidilip şu satırla
rın yazıldığı sıradaki durumu tesbit edilemedi 
(nisan 1968). 

EMİN NUREDDİN MAHALLESİ - İs
tanbulun eski mahallelerinden; Emin Nureddin 
M e s c i d i n i n (B u r m a 1 ı Mescidin) ma
hallesi idi; yeri halen, 1934 Belediye Şehir 

Rehberine göre Kırkçeşme Mahallesi sınırı için
dedir. 

-·' 

EMİN NUREDDİN MESCİDİ (B.: 
Burmalı Mescid, cild6, sayfa 3143). 

-----
EMİNÖNO, EMİNöNV İLÇESİ - Mülki 

idare taksimatında İstanbul Vilayetinin bir ka
zası, ilçesi; ve ilçenin büyük şehirde geniş bir 
sahayı çevirmiş sınırları içinde ·uman yalısın
da bir semtin adı. 

1934 Belediye Şehir Rehberinde bu ilçenin 
şehir içindeki sınırı Haliç kıyısında Unkapanın
da Gazi Köprüsü ( eski adı ile Unkapanı Köp
rüsü) başından Marmara kıyısında Yenikapu
ya kadar uzanan Muı3tafa Kemal Caddesi 
(Atatürk Bulvarı) dit; bu uzun caddenin do
ğusunda kalan yarım adanın tümü Eminönü 
ilçesini t~şkil eder; beş nahiyeye ayrılmış olup 
bu nahiyelerin isimleri mahalleleri ile birlikte 
şunlardır: 

:1. Merkez Nalnyfsi: 

ı - Şeyh · Mehmed Geylani Mahallesi 
2 - Hocapaşa Mahallesi 
3 - Hobyar· Mahallesi 
4 - Çelebioğlu Alaeddin Mahallesi 
5 ~ Ahiçelebi Mahallesi 
6 - Tahtakale Mahallesi 
7 - Rüstempaşa Mahallesi 

il. Alemdar Nahiyesi: 

1 - Mahmudpaşa Mahallesi 
2 - Molla Ali Fenari Mahallesi 
3 - Alemdar Mahallesi 
4 - Cankurtaran Mahallesi 
5 - Sultanahmed Mahallesi 
6 - Binbirdirek Mahallesi 

· 7 - İshakpaşa Mahallesi 
8 - Emin Sinan Mahallesi 
9 - Küçük Ayasotya Mahallesi 

III. Kumkapu Nahiyesi: 
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1 - Şehsuvar Mahallesi 
2 -- Bayramçavuş Mahallesi 
3 - Çadırcı Ahmed Çelebi Mahallesi 
4 - Mimar Hayreddin Mahallesi 
5 :..._ Tavşantaşı Mahallesi 
6 - Saraç İshak Mahallesi 
7 - Muhsine Hatun Mahallesi 
8 - Kazancı Sadi Mahallesi 
9 - Dülbendci Hüsameddin Mahallesi 

10 - Katib Kasım Mahallesi 
11 - Nişancı Mahallesi 
12 - Mimar Kemaleddin Mahallesi 
13 - Mesihpaşa Mahallesi 

iV. Bayazıd Nahiyesi: 
1 - Sürılri Mahallesi 
2 - Mercan ağa Mahallesi 
3 - Tayahatun Mahallesi 
4 - Bayazid Mahallesi 
5 - Camcıali Mahallesi 
6 - Balaban Mahallesi 
7 - Kemalpaşa Mahallesi 
8 - Süleymaniye El Ma.ruf Mahallesi 
9 - Molla Hüsrev Mahallesi 

10 - Kalenderhane Mahallesi 

V. Küçükpazar Nahiyesi: 

1 - Zındankapu Mahallesi 
2 - San Timur Mahallesi 
3 - Demirtaş Mahallesi 
4 - Yavuz Sinan Mahallesi 
5 - Hoca Gıyaseddin Mahallesi 
6 - Hacıkadın Mahallesi 

EMİNÖNÜ" EMİNÖNÜ SEMTt·--, Semtin 
Eminönü adı Fatih Sultan Mehmed devrinden 
kalmadır; İstanbul un fethinden az sonra ku
rulan Gümrük_ Eminliği binası zamanımızdaki 

· Karaköy köprüsünün başında idi, · Galata ta
rafından gelindiğine göre köprünün hemen sağ 
tarafına düşen yerde idi; yakın geçmişde ora
da «Valide Hanı» denilen bir han vardı, önce 
bu. han, sonra da gerisinde ve- etrafındaki yer
ler istimlak edilerek meydana ·katılm.ışdır; iş

te o kadim Gümrük Eminliği binasının önünde
ki meydancığa Eminlik önü denilmiş, bu isim 
de halk ağzında kısalarak Eminönü olmuşdu. 

Eski zamanlarda da, zamanımızda da 
Eminönü semt o~arak küçükdür, Yeni Oamiin 
etrafından ibarettir; bilhassa zamanımız için, 
bir meydandan ve camiin arkasındaki park
dan ibarettir diyebiliriz. 

Deniz tarafından bakıldığına göre, eski 
Eminönü'nün sağ {batı) tarafını dolduran çar
şı boyları, bu arada meyhaneleri ile meşhur 
Eminönü Balıkpazarı 1956 - 1959 arasındaki 

istimlaklerde tamamen yıktırılıp kaldırılmış, 

yerleri meydana ve Eminönünden Unkapanına 
doğru uzanan bulvara katılmışdır {B. Balık-

-pazan cild 7, sayfa 3966; Eminönü Balıkpaza
su, cild 4, sayfa 2028; Balıkpazarı Meyhane
leri, cild 4, sayfa 2029). Eminönünde çarşı bo
yu olarak Mısır Çarşısı, Mısır Çarşısının batı 
duvarı boyunca uzanan yeni balıkpazarı, Yeni 
Cami arkasındaki parkın etrafında Çiçekpaza
n ile bir sıra bakımsız dükkanlar, -ve meydan
dan Bağçekapusuna giden kısa caddenin iki 
kenarındaki dükkanlar kalmışdır {B.: Çiçek
pazarı cild 7, sayfa 3966; Eminönü Balıkpaza
rı; Eminönü Meydanı). 

,EMİNÖNÜ BAUKPAZARI __:_ {B. Balık
pazarı, cild 4, sayfa 2022). 

EMİNÖNÜ HALKEVİ - Eminönü Halk
evi, büyük hizmetlerde bulunmuş büyük bir 
kültür müessesesi idi. 24 Haziran 1952 de «İs
tanbul Halkevi» adiyle, Ca.ğaloğlu'nda şımdi 
Gazeteciier Cemiyetinin bulunduğu, kapanan 
Türk Ocağından boşalan binada ·kurulmuştur. 
Açılışına büyük önem verilmiş, Atatürk'ü tem
silen devrin Başbakanı İsmet İnönü ve bir kı
sım Bakanlar bu açılışa iştirak etmişlerdir. 

İlk çalışma yılında 9 şube kurulmuştur; 
bunlar: 1 - Dil, Edebiyat ve tarih, 2 -:- Güzel 
Sanatlar, 3 - Temsil, 4 - Spor, 5 - İçtimai 

Yardım, 6 - Halk Dersaneleri ve kursiarı, 7 
- Kütüphane ve Neşriyat, 8 - Köycülük, 9 
Müze ve Sergi şubeleridir: 

Bina bütün çalışmalara - yetmediği için 
Temsil ve Güzel Sanatlar Şubeleri Gülhane 
Parkı içindeki -Alay Köşkünde çalışmalarını yü
rütmüşler, Cağaloğlu'ndaki · binanın yanındaki 
arsaya yeni salonlar inşa edildikten sonra bu
raya taşınmışlardır. 

Daha sonraları, İstanbul'da yeni Halkev
leri açılmaya başlanınca adı «Eminönü Halke
vi» olarak değiştirilmiştir. 

Kuruluşundan itibaren, şubelerin başkan 

ve üyeliklerine daima zamanın ileri gelen ilim, 
fikir ve sanat kişileri getirilmiştir. Mesela ilk 
kuruluşta vazife alanlar arasında şu şöhretle
ri görmekteyiz: Fuat Köprülü, _ İsmail Habib 
Sevük, Reşat Nuri Güntekin, Kazım Nami Du
ru, Namık İsmail, İbrahim Çallı, Muhsin Er
tuğrul, M. Kemal Küçük, Refik Ahmed Seven-
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gil, Selim Nüzhet Gerçek, Salah Cimcoz, Şü
kufe Nihal, Sadri Ertem, Mehmed Emin Yur
dakul, Salih Murad Uzdil, Nezihe Muhiddin, 
Burhan Toprak gibi. 

İlk Halkevi Başkanı Ord. Prof. Hamid 
Ongunsu'dur. Bunu sırası ile Ali Rıza Eren, 
Refi Celal Bayar, Agah Sırrı Levend, Yavuz 
Abadan, Feridun Dirimtekin, Murad Uraz ve 
Kemal Çilingiroğlu talöp etmişlerdir. En kısa 
Başkanlık yapan Refi Celal Bayar'dır, 7 ay 
kadar; en uzun Başkanlık yapan da Kemal Çi-
tingiroğlu'dur. . 

İstanbul'da başka Halkevleri açıldığında 
Eminönü Halkevi'nin köyü olmadığından Köy
cülük Şubesi kaldırılmıştır. 

Yalnız İstanbul'un değil, bütün Türkiye'
nin en geniş ve en verimli bir Halkevi haline 
gelen Eminönü Halkevi, çalışmalarını mevcud 
şubelerle yürütmekte güçlük çekmeğe başla
yınca, yardımcı · kollar adıyla yeni teşkilatlar 

kurmuştur. Bunlar: Kültür, Tercüme, Milli 
Oyunlar, Geopolitik, Köy Sosyolojisi, Dil Araş
tırmaları, Türk Sanatları ve Zenaatleri Tari
hi, Sağlık Araştırmaları, Türk İnkılab Araş
tırmaları, Sosyal Araştırmalar, . Türk Hukuk 
Tarihi ve Türk Sosyolojisi, Neşriyat - Propa
ganda kollandır. 

1932 yılının ekim ayında, «Yeni Türk 
Mecmuası» adı ile aylık bir dergi yayınlama
ya başlamıştır. Yayına devam ettiği süre bo
yunca Türkiye'nin ileri gelen f.ikir ,sanat ve 
edebiyatçıları bu dergıinıin yazı ailesinde top
lanmışdır. 

Bugün dahi kıymetini yitirmiyen çok kıy
metli etüdl€rin ve yazıların bulunduğu bu der
gi 943 :yılı başlarına · kadar yayımına devam 
etmiştir. Bu tarihte dergi yayımına ara ver
miş, bilahare Kemal Çilingiroğlu'nun başkan

lığı zamanında «Beş Sanat - Yem Türk» acl.iyle 
tekrar çıkmaya başlamıştır. Halkevlerıinin ka
panmasına kadar muntazaman neşredilmiş, 

Halkevlerinin kapatılmasından sonra da da
ha bir müddet neşredıilmıiştir. 

Eminönü Halkevi, sadece folklor konu
sunda yayın yapan aylık bir dergi daha çıkar
mıştır; bu derginin adı da «Halk Bilgisi Ha
berleri» idi. Bir süre devam eden dergi bilaha
ra kapanmış, daha sonra yerine «Folklor» 
adıyla bir başka dergi çıkarılmış fakat bir 
nüsha sonra neşriyatına son vermiştir Halk 
Bilgisi Haberleri Dergisi Türkiye'de folklor 

konusunda yayın yapan ilk dergidir. Özellikle 
tstanbul folkloru konusunda çok kıymetli 
malzeme ile doludur. 

Eminönü Halkevi, gerçekten -büyük önem 
ve kıymet taşıyan bir kitap neşriyatına da sa
hiptir. Bu neşriyattan tesbit edebildiklerimiz 
şunlardır: 1 - Halk şairleri hakkında küçük 
notlar (Mehmed Halid Bayrı); 2 - Semai 
Kahveleri ve Meydan Şairleri (Osman Cemal 
Kaygılı); 3 - İsta~bul Adaları (Gustave 
Schlumberger'den terceme); 4 - İstanbul Coğ
rafyası (Besim Dargat); 5 - İstanbul'da Ka
ragöz ve Karagözde İstanbul (Sabri Esad Si
yavuşgil) ; 6 - Tıbbi Folklor ve İyi Telkinler 
(Dr. A. Süheyl Ünver); 7 - Türklerde Kara
göz (Prof. Yakobdan terceme); 8 - İstan

bul'da İmar ve İskan. Hareketleri (Osman Er
gin); 9 - Türk Halk Bilgisine Ait Araştır
maları (M. Şahıin Ülkütaşır); 10 - Çora Ba
tur De_stanı (Hasan Artekin) ; 11 - Halk A
detleri ve İnanmaları (Mehmed Halid Bayrı) ; 
12 ---'- Folklor ve Edebiyat (Pertev Naili Bo
ratav); 13 - Yem Terbiyenin Prensipleri (Al
bert Malche'den terceme); 14 -- Köroğlu Ma
salı (Naki Tezel); 15 - Mahyalar Hakkında 
Araştırmalar (Dr. Süheyl Ünver); 16 -- Maa
rifimiz ve Milli Terbiyemiz (Agah Sırrı Le
vend) ; 17 - Pisikoloji ve Terbiye Bahisleri 
(Sabri Esad Siyavuşgil); 18 - Eserler ve 
Şahsiyetler (Agah Sırrı Levend) ; 19 - Türk 
Halk Kitapları ·(Behçet Gönül); 20 - Köy Na
sıl Tetkik Edilir (Selahaddin Demirhan). 

Bunlardan başka ,Yeni Türk mecmuasın
da, yakında neşredilecek diye ilan edilen, fa,. 
kat neşredilip· edilmediklerini tesbit edemedi
ğimiz 3 eser daha vardır; bunlar: 1 - Türk 
Edebiyatında İstanbul (Muvaffak Benderli); 
2 - Üçüncü Seldm DevrL>ıde Halet Efendinin 
Par-is Elçiliği (Enver Ziya Karal) ; 3 - Mar
kopolonun Anadolu Seyahati (Fuad İzgi). 

Eminönü Halkevıi çok geniş ve çeşitli _ ça
lışma yapmıştır; şöyle ki: 

Haftanın iki gününde «Halk Konferans
ları» adı ile seri konferanslar düzenlenmiştir. 
Konferanslar Ünıiversite tarafından desteklen
miş ve halkın büyük ilgisini çekmiştir. Anma 
törenleri, milli günler için merasimler tertibi, 
aksatılmadan başarı ile yürütülmüştür. 

Folklor' çalışmalarına geniş yer verilmiş, 
İstanbul'da ilk defa Halk oyunları ele alına-
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rak festivaller ve gösteriler tertiplenmiş ve bu 
oyunları öğretmek için kurslar açılmıştır. 

Geniş ve zengin kitaplığı gece saat 24'e 
kadar açık tutulmuş ve özellikle Üniversiteli
lerin çok rağbet ve istifade ettiği bir yer ol
muştur. 

Temsil Şubesi sahne amatörlerine çalışma 
imkanı sağlamış, muhitin tiyatro ihtiyacını 

karşılamış, sahne eseri yazacakları teşvik et
miştir. Açtığı tiyatro kurslarından birçok genç 
yararlanmıştır. Bu kolun yetiştirdiği birçok 
eleman halen Türkiye tiyatrolarının önde ge
len sanatçıları olarak çalışmaktadırlar. 

İlk komple Bale temsili Eminönü Halke
vinin eseridir. 1942 yılında sahneye konan «Bir 
Orman Masalı» adlı eser İstanbul'da ve Anka
ra'da geniş· alaka görmüş ve Türk Bale sana
t!nın doğmasını sağlamıştır. Halkevinde yeti
şenler halen. yurdun çeşitli bölgelerinde bale 
hocası olarak va22ife görmektedirler. 

Batı müziği alanında çalışan bir salon or
kestrası ve korosu, Türk Folklor müziği ala
nında çalışan iki ayrı korosu vardı. 

Spor · dalında, bilhassa yem binası yapıl

dıktan sonra çok geniş bir çalışma göstermiş
tir. Ehliyetli hocaların idaresinde voleybol, 
basketbol, boks, güreş, aletli jimnastik, eski
r.im çalışmaları yapılmış, bilhassa üniversiteli 
gençler bu çalışmalara büyük ilgi göstermiş
lerdir. Ayrıca, kapalı salonundan kulüpler, li
seler geniş şekdlde yararlanmışlardır. 

Resim galerisi, plastik sanatla uğraşanla
ra eserlerini sergilemek imkanını vermiştir. 

Sosyal Yardım Şubesi, _ İstanbul'lu hem
şehrilerinin_ de · geniş maddi yardımlarına da - · 
yanarak muhıitindeki muhtaçlara gıiyecek, yi-• 
yecek, yakacak yardımı yapmış, Türkiye'de 
ilk defa İş ve İşÇıi Bulma Teşkilatını kurarak, 
Nuruosmaniye Camii avlusundaki binasında 

yıllarca verimli olarak çalıştırmıştır. 

Yabancı dil" (İngilizce, Fransızca, Alman•· 
ca, İtalyanca), Muhasebe, Steno, Orta ve Li
se Fen dersleri kursları devamlı olarak çalış
mış, hapishanelerde okuma yazma bilmiyenler 
için her yıl kurs yapılmıştır. 

Çok kıymetli bir çini ve para koleksiyonu 
derlenmiş, bu çalışma Halkevi kapanıncaya· 

kadar sürmüştür. 
Türkiye'yıi ziyaret eden · konferanscıla!.", 

sanatçılar daimi şekilde bu halkevinden isti-

fade etmiş, konferanslar, konserler vermiş, 

sergıiler açmışlardır. 

Klasik Batı Müziğine aid çok zengin plak 
koleksiyonundan yararlanarak izahlı müzik 
saatleri tertiplenmiş ve Batı Müziğinde gençli
ğJn bilgisi arttırılmış, hevesleri teşvik edilmiş
tir. · 

Her yıl tiyatro festivalleri tertiplenerek 
unutulmak ve kaybolmak üzere olan Meddah, 
Karagöz, Ortaoyunu ve Tuluat Tiyatroların

dan örnekler verilmiş, bu Türk sahne sanatları 
genç nesle tanıtılmıştır. 

Çok çeşitli ve verimli çalışmalara yuva 
olan bu Halkevi geniş bir gençlik ve halk top
luluğunun çalıştığı, yetiştiği, boş zamanları
nı verimlii bir şekilde kıymetlendirdiği, günde 
en az 10 saat açık olan, çalışan müstesna bir 
kültür yuvası· idi. Kapanması ile yalnız İstan
bul değil, Türkiye çok şey kaybetmiştir. 

Kemal KEÇİL 

EMİNÖNİJ MEYDANI - Zamanımızda 
eski manzarasını, hatta on yıl önceki manza
rasını tamamen kaybetmtşdir; büyük küçük, 
bir meydan çevresi vardır, Eminönü Meydanı 
çevresini kaybetmiş, bir acayib saha, geniş 

bir yolun bir par~ası haline gelmi_şclir. 
. Eminönü Meydanının yakın geçmişdeki • 

hali (1910 - 1925) üzerine aşağıdaki satırları 

merhum Ahmed Refi.k Gorbon'un bize verdiği 
notlar arasından alıyoruz: 

«Pek dar olan bu meydanın köprüye ya
kın olan köşesıinde tramvay durak yeri ve ma
kası vardı. Hemen yanı başında da atları sıs
ka, eskice kupa ve fayton kira arabaları bu
lunurdu. Gündüzleri beş kuruşa gittıikleri yer
lere akşam üstü yedi buçuk kuruş isterlerdi. 

«Meydanın Balıkpazarı köşesinde bulu
nan Valide Hanının ortasındaki kıraathane iş 

sahipleriyle muamelecilerin buluşma yerıi idi. 
Burada kahve, çay, nargile içi1ir, mermer ma
salar üzerindeki küçücük mangallardan siga
ralar yakıliızı, nargiijeni:n ateşi tazelenir, ka
mıştan yapılmış gergef gibi bir alete geçil'il-. 
miş günlük gazetelerle Serveti Fünun mecmu-_ 
ası bu aletin sapından tutularak okunurdu. Va
lide Hanında termler tüccar ve komisyoncu 
yazıhaneleri, emanetçiler ve zamanın meşhur 
diş tabibi Profesör Halid Şazi Bey merhumun 
muayenehanesi vardı. Hanın alt kat dükkan-
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larında eczahane, şekerci, arnavut ciğerci, 
bakkal ve lokanta mevcuttu. Köpryüe nazır, 
hazır elbisecf Mayer, İpekçi Kani mağazaları, 
Selanik Bonmarşesi, Şefizadenin tütüncü dük
kanı, bir fesci ve yine o sırada İngiliz malla
rı satan bir dükkan ile oyuncak ve muhtelif 
eşya satan Binbir Çeşid ma
ğazası vardı. Yenicami mer
divenleri karşısında arkaları 
köprüye dönük sekiz on ka- j 
dar dükkanda ayakkabı ve ' 
fes · satılır ve kalıplanırdı. 
Tunuslu seyyar arap fesçiler · 
de: - Fes.. fes!.. diye bağı- · 
rarak mallarını satmağa ça
lışırlardı. Şimdiki Nimet 
Ablanın dükkanının karşı

sında birkaç sene evvel is
timlak edilip yıkılan köşe ba
şındaki bina zamanın meş
hur hazır elbisecisi Stein'in rr:~'Tn...,,,,,....-,r,,..,_,.,, 

ticarethanesi idi. Yanındaki 

Emlak ve Kredi Bankası bi- ~~ 
nasında da İstanbul Bidayet ~r.u.~~"' 

olan manda arabaları bulunurdu. Gümrükten 
çıkan mallar, balyalar, sandıklar, fıçılar bu 
arabalarla Sultanhamamı, Aşirefendi Sokağı, 
Çakmakçılar Yokuşu ve Balıkpazanndaki ma-
ğazalara taşınırdı. Ayrıca sırık hamalları da 
vardı. Malın ağırlığına göre, bir sırıkla iki ha-
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Mahkemesi Mukavelat mu- ' · 
harriri yani noterinin yazı
hanesi vardı. O binanın he
men yanındaki gümrük ka
pısında zamanın kamyonları 

Eski Eminönü Meydanı ve deviı- devir kaldıl'ılan binalar 
(Kroki: Ömer Tel) 

- ıc· 

lSKElf. 

H A L Ç 

Eminönü Meydanının zamanımızda caddeleşmiş hali 
(Kroki: Hürriyet Gazetesi) 
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mal veya iki sırıkla dört hamal destur varda 
diyerek ve talimli adımlar atarak bu eşyaları 
mağazalara taşırla)rdı. Manda arabaları ayni 
zan:anda yazlığa kışlığa gidenlerin ev eşyaları
nı. da ~-irket-i Hayriyenin Sahilbend veya 
Suhulet vapurları karşı sahile geçirerek yer
lerine kadar taşır ve sağ salim teslim ederler
di. Manda arabacılarının en usta ve emniyet
lisi de pa!abıyık kıpti Yuvan idi. Eminönünden 
Beyazıd, ~•ehzadebaşı ve Aksaraya giden ara
balar Yenicami kemerinin altından geçerler
di.» (A.R. Gorbon.) 

Eski Eminönü Meydanının son durumu 
1934 Belediye Şehir Rehberinin 1 numaralı 
paftasında tesbit edilmişdir; bu plana göre ön
ce A harfi ile işaret ettiğimiz binalar kaldırı
larak Yeni Camiin ve Mısır Çarşısının önü 
açıldı; sonra B harfi ile gösterdiğimiz ya
pılar istimlak edilerek meydan büyütüldü; son
ra O harfi ile gösterdiğimiz parçalar kalkdı, 
daha sonra Eminönü - Unkapanı Bulvarı açıl
dı; daha sonra Eminönü - Sirkeci arasındaki 
Gümrük an barları (D) kaldırılarak Eminönü 
Meydanı kayboldu, geniş ve uzun bir yolun bir 
parçası haline geldi. 

Zamanımızda motorlu nakil vasıtalarının 
gaayetle çoğalması üzerine Eminönü Meydanı, 
bilhassa Yeni Cami ile Mısır Çarşısı arasının 
tek geçid olması dolayısı ile trafik bakımın
dan günün hemen her anında tıkanık duruma 
girmişdir; bu yüzdendir ki 1966 da bu mey
dan için yeni bir proje hazırlanmış, yukarıda 

·. kaydettiğimiz gibi, meydan geniş bir yolun 
bir parçası haline gelerek meydanlığını kay
betmişdir (B.: Eminönü Yaya Geçifü Köprüle
r.i). 

EMİNÖNÜ VE ASKERLER - Kara,. ha
va ve deniz eri olarak askerliğini• İstanbul'da 
yapan Anadolu delikanlılarının pazar izinlerin
de hemşehrileriyle buluşmak üzere mutlaka 
uğradıkları yerlerden biri de Eminönü, bilhas
sa Yeni Camiin arkasındaki parkdır. İstanbul'
da askerlik hatırası olarak . Eminönündeki sey
yar fotoğrafcılara ve şipşakcı fotoğrafcılara 

bir resim çekdirmek ve askerler arasında bir 
gelenek haline gelmişdir, Yeni Camiin meyda
na bakan cephesi önünde durarak arkada o 
muhteşem abide görünmek üzere bir resim ise 
hatıraların en makbulü sayı1mışdır. Unlü şair 

Behçet Kemal Çağlar Doğu Anadoluda yedek 
subaylığını yapar iken İstanbuldan gelen böy
le bir nefer mektubunun arkasında şu kıt'ayı 
gördüğünü . söylemişdir: 

Bura Eminönü iskele 
Yirmi bir yaşında geldim askere 
Gerekse devlet kor kıyametedek 
Ne izin isterim ne de tezkere 

Böyle bir mektup ilerisi için kıymetli bir 
halk şairinin müjdecisi olmayıp Behçet Kemal 
Çağlar'ın kaleminden çıkmış da olsa pek şi-

rindir, pek güzeldir. -
Meydan son tanziminden sonra meydan• 

lığını kaybederek geniş bir yolun bir parçası 
olduktan sonra bu askerciklerin toplantı yeri 
olmak şirinliğini de kaybetmiştir. 

EMİNÖNÜ YAYA GEÇİDİ KÖPRÜLE
Rİ - Eminönü Meydanının son defa olarak 
tanziminde, meydanlığını kaybederek geniş bir 
yolun bir parçası haline . gelmesinden sonra, 
yayaların bir kenarından öbür kenarına geç
mesi için yapılmış, başları merdivenli iki- bü
yük demir köprüdür; İstanbul şehrine hizmet 
yolunda 1967 de Türk Ticaret Bankası tara
fından yaptırılmışdır, bankanın asil duygusu 
tebcile değer. 

EMİN PAŞA (Y,ağlıkcızade Hacı Meh
med) - Onsekizinci asır vezirlerinden ve ü
çüncü . Sultan Osmanın sadrıazamlarından; 
1723 He 1724 arasında İstanbulda doğdu, ba
bası yağlıkcı esnafından ve büyük şehrin ta
nınmış zenginlerinden Hacı Yusuf Ağadır, bu 
zat ticaret kasdı ile Hindistana giderken ken
disine devlet tarafından da elçilik vazifesi ve
rildiği için «Hindelçisi» lakabı ile anılır, uzun 
seyahatına çıkarken oğlu Mehmed Emini de 
beraberinde götürmüşdü, Hindistandan dönüş
lerinde Mehmed Emin Sadaret Mektubculuğu 
kaleminde katiplikle devlet hizmetine girdi, 
sonra sadaret mektubcusu, reisülküttab ( dış
işleri bakanı), vezir rütbesi ile Mora· valisi, ve
kaleten kaptanı cierya, Aydın valisi oldu; pa
dişahın kızlarından Şah Sultan ile evlendi; Ni
şancı oldu (B.: Nişancı) H. 1182 = M. 1768 
Türk - Rus Harbi · yeni başlamışdı; sadrıazam 
Hamza Mahir Paşa serdarlıkla cebhede bulu
nuyordu, padişaha damad olan Yağlıkcızade 
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İstanbulda sadaret kaymakamı (sadrıazarn 
vekili) oldu, birkaç gün sonra da padişahın bir 
emri vakii ile 20 ekim 1768 de azledilen Ham
za Mahir Paşanın yerine sadrıazam ve · serdarı 
ekrem (başkumandan) oldu. Asker değildi, 

harb saİıatı bilmiyordu, malumatlı, dirayetli, 
namuslu bir vezirdi, birkaç defa istia etti, is
tifa1arı kabul edilmedi,. ağır vazifesinde mu
vaffak olamadı; devlet kapusunda ve sarayda 
ikbalini çekemeyen pek çok düşmanı vardı, 
onların da tezvirleri ile padişahın teveccüh ve 
itimadını kaybetti, nihayet 12 ağustos 1769 _ da 
azledildi; sadrıazamlığı 9 ay 23 gün sürmüş
dü; önce Dimetoka'ya sürgün edildi, fakat ar
kasından idam fermanı da gönderilerek Edir
nede idam edildi ve kesik başı İstanbula geti
rilerek Babıhümayun önünde teşhir edildi; 
böylece siyasi bir cinayetin kurbanı oldu. 

«Gülşeni Hayal» isminde farsca bir edebi 
risalesi vardır. Oğlu Mehmed Emin Bey ilmiye 
mesleğine intisab etmiş zamanının değerli ta
lik hattatlarındandır (B.: Emin Bey, Mehmed) 

EMİNPAŞA ÇEŞMESİ - «Boğaziçinde 
Kandilli'de deniz kıyısında merdivenli sokağın 
alt başındadır, muattal bir çeşmedir; teknesi 
ve ayna taşı mermerdendir, kemerinin üstün
deki kitabesi şudur: 

«Sahibül hayrat vel hasenat sadrı esbak 
merhum Divitdar Mehmed Paşa İbnül Emin el 
merhum aşçı Mehmed Paşa gaferallahü zünu
behüma ve livalideyhüma; sene 1179 (M. 
1765». 

«Divitdar Mehmed Emin Paşanin ruhi 
için yaptırılmışdır. Bu zat Damad İbrahim Pa
şaya intisab ile divitdar olmuş, ve İbrahim Pa
şanın damadı Mehrned P~şaya- darnad olarak 
sadaret kethüda.lığına kadar yükselmiş, 1163 
(M. 1749) da sadrıazam olmuşdur, azlinden 
sonra Girid Adasında Resmoya gönderilmiş, 
1166 da Mısır valisi olmuş,· ve Mısıra girdiği 
gün ölmüşdür; vekarlı, maarife aşina bir zat 
idi» (İbrahim Hilmi Tanışık, İstanbul Çeşme
.leri, II; 1945) . 

Yerine gidilip bu satırların yazıldığı sıra
daki durumu tesbit edilemedi (1968). 

EMİN SİNAN CAl\lİİ SOKAG-1 - Aynı 
adı taşıyan mahallenin ·· yollarından; Nev'iye 
Sokağı ile Gedikpaija Aka,rcası Sokağı ara.sın-

da uzanır (1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta 
2/20). Nev'iye Sokağı tarafından gelindiğine 
göre bir araba geçecek genişlikde kaba taş dö• 
şeli, menzilli bir yol olup ortasına doğru sola 
kırılır. İkişer üçer dörder katlı kagir evler ve 
a partımanlar arasından geçer, üzerinde iki 
kunduracı dükkanı vardır, «Merkez Laboratu
varı» adı ile bir de laboratuvar bulunmakta
dır; kapu numaraları 1- 23 ve 6- 20 dir. So
kağa adim veren cami (Emin Sinan Mescidi) 
bu sokağın Gedikpaşa Akarcası Sokağı ile olan 
ka vuşağı karşısında, Gedikpaşa Akarcası So
kağı üzerindedir (ağustos 1966). 

Hakkı GöKTORK 

EMİN SİNAN HAMAMI SOKAG-1 -
Eminönü ilçesinin Alemdar Nahiyesinin Emin 
Sinan Mahallesi ile aynı ilçenin Kumkapu Na
hiyesinin Mimar Kemaleddin Mahallesi yolla
rından; Mimar Kemaleddin Mahallesinde Ge
dikpaşa Oaddesi ile Emin Sinan Mahallesinde 
Piyer Loti Caddesi arasında uzanır; Pi yer Lo
ti Caddesi ile olan kavuşak noktası meydanım
sı bir açıklıkdır; Kara baba Sokağı, Gedikpa
§a Akarcası Sokağı, Silahdar Mektebi Sokağı, 
Evkaf Sokağı ile kavuşakları vardır, Pertev 
Paşa Sokağı ile dört yol ağzı yaparak kesişir 
(1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta 2/20, 
pafta 3/25). 

Piyer Loti Caddesi tarafından gelindiğine 
göre iki araba geçecek genişlikde, paket taşı 
döşeli, iki yanı yaya kaldırımlı bir yoldur; bü
yüklü küçüklü kagir ve beton evler ve apartı
manlar arasından geçer. fstanbulun meşhur 
büyük. hamamlarından Gedikpaşa Hamamı bu 
sokağın başındadır; sokağın hamam adı bu 
münasebetle konmuşdur, ayrıca Emin Sinan 
Hamamı diye bir hamam yokdur. Bir çarşı 
boyu olaiı bu sokak üzerinde 1 eczahane, 1 
tuhafiyeci; 1 radyo tamircisi, l kitabcı, 4 kun
duracı, 3 bakkal, 1 kahvehane, 1 çarşı kahve
cisi, 1 mobilyacı, 1 elektrikci, 1 muhallebici; 1 
lokanta, 1 camcı, 1 oto ve emlak alım satımcı .. 
sı, 1 kundura malzemecisi, 1 tekel bayii, 1 ter-· 
zi, 1 nalbur, 1 kasab, 1 frezeci, 1 yorgancı, 1 
sobacı, 1 hazır kunduracı, 1 mücellid, 1 buz 
dolabı tamircisi, 1 berber, 1 esva:b temizleyici, 
1 kebabcı, 1 pasta fırını, 1 pantaloncu, 1 tak
simetre tamircisi tesbit edilmişdir; mesken ve 
dükkanların kapu numaraları 1-67 ve 2-86 dır 
(ağustos 1966) Hakkı GöKTtiRK 
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EMİNSİNAl.~ l\lAHALLESİ -:- 1934 Be

lediye Şehir Rehberine göre Eminönü Kazası
nın (ilçesinin) Alemdar Nahiyesi mahallele
rinden; bu nahiyenin Molla Ali Fenari, Bin bir- ' 
direk, Küçükayasofya ve aynı ilçenin Kumka
pu Nahiyesinin Şehsüvar ve Mimar Hayred
din mahalleleri ile çevrilmişdir; sınır yolları 
şunlardır: Divan Yolu Caddesi (Molla Ali Fe
nari Mahallesi He) , Taşdirek Çeşmesi Sokağı 

ve Katib Şinan Sokağının bir kısmı (Binbirdi
rek Mahallesi ile), Katib Sinan Sokağının bir 
kısmı (Küçükayasofya Mahallesi ile), Piyer 
Loti Caddesinin bir kısmı, Kadırga Hamamı 

Sokağının bir kısmı ve Nev'iye Sokağının bir 
kısmı (Şehsüvar Mahallesi ile), Nev'iye Soka
ğının bir kısmı, Emin Sinan Hamamı Sokağı
nın bir kısmı, ve Kara Baba Sokağı (Mimar 
Hayreddin Mahallesi ile) ; mahallenin iç yol-

-!arı şunlardır: Pi yer Loti Caddesinin bir kıs
mı, Tülcü Hanı Sokağının bir kısmı, Tülcü Ha
nı çıkmazı, Cebhaneci Sokağı, Emin Sinan Ca
mii Sokağı, Gedikpaşa Akarcası Sokağı, Per
tev Paşa Sokağı, Dağhan Sokağı, Feyziye Mek
tebi Sokağı, Silahdar Mektebi Sokağı, Satır 

Sokağı, Emin Sinan Hamamı Sokağının bir 
kısmı, Gedikpaşa Camii Sokağının bir kısmı, 
Evkaf Sokağı, Doğramacı Sokağının bir kısmı 
(1934 B.Ş.R. Pafta 2/20). 

Emin Sinan Mahallesinde 1 cami (Emin 
Sinan Mescidi), 2 eski Türk çeşmesi( biri su
suz, metruk), 1 mekteb (Çemberlitaş Kız Or
ta Okulu), İstanbul Milli Eğitim Müd. Besle
me Eğitimi Bölümü, Türkiye Muallimler Birli
ği, Anıtlar Derneği İstanbul Şubesi, Köy İşle
ri Bakanlığı Yol-Su-Elektrik Genel Müdürlü-

ğü, 1 eczahane, 1 laboratuvar, 

~C.A AU)fUI.. ~R1 MA~~Q~

YE Wi f H?I L E'lt CAD!>ES.i. 
DIVA•N Vc:>-tU . "- . .. i,, 

1 ekmek fırını, 2 imalathane -
atölye, 1 garaj, 194 ev, 73 apar
tıman ve 123 dükkan vardır. 

1960 nüfu,s sayımına göre ma
halle nüfusu 1951 erkek, 1875 
kadın, cem'an 3826 idi (1967) 

Eminsinan MG.hallesi 
(1934 Belediye Şehir Rehberinden) 

Hakkı GöKT'ÜİtK 

EMİNSİNAN MESCİDİ -
Gedikpaşada adını bu mescid
den almış Eminsinan Mahalle
sinde Gedikpaşa Akarcası. So
kağındadır, mescid karşısındaki 
Sokak da Eminsinan Camii So
kağı adını taşır. Hadikatül Ce
vami şu malumatı veriyor: «Ka 
dırgalimanı kurbindedir; bani
si Fatih Sultan Mehmedin mut
fak emini olmuşdur, kabri mes
cidinin mihrab duvarı önünde 
Mustafapaşa Bağçesi denilen 
yerdedir. Minberini Ba.büssaa
de Ağası Ahmed Ağa koymuş
dur, Ahmed Ağanın kabri de 
Üsküdarda lbrahimağa Çayırı 
Mescidinin mezarlığında yol ke
narındadır. Eminsinan Mescidi
nin mahallesi vardır». Ekrem 
Hakkı Ayverdi «Fatih Devri 
Mimarisi» isimli eserinde şun
ları yazıyor: . «Fazlipaşa civa

. rında kendi namı ile anılan yo-
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kuş üstünde ( ?) , sedli bir camidir. 1310 (H. 
1312, M. 1894) zelzelesinden sonra yapılan 
Sultan Hamid tertibi tamamen yeni bir bina
dır; eski hüviyetinden bir şey kalmamışdır. 

Avlu oldukça genişdir. Banisinin kabir taşı za
yi olmuşdur; namaza açıkdır» (1953). Tahsin 
Öz de «İstanbul Camileri» isimli eserinde şun
laı~ı yazıyor: «G€dikpaşada, Eminsinan Soka
ğındadır ( ?) ; banisi Fatih Sultan Mehmedin 
mutfak emini Sinan Çelebidir. Bina zamanla 
harab olduğundan İkinci Sultan Abdülhamid 
yeni bir tarzda ihya etmişdir» (1962). 

Hadikatül Cevamide «Mustafapaşa Bağ

çesi» adı ile gösterilen yer halen bu mescidin 
avlusu halindedir; bu avlunun kapusu, Gedik• 
paşa Akarcası Sokağına. paralel olarak uza• 
nan Pertavpaşa Sokağına açılır; E.H. Ayverdi 
ile T. Özün bu mabedi kendi adını taşıyan so
kak üzerinde göstermesi zühul eseridir; Emin 
Siııan Mescidinin yeri yukarıda tarif ettiği

miz yerdir, hatta arka avlusu da alınırsa, Ge
dikpaşa Akarcası Sokağı ile Pertev Paşa So
kağı arasındadır demek çok doğru olur. 

Dört kagir duvar üzerinde kiremitli ah
şab çatı ile örtülmüş dörtgen planlı bir mes
ciddir. Son cemaat yeri yokdur, iki yan duva
rındaki iki kapusundan ibadet salınma girilir; 
her iki kapusunun önünde, üstleri kiremitli 
çatıcıklarla kapanmış birer pabuçluk vardır. 
Kapusu Gedikpaşa Akarcası Sokağına açılan 

ön avlu ile kapusu Pertevpa.şa Sokağına açılan 
arka avlu yekdiğerinden ayrılmış durumdadır, 
arka avlu çukurda kalır. 

Minare kapusu ibadet salmındadır. M~bed 
altı pencere ile aydınlatılmışdır. 1965 de ce
maatinin nakdi yardımı ile küçük bir tamir 
görmüşdür; zeminine beton dökülmüş, üstüne 
tahta kaplanmışmır. 1311 (H. 1313, M. 1895) 
de ~•crife Hanım adında bir hayır sahibi kadın 
minare duvarı yanına abdest almak için tek 
musluklu bir mermer tekne-si koymuşdur; ön 
avlud.a iki kabir vardır, biri Gedikpaşa ha
mamcısı Seyyid Mehmed Ağanın (1236, M. 
1818 - 1819) , diğeri Hafız Ebubekir Efendinin 
(1256, M. 1840) kabirleridir. 

Mescidin mihrab duvarı önüne diiş.cn arka 
avluya Pertev Paşa Sokağından girildiğine gö- · 
re sol taraf da bulunan·· kabristan ağaçlandırıl
~nı~, bir bağçe halindedir. ;Banisinin burıı,d~ 

bulunan kabrinin taşı kaybolmuşdur. Burada 
da abdest almak için iki musluklu bir taş tek
ne vardır. Ziyaretimiz tarihinde imamlığını 

Bay Hüseyin Üzer, müezzinliğini de Bay Ha
mid Yurtsever ifa etmekte idiler (1966). 

Hakkı GÖKTÜRK 

EMİN REİS (Balatlı Mehıned) - Birinci 
Cihan Harbi yıllarında Balat İskelesi kayıkcı
!ar kahyası idi;. meşhur «Yavuz Geliyor» milli 
laz türküsünün bestekarıdır (B.: Yavuz Zırh
lısı) ; .1915-1916 yıllarında yaşı yetmişi bulmuş 
gaayetle zinde ve rind bir ihtiyar idi; gençliği 
Balatın yakınında Ayvansaraydaki Loncanın 

renkli, camlı, sazlı. sözlü alemleri içinde geç
mişdi (B.: Ayvans~rayda Lonca, cild 3, say~ 
fa 1644). Yavuz Türküsü halk tarafından çok 
sevilmiş ve kısa bir zamanda İmparatorluğun 
her tarafına yayılmışdı; saray sazendelerin
den Mehmed Şevki Bey tarafından notaya 
alınmış ve bu nota ilk defa olarak Şamlı Salim 
Efendi tarafından on beş günde bir defa neş
rolunur dört sayfalık Risalei Mfısikiyenin 26 
numaralı cüzünde yayınlanmışdır; türkünün 
bu risaledeki metni şudur: 

Yavuz geliyor Yavuz denizi yara yara 
Kız seni alacağum başına vura vura 
Hop tiri ninna disuniar seni bana virsunlar 
Kaymakamın karşusunda kız oynattı disunlar 

Yavuz geUyor Yavuz da Midilli de kılavuz 
Alacatını kız seni ama bilesun da biz lazıız 
Hop tiri ninna ...... 

Ben kemençe çala.m«1.m: da cl.ayum darılur da.yum 
O kırmızı yanakdan haniya benim vayum 
Hop tiri ninna ..... . 

Balatlı Mehmed Emin Reisin bir türküsü 
daha vardır, fakat Yavuz Türküsü gibi rağ

bet görememiş, yayılamamış, notas1 da yazıla
madığından bestesi kaybolmuşdur, metni şu

dur: 

Ha benum 'bir yadm var denizlerin ejderi 
Yarim gitti sefere alamadum haberi 
Kemençenıi çalardum ben o yarin aşkuna 
Yarlm gitti sefere ha ben döndüm şaşkuna 

Ha benurri bir yarim var laz uşağı çapkundur 
Yakınışlar Odesayı dönmesi pek yakundur 
Kemençemi çalayım oynatayum uşağu 
Yarim gelir Boğazdan .. sürüyerek kuşağu: 

İhsan Hamamioğlu 
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EMİN ŞAH - 1892 ile 1895 arasında 
Mektebi Harbiye talebelerinden bir delikanlı; 
İstanbu!un çalgılı tulumbacı kahvehanelerin
de namlı manicilerden; sesi ~ir harika idi; ma
ni, semai ve destan okumada kendisine has 
bir tavrı ve edası da vardı; zan ediyorum ki, 

aslı şarklı, ve galiba Vanlı olacakdır; kendi
si de pek yakışıklı ohm bu gencin Harbiyeyi 
bitirip zabit çıkmış olabileceğini tahmin etmi
yorum. Hakkında bilgi edinemedim. 

Tulumbacılık alemindeki büyük şöhreti, 
Şehremininde Saray meydanında Pehlivanın 

~ 
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Yavuz Geliyor Türküsü 
(Yayınlanan ilk notası) 



ANSİKLOPEDİSİ ·-·5085- EMİR BUHARİ 

çalgılı kahvehanesinde bir gece içinde parlayı
vermişdi; bir ayaklı mani yarışmasında devrin 
ustalarından Üsküdarlı Katib Hakkı Beyin 
karşısına çıkmış, o zamana kadar görülmemiş 
hadisedir, çığırtkanın attığı ayaklar üzerinde 
16 beyit tamamlamış, Hakkı Bey gibi bir usta
nın karşısında mat olmamışdı (B.: Ayak, cild 
3, sayfa 1370; Çalgılı Kahvehaneler, cild 7, 
sayfa 3683). 

Ayakları atan çığırtkan kahvehanenin çı

rağı Arif adındaki delikanlı idi; yarışma şöy
ie başlamış ve devam etmişdir: 

Arif - Adam aman... «dikeni» 
Hakkı - Olur derler muhakkak her gülün 1bir dikeni 
Emin - O gül gonce ;wirime yaşatmam göz dikeni 

* Hakkı - Bıçkın şıkırdıınlara gösterme pek keseni 
Emin - Çok gördük para için aşıkını keseni 

* Hakkı - 'Üç yıl oldu o çapkın yarim beni yakalı 
Emin - Ak formada al kuşak, mintan mavi yakalı 

* Hakkı - Kömürcü güzeline dedim birkaç arka yık 
Emin - Naz ile güldü dedi çok'dan boşaldı kayık 

. * 
Hakkı - Aşk hastası hanunın lokmam arab 1bacı 
Emin - Oynaşı da muhakkak kayıkcı · arabacı · 

* . 
Hakkı - Hamamda güzellerle dolmuş bak göbektaşı 
Emin - Yad ettirir rahmetle pirim Hacı Bektaşı 

* Hakkı - Seher vakti deryadan topladım ak çakıllar 
Emin - İçinde iki mercan yarimdeki çakıllar' 

* Hakkı - Koşarlı ayakların ile şan btıldu sandık 
Em.ln -· Tulumbacım naz yeter yalvarmakdan usan

dık 

* Hakkı - Şahin başında yarin külahı var ak ke·;;e 
Emin - Saçı tütün sarısı memleketi İskeçe * . 
Hakki - Bağı hüsnünde yar.in yasak meyva kopar

mak 
Emin - Sen de payin bus eyle nalal üzüm on par• 

- mak 

* Hakin - Yalın ayak civanlar güverteyi yıkarlar 
Emin - Cümlesi çakır pençe dil hanesi yıkarlar 

* Hakkı - Bak şu delikanlıya a•ıyor zarıma zar 
Emin - Maşallah demek gerek değmesin ·ha.na 

nazar 

* Haklo. - Hak naza.rdan saklasın· adın nedir güzelim 
Emin - EırJn Şah derler bana anlı şanlı güzelim 

*' Arif - Adam aman... «arife» 

Haklçı - Şu şah1m bir hediye ister bugün arüe 
Emin - Bayramlık bir kat esva'b almak gerek Arife 

* Arif - Adam aman... «arife» 
Hakkı - Aferinler Emin Şah senin gibi arife 
Emin - Asıl aferin size erbabı mearue:. 

Vasfi· HİÇ 

EMİR BEY - Geçen asır sonlarında ya
şamış kibar evladı bir delikanlı; 1882 - 1883 
arasında kapularının hizmetinde bulunmuş 

şehbaz bir kayıkcı ile birlikde bir resminden 
başka hayatı hakkında bilgi yokdur. Bu resim 
1919 da bir tereke müzayedesinde · diğer bir 
takım resimler, levhalar ve evrak ile birlikde. 
muallim ve muharrir Muzaffer Esen tarafın

dan satın alııi.mışdır. 

Bir amatörün çekdiği anlaşılan ve kahve 
rengi gündüz kağıdına basılmış bu fotoğrafın 
arkasında kurşun kalemle:· «Emir Beyimizin 
yalıya teşrifinde mahremo razı kayıkcısı Ha
lil ile alınmış fotoğrafyasıdır 15 şaban 1300» 
yazılıdır ve bu satırlık yazının altına «Meh
med Emin» imzası atılmışdır. İmzanın altın
da da bir tarih beyti vardır ki tarih mısraı 
çok sanatlıdır: 

İsimleri resme tarih oldu bil 
«Emir Beyle kayıkcısı Laz Halil» 

1300 ( 1882 - 1883) 

. Resme ekli bir kağıdda da kayıkcının ağ
zından yazılmış şu iki kıt'a görülmüşdür: 

Velinimet zadem beyim efendim 
Kapunuzda bende olnius levendim 
Sana hizmet ile fahrü 

0

pesendim 
Götüreyim Kiğıdhine seyrine 

Ben esafil güruhundan sen kibar 
· Hizmetinle buldum amma itibar 
Gezdireyim ruyi derya cuyibar 
Götüreyim seni Göksu seyrine 

EMİR BJJHAR.İ EL-ŞEYH AHMED NAJ{. 
ŞİBENDİ - XV. asrın ikinci yarısında -ve 
XVI. asır başında yaşamış ünlü nakşi şeyhle
rinden, göbek adı Ahmeddir; İstanbul un fet
hi yılında, 1453 de Buhara.da doğmuşdur; 

Nakşibendiye ulularından Şeyh Ubeydullah 
Ahrar'a intisab etmiş, bu büyük şeyhin hali
fesi Şeyh Abdullah İlahinin halifesi olmuş.,, 
dur; ve bu şeyh İlahi ile birlikde ve pek genç 
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yaşında Türkiyeye gelmiş, bir müddet Simav
da oturmuş, oradan hacca giderek hac dönü
şünde İkinci Sultan Bayazıd tarafından İs
tan bula davet edilmiş ve padişah tarafından 
Fatih Camii yakınında kendisi için sureti mah
susada yaptırılan tekkede şeyhlik yapmaya 
başlamışdır. 

1516 da altmış üç yaşında vefat etmiş, Fa
tih civarındaki tekkesinin mescidi yanındaki 
müstakil türbesine defnedilmişdi'r; türbesinin 
penceresi üstündeki kitabede tarih beyti şu

dur: 
Can dimağın çünki bu sevda buharı kapladı 
Dil didi tarih «Ey Seyyid Buhari vah vah» 

922 (1516) . 

Hayatında iken kerametine inanılmışd~, 
son zamanlara kadar türbesi İstanbul'un şefa~ 

. . -•-~:: ~ - .r• -- . , , , , 
' '! ,\ , 

Emir Bey ve Halil 
(Fotoğrafdan S. Bozcalı eli ile) 

at dileği ile ziyaret edilir makamlarındandı. 
Bu ilnlü şeyhin aynı asrın ikinci yarısın

da yaşamış ,aynı adı ve aynı unvanı taşıyan 
diğer ünlü bir nakşi şeyhi ile karışdırmamalı
dır; o ikinci Emir Buhari Şeyh Ahmed Nak
şibendi Unkapanı civarındaki Emir Buharı 
Tekkesinde bir müstakil türbede medfundur. 

EMİR BUHARİ SOKAĞI - 1934 Beledi
ye Şehir Rehberine göre Fatih ilçesinin mer
kez nahiyesinin Hacı Üveys Mahallesi sok9=k
larından; Sarıgüzel Caddesi ile Fevzipaşa Cad
desi arasında uzanır (1934 B.Ş.R. pafta 6/89). 
Fevzipaşa Caddesi tarafından gelindiğine göre 
bir ara:ba geçecek genişlikde, paket taşı ıföşe-

1i, iki kenarı yaya kaldırımlıdır, yokuş aşağı 

hafif bir meyil ile iner; 2 - 4 katlı beton evler 
ve apartımanlar arasından geçer. İstanbul Vi

layeti Özel İdare Müdürlüğü 
Fatih Vergi Dairesi, Fatih 

Belediye Tahsil Şubesi bu so

kak üzerindedir. Belediye 
Tahsil Şubesi karşısında ye

niden inşa edilmekte ola1;_ E

mirbuhari Camii vardır; ca
miin yanındaki aralıkta ela 

Emir Buhari Türbesi ve :na

zirensi bulunmaktadır; Emir 
Buhari Türbesi karşısinda 

da İkinci Sultan Abdülha

mid'in sadrıazamlarından 

Ahmed Cevad Paşanın tür

besi vardır, bu türbenin ya

nında paşanın kız kardeşi 

Hacı Sa.re Hanım (vefatı 

1335 - 1916) , arkasında ba

bası Miralay Mustafa Azmi 
Bey (vefatı 1279 - 1862), 

anası Fatma Zehra Hanım 

(vefatı 1279) yatmaktadırlar 
(B. Cevad Paşa, Ahmed, cild 
7, sayfa 3513). Bu sokakta I 
terzi, 1 camcı, 1 kunduracı, 
1 mus1ukcu vardır. Kapu nu
maraları 1-25 ve 2-26 dır (ey
lül 1966). 

Jlakkı GÖKTÜ~ 
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EMİR BUIIARI TEKKESİ - Unkapa
nındadır, bir nakşı tekkesi olup· ayin günü per
şenbe idi; Üçüncü .Sultan }.'1urad tarafından 
Şeyh Ahmed Buharı için yaptırılmıştır. Hadi
katül Cevami bu tekkeden Haraccı Mescidi 
maddesi dolayısı ile bahseder: «. . . Haraccı 

Mescidinin karşısında Nalıncı Dedenin türbe
si, o türbeden beş ev ötede de Şeyh Ahmed 
Buharıi Nakşibendi medfundur, 994 (M. 1586) 
da vefat etmişdir, her iki türbeyi Üçüncü Sul
tan Murad yıipdırtmışdır» diyor, ve tekkeden 
bahsetmiyor. 

Tahsin Öz, bu nakşi tekkesini, içinde ce
maatle namaz kılınan bir namazgah divanha
nesi d~iayısı ile bir mescid olarak kabul etmiş 
ve İstanbul Camileri isimli eserine almışdır, 
sayın bilgin şunları yazıyor: «İlk banisi Mu
rad HI. dür. Zamanla harab olmuş, kapu ki
tabesinde belirtildiği vechile Mahmud II (H. 
1234) 1818 de ihya ettirmişdir. Mescid tekke
nin içindedir, metrukdür. Yanında sekiz köşeli 
bir plan üzerine yapılmış olan mermer cebheli 
Ahmed Buharı türbesi bulunmaktadır. Diğer 

tarafında meşhur Memi Çelebi (Nalıncı Dede) 
türbesi vardır» (1962) .. 

Burada medfun olan Emir Buharı Şeyh 
Ahmed Nakşibendi ile hicri 922 (M. 1516) da 
vefat eden ve Fatih Camii civarındaki türbe
sinde medfun olan Emir Buharı Şeyh Ahmed 
Nakşibendiyi karışdırmamalıdır. 

EMİR BUHAR! TEKKESİ VE MESCİ
Dİ - Surların dışında Otakcılar ile Edirne 
Kapusu arasında idi; Hadikatül Cevami şuma
lumatı veriyor: «Banisi Kanuni Sultan Süley
mandır; zaviye heyetinde olub (derviş) höc
releri vardır. (Bir nakşı dergahı olan bu tek
kenin) ilk şeyhi Mahmud Çelebi Efendidir, bu 
tekke ve mescidin karşısında medfundur, E
mir Buhari ~•aylı Ahmed Nakşibendinin dama
dıdır». 

Yine Hadikatül Oevaminin kaydine göre 
bu tekkede şeyhlik yapmış bazı zevat şunlar
dır: «Mahmud Efendi (Kaynatası Şeyh Ah
med Buha.ri vefat ettiğinde Fa.tihdeki derga
hın şeyhi oldu), Menteşeli Hacı Haiife, Ebu-

Emir Buhari Tekkesi 
(Resim: Nezih) 
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bekir Taki Efendi, Sefer Efendi, Hamza Efen
di, Taşçızade Mehmed Efendi, onun oğlu Mus
tafa Efendi, Mehmed Emin Efendi, Hasan 
Feyzi Efendi (ölümü 1102 M. 1690 - 1691), 
oğlu Mehmed Şeyhi Efendi (Şakaaik Zeylı mü
ellifi, ölümü 1144 M. 1731-1732), Şahkadın

zade Abdurrahman Efendi ( ölümü 1153 Ivl. 
17 40 - 17 41) . Mehmed Şeyhi Efendinin kab
ri bu tekke mescidinin minaresi dibinde olup 
kabir taşı kitabesinin yazısı meşhur hattat 
Eğrikapulu Mehmed Rasim Efendinindir». 

Evliya Çelebi bu tekkeden ve mescid için: 
«Otakcılar ile Edirnekapusu arasında Emir 
Buhari Camii ve Tekkesi vardır ki ulu asita
nedir; Mimar Sinan binasıdır» diyor. Bir Mi
mar Sinan yapısı_ olduğu hakkında Tezkiretül 
Bünyanda da kayıd vardır. 

Tahsin Öz <<İstanbul Camileri» isimli ese
rinde şunları yazıyor: «. . . Birinci Dünya Har
binde uçaksavarlar tarafından atılan bir mer~ 
miden harab olmuşdu, şimdi arsa halindedir» 
(1962). 

Bu tekke ve mescid Edirne Kapusu dışın 
da şehidlik yolunda, sağ kolda- mezarlık için
den geçen Münzevi Caddesi üzerinde idi; 1915 . 
1917 arasında hedefinden şaşmış gülle ile ha
rab olduktan sonra dört taş duvar ile mina
resi 1942 yılına kadar durmuş, o tarihde yıkı
lıp enkaazı tamamen kaldırılmışdır. 

Hakkı GÖKTÜRK 

EMiR BUHARİ TEKKESİ VE MESCİ
Dİ - Fatihde Emir Buharı Sokağında bir 
Nakşi dergahı idi, yanında aynı adı taşıyan 

rr.escid i!e beraber devrinin ünlü şeyhlerinden 
Emir Buhari unvanı ile meşhur ~•cyh Ahmed 
Nakşibendi için İkinci Sultan Bayazıd tarafın
dan yapdırılmışdı. Hadilmtül Csvami 16 höc
reli bir zaviye olduğunu kaydediyor. Ayin gü
nü cuma idi. Şeyh Buhari vefatında tekkede 
müstakil bir türbeye defnedilmiş idi. İkinci 

Sultan Abdülhamidin sadrıazamlarından Cevad 
Paşa da türbe-sini bu tekkenin avlusunda yap
dırmışdı. Tekke ile mescid zamanımızda mev
cud değild;r, yıkılmış ve arsaları da sablmış
dır, yalnız türbeler durmaktadır. 

Bu tekkede şeyhlik yapmış bazı zatler 
şunlardır: 

Emir Buharinin damadı Hoca Mahmud 
Efendi (ölümü 938, M. 1531 -1532); Mahmud 
Efendinin damadı Hoca Abdüllatif Efendi 

(ölümü 971, M. 1563-1564); Hoca Ahmed 
Sadık Efendi (cllümü 994, M. 1586); Ahmed 
Sadık Efendinin oğlu Hoca Ziyaeddin Ahmerl 
Efendi ( ölümü 1011, M. 1602 - 1603) ; Ahmed 
Sadık Efendinin kardeşi Mehmed Said Efen
dinin oğlu Hoca Fazlullah Efendi ( ölümü 1046 
M. 1636 - 1637) ; Fazlullah Efendinin oğlu Ho
ca Abdullah (ölümü 1080, M. 1669 -· 1670); 
Abdullah Efendinin oğlu Hoca Fazlullah Efen
di ölümü 1121 - 1709; onun oğlu Hoca_ Abdül· 
kerim (ölümü 1131, M. 1718-1719); Abdül
kerim Efendinin oğlu Hoca Mehmed Refi' E
fendi (ölümü 1132, M. 1719-1720); onun 
kardeşi Hoca Abdürrahman Efendi ( ölümü 
1188, M. 1774); onun oğlu Hoca Hamdullah 
Efendi (ölü:nıü 1212, M. 1797 -1798). 

Bu şeyhlerden yalnız Ahmed Sadık Efen
di ile Hamdullah Efendi tekkede defnedilmiş
lerdir. 

Hadikatül Cevamiin kaydına göre mesci
din minberini XVIl. asır sadrıazamlarından 

· Bayram Paşa koymuştur. 

Mescid Fatihde Fevzipaşa Caddesinde E
mir Buhari Sokağında idi, tekke ise mescidin 
mukaabilinde, halen Fatih Vergi Dairesinin 
bulunduğu yerde idi ;ne zaman yıkıldığını ve
ya yandığını tesbit edemedik. Mescid, Hayrat 
Derneği ve halkın yardımı ile 13 haziran 1963 
de temelinden tutularak yeniden inşaya baş

lanmışdır; yapı tamamlanmak ve ibadete açıl
mak üzere iken, her ne sebebd~n ise 1966 ağus
tosunda mühürlenmiş, inşaat durdurulmuşdur. 

Bu yeni cami -fevkaani olup kare planlıdır; 
· dört kagir duvar üzerine kiremitli ahşap çatı 

ile örtülmüşdür. İbadet salını altlı üstlü iki sı
ra pencere· ile aydınlatılmışdır;. ibadet sahnının 
ve son cemaat yerinin altında odalar olup ze
min katında abdest muslukları ve ayak yolla
rı bulunmaktadır. 

Şeyh Emir Buharinin türbesi · 1959 da ta
mir edilmişdir; kare_ planlı ve kubbeli bir kar
gir yapıdır; demir kanadlı bir kapusu ve de
mir parmaklıklı iki penceresi vardır. Türbe
nin içi iki başamak çukurda olup eski tahta 
sandukanın. yerine beton bir sanduka yapıl
mışdır '. Hadikatül Cevami türbenin penceresi 
üstünde şu ölüm tarihinin yazılı olduğunu kay
dediyor: 
- Can dimağın çünki bu sevda buharı kapladı 

Dil didi tarih «Ey Seyyid Buhari vah vah» 
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Halen bu tarih kitabesi veya levhası mev
cud değildir; 22 beyitlik bir kitabe vardır. 

Hakkı GÖKTORK 
l 

EMİR BUHARİ TEKKESİ VE MESCt; 
Dt - Ayvansarayda İvaz Efendi Camii civa
rında bir nakşi tekkesi idi. Banisi XV. asır 

sonları ile XVI' asır başlarının ünlü şeyhlerin
den Emir Buhari unvanı ile tanınmış Şeyh Ah
med Nakşibendidir (B.: Emir Buhari Şeyh 
Ahmed Nakşibendi). Hadikatül Cevami: «Bu 
mescid ve zaviye şahsi mülk olub Şeyh Ahmed 
Buharinin veresesi elinde kalmışdır» diyor ve 
bu tekkede şeyhlik yapmış zatlerin isimlerini 
şöyiece sıralıyor: 

Ş•eyh Buharinin kızının damadı Muslihud
din Efendi ( ölümü 1068, M. 1657 - 1658) ; 
onun oğlu Hüseyin Efendi _ ( ölümü 1086, M. 
1675) ; Şeyh Yusuf Efendi ( ölümü 1100, M. 
1688 -1689); Şeyh Yusufun damadı ve halifesi 
Şeyh Osman Efendi (Blümü 1137, M. 1724 -
1725) ; Karama.niza.de Şeyh Ahmed Efendi ( ölü
mü U49, M. 1736-1737); Kırımlı Şeyh Ah
med 'Efendi ( ölümü 1156, M. 17 43) ; Tokadlı 
Şayh Mehmed Emin Efendi ( ölümü 1158, M. 
1745); Şeyh Halii Efendi (ölümü 1163, M. 
1749 -1750); Halil Efendinin oğlu İbrahim_ E
fendi (bir çocuk, ölümü 1169,. M. 1755-1756); 
Şeyh Mustafa Efendi. 

Ayin günü perşenbe idi. 
Tahsin Öz, İstanbul Camileri isimli eserin

de: «Ayvansaraydaki Emir Buhari Tekkesinin 
semağhanesi mescid planında yapdırılmışdır, 

bu mescid - semağhane Vlaherna Sarayının to
nozları üzerine inşa edilmışdir; ahşab bir bi
nadır, 1261 (M. 1845) de tamir edilmişdir, za
manımızda harab bir durumdadır» diyor (1962) 

Kıymetli ve vefakar kalem arkadaşımız 

Hakkı Göktürk şu malumatı veriyor: «Eğri

kapu ile Ayvansaray arasında Dervişzade So
kağındadır, bu sokağın Ahmed Rifai Sokağ1 

ile olan kavuşağı yanındadır. Dört kagir duvar 
üzerine kiremitli ahşap çatı ile örtülmüş kare 
planlı ve fevkaani bir mescid - semahane idi; 
muhitinde «Keçici» lakabı ile anılır Fatma 
Terzioğlu adında bir kadın tarafından mesken 
olarak kullanılır iken 1962 de dış tarafından 

tutuşarak yanmışdır. Bu kadın yangını şöy- · 
lece anlatmış: - Üvey oğlumla oturuyordum, 
kızımın kızı da misafir gelmişdi, gece saat 1-2 

arası tekke dış tarafından tutuşup yanmaya 
başladı, canımızı zor kurtardık, kasden Y.akdı
lar... demişdir. 

« Yangında kadınlar mahfili nisbeten az 
zarar görmüş ve yine Fatma Terzioğlu eliyle ta
mir edilerek mesken haline konmuş, asıl mes
cid, dört yanık kagir duvar olarak kalmışdır. 

«Medhale girilince sağ tarafda bulunan 
bir kapudan ibadet salını semağhaneye geçilir; 
iki yan duvarda üçer, mihrab duvarında iki 
pencere vardır. Medhalden girilince sağ taraf
da dipde bir odacık vardır, Fatma Terzioğlu ta
rafından keçilerinin ahırı olarak kullanılıyor

du. 
«Mt!scid - tekkenin altında tonos kemerli 

bir mahzen bulunmaktadır. Mihrab duvarının 
önü tekkenin haziresidir; bu hazirenin geri
sinde şeyhlere meşruta 17 odalı ahşap konak 
1946 da yanmışdır. 

«Tekkenin 5 beyitlik bir tarih manzume
si taşıyan kitabesi yangından sonra mihrab 
önüne konmuş duruyordu; taşçı eline düşüp 
tahrib edilmeden Vakıflar Müzesine kaldırıl
ması gerekir.· 

EMİR CAMİİ - (B.: Emir Mescidi) 

EMİR ÇELEBİ (Hekimbaşı) - Onyedin
ci asrın ilk yarısında yaşamış ünlü bir hekim, 
Dördüncü Sultan Muradın hekimbaşısı; asıl 

adı Seyyid Mehmed Talibdir, Emir Çelebi di
ye anıla gelmişdir; «Enmuzeci Tıb» adında 

büyük bir eseri vardır, basılmamışdır; Türk 
tıb tarihi ile meşgul olanlar bugün için bile 
dikkat ve faydalanmaya değer bir eser oldu
ğunu söylerler ki Emir Çelebinin hekimlikde
ki kudretinin deliİidir. Uzunca bir müddet Mı- -
sır'da kalmış, bir hastahanenin baş hekimliği
ni yapmış, Dördüucü Sultan Murad tarafından 
İstanbula getirtilerek Hekimbaşı tayin edildi; 
sohbeti çok tatlı bir meclis adamı olduğu için 
de ayrıca padişahın en yakın yaranrndan bi
ri oldu. Rind meşreb adamdı, ve afiyon tirya
kisi idi; ölümü bu ibtilası yüzünden hem sui
kasd, hem de intihar şeklinde oldu. Sultan Mu
radın pek sevgili gözdesi ve mahbub silahdarı 
Bosnalı Bezirganoğlu Mustafa Paşa (B.: Mus
tafa Paşa, silahdar Bezirganoğlu) hekimlik 
taslayan bir adamını saray hekimleri arasına 
aldırtmak istemiş, Emir Çelebi başda hekim 
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gediği olmadığını söyleyerek padişahın yanın
da sonsuz nüfuz sahibi Mustafa Paşayı bir 
adamı karşısında küçük düşürmüş, dolayısı 

ile silahdar paşayı kendisine düşman yapmıştı. 
Sultan Murad Hekimbaşının bir afiyon 

tiryakisi olabileceğini sezmiş, ve bir gün: «E
fendi.. sen afiyon yer misin?» diye sormuş, 
padişahlara yalan söylememesi gerekir iken 
Emir Çelebi tiryakiliğini inkar etmişdi: Mus- -
tafa Paşa da hekimbaşının iç oğlanlarından 
birini para ile elde etmiş, Emir Çelebinin afi
yon haplarım bir altın kutuda, entarisinin 
çakşır içinde kalan cebinde sakladığını, saray
da padişah huzurunda fazla kaldığı zaman
lar, abdest bahanesi ile dışarı çıkıp afiyonunu 
yuttuğunu öğrenmişdi. Emir Çelebi çok güzel 
satranç oynardı, huzuru hümayunda da ekse
riya padişah ile satranç oynadığı zamanlar 
uzunca kalırdı. 

Hicri 1048 (Miladi 1638) de Sultan Mu
rad'ın Bağdad seferinde, ordu Nizib menzilin
de iken padişah Emir Çelebiyi satranç oyna
mak için otağı hümayuna çağırtdı, hekimbaşı 
azıcık gecikince Silahdar Mustafa Paşa fırsat 
buldu: 

- O tiryaki afiyonunu yemeden gelmez, 
ağzından kokusunu gidermek ile meşguldür!.. 
dedL 

Padişah: 

- Şu biçareye niçin iftira edersin, ondan 
ne istersin?.. deyince de öğrendiğini padişa

ha arzetti. 
Emir Çelebi huzura gelince Sultan Mu

rad: 
- Efendi.. ceblerinde ne var ise çıkar gö

reyim!... dedi. 
Altın kutu meydana çıkdı; padişah: 
- Bu nedir?.. diye sorunca bir kahbe 

oyununa geldiğini gören Emir Çelebi: 
- Islah olunmuş, zararı gitmiş afiyon 

h ulasasıdır ! .. dedi. 
Kutuda tahminen on dirhem afiyon var

dı; Sultan Murad: «Mademki zararı gitmiş, 
ye de göreyim!» emrini verdi ve hapları iki
şer üçer yutturmaya başladı. Bir an geldi, 
hekimbaşı: 

- Yeter padişahım, kuluna yazık olur, 
bu kadar şey panzehir olsa tehlikelidir!.. de
di ise de fayda etmedi, zorla on dirhem afiyo
nun hepsini yedirdi. Sonra satranç oynamaya 

başladılar. Emir Çelebi bir oyundan sonra git
mek istedi, Sultan Murad izin vermedi, zor ile 
üç oyun oynatdı, nihayet çok fenalaştığını 
fark edince çadırına dönmesine izin verdi. 
Vak'a dışarda öğrenildiği için maiyetindeki 
genç hekimler ilaç hazırlamışlar, Emir Çelebi 
perişan bir halde dönünce: 

- Bana ilaç gerekmez, silahdar paşa gi
bi bir düşmanım var iken ölüm hayatdan iyi
dir! .. demiş, bu gibi hallerde şiddetli zehir gi
bi tesir eder bir kase karlı buzlu şerbet içmiş 
ve hemen düşüp ölmüşdü (12 rebiülahir 1048, 
M. 23 ağustos 1638) . 

EMİR ÇELEBİ (Kıssahan) - Onyedinci 
asrın ilk yarısında yaşamış namlı bir meddah; 
aslı Bursalıdır, Kırım Ham Bahadır Giray ta
rafından davet edilmiş, bir yahut ıki sene ka
dar orada kalarak 1643 de Ucalı Safer Reisin 
gemisi ile İstanbula dönerken Karadenizin or
tasında müdhiş bir fırtınaya tutularak gemi
nin batması üzerine denize dökülen yolcular
dan biri olmuş, bir sandala alınmış ise de 
sandalda zatürrieden ölmüşdür. ,Aynı geminin 
yolcularından ve bahsi geçen sandalın içindeki 
kazazedelerden biri olan büyük seyyah ve mu
harririn Evliya Çelebi ölümden mucizevi kur~ 
tulmuşdur (B.: Evliya Çelebi). Emir Çelebi
nin hayatı hakkında başka kayde · rastlanmadı. 

Bibl.: Evliya Çelebi, Seyahatn~ıne, II. 

EMİR EFENDİ (Kulalı Mehmed Emin) 
Çağımızın son seçkin Ulemasından; müderris, 
dersiam, huzur dersleri muhatablarından (B.: 
Huzur Dersi; Dersiam, cild 8, sayfa 4490; Ca
mi Dersleri, cild 6, sayfa 3356); 1290 (M. 1873) 
da Kulada doğdu, ulemadan ticaretle meşgul 
Hacı Halil Efendinin oğludur, baba tarafın

dan Emir Osman Oğulları diye anılırlar. İlk 

tahsilini memleketinde yapdı, hafızı Kur'an ol
du; ·1308 (M. 1890-1891) de 18 yaşında İs·

tanbula geldi; Tophane Medresesinde oturdu 
ve Fatih Camiinde Hezargradlı Osman Efendi
nin dersine devam etti, 1316 (M. 1898) de ica
zet (diploma) aldı. İstanbul Darülfünununda 
İlahiyat Fakültesi açılınca oraya devama baş
ladı, aynı zamanda giriş imtihanını kazanarak 
Mektebi Kuzat'ın (Kadı Mekte'!:>i) ilk talebe
lerinden oldu, ve hem fakülteden hem de bu 
mektebden şehadetname ( diploma) aldı. Yine 
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imtihanla Fatih Camiine dersiam oldu. Mek
tebi Kuzata da «Mecelle>> muallimi tayin edildi, 
Darül Hilafetül Aliyye Medresesinin yüksek 
kısmında «Fıkıh» muallimliği yapdı. 1341 de 
(M. 1922) huzur dersleri muha.tab hocaları 

aras~na alındı; Dolmabağçe Sarayında son Os
manlı halifesi Abdülmecid Efendinin huzu
runda son huzur dersinde bulunmuş, ulemadan 
oldu. 

1961 de vefat etti. «Buharii Şerif» şarih
lerinden Askalani'nin «Münebbihat» isimli ri
salesi ile Hadimli Mehmed Said Efendinin 
«Eyyühel veled» risalesinin· şerhinin terceme
sini yapmışdır. Din uleması arasında makbul 
eserlerdir. 

Şevket KARAKAŞ 

EMİR EFENDİ (Şeyh) - Onaltıncı asır 
sonunda Üçüncü Sultan Murad devri şeyhle
rinden; Süleymaniye Camii vaizi idi, hangi ta
rikat şeyhlerinden olduğunu tesbit edemedik. 
Ekseriya açıklayıp anlatacağı dini ve ahlaki 
konuları kendisi seçmez, dinleyici cemaatin 
içinden verilen soru tezkirelerini cevaplandı

rırdı, bu bakımdan meclisi gaayetıe meraklı 
olur, ve pek çok adam toplanırdı; fakat, mü
verrihin tabiri ile «İstanbulun şehir oğlanları», 
İstanbul zürefası tuhaf, garib, hatta izahı ko
lay olmayan müstehcen süaller sorarlar, Emir 
Efendi o tezkireleri de okur, kızmaz,. cevablan
dırırdı. Efendinin iyi niyetinin suiistimal edil
mesi dedi kodulara sebeb olmuş, ve· Emir E
fendi birkaç defa vaaza çıkmakdan men edil
mişdi. Hayatı hakkında başka kayde rastlan
madı. 

Bibi.: Peçevili İbrahim, Tarih, II. 

EMİREFENDİ SOKAGI - Kasımpaşada 
Kadımehmedefen:di Mahallesi yollarından, Ka
dımehmed Sokağı ile Kulaksız Caddesi arasın
da uzanır (1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta 
16/188). Bir araba geçecek genişlikde, kaba
taş döşeli dik bir aralık sokakdır; bir kenarı 
mezarlık olup öbür kenarında tek katlı bir ah
şah evle ikişer katlı iki beton ev bulunuyordu; 
ve bir elektrik muhavvile merkezi vardı (1966 
eylül). 

Hakkı GÖKTÜRK 

EMİREFENDİ TEKKESİ - Kasımpaşa
da Kulaks1z semtinde, 1934 Belediye Şehir 

Rehberine göre Kadımehmedefendi Mahalle
sinde Kadımehmedefendi Sokağında, bu soka
ğın Kulaksız Caddesi ile olan kavuşak yerin
dedir. Mecmuai Tekayada ayin günü perşenbe 
olan ve ayni zamanda Haşimi Osman Efendi· 
Tekkesi adı ile anılan bir Kaadiri dergahı ola
rak kaydedilmiş, hicri 1307 (M. 1889 -1890) 
da şeyhinin Hamdi Efendi adında bir zat oldu
ğu yazılmışdır. Zamanımızda cami!') kalbedil
miş bulunuyordu. On beş yıldan beri imamlı
ğını yapan Bay Haşim İşınen'in ifadesine gö• 
re Kulaksız Camii yandıkdan sonra bu tekke
ye bir minare yapılarak cami ittihaz edilmiş
dir. 

EMİRGAı~ - İstanbul (Karadeniz) Bo
ğaz'ın Rumeli yakası köylerinden; Boyacıkö

yü ile İstinye arasındadır; adını XVII. asrın 
ilk yarısında Dördüncü Sultan Muradın ihti
sas sahibi has nedimi olan Yusuf Han ismin
deki İranlı prensin lakabından (B.: Emirgu.ne 
Yusuf Han) almışdır; bir ara bu köyün adı 
Mirgun), «Mirgün» şeklinde de söylenmişdir. 

XVIII. asır ortalarına kadar, Boğazın her 
tarafında olduğu gibi burası da ormanla kaplı 
idi. 

Fetihden XV'I. asra kadar miri, ve bütün 
güzelliği ile hali bir yer olan Emirgan, XVl. 
asrın ortasında ünlü devlet adamlarından Ni
şancı Feridun Beye (Paşaya) temlik edilmiş
di, ve bu vezirin yazhk bağçesi olmuş, «Feri
dun Bağçesi», «Feridun Paşa Bağçesi» diye 
anılmışdı (B.: Feridun Paşa); Feridun Paşa
nın burada muhtasar yazhk bir köşk, bir av 
kasrı yaptırmış olması tahmin edilebilir. 1635 

· de Revan kalesini fetheden Dördüncü Sultan 
Murad, bu kaleyi kendisine teslim eden ve ka
lender meşreb bir adam olan İranlı Yusuf Hanı 
İstanbula getirmiş, kendisine has nedim yap
mış, haşmetli efendisini yar ve ağyar gözün
den gizli meşrebince zevklerle eğlendirecek 
muhabbet yuvaları kurmak için Boğazda Fe
ridun Paşa Bağçesi ile Kağıdhanede diğer bir 
bağçeyi Yusuf Han'a vermişdi (B.: Emirgune 
Bağçesi) . İşte bu tarihden sonradır ki Boğazın 
Rumeli yakasının bu noktası Emirgıine Bağ
çesi; Mirgiin Ba.ğçesi», sadece "\l:Mirgiin, Mir
gün», ve halk ağzında gaayetle şirin bir şe

·kilde bozularak ve insana erguvan denilen la~ 
tif çiçeği hatırlatarak «Emirgan» oldu. 



EMİRGAN 

O devirde yaşamış büyük Türk yazarı 
Evliya Çelebi Boğaziçinde Emirgune Hanın 
bağçesinden bahsetmiyor, Boğaziçini tasvir 
ederken Rumeli Hisarından İstinyeye geçiyor; 
Emirgune Yusuf Hanın Kağıdhanedeki kaşa
nesi hakkında tafsilat vermektedir (B. Emir
gune Bağçesi). 

Evliya Çelebinin çağdaşı ermeni yazarı 
Eremiya Çelebi Kömürciyan ise Boğazdaki 

bağçe için «İstanbul Tarihi» isimli eserinde 
şunları yazıyor: «Baltaoğlu Limanından ileri
de Emirgün Hanın Bağçesi ve güzel köşkleri 
vardır. Buraya girsen güzelliğine hayran olur
sun. Sultan Murad Emirgün Hanı Irandan dö
nerken getirdi ve kendisine yaran yapdı. Pa
dişah onunla gece ve gündüz sohbet ederdi, 
müsahib edinmişdi. Denize çıkarlar, mehtab 
safa.si ederler, sazendelerle hanendeler karşı

larında olduğu halde kayığın kıçında oturur
lar meyinab içerlerdi». 

1640 da Dördüncü Sultan Muradın ölü
münden az sonra, onun hizmetinde çok kirli 
bir şöhreti olan Yusuf Han· (Yusuf• Paşa) idam 
edildi ve Boğaziçindeki bağçesi, kendisine bah
şedilen diğer emlak ile birlikde müsadere olun
du ve Boğazdaki bağçe sadnazam Kemanke~ 
Karamustafapaşaya verildi. Karamustafapa
şanın idamından sonra bir ·müddet metruk , 
kaldı, sonra Şeyhülislam Mirza Mustafa Efen
diye temlik edildi; bu zat 1135 (M. 1722- 1723) 
de bu yalıda öldü; yalı Mehmed Salim Efen
diye verildi, onun da 1152 (M. 1739 - 17 40) de 
ölümü üzerine miri bağçe ve yanı Şeyhülislam 
Vassaf Abdullah Efendiye verildi, ondan oğ

lu Esad Efendiye, Esad Efendiden oğlu Meh • 
med Şerif Efendiye kaldı, onun da 1192 (M. 
1778) de ölümü üzerine tekrar miriye intikal 
etti. Geçen bir asırdan fazla zaman içinde sa
hilsarayın aynı bina olarak kalmış olduğu . söy- · 
len em ez. Yandığına, yakıldığına dair de kayıd 
yokdur. 

Nihayet Birinci Sultan . Abdülhamid (pa
dişahlığı 177 4 - 1787) miri Emirgan Bağçesi

ni bir Boğaziçi köyü yapdı, araziyi parselleyip 
halka dağıttı ve burada bir büyükce cami, bir 
meydan çeşmesi ve bir çarşı hamamı yapdır
dı (B.: Emirgan Camii; Emirgan Meydan 
Çeşmesi; Emirgan Hamamı. 

Üçüncü Sultan Selim zamanında yeni ku
rulmuş olan köy süratle gelişdi. İkinci Sultan 
Mahmud zamanında 1814 - 1815 yıllan ara-
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sında tanzim edilmiş bir Bostancıbaşı Defte
rinde (B.: Bostancıbaşı Defterleri) · Emirgan 

. köyünün yalı boyu şöyle tesbit edilmişdir: 
«... aralık iskele; yanında sabık zimmet 

halifesi Mustafa Efendinin yalısı; yanında 

defterdar mektubcusu Hasan Efendinin yalısı; 
yanında sabık imaret kahyası Emin Efen dinin 
yalısı; yarımda Ebubekir Paşanın yeğeni 

İ s m a i l E f e n d i n i n yalısı yanın

da F e y z i B e y zade Mehmed Bey 
yalısı ; yanında Mirgün iskeiesi; yanında sera
pa kahveler; yanında Sultan Abdülhamid Ha
nın camii; ve mai beyzi çeşmesi; fevkinde 
nakşibendi dergahı; deniz kenarında Mirgün 
Gümrüğü; yanında Kadı Ragıb Efendi yalı

sı; yanında müderris İsmail Efendi yalısı, ya
nında Ebubekir Paşa Hemşiresinin yalısı; ya
nında Surreemini İrfanzade Arif Efendi yalı
sı; yanında Gümrükcü Osman Ağa yalısı; ya
nında Feyzi Efendi yalısı; yanında müderris 
Halim Efendi yalısı; yanında Tokmak Bur
nu ... ». 

Geçen asrın ikinci yansında Mısır Hidivi 
İsmail Paşa Emirganı imar eden simalardan 
biri olmuşdur; Eirgan sahilinin şimal kısmın-

.. da zarif köşkler yapdırmış, .arazisinin geri kıs
mındaki koruyu çok çok güzel bir park ola
rak tanzim ettirmişdir; kız ve erkek çocuk
lar için iki rüşdiye mektebi ve bir de küçük 
hastahane ya ptırmışdır ki; bu hastahane her 
nedense hizmete açılamamış, harab olan bina
sı 1912 - 1913 arasında belediyece yıkdırılmış
dır. 

İsmail Paşa Korusu ve köşkleri 1943 de 
İstanbul Belediyesi tarafından satın alınmış 
ve «Emirgan Korusu» adı ile halka bir gezi, 
dinlenme ve eğlence yeri olarak açılmışdır. 

Şerif Abdiilah (Abdullah) Paşa da mü
kellef bir ahşab yalı yaptırmışdır; bu yalının 
harem kısmı 1950 den sonra yıkdırılmışdır, ve 
hiç şüphesiz ki Boğaziçi pek kıymetli binala
rından birini kaybetmişdir. Bir sed üstünde 
bulunan selamlık kısJl!.ı ise, Emirgune Hanım 
adına bağlanan hatıralar taşımaktadır, gaa
yetle harab ve bakımsız, hamdolsun ki dur
maktadır (B. : Abdullah Paşa Yalısı, Şerifler 
Yalısı, cild 1, Sayfa 51). 

Aşağıdaki notları Birinci Cihan Harbin
den az önce, 1914 yılında Şirketi Hayriye ta
rafından yayınlanmış «Boğaziçi» isimli eser
den alıyoruz: 
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«Suyu boldur; müteaddid çeşmeleri var
dır, en büyük çeşmesi iskele başında cami 
önündeki çeşmedir. Kanlıkavak adı He tanın

mış menba suyu da köyün yarım saat tutar 
cenubi garbisinde Hacıosman Bayaiiındadır. 

Bir ibtidai mektebi, iki rüşdiyesi vardır. Şir
keti Hayri Vıapurlarının Emirgan iskelesin
den günlük hasılatİ ortalama 427 kuruşdur, 
günlük yerli .yolcu sayısı 30.0, misafir yolcusu 
80 kişidir.» 

Zamanımızın mülki taksimatında Emir
gan, İstanbul Vilayetinin Sarıyer Kazasının 

Yeniköy Nahiyesine bağlı bir köy - muhtar
lıkdır; resmi işleri Baltalimanı, Boyacıköyü 

ve Reşidpaşa Mahallesiyle birlikde tek muh
tar tarafından çevrilir (B. Baltalimanı, cild 4, 
sayfa 2076; Boyacıköyü, cild 6; sayfa 3030). 
Bir ara, 1933 - 1934 de Emirgan ile Boyacıkö
yü birleştirilmiş ve « Uluköy» adı verilmişdi; 

bu isim halk tarafından benimsenmedi ve unu
tuldu, terkedildi. 

1934 Belediye Şehir Rehberine göre Emir
ganın sokakları şunlardır : 

Deniz kenarında Boyacıköy - Emirgan 
Yolu (Boğazın Rumeli yakasında yalı boyu 
ama yolun buradan geçen parçasının adı), Va
pur İskelesi karşısında Şirket Geçidi, Sarraf · 
Sokağı (Boyacıköyü ile müşterek), Kestane 
Sokağı (Boyacıköyü ile müşterek), Emirgan 
Mektebi. Soka~, Doğru Muvakkit Caddesi, 
Emirgan Hamamı Sokağı, Emirgan Çeşmesi 

Sokağı, Sığırcık Sokağı, Tekke Meydanı So
kağı, EmirgS:n Koru Sokağı, Emirgan · Bostan 
Sokağı (1934 B.Ş.R. Pafta 22/Emirgan). 

Emirganda 1 camii (Emirgan Camii), 2 
okul (Emirgan İlk Okulu, Emirgan Orta 
Okulu), 1 tekke (Emirgan Kaadiri Tekkesi), 
1 muvakkithane, 4 çeşme (Birinci Sultan Ab
dülhamid meydan çeşmesi, çeşme sokağında 

kitabesiz bir çeşme, cami avlusunda bir çeş

me, Berna.gül Kalfanın şadırvan - çeşmesi), 

2 park - koru (Belediyeye geçmiş Hidiv İs
mail Paşa koruları, umuma açık Emirgan Ko
rusu), 3 köşk (Koru içinde belediyeye geçmiş 
Hidiv İsmail Paşa köşkleri : Beyaz Köşk, 
Saı;-ı Köşk, Penbe Köşk), 3 yalı (Ş,arif Abdul
lah Paşa yalısının tarihi selamlığı, Adanalı 

milyoner merhum Hacı Ömerin modern yapı 
beton yalısı, Orgeneral Fahreddin Altayın 

modern yapı beton yalısı, 1 polis karakolu, 

1 P.T.T. şubesi, Milli Güvenlik Akademisini 
bitirenler Cemiyeti lokali, Türk Donanma Ce
miyeti Sarıyer Şubesi, 1 spor kulübü (Emir
gan Gençlik S.K.), 6 gazino restoran (Riza 
Kafeterya, Derya Restoran, Çamaltı Gazino
su, Mehtab Gazinosu, Emirgan Restoran, Ab
dullah Lokantası), 1 Otel (Koru Otel), 115 
ev, 99 apartıman, bunlardan 73 daireli 21 blok 
aparbman Değirmentepe mevkiinde İstinye 
Doku sigorta işçi meskenleri olarak yapılmış
dır). 

1965 sayımına göre muhtarlık nüfusu 
(Emirgan, Boyacıköyü, R€şidpaşa ,Mahallesi 
ve Baltali:manı) 3800 kadın, 3072 erkek, 
cem'an 6872 kişidir. 1966 da mahalle muhtar
lığında jandarma yüzbaşılığından müstafi bay 
.Riza Yalım bulunuyordu. 

Hakkı GÖKTÜRK 

EMİRGAN CAMİİ - Hadikatül Cevami 
şu malumatı veriyor : «... Birinci Sultan Ab
dülhamid Emirganın bir köy olmasını ferman 
etti (B. : Emirgan); burada bir camii şerif 

ve bir hamam ve dükkanlar ve saire ile küçük 
bir köy kurulmuş, sonra Üçüncü Sultan Se
lim zamanında daha ziyade şereflenip büyü
müş; bu camiin mahallesi vardır .. ». 

Tahsin Öz «İstanbul Camileri» isimli ese
rinde (1965) şunları yazıyor : «Emirgan İs

kelesindedir. Birinci Sultan Abdülhamid tara
fından hicri 1196 (M. 1781-1782) de yaptı
rılmıştır. Camiin Türkce kapu kitabesinde : 

Didi tarihi ifan.amın kemine hendesi Tevfik 
« Yapıldı rrı:abedi nev Hak .ide ecrü sevab ihsan» 

(1196) 

«Duvarları kagir, çatısı ahşabdır; mina
.resi kagir ve tek şerefelidir. Büyük bir hün
kar dairesi, çeşme, muvakkithane ve mektebi 
vardır». 

Müverrih Cevdet Paşa Emirgan Camiinin 
yapılışını hicri 1194 (M. 1780) yılı vak'aları 

ar~sında şöyle kaydediyor : <<Mirgünoğlu Sa
hilhanesi civarında bir camii şerif binasına 

iradei seniye teallfık etmekle derhal vaz'ı esas 
olunup sekiz on ay zarfında hitam bulmuşdur. 
Padişahı enam hazretlerinin ol ca.yi ferahfe
zaya bu vechile rağbeti meşhud olicak refte 
refte fırın ve hamam ve değirmen ve dükkan
lar ve yollar yapılarak az vakit zarfında ma'
mur olmuşdur». 

Kıble kapusunun kitabesinde camiin Bi-
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rinci Sultan Abdülhamid tarafından Mehmed 
adında ölen bir oğlunun ve bu şehzadenin ana
sı Hüma.şah kadının ruhlarını şad eylemek 
için yaptırıldığı kaydedilmişdir. 

Deniz tarafındaki avlu kapusunun üstün
de diğer bir kitabede camiin H. 1254 (M. 1838) 
yılında İkinci Sultan Mahmud tarafından ta
mir ettirildiği yazılıdır. 

Camiin avlusunda su teknesi 1322 (1904) 
de, Mısır valisi Mehmed Ali Paşanın haremi 
Mumtaz Kadının kalfası Rengigül Hanımın 

hayır eseridir. 

Camiin karşısında, meydancığın deniz ta
rafındaki ucunda bulunan muvakkithane çok 
sonra, H. 1260 (M. 1844) senesinde Abdül
mecid tarafından yaptırılmışdır. 

Ei\lİRGAN CİNAYETİ - Türk sinema
cılarının ve Türk sinema filmi yapıcılarının en 
eskilerinden 75 yaşında Halil Kamil Bey 17 
Nisan 1968 gecesi Emirgandaki villasında, 
28 yaşındaki uşağ·ı Karaburunlu Arif Kork
maz tarafından başı balta ile parçaianmak 
suretiyle öldürülmüştür .. Cinayeti işledikden 
sonra efendisinin otomobili ile kaçan kaatil 
arabayı 'Paksim Belediye gazinosunun önün
de bırakmış, hanımına : «Kocanızı öldürdüm, 
özür dilerim» diye telefon etmişdir; iki gün 
sonrada, cinayet gecesi çaldığı bir altın ma
dalyonu Kapalı Çarşıda satarken yakalanmış
dır. 

Yaşlı ve zengin maktul filmcinin _ kendi 
dairesinde yatıracak kadar yakinı olmuş genç 
uşağın ifadesine göre cinayetin sebebi, Arif'in 
vak'adan bir ay kadar önce kendi köylüsü gü
zel bir kız ile nişanlanması, nişan miinasebeti 
ile efendisine 1500 lira borçlanması, nişan

dan sonra efendisinin mutad hizmetinde ih
malkarlığı, Halil Kamilin de bu parayı öde
mesi ~çin genç adamı tazyik etmesi, Arifin 
alışdığı muhabbetli muameleyi değiştirip uşa
ğına hakaaretamiz söyler söylemeye başlama
sıdır. Kaatil genç polise verdiği ilk ifadesinde 
şunları söylemiştir : 

- Borcumu ödeyemeyince beni örice tah
kir sonra da eşi Remziye Hanımla münasebet 
kurmakla itham etti. Kendisini her seferinde 
aşağıdan alıp teskine çalıştım; cinayet gecesi 
evde kimse yoktu, beni odasına çağırıp-· ala -
cağını istedi ve «Sen haı:ırndan yüz buluyor-

sun ve paramı vermiyorsun, eğer çabuk para 
kazanmak istiyorsan, nişanlına mini etek giy
dirip sokağa salıver, bak nasıl zengin olur
sun» dedi; nişanlım için sarf edilen bu sözler, 
beni çileden çıkarmıştı, aşağı inip baltayı al
dım ve tekrar geri geldim, , yatağında yatı

yordu, başına rastgele indirdim .. 
Bu satırların yazıldığı sırada cinayetin 

adli safhası henüz başlamamışdı. 
Bibl. : Günün gazeteleri. 

EMİRGAN ÇESMESİ - (B. : Emirgan 
Meydan Çeşmesi) 

EMİRGAN ÇEŞMESİ SOKAG-1 - Boğa
ziçinin .Rumeli yakasında Emirgan köyünün 
sokaklarından; Emirgan Koru Sokağı ile Doğ
ru Muvakkit caddesi arasında uzanır iki dir
sekli bir sokakdır; Enıirgan Tekke Meydanı 

ve Sığırcık sokak'ları ile kavuşakları vardır 

(1934 B.~•.R. Pafta 22/Ernirgan). Doğru Mu-,. 
vakkit Caddesi tarafından_ gelindiğine göre 
bir araba geçecek genişlikde ve kabataş dö
şeli bir yol olarak başlar; 1 - 3 katlı ahşap 

ve beton.,. bir kaç ev arasından geçer, ve so
kağa adını veren üstü kiremit örtülü· taş haz
neli kitabesiz bir çeşme görülür. Sağ kolda 
Adanalı milyoner Hacı Ömer'in bağçeli mükel
lef modern köşkü vardır, fakat bu sokak .üze
rındeki bağçenin arka kapusudur, asıl kapu, 
gaayet büyük ve mamur olan bağçenin deniz 
tarafında, Boyacıköy - Ernirgan yolu üstünde
dir. Bu malikanenin şimal kenarından dar ve 
isimsiz toprak bir yol ile yalı boyundaki ana.
yolda otobüs durağı önüne inilir; Çeşme So
kağı da o noktadan öte dar ve dik toprak yol 
olarak devam ,ederek, sola bir dirsekle kıvn
lır ve Emirgan Koru Sokağına kavuşur_ (Ma
yıs 1966) 

Hakkı GÖKTÜ'RK 

EMİRGAN ÇİLEK TARLALARI - Bo
ğaziçinin Rumeli yakasında Emirgan köyü
nün çilek yemişi asırlar boyunca bir şöhret 
olmuşdu; toz penbe renginde, lezzeti ve bil
hassa çok güzel kokusu ile meşhurdu; köyün 
kırlığı, Hacıosman Bayırına doğru · çilek tar
laları ile kaplıydı. Zamanımızda eser, nişan 
kalrnamışdır. 

EMİRGAN GENÇUK SPOR KULOBV 
-- 1949 da Kemal Dalgıç, Todori Hocis ve 
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Hüseyin Sakaoğlu isimli kimselerin himm~ti 
i_le kurulmuşdur; futbolcu1arının forma !ren
gi vişne çürüğü - kavun içi'dir; sahası Balta
limanındadır. Önceleri bir mahalle takımı ola
rak çalışıldı, 1950 -1951 de dördüncü küme
de oynadı, ve büyük gayret göstererek bu 
kümede şampiyon oldu, üçüncü kümeye geç
di; 1951-1952 de de kümesinin şampiyonu 

olarak ikinci amatör kümeye yükseldi. 1952-
1953 de bu kümede kuvvetli rakiblerle karşı
laşdı, ancak ikinci olabildi, fakat 1953 - 1954 
de yine küme birinciliği elde etti ve birinci 
kümeye girdi, ve 1960 yılına kadar birinci 
amatör kümede oynadı; bir kaç defa «Centil
menlik Kupası» kazandı. 1960 - 1961 de idare 

· hey'eti değişi~liği Emirgan takımını zayıf dü
şürdü ve 1964 - 1965 yılında üçüncü kümeye 
kadar düşdü. 1965 - 196~ faaliyet yılında tek
rar yükselmek için yeni bir hamle yapmış bu
lunuyordu.· 

Galatasaray ve Emniyet Kulüplerinde oy
nayan Bülent Varol, Galata Kulübünde oyna
yan ve antrenorlük yapan Hüseyin Sakaoğlu 
~Emirgan Kulübünün kuruculatından) ,_ Fe .. 
nerbağçe ve Beykoz kulüblerinde oynayan İs
mail Alemdaroğlu ve Galatasarayda. oynayan 
gene milli takım oyuncusu Rahmi Kıyıcı 

Emirgan Gençlik Spor Kulübünden yetişmiş

lerdir. 

Hakkı GÖKTORK 

EMİRGAN HAMAMI -:-- Boğaziçinin Ru
meli yakasında Emirganda adını taşıyan çık

maz sokakda idi (B.: Emirgan Hamamı So
kağı) . Emirgan miri bir malikane iken bir köy 
haline sokulduğu sırada bir büyük cami ve 
meydan ~eşmesi !ile birlikte Birinci Sultan 
Abdülhamit tarafından yapdınlmışdı. Halen 
mevcud değildir. 

Büyük bir hamadı. «Taksim Suyu» deni
len ve zamanımızda İstinye sırtlarında kaybol
muş suyu vardı, ayrıca bağçesinde iki büyük 
kuyudan da istifade edilmekte idi. 1887 de 
Sabah Gazete~inde bu hamam hakkında şöy
le bir satış ilanı görülmüşdür : «4000 zira bağ
çe . içinde ikişer odalı iki menzilhanesi ~ olan 
ve iki masura suyu olan 18 kurnalı Emirgan
da bir bab yekta hamamın 4/5 hissesi satı
lıkdır». 

~it?~?:~._:-·~,. . 
1949 yılında yıktırılmışdır ve yerine iki 

katlı bir apartıman yaptırılmışdır. 
. Hakkı GöKTÜRK 

EMİRGAN HAMAMI SOKAĞI - Boğa
ziçinin Rumeli yakasında Emirgan köyünün 
-sokaklarından, Doğru Muvakkit Caddesi üze
rinde bir çıkmaz sokakdır (1934 B.Ş.R. Pafta 
22/ Emirgan) . Bir araba geçebilecek geniş

likde paket taşı döşeli, sağa doğru kavisli dik 
bir yoldur; üzerinde ahşab ve .betoiı dokuz 
kadar ev vardır; zamanımızda mevcud olma
yan Emirgan Hamamı bu sokakda idi (Mayıs 
1966). 

Hakkı GÖKTÜRK 

EMİRGAN İLK OKULU - Boğaziçinin 
Rumeli yakasında Emirgan köyünde, Emir
gan Mektebi ile Safsaf Sokağı kavuşağı köşe
sindedir; Mekteb Sokağına göre sed üstü bir 
avlu içinde iki katlı kagir bir binadır, ki bu 
bina 1873 de Mısır Hidivi İsmail Paşa tarafın
dan Erkek Rüşdiyesi olarak yaptırılmışdı 
(B. : Emirgan Rüşdiyesi). 1914 de Emirgan 
Nümfme Mektebi olmuş, 1921 de İsmail Paşa'
nın kerimesinin adına nisbetle «Prenses Fatma 
Nümü.ne Mektebi» ismini almış, 1928 de adı 
«29. Karma İlk Okul», ve ilk okullardan nu
maralar kaldırıldığında «Emirgan İlk Okulu» 
olmuşdur. 

Halen bu okul binası eski ve harab oldu
ğundan ve öğrenciyi alamadığından 400 met
re kadar ilerde koru içinde bir milyon liraya 
mal olan üç katlı, on dershaneli yeni beton 
bir bina yaptırılmış ve 1964 - 1965 ders yılın
da öğretime açılmışdır. Eski ve yeni binaları 
ile Emirgan İlk Okulu 15 dershaneli oiup ·nor
mal öğretim yapılmaktadır. 

Okul Aile Birliği ve Okul Koruma Derne
ğinin çok faydalı sosyal çalışmaları görül
müşdür; · 150 fakir çocuk dernekce beslenip 
_giydirilmektedir; ayrıca bütün öğrenciler bes .. 
lenme eğitimine tabi tutulmuşdur; Milli Eği
tim Müdürlüğü tarafından temin edilen erzak 
ile çocuklara boğaça, börek, pasta, kurabiye 
yapılmaktadır; yıllardan beri talebe velileri 
tarafından kesilen kurbanların etleri ve okul 
mutfağına verile gelmektedir; okul mutfağıiı
da aşcı olarak Okul Aile Birliğinin üyeleri 
olan hanımlar çalışmaktadır; Okul Derneğinin 
_himmeti ile 1965 - 1966 ders yılında yemekha-
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neye yedi bin lira değerinde 20 masa, 100 is
kemle temin edilmişdir; · bin lira ile de sınıf 
kitablıkfarı yapılmışdır. Okula ayrıca bir si
nema ve epidiyaskop makinası alınmışdır. 

Okulun bir dönümlük bağçesinde ziraat 
ile ilgili tecrübeler yapılmaktadır; çocuklarda 
hayvan sevgisini arttırmak için bir de kuşhft.
ne yapılmışdır; burada kanarya, güvercin, 
tavşan beslenmektedir. Bir de akvariyum var
dır. 

Spor faaliyeti arasında temiz bir voleybol 
sahası yapılmış, ping pong masaları kurul
muşdur. Bale, müzik, İngilizce kursları var
dır. 1000 cildlik kitabı olan ve geçen zaman 
büyüyen bir kitablığı vardır; kitablıkdan ve
liler de faydalanmaktadır. 

Yavru Kurd izci teşkilatı da vardır. 

Emirgan İlk Okulundan 1930 - 1966 ara
sında geçen otuzaltı yıl içinde 840 oğlan · ve 
697 kız, cem'an 1537 çocuk ilk okul diploması 
almişdır. 

1965 - 1966 ders yılında 1065 ogrencısı 
ve 17 öğretmeni vardı; 1958 den beri de okul 
müdürlüğünde Bay Kemal Ünsal bulunmakta 
idi ki okulun ğelişmesinde çok kıymetli him
metleri kayde değer bir maarifcidir. 

Hakkı GÖKTÜRK 

ElUİRGAN RORU SOKAG-I - Boğaziçi
nin Rumeli yakasında Emirgan köyünün so
kaklarından; Emirgan Mektebi Sokağı ile 
Emirgan Tekke Meydanı Sokağı arasında 

uzanır; Emirgan Çeşmesi Sokağı ile ka.vuşağı 
vardır (1934 B.Ş.R. Pafta 22/Emirgan). Emir
gan Tekke Meydanı Sokağı tarafından geliw
diğine göre bir araba geçecek genişlikde ka
bataş döşeli dik, sağa doğru kavisli bir yol 
olarak başlar; Emirgan Korusu Parkının ka
p usu bu sokak üstündedir, koru kapusunun 
önünden sola doğru sert bir dirsekle kırılır, 
tekrar sağ·a bir dirsek ve meydanımsı bir 
açıklıkda Emirgan Mektebi Sokağına bağla
nır (Mayıs 1966). 

Hakkı GÖKTÜRK 

ElV"lİRGAN KORUSU - Boğaziçinin en 
meşhur korularından biridir. Kadimden beri. 
miriye aid olan bu koru Sultan Abdülaziz ta-. 
rafından Mısır Hidivi İsmail Paşaya veril
mişdir; koru İsmail Paşa veresesinden Satvet 
Lütfi Tozan_ tarafınran satın alınmış ve bir 

müddet sonra bu zat tarafından da D. Lütfi 
Kırdarın İstanbul Valiliği ve Belediye Reisliği 
zamanında İstanbul Belediyesine satılmışdır. 

Belediyece halkın faydalanmasına açılan 

koruya 50 kuruş ücretle girilir; isteyen aileler 
yemekleri ile de gelebilirler. Koruda sünger 
taklidi dondurma taşla yapılmış büyük bir 
havuz vardır; asfalt yollar ·tanzim edilmiş

dir; içinde Beyaz Köşk, Penbe Köşk, Sarı Köşk 
isimleri ile anılır üç köşk vardır. Be.kci- - koru
cusu 65 kişidir, bunlar için de 20 kadar ioj
man yaptınlmışdır. · 1936 yılından beri koru
culuk yapan Mehmet Topcu'nun verdiği ma
lum.ata göre koru 500 dekar büyüklüğünde 

olup korudaki ağaç çeşidleri şunlardır : Çam, 
selvi çamı, köknar çamı, kristal çamı, İzmir 
söğüdü, salkım söğüd, kestane, at kestanesi, 
meşe, dişbudak, ıhlamur, pırnal, meyva ağaç
ları (Mustafabey armudu, kış armudu, erik, 
mürdüm ·eriği, kiraz, ayva, şeftali,. Trabzon 
hurması, ceviz); çiçek olarak çeşidi gül ağaç
ları, leylak, akasya; ve süs bitkisi olarak püs
kül sazı (1966). 

Hakkı GÖKTÜRK 

EMİRGAN KORUSU CİNAYETİ ~ Fai-
- li mechul kalmış esrarengiz Cİ:llayetlerden; ~3 
Ocak 1965 de korunun alt kısmında sık bö
ğürtlen çalıları kaplu bir çukurda Şişii Etfal 
Hastahanesi Hehşiresi Okulu. öğrencilerinden 
19 yaşında İlkay Borucu adındabir kızın ce
sedi bulunmuşdur. Bu kız, cesedin bulunduğu 
tarihden dokuz gün önce bir gece saat 2 de 
sırtında -bir gecelik ile okuldan kaçmış, zabı

taca aranmakda idi. Eyubda oturan fakir bir 
ailenin kızı idi, aldığı 250 lira aylığın yüz lira
sını annesi ile küçük kardeşine vermekde idi. 
Uzun boylu, vücudu atlet yapılı kızın cesedi 
üzerinde siyah deri bir manto, naylon çorab
lar, süed mokasen pabuç, kısa kollu bir süe
ter, bir gecelik gömleği bulunuyordu, kolun
daki «Nacar» marka saati 13,35 de durmuş
du. Cinayet en geç 48 saat içinde işlenmiş 
olacakdı; zabıta, İlkay'in başka bir yerde öl
dürülerek korudaki bu çukura atıldığı kanaa
tina vardı. Ancak, siyah baş örtüsü dikenle
re takılarak yırtılmış, deri mantosunun üç_ 
düğmes~_ zorlanarak koparılmış, papuçları 
ayaklarından çıkmış, biri cesedinin altında, 
öbürü ayağından az · uzakda, siyah eldivenle
rin bir teki cebinde, öbür teki de çalılara takılı 
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bulunmuşdur; cebindeki küçük çantasından 

da 5 kuruş çık!llışdır. İlkay'ın iki gün iki ge
ceyi kimlerin yanında geçirdiği, üzeriııdeki 

şeyleri kimden bulup· giydiği tesbit edilemedi. 
Burhaneddin OLK.ER 

EMİitGAN MEKTEBİ SOKAGI - Boğa
ziçinin Rumeli yakasında Emirgan köyünün 
sokaklarından; Emirgan Bostanı Sokağı ile 
Doğru Muvakkit Caddesi arasında köyün en 
uzun yoludur; Yunus Ağa Sokağı, Kestane So
kağ-ı, Safsaf Sokağı ve Emirgan Koru Soka
ğı ile kavl).şakları · vardır (1934 B.Ş.R. Pafta 
22/Emirgan) ._ Doğru Muvakkit Caddesi tara
fından gelindiğine göre, bir araba geçebilecek 
genişlikde ve paket taşı döşeli olarak başlar, 

Saf'saf Sokağı ile olan kavuşağından sonra 
sağa doğru kıvrılır ve bir asfalt yol olur; sağ 
tarafı ulu çınar ağaçları ile gölgelenmiş, çoğu 

ikişer katlı eski ahşab evler ve ikişer üçer 
katlı yeni beton yapı evler arasından geçer, 
sola doğru bir kavis çizerek hafifce dikleşir; 
bu kısmında Uçar katlı beton apartımanlar gö
rülür; tekrar sağa bir· kavis çizer ve köyün 
gerisindeki kırlığa çıkar, sağ kolda düz ve sol 
kolda yüksek çayırlar arasından geçer, sağa 

sola kavisler çizer ve Emirgan Bostanı So
kağına kavuşur; ki bu Emirgari Bostanı So
kağının devamı, İstinyeye doğru uzanan as~alt 
bir yoldur. Ernirgan İlk ve Orta Okullarının 
avluları bu sokak üzerindedir. Sokağın Doğru 
Muvakkit Caddesi tarafındaki başlangıcında 

1 tekel bayii, 1 kırtasiyeci, 1 börekci, 1 bakkal, 
1 demirci dükkanı· vardır (Mayıs 1966). 

Hakkı GÖKTÜRK 

_ EMİRGAN MEYDAN ÇEŞMESİ 
Emirganda Emirgan Camii önündeki meydan
cıkda, büyük· çınarlar altında, sekiz cebheli, 
geniş saçaklı, kubbeli bir meydan çeşmesidir; 
Birinci Sultan Abdülhamid tarafından Emir
gan Bağ·çesi bir boğaz köyü olarak kurulur 
iken cami ve bir hamam ile birlikde yapdı
rılmışdır; sekiz cephesinde, yüzünde mütena
zır olarak dört çeşme vardır. Bütün cepheleri 
mermer kaplı olup TUrk barok üslübünde ka
bartmalarla tezyin edilmişdir. İstanbuhjn abi
devi sanat eserlerinden çok güzel bir çeşıncdir. 

Birinci Sultan Abdülhamid bu m3ydan 
çeşmesini zevcelerinden Hüma.şah Kadın ile 
oğlu Şehzade Mehmedin nıhlarını şad E)tme~ 

için onların adına yaptırmışdı, bu bakımdan 
çeşmeye «Hüma.şah Kadın ve Şehzade Meh
med Çeşmesi» adı da verilebilir. Sekiz beyitlik 
tarih manzumesi, iki beyit bir çeşmenin üze
ı: ine gelmek üzere yazılmışdır, metni şudur : 

Giizi de menbai cuyı ata seı-çeşmei ihsan 
Seh.abı atıfet zilli zı.ı.!Ui Hallki Zül-men 

Şehinşahı cihan Abcli.Uhamid Ham adaletkar 
Olur vasfı cemilinde zebanı naüka elken 

Bine, etti bu zi'oo çeşmeşarı mu· bahşiiyı 
Akıttı ab~ 11ii.lıı ta ola gencidei mahzen 

Beferm,ım. Hüda şehzadesi Sultan Melımedle 
Hümaşiih Vali.de kadın çün etti cenneti mesken 

. Hibe etti bu çeşme ecrini anlara cami'veş 
Ola ervahı şadü cennet olan kuşei medfen 

Safayı kalb ile Hak Padişahı eyleyip daim 
Kederden olalar şelızadeganü duhterran eymen 

Bu ziba. 'cesmenin her katrei ahi hesabınca 
Vire bari a Hüdii. rôzi cezada ecri müstahSen 

Zebanı lfilesi atşa.na der tar)hini Tevfik 
<<Muhammed aşkına ma iç ·su bu nev aym safiden» 

1197 (M. 1783) 
Çeşmenin diğer dört cephesine : 
1 - Padişahın turasının iki yanına «Ba

rekallah», «Maşaallah»; 2 - «Ve sakaahüm 
rabbühüm şeraben tahfıra» ayeti; 3 - Rabbe
na inne min ledünke rahmeten ve heyyilena 
emrina reşeden» ayeti; 4 - «Aynen .fiha tü
semma selsebila ve minel mai ki.illeşey'in hay» 
ayeti yazılmışdır. 

· Yazılar devrin büyük hattatı Yesari Meh
med Esad Efendinindir. 

Çeşmenin suyu vaktile Taksim bendlerin~ 
den geliyordu. Taksim suyunun Bahçeköyden 
yükselen galerisi şehre doğru yol alırken, 

Şişli• Büyükdere şosası üzerinde M.asla.k mev
kiinden ayrılan Boyacıköy - EmirgB.n kolu 
Emirgana kadar iner ve bu arada bir çok çeş
melerle beraber bu çeymeyi de beslerdi. Halen 
Emirgan Meydan Çeşmesinin Taksim suyu ke
siimiş, çeşmeye Kanlıka vak rnenh8, suyu ve
rilmiş bulunuyordu. 

Mevkiinin letafeti çeşmenin güzelliğine 
ayrıca bir revnalı: vermiıJdir. 

Dr. Sadi Nazım NİRVEN 

EMİRGAN ORTA OKULU --- Boğaziçinin 
Rumeli yakasında Emirgan Köyünde, Emir-
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gan Mt;ktebi Sokağı ile Kestane Sokağı kavu
şağı köşesindedir; sed üstü bir avlu içinde 
üç katlı kagir bir binadır, 1874 de Mısır Hi
divi İsmail Paşa ta~afından Leyli Kız Rüşdi
yesi olarak yaptırılmışdır (B. : Emirgan Rüş
düyesi). Yatılı kısmı gereği gibi. rağbet gör
mediğinden 1914 yılma kadar devam etmiş ve 
bu tarihde eşyası ile birlikde Bebekdeki Sa
int - Gabriel Fransız okuluna nakledilmişdir; 
ki bu arada Hidiv İsmail Paşa tarafından 
okula hediye edilen bir kuyruklu piyano da gö
türülmüşdür, ve gaflet anlaşıldığı zaman geri 
alınamamışdır. 

Okul binasının altında 14 metre boyunda, 
4 metre eninde ve 4 metre derinlikde ve içinde 
kaynağı bulunan taş ve tuğla ile yapılmış bir 
ayazma - sarnıç vardır, itfaiyece tescil. edil
mişdir. 

1914 de Kız Rüşdiyesi Bebekdeki Fransız 
Okuluna nakledilince bu bina da Emirgan Er
kek Rüşdiyesine verilmiş, 1928 de «28. Karma 
İlk Okul» olmuş, 1936 da da Emirgan Orta 
Okuluna çevrilmişdir. Karma olan Emirgan 
Orta Okulu altı dershaneli olup çift öğretim 
yapılmaktadır. 1965 - 1966 öğretim yılında 

4 76 öğrencisi, ücretli ve maaşlı 22 öğretmeni 
vardı. 1937 - 1965 arasında· geçen 28 yıl için
de 1810 çocuğa orta okul diploması verilmiş
dir. Okulda 1 laboratuvar, 2 iş atölyesi, 4049 
ciltlik bir kitablık, ayrıca sınıf kitablıkları, 1 
konferans salonu (kitablıkla müşterek) var
dır. Okul Aile Birliği ve Okul Koruma Derne
ğ'l. tarafından 80 yoksul öğrenciye giyim ve ki
tab yardımında bulunulmuş, okul için de önem
ii ders araçları temin edilmişdir. _ 1966 da okul 
müdürlüğünde Bay Muammer Balta bulunu• 
yordu.· 

Hakkı . GÖKTÜRK 

EMiRGAN TEKKESİ _,. Boğaziçinin Ru
meli yakasında Emirgan Köyünde bir kaadiri 
derga.hı idi, ayin günü Cuma idi, \Kavaf Hü- -
seyin Efendi Tekkesi» de denilirdi. Emirgan
da Tekke Meydanı Sokağı adında bir sokak 
var ise de Emirganın yerlisi Bay Zeki Ata
mer'in rivayetine göre bu tekke Emirgan. Çeş
mesi Sokağında idi; harem ve selamlıklı iki 
katlı ve sekiz odalı ahşab bir bina idi; aynca 
iki meşru.tası vardı ki hakim bir yüksek mev
kide bulunan bu binalardan Boğazın hariku.:. 
la.de latif bir manzarası görülUrdii; tekkelerin 

kapatılmasından sonra kayıtsızlık yüzünden 
har-ab olup yıkıldılar; tekkeden iz, nişan kal
madı. Yalnız meşru.talardan biri, mesken ola
rak durmakta idi. 

Hakkı GÖKTÜRK 

EMİRGAN TEKKE MEYDANI SOI{AĞI 
Boğaziçinde Rumeli yakasında Emirgan 

Köyünün sokaklarından; Doğru Muvakkit Cad
desi ile· Emirgan Çeşme Sokağı arasındadır; 

Doğru Muvakkit Caddesinde olan başı yük
sekde olup kenarı demir parmaklıkla çevrili 
on iki adımlık kabataş döşeli daracık bir yol 
şeklinde başlar, soİıra sola bir dirsekle kıvrı
lır, bir araba geçecek genişlikde kabataş dö
şeli dik bir yol olur ve bir meydancığa çıkar. 
Sokağa adını veren tekke, rivayete göre Emir
gan Çeşmesi Sokağında idi (B. : Emirgan Tek
kesi). Üzerindeki ahşap ve yarı kagir ve beton 
evlerin kapu numaraları 1 - 11 ve 2 - 10 idi 
(Mayıs 1966). 

E:MİRGÜNE HAN 
Emirgône) 

Hakkı GÖKTÜR!{ 

(B.: Yusuf Paşa, 

EMİRGONEOĞLU BAĞÇESİ VE YALISI 
- Zamanımizda Boğaziçinde Emirgan denilen 
köyün yeri ; miri erazi · ve korolardan iken 
XVII. yüzyılın ilk yarısında Dördüncü Sultan 
Murad tarafından gaayetle makbul gözdesi 
ve nedimi İranlı bir prens olan Emirgı'.'ine Yu
suf Paşaya (Yahud Yusuf Han) verilmişdi. 

Aslında mamur ve çok çok güzel bir yer iken 
Yusuf Paşa da bir yalı yaptırmiş ve bu yaiı

yı arkasındaki koru ile birlikde efendisi ve
linimeti Dördüncü Sultan Muradın · mahbub
larla kurulan içki meclis~eri alemkrine tahsis 
etmişdi. O zamandan sonra «Emfrgfmeoğlu 

Bağçesi» adı ile anılmaya başlanmış, bu isim 
de her zaman ile halk ağzında «Emirgan» 
olmuşdur (B. : Emirgan; Yusuf Parıa, Emir
gfıne; Murad IV., Sultan). 

EMİRGONEOĞLU BAĞÇESİ, I{ASR~ VE 
HAI\-IAMI - XVII. yüzyılın ilk yarısında Dör~ 
düncü ·Sultan Murad tarafından gaayetle mak• 
bul gözdesi ve nedimi İranlı bir prens olan 
Emirgune Yusuf Paşaya verilmiş İstanbulda 
Kağıdhane vadisinde bir çiftlilc - malikane
dir. Aslında çok güzel bir yer olan burasını 
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bu prenses paşa ayrıca imar etmiş, efendisi ve
linimeti· Dördüncü Sultan Muradın mahbub
larla kurulan içki meclisleri alemlerine tahsis 
etmişdi. O devdn adamı Evliya Çelebi İstan
bul civarındaki mesirelerden bahsederken, 
şunları yazıyor : 

«... Cümle binası acem ·tarzıdır, dört du
varı billurdan bir de hamamı vardır; bu ha
mam gül gülistan içinde olup bülbüllerin yu
valarında yavrµlarını besledikleri hamamın 

içinden temaşa edilir; bu bağın dışında binler
ce ulu ağaçlar vardır ki gölgelerinde cümle 
aşıklar cilvelenir .. :». 

Sultan İbrahimin saltanatının hemen ba
şında Yusuf. Paşanın idamı üzerine bu malika
ne padişahlara mahsus emlak arasına katıldı. 
Billur Hamam kaydına Evliyadan gayri bir 
metinde rastlanmadı (B. : Yusuf Paşa, Emir
güne; Emirgan). 

EMİRHAN SOKAĞI - Beşiktaşda Di
kilitaş Mahallesinin yollarından; Ihlamurda 
Fuiyaderesi Sokağından başlayarak Dikilitaş 

Mahallesinin göbeğinde geniş bir kavis çizen 
uzun bir yoldur; Karakış Sokağı, Dikilitaş 

Camii Meydanı, Aşık Kerem Sokağı, Bestegar 
Sokağı, Yenigelin Sokağ1, Zerde Sokağı ile 
kavuşakları vardır (1934 Belediye Şehir Reh
beri, Pafta 20/191). Fulyaderesi Sokağı tara
fından gelindiğine göre, bir araba geçecek ge
nişlikde paket taşı döşeli dik bir yokuş olarak 
başlar; sonra asfalt yol olur, sağa sola kavis
ler çizerek Dikili.taş Camii• Meydanı kavuşa
ğmda düzlüğ·e çıkar; yine kavisler çizerek ye
n\ açılmış olan Barbaros Bulvarına bağlanır. 

Yolun sağ tarafında diklikde çemenli yamaç
lar, sol tarafında çukur bostanlar görülür. 
Kagir ve beton evler, beton apartımanlar ara
f?ndan geçer. Dikilitaş Caıriii Meydanı kavuşa
ğmda MiEetsuyu Çeşmesi denilen bir çeşme 
vardır, kitabe taşında şu yazılıdır : 

Hayat yaşar bu sudan 
Hüda e:ti bize ihsan 

1925 

Yolun sonlarına doğru bir çeşmeye daha 
rastlanır. Bu uzun yolda 1 ekmek fırını, 3 ber
ber, 1 sobacı, 3 bakkal, 4 kahvehane, 1 kasab, 
1 muhallebici, 1 demirci, 1 -sinema vardır. Di
kilitaş Gençlik Kulübü de • bu yol üstündedir. 
Barbaros Bulvarı ile olan kavuşağı köşesinde 

Darbhanenin yeni binası ile Dikilitaş otobüs 
durağı bulunmaktadır. Kapu numaraları 1 - 175 
ve 2 - 74 idi (Ekim 1966). 

Hakkı GöKTÜRK 

EMİR HOCA SOKAGI - Bayazıd'da 
Mollahusrev Mahallesi sokaklarından, Taştek
neler Sokağı ile Kayserili Ahmed Paşa Soka
ğı arasındadır (1934 Belediye Şehir Rehberi, 
Pafta 4/49). Bir araba geçecek genişlikde ka
ba taş döşeli bir yoldur;- ·hafif bir kavis çize
rek 2 - 3 katlı ahşap ve kagir evler arasından 
geçer, kapu numaraları 1 - 11 ve 2 - 12 dir. 
'Iaştekneler Sokağı ile olan kavuşağının sol 
başında, bir bağçe duvarında adak -mµmları 
yakılmak için yapılmış bir höcre görülür; ma
hallesi ağzında dolaşan rivayete göre Emir 
Hocanın makaamı imiş; bir kabir nişanı, ızı 
yokdur; şu kadar sene bir gece burada bir ışı
ğın parladığı görülmüş ve hemen duvar içine 

. bir yer yapılıp adak mumları yakılmaya baş
lamış (Aralık 1966). 

Hakkı GÖKTÜRK 

EMİRİ ABUR - (B.: Miri. Ahur) 

EMİRİ ALEM - (B.: Miri Alem) 

EMİR İMAM MESCİDİ - Hadikatül Ce-
vami şu malumatı veriyor : «Fındıklı kurbin
dedir, banisi Seyyid Yahya Efendidir, kabri 
bilinmiyor, mahallesi vardır». Tahsin Öz «İs
tanbul Camileri» isimli eserinde şunları yazı
yor: « ... Kitabesine göre 1299 (M. 1881) de 
Behram Ağa tecdid ettirmişdir. Kadro harici
dir» (1965). 

EMİRLER CAMİİ - (B.: Emir Mes
cidi) 

EMİRLER ÇEŞMESİ SOKAĞI - Sa
matyada Sancakdar Hayreddin Mahallesi yol
larından, İzci Türk Sokağı ile Marmara Cad
desi arasında uzanır; Kader Sokağı ile kavu
şağı vardır (1934 Belediye Şehir Rehberi, Paf
ta 11/56). Bir araba geçecek genişlikde, kaba 
taş döşeli, yer yer bozularak toprak yol haline 
gelmişdir; ikişerüçer katlı ahşab ve beton ev
ler arasından geçer, kapu numaraları 1 - 35 ve 
2 - 2~ içli (Arç1.lık 1966). 

Hakkı GÖKTÜR!\ 
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EMİRLER ÇIKMAZI - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Cerrahpaşada Kasabba
şı Sokağı üzerine bir çıkmaz sokakdır (1934 
B.Ş.R. Pafta 11/53); yerine gidilip bu satırla
rın yazıldığı sıradaki durumu tesbit edilemedi 
(1968, Haziran). 

EMİRLER HANI - İstanbul ve bilhas
sa vatanımız olan Üskiidarın hanları bildiğim 
bu hanı pek tahattur edemiyorum; tüccar ve 
bekar hanlarından olmayub zamanımızın -otel
leri gibi bir misafirhane o~duğunu tahmin edes 
rim, zıra birer ortadan kalkarak yerlerini 
oteller almış olan Sirkeci hanlarının hepsi mi
safirhane idi. Sirkeci otelleri «Trabzon Ote
li», «Aydın Oteli», «M:ana.otır Oteli« gibi Ana
dolu ve Rumeliden şehir isimleri taşırlar, kasıd 
ve taraflardan gelenleri müşteri olarak bel
beylemek, peglemekdir. Bu Emirler Hanının 

Türkistan taraflarından gelenlerin in~ikleri bir 
menzil olduğunu zan iderim. Han odalarında
ki huzuru bazı kimseler otellerde bulamaz, 
ayrıca han odası otel kadar masrafh da değil
diı', çoğu derviş meşreb Türkistanlılar da böy
ledir, İstanbulun misafirhane hanları ortadan 
kalkdıkca tekkelere sığınmayı otellere tercih 
ettiler. Üsküdarlı Aşık Razi, Sirkecide Emir
ler Han'ında Acem İsmail adında bir tönbe
kici - tütüncünün yanında çalışır Aka Ali adın-. 
da bir gencin medhi şanında bir manzume yaz
mışdır ki şudur : 

Esmerlerin clil'beri, dilberlerin serveti 
Hemedım ya Şirazdan gelmiş clirler püseri 
Saçlı mürahfk civan, turrei işüfteye 

Henüz vunnannş mikras İstanbulwı berberi 

Güzel ayaklar yalun, şahin başı papaklı 
Mesfüne 11\gahiyle talan eyleyor aklı• 
rn s.iyenpiiş civam kabe misali varub 
Tavaf iden. uşşakı, kasem Hüd·aya haklı 

lUenzili Sirkecide meshur Emil'ler Hanı 
l\iükahJhıal gözlü ahou'd İsmiilin dükkanı 
l\'lurad ne lazım inkar tema.şayi cemaldir 
Behaneı:fiir iştira tönbekiyi dühıinı 

İkna eyledik hele üs:aziyle civanı 
Yadigan riizigar olsun hüsn ile anı 
Yapdı bir tasvirini ressam Torna Efendi 
Hem dahi nakşeyledi Şirü hurşid nişanı 

Geysfiyi gümrıihının uşşakına her teli 
Zenciri cünun oldu cümle alem bilmeli 

Çıkdı Kırklar -söyledi tarihini şöhretini 
«Tönbekici acemde çırakdır Aka Ali» 

1338 - 40 == 1298 ( M. 1881) 

Bu manzumeye göre Sirkecideki Emirler 
Hanı 1881 den sonra yıkılmış, kaldırılmış ola
cakdır. Muhtemeldir ki bu hanın yerine zama
nımızda görülen Sirkeci Palas adındaki iş hanı 
yapılmış olacakdır. Zira o sokak el'an Emir
lerhanı Sokağı adını taşır. Bu sokağın Sirkeci 
Garı karşısındaki başı Ankara caddesinin alt 

· kısmındadır, caddenin Gar tarafı da açık, bir 
meydancık halindedir. Razinin kaydettiği ta
rihde Ankara Caddesinin bu alt kısmı Aziziye 
Caddesi adını taşımaktadır, Meşrutiyetde de 
Sirkeci Caddesi oldu, zamanımızdaki kadar ge
niş ğedildi, Gar tarafından Emirler Camii 
adında bir camı vardı, camiin yanında da bü
yük bir kömür deposu vardı; büyük bir bina
dan kalmış dört duvarla çevrili bir yerdi, Emir
ler Hanının cami yanında bu deponun yerin
de bulunmuş olması da uzakca bir ihtimal
dir. 

Razi Aka Alinip Torna Efendi tarafından 
yapılmış yağlı boya resmi bir İranlıya beş al
tına sattıg\ı.ıı;. pişmanbkla anlatırdı, evrakJ 
metrukesi arasından o resmin fotoğrafla çek
dirilmiş bir sureti çıkmışdır ki onun bir ke
narına da şu kıt'ayı yazmışdır : 

Peşimi.mm peşimaruın peşiman 

Sattığuru,, bu tasviri dilberi 
N er de Akam, nerde dükkan, nerde han 
Ham, çökdü apardılar püseri 

Vasıf HİÇ 

EMİRLER HANI SOKAÖI - Eminönü 
!içesinin Merkez Nahiyesinin Şeyh Mehmed 
ıCeylaııi Mahalleleri Sokaklarından; Ankara 
Caddesi'nin alt kısmı ile Eski Düyunu Umu
miye Sokağı arasında uzanır (1934 Belediye 
[\ıhir Rehberi, Pafta 1/1; Sirkeci Garının kar
şısı). Bir araba geçecek genişlikde, paket taşı 
döşeiidir, iki kenarı yaya kaldırımlı aralık so
kakdır. Bu sokakda Sirkeci Palas Ha!].ı, Trab
zon - Erzurum Oteli, Ankara Hanı, 5. Vakıf 
Hanın arka yüzü, Güven -İzmir Nakliyat An
barı, Oto Çelik İdhalat - İhracat Şirketi, Nu
ri Yazıcq İdhalat- İhracat Yazıhanesi, Van -
Muş Anbarı, 1 tuhafiyeci; 2 lastik mağazası, 
1 kösele mağazası vardır. Kapu numaraları 
1 - 17 ve 2 - 16 dır. Sokağa adını veren eski 
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handan en küçük bir iz kalmamışdır (Aralık 

1966). 
Hakkı GÖKTÜRK 

El\'lİRLER TEKIIBSİ _,;; 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Silivri kapusu Caddesi 
üzerinde, bu caddenin Yediemirler Çeşmesi 

Sokağı olan kavuşağı köşesindedir. Mecmuai 
Tekaya'da ayin günü Cumartesi olan bir şa~ 
bani tekkesi olarak gösterilmiş ve hicri 1307 
(M. 1889 - 1890) de şeyhinin Seyyid Seyfullah 
Efendi olduğu kaydedilmişdir. Gaayet ile geniş 
bir avlu içinde iki kath, yedi odalı ahşab bir 
binadır. Bir haziresi vardı,r; hazirede yeşile 

boyanmış demir parmaklıkla çevrilmiş bir so
fada Şeyh Seyfullah Efendi oğlu Şeyh Cüneyd 
Efendinin kabirleri bulunmaktadır; Seyfullah 
Ef endi'nin kabir taşında bir tarih göremedik, 
oğlu Cüneyd Efendinin taşında vefat tarihi 
hicri 1013 (M. 1604 -1605) dir; bu Seyfullah 
Efendinin tekkenin banisi olduğunu zan ediyo
ruz. 

Hakkı GöKTÜRK 
ı 

EMİR l\lESCİDİ - Sirkecide idi; Hadi
katül Cevami şu malumatı veriyor: «Banisi 
Emir Hoca Seyyid Mustafa Efendidir, Şum

nuda vefat etmiş ve orada yapdırdığı camiin 
haziresine defnedilmişdir; minberini 1181 (M. 
1767-1768) de vefat eden Defterdar Avni 
Mehmed Efendi koymuşdur». 

Taş minareli, dört kagir duvar üzerine ki
remitli ahşab çatı ile örtülü bir mescid idi; za
manımızın o civarda bir şöhret olan Konya 
Lezzet Lokantasının hemen tam karşısında ve 
Sirkeci Garının pek yakınında idi; halk ağzın
da «Emirler Camii» yahud «Sirkeci Camii» de 
denilirdi. Araba Vapurları İskelesine giden 
cadde_ genişletilirken yıktırılmış, yeri yola 
alınmışdır. 

Bibl. : Hadikatül Cevanı, I; T. Öz, İstanbul Cami
leri; Necib Bey hatırası. 

. ..... ~:--~:w--~~· :.:7:t.: >~~~rt~ } 
EMİUNAME SOKAĞI - 1934 Belediye 

Şehir Rehberine göre Eminönü İlçesinin Mer
kez Nahiyesinin Şeyh Mehmed Geylanı Ma
hallesi yol!arından, Reşadiye Caddesi ile Mi
mar Kemaleddin Sokağı arasında olup Yalı 

köşkü Caddesi ile dört yol ağzı yaparak ke
sişir (1934 B.Ş.R. Pafta 1/1). Paket taşı dö
şeli, bir araba geçecek genişlikde bir sokakdır. 

Adı geçen rehberin paftasında tüm açık yol gö
rünen bu sokağın Reşadiye Caddesindeki ba
şına bir bina inşa edilmiş olup bu caddeye olan 
başı kapanmış, sokağın Reşadiye - Yalıköşkü 
Caddesi arasındaki kısmı bir çıkmaz sokak ol
muşd ur. (Aralık 1966) 

Hakkı GÖKTÜRK 

EMİR NEVRUZ SOKAĞI - Beyoğlu İl
çesinin Merkez Nahiyesinin Asmalı Mescid 
Mahallesi yollarından; 1934 · Belediye Şehir 
Rehberine göre İstiklal Caddesi ile Meşruti

yet Caddesi arasında uzanır; Olivohanı Geçi
di ve Hacopulohani Geçidi ile birer isimsiz ara
lık solrakla bağlanmişdır. (1934 B.Ş.R. Pafta 
14/138). Biraraba geçecek genişlikde, paket 
taşı üstüne asfalt dökülmüş yer yer bozuk bir 
sokakdır; bir çarşı boyu olup şu dükkanları 

tesbit edilmişdir : 2 Manifaturacı, 1 kadın ş~p
kacısı, 1 kadın berberi, 1 gömlekci, 1 mobilya
cı, 1 çiçekci, 1 kürkcü, 1 gayrimüslüm cenaze 
levazımatcısı (Angelidis), ı kaciın çantacısı, 1 
işlemeci, 1 düğün levazımat.cısı, 1 kumaşcı, 3 
tuhafiyeci, 1 kapalı dükkan. (Şahat 1967) 

Hakkı GÖKTÜRK 

EMİROĞLU (Selma) - (B. : Selma 
Emiroğul) 

EMİR PERVANE SOKAĞI - Samatya
da Davutpaşa Mahallesi yollarından, Çavuşza
de Camii Sokağı ile Çardaklı Hamam Sokağı 
arasında dirsekli bir sokakdır, Tarhane Mek
tebi Sokağı ile kavuşağı vardır (1934 B.Ş.R. 

Pafta 11/55). Bir araba geçebilecek genişlik
de, kaba taş döşeli bir yoldur; üzerinde dükkan 
olarak tek bir bakkal vardır; ikişer katlı 

ahşab ve yarı kagir evler arasından geçer 
(1966). 

Hakkı GÖKTÜRK 

EMİRŞAH SOKAĞI - 1934 Belediye Şe
hir Rehberine göre Büyük Kapalı Çarşının so
kaklarından; Feraceciler Sokağı ile Fescilet 
Caddesi arasında uzanır (1934 B.Ş.R.; metin 
dışı büyük Çarşı paftası) . 

EMLAK CADDESİ - Taksimde Harbiye 
Mahallesinin sokaklarıdan; Vali Konağı Cad
desi ile Bronz Sokağı arasında uzanır·; Altın 
Sokağı, Teşvikiye Bostanı Sokağı, Gümüş So-
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kağı, Banknot Sokağı ve Atiye Sokağı ile ka
vuşakları vardır (1934 Belediye Şehir Rehberi, 
Pafta 19/171). Vali Konağı Caddesi tarafından 
gelindiğine göre üç araba geçerek genişlikde, 

paket taşı döşeli ve yokuş aşağı meyilli bir yol 
olarak başlar, sonra düzleşir, daha sonra as
falt yol olur. 5 - 8 katlı yüksek beton apartı
manlar arasından geçer. 1934 rehberinde 

Bronz Sokağın biter gösterilmiş olan bu yol, 
tesbit edemediğimiz bir tarihde, yeni açılıp 

eklenen bir yol ile eski Maçka Kışlası arkası
na kadar uzatılmışdır. Bu yeni ilave kısım da 
asfalt olup sol tarafında yüksekde bağçeli 
apartımanlar vardır, sağ tarafı ağaçlandırıl

mış bir trotuvardır. Eskiden tophanede Nus
retiye Camii önündeki Hamidiye Çeşm881 de 
buraya nakledilmişdir. 

Emlak Caddesi üreri1Jde . Nişantaşı Dis
panseri, Kızılay Derneği Ş,ubes.i, yeni açılan kı
sımda da Çekoslavakya Konsoloshanesi bu
lunmaktadır. 1 eczahane, 1 döşemeci, 2 bak
kal, 2 manav, 1 kasab, 1 berber, 1 mobilya -
dekorasyon mağazası, 2 elbise temizleme mü
essesesi şubesi, 1 emlakci, 1 sucu V3rdır. Ka
pu numaraları 1 - 65 ve 4 - 50 dir (Haziran 
1966). 

Hakkı GÖKTÜRK 

EMLAK KREDİ BANKASI - (B.: Tür
kiye Emlak Kredi Bankası). 

EMLER (Selma) - Kadm yüksek mi
marlarımızdan; bilhassa eski eserler ve tarihi 
anıdların . bakımları, takviyeleri ve restoras
yonları üzerinde ihtisas tahsili yapmışdır; 

1920 de Bigada doğdu, Doktor Ahmed Cemil 
Emler i'.e Lütfiye Emlerin kızıdır; baba taraf, 
Rumelilidir, Dr. A. Cemil Emler Fatih dersi
amlarmdan Fiiibeli Hafız Hüseyin Hüsnü 
Et'endinin oğludur. 

S. Emler İstai:ıbulda 15. ilk okulda oku
du, orta tahsilini İstanbul Cumhuriyet Kız Li-• 
sesinde yapdı, 1944 de İstanbul GU.zel Sanat
lar Akademisinin Mimarlık Bölümünden dip
lom::ı.: a '.dı; meslek.hayatına aynı yıl içinde An
karada Milli Eğitim Bakanlığında mesleki ve 
teknik öğretim müsteşarlığı yapı işleri mü
dürlüğünde bir vazife ile başladı; burada altı 
yıl çalışarak muhtelif vilayetlerde yapılacak 

erkek ve kız sanat okulları, yapı usta okulla
rının avan projelerini hazırladı. 1948 de Lo-

zanda toplanan milletler arası Mimarlar Birliği 
kongresine katıldı. 1951 de M. Eğitim Bakan
lığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü
ği,ine geçdi, ve Topkapı Sarayı Müzesinde gö
revlendirildi; o tarihden bu yana Topkapı Sa
rayı binalarının restorasyon işlerinde çalışdı ; 
keşiflerini hazırladığı ve restorasyonlarında 

kontrol mimarlığını yapdığı binaların belli 
başlıları şunlardır : Hekimbaşı Kulesi, Üçün
cü Sultan Osman Köşkü, Üçüncü Sultan Selim 
Dairesi, Valide Sultan DiUresi, Valide Sultan 
Hamamı, Hünkar Hamamı, Kubbealtı, Orta 
Kapu, su yolları, sarnıçlar. Restorasyon işleri
nin yanında bu büyük müzenin kimya.hane, 
tarihi kumaşlar ve elbiseler deposu gibi yeni 
binalar inşa etti. Ayni müze müdürlüğü 

ne bağlı Rumeli Hisarının restorasyon keşfini 
ve restorasyonun kontrollüğünü yapdı; 1957 
de Bakanlık tarafından Parise, ihtisas tah
sili için yollandı, Rumeli Hisarının restorasyo-

. nu başka mimarlar tarafından tamamlandı; 

Parisde Güzel Sanatlar Milli Yüksek Okulun, 
da (Ecole Nationale Supe'rienre des Beaııx 

Arts) iki sene kaldı, ayrıca Sorbonne'da arke
aloji ve Paris Üniversitesinde şehircilir dersie-

Selma Emler 
(Resim: S. Bozcalı) 
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rine devam etti; gösterdiği başarılar üzerinde 
Prof. A. Chauvel ile Yüksek Mimar A. Gui.
ton'un, ve Rumeli Hisarı restorasyonundaki 
başarısı üzerine Prof. A. Gabriel'in yazılı tak
dirnam€lerine mazhar oldu (B. : Gabriel, Al
bert). 1959 da Milli Eğitim Bakanlığı tarafın
dan eski eserler ve anıtlar restorasyonu konu
sunda M:adridde toplanacak olan bir kongreye 
delege olarak tayin edildi ve Parisden Madri
de gitti; oradan İstanbul'a dönerek Topkapı 
Sarayı Müzesindeki görevine dşvam etti; 1963 
de Venedikde toplanan Türk Sanatları Kong
resine de Milli Eğitim Bakanlığını temsileıı 

katıldı; bu kongrede Topkapu Sarayı resto
rasyonları üzerine projeksiyonla bir tebliğde 

buiundu, aynı konuda bir de fotoğraf sergisi 
tertipledi; bu konuyu 1964 de yine Venedikde 
toplanan Eski Eserler ve Anıtlar Mimar ve 
Teknisyenleri Milletlerarası Kongresinde renk
li bir film olarak takdim etti. 

Selma Emler bu satırların yazıldığı sıra

da M. Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müze
ler Genel Müdürlüğü İstanbul Rölöve ve Anıd
lar Bürosu Şefliğinde mutahassıs yüksek mi
mar olarak bulunuyordu (1968). 

, Erdem YÜCEL 

EMMEK - Argo; her. hangi bir vesile 
ile _yaklaşdığı kimseden gördüğü işin, hizmetin 
karşılığının kat kat üstünde uzun zaman fay
dalanmak; yaklaşdığı paralı kimseyi şantaj 
yapmadan kurnazlık ve munislikle uzun zaman. 
istismar; misal : 

- Senin Kargılı görünmüyor.. memleke
tine r;ô gitti? ... 

- Buralara düşmez, o şimdi apiko .. so
kakdan izmarit toplayan oğlan harman içiyor! .. 

- Amerikada milyor amcasından mifas 
mı yidi yoksa? .. 

- Bir kalın (zengin) buldu, emiyor, de
nize düşen kızını kurtarmışdı iki sene önce, 
iki günde bir fabrikaya gidiyor, babacığım di
ye numaraa'mı yapıyor, zaten dilli oğlandır, 

yüz yüz em papeli kıvırıyor .. 

EMMETULUMBA SOKAGI - 1934 Be
lediye Şehir Rehberine göre Fatihde Hamami 
Muhiddin Mahallesirıde Yazıcı Camii Sokağı 

ile Kalpakcı Çeşmesi Sokağı arasında bir ara
lık sokakdır (1934 B.Ş.R Pafta .8/107); ye
rine gidilip şu satırların yazıldığı sıradaki du-

rumu tesbit edilemedi (Haziran 1968). 

E..l\lNABAD - Üçüncü Sultan Ahmed 
devrinde (Lale Devrinde) Salıpazarında yeni 
yapılmış bir sahilsarayın adı; bir kaç ay için
de tamamlanmış ahşab bir bina olan Emna
bad hakkında Raşid Tarihinin altıncı cildinde 
hicri 1137 vekaayii arasında şunlar yazılıdır : 

«Kara İbrahim Paşanın yeğeni Osman 
Beyin vefatında miriye olan borcu karşılığı 

Tophanede Salıpazarı denilen yerdeki yalıs, 

musadere edilmişdi; mevkiinin güzelliği ve İs
tanbula yakınlığı padişah tarafından beğeni

lince Salıpazarından bir mıkdar arsa, ve bi
tişiğiiıdeki ekmekci fırını ile Gümrükcü Hüse
yin Paşa Yalısının bir mıkdar geri alınıp Os
man Bey Yalısının yeri genişletildi; 43 zira.tık 

bir sahada denize de kazıklar kakılıp yeni bir 
sahilsarayıın inşasına başlandı, ve yapı Baş

kapıkulu Mehmed Emin Ağa'nın nezaretinde 
bir kaç ay içinde tamamlanarak . sahilsaraya · 
Emnabad adı verildi; ve sahilsaray iffetli sul
tan hazretlerine (Üçüncü Ahmedin kızı, Sad- · 
razam Damad İbrahim Paşanın zevcesi Fat
ma Sultana) temlik edildi ve sultan hazretle
ri bu sahilsaraya nakletdiler. Sahilsaray bağ• 
çesinde denize yakın bir yerde padişah ıçın 

ayrıca bir kasır yapılmışdı; kasrın kitabesine 
İstanbul kadısı Abdürrahman Efendi bu kasra 
şu tarihi yazılmışdır : 

Hümayun ola Sultan Ahmede bu kasri zerrin tik , 
1173 (M. 1724 - 1725)». 

Zamanımızda Emnabadın yerinde Sultan 
Sarayları diye anılan çifte yalılar bulunmak
tadır ki birinde <<Atatürk Kız Lisesi», diğerin
de «Güzel Sanatlar Akademisi» yerleşmişdir. 

EMNİYET MÜDÜRLÜÖÜ - (B. : Po
lis Müdürlüğü) 

EMNİYET SANDIĞI - Kuruluşunda, 
darlık ve geçim sıkıntısı içinde bulunan kimse-
lere, ellerindeki menkul ve gayri menkul mal
larını, korkunç yüksek faizler alan zalim, gad
dar murabahacılara, tefecilere kaptırtmamak 

için, onlara imkan derecesinde ve mal terhini 
karşılığı yardı:rrıda bulunmak üzere kurnlmuş 

bir mali müessese idi. 
1868 de Mithat Paşanm himmeti ile ve bu 

büyük vezirin Şurayı Devlet reisliğinde bulun
duğu sırada kurulmuşdur; ilk müdüri.i de ·Mit-
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had Paşanın sarrafı Mıgırdiç Efendi Papazyan 
olmuşdur; son derece doğruluğu ile tanınmış 
olan zengin bir zat idi. Sıkıntı içindeki halka, 
müesseseye terhin edecekleri mücevherat ve
ya mülk karşılığı ve % 12 faizle ikrazda bulu• 
nacak olan bu sosyal yardım müessesesının 

ilk sermayesi 20,000 Osmanlı altını olup bu 
para 13 kişinin mevduatı ile temin edilmişdi : 

1 - Midhat Paşa 
2 - Şurayi Devlet azasından Kadri Bey 
3 - Bağcıvanoğlu Kevork Efend.i 
4 - Kadribeyzade İsmail Bey 
5 -- Kadri bey kızı Menkuule Hanım 
6 - Kadri bey cariyesi Piraye Kalfa 
7 - Aydın Valisi İsmail Paşa 
8 - Mıgırdiç Nişan Efendi Papazyan 
9 - Leon Bey Papazyan 

10 - Arusyok Papazyan 
11 - Diruhi Hanım Papazyan 
12 - Maryan Hanım Papazyan 
13 - Sarltis Ağa Zümrütyan 

Müessesenin faaliyete geçdiği tarih 19 Ha
ziran 1868 dir, bu satırların yazıldığı sırada 
Emniyet Sandığı 100. yılını idrak etmiş bulu
nuyordu ki bir mali müessese için küçümse
nemeyecek mazidir. 

Bir nizamname ile tesis edilen ve İstanbul 
Emniyet Sandığı adı 'verilen müessese devletin 
kefaleti altında bulunuyordu. 

İstanbul Emniyet Sandığı yukarda kay
dettiğimiz tarihde bir Perşembe günü Çakmak
cılar Yokuşunda Büyük Yeni Handa bilfiil işe 
başlamıştır. O gün ilk defa olarak -alınan tev
diat 7191,75 kuruşa balığ olmuşdur. 

Sandık bir senede 25 kuruşa kadar tev
diata yüzde 9, daha fazla tevdiatı olana yüzde 
6 faiz verirdi_. İkrazat için senede yüzde 12 
faiz alırdı. 

Sandığın sermayesinin arttırılması yolun
da Osmanlı Bankasile faiz hususunda anlaşıla
madı. Şirketi Umumiyei Osmaniye, Sandıkda 

kendi adına 5000 liralık bir cari hesab açılma
sına muvafakat etti. 

5 Ekim 1886 da ikrazat faizi yüzde seki
ze indirildi. Sandığa yapılan devdiat yekunu 
yedi sekiz sene zarfında 30 bin lirayı tecavüz 
etti ve halkın sandığa karşı itimadı günden 
güne arttı. 

Sandık, kurulduğu günden bu yana üç 
mühim buhran geçirmiştir. · 

BirincI' buhran ş{idur : Fatma ve Refiye 
sultanlara 20 Aralık 1874- tarihinden itibaren 

mücevherat terhinleri karşılığı yapılan ikra
zat faizleri ile 23 bin lirayı bulmuştu. Sultan
ların vefatı üzerine varis olan Sultan Abdül
aziz mücevheratın iadesini istedi. Müdür Ömer 
Bey Padişahın bu talebine verdiği cevapta : 
«Merhum mücevheratın ancak borcun tama
men ödenmesi mukabilinde iade edilebileceği-

ni ve borç yatırıldıktan sonra mücevheratın 

ancak sahiplerine veya bu sıhhat ispatı vera
set edeceklere tevdi olunabileceğini» bildirdi. 

Bu cevap üzerine Ömer Bey ertesi -günü 
valilikle Bitlis'e gönderildi. Yerine Divan-ı Hü
mayun Kaleminden Hacı Muhibzade Remzi 
Bey namında bir zat getirildi. Bu zatın ilk va
zifesi bittabi sultanlara ait mücevheratı der
hal padişaha takdim etmek oldu. Mücevherata 
mukabil sandığa bir hazine senedi verildi. Bu 
senedin muhtevası sandığın vergi borcuna 
imahsup edildi, geri kalan 124g6 lira, zarar 
kaydedilerek sultanların mücevheratı hesabı 

bu suretle kapatıldı 

İkinci 1878 Türk - Rus harbindedir. Har
bin başlangıcında tevdiat sahipleri müracaat 
ederek paralarını çekmek istediler. Hükume
tin yardım etmemesi Sandığı güç bir duruma 
düşürdü. Fakat Sandık, hariçten on bin lira 
istikraz ederek buhranın vahim neticeler do
ğurmasına mani oldu ve halkın itimadı arttı. 

· Üçüncü buhran da şu oldu: Sandık mev
cuda tının Maliye Nezareti tarafından alınaca
ğına dair 1895 senesi eylülünde kasten çıkarı
lan haberler tevdiat sahiplerini telaşa düşür
dü. Bunlar paralarını almak için Sandığa hü
cum ettiler. Sandık Osmanlı Bankasına vadeli 
olarak yatırdığı 80 bin lira miktarındaki tev
diatı faizden vazgeçerek geri çekmek istedi. 
Banka buna muvafakat etmedi. Hariçten pa
ra ikrazı mümkün olamayınca sandık için 12 
sene süren bir buhran devresi başladı. 

O sıralarda Ticaret ve Nafia Nezaretine 
geçen Zihni Paşa bu milli müesseseyi düştüğü 
elim vaziyetten kurtarmak istedi. Birı irade 
ile Sandık Ziraat Bankasının mürakabesi a!
tına alındı ve bankaca, sonra 100 bin liraya 
çıkarılan bir kredi açıldı. Sandık sarsılan iti
barını tekrar kazandı. 

Sandık bundan sonra gelişmeğe başladı. 

1909 senesinde Fransız ayan meclisi azasın
dan bir zatın hükumete müracaat ederek San
dık hukuk ve iriıtiyazatının kendisine devrini, 
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10 milyon liralık bir Fransız sermayesiyl~ 
bir kredi fonsiye tesis etmeği teklif etmesi üze
rine çıkan rivayetler neticesinde yeni bir buh
ran başgösterdi, fakat bu çabuk atlatıldı. 

Gelişme devam etti. Balkan, İtalyan harb
lerinde, Birinci Umumi Harbde hiçbir buhran
la karşılaşmaması buna delildir. 

Sandık Ziraat Bankasına iltihakından 

sonra Cağ.aloğlunda inşa edilen daire-i mahsu
sasına, 1927 senesi iptidasında eski Ziraat 
Bankası umum müdürlüğüne nakletmiştir. 

Şimdi bu binada çalışmaktadır. Birinci Dün
ya Harbinde sandık, tecili düyun kanununun 
tayin ettiği miktarların üstünde tediyeler yap
mış, 1916 dan sonra ise mevduatı, tecili dü
yun kanunundan istifade etmiyerek serbestçe 
·ödemiştir; 

Halen tamamen bankalaşmış olan Emni
yet Sandığının muamelatı başlıca şunlardır: 

Vadeli, vadesiz tasarruf tevdiatını kabul et
mek, menkul mallar üzerinde ikrazatta bulun-. 
m.ak; havale, mahsup, münakale emirleri, 
müşteriler namına esham ve tahvilat alım sa
tımı gibi banka muameleleri; bina ve arsalar 
birinci ipoteği mukabilinde ikrazatta bulun
mak; emekli dul ve yetim maaşlarını iskonto 
etmek. 

Sandığın gelişmesinde ve bir banka hali
ni almasında uzun müddet bu müessesenin ba
şında bulunan bir müdürün, Tevfik Beyin bü
yük himmeti olmuşdur. 

Emniyet Sandığının 80. kuruluş yılı olan 
1948 senesinde müessesenin Cağaloğlundaki 

binasının önüne Midhat Paşanın .bir büstü 
konmuşdur. 

Emniyet Sandığının Cağaloğlundaki mer
kezinden başka İstanbulun 16 semtinde şube
leri vardır ki semt isimleri ile şunlardır:· Ak
saray, Bakırköy, Beşiktaş, Beyazıt, Beyoğlu, 

Eminönü, Eyyub, Fatih, Kadıköy, Kasımpaşa, 
Kocamustafapaşa, Küçükpazar, Moda, Pan
galtı, Saraçhanebaşı, Üsküdar. 
Bibl. : Günlük gazete haberleri; İstanbul Telefon 
Rehberi. 

EMPERİY AL BAGÇESİ Qeçen asır 
sonlarında Haydarpaşa'da yazlık bir gazino; 
yeri kesin olarak tesbit edilemedi; 1890 yılı

nın mayıs ayına aid Sabah gazetesi nüshala
rında şu mealde bir ilanına rastlanmışdır: 
«H~ydarpaşada Dimitraki Efendinin müsteci-

İSTANBÜL 

ri olduğu Emperiyal Bağçesinde mayısdan ey
iül nihayetine kadar cuma, cumartesi ve pa
zar günleri Kemani Tatyos'un incesaz takımı 
icrai ahenk edecektir; mütenevvi meşrubat ve 
envai mezeler .. » (B.: Ekserciyan, Tatyos). 

EMPERİYAL OTELİ - Geçen asrın ikin
ci yarısında İstanbulun Beyoğlu cihetinde ilk 
açılan otellerden biri, açıldığı tarihi ve ilk sa
hibinin veya mü.stecirinin adını tesbit -edeme
dik, rum azınlığından bir kimse olduğunu tah
-min ediyoruz; Tepebaşında Tepebaş~ Caddesin
de idi, zamanımızda bu cadde Meşrutiyet Cad
desi adını taşır, eski Mahmudağa Çeşmesi 

Caddesine de zamanımızda Tepebaşı Caddesi 
adı konmuşdur ki İstanbul Belediyesinin cad
de ve sokak isimlerini değiştirir iken bu isim 
kaydırmaları büyük şehrin tarihi topoğrafya
sı ile uğraşanları, eğer ellerinde şehrin eski 
haritaları yoksa çok yanıltabilir. 

Eski Tepebaşı, yeni adı ile Meşrutiyet

Caddesinde bulunan Emperyal Otelinin cadde 
üzerindeki odalarının Halice ve İstanbula fev
kalade bir nezareti olduğu için bilhassa ya
bancılar tarafından Caddei Kebiri, zamanımı
zın İstiklal Caddesi üzerindeki otellerine bu 

. ' 
arada meşhur Tokatlıyan Oteline tercih olu-
nurdu. 1307 (M. 1889 - 1890) de devrin büyük 
gazetelerinden Sabah gazetesinde bu otel. bi
rinci sınıf otellerden biri ·olarak gösterilmişdir. 

. 1313 (M. 1895 - 1896) de kalender meşreb ün
lü halk şairi Tevfik Karkan, ki o tarihlerde 
uçarı gençlerdendir, bir gece -bir bıçkın arka
daşı ile bu otelde kalmış ve hatırasını kendi 
meşrebince bir manzumede şöyle tesbit et
mişdir: 

Hotel Emperyalde iste Felekden 
Bir gececik çaldım 'yattım efendim 
Geçirdim: her yanı sıl{Ca elekden 
Hak söz budur pek çok pek pek beğendim 

Bir şeb düşeş at.tını geçirdim ele 
Başımı,n tacı o bıçkın yftr ile 
Beyoğlunda gezdik içdik eğlendik 
Geldik düşdük Ç9,kır keyf bu lhıotele 

Tulumbacı kesim gerçi kıyafet 
Omuzdaşız amma dilde nezaket 
Para rezil olur kendimiz vezir 
Deyince hotelden gördük riayet 

Kapucusu halden anlar ehli dil 
Katibinin nezaketi selsebil 
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önümüze düsdü 1bir nazik uşak 
Oııbeşinde blr rum civelek kopil 

Halılar perdeler ayna avize 
Hotel •;;anki saray göründü bize 
Rehberimiz Pasam didi bendeniz 
Amacleyin.i sizin her emrinize 

Biı- mükellef yatak temiz kar gibi 
Misk kokar içinde güller var gibi 
Halı havlu perde koltuk mükemmel 
Ağırlandık elhak biz kibar gibi . 

Bas ucunda giimüş bir şamdan durur 
Çifte mumun şavkı aynaya vurur 
Duvarlarda güzel giizel resimler 
İnsan hurda hünkar uykusu uyur 

Avrupıı.yı dime gidip görmedim 
İste bu hoteldir örnek efendim 
Ke~ çıkardık bıçkınım ile 
Rum uşak da oldu meclisı.' nedim 

Çikolata ile çakdık konyağı 
Lebirz oldu gönül kandili yağı 
Hizmetimde döner pervane mdsal 
Çapkınımla urum hotel uşağı, 

Düşmeden yar ile a.ğyarda dile 
Böyle tatlı cün'büş muhabbet ile 
Sabah gaayı,t ile tez oldu yahu 
Doyıı.madım ben bu güzel hotele 

Birmci sınıfdır bu hotel laşek 
Parası olub da yatmayan eşek 
İki mecidiye lafı mı olur 
Huzur ile iki tertemiz döşek 

Hamam kahve altı cümle bahşişi 
Tatlısı · böreği et balık şişi 

Konyak çikolata rakı 'lrem: meze 
İki Napolyoncuk be iki kişi 

Bu otel zamanımızda da aynı isimle işle
tilmekte idi; bugünkü durumu hakkında bilgi 
edinmek için gönderdiğimiz mektuba cevab 
alamadık; mektubumuzun metni aşağıdadır: 

ııEmperyal Oteli zamanımızda da aynı yerde 
amme hizmetindedir; Meşrutıiyet Cadde~inde 36/1 

kapu numarasını taşır; milk sahibi ...................... .. 
ve müsteciri .................................... dır. Müstahde-
mi .... , . kişidir. 

Tek yataklı . .. .. . oda, iki yataklı .. .. .. oda, üç 
veye dört yataklı ...... oda vardır; ...... sınıf otel
lerden olup gecelik yatak ücretleri tek yatak ......... , 
iki yataklı odalarda bir yatak . . . . .. .. . lira, el.aha faz. 
la yataklı odalarda bir yatak ............ lirad~r. 

«Noktalı yerlerin doldurularak bu kağıdın bize 
-gönderilmesi; otelin barı, gazinosu, lokantası var 
ise onun da aynca kaydı». 

EMRAH (Erzurumlu) - «XIX. asrın ilk 
yarısında tanınmış saz şairlerinden; Erzurum 
civarında Tambura köyünde doğmuş, Erzu
rum medreselerinde okumuş, Nakşibendi ta
rikatına girmiş; saz şairi sıfatı ile Anadolunun 
birçok yerlerini dolaşmıştır. Sıvasda uzun müd
det bulunan Emrah'ın 1845 de Niksarda öl-

. düğü ve orada gömüldüğü rivayet edilir. Ha
yatı hakkında bilgiler aydın değildir. Yalmz 
Anadolunun dolaştığı yerlerinde birçok defa 
evlendiği anlaşılmaktadır. Divan şairlerinin 

eserlerine benzetilerek yazılmış şiirleri hicri 
1332 (1913 - 1914) de 56 sayfalık küçük bir 
eserde toplanmışdır; bunların arasında güzel
leri bulunmakla beraber Emrahın asıl değeri 

hece vezni ile söylediği şiirlerdedir. Fuad Köp· 
rülü «Saz Şairleri» isimli eserinde onun hak
kında malfı.mat verdiği gibi, Eflatun Cem bu 
şaire dair bir eser yazarak 1928 de Sivasrla 
bastırmışdır; bu kitab Emrah'ın hece veznin
deki şiirlerinden çoğunu toplar. Ziyaeddin 
Fahri de «Erzurum Şairleri» isimli eserinde 

. Emrah'a 20 sayfa ayırmışdır. Şu iki parça: 

Vaiz bana ,·asfeyleme cennet ile huru 
Bilmem o huzuru. 

Aşık olanın aşk ıile matlubu Hüdadır, 
Baldsi havadır. 

* 
Bir nazenin bana gel gel eyledi. 
Varmasam incinir,· varsam incinir. 
Beyaz gerdanından, ince belinden 
Sarmasam incinir, sarsam incinir. 

onun aruz ve hece vezinlerindeki şiirlerinden 
iki küçük örnekdir» (İ. A. Gövsa, Türk Meş
hurları). 

Emrah'ın Terzi Faik adında güzel bir genç 
şanındaki manzumesinden bu ünlü saz şairi
nin seyahatları arasında bir ara İstanbula da 
geldiği anlaşılıyor (B. Faik, Terzi). 

EMRAH (Erzurumlu) - XIX. asrm 
ikinci yarısında yaşamış bir saz şairi; aynı adı 
taşıyan ünlü saz şairinin oğlu olduğu tahmin 
edilebilir; İstanbulda uzunca bir müddet otur
muş, Bayazıdda Büyük Çatal Handa bir oda 
tutmuş ve odasını saz meşkhanesi haline ge
tirerek tstanbulun esnaf şehbazlarından bazı 
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gençlere saz dersleri vermişdi. Uzun boylu, 
esmer, kalender meşreb bir zat ım.ış; hayatı 

hakkında başka bilgi edinilemedi. 

E ın r a lı ı n Meşklıanesi - Bayazıd'da 

Büyük Çatal Hanın ikinci katında büyükçe bir 
oda idi. Şairin etrafında topladığı saz, türkü, 
divan, destan, koşma, semai, mani heveslisi 
talebeleri terzi, kunduracı, terlikci, yorgancı, 

marangoz gibi esnaf çırak ve kalfaları ile o 
alemlere iştirak eden bazı üdeba ve şüera ile 
meşkhane, aşıkaane sadıkaane vakit geçirilir 
bir rindler mahfili olmuşdu. Ekseriya işret 

sofrası kurulur, sazla, sözle ve hevesli genç
lerin levendane rakısları ile bazı geceler sa
bahlamr, evlerinin semti uzakca olanlar· ora
da kalır, yatardı. Bu meşkhane, bir hafiyenin 
«Bektaşi tekkesi olup şiar-ı İslama mugayir 
işler olur» diye verdiği bir jurnal üzerine ka
patılmış, Emrah da İstanbuldan ayrılmışdır 
(B.: Dilaver, İşportacı, cild 8, sayfa 4560) .. 

EMRE (Hı.rant) - Üdi ve bestekar; 1901 
de Ada pazarında doğdu; Karabet Ef-endi adın
da bir marangozun oğludur; henüz dört gün
lük iken gözlerinin götme kudretini kaybet
mişdir; 1917 de ailesi Kon.yaya hicret etmiş, 
ve galiba babasını orada kaybettikten sonr~ 
19-20 yaşlarında iken dul ve çok fakir anası 
ile İstanbula gelmişdir. Musikiden anlayan bir 
arkadaşı kendisine ud öğretmek istemiş, fakir 
ama gence ilk udunu bir hayır sahibi almış
dır. Bidayetde basit şarkıları, bilhassa Konya 
halk türkülerini kendi kendine çıkarıp çalma
ya başlamış, sonra Kemani Agobos, Kemani 
Dikran ve Udi Kir kordan dersler almışdır; ve 
nihayet emsilsiz gayreti ile zamanın en ünlü 
udilerinden biri olmuşdur. 1934 de ilk defa 
olarak kürdilihicazkar bir şarkı bestelemişdir 
ki şudur: 

Niye küstün söyle bana ey şivekarıni 

Ka~hatim sevdiğimdir seni civanı,ın 
Aııü feryad ile ~di eyvah zamanım 
Ka'bahatim sevd.iğim:dir seni civanım 

Bu şarkının güftesi de kendisinindir. Şar
kılarının çoğunu kendisi Columbia plaklarına 

okumuşdur. 

Mustafa Rona «50 Yıllık Türk Musikisi» 

isimli eserinde Hırant Emre'nin 26 şarkısını 

kaydetmişdir. 
Bibl. : M. Rana, 50 yıllık Türk Musikisi. 

EMRE (Selçuk Kamuran) - <<Muharrir, 
gazeteci; 1927 de Geliboluda doğdu; babasının 
adı Abdullah Naci, annesinin adı Sabihadır; 

Ortaköy 39. İlkokulda, Kabataş Erkek Lise
sinde okudu (1946), Güzel Sanatlar Akademi
sini bitirdi, Hukuk Fakültesinde okudu; Ül
kü Yayınevi neşriyatında çalışdı (i946 - 1949) 

· Son Saat Gazetesinde (1948, Zaman) Gaze
tesi yazı işleri müdürlüğünde (1949 - 1952); 
Hizmet Gazetesi muharrir ve gece sekreterli
ğinde (1952 - 1953); Anadolu Ajansı Muha
birliğinde (1953 - 1956); Anadolu Ajansı İs
tihbarat şefliğinde (1956). bulundu; aynı ajan
sın İstanbul şubesi müdürü oldu (1961). 

«İstanbul Gazeteciler Cemiyeti, İstanbul 
Gazeteciler Sendikası üyesidir. Spor meşgalesi 
olarak kürek çeker, balık avını sever, tenis oy
nar; posta pulları koleksiyoncusudur: 1952 -
1960 arasında Yugoslavya, Yunanistan, Lüb
nan, Libya, Pakistan ve Almanya.ya gitmişdir» 
(Kim Kimdir Ansiklopedisi, 1962). 

EMRE (Sevim) - 1960 yılında 16 yaşın• 
da iken Türkiye güz~li seçilmiş bir kız; mü
sabakada tesbit vücud ölçüleri şunlardır: Boy 
1.68 m., kilo 54 kg., göğüs 92 santim, bel: 52 
santim, kalça: 92 santim; yeşil gözlü, kumral 

· saçlı bir kızdır. 1944 de Eskişehirde doğmuş
dur, güzellik kraliçesi oldukdan sonra tahsili
ni lisenin ikinci sınıfında ter ketmiştir;· sinema 
artisti olmuşdur; 1961 de «Harmandalı» ve 
«Kızıl Vazo» filmlerinde oynamışdır. Hayatı 

hakkında başka bilgi edinilemedi. 
Bibl. : S6s Mecmuası, 1962. 

EMRE (Vehbi) ..... :.: (B.: Vehbi Emre). 

EMRED - «Emred - Bıyıkları henüz 
terlemeye başlamış, fakat yüzünde tüyü olma
yan genç, taze oğlan, 'Civan, şabı emred» (Türk 
lugatı). Eınred gençlerle düşüp kalkmak bazı 
kimselerce hoş görülmeye gelmişdir. 

Merd isen eınred ile itme kelam 
Yolda görsen de ana virme selam 

(Kıbrıs Müftüsü) 

* 
Tarif idem size. ben ol pelidi 
Kadızadeliden 1-i,r muğliın gidi 
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Gece sil~r gündüz külahlı 
Sihriyat üzredir ezkarü virdi 

Müslümnü~ kafir şehri şakidir 
Bir emred uşağı .daim var idi 

Menzili la şek 1d darülnedvedir 
Zühdü takva satar şeyh mukallidi 

Mek:karecioğlu o yadigarın 

Tızmantınl bir it idi validi 

Kıyametden nişan ordu vaizi 
Tayin eylediler gör · Şeyh Halidi 

· (Gostuvarlı Hafız Necib) 

EMRED ·MÜRİDLER - Tekkelerde, mü
cerred (bekar) şeyhlerin evlerinde aşk ile şevk 
ile hizmete koşmuş emred müridler, tekkelerin 
kapandığı tarihe kadar İstanbulda, tekke ha
yatının dışında yaşaya.n kimseler tarafından 
daima bir dedikodu konusu olagelmişdirki, ta
rih ·kaynaklarına geçmiş vak'alar şübhelerin 

mesnedsiz olmadığını göstermektedir (B.: 
Emred). Bu vak'alardan birini, onyedinci ·asır 

ortasında koyu taassubun temsilcileri· olmuş 
ve riya altında ahlakcılık yapmış Kadızadeli
ler diye meşhur vaiz şeyhlerden bahseder iken 
büyük ·müverrih Naima Efendi bütün çıplaklı
ğı ile anlatıyor (B.: Kadızadeliler; Ustuvani, 
Şeyh). -

Süruri ( ölümü 1813) bir . gazelinde şöyle 
diyor: 

Hazreti Şeyh k.i bir şuh ile hem zaniidur 
Sever ol m~rtebe zalim sanasm · oğludur. 

Şu kıt'a şair bir mevlevi dedesi tarafından 
devrandan sonra genç bir sünbüli müridinin 
tasviri yolunda yazılmışdır: 

Tab~ devrandan görün ol Sünbüli dildirını 
'l'e.rlemiş, ruhJa~ını yer yer gülü_stan eylemiş 

··· Zülfi sünbül bôyini dökmüş perişan diişine · 
Takyeyi ne~kini bir sünbülistan eylemiş; 

(Divançei Tahir) 

Şu man:zCıme de Bitlisli Ali Çamiç Ağanın
dır·: 

Mürşıid ile mÜrid elif ile lam 
Sıdk ile· aşk üzre muhabb~t kelim 

Mürşid ger pir ola mijridi emred 
Ne lazım efendim: malumu ilam 

Şeyhim ta be sabah pervanei aşk 
Çerağı sôz efken ol emred gulam 

Aşağıdaki maamma ile çözümünü Aşçı De
de İbrahim Beyin hatıralarından alıyoruz: 

cıMaamma : Deryayı Aşkda dolaşan Sefa.ini 
Ask'ın rüzgarı şiddetleniverince yelkenleri tama.mi 
il~ dolub pupasına gidiyor ise de, öyle, gemilerin 
direkleri çıplak bir halete girib uryan ve tayfayı 

perişan ve püryan edecek deıecesinde açılıp göste-
rilmesi makul değildir. · 

ııMaammanın çözümü : Deryayı Aşk = Mevle
vihane Semahane; Seffilni Aşk (Aşk Gemileri) == 
delikanlı canlar (mür.i.dler); Rüzgar = Ney ve Ku
düm; Gemilerin Direkleri = Canların çıplak ayak 
ve bacakları; .Yelkenler = Canların tennüreleri; 
_Perişan ve püryan olan tayfalar = Dedeler». 

EMRULLAH (Safranbolulu) - 1899 ile 
1900 arasında garib bir maceranın kahramanı 
olmuş, 18-19 yaşlarında gaayetle yakışıklı ka
yıkçı kopuğu bir delikanlı; 1899 yılı ağustosu
nun üçüncü günü Reji İdaresinin deniz kolcu
lari Hayırsız Adalar açıklarında, kayığının 
içinde yirmj yaşlarında bir ecnebi kızı ile l;m 
kayıkcı Emrullahı görür ve yakalar. Kızın da, 
kayıkcı oğl~nın da, denize dalmış çıkmış gibi 
esvabları sırıl sıklamdır, ve başindan büyük 
bir vak'a geçmiş olduğu belli olan kız korku, 
dehşet içindedir. Sorguya çekildiklerinde kız 
Türkçe bilmediği için konuşmaz, fakat kayık
cı oğlan vak'ayı şöylece anlatır: «Karaköy is
kelesinde nöb_ete girmişdim, · Haydarpaşa de
di, aldım Haydarpaşaya götürdüm, orada işa
ret He biraz beklememi söyledi, yarım saat ka
dar sonra döndü, Galata· dedi, kıyı kıyı gide
rek a~ıntıyı Kızkule!'3inden sonra geçecekdim, 
işaretle karşıya dosdoğru geçmemi istedi, em
rini· yerine · getirmek istedim, fakat akıntı. ile 
l\farmaraya doğru · sürüklenmeye başladık; kız 
gözlerini üstümden ayırmıyordu, kah ayakla~ 
nma bakar, kah yüzüme; bir ara yerinden fır
ladı, kendisini denize atdı, hiç düşünmedim, 
kayığın ipini belime bağlayıp ben de denize 
atıldım ve kızı yakalayarak güçlükle kayığa 

,ç~kardım, sonra ben de çıkdım, fakıat nasıl 

oldu bilmem, zan ederim ki · aklı ile zoru olan 
bu kızın işidir, küreğin biri yerinde yok idi; 
tek kürekle kalınca Hayırsız Adalara doğru 
sürüklendik ... ». 

Alman olduğunu söyleyen kız ise kolcular 
tarafından teslim edildikleri karakolda şu iti
tafda bulunmuş: «Bu delikanlının suçu yok
dur, onu ben tahrik ve teşvik ettim; Haydar
paşaya giderken · genç ve güzel kayıkçiya yıl
dırımla vurulmuş gibi aşık oldum; çok terbi-
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yeli ve uslu idi, gözlerim yüzünden, ellerinden 
ve ayaklarından ayrılamaz iken o utancından 
kızarmış, beni bir an evvel Haydarpaşaya at
mak içi;ı var kuvvetiyle küreklere asılıyordu. 
Haydarpaşaya çıkınca beklemesini anlattım, 

Garda çok mühim bir iş için yakın bir akraba
mı görecek idim, deli gibiydim, iş düşünmedim, 
güzel • ve genç kayıkçıyı görür · ve benim onun 
kayığı ile dönmeme mani olur korkusu ile o 
adama görünmedim, Garın gazinosuna gir~im, 
birkaç bardak şarab içdim; ve dönüşde kayık
la akıntıya kapılarak Marmaraya açılmamızı 
istedim; delikanlı hala saf ve uslu idi, bütün 
kuvvetiyle kayığını akıntıdan sıyırmaya çali
şıyor idi ki artık sabredemedim, kendimi kal
dırıp denize atdım, çok iyi yüzme bilirim, beni 
kurtarmak için o da denize atlamasa idi karşı 
kıyıya yüzerek çıkabilirdim; beni sözde kur
tarıp kendisi de kayığa binerken küreklerden 
birini denize attım; · isteğimi ancak o zaman 
anlayabildi. Benimle evlenirse hemen miislü~ 
man da olurum, ailemin buna mani olmayaca
ğını tahmin ediyorum .. ». 

Bu vak'ayı tafsilatı ile yazan gilniln ga
zeteleri Alman kızının adını kaydetmiyor; 
genç kayıkcının adını da «Safranbolulu Ab
dullah» ve «Safranbolulu Emrullah bin Ab
dullah» diye yazıyorlar; ve vak'ayı şu satır

larla bağlıyorlar: «Kayıkcı oğlan: - Bekar 
uşağı garibim, kayık da başkasının. , kayıkha

ne üstündeki koğuşda · yatıyorum, evlenirsem . 
onu nereye götürürüm, ona nasıl bakarım! ... 
dedikde Alman kızı: - O beni alsın, babam 
bize ev de bulur, ona kayık da alır!. demişdir. 
Her ikisi de nezaret altına alınmışdır. Kızın 

ahvali tahkik edilmektedir, bir mecnı'.ine olma
sı da muhtemeldir». 

EMRULLAH EFENDİ - Onyedinci asır 
hattalarından; İstanbulludur; Karagümrükde 
Kasımağa Camiinde imamlık, Odabaşı Camiin
de de hatibiik yapmışdır; güzel yazı_ sanatını 
asrın üstadlarından Kırımlı Abdullah Efendi
den öğrenmişdir. Bilhassa mushafı şerif hat
-tatı idi; hicri 1040 (M. 1630 -11631) de öldü. 

Bibl. : Müstakimzade, Tuhfei Hatta.tin 

EMRULLAH EFENDİ - Felsefe ve sos
yoloji i,le meşgul olmuş, o konular üzerinde ya
zıları ile tanınmış ilim ve devlet adamı; 1858 
de LUleburgazda doğdu; tüccardan Ali Efen-

di adında bir zatin oğludur, o kadar parlak bir 
zekaya sahih ve o derece çalışkan idi ki yük
sek tahsilini yapdığı Mülkiye Mektebinden. 
1871 de henüz 13 yaşu~da iken diploma aldı, 
yaşının küçüklüğü dolayısı ile maarif hizme
tine girdi, on yıl kadar muallimlik yapch, 1882 
de Yan ya Maarif Müdürü. oldu, sonra . Selanik 
ve Haleb Maarü Müdürltiklerinde bulundu ve 
1891 de yine maarif müdürü olarak İzmire git
ti ; İkinci Sultan Abdülha.midin istibdad ida
resine kar:şı siyasi faaliyette bulunmak üzere 
1.imirden A vrupaya, İsviçreye kaçdı, fakat hii
kı'.imet bir yolunu bularak geri getirtti; 1900 
de İstanbulda Meclisi Maarif azahğına tayin 
edildi; · o tarihden. sonradır ki gazetelere ve . 
mecmualara, bu arada Serveti Fünun'a «Em
ri» imzası ile yazılar yazmaya başladı; 1902 
de «Muhıtül Maarif» adını verdiği büyük An
siklopedisinin 639 sayfa tutan birinci cildini 

· _ basdırdı ve yayınladı; fakat A harfi bile ta
mamlanmamış bu muazzam eserine devam ede
medi; Muhitül Maarü o tek cildden ibaret kal
dı. lf,108 de Meşrutiyetin ilanı üzerine Galatasa
rayı Sultanisi müdürü, az sonra Kırkkilise 

(Kırklareli) mebusu, 1909 da da Maarif NA.zı
rı olduğu; nazırlığı :1.a.manında M~hitül Maa~ 
rüi tamamlamak için bir ilmi heyet kurdu, 

Emrullah Efendi 
( Resim : S. Bozcalı) 
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kendi başkanlığında toplanan bu heyet, uf ak 
tadillerle · eserin yine o birinci cildinin ikinci 
baskısını yapdırdı. Kabinenin değişmesi; Em
rullah Efendinin nazırlıkdan ayrılması üzere 
Muhitül Maarif için kurduğu heyet _de dağıldı; 
1911 de Said Halim Paşa kabinesinde ikinci 
defa maarif nazırı oldu; bu nazırlığında maa
rife en büyük hizmeti Sultani mekteblerinin 
(liselerin) programına felsefe ve içtimaiyat 
(sosyoloji) derslerini koydurtmuş olmasıdır. 

Bir ara İstanbul Darülfünununda da felsefe 
dersleri verdi. Talebelerinin elinde kalmış ders 
notları derin ve geniş bilgisini pek aydın gös
terir. 1914 de 56 yaşında Yeşilköydeki evinde 
kalb sektesinden vefat etti, Fatih Camii hazi
resine defnedildi. 

Çok temiz ahlaklı bir zat idi, giyime ku
şama ehemmiyet vermez, kıyafetine dikkat et
mez, nazır iken bile umumi nakil vasıtalan,n
da rast gele bir yere oturur, herkesle senli -
benli sohbet ederdi. Çok çalışkan idi, ve dai
ma yorgun ve dalgın bir adamdı. 

· Kısa sürmüş olan nazırlıklarıhda bir • ha
ta yaptığının farkına varır, yahut hatası ken
disine anlatılır ise derhal emrini geri alir, ve
ya değiştirir, bir kimsenin mağduriyetine se
beb olmuş ise bizzat özür dilerdi. İttihad ve 
Terakki Fırkasına mensubdu, bundan ötürü 
muhalif mizah gazeteleri Emrullah Efendi ile 
sık sık alay ederlerdi; temiz adam olduğu için 
dile dolanan tarafları da aşırı dalgınlığı, müh
mel kılık kıyafeti, bakımsız sakalı, kısaca bo
yu, tez canlılıkdan gelen . bazı hareketleriydi. 
Divançei Dehri'den aldığımız aşağıdaki hicvi
ye o yoldaki manzumelerden biridir: 

Der vasfı Nisyan Dede 
Çekilin, yol veriniz, firisi meydan geliyor 
Arsai marifete esbi küheylan geliyor 

Kişveri marifetin nizı,n bi hemt,ası 
~ihye jfilideü pejmürde, perişan geliyor 

Bibıiliye gelince vükela söylerler 
Meclisi hassa şifi vermiye Lolmian geliyor 

O kadar hızlı yürür ki vükela zan eyler 
. İştiki eylemeye meclise kervan geliyor 

Yazdığı tezkireler güldürür emvatı bile 
Hatıra eski zamanlardaki destan geliyor 

O kadar eskiliğe meyi ider, in.san görse 
Zan ider cismini seyyar 'bedestitn geliyo~ 

'.!tı' 

Haftada beş kerre tebdili evimir eyler 
Kendi zu'munca bu işler ona muvuman geliyor 

tsmokin giıy@ esnada :(iyafetlerde 
Zan lderler medeni guuli beyaban geliyor 

Dalgınlığı üzerine anlatılan meşhur fıkra
lardan biridir; bir akşam tirenle Yeşilköye dö
nerken elini cebine atmış, şam fıstığı bulmuş, 
hoşuna gitmiş, yemeğe başlamış, bir müddet 
sonra yanında oturan yolcu : 

- Efendi Baba! .. demiş, biraz da yolumu 
bekleyen çocuklara bıraksanız! .. 

Şu meşhur fıkra da aşırı dalgınlığına ya
kıştırılmıştır : 

Nazır iken kapusunun önünde odacı bu
lundurmazdı, derdi işi olan kapumu açsın gir
sin derdi: Bir. gün pek çok işi varmış, bir 
kağıda : «Nazır çok meşgul, içeri girmeyi
niz!..» diye yazarak kapusunun dışına koydur-:
muş, bir müddet sonra da bir kaç dakika için 
bir yere gidip gelmesi icab etmiş, dönüşünde 

kaputla kendi yazdığı yazıyı okumuş: «Demek 
bugün meşgul!.. yann gelirim !.. » diyerek çıkıp 
gitmiş. 

Münir Süleyman ÇAPANOĞLU 

1 
EMRULLAH EFENDİ (Larendeli) 

Onyedinci asır sonlannda yaşamış ulemadan, 
memleketinden genç yaşında İstanbula gelmiş, 
medrese tahsilini tamamladıkdan sonra hemen 
bütün ömrü İstanbul medreselerinde hocalık ile 
geçmiş, hicri 1113 (M. 1701- 1702) de Haleb 
kadısı olmuş, ve 1114 (M. 1702 - 1703) de ora
da ölmüşdür. 

Şiir ile de meşgul olan Emrullah Efendi 
şiirlerinde «Emri» · mahlasını kullanmışdır; 

a$ağıdaki beyit bir gazelinden alınmışdır : 

Şebi. tariki bahr içre kalubdur gönlümüz tenha 
Hayal riştei zülfün gibi bir gam.küsir özler 

Arabca ve Farsca şiirler yazmışdır. 

Bibi. : SAlinı, Şuera Tezkiresi. 

EMRULLAH EFENDİ SOKAGI - 1934 
Belediye. Şehir Rehberine göre Fatihin Ş,aµre
mini Nahiyesinin Seyyid Ömer Mahallesi so~ 
kaklanndan; bir isimsiz sokakla Kızılelma 
Caddesi arasında · uzariır; Altımermer Cadde
si, Köprülüzade Sokağı, Sırnpaşa Sokağı ile 
dört yol ağızları yaparak kesişir; Huri Soka
ğı; Kırımlı Aziz · Sokağı ve Yoncalı Sokak ile 
kavuşaklan v~rdır (1934 B. Ş. R. Pafta 10/75); 
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yerine gidilip şu satırların 'yazıldığı sıradaki 
durumu tesbit edilemedi (Haziran 1968). 

EMZİK - Argo, «Nargile» (Ferid Deve
lioğlu, Türk Argosu). 

EMZİK SOKAĞI - 1934 Belediye Şehir 
Rehberine göre Yfaliç boyunda Hasköy'ün Pi
riçavuş Mahallesi sokaklarından; Piripaşa Ha
mamı Sokağı ile Eskici Sokağı arasında uza
nır bir dirsekli bir sokakdır (1934 B.Ş.R. Paf
ta 17 /190) ; yerine gidilip şu satırların yazıl

dığı sıradaki durumu. tesbit edilemedi (Hazi
ran 1968). 

EN' AMI ŞERİF ÇALAN SEKBAN NEFE
Rİ VAK'ASI - Hicri 1223 (M. 1808) rama
zanında Alemdar Mustafa Paşanın diktatör
lük devrinde bir sekban neferi Sahhaflar 
Çarşısından bir En'aniı ~•Jrif çalarken yaka
landı. Şehrin asayiş ve inzibatı üzerinde aman
sız bir şiddetle duran sadrıazam kendi. asker
lerinden birinin hırsızlığına son derecede. üzül
dü ve o neferi Aksarayda boynunu vurdura
rak idam ettirdi. Vak'a İstanbul halkını fev
kalade heyecana düşürdü, delikanlının En'amı 
Şerif çalması hırsızlıkdan ziyade ramazanda 
onu okuma gibi iyi niyete hamlolundu. Bazı 

kimseler o gece sekbanın cesedi üzerine . nur 
indiğini ve sabaha kadar cesedin nur içinde 
yattığını söylediler. Bu sözler de heyecanı bü
yüttü, Aksaray halkından bir kalabalık _ ile 
nur hadisesini gördüklerini söyleyen Aksaray 
Kolluğu nöbetcileri olan Yeniçeriler ertesi sa
bah Babıaliye giderek vak'ayı sadaret kethü
dası Mustafa Refik Efendiye arz ettiler. Mus
tafa ~fik Efendinin emriyle sekban neferinin 
cesedi techiz ve teçfin olunarak Aksaray civa
rındaki camilerden birinin haziresine defne
dildi. _Her gece kabrinin üzerinde bir kandil 
yakılmak üzere bir mıkdar da para vakfe
dildi. 

Bibl. : Cabi Said ·Efendi Vekaayinamesi · 

ENCEKSİYON - (Enjeksiyondan . boz
ma) ~aneberduşlar argosunu~ yeni kelimele
rin, «Cimağ»; misal : 

Gece sur harabeleri içindeki inlerden bi
rinde bir hayta arkadaşına hikmet satar : 

- .Ulan niçin yaşar insan.? Anzarot, du
man, beyaz, hep enceksiyon için.. Niçin dut 

old,uk bu gece? Enceksiyor.. için değil mi ulan!.. 
Bibl. : F. Devellioğlu, Türk Argosu; Ali Pazvand, 

ENCÜMENİ DANİŞ - «Encümeni Da
niş : Akademi» (Türk Lugatı), Bu isim altın
da ilk Türk Akademisi İstanbulda İkinci Sul
tan Mahmud Türbesi yanında Bezmialem Va
lide Sultan Mektebinde (İstanbul Kız Lisesi 
binası) 19 Ramazan 1267, miladi 18 Temmuz 
1851 de açıldı. Açış nutkunu Sadrıazam Mus
tafa Reşid Paşa söyledi; ve açılış merasimin
de devrin Padişahı Sultan Abdülmecid de bu
.lundu. 

Örnek olarak Fransız Akademisi alın
mışdı; kaydi hayat ile tayin olunan 40 Türk · 
azası vardı; yabancı aza da alınacakdı, onların 
sayısı tahdid edilmemiş idi. Her ay başında 

bil' defa top!anacakdı. Vazifesi Türkçenin ısla
hı, maarif işlerinin ıslahı olacakdı; ilk iş ola
rak da bir Türk grameri ile büyük bir Türk 
lugatı yazılacakdı. _ 

Muhakkak ki çok lüzumlu bir ilmi mües-_ 
sese idi; fakat umulan hizmeti göremedi. Kırk 
azasının arasında, kurucusu Mustafa Reşid 

Paşa ile o devrin Ali Paşa, Fuad Paşa, Ah
med Cevdet Paşa gibi aydın devlet ricalinden 
pek çok kişi bulunuyordu. Hatta buna Ali Pa
şa itiraz etmiş : «Biz bu işin içine girmeyelim, 
Encümenin ahengini bozarız» demiş, fakat 
Mustafa Reşid Paşaya sözünü geçirememişdi; 

· Ali Paşanın görüşü tahakkuk etti, ricalden 
aza ayda bir defa da olsa Encümeni Daniş 

toplantılarına gelemediler, gelmedir. Encümen 
azası tahdid edilmişdi, ve Reşid Paşanın sev
mediği k i m s e l e r bu akademiye sokul
mamışdı. Reşid Paşanın muhaliflerinden olup da 
kendilerini Encümeni Danişde bulunmaya layık 
görenler ellerine fırsat geçdikçe bu müesseseyi 
dağıtmaya çalışdılar. Mustafa Reşid Paşanın 
yetiştirdiği .Ali Paşa ise Encümeni Da.nişin aza 
bünyesine bidayetden beri muhalifdi. Onbir 
sene sonra, hiç bir iş yapamamış bu ilk Türk 
akademisini büdcede tasarruf bahanesi ile 
kapatdı; öyleki mevcudiyetini halka göstere
memiş olan Encümeni Da.nişin kapanışından 

da ancak kendi azası haberdar olmuşdu. 
Açılış merasiminden sonra ulemadan Ata 

Efendizade Şerif Efendi reis, Hekimbaşı Abdül
hak mollazade müverrih Hayrullar Efendi de 
ikinci reis ·seçilmişlerdi; ve bütün azalarına pa
dişahın turasını taşıyan azalık rücusu, belge-
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si verilmişdi. Encümeni Danişden bahseden 
kalem erbabı, tarih yazarları : «Devrin en 
münevver simaları dahildi» demek ile yetini
yorlar. Bu azanın isimleri Takvimi Vekaayide 
yayınlanmışdır. Oradan bu isimlerinden tesbi
ti ile görevlendirdiğimiz bir kalem arkadaşı

mız, bu maddenin matbaaya verileceği ana 
kadar ricamızı yerine getirmedi. Kendi işini 
kendisinin görmesine de R. E. Koçu'nun sıh

hat durumu engel oldu, ve kırk Türk azanın 

adı maalesef tesbit edilemedi. Bu ilk Türk 
akademisinin yabaııcı azalarından üçü İngiliz 
müsteşriki Redhouse, Fransız müsteşriki Bi
arichi ve Alman muverrih Hammer olmuşlar
dır. 

ENCÜMENİ TEFTİŞ VE MUAYENE -
İkinci Abdülhamidin istibdadının en şid

detli olduğu devirde Maarif Nezaretinde ku
rulmuş bir sansür heyetinin adıdır; gazeteler 
ve mecmualar matbuat idaresindeki sansür 
heyeti tarafından, risaleler ve kitablar da · bu 
encümende tedkik edUir ve onun izni olmadan 
hiç bir (;!ser basılamazdı. O devirde basılmış bü
tün risale ve kitabların üzerinde mutlaka : 
«Maarif Nezareti Oelilesinin ruhsatı ile tab 
edilmişdir» ibaresi bulunuyordu (B. : Sansür). 

Yusuf Kamil Paşanın mektuplarını neşret
mek isteyen Mahmud Kemal İnal (B. : Ka
mil Paşa, Yusuf; İnal, İbnülemin Mahmut Ke
ma1) Encümeni Teftiş ve Muayenede gördüğü 
müşkilatı şu satırlarla anlatıyor : 

«Eserin tab'ını istida ettim; makteli asar 
olan Encümeni Teftiş ve Muayeneden aslaa 
caiz değil diye red edildi. Encümenin reisine 
müracaat ettim, mantık dairesinde ne söyle
dimse red etti. Çocukluk saikesi ile ne söyle
mek icap ettiyse söyledim, bu teessürle Maa
rif Nazın Münif Paşanın makaamına gittim 
(B. : Münif Paşa); gördüğüm muameleyi an
lattım. Paşa teessürümü teskin ettikten sonra 
eseri elimden aldı, çantasına koydu. Ertesi gü
nü beni çağırttı : - Eseri bu gece tetkik et
tim, içinden : 

Hal' olub Sultan Aziz, şah Murad Han oldu 
Blıi. giryan gözümün, diğeri handan oldu 

b€ytini çıkardıkdan sonra tab'ını tensib ettim 
dedi. Encümenden bir memur celbetti.. Ruh-· 
salname derhal yazıldf·verildi» (Son asır Türk 
Şairleri), 

Encümenin de üzerinde durduğu bu «Hali'» 
(tahtdan indirme) kelimesi idi. Öyle bir devir 
idi ki «hali'» kelimesi şöyle dursun, padişahın 
oturduğu Yıldız Sarayı ima ediliyor diye yıl

dız denilmezdi : Karagöz bile : 

Aya bak, yıldıza bak 
Şu karşıki kıza bak 

tekerlemesini değiştirilmiş : 

Aya bak, havaya bak 
Şu karşıkı tavaya 'bak 

der olmuşdu : Bakkala : « Yıldız şehriyesi 

ver! .. » demek tehlikeliydL 
Encümeni Teftiş ve Muayenede yalnız bir 

kişi celadet · göstermişdir ki o da Adanalı. 

şair Hayret Efendidir. Na.mık Kemal Beyin 
tarihini o tedkik etmiş, üzerine «tab'ı caizdir» 
ibaresi · yerine : «Tab'ı caiz değil, mustahab
dır» diye yazmışd~ (B. : Hayret Efendi, Ada
nalı). 

Bir şairin divanına Encümeni Teftiş ve 
Muayene izin vermemiş; devrin hiciv şairi 

Eşref onu şu kıta ile teselli ediyor : 

Alelamya çizerler her eserden bir fakım. yerler 
Edibim sammakim yalnız senin divanı çizmişler 
Geçen gün Encümende yok iken, Hayret, bütün heyet 
Arabca bir kitab zan eyleyüp Kur'anı çizmişler 

1908 meşrutiyetinin ilk işlerinden biri bu 
encümeni kaldırmak olmuşdur. 

Osman Nuri ERGİN 

ENCOMENt ÜLFET - Tanzimat dev
rinde garblılaşma yolundaki . hareketler ara
sında açılmış ilk kulübün adı; 'kurucusu o dev
rin aşırı derecede zenginlerinden Mısırlı Mus
tafa Fazıl Paşadır; hicri 1278 (M. 1870-1871) 
de Çenberlitaş civarında zamanının güzel bina
larından Asım Paşa Konağında açılmışdır. 
Refik Ahmed Sevengil «İstanbul. nas;ı,1 eğle
niyordu» isimli eserinde şunları yazıyor : 

«Tanzimatı Hayriye ile vechemiz garba 
çevrildikten sonra garbdan memleketimize 
gelen eğlencelerden biri de kuma_rdır: Garb
lıların bu oyun ile iştigal yolunda kurdukları 
vo Clube (kulüb) adını verdikleri Avrupai mü
essese Türkiyede ilk defa 1287 de İstanbulda, 
hem de nefsi İstanbul semtinde açıldı; ki o 
sırada Ali Paşa sadrazam, kulübün kurucusu 
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Mısırlı Mustafa Fazıl Paşa da Maliye Nazırı 
bulunuyordu. Kuliib için Çenberlitaş civarın
da Asım Paşa konağı münasib görülmüş ·ve 
M. Fazıl Paşa tar~fından tefriş ve tanzim 
olunmuşdu, ve kulüb diye bir ecnebi isim mü
nasib görülmemiş, Encümeni Ülfet denilmişdi. 

«Encümeni Ülfetin mükellef bir kileri ve 
vıı.utfağı, mahir fakat müdhiş derecede miiR

rif bir aş~ısı vardı; ustalığı kadar hırsız Di · 
mitro adi ı bir Rumdu. Vak'anüvis merhum Ab
diirrahman Şeref Bey_ F ncümeni Ülfete da 
bil bulunan Sakız Ohannes Paşadan işitmiş 
olduğunu söylE>yerek şu fıkrayı nakleder : 
Mustafa Fazıl Paşa kulübde yabancı sefirler-

. den biri şerefine ziyafet vermiş, sofradfl onbeş 
türlü yemek yenilmiş. Encümeni Ülfetin mü
Jürü Andan Alik Efendi ziyafetin kaça mal 
olduğunu aşcıdan sormuş, Dimitro 15,000 de
miş (150 altın); devri:v 'lCuzluğu ve ziyafete 
ıştirak edenlerin on beş kişiden ibaret olmat: 
Hazan itibara alınırsa kabul edilmez bir para
dır. Andan F fendi aşcıdan aldığı hesabı paşa;. 
ya verdiğinde Mustafa Fazıl Paşa : - Şu bi
zim Dimitro çok idarelidir!.. demiş. 

«EnGümeni Ülfete vükela ve rical ile mü· 
temayiz rütbesini haiz olan memurlar aza ola· 
rak kabul edilirlerdi. Azası kulübün muhtelif 
salonlarında müsahabe, mütalaa, taam ve 
oyun (kumar) gibi ictimai zevklerle vakit ge
çirirlerdi. Türkiyede ilk muntazam kumar oy
natılan yer bu ilk kulüb oluyor. 

«Encümeni Ülfet bir sene kadar faaliyet
de bulunmuşdur. Ali Paşa sadaretden çekil
dikten sonra resmi himayeyi kaybetti. Mah
mud Nedim Paşanın sadareti zamanında ule
ma, kumarın cürum olduğunu, böyle alenen 
göz önünde kumar oynatılmasına müsaade 
edilmesinin caiz olmadığını söyledi, Encümeni 
Ülfet hükfımet tarafından kapatıldı. 

«Sonraları Beyoğlunda sefirlerin, ecnebi 
mali müesseselerin direktörlerinin ve garb
perest Türklerin devam ettikleri kulübler açıl
dı. .. » (R. A. Sevengil, İstanbul nasıl eğleni
yordu).-

ENDAM AYNASI - Karşısındaki insa
nı başından ayağına vücudunun boyunca ak
settiren büyük aynaların adı; eski topl~ ha
yatımızda ancak zengin ve kibar harcı eşya
dan idi; İstanbulun mükellef konak ve yalı

larmın iç süsünde pek önemli bir yer alırdı; 

ıılt kenarı umumıyetle zemine kactar in~n eıı

dam aynaları ağır, şatafatlı çerçiveleri ile ko
nağın veya yalınır uygun bir VE:ıya bir kaç ye
rinde bir duvara, bina yapılır iken, iç sıvası, . 
boyası, nakışları, kalem işleri, tavan ve duvar 
süsleri, yaldızları, resimleri ile birlikde, yer
ıi, sabit olarak · konulurdu. 

.-
Yobaz tabaka insan resimi; heykeli gibi 

aynaya bakmayı da günah sayarak; Bundan, 
yakın geçmişe kadar Istanbulun Müslüman -
Türk evlerinin bir kısmında, endam aynası 

değil,· bir ayna kırığı parçası bile bulunmazdı. 
Yine eski batıl inanca göre gece aynaya bak
mak uğursuz sayılırdı; bundan ötürü evlerin 
ve konakların çoğunda konsol, duvar ve endam 
aynalarının üzerine geceleri bir örtü atılırdı 

(B. : Ayna, cild 3,_ sayfa 1605). Son büyük 
divan şairlerinden· Muhiddin Raif Beye atf edi
len aşağıdaki beyit'in asıl şeklini çok değiş
tirmiş olacakdır : 

Hamzi gece ben açmak dilesem sinesini 
Olmaz gece aynaya bakılmaz derdi o! .. 

Besleme, halayık, uşak olarak kibar ka-
pularına giren aşağı tabakalardan gençlerin 
en büyük meraklarından biri, konak ve yalı

larda bir endam aynasının karşısında durup 
kendisini saçının telinden ayağının tırnağına 

seyretmek olurdu, ve bundan aslaa bıkmaz

lardı. Aşağıdaki kıt'a Tatar İskender adında 
bir tulumbacı için yazılmışdır : 

Daldığı koca konak cayı,r cayır yanarken 
Bir endam aynasında görmüş de bir semender, 
Düşmüş da.meni dile bir şereri siiz efken 
Kendi nefsine aşık ob1ıuş Tatar İskender 

(Bifü Tevfik) 

ENDAZE - Türkiyede metrenin kabulün
den önce arşın ile birlikde kullanılmış bir uzun
luk ölçüsü; 1 endaze uzunluk metre hesabına 
göre 60 santimdir. 

Halk ağzında mecazen akıl, hesab, mantık, 
düzgünlük karşılığı ·kullanılır : «Endazesiz 
konuşur», «Lafı endazeye gelmez». 

Dilberlerin tasvir ve tarifeleri yolunda 
da boyları için «üç endaze» tabiri kullanı

lırdı : 

Bir yarim var efendim külheni serkeş 'beta 
Levendine nümayıiş, pır pırılıkda yekta 
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Kaan::eti şimşidını eşcara teşbih hata 
Nurdan __ bir direkdir kıi. tastamam üç endaze 

Aşağıdaki kıt'alar da Enderunlu Vasıf'ın 
alay yollu yazılmış bir şarkısındandır : 

Kaddime yokdur uyar 
Sanki topaç bir hiyar 
Ölçdü terzi ihtiyar 
Bir buçuk· endazeyim 

Saçlarım güya ke'.en 
İki elim kerpeden 
işte arşın işte ben 
Bir bu'çuk en'dizeyim 

Onsekizinci yüzyılın ilk yarısında Büyük 
Kapalı Çarşıda gaayetle _ dilber ermeni asıllı 

bir bezzaz çırağı da İstanbulda Gümüşendaze 
lakabı ile şöhret bulmuşdu ve bir müslüİnan 
kadınla zina suçu üstünde yakalanarak idam 
edilmişdi (B. : Gümüşendaze). 

ENDAzE SOKAGI - 1934 Belediye Şe
hir Rehberine göre Y eşilköyün sokaklarından; 
bu köyün orta bölgesinde 14 Nisan Caddesi ile 
Serbesti Çaddesi arasında u z a n ı r 
(1934 B.Ş.R. Pafta _13); yerine gidilip bu 
satırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit 
edilemedi (1968, Mayıs). 

ENDERUN, ENDERONU HÜMAYUN -
Osmanlı padişahlarının İstanbulda daimi ika
ID:etgahları olan Topkapusu Sarayında Ba
büssaade (B. : Babüssaade, cild 4, sayfa 1765) 
ile Hasbağçe Kapusu (Zamanımızda sarayın 
Gülhane Parkına açılan büyük kapusu) ara
sında kalan ve Üçüncü Avlu, Dördüncü Avlu 
ve Beşinci Avlu isimleri ile anılan avlular ile 
bu avlularda bulunan binaların heyeti umu
miyesine verilmiş bir isimdir; bu muazzam sa
rayın selamlık kısmının bir parçasını teşkil 

eder (B. : Topkapı Sarayı. Saray geleneğin
ce padişah Haremden sabah namazı vaktinde 
çıkar, sabah namazını Enderun halkının teş

k~l ettiği cemaatle Ağala!r Camiinde kılaı•, 
günlük hayatının büyük bir kısmını Enderu
nu Hümayundaki köşlerden birinde, yahud sa
rayın Birun denilen kısmında deniz kenarın
daki birinde geçinirdi (B. : Haremi Hüma
yun; Alay Köşkü, cild 2, sayfa 582; Cebeciler 
Köşkü, cild 6, sayfa 3406; İncili Köşk). 

Enderunu Hümayunda bulunan muhtelif 
devirlerde yapılmış binalar şunlardır : 

Üçüncü Avluda - Arz Odası (cild 2, say
fa 1078), Ahmed III. Kütübhanesi (Cild 1, 
sayfa 298), Ağalar Camii (Cild 1, sayfa 247), 
Has Odalar Koğuşu, Hırkai Saadet Dairesi, 
Kilerli Koğuşu, Hazine Koğuşu, Seferli Koğu
şu, S~lim il. Hamamı, Fatih Sultan Mehmed 
Köşkü (Bütün bu isimlere bakınız). 

Dördüncü Avluda - Sultan İbrahim I~a
meriyesi (İftariye), büyük havuz taşlığı, Bağ
dad Köşkü (Cild 4, sayfa 1804), Revan Oda
sı, Sofa Köşkü yahud Mustafa Paşa Köşkü, 

Başlala Kulesi (cild 4, sayfa 2195), Lala Bağ
çesi, Esvab Odası, Mecidiye Köşkü, Sofa Ca
mii (Bütün bu isimlere bakınız). 

ENDERUN, ENDERUNU IIVMAYUN 
AÖALARI, Z0LÜFLÜ AĞALAR - Bir ().;; .. 
manlı Padişahının günlük hayatının büyük 
kısmı Enderunu Hümayundaki köşklerden bi-_ 
rinde geçerdi. 

Padişahların zati _hizmetleri geniş teşki

lat kurulmuş, Enderunu Hümayunda «Ende
runu Hümayun Ağalan», «Enderunu Hüma
yun Gilmanı» veya «Zülüflü Ağalar», «Ağa

yanı Zülüfkeşan» adı altında binden fazla iç 
oğlanı toplanmışdı. 

Küçük yaşlarda saraya alınan bu oğlan

ların,· devrin en kıymetli hocaları elinde tah
sil ve terbiyelerine fevkalade dikkat edilmiş

dir. 
Bir Zülüflü Ağa sarayda hizmet ettikten 

sonra bir devlet memuriyetine tayin edi
lirdi. Saraydan pek genç yaşmda en yük
sek memuriyetlerle çıkanlar olmuşdur. 

Yaşı ne olursa olsuri, bir Zülüflü Ağa ev
lenemezdi. Aile kurmak için de bir gün sa

. raydan çıkmak daima özlenen bir şeydi. 

Gençliğinde bir saray iç oğlanı iken sad
rıazamlığa kadar yükselmiş ve koca İmpara
torluğun mukadderatını eline almış tam alt
. mış kişidir. Bir İmparatorluğun beşyüz sene
lik tarihinde, sarayın dışındaki çeşitli feyiz 
kaynakları düşünülecek olursa, bu altmış rak
ramı çok büyük kıymet ifade eder. Yine unut
mamalıdır ki, bu altmış kişinin içinde tarihi
mizin en büyük vezirleri vardır. 

Bunun içindir ki evladının saraya alınma
sı bazı ebeveyn için oğluna parlak bir istik
bal temini bilinirdi. 

Osmanlı sarayının iç oğlanlarma lakabını 
vermiş olan «Zülüf», Enderunu Hümayun tu-
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valetinde bir alameti farika idi. Sırmadan örül
müş olup sırmalı Enderun . serpuşuna merbut 
idi. İki omuz hizasından göğse doğru sarkardı. 

Zülüflü Ağalar, yaşlarına, kıdemlerine, 

hizmetlerine göre dört koğuşa ayrılmıştı. Bu 
koğuşun isimleri aşağıdan yukarıya : 

idi. 

Seferli koğuşu 
Kiler koğuşu 
Hazine koğuşu ' 
Has Oda. 

Enderunu Hümayun Babüssaadeden içe
riye atılan ilk adım ile başlar demiştik. Ba
büssaadenin muhafazası ak hadım ağaların 

elindç idi. Amirleri de ·Babüssaade Ağası un
vanını taşırlardı, sadece Kapu Ağası da deni
lirdi. 

Birer ak hadım olan Ağaları sarayın ku
ruluşundan Üçüncü Sultan Ahmed devrine ka
dar bütün Enderunu Hümayun halkının da en 
büyük zabiti, amiri idi, dolayısı ile bütün Zü· 
lüflü Ağalar da onun emrinde idi. Üçüncü Ah
med devrinde Enderunun en büyük amiri 
mevkiirte Zülüflü Ağaların en büyük zabiti 
olan «Sil§.htar Ağa» geçirilmiş; Silahtar. Ağa, 
Padişahın en yakını, mahremi olarak Kapu 
Ağasının üstünde sayılmışdır. 

Zülüflü Ağaların sayısı bir rakam ile tes
bit edilememişdir; 9 - 10 yaşlarındaki çocuk
lardan elliÜk olgun adamlara kadar bine ya
kın, hazan üstünde bir kadrosu olmuşdur. 

Çeşitli yaşlarda bu bin kişi, bin erkek, bir 
padişahın günlük hayatının çeşitli hizmetle
rini görürlerdi ve yukarıda isimlerini kaydet
tiğimiz koğuşlara kabiliyet, yaş ve kıdem kıy
metlerine göre taksim edilmişlerdi. Bu dört 
koğuş, zeka, gayret ve himmet sahiblerine za
manın en sağlam tahsilini temin eden yatılı 

bir saray mektebinin. dört sınıfı idi. Sıkı bir 
disiplin altında saray terbiyesi ile yetişen En
derunun Zülüflü Ağaları hüsnühal, malumat 
ve istidadlarıyle Seferli koğuşundan Kiler ko
ğuşuna, oradan Hazine koğuşuna hazine ko
ğuşundan da Has Odaya kadar yükselirdi. 

İlk üç koğuşun iç oğlanı mevcudu devir 
devir değişmiştir, saray protokoluna göre mu
ayyen bir kadrosu yoktur. Has _odaya gelince, 
mevcudu kırk Zülüflü Ağa olarak tesbit edil
tnişti, ne bir eksik, ne bir fazla ... 

Has odada bir yer açıldı mı1 Hazine J(o-

ğuşunun eıi kıdemlisi Has Odaya alınırdı. Fa
kat Padişahlar, daha aşağı koğuşlardan, hat
ta acemilerin bulunduğu Seferli Koğuşundan 

dahi dilediği çocuğu veya genci. Has Odaya 
aldı rta biiirdi. 

Acemiler, Lalalar - Enderunu Hümayu- . 
na alınan bir çocuk veya küçük delikanlı ev
vela Seferli Koğuşuna kaydediiirdi ve kendi
sine «Acemi_ Ağa» denilirdi . Koğuşun büyük
lerinin elleri. öptürülürdü, otuz yaşını aşmış, 

l:·ilgisi ve terbiyesi ile temayüz etmiş eski ağa'
lardan biri de bu acemi ağaya «lala» (müreb
bi) tayin edilirdi. 

Acetni ağa lalasına hürmet etmeye, onun 
her sözüne, emrine itaate mecburdu. Lala ile 
acemi arasında derhal bir ağabey · ile küçük 

kardeş muhabbeti, alakası teessüs ederdi. 
Disiplin ve Terbiye - Enderuna yeni 

alınmış acemilere lala tayiı:ı olunan ağalar, ei
lerine teslim edilen. çocuğun tahsil ve terbiye
siyle yakından ve. çok ciddi olarak meşgul ol
maya hem mecbur idiler, hem de bir genç ye
tiştirmek haysiyet ve şeref meselesi bilinlrdi. 

Lalalar acemisine evvela İslam adabını, 
Kur'an okumasını, din akidelerini ve yazı öğ

retirdi. Kendi iktidarı dahilinde ise, Arabca 
ve Fı,ı.rsca öğretirdi.Yahut sarayın Arabi ve 
Farisi muallimlerinin derslerine gönderirdi. 
Çocuğun istidadını yoklar, musikiye _hevesi 

'·varsa meşkhaneye yazdırırdL Bazan lala ken
disi musikişinas olurdu, o zaman acemısını 

musikiye bilhassa teşvik ederdi. Çocuğun he
vesi binicilikte, kemankeşlikte, silahşörlükte 

ise, bu şahalarda inkişafına delalet ederdi. 

Enderunu Hümayunda en büyük· kusur, 
asla effedilrnez kusur atalet ve . tembellik, -bir 
ilme veya bir san'ata heves etmemekti. 

Hırsızlık, velev ki arkadaşının bir çöpü
nü çalsın,, işret, velev ki ağzına bir katre koy
sun, ve bir arkadaşa, bilhassa küçükler .ara
sındai:ı, güzel bir çocuğa karşı kötü duygular 
beslemek, saraydan tard sebepleriydi. 

Ağır bir suç işleyerek saraydan tardına 

karar verilen bir Enderunlunun evvela zlilüf
leri koparılır ve serpuşu alınır, sonra da el
bisesinin yakası yırtılarak bir meydan da.yağı
na yatırılırdı. Hükmedilen şu kadar sopayı ye
dikten sonra saraydan atılırdı. Matrud, saray 
kapusundan yakası yırtık ve yalın ayak çıka,-
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rılırdı. Tard kararı ekseriya bir de 
hükmüne bağlanır, saraydan kovulan 
rfmlu İstanbulda tutulmazdı. Esasen 
dan kovulmuş bir genç büyük şehirde 
nin yüzüne çıkamazdı. 

sürgün 
Ende-
saray
kimse-

Seferli Koğuşu - Saray iç oğlanlarının en 
gençleri, hatta çocuklar bu koğuşda idi, baş 

vazifeleri Padişahın çamaşırlarının bakımi idi. 
Padişahın çamaşırlarını yıkarlar, saray usu
lüne göre dürüp katlarlar, ayrı ayrı bohçalara 
koyup sandıklarda, dolaplarda muhafaza eder
lerdi. 

Sarayın berberle:ri ve dellakları da bu ko
ğuşun dışarda hiç kimsesi olmayan fakir genç
lerinden seçilirdi ve ustalar elinde yetiştiri

lirdi. «Mehter» adını taşıyan saray bandosu 
efradını da Seferli Koğuşunun gençleri teşkil 
ederdi. 

Berber - Dellakların kıdemli zabiti «Ha
mamcıbaşı» bando şefi «Mehterbaşı» unvanı

nı taşırdı; koğuşun en büyük zabitinin unvanı 
da «Çamaşırcıbaşı» idi. 

Kil~er Koğuşu - Bu koğuşun iç oğlanları 
Padişahın yiyecek ve içeceklerini hazırlar ve 
muhafaza ederlerdi._ Padişahın sofrasına mah
sus kıymetli porselen takımları, altın tabak
lar, sahanlar, kupalar bu koğuşda muhafaza 
edilirdi. 

Geceleri sarayın ışıklandırılması da bu 
koğuş efradının vazifesi idi; şamdanları te
mizlerler, mumlarını diker, uyandırırlar, yanan 
mumun kömürleşen fitillerini hususi ve altun
dan yapılmış mum makasları ile keserlerdi. Pa
dişahın ekmeğinin çeşnisini tayin ederler ve 
saray fırınında pişirilmesine nezaret ederlerdi. 
Muhtelif işler için takım takım ayrılmışlar, 

«ekmekciler», «şerbetciler», «turşucular», 

«şamdancılar» gibi isimler almışlardı; en bü- · 
yi.ik zabitlerinin unvanı «Peşkir Ağası» idi. 

Hazine Koğuşu - Bu koğuşdaki iç oğlan
ları hanedan hazinesinin muhafızları idi; ve 
hazinede muhafaza edilen Padişahın esvabla
rına bakarlardı. İçlerinden bazıları ehliyetlerine 
göre şu vazifelere seçilirlerdi : 

Hazine defterlerini tanzim eden «Yazıcı», 

Padişahın günlük şahsi masraflarının hesabı

nı tutan «Çantacı», çok kıymetli el yazması ki
tablar bulunan saray kütüphanelerine bakan 
«Kütübhaneciler». Bu koğuşun en büyük zabi-

ti «Giyimbaşı» unvanını taşırdı. 

Has Oda - Bu koğuşun iç oğlanlarının 

vazfiesi «Hırkai Saadet Dairesi»'nin muhafaza-
sı ve temizlik hizmeti ile Padişahın her gün 
yanında bulunarak d o ğ r u d a n şahsına 

hizmet idi. Has Odalıların sayısı tesbit edilmiş 
idi, 40 kişi idi. Koğuşda yer boşaldıkca Hazine 
Koğuşunun en kıdemli ağası Has Odaya alı

nırdı.· Fakat Padişah, her hangi bir hali hoşu
na giden bir iç oğlanını, Seferli Koğuşunda, 
sarayın en acemileri, kıdemsizleri arasında da 
bulunsa, daima yanında görmek için Has Oda
ya alabilirdi. Bu fevkalade yükselme hemen 
hak olur, haşmetli hamisi ölse de o Zülüflü 
Ağa artık aşağı bir koğuşa iade edilemez, yeni 
padişah tarafından ancak yüksek bir devlet 
hizmeti ile saraydan çıkarılırdı. 

Has Odalılar günlük hizmetlerine ya kı

dem usulü ile, yahud kaabiliyet ve liyakatle
rine göre tayin edilir ve ayrıca bir unvan 
alırlardı. Has Odanın ve bütün Enderunun 
(İç sarayın) en büyük zabitinin unvanı «Si
lahdar Ağa» idi. Silahdar Ağalar Enderunda 
Padişahın en yakını, mahremi, has gözdesi idi. 
Bir padişah öldüğü zaman silahdarı saraydan 
muhakkak ayrılmışdır. 

Cüceler, Dilsizler - Enderunda bir. de 
dilsizler ve cüceler vardır. Bunlar sarayda ay
rı bir teşkilat değildi; Seferli, Kiler ve Hazine 
Koğuşlarının Zülüflüleri arasındaki dilsiz ve 
C!Üce çocuklar ve gençlerdir. Bazı ahvalde bu 
gibiler lüzum olduğundan, beden tenasübüne 
ve yüz güzelliğine bilhassa dikkat edilen Zü
lüflü Ağalar arasına gaflet eseri olarak değil, 
sureti muhsusada alınırlardı. Diğer kapu yol
doşlarının bütün kıdem ve terfi' haklarına ay
nen sahib idiler, yalnız Has Odaya alınmak 

hakkından mahrum idiler. İçlerinde en kıdem
lileri «Baş Dilsiz» ve <<Baş Cüce» Unvanını ta
şırdı. Fakat Baş Dilsiz, dilsizlerin ve Baş Cü
ce de cücelerin zabiti, amiri değildi. Dilsiz ve 
cüceler, hangi Elnderun koğuşundan iseler o 
koğuşun Zülüflüleri arasında ve o koğuşun 
günlük hayat nizamı içinde yaşarlardı.. Bir 
kısmı, saraydaki rahat)Jarını dışarda bulamı

yacakları endişesiyle ölünceye kadar sarayda 
kalırlardı. 

Aylık1ar, Bahşişler - Sarayda Zülüflü 
Ağalara verilen· maaşa «Kaftan Akçesi» deni-
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lirdi ve ava.mi tabiriyle ancak bir tütün para
sı idi, senede üç yüz kuruş kadar bir şey tu
tardı. 

Seferli, Kiler ve Hazine Koğuşlarının Zü
lüflülerine senede birer defa da ayrı ayrı isim
lerle Padişah adına an'anevi bir bahşiş dağı
tılırdı : 

Kurban bayramlarında Padişahın kendi 
eliyle keseceği kurbanları Hazine Koğuşunun 

Zülüflü Ağaları tezyin ederdi, bu vesile ile 
Hazinelfü;re «Kurban Akçesi» adı ile bir para 
dağıtılırdı. · 

Kiler Koğuşu Zülüflüleri Nisan ayında, 

koğuşlarının önüne koydukları sehpalara yer
leştirilen kaselerde Nisan suyu toplar, süra
hilere doldurulup Padişaha takdim ederler, 
onlara da «Nisan Suyu Akçesi» adı ile bir pa
ra verilirdi. 

Seferli Koğuşu Ağaları da ilkbaharda, ba
zı kokulu çiçekleri toplarlar, inbikten taktir 
ederler ve çiçek suları yapıp keza sürahilere 
doldurarak Padişaha verirlerdi, onlara da «Bu~ 
hur Suyu Akçesi» adı ıle bir İhsan-ı Şahane 
çıkardı. 

Saray düğünlerinde, bilhassa şehzadelerin 
sünnet düğünlerinde üç aşağı koğuşun Zülüf
lü Ağaları, takım takım türlü oyunlar hazır
larlar, gösterirlerdi, kendilerine bahşişler da
ğıtılırdı. 

Meşkhanede musikiye çalışarak, sazende 
veya hanende olarak temayüz etmiş olanlar,. 
mehterler, kemankeşler, biniciler, ciridciler, 
tüfekle keskin nişancılar, sık sık fırsat düşer, 
Padişah huzurunda hüner ve marifet gösterir
ler, ihsan alırlardı. 

Yazıya heves edip hattat olanlar levhalar 
yazıp Enderun erkanına ve Padişaha takdim 
ederler, saray kütübhanelerindeki nadide yaz
ma eserleri Enderun erkanı için istinsah eder
ler, Mushafı Şerifler yazıp keza saray erkanı 
ile Padişaha takdim ederler ve kıymetli hedi
yeler, yüksek nakdi yardımlarla taltif edilir
lerdi. 

Her sene birer kat resmi üniformaları ve 
her sene iki takım iç• çamaşırları saraydan ve
rilirdi. 

Müezzin ağalar, hafız ağalar bilhassa Ra
mazanda ayrıca ihsan alır_lardı. 

Cüluslarda cülus bahşişi çıkardı. 
Ve nihayet Zülüflü Ağalar arasında kişi

zade, zengin olanlar da kapu yoldaşları olan 

garib, kimsesiz ağaları, izzeti nefislerini ren
cide etmemek suretiyle nakdi yardımlarla, tür
lü hediyelerle korurlardı. 

Nanpare - Zülüflü Ağalar arasında dev
let memuriyetine «Nanpare» denilirdi. Yaşları 
ne olursa olsun, Enderundaki mevkileri ne ka
dar yüksek olursa olsun, Zülüflü Ağalar ev
lenemezlerdi. Her genç erkeğin bir hayat ar
kadaşı ile bir yuva kurması dünya hayatında 
asıl hedeflerinden biridir. Onun içindir ki, sa
rayda iyi sıfatlarla temayüz etmek, çalışkan
lığı ile, bir hüner ve marifetle, ilm-i irfan ile 
nazarı dikkati celbetmek, sarayda sür'atle 
yükselmek ve nihayet otuz yaşlarında saray
daki memuriyetinin şani ile denk bir nanpa
reye nail olmak Zülüflü Ağaların hayat ideali 
idi. 

Koğuş Ha.yatı - Enderunu Hümayunda 
«gün» şöyle başlardı : 

. Sabah namazı vaktinden iki saat evvel ko
ğuşların gece nöbetçisi olan ağalar, hamam
ları yaktırır ve hamamcıları kaldırırdı. Sonra 
koğuş zabitini uyandırırdı. Koğuş zabiti, bü
tün Müslümanların ve bilhassa sarayda hiz
met edip de ahirete göçmüş olanların ruhları
na bir fatiha okuyup hediye ederek, gayet iri 
bir çivide asılı duran kapu tokmağı şeklinde 
bir demiri alır ve o çiviye üç defa pekçe vu
rurdu. Bu, koğuşta kalk işareti idi. Sonra ko
ğuşun bir ucundan öbür ucuna yatakları bi
rer birer dolaşır, bütün ağalara isimleri ile 
seslenirdi. Gusül abdesti aimak iktiza edenler 
hemen fırlayıp hamama koşarlardı. 

Koğuş zabiti, yarım sa.at sonra koğuşu bir 
kere daha dolaşır, bu sefer,· ayaklarını yere 
vura vura yürür, ve hala kalkmamış olanlara 
daha yüksek sesle seslenirdi. 

Yarım saat sonra koğuşu üçüncü . defa 
olarak dolaşırdı. Artıt ya.taklarda fazla ten
perver olanlara uykusu pek ağır olanlar kal
mıştır. Bu sefer yatanların yorganlarını açar 
ve elindeki tesbih ile sırtlarına bir kaç kere 
VUl'urdu. Bu tesbih, bu iş için yapılmış, tane
leri fındık büyüklüğünde tahtadan doksan do
kuzlu bir tesbih idi. Sırtına bu tahta tesbihi 
yiyen artık uyanırdı. Böylece, sabah namazı 
vaktinde Enderunu Hümayunda uyur tek adam 
kalmazdı. Hamama gidip gelenler ve abdest 
alanlar yataklarını toplayıp üstüne otururlar, 
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içlerinden güzel sesli bir hafız yüksek sesle 
Kur'an okurdu. 

Orta Kapuda kapucu olanlardan birine 
«Ezan Muhbiri» denilirdi. Ayasofya camiinde 
sabah ezanı okunmaya başlayınca, Orta Ka
punun gayet büyük olan demir halkasını vur
maya başlardı. Bu sesi bekleyen Enderunun, 
nöbetçi müezzini de Enderun koğuşlarının or
tasında bulunan Üçüncü Ahmed Kütübhanesi
nin merdivenlerine çıkar, (bu bina yapıl

madan Arz Otlasının önünden) ezan oku
maya ba§lardı. Bütün Zülüflü Ağalar koğuş- ' 
Iardan intizam ile çıkarak bu kütüphane ya
nındaki «Zülüflü Ağalar Camii»'ne giderlerdi 
ve orada Padişahı beklerlerdi. · 

Osmanlı padişahlarının sabah namazlarını 
Zülüflü Ağalarla beraber cemaat ile kılması 

Fatih devrinden kalmış bir saray an'anesi idi. 
Padişah haremden,_ yanında Kızlar Ağası ve 
diğer zenci ve _habeşi hadımağalarla gelirdi. 
Padişahın, eğer varsa, yedi yaşından büyük 
olan oğullarının da sabah namazına babaları 
ile beraber ağalar -·camiine gelmesi yine ~ir 
saray an'annesiydi. 

Zülüflü Ağalar · namazdan sonra _ koğuşla
rına dönerlerdi. Padişah da namazdan sonra -
hemen daima dördüncü avludaki köşklerden 

birine giderdi. 

Padişah hizmeti nöbetine çıkmamış olan 
Zülüflü Ağalar, sabah namazından öğleye ka
dar ders ve müzakere, yazı ve musiki meşki 

ile meşgul olurlardı. Tahsile fazlasiyle hevesli 
olanlar, kendi harçlıklarından biriktirdikleri 
para ile bir kaçı bir araya gelip, ilmi kadar 
ahlakı da tanınmış zevatı kendilerine hususi 
mualfün olarak tutup saraya getirtebilirlerdi. 
Bu gibi gençler Enderunun büyükleri ve ha
remdeki zengin hadımağalar tarafından da 
teşvik -ve himaye görürlerdi. Kendilerine pa
raca yardım edildikten başka kıymetli kitab
lar hediye edilirdi; o çocuk, o genç üzerine pa
dişahın nazarı dikkati çekilirdi, ve onun da 
ihsanı şahanesi temin olunurdu. 

Öğle namazı yine Zülüflü Ağalar Camiin
de cemaatle kılınırdı. Bu namazda padişah 

bulunmazdı. 

Öğle ve ikindi .J~,rası da ders ve meşk ile 
geç~:r:di. Binicilerle kemankeşeler de at ve ok 
talimi yapardı. 

İkindi namazı da camiide kılınırdı. 
İkindi ile akşam arası büyük teneffüs 

zamanı idi. Silahdar Ağadan izin alınarak 

meydanda top ve tomak oynanırdı. 
Akşam ezanına bir saat kala, üç aşağı ko

ğuşun kapu perdeleri indirilir, çocuk ve genç 
ağalar- koğuşlara sokulurdu. Güzel sesliler 
Kur'an okum.aya başlar, herkes yatağının üs
tüne · oturarak Kelamullahı dinler, böylece na
maz vaktini beklerlerdi. Akşam ile yatsı ara
sı da koğuş arkadaşları arasında ders müza
keresi veya ilmi bahisler üzerinde sohbetle ge
çerdi. 

Padişah, öğle, ikindi ve akşam namazım, 
Enderunde dilediği yerde ve ekseriya yakın

larından ve o gün hizmetinde bulunan oğlan
lardan mürekkep küçük bir cemaatle kılardı. 
Padişah yatsı ıiamazını haremde, Zülüflü Ağa
lar da kendi koğuşlarında ve koğuş yoldaşla
rından mürekkep bir cemaatle kılardı. Her ko
ğuşun yaşça en büyüğü, ilim ve fazileti ile 
temayüz etmiş olanı imam olurdu. Yatsıdan 

sonra kahvaltı edilirdi, büyükler uykuları ge
linceye kadar taşlıkta gezinir, sohbet eder, ço
cuklar koğuştan çıkarılmayıp gece kahvaltı
sından sonra yatırılırdı. 

Enderunu Hümayunun Zülüflü Ağalarının 
asırlar boyunca devam etmiş an'anevi disipli
ni, bir anarşi devri olan Üçüncü Sultan Selim 
zamanında bozuldu; Müverrih Cevdet Paşa 

bu devrin· Enderun Ağalarının halini çok acı 
bir dille anlatıyor. Enderunu Hümayunda di
siplin namına bir şey kalmadı. Tahsile, maa
rifete rağbet kalmadı, onun yerini pehlivanlık, 
lobutculuk aldı. O güzel güzel çocuklar, ter 
bıyıklı delikanlılar sırmalı saray esvapları ile 
sokaklarda laübaliyane dolaşmaya başladılar, 

kayıkçı ve tulumbacı kahvehanelerine gırıp 

oturdular. Yeniçerilerle, kalyoncularla, uygun
suz güruhundan baldırı çıplaklarla diz dize, 
omuz omuza yarenlik ettiler. Namus erbabı 

pek haklı olarak : _ «Sultan Selim nerede? .. Bu 
hamiyetsizlik olur mu? .. » demeye başladı. 

Enderunun bu kadim teşkilatı 1826 da Ye
niçeri Ocağının kaldırılmasından az sonra -İkin
ci Sultan Mahmud tarafından tamamen değiş
tirildi. Kadim saray kıyafeti setire pantalonla 
değiştirildi ve Enderun Ağalarına «Hademci 
Hassa» adı verildi. 

Notlar - Enderunu Hümayun'da Zülüf-
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lü Ağaların günlük hayatı üzerine mühim bazı 
dağınık notlar kaydetmek gerekir. Üçüncü 
avlunun temizliği, koğuşların süpürülüp silin
mesi, taşlıkların, koridorların yıkanması, cam
ların temizlenmesi, örümceklerin alınması gibi 
işlere «kaba hizmet» denilirdi, padişah hizme
ti için toplanmış, «Padişah Evinin Çocukları» 
elan ZWüflü Ağalar, bu kaba işlerle meşgul 
olmazlardı. Tersane zindanında bulunan zin
cirbend esirlerden yetecek kadar güçlü kuv
vetli adam seçilir ve Enderunu . Hümayunun 
bu kaba temizlik işleriyle vazif elendirilirdi. 
Zindan yerine sarayda yaşayacakları için can
la başla çalışırlardı. Hepsi gayri Müslim ol
dukları için paskalya ve yortu günleri müs
tesna, her gün şafak sökerken Kasımpaşadaki 
zindandan çıkarılıp ayaklarında zincirli buka'
ğılarla ve kayıklarla saraya getirilirler, ikin
diye kadar çalışırlar ve akşama doğru yine 
kayıkla tersaneye dönerlerdi. Bu esirlere «ko
ğuş payzenleri» denilirdi. Koğuş payzeni olup 
her gün Topkopu Sarayına gitmek tersane 
zindanındaki esirler için büyük imtiyazdı. Bir 
gün padişaha_ rastlamak, gençliğine acıyan. hü
kümdar tarafından hürriyetine kavuşturulmak 
ihtimali de vardı. Nitekim Dördüncü Sultan 
Murad bir gün koğuş payzenlerinden iki tuva
na ve güzel delikanlı görmüş, merhamet ederek · 
derhal azad etmiş, · ayak bileklerindeki demir 
bukağılar o anda kır~lıp atılriıışdı. 

* Zülüflü Baltacılar ocağı, helvahane oca
ğı ve koz bekçiler ocağı gibi sarayıri. bir de 
dış hizmet ocakları vardı. B_u ocakların efradı 
Anadoludan gelmiş garip yiğitlerdi. Bunlar 
da şafak_ vakti Enderuna gelirler, Zülüflü Ağa
ların zati hizmetlerini görürlerdi.· Mesela ya
taklarını devşirip sererler,· hamam takımları
m serip kuruturlar, çamaşırlarını toplarlar, 
saray ıstılahınca «yatak dolabı» denilen elbi
se dolaplarını düzeltirler, kahvaltılarını hazır

larlar, yemek zamanlarında sofraları kurup 
kaldırırlardı. Zülüflü Ağalar da bu hizmetkar
lara hal ve vakitlerine göre aydan aya bir 
bahşiş verirlerdi. Bunlardan bir kaçı geceleri 
de Enderunda -nöbetçi olarak kalırlar, saba
ha kadar uyumayıp bilhassa kandillerin, fe
nerlerin sönmemesine dikkat ederlerdi. Zülüf
lü Ağalar içinde bir hizmetkara bahşiş vere
miyecek kadar garip olanlar bu işelrinf ken
dileri. görürlerdi. 

* Enderun Hümayun berberleri seferli 
koğuşunda yetiştirilirdi. Seferli, kilerli, hazi
neli ve has odalı bütün Zülüflü Ağaları onlar 
traş ederdi. Berber ağalar otuz _kişiydi. Saç 
ve sakal, Zülüflü Ağalar haftada iki defa traş 
olmak mecburiyetinde idiler ve herkesin ber
beri muayyendi. Berber ağalar aynı zamanda 
sarayın büyük hamamının da dellallık hizmeti
ni görürlerdi. Zü,lüflü Ağalar koğuş _· koğuş 
gruplar halinde ayda bir kere hamama .girerler 
ve berber ağalar da traştan kendi müşterisi 

olan ağayı yıkarlardı. Bir Zülüflü Ağa, hamam
da, kendi berberi olmayan dellaka yıkanamaz
d1; Zülüflü Ağalar, berber dellak ağaya sene
de otuz kuruştan yüz kuruşa kadar traş para
sı ve yine senede bir defa dellallık ücreti ola
rak bir kat çamaşır verirlerdi. 

ENDER-0-Nl RİFAT SOKAGI · 1934 
Belediye .. Şehir "Rehberine göre Fatihde Kara
gümrükde Haticesultan Mahallesi yollarından, 
Lökümcüler Caddesi' He Yekta Sokağı ara
sındadır (Pafta 7 /88). Bir araba geçecek ge
nişlikde kabataş döşeli, üzer_inde 1- 3 katlı bir 
kaç ev bulunan bir aralık sokakdır, Löküm
cüler Caddesi ile olan ka vuşağı başında bir 
lokanta ve bir kahvehane vardır (Mart 1967) .. 

Hakkı GÖKTORK 

«ENDER-ON TARİHİ» - Enderunu Hü
mayundan yetişmiş Tayyarzade Ata Beyin 
meşhur eseri (B. : Ata Bey, Tayyarzade, cild 
3, sayfa 1181) ; beş cild olan eserin üzerinde
ki adı «Tarihi Ata»dır (B. : Tarihi Ata) 

ENFİYE «Enf = burun; dilimize 
Arabcadan alınmışdır; Enfiye = burna çekilen 
çürütülmüş tütün tozu, burun oti.1» (Kaamu
su Türki). 

Zihin açıcı bir keyif maddesi olarak kul
lanır, tütün gibi tiryakiliği vardır; memleke
timizde yayılması XVII. yüz yıl başlarında, 
tütünden pek az sonradır (B. : Tütün). 

Refik Ahined Seveİıgil «İstanbul Nasıl 
Eğleniyordu» isimli eserinde, enfiyenin Türki
yeye girişini, amansız tütün yasağı ile meşhur 
Dördüncü Muradın ölümünün tezine gösteri
yor ve şunları yazıyor : «1049 (M. 1640) da 
Sultan Muradın yerine tahta · çıkan Sultan 
İbrahim zamanında mükeyyefat yeniden kul
lanılmaya başlayınca İstanbullular bir zevki 
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daha tatmışlardır; bu da o zamana kadar 
mechul olan Enfiyedir. Gerçi Dördüncü Mu
rad zamanında tütün tozu kullanılmış ise de 
asıl enfiye bilinmiyordu. 1050 (M. 1641) se
nesinde bir mu.sevi Galatada Kurşunlu Mah
zende dükkan açarak o zamanki ismi ile Bu
run Otu satmaya başlamış, İstanbul halkı bu 
yeni mükeyyife pek çabuk alışmışdır». 

Yapılması, hazırlanması, kendine has gü
zel bir kokunun verilmesi için terbiyesi bir ih
tisas işidir. Memleketimizde bütün ziraatı baş
ladıktan sonra da enfiye uzun zaman dışardan 
gelmişdir. 

Hicri 1180 (M. 1766) tarihli bir ferman
dan İstanbulda miri bir karha.nede enfiye ya
pılmaya başlandığı anlaşılıyor; bu fermanda 
gizli ve kaçak enfiye . imali ve hariçden kaçak 
enfiye getirilmesi, cezası kürek ve pranga
bendlik olmak üzere yasak edilmişdir. 

Zamanımızda enfiye imali Tekel 
sindedir ve hariçden enfiye getirmek 
dır. · 

İdare
yasak-

Keyif verici maddeler arasında tütüne · ço- · 
-ğunluk ile avam, enfiyeye de çoğunlukla okur 
yazar tabaka ile ulema rağbet etmişdi. _ 1855 -
1860 arasında nefsi İstanbulda, Galatada ve 
Üsküdarda 94 enfiyeci dükkanı vardı ve enfi
yenin bu gedikli enfiyeci dükkanlarııidaiı _gayri 
yerlerde, dükanlarda satılması yasakdı. İstan
bul halkınca en makbul enfiyeler de Fransız 

enfiyeleri idi. 
Osmanlı Padişahlari arasında Üçüncü 

Sultan Selim enfiye tiryakiliği ile meşhurdur. 
Enderun Tarihi müellifi -Ata Beyin babası 
Başlala Tayyar Ağa Sultan Selimin sadık ben
delerinden idi, onun oğluna naklettiği · hatıra
lardandır: 

Sultan Selimin tahtdan indirilip hapsedil
diği zaman, bir gün dairesinin kaba temizlik 
işlerine bakan bir bostancı neferi Tayyar Ağa;
ya korka korka yaklaşmış ve Sultan Selimin 
bir tezkiresini vermiş, kağıdda şu satırlar, ya
zılı imiş : «Benim muhlisi sadıkım • Tayyar 
Efendi, mecburu oldu~m karota -enfiye _ hita
ma -reside olduğundan serian bir az enfiye te
darik ve _irsalini memul ederim.» Tayyar Ağa 
ağlamaya başlamış · ve en nefis Fransız enfi
yesi buldurarak göndermiş. 

Aşağıdaki satırlar·ı da geçen asrın ikinci 
yarısında · yaşamış Kandillili A~cıdede İbra-

him Beyin hatıralarından alıyoruz : 
«Süleymaniye Rüşdiye gece ve gündüz 

derslere çalışırdım. Gece yarısına kadar uyku 
yok. Ama gençlik alemi, uykum ziyade gale
be ediyor. Bunun definin çaresini sordum, 
enfiye çek dediler; artık ba~ladım enfiye çek
meye. Filhakika önceleri uykumu def etti, 
sonraları fayda vermeyip terk dahi edemeyip 

, enfiye tiryakisi oldum .. ». 

Şu beyit Enderunlu Vasıf'ın bir gazelin
dendir: 

Keyfim olsun dir isen alemde eğer dört üstüne 
Badenôş ol, taze sev, nargôle iç, enfiye çek 

Zamanımızda muharrir Refi Cevad Ulu
nay meşhur enfiye tiryakilerindendir; merhum 
Besirn Atalay ve · Vefa Lisesi Felsefe mualli-· 
mi ve İmam Hatib Mektebi müdürü ilmi ve ze
rafeti ile tanınmış merhum Celal Hoca da en
fiye çekerlerdi. 

ENFİYECİ SOKAG-I - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Eminönü İlçesinin Kum
kapu Bucağının Tavşantaşı Mahallesi yolla
rından, Tabanca Sokağı ile Ordu Caddesi ara
sında bir aralık sokakdır. (Pafta 3/26). Ordu 
Caddesi genişletilir iken 1957 - 1958 arasında 
istimlak edilerek caddeye katılmış ve şehir 

haritasından silinmişdir. (Şubat 1967). 
Hakkı GöKTURK. 

ENFİYEHANE SOKAĞI - Üsküdar'da 
Şemsipaşa Doğancılar Caddesi ile Öğdül So
kağı arasındadır (1934 Belediye Şehir Reh-
beri, Pafta 27 / Şemsipaşa). Doğancılar Cad
desi tarafından gelindiğine göre bir araba ge
çecek genişlikde kabataş döşeli bir yol olup 
sağ kolda ağaçlar bulunan bir meydancık gö
rülür; burada sağ taraf da Filiz Deterjan İma
lathanesi, sol tarafda da bir katlı kagir bir bi
nada Üsküdar Yüksek Öğretim Gençliğ·i Lo
kali bulunmaktadır. Öğdül Sokağı ile olan 
kavuşağı başında ince tuğla ve kesme taşdan 
yapılmış bir hamam harabesi vardır. 1 kasab 
ve bir kundura tamircisi dükkanı vardır. Ka
pu numaraları 1 - 17 ve 2 - 12 dir. (Ağustos 
1967). 

Hakkı GöKTURK 

ENFiY:E MENDİLİ - Asrımız başları-



ENGEL 

na kadar enfiye çekme tiryakiliği memleketi
mizde çok yaygın idi; çalışır iken zihin açar 
ve uykuya, uyuklamaya mani olur denildiği 

için mektebli gençler ve bilhassa medrese ta

lebeleri genç yaşlarında alışır, enfiye tiryaki

si 0lurlardı. 

İnsanı her çekişde hapşırtdığı ve o esna
daki enfiye kırıntılarının burundan ifraz edil
mesi ile pis bir tiryakilikdi. Enfiye çekenler · 
«Enfiye Mendili» denilen koyu laciverd yahud 
siyah renkli gaayet büyük mendiller taşırlar 

idi ve mendiller sureti mahsiisada yapılır, sa

tılırdı. 

ENGEL - «İki şey arasında bulunub 
birinden öbürünün · görünmesine mani olan 
duvar, ağaç veya her hangi bir şey, hail; iki 
şeyin birleşmesine mani olan şey>> (Kaamusu 
Türki). Yakın zamanlara kadar edebiyatımız
da aşık ile maşuk veya maşukasının buluşma
sına, ülfet, sohbet, muhabbet ve vuslatine ma
ni olan şahsa da «Engel» denilegelmişdir. Es
ki İstanbul hayatının gönül alemlerinde sa
irler «Engel»lerden daima şikayet etmişler

dir, güftesi Enderunlu Vasıfın Numan Ağa 

tarafından bestelenmiş Hicezkar şarkı : 

. Hiç bakma engelden yana 
Bu söz niyazımdır sana 
Söyle ne is.tersin bana 
Ağyar ile yar olma tek 

Saba bir şarkı : 

Düştü gönlüm şimdi bir mehpireye 
Kafir engel girmek ister areye 
Kim acır gayri dili biçareye 
Duydu mecbur olduğum ol nevcivan 

Yüz yıllar boyunca bilhassa kalenderane 
aşk ve alaka yollarında «Engel», aşık için «Ra
kib»'den ayrı bir hüviyet taşımışdır. Türk ede
biyatı tarihinde büyük otorite Fuad Köprülü 
Engel ile Rakib arasındaki farkı şöyle tesbit 
ediyor: 

«Fakiri Risalei Tarifat isimli eserinde 

Rakib ile Engeli birbirinden ayırd etmişdir, 
aralarında az çok bir fark olduğu anlaşılıyor, 
ona g~re Rakib'in. tarifi şudur : 

Nedir bildin mi alemde Rakibi 
Ola kibrü hased daim nasibi 
Yüzü kara o bed!bahtı digergun 
Habisü mühmelü mahzunu mağbiin 
Olub it gibi ahu pasbam 
Ne kendusu yiye ne iller anı 

«Halbu ki Engel hakkındaki tarif, onların 
adeta külhanbeyi nev'inden ve seviyece daha 
aşağı bir sınıf teşkil ettiklerini göstermekte
dir: 

Nedir bildin mi sen alemde Engel 
Cihanda yokdur anın gibi mühmel 

-Görünmez bir ka:r.ai asümani 
S&vulmaz bir beliyi nihihini 
Safa bıçkıs• lanet baltasıdır 
Vefa sayl'.usu linet halkasıdır». 

ENGELIIARDT (Willy) - İstanbul'da 
Tarabya Oteli ile İzmirde Büyük Efes Oteli
nin kalorifer tesislerini kurmuş Almanyada 
Darmtadda büyük fabrikaları olan bir Alman. 
sanayicisi; 1966 yılının Ekim ayında ünlü 
Türk iş adamı Vehbi Koç'un misafiri olarak 
zevcesi. ile birlikde Türkiyeye geldi ve üç haf
ta kaldı; Anadolunun bir çok şehirlerini gez
dikden sonra misafirliklerinin son günlerini 
İstanbulda geçirdiler, memleketimizden ve fs
tanbul'dan unutulmaz hatıralarla ayrılmak 

üzere iken, bu hatıralara İstanbulda «Hacı-, 
husrev Hanımları» ile tanışma vak'ası eklen~ 
di. Alman karı koca Beyoğlunda İstiklal Cad
desinde mağaza vitrinlerini seyrederek dola
şır iken Kasımpaşanın Hacıhusrev Mahalle
sinin namlı yankesicilerinden Perihan Bayra
cık ile Emine Bakırcı, Engelhardt'lan maka
sa alarak Bayan İrmgrad Engelhardt'ın çan
tasından içinden 13.000 marklık bir para to
marını çarpmışlar, ve parayı el ulakları bir 
kıza vererek kendileri bir kundura~ı mağaza
sına girmişlerdir. Almanlar başiarına bir. şey
ler geldiğini anlamışlar, Bayan İrmgrad çan
tasının açık, içindeki markların da uçmuş ol
d~ğunu görünce yankesici kadınlı;ı,nn arkasın
dan mağazaya dalmışlar, fakat Hac,husrevli 
yosmalar bir curcuna koparmışlar, üstlerini 
pervasızca aratmışlar, alınan kan koca, ikisi
de «kıırnı burnunda daimi gebe» Perihan ile 
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Emineden özür dilemişlerdir (B. : Hacıhus

rev; Yankesici). Fakat mağaza sahibi Hacı-

11üsrevli hanımların yakasını bırakmamış, 

polise teslim ettirmiş, kısa bir zaman sonra 
da 13.000 mark sahiblerine geri dönmüşdür. 

Bayan İrmgrad hatıra defterine: «İstanbulun 
bilhassa yankesici gebe kadınları meşhur» di
ye _kaydetmişdir. 

ENGİN (Hayri) - Zamanımızın genç 
kuşak gazetecilerinden meslek hayatında Türk 
Haberler Ajansının çok çalışkan ve başarılı bir 
muhabiri olarak 1950 yılında tanındı; sonra 
İstanbul Radyosuna: girerek uzunca bir zaman 
bu radyonun haberler servisinde çalışdı; ora-

Engin Hayri 
(Resim : .S. Bozcalı) 

dan tekrar basına döndü, Tercüman Gazetesi
nin istihbarat kısmında en başarılı simalar
dan biri oldu; 2 Temmuz. 1966 gecesi Türk -
Alman Dostiuk Cemiyetinin tertib ettiği Bo
ğaziçinde motorla bir deniz ve mehtab gezi
sinde, bu geziye katılan kaafilenin bindiği Ga·
latasaray isimli tenezzüh motorunun büyük 
bir yük motoru ile çarpışarak batması üzeri
ne onbir kaza kurbanından biri oldu, cesedi bu
lunamadı (B. : Deniz Dolmuş Motoru Faci
ası, cild 8, sayfa 4434). Hayatı hakkında baş
ka bilgi edinilemedi. 

ENGİN (Must.afa Lütfi) - «Maarifci, 
muallim; 1903 de Küre'de doğdu; babasının 
adı Numan, annesinin- adı Naciyedir; · Küre 
İlk Okulunda, Ögretmen Okulunda okudu 

(1920), ilk okul öğretmeni oldu, 1929 da Ga
zi Terbiye Enstitüsünün Pedagoji Bölümünü 
bitirdi; öğretmen okulunda meslek dersleri 
muallimliği yapdı, 1936 - 1942 arasında Çoruh 
ve Afiyon Maarif Müdürlüklerinde _ bulundu, 
1942 - 1943 de Hasanoğlan Köy Enstitüsü Mü
dürü oldu, 1943 - 1949 arasında Maarif Veka
leti İlk öğretim Şube Müdürlüğü, 1949 - 1951 
de Balıkesir Maarif Müdürlüğü ve Bursa Ma
arif Mdürlüğü, 1951 - 1959 da İstanbul Maarif 
Müdürü Muavinliği yapdı; Pendik Lisesi ma
tamatik öğretmeni iken -1960 da Temsilciler 
Meclisi üyesi seçildi; bu satırların yazıldığı sı
rada Büyükyalı Gençlik Kulübü Başkanlığın

da bulunuyordu.» (Kim Kimdir Ansiklopedisi). 

ENGİN (İlhan) «Gazeteci, yazar; 
1925 de Çorluda doğdu; babasının adı Kazım, 
anasının adı Vasfiyedir; Çorluda Şücaeddin 
İlk Okuhında ve Çorlu Orta Okulunda okudu, 
1944 de tstanbulda Kabataş Erkek Lisesini 
bitirdi ve İstanbul Edebiyat Fakültesinden 
serbest lisans aldı. Gazeteci olarak Vatan, Ak
şam, Hürriy~t ve Yeni Sabah gazetelerinde ça
lışdı; Kim dergisi ile Sır dergisinin kurucula
rındandır; Gazeteciler Cemiyeti ile Gazeteciler 
Sendikasının üyelerindendir. Telif eserleri şun-

. lardır: «İnsanlar Bilselerdi» (hikaye) , «Gar
son yer» (Oyun), «Göç Yolları Tıkadı» (Ro
man), «Işıklar Yeşil Yanıyordu», «Çıngar» 

(Roman), «Kaderden Kaçamazsın», «İstanbul
da Aşk Başkadır», « Yaşayan Atatürk», « Üç 
Hovarda», «Asya Grıpi», «Partinin Adamları» 
(Roman)». (Kim Kimdir Ansiklopedisi, 1962). 

ENGİN (Okt.ay) - Beykozda oturur es
rar kaçakcısı ve esrarkeş bir gene, nereli ol
duğu tesbit edilemedi; 1935 de doğmuş, bir 
ara Paşabağçesi Şişe ve Cam Fabrikasında 
amelelik yapmış, esrar yüzünden fabrikadan 
atılmış, avare meşrebine uyan sergiciliğe baş
lamışdır. Daha mürahiklik çağında akranı ol
mayan serseri güruhundan cinsi sapık adam
larla düşüp kalkmış, yakışıklı, güzel bir genç 
olduğu halde muhitinin sevilmeyen bir siması 
olmuşdu. 1961 yılı eylül ayında bir gece, .·gece 
yarısından sonra Beykozda Kavakdere cad
desinde, evli erkek kardeşinin oturduğu evde 
kendisine verilmiş bodurum odasında misafiri 
iki uygunsuz adamla içkili bir muhabbet ale
minde o iki adam tarafından beş yerinden bı-
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Engin. Oktay 
(Resim: S. Bozcalı) 

çakla:narak öldürülmüşdür; Günün gazeteleri 
bu cinayeti, faaliyeti çok geniş bit esrar _ka
çakçılığı şebekesi . tarafından Oktayın hisse
sinde anlaşmazlık dolayısı ile önceden tasar
landığını ve o kanlı işi, bu genç. adamla bir 
gece muhabbeti alemi yapabilecek iki adamıri 
üzerlerine aldıkları yazılmışdır. 

· ENGİN (Osman Sulhi) - Zamanımızın 
en yaman otomobil hırsızı; · işini dalına çok 
sür'atli gördüğü için İstanbul polisi tarafından 
· «Hızlı Osman» diye lakablandırılmışdır; han
gi tabakadan çıkdığı tesbit edilemedi. Pis işi
_ne 1940 - 1941 arasında 19 yaşlarında iken 
başlamış, 1960 yılına kadar geçen 20 yıl · için
de 200 otomobil çalmış, 64 defa yakalanmış, 
13 yılı hapisde geçmiş, en · son 1966 yılında 
ilan edilen af kanunu ile yine hijrriyetine ka- . 
vuşmuşdur; ve bu hürriyet havasında: «Po
lis benden bıkdı, usandı, ben de polisden.. _göz 
önünde bulundurmak için müdürlükde kah
vecilik teklü ettiler, kabul edemedim!..:» de
mişdir. Son defa olarak 1964 ekiminde İstan
buldan çaldığı araba ile_ Ankarada yakala~
mışdı. 

Osman Engine göre bizde otomobil hır

sızlığı, İkinci Cihan Harbi içinde 1940 ~ 1941 
arasında yedek parça sıkıntısı ile başlamışdır; 
ve ilk oto hırsızlarından biri kendisidir; çalı

nan otomobiller, marka kıymetlerine, yenilik
lerine bakılmıyarak derhal en küçük · parçası
na kadar hurda haline getirilmişlerdir (B: : 
Otomobil Hırsızları). Ender olarak motor ve 

şasi numaralarını değiştirip ve sahte temiz ka
ğıdları tanzim ederek çaldığı otomobili değeri 
üzerinden satan hırsızlar da vardır ki Gan
gster Necdet Elmas bu şekilde 17 oto.mobil 
çalıp satmışdır. . 

Bu yaman hırsız otomobil sahiblerine 
Hürriyet Gazetesi ile şu tavsıyelerde bulun
muşdur: 

1 . - Hırsızı tahrik etmemek için otomo
. biliniz içinde eşya bırakmayınız. · Camlardan 
görülen eşyalar hırsızları daima iştahlandır
inaktadır. 

2 - Motora cereyan veren tevzi maka
rası dediğimiz parçayı, park ettiğiniz zaman 
yanınıza alınız. 

3 - Bir kablo ile bütün kapılarla irtibatı 
olan bir alarm tertibatı yapınız. Kapılardan 

biri açıldığı zaman korna çalar ve sj.zi ikaz 
eder. · 

· 4 ....,;_ Otonuzu tenha yerlere bırakmaymiz. 
5 - Mahalle bekçilerine otonuza göz ku

lak olması için tenbih ediniz. Tabii biraz bah
şiş · vermeyi ihmal etmezsiniz. 

6 - Otonuzun etrafında dolaşan şüpheli 
biri varsa derhal polise telefon ediniz. 

7 ,- Bütün bu teq.birler yine de otonuzu 
garanti altına almaz. Siz. yüzde yüz garanti 
istiyorsanız, otonuzu bir zincirle bağlayınız. 

ENGİNAR --:- Argo; «Ferç» (Ferid De
vellioğlu, Türk Argosu) 

ENİS EFENDİ (Kelemsen.ide) - ·XVII' 
yüzyıl şairlerinden, h_emen ömrü boyunca de~
riı:i ünlü vezirlerinden Baki Paşamn katipli
ğinde bulunmuşdur; asıl adı Mehmed Receb'
dir, Enis, devrin adetince alınmış mahlasıdır; 
İstanbulda Fatihde . Yeniçeşme semtinde doğ- . 
muşdur; Yeniçeri Efendiliğinde . (Yeniçeri O
cağı Katibliğinde) · bulunmuş ve zamanında 

ocağın sözü geçer simal~rmdan olmuş Kelem~ 
ser İsmail Efendinin oğludur. (Kelem «lahna» 
demekdir; Kelemser «lahna kafalı, lahna baş
lı» anlamında bir lakabdır. 

Mirzazade Salim Efendi kendi adına nis
betle anılan şuera trkiresinde Enis Efendi
nin aile . lakabı üzerine iki fıkra naklediyor: 

Kur'ari-ı Kerimi çok 'güzel .okuması ile 
. meşhur uzun boylu, çöp gibi zaif Mumcuzade 
Halil Efendi 1097 (M. 1686) de Fatih Camü 
baş imamlığına tayin edilir, pek sevinir ve he
men devrin en namlı ka vukcusu İbrahim Çe-
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lebiye gaayet acele yeni •bir kavuk ısmarlar. 
İbrahim Çelebi kavuğu ertesi güne yetiştırir 
ama, aceleden mutad imam kavuğuna benze
meyen pek heybetli, acaib, kubbe gibi bir ~a
vuk olur, fakat kavuğu «gümüş tenli, ya.semin 
fidanı boylu» bir çırağı ile gönderir. Halil 
Efendi kavuğu beğenmez. amn:ıa ,ustasuiuı ha
tasını güzel çırağın yüzüne vurmakdan da _ çe
kinir, kavuğu kabul eder, ve o acaib şeyi'b~şi~ 
na geçirip camie gider; yolda Kelemser;ade 
Enise rastlar; Enis: 

- Bu perişan destarla cenabınızı .az da:.. 
ha tanıyamıyacak idim, bir· hilalin {çöpün) 
ucuna şalgam konmuş sandım!.. demiş.·. 

Zarif bir zat olan Halil Eferidi de: 
- Doğru .. kavuk netaµı.elice olmuş, l_akin 

destarımız perişan değil, perişan olsaydı_ şal

gama değil, kelemsere benzerdi!.. cevabını ver..: 
miş. 

Baki Paşanın kahyası velinimetinin Eni
se olan aşırı muhabbetini çekemez imiş ve her 
vesile ile aralarında laf f;atışinalan olurmuş; 
Bir gün Baki Paşanın sofrasında yem.ek ye
nirken lahna dolması gelmiş; ~nis aldığı dol
mayı elinden düşürmüş ve karşışında oturan 
kahyanın göğsü yağlanmış, kahya>§aire: 

- Be herif.. dağda mısın?!.. _ c.ıwe bağır-
mış. 

E~is de: _ . i .. /rt-_"?• 
- Be hey gidi, bizi Y~J:'_ ~lSlfl;),-'·· cevabı

nı vermiş. 

Mirza.zade ~alim Efendi şiir diline örnek 
olarak Keleinserzade Ehisin · -bir,_.gazelini al
mışdır, aşağıdaki beyit o gazel~endir: 

Birsiizi tab içün ararız -~bimızı -
. Peı'vine var yanmada 'bulduk; ··-

Hicd· 1106 (M. 1694 -1695 )\1;-~;i1 Paşa 
ile birlikde gittiği Halebde vefat .ittj; ,aşağı
daki ölüm tarihi Çağdaşı Müsta}{iliızide Sü
leyman Sadeddin. Efendinin,dir: - -< 
Enisi Mustafa& _ oldu Mulıaınmed· "yevnif,·mıı~erde 

llOG • 

İbrahim Al!eddiri Gövsati~Tür-k Meşhur
ları» isimli eserinde •Kele~ser~acie Enisi «Gül
mezzade» lakabı ile kaydediyor ve «Kelemser» 
adından hiç bahsetmiyor. Bu acaib zühulüne 

E1''İ8İ BEY (Mehmed) 

sebeb · ne olınuşdur tayin edemedik, arab asıl
lı Ti.ırk harfleri ile «Kelemser» kelimesi yanlış 
oku~muşdur desek, tamamen aksi ·«Gülümser
zade» 'olması gerekirdi. 

· ENİSİ BEY (Mehmed) - Bahriyeli as
ker kalem sahiblerinden; hal- tercemesi elde 
edilemedi; Resimli Gazetenin kitab şeklinde 
yayınlaninış bir fevkalade nushasında «Torpi
do istimbotlarının Vezaifi» başlıklı makaalesi 
münasebeti ile konmuş bir resmi bulundu. 

190Q da Yeni Tasviri Efkar g·azetesinde çı
kan .bir kitab ilanından Mehmed Enisi Bey'in 
F'ransa Bahriyesinde iki sene staj gördüğü, 
Fransa'da ve Avrupa'da dolaştığı yerler ve 
gprdükleri üzerine kaydettiği notlarını «Avru
pa H,atıratım» isimli bir kitab halinde yayınla
dığı öğreniliyor. 

·Mehmed Enisi Bey Bahriye Nezareti ya
verlerinden· ve mülazimi evvel rütbelerinde bu
lunur· ikeıi «Çanakkale ve Bahrisiyah Boğaz
ları He· Marmara Denizi Rehberi» adı ile çok 
lr~ynıetli bir eser neşretınişdir. 8 punto harf ile 
dizilmiş 'ı4x20 santim eb'adında 287 sayfa 
olan bu rehber 1311 (M. 1893 - 1894) de 

· ~ahriye Matbaasında basılmışdır; bu İstanbul 
.A,nsiklopedisinin kaynakları arasında bulun
m~~~~dır. Hal · tercemesi elde -edjlemeyen mü
eHifi sanında bu satırlar vesilei rahmet olmak 
üzere ka'ydedildi. -~ . . .. 

Mehıned Enisi Bey 
(Resim : S. Bozcalı) 
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ERENAY (Tuncay) - Tiyatro aktörü, 
İzmir'de doğdu, sahneye ilk defa İzmir'de öğ
renci iken çıkdı ve amatör sahnelerde çalışdı, 
tahsil için İstanbul Konservatuanna geldiği 
sırada I{enterler Tiyatrosunda «Mar» piyesin
de aldığı rol ile profesyonel oldu; Arena Tiyat
rosunda «Kardin Kayboldu», «Sezar ve Kleo
patra», Kırmızı Fenerler» piyeslerinde oynadı. 
Hayatı hakkında başka bilgi edinilemedi. 

Bibi. : Ses Mecmuası, 1967. 

muallim tayin· edildi; İtalyanların işgaali al
tında buhınan Akşehirde, arkadaşları He Mü
dafaai ·Hukuk Cemiyetinin Akşehir şubesini 

kµrdu; Anadolu'da ordu kademeleri yeniden 
kurulunca ordu hizmetine alındı ve Konya 
Kolordusuna verildi; Milli Mücadelenin muh
te~if cebhelerinde bulundu, yararlıkları görül
dü, bir kaç . defa yaralandı, yaraları kapanın
ca tekrar .. cebheye döndü. Zaferden sonra has
talığı ve kendi isteği ile ordudan kıdemli bin
başı rütbesi ile emekliye ayrıldı. 

ENLİ YOKUŞ - 1934 Belediye Şehir Hukuk Fakültesine devam ederek (1928) 
Rehberine göre Galatanın Kıh.çalipaşa Mahal- diploma almış, beş_sene kadar da çeşidli adli 
lesi yollarından; Necatibey Caddesi ile İlyas hizmetlerde bulunmuş, hakimlik yapmışdır. 
Çelebi Sokağı arasında uzanır (Pafta 15/166); , Tekkelerin lağvinden az evvel de babası
iki araba rahat geçecek genişlikde kabataş dö- .. iıın verdiği icazetname ile Ayni Ali Baba Der
şeli merdiven bir yoldur; üzerinde ikişer katlı : ğ:~hına şeyh' oldu. Tekkelerin lağvinden sonra 
yarı kagir ve ahşab evler vardır; yokuşwı Ne- :: ~a dergaljı camie tahvil etti; imam ve hatib
catibey Caddesi üzerindek~ alt başı çok bozuk- ·. liğine de kendisi tayin edildi. Bu satırların ya
dur, caddeye güçlükle inilmektedir; eskiden o -~ .zıldığı sırada (1966) bu vazifelerde bulwıu
noktada Tophane Sanat Okulu binası, eski yordu ve · ·Bedreddin Mahallesinin muhtarlığını 
Topcu Kışları vardı, son istimlaklerde (1957 - yapıyordu. ·· 
1959) yıkdırılmışdır, ve yeri genişletilen cad- Maalesef kalem diline verilmemiş zengin 
deye katılmışdır (Şubat 1967). askerlik v~ harb hatıraları vardır. Bir türk 

Hakkı GöKTCRK 

ENSARI (Muhiddin) - İmparatorluk ve 
Cumhuriyet devirlerinde Türk Ordusunun de
ğerli zabitlerinden, hukukcu, muallim, Kasım
şapa'da Ayni Ali Baba Dergahın son şeyhi; 

muhitinde, İslami faziletlerin hakkı ile timsa
li olarak tanınmış kibar bir sima; aynı der
gahın şeyhi Mehmed Efendinin oğludur, an
nesinin adı Vesile Hanımdır; 1895 de -Erzin~ 
can'da babasının mülki olan Rifai dergahın

da doğdu; 1897 de Mehmed Ensari Efendi ls
tanbulda Kasımpaşa'da Bedreddin Mahalle
sinde Ayni Ali Baba Dergahı· şeyhliğine tayin 
edilince ailece İstanbul'a gelip yerleşdiler. llk 
tahsilini Kasımpaşa mektebinde yapdı; Soğuk
çeşme Askeri Rüşdiyesinde, Kuleli Askeri ida
disinde okudu; 1914 de Harbiye Mektebinden 
Piyade Zabiti olarak mezun oldu; Birinci Ci
han Harbine 22. Kolordu'da 53. ve 54. Fırka
larda katıldı; Çanakkale Muharebelerine denk 
Gazze müdafaasında, ve kaahir düşman kuv
vetlerine karşı bir Türk zaferi ile sona eren 
İkiri.ci Gazze Meydan Muharebesinde bulundu. 

Mütarekeden sonra ordu dağılınca, 1918, 
Konya'ya gitti, müracaatı üzerine Konya: Ma
arif Müdürlüğü tarafından Akşehir İdadisine 

Muhiddin Ensiri 
(Resim: Yaşar Ekinci) . 
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kadının şahsiyetini göstermek · bakımından 
kaydediyoruz; Gazzede bulunur iken annesine 
gönderdiği bir mektabai. şµ, satıdan ilave et
~işdi: 

«Anneciğim . seve se1te vatan hizmetind~
yiz, fakat bir buçuk senedir tatlı su yüzütj.e 
hasretim, buna tahammül edemiyorum. Tekke
nin kuyusuna saldığınız buz gibi soğuk sudan 
benim yerime de içiniz.» 

Bu mektubu aldıktan sonra annesi, oğlu 

harbden dönünceye · kadar soğuk su değil, ka
na kana su içmemiş ve yatakda yatniamışdır; 

Orduda ve cebhelerdeki hizmetlerinden, 
yararlıklarından dolayı Osmanlı ve alınan 

madalyaları ile, kumandan takdirnameleri ile, 
Dumlupınar Muharebelerinde fedakarlığı dola
yısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile 
500 liralık nakdi mükafatla, kırmızı kordeljlı 
İstiklal Madalyası ile, ve emekliliğe ayrılışında 
Milli Müdafaa Vekaletinin bir takdirnamesi ile 
taltif edilmişdir. 

Hakkı GÖKTÜRK 

ENSARl (Şeyh Mehmed) - (B.: Meiı
med Ensari, Şeyh) 

ENSARI BÜLEND - Ünlü çağdaş ga
zeteci Nizameddin Nazif Tepıedelenlioğlu'nun 

bazı tarihi roman tefrikalarında kullandığı 
takma adı (B. : Tepedelenlioğhi. Nizameddin 
Nazif). 

ENSELEMEK, ENSELENMEK - Argo 
deyim : «Tutmak, yakalamak; tutulmak, ya
kalanmak» ; misaller : 

Karakolda: 
- Şıf küçükbeyi tanı komiserim, yaman 

iştidir, tam bir aydır peşindeyiz, nihayet iş üs
tünde enseledik .. 

• Gece parkda : 
- Enseleniriz abi. .. 
- Korkma.. götüreceğim yere bekci gel-

mez ... 
• Bir pırpırı oğlan : 
- Ahiler, siz o işi bana bırakın, ayakla

rıma güvenirim, enselenmem .. 

ENSERCt MİŞON - (B. : Ekserci Mi
:şon) 

ENSERct NESİM - (B.: Ekserci Ne
sim) 

ENSERCİYAN (Tatyos) - Geçen asır 
sonları ile asrımız başında yaşamış ermeni asıl
lı büyük besteka.r ve kemani (B. : Ekserciyan, 

· Tatyos Enserciyaiı 
(Resim: S. Bozcalı) 

Tatyos, cild 9, sayfa 4987); bu büyük san'at
karın resmi hal tercemesini ihtiva eden mad
dede iş arkadaşlarımızdan birinin gafleti ile 
konulamamışdı; buraya koyuyoruz. 

ENSİZ SOKAK - 1934 Belediye - Şehir 
Rehberine göre Beyoğlunda Asmalımescid Ma
hallesi yollarından; Tünel Meydanı ile Kaze
vici Sokağı arasındadır; Tünel Geçidi, Nerkis 
Sokağı ile kavuşakları vardır (Pafta 14/138). 
Bir araba geçecek genişlikde, paket taşı döşe
lidir, üzerinde yedi kağir apartıman vardır ki 
biri 3, ikisi 6, dördü de 5 katlıdır (Şubat 1964). 

Hakkı GOKT"ORK 

ENSTİTÜTRİSLER, MÜREBBİYELER-~ 
·İkinci Abdülhamid devri sonlarında İstanbulun 
.hemen bütün büyük konaklarında kız ve oğlan 
torunlara bir mürebbiye tutmak, yetişkin ke-
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ri:melere mutlaka bir enstitütrisi şakak la.lesi 
etmek modası alıp yürümüştü. 

Vapurlarda, trenlerde, tünelde, _ Caddeike
birde, büyük mağazalarda; Efijeni, Şpigel, 

Kalivrusi gibi lüks terzihanelerde; dişçi Hey
de'krin, Barri'nin, Çami'nin bekleme salonla
rında; hele Paris'in, Viyana'nın moda gazete
leri alınan Vays'ın, Kayl'ın kitapçı dükkanla
rında, Fransızcadan gayri tek ·kelime sarfet
memek, alafrangalık düşkünlerince adet ol
muştu. 

Bonmarşede tezgahtarların avazı kulak
ları doldurur : 

- Trois quarts, a la caisse! (truva kart 
ala kes) 

- Quarante piarstres!.. (Karant pi
yastre) 

- Niko, servez madame ! (Niko, serve 
madam) 

Pazar Almana girip : «Oyuncak bir çift
lik takımı» derken, derhal : 

- Au premier etage! (o promiye etaj) ı 
dayarlar; çocuk eşyası mağazası Vapilyon'a 
dalıp kukulete isteseniz: 

- Capuchon? (Kapüşon) mu diye so, 
rarlar; Galatasaray dönemecindeki şekerleme
ci Ankopulo'da, yemiş şekerlemesi alacaklara, 

-· Oui, des fruits glaces (Vuy.. de früvi 
glase) cevabını yerleştirirler; Yani Birahane
sinde : «Un bock!» (Ön bok) demeyenin önü
ne kallavi bira bardağını koymazlardı. 

Kitapçı Depasta biraderlerin bitişiğindeki 
köşede, işportası göğsüne asılı, teneşir horo
zu kılıklı rumyoz çikolatacı : 

- Shocolat, chocolat!.. (Şokola.. şoko

la .. ) diye gırtlap paralar; piyanocu Komen
dinger'in önünde bekleyen hamallar, gelen ge
çene, 

- İsi müsü, madam! (İsi müsü, madam) 
diyerek kapıy'ı gösterir; Tüneldeki turnike 
memurları, 

- S'il vous plait! (Sil vu ple) yi mırılda
narak fişi alırlardı. 

Bu frenkçe salgını Beyoğlu Doğruyolun

dan İstanbul'un belli başlı konaklanna da si
. rayet etmişti. Hemen hemen hepsi birbirlerile 
yarışta. Torunlara, kerimelere, mahdumlara 
bir enstitütris tutmak sevdasında idi. 

Tünelin perdesi inik köşesinde, vapurların 
yan kamaralarında, vagonların bölmelerinde, 
mesire piyasalarına katılmış arabalarda, san-

dallarda, .sayfiye tiyatrolarının localarında, şa
tafatlı küçük hanfendilerin yanında mutlaka 
bir matmezel bulunur, fanfin fanfin ötüp du
rurlardı. 

Modaya uymak, yar ve ağyardan geri 
kalmamak kaygusuna dayanan enstitütris te
dariki, kolaycacık olmazdı. Önce hayli 0,üşünii
lür, zihin yorulurdu; evin direği hazretin 
z e n d o s t mizaçlığı, b a l d ı z ortanca ha
nımefendinin erkeği .enişte beyin hala içi öl-. 
memişliği, büyük kerimenin kocası damad be
yin tek durınazlığı, delikanlı mahdumun ele 
avuca sığmazlığı hesaba katılırdı. Bütün mah
zurların incesi ipe, kalını çöpe dizilirdi. 

Yaşlı hatunlar, emekdar dadılar, tayalar çe
neleri veriştirirler: 

- Ayol çıldırdınız mı çocuklar? Evimizin 
beti bereketi gider, tadı tuzu kaçar, aramıza 
melaikeler giremez.. Aklınızı denk alın, son 
pişmanlık fayda etmez!.. derlerdi; ve o köro
lası görenek yine de hükürnferma olurdu. 

Karar verildi mi, Nemse ve Leh kırması, 
bohçacı madamlara, Rızapaşa Yokuşunun alt 
başındaki Çorapçı Hanımın yahudi tezgahtar
Ianna, Sultanhamamındaki «Gün Doğdu» ma
ğa~asının kasadan Madam Şapirere, Vapıl
yon ticarethanesinin kara kuru vandözüne 
baş vurulup reyleri alınırdı. Hepsinde. ayni ce
vap: 

- Şişhane Karakolu yokuşunda Enter
na_syonal, Okçu Musa • Caddesinde Matmazel 
Karolin, Asmalımescidde Madam Filomen <<Bü
ro dö plasômam> larına gidiniz!.. 

Ala amma Galatada, Beyoğlunda öyle her 
sokağa dalıp falan filan madamanın evine git
~ek mümkün mü? Polisler, hafiyeler: 

· - Muhadderatı İslamiyenin buraya giri
şinden maksadı acaba ne ola? diye bir balmu
mu yapışdırırlar. 

Binaenaleyh, Beyoğlunda vaktile çarlı çe
virmiş, ununu eleyip eleğini asmış, uzak ak
rabadan veya bendegandan bir apikoya iş ha
vale edilirdi. 

Evin baş hatunu gizlice kulağını büker: 
- Laf aramızda, --sakın ha akça pakça, 

fingirdek bir kokona olmasın, kart, çehre zü
ğürdü olsun! derdi. 

Matmazel, doğrudan doğruya gelinlik ke
rime hanfendilere tutuluyor ise onlar da giz
lice tenbih ederlerdi: 

- Yaşlı, biçimsiz, kılık kıy af etsiz birini 
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seçip getirmeyin kuzum... öylesini yanımıza 

alıp da şuraya buraya çıkamayız.. el aleme 
maskara mı olacağız? Tazeden gayrisini kat'
iyen istemeyiz! .. 

Bu zati şerif, dediğim idarehaneleri boy
lar, sandalyaya kurulup esirci kör İbra;himde 
çerkes odalık seçer gibi karşısına çıkarılanları 
inceden inceye süzer, göz kestirdiklerine yılı

şır, yarenliğe girişir, nihayet birini peyleyip, 
peşine katıp getirirdi. 

Bu takımın gençlerinin aza.metinden ge
çilmez, ayağını ayağının üstüne atıp herkesin 
burnuna sokar, evde delikanlı melikanh yoksa 
bavulunu getirmek bahanesile hemen kirişi kı
rar, şayed v,arsa karar kılar, tazelere de bil
medikleri neler öğretirdi. 

Bu kategorinin Almanca için tutulmuşla

rına gelince, hepsi sarıya boyalı- saçlı, gaga dil
li, kepçe elli, salapurya ayaklı, Bükovina ya
hudisi kartolozlar, sofrada ortaya konani . 
kıtlıktan çıkmışçasına sömürürlerdi. · 

Üçüncü tabaka enstitütrisler frenkçeyi 
yarım yamalak, çetrefil çetrefil söyliyen, Yeni
şehirin, Papasköprüsünün rum kokanalan He 
yayık dilli, bir kulakdan bir kulağa ağızlı, su
ratı çillerle ve çiçek bozuğu ile pıtırak Kule
dibi, Hasköy, Balat poliçalart idi ki ayda 5 
mecidiyeye fit olurlardı. Sofraya oturunca 
hepsi sanki kuzu yemiş, hiç bir yemeğe el sür
mezler; sebebi «turfa», «kaşer» mes'elesi. Et
lere, sağ yağlılara karşıdan yutkunurlar, zey
tin yağlılara tırpan atarlar; bulunmazsa, ku
ru çirozu, zeytini, turşuyu ekmeğe katık eder
lerdi. 

Sermed Muhtar ALUS 

ENTARİ, ANTERİ - «Ke!imenin aslı 
türkçedir, (eski yazımızda E diye okunarak) 
elif harfi ile yazılır, . arablar bu türkçe ismi 
almışlar, ayın harfi ile yazarak Aiıteri demiş
lerdir, (sonra bizde de arab imlası ile yazan
lar olmuşdur); basma, patiska ve sair kumaş
lardan yapılır uzun bir libas; düz ve sussuz 
kadın esvabı; eskiden erkekler tarafından da 
giyilmişdir. Kadın ve erkeklerin iç çamaşırı ve 
iç donu üstüne geceleri yatağa girer iken giy
dikleri ve bazen ev içinde de onunla dolaştık
ları uzun bir gömleğe de Gecelik Entarisi de: 
nilir» (Şemseddin Sami, Kaaıİıusu Türki). , 

Entari için yukardaki tarifi yeter buluy~ 
ruz. Şehirlerimizde ve köylerimizde kadınları-

mızın., kızlarımızın büyük çoğunlukla hala gi
yegeldikleri bir esvabdır; ekseriya kendi ku
maşından yapılmış basit süsler veya ucuz ha
zır dantelalarla süslenir; yine kendi kumaşın
dan basit bir kuşakla belden bağlanması enta
r.inin hususiyetidir. 

Entari, 1826 da Yeniçeri Ocağının kaldı
rılmasından sonra İkinci Sultan Mahmud tara
fından yapılan kıyafet inkila.bına kadar sokak
da günlük iş veya memuriyet hayatında er
kekler tarafından da giyilmişdir. Fakat erkek
ler sokak entarisini asla, hiç bir zaman iç do
nu üstüne giymemişdir; don üstüne ya şalvar, 
ya çakşır giyilmiş, entari de onun üstüne gi
yilmişdir. Bu bakımdan, zama-nuİıızda moda 
olan ve etekleri pantolon . üstüne salınan göm
jeklere benzer, f;U fark ile ki, etekler çok da
ha uzun, , ayak bilekleri hiza.sına kadar inerdi, 

Zikir Derviş sirtında Entari 
(Resim : Hüsnü) 
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ve o uzun eteklerin savrulmaması için de bel
den bir kuşak ile veya bir kemer ile sımsıkı 

sarılır, bağlanırdı. Eski kıyafetlerimizi göste
ren ve yabancı ressamlar tarafından yapılan 
gravürlerde ve eski Türk minyatürlerinde er
kekler çoğunluk ile şalvar veya çakşır üzerine 
en tariliridir. 

Çakşır veya şalvar üzerine giyilen erkek 
entarilerinin cehli olduğunu Enderunlu Vısif'ın 
şu şarkısı aydın olarak gösteriyor : 

Kani ey malı geçen şeb Yeniköyden 'beride 
Bir kayıkda iki büt var idi bizden geride ·· 
O vesileyle söz açdım sana geldi yeri de 
Yazmış idim o sözü kalmış öbür anteride 
Vadiniz buse mi vuslat mı unuttum ne idi. 

Entarili bir nevcivanı tasvir eden aşağı
daki beyitler, Enderunlu Vasıf'ın Üçüncü Sul
tan Selim şanında yazdığı bir kasidenin giriz
gahındadır : 

O büt'ün gaayct yakışmış cilvei endamına 
Sırmalı tavşaııka.nı mintan şarabi ·· anteri 
Ayağı yer ıni basar rindan-ı aşkın · şevk ile 
Dalfes, :sagar be kef geldikce · bezıne ol peri 

Bir mahalle karısı ağzınchth kızına nasi-
hat yollu şu mizahi kıt'a da aynı şairindir : 

Çekdir çiçekli anterine telli bir şerit 
Akranlarına paça günü giy de· körlük it 
Kaküllerini bağla saçı düğününe git 
Alur seni de belki bugünlerde bir yiğit 
Olma sokak süpürgesi hanım hanımcık ol 

Entarilik güzel bir kumaş, sevgiliye alına
cak makbul hediyelerden idi; _şu kıt'a yine En
derunlu Vasıf'ın bir şarkısındandır : 

Buluruz istediğin, itme· sitem 'beyhude 
Hele yarın bakalı,m bizde olan mevciide 
Yok senin istediğin · anterilik çarşiide 
Ne yapayım: ay efendim a benim suıta.nım 

1827 - 1839 arasındaki kıyafet inkılabın

dan sonra da erkeklerin çakşır veya şalvar üs
tüne yüzyıllardanberi giye geldikleri sokak en
tarileri giyilmez oldu, Türk giyim kumaşında 
tamamen tarihe mal oldu. Fakat, buna . karşı
lık, genç ve yaşlı, iş saatlerinin dışında soka
ğa gecelik entarileri ile çıkdılar; · :Semtlerinin 
manavına, kasabına, bakkalına gecelik enta
rileri ile gittiler, mahalle kahvehaneJerine de 
yalın aY.ak, ayaklarında -takunya, başlarında 
fes yahud bir gecelik takkesi v~ gecelik enta
rEeri ile çıkıp oturdular; bu laübali hürriyet 
1908 - 1909 yıllarına, İkinci Meşrutiyete kadar _ 
70 yıl devam etti, ve 1909 da ilk defa İstan
bulda, ve İstanbulda da Üsküdı;ı.r'd~ ~rkekler 

ıçın gecelik entarisi ile sokağa çıkma yasağı 

kondu. Aşağıdaki işirin yazı Hüseyin Suat 
Beyin «Kalem» isimli mizah mecmuasında 

Ga vei Zalim takma adı ile bu yasak üzerine 
bir sohbet fıkrasıdır : 

«Geçenlerde Üsküdarda Sualtantepesinde 
oturan dostlarımdan birine misafir gittim. Ni
yetim birkaç günümü orada asude geçirmek
di, fakat bu sene oranın neşvesini kaçıran bir 
mesele var: Entari yasağı ... 

«Entariyi -ancak yatağa girerken giyer
sem -de başkalarını bu kılıkda sokakda seyret
mesini pek seve:r;im. Mesela, titiz ve temiz 
kimseler. vardır ki entariyi arkasına, takunya
! arını ayaklarına, ince yazlık hırkasını omuzu
na alarak şöylece sandal-yaya kurulurlar, ta
tnamiyle tstirahatda bulunduklarını göstere-

Saray Çamaşır Ağası sırtında şalvar 
üstüne giyilmiş Entari 
(Resim : S. Bozcalı~ 
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~ek bir tarzda öyle bir vaziyet alırlar ki insa
nın imreneceği gelir. 

« Üsküdarda bu sene entarilerin pabucu 
dama atıldı, sokakda gördükleri enta.rililerden 
para cezası alıyorlar. Sultantepesinde ko_n"u 
komşu birleşdiğimiz zamaıi ekser stlhbetimiz 
entariler üstüne oluyor. Kimi memnun, kimi
si pür hiddet, bazıları da : Bu adeta:_ şahsi 

hürriyete müdahaled_ir!.. diyor. 
«Sabaha karşı sokakda müdhiş bir güıiil

i tü ile uyandım: Tutun!.. Kaçıyor! .. Sağdan! .. 
Soldan!.. 

«Ne oluyoruz diye pencereyi açdım bak
dım. Beyaz entarili, uzun boylu, baş -açık, ya
lın ayak birisi yere ve gökyüzüne birşeyler 

söyliyerek koşar. gibi gidiyördu. · Arkasında iki 
polis, iki jandarma, bir bekci . .takib · ediyor ve 
dur emrine karşı o beyazlı -heyula muttasıl yü
rüyordu. Kulak verdim, manzum bir şey oku
yordu: 

Entariyi inceden, kalından 
Altmış sene giydi cismi zarım; 
Entari yasak olunca artık 
Kayboldu benim de iliıtiyanm • . 
_Entari içinde çünki geçdi 
Ö~rüm, bütün aşkı nevbahirım. 
Matem tutuyor bu yıl dolabda 
Yazlıklanm, illi ; penbezinm. 
Entarisiz, aşksız, çiçeksiz 
Öksüz gibi kaldı tisküdanm ! 
Ölsem de yine gam yemem 
Entari giyerse türbedirım ! .. . 
Kabrimde keniikJ.erim · gülümser 
Entari Dede olur mezarını' .. » 

Entari yasağı üzerine bu mizahi manzü
rne bellidir ki Hüseyin Sua.d Beyindir. 

Erkek gecelik entarileri yaz için beyaz 
patıskadan, kışlık olarak da beyaz pazenden 
kesilirdi; yalnız güveylerin gecelik entarileri 
beyaz ipekliden yapılırdı. •. 

Kadın ve kız gecelik entarilerinin yaka
sı azıcık dekolte olur, yakadan bele kadar 
göğüs yırtmacı hazan düğme yerine bir kor
dela ile bağlanıp kapa.tıhr, yaka ve kol kenar
larına ve göğsüne fisto süsler işlenir, farba
laler konul', ve entari bedene nisbet az bolca 
yapılır, etekleri de hazan yere kadar inmez, 
ayak bileklerinb üstünde . kalırdı. Kız gecelik 
entarileri renkli olduğµ zaman penbe ve süt 
mavisi diğer renklere tercih edilirdi. (B. : Ge-

celik Entarisi; Pijama). 

ENTARi - (B. : Gecelik Entarisi). 
ENTERPRİSE AMERİKAN UÇA.K GE

MİSİ - Birleşik Amerika Devletinin Akde
ruzdeki Altınci filosuna mensub dünyanın en 
büyük uçak taşıt gemilerinden biri; aynı filo
ya mensub diğer bazı harb gemileri ile bir
likde 1964 yılı Mart'ının ilk günlerinde altı 

günlük bir ziyaret için İstanbul limanına gel
di. 86200 tonluk ve 341 metroboyunda bir ge-
mi olup tam yolla seyrinde sür'ati saatde 40 
mil'dir; ve nükleer enerji ile techiz edilmişdir. 

Bibi. : Hürriyet Gazetesi. 

ENONLÜ_ (Ahmed) - 1967 yılında ts
tanbulda Tagar Jimnastikevinin tertiblediği 

Erkeklerarası Vücud Güzelliği Müsabakasın-

Ahmed Enünlü 
(Resim : S. Bozcalı) 
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da birinci seçilmiş bir delikanlı;· 1948 de Bü
yükada'da doğmuşdur; Kabataş Erkek Lise
sinde öğrenci bulunuyordu; ayrıca serbest gü
reşe de çalışıyordu, fakat en büyük m,erakı 

halterde idi (B. : Erkek Vücudu Güzelliği Mü
sabakası). 

ENVARi l\:IAARİF - İkinci Sultan Ab
dülhamid devrinde 1305 - 1306 (M. 1887 -.1888) 
arasında Üsküdar'da Körbakkalda açılmış bir 
hususi mekteb, ibtidai ve rüşdiye ·sınıfları 
vardı; ne kadar devam etmişdir . bilemiyorum, 
fakat, talebeden bir efendiye mala.yık hareke
ti görüldüğü için mektebden kovulan. bir ha
demenin jurnalı üzerine kapatıldığını duy
muşduk. O taraflarda oturur Çakır Arif diye 
anılır pek yakışıklı vechen de dilber -Tersaneli 
bir genç vardı, Tophaneli şair Aşık Razinin 

yakını olmuş ve ondan hayli feyz almışdı; hay
li yaşamışdır, 1948 - 1950 arasında 80 - 90 yaş
larında ölmüş ve memleketine nisbetle Harşit 
soyadım almışdır (B.: Harşit, Arif) ; Razi
nin evrakı metrukesi içinden.bu· ;bıçkın bahri
yelirtin üç manzumesi çıkmışdır ki birinde bu 
mektebin adı geçer: 

Okur o niiri aynim Envari Maarifde 
Aczim ikrar. iderim ol yarimi tarifd~ 
Kaddi şimşadını gör Şeyh Hıimdulla.h hattiyle 
Mihrabı aşk üstünde me!lkuş sülüs elifde 

' . Vasıf HİÇ 

ENVERAĞA SOKAĞI - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Bakırköyilıiün sokakla
rından; yerine gidilip bi.ı satırların yazıldığı 
sıradaki durumu tesbit edile:rpedi (1968, · Ma• 
yıs). 

ENVER BEY (Üsküdarlı.Ali) - Bir dev
ri alem seyahatı yapmış ilk Türkdür; 19 Ekim 
1914 de İstanbul'da Alman Hastahanesinde· 
vefat etti. Hayatı hakkında bilgi edinileme
di. Yakın akrabası olduğunu öğrendiğimiz 
Avukat Ömer Faruk Dereliye 1942- J943 ara
sında yazdığımrn bir mektuba cevab verilme-
miş idi. :..-

·-:·--:· ... 
ENVER EFENDİ (Kadıköylü): . .:.... Asker 

ressamlardan, doğum tarihi bilinmiyor, -1883 de 
Harbiye Mektebinden piyade mülazimi olarak 

'. ·-

~ezun_ olmuş, resim san'atındaki kudretinden 
ötürü Kuleli Askeri İdadisi resim muallimli
ğine tayin edilmiş, dokuz sene bu mektebde 
kaldıkdan sonra 189ı de Bursada Işıklar As
keri İdadisi resim muallimliğine nakledilmiş, 
1895 de de. Harbiye Matbaasına ressam olarak 
alınmışdır. Askeri mektebler için ayrı ayrı 
yapraklar halinde bir karakalem resim model 
al bomu tertib ederek bastırmışdır; bugün bü
tün _nushaları kaybolmuş bu al·bomdan bir 
seri resmin bulunması maarif ve sati'at tari
himiz için önemli bir vesika olacakdır. San'
~tkarın başka. eseri bilinmiyor; Subay Ressam
İar Birliği Başkanlığında bulunmuş Albay Sa-

. dık'da yalnız bir kule resmi vardır. Kolağası 

rütbesine kadar yükselmiş olan ressam muallim 
,_Enver Efendinin ölüm tarihi de tesbit edileme-
mişd~r. Biol.: P. Boyar, Türk Ressemları. 

ENVERI ..:.... Onaltıncı asır şairlerinden; 
lstanbul'ludur; ayak takımındandı, okuma 
yazma bilmezdi, . şiirlerini irticalen söyler, ve 
muhakkak · ki başkalarına- yazdırır imiş; meş

hur şuara tezkiresi sahibi .Kastamonulu Lati
fi: «~\Jl kadar mümi iki di elifi doğruluğundan 
ve kefi eğriliğinden tanır, bilirdi; ama şairdi, 
gaayet güzel · manalar, iyi san'atlar bulurdu» 
diyor; tezkiresine bu ümmi şairin şu beyitleri
ni almışdır : 

Zülfünle Iıatiın ilmi vefa bahsin ider hep 
Biri kara caıiil birisi cehli mür~kkeb 

• 
Sana nisbetıe ey 'şehi alicenab 
Yedikule dizdarıdır afitab 

Bibl. ·: Latifi, Şuera Tezkiresi. 

ENVERI - Birinci Cihan Harbi. içinde 
-Başkumandan Vekili Enver Paşa tarafından 

kara ordusu efrad ve zabitlerine giydirilmiş bir 
serpuşun adı (Osmanlı Devletinde başkuman

dan padiş~hdır) ; isim halk tarafından Enver 
Paşa'nın adına nisbetle verilmişdir, ilk çıkdığı 
zamanlar askeri kabalak denilmişdi. 

Koloıiiyal şapkayı andırır, yapısı da oı:ıa 

· benzer, haki renkde ve dört parmak kadar 
c,ninde kuşak gibi bir bezin bir usule göre sa
rılması ile yapılmışdı. Birinci Cihan Harbine 
ait bütün resimlerde askerlerimizin başında En
veri görülür; o harbe iştirak etmiş bütün ku
mandıuılarımızın, bu a.ra.da Türkiye Cumlıµ.-
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riyetinin kurucusu Atatürkün de enverili re• 
simleri vardır. 

ENVERI EFENDİ XVIII. yüzyılda 
yaşamış Osmanlı Vak'anüvislerinden; asıl adı 

Sadullah'dır, fakat mahlası olan Enveri adı 

ile meşhurdur; 1730 - 1735 arasında Trabzon
da doğmuş, okuma yazmayı memleketinde 
öğrenmiş ve küçük yaşda İstanbula gelerek 
«Kalem» denilen dairelerinden katiblikden ye
tişmişdir; Divanı Hümayun kaleminde bulun
~muş, Teşrifatçı, Cebeciler Katibi, tekrar Teş
rifatci, Vak'anüvis, Başmuhasebeci, Mevku
fatcı olmuş, 1795 de vefat ederek Üsküdarda 
Karacaahmed Mezarlığına defnedilmişdir. Aşa
ğıdaki iki kıt'a çağdaşı Sürurinin yazd~ğı ölün: 
tarihleridir : , . 

· · Vak'ai mevti m.eded bir münsii nazm averin 
· Hacegindan et~i erbabı kale~ halin tebah 

Emr· ider şebnimei tarihln istinsah içün 
«Enverinin ruhi firdevsi ide aramgah» 

1209 (M. 1795) -

-• 
Mevt irüb düşdü elinden kalemi vak'anüvis 
V!rile namei amali yemininden ana. 
Kıldı misbahı duadan lemean tarihi 
«Enverinin ide pür nur mezarın Mevla» 

1209 

Süruri de kaydediyor, nazım ile meşgul 
olmuş, Arabca, Farsca, Türkce manzumeleri 
vardır. Mahlasına nisbet ile anılan vekaayina.
mesi basılmamış; Vak'anüvis VA.sıf Efendi 
onun notlarından çok faydalaninışdır; <<Enve
ıi Tarihi» hicri 1182 - 1205 (M. 1767 - 1791) 
yılları vak'alarını ihtiva eder. 

ENVERİ EFENDİ (Dizdarzade İsmail) 
- On sekizinci asır hattatlarından; aslı Bağ

dadlı olub İbrahim isminde bir kardeşi ile be
raber yazıya heves etmiş, sülüs ve nesih ra
zıda hayli ilerlemiş, bir iş dolayısı ile Bağdada 
gitmiş olan hattat Merzifonlu Seyyid Mehmed . 
Hilmi Efendiden de ders, ve yazılarına imza 
koyma iznini aldıkdan sonra, hattatlara dai
ma iş bulunan fikir ve san'at merkezi İstan
bul'a gelip yerleşmişdi. Büyük şehirde de yıl

larca asrın yazı üstadlarından Eğrikapulu Ra
sim Efendiden yazı dersleri almış, yazısma 

bir şahsiyet vermişdi;· Hayli yaşlı olduğu hal-• 
de Bayazıdda Kağıdcılar karşısındaki mekte-

be bitişik bir odada hattatlıkla geçinip gider• 
ken hicri 1189 (M. 1775) da öldü. 

Bibl.; Müstakimzade, Tuhfei Hatta tin; 

ENVER - NiYAzi MARŞI - 1909 da 
İkinci Sultan Abdülhamidin tahtdan indirilme
sinden sonra, güftesi kimindir ve kimin tara.
fından bestelenmişdir tesbit edemedik, her iki
sine de «Kahramanı Hürriyet» denilmiş Er
kanı Harb Binbaşı Enver Bey ile Kolağası 
Resneli Niyazi Bey hakkında çıkmış bir mar~
dır. 1909 ~ 1910 yıllarının ölçüsüz heyecanı 

arasında İstanbulda herkesin ağzında dolaş

mışdır; notasını bulamadık, ancak ilk kıt'as1-

nı Niyazi Bey merhumun oğlu ressam Sami 
Bey'in delaleti ile elde edebildik : 

Ah ne idik ne olduk 
Şiindi Hürriyet bulduk 
Saye~ ıittilbadda 
Esaredden · kurtulduk 
Yaşasın Niyaziler, Enverler 

· Var olsun hamiye~li askerler 

ENVER PAŞA - İkinci Meşrutiyetin 
«Kahramanı Hürriyet» unvanı ile anılmış en 
Ünlü simalarından, İttihad ve Terakki Fırka
sının en ön safdaki ricalinden, Harbiye Nazı
rı, Birinci Cihan Harbinde Osmanlı İmpara
torluğu orduları Başkumandan Vekili (Başku
madan pA:dişahdır), Türkiyeyi Birinci Cihan 

· Harbine sokanların en başında bulunan; aşa.· 

ğıdaki hal tercemesini İbrahim Alaeddin Göv
sa'nın «Türk Meşhurları» isimli eserinden 
nakletmekle yetiniyoruz : 

«Osmanlı İmparatorluğunu 1908 de kur
tarmaya çalışmış, 1918 de de batırmaya se, 
beb olmuş bulunanlardan biri, ve son zaman
lar tarihinin pek meşhur bir simasıdır; 1881 
de İstanbulda Divanyolunda doğdu, sonraları 
oğlunun tesiri ile Paşa ve Surreemini olan Ah
med Beyin oğludur, annesi Ayşe Hanım ·da, 
babası Ahmed Paşa da İstanbulludurlar. 1903 
de Harbiyeden kurmay yüzyaşılıkla çıkmış, o 
zamanki 3. Orduyı;ı. memur edilerek Manastır, 
Selanik ve Üskübün muhtelif bölgelerinde eş
kiya çeteleriyle müsademelerde bulunmuşdu. 

Merkezi Selanikde bulunan İttihad ve Terakki 
Komitesi ordunun genç subayları arasında onu 
da elde etmişdi. 1908 meşrutiyetini ilan ettir-• 
mek için İkinci Abdülhamidi ordu vasıtası ile 
sıkışdırmak üzere bir takım subayların hür-
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riyet ve meşrutiyet isteyerek Rumelide yer 
yer dağa çıkdıklarını saraya bildirmişlerdi. 

Bunlardan biri Kolağası Niyazi, öteki de Kur
may Binbaşı Enver Beydi. Sarayı korkutmak 
için adları ile birlikde hayatları da ortaya 
konmuş bulunuyordu, bundan dolayıdır ki En
ver ile Niyazi ismi 1908 inkılabından sonra 
Hürriyet Kahramanı diye dillerde dolaşdı. 

«1909 da Berlin ateşemiliteri oldu. 1911 de 
İtalyanlar Trablusgarbe asker çıkardıkları za-• 
ma.n memleketi seven birçok genç Türk subay
ları gibi oraya gitti ve onu hürriyet kahrama
nı olarak zaten alkışlamakda olan halk bu ha
reketi ile de ayrıca sevmişdi. 

«Fakat Enver Beyin yalnız vatan aşkı ile 
değil, siya.si emeller ve şahsi hırslarla hare
ket etmekde olduğu bundan sonra yavaş ya
vaş meydana çıkmaya başlamışdır. · (Balkan 
harbi içinde) Babıali baskınını yapması, Har
biye nazırı Nazım Paşayı öldürtmesi, hele sa
raya da.mad olması (Zevcesi Naciye Sultan) 
bu halini gösteren ilk hareketleridir. Balkan 
bozgunundan sonra Edirneyi geri almak üze
re ordu ileri yürüdüğü zaman bu harekete En
ver Bey de iştirak etti, Edirneyi kurtaran o 
değildi, fakat · bu muvaffakıyete adını karış

tırmak fır~atını kaçırmamışdı. Nihayet sadı-. 

razam ve Harbiye Nazırı Mahmud Şevket Pa-

Enver Paşa 
(Resim: S. Bozcalı) 

şa öldürülünce İttihad ve Terakki erkanına 
yaptığı ısrar üzerine 1913 de Harbiye Nazır
lığına geçdi ve kaymakam, yarbay iken (l\ıfi;. 

ralaylığı - Albaylığı atlayarak) Liva.lığa, Ge
neralliğe yükseldi. 

«1914 Mart'ında Şehzade Süleyman Efen
dinin kızı Naciye Sultanla evlendi. Süleyman 
Nizif'in nüktesiyle Enver Paşa, Enver Beyi 
öldürdü. 1914 de çıkan Birinci Cihan Harbine 
Osmanlı İmparatorluğu da Almanlarla birlik
de katıldı. Hiç bir ihtiyata riayet etmeden 
hatta Almanlardan siya.si ve mali teminat bi~ 
le almadan İmparatorluğu harbe sokanlarm 
başında Harbiye Nazırı Enver Paşa, gelir. Sa
rıkamışda Türk ordusunu ihtiyats~z bir ser• 
güzeşte sürükleyerek mahveden yine Enver 
Paşa olmuşdur. 

« 1918 de Cihan Harbi ve onunla birlikde 
Osmanlı İmparatorluğu bitince Enver Paşa. 
arkadaşları ile birlikde Almanyaya kaçdı. Öra
dan Moskovaya ve Türkistana geçdi. Önce 
Sovyet rejimini oralarda yaymak vazifesini 
almışdı, fakat sonralah Türkistanda kendisi 
için bir istiklal hareketi yapmayı tesarlaya
rak Sovyetlerin aleyhine döndü. Bir çok ma
ceralar ve bazı muharebeler geçirdikden son
ra 1922 Ağustos'unda Kızıl Ordu ile girişdiği 

bir muharebede Valcuan'da vurularak öldü. 
«Sonraki hareketleri, tasavvur ve teşeb

büsleri ve muhtelif vesilelerle meydana çıkar
dığı basit ve dar fikirleri de gösteriyor- ki En
ver Paşa, büyük mevkiieri hazim edecek, 

. ehemmiyeti geniş memleket işlerini başarabi
lecek çapta yaradılmış değildi, buna rağmen 
adı hala hürmetle anılır» (İ. A. Gövsa, Türk 
Meşhurları). 

ENVER PAŞA YALISI - Boğaziçinde 

Kuruçeşmede yakın geçmişin en büyük ve en 
güzel ahşab yalılardan biri idi. 

XIX. yüzyıl başında bu binanın yerinde 
«Şah Sultan Yalıları» diye· anılır biri büyük, 
biri küçük iki ahşab yalı vardı. Hazineci Has
saya aid olan bu yalılar 1802 senesinde 200 
kese akçeye musevi bir sarrafa satıldı. Fakat 
pek az sonra yalılar bedeli karşılığı geri alı

narak yine sultanların ikaametine tahsis 
olundu. 

Eski Şah Sultan Yalılar:mdan, İstanbul 
tarafında bulunan büyük yalı, bir müddet 
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Hamqi Paşanın tasarrufunda kalmış ve Paşa
nın ölümünden sonra, İkinci Sultan Abdülha
mid. tarafından, Sakızlı Edhem Paşaya ihsan 
olunmuştu. Edhem Paşa bu yalıda, bilhassa 
zengin kütüphanesinde, verimli yıllar geçir
miş, alim oğullar yetiştirmiştir. Paşa, Dahili
ye Nazırı bulunduğu sırada, İstanbul'a gelen 
Avusturya - Macaristan Veliahdı Arşidük Ru
dolf, 19 Nisan 1884 Cumartesi günü, Üsküdar 
tarafına yaptığı bir sezinti dönüşünde, Ku
ruçeşmeye, Edhem Paşa Yalısına · gelerek, Pa
şaya bir kart bırakmışdı. 

Edhem Paşanın ölümünden sonra yalıyı, 

Şurai Devlet Reisi Said Paşa'nın oğlu Şerif 

Paşa'ya . verildi. Boğaziçinin bu eski ve güzel 
yalısına, Şerif Paşa büyük bir tamir koydur
muş ve bu esnada eski yalının mimari üslubu 
da bozulmuştur. Bu tamirler sırasında, deniz 
üstündeki cepheye balkonlar ilave edilmişti. 

Şerif Paşa henüz yalıya yerleşmeden, Sultan 
Abdülhamidin iradesiyle, bina, Padişahın hem
şirelerinden Mediha Sultanın ikaametine tah
sis edilmiştir. Fatma Sultanın ölümünden 
sonra, Mediha Sultan, Baltalimanı Sahilsara
yına geçince, yalı tekrar boş kalmış ve Meş
rutiyetin ilanında, bir müddet yalıda, Meclisi 
Mebu~a Reisi Ahmed Rıza Bey, kiracı olarak 

.., 

oturmuştur. Yalı bu sırada, Enver Paşa ile 
evlenmesi münasebetiyle, Naciye Sultana ve
rilmiştir. Enver Paşa binanın arkasına bazı 

yeni daireler yaptırmış, yalının · dağ tarafında
ki bahçeleri, koruları tanzim ettirmiş ve tepe
ye bir de köşk inşa ettirmiştir. Bu yalı, Ha
.zinei Hassa tarafından verilen an'anevi sul
tan çeyizi ile döşenmiş. Boğaziçinin son sul
tan yalılarından biri idi. 

Enver Paşa, yalının üst katında ve İstan
bul tarafİndaki büyük salonu kütüphane ola
rak hazırlamıştı. Burada misafirleri kabul 
eder ve zengin bir kitaplık içinde, günün, si
yasi, askeri mes'elelerini münakaşa ederdi. 
Birinci Dünya Harbinde, bu kütüpharn~ye ka
bul edilen en mühim sima, Anafartalar Kah
ramanı Mustafa Kemal Paşa olmuştu. Büyük 
Harbin bizim aleyhimizde kötü bir neticeye 
doğru gitmekte olduğunu gören Mustafa Ke
mal Paşa, İkinci Ordu Kumandanına vekalet 
ettiği ,sırada, diğer ordu kumandanlarına bir 
şifre ile müracaat ederek, hükumeti devirmek 
ve itilaf Devletleri · ile münf erid bir sulh yapa
rak devleti kurtarmak teşebbüsünde bulun
muş ve bu hareketten haberdar olan Başku
mandan Vekili, Mustafa Kemal Paşa ile görüş
meye, Bahriye Erkam Har_b Reisi Albay Rauf 

- ~ - -
' •' . ,ftfui.q, J 

/ 
Enverpaşa Yalısı 

(Resim: Sabih Büyükerbil) 
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Bey'i (Orbay) memur etmiş, sonra da Ana
fartalar -Kahr:.ımanını Kuruçeşme Yalısına da
vet ederek, kütüphane salonunda kendisiyle 
uzun bir mülakat yapmıştı. Enver Paşanın bi
raderi Kamil Bey, bu gizli mülakattan bah
sederken: «Biraderim konuşmanın mahrem 
kalması için, kapıya, Sultan Efendinin neza
ret etmesini ve içeriye habersiz kimsenin bıra
kılmamasını rica etmişti.» demektedir. 

Mütarekenin imzalanmasından sonra, baş
ta Enver Paşa olmak üzere, İttihat· ve Terak
ki ileri gelenleri, kendilerini memleketten ka
çıracak gemiye bu yalının rıhtımından ayrılıp 
geçmişlerdi. Bu tarihi yalı, Kuruçeşmedeki 

büyük kömür deJ?Oları yapılırken, yıktırılmiş 
ve buradaki hatıralar böylece dağılıp gitmiş-

tir. 

ise yaptıklarından hiç de nadim gorunmemiş : 
«Anamdan, babamdan ve hatta Didier'd~n ar
tık nefret ediyorum; ne okumak ne de iş yap
mak istiyorum, benim için hayat artık nere
de akşam, orada sabahdır», ve kucağında bir 
kedi yavrusunu göstererek : «İşte benim tek 
dostum» demişdir (B. : Hırpani Turistler). 

Leslie Karen Enzel, okumak gibi yazmak
dan da nefret etmese idi, İstanbuldaki mace
ralarının notları cihan edebiyatının en müdhiş 
iti~afnamelerinden biri oiurdu. 

ERAKTAN (Halid Numan) - Tarih ve 
Coğrafiya öğretmeni, bu İstanbul Ansiklope
disinin yazı ailesinden·; 1918 de Üsküdarda 
ihsaniyede doğdu; babası 1876 (1293) Bulga
ristan mühacirlerinden Fili beli N albandbaşı 

Haluk Y. ŞEHSÜVAROOLıJ _,. Salih Saim Efendi, annesi İstanbullu Anadolu-

ENZEL (Leslie Karen) - 1966 yılında 17 
yaşında Amerikalı güzel bir kız; zamanımızda 
(1964-1967) İstanbula gelen ve «Beatnik» 
denilen hırpani turistlerin en yamanı. 

Babası Albert Enzel «Duponb şirketinin 

İsviçre mümessili olarak Amerikadan gelip 
Cenevrede yerleşmişdir; Leslie orada · Didier 
adında zengin bir Fransız gencine aşık olmuş, 
delikanlı ile çılgınlar gibi sevişmiş, ve bu mu
habbet arasında hamile kalmışdır. Didier, Les
lie ile evlenmeye talib olduğu halde Enzel aile
si asabi bir taassub göstermiş, Didier'nin ta
lebini red etmiş, çocuğu gizlice düşürtmüş ve 
kızlarını İsviçrede bir ıslahhaneye koymaya 
karar vermişdir. · Toy ve güzel kız karan se_
zer sezmez, ayağına çekdiğL bir .panfolon ve 
ceketinin cebi~de azıcık bir para Üe İsviçredeıı 
tstanbula kaçmışdır. Vak'a İnterpöl'e ve İstan
buldaki Amerikan konsolosluğuna· bildirilmiş 
ise, ağır sinir krizleri geçiren Leslie'nin büyük 
çılgınlıklar yapması önlenemeniişdir. · 

Aşağıdaki satırları Hürriyet· Gazetesinden 
alıyoruz: 

« 17 yaşındaki Amerikalı 'kız ·ıstaııbulda 
önüne gelenle aşk yapmış, bütün erkeklerin 
tekliflerini şuursuzca kabul etinişdir» · (Hür
riyet ( Ekim 1966); bu yüzden bazı oteller
den kovulan Leslie, nihayet bir Türk arkada
şının evinde bulunmuş, ve .tstanbula gelen .ve 
yapdıklarına peşiman olan baba ile anasına 
teslim edilmişdir. 

Pis kılıklı perişan, kirli pasaklı güzel kız 

kavaklı Fatma Fahriye Hanımdır._ Üsküdarda 
Malhatun tık Okulunda, Üsküdar Orta Oku
lunda, Kadıköy ve Haydarpaşa Liselerinde 
okudu; 1937 de H.aydarpaşa· Lisesinde _ye 1942 
de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
nin Coğrafiya bölümünden diploma aldı; ve 
aynı yıl içinde yedek subay olarak a_skerlik gö
revine· başl_adı; 1944 de terhis edildi. 1945 de 
kısa bir müddet Devlet Deniz Y o~ları idare
sinde muantörlük yapdı; 1946 da Antakya 

Halid Eraktan 
(Resim: S. Bozcalı) 
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Erkek San'at Enstitüsü Tarih ve C.Oğrafiya 
öğretmenliğine tayin edildi; _ 1962 yılına kadar 
Antakyada kaldı, 1962 de !stanbul'da Levend 
Ziricirlikuyu Yapı San'at Enstitüsüne Tarih 
ve Coğrafiya öğretmenliği ve müdür muavin
liği ile nakledildi. Bu satırların yazıldığı sıra
da ayni vazifede bulunuyordu. 

1942 de Vedad Hanımla evlenmişlerdir; 

Sala.haddin (doğumu 1943), Atili (doğumu 

1944) ve Salih (doğumu 1959) adında üç er
kek evladları vardır. 

Temiz yüzlü, hali ve tavrı merdane, gü
zel konuşur, mesleğinde titiz, yazılannda dik
katli, dostluğuna güvenilir, muhitinde sevilen 
adamdır. İyi bir kütübhaneye sahibdir, mes
leği ile ilgili yayınları dikkatle takib eder. Ba- , 
sın hayatına Antakyada Sabah ve Atayolu ga
zetelerinde mahalli tedkik . yazıları ile girmiş
dir. tstanbula geldikden sonra da İstanbul An
siklopedisinin değerli b-ir yardımcısı olmuşdur. 

ERALP (Halid Vehbi) - ·«Felsefe pro
fesörü; 1907 de Selanikde doğdu; İhsan Bey 
ile Zekiye Hanımın oğludur; Feyzi ye İlk ve 
Orta Okulunda, İstanbul Erkek isesinde oku
du (1927), 1932 de· Paris Edebiyat Fakülte
sini bitirdi; Kadıköy Erkek Lisesinde Felsefe 
Öğretmeni, İstanbul Üniversitesi~de Felsefe 
Doçenti (1933), aynı Fakültede Profesör 
(1949) oldu. Yahya Kemal'i Sevenler Cemiye
ti, Işık Lisesi Cemiyeti, Türk - Fransız Cemi
yeti üyesidir. Emine (Kösen) Haiıllil.la evlidir, 
Abdürrahman adında (doğ. 1939) bir oğlu 

vardır. Fransızca ve Almanca ·billir. Fransa, 
İngiltere, Hollanda, Almanya, İsviçre, İtalya'-. 
ya gitmişdir (1928- 1958) arasında). Eserle
ri : Felsefe Tarihi: (Weber'den, 11938), Des
cartes Fiziginin Metafizik Temelleri ( 1939) , 

yapdı ve 1939 da diploma aldığı fakülteye_ 
asistanlıkla döndü, doktora imtihanını verdi, 
1952 de doçent, 1959 da profesör oldu. Tür
kiye : Ormancılar Cemiyeti, Türkiye Tabiatı 

Koruma Cemiyeti, Orman Mühendisleri Odası 
üyesidir. Almanca ve İngilizce bilir; Türkan 
(Sun) Hanımla evlidir, Kemal (doğ. 1957) 
adında bir oğlu vardır. Ormaneılık üzerine 
terceme ve te'Iif eserleri ve ders kitabları var
dır» (Kim Kimdir Ansiklopedisi, 1962). 

ERAY (Gülbin) - 'l'ürk tiyatro ve sine
masının en cazib ve çok kültürlü simalarından 
bir aktris; doğum tarihi tesbit edilemedi, 
1940 etrafında doğmuş olacakdır; Ses Mec
muasının bir muharibine şunları söylemişdir : 
«Balerin olmak isterdim, ondan sonra şan

töz olmak fikri · yıllarca kafamda yaşadı.· Bun-
. lardan ikisinde de tiyatro vardır. Fakat ba
. bam annemden ayrılınca ben de Kadıköy Kız 

Lojistik (Reichenbach ·ile, 1939), Delilik (Fre- ~' \ 
te'den, 1946), Enthydemos (Eflatun'dan, ı .!I'-. · . '"1 · l . 
1945), Metafizikde, Fizik ve Kimyada Metod~-- .fi:; · ~J} 
(194 7), Platon (1953), Yahya Kemal İçin ,' ,~ \ 
( 1959 J » ( Kim Kinıdir Ansiklopedisi, 1962). ,~ :\ 

ERASLAN (İsmail) - «İstanbul üni- ı 
versitesi Orman Fakültesi profesörlerinden; 
1917 de Afiyonda doğdu, Mustafa Bey ile Ha
fize Hanımın oğludur; Af iyon İsmetpaşa İlk 
Okulunda, Afiyon Lisesinde okudu (1931), 
1938 de İstanbul Üniversitesi Orman Fakül-
tesini bitirdi; Denizlide Orman Müfettişliği 

Gülbin Eray 
(Resim: S. Bozcalı) 



ERBAB. SOKAĞI 

San'at Enstitüsüne girmek zorunda kaldım. 

Evlenip ayrıldım. Kendi dikişlerimi diktim, bir 
avukat yanında çalıştım. Onun için eski keli
meleri de kullanıyorum. 1961 de Küçük Sah
ne' de «Hepimiz Paris'te» piyesinde sahneye 
çıktım. «Tütün Yolu»'ndaki rolümü beğenirim. 
«Sessiz Harb», «Küçük Hanımın Kısmeti», 
« Ümitler Kırılınca», «Zorla Evlendik», «Mev
lfıt» filmleırini çevirdim. Romantik devrimde 
Croninden hoşlanırdım, şimdi Panait tsrati, 
Hemingway ve Steinbeck'i beğeniyorum Sev
diğim artistlerin hepsi öldü. Gary ôooper, Erol 
Flynn, J eff Chandler, Charles La.ughton. Caz 
müziği hariç, bütün müzikleri, Japon ve Çin 
maziğine varıncaya kadar, severim.» 

Ayni mecmua Gülbin Eray'ı şöyle tarif 
ediyor: «Türk tiyatro ve sinemasının en gü
zel koyu mavi gözlerine sahih, 1.70 boyunda 
heykel gibi düzgün bir vücud yapısı, uzun ve 
biçimli bacaklar, güzel elli ayaklı; fakat ko
nuşduğu zamandır ki şahsiyeti olan bir kadın 
olduğu görülür. Kendi has görüşleri, düşün

celeri vardır; samimi, hür fikirli, rahat konu
şur, kendisini zevkle dinletir. Kamera karşı

sında evinin banyosundaymış kadar rahat so
yunan akrist üstün şahsiyetinden hiç bir şey 
kaybetmiyor; cömertce soyunduğu son filmi 
Erkekler Utansın adını taşımaktadır»: 

ERBAB SOKAÖI .- 1934 Belediye Şehir 
Rehberine göre Fatih İlçesinin Karagümrük 
Nahiyesiı;ıin Kaariye Atikalipaşa . Mahallesi 
yollarından, Neşter sokağı ile Kaariye Türbe 
Sokağı arasındadır; Merdivenli Hamam So
kağı ile kavuşağı vardır (1934 B.Ş.R. Pafta 
7 ve 8/109 ve 110). Yerine gidilip bu satırla
rın yazıldığı sıradaki durumu tesbit edileme-
di. (Ağustos 1967) 

ERBAŞAR (Bülend) - Tiyatro aktörü, 
İstanbulda doğdu, Hukuk Fakültesinde okudu, 
1959 da İstanbul Şehir ' Tiyatrosuna girdi ve 
sahneye ilk defa. «İmtihan Yılı» piyesindiçık
dı; oynadığı oyunlar-dan bazıları şunlardır ·: · 
«Bir Takım İnsanlar», «Sinekler», «Mekteb 
Arkadaşı», «Hırçın Kız», Hayatı hakkında 
başka bilgi edinilemedi. 

Bibl.: Ses Mecmuası, 1967. 

ERBİL (Sadeddin) - Türk tiyatro ve 
sinemasının ·değerli aktörlerinden; 6 . Mart 1925 

tSTANBUİ. 

de İstanbulda Cihangirde doğdu, polis memuru 
B. Mustafa Erbil'in oğludur, annesının adı 

Cemile Hanımdır; Kabataş Erkek Lisesinde 
okudu, tiyatroya karşı ilgisi de lise öğrencisi 
iken başladı; sahneye ilk defa 1943 de 18 ya
şında iken Shakespear'in «Nasıl Hoşunuza Gi
derse» piyesinde küçük bir rol ile çıkdı; sonra 
«Yayla Kartalı», «İki Efendinin Uşağı», «Ca
suslar» ve «Cimri» piyeslerinde önemli . roller 
aldı. Askerlik görevini yapar iken bir sene 
kadar tiyatrodan ayrılan Sadeddin Erbil ter
hisinden sonra Raşid Riza, Ses, Küçük Sahne, 
Dormen, Karaca, Çığır Sahne ve Bulvar ti
yatrolarında çalışdı; «Doktorun Hatası»nda 

Louis Bedt, «Aşk Tuzağı»nda Sibiets, «Kü
~ük Kulube»'de Philippe, «Bana çiçek yolla
ma»'da Arnold, «Generalin Aşkı»'nda doktor, 
ve «Kart Horoz»da Kaptan Kamil oldu. Sine
ma alemine de girdi, tiyatroda bir komediyen 

· san'atkar sinemada <<·Kötü Adam» rollerini 
tercih etti. Elli kadar filmde oynadı; ilk filmi 
1943 de çevrilmiş olan «Plevnede 13 Kahra
man»'dır, ki perde de ilk görüldüğü zaman da 
18 yaşında idi; rol aldığı filmlerden bazıları· 
şunlardır : «Dokuz Dağın Efesi», «Kalpaklı-' 

·.\,J\'. ~ .: 
Sadettin Erbil 

(Resim: Yaşar Ekinci) 
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lar», «Gelinin Muradı», «Denize Giden Yob, rak basın hayatına atıldı; kendisi şöyle anla-
«Kaatilin Kızı». 

Evli, iki çocuk babasıdır; posta pulu ko
leksiyoncusudur, balık tutmasını, futbol maçı 
seyrini ve· briç kağıd oyunu sever, 1.85 boyun
da, koyu kahverengi saçlı, ela gözlü zarif bir 
meclis adamıdır. 

Dört akvaryumu vardır, bu akvaryumlar 
masum çocukluk yıllarının hatırasına bağla
nır, kendisi şöyle anlatıyor : «Çocukluğumda 
en büyük zevkim balık tutmaktı. Yeniköyde 
oturur iken, 12 - 13 yaşlarında, okuldan eve 
gelince ayakkabılarımı bir kenara: atıp çıplak 
ayakla sokağa fırlardım. At kuyruklarındaki 
kılları koparıp olta yapardım. Yem için eski 
bir konserve kutusu da her zaman yanımda 

hazır olurdu. Daha sonralan da kılıca, liüere 
çıktım. Boğaz kıyılarında, Marmara'da balık 
tuta tuta onlara bir yakınlığım başladı. O za
manki idealim bir gün para kazanıp bir ak
varyum sahibi olmaktı.» 

ERBULAK (Altan) - Karikatürist ve 
aktör; 1929 da Erzurumda doğdu; babasının 

adı Kadri, annesinin adı Necla'dır; Bursa.da· 
52. İlk okulda, İstanbulda Bakırköy Orta Oku
lunda ve Işık Lisesinde okudu, 1945 de Güzel 
San'atlar Akad~ınisine girdi; fakat akademiyi 
üçüncü sınıfında iken bırakdı, karikatürst ola-

Altan Erbulak 
(Resim: S. Bozcalı) 

tıyor: 

«1943 de, 14 yaşımda Markopaşa'da ilk 
karikatürümü yayınladım. Ondan sonra, «Ço
cu~ Sesi», «Doğan Kardeş», «Hafta», «Ak
baba», «Karikatür», «Tef» ve «Pazar»da kari
katür çizdim. 1949 - 53 arası «Vıatan», 1955'
ten sonra «Yeni Sabah»da çalışdım.» (Ses 
Mecmuası) .. 

Çoçuklı.iğundan beri büyük ilgi duyduğu 

sahne hayatına 1956 da Cep Tiyatrosunda 
amatör aktör olarak başladı; Küçük Sahne ve 
Dormen ?-'iyatrosunda oynadı; san'atkar hüvi
yeti, sempatik yüzü, güzel konuşması, taşkın 
zekası ve çok çok canlı hareketleri ile pek ça
buk tanındı; ve 1962 de basından tamamen ay
rılarak sahne alemine profesyonel aktör ola
ra_k yerleşdi; sinemaya. da kayıdsız kalmadı; 

sempatik bir komedi aktörü olarak filmlerde 
rol aldı, fakat a~ıl bağı tiyatroda kaldı. Yine 
kendi anlatıyor : 

"· «19 senedir karikatür çizdim; Kimse be
nimle, karikatürist oldu~m için röportaj yap
madı. Ancak sinema ve tiyatroda oynadıktan 

sonra röportaj yazarları, foto muhabirleri ka
pımi çalmaya başladı. Üzülüyorum. Karika
türcü aktörden daha ufak bir iş mi yapıyor? 
Bir gün gelecek, tiyatro ve sinemadan ayrıla
cağım, ama ömrümün s~muna kadar karika
tür· çizeceğim.» (Ses Mecmuası). 

•·· İki defa evlenmişdfr; ilk zevcesi, basından 
arkadaşı desinatür - ressam Firuz Aşkının kız 
kar~eşi Hatice Altandır, bu hanımdan yine 
Altan adını koydukları bir kızı olmuşdur (doğ. 
1957) ; gene evlilere örnek bir saadet içinde 
yaşarlar iken birden ayrılıvermişlerdir. İkinci 
zevcesi Dormen Tiyatrosunda tanıdığı akrist 
Füsun Şahindir, 1964 de bir Kıbrıs turnesin
de o adada evlenmişlerdir. 

Gazeteciler Cemiyeti, Gazeteciler Sendi
kası, Ti.irk Sahne San'atkarları Cemiyeti üye• 
sidir. Çocuk ayuncaklan meraklısı ve bir oyun
~ak koleksiyonu sahibidir. Fransa; Almanya ve 
rsviçreye gitmişdir. 

Burhaneddin OLKER 

EROAN (YAZGAN) - Tiyatro aktörü; 
Sinopda doğdu; İstanbulda Kadıköy San'at 
Enstitüsünü bitirdi; sahneye ilk defa Üskü
dar Genç Oyuncular topluluğunda çıkdı; Ulvi 
Uraz Tiyatrosunda profesyonel oldu; «Ay Do-
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ğarken», «Gözlerimi Kaparım, Vazifemi · Ya
parım» ve «Hababam Sınıfı» oyunlarında çok 
beğenildi. Hayatı hakkında başka bilgi edini• 
lemedi. 

Bibl. : Ses Mecmuası, 1967. 

ERÇİL (Nusret) - «Yüksek mühendis; 
1914 de tstanbulda doğdu; babasının a.dı Ka
mil, annesinin adı Saimedir; Ortaköy İlk Oku
lunda, Kabataş Erkek Lisesinde okudu, 1940 
da İstanbul Teknik Üniversitesini bitirdi; te
lekaminikasiyon mühendisliği, Ankara Telefon 
Müdürlüğünde şebeke, fen müfettişliği (1941 -
1949) , tsta~bul Telefon Müdürlüğü Şebeke İn
şaat Amirliği, teknik muavinlik, müdürlük 
yapdı (1950 - 1955); 1956 da Fen Müdürü, 
1957 de P.T.T. Müfettişi, 1960 da P,T.T. İs
tanbul Bölge Başmüdürü oldu, bu satırların 

yazıldığı sırada bu vazifede bulunuyordu. İn
gilizce, Fransııı:ca bilir; Amerika, İsveç, Dani
marka ve İngiltereye gitmişdir; Kuranpartör 
Sistemleri adında (Telif, 1961) bir eser.i var
dır.» (Kim Kimdir Ansiklopedisi, 1962). 

ERÇİN (Kamil) - Türk matbaacılığının 
gelişmesi hizmet etmiş bir teknisyen-öğretmen; 
1892 de tstanbulda Ffruzağa semtinde doğdu, 
polis memuru Ali Riza Efendinin • oğludur, an
nesinin .adı Zehra . Hanımdır . • İlk tahsilini Ka
sım paşada Necmi Terakki Mektebinde yapdı, 

Başiktaş Askeri Rüşdiyesinde ve Özel A.fitabı 
Maarif Mektebinde okudu. 1908 Temmuzunda 

··meşrutiyetin ilanından bir ay sonra 18 yaşın~ 
da iken Babıali (şimdilik Vilayet Konağı) kar-
şısında Tomruk Dairesi denilen binada . Fethi 
Bey adında bir muharririn çıkardığı «Saadet» 
gazetesinin matbaa;:ıma mürettib çırağı olarak 
girdi ve böylece bir meslek hayatına atılmış 

oidu. 
Matbaa harflerinin teker teker. el ile top-_ 

landığı ve eski Arab harfleri iizerine 480 gö~ 
lü harf kasalarının önünde hayli çetin . olan 
mürettibliğin usul ve. kaaidelerini. 10 gün gibi 
kısa bir zamanda öğrendi ki hem istidadının 
hem de mesleğe olan hevesinin ~eliti oldu, ve 
ustası, o devrin tanınmış bir mürettiblerinden 
Gözlüklü Mahmud Efendinin takdirini kazan
dı, · ve hemen müstakil olarak bir kasa başına 
geçirildi (B. : Arab Asıllı Türk :aarfleri, ts~ 
tan bul Matbaacılığında; cild 2, sayfa 924). 
«Saadeb'den sonra., o devrin kapanıp kapanıp 

yenileri kurularak çıkan gazetelerinden « Yeni 
Gazete»'de, «Siperi Saıka», «Şurayı Ümmet» 
gazetelerinde çalışdı; uzunca bir müddet Har
biye Mektebi Matbaasında ve İkdam Matbaa
sinda bulundu; 1922 - 1928 arasında işinin ya
nında Mürettibler Cemiyeti İdare Hey'etinde· 
çalışdı, 1928 de Devlet Matbaasına girdi (ka
dim adı Matbaai Amire, sonra ·Maarif Matba
ası; zamanımızdaki adı Milli Eğitim Basım

evi); Divanyolunda meşhur Cevri Kalfa Mek
tebinde Maarif Bakanlığı tarafından açılan 

ve Devlet Matbaası Müdürlüğüne bağlı Matba
acılık Okulunda bir kurs devresi geçirdi ve ay
rıca «Maliyet Kursu»nu birincilikle bitirdi ve 
atölye şefi oldu. 1938 de Maarif Vekaleti tara
fından mesleki tedkiklerde bulunmak üzere 
Ah:nanyaya gönderildi, Leipzigde ve Berlinde 
dünyanın en büyük matbaa ve matbaacılık 
enstitülerinde fiilen · .. çalışarak staj gördü; ay
rıca kırma, iplik ve · tel djkiş, harman maki~ 
naları yapan fabrikalarında montaj $tajı gör
dü, 1940 da memlekete dönüşünde matbaacı
lık bilgisi üzerine iki teknik eser yazdı; «Diz
gi ve Cild İşleri» ve «T!pografya Usulü İle 
Baskı İşleri» (bu ikincisi ustası Hayri Zorlu-

Kamil Erçin 
(Resim: Yaşar Ekinci) 
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tuna ile müşterek) isimlerini taşıyan kitablar 
devletce basdırıldı, hem Matbaacılık Okuluna 
ders kitabları, hem de Türkiyede bu vadide 
yayınlanmış ilk eserler oldu. 1950 de ünlü mat• 
baa makinisti Alman Willi Blümel ile iş birli
ği yaparak «Matbaacılık Dergisi»ni çıkardı. 
İkinci Dünya Harbinden sonra Almanyadil 
Dusseldorfda açılan Milletlerarası llk Matba
acılık Sergisini ziyaret etti; matbaacılıkda bir 
harikalar alemi · olan bu sergiyi, göremeyen 
meslekd,--lanna da dergisinde. en geniş ölçü
de mesleki dil ile anlatdı; fakat maalesef bu 
teknik dergi o zamanın iktisadi güçlükleri kar
şısında ancak 22 nusha çıkabildi. 

1952 - 1953 arasında Maarif Matbaasından 
emekliye ayrıldı; Matbaacılık Okuluna İdare 
Şefi oldu, ayrıca «Dizi Teknolojisi», «Maliyet» 
ye «Malzeme Bilgisi» dersleri öğr~tmenliğine 

tayin edildi; takrirlerini «Matbaacılık Ders 
Notları» adı ile bir kitab halinde topladı ki 
1954 ve 1956 da iki defa basılmışdır. 

1955 de İstanbul Üniversitesi Gazetecilik 
Enstitüsü tarafından kendisine Onursal Üye
lik (Fahri Azalık) unvanı -verildi. 1956 sıhhi 
sebeblerle okuldan ayrıldı. 

Bu · satırların yazıldığı sırada Beylerbe
yinde oturuyordu; muhitinin hürmetini kazan
mış hoş sohbet bir meclis ada.mı · olarak müte
va.zi!ne yaşıyordu. Kamu ~rçin, memleketinin 
bir sahada · yükselmesine ömür harcamış şöh
retsiz kahraman örneklerindendir. 

Ünlü aktörlerimizden Orhan Erçin bu za
tın oğludur. 

Kaniil • Erçin 1967 de vefat etti. 
Hakin GÖK'.TORK 

ER.ÇİN (Orhan) - Sinema ve tiyatro ak
törü, rejisör, senaryo ve piyes yazarı; 1924 'de 
İstanbulda doğdu; babası değerli bir matbaa 
teknisyeni, .o yolda önemli hizmetlerde bulun
muş öğretmen Kamil Erçin'dir, annesinin adı 
Cemile Hanımdır. Sultanahmed 44. llk Okul
da, İstanbul Erkek Lisesinde okudu. İlk defa 
ilk okulda bir müsamerede La Fontaine'in Ho
roz piyesinde sahneye · çıkdı; tiyatroya küçük 
yaşda merak saran O. Erçin -1938-1941 yıl
larında Beyoğlu ve 1941-1943 yıllarında Emi
nönü Halk Evleri Temsil Kollannda amatör 
olarak çalışdı, ve Beyoğlu Halk Evi sahnesin
de ilk defa «Secaret .. Rekoru» isimli piyesde 
mahalle imamı rolünde çıkdı. 1943 · de 19 ra-

şında iken profesyonel olarak Raşid Riza Ti
yatrosuna girdi; 1948 de Ses Tiyatrosuna geç
di, ve bu arada altı operet yazdı ; 1950 de si
nema aktörlüğüne başladı ve ilk defa «Mezarı
mı Taşdan Oyun» filminde oynadı; 1950 - 1954 
arasında «Çeta Sihirbaz» ve «Şaban Zoraki 
Kahraman» gibi on sekiz komedi filmi yapdı; 
1954 de çevirdiği «Ölüm Saati» adlı polisiye 
komedi filmi ile İkinci Türk Film Festivalinde 
en iyi aktör ve rejisör payesini aldı. 1955 de 
kendi adına bir tiyatro topluluğu kurdu ve o 
toplulukla dört sene Ankarada kaldı. 1959 da 
İstanbula geldi, önce Aksaray Opera Tiyatro
sunu, sonra Azak Tiyatrosunu kurdu, yüzden 
fazla piyesde oynadı; bunların arasında Gol
doni'den «İki Efendi'nin Uşağı», MoHiere'den 
«Cimri», Shakespeare'den · «Othello», ve So
fokles'den «Kral Ödipos» gibi klasik eserler 
vardır. Kendi yazdığı piyeslerden başlıcaları 
şunlardır : «Anam İktidar Duymasın» , «Bu~ 
yurun Kodese», «Aman İdare · Et», «Koçero», 
«Yedi Canlı», operetleri: «Aşk Hırsızı», 
«Sırça Köşk», «Banyodaki Kadın», «Muhale
fet Konuşuyor»; adepte eserleri : «Dünkü Ço
cuk», «Şaşkın · Komiser», «Matrak Geçme Ko
miserim.» 

Bu satırların yazıldığı sırada Orhan Erçin 

Orhan Erçin 
(Resim: Yaşar Ekinci) 
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Karaca Tiyatrosu san'atkarları arasında bulu
nuyordu; 20. san'at yılı 14 Aralık 1964 de bu 
tiyatronun sahnesinde kutlandı. Orhan adında
ki oğlu da babasının mesleğine bağlanmışdır 

ve 1965 de en genç uzvu olarak Şehir Tiyat
rosu san'at alemine katılmışdır (1966). 

Hakkı GÖKrtl'RK 

ERDEBİL TEKKESİ - Ayasofya'da ts
tanbul'un meşhur tekkelerinden biri · Sünbüli 
tekkesi idi; Evliya Çelebi «Erdebili» ismi ile 
kaydediyor ki banisinin Erdebilli olduğunu 

gösterir. Hadikatül Cevamide şu malumat ve
riliyor : «Banisi Şeyh Sinaneddin ibni Hı

dır'dır; Sünbül Efendi ile pirdaş olup 951 (M. 
1544) tarihinde vefat etmiş, Topkapu dışında 
vakfettiği bağında medfundur. Bu zaviye 934 
(M. 1527 - 1528) senesinde bina olunmuşdur». · 
Mecmua-i Tekaya'da- ayin gününün pazar ol
duğu kayıdlıdır. 

Erdelal Tekkesi Ayasofya Müzesinin batı
sında Caferiye Sokağındadır. İki katlı kagir 
bir binadır, geniş bir semahanesi vardır. 

Hakkı GÖKTÜRK 

ERDEĞER (Erdoğan) - Tiyatro aktö
rü; Burhaniyede doğdu; pek genç yaşlarında 
amatör tiyatro topluluklarında «Zoraki He
kim», «Cimri», «Sırça Kümes», «'reklif » oyun
larında rol aldı; Kenterler Tiyatrosunda «Üç 
Kuruşluk Opera»'da, billigil · Tiyatrosunda 
«Ayak Takımı Arasında~>· piyeslerinde : oynadı. 
Hayatı hakkında başka bilgi edinilemedi. 

Bibl.: Ses •Mecmuası, 1967. 

ERDEK BABA TEKKESf ......... Bandırma
lızade Ahmed Münib Efendinin· 1307 (1889 -
1890) de yayınladığı «Mecmuai Tekaya»daki 
kaydına göre Hasekide Davudpaşa civarında 
bir kaadiri dergahı idi, ayin günü pazar idi; 
zamanımızda mevcud değildir (1968). 

Hakkı GÖKTÜRK 

ERDEK RAKISI VE .ŞARABI - Yüz yıl
lar boyunca İstanbul meyhanelerinde en mak
bul rakı ve· şarablardan olmuşdur, ve şöhreti
ni 1920 yıllarına kadar muhafaza etmişdir. 
Marmarada- Kapudağı · Yarımadasındaki Er
dek kasabasından gelen bu rakı ve şarabla
rın mustahsilleri oranın rumları idi. 

Ayıntablı Ayni Efendi müskirat isimleri 

üzerine mesnevi tarzında yazdığı bir manzu
mede: 

Gece gündüz içüb Erdek şarabı 
Ola nuklü mezen ördek kebabı 

diyor. Erdek Rakısı anasonlu «Düz Rakı» idi, 
halk ağzında «Erdek Düzü» diye meşhurdu: 

Gel eşbelıim dinle aşık sözünü 
l\leygede de aslan sütü içelim 
Dolu dolu çakıp Erdek Düzüne -~ · 
Mest olarak kendimizden geçelim 

Kakülleri döküp dilber yüzüne 
Şahin başı koydu aşık dizine 
A.ferimler şu Erdekin düzüne 

Şıarab dest.ilerle, rakı binliklerle getirilir
di : «İlan -_ En alasından Erdek Düzü gel.: 
mişdir, binlik ile satılmakda olup Asma altın
da Apostolurt mağazasına müracaat» (1902). 

«İlan N eaniti Dimitri Kaptanın Pa-
naiya nam sefinesi ile Erdekin ala şarabı · ile 
düz rakısı gelmişdir, Galat.ada Yağkapanı İ.9-
kelesinde lenger endaz olan mezkur sefineden 
deııti ve binli·kler ile satılmakda olduğu ... » 
(1887). · 

ERDEI\I: (Baha) - <<Prof. Dr. Kimya 
Yük. Mühe!}disi; 1912 de İstanbul'da doğdu; 
babasının adı. Hüseyin Hüsnü, annesinin adı 
Eµıi~e Vedia'dır; Bayazıd Zükur Nüınune 
}4:ektebinde, Vefa Orta Mektebinde okudu, 
tatarı bul Erkek Lisesini bitirdi; Almaiıya'ya 
gide~k Hannover Teknik Üniversitesini ve İs
viçrede Basel Üniversitesini (1936); İstanbul 
Üiiiversitesi. Umumi • Kimya Enstitüsünde 
¼istan, Doçent, Profesör oldu (1936 ... ,.. 
1961) ; bir ara İsviçredeki Sartdoz İlaç Fab
rikasının Türkiye· MUmessilliğinde ilmi müşa
virlik yapdı (1951 - 1953). British Chernical 
Society, American ·Chemical Society, Schwei
zerische Chemishe Gesellschalft ve Türk Kim
ya_ Cemiyeti üyesidir. Güreş ve futbolu sever, 
otomobil kullanmaya ve posta puHarı kolek
siyonuna meraklıdır. Nev'ide (Taşcı) Hanım

la evltdir, Nazlı adında (doğ. 1946) bir kızı 

vardır. Almanca, Fransızca, İngilizce bilir; 
terceme ve telif mesleki makaaleleri yayınla
mışdır, Anorganik Kimya (H. Remy'den ter
ceme, 1948) ve Kvantitatif Analiz (telif, 1937) 
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adında iki eseri vardır» (Kim Kimdir Ansiklo
pedisi, 1963) . 

ERDEM (Erdoğan) - (B. : Çapkın Hır- · 
sız, cild 7, sayfa 3739). 

ERDEM (!refik) - «Ormancılık muta
hassıslarından Prof. Dr.; 1912 de İstanbulda 
doğdu; babasının adı Mehmed, annesinin adı 
Behicedir; Üsküdarda Üçüncü Sultan · Mus
tafa lbtida.i Mektebinde, Üsküdar Erkek Li
sesinin o~a kısmında (1927), Kabataş Lise
sinde (1931) okudu; 1934 de Yüksek Orinan 
Mektebini bitirdi, 1940 da Alm.anyada ihti
sas tahsilini tamamladı; 1941 de· orman mü, 
hendisi olarak İstanbul Orman Müdürlüğünde 
çalışdı, aynı yıl Orman Fakültesinde stajyer 
asistan, asistan · (1944-1945), baş .asistan 
(1945 - 1946), şef asistan (1946 - 1950), do
çent (1950 - 1958), pr_ofesör (1958) oldu; bu 
satırların yazıldığı \sırada ·; JiJüyükderede bµlu
nan bu fakültedeki . kürsüsU11~e · bulunuyordu 
( 1962) . Almanca ve İngilizce '< \piUr; Feriha 
(Kozioğhı) HanıIIYJ,a evllidiır, Y~~~ adında 
(doğ. 1955) biroğlu vardır~ Tü.~ij~ye Orman
cılar Cemiyeti üyesidir; güneş yef::~eniz spor
larını sever. Orman ~orullla. . ye o~n entomo
lojisi üzerine pek-çok yazısı yayınlanmışdır». 
(Kim Kimdir Ansiklopedisi, 196,~). 

: .:f~ :.,. .... 

ERDEN (Ali Fuad) ·- Kalem ve kılıç sa
hibi askerlerden, Tüırkiye Cumhuriyeti or~e
nerallerindeıı; Pariste ataşe :rniliterlik yapmış, 
Birinci . Dünya Harbinde Dö~?:üı.1,çü Ordu Kur
may Başkanliğında bulu.nm~şdut;'.(~f~ti, isti
kaameti ve · hakikat .olarak i:t1.ahdildarım söy-

. lemekdekı cesareti ile .·. · · tanmtnış bir büyük 
adamdı, uzun .. yıllar Ha.rb A~ade:riifi~ri kuman
danlığında bulunmuşcfür; ,«Parisden Tih Sah
rasına», «Suriye Qebhşsi», «Atatürk ve İnö
nü» isimli eserleri askeri edebiyatımızın en gü
zel örneklerindendir, 1957 de vefat etti. Çok 
çalışdığımız halde şanına la.yık bir hal terce
mesi yazma imkanı bulamadık. Mutlak nisya
nı düşünerek adını -kaydetmekle müteselliyiz. 

ERDEN (Sadi) - Çağdaş ünlü bir tıd 

icra.karı; 1896 da İstanbulda · Kızıltoprakda 
doğdu; musikiye karşı ilk alakası, çocukluk 

.. çağında iken Ak Ha.fi'z namı ile tanınmış dev
rinin kıymetli musikişinaslarincİan olup · çok 

güzel samtur çalan Hafız Hüsnü-Efendinin te
siri : ile başlamışdır; ve uzun müddet Kasiın:. 
paşalı Arab Mehmed Efendiden ud dersi al~ 
mışdır, sonra Hoca İsmail Hakkı Bey'in seç
kin talebelerinden biri olmuş ve musiki mah
fellerinde tanınmışdır. İlk bestesi Suzinak ma
kaamında Senginsemai usulünde bestelediği 

«Lezı.et almışdır gönül kim nalei fağfurdan» 

şarkısı olmuşdur; şarkı, peşrev, sazsemaısı, 

long~, nakış 170 den fazla eser bestelemişdir; 
eserlerinin çoğu Kolombiya, Odeon, Homo
kord. plaklarına alınmışdır. Memuriyet hayatı 
Devlet Deniz Yolları İdaresinde geçmiş ve De
nizcilik Bankası muhasebe servisi şefliğinden 
emekliye aynlmışdır. Bir çok özel, teşekkül

lerde musiki dersleri vermiş, pek çok kıymet
li gençlerin yetişmesinde himmeti olmuşdur. 

Hayatı hakkında başka bilgi edinilemedi. 
Bibi.: M. Rona, 50 yıllık Türk Musiktsi. 

ERIENEN · (Orhan) - İktisadcı, araştır
macı, bilhassa şehircilik üzerinde çalışır ya
zar; 1920 de İstanbulda doğdu; Muhtar Bey 
·i.sminde bir zatın oğludur, annesinin adı AUye 
Hanımdır; Fevzipaşa İlk Okulunda, Gazios
manpaşı . Qrta Okulunda; ve Kabataş Lisesin
de okudu, bu liseden (1942) diploma alarak 
yüksek tahsilini İstanbul Üniversitesi İktisad 
Fakültesinde yapdı ve bu fakülteden 1947 
yılında diploma alarak 1951 yılına kadar Zi-

Orhan Erdenen 
(Resim : S. Bozcalı) 
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i. 
raat Bankasında çalışdı; 1951 de İstanbul Be-
lediyesine girdi; bir ara da İmar İskan B~kan• 
lığı Marmara Bölge Planlama Müdürltiğünde 
çalışdı. 

İstanbul Belediyesinde Beş Yıllık Plan 
Tatbik Komitesinde ve İstatistik Müdür Mu
avinliğ'inde bulundu. 

İngilizce, Fransızca, orta derecede Alman
ca bilir; İstanbul Hemşeriler Cemiyeti, İkti
sad Fakültesi Mezunları Cemiyeti, Harsi İçti
mai Araştırma Cemiyeti üyesidir. Bayan Ay
tekin (Güvenir) ile evli idi, ayrılmıştır; Selim 
( doğ. 1951) adında bir oğul sahibidir. 

İstanbul · Radyosunda 1964 de «Dünden 
Bugüne İstanbul» ve 1965 de «Yaz Rüzgarı» 
adı altında yayınlanan konuşmalar hazırla

mışdır .. 
Çok çalışkan, dürüst bir memur, sohbeti 

tatlı meclis adamı olduğu halde, inanmadığı 

şeylere inanır görünmesini bilmediği, . ve çalış
dığı yerlerde «Kendi kendini tenkid» denilen 
meziyete sahih olduğundan, idareci maslahat
cı zihniyetin sevemeyeceği , kişilerdendir, ;ve 
bunun zararlarını da çok çekmişdir. 

Eserleri : «İstanbul Adaları» (1962) ; 
«İyi Iman, İyi Vatandaş» (1956); «Meşahirin 
Mezarları» (4 cild, baskıya hazır durumda); 
«Konuşan Taşlar ve Tanrı Asklep'ionun Tale
belerh (Turistik roman, baskıya hazır durum
da); «İstanbul Çarşıları ve Kapalı Çarşı» 
(19.66); . «Boğaziçi» ·(Çe.şidli yönlerden etüd, 
baskıya hazı_r durumda). 

ERDENİZ (Tülay) . - 1966. yılında yapı
lan «Kadın Sinema Yıldızı Se~~e Müsabaka
sı»nda jüri tarafından .ve 25 ~iz • arasından se
çilen dört güzel kızdan biri cg: . =·• Y eşilçam So
kağı; Kadın Sinema Yıldızı Seçme Müsaba
kaları; Hasman, Sevil; Dilek, .Aşkın; Güneri, 
Selma); 18 yaşında bulunan ve müsabaka şar
tı icabı jürinin önüne soyunarak çıkan Tülay 
Erdeniz için Hürriyet Gazetesi şunlan yaz
mışdır : «Prenses Süreyyaııı:h~ _: benzeri bir gü
zel, jürinin önünde· en_çok o ter dölçtü, nia.sum 
bir tip, ınavi gözlü ve kumral». Tülay Erde
niz'in vücud ölçüleri şunlardır. : Boy 1.67, ki
lo 54, göğüs 94, bel 56, kalc;a 93». Lise tah
sili görmüş olan güzel kız -gazetecilere şunları 
söylemişdir: «Sinemaya küçük yaşdan beri 
meraklıyım, müsabakaya arkadaşlanmın ıs

rarı ile gLrdim, kazandığım igin son derece se-

vinçliyim, iş bundan sonra perdede muvaffak 
vlmaya kalıyor, sinemada güzellik kafi değil, 
biliyorum, elimden geleni yapacağım». 

Burhan OLKER 

ERDİM (Fahri) - Tıb doktoru, intaniye 
ve sari hastalıklar ~ütehassısı, İstanbula 
«Dr. Erdim Turistik Tesisleri» adı ile güzel 
bir Motel - Pansiyon kazandırmış bir iş ada
mı; 1919 da Niğdede doğdu, bu kasabanın yer
lisi ve esnafından Ömer Efendinin oğludur; 
Yine Niğd~nin yerlisinden olan annesinin adı 
Nevziye Hanımdır; Niğde İlk Okulunda, Niğ
de Orta Okulunda, Kayseri Lisesinde okudu; 
1947 de İstanbul Tıb Fakültesini bitirdi, aynı 
yıl için Niğdenin Bor kazasında iki ay kadar_ 
serbest hekimlik yapdıkdan sonra asker oldu, 
askerliği F;ğridir Dağ Talimgahmda geçdi, 
1948 yılı sonunda terhis edilerek Ankarada 
Ça_µkaya Hükumet Tabibliğine tayin edildi, 

Dr. Fahri Erdim 
(Resim: S. Bozcalı) 

194f.l - 1951 arasında yine Ankarada Refik 
Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünde çahşdı, 
195i - 1953 de Ankara Nümfme . Hastahanesi 
İl)tiniye Servisinde asistanlık yapdı; 1953 de, 
Nümune Hastahanesindeki vazifesinden isti
fa etti ve i954 de Ankaradaki muayenehane
sinde serbest taba.bete başladı. 
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Orta boy!u, esmer, sempatik bir yüze sahib
dir, ailevi servetinin verdiği geniş imkinlanna 
rağmen hususi hayatında gaayet mazbut · bir 
aile reisidir; Niğdeli Hoca Ali Çıldı:roğlunun 
kızı ve A.nkara Dil - Tarih ve Coğrafiyıı, Fa
kültesinden mezun Huriye hanımla evlidir: 
Ali (doğ. 1950) ve Ergun (doğ. 1954) adında 
iki oğlu vardır, onlar üzerinde de iyi babanın 
yanında dik_katli mürebbi olmuşdur, Ali ve Er-

-gun bu satırların yazıldığı 1968 yılında tavır 
ve hareketleri ve terbiyeleri ile akran ve em
saline benzemeyen küçük delikanhlardı; Hu
riye Hanımefendi de turistik tesisin idaresin
de zevcinin zahiri, yardımcısı olmuş bulunu
yordu. 

Dr. Fahri Erdim, İngilizce ve biraz Al
manca bilir; kısa bir zaman Amerikada bu
lunmuş, Avrupa memleketlerinin çoğunu gör
müşdür; tütün tiryakisidir, çaya kayıdsız, 

kahveyi arar; içkiyi, akşam yemeklerinde ve 
yemek sofrasında pek az olarak alır; otomo
bil kullanma zevkleri arasındadır; bina inşisı 
zevki ise, tababet mesleğine girmeden pek 
genç yaşlarında başlamışdır, her hangi bir 
araziye ,göre en uygun ve en güzel yapı plan 
ve projeleri çizmede adeta ihtisas ~ahibi ol
muşdur, mimara teknik hesabları yapmak 
kalır; Kartaldaki turistik tesis bu zevkin ese
ri olmuşdur. 

Dr. Erdim Turistik Tesisleri - İstanbul'da 
Kartal'da, Kartal - Pendik asfalt yolu (Anka- · 
ra Caddesi) üzerindedir; denize havale kaya
lıklar üzerinde kurulmuşdur, eskiden yerinde 
Kaptanın Köşkü denilen küçük bir beton köşk 
bulunuyordu. 

MliE~ssesenin temeli 15 Nisan 1965 de o 
tarihde Kartal Kaymakamı- olan Turhan Baya
zıd tarafından atılmış, ve tesisler 22 Haziran 
1966 da amme hizmetine açılmışdır. 

Tesisin mimarı N. Noyan'dır; gerek plan -
projelerde, gerekse son tadil ve ilavelerde Dr. 
Erdim'in istişari hissesi çok büyük olmuşdur. 

. Tesis şu binalardan mürekkebdir: 
, 1 - Motel odaları ihtiva eden ikişer 

katlı 3 blok. 
Tümü 52 odadır; her oda da ikişer yatak

dan 104 yataklı bir moteldir; kış mevsiminde 
turist celbedebilmek için her odada kalorifer 
vardır; bu bloklar günün her saatinde güneş 
alabilecek şekilde inşa edilmişlerdir. 

2 - üstü büyük bir taraça (teras) olan 

ve lokanta, Amerikan barı, diskoteki, mutfa
ğı; kiler ve soğuk hava deposunu ihtiva eden 
blok.· 

Bu blokda taraçanın Marmaraya nezareti 
emsalsizdir; Kartal Burnundan Pendik Burnu
na kadar geniş bir açı içinde bütün adalı ve 
İzmit Körfezinin karşı kıyı dağlarının silueti 
bir göz atımında görünür; Marmara, tabak 

... gibi ayak altındadır, mehtab ve gurup manza
rası bir harikadır. 

Lokanta da gaayetle ferahdır ve taraça
ya yakın bir nezarete sahibdir. Lokantanın 
mutfağı müşkilpesend boğaz düşkünlerini tat
min edecek kudrettedir. 

3 - Bir Kafeterya ile idare müdürlüğü
nün bulunduğu bina.. · 

4 - Danışma (Enformasiyon) bürosu
nun bulunduğu bina. 

5 ,- Dışardan gelecekler için plaj kabi-
neleri. 

6 .;_ Çamaşırhane. 
7 - Kalorifer Dairesi (akar yakıtlı). 
8 - Oto yıkama ve yağlama yeri ile 

benzin istasyonu (kiradadır) , ve 40 - 50 oto
mobil- alacak- bir oto - park. 

«Dr. Erdi~ Turistik. Tesisleri» birinci sı

nıf belgeyle çalışmasına rağmen benzerleri 
yanında çok da ucuz bir müessesedir; sabah 
kahvaltısı, öğle ve akşam yemekleri dahil iki 
kişi, alt odalarda 130, üst odalarda 140 liraya 
kalabilmektedir. Küçük çocuklardan ücret alın
mamakta, ilave yatak başına 15 lira, eğer ila
ve yataktan başka aynı şahıs için üç öğünıük 
yemek istenirse aynca 50 lira alınmaktadır; 
bu fiatlara % 15 servis ücreti ilave edilir. 

Şahsi teşebbüs eseri olarak 3 milyon lira
Yt! mal olan tesisler bizzat Dr. Fahri Erdim 
tarafından idare edilmekde idi, böyle bir tesi
sin başında bir hekimin bulunması da her hal
de ayrıca önemi olan durumdur. 

EREl\l (Turgut Subhi) - «Hukuk Pro
fesörü, hukuk müşaviri; 1910 da İstanbulda 
doğdu, Mehıned Subhi Bey ile Fatma Servet 
Hanımın oğludur; İzmir İlk Okulunda ve İs
tanbu1da Robert Kolej Amerikan Mektebinin 
Orta ve Lise kısımlarında . okudu (1928 -
1932); 1935 de· İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesini bitirdi; Amerikaya giderek 1938 
de- Harvard Üniversitesinin İşletme Ekonomi
si okulunu bitirdi; 1942 - 1945 de Maarif Ve-
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kaleti Hukuk Müşavirliğinde, 1945 - 1948 de 
Londrada Milli Eğitim Ataşeliği ve Talebe 
Müfettişliği yapdı; bu arada 1945 - 1946 da 
Birleşmiş Milletler Bilgi ve Kültür Organizas
yonunun (Unesco) Türkiye Delegesi oldu; 
1949 da İstanbul İktisadi İlimler Akademisi 
Ticaret Hukuku Profesörü oldu; 1949 - 1958 
arasında Robert Kollejde profesörlük yapdı; 
1954 de Yapı ve Kredi Bankasının Hukuk Mü
şaviri oldu. İstanbul Barosu, İstanbul Kulübü, 
Anadolu Kulübü, Tenis - Eksrim ve Dağcılık 
Kulübü, Deniz Kulübü üyesidir; Tenis, Fut
bd ve Basketbol sporlarını sever; posta pul
ları koleksiyonu meraklısıdır. Fatma Kamu
ran (Gören) Hanımla ·evli olup Aziz Tunç 
adında (doğ. 1938) bir oğlu vardır; İngilizce 
ve Fransızca bilir; 1932 - 1960 arasında Mı
sıra, Lübnana, Kanadaya, iki defa İsviçreye, 

dört defa Fransaya, beş defa İngiltereye ve 
üç defa Birleşik Amerikaya · gitti .Eserleri : 
Pelleas ve Melisa.nde (terceme, 1944), Konuş
ma Dilimiz (1946), Büyük Britanyada Üniver
siteler (1946), Halk İçin Bir İdare (terceme, 
1949) , Amerika Tarihinin Ana Hatları ( ter
ceme, 1950), Ticaret Hukukunun Ana Hatları 
(1955), Ticaret Hukuku Prensipleri (1958 ve 
1960) ». (Kim Kimdir Ansiklopedisi, 1962). 

ERDMANN (Kurt Arthur Heinz) -Türk 
san'at tarihi üzerinde araştırma ve etüdleri 
ile tanınmış; ayrıca İstanbul Üniversitesinde 
Türk - İslam San'atı dersleri vermiş bir Al
man alimidir. 

Deniz ticareti ile meşgul Friedrfoh Erd
mann 'ın oğlu olup 1901 de Hamburg'da doğ

muşdur. Hamburgda, Altiona ~a1gymnasium
da okumuş, Tübingen'de Alman filolojisi, A1ar
bury ve yine Hamburg'da san'at tarihi tahsili 
yapmıştır. 1927 de Hamburg Üniversitesinde 
Prof. Erwin Panofsky'nin yanında doktorası
nı. yapmış, «Mimaride Kemerin Tarihi» isimli 
tezinde pekiyi dereceyi almıştır. 

K. Erdmann, 1927 ile 1945 arasında Ber
liıı Devlet Müzesinde, önce asistan sonra mü
tehassıs olarak Türk ve İslam san'atı üzerin
deki çalışmaları ile tanınmış F. Sarre ve E. 
Kühnel'in yanında vazife görmüştür. Bu yıl
larda A vrupanın bir çok ülkelerini gezmiş. ve 
1938 de İstanbula ilk defa gelmiştir. Daha 
sonra 1939 da Kahire Üniversitesinde misafir 
profesör olarak bulunmuştur. 

İkinci Dünya Harbinin sonunda bir ara 
müttefiklere -esir olmuş, kısa süren esaretden 
sonra Hamburg Üniversitesinde İslam San'atı 
dersleri vermiştir. 1948 de Hamburg Üniver
sinesine· asil profesör tayin edilmiş; 1949 da da 
Bonn Üniversitesinde Ön Asya San'atı Tarihi 
okutmuştur. 1950 - 1958 arasında. İstanbul 
Üniversitesinde Edebiyat Fakültesinin San'at 
Tarihi bölümünde sekiz yıl devamınca Türk -
İslam San'atı tedris etmiştir. 

Türkiye'de bulunduğu bu seyiz yıl içinde 
Türk san'atını yakından inceleyerek baştac 

mimari (bilhassa han ve kervansaraylar) ve 
halıcılık olmak üzere sayısı kırkı bulan ına

kaale ve kitaplar yayınlamıştır. 
1958 de İstanbul Üniversitesinden ayrıla

rak memleketine dönmüş, Berlin Müzesinde 
İslam San'atları Bölümü Müdürü olmuşdur. 
Bu arada İstanbul Üniversitesindeki veda ko
nuşmasında şu sözleri söyliyerek Türkiye ve 
Türk san'atına olan bağlılığını ifade etmiştir: 
«1950 de İstanbula -geldiğimde Berlin Müze
si İslam Eserleri Kısmı Direktörü olacağımı 
biliyordum; benden. evvelki direktör Emst 
Kühnel çok anlayışlı bir kimse olmasaydı bel
ki de 1954 de Türkiyeyi terk etmek zorunda 
ka.' 1ırdım, fakat Türkiyedeki çahşmalarımın 
benim için önemini kabul ederek bölümün ida· 
resine fahriyen devam etti; tayinimi üç yı 

geri atabildim, fakat 1967 de Berlin şehri se
natosu israrla dönmemi istedi. Bütün Türki
yede 80 bin kil9metreyi aşan 46 seyahat yap
mış bulunuyorum, memleketinizi iyi tanıyorum, 
tanıdığım için de seviyorum. Türk san'atı
nın şahsımda iyi bir propogandacı bulduğunu 
size temin edebilirim.» 

Almanyaya dö!].dükten sonra Hamburg 
-üniv:ersitesinde yardımcı profesör olarak de~ 
vermiş; 1964 de akçiğer kanserinden_ vefat- et
mişdir. Sayısını tam tesbit edemediğimiz yazı
larının iki yüzü geçdiği zannedilmektedir. Prof. 
Oktay Aslanapa'nın ifadesine göre bir san'at 
tarihcisi olan eşi Dr. Hanna Erdmann, zevci
nin Türk ve İslam san'atları üzerine topladı
ğı malzemeyi devam ettirmeğe karar vermiş
tir. 

Erdem YÜCEL 

.ERDOGAN (Abdülkadir) - Dil ve Tarih 
bilgini, muharrir, şair, eski kitabeleri okuma
da bir eşinin yetişmesi güç mUtalıassıs i 1878, • 
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1879 arasında Konya'da doğdu; ora.ela hem 
Medrese tahsili görmüş hem de Datjilmualli
mini bitirmişdir. İkinci Sultan -Abdülhamidin 
Konya'ya sürdüğü Ebüzziya. Mehmed · Tevfik 
Bey'in evipe devam eden gençler arasında bu
lunmuş, bu tanışma onda yazıya, basına; san'
ata, fikir hürriyetine karşı derin yakınlık iz
leri bırakriıışdır . . Konya ldA.disııide, Sultani
sinde, Lisesinde; kız ve erkek, muallim mek
teblerinde, muhtelif hususi riiekteblerde yıl
larca Türkçe, Tarih, Edebiyat, Arahça ve'Fars
ça muallimlikleri yapmış, vilayet umumi mec
lisine ve daimi encümenine defalarca izi se
çilmiş, ilmi cemiyetlerde ve Ililaliahmerde, Kı
zılayda çalışmış, milli mücadele y:ı,llannda 
Konyalıların Ankara Hükumetine bağlılığını 
temsil eden simalardan biri olmuşdu. 1932 de 
1stanbulda Türk ve İslam Eserleri Müzesi 
Müdür Muavinliğine tayin edildi ve İlitanbul,.. 
da yerleşdi, pek az sonra da müdür lbnülemin 
Mahmud Kemal tnal'ın emekliye aynlması ile 
müzeye müdür oldu, on yıla yakın müdürlük
den sonra 1943 de emekli olup ve dört - beş 
ay kadar sonra da 1 Aralık 1944 de vefat et
ti. Şahsında çok büyük bir ilim adamı kaybe
dildi. . "! ~- --

• 
Memleketi olan Konyada aile lakabı ola

rak Hamdizade diye anılan Abdülkabir Erdo-

Abdülkadir Erdoğan 
(Resim: S. Bozcalı) 

ğan Selçuk ve Karamanoğullarından kalan 
eserler üzerinde araştırmalar yapan ilk Türk 
alimlerindendir. Bu konudaki notlarını ve oku
duğu tarihi kitabeleri «Konyada Mevcud Mü
essesatı İslamiye» başlığı altında orada çıkan 
Babalık Gazetesi ile neşredilmişdir. Yukarda da 
~aydettik, Milli Mücadelede kalemi ile ve fik
ri ile büyük hizmetlerde bulunmuşdur. «Kur'
an-ı Kerim Tercemelerinin Dil Bakımından 
kıymetleri», «tstanbulda Silivrikapuda İbra
him Paşa . Camii», «Üsküdar Su Yolları Hari
tası», «Pertev Paşa'nın Hayatı ve Eserleri», 
«Şeyh Vefa» son y:ı,lları içinde neşrettiği pek 
kıymetli eserlerdir. Abdülkadir Erdoğanın de
ğerlerinden biri de eserlerini batılı ilim _adamı 
metodu ile yazmış olmasıdır. Öyle zan ediyo
ruz ki varisi oğluna pek çok not, neşir imka
nı bulamadığı hayli eser bırakmış . olacakdır, 
nıerhum üstadın bütün eserleri, tek yaprak
lık bir notu bile yayınlanmaya değer kıymet 
dedir. Milli Eğitim Bakanlığının, Dil ve Tarih 
Kurumunun, Vakıflar Umum Müdürlüğünün 
bu konuda yakın ilgisi beklenir. 

Kısa boylu, son derece hareketli, canlı, 

gaayetle zeki, sohbetleri zengin adamdı. Türk 
ve İslam Eserleri Müzesinde Müdür Muavin
liği yaparken müdür M. K. İnal ile aslaa bağ
daşamamışdı. Daima yüksekden bakmaya ve ko 
iiuşmaya alışmış olan M.K. İnal, Arabcayı ve ta
rihi çok iyi bilen olgun, zarif, şair muavininin 
şahsiyetini" çekememiş, onu makaamı için ra'
kib gibi görmüş, ve insan horlamakdan ade
ta zevk alan M. K. !nal muavininin huzurunda 
BUSmaya mahkum ka!l.ınca her gittiği yerde 
Abdülkadir Erdoğanı çekişdirir · olmuşdu, 
eriı.ekliye ayrılışını da, Türk ve İslam Eser
leri Müzesi Müdürlüğü için muavininin kendi
sinden kat kat üstün liyakatinde değil, ancak 
k~ndi muhayyilesinde yeri olan tezvirlerde 
aramışdı. Bu satırlar, kendi aleminde muhak
tak ki çok büyük kıymetleri olan, hatta ken
di başına bir alem olan Mahmud Kemal İnal'ın 
meşrebine uyduğu olduğu için huzur ile ya
zıldı. 

Konyadaki muallimlikleri sırasında, çalış

kanlığı ile talebeleri üzerinde derin tesirleri 
olmuşdu. İnsanın otodidakt olduğunu söyler, 
muallimin gençlere sadece yol ve usul göster
diğini, herkesin bilgisini kendi sayü gayreti
ne borçlu olduğunu anlatıTdı, ve bu gayreti 
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telkin ederdi. Bu İstanbul Ansiklopedisi'nin 
naçiz müdevvini R. E. Koçu, Konya Lisesinde 
Abdülkadir Erdoğanın talebelerinden biri · ol
makla iftihar eder. 

Ebced hesabı ile vak'alara tarih söyleme.;. 
de zamanımızın en hünerli kalemine sahibdi; 
aşağıdaki kıt'alar bu yolda bir kaç örnekdir : 

ESKİŞEHİR'İN GERİ ALINMASINA 

Aldı ilhimı inayet itti Hakka istinad 
Düşmanı tenkilü kahra azim oldu ordumuz 
Sürdü adayı çıkardı virdi tarihe şeref 
«Eskişehire dikdi 'bayrak bakim oldu ordumuz» 

1341 M. 1922 

* 
İZMİR'İN GERİ ALINMASINA 

Akla hayretler viren birik hücfuniyle yine 
Pek büyük bir safhai tarih açıldı türklere 
Kaydi ile tarihini fahretmemek ıııümkin midi 
«Girdi kaaıhir o!dumuz eltilfı Hakla İzmire» 

1341 M. 1922 
* 

WZAN SULHU 
( Hicri ve Riimi iki tarih) 

Nilhıayetsiz fedakarlıkla millet işte kurtuldu 
'Ümidslzken necatdan bir hayatı feyzi nev buldu 
Bu ulvi iyde farzdır bence herkes · kesse bir 

kurban 
Ki «Hatmi sili fiarb» pek şanlı bir «Tarihi 

Sulhıt oldu 
1341 ( M. 1922) 1339 ( M. 1923) 

ERDOGAN (Mehıned) - tnebolu'nun Di
bek Köyünde aynı adı , taşıyan bahtsız bir 
baba - oğul; 17 yaşında güzelce bir delikanlı 
olan oğul Mehmed Erdoğan 1965 yılı Mart'ın~ · 
da çalışmak için İstanbul'a gelmiş ve . «Sevim» 
isimli bir yük motoruna tayfa olarak · girmiş
dir; sekiz ay bu motorda çalışmış . ve Ekim 
ay'ı başında esrarengiz bir şekilde kaybolmuş
dur; şöyle ki, Samatyada. sahile yanaşmış olan 
motordan karaya çıkan genç tayfa tanıdığı bir 
manavdan on lira borç alarak· balık ve yeşil 
salata alarak motora dönmüş ve bir daha gö
rülmemişdir; diğer tayfalarca yokluğu sözde 
ertesi sabah farkedilmişdir. Motor kaptanı 
genç tayf anın kaybolduğunu karakola bildir
miş fakat delikanlı bulunamamışdır. Durum 
telgrafla köydeki babasına bildirilmiş, . baba 
Mehmed Erdoğan da ancak onbeş gün sonra 
Istanbul'a gelebilmiş onun Istanbul'a geldiği 
gün denizde oğlunun cesedi bulunriıuşdur; gü~ 
zel oğlanın balıklar tarafından· didiklenmiş 

cesedi · karşısında perişan baba : «Mehmed 
çok iyi yüzme bilir, millerce yüzer, böyle kıyı
daki motordan denize düşüb boğulmasına im
kan yokdur; oğluma bir kötülük yapdılar, 

Mehmed Erdoğan 
(Resim: Yaşar Ekinci) 

ısonra boğup denize attılar» iddiasında bulun
muşdur: Vak'anın zabıta tahkikatı ve nasıl 
bir sonuca · bağlandığı .tesbit edilemedi. Bu gibi 
vak'aların kriminoloğlar tarafından izlenmeğe 
değer. .Burhaneddin OLKER 

ERDOĞAN - NURAY ÇİFTİ - Eğlence 
alemlerinin tapiri ile «Oryantal Dans» san'
atkarı bir çift; tstanbulda şöhretleri 1966 ya
zında Tepebaşında Cumhuriyet Paviyonu sah
nesinde başlamışdır, hususiyetleri de sahneye 
hemen değişmez kıyafetle, daima yalın ayak 
ve cazib yarı çıplaklıkla çıkmalarıdır; delikan
lı Erdoğap, . göbek çukuru altından bağlanmış 
ve paçaJa.ri ayak bilekleri üstümle bir panto
lon ile; kollu ve gaayet kısa bir yelek - came
datı giyer . ve omuzlarına bir pelerin atar; kız 
Nuray da sütiyen ve külotla çıkar, belden aşa
ğı tüm çıplaklığı tülden kanad - etekler örter, 
başına oturduğ·u · tacımsı sırpuşundan bir çe
şid duvak sarkıtır. 
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Bu hünerli çiftin 1967 yılı Nisanında bir 
Atina turnesi üzerinde aşağıdaki satırları 

Hafta Sonu Gazetesinden alıyoruz : 
«Erdoğan - Nuray çifti Yunanlıların kalb

lerini fethetti - Atina'nın en lüks gece kuU!
bü Kopa- Kapana ile Kasbah'a uğrayanlar, 
'bütün gece muhakkak rakı içecek, göbek ata 
cak, el çırpacak ve durmadan : - Aman Al
lah Yallah!.. diye ahenkli bir sesle durmadan 
bıkmaqan bağıracaktır. Bu «Aman Allah Yal
lah» modası, bu kulüplerde seyircileri oyunla
riyle sihirliyen Türk dansözü Erdoğan ve Nu
ray çifti tarafından yayılmıştır. 

«~rdoğan ve Nuray çifti proğramıarına 
"ıaşlamaları üzerine her iki kulüpte de masa 
bulma yarışması başlamıştır. Milyonerler, 
Aliki Vuyuklaki'nin kocasından, meşhur sine
ma yıldızı Canny Cares'e kadar her şöhret, 

ner gece ön masaları tutmakta ve Erdoğan 
Nuray çifti ile birlikte coşarak göbek atmak
tadırlar; «Aman Allah Yallah» proğramı tam 
45 dakika sürmektedir». 

ERDOĞAN SOKAĞI - 1934 Belediye Şe
hir Rehberine göre Eminönü Ilçesi Merkez 
bucağının J:Iocapaşa Mahallesi yollarındandır; 

Erdoğan - Nuray Çifti 
(Resim : s. Bozcalı) 
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Ebüssuud Caddesi ile Hüdavendigar Caddesi 
arasında uzanır, İbni Kemal Caddesi ile ka vu
şağı vardır (1934 B.Ş.R. Pafta 1/ 2). Bir ara
ba geçecek genişlikde paket taşı döşeli bir ara
lık sokakdır. Semtin a<tına nisbetle Sirkecn
nin otellerinden Olimpiyad Palas Oteli; Lale 
Oteli, Konya Selçuk Palas Oteli,· Bursa Palas 
Oteli bu sokaktadır; üçer J<atlı üç kagir bina
da da iş , yazıhaneleri vardır; binaların altın
da da Akdeniz Nakliyat Anbarı ile 1 ambalaj 
yapıcısı , 1 berber, 1 lokanta, 1 oto parçacısı, 1 
oto lastikcisi vardır (Aralık 1966) . 

Hakkı GöKTtiRK. 

ERDOGRU (Ekrem) - tstan,bul Radyo
su saz san'atkarlarından, kemeııç-~cif 1926 da 
Üsküdarda doğdu; Doktor Ziya;··· Erdoğrunun 
oğludur, annesinin adı Fatinadır. İlk ve orta. 
tahsillerini babasının vazife ile bulunduğu 
Ordu, Ankara ve İstanbulda yapdı ve Haydar
paşa Lisesinden mezun oldu. 

Musikiye olan hevesi çocukluk çağında 
başlamışdı; babası keman ve kemençe çalar
dı, bir musiki bilgisi vardı, ondan bir şeyler 
öğrenmişdi, fakat asıl hocası onbeş - onaltı 
yaşlarında iken Emin Ongan oldu, onun musi
ki dersleri verdiği Üsküdar Musiki Cemiyeti'."' 
ne intisab etti; keman çalan ağabeyi Kannı~ 
ran Erdoğrunun da yardımını gördü; 1957 . de 

Ekrem Erdotru 
(Resim: Yaşar Ekinci) 

İstanbul Radyosuna girdi; Radyodaki çalışma 
saatleri dışında gümürk komisyonculuğu yap
maktadır. 

Hakkı GÖKTÜRK 

ERDURAN (Ay•a) - Ünlü violonist, 

Cumhur Başkanlığı Senfoni Orkestrası Ke
man Solisti; 1936 · da İstanbulda doğdu; Pro
fesör Doktor Behçet Sa.bit Erduran'ı:µ kızı, 

annesinin adı Kadriye Melek hanımdır ; Nişan

taşında 15. İlk Okulda okudu, keman çalma
ya pek küçük yaşında başladı , öyleki henüz 
10 yaşında iken «harika san'atkar çocuk» ola
rak tanındı, sonra Türkiye'yi dünyada temsil 
eden sanat elçimizden biri oldu. Türkiyenin 
en büyük gazetelerinden Cumhuriyet Gazete
sinin birinci sayfasında bir resmi ile birlikt~ 
yayınlanmış aşağıdaki satırlar Ayla Erdurari'
ın adını memleketine duyuran ilk yazılardan
dır: 

«Bir San'at Hadisesi - Geçenlerde -Anka

ra Devlet Konservatuannda v~rdiği - hususi bir 
keman konserile başkentimizin en tanınmış 
müzik üstadla,rıni hayretler içinde bırakan bir 
kız çocuktan gazeteler -bahsetmişlerdi. Yavru, 
Tıb Fakültesi profesörlerinden doktor Behçet 
Sabit Erduraıiın kızıdır. Henüz 10 yaşındadır. 
Fevkalade istidadını erkenden keşfeden ailesi, 
onu, harbin ikinci yılında profesör Berkere 
götürmüş, muntazam ders almasını temin et
miştir. Küçük Ayla, harb yılları içinde yetiş

meğe ba,şlamış bir Türk san'atkarıdır. Bir çok 
_ keınallcılarm yirmi senede yenemediği güçlük-
leri o, şimdiden arkada bırakmıştır. Kemaıi 

edebiyatının en derin eserlerini yetişmiş bir ar,· 
tist kudretile ifade edebilmektedir. Haber al--
dığımıza göre küçük Ayla, Çocuk Esirgeme.: 
Kurumu menfaatine olmak üzere yakında şeh
rimizde Saray sinemasında bir konser ~erecek
tir. Memleket san'atı ve kültürü bakımından 

· bu konserin büyük bir alaka toplayacağına 
şüphe etmiyoruz» (1946). 

Piyanist Profesör Ferdi von Statzer'in re
fakatinde . verilen konser gazetenin tahmin et
tiği büyük alakayı toplamışdır. Ayla Erduran 
1947 de Paris Konservatuarına · gönderildi ve 
orada dört sene kalarak Prof. Zino Francis
siccatti ve Prof. Gelemyan ile çalışdı. 1956 da 
yurd dışındaki korner turnelerine başladı, 1956 
da Polonyadan çağrıldı, 1957 de tekrar Po-
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lonyadan .ve Rusyadan çağrıldı. Rusya tu~ 
nesinde keman üstadı David Oistrahch ile do
kuz ay çalışdı. Kıymetli san'atkarın üç yılını 

basın haberleri ile tesbit edelim : 
«Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Or

kestrası solist kemancısı Ayla Erduran'ın 1960 · 
yılı dış memleketler müzik turneleri · büyük 
başarı ile sona ermiş bulunuyor. Genç Türk 
san'atçısı Bulgaristan'da 8, Yugoslavya'da 2 
başarılı konser vermiştir. Atina Senfoni Or
kestrasından bir davet almış, Mayıs ay'ı için
de Atina'da 3000 · den fazla geçkin dinleyici 
önünde Mozart'ın Re Majör keman konçer
tosunu büyük bir başarı ile çalmıştır. Ayrıca, 

Almanya ve Portekiz'de çeşitli konserler ver
dikten sonra, tanınmış Fransız çelistlerinden 
Guy Fa.llot ile Kanada'mn batı kıyılarındaki 

25 e yakın şehirde hayatının en büyük ve en 

başarılı konser gezısıne çıkmıştır. Yine Guy 
Fallot ile Alaska'ya kadar uzanan ikinci tur
nesine katılmış, bu defa 15 şehirde konser ve
miştir». (Hayat Mecmuası, 1961) .✓ 

«Şimdiye kadar dünyanın sayılı büyük 
şehirlerinde konserler vermiş olan kıymetli 
viyolonistimiz Ayla Erduran Londradaki ilk 
konserinde büyük başarı sağladı. Türk emp
rezaryo Ömer Umar'ın tertiplediği Londra
nın ünlü Wigmore Hall'ündeki bu konserinde 
Ayla'ya piyanoda Mithat Fenmen refakat etti. 
İngilterede «san'atçıların şöhret yolu Wigmo• 
re Hall'den geçer» sözü yaygındır, çünkü ora
daki konserlerinde başarı kazanan san'atçıla
ra daha büyük kapıların açılması kolaylaş

maktadır. Nitekim, Christian Dior'un mavi 
üzerine altın işlemeli Hint kumaşından bir 
tuvaletini giymiş olarak resitalini veren Ayla 

Ayla Erduran 
(Resim: S. Bozcalı) 
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Erduran'ın gelecek mevsimde bir orkestra re
fakatiyle çalacağından şimdiden bahsediliyor. 
Arkada, basına ayrılan sıralarda oturan «Ti
mes» gazetesi tenkidcisiırin san'atçınu-zı haı
raretle alkışlayışı bilhassa dikkati çekti. Er
tesi günkü yazısında : «Miss Erduran şüphe
siz ki bir konçerto san'atçısıdır, onun bir or
kestrayla ve konçerto çalışını dinlemeden tat
min olamıyacağız» diye teşvikkar bir dil kul
lanarak san'atçımızı övmüştür» (Hayat Mec
muası, 1962). 

« Ünlü violonist Ayla Erduran bir müddet
ten beri devamlı olarak Türkiye'de v~ .Avrupa'
da vereceği konserler için çalışmaktadır. Şu

bat içinde İstanbul Belediyesi Konservatuarı 
Konserleri dizisinden birinde yeni bir konçer
to çalacakdır. Bu konçerto. muhtemelen Sibe
lius'un Keman Konçertosu olacakdır. Şehir 

Orkestrası da bu yıl iyi şefleri görme mutlu
luğundadır. Ayla Erd:uran'ın Şan Sinemasın

da vereceğ( konserde orkestrayı . günümüzün 
ünlü şeflerinden _Sir Barbirolli idare edecek
dir. Halle Orkestrasıyla görme imkanını bul
duğumuz şefin İstanbul'a gelişi bir san'at olayı
dır, fakat sadece bir tesadüf değildir. Geçen 
mevsim Ayla Erduranı Londrada verdiği kon
serde görmüş ve dinlemiş, çok beğendiğini 

açıkça olan Sir Barbirolli, bu defa Ayla'nın 

konserini idare etmek için bilhassa Türkiye'
ye gelmişdir» (Harel_{et Gazetesi, 1963). 

Fransızca ve İngilizçe '. bilir; . sporlardan 
denizde yüzmeyi sever. 

ERDURAN (.Behçet Sabit) - Tıb do_kto
cu, profesör, çok değerli bir iiroloğ; 15 Şubat 
1886 da İstanbul'da Sultan~hmed semtinde 
doğdu; babası Tekirdağlı Mehmed· Efendidir, 
Türkiye Sahil Fenerleri İdaresinde ç·alışmış, 
Fenerler Rüsumat Dairesi Müdürlüğünde bu
lunmuş, bu idarenin merkezinin bulunduğu 

Çanakkalede 1912 de vefat etmişdfr; annesi de 
Tekirdağlı olup Topcu Yüzbaşılarından Meh
med Efendinin kızı Emine Nazmiye Hanımdır. 
(Vefatı 1913) B.S. Erduran ilk ve orta okul
ları Çanakkalede bitirmiş, 1905 de Üsküdar 
Sultanisinden mezun olarak ·İstanbul Darülfü
nunun Tıb Fakültesine girmiş, 1912'de bu fa
külteyi bitirerek 1912 - .1918 arasında aynı fa
kültede asistanlık, 1918 - 1923 arasında Gu
reba Hastahanesinde üroloji şefliği · yapmış, 
1923 - 1925 arasında da Ankarada Sıhhiye 

Müdürlüğünde ve Memleket Hastahanesinde 
çalışmış, operatörlük yapmış, 1925 de İstan
bul Tıb Fakültesinin Üroloji Kliniği Profesör
lüğüne tayin edilerek 1957 de emekli olunca
ya kadar bu kürsüde, Türk taba.betinin çok 
s~çkin hocalarından biri olarak kalmışdır. 

Fransızca, Almanca bilir, mahviyet sahibi 
ilim adamı, geniş bilgisi ve sohbetleri ile zarif 
bir meclis adamıdır; Fransız ve Alman Ürolo
ji Cemiyeti ve Milletlerarası Üroloji Cemiye
ti Üyesi ve muhabir üyesi, Türk üroloji Cemi
yetinin müessisi ve fahri reisi Türk Jineko
loji Cemiyetinin fahri üyesidir; Frasaya, 1929 
da İngiltereye tahsil, mesleki tedkikler, kong
relere katılma veya zati seyahatlar vesilesi ile 
1916 dan bu yana Almanya, Fransa, İngilte.re, 
Amerika, Mısır, Lübnan, Irak, İtalya, Yuna
nistan, Macaristan, Avusturya, Polonya, Rus
ya ve Belçika ya gitti; 1956 da neşredilmiş 
« Ürolojide Endokskoph isim telif bir eseri 
ve Üroloji neşriyatı üzerine telif - terceme mes~ 
leki önemli bir el kitabı vardır. 

İstanbul Gümrük Müdürlüğü Müfettiş
liğinde bulunmuş Bosnalı Ali Riza Bey'in kızı 
Kadriye ·Melek Hanım ile evlenmişdir; bu ha-

Behcet Sabit Erduran 
(Resim : S. Bozcalı) 



ANSİK.LôPEDisi 

nımdaİı doğan Ayla adındaki kızı (doğ. 1936) 
memleketimizin pek değerli san'ankarlarından, 
Türkiyenin dünya yüzündeki san'at elçilerin- -

· den bir viyolonistdir (B. : Erduran, Ayla); 
Ayla Erduranm yetişmesinde Profesör Beh
çet Sabit ile K. Melek Erduranın aydın ana -
baba ve mürebbi hisseleri çok büyükdür. 

Bu satırların yazıldığı sırada bu kıymetli 
ilim adamı redin sevgi ile bağlı olduğu zevcesi 
birlikde Ayazpaşadaki evinde kibara.ne inzi
va.ye çekilmiş bulunuyordu, san'atkar kızının 

yurd içinde ve dışında hepsi büyük takdirle 
karşılanan konserleri değerli profesörün saa
det kaynağı oluyordu (1968). 

ERDURAN (Leyla) - «Kadın gazeteci; 
1928 de Samsunda doğdu; İhsan Bey'le Mihri
man Hanımın kızıdır; Nilu.fer Hatun İlk Oku
lunda, Üsküdar, sonra Arnavudköyü Ameri
kan Kız Kollejlerinde okudu (1950); gazete
ci ve piyes yazarı Refik Erduranla evlenmiş
dir, 1953 doğumlu Murad ve Adnan adında 

ikiz -iki oğlu vardır (B. : Erduran, Refik) ; 
Zevci gibi gazetecilik yapmaktadır, Milliyet 
Gazetesinde çalışmışdır; Taç Yayınevini kur- · 
du; Gazeteciler Cemiyeti, Gazeteciler Sendika
sı, Moda Kulübü, Anadolu Kulübü üyesidir; 
bütün Avrupayı d9laşmış, Amerikaya gitmiş
dir» ,Kim Kimdir Ansiklopedisi, 1962). 

ERDURAN (Refik) - «Gazeteci, piyes 
yazarı; 1928 de İstanbul'da doğdu; Hüsamed
din Bey ile Refika hanımın oğludur; Nil uf er 
Hatun İlk Okulunda ve • Robert Kollejde oku
du (1947); 1951 de Amerikada Carnell Üni
versitesinin Tiyatro Edebiyat Bölümünü bitir
di. Film çevirdi, piyes yazdı, Milliyet Gazete
sinde fıkra muharrirliği yapdı, Akbaba Mizah 
Mecmuasına yazılar yazdı; Çağlayan YıaYıın
evini kurdu. İngilizce, Frasızca bilir; Moda 
Kulübü üyesidir; Avculuk, yelkencilik, yürü
yüş sporlarını . sever; Amerika ya gitmiş, bütün 
Avrupayı dolaşmış, Japonyaya ve gönüllü ola
rak Kore ye gitmişdirı. Zevcesi Leyla . Hanım 
da gazetecidir (B. : Erduran, Leyla); bu ha
nımdan Murad (doğ. 1953 ve. Adnan (doğ. 

1953) ikiz ikioğlu vardır. Eserleri : Yağmur 

Duası (roman, 1952), Deli (Piyes, 1957), Bir 
Kilo Namus (1957), Karayar Köprüsü (1957), 
İp Oyunu (1958), Cengiz · Hanın Bisikleti 
( 1958) , Büyük Jüstinyen ( 1959) , Aman Avcı 
(1961) » (Kim Kimdir Ansiklopedisi, 1962). 

EREÖLİ CAMti: 

EREĞLİ CAMİİ - Şehremininde Miilet 
Caddesinde idi; Hadikatül Cevaniide «Şehre
mini Camii» adı ile kayıdlı olub şu malumat ve
rilmektedir : «Banisi Fatih Sultan Mehmed 
Handır; vazifesi (imam, müezzin, kayyum 
aylıkları ve sair masrafları) Fatif Sultan Meh
med'in asıl büyük vakfından verilir, mahal
lesine Ereğli Mahallesi denilir, sebebi, Ereğli

den gelerek bu mahallede yerleşmiş bir kim
senin bu camii külli taı:pir ettirmesidir, ken
disi de camii şerif civarında medfundur. Şa
dırvanın bulunduğu avlu kapusu yanındaki 
çeşme Ebüssuud Efendinindir. Civarındaki 

çarşıyı da İstanbula Şehremini olanlardan bi
ri kurmuş, çarşının ortasına bir kuyu kazdır
mış, bu camiin şadırvanı musluklarına da o 
kuyudan su vermişdi, camie ve semte Şehre
mini adının verilmesi de bundandır, bu zat da 
camiin bağçesinde medfundur. Bilahar.e Ebüs
surid Efendi çeşme yaptırmış, camie çeşmenin 
suyundan su· verilmiş, o kuyu terk edilmiş

dir». 
İstanbul şehrinin kale duvarları içinde 

Türkler tarafından yapılmış bir cami idi. Ya
pılışı için yüz yıllardan beri şu parlak hatıra 
anlatıla gelmişdir : 

İstanbul Fatih Sultan Mehmed'in kılıeı 

ile 29 Mayıs 1453 Salı günü şafak vakti f et
hedilınişdi. Ordusunun arkasından şehre giren 
hükümdar Salı/Çarşamba gecesini Tapkapu
su karşısındaki otağında geçirmiş, Çarşamba 

günün de İstanbula muhteşem bir zafer alayı 
ile girmişdL Padişahın atı zamanımızda Şeh
remini denilen mevkie geldiğinde tam öğle za
manına rastlamış, alayda bulunan müezzinler 
Ezan okumaya başlayınca Sultan Mehmed 
·a.tından inerek o zamanlar kırlık, bostanlık 

· olan o semtde hemen oracıkda ve büyük bir 
cemaatle namaz kılmış ve : «Seccademin se
rildiği yere bir mescid yapılsın!..» emrini ver
miş, Ereğli ve Şehremini isimleri ile anılan. 

camiin ilk binası birkaç gün içinde Fatih Sul
tan Mehmed'in adına bu suretle kurulmuş, son
ra bu mescid adı mechul kalmış Ereğli hayır 

sahibi tarafından temelinden tutularak yeni
lenmişdir. 

Cami harab bir durumda iken 1942 - 1943 
arasında yıktırılarak yerının genişletilecek 

caddeye katılması kararlaşmış, o tarihde R. 
E. Koçu'nun yukarda kaydettiğimiz menkı

beyi neşretmesi üzerine bu tasavvurdan vaz 
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geçirmiş, ve Bay Bican Bağcıoğlu, Diş Dok
toru Bay Hasan ve Mühendis Bay· Ferid Öl
çer'in himmetleri ile Ereğli - Şehremini Camii 
1948 - 1949 arasında beton bir yapı ola-rak 
ihya edilmişdir. Ekrem Hakkı Ayverdi 1953 
de basılmış «Fatih Devri Mimarisi» isimli ese
rinde şunları yazıyor : 

« Yanlış ( eski büyük yangınlardan yanmış 
olabilir, 1942 de taş minareli, harabca bir ah
şab camii mevcud idi ve namaza açıkdı), 1940 
senesinde duvarlannın bakiyesi de kaldırıl

mışdı. 1949 da ali himmet zatların gayretiyle 
beton tavanlı ve yeni tarz sıvalı olarak temel
den yapılıp oldukca süslenmişdir. Namaza 
açıkdır. Mahalli rivayet bu camiin yerinde Fa
tihin ilk namazı kıldığı şeklinde ise de, pek 
yakınınd~ olan Harbi Mescidinden galat olsa 
gerekdir». 

Ekrem Hakkı Ayverdinin Harbi Mescidi 
hakhkında kaydettiği rivayeti Hadıkatül Ce
vami de yazar. O rivayet Ereğli Camiine ya
kıştırılmış da olsa, Fatih Sultan Mehmed'in 
yapdırdığı bir .cami olarak muhafazası· mutla
kaa gereken Eğreğli Camii, 1957 - 1958 ara-
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sındaki hummalı imar faaliyetinde en hürmet
kar bir lisan ile yapılan ikazlara rağmen yıkdı
rılmış ve yeri genişletilen Millet Caddesine ka
tılmışdır. 

1 

EREĞLİ MAHALLESİ - 1934 Belediye 
~-ehir Rehberine göre Fatih İlçesinin Şehre
mini Bucağının 13 mahallesinden biri; aynı 

bucağın lbrahimçavuş, Melekhatun, Bayazıd
ağa, Arpaemini ve Denizabdal mahalle.teri ile 
çevrilmişdir. 

Sınır yolları şunlardır : Ayık Fırını So
kağı ve Saray Meydanı (İbrahimçavuş Mahal
lesi ile), .Saray Meydanı ve Arma Sokağı (Me
lekhatun Mahallesi ile), İskenderağa Camii 
Sokağının bir kısmı ve Karanfilliçavuş Soka
ğı (Bayazıdağa Mahallesi ile), Topkapusu 
Caddesinin bir kısmı ve Millet Caddesinin bir 
kısmı (Arpaemini Mah_allesi ile), Denizabdal 
Çeşmesi Sokağının bir kısmı ve Deniz.abdal 
Camii Sokağı (Denizabdal Mahallesi ile). 

İç yolları şunlardır: S a r a y Meydanı 
Caddesinin bir kısmı, İskenderağa Camii So
kağının bir kısmı, Yunus Emre Sokağı, İs-

Ereğli Mahallesi 
( 193'4 Belediye Şehir Rehberinden) 
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kentler Bostanı Sokağı, Mustafaçavuş Çıkmazı, 
Şehremini Camii Sokağı., Günaydın Sokağı, Ko
yuncu Sokağı, Denizabdal Kireçhane Sokağı, 
Yenibörekci Sokağı, Masura Sokağı, ~örekci
veli- Sokağı, Lalapaşa Sokağı, (1934 B.Ş.R. 

Pafta 73). 
1963 yılından beri mahalle muhtarlığında 

bulunan serbest ticaret erbabından Bay Mus
tafa Uysal'ın verdiği malumata göre Ereğli 
Mahallesinde 400 ev, 10 apartıman, 200 dük
kan, 3 fırın, 4 eczahane, 1 park, 2 cami (İs
kenderağa Camii ve Ereğli Camii; Mahalleye 
adını Ereğli Camii Millet Caddesi genişletilir
ken istimlak edilmiş ve yıkdınlİnışdır) var
dır; nüfusu 1110 erkek ve 1011 kadın olmak 
üzere 2121 kişidir. (1966). 

Hakkı GÖKTÜRK 

EREL (llakla Şinasi) - «Doktor Amiral, 
asrımızın ilk yarısında İstanbul'un hem mes
leğinde hazakati, hem de hastalarına karşı ki
bara.ne .. nezaketi ile tanınmışdı; 1869 da İs
tanbulda doğdu, Harbiye Nezareti memur
larmdan Ali Şinasi Beyin oğludur, asıl adı İs
mail Hakkı olup imzalarına babasının adını ila
ve ettiğinden Hakkı Şinasi ismi ile şöhret bul
muşdu; 1890 da Askeri Tıbbiyeden Deniz Yüz 
başılığı ile çıkmış, Deniz Hastahanesinde çalı
şırken iç hastalıklarındaki bilgisini arttırmak 
için 1893 de Almanyaya gönderilmiş, üç sene 
kadar kalmış, dönüşünde aynı hastahanenin 
iç hastalıkları mütahassısı . olmuş, aynca Şişli 

Etfal Hastahanesinde de çalışmışdır. 1904 de 
Miralay rütbesinde iken İkinci Sultan Abdül•. 
hamid'e verilen bir jurnal üzerine evvela Bur
saya, sonra oradan Konya ya sürüldü; 190S 
de Meşrutiyetin ilanı üzerine İstanbul'a dön
dü ve .Deniz Hastahanesi Başhekimliğine . ta
yin edildi. 1917 de Amiral oldu. Emekli ve İs
tanbul Cemiyeti Belediye (Şehir Meclisi) Re-· 
isi Vekili iken 1923 seçiminde Atatürk'ün biz
zat tesbit ettiği adaylar arasında ve listenin 
başında İstanbul Mebusluğuna seçildi, beş 
devre, yirmi yıla yakın mebusluk yapdı. 1941 
de Modadaki evinde vefat etti» (İ. A. Gövsa, 
Türk Meşhurları). 

Profesör Dr. Şinasi Hakkı Erel, bu de
ğerli zatın oğlu, hayrülhalefidir. 

EREL (Şinasi Hakkı) - Tıb doktoru, 
operatör, İstanbul Üniversitesi Tıb Fakültesi 
Profesörlerinden, aynı Üniversitenin Ekspe-

ERtL (Hakkı Şinasi) 

rimantiıl Cerrahi Kliniği direktörü; 1902 de is
tanbulda doğdu; babası İsmail Hakkı Şinasi 
Paşadır (B. : Hakkı Şinasi Paşa). Annesinin 
adı Resmiye Hanımdır; ilk tahsilini Bebekde 
Saint Gabriel ve Kadıköyünde Saint Joseph 
Fransız mekteplerinde yapdı, Galatasarayı Li
sesini bitirdi (1920); 1925 de İstanbul Üni
versitesi Tıb Fakültesinden diploma aldı, as
kerliğini Tabib Teğmen olarak Qülhane Has
tahanesinde (1925 - 1926), ve mecburi hizme
tini 1926 - 1927 arasında İmroz Adası Hüku
met Tabibi olarak yapdı; 1927 de Şişli Etfal 
Hastahanesinde, 1927 - 1929 arasında da Ceh
rahpaşa Hastahanesinde asistan olarak çalış

dı; ihtisas tahsilini Fransada Strasburg'da 
Clinique Chirurgicale'de yapdı (1929 - 1931); 
memlekete dündüğünde Haydarpaşa Tıb Fa
kültesinde müderris muavini (1933), aynı yıl 

içinde Darülfünun yerine kurulan İstanbul 
Üniversitesi Profesör Muavini oldu; 1933-1941 
arasında Doçent ol-arak Haseki Hastahanesi 
2. Cerrahi Kliniğinde çalışdı, 1941 de Profe
sör oldu ve Çapa Gureba Hastahanesi 2. Cer
rahi Kliniğinde bulundu, 1951 de bu kliniğin 

Şinasi Hakkı Eı:el 
(Resim: Yaşar Ekinci) 
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direktörü oldu; bu satırların yazıldığı sırada 

kürsü profesörü idi (1967). 

Tıb mecmualarında makaale ve tebliğ ola
rak elliden fazla orijinal eseri vardır, bir kısmı 
bazı meslekdaşlan ile müşterek yazılmışdır. 

Nevgece Hanımla evlidir, Tüli adında bir 
kızı (doğ. 1935), bu kızından torunu vardır. 
Yelken ve golf sporlarım sever; Fransızca, İn
gilizce bilir; Büyük Kulüb, İstanbul Kulübü, 
Moda Deniz Kulübü ve Büyükada Anadolu Ku
lübü üyesidir.· 

EREM ( Ceınaleddin) - « Yüksek Gemi 
mühendisi; 1917 de Bandırmada doğdu; baba
sının adı Hasan Tahsin, annesinin adı Meliha 
Meryemdi.r; İzmir Erkek Lisesinde · okudu 
(1936), Almanyada Berlinde Technische Hoch
sehule'yi bitirdi (1944); 1946 - 1953 arasında 
İstanbulda İstinye Tersanesinde çalışdı, 1953 
de Haliç Tersanesi Gemi İnşaat Baş Mühen
disi oldu, 1954 - 1957 arasında aynı tersanenin 
İşletme Müdürlüğünü yapdı, Japonyada yapdı
rılan Türk gemilerinin murakıb mühendisliği 
ile Japonyaya gitti. İstanbulda inşa edilen 
Kartal, Kabataş ve Demiryolu araba vapur
larının mühendisliğini yapmışdır. Evlidir ve 
Almanca bilir» (Kim Kimdir Ansiklopedisi; 
1962), 

Bu değerli gemi mühendisine yazdığımız 
bir mektuba cevab alınamadığımız için şanı 

ile denk tafsilatlı hal tercemesi ve resmi ya
zılıp çizdirilemedi. 

EREMEKTAR (Mustafa) «Karikatü-
rist; 1930 da İstanbulda doğdu; Yusuf Bey ile 
Müyesser Hanımın oğludur; Şişli İlk Okulun
da ve Fındıklı Orta Okulunda okudu (1949); 
1947 de (Orta okul öğrencisi iken) Doğaq 

Kardeş çocuk mecmuasında meslek hayatına 

atıldı; Nebioğlu Yayınevinde (1948), Tef mi
zah mecmuasında (1955), Akbaba ·mizah mec
muasında (1955), Akşam gazetesinde; ..• Vatan 
gazetesinde (1957) çalışdı; halen, Akşam Ga
z€tesi hariç İstanbulda yayınlanan gazetelerin 
ve mecmuaların hemen hepsinde karikatürleri 
görülmektedir. Lütfiye (Sornaoğlu) · Hanımla 
evlidir. Gazeteciler Cemiyeti, Gazeteciler Sen
dikası, Türk Devrim Ocakları üyesidir· 1959 da 
Gazeteciler Sendikasının karikatür yarışması 

birinciliğini kazanmışdır. Çocuk kitabları yaz-

mış, Taş Devri adında bir resimli roman yap
mışdır» (Kim Kimdir Ansiklopedisi, 1962). 

EREN ·(Abdurrahman Adil) - Ünlü avu
kat ve muharrir; hicri 1284 (M. 1867 - 1868) 
de Selanikde doğdu; avukat Osman Nuri Efen
dinin oğlu, Selanik Mevlevihanesi Şeyhi Ce
vahirci Derviş Ali Efen dinin torunudur; anne
sinin adı Fatma Hanımdır. İlk ve rüşdiye tah
silini Selanikde yapdı, 1301 (M. 1883 - 1884) 
de İstanbula gelerek Hukuk Mektebine girdi, 
yazı yazmaya büyük bir hevesle çocukluğunda 
başlamışdı, 1299 (M. 1881 - 1882) de Selanik 
Resmi Vilayet Gazetesinde tarihi bir konu 
üzerine ilk makaalesi çıkmışdır ki o tarihde 
henüz 14 - 15 yaşlarında bir çocuk idi; İstan~ 
bula gelir gelmez günleri Hukuk Mektebi ile 
gazete idarehanelerinde geçmeye başladı. Ken
disi şöyle anlatıyor : «Son derece utangaç, çe
kingen bir genç idim. Hukuk Mektebinde ders
ler öğleye kadardı; Ayasofya Camiin Üçüncü 
Sultan Ahmed Meydan Çeşmesi karşısındaki 

kapuşuna bitişik aşçı dükkanında mekteb ar
kadaşlarımla yarım pilav ve yarım tas kebabı 

· yer, sonra Terceman Matbaasına giderdim. 
Gazeteye devamım gönüllü idi, muvazzaf de
ğildim; Tevfik Efendi adında birinin yanında 
yamak gibi çalışırdım. Bu zat beni gazetede 
kimse ile · tanıştırmamışdır. Ahmed Mithad 
Efendi benim Tercemanda çahşdığımı hiç bil
Jn.emişdir». 

Şiir ile de meşgul olmuşdu; ilk manzume
sini de yine Selanikde iken H. 1296 (M. 1878 -
·1879) da 11-12 yaşlarında yazmışdır,_ bir mü
nacaattır, ilk beyti şudur : 

. İntikam almakda bir lezzet mi his eyler beşer 
Verme Alliihıın bana hiç fırsatı icriiyi ş~ 

Bu manzume kendisi Selanikde iken 1882 
de İstanbulda· Tercemanı Hakikat Gazetesin
de neşredilmiş, bir sene sonra İstanbula gelip 
Hukuk Mektebine yazıldığında o gazetede Tev
fik Efendi adındaki zat tarafından himayesi
ne de vesile olmuşdur. 

Hukuk tahsili için geldiği tstanbul'da 
yerleşmiş ve ölünceye kadar muharrirlik, İs
tanbul Barosunun· ilk azalarından biri olarak 
avukatlık yapmışdır; bilhassa bas~n davala
rında basının müdafii avukatlar arasında bü
yük şöhret olmuşdur. Günlük gazetelerin, haf
talık ve aylık mecmuaların pek çoğunda ya-
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zıları çıkmışdır. Üslübu canlı ve metindir. Hü
kümlerini bilgiye dayanarak kesin verir; ha
tıralarını, kuvvetli hafıza ile gaayet aydın tes
bit eder. Hukuki yazılarında mesleğini çok iyi 
anladığı görülür. Bazı makaalelerinde dinin 
toplum hayatındaki önemini, vazife~ini ~l~r
ten yerlere rastlanır, gaayet iyi tedkık edılmış, 
yazılardır. Memleketinin . türlü derdle~~ ile, ek
siklikleri ile meşgul olmuş, bunların kok sebeb
lerini araştırmışdır, bu konularda sorumlu si:. 
ya.set adamlarım yazılan ile uyarmaya ~hş
mışdır. Yazıların da tumtaraklı, şatafatlı, ilmı 
ıstılahlarla bilgin görünmekden kaçınmış, ele 
aldığı mes'eleleri, belagat ile halk diline ver
mişdir. 

'Iiirkiye tarihi üzerinde de .sağlam bilgi 
sahibiydi ve daima okuyan adamdı. Türk ba
sın tarihi .ve yaşadığı devirler üzerine görgü 
hatıraları zamanımızda tarih vesikası kıyme
tini taşır, bu yazıları maalesef kitab halinde 
toplanmamış, gazete ve mecmua yapraklan 
üstünde kalmışdır. Vicdan hürriyetini, bir mil
letin yükselişinde en büyük esas bilmişdi; o 
yolda cesaretle yazdı. Mürailikden, sahte sofu
lukdan nefret eden dindar bir adamdı, taas
eubla mücadeleden yılmadı. 

1914 de Alemdar Gazetesini devren aldı, 
bizzat gazeteciliğe başladı, az sonra gazetesi
nin adını «Azim» olarak değiştirdi; fakat harb 
içinde uzun zaman devam ettiremedi. 

. «Hadisatı Hukukiye» isimli bir de mec
mua çıkarmışdır. «Tasabbi» adı altında top
ladığı şiirlerini ve «Handan» adındaki eserini 
i1:k gençlik çağlarında neşretmtşdir. «Kütüb
hanei Hukuk» adı altında da 12, küçük kitab 
neşretmişdir, 1311-1312 (M. •. 1893 -1895) 
arasında Ebüzziya Matbaasında basılmış olan 
ve 25 - 40 sayfalık bıi kitablar aslında uzun
ca nınkaalelerdir, hepsi kendisinin değildir, 

zamanının değerli hukukcular.ından Salim 
Efendi ile Köstaki Vayani Efendinin de eser
lerini basmışdır; kendisinin «La<Eİaye Konfe
ransı», «Tarihi Hukukdan Bir Sayfa», «Huku
ku Ticaret» isimli eserleri bu seri içinde çık
mışdır. 

Çok iyi Fransızca, Arabca, Farsca bilirdi. 
Hoş sohbet, nüktedan, çoşduğu zaman t~Hı.kat 
sahibi olurdu. 

Son günlerinde Kaeımpaşada oturuyordu, 

1943 de 76 - 77 yaşlarında orada vefad etti, 
kabri Eyyubsultan'dadır. 

İki. oğlundan büyüğü ·Avukat Orhan Ar
sal bir ara İstanbul Barosu Reisliğinde bulun
muşdur; küçüğü Avukat Fethi Varol da Hol
londa Bankası Hukuk Müşaviri idi. 

Münir SüleyrriP.n ÇAPANOOLU 

EREN (Nuri) - Aşk yolunda akli muva
zenesi bozulmuş bir delikanlı olup 1965, 1966 
ve 1967 yıllarının temmuz aylarında üç sefer 
intihara teşebbüs etmiş, _ kurtarılmış ve nihayet 
24 temmuz 1968 de kira ile tuttuğu bir san-' . 

· daldan kendisini Kızkulesi açıklarından denize 
atarak kaybolmuş, aradığı ölüme kavuşınuş

dur. 

Hal tercemesi üzerine en küçük bir bilgi 
edinilemedi; ölüm vak'asını haber verirken Nu
ri Erenin ilk üç intihar teşebbüsünü de kayd 
eden, ve «Düzenli olarak hiç bir iş yapmayan 
26 yaşındaki Nuri Eren» diyebilen ve delikan
lının bir resmini koyan Hürriyet Gazetesi mu
habiri, gaayet kısa da olsa bu bahtsız_ gencin 
hal tercemesini yazma imkanına sahih iken bu
nu ihmal . etmiş görünür. 

Harem iskelesi . a~klarında görülen boş 

sandalda Nuri Eren'in kısa bir mektuba . ekli 
bir şiir, bir çanta, çanta içinde de «Deli» baş
lıklı ikinci . bir şiir bulunmuşdur; mektub ve şi
irler şunlardır: 

Nuri Eren 
(Resim: Ömer Tel) 
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ıcŞu satırlarımı okuduğunuz zaman ben ebediy
yen aranızdan ayrılmış olacağım. Tanrım beni af
fetsin». 

* 
İnanmam kızım ben inanmam 
Alın yazısına, kadere. 
Boşuna dil dökme bana 
Bizim kaderimiz buymuş diye. 
Bizi . ayıran kader değil, 
Bizi ayıran 
Benim seni çok sevmem 
Senin de hiç sevmemen 
Hiç sevmemen 

* 
· nELİ 

«Aşk nedir» diye 
Deli 

· Deliye sordu 
Güldü ... 
Öyle bir güldü ki 
Korktum. 
Deli. 
Ben niye deli oldum? ·-
ERENDEN (İbrahim Fahreddin) - Nu

reddin Cerrahi Dergahının son şeyhi, muhi
tinde ve devrinin edebi mahfillerinde Fahred
dinül Cerrahi diye anılırdı; Hicri 1302 zilka-· 
ad~inde (Mj. Eylul 1\886) İstanbulda Kara
gümrükde Nureddin Cerrahi Dergahında doğ
du, babası o dergahın şeyhi Mehmed Riza Ya
~ar Efendidir, validesinin adı Ştcrife Emine 
Hanımdır. 

İlk tahsilini Canfeda Hatun Mektebinde, 
0rta tahsilini Nişanca Camii yakınındaki Ha
dikatül Maarif Mektebinde . yapmışdır. Fatih 
Dersiamlarından Hafız Efendi'nin ilmi sarf, 
meşhur hattat Bakkal Ahmed Arif Efendiden 
sülüs ve nesih yazı . dersi almış; Feyzullah 
Rahmi Efendiden farisi nakşi şeyhlerinden 
Akili Maksum Efendiden de Mesnevi ve Hafız 
Divanını .okumuştur. 

1332 (1913) de dergaha şeyh olmuş, der
gahlar kapatılıncaya kadar postnişin olarak 
kalmış, 1386 Şabanında (Kasım 1966) vefad 
etmişdir. 

Abid, zahid, arif, zarif, şair, edib, hattat, 
muabbir, sohbet ehli ve aşk ehli bir.kamil in
sandı. Şair Hüseyin Siret, Nureddini Cerrahi 

hakkında yazdığı bir şiirin sonunda onu şöyle 
tavsif eylemiştir : 

Mürşidim bir bedri kamildir ki Fahrili asfiya 
Kalbi piki mazharı nuru tecellidı,r bize 
Desti Fahreddini tuttum, destgirim oldu Pir · 
Tenkniyı gamda Siret neş'e bahşadır bize. 

Aşağıdaki kıt'alar bu Tevhidinden alınmış
dır: 

Tevhid etsin dilimiz 
Pik olsun hem kalbimiz 
Sırlar görsün gözümüz 
La ilahe illilla!h. 

Dervişler tevhid eder 
Kalbinin pasın siler 
Erenler yolun güder 
La ilahe illallah. 

Canından her kini geçer 
Elbet maksuda erer 
Zevk u safa.sın sürer 
La ilahe illallah, 

Münkire kulak asmaz 
Tehdidinden hiç körkinaz 

· Derviş devransız · durmaz 
La ilahe illallah. 

İbrahim Fahreddin Erenden 
(Resim : S. Bozcalı) 
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Nureddin'in yolunda 
Fahri her an kapında 
Gece gündüz dilinde 
La ilahe illallah. 

Latife yollu ve hakimane bir kaç beyti: 
Giryed.en didelerini döndü yıkılmış kasra 
Neyliyelim vuslatını ba'di harabı Basra 

• 
· İhtiyarlığı etmedim kendimce hilen ihtiyar 
İhtiyarlık ihtiyar etti beni bühtiyar 

:ıı 

Fiidesiz isiyabm bendi nedir, çarhı ne? 
Seffıavetsiz ağniyamn çinganeden farkı, ne? 

·:ıı 

Dost sanma şanlı vaktinde dost olanı 
Dost bil gamlı vaktinde elinden tutanı 

* 
Arifin her bir kelamı la'lü mercan incidir 
Gafilin her bir kelamı tende canı incidir. 

Ebced hesabiyle tarih düşürmede son 
derecede mahir idi. Ünlü alim, 9 cildlik Tefsir 
sahibi Elmalılı Hamdi Hoca'nın vefatına söy
lediği tamiyeli tarihdir : 

Sili fevtin yaznıaia eclidı Tefsirin çıkar 
«Varis olmuş enbiyaya Hamdi Efendi şüphe yok» 

1370 - 9 = 1361 (M. 1942) 

Tarikat ve İlmiye sarık ve kavuklarını 
sarma ve düzeltme san'atında devrin son üs
tadı idi. tstan_bul'un 500. fetih yılı hazırlıkları 
esnasında Fatih'in türbesindeki sandukanın 

başında bozulmuş bir halde duran Urfi Des-
·- tar'ı devrin klasik üslubuna ve hususiyetlerine 
· uygun olarak yeniden sarıp düzeltmiş ve yeri
ne eliyle geçirmiştir. Keza Galata Mevleviha
nesindeki, İnkılap Müzesindeki çeşitli sarık 
:ve kavukları da yeniden sarıp düzeltmiş oian 
l;ıir maharet ve gayret ehli idi. · 

Yolunda ve mesleğinde ecdadından görüp 
·· tevarüs ettiği emsalsiz bir ihtisasa sahibdi · 

• • • 'l:ı ' 

rüya tabir etmede, irticalen edibane dua etme-
de, usul ve erkan bilmede, devran ettirmede 

· haklı bir şöhrete malikdi. Tarikatlar, tekke
ler, •ve tarikat mensubları hakkındaki bilgisi 
yaşanılarak kazanılmış olup, canlı bir tarih, 
ayaklı bir kütübhane sayılabilirdi. 

İrfan sahibi olan, nev'i şahsına münhasır 
_ ahvaliyle devrimizden uzakta, sanki başka bir 
alemde yaşayan İbrahim Fahreddin. Efendi 
çok sevdiği İstanbul'wı Karagümrük semtinde 

'·'"'-'~i{i::,j - ... ~ 
Nureddin-i Cerrahi Turbesinin bir köşesinde 
medfun bulunmaktadır. 

Eserlerinden «Sualname» ve «Tarifat» 
matbudur. «Usulname»si tab' edilmemiştir. En 
mühim eseri olan «Envari Nureddin» 2 büyük 
cild halinde olup, 1. cildi tarikatın ayin, erkan 
ve usulüne mütealliktir, 2. cildi ise Nureddin-i 
Oerrahi'den itibaren kendisine kadar gelip ge
çen· bilcümle meşayih ve hülefanın hal terce
melerini muhtevi olup üç asırlık bir devre şa
mil eşsiz kıymette bir kaynak .teşkil eder; el 
yazması olup tek nüshadır. 

Kemaleddin NOMER 

ERENEROL (Papa Eftim), PAPA EF
TİM I. - Anadoluya müslüman Türklerden 
önce gelerek Hıristiyan dininin ortodoks mez
hebini kabul etmiş, fakat Yunanca konuş
mayarak yüz yıllar boyunca ana dili olan Türk
ce ile konuşmuş ve Rumlar tarafından «Ka
ramanlılar» adı altında anıla gelmiş Ortadoks 
Türklerden; 1918 Birinci Cihan Harbi müta
rekesini takib eden karanlık işgal yıllarında 
ihanetin ve Türklere karşı her türlü mel'ane
tin timsali Fener Rum Ortodoks Patriği Me
letios'a karşı mücadeleye girişmiş büyük va
tanperver din adamı; Bağımsız Türk Ortodoks 
Patrikhanesinin ilk Patriği; 1884 de Y ozgadın 
Akdağ Madent kasabasında doğdu; babasının 

adı Baraş, annesinin adı Meryemdir. 

Ailesinin eski soyadı .«Karahisarhoğlu», 

kendisinin: vaftiz adı da .-«Pavli»dir. Doğduğu 
kasabanın ilk okulunda (1895) ve rüşdiyesin
de (1898) okudu, 1905 de Ankara İdadisini .bi
tirdi; 1911- 1912 arasında Ticaret Mektebine 
devam- etti, bir kaç sene küçük ticaret işleri 
ile meşgul oldu, bir yandan kiliseye intisab et- 1 

ti, 1914 de Ankara Ort_adoks Kilisesinde mü
ezzin, aynı yıl, içinde papas oldu; ve 1918 de 
Keskin Petropolit- Vekili oldu. O · sıralardadır 
ki Birinci · Dünya Harbinde yenilmiş olan Os
manlı İmparatorluğu ağır şartlar taşıyan 
Mondro~ Mütare~esini imzalamışdı. · Türkiye'-

-- iıin - paylaşılması bir oldu bitti.· haline _ getiril
miş ve va1;an toprakları yer yer işgal edilme
ye başlanmıştı. Fener· Patrikhanesi, işte · · bu 
bitkin halimizden tam istifade sağlamak için, 
Türkler aleyhıne dünyaya yaygın bir propa
gandayı faaliyete geçirirken, kendi ajanlarını 

da Anadolu'ya salmış, bilhassa Trabzon Sam-- . ı 
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sun çevrelerindeki bazı Türk Ortodokslarının 

zihinlerine ayrı bir hükumet kurma düşünce-· 

sini sokmak için şiddetli telkine girişmişti. 

Anadolu Rumlarına sürekli olarak Yunanlı ol
dukları fik:ri. aşılanıyor; gazete broşür ve İs
tanbul' dan gönderilmiş ajanlarla bu husus 
bilhassa belirtiliyordu. Kiliseler birer politika 
ocağı haline getirilmişdi. İşte bu sıradadır ki 
Keskin Metropolit Vekili Türk Ortodoksu Pa
pa Eftiın, işin bu çok tehlikeli kertesinde ilk 
defa ayağa kalktı. Keskin'den dünya Hıris

tiyanlığına hitap eden 1 Mart 1918 tarihli be
yannaı:r;esini yayınlayarak Fener Patrikhane
sine karşı isyan etti; bu tarihi beyannamenin 
hulisası şudur : • 

«... Avrupa müdahalesi ve bilhassa, son 
zamanlardaki Yunan saldırısı karşısında Ana
dolunun biz Hıristiyan. Türkleri son derece 
müteessiriz.. H,ıçbir Hıristiyan yoktur ki, şu 
umumi felaketin yegane müsebbibinin lstan
bul Patrikhanesi olduğunu Jıilmesin... Mesela 
:i:stanbu1 Patrikhanesinin bize Türklüğümüzü 
unutturmak ve lisanımızı değiştirmek için al
dığı bunca tedbirler kar etmedi, Anadilimiz 
'l'ürkçemizi olduğu gibi muhafaza ettik; bu 

Papa Ettim ı. 

(Resim: S. Bozcalı) 

Türk tabiyeti adet, kültür ve ahvalimizle is
pat etmekteyiz ... On asırdan beri Anadolu'da 
Türk hükumetimiz kiliselerimize ve dinimize 
ne zaman taarruz etti?. . . Böyle bir şey vaki 
midir?... Haşa! . . . Kiliseler siyaset ocağı de
ğildir. Allahın evidir. Din, şerre ve ihtilafa alet 
değil, hayra ve iyiliğe, sulh ve selamete dela
lettir. Fener Patrikhanesi, dini ve ruhani va
zifesini ihmal ederek şanlı Türk milletinin, biz 
şanlı evlatlarını desiseler ile Yunanlı yapmaya 
kalkışması ve Avrupa'ya böyle göstermesi, 
Türk milletinin aleyhine esastan ari şikayet

lerde bulunması, AUahın ~mrine ve hakikate 
muhaliftir ... » 

Fener Patrikhanesi Keskin Metropolit Ve
kilinin İstanbula getirilmesi ve muhakeme edil
mek üzere Patrikhaneye teslimi için çok çalış
dı ise de muvaffak olamadı. Papa Eftim Efen
di Milli Mücadeleye ilk gününden katıldı; Kes
kinde cebheden gönderilen yaralılar için ön
ce 50, sonra 5000 yataklı bir askeri hasta
hanenin kurulması için en ön safta çalışan bir 
sima oldu ve ordu mensubları ile hal•k kendi
sine «Baba Eftim» adını verdi. 1920 de bü
tün Türkiyede mevcud 80 dairei rılhaniyeye 
mensub metropolitlerden 72 sini ve 548 orto
doks kilisesi ile cemaatinin murahhaslarının 
oyları ile Anadolu Ortodoks Ana Kilises~in 
Umumi V:ekil ve Genel Murahhaslığına atan
mış ve. ~u suretle yegane temsilci olarak Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Hükumetine (sonra 
Tü,rkiye Cumhuriyeti Hükumetine) bağlı Müs
takil Türk - Ortodoks Kilisesi»ni kurdu. tstan
bul'un istirdadından .sonra tstanbul'a 1923'te 
geldi, ve bir müddet sonra 1924 de Galatada. 
bulunan Rum Cemaati Merkez Mütevelli Hey'
eti tarafından Galatada bulunan 4 kilise ve 1 
karma il~ okul Fener Rum Patrikhanesinden 
alakalarını keserek Papa Eftime biat ettikle
rini ve kendisine vaki davet ile Papa Efti~ 
Galataya gelerek Panaiya Kilisesini Türk Or
todoks Kilisesinin merkezi yapdı. Bu teşebbüs 
.o . devirde çok gelişebilir ve Fener Patrikhane
si belki de tamamen kalkabilirdi; fakat olma
dı, Papa Eftim'in kıymeti, büyüklüğü anlaşı
lamadı ve kendisine lazım gelen yardım ya-
pilınadı. Patrikhanenin yeni bazı ·işlerine kar
şı ancak kalem mücadelesi yapabildi, bunların 
irasında «Atenagorasın organı Elefteri Foni 
·Gazetesine cevaben ve Fener Patrikhanesi ile 



ANSİKLOPEDİSİ - 5161- ERENKÖY 

Rumluğun iç yüzü» başlığı altında yayınla

dığı yazı dikkate değer. 1965 de de Panayia 
Kilisesinde tertiblediği bir ayini ruhanide Pat
rik Atenagorası aforoz etmesi mücadelesinin 
son safhasıdır. Bundan sonra ise yerine ayni 
idealleri güden büyük oğlu Türk Doktor Tur
gut Erenerol'u İstanbul Başpiskoposu ünvanı 
ile iş başına geldi. 

Yıldız (Meri, doğ. 1914), Bilge (Polin, 
doğ. 1916), Turgud (doğ. 1922; halen Bağım
sız Türk Ortodoks Patriği Papa Eftim Il), 
Selçuk (doğ. 1926) adinda beş evlidı vardır. 

ERENEROL (Dr. Turgud), PAPA EF
T.İM II. - 1920 yılında Ankara'da doğmuş
dur. İlk, orta ve lise tahsilini İstanbul'da Fey
zi Ati Lisesinde yapmış (1938) ; İstanbul Tıb 
Fakültesinden mezun oldu,._ktan sonra 5 yıl 
Amerika'da kalarak ihtisasını ikmal etmişdir. 

Bu yıllar içinde 24 sene Diyagosluk yap
mış, 1961 yılında Ruhbanlık ve Episkoposlu
ğa Babası Papa EUim I tarafından takdis 
edilmişdir. 

· -tstanbul'da Bağımsız Türk Ortodoks Pat
rikhanesinin mümessili ve İstanbul Baş Epis
koposluğwıu -yapmakta iken babası Papa Ef
tim'in vefatı üzerine aynı_ kilisenin patrilçUği
ne gelmişdir. 

Kendisi Ana dilinden başka İngilizce, 
Fransızca, Rumca bilir. Evli . ve Timur -(doğ 
1965) adında bir çocuk babasıdır. 

Papa Eftim il!. 
(~esim : S. Bozcalı) 

ERENKÖY - Anadolu yakasında, liman 
denizine nisbetle Kadıköyünden ·öte geniş bir 
semtin adı; İstanbul un fethinden yüz yıl evvel 
Türk hakimiyeti altına geçmiş topraklarda bu
lunduğu halde geçen asrin ikinci yarısı içinde• 
<lir ki bir sayfiye, yazlık dinlenme bölgesi ola
rak büyük şehrin Anadolu yakasındaki parça
sı. içine katılmışdır. 

Erenköy fatihinin Orhan Gazi zamanın
da yaşamış Ali Gazi Baba adında bir zat oldu
ğu rivayet edilir, ziyaretgah olan kabri dur
mak~,ı.dır (B.: Ali Gazi Baba, cil~. 2, sayfa ~7). 
Bu geniş sahada XIV. yüz yılda once Merdıven
li Köyü (Merdiven Köyü) kurulmuşdu (B.: 
Merdivenli Köyü); nefsi Erenköy serapa bos
tanlar, bağlar ve bağ evceğizlerindeil mürek
keb manzarası ·ile gelmiş, ancak Sultan Abdüla
ziz ve İkinci Abdülhamid ~amanlarında, devlet 
erkan ve ricalinin rağbet ettikleri bir sayfiye 
olarak kesif iskan bölgesine katılmış; bağlar 

ve bağçelerle çevrilmiş ahşab köşkler yapılmış
dır; bu güzel, ve dış yüzleri hemen istisnasız 
beyaz yağlı boya ıle boya:nmış yazlık kaşane
lerin bağçelerinde çeşidli cinsleri ile çam ağaç
ları dikip yetişmek; o devrin zevklerinden ol
:m.uşdur. Köşk bağçelerine kazılan kuyulara, 
motorlu tulumbalar henüz mevcud olmadığı 
için, köşklerin mimari zerafeti ile ahenkli, de
mir çubuklardan çatılmış narin kuleler üstün
de büyük pervanelerle yel tulum.baları konmuş
dur. 

tstanbul'un mülki teşkilatında Erenköy 
1967 yılına kadar Kadıköy kaymakamlığının 
bir nahiyesi idi; 1934 Belediye Şehir Rehberi
nin 31 numaralı paftasında yedi semti olduğu 
kayıdlıdır; semtlerin isimleri şunlardır: -

1 - Nefsi Erenköy 
2 - Bostancı 

3 - Suadiye 
4 - Caddebostanı 

5 - Sahrayı Cedid 
6 - Göztepe 
7 - Merdivenköyü 
1967 de her ne sebebden ise Erenköyün

den nahiye müdürlüğü kaldmlmış, idaresi doğ
rudan doğruya Kadıköy Kaymakamlığına bağ
lanmıştı. Fakat Emniyet Baş kömiserliği, P. 
'i'.'i'. Müdürlüğü, Özel İdare Müdürlüğü, Bele
diye Hekimliği duruyordu; Baş komiserliğe 

bağlı dört karakol (Bostancı, Şenevler, Koz-
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yatağı, İçerenköyü) vardı; ve Nefsi Erenköy, 
Caddebostanı ve Suadiye olmak üzere üç muh
tarlık bulunuyordu. , (B.: Bostancı, cild 6, say
fa 2973; Cadde bostanı, cild 6, sayfa 3323; 
Sahrayı Cedid; Merdivenköyü; Göztepe; · Koz
yatağı; İçeren köyü; Şenevler; Suadiye) . 

ERENKÖY AERYUMU - İstanbul Ve
rem Savaş Derneği tarafından veremli çocuk
ları tedavi için açılmış bir yuvadır; 1961 de Dr. 
Bülend Çintan'ın yazdığı «Erenköy Aeryuıiıu» 
isir:ıli broşürde müessese hakkında umumi bil
gi verilmişdir. Dikkatle yapılan veremli tara
ması sonunda 1952 yıhnda İstanl>ulda 3000 
veremli aile tesbit edilmiş ve bu ailelere mensup 
6000 çocuğun hıı bulaşıcı hastalığın tehdidi 
karşısında bulunduğu görülmüşdür; ve Eren
köyünde satın alınan Çamlıkda, 1953 yılında 

Kızılay'dan temin edilen çadırlarla bu çocuk
lar için bir kamp açıldı; 22 haziran - 13 ağustos 
ve 15 ağustos - -15 eylül arasında iki ·devre 
_olarak devam eden kampdan ve 9972 liralık 
masrafa mal olan 83 çocuk faydalandı. Daha 
sonra aynı çamlığa 70000 lira harcanarak 50 
yataklı . bir aeryum inşa edildi, ve buradan 
19~4 yılında 27. ağustos - 10 aralık arasında 
76 çocuk faydalandı; bu bakım için de Ver~m 
Savaş Derneği 17000 lira harcadi. 1955 de Aer
yum 1 haziran - 15 ekim_ arasında açık bulun
<lıinılarak 3(),000 lira harcandı . ve 89 ÇOGuğa 
bakiicii; . . . .. . . . . . . .. 

,. ; . (~nceleri yaln~z yaz aylarında faaliyette 
buhuıari_, ~Efryuımin. yaz. v~ k;ış. devamlı açık tu
·tulabilınes( iç!ri, kalod-fer' :tesis( kapafr yemek
ha~e. ve kapalı hamam yapıldı,. bu işlere' ve in
'ş'a.ata da 300,000 lira' harcandı. ve 1956 da ıriü
esseseye. ikfod .bir paviyoıı ·e,ki~h~i;· \~;•5o,oöo 
lira masrafla 97 çocuk faydalan.eh. • 

Erenköy Aeryumu 18 h~~ıia~ i956 tari
hinden bu yana devamlı . olaI'ak • ;f~aİiyettedir, 
ve yatak sayısı da 110 olmuşdur;' l,957 - 1960 
arasında müessesenin bakbğı çocıik sayısı ile 
yaptığı masraflar şunlardır: ' · · · 

1957 de 80 çocuk 
· · · · · 1958 de 138 çocuk · 

• - 1959 da 153 çocuk . 
1960 da 141 çocuk 

43,000 lıra. 
89,ooo : iira 
78,000 lira · 

145;0_99 lira-· 

Çocukların tahsilleri için : bir de . ·_ ilkokul 
açıldı .. 

İstanbul Verem Savaş Derneğinin Pispan
serlerinde hayır sever zatlerin kurdukları sos
yal yardım komiteleri 1955 yılından itibaren 
faaliyete geçdiler. İlk olarak Taksim Dispanse
rindeki komite, kendi muhitinde bulunan zayıf 
çocuklar· için Göztepedeki Taş Mektepde bir 
yaz kampı açdı; Erenköy Aeryumunda ikincf 
paviyon yapılınca, Göztepedeki bu kamp ora
ya nakledildi, ve ilk 50 yataklı kısımda 31 ya
tağın masrafını Taksim Komitası teahhüd etti. 

Sultanahmed Dispanserindeki yardım ko• 
mittısi Aeryumda 25 yatağın, İstinye Dispan
serindeki komite de 5 yatağın masraflarını üze
rine aldı. 

Aeryunıda açılan ilk okulun sıra, kürsü 
ve sair lazım gelen dershane levazıma.tını, ha
yır severliği ile tanınmış merhum mühendis 
Hayri Ögelman'ın adına zevcesi Bayan F.ah
rünnisa yapdırttı, ve bu ilk okula «Hayri Ögel
man Dershaneleri» adı verildi. 

. Erenköy Aeryumuna, İstanbul Verem Sa
vaş Derneği dispanserlerine kayıtlı veremli 
ailelerin sağlam, fakat vereme müstait ve bu 
hastalığın tehdidi karşısında bulunan 3 - 13 
yaşındaki çocukları kabul, edilir. 

Çocuklar dispanserler tarafından seçilir, 
tanzim edilen aeryum fişleri ile Taksim Dis
panserinde sıraya konulur. Aeryumda yatak 
boşaldıkça· aeryuma gönderilir. Aeryumda kal
dıkları müddetçe dikkatle sıhhi kontrole tabi 
tutulurlar. Çocukların beslenmesi de gereken 
önemle sağJ.anır. Çocukları aeryuma alınmış 

geçim sıkıntısı çeken ailelere en küçük bir kül
fet yüklenm~z, çocukların okul ve giyim ihti
yaçları da. a;eryıım müdürlüğünce temin edilir. 

1961 yilriı.'da; Aeryumda yatak masrafı te
ahhüd etmı,):;'.hiıY!r şever zatler ve müesseseler. 
şunlardır:i[iitay Ailesi, :Be~ir Alpar, Bedri 
Bekiroğl~1~~l).e. ~şref Befke:r, Ferhunde Bir
kan, Mu~\lij;tpil~r.;;rS:edep Dörgal, Tahir Dü-

ne Tolanay, Ha~cıf Tekyeli, İhsan Tezcan, E
mine Güzide Tezcan, Dr. Aydın Yolaç, M. Ne
dim Zaber, Hürriyet Gazetesi: (2 yatak). 
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Sosyal komitelerin Erenköy Aeryumuiıa 
alaka ve yardımları gün günden artmaktadır 

(1962). 
Hakkı GÖKTORK 

ERENKÖY CAMİİ ÇEŞMESİ - «Eren
köyü Camii avlusunda i.istü kubbeli şadırvan 
biçiminde, sekiz musluklu mamur bir çeşme
dir. Etrafı geniş bir- saçakla çevrilmişdir. Ay
nP. taşları bir örnek sıralanmış ve tekne yeri
ne sekiz köşeli bir gider çukuru yapılmışdır. 

Aynaların üst tarafında sülüs yazı ile ayat-ı 
kerime yazılmışdır. İnşa tarihi 1323 (M. 1903) 
dir» (İbrahim Hilmi Tanışık, İstanbul Çeşme
leri, II; 1945) . 

ERENKÖY GÜNEŞ KOLEJİ - (B. Gü
neş Koleji) 

ERENKÖY HAMAMI - Göztepe Hamam 
Sokağı üzerinde, bu sokağın Erenköy tarafı 
başında küçük bir semt hamamıdır; bu hama
mı görerek bize gereken notu getirecek Bay 
Haydar Çilli vaadini yerine getirmemişdir; şu 
satırların matbaaya verileceği güne kadar «ha
zır, geliyor»· lafı ile oyalandık ( eylül 1968) Ha
ra.re · kısmı soyunma yerinden darca bir kori
dorla girilir iki halvetimsi bölmeden mürekkeb 
küçük bir hamamdır; 1968 de işlemekde idi. 

ERENKÖY HAT BOYU SOl{AÖI -
1934 Belediye Şehir Rehberine göre Kadıköyü 
ilçesıinin Erenköy nahiyesi yoHarmdan; aynı 

ilçenin Kızıltoprak nahiyesine bağlı Caddebos
tanı ve Göztcpe ile Erenköy arasında sınır yol 
elan Edlıem efendi Sokağı ile Erenköyü tiren 
istasyonu önü arasında uzanır, Erenköyü is
tasyon Sokağı ile kavuşağı vardır (pafta 31). 
İki araba geçecek genişlikde asfalt bir yoldur; 
çoğu bağçeli birkaç beton ve ahşab ev ve dük
kanlar arasından geçer, bir bağçeye dayanır. 

Zihni Paşa Camii ve Erenköy Tiren İstasyonu 
bu sokaktadır. Bir çarşı boyudur: 3 berber, 1 
ecz.ahane, 1 pastacı, 1 kırtasiyeci, 1 işkembeci, 
3 terzi, 2 nalbur, 1 kasab, 3 kunduracı, 2 ke
babcı, 1 tuhafiyeci, 3 koltukcu, 1 demirci, 1 
tuğla - briket imalathanesi, 1 elektrik - rad
yo tamirci, 1 kömürcü, 1 emlak alım - satım 

bürosu, 1 inşaat malzemecisi, 1 kuru usül el
bise temizleme evi, 1 ciğerci, 1 mobilyacı, 1 
elektrikçi, 1 börekçi l __ kahvehane, 1 bağçeli 

kahvehane vardır; Erenköy Pastahanesi, İş . 
Bankasının Erenköy Şubesi, Kadıköy Müftü-

lüğü, Erenköy Kur'an Kursu, İlim Yayma Ce
miyeti Erenköy Şubesi, yukarda da kaydetti
ğimiz gibi Zihni Paşa Camii ve Erenköy Tiren 
İstasyonu bu sokaktadır; sokağın bitiminde de 
Erenköy Çamlık Yazlık Sineması vardır. 

Edhem efendi Sokağı ile olan kavuşak 

noktasına yakın bir yerde hicri 1340 (M. 1921) 
de yapılmış halk arasında «Damad Fahir Bey 
Çeşmesi» diye anılan bir çeşme vardır. 

Hakkı GôKTORK 

ERENKÖY İHTİYAT ZABİT TALİM
GAm - Yakın zamanlara kadar Kızıltoprak
t,an Kayışdağına giden bugünkü asfalt 
yol t o p r a k t ı . Kızıltopraklan Göztepe
nin arka tarafına gelinceye kadar yolun sa
ğında bahçeler içinde seyrek tahta evler ve 
aralarında tek tük köşkler görünür, so
lunda ise, yer yer yeşillikli tarlalar boş tepelere 
doğru uzanıp giderdi. Göztepe kırlarından Sah
rayı Cedidi geçerek Erenköyüne gelince, iki 
tarafı bakımlı köşklerin yüksek duvarları ara-

. sında kalırdı. Bu duvarların arkasında, ağaç
lıkların yeşillikleri arasında Sultan II. Abdül
hamid Hanın ablası Cemile Sultanın, Ticaret 
Nazırı Zihni Paşanın, Kabasakal Mehmed Pa
şanın beyaz boyalı köşkleriyle Dahiliye Nazı
rı Memduh Paşanın köşkünden kalıntı, yüksek 
ve tek bir kat üzerinde uzanan, vaktiyle aşçı, 
uşak ve sair hizmetkarların oturduğu ufak bir 
kışla parçasını andıran kargir bir müştemilat 
görünürdü. Bu ufak yapı sonradan el değiştir
miş, büyük havuzlu, yüksek ve sık ağaçlı bağ~ 
çesiyle Çiçekci Hasan Beye geçmiş, I. Dünya 
Harbinin ilk yaz aylarında da İhtiyat Zabiti 
yetiştiren bir garnizon halini almıştı. l{ısa bir 
zaman içinde Erenköyde bu talimgahların ade
di artmış, hat boyunda, bahçesinde alçıdan bir 
zürafa heykeli bulunmasm.dan «Zürafalı Köşk» 
diye anılan köşkle, Suadiye Camiinin inşa edil
diği yerin karşısındaki büyük talı ta bir evde . 
İhtiyat Zabitleri için birer garnizon olmuş, ci
vardaki boş tarlalarda birer askeri talim yeri 
halini almıştı. L Dünya Harbinin en yangınlı, 
en ateşli yıllarında İstanbul'un bu sakin say
fiye yerinin tenha sokaklarını, yaz yemişleriy
le dolu bağçelerden buram buram tatlı koku
ların yayıldığı o sıcak günlerde, Cuma iznini 
evlerinde geçirmek üzere perşembe günleri öğ
leden sonraki saatlerde izinli çıkan bir yığın 
gencin sevinçli seslerinin uğultusu doldururdu. 
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Başlarında güneşten, tozdan rengi solmuş ka
balakiarı, bellerinde kayış kemerleri, bacakla
rında havanın ateşli boğucu_ sıcaklığına rağ

men sarılmış çuhadan dolakları, ellerinde kü~ 
çük hasir sepetleri, meşin çantaları ile İhtiyat 
Zabiti namzedleri Erenköy talimgahlarının ka
pılarından tozlu yollara taşarlar, hızlı adım

larla çiy ışığın, sıcağın .. kavurduğu Bağdad 

Caddesinden, Feneryolundan, Kızıltopraktan, 

vaktiyle Ünyonklüp denilen bugünkü F~ner
l-ahçe Stadyomunun önünden, Kuşdilinin o za
manki tahta köprüsünden geçerek Kadıköy 
vapur iskelesine inerlerdi. 

O yıllarda her yerin ağır bir tenhalık ve 
sessizlik içinde kaldığı günlerde, bu yollar va
kit vakit onların tap taze hayat dolu sesleriyle 
dolar taşardı: 

· Bu gök deniz nerede var 
Gümüş dere durmaz akar 
Güneş ufukdan şimdi doğar 
Yürüyelim, arkadaşlar! 

Nihayet, nasıl geçtiği anlaşılmayan sayılı 

aylar biter ve bir gün bayrakların al gölgele
rinde geçen kısa bir törenden sonra, yeni dik
tirilmiş haki renkli elbiselerin omuzlarına takı
lan ince sırma ihtiyat zabiti şeritleri ka,lpak
larının pırıl pırıl üstünü dilimleyen sırmaları 

ve bellerine kuşanan parlak kılıçlarıyla Os
manlı İmparatorluğunun ateş ve barut ·. içinde 
yanan uzak sınıdarında çarpışınağa giderlerdi. 

Bu münevver gençlerin büyük çoğunluğu 
gittikleri cebhelerden dönmemişlerdir; Birin 
ci Cihan Harbinin şehidleri olmuşlardır. 

Burada, Erenköy İhtiyat Zabiti talimgah
ların<lan gelip geçmiş aziz Türk genç.lerinin 
çok mübarek hatıralarının önünde derin saygı
larla eğiliriz. 

Saadi Nazım NİRVEN 

ERENI{ÖY İLK Ol{ULU - Erenköyün
de Kırkpınar Sokağında bir buçuk dönümlük 
bir bahçe içinde üç katlı ahşab bir köşkdedir. 

. Doktor Mehmed Paşa Köşkü diye anılan 
bu güzel bina 1891 de yapılmışdır; Birinci Ci
han Hnrbi içinde askeri karargah olmuş, aske-, 
rt hastahane olarak kullanılmış, daha sonra 
polis merkezi itti.haz edilmiş, bir müddet boş 
kaldıkdan sonra da maarife devredilerek mek
teb olrn uşdur; 1925 -· 1926 ders yılında · ve 29 
ekim 1925 Cumhuriyet Bayramı günü .açılmış
dır. 

1962 - 1963 ders yılında on -dershaneli ve 
585 öğrencisi, 11 öğretmeni bulunan bir ilko
kui idi. 1961 de okulun bağçesine üç katlı, on 
dershaneli ve kaloriferli, içinde bir de sinema 
salonu bulunan beton bir binanın yapısına baş
lanmış idi. 

1940-1945 arasında yaz tatillerinde bina
dan ve bağçesinden öğretmen ve öğrenci kam-
pı olarak istiiade edilmişdir. . 

Okulda Kızılay gençlik teşkilatı, yardım 

derneği, koruma dern€ği vardır; sınıf kitablık

ları ve. okul kitaplığı vardır, ve bir de Atatürk 
kitaplığı vardır. 1961 - 1962 ders yılında, ya
zarları öğrenci velileri ile öğretmenler olan 
«Küçük Pınar» adındaki aylık bir dergi çıka
rılmaya başlanmışdır. 

Bu okuldan 1926 - 1962 arasında 1752 öğ
renci ilk okul diploması almışdır. 1963 de okul 
müdürlüğünde Bayan Ahter Öktem bulunu
yordu. 

Hakkı GÖKTÜRK 

ERENKÖY İSTASYON SOKA!GI - 1934 
Belediye Şehir Rehberine göre Kadıköyü ilçe
sinin Erenköyü Bucağının yollarından; Eren
köyü Hatboyu ve Tellikavak Sokakları ile Mer
divenköyü yolu arasında uzanır. Üzerinde bir 
çıkmaz sokak vardır (Pafta 31). Yerinde ti
ren istasyonu önünde Erenköyü Hatboyu So
kağından üç araba geçecek genişlikde ve asfalt 
döşeli olarak başlar; sola bir kavis çizer, Telli 
Sokağı ile dört yol ağzı yaparak kesişir, bi~az 
daralır, büyük bağçeler içinde eski ahşab ev
ier·, köşkler ve yeni beton villalar arasında ge
çer, bu arada apartımanlar da görülür. Eren
köyünün t::skidenberi çarşı boyudur, dükkan
lar 'l'ehika vak Sokağı ile kesişdiği dört yol ağ
zı etrafında toplanmışdır: 3 bakkal, 1 manav, 
1 kasab, 2 kahvehane, 2 lokanta, 1 tuhafiye; 2 
T:.ıarangoz, 1 terzi, 1 berber, 1 bisikletci, 1 ha
vagazı - elektrik tesisatcısı, 1 inşaat malze
mecisi, 1 tuz imalath§,nesi, 1 çini atölyesi, 1 
seyahat acentası (Doğu Seyahat), 2 yazıha

ne vardır. Dörtyol ağzında sol köşede Zihni Pa
şa ilkokulu bulunmaktadır; kapu numaraları 
1-41 ve 2-58 dir (mayıs 1967). 

Hakkı GÖK'l'ÜRK 

ERENKÖY KIZ LİSESİ - İstanbulun 
ünlü ilim ve irfan müesseselerinden biri; 1916 
da Göztepede bir saray yavrusu olan Rıdvan 
Paşa Köşkünde «Erenköy Kız Nümune Mekte-
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bi» adı ile açılmışdır. O tarihlerde Göztepe, E
renköyün bir mahallesi olduğu içindir Okul E
renköye nisbetle isimlendirilmiş; -Ve zamanımı
za kadar da öylece kalmışdır (B. : Rıdvan Pa
şa, Şehiremini; Göztepe) . 

Dershanelerin ve . okul idaresinin bulundu
ğu Rıdvan Paşa Köşkü Maarif Nezareti tara
fından son sahibi Mabeyinci Faik Beyden 7500 
altına satın alınmış, yanındaki Hacı Hüseyin 
Paşa köşkü de son sahibi Beşinci Sultan Mu
radın kızlarından Hatice Sultandan satın alı

narak yatılı olarak kurulan mektebe yatakha
ne binası olarak ilave edi!mişdir. Rıdvan Pa
şa köşkünün bağçesindeki küçük selamlık da
iresi laboratuvarlara ayrılmış; kimyahane, 
jimnastik salonu, konferans salonu, yemekha
ne ve revir - hastahane için de bağçede uygun 
bir yere üç katlı yeni bir bina yapılmış. 

Kız Nümime Mektebi bir müddet sonra 
Kız Sultanisi olmuş, 1924 - 1925 ders yılında 

da Sultani adı «lise» ye çevrilerek okul, orta 
kısım sınıfları· da olan büyük kız liselerimizden 
biri olmu§dur. 

Küçük bir saray gibi olan Rıdvan Paşa 
Köşkü 1945 kışında i~inden çıkım bir yangında 
yanmış, Erenköy Kız Lisesi tedrisata bir müd
det Göztepe Okulunda devam etmiş, yeni yapı
lan büyük bir lise binası 1954-1955 ders yı

lında normal tedrisata açılmışdır. 1963 de de 
300 yatılı öğrenci alabilecek 6 katlı bir pansi
yon binası inşasına başlanmışdır. 

Bu irfan müessesesinden 1922 ile 1962 a
rasında geçen 40 yıl içinde orta kısmından 797 
ve lise kısmından 2531 kız diploma almışdır. 

Okul müdürlüklerinde bulunan zatler şun
lardır: 

Kız Nümfme Mektebi devrinde - Abdul
lah Nasib Efendi. 

Kız Sultanisi devrinde - Nahifi Bey, Su
ad Bey, Ali Riza Efendi, Hasan Mahir Uz. 

Lise devrinde - H9.san Mahir Uz ffasıla

sız 22 yıl müdürlük yapdı,· mektebe her yön
den çok büyük hizmetlerde bulundu (J3.: Uz, 
Hasan Mahir), Sabiha Gökçül, Faika Onan, 
Rebia Yarkın, Türkan Aymakoğlu. 

Erenköy Kız Lisesinde muallimiik yapmış 
Türk maarifin ünlü simalarından bazıları şun
lardır: Tahsin -Nijad Özdiler (ölümüne kadar 

bu okulda 30 yıl Edebiyat muallimiiği yapdı, 
B.: Özdiler, Tahsin Nijad), Kazım Nami Duru 
B.: Duru, Kazım Nami, cild 9, sayfa 4777), 
Reşad Nuri Güntekin (B.: Güntekin, Reşad 
Nuri), Sadeddin Nüzhet Ergun (B.: Ergun, 
Sadeddin Nüzhet), Orhan Seyfi Orhon (B.: 

. Orhon, Orhan Seyfi), Süleyman Sırrı (B.: Sü
leyman Sırrı Becim) ; İsmail Hikmet, S!kit ve 
Nuri Beyler ve Pakize, Behice, Hamiyet Hulusi 
hanımlar. 

Bu satırların yazıldığı sırada Erenköy Kız 
Lisesinin· 800 cildlik bir kitaplığı, mükemmel 
izci teşkilatı ve kız okulları arasında şampiyon 
bir voleybol takımı bulunuyordu. (1966). 

Hakin GÖKT"ORK 

ERENKÖY KIZ LİSESİ MARŞI - Sözü, 
bu lisede hemen ömrü boyunca edebiyat öğret
menliği yapmış Tahsin Nijad Özdilerin (B.: 
Özdiler, Tahsin Nijad) ve bestesi Zati Arca'
nındır (B.: Zati Arca) ; 1946 dan önce ne za
man yazılıp bestelendiği tesbit edilemedi; me
tinde «ülkü», «öğrenim» gibi kelimeler bulun
duğuna göre 193.5 den sonra, belki de eski bir 
marş güftesi tadil edHerek yapılmış olacakdır; 
marşın sözü şudur_: 

Aydınlanmak ülkümüzdür, dönmeyiz geri 
Yıı:.ııamızdır: öğrenim.de marş marş ileri! 
Çalışmayan millet obnaz gaygudan beri 
Işıklansın bilgimizle yurdun her yeri 
Erenköy Kız Lisemizdir irfan kaynağı 
Ne hoş geçer gölgesinde ötrenim çağı 

* 
Başanya doğru koşar; ay, yıl bekleriz 

Vatan kültür bahçesinde şen çiçekleriz 
Bir ulusa güven sunan öz dilekleriz 

Cumhuriyet rejimine sevgi besleriz 
Erenköy Kız Lisemiz&µr gençlik· kaynağı 

Ne hoş g€çer parklarında öğrenim çağı 

ERENKÖY KOLONYA SUYU - İstan
bul.da, dolayısı ile Türkiyede yapılmış olan ilk 
kolonya sularından; 1908 meşrutiyetine kadar 
kolonya suyu Türkiyeye Avrupadan idhal edi
lirdi; sinir yorgunluğu teskini veya hoş kokusu 
ile yüzü, vücudu kokulandırıp ferahlatma yo
lunda sirke, gülsuyu ve türlü çiçek sulan kul
lanılırdı. 
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Erenköy Kız Lisesi Marşı 

İSTANBUL 

1908 den az önce İstanbulda 
ilk kolonya suyunu Ahmed Fa
ruki Bey imal etmiş ve piyasa
ya kendi adına nisbetle «Faru
ki Kolonyası» ismi ile arz edil
mişdir; onu 1908-1910 arasında 
Erenköy Kolonyası takib et
mişdir, amilinin adı tesbit edi
lemedi; daha sonra da bu yol
da ve Türk ıtriyat sanayiinde 
<<Şükufe», «Evliyaztde» ve ni
hayet «Pe Re Ja» isimli devir 
devir şöhret olmuşlardır. 

«ERENKÖYLÜ » - Güfte
si geçen asır sonlarında yazıl

mış hicazkar bir şarkı: 

Sensin benim gonca gülüm 
Pek güzelsin Erenköylüm 
Perçemlerin büklüm büklüm 
Pek güzelsin Erenköylüın. 

Kaçma uzakdan selamla 
Gezdireyim arabamla 
Muhıı:bbeti gel tamamla 

Pek güzelsin Eren.köylüm. 

Fes yıkarak sağ kaşına 

Pek gezme sen tek başına 
Bir şeyler gelir başıııa 

. Pek güzelsin Eren~öylüm. 

Neler duydum neler duydum 
Sağa koydum sola koydum 
Uymayınca kaçdı uykum 
Pek güzelsin Erenköylüm. 

Beyzadesin tam on kuşak 
Dost olur mu ırgad uşak 

Odun ile altın başak 
Pek güzelsin Ereııköylüriı. 

Götüı-eyim ten,hilara 

Göstermeden yar ağyara 

Uğra bana sen bir ara 
Pek güzelsin Erenköylüm. 

Çekinme gel vahşetin at 

Soyun dökün mestane yat 
Korkma sana gerdim kanat 

Pek güzelsin Eren.köylüm. 
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ERENKÖY ÖZEL İLK OKULU - Eren
köyünde Kozyatağı semtindedir; Mülkiye Mek
tebi mezunlarından ticaret ile iştigal eden Os
man Kılıç tarafından kurulmuş ve 1966 da a
çılmışdır. Üç katlı beton okul binası 1200 met
re kare bir bağçe içindedir. Beş sınıflı olan bu 
yeni okulun ilk ders yılında 26 öğrencisi ve 5 
öğretmeni vardı, İsmail Kaplan (Müdür), Nec
det Erol, Mürşide Özkul, İsmail Arslan; Mus
tafa Kırıkçı (nisan 1966). 

Hakkı GöKTÜRK 

ERENKÖY SANATORYOMU - İstanbul 
Verem Savaş Derneği tarafından Erenköyün
de Kozyatağında Feshane Nazırı Muhiddin 
Paşanın. kızı Fevziye Çamseverden satın alı

nan harem ve selaml~klı büyük ahşab köşkde 
1932 yılında açıldı. Bir. müddet sonra aynı bağ~ 
çe içinde diğer bir köşkde de kadın hastalar. 

Bu satırların yazıldığı sırada bu sağlık 

müessesesi çok gelişmiş ve beş paviyondan 
mürekkeb bulunuyordu. 

Merkez paviyonu· - Dört katlı büyük ah
şab köşkde 1932 de açılan hastahane; 60 ya
taklıdıl'. 

Kızılay paviyonu - Aynı bağçede yeni bir 
binada 1938 de açıldı, 42 yataklıdır.· 

Pul paviyonu - !pek ve Melek sinemala
rının sahibi Fahir ipekcinin teklifi ile ve hü
kfi.metden alınan müsaade üzerine sinema bi
letlerini ihtiyari olarak yapıştırılan · 5 kuruşluk 
Verem Savaş Derneği pullarından elde edilen 
150.000 lira ile aynı bağçede inşa edilmiş üç 
katlı beton binada 1943 yılında açıldı; 42 ya
taklıdır. 

Süleyman Çakır paviyonu -· Eskişehirli 
olan bu hayır sahibi vatandaşın verdiği 100 
bin lira ile başlandı, bu yeni paviyon için Şe
ker Fabrikası 150.000, !ş Bankası 50.000, Mer
kez Bankası 20.000, Kızılay 25.000 lira bağış
da bulundular, İstanbul sinemaları pul gelirin
den de 150.000 lira sağlandı; dört katlı beton 
bina, sair müştemilatı ile ve sağlanan diğer. 

ufak yardımlarla 650.000 liraya mal oldu; 1944: 
de açıldı; 64 yataklıdır. 

:au binanın birinci katında idare odaları, 

. e~?aha,ne, laboratuvar, ameliyathane ve sine
-:ı.nw;ş_alonu; ikinci ve __ üçüncü katlarında hasta 
. yata,k -. c;>ıiı:ı,~an,. rlördünc_ü katında da hastaha
ne personeli yatak odaları bulunmaktadır. 

Ziya Said Erim paviyonu - Zatürrieden 
ölen küçük çocuğunun ruhunu · şad etmek için 
bu zatin büyük bir bağışı ile ve bazı müessese
lerden sağlanan yardımla 1946 da yapılmış

dır; tek katlı bir bina olup 42 yataklıdır. 
Sinema -: S. Çakır paviyonundaki salçm

dan gayri bağçede ayn bir sinema binası var
dır (1964). 

Hakkı GÖKTÜRK 
ERENKÖY SOSYAL HEMŞİRE OKULU 

- Verem Savaş Derneğine bağlı bir okuldur; 
1943 yılında Erenköy Sanatoryoıİıu bağçesi:p.
de Süleyman Çakır Paviyonu üstünde açıldı. 

1945 - 1946 ders yılında iki katlı yeni binasına 
taşındı. Orta okulu bitirrn,iş kızlar alınır, mes
leki dersler yanında lise tahsili de verilir, li
se muadili bir okuldur. Yatılı ve ücretsizdir. 
Öğrencinin her türlü ihtiyacı okul ta:rafirıdan 
sağlanır. 1950 yılına kadar tahsil müddeti iki 
yıl iken bu tarihden sonra · üç yıla çıkarılmış

dır. Bu hemşire okulu halen yalnız hastabıkı
cı (hemşire) değil, Sağlık Bakanlığı ve Ordu 
emrinde ve çeşidli sosyal sahada çalışmak ü
zere eleman yetişdirmektedir; bu yolda ilk 
mezunlarını 1956 yılında vermişdir. 

Okulda verilen dersler hastahanelerde ve 
dispanserlerde yapılan staj tatbikatı ile takvi
ye edilmektedir. Mezunları, Verem Savaş Der
neğinin gösterdiği yerlerde üç yıl mecburi hiz
mete tabi tutulur. 1962 - 1963 ders yılında o
ku'da 78 öğrenci kız bulunuyordu; 1943-1962 
arasında 19 yılda 139 kız hemşire diploması 

alarak şerefli bir mesleğe intisab etmişlerdir. 
Hakkı GöKTÜRK 

ERENKOY SİNEMASI -- !stanbulun A
mı.dolu yakasında açılan sinemalardanciır; a
çıldığı tarih ve devam süresi tesbit edilemedi· 

' ' 
Edhem Efendi Sokağında, bu sokağın demir 
yolunu bir köprü_ ile aşdığı noktada, hemen 
köprü başındaki büyük kagir binadır; bina 
durmaktadır; altındaki dükkanlarda bir ma
rangoz atölyesi, nalbur, bakkal vardır; üst 
kat odalar da mesken olarak kullanılmaktadır· 

' sinema salonunun ne olduğu da tesbit edile-
medi. 

ERENl{ÖYÜN SİVRİSİNIH .. ERİ - Cum
huriyet devrine kadar bir afet halinde idi· E-

' renköyü ve etrafında geceleri cibinliksiz yatı-
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lamazdı; bu zalim haşere sürülerle saldırır, 

bilhassa çocuklann nazik derili vücudlarında 

adeta yaralar açardı, dalanan göz kapakları 

kapanırdı. Akşam yemeklerini çadır gibi bü
yük cibinlikler içinde yiyen aileler pek çokdu. 
Merhum Dr. Refik Saydam'ın sıhhiye vekilli
ği zamanında girişilen çok ciddi sivrisinek mü
c§.delesi tam başanya ulaşmış, 1935 den sonra 
Erenköyü ve etrafında. adeta cibinlik unutul
muş, yaz gecelerinin tam huzuruna kavuşul
muştu. Son yıllarda bu mücadele tamamen 
kavşamış, sivrisinek afeti eski haline yaklaşır 
olmuşdur (1968). 

ERENKÖY VAPURU - Denizcilik Ban
kasının İstanbul Limanı İşletmesi vapurların
dan; Devlet Deniz Yolları İdaresi tarafından 
Boğaziçinde vapur işletme imtiyazına sahih 
Şoirketi Hayriyeden eşi olan diğer bir vapurla 
birlikte satın alınmış idi ki, bir müddet sonra 
da Devlet Deniz Yolları İdaresi Şirketi Hay
riyenin adı geçen imtiyazı ile bütün Boğaziçi 
vapurlarını satın almışdır (B.: Denizcilik Ban
kası, cild 8, Sayfa 4416; Şirketi Hayriye). 

Şirketi Hayriyenin vapurları isim ile bir
likde bacalarına konulan bir de numara ta
şırlardı ve Boğaziçi halkı arasında isimlerin
den ziyade numaraları ile anılırlardı; Şirketi 

Hayriyenin malı iken Erenköy Vapurunun nu
marası 70, ismi de «Ziya» idi; gemiye bu isim, 
bir kadirşinaslık eseri olarak şirketin en eski 
ve en meşhur kaptanlarından Ziya Kaptana nis
betle verHmişdi, · Devlet Deniz Yollarına satı
lacak eşi olan 69 numaralı vapura da yine 
böyle bir·güzel duygu ile şirkete büyük müdür
lerinden Hüseyin Haki Efendinin adı veril
mişdi. Deniz Yolları İdar~sinde 69 numaralı 
vapura da «Göztepe>> adı konmuşdu; Ziya Kap
tan adını taşıyan vapurun Boğaziçi sularında 
ilk kaptanlığını da yapmışdır (B.: Ziya Kap
tan; Hüseyin Haki Efendi) . 

Fransada Dünkerk tezgahlarında sipa
riş ile yaptırılmış olan eşi ile birlikte hizmete 
1911 yılında girmişdir; Şoirketi Hayriye tara
fından neşredilmiş «Boğaziçi» isimli eserdeki 
kayde göre sür'ati 12 mil, taıııdığı azami yol
cu sayısı 1141, olup kömür ocaklı ve makina
sı 625 beygir kuvvetindedir. Geminin boyu 
47,75 metre, orta kısmında en geniş yeri de 
7,65 metredir. 

Erenköy Vapurunun tarihçesine, lodos fır-

tınalı bir gece seferinde Köprüden Kadıköyü
ne giderken, kahve ocağının çırağı Hüseyin is
minde bir çocuğun denize düşerek kaybolması 
faciası ·da girmişdir (B.: Ayaşlı, Hüseyin, cild 
3, sayfa 1502). 

Bu satırların yazıldığı 1968 yılında Eren
köy Vapuru 59 yaşında ve Boğaziçinde sefer
lerine devam etmekte idi. 

ERıENUS (Muşt.ak) - «Ş,air, avukat; 
1915 de Afiyonda doğdu; babasının adı Hüse
yin Lütfi, annesinin adı Şükriyedir; Eskişehir 
Dursun Fakih ilkokulunda, İstanbulda İtalyan 
Orta Okulunda, Haydarpaşa Lisesinde okudu 
(1936); İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi 
(1940); Kadıköy Halk Evinde dil ve edebiyat 
kolunda çalışdı; Muzaffer (Oran) Hanımla ev
lidir; yi.irüyüşü, deniz sporlarım sever, Dağcı
lık Kulübü üyesidir; müziğe ve resime merak
lıdır; İtalyanca ve Fransızca bilir; İsrail, Kib
rıs, Malta, Rodos, İspanya, Fransa, İtalya, Yu
nanistan ve Lübnana gitmişdir; şiirleri Emin
önü Halk Evi Mecmuasında, Yeni Türk, Yü
cel, Şadırvan dergilerinde yayınlanmışdır» 

(Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

İstanbulda yaşa:1/an bir şairin hal terce
mesini daha genişçe · tesbit etmek ve şürl.~rin

den örnek koymak ister idik, İstanbul telefon 
rehbederindeki adresine gönderıien mektubu
muza cevap alınamarlı, yukarıdaki satırlarla 

iktifa edildi. 
Muzaffer Erenus - «Avukat Müştak E

rer.us'un zevcesi, baba ı:ıoyadı Oran'dır, 1921 
de Kon yada doğmuşdur» ( Kim Kimdir Ansik
lopedisinde zevcinin hal tercemesindekl not). 
Hayat Mecmuasında ünlü reportaj yazarı Edi
be Dolunun · «İstanbulun 10 Güzel Kadım» baş
lıklı yazılanndan biri bu hanımefendiye tahsis 
edilmişdir; Edibe Dolu: «İstanbul sosyetesinde 
güzelliği ve zerafeti kadar avukat eşi Müştak 
Erenus ile evlerinde tertibledikleri sanat top
lantıları ile de ün yapmış olan Muzaffer Ere
nus .. », << •• Bayan Erenus bir süre önce şehri
mizdeki bir triko müessesesinin Münihdekj 
mağazası için modeller çiziyordu; şimdi de bir 
moda evinin idare ve_ propaganda işlerine ba
kıyor» diyor. Hal tercemesinin dilediğimiz şe
kilde tesbiti için zevcinin adresine yolladığımız 
mektuba cevap alamadık; bu şehir kütüğün
de adının tesbiti ve yukardaki satırlarla yetin
dik. 
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ERENYOL (Güler) - «Desinatör; 1931 
de İstanbulda doğdu; Said ve Nimet Dorme
nin kızı, ünlü tiyatro sanatkarı, aktör Haldun 
Dormenin kız kardeşi (B.: Dormen, Haldun, 
cild 9, sayfa 4707); yüksek inşaat mühendi
si Hikmet Erenyolun eşi; Şişli 43. ilkokulda, 
.İ.\.rnavudköyü Amerikan Kız Kolejinde okudu 
(1950), lngilterede Oxford ve Londra Finis
hing School'u bitirdi (1952); 1958 den beri 
Küçük Sahnede desinatörlük yapıyor; Yardım 
Sevenler Cemiyeti, Çocuk Esirgeme Kurumu 
üyesidir; giyim meraklısıdır; ingilizce, alman
ca bilir, Ali Said adında bir oğlu (doğ. 1957) 
vardır» (Kim Kimdir Ansiklopedisi). 

Hayat Mecmuasında ünlü reportaj yaza
rı Edibe Dolu «İstanbulun 10 Gü~l Kadını» 
başlıklı yazılarından birini bu san'atkar kadına 
tahsis etmişdir; «İstanbulda bir hanımın zera
feti, giyimi, güzelliği konusuna temas edilin
ce Dormen Tiyatrosunun kostümlerini çizen 
Güler Erenyolu hatırlamamak im.kansızdır», 

« .. İstanbul sosyetesinde yeri olan genç bir ha
nım» diyor. 

Hal tercemesini bir san'atkann şanına la
yık bir şekilde yazmak istedik, gönderilen 
mektuba cevab alamayınca- yukardaki satır

larla yetinildi. 

ERENYOL (Hikmet) - «Yüksek inşaat 
mühendisi; 1926 da Samsunda doğdu; babası
nın adı Ali Naki, annesinin adı Pakizedir; A
merikan Robert Kolejde okudu (1947), Cam
bridge Harvard Üniversitesini (1948), Stan
ford Üniversitesini bitirdi (1948), Grand 
Coolee Barajı inşaatında çalışdı (1949 -1951), 
Bandırma Hava Alanı temdid inşaatında bu
lundu (1951 - 1952), serbest çalışmaya başla
dı, Metal Çelik Döküm Fabrikasını kurdu 
(1957). Dağcilık kulüb~, Moda Deniz Kulübü 
tiyesid,ir; deniz, motor, yelken sporlarını se
ver; Amerika ya gitti, bütün Avrupa memle
ketlerini gördü, Güler (Dormen) hanımla evli
dir, _Ali Said adında bir oğlu vardır>> (Kim Kim
dir Ansiklopedisi, 1962). 

ERENYOL (Ali Naki) - « Yüksek inşa
at mühendisi; 1886 da İstanbulda doğdu, ba
basının adı Ahmed, annesinin adı Rahimedir; 

- 'Irakya'da Saray kasabası ilk okulunda, Edir
ne İdadisinde okudu (1904), Hende~e.hanei _ 

Mülkiyeyi (Yüksek Mühendis Mektebi) bitirdi 
(1910); Samsun ve Sivasda inşaat mühendis
liği (1910 - 1914), İstanbul Şehiremaneti (1st. 
Belediyesi) inşaat mühendisliği (1914 - 1916), 
Askeri Demiryolları mühendisliği (1917 -
1918) yapdı; İstanbul Fatih Belediye Dairesi 
müfettişliğinde _çalışdı (1918 -1920); Çarşam

ba Hattı ve İşletmesi mühendisi oldu (1920 -
1923), Demir yolu inşaat müteahhidliği yapd1, 
Sivas - Erzurum - Malatya iltisakı demir yolu 
inşaatında baş mühendis olarak inşaatı sevk 
ve idare etti (1923-1938); İstanbulda Tel ve 
Çivi Fabrikasını (1935), Sıcak Çekme Demir 
Fabrikasını (1952), Silahdarağa - Alibeyköyü 
arasında Elektro - Metal Fabrikasını (1958) 
kurdu; Serkl Doryan, Anadolu Kulübü üyesi
dir; bütün Avrupa memleketlerini görmüşdür; 
Pakize Hanımla evlenmişdir, Fikret, Nüzhet, 
Necdet, Nedret ve Hikmet adında (B.: Eren-· 
yol Hikmet) dört evladı olmuşdur» (Kim Kim
dir Ansiklopedisi, 1962) . 

ERER (Ayhan) - «Gazete ve mecmua 
ressamı; 1929 da Antalyada doğdu, Şevket 

Bey adında bir zatin oğludur, annesinin adı 
Pakize Hanımdır; İstanbulda 19. ilk okulda 
(1939), Beşiktaş 1. Orta Okulunda, Vefa lise
sinde (1947) okudu; Güzel Sanatlar Akade
misinin Yüksek Süsleme bölümünün ikinci sı

nıfından ayrılarak basına intisab etti, - 1943 -
1958 arasında Türkiye Yayın Evinde, Hergün 
Gazetesinde, Nebioğlu Yayınevinde, Vatan, 
Akşam, Yenisabah, Pazar gazetelerinde, Gü
ven Yayınevinde çalışdı, 1961 de Almanyaya 
gitti; Hayat Mecmuasında çalışıyordu. 

Melika (Teoman) Hanımla evidir; ·Gaze. 
teciler Cemiyeti _ ve Gazeteciler Sendikası üye
sidir» (Kim Kimdir Ansiklopedisi). 

ERER (Hüseyin Nihad) - Maliyeci ve şa
ir; 1916 da İstanbulda doğdu; Murtaza Bey a
dında bir zatin oğludur, annesinin adı Zehra 
Hanımdır; Eyyubsultan Reşadiye nkokulun
da, Amasya Orta okulunda okudu, 1934 de İs
tanbulda Pertevniyal Lisesini, 1938 İstanbul 
Hukuk Fakültesini bitirdi; kısa bir süre öğret
men vekilliği yapdı, 1945 maliyeye intisab etti; 
bir müddet İstanbul vergi dairelerinde çalışdı, 
Ankaraya tayin edildi ve orada. yerleşdi, Vergi 
Dairesi müdürü oldu. 

Hayriye (Bora) Hanımla evlenmişdir; 
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Berki (doğ. 1941) ve Ulvi (doğ. 1949) adında 
iki oğlu vardır. Fransızca ve almanca bilir. İs
tanbul da ve Ankarada gazete ve dergilerde e
debi fıkra, makale ve şiirleri yayınlanmışdır; 

bir kısım şiirlerini «Yaz Yağmuru» adlı bir ki
tabda topl;:ı,mışdır. 

Aşağıdaki «nefes»i oradan alıyoruz: 

Yürek yanık ateş bizim kor bizim 
Sırra erdik geniş bizim dar bizim - . 
Rind olanla ülfetimiz var bizim 
Gönül bizim azab bizim yar bizim. 

Yar izinde Hak yoluna sapmışız · 
MeJb cemali rinde kıble yapmışız 
Dehri yıkmış maveraya tapmışız 
Gönül bizim, azab bizim yar bizim. 

Melekülmevt can evine ermeden 
Bağı İrem güllerini dermeden 
Ölmüşüz biz canımızı vermeden 

. Gönül bizim, aza!b bizim, yar bizim. 

ERER (Tekin) - «Gazeteci, muharrir; 
1921 de Artvinde doğdu, babasının adı Haydar, 
annesinin adı Müyesserdir; tsmetpaşa İlkoku
lunda, Artvin Orta Okuluiıda, Haydarpaşa Li
sesinde okudu (1940), İktisat Fakültesini bitir
di · ( 194 7) ; Tasvir Gazetesinde muhabirlik ve 
muharrirlik yapdı (1943 - 1947); Türkiye Ti
caret Postası gazetesinde çalışmaktadır. Gaze
teciler Cemiyeti ' üyesidir; Avrupanın birçok 
memleketlerini görmüşdür; Nurten (Kocamaz) 
Hanımla evlidir, Haydar (doğ. 1957) ve Kazım 
(doğ. 1959) adında iki oğlu vardır; fransızca 

bilir; eserleri: Altın Pınar (i942), İstanbul Ti
caret ve sanayicileri (1946) Sümerbank ve Fab
rikaları · (1948), Yaşamak ve Ölmek (1954), 
İktisadi Hamleler (1957) » (Kim Kimdir Ansik
lopedisi, 1962). 

· EREV (Muhiddi~) - Matematik öğret
. meni, edib, musiki bilgini, mevlevi muhibbi der
viş; asaletin, necabetin, dostluğun,. sadakatin, 
zarafetin, · ve en ağır hayat cilvesi darbelerine 
ve . en ağır hastalıklara karşı metanetin ilahi 
bir mevhibe olarak toplandığı bir büyük adam; 
.1894 de Serezde doğdu, babası İsmail Fethi E
fendi Tosyalıq.ır, annesi Leyla Hanım da Bul
garistan Türklerinden, o memleketin Dupnisa 
kasabasındandır, ailesi 1876 Rumeli bozgunun
da muhacir olarak gelip Serezde yerleşmişdir, 

İsmail Fethi Efendi de askerlikle geldiği bu ka
sabada L€yla Hanımı görmüş, sevmiş ve almış
dır. İzdivacından az sonra Navrakop'a tayin e
dilmiş ve Muhiddin Erev ibtidai ve rüşdiye tah
silini Nevrakopda yapmışdır. Serez İdadisinde, 
İstanbulda Mercan İdadisinde okumuş, 1912 de 
Mercan İdadisini bitirerek İstanbul Darülfünu
nun Fen Fakültesinin Riyaziye (matematik) 
şubesine devam etmiş, burada Salih Zeki Bey, 
İzzet Bey, Yusufyan Efendi, Fatin Hoca Efeı:ı,
di ve Ş·avki Paşa gibi devrin ünlü müderrisle
rinin (profesörlerinin) seçkin talebelerinden ol
muşdur. Fakat Balkan Harbi dolayısı ile fa
kültenin bulunduğu Veznecilerdeki Zeyneb Ha
nım Konağı yaralı askerlere hastahane olmuş, 
fakülte tedrisatını tatil etmiş, M. Erev diğer 
arkadaşları ile birlikde bu muvakkat hastaha
nede altı ay fahri hasta bakıcılık yapmışdır. 

1914 de Birinci Cihan Harbi başlar· başlamaz 
Fen Fakültesinin Riyaziye şubesinin son sınıf 

talebesi iken ihtiyat zabiti .namzedi (yedek su
bay adayı) olarak Harbiye Mektebine girmiş, 

Muhiddin Erev 
(Resiriı: S. Bozcalı) 
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topcu sınıfına ayrılmış, İçerenköyünde bulunan 
15. Fırka topcu alayına katılmışdır. Kısa bir 
zaman topcu stajı gördükden sonra Irak. Cep
hesinde bulunan 1. Fırkai Sef~riyeye tayin e
dilmiş ve kıtasına gitmişdir. Birinci İran sefe
dnde, Kafkas Cebhesinde bulunmuş, tekrar 
Irak Cebhesine dönmüş, bu uzun ve yorucu ha
rekat arasında Ruslarla ve İngilizlerle yapılan 
savaşlara katılmış, Kut-el-Ama.re muhasarasın
da bulunmuş, 1916 da Aİi İhsan Beyin (sonra 
General A. t. Sabis) kumandasındaki 13. Ko
lordu ile İkinci İran seferine iştirak etmişdir. 
Dört yıl, yollarda, cephelerde, çöllerde, dağlar
da, en kötü şartlar altında en çetin muharebele
re katılarak Türk askerlerinin mucizeler yara
tan manevi kuvvetini temsil eden naçiz ferdler
den biri olmuş, ve nihayet 1918 de Osmanlı 
İmparatorluğu için mağlubiyet kesinleşdiğinde 
Irakdan çekilen son kuvvetler arasında İngi-

!izlere esir düşmüş, iki yıl da Hindistanda Mad• 
ras bölgesinde Bellari kampında esaret acısını 
tatmıştır. Hindistandan İstanbula ancak 1920 
de dönmüş; anasını, babasını ve küçük kardeş
lerini o karanlık çöküntü devrinin İstanbulun
da en ağlr geçim şartları içinde bulmuşdur. 
Yirmi yaşında bir körpe delikanlı iken ayrıldı
ğı bu sevgili insanların arasına yirmi altı ya
şında bir esaret kampından yoksul olarak dö
nüyordu. Onları o hazin durumdan kurtarmak 
isteği harbin ve esaretin bütün yorgunluklarını 
kaldırdı; Devlet kapuları kendi mevcud kadro
sunu güçlükle koruyabiliyordu, bir ciostuiı de
laleti He Belçikahlar tarafından işletilen · İs
tanbul Tramvay Şirketine kontrolör olarak gir
di. Bu arada imtihanını vererek Fen Fakülte
sinden diplomasını aldı ve ancak Cumhuriyet'in 
ilk · yıllarında, 1924; de Kayseri Muallim Mek
tebi riyaziye muallimliğine tayin edildi. 1926 
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da Adana Lisesi riyaziye muallimi, 1938 de de 
İstanbulda Vefa. Lisesi riyaziye muallimi oldu. 

Adanada iken geçirdiği bir iltihab neticesi 
kulaklarının işitme kudreti yavaş yavaş azalı
yordu, fakat dershanelerde bilgi kudreti, kibar
lığı, mürebbi şefkati muallimlik otoritesi için 
çok çok kafi idi. 1938 - 1951 arasında Vefa Li .. 
sesinde müdürlük yapmış -merhum Nimet Dik
men (B.: Dikmen, Halil Nimetullah) ve Rifat 
Necdet Evrimer (B.: Evrimer, Rifat Necdet) 
için Muhiddin Erev lisenin medarı iftiharı mu
allimlerinden biriydi, dersinin hocalık kudreti-

_nin yanında, geniş ansiklopedik bilgisi ve sanat
. kar şahsiyeti ile bir canlı biblo idi. Şu satırları 
kendi kaleminden naklediyoruz: «1952 de mü
dür Himmet Beyin yüzünden çektiğim üzüntü 
ve ıztıraplarla SE.ğ tarafıma felc geldi, uzun 

_ müddet tedaviye ihtiyac gösterdi, 1954 de ma
hU olarak emekliye ayrıldım ... ». 

Bu satıların yazıldığı sırada, 1967, Muhid
din Erev baston ile yürüyor, dilinde az tutuk
lukla konuşuyor, ve sol eliyle de yazı yazabili
yordu. Yine zarif, nüktedan, çalışan, okuyan, 

. duyan, seven insandı. 
1926 da Niğdeli Mehmed Beyin kızı Medi

ha Hanımla evlenmişdir, Zühal (doğ. 1930) a
dında h!len evli bir kızı ve Özgen (doğ. 1936) 
adında halen jeolog bir oğlu vardır. 

Musiki ile meşguliyeti gençlik çağlarında 
başlamışdı. Daha Merc~n İdadisinde talebe iken 
devam ettiği mevlevihanelerde ney üflemeye 
başlamıştı. Esaretden döndükden sonra büyük 
üstad Mesud Cemilden tanbur dersleri aldı, 

Beşiktaş Musiki Cemiyetinde Neyzen İhsan 
Beyden: muhtelif fasıllar- meşketti. Galata Mev
levihanesi neyzenbaşısı Ehtin Dede Efendiden 
(B.: Cemil, Mesud, Mesud Ekrem, cild 6, say
fa 3446; Ertuğrul, Emin) hayli feyz aldı, ve 
bu üstadın en yakın dosttan arasında bulundu. 
Krndi tabiri ile 13 «saz semaisi denemesi» ve 
bir iki de nefesi vardır. 

«Birinci Dünya Sav-aşında bir Yedek Su
bayın Hatıraları» isimli eseri Hayat Tarih Mec
muasında tefrika edilmişdir (1967) ; malfıliye

tinde büyük cehd ile yazılmış Türk harb edebi
yatının en şirin eserlerinden biridir. 

EREZ (İsmail Sel~uk) - Tıb doktoru, -
Kadın-Doğıım hastalıkları mütehassısı; Şişlide 
Erez Kliniği kurucularından; 1936 da İstanbul-

da doğdu, Prof. Dr. Naşid Erezin oğludur, an
nesinin adı Meral Hanımdır; ilk tahsilini Ay
dın Okulumla, Orta okul ve liseyi İngiliz Er
kek High School'umda okudu; 1962 de İstan
bul Üniversitesi Tıb Fakültesin{ bitirdi. Gazete 
ve dergilere mesleki ve edebi makaa.leler yaz
mışdır; karikatürler çizer. 

EREZ (Naşid) - Tıb doktoru, ünlü ka
dın - doğum hastalıkları mütehassısı, Çapa 
İkinci Kadın Hastalıkları - Doğum- Kliniğinin 
kurucusu Ordinaryüs Profesör; 1901 de İstan
bulda doğdu, İsmail Hakkı Paşa adında bir as
kerin oğludur, annesinin adı İhsan Hanımdır . 
İlk ve orta tahsilini Bakırköyünde yapdı, 1914 -
1916 arasında Galatasarayı Sultanisinde okudu 
ve lise tahsilini 1916 - 1919 arasında İsviçre

de Bern lisesinde tamamladı, 1924 de Lausanne 
(Lozan) Üniversitesinin Tıb Fakültesinden dip
loma aldı; 1925 - 1926 yıllannda İstanbul Tıb 
~akültesinde ihtisas stajı gördü; bu arada Av
rupa ve Amerikaya giderek ZUrih Basel Hei-

·· - . J ' 

delberg, Londra, New York ve Michigan üni-
versitelerinde tedkiklerde bulundu; Uzak Do
ğuya gitti. Ankara Nümfıne Hastahanesinde ve 
Ankara Belediyesinde kadın hastalıkları · ve do-

İsmail Selçuk Erez 
(Resim: Yaşar Ekinci) 
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ğum mütehassısı olarak çahşdı (1926-1927), 
1928 de tstanbulda Haseki Hastahanesi polikli
nik şefliğine tayin edildi; 1934 de İstanbul Üni
versitesi Tıb Fakültesinde doçent oldu; 1944 
profesör ve onun himmetiyle kurulan 2. ~a
dın Hastalıklan - Doğum Kliniği direktörü; 
194 7 de Ordinaryüs Profesör oldu. 

Naşid Erez 
(Resim: S. Bozcalı) ---~ 

Meral (Karanfiloğlu) Hanım ile evlidir; ~-
mail Selçuk (doğumu 1936) .ve Reyhan (doğu
mu 1940) adında iki evladı vardır; ingilizce, 
almanca, fransızca ve macarca bilir; Türk Tıb 
Encümeni, Türk Tıb Cemiyeti, Türk Jinekoloji 
Kurumu; · Milletlerarası Cerrahlar Koleji, Mil
letlerarası Doğum Hekimleri Federasyonu üye
sidir. Altınışdan fazla ilmi makaalesi - tebliği, 

iki telif ve bir terceme Üniversite ders kitabı 
vardır (B.: Erez Kliniğini) . 

Hakkı GÖKTORK 

EREZ (Mes~ud) - «Maliyeci; 1922 de Kü
tahya'da· doğdu, babasının adı Salih, annesi
nin adı Rahimedir; Kütahya Dervişpaşa ttk 
Okulunda, Kütahya Lisesinde okudu (1940), 
Siya.sal Bilgiler Fakültesini bitirdi (1944); sta
jını Maliye Bakanlığında yaparak · müf ettig 
muavini, müfettiş, Hazine Umum Müdür mua
vinliği, Maliye Teft_iş Heyeti reis muavinliği, 
İstanbul Defterdarlığı yapdı (1944 - 1961). 
Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Suriye ve 
Lübnana gitmiştir; Esma Hanım ile evlidir, 
Osman (doğ. 1953) ve Salih (doğ. 1957) adın
da iki oğlu vardır. Banka Rehberi adında 1959 
da yayınla,.nmış bir eseri vardır.» (Kim Kim
dir Ansiklopedisi, 1962). 

EREZ DOOUM KLfNtGt - 1960 yılında 
Kadın hastalıkları mütehassısı Prof. Dr. Na
şid Erez'in zevcesi Meral Hanım ile oğlu Dr. 
Selçuk Erez ve lozı Reyhan (Erez) Polvan ta
rafından kurulmuştur; Şişli'de Şairnigir Soka
ğında üç katlı kagir bir binadadır; 20 yataklı 
olup 2 ameliyathanesi, 1 · doğumhanesi, 3 dok
toru ve 20 hastabakıcı - müstahdemi vardır 
(1967). 

Hakkı GÖKT0RK 

. ERGANUN KİLİSESİ - «Erganun; aslı 
rumca _isim, kiliselerde iyin esnasında çalınan 
ve hava ile işleyen büyük musiki aleti; havi 01:. 
duğu muhtelif düdüklere körükle ses verilerek 
çalınır» (Büyük Türk Lugatı; Kam.usi Türki). 

Seni tehlil içün, takdis jçündür 
Neviyi erganun ban.ki ilahi 

<RecaizMe Ekrem) 

Bir erganüni ruhi sebab.. öyle çağlıyor 
Bir lihu dinle, on'.da bütün aşkım ağlıyor 

(BehcetJ 

Erganun, .· bugün «org» dediğimiz büyük ki
lise sazının eski adı; billı-assa protestanlar ayin
lerinde daima org çaldıklan için, yakın geç
mişe kadar İstanbul'da halk ağzırtda protestan 
kiliselerine Erganun Kilisesi denilirdi. 

ERGANUN SOKA.Ol - 1934 Belediye Şe
hir Rehberine göre Haliç kıyısında Hasköy'iin 
sokaklarından, bu köyün orta üst kısmında Ço
pur Sokağı- ile İçbostan Sokağı arasında uzanır, 
Misket Sokağı . ile dört yol ağzı yaparak . kesişir; 
(B.Ş.R. Pafta 17 /190) yerine gidilip bu satır
ların yazıldığı sıradaki durumu tesbit edileme• 
di (1968, Temmuz). .· · · 

ERGEN, ERGENLİK - «Ergen: Buluğ 
yaşına erip de henüz evlenmemiş genç, azeb, be- • 
kir; Ergenlik: 1- Buluğa erip de evlenmemiş 
delikanlının Jıali; 2 - Dul kadının hiç . ~vleıırne
miş bekar erkeğe, ·(bilhassa bekar • deUkıµılıya) 
vardığında beltirlık (bekar delikanlılık) hakkı 
olarak verdiği hediye, para; 3 - Ekseriya 18 
ile 20 yaşları. arasında kamn hararetinden, 
(gençlik kanının kaynamasından) · delikanlılann 
yüzünde çıkan sivilceler» (Ş. Sami Ka.amiisi 
Tilrld. . . 

Darbi m~sell~r; 
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* Yorgun gözü ile at, ergen gözü ile avrat 
alma, 

· * Ergene karı boşaması kolay 
Eski İstanbul hayatında kibar yosma ha

nim oynası olmuş pırpırı şehbaz yiğit bekar 
uşakların konaklara davetinde, ergenlik hakkı 
·olarak altun ve gümüş koyuri saatleri, elmas 
gül yüzükler ve çamaşır boğçalan, (destar, 
göml€k, don, çorab, çevre, uçkur) gönderilmiş, 
hatta, çırak ise dükkanı üstündeki bekar odasın
dan kayıkçı ve iskelesinden, kayıkhanesinden 

gideceği _ yere kadar adımına akçeden, kuruştan 
para verilmiştir. Eski meddah hikayelerinde, 
yoşma ha~ım ve şehbaz yiğit uşaklar şanında 
yş,zılmt§ deştanlard~ bu hususu anlatan bend
ler, kıt'alar pek çoktur; aşağıdaki beyitler ge
çen aşır sonlarında. bir yosma hanını tarafından 
tj.avet edilın.i~ y11-lm ayaklı bir kayıkçı kopuğu 
g-enç ağzından yazıhnış nıektubdan alınmı§tır: 
---· . .._, 

!fanıpıa Mvela mahsusca selam . 
:Ne lazım efendim ta.tvile kelim 

~ir- falın Jyak;lı ~beb e\vaıum 
V{rtneli er~enlİll \ıl\kffll hlll.Uffl 

:ı<;_o~IMU maa, kordon. 'bir al~ın sa.a.t 
{{_oyduk: de heı; eın.ı:e b~d~ itaa.t 

Bir zeber~st oynaş olurum. ama. 
Laşek helal ider Jıa~n,ı, b;,ı_nJt,,_ 

ERGENE (Nuri Oıner) .;_ As~eı;i lı.ekim, b~.k:
teriolog, bulaşıcı has~lıklar nı_ij.tehassıs~; he.,~ 
kimlik bilgisini halk arasina· yayan eserleri· He 
·tanınmış birdoktorlarırnızdaıi; 190i'de Edirn_e!-
de doğdu. Ömer Efendi admda küçük bir riıemu.,r 
oğludur, annesinin adı Esm:a Hanımdır. Edir, 
ne'de Ayşekad~n İlk okulunda (1912), Edirne 
Sultanisinde (1920) okudu; 1925 de A_skeri Tıb
biyeyi bitirdi, 1926 da tabib teğmen · olarak :ka
tıldığı ordu hizmetinde yirmi sekiz yıl çaİıştı; 
Kırklareli, Çorlu, Erzurum, Haydarpaşa ve Giil
hane Askeri Hastah~nelerinin _ b~kteriologluk
larında bulundu, yarbay rütbesinde iken Gülha
ne Hastahanesinin prof esôrler heyeti tarafından 
Askeri Doktor Tatbikat Okulunda bakteriolc;>ji 
kürsüsüne doçent seçildi, albay ve prof esö:r ol
du ve 1954 de. emekliye -ayrıldı. '1958 d-e Sağlık 
Bakanlığı Sağlık Propagandası ve Tıbbi İstiı,tis
tik Genel Müdürü oldu. 1964 senesinde' vefat 

, .~ .. 
etti. 

İST.AN.btrt 

Resmi vazifelerinin yanı sıra yıllar boyun
ca Yedi Gün ve Köy Postası dergilerinde, Vatan 
ve Hürriyet gazetelerinde sağlık konusunda bin
lerce yazı yazmış, tıb dergilerinde ilmi etüdler 
yayınlamıştır. 

Nedime. Hanım adındaki zevcesinden Malı
Nedime Hanım adındaki zevcesinden Meli

ke (doğ. 1930), Gaye (doğ. 1933) ve Üstün 
(doğ. 1939) adında üç çocuğu olmuştur. Fran
sızca ve İspanyolca bilirdi. Ankara ve İstanbul 
Tabib Odaları ile Verem ve Cüzam Savaş Der
neklerinin üyesi id~. Saat ve çakmak koleksi
yonu meraklısı idi. 

' ,,._ .... ----
Nuri Ergene· 

(Resim: Yaşar Ekinci)) 

Kendisine şöhret sağlayan halk kitabı ola
rak neşredilen eserleri şunlardır: «Ev Doktoru», 
.<<Cep Doktoru», «Ev İlaçları», «Sağlık Ansiklo

, .pedisi», «Herkesin Doktoru». 
BibL: Kim Kimdir Ansiklopedisi; i. A. Gövsa. 

~ürk Meşhurları_. 

ERGENE ÇIKMAZI - 1934 Belediye Şe-
-hir Rehberine göre Heybeli Adanın sokakların
dan;_ bu rehberin alfabetik cedvelinde Çıkmaz 
Sokak olarak kaydedildiği halde ayni.rehberin 

-haritasında Uluğbey Sokağı ile İşgüzar __ Sokağı 
arasında uzanır sokak olarak göst-eı:ilmiştir. 

İskele civarında Ayyıldız Caddesine yakın bir 
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noktadır (B.Ş.R. Pafta 33); yerine gidilip şu 
satırların yazıldığı sıradaki durumu . tesbit edi
lemedi (1968, temmuz). 

ERGENEKON CADDESİ - Şişli'nin Pan
galtı, Bozkurt, Dua~epe ve Cumhuriyet mahal
leleri arasından geçen bir sınır yoldur; Şişlidere
si Sokağı ve Havvariyun Sokağı ile olan bir 
kavuşak noktası üç yol ağzı ile Halaskar Gazi 
Caddesi arasında uzanır; Dolabdere Caddesi, Eş
refefendi Sokağı, Saksı Sokağı, Bilezikçi Soka
ğı, Tavukçu Fettah Sokağı, Baysungur Sokağı, 
Tayyareci Fehmi Sokağı, Türkbeyi Sokağı, Kur
tuluş Caddesi, Bozkurt Caddesi, Abidei Hürri
yet Caddesi, Bilgiç Sokağı, Havuzlubahçe So
kağı, Yemişli Bahçe Sokağı ile kawşaklan 
vardır (1934 Belediye Şehir Rehberi, Pafta 
18/ 151; 152; 156; 157). 

Halaskar Gazi Caddesi tarafından gelindi~ 
ğine göre iki araba geçecek genişlikde, paket 
taşı, iki yanı yaya kaldırımlı . bir yoldur. Üze
rindeki binaların pek azı eski ahşab, çoğu ka
gir ve yeni beton yapılardır; ve çoğunun altı 
dükkanlardır; birer ikişer katlı evlerden 6 - 7 
kiıtlı apartmanlara varı."lca görülür. 

1 tuhafiyeci, 3 eczahane, 2 elektrikçi, 2 ma
nav, 7 balıkcı, 5 ciğerci, - 1 kunduracı, 7 kahve
hane, 2 elektrik· üzerine eşya ve radyo mağa
zası, 3 radyo - buzdolabi mağazası, 1 fotoğraf 
malzemecisi, 2 sütçü, 3 berber, 2 terzi, 2 tekel 
bayii, 3 pastahane, 1 kömürcü, 2 nalbur, 2 lo
kanta, 6 bakkal, 2 kasab, 1 camcı, 1 gömlekçi, 
2 kadın berberi, 2 tatlıcı, 1 kahveci, 2 hazır kun
dura mağazası, 2 garaj, 1 işkembeci, 2 tawkçu 
- yumurtacı, 2 elbise temizleme ve boya evi, 1 
züccaciyeci, 1 ınahallebici ve 2 mezeci ile ha
reketli , işlek bir çarşı boyudur. 

«Nazan Pasajı» adını taşıyan bir iç çarşı
da da 2 kundura mağazası, 1 işlemeci yazmacı, 
1 ıtnyatcı, 1 mezeci, 2 terzi, 1 kadın terzisi, 2 
tuhafiyeci, 1 elektrikçi, 1 çiçekci, 1 kuyumcu, 
1 oyuncakcı vardır. 

Tayyareci Fethi Sokağı kavşağı ile Abidei 
Hürriyet Caddesi kavuşağı aras;ında . uzanan 
Fransız Katolik Mezarlığı duvarı boyunca da 
balıkcı, manav, bakkal ve ~ttar baraka dük-

kanları sıralanmıştır. 

«Şark Yenen Çikolata - Şekerleme Fabri
kası», Bozkurt Mahallesi muhtarlığı, Pamuk 
Bank'ın Pangaltı Şubesi de bu cadde üzerinde-

dir. Kapu numaraları 3 - 225 ve 16 - 106 dır 

(Şubat 1967). 
Hakkı GÖKTÖRK 

ERGİN (Ha.yru.Ila.h) Muhitindeki ;şöh-
reti ile «Kunduracı Hayrullah Usta», Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 4. ve 5. devrelerinde 
İstanbul mebusu, 1900 de lstanbulda doğmuş
dur, ilk ve orta tahsilinden sonra 17 - 18 yaşla
rinda pek sevdiği sanatına girmiştir; 1931 se
çiminde, Atatürk'ün direktifi ile Meclise demok
ratik bir hava getirmek için Cumhuriyet Halk 
Partisi namzed listesine sanatkar ve esnafdan 
da bazı kimseler alınırken, İstanbul esnafı ara
sında dürüst bir sima olarak tanınmış Hayrul
lah Usta da lstanbul'dan aday gösterih:niş ve 

mebus olmuştur. . . . • • . < ··.. . . 
Mebusluk yıllarında tezgahını bozub dükka-

nı kapamainış, hatta tstanbul'a gelince, tezgah 
başına geçip iş bile işlemiş, ve · siyasi hayattan 
ayrıldıktan sonra> da Beyazıddaki diikka:nına 
dönmüştür. 1964 de kunduracılık yapmakda idi; 
1964 de Milli Türk Talebe Birliğinin İsmet İnö
nü'ye hediye ettiği bir çift çizmeyi bu Hayrul• 
la Ergin Usta dikmiştir. 

Bürhaneddin OLKER 
ERGİN (Mehıned AJa.eddin) - . Gazeteci; 

İstanbullu bir ailenin oğlu olarak 1894 de Er
zincan'da qoğdu, babası Birinci Cian Harbi için-

Alaeddin· Ergin 
(Resim: S. Bozcah) 
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de 1915 de Osmanlı Devletinin Kirmanşah kon
solosu iken bir askeri hastahaneyi ziyaretinde 
bu hastahanenin bombalandığı sırada şehid düş
müş Mehmed Kamil Beydir, annesL>ıin adı Ha
tice Hanım olup 1957 de vefat etmiştir. 

Aiaeddin Ergin İstanbul Sultanisinde oku
du, Bursa Ziraat Mektebinde öğrenci iken 1914 
de askere çağınldı ve ihtiyat zabiti talimgahı
na scvkedildi, gözlerinden silahsız asker oiarak 
Levazım Mektebinin 8. devresinde altı ay oku
yarak Bandırma Ziraat müfrezeleri kumandan
lığı emrine verildi; 1918 de terhis edildi ve he
men o sıralarda gazetecilik hayatına atıldı; yıl
lar boyunca Alemdar, Milliyet, Açıkgöz, Son 
Telgraf, Vakit ve Haber gazetelerinde muhabir
lik yaptı. Bu satırların yazıldığı sırada 1964, ga:
zete muhabirlerinin duvayeni idi ve serbest mu
habir olarak çalışıyordu. Son derece nazik, ha
tır sayar bir İstanbul efendisidir; evli ve bir er
kek evlad saibi olup oğlu Gökalp Ergin de bu 
satırların yazıldığı sırada İstanbul Belediyesi 
Beşiktaş Şube Müdür Muavini idi. 

Alaeddin Erginin muhabirlik mesleği dışın
da da faaliyetleri olmuşdur. 1932 de Cumhuri
yet Halk Partisine girmiş, 1950-1960 · arasında 
bu partinin Eminönü İlçesi · Teşkilatına aralık
füz Ocak Başkanlığı yapmış, 1960 - 1964 yıl

ları arasında daiıışİna, mahalle teşkilat ve se-
çim kuruilarırida çalışmıştır. .. 

1932 - 1950 yılları arasında Kızılay ve Ço
cuk Esirgeme Derneklerinde. çalışmışdır. Ay
nca Türk Maarif Cemiyetinde," ij.esmi İlanlarda, 
Basın Birliğinde, Gazeteciler Cenıiyetinde çeşidli · 
vazifeler ifa etmişdir. . • . . 

İkinci Cihan Harbi içiııde 1 .941 de 4 7 yaşın
da iken, temiz sicilinden dolayı ikinci defa ola
rak askere abnmış, 1943 yılıııa kadar Erzurum
da 3. Ordıı Müfettişliği Levizım Şubesinde bu
lunmuşdur. · 

ERGİN (Metbı) - «Gazeteci ve avukat; 
1926 da 1stanbulda doğdu; ... H~&,cll : liayrullah 
Bey ile Ayşe Zübeyde Hanııriın :dğltıd11r; Baya• 
zıd 6; İlk Okulda, Robert Kollejd~ okudu (1946), 
1951 de İstanbul Üniversitesi'iılıi }iukuk Fakül
tesini bitirdi; Bütün Dünya Mecmuasında sek
reter yardımcılığı, Vatan Gazetesinde muhabir
lik (1948-1953), Cumhuriyet Gazetesinde mu
harrirlik (1951-1958) . yapdı, bir ara Yeni İs
tanbul Gazetesinde çalışdı; Newsweek, Business 

İnternational mecmualarının ve Washington 
Star, Los Angeles Times gazetelerinin Türkiye 
temsilcisidir; İngilizce, Almanca, Fransızca bi
lir; İstanbul Gazeteciler Cemiyeti, İstanbul Ga
zeteciler Sendikası, İstanbul Deniz Kulübü üye
sidir. Aıiıerikaya gitmiş, Avrupanırt birçok mem
leketini görmüştür. Eserleri: Mağlub Olan İlah, 
100 Büyük Adam, Türkiye Nasıl Yükseiir; ve 
memleketde, Amerika ve Kanada da Türkçe ve 
İngilizce yayınlanmış bini aşan makaleler» (Kim 
Kimdir Ansiklopedisi, 1962). 

ERGİN (Na.zif) - Türk Ticaret Bankası 
İdare ineclisi reisi iken 1965 de vefat etmiş de
ğerli bir . idareci; Sivas eşrafından Beyzade aile• 
sinden Kaymakam Osman Beyin oğludur; uzun 
seneler valilik, İçişleri Bakanlığı müsteşarlığı, 
P.'I'.T. Genel Müdürfüğü ve Milletvekilliği. yap
mışdır, Merkezefendi Mezarlığına defnedilmiş
dir; hayatı hakkında başka bilgi edinilemedi. 

Bibi.: Vefat ilanı 

ERGİN (Osman Nuri) - Bilhassa İstan
bul üzerinde belediyeciliğe, şehirciliğe ve Tür
kiye · Tarihi üzerinde de bilhassa Maarif Tarihi 
konusunda geniş çalışmaları ile ve bu gayretin 
ve himmetin mahsulü pek değerli eserleri ile ta'." 
nınmış bir müdekkik, muarrir; İstanbul'un en 

Osman Nuri Ergbı 
(Resim: Yaşar Ekinci) 
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şerefli yerlerinden birine adının verilmesine ve 
ilelebed hatırlanmasına hak kazanmış bir sima; 
bu İstanbul Ansiklopedisinin seçkin kalem ar
kadaşlarından; otuz yıldan fazla İstanbul Be
lediyesinde çalısımış ve uzun zaman Belediye 
:::nektubcu1uğunda bulunmuş olduğu için devdnin 
edebi mahfillerinde «Mektubcu O s m a n 
Bey» diye tanınmışdı; çalışkan, vekarlı, nazik, 
çelebi, hatta darviş meşreb bir zat idi; 1883 de 
Malatyanın bir köyünde doğdu, Hacı Ali adında 
bir çiftçinin oğludur, babasını küçük yaşda kay
betmiş, on yaşında iken bir hami delaleti ile İs
tanbula gelerek Darüşşafakaya girmiş ve o bü
yük şefkat ve ilim ocağının feyzi ile yetişmiş•• 
dir. Darüşşafakayı 1902 de sınıfının birincisi 
olarak bitirmiş, 1907 de İstanbul Darülfunu Ede
biyat Fakültesinden mezun olarak Şehiremane-
tinde (İstanbul :Selediyesinde) bir katiblikle me-
muriyete başlamışdır; Ömrü boyunca kaldiğı 
Belediyede katiblik, mümeyyizlik, müdürlükler 
yapmış ve en uzun hizmeti de mektubculukta 
görmüşdür; Oradan Vilayet Mektubculuğuna 
nakledilmiş ve o mektubculukdan yaş haddi ile 
emekliye ayrılmışdır; memuriytleri . ile birlikte 
Vefa İdadisi ile Darüşşefakada Zabıtai Belediye 
ve '.!stanbul Polis Mekteblerinde muallimlik yap
mışdır; feyz aldığı Darüşşafakadaki muallimli
ğine de, maa,ş kabuletmeyerek, fahri olarak öm
rünün sonuna kadar devam etmişdir; 1910 da 
Darüşşafakayı Yöneten Cemiyeti Tedrisiyei İs- ·. 
lamiyenin İdare Heyetine alınmış, orada ömrü
nün sonuna kadar bulunmuşdur. 

5 temmuz 1961 de Atikalipaşadaki evinde 
vefat etti, Edirnekapusu Ş e h i d 1 i ğ i n e 
defn~dildi. Vefatından az önce 7 bin cil-
din üstünde kitablarını Bayazıddaki Belediye 
Kütübhanesine hibe etmişdi. 

Kitab o~arak yayınlanmış başlıca eserleri 

kaf, Belediye ve Patrikhaneler», «Abdülaziz 
Mecdi Efendinin Hayatı». 

Hazırlanmış, fakat ölümü ile kitab halin
de yayınlanamamış eserleri de varclır ki en m,· 
himi «Türkiyede Esnaf Teşkilatı ve Ticaret 
Usulleri» dir. 

ERGİN (Zühdi Kamil) - Değerli hekim
lerden; 1898 de İstanbulda doğdu, Abdi Kamil 
Beyin oğludur; 1918 de Tıb Fakültesinden dip
ioma aldı; hastahanelerde çalıştı, 1945 de Ha
S€ki Hastahanesi Bakterioloji şefüiğine tayin 
edildi,. 1957 de· bu hastahanenin başhekimi oldu, 
1959 da vefat etti. Hayatı hakkında başka bil
gi edinilemedi, 

Zühdü Kamil Ergin 
(Resim: S. Bozcalı) 

ş u n l a r d ı r : . «Mecellei Umuri Belediye» (5 1\. )ıj,: f" 
büyük cild), «Belediye Vergi ve Resimleri», «İs-
tanbul Şehreminleri», «Sevil Belediye Kongre- ERGÖKMEN (Semahat) - Türkiye Rad
si», «İstanbul Müessesatı Hayriyei Sıhhiyesi», yolarının Türk musikisi bö,ümünde kadın ses 
«Beledi Mevzfüar», «1934 İstanbul Şehir Reh- sanatkarlarının en seçkin'erinden biri; 1913 de 
beri», «Beledi Bilgiler», «Cumhuriyet ve İstan- Üsküdarda Doğancılarda dünyay geldi, şehid 
bul Mahalli İdaresi», «Darüşşefaka .Tarih~esi», yüzbaşı Ali İshak Beyin kızıdır. Üsküdar Kız 
«Mualiim M. Cevdet», «Türkiyede Şehirciliğin Sanat Okulu talebesi iken musikiye başlamışbr, 
'Iarihi İnkişafı», «Türkiye Maarif Tarihi» (5 sanat hayatını kısaca şöyle anlatıyor: ~< .. .ilk 
cild), «Trük {·::ıhirierinde İmaret Şistemi», «İs- hocalarım kemençe üstadı Kemal Niyazi Seyhun 
tanbul Tıb Mekte?.lerf», .~<İbni Si~a. ~ibliografya•.

1 
... ·· ile Udi H. ayriye Hanımdı~: ~-onra Lem_'i. Atlı il_e 

sı», «Prof. Dr. Süheyl Ünver Bıblıyografyası», tanışdım ve merhumun butun eserlerını kendı
«Kütübhaneler Kılavuzu», «Türk arihinde Ev- sinden meşk ettim; Tanbfırl Refik Fersan, Fa-
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Semahat Ergökmen 
(Resim: S. Bozcalı) 

hire Fersan ve Münir Nureddinden klasik eser
leri meşk ettim, üzerimde hakkı olan büyük ho
ca '.arımdan biri de Nuri Halil Poyraz merhum
dur. Sanat hayatımı radyo mikrofonlarına vak
fettim, sahne okuyucusu olmayı hiç bir zaman 
düşünmedim, bundan sonra da düşünecek deği
lim;· önce İstanbul Radyosunda, kurulduğu an
dan itibaren 15 yıl~an fazla· Ankara Radyosun
da, sonra tekrar İstanbul Radyosunda .okudum. 
Bence iyi ses sanatkarı, bestekarların eserleri
ni, kendisinden hiçbir nağme, eda katmadan söy
leyendir; saz ça1mam, bestelerim vardır». 

İlk şarkısını 1941 yılında bestelemişdir; aşa
ğıdaki dört şarkısını Mustafa Ronanın «50 Yıl
lık Türk Musikisi» isimli eserinden alıyoruz: 

Mahur Şarkı, 1941 
(Söz: Ömer Bedreddin) 

Sevgilim, ·aevgUinı yanımda mısın 

Yoksa bu rüya mı, camında mısın 
Gel, ha.yal olsan da, koynumda mısın 
Yoksa bu rüya mı, canımda mısın 

Hüzzam Şarkı, 1944 
(Söz: Kemal Tözen) 

D:lc, J,iidın. gelir bakınca aya 
ArJDca 'başlıyor benzini · solmaya 
Göster de yüzünü solsun su mehtab 
İçeyim aşkını ben doya doya 

Hüseyni Şarkı, 1944 
(Söz: Riza Tevfik) 

Ağla sevdiceğim gül ruhlerinden 
Jaleler dökülsün nev ba!hıar olsun 
Harabat illeri bülbüllerinden 
Bu ıssız bağçeler nalekar olsun 

Kürdilihicazkar Şarkı, 1946 
Yüzün renk vermiş güle bir bak da 
Gözünün izi var yeşil yaprakda 
Gönül durmuyor senden ırakda 
Gözünün izi var yeşil yaprakda 

Kıymetli sanatkann şanına layık genişlik-
de bir hal tercemesi elde edilemedi. · 

ERGUN (Hüseyin Sadeddin Nüzhet) -
Edebiyat muallimi, şair, sadi tarikati dervişle
rinden, Üsküdarda Kefçedede Mahallesinde Hal
laç . Baba Sadi Dergahının son şeyhi; aşağıdaki 
hal teroomesini Mahmut Kemal İnal'm «Son 
Asır Türk Şaiz:.leri» isimli antolojisinden alıyo
ruz: 

«Yemende vefat eden kolağası Ali Efendi
nin oğludur. Annesi Sadiye Hanım Yenişehir Fe
ner Sadi Dergahı şeyhi şair. Mehmed Vehbi 
Efenqinin kızıdır, anne cihetinden bütün akra
bası bu tarikata mensubdur. · 

«1901 de Bursada doğdu. Üsküdar İttihad 
v'e Terakki Mektebinde, Üsküdar Sultanisinde 
okudu, İstanbul ~arülfünunu Edebiyat Fakül-

Sadeddin Nüzhet Ergun 
(Resim: Yaşar Ekinci) 
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tesinin Edebiyat Bölümünden mezun oldu. 
«Dayısı divan sahibi bir şair olan Üsküdar-_ 

da Hallaç Baba Dergahı şeyhi Ferid Efendi ve
fat ettiğinde, (ailenin başka erkeği olmadığı için 
tarikatlarda şeyhlik veraseti geleneğince kız 

kardeşinin oğlu Sadeddin Nüzhet Efendi) he
nüz yedi yaşında iken bu dergahın şeyhliğine ta~ 
yin edildi, fakat yaşının küçüklüğü dolayısı ile_ 
Koskada Abdüsselam Dergahı şeyhi Yahya E
fendi, onun vefatı ile de Şeyh Ali Fakri Efendi 
Sadeddin Hüzhet Efendiye vekalet ettiler. 1921 
de Meşihat Dairesinde imtihan edildi, şeyhliğe li
yakati anlaşılarak Hallaç Baba Dergahına bil
fiil şeyh, tabiri mahsusu ile «Postnişini İrşad» 
oidu. Üsküdarlı şair, Talat şeyhliğine şu .tarihi 
söylemişdir: -

Bugün seccadei irşada geçdi 
. Tarika~ ehlinin bir serbülendi 

Dedi tarihini Derviş Tal'at 
«Cenabı Şeyh Sadeddin Efendi» 

1340 (1921) 

«Dergahların kapanması üzerine mtıalliin
lik mesleğine girdi. Konya Muallim Mektebin
de, Erenköy Kız Lisesinde, Kadıköy rkek Lis~ 
sinde, Orta Muallim Mektebinde, (Kuleli Askeri 
Lisesinde) edebiyat muallimliği yaptı. · _ 

«Musiki ile de meşgul olmuş, Harbiye Ne~ 
zareti mümeyyizliğinden _ mütekaid bestekar· 
Şeyh Said Efendiden hayli ilahi meşketmişdi. 
Manzumelerini Darülfümin,da, ~alebe iken yaz- · 
dı, bir kısmı Milli Mecriıuad~ _ intişar etmişdir. 
Mua·11m o~duktan sonra müellifliğe başladı». 

Son vazifesi Bayazıd Devlet Kitablığı Mü" 
dürlüğü olmuşdur, bu vazifede _btihınurken 25 
nisan 1956 da Üsküdardaki evinde_ müteverri
men vefat etti, Karacaahrrt~d'Mezarlığında Şa, 
ir Nedimin kabri yakınında bir yere defnedildi. 

S. Nüzhet Ergunun en sadık, vefakar dost
larından Mesud Bey aile hayatı üzerine bize şu 
notları vermişdir: 

«kiuallimlikle bulunduğu Koıiyadan gayri 
bütün ömrü Üsküdarda Kefçedede ;Mahallesin
deki Hallaç Baba Dergahı meşru.tasında geç-
mişdir ve orada ölmüşdür. __ 

ikinci Cihan_· Harbi içinde Almanların Yu
nanistanı istila ettiği sırada ihtiyati bir tedbir 
olarak hükumet arzu edenlerin İstanbuldan 
Anadoluda istedikleri yere nakledileceğini teb
Ht etmişdı, Sadedqin, Nüzhet Bey, her halde 

hastalığının ica.bi endişelerle Çankırıya gitmiş
di, annesinl orada kaybetti. Kendisinden büyük 
emekli binbaşı Abdullah Gürsel _ ve kendisinden 
küçük ilk okul öğretr..1eni Osman Gürsel ve Av
ni Gürsel adında üç erkek· kardeşi vardır. İki 
defa evleninişdir. 1937 de ayrıldığı ilk zevcesi 
Nezahet (Dilek) hanımdan Solmaz ve Suna isim
lerinde _iki kızı ve Erguri Celal adında bir_ oğlu 
vardır. İkincı zevcesi ·şerife Ş•a.hende Hanımdan 
da· Muhiddin Özden adında bir oğlu olmuşdur: 

«Cemal §.şıkı adamdi. İlmini, irfanını velf:ı.d 
kalemini kıskanan bir takım adamlar bu yönden. 
çirkin iftiralara hedef yapmışlar, gadre uğrat
mışlar, hatta. muallimlik mesleğinden ayrılma
ya mecbur kılmışlardı. Son yıllarda geçim yo
lunda · ağır sıkıntılara _düşmüş, meş'um hasta"'. 
lığı da o yıllar içinde ilerlemişdir. Nihayet Ma
arif -Vekili Hasan Ali Yücel asil bir himaye ile 
S. Nüzhet Ergunu Bayazıd Devlet Kitablığı Mü
dürlüğüne tayin etmişd\; cenazesini de kendi 
kesesinden o kaldırmışdır. Allah ikisine de ga
ni gani rahmet eylesin». 

Elliden fazla eseri vardır, bazıları şunlar
dır: 

«Halk Şairleri». «Karacaoğlan», «Gevheri», 
«Pir Sultan Abdal>}, _«Bahai», «Şeyh . Galib», 
<ı:Neşa.ti». «Sabfıhi», «Fehim», «Rami Paşa», 
«Aşık»», «Beşiktaşlı Geda.i», «Katibi», «Kul
oğlu», «Hengami», . «Silleli Süruri», -_ «Aşık 
ÖmH», .«N.amık Kemal», «Samih Rifat», «Ce
nab Şeha.beddin», «Baki», «Mevlana>>, «Türk 
Edebiyatı Tarihi ve Nümuneleri», «Mezar Kita
beleri», «Bektaşi Şairleri», «Türk Musikisi An
tolojisi», «Türk Şairleri». 

Son iki büyük eseri ölümü üzerine yarım 
kalmışdlr. «Türk Musikisi Antolojisi» dini mu
sikimiz -ve la dini musikimiz olmak üzere iki 
kısımdır, birinci kısım, dini musiki kısrn1 iki 
cild olarak basılmışdır. «Türk Şairleri» de ted
kik erbabını- şuera tezkirelerine -müracaatdan 
kurtaracak muazzam bir eser olacakdı, büyük 
kıt'a ancak 90 forması basılmışdır. Bu eser son 
asır Türk şairleri içinde pek çok simayı Mah
mud Kemal İnal'ın şah-si garazkar hükümlerin;. 
den kurtarmış olacaktı (B.: İnal, Mahmud Ke
mal). 

ERGUNER (Sfil~yman) -- Çağdaş Türk 
musikisinin üstadlarmdan, kıymetli bir neyzen 
ve bestekar; 15 ağustos 1902 de İstanbulda Sul
tanselim semtinde Abdisübaşı Mahallesinde 
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Debbağ Yunus Caddesinde 19 numaralı evde 
doğdu, babası Sultanselim Camii .. müezzini Ha
fız Hasan Efendidir, annesinin adı Dürriye Ha
nımdır; dört yaşında iken anesini, on bir yaşın
da iken babasını kaybetmiş, geçim yolunda ve 
cı küçük yaşında Sultanselim Camiinde müez• 
zinlik yapmışd~r ve musiki hayatına önce çok 
güzel sesi dikkati çekerek atılmışdır; çok tatlı, 
davudi bir sesi vardı, zeki ve cevval bir çocuk
du, muhitinde · Sultanselimli Hafız · Cemal Be
yin idaresinde yapılan musiki alemlerine ça
ğınldı ve o toplantılarda kendisine bir feyi2 
yolu açıldı; Birinci Cihan Harbinin mahrumi
yet yıllannda müezzinlik yapdı. E:ur'an ders
leri alarak hafız oldu, bir .. yandan da rüşdiye 
tahsilini tamamladı. O devrin musiki akedemi
leri yerinde olan mevlevihanelere devam etti; O 
mevlevi ayinlerinde ney sesinin öylesine meftu
nu oldu ki bir ney tedlrik ederek usta görme
den, ·göz dikkati ve kulak · hassasiyetinin yardı
mı ile kendi kendisine ney üflemeye başladı ve 
kısa zamanda «Neyzen» denilecek bir kudrete 
sahib . oldu. 

Cumhuriyetin ilanını müteaidb Tekel İda
resine intisab etti; memuriyet hayatında da 
düriistlüğü ve çalışkanlığı ile temüyüz etti, sı
rası ile Keskin, Kütahya, Karaman,-Çarşamba 
ve Burdur Tekel Müdürlüklerinde bulundu, 1942 
de Cibali Tütün Fabrikası sicil amirliği ile ts
tanbul'a geldi. 

. İstanbuldan ayrılır iken bir «Hafız Süley
rnan Efendi» idi. İstanbula dönüşünde, kısa bir 
zaman içinde, neyi kendine has. üstadane bir ta
vır ile üfleyen «Neyzen Süleyman Erguner» ola
rak musiki mahf.illerinin bir şöhreti oldu; «Ney 
üflediği zaman mistisizmin heybeti ve lirizmin 
tath!!ğı · dinleyen!eri bir huşu ve mestanelik 
2}emine sürük.:üyordu»; tarih, edebiyat, ta
savvuf ve matematik üzerine pek çok eser oku-

. muş, zengin bir kütübhaneye sahib, bilgili ve 
tatlı dilli bir meclis adamı idi; ha.kiki sanatkaı 
hüviyetinden gelen bir tevazua sahibdi · bütün . , 
bu kıyrnetler birleşince sevilen ve aranan adam 
oldu. 

Süleyman Erguner'in üstad neyzenliği ya
nında bir de kıypıetli bestekar . şahsiyeti 'V1J.l",. 
dır; saz eseri olarak ço~ güzel bir «Hicaz Peş

. revi» ve hepsi ayrı güzellikde dört saz semliet 

(Şevkefza, Dilkeside, Ferahnak ve Saba saz 
samAi!eri), Ustada.ne ilahileri ve güzel · şarkı-
lan vardır. 

Bir uşşak Yörük semaisi vardır ki, . güfte-
si Yahya Kemalindir. Eserleri üzerinde son de
rece titiz şair bu yöıiiksemaiyi dinlediği za
man zevkle, sevinçle ağlamışdır. Buraya o şüri 
teberrüken alıyoruz: 

Ömrün şu biten mevsimi tam .ol,;,un erenler 
Son meclisi cam üstüne cam olsun erenler 
Şükranla veda ettiğimiz camı fenaya 
Son pendimiz ahfada devam olsun erenler 

Caizse harabatı ilahide de her şey 
Yaran yine rindii.nı kiranı olsun erenler 
Tekrar mülaki oluruz bezmi ezelde 
Evvel giden ahbaba selam olsun erenler 

Çok talebe yetiştirmişdir; 1923 de evlenmiş, 
bir • kızı, iki oğlu olmuşdur; oğullanndan biri 
neyzen, biri de tanburidir. 

Değerli sanatkar 1 aralık 1953 de henüz 51 
yaşında iken Cibali Tütün Fabrikasında.ki işi~ 

· nin başında. beyin kanamasından vefat etti. 
Eyyub Mezarlığına defnedildi. Mevla.nanın aşık
Jarm(ian, büyük feyzini de mevlevihaneletden 

. almış olduğu için kabir taşına Mustafa Nafiz Ir
mak'm şu beyti yazılmışdır: 

1 . ···-~·- ·'. _; . ' 

Süleyman Erguner 
~Resim: s, ~ozcalı~ 
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Söyleyüb son sözü Hak diye Ergun niy'a 
Kavuşdu şimdi Hazreti Mevlaniya 

Hakkı GOKTÜRK 

ERGUNER (Ulvi) - Emekli Yarbay, 
üstad neyzen; 3 Ağustos 1924 de İstanbulda 
Sultanselim semtinde doğdu, neyzen ve beste
kar Süleyman Erguner'in oğludur (B.: Ergu
ner, SUleyman), annesinin adı Muzaffer Ha
nımdır; ilk tahsilini babasının memuriyetle do
laştığı Anadolu kasabalarında yapmış, Konya 
Askeri Orta Okulunda, Kuleli Askeri Lisesin
de okumuş, 1943 de Harb Okulundan Levazım 
Asteğmeni olarak dipl9ma almışdır; ordu hiz
metleri Eceabad, Erzurum, Sarıkamış, Anka
ra ve İstanbulda görerek 1958 de Koreye·. git
rııişdir; Kore dönüşünde bir müddet Trakya, 
Hayrabolu ve Keşanda bulundukdan sonra 
İstanbul'a gelmişdir. Neyzen olarak büyük 
şöhretinin icab etti!rdiği çabşma.lar ordudaki 
hizmeti ile telif edilemediği için 1964 de isteği 
ile emekliye ayrılmışdır. 

İlk musiki derslerini babasından almışdı, 
ney . üflemeyi de ondan öğrenmişdi. Konya As
keri Orta Okulunda da Ahmet Ezgimenden 
çok istifade etmiş, okulun bando efradı ara-

Ulvi Erguner 
(Resim: S. Bozcalı) 

sında çalışmışdı. Lise talebesi iken ve sonra 
görevli olarak Ankarada bulunduğu zamanlar 
da Sadeddin Heper, Halil Ca,n, Nuri Halil Poy
raz, Fahri Kopı.ız, İlyas Tonguç, Hulusi Gök
menli'den elini ve ladini Türk musikisi üzerin
de geniş bilgi edinmişdi, ve radyo yayınlarına 
katılmışdı; kendisi feyz aldığı kimseleri şük

ran ile yad ederken : «Bilhassa üstad Mesud 
Çemil Beyin çalışmalarından ve sohbetlerin
den çok faydalandım» demişdir. Hilen İştan
bul Radyosunda bulunmaktadır. Tarih. ve Ede
biyata en az musiki kadar düşkündür. Bir kaç 
saz eseri bestelemişdir. Evli ve üç erkek evlad 
sahibidir. Bu satırların yazıldığı sırada 11 - 14 
yaşları arasında: bulunan oğulları da keman 
çalarak, ney üfleyerek musiki ' ile meşgul idi
ler (1964). 

'"-
.i · -~ .: 

Güler Ergül 

· Hakkı GO~TÖllK 

(Resim: S. Bozcalı) 

ERGÜL (Güler) - 1968 nesesinde İstan
bul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinde er
kek kıyafeti ile polis olarak çalışmaya başla· 
mış 17 yaşında güzel bir kız;_ babası Büyük 
Kapalı Çarşıda mobilyacılık yapan Hüseyin 
Ergüldür; erkekliğ~ özenmesi çöcukluğunda 
başlamış, ilk okula pantalonla gitmiş, Fatih 
Kız Lisesinde öğrenci iken tam erkek kılığına 
girerek ~açlarını da bir delikanlı gibi kestire
rek muhitinde «Erkek Güler» lakabını almış-
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dır; ve liseyi terk etmiş, trafik polisi olmuş
dur; bu şubedeki vazifesi kayıd tescil memur
luğu idi. Kendisi ile görüşen Tercüman Gaze
tesi muhabirine şunları söylemişdir : 

«Okulda sporla meşgul oldum, gülle atma
da, yüzmede, atlamada madalyalar aldım. 

Okul sıralarında kız arkadaşlarımın en mah
rem sırlarına vakıf olmuştum. Onların bütün 
gönül maceralarının, sevinçlerinin ve kaderle
rinin en yakın ortağı oldum. Okul dışındaki 
erkek arkadaşlanmm da .sırdaşıydım, bu du
rum hala · devam ediyor. Hem delikanlıların, 

hem de kızların dünyasında yaşıyorum. Eğer 

bir gün ameliyatla· erkek olacağım söylenirse 
bu hususta çok düşünürüm» demişdir: 

ERGUVANLI SOKAK - 1934 Belediye Şe
hir Rehberine göre Boğaziçinin Anadolu yaka
sında Paşa bahçesinin sokaklarından; vapur is
kelesinin yanında deniz kenarında uzanan bir 
yoldur (1934 B.Ş.R. Pafta 24); yerine gidip 
şu satırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit 
edilemedi (Temmuz 1968) . . 

ERGUVAN SOKAÖI __;_ Galata Yeni
cami Mahallesi yollarından; ·. Bereketzade Med-
1"€:Sesi Sokağı ile Billur Sokağı arasında uzanır 
{1934 B.Ş.R Pafta 15/129). Bir araba geçe
cek genişlikde, paket · faşı döşeli ve iki yanı 

yaya kaldırımlı b~r aralık sokakdır. Bir yanı
nı, kapusu Vayvoda Caddesinde olan şeddadi 

taş yapı altı katlı Selanik Bankası binasının 

arka yüzü kaplar, öbür kenarında üçer katlı 

üç kagir han vardır. Bereketzade Sokağı ile 
olan ka vuşağı başında da Bankalar Emniyet 
Komiserliği bulunmaktadır; 1 mücellid, 1 ber• 
ber solonu vardır (Şubat 1967). 

Hakkı GÖKTÜRK 

ERGÜDER (Özcan) - Gazeteci, 1929 da 
Çanakkalede doğdu, zengin iş adamlarından 

Nazif Ergüderin oğludur, annesinin adı Neba
hat Hanımdır; Robert Ko[ejd·e okudu (1949), 
Londra Üniversitesini bitirdi (1954); tahsilde 
bulunduğu sırada Vatan Gazetesinin Londra 
muhabirliği ile gazetecilik hayatına atıldı: 

memlekete döndükten sonra Vatanın yerine 
çıkan H.ür Vatan Gazetesinde çahşdı, sonra 
bu gazetenin sahiblerinden biri oldu, az sonra 
da gazetenin adı «Hareket» olarak değiştiril

di; fakat bu güzel gazete ömürsüz oldu; 

N esli,nin en değerli simalarından olari öz
can Ergüder bu satırların yazıldığı sırada An
karada Ulus Gazetesinde siyasi fıkra yazarlı
ğı yapıyordu; İngilizce bilir, evlidir, melih bir 
yüze sahib, sohbeti tatlı ve nazik bir meclis 
adamıdır. «Maske» adında bir romanı vardır 
(1956); Gazeteciler Cemiyeti üyesidir. 

ERHAN (Kemal) -- «Bankacı, iş adamı;· 

Gameda (Gazete ve Mecmua Dağıtım Bürosu} 
Ldt. Şirketi Müdürü ve · Bateş Bayilik Teşki-· 
la.tının sahibi; 1920 de İstanbulda doğdu, Yu-·' 
suf Kenan Bey ·ne Ayşe Hanımın oğludur; Kü
~üksu İlk Okulunda okudu, 1939 da İstanbul·· 
Erkek Lisesini bitirdi, 1943 de İstanbul Yük
sek Ticaret Mektebinden diploma aldı; 1944 -
1947 arasında Dahiliye Vekaletinde · çahşdı, 

1947 - 1951 arasında hasusi işler tuttu, ,1951 -
1953 arasında Türkiye İmar Bankasında · ça
lışdı, 1953 - 1957 de Yapı ve Kredi Bankasın
da müfettiş, 1957 -· 1959 da aynı bankada 
umum muharebe müdürü oldu; 1959 da Ga
meda Limited Şirketine Müdür oldu, 1960 da 
Bateş'i kurdu. Polis Emekli Derneği, İstan-· 
bul Spor Kulübü üyesidir. Lale (Öktem) Ha.:. 
nımla evlidir; Oya (doğ. 1947) ve Serra (doğ. 
1955) adında iki kızı vardır; İngilizce bilir;· 

Kemal Erhan 
(Resim: S. Bozcalı) 
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Blanço Tedkikleri isimli telif bir eseri (1958) 
vardır» (Kim Kimdir Ansiklopedisi, 1962}. 

ERHAN (Kemal) - İktisadcı; idareci; 
bu satırların yazıldığı sırada ( 1966) İstanbul 
Belediyesi Konservatuvarı Müdürü; bu önem
li ve ayrıca akademik bir hüviyet taşıyan mü
dürlüğe, batı aleminde olduğu gibi musiki il
mindeki yetkisi ile değil, çok dürüst ve çalış

kan · bir idareci olarak getirilmiş olacakdır. 
1918 de Maraşda. doğdu; Maraşın kurtuluş 

savaşında şehid olmuş riyaziye muallimi Hay
reddin Beyin oğludur, annesinin adı Ayşe Ha
nımdır. İlk tahsilini Adanada, orta ve lise tah• 
silini Ankarada yapdı; 1940 da İstanbul Yük
sek Ticaret ve İktisad Okulundan (İktisacU 
ve Ticari llimler Akademisinden) mezun oldu;· 
1940 - 1943 arasında askerlik görevini yap
dıkdan sonra İstanbul Belediyesinde .. mürakib 
oldu, 1946 da Hal Müdür Muavini, 1953 de Be
lediye İktisad Müdür Muavini, az sonra lkti"'.' 
sad Müdürü, 1961 de Konservatuvar Müdür- . 
lüğü baş muavini, 1965 de de Konservatuvar 
Müdürü oldu. 

Evli, ikisi erkek, biri kız üç evlad sahibi
dir. Posta pulu koleksiyoncularındandır. Avu
kat Necdet Çobanlı ile müşterek 1958 de ba
sılmış Milli .Korunma ve Tatbikatı üzerine bir . 
eseri vardır. 

Kemal Erhan 
(Resim: S. Bozcalı) 

Bibl.: H. Göktürk, Not. 
ERHARD (Ludwig) - Federa.l Almanya 

devlet adamlarından; başbakan yardımcısı ve 
milli iktisad nazırı bulunduğu sırada, Türkiye 

Ludwig Erhard 
(Resim: S. Bozcalı) 

Başbakaril- .A.anan Menderes'~ ciivetlisi olarak 
17 . Ağustos 1959 da uçakl.a lstanbul'a.:. geldi 
ve Yeşilköy Hava. .:\lanında : Adnan ~eride.res. 
ve Dış İşleri Biı.kll.hi Fafin . :Rüşdi zôfhl)ara
fındari karşılandı. İstanbulda . üç gtin . kaldı; 
Türk- Alman iktisadi görüşmeleri yapıldı ve 
Alman devlet adamı, İstanbul Hilton Otelinde 
bir basın toplantısı yapdı. 

Bürhımeddin OLKER 

ERHAT (Azra) - «Gazeteci, mütercim; 
1915 de !stanbulda doğdu; babası Tevfik Bey, 
annesi Nesibe . Hanım, ilk ve orta tahsilini Bel
çikada Brüksel'de yapdı, bu şehirde · Emile 
Jacquemain Lisesini bitirdi (1934), 1939 da 
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinı 

bitirdi; aynı fakültede klasik fHojisi doçent
liği yapdı; Yeni İstanbul Gazetesinde (1949. • 
1954) Vat~n Gazetesinde (1955 - 1956) ça-

' ' lışdı; Milletlerarası Çalış-nıa Bürosunda kü-
tübhaneci oldu (1956). Fransızca, Ahnarica., 
İngilizce, Yunanca, Latince bilir. Yüzme spo-
runu sever; muhtelif tarihlerde Belçika,< Fran
sa, İtalya, Yunanistan ve Güney Afrikaya. git-
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mişdir. Eserleri: Elektra (Sofoklesder, 1945), 
Barış (Aristobanesden, 1946), Cicim (Colet
te'den, 1955), Dişi Kedi (Colette'den, 1956), 
Aristofanes (1958), ~:-::ilen (Eflatundan, S. 
Eyuboğlu ile, 1958), İlyada (Homerosdan; 3 
cild, 1959 - 1960; 1. cild A. Kadir iie), Mavi 
Anadolu (telif, 1960) » (Kim Kimdir Ansiklo
pedisi). 

ERİCSSON (İnger) - (İsim Erikson oku
nur); 1966 yılında yirmi yaşında bulunan İs
veçli zengin bir aile kızı, meşhur Ericoson 
Elektrik ve Telefon Fabrikalarının . en büyük 
hissedarlarından Helge Ericsson'un kızı; 1964 
de İsveçe çalışmaya giden Türk işçilerinden 
yakışıklı bir esmer delikanlı olan İstanbullu 
Aydoğan Büyüktaşı sevmiş, ve onunla birlik
de son model Mercedes otomobili ile evlenmek 
üzere 1966 Haziranında lstanbula gelmiş. De
likanlı bu aşk macerasını şöylece anlatmışdır: 
«Stockholm Postahanesinde mektub tasnifcili
ği yapar iken tanışdım ve sevişelim. Onun böy
le şöhretli bir aileye mensup olduğunu çok 
sonra öğrendim. Bu, benim için ırıühim değil. 

İnger'i seviyorum. O da beni seviyor. En kısa 
zamanda evleneceğiz. Benimle evlenmek için 
Türkiye'yi .görmeyi şart koşdu; İnger Türk 
kadınlarını çarşaflı, peçeli biliyor ve erkekle
rin de üç beş kadınia evlenerek harem haya
tı yaşadıklarını sanıyordu. Kendisini bir türlü 
ikna edemedim. Sonunda Türkiye'ye gelerek 
bizzat durumu, öğrendikten sonra kararını ver
di, yıldırım nikahı ile evlenmek için adliyeye. 
müracaat ettik». 

İnger Ericsson, bir Türk'le evleneceği için 
kendisini çok mutlu saydığım belirterek şun
ları söylemişdir: «Aydoğan ile tanışıncaya ka
dar aşksız yaşıyordum. Şimdi, esmer erkeği
mi seviyorum. Onunla evleneceğiz. Kocam ar
zu ederse Müslüman bile olurum. Ailem, beni 
her bakımdan serbest bırakdı. Dilediğim gibi 
hareket edebilirim». 

Bu aşk macerasının nikah ve düğün faslı 
tesbit edilemedi. 

Bibl.: Hürriyet Gazetesi, 1966 

ERİÇ (Rüşdi) - Saz icra.karı, udi; 1911 
de Batı Trakyada İskeçede doğdu, Hilmi Bey 
adında bir muallimin oğludur, annesinin · adı 
Zehradır. İskeçede rüşdiye. tahsili yapdı, mu
sHô ile isti~aale 15 ,- 16 yaşlarında başladı, İs-

keçede udi Dimitriden ud, Sergisden ud ve no.
ta dersleri aldı; Hafız Yusuf Beyden bir çok 
klasik eser ve usul meşk etti; tskeçe Türk 
Gençler Birliğinde Türk Musiki şubesinin ku: 
rulmasıını sağladı. 1941 de İstanbula hieıret 
ederek Darbhane - Damga Matbaasında mü
ccllidhanede dört sene çalışdı; sonra ileri Türk 
Musikisi Konservatuvarına intisab etti. Hüse
yin Sadeddin Arel ve La.yıka Karabayla tanış
dı, onlardan musiki nazariyatı öğrendi, orada 
altı sene çahşdı ve hocalık yapdı. 1955 de İs
tanbul Radyosu müzik yayınlarında memur 
olarak vazife aldı; ve radyo temsillerine saz 
san'atkarı olarak katıldı. 1962 de İstanbul Mu
siki Cemiyeti adıyle bir teşekkülün kurulma
sına çalışdı, 1965 de bu cemiyet Cağaloğlun
daki binasında faaliyete geçmiş bulunuyordu. 
Rµşdi Eriç, radyodaki memuriyete devam et
mekde, kurucularından bulunduğu cemiyetde 
de hocalık yapmaktadır. 

Ses ve saz san'atkan olarak. yetişdirdiği 
gençler arasında Sevim Tanürek, Naciye Ge
zer, Rukiye Acarel, Tülin Yakarçelik, Cevdet 
Berkan, Erol Ersel, Ayfer Yarman, Necla Kes
men, Meral Tanyeri, Gönül Gönenç, Gönül 
Eren, Gönül Akdiken, Saime İslimyeli, Nec-

Rüşdü Eriç 
(Resim:S. Bozcalı) 
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der Dönmez (ud), ve Birol 'Güvenç (kanun) 
vardır. · 

Meslek dışı meşgaleleri arasında yağlı bo
ya resim yapar, şiir yazar. 

Evli ve bir çocuğu vardır. 

Hakkı GÖKTÜRK 

ERİK SOK...\.ÖI - 1934 Belediye Şehir 
Rehberine göre Beyoğlu kazasının merkez na
hiyesinin Çukur Mahallesi sokaklarından; Peş
kirci Sokağı ile Çuçuk Sokağı arasındadır, 

Tirşe Sokağı ile kavuşağı vardır (1934 B.Ş.R. 
Pafta 14/146); yerine gidilip şu satırların ya
zıldığı sıradaki durumu tesbit edilemedi (Tem
muz 1968. ) 

ERİK VOLİSİ ..:,_ Yukarı Boğazın balık 
voli yerlerinden, Umuryeri Dalyanı ·hududu 
içinde bulunan yedi voli yerinden biri; kışın 

bütün balık avcılarına aidatsız açıkdır, fakat 
ya~ın dalyan kurulu iken bu voli yerinde ba
lık avlanamaz. 

Bib;l.: -K. Deveciyan, Balık ve Balıkcılık 

ERiM (Adnan) - «Gazeteci· ve müter
cim; 1924 de İstanbulda doğdu; babasının adı 
Mehmed Sabri, annesinin adı Ayşe Banudur; 
Rumelihisan İlk Okulunda ve Robert Kolejde 
okudu, 1942 kolejden diploma· alarak gazete
cilik hayatına atıldı; 1942 - 1960 arasında Ye
ni Sabah, Tan, Tanin gazeteleri ile 1001 · Ro-. 
man, Ev -İş, Çocuk Haftası, Yıldız, Hafta, 
Tarih Dünyası mecmualarında çalışdı;. bu sa
tırların yazıldığı sırada Hayat mecmuasında 

bulunuyordu; 1948'den beri de Taksimde Ye
ni Kolejde İngilizce öğretmenliği yapıyordu; 
Fransızca da bilir. Mütercim olarak verdiği 
eserlerden kitab olarak yayınlananlar şunlar

dır: Yirmi Sene Sonra (Hikayeler, 1946), 
Mayk Hammer Serisi (1955'- 1956), Sayonara 
(1947); İngiliz generali Hamilton'un Çanak
kale Hatıralarını da Hayat Mecmuasında tef
rika olarak yayınlamışdır» (Kim Kimdir An
siklopedisi, 1962). 

ERİMEZ (Memed Sa.lilı) - Günlük gaze
telerde ve muhtelif magazinlerde yayınladığı 
«Tarihden Çizgiler» adını taşıyan resimleri ile 
tanınmış bir zat; aşağıdaki hal tercemesini 

«Türkiyede Kim Kimdir» Ansiklopedisinden 
alıyoruz: 

«Ressam, muharrir; 1903 de İstanbul, 

da doğdu, babasının adı Zihni, annesinin adı Se
her'dir; Beylerbeyinde Abdullahağa ilk okulun
da, Çanakkale Fransız Mektebinde, Isparta 
rüşdiyesi ve idadisinde okudu,· 1919 da. İstan
bul Erkek Lisesinden mezun oldu; Milli Mü
cadele yıllarında (1919 - 1922) Ankarada Da
hiliye ve Sıhhıye Vekaletinde çalışdı. 1 sene 
Hukuk Fakültesinde, 1 sene de Viyana Güzel 
San'atlar Akademisinde okudu. 1925 de «Ta
rihden Çizgiler» diye yapdığı resimlerle gaze
tecilik hayatına atıldı; 1929 - 1940 arasında 
Tekel Umum Müdürlüğü neşriyat müdürlü
ğünde çalışdı, 1940 - 1948 de İstanbulda orta 
okullarda resim öğretmenliği yapdı, 1953 -
1958 arasında Denizcilik Bankasının Deniz 
Yolları Neşriyat Şefliğinde bulundu, 1958 de 
Kültür - Yayın Limited Ortaklığı Müdürü ol• 
du. Halide Vildan (Eldeniz) Hanımla evlidir, 
Fatoş adında bir kızı vardır. Fransızca· bilir. 
İstanbul Gazeteciler Cemiyeti ve Moda Deniz 
Kulübü üyesidir. Basın ile münasebeti, sair iş
leri arasında devamlı olmuşdur. «Tariden Çiz
giler»ini muhtelif tarihlerde kitablar halinde 
toplamışdır; resimlerin yazılarını da kendisi 
yazmışdır. Muhtelif tarihlerde Almanya, Avus
turya, Macaristan, Fransa, Rumanya, Bulga
ristan, Yunanistan, Yugoslavya ve Azerbey~ 
cana jgitm.işıdir» (Kim Kimdir· Ansiklopedisi, 
1962). 

Salih Erimez'in «Tarihden Çizgiler»i, 
Cumhuriyetden önceki yakın geçmişin Türk 

toplum hayatı ü z e r in de d i r . Bir humo
rist olmakdan çok uzakdır, kendisine karika
turist de diyemeyiz; sayısı belki bini aşmış 

olan resimlerine san'at eseri denilemez,. fakat 
Salih Erimez'in o yakın geçmişin giyimi, ku
şamı, adetleri, merasimi ve dekorları üzerine 
bir şeyler bildiği de muhakkakdır. Bazı resim
lerinde yakın geçmişdeki toplum hayatımızın 
ağır tezyifi görülür; unutulmamalıdır ki Os
manlılık bir siyasi deyim, toplum hayatı, Türk 
milletinin hayatıdır. Bu yolda çok asil duygu
larla çalışarak, istikbal~ tarih, vesikası kıyme-
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tinde resimler vermenin mümkün olduğunu, 

S. Erimezden çok önce üstad Münif Fehim 
göstermişdir. (B.; Münif Fehim). 

ERİNÇ (Hasan) - «Ünlü bir neyzen; 
1890 da Alaşehirde doğdu; babasının adı Hü
seyin Fehmi, annesinin adı Fatmadır; Gördes 
ibtidai ve rüşdiyesinde okudu; Birinci Cihan 
Harbinde Şam Mevlevi Alayının musiki· toplu
luğunda bulundu; Konya Mevlevihanesinde, ve 
Magnisa Mevlevihanesinde neyzenbaşılık, ·cum
huriyetin ilanından ve tekkelerin· kapatılm~

sından sonra da üç buçuk yıl· kadar Magnisa 
ilk okullarında musiki muallimliği yapdı. Son
ra ücretli olan muallimliği terkederek maaşla 
Tekel İdaresine intisab · etti, bu satırların ya
zıldığı sırada İstanbulda Cibali Tütün Fabri
kasının Dokuma şubesinde yazıcılık· yapıyor 

ve İstanbul Radyosunda Hakkı Derman fasıl 
hey'etinde neyzen olarak bulunuyordu. Evli
dir (zevcesi Fatma Firdevs Hanım), Arabca 

bilir; hususi dersler vererek yirmiye yakın 

neysen yetişdirmişdir» (Kim Kimdir Ansiklo
pedisi ; 1962) . 

ERİNÇ (Sırrı) - «Coğrafiya Profesörü; 
1918 de İzmitde doğdu; babasının adı Fuad, 
annesinin adı Maidedir; İstanbulda· 10. ilk 
okulda, İstanbul Erkek Lisesinde okudu 
(1933 - 1936), 1940 da İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesinin Coğrafiya bölümünü bi
tirdi, asistan oldu; 1944 de doktora imtihanı
nı verdi, 1948 de doçent, 1954 de profesör ol
du; bu satırların yazıldığı sırada ayni fakül~ 
tenin Coğrafya Enstitüsünün başında bulunu
yordu. İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusca 
bilir. Telif eserleri şunlardır: Morfoloji (2 cild, 
1958- 1960), Tatbiki Klimatoloji (1957)', Doğu 
Anadolu Coğrafiyası (1953); ayrıca ilmi ve 
mesleki elliden fazla makaalesi intişar etmiş
dir. Öngörle birlikte ders kitabları yazmışdır. 
Türk Coğrafiya Kurumu ve American Geog-

Salih Erimez'in «Tarihten Çizgiler» diye yaptığı resimlerden (ômer Tel Kopyası), altına şu sözleri yaz. 

ınışdır: 
- Hocaefendi hep Melahati derse kaldırıyor. Geçen hafta sol. kolunu sıvatıp abdets almasını tarif 

etmişti, bugün de sağ koİunu sıvattı.. Bize sıra gel miyecek mi hiç? .. 
- Gelecek gelcek.. Bana: «Bizim eve gel de sana da gusül abdestini öğreteyim» dedi 1. 
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1'.'aphical Society üyesidir. Evli ve 
sahibidir (Zevcesi Vahide Hanım, 
Cevad ve M:aide) » (Kim Kimdir 
disi, 1962). 

iki evlad 
çacukları 

4.nsiklope-

ERİŞEN (İzzet Kenan) - 1965 yılında, 
Üsküdarda kendisine karşı boşanma davası 
açmış karısı Muazzezi Üsküdarda sokak orta
sında tabanca ile vurarak öldürmüş bir kah
veci; cinayetden sonnı, otobüs ile Ankaraya 
kaçmış, orada kayınbiraderine vekalet verdik
den sonra !stanbula dönerek polise teslim ol
muşdur. Gazetecilere verdiği beyanat !st~nbul
da ayak takımından ailelerin hayatı bakımın
dan, bu konu üzerinde çalışanlara hüküm ver
dirtecek kıymetdedir: «Altı yıl önce işlerim 

ters gitti, karım çalışmaya mecbur kalarak Be
yoğlu Ağa Hamamında bir iş bularak girdi; 
işlerimi yoluna koydum, karımı hamamdaki 
işinden çıkarmak istedim, · ayak diredi çıkmadı 
ve . üstelik çocuklarımı da alarak beni terketti 
ve boşanma davası açdı; İki hafta önce, tele
fon edip kendisini hamamda aradım, telefona 
çıkan bir kadın, karımın hamamcı Hüseyin'le 
birlikte yaşadığını söyledi. Hadise günü karşı
laştık, artık çalışmamasını, eve dönmesini ten
bih ettim, yirmi yıllık karım ağzından: - Sen 
artık bana karışamazsın, istediğim yerde çalı
şır, istediğim adamla yaşarım .. . diye cevap 
verdi, ne olduysa, oli söz üzerine oldu» demiş
dir. Cinayetin adli safhası, !.K. Erişene kaç 
yıl üzere hapis cezası verildiği tesbdt edile
medi. 

Bibl.: Hürriyet Gazetesi 

ERİŞİRGİL (Mehıned Emin) . - Politika 
hayatına da girmiş ilim adamı, idareci; 1892 
de lstanbulda doğdu, Niğdeli Dilaver -Efendi 
isminde bir zatın oğludur; yüksek tahsilini 
Mülkiye Mektebinde (Siyasal Bilgiler .Yüksek . 
Okulu) yapdı, 1912 de diploma alarak mual
limlik mesleğini tercih etti; sul~nilerde felsefe 
muallimlikleri yapdı, bir . ara Kadıköy Sulta
nisi Müdürlüğünde bulundu; yazıları ile dev
rinin tanınmış fikir adamları arasına girmiş

di, tstanbui Darüifünun Felsefe Tarihi müder~ 
risi oldu; son Osmanlı Meclisi Mebusanına Niğ- · 
de mebusu olarak katıldı; Cumhuriyetin ila-

. nından sonra Maarif Vekaleti Talim ve Ter
biye Dairesi azası, sonra. bu dairenin reisi ol
du, uzun zaman Müdkiye Mektebinde hocalık 

ve müdürlük yapdı, ve bir müddet de Maarif 
Vekaleti Müsteşarlığını yapdı. Ankara Dil, 
Tarih, Coğrafiya Fakültesinin kuruluşunda bü
yük hizmeti oldu ve bu fakültenin dekanlığını 
yapdı. Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak 
Zonguldakdan milletvekili seçildi; . partinin 
idare kurulu Üyeliğinde bulundu. Cumhuriyet 
Halk Partisinin son kabinesi olan Şemseddin 
Günaltay kabinesinde önce Gümrük ve Tekel, 
sonra İç İşleri Bakam oldu; 1950 seçimlerini 
çok dürüst bir şekilde yönettiği için geniş biı· 

sevgi ve hürmet kazandı; politika hayatından 
çekildikden sonra emekliye ayrıldı; Ankarada 
yerleşmiş bulunuyordu, 7 Şubat 1965 de ora
da vefat etti. 

Kita-b halindeki eserleri: «Kant ve Felse
fesi», «Sokrat», «Ahl~k ve Dinin İki Kayna• 
ğı» (Bergson'dan terceme); ilim ve fikir der
gilerinde pek çok makaalesi yayınlanmışdır. 

Mehnıed Em.in Erişirgil 

(Resim: S. Bozcalı) 

ERİŞKİN (Hi.fız Saim) - Büyük şehrin 
günlük hayatının içinde her hangi bir semtinin 
meçhul şirin ·simalarına örnek bir kişi; 1882 
de Eyyubda doğmuşdur·; Eyyubda 15 yaşında 
iken mekteb kalfası olmuş, on iki sene kadar 
hizmetden sonra Eyyub Camiine müezzin ta
yin edilmiş, onbeş sene Eyyubda, kırk sene de 
Beyoğlu Ağa Camiinde müezzinlik yapmış, 
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Hafız Saim Erişkin 
(Resim: S. Bozcalı) 
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Beyoğlu Ağa Camiinin baş müezzini iken 1966 
da 84 yaşında vefat etmişdir. Ömrü boyunca 
muhitinde sevilmiş bir sima idi, «Eyyublu Ku
ru Saim» diye meşhurdu. 

ERİŞTECİ SOKAĞI - Galatanın Ke
mankes Mustafa Manallesi yollarından; Ye
mişcihasan Sokağı ile Karantina Sokağı ara
sında uzanır, dirsekli bir sokakdır (1934 Bele-
diye ~:•~hir Rehberi, pafta 15/133). Yemişciha
san Sokağı · tarafından gelindiğine göre. bir 
araba geçecek genişlikde, paket taşı döşeli 
olup üçer katlı taş yapılar olan Küçük Balık• 
lı Hanı, Ömer Hanı, Sanoğlu Hanı ve · Tripa 
Hanın arka yüzleri arasından geçer; 1 tere~ 
yağcı, 1 lokanta, 1 İnatbaa, 1 kebabcı ve 1 kı~ 
tasiyeci vardır (Şubat 1967). 

tl'sküdarda Davutpaşa Camii 
(Resim: İbrahim Baytekin) 

Hakkı GÖKTÜRK 
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