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Bu cildi, kaybettiğim büyük dost Ahmed Dallı'nın adına ithaf ediyorum. 

Türk İstanbulun alfabetik bir günlük hayat ve tarih kütüğü olan bu İstanbul Ansilı::lo
ped:isi ömrümün mahsulü olarak ilk neşredildiği sırada, bu eserin hasis kazanç kaygusundan 
uzak, akademik bir teşebbüs olduğunu ilk ve tek olarak gören ve anlayan adam Ahmed Dal~ 
lı'dır. Yapa.yalnız ve desteksiz idim. İstanbul Ansiklopedisinin tahakkuku için, başda sihha• 
tim gelmek üzere yine de öyle çalışmaktayım, koskoca Türkiyede, tarafımdan bir taleb vaki 
olmadan 1948 de ondan bir mektup aldım. O günden ölümüne kadar . yakınlığı devam etti. 
Eliınde teknik imkan olsaydı, bu ithaf satırlarını, göz yaşlarımı da katarak altın mürekkeple 
yazardım. 

R. E. Ko~u 



Ertuğrul Yatı 

(Resim: Reşad Sevinçsoy) 

ERİTMEK, ERİMEK - Argoda: 1 -
mevcut paranın tümünü harcamak; 2 - Ne
fis lezzetinin en üstünü tatmak, tatdırmak ve 
o yolda mestane perişanlik; misaller : 

- Apikom çıkdı önüme, bitikim ona bi
lirsin, bir haftada kazandığımı ,·bir gecede 
erittim (bir haftad~ .· kazandığım bi;r gecede 
eridi), otele de takdım •. 

* 
~ Ulan ·sen ne .ateşlisin be .. erittin, bit

tim ( eridim, · bittim) ! 
Bibi.: p; Devellio~lu, Türk Argosu; Ali' Pazvand, 

ııot. 

ERK (Hasarı Basri) - Hukukcu ve ya
zar, İstanbul avukatlarından; 1914 de Adana
da doğdu; Sofubahçeli Kasab Mehmed Efen
dinin oğludur; ilk ve orta tahsilini .Adanada 
yapdı, 1934 de Adana Lisesini, 19Ş7 de Anka
ra Hukuk Fakültesini bitirerek açılan bir bir 
imtihanı kazanmak suretiyle Devlet Demir 
Yollan Umum Müdürlüü teftiş hey'etinde mes
lek hayatına atıldı. 1941 de yedek subaylıkla 
askeri görevini yapdı, 1943 de, terhis edildi, 
adliyeye intisab. etti,. Doğu Aıiadoluda yirmi
ye -.yakın kaza ve vilfi.yet.merkezinde akimlik, 
müddei umumilik yapdı, sonra -adliyeden ay
rılarak tstanbulda avukatlık yapmaya başladı. 

Gazetelere mesleki ve toplum hayatının mes'e
leleri üzerine makaaleler yazdı; üzerlerinde 
dikkatle durulacak tedkik mahsulü eserler ya
yınladı. Velud bir kademe sahibidir, mütevazi, 
duygulu, dostluk ve sadakat bilir bir zatdır. 

Ba·bı eserleri: «Meşhur Türk Hukukcula
rı», «Türk mevzuatına göre suç teşkil eden 
halle~». «Türk Osman Mevzua:t:lı»., /«K.açakc!J.
lık İşleri», «Türkiyede Meşhur Davalar», Ada
let Edebiyatı Antolojisi», «İslami Mezhebler, 
Tarikatlar», «Alevilik», «Erzurumlu Bilginler», 
«Anana ve Çukurova Kuvvayi Milliyecileri», 
«Anadoluda Aşıretler», «Keriman» (Roman). 

H_asan Basri Erk 
(Resim: S. Bozcalı) 



~RKAL ( Genco) :.....; 5190 -

ERKAL (Genco) ;.... Tiyatro aktörü; san'
atkarın şahsiyetini çok güzel belirten şu satır
ları Ses Mecmuasından alıyoruz : 

«1938 yılında İstanbul'da dogdu. İlk tah
silini Galatasaray Lisesinde yaptı ve Robert 
Kolej'e · girdi. Tiyatroya karşı olan heves ve 
arzusu onu kolejin tiyatro koluna sürükledi. 
Okulun, erkekler vekızlar bölü.mlerinde oyna
nan temsillerde uf ak rollerle işe başladı. Son
ra bu roller büyüdü. Robert Kolejin yüksek 
kısmına geldiği zaman Genco, temsil kolunun 
ileri gelenleri arasına girdi. 

«Tiyatroya olan aşırı sevgısı, 1957'de 
«Genç Oyuncu·lar» grupunun kurucuları ara
sına soktu onu. İnsanbul'da ve Erdek Şenlik
lerindeki başarılan «Genç Oyuncular»'ı, he
men zamanın en beğenilen amatör toplulukla
rı arasına kattı. Achard'ın «Benimle Oynar 
mısınız», Ali Beyin «Ayyar Hamza,>, Tecer'in 
«Bir Pazar Günü», birlikte hazırladıkları «Tav
tati Kütüpati», «Keloğlan Masalı» ve «Yüzün
cü Yıl Gösterisi» nde değişik kompozisyonla
rı ile dikkati çekti. Bunların içinde en sevdiği 
rolü «Keloğlan»dı. Erdek Festivali sırasında 

«Genç Oyuncular» sahnelerini kendileri hazır
lıyor, dekorlannı kendileri yapıyorlar ve bun
lardan sonra gece, oyuna çıkıyorlardı. Toplu
lukta, bugün tiyatromuzun bellibaşlı genç şöh
retleri arasında sayılan Çiğdem Selışık, Ergun 
Köknar, Ani Şahnazar gibi san'atçılar var&. 

«Anne ve babasının muhalefetine rağmen, 
Genco'nun en büyük arzusu tiyatroyu meslek 
olarak seçmekti. 1959 - 60 sezonunda, Ken
ter'lerden bir teklif alınca, aradığı yol açıldı. 
Memleketin en ünlü sanatçılarının bulunduğu 
bir toplulukta çalışmak elbet ki kolay değildi. 
Sahnede bu kadar rahat oyuncular arasında 

kaybolmak, aksamak, tiyatroya yeni başlıyan 
·bir genç san'atkar için, iyi bir şey olmasa ge
rekti. Genco, bütün güçlüklere göğüs germeye 
ve bu dev san'atçılar arasında ezilmemeye ça
lışarak işe başladı. İlk oyunu, Fodor'un «Çöl 
Faresi» ndeki bir delikanlı rolü idi. Bunu «Şar
kının Sonu», <<Evdeki Yabancı», «Kapıcı>>, 

«Antigone», piyeslerindeki başanh rolleri taki
betti. Ve Genco Erkal adı, tiyatre>muzun sevi
len isimleri arası girdi. 

«1963 de İstanbul'da «Aslan Asker Şvayk~ 
ve «Kayıp Mektup »oyunlarındaki rolleriyle, 
mevsimin en başarılı oyuncularından biri oldu» 
(Ses, 1963). 

Aynı yıl içinde İstanbuldan ayrıldı; An
kara San'at Tiyatrosuna intisab etti. 1966 Ha
ziranında İstanbul'a ne zaman döneceğini so
ran bir gazeteciye şu cevabı verdi : «Hayır ... 
Daha bir yıl Ankara'da San;at Tiyatrosu'nda 
oynayacağım. Sonra bir yıl kadar Avrupa'da 
clyatro üzerine çalışmak istiyorum. Milano'da 
«Piccolo Teatro» Doğu Berlin'de «Be~lin:er En
semble»da,, Batı Berlin'de . Sebiller Tiyatrosu'n
da piyesler . seyretmek, . tetkikler ·fapmak. 
Sonra Paris'e gidip Jean Vilar veya Jean Lo
uis - Barrault'nun tiyatrosunda sahne dersle
rine devam etmek. Belki de Londra'da bir süre 
kaimak. . . Ondan sonra İstanbul ... ». 

ERKANIHARP SOKAGI - Beyoğlu İl• 
çesinin Merkez nahiyesinin Şahkulu Mahallesi 

.sokaklarından; gayrı muntazam T şeklinde bir 
sokakdır, baş parçası ilk belediye sokağı ile 
Galibdede Caddesi arasında uzanır, ikinci 
parçası Tünel Meydanına gider ( 1934 Belediye 
Şehir Rehberi, pafta 14/136). Tünel Meyda
nından gelindiğine göre bir araba geçecek ge
nişlikde ve asfalt döşeli, iki yanı yaya .. -kaldı
rımlı bir yol olarak başlar; bu kısmın 90 dere
celik bir açı ile bağlandığı sokağın ikinci kıs
mı ilk . belediye .sokağına 15 basamak bir mer .. 

Genco Erkal . 
(Resim: S. Bozcalı) 
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divenli sokak olarak iner bağlanır; bu ikinci 
kısmın Galibdede Caddesine doğru uzanan kis
mı paket taşı döşelidir. Sokağın Tünel Meyda
nı başında dört katlı eski taş yapı meşhur Met
ro Hanı bulunmaktadır; Tünelin Beyoğlu ta
rafındaki istasyonu bu hanın altındadır; bina
da İstanbul Belediyesinin İstanbul Elektrik, 
Tünel ve Tramvay - Otobüs - Troleybüs 
(İ.E.T.T.) işletmeleri umum müdürlüğü bu
lunmaktadır. Metro Ha1',nın ka.rşısında da 
bir 4, ikisi 5 katlı üç kagir han bulunmakta~ 
dır; Millet Partisinin il merkezi ile Sedef Rek
lam müessesesi bu hanlardan birindedir. Soka
ğın ikinci kısmında da beşer katlı üç apartı

man vardır, kapu numaraları 3- 21, 2 - 6'dır 
(Şubat 1967). · 
Not Hakin GÖKTÜRK 

ER~ ERKEK - «1 - İnsan.ve hayvanın· 
iki cinsinden doğurtmak, baba olmak hassa 
ve kuvvetine sahih olanı, dişinin mukabili; 
2 - Güçlü, kuvvetli, tuvana, cessur; 3 - Sert, 
eğilip bükülmez, dönmez;· 4 - Koca; 5 - Bü
hiğ çağına girme; 6 - Yiğitlik, mertlik» (Ş. 

Sami, Kaamuei Türki). 

İstanbul ağzı günlük sohbetde çok kul
lanılır kelimelerdendir; misaller: 

- Hiç düşünme, al kadanının altına, hem 
aynalı hem erkek çocukdur, bir kere ağabey 
dedi mi, yolunda canını verir ... 

* Pehlivan yapılı, kabadayı tavırlı bir 
adam hakkında konuşulur: 

- Erkek dediğin böyle olur .. 
- Kaliba aldanma, ödlekdir ! .. 

* Hakaaret, küfür veya daha ağır bir· te
cavüz· k.a,rşısında adam vurmuş bir genç ifade 
verirken: 

- Erkekliğime yediremedim ... 

* Sözünde durmayan birine hitab ile : 
- Ulan sen erkek misin .. 

* Merdlilç_ iddiası yolunda : 
- Erkek ölmedi! 
* Doğru söyle anlanunda : 
- Erkekçe konuş! 
* Büluğ çağını ifadede : 
- Erkek olmadan evlendirdiler .. 
* . Geçe geç vakit evlerine dönen kadınlar 

için koca anlamında : 

- Bu vakte kadar bu karılar nerde dola-
şır, erkeği yok mu bunların? .. 

* Bir dul kadın : 
- Erkeğim öleH bir sene oldu .. 

* Eski1en hafif meşreb kızlar ve kadınlar 
ile kibar yosma hanımlardan . oynaş aramada 
pervasız olanları hakkında «Er canlısı», «Er
kek canlısı» tabirleri kullanılırdı: 

Çaı· ebrô katibi nevhat çavuşu 
Tulumbacı şehbaz gaytan bıyığı 
Çetelerle dolmuş er canlısıdır 
Hanımın kaç nefer bilmem: kırığı 

(Yosma Nigar Destanı) 

* Yiğitlerin toplandığı yerlere, güreş 

meydanlarına, çayırlarına; merdlik iddiası ile 
orta.ya atılmaya «Er Meydanı» denilirdi; ts
tanbulun eski tulumbacılık aleminde Çeşme

meydanı Yagın Tulumbası Sandığının narası 

şöyle idi: «Er Meydanı, Çeşmemeydanı !..» 

Kadın kiyaf etinde dolaşan erkekler - Es
kiden gözü dönmüş bazı zenpare gençler dı

şarda anlaşdığı kadınların evlerine ferace yaş-_ 
mak altında, kadın kıyafetinde girerlerdi; Ah
med Rasim .«Fuhşi Atik» isimli eserinde bu 
konuda şirin bir fıkra anlatır· (B.: Baskın, cild 
4, sayfa 2144); bazı hırsızlar da kadın kıya
fetinde dolaşarak çalışmışlardır (B.: Emin, 
Acem, cild 9, sayfa 5041); zamanımızda· da 
türlü sebeblerle . kadın kılığında dÔlaşan aeli
kanlılara sık rastlanmaktadır (B.: Çilergül, 
cild 7, sayfa 3981; Erkek Aynur). 

Erkek kıyafetinde dolaşan kadınlar -
Cumhuriyetden önceki devirlerde bilhassa 
müslüman kadınları için erkek kıyafetinde do• 
laşmak, fahişelikden de ağır, yakalandığı za
man ceza.si mutlakaa ölüm olan bir suç idi; 
buna rağmen tarih kaynaklarımızda lstanbul
da -böyle bir maceraya atılmış kadınlar görü-

- lür (B.: İmam Kansı Vak'ası; Emine, Dari
calı,- cild 9, sayfa 5054; Emine, Dereköylü, cild 
9, sayfa 5055). Zamanımızda kadın ve kızların 
erkek kıyafetine girmeleri, pantalon ve mını 

etek modaları karşısında adeta kapanma, ör
tünme olmuşdur. Bazı sinema yıldızlarımız 

filmlerdeki rol icabı erkek kılığına girmişler

dir, erkek kılığı ile kendisine delikanlılığı gaa
yetle yakıştıran san'atkar da Hülya Koçyiğit 
olmuşdur (B.: Koçyiğit, Hülya). 
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ERKEK AYNUR - Asıl a.dı ve soy adı 
ile «Ali İşler»; zamanımızın ayak takımı ara
sından yetişmiş, kadın kılığına girip dolaşan 
ve türlü vak'alar çıkaran, «Erkek Aynur» adı 
ile şöhret sahibi olan ruh hastası bir delikan
lı; pek çok kadını kendisine bend edecek bir 
vücud yapısı ile yüz çizgi ve nakışlarına sahih 
olan Ali İşler, «Aynur» takma adına «Erkek» 
lakabı eıilenecek bir müdhiş kadın kılığında 

dolaşmayı tercih etmişdir. 

1964 de Beyoğlunda Piremeci Sokağında 
Receb Şen ile ortak bir meyhanesi olan Erkek 
Aynur o yıl kiracısı Şükran Taş ile kavga ede
rek bir kadının gözünü kör etmiş ve üç buçuk 
yıl hapse m~hkum olınuşdur. Ceza evine ka
dın kılığında giden Erkek Aynur, orada saç
ları kesilip ve bir pantolon tedariki ile Ali İş
ler olarak bir koğuşa konmuşdu. 1966 ağusto
sunda af kanunundan faydalanarak __ tahliye 
edildi; şöyle ki, af kanununun çıkmasına ya
kın yeni kadın esvabı yaptırmış, ve ceza evin
den başı tıraşlı Ali İşler değil, kırıta kırıta, pe
rukalı Erkek Aynur çıkmışdır; ilk işlerinden 
biri de Piremeci Sokağına giderek ortağı Re
ceb Ş,en'den hesab sormak olmuş, Recebin or
taklık hesabı vermekden kaçınması üzerine, 
içkili gazinonun altı üstüne gelmiş, Erkek Ay
nur - Ali İşler'in resimleri yine gazetelerin baş 
sayfalarına geçmişdir. 

Bürhaneddin OLKER 

Erkek Aynur 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 

ERKEK VÜCUDU GÜZELLİÖİ MÜSA
BAKASI - Çeşitli jimnastik hareketleri ve 
aletleri ile terbiye edilmiş adeli bir vücuda sa
hip genç erkekler ar~sında yapılan bu J:!lÜSa
bakaların Avrupada ve Amerikada hayli eski
ce bir tarihi, ve bu müsabakaları tertibleyen 
özel jimnastik evlerin «Muscle Power», «Musc
le Builder», «Modern Phyrique», «Adonis», 
«Body Beautiful», «Body Beautiful» ve «Mr. 
America» gibi isimleri sayılamıyacak kadar çok 
resimli dergileri vardır. Bizde ilk defa olarak er 
kekler arası güzel vücud müsabakası 1952 yı
lında İstanbulda kurulmuş olan Tagar Jimnas~ 
tik Evi tarafından 1955 yılında tertiplenmiŞ: 
dir (B.: _Tagar); ve o tarihden 1959 yılına 

kadar her yıl tekrar edilmiş, 1960 dan 1966 yı
lına kadar yedi yıl ara verilmiş, 1967 yılında 
da altıncı müsabaka tertiblenmişdir. 

Müsabakalar Tagar müessesesinin jimna&
tik salonunda özel daveti ile sporcu gençlerin 
ailelerinden mürekkeb misafirlerin huzurunda 
yapılmış; müsabakalara Tagar Jimnastik . e-

. vinde çalışan gençlerle, · bu adele geliştirmesi 
sporuna amatör olarak kendini vermiş gençler 
katılmışdır; aralarında derece alanlar, .ve yılın 
en güzel adeli erkek vücuduna sahih birinciler, 
erkek güzellik kıralları bu konuda tam yetki 
sahibi bir hakem hey'eti tarafından seçilmiş
dir; ve her müsabakada birinci, ikinci, üçün
cülere kupalar verilmişdir. Müsabakalara yal-

nız biz: deniz mayosu ile çıplak iş
tirak edilir. 

İlk beş müsabakada birincili
ği kazanan gençler şunlardır: 

1955, Erdal Kaya, 25 yaşında 
mühendis 

1956, Mahmud Mola, 22 yaşında 
şoför 

1957, Mahmud Mola, 23 yaşında 
şoför 

1958, Mahmud Mola, 24 yaşında 
şoför 

1959, Yusuf Haleplioğlu, 24 yaşın

da . jimnastik hocası. 

1967 yılında yapılan müsaba
kada bu müsabakaya katılan on 
iki kişi arasında derece alan üç 
genç_ de şunlardır: 



ANSiKLOPEDiSi - 5193 - ERKEKLERDE KIYAFET YASAĞI 

Birinci : 19 yaşında Kabataş lisesi öğrencilerin• 1809) yılı vak'aları arasında şöylece kaydedi
den Ahmed Enünlü 

İkinci: 33 yaşında, evli, fırıncı .Murad Sevim 
Üçüncü: 21 yaşında, Teknik Üniversitede öğren

ci Rafet Munla 

Ahmed Enünlü doğma, büyüme Büyüka
dah, Murad Sevim Samsunlu ve Rafet Munla 
Suriyelidir. 

ERKEKLERDE SEFİIIANE KIYAFET 
YASAĞI - Geçen asır müverrihlerinden Şa
nizade Ataullah Efendi Hicri 1224 (Miladi 

yor: 
·«sefihane süslenmekten sakınmak İslami

yet şiarından iken zamanımızın halkı birbirin
den görerek, cehalet, nadanlık ve bilhassa ar 
ve edeb noksanlığından erkekler cie kadınlar 
gibi süs ve alayişe düşmüştü. Hele avamı nas 
ve ayak takımı, insanlık kadir ve itibarını kı

yafet ve kılıkda sandılar, alasından veya adi
sinden türlü türlü acayip tarzda giyinip ku
şandılar; mesela bostancı bara tayı, serdengeç
ti destan, içağası üst kaftanını ve kavuğu, yo
baz softa tetimmesini terk edip kimi başına 

-=-~ ·= = ,. 
- :-,:i,. \ 

Cezayir işi, yahud lahuri 
ve keşmiri ve kimi de ri
zai ve marpiç şal sarına

rak tersane hademesi gibi 
bir hey'et peyda ettiler; 
kimi burnuş, dizlik ve toz
luk giyip beline gümüş 

kakmalı yatağan . b1çağı 
takarak meyhane ve kar
ha.ne ve mesire ve kahve
hanede fodulluk edip do
laştılar, uygunsuzluk edip 
kavga çıkarıp yakalandık
ları zaman da sorguya çe
kilince kimi bayrakdar, 
kimi içağası, kimi bostan
cı ve eski püskü bir · yadi
gar olduğu anlaşıldı. Her
kes bir acayip kıyafetle 

biperva icrayi habaset e
derdi. Bir takımı şer'an 

ve aklen ·memhu; ağı yer
de sürünür kaftan giyer, 
beş altı endc.ze çuhadan 
cübbe yaptırır, ve altı ye• 
di endazeden binniş kes
tirir, başlarına çark ka
dar sarık sarar, ayakları
na ucu hanım iğnesi mest 
giyer, üstü ayağının ya
rısını örtmez, parmakları
nın en yerieri görünür pa
buçla dolaşır · .Bu haller 
nihayet padişahın nazarı 

dikkatini çekti ve halkın 
\\\ \ 

Yusuf Haleplioğlu (Sağda) ve o yarışmada ikinci olan delikanlı 

~Resim: S. Bozcalı) 

bu sefihane kıyafeti şid

detle yasak edilip herke-

sin edebi ile, mesleğine, 
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işine gücüne uygun kadimd_en beri giyile gelen 
kılık ve kıyafet ile dolaşması emredildi, ve bu 
hususun gereği gibi takibi için de Bostancıba
şıya, İstanbul Kadısına, Sekbanbaşıya, Süba
şıya vesair zabitana hitaben fermanlar yazıl

dı.» 

ERKETECİ - Argoda zabıta baskınına 
karşı gizli kumarhane, yahut içinde kumar 
oynanan kahvehane gözcüsü; kelime rumca
dan alınmışdır. 

ERKEVİN (Salih) - İstanbui basınına 
yarım asırdan fazla hizmet etmiş bir mürettib, 
yalnız Cumhuriyet Gazetesinde kırk yıl çalış

mış ve muhitinde Salih Baba diye anılır ol-

Salih Erkevin 
(Resim: S. Bozcalı) 

muşdu; mesleğinin ehli bir Lknisiyen ve eski 
İstanbul Efendisinin tipik bir örneği idi; Ana
doluhisarında otururdu; 1963 de yaşı yetmişe 
yakın olarak vefat etti; hayatı hakkında baş
ka bilgi edinilemedi. 

Bibi.: CUmhuriyet Ga.zetesi. 

ERKİLET (Halil) - Milli Mücadeleye 
hizmet etmiş şöhretsiz simalardan; ömrü · ad
liye mübaşirliğinde geçmişdir-; doğum tarihi 
bilinmiyor, aslı Divrikilidir. Küçükmustafapa
şada otururdru; İstanbul un işgal yıllarında, 
gi~li mukavemet teşkilatının Anadoluya haber 
ulaştıran en cessur ulaklarındandı. Kuvvetli 

· bir hafızası vardı; büyük cinayet davalarını 
hurda teferruatı ile anlatırdı, kalem diline 
vermiş olsaydı Zabıta ve Adliye edebiyatına 
önemli hizmet olurdu. 

Müfrit bir Halk Partili idi; C.H.P. 1950 
seçimini kaybedince, muhitinde Demokrat Par
tililerin dillerine dayanamayarak lcıtanbulu 
terkederek Divrikiye gitti ve 1956 . da orada 
öldü. 

M.' Şükrü SİLAN 
ERKİN (Behic) - Asker devlet adamı, 

Türkiye Devlet Demir Yollarının babası, ku
rucu ilk Devlet Demir Yollan_ umum müdürü; 
1876 da İstanbulda doğdu, Müşir · Ömer Fevzi 
Paşanın oğlu Cemil Beyin oğludur,_ annesinin 
adı Nadire Hanımdır. Harbiye mektebinin «Sı• 
nıfı Mahsus» adı verilmiş zadegan evl!dları 
sınıfında okudu, 1898 de Harbiye Mektebini 
bitirdi; 1901 de erkanı harb (kurmay) oldu, 
1901-1903 arasında· piyade, süvari ve topcu 
stajları gö~dü, 1904-1907 arasında 17. fırka 
kurmayı ve aynı zamanda, Selanik - Dedeağaç 
demiryolu muhafız kuvvetler müfettişi; 1907 -
1908 de 17. Alay kumandanlığı emrinde bulun
du, 1908 - 1910 da 17. , Nişancı taburu kuman
danı {binbaşı), 1910-1912 de Selanik - İstan

bul İltisak Demiryolu askeri komiseri oldu, Bi
rinci Cihan Harbinde 1914 de -Harbiye Neza
reti Ordu . Dairesi ikmal şubesi müdürü, 1915 

Behic Erkin 
(Resim: S. Bozcalı) 
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de ayni dairede reis muavini oldu; 1918 de har
bin son yılında Azerbaycanda Askeri ve Zabı

. ta Teşkilatına memur edildi; 1919 - 1920 ara
sında İstanbul işgal altında bulunduğu yıllar
da Erkan-ı Harbiye-i Umumiye (Genel Kur
may) Teşkilat ve · Büdce komisyonu reisliğji 
yapdı, ve Anadoluya kaçarak Milli Mücadele
ye iştirak etti, ve Mustafa Kemal Paşa tarafın
dan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükumeti
nin elindeki demir yollarının işletilmesine me
mur edildi, 1920 - 1925 arasında Türkiye Dev
let Demiryollarının ilk kurucu umum . müdür
lüğünü yapdı (miralay - albay); İstanbuldan 
mebus seçildi ve 19126- 1928 arasında İsmet 
Paşa kabinesinde Nafia Vekili oldu. O zamana 
kadar Anadoludaki demir yollan bir Alman 
şirketi olan Anadolu - Bağdad Demiryolu Şir
ketinin döşediği hatlar idi; Haydarpaşadan Es
kişehire gelir, oradan bir kolu Ankarada so
na erer, Koiıyaya geçen ikinci kolu da Ulu
kışlada biterdi. Yabancı sermayelerin Anado
luya yeni hatlar döşeme teklifleri red edildi 
ve Türkiye Cumhuriyetinin ilk milli demir yol
ları Behiç Beyin Nafia Vekilliği zamanında 
onun şahsi himmet ve gayreti ile döşenmeye 
başlandı 1928 - 1939 arasında Budapeşte Elçi
liği, 1939 - 1943 arasında Paris Büyiikelçiliği; 

1943 de Çankırı mebusu oldu, bir devre me
busluk yapdı, 1947-1949 da Cenub Demiryol
ları İdare Meclisi Reisi, 1955 de 'liirkiye Kre
di Bankası İdare Meclisi üyesi oldu, 11 Kasım 
1961 de 85 yaşlarında İstanbulda vefat etti. 

Ölümünden üç gün evv~l Eskişehirde İs
tanbul - Ankara - Konya hatlarının ayrıldığı 
üggen şeklin.de bir yere defnedilmesini vasi
yet etmişdi; bu vasiyet oğlu merhum Necid 
Bey tarafından zamanın Başvtkili İsmet İnö
nüye bildirildi ve Türkiye Devlet Demiryolla
rının bg,basının bakiyei izamı vasiyeti gereğin~ 
ce gece ve gündüz her an tiren düdüklerinin 
çınlattığı o sahaya nakledildi; kabri gündüz 
tirenlerden görülür. Büyük garlarımıza birer 
büstü -konacak adamdır'. 

Türkiye Cumhuriyetinin· pek temiz, pek 
seçkin büyük devlet adamlatından biridir. Re
sim ve vesika olarak bir tarih hazinesine sa
hibdi ve kendi eliyle son derecede dikkatli tas- · 
nif edilmişdi. 

Erkin soy adı Budapeştede bulunur iken 
Atatürk tarafından verilmişdi; Atatürk gön-

derdiği mektubda: «Sana Erkin soy adını ver
dim. Erkin bağımsız de-mektir. Hiç bir partiye 
girmediğin için bu soy adını uygun gördüm» 
diye yazmışdır. 

ERKMAN (Halil Kemaleddin) - İstan
bulda Kandilli Rasadhanesi müdürlüğünde bu
lunmuş ve bu müdürlükden emekliye ayrılmış 
bir ilim adamı; Girid'in Hanya şehri eşrafın

dan Nasırzade Nusret Efendinin oğlu idi; 1966 
da Çengelköyündeki evinde vefat etti, bu kö
yün kabristanına defnedildi; hayatı hakkında 

başka bilgi edinilemedi. 
Bibi.: Vefat ilanı. 

ERKMEN (Bülend) - «Makina mühen
disi, 1923 de İstanbulda doğdu; M. Raşid Bey 
ile Emine M!diha Hanımın oğludur; Kadıköy 

. Gazi İlk Okulunda, Muğla Orta Okulunda oku
du, 1941 de Kabataş Erkek Lisesinden mezun 
oldu, · 1948 de Zurih Teknik Üniversitesini bi
tirdi; Karabük Demir ve Çelik Fabrikasında 

çalışdı (1951), Sümerbankda organizasyon uz
manlığı yapdı (1958); bu satırların yazıldığı 

sırada (1962) Sümerbank Defterdar Dokuma 
Fabrikasında çalışıyordu. Hususi olarak tele
ferik işleri ile meşgul oldu; Eğirdir Sanayi Ser
gisinde bir teleferik kurdu, sonra Bursada U
ludağda İskemleli Telef erik ile Telesk'i kur
du. İstanbul Dağcılık Kulübü ve Tenis Ku
lübü üyesidir; deniz sporlarını, atletizmi se
ver, fotoğrafla ve ev atölyesi işleri ile uğraşır; 
almanca ve fransızca bilir; evli ve kızı vardır.» 
(Kim Kimdir Ansiklopedisi). 

ERKMEN (Necmi) - Gazeteci; 1914 de 
İstaiıbulda Göztepede doğdu; müderris Meh
med Ali Efendinin en küçük oğludur, annesi
nin adı Zehra Hanımdır. Mekteb çağından ön
ce ilk hocası babası oldu: 1. İlkokulda, Çen
berlitaş Orta Okulunda (11:)30) hususi İnkılap 
Lisesinde (1933) okudu. Gazetecilik mesleği 
hayatına lise talebesi iken 1933 yılında ve 19 
yaşında Velid Ebüzziyanın Zaman Gazetesin
de muhabirlik ile atıldı; 1935 de Ali Naci Ka
racanın çıkardığı Tan Gazetesine çağırıldı. 

Daha sonra sırası ile Son Posta, Akşam gaze
telerine geçdi, Tasviri Efkarda istihbarat şef
liği ve yazı işleri müdürlüğü yapdı, Tasvir-i. 
Efkarın Ankara temsilciliğinde bulundu, ve 
1943 de Ankarada ilk defa olarak şahsen gün
delik bir gazete çıkarma teşebbüsünde bulun-
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du. Kendisi şöyle anlatıyor: «O tarihde An
karanın tek günlük gazetesi Ulus idi ve kim
seye günlük gazete çıkarma imtiyazı verilmi
yordu. Günlük siyasi gazete çıkarmak için 
Halk Partisinin 5000 liralık teminat mektubu 
almak lazım geldi, Ankara Postası adını koy
duğum bu gazeteye bu teminat · mektubu veril
medi, Ankara Postası gayri siyasi olarak çık
dı, yaşatamadım, bir ay sonra kapandı». Üz
gün olarak İstanbula döndü, 1946 da ilk çok 
partili seçimlerde Cumhuriyet Gazetesi tıtra
fından Marmara bölgesindeki seçimleri taki
be gönderildi; aynı gazetenin Türkiyenin her 
tarafına yolladığı muhabirlerin seçim röpor
tajları büyük ilgi gördü. Daha sonra muhtelif 
gazetelerde çalışan Necmi Erkmen 1954 de 
Türk Telgraf Ajansını kurdu, bu satırların ya
zıldığı sırada bu ajansın başında bulunuyor
du. 

Bayan Zeliha (Şensoy) ile evlidir; Cazi
be (doğ. 1951), Pırlanta (doğ. 1952) ve Meh
me_d (doğ. 1954) adında üç· evladı vardır. İs

tanbul Gazeteciler Cemiyeti üyesidir. Amatör 
balıkcılardandır, iyi otomobil kullanır, yelken 
sporunu sever. Esentepede Gazeteciler Mahalle 
sindeki evinde çiçek, sebze, meyva yetiştirme 
işi dışındaki eğlencelerinden; Yunanistan, İtal
ya, Fransa ve Almanya ya gitmişdir; fransız

ca bilir. Esmer, uzunca boylu, nazik, iyi arka
daş, içki meclislerinin efendi adab bilir ve tec-

rübeli iyi gazetecidir. 
ERKÖSE KARDEŞLER - İstanbul Rad

yosunda ve İstanbul gazinolarında icrayi sanat 
eden, Ali, Salahaddin ve Barbaros adında üç 
sazende kardeş. 

Ali - Kemani ve bestekar; 1926 da Bur
sada doğdu, bttbası udi Hacı Şaban adında · bir 
sanatkardır, annesinin adı Ulviyedir; Kemant 
Demir Ali de amcasıdır. 

İstanbul'da 6. İlk Okulda, Ankarada Ce
beci Ortaokulunda ve tahsile devam etmeyerek 
.utık aile mesleği olmuş sazendeliğe intisab 
ötti. İlk keman derslerini amcası Demir Ali'
dEm almışdı; 1945 de Emin Onganın Üsküdar 
Musiki Cemiyetine girdi. Burada musiki bilgi
sini genişletti, Sadi Işılayın saz topluluğuna 
katıldı ve en şöhretli gazinolarda çalışmaya 

başladı. 1950 de Ankara Radyoswıun açtığı 

imtihanı kazanarak Ankara Radyosuna alın

dı; 1950 - 1960 arasında değerli bir kemani 
olarak şöhretini yapdı. 1961 de İstanbul gazi
nolarından aldığı cazib teklifler üzerine lstan
btıla geldi İstanbul Radyosuna intisab etti; o 
tarihden bu yana Radyoda ve gazinolarda saz 
topluluklarına iştirak etmekdedir. 

Kuş, tavuk, çiçek, sebze meraklısıdır; a
caib şekilli ve değişik lezzetli biberleri vardır. 
Evli olup iki kız, bir oğlu vardır. 

Bazılan piyasada tutulmuş, sevilmiş on
beş kadar da bestesi vardır. 

Soldan sağa: AJi, Barbaros, Salahaddin Erköse kardeşler 

(Resim: S. B~zcalı) 
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Salahaddin Üdi ve bestekar; Ali Er-
kösenin öz kardeşi; 1929 da Bursada doğdu; 
İstanbulda 6. İlkokulda - ve Ankarada Cebeci 
Orta Okulunda okudu; Üdi"' Sedad Öztoprağın 
ilk ve son talebesi oldu; k~derini kendisinden 
üç yaş büyük kardeşinin kaderine bağladı; 

1950 Ankara Radyosunun açtığı imtihanı be
raber girerek ks.zandıkdan sonra, bu satırların 
yazıldığı tarihe (1966) gelinceye kadar hayat
larını aynı çerçeve içinde geçirdiler, şu fark 
ile ki Ali, kafes ve kümes hayvanları ve bağçe 
meraklısı iken Salahaddin gençliğinde futbol 
oynamışdır, halen de maç seyri tiryakisidir; 
evli, dört kızı ve bir oğlu vardir. Şarkı ve saz 
eseri yirmi beş kadar bestesi vardır. 

Barbaros - Klarnetçi; • Etköselerin öz 
kardeş olarak en küçüğü, 1936 da Bursada 
doğdu; Samsun İlk Okulunda, Ahkarada Cebe
ci Orta okulunda okudu; Ankarada Riyaseti 
Cumhur Orkestrası şefi OsmaıL Özkabak'dan 
musiki dersleri aldı; büyük kardeşlerinin ya
nında_ musiki sanatı piyasası hayatına atıldı. 

Evli, bir çocuk .sahibidir ve.hünerli bir klarinet
çi olarak tanınmışdır. 

Hakkı GÖKTÜRK 

ERKSAN (Metin) - Ünlü sinema - film 
rejisörü; 1929 da Çanakkalede doğdu, Birinci 
Cihan Harbi içindeki ittihadcı nıebusan mecli
sinde · Çanakkale mebusu Ahmed Kazım Bey 
adında bir zatin oğludur. Aşağıdaki satırları 

Ses· mecmuasından alıyoruz; ünlü bir rejisörün 
sanat hayatmı belirten değerli bir tenkid ya
zısıdır: 

«Metin Erksan'ın sinema serüveni İstan
bul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde oku
duğu 1947 yıllarında başlar. O tarihlerde Dün
ya gazetesine «Kamera» adiyle film tenkidle
ri yazıyordu. İlk senaryolarını meydana getir
diği 1950 yılında Atlas Film için Yusuf Ziya 
Ortaç'ın «Binnaz»ını senaryo haline getirmiş, 

fakat bu konu ancak on yıl sonra filme alınır
ken rejisörlüğünü bir başkası yapmıştı. 

«Erksanıri ilk filmi, Bedri Ra.htni Eyüboğ
lu'nun derlediği «Aşık Veysel»irt hayatı oldu. 
«Karanlık Dünya» adını taşıyan ve 1952 de 
çekimi tamamlanan filmin gösterilmesi sansür 
tarafından yasaklandı. Ama, sessiz sedasız bir 
netice yerine çeşitli çevrelerde etkiler yaratan 
«Karanlık Dünya» her şeye rağmen, 22 yaşın
da genç bir sinemacı olan Erksan için ümit ka-

pılarının açılması demek olmuştu. 1954 te At
las Film firması Peyami Safa'nın «Cingöz Re
cai» sini perdeye aktarmak vazifesini ona ver
di. Ertesi yıl, Halide Edip Adıvar'ın «Yolpalas 
Cinayeti»ni meydana getirdi. Daha sonra Gü
zide Sabrinin romanı «Ölmüş Bir Kadının Ev
rakı Metrukesi»ni filme almak isterken askere 
çağırıldı. Ordu Film Merkezinde çevirdiği 

«Dünya Havacıları Türkiyede» adlı bir dokü
manter, onun meslek hayatındaki ilk dönemin 
son ürünü olmuştur. 

«Metin Erksan'ı Türk film piyasasında ilk 
defa söz sahibi eden film 1958'de meydana ge
tirdiği «Dokuz Dağın Efesi» oldu. Bu film Ça
kıcı Mehmet Efe'nin maceralarını anlatıyor

du. Senaryo ve mizansen olarak E. Kazan'ın 
ünlü Viva Zapata»sını tekrarlanmasına rağ

men, sinema tekniği yönünden . bir hayli başa
bir rejisör için yabancı sinemadan etkilenmek, 
rıh bulundu. Henüz, kişiliğine' kavuşamamış 

tekrarlara düşmek, o günlerde tabü karşılana
bilirdi. Fakat 1959 sonlarında yaptığı «Hicran. 
Yarası» ve 1960 ta çevirdiği «Şoför Nebahat» 
Erksan'a bağlanan ümidini parçalamıştı. An
cak, aynı yıl meydana getirdiği «Gecelerin Ö
tesi» o zamana kadar yaptıklarrnın içinde biraz 
daha bizden olan bir konudan, bir gazete ha
berinden çıkmıştı. 1962 ye kadar çevirdiği 

«Mahalle Arkadaşları» ve «Oy Farfara Farfa-

Metin Erksan 
(Resim: S. Bozcalı) 
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ra» bu endişenin sonunda mey-dana çıktı. Erk
san'a Türk sinemasında gerçek yerini kaıan
dıran, bu filmlerden sonra Fakir Baykurt'un 
romanından perdeye aktardığı «Yılanların Ö
cü» olmuştur. Köy hayatında gerçekleri bulup 
çıkarmak yönünden sinemamıza en ilgi çekici 
örneği veren genç rejisörün bu başarısı, onun 
meslek hayatında bir dönüm noktası teşkil e
der. Daha sonra yaptıkları, O Henry'nin hika
yesinden meydana gelen «Çocuk Hırsızları» ve 
«Sahte Nikah» gene iyi bir film imkanı bulana 
kadar geçirilen zamanın ürünleriydi. Nihayet, 
1963 yılı içinde Erksan, o güne kadar yaptık
larının çok daha ötesine geçerek, bu defa da 
İtalyan «Neo-realisme»nin etkisinde «Acı Ha
yat»ı yaptı. «Acı Hayat» belki konu ve senar
yo yönünden pek ilgi çekici sayılamazdı. Ama 
sim~ma tekniği ve oyuncu 'yönetiminde· Erksan 
kimsenin yapamadığı bir idare gösteriyor, bu 
alandaki kudretini de ortaya koyuyordu. Artık 
çok daha iddialı, sinema çevrelerinin olduğu 
kadar, ülkemiz dışındaki insanların da ilgisi~ 
ni çekecek bir film yapmanın zamanı gelmişti. 
Rejisör yeniden köye çıkmak, seyirciye «Yı
lanların Öcü»nde verdiği gerçek problemlerin 
bir yenisi ele almak arzusiyle yanıyordu. Böy
lece, Necati Cumalı'nın yaşanmış hikayesin
den hazırlanan senaryo ile «Susuz Yaz» orta
ya çıktı. Gayesi susuzluğu ve buna paralel ola
rak da üç kişi arasındaki kişisel çatışmaları 

bir cinsi heyecan atmosferi içinde göstermekti. 
Erksan'ın «Acı Hayat» ın arkasından daha 
üstün bir başarı sağlayacağı, ele aldığı prob
lemlerin derinlerine sokulacağı beklenirdi. A
ma, filmi bilhassa yücelten E. Taş, H. Koçyi
ğit ikilisinin oyunları ve rejisörün birkaç sah
nede yarattığı taşkın mizansenler oldu. Neti
cede «Susuz Yaz», filmin prodüktörü Ulvi Do
ğan'ın iyi niyetli gayretiyle Berlin Film Fes- · 
tivaline katıldı ve beklenmedik bir şekilde bi
rinciliği kazanıverdi.» (Coşkun Şensoy, 1964) 
Prodüktör Ulvi Doğan'ın «Susuz Yaz» üzerin
de rejisör Metin Erksan'ın büyük hakkını in
kar etmesi Türk sinemacılİğının en çirkin vak'
alarından biri oldu. 

ERKSON (Şevki) - Muallim, mürebbi, 
değerli maarüci, Türkiyede izci . teşkilatının 
kurucularından ve ilk izcilerden; hicri 1309 
(M. 1891 - 1892) da İzmirde doğdu, ilk tahsili
ni ve orta tahsilinin bir kısmını orada yapdı, 

İstanbulda Mercan İdadisinde okudu, 1918 de 
İstanbul Darülmualliminindert (Öğretmen O
kulundan) mezun olarak Edirne Tatbikat İlk 
Okulu baş öğretmenliği ile n.eslek hayatına 
girerek 1957 yılına kadar kırk yıl çahşdı, mu
allimlik, müdürlük, maarif müdürlüğü, maarif 
müfettişliği yapdı; emekliye ayrıldıkdan sonra 
da on sene (1957 -1967) fahri olarak ilk okul 
öğretmenliğine devam etti; 1967 de 75 yaşında 
sıhhatli, zinde idi. 

Şevki Erkson 
(Resim: S. Bozcalı) 

1917 de Türkiyerl.e okullarda «Keşşafiar» 
adı ile ilk izci teşkilatı kurulur iken İsviçreden 
Parfit adında bir uzman getirilmişdi, ve bu 
zat İstanbul Darülmuallimininde misafir edil
mişdi; Mösyö Parfit -~endisine . yardımcı ola
rak o okulun son sınıf öğrencilerinden sekiz 
genç seçmiş idi ki bunlardım biri Şevki Erksan 
idi; 1919 da Bebek Darüleytamında (Yetimler 
Yurdunda) müdür olduğunda ilk işlerinden bi
ri izci teşkilatı kurmak olmuşdu, bu başarısın
dan ötürü kendisine bir berat ile nişan verildi: 

Hayatı hakkında başka bilgi edinilemedi. 
(Hürriyet Gazetesi, 1967) · 

Bürhaneddin OLKER 

ERKUL (Ahmed Cevad) - Hakim ve 
ressam;· aslen İstanbullu olan babası Muh~m
mer Mükerrem Beyin hakimlik ile bulunduğu 
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Selanikde 1897 yılında doğdu; annesi Cebeli
berekette Alibekiroğlu aşireti beylerinden Hü
seyin Beyin kızı Müveddet Hanımdır; Muam
mer Mükerrem Bey mesleğinde Adliye Nezare
ti müsteşarlığına ve Temyiz Mahkemesi İstida· 
Dairesi Reisliğine kadar yükselmiş, niemu.ri
yetden ayrıldıkdan sonra da avukatlık yap
mışdır. 

A. Cevad Erkul Selanikde Nümunei Te
rakki Mektebinde okudu; Balkan Harbi içinde 
İstanbula geldiler, Kadıköyünde Saint Joseph 
Fransız frerler mektebine girdi, bu mektebi 
bitirdikden sonra Birinci Cihan Harbinde ihti
yat zabiti olarak asker oldu, 1918 mütareke
sinde terhisinden sonradır ki İstanbul Darül
fünununun Hukuk Fakültesinde yüksek tahsi
lini yapdı;. hakimlik yaparken Güzel Sanatlar 
Akademisine girerek çocukluğundan beri bü
yük bir aşk ile bağlandığı resim sanatı ile aka
demik ciddiyetle meşgul olmaya başladı, Aka
demide ünlü ressam Hikmet Onat'ın atölyesi-
ne devam etti. · 

Çocukluğunda başlamış resim aşkını şöy

lece anlatıyor: «Selanikde Nümfmei Terakki 
Mektebinde .iken hemen her derste, defter ve 
kitaplarımın arasına . kağıtlar yerleştirir, mu
allim ders anlatırken resimlerini çizerdim. \fü
teaddid defalar tutuldum ve azar işittim. Bir 

Ahmed Cevad Erkul 
(Resim: Yaşar Ekinci) 

sefer Arabi muallimi sarıklı Emin Efendiden 
bir tokat yedim, uslanmadım; fransızca mual
limi Mösyo Leson'un resmini yaparken tekrar 
yakalandım, fakat bu hocam resmi pek beğen
di, gülerek aldı. Resim muallimimiz Nazmi 
Bey ise beni pek severdi, onun da daima tak
dirine mazhar oldum. 

«Saiıit Joseph'de fransızcamı kuvvetlen
direrek resim tahsili için A vrupaya gitmeği, 

daha doğrusu kaçmağı tasarladım, olmadı. O 
zaman saltanat devrinin nüfuzlu adliyecilerin
den ve temyiz reislerinden olan babam: - «Bu 
memlekette ressamlar aç kalır, sen de benim 
gibi hakim olacaksın! diye zorlardı. Sanayii 
Nefise Mektebine girmek istedim de şiddetle 

ve tazyikle men edildim, küçük büyük bütün 
resimlerim yırtıldı. .. » 

Asıl mesleğinde İstanbulda yıllarca ha
kimlik yapdı, adliye müfettişliğinde bulundu 
ve 1956 da Temyiz Mahkemesi azalığından e
mekliye ayrıldıkdan sonra kendisini tamamen 
resime verdi; ve bilhassa bir peyizaj- (manza
ra) ressamı olarak tanındı; 1946 da Güzel Sa
natlar Birliğine girmişdi, resim sergilerine ka
tıldı, pek çok tablosu beğenilerek satın alın
dı, devlet daireleri ile resmi ve hususi müesse
selerde tabloları asılıdır. Günün ilk ışığı altın
daki renkleri tesbit edebilmek için A.C. Er
kulun, sehpasını ve boya kutusunu alarak evin
den çıkdığı çok görülmüşdür. Bir deniz Aşı

kıdır, tablolarının çoğunda deniz vardır. Re
simdeki mesİeğini ifade ederken: «Empressi
onism, resim sanatının en güzel, en tatlı kolu
dur kanaatindeyim» diyor. 

1926 da Hayrünnisa. Nuhbe Har.~mla ev
lenmişdir; Hüda.dad adında (doğ. 1927) bir kı
zı vardır; bu satırların yazıldığı sırada 70 yaş
larında bulunan .sanatkar, evinde zevcesi, kızı 
ve bir torunu ile ve resimleri ile mesud ve 
sakin bir ömür sürmekde idi (1968). 

Sami KURTULAN 

ERKUL (Emin) - Cumhuriyet devrinin 
ilk yıllarında İstanbulda şehreminliği (beledi
ye başkanlı_ğı) yapmış ve İstanbul kanalizas
yona onun himmeti ile kavuşmuşdur ki bu şeh
re emsalsiz büyük hizmettir; «Operatör Emin 
Bey» diye anılır. 

1881 de Ma-nastırın Gerebne kazasında 
doğmuşdur, bu kasabanın eşrafından Yahya 
Beyin oğludur. İstanbulda Kuleli Askeri İda.-
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--. ....-. .. --
Operatör Emin Erkul 
(Resim: Kemal Zeren) 

disinde, sonra Askeri Tıbbiyede okumuş, 1905 -
de yüzbaşı rütbesi ile mezun olmuşdur. Cerra
hi ihtisasını Gülhane Hastahanesinin hariciye 
kısmında yapmış ve ihtisasını Almanyada ta
mamlamışdır, dönüşünde GülhA.ne Hastahane
sinin harb cerrahisi operatörlüğüne tayin edil
mişdir; bir müddet de Prof. Orhan Abdi Bey
den boşalan kürsüde muallimlik yapmış; 1918 
mütarekesinde Bursaya çekilerek bir muaye
nehane açmış, Bursanın Yunanlılar tarafın

dan -işgal altında bulunduğu sırada, gizli milli 
teşkilatın Bursada mümessiliğini yapmışdır; 

1920 de Bursadan meb'us seçilmiş ve az sonra 
Ankarada Birinci Büyük Millet Meclisine ka
tılmışdır. 1924 de İstanbul .şehreminliğine ta
yin edilmiş, dört buçuk sene kadar bu vazife
de kalmış, 12 ekim 1928 de istifa ederek ayrıl
mışdır. 

Bir daha devlet kapusu hizmeti kabul _et
memiş, politika alemine girmemiş, dervişane 

bir inzivayı tercih etmiş, ancak hayatının son 
yıllarında bazı hayır derneklerinde çalışmış ve 

2 haziran 1964 de 83 yaşında vefat etmişdir. 
Şu kısacık hal tercemesini güçlükle elde 

ettiğimiz Operatör Emin Beyi burada rahmet
le anmayı bir vecibe biliriz. 

ERKU'f (Osman Cevdet) - Kalem ve kı
lıc sahibi askerlerden, hakim - general; İstan
bul Barosu avukatlarından ve Cumhuriyet Se
natosu Birinci Devre Kütahya Senatörü; ve
kaarı ile, iffeti ilt, ilim ve irfanı ile seçkin bir 
sima; 1894 de Rumelide Yakovada doğdu; yüz
başı Ali Rıza Bey ile Hatice Hanımın oğludur: 
Üsküb Askeri Rüşdiyesinde, Üsküb İdadisin
de, Manastır İdadisinde okudu, 1912 de İstan
bul Harbiye mektebini bitirerek. makinalı tü
fek teğmeni olarak ordu hizmetine girdi; Bal
kan Harbinde, Birinci Cihan Harbinde_, İstik
lal Harbinde cebhelerde muharebelere girdi, 
en ileri ateş hatlarında bulundu ve bu harbler
de rütbesi yükseldi, cebhe arkasında da mü
him askeri memuriyetlerde -bulundu. İstiklij 
Harbi içinde bir geri hizmete alındığı sıra An
kara Darülmuallimininde (Öğretmen Okulun-

General Osman -Cevdet Erkut 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 
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da) edebiyat nıuallhnliği yapdı, asker ve sivil 
arkadaşları ile «Anadolu Duygusu» adı ile,. 
edebi bir mecmua çıkararak bu mecmuanın 

müdürlüğünü yapdı. Bursanın istirdadında 

Bursa Işıklar Askeri Lisesinin yeniden kuru
luşunda ilk muallimleri arasında bulundu ve 
edebiyat muallimliğini yapdı, 1925 de İstan
bulda Kuleli Askeri Lisesi Türkçe ve Edebiyat 
muallimliğine tayin edildi, bir müddet sonra 
Taşkışlada bulunan 5. Piyade Alayı emrine ve
rildi. İstanbulda bulunduğu bu yıllarda ordu 
merciinden gerekli izni alarak İstanbul Üni
versitesi Hukuk Fakültesine devam etti, hu
kuk tahsilini üstün başarı ile bitirerek 1927 
de hukuk diploması aldı ve orduda hakim sını
fına geçdi; · Karaköse 1. Süvari Tümeni hukuk 
müşavirliğinde, Ankarada Milli Müdafaa Ve
kaleti Müsteşarlık Mahkemesi azalığında, İz
mir Müstahkem Mevkii ve Balıkesir 2. Kolor
du Kumandanlıkları mahakim şubeleri müdür
lüklerinde, .İstanbul 1. Örfi İdare Kumandan
lığı baş hakimliğinde (2. şube müdürlüğünde), 
Milli Müdafaa Vekaleti Askeri Adalet Teftiş 
Kurulu Başkanlığında (bu kurulun ilk ve ku
rucu başkanı), İstanbul Harb Akademileri ku .. 
mandanlığı ve 1. Ordu kumandanlığı baş ha .. 
kimliklerinde bulundu. · 

1965 genel seçiminde Türkiye Köylü Mil
let Partisinin- genel kurul adayı olarak Kü
tahya senatörü seçildi. 

Nazire (Kaya) Hanım ile evlenmiş ve üçü 
kız biri erkek dört evlad sahibi olmuşdur; kız
larından biri küçük yaşda vefat etmiş, Sühey
la Erkut yüksek iç imar, Leyla Ünyeli evli 
ev kadını, oğlu Necdet Erkut bankacı .. sigor
tacıdır. 

H;akim - General Cevdet Erkut kısa bir 
hastalığı müteakıp 14 Kasım 1966 da vefat 
etti, Zincirlikuyu kabristanına defnedildi. 

Alnıanca ve fransızca bilirdi. Fıtri bir is
tidad ile güzel resim yapardı; dikkate değer 
yağlı boya tabloları bırakmışdır. Edebi dergi 
ve ga~telerde çıkmış hikayeleri vardır. Ço
cukluğunun geçdiği imparatorluk Ruı;nelisini 

çok iyi bilirdi ve oradaki Türk cemaatinin eri
yiş acısını ve hicret perişanlığını çok derinden 
duymuşdu, hatıralarını kalem diline vereceği 
sırada vefatı büyük kayıbdır, 

Çok nazik, çok çok terbiyeli~ güzel bi:r 
yüze sahibdi; o kadar asaletli vekaara sahih 

idi ki, sokağa sivil esvabla değil, pelaspare 
içinde bile çıksa görenler hiç tereddüd etmeden 
bu adam bir paşadır derdi. 

ERMAN (Azmi Nihad) - «Gazeteci, mu .. 
harrir; 1911 de İstanbulda doğdu; babasının 
adı Nihad, annesinin adı Süreyyadır; Üsküdar 
İttihad ve Terakki Nümune. mektebinde, Ga
latasaray Lisesinde okudu (1930); İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Ens
titüsünü bitirdi (1950); 1935 - 1940 arasında 
ticaret ile uğraşdı ve muhase·becilik yapdı . 
.1941 de gazeteciliğe başladı ve uzunca bir za
man Yeni Sabah Gazetesinde çalışdı. Gazeteci
ler Cemiyeti, Gazeteciler· Sendikası, Üsküdarı 
Güzelleştirme Cemiyeti üyesidir. · Amatör fo
tografcıdır; Aliye (Oğuzkurt) Hanımla evli
dir; fransızca bilir; Yunanistan, İtalya, Fran
sa., İspanya ve Almanyaya gitmişdir. Yeni Sa
bah ve Ankara Akşam Haberleri ve Memleket 
gazetelerinde yirmibeş terceme romanı yayın
lanmışdır. 

Eyyub Sultan, Aşk Kampı, Hürriyet Za
feri isimli üç telif romanı vardır.» (Kim Kim
dir Ansiklopedisi, 1962). 

ERMAN ( Gelengül) - 1952 yılında Tür
kiye Güzellik Kraliçesi seçilmiş bir hanım; ba
ba soyadı «Tayfuroğlu» dur; 1933 de İstan
bulda doğdu; ilk tahsilini ailesinin vazife icabı 
bulunduğu Aydında yapdı, sonra İstanbulda 
Sainte Pulcherie fransız kız mektebinde ve 
Notre Dame de Sion fransız kız lisesinde oku
du, lisenin onuncu sınıfında sınıfta kaldı, o 
yıllık yakınlarının teşviki ile güzellik müsaba
kasına katılarak Türkiye Güzellik Kraliçesi se
çildi ve tahsili terk ederek, bir sene kadar bir 
müessesede çalışdı ! film prodüktörlerinden 
Hurrem Ermanla evlendi, kadınlığa yakışan 
vekaar ile ev hanımlığının huzuruna çekildi, 
biri kız, biri oğlan iki evlad sahibidir. 

1963 de Hürriyet Gazetesinin yazarların
dan Bay Adnan Tahire kraliçe seçildiği gece
nin hatırası olarak şunları söylemiş: « ... Kork
dum ve biraz da heyecanlandım; bana güzellik 
kraliçesi tacını giydiren Burhan Felek Beyin 
(B.: Felek, Burhan) sözünü ise hiç unutamam 
- Ben sana kraliçelik tacını giydiriyorum, 
dikkat et, başkaları külah giydirmesin!.. de
mişdi ». 

Bürhaneddin OLKER 
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ERMAN (Sahir) - İstanbul Hukuk Fa
kültesi profesörlerinden, avukat; 1918 de İs
tanbulda doğdu; İtalyan Lisesinde okudu 
(1930 - 1937), İstanbul Hukuk Fakültesini bi
tirdi (1942), Ceza Hukuku ve Usulü Kürsüsü 
asistanı (1943), ayni kürsüye doçent (1950), 
ayni kürsüye profesör oldu (1960). Enise (Fi
dan) Har,ımla ev\lidir; Ahmed (doğ,. 1944),, 
Hasan (doğ. 1944) ve Yasemin (doğ 1957) a
dında üç çocuğu vardır. Fransızca, İtalyanca, 
Latince bilir. Fransaya, Belçikaya, İsviçreye 
ve pek çok sefer İtalyaya gitmişdir. İstanbul 
Türk - İtalyar~ Dostluk Cemiyeti ve Anadolu 
Kulübü üyesidir. · 

Eserleri: «Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku 
(1959; Prof. Sulhi Dönmezerle birlikde), «Sah
tekarlık Cürümleri» (1956), «Hakaaret ve 
Sölme Cürümleri» (1950), «İzahlı Basın Ka
nunu» (1954), «Askeri Ceza Hukuku» (1956), 
«Hukuk · Felsefesi Dersleri» (1950, terceme), 
«Devletler Hukuku» (1948, terceme), «İdare 
Hukuku» (1944, terceme). -

Bibl.: Kim Kimdir Ansiklopedisi 

ERMAN (Verda) - Çağdaş kıymetli pi
yanist İstanbullu bir Türk kızı; hal tercemesi
ni elde edemedik; memleketimizde batı müzi
ği üzerinde otorite bilinen bir dostumuz dela
leti ile gönderdiğimiz mektuba cevab alama
dık, mektubumuz eline geçmemiş de olabilir; 
değerli sanat münekkidi Selmi Andak'ın aşa
ğıdaki satırlarını nakletmekle yetiniyoruz: 

«Şehir Ork-0strasının Cemal Reşid Rey 
idaresindeki ikinci lronserinde Listzt'in mi be
mol majör piyano konçertosunda ise genç vir
tüoz piyanist Verda Ernıan'ı dinlemek büyük 
kazanç. Zaten yabancı diyarlarda başarılar ka
zanan . genç solistlerimizi yurdumuzda gereği 
kadar dinlemek fırsatını bir mevsim boyunca 
bile az buluyoruz. Müzik öğrenimini Parisde 
geljştiren ve 1963 yılı Marguerite Long yarış
masında «Paris Şehri» ödülünü kazanmış olan 
Verda Erman, Liszt'in konçertosunu gereken 
güçte ve dinamik tempoda çaldı. Parlak bir 
tekniği var. Verda Erman'ı dinleyiciler içten 
ve .. çoğunlukla alkışladılar.» (S. Andak, Cum
huriyet Gazetesi). 

ERMAN AİLESİ - Geçimini geceleri eğ
lence yerlerinde akrobatik gösterilerle sağla-

yan ve 1965 de İstanbul basınında adından 
bahsedilmiş bir aile; topluluğu baba ile on ya
şında ikiz iki oğlancık teşkil ediyordu. Baba 
Namık Erman eski bir güreşçi, oğullarından 

Cihan akrobat, Şafaka da palyaço idi; havada 
360 derecelik «Ölüm Perendesi» denilecek ka
dar tehlikeli perendeler atan Cihan gaayetle 
şirin, sevimli bir oğlancık idi; sahneye palya
ço kılığında çıkan kardeşi ile bir ilk okula ta
lebesi, her ikisi de okulda çalışkanlık ile tanın
mışdı; 1965 p.e bu topluluğa küçük kız kardeş
leri Işık da katılmak üzere idi. 

Bibl. : Hürriyet Gazetesi 

ERMAN KARDEŞLER (Ayten ve Ay
şen) - Tiyatro sanatcısı iki aktris kardeş; 

büyüğü Ayten, İstanbulda doğdu, çocuk yaşın
da Avni Dilligil'in Çığır sahnesine girdi ve· 
«Hep Çocuk Kalacağız» piyesinde önemli bir 
role çıkdı, aynı tiyatroda «Fidanaki»de oyna
dıkdan sonra Karaca Tiyatrosunda, Küçük 
Operada, Samsun Tiyatrosunda çalışdı ve ak
tör Şemsi İnkaya ile evlendi, en önemli oyun
ları· «Şaşkın Komser» ve «Hissei Şayia» dır. 

Küçüğü Ayşen de İstanbulda · doğdu, abla
sının teşviki ile sahne hayatına atıldı; Küçük 
Operada, Karaca Tiyatrosunda, İstanbul Ti
yatrosunda, Ankara Meydan Sahnesinde, Ka
dıköy Özel Tiyatroda çahşdı, aktör Yılmaz 
Gruda ile evlendi, rol aldığı en önemli oyun
lar «Ana. Hanım, Kız Hanım» ve «Yediden Yet
mişe»dir. 

Bu kardeş aktrislerin hayatı hakkında 
başka bilgi edinilemedi. (1968). 

Bibi.: Ses Mecmuası 

. ERMAN FİLM -- Sinema filmi şirketle
rinden biri; 1948 de .«Erman Kardeşler» ad1 
altında Hurrem Erman tarafından Beyoğlun, 
Ğa Ha va Sokağında 7 numaralı binada kurul• 
muş ve ·1955 de Alyon Sokağında 11/4 numa
ralı binaya nakledilmişdir, daha sonra şaha$ 
bir müessese olmuş, adı «Erman Film» olaraJı. 
tescil edilmiş, bu isim de 1963 - 1964 arasın
da «Erman - Saner Film» şeklinde değiştiril
miş, 1964 de tekrar Erman Film'e çevrilmiş
dir. 

Aktüalite kordelalarla birlikde 1948 den 
1965 yılına kadar çeşidli isimleri altında mü
essese 65 film çevirmişdir. Başlıcaları oynayan 
artistlerin isimleri ile birlikde şunlardır: 



1948 
- Damga (Müessesenin ilk filmi) 

Sezer Sezin, Memduh ün 

1951 

- Tahir ile Zühre 
Iraklılarla müşterek 

·- Arzu ile Kanber 
Iraklılarla müşterek 

1961-1962 

- Sokakdan gelen kadın 
· Sevim Çağlayan, Ahmed Mekin 

. - Tatlı Günah 
Ayhan Işık, Belgin Doruk 

- Yavru Kuş 
Göks&l Arsoy, Muhterem Nur 

- Düğün Alayı 
Eşref Kolçak, B. Doruk 

· - Bir demet yasemin 
G. Arsoy, B. Doruk 

- Gol Kıralı Ca.fer 
Subhi Kaner, Serpil Gül, İsmail Dünbüllü 

1962 ~ 1963 

- Ayşecik ateş parçası 

Zeyneb Değirmencioğlu 

- Çifte nikah 
Ayhan Işık, Leyla Sayar, S. Gül 

'- Afilli Delikanlı 
İzzet Günay, S. Alışık, Gülsüm Kamu 

- Zorlu Damad 
A. Işık, Türkan Şoray 

- Küçükbeyin kısmeti 
A. Işık, T. Şoray 

- Aşkımın ilk baharı 
L. Sayar, Efkan Efekan 

- Cafer çocuk hırsızı 
Ş. Kaner, S. Gül, Cin Ali 

- Ayşecik canımın içi 
Z. Değirmencioğlu, A. Işık, T. Şoray 

1963-1964 

- Ayşecik çıtıpıtı kız 

Z. Değirmencioğlu ,Hülya Koçyiğit, S. Alışık 
-'-' Ayşecik fakir prenses 

Z. Değirmenoioğlu, Muhterem Nur, E. Efekan 
- Helal olsun Ali Abi 

. · A. Işık, S. Alışık 

:._ Şaşkin Baba 

A. Işık, H. Koçyiğit, Vahyi Öz, H. Kentmen 

- Acı Aşk 

T: Şoray, Ahmed Mekin, S. Alışık, E. Efekan 

- Şıpsevdi 

A. Işık, Ajda Pekkan, V. Öz 

- Bomba gibi kız 
Eşref Kolçak, Çolpan İlhan 

- Korkusuz Kabadayı 
E. Koçak, Ç. İlhan, Diler Saraç 

1964 -1965 

- Vurun Kahbeye 
H. Koçyiğit, A. Mekin 

- Öksüz Kız 
Z. Değfrmencioğlu, T. Şoray, Ediz Hun 

- Turist Ömer 
s. Alışık, V. Öz, Gülbin Eray 

- Şaka ile karışık 
S. Alışık, Filiz Akın, T. Şoray, İzzet Günay 

- Ayşecik Cimcime Hanım 
Z. Değirmencioğlu, S. Alışık, V. Öz 

- Bir İçim Su 
H. Koçyiğit, E. Hun,_ H. Kentmen 

-- Ayşecik Boş Beşik 

Z. Değirmencioğlu, Muzaffer Akgün, V. Öz 

- Nazar Değmez İnşallah 
İ. Günay, H. Koçyiğit, S. Alışık 

- Günahsız Kaatiller 
Tamer Yiğit, Semra Sar, Ekrem Bora · 

- Arslan Marka Nihad 
H. Koçyiğit, İ: Günay, H. Kentemen 

Hakkı GÖKTÜRK 

ERMENİ, ERMENİLER - F'etihden zamanı-. 
mıza kadar İstanbulda Türkiye tabiiyetindeki 
ermeni azınlığının bu büyük şehrin günlük ha
yatında ve tarihinde çok önemli bir yeri ·var
dır. 

Fetihden önce İstanbulda ermenilerin du
rumu hakkında berrak bilgirni.z yokdur. İstan
bul ermenileri Türk İstanbulda dikkate değer 
bir azınhk cemaati olmuşdur, bir kısmı Fatih 
devrinde Kırım'ın ilhakından ve bu yarımada
da Kefe'nin fethinden sonra oradan gelmişdir. 
Büyük bir kısmı da, çok daha sonra, XVI. asır 
sonları ile XVII. asrın ilk yarısında Anadolu
nun Celali isyanları ile en muzdarib · devirlerin
den biri;ni yaşarken Anadoludan hicret etmiş
dir. 

Ermenilerin İstanbulda kesif şekilde is
kan edildikleri bölge, şehrin Marmara kıyı-
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sında Kumkapusu semti ile yine aynı bölgede 
Kumkapusundan Yedikuleye kadar uzanan sa
ha bu arada bilhassa Yenikapu, Langa ve Sa
matya semtleri olmuşdur. Ermeni Patrikliği 

de Kumkapusunda yerleşmişdir. 
Surlar civarında Edirnekapusu içi, Haliç 

yalısında Balat Kapusu içi, Haliçin karşı ya
kasında Hasköy, Galata, Beyoğlu, Bogaziçin
de Ortaköy, Anadolu yakasında Üsküdar ve 
Kadıköyü de ermenilerin toplu olarak yerleş
dikleri bölgelerden olmuşdur. 

Eli zanaata gaayetle yatkın, iş üzerinde 
dikkatli ve sabırlı, milli hasletleri olarak ça
lışkan olan ermeniler İstanbulda bazı iş yol
larında asırlar boyunca adeta tek unsur ola
rak tanınmışlardır: Sırmakeşlik, kumaş işle

meciliği, kuyumculuk, kuyumcu kakmacılığı, 

bez yazmacılığı, bezzzalık, kazazlık, dülgerlik, 
nakkaşlık, hakka.klik gibi zanaatlar bilhassa 
uğraşdıkları iş sahaları olmuşdur. Devlet Sim
keşhanesi, Devlet Baruthanesi, Devlet Darb
hanesi asırlar boyunca ermeni ustaların ve er•
meni amelenin, işçinin elinde bulunmuşdur. 

Ermeni azınlığının ayak takımı da Türk 
konaklarında Ayvazlık, çarşı hamamlarında 
külhancılık, çarşı boylarında hammallık yap
mışlardır. 

Musikimize sazende, hanende ve bestekaı 
olarak hizmet etmiş ermeni asıllı sanatkar, ve 
bunların arasında hakikaten büyük değer ol
muş simalar pek çokdur. 

İstanbul ermenileri arasından değerli res
samlar yetişmişdir. Türk Tiyatrosu, ilk emek• 
leme devrinde ermeni tiyatroculara, sahne va
zılarına, aktör ve aktrislerine çok şeyler borc
ludur. İstanbulda «Tiyatro» adı ile türkce ilk 
tiyatro gazetesi bir ermeni vatandaş tarafın
dan çıkarılmışdır. 

İstanbulda ilk fotografcıların çoğu er
menidir. 

Türk matbaacılık gelişirken basın hakkak
leri ve ·ilk klişeciler ermeniler arasından yetiş
mişdir. 

· Tanzimatdan önce «Amira» unvanını ta
şıyan bazı kişizade ermeniler devlet hizmetle
rinde bulunmuşlardı, bu arada Düzyan'lar. 
Darbhanede, Dadyanlar Baruthanede, Balyan
lar Hassa Mimarlığında çalışmışlardı. Tanzi
ma ttan sonra bütün azınlıklar arasında İstan
bul ermenilerine yüksek tahsil imkanı sanğlan..: 

ISTANBUL 

dı, devlet hizmetinde çalışmış çok değerli er
meni tabibler yetişdi, bugünkü anlamda ilk İs
tanbul. eczanlerini açanlardan çoğu da ermeni 
oldu. Türk basınında ermeni imzaları başmakaa
leler altında görüldü. 

Bazı ermeni aydınları Meşrutiyet devrin
de Osmanlı Kabinelerine nazır olarak girdiler. 

İstanbul ermenilerinin tarihçesinde Gre
goriyen-Katolik ermeniler arasındaki mücadele, 
bizce bu ansiklopedinin konusu· dışında kalır. 

İstanbul ermenilerinin şerefli hatıraları 
arasında, Türkiye dışındaki komitecilerin tah
rikine kapılmış· bazı ermenilerin sebeb olduğu 
acı vak'alar da vardır ki biri «1895 Ermeni Pa
tırdısı Vak'ası», diğeri «1896 Banka Vak'ası», 
bir de İkinci Abdülhamid'e karşı hazırlanmış 
Yıldız Suikastı yahud Bomba Vak'asıdır. 

Nihayet bu İstanbul Ansiklopedisinin yazi 
ailesi arasında da aydın bir ermeni genci, Ke
vork Pamukciyan bu şehir kütüğüne pek kıy
metli maddeler varmiştir. Sebebi bizce meçhul, 
K. Painukciyan bir yıldan fazlacadır· ki bu yar
dımını kesmiş bulunmaktadır. Bu «Ermeni, Er
meniler» madesi de onun güvendiğimiz kalemi
ne emanet edilmiş bulunuyordu. · Bu icmal ile 
yetinildi; adını sevgi ile kaydi de bir vecibe bil
dik. 

ERMENİ D0LDER GOZELİ - Onseki
zinci asrın ikinci yarısında yaşamış ve güzel
liği ile şöhret bulmuş bir ermeni gencidir, adı 
bilinmiyor, devrin ünlü şairi Sünbülzade Veh
bi Efendi tarafından şu gazel ile övülmüşdür: 

Seyf ile hançer şehidi sanması,n eller beni 
Kesdi bir mu piresi kesmez iken hançer beni 

Bağladı zenciri zülf ile tutub gerdanemi 
Gezdirir destinde bir ejder gi'bi dilber beni-

. Çeşmeni cellad ile aklımı tirümir etınişilçen 
Koymadı divanelikde ruhleri ah~r beni 

Ben ölürsem aşıkın kimler olur cani senin 
Ölmeden öldürdü işte bu tefekkürler beni 

Sürmei kudret ile ~hkiil gözlerin el aman 
Taatı Hak'ka geilp et liitfıına ma7Jlııır beni 

Allah Allah sevmedim bu ine dek bir hobril 
Yoksa tuttu damenim(Jen bin peripeyker beni 
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'\'•ehbiya aşkı hakikat ademi olmak için 
Tornayi aşkı mecaca •çekdi bir dülger ~iıi 

Sevdim ey tersayi mezheb sevdim ey esmer seni 
Ko desin alem 'bana Vehbi sever bir Ermeni-

ERMENİ ESNAF 
0

CİVANLARI ·- Ka
lender meşreb şairler büyük şehirlerin esnaf 
civanları şanında «-Şehrengiz» adı verilen uzun 
manzumeler yazmışlar; XVI. asrın büyük şa
irlerinden Taşlıcalı Yahya Beyin bile bir «İs
tanbul Şehrengizh> vardır (B.: Şehrengiz). 

Bu manzumelerde güzel delikanlılar işleri ve 
isimleri ile övülmüşlerdir. Yazıldığı zamanı 

kesin olarak tesbit edemediğimiz şehrengiz 

yollu yaızlmış «Hubannamei Nev Eda» isimli 
bir risalede de İstanbulun esnaf civanları ano
nim olarak övülmüşlerdir, bunların arasında 

sekizi ermeni civanı olarak gösterilmişdir ki 
şunlardır : · 

Ayvaz: 
Kaareler içinde ermeni civan 
Bu şehre gönderen vilayeti Van 

Mülevves olurlar gaayetle · mülhem 
1 

Su sabun yoksulu ayak ile el 

Velakin söz yokdur göz ile kaşa 
Kemend olur zülfi siyahı başa 

Dökmeci: 
İstepan Karakin Ha~ilc ya Vahan 
Demirciye yamak dökmeci civan 

Cehennem ateşi pişinde uryan 
Anın hüsnüne de gel amma sen. yan 

K.apkaraymış ne gam ol şuhi çalak 
Bir hamam . akçesi ider pirü pak 

Dülger.: 
Ermeni güzeli dülger civanı 
Kara gümrah olur· hep ebruvam 

Aybı malum c_ümle • ttiz kıllanurlı;ı,r 
Çağın geçirmeden gelmeli ahbar 

Kumkapı Samatya Sulumanastır 
Kınalı. kuzuyken olur bir kat:ıx 

Kazaz: 

Merguule merguule kakülü ipek 
Kazanın civanı güzel olur pek; 

Karakin Karabet ya Agoı• Serkis: 
Uşşakımn gönül evinde celis: 

Ayağın öpdürse ne Iiitfu msarr. 
Peridir santnanuz o şiihi insan 

··Kuyumcu: 
Kuyumcu güzeli elmasparedir 
Uşşakın sinesi pare paredir 

Çeşmanı zümrüd hem leblebi yakut 
Görse anı tapar idi kavmi Liit 

Ermenidir sinesinde çelipa 
Dinden çıkar olan anınla, hempa 

-Nakkaş: 

Ermeni güzeli nakkaş civanı 
Bihzad kıl kalemle resmetmiş anı 

Va'di wslat ider çeşmi cadusu 
. Müşkin hattı anın aşkın kaam.iisu 

O yarin ayağı. u~şaka -ınihrab 

Gel kapan yüzün sür ey haneharab 

Simkeş :· 
Sim.keşin ham gümüş ol teni piki 
Kuınkapu Samatya Langadır -haki 

Sırına kakullüdür gaayet cilveli 
Haddeden geçmişdir o nazik beli ~-

·• 
Ermenidir şahım kıllanur tezden 
Atlas tefrik olmaz fersude bezden 

·. Zilci: 

Zilci güzelleri cümle ermeiıi 
Tez• kıllanur anın şol nazile teni 

A.ğuuşe bedr men al baron 'beyi 
O zillerin vursun sen çek hey heyi 

· K~an hattı gelse kokarlar bed bed 
Kapanur ahbara babı · muhabbet 

Fahri nONGELEN 

ERMENİ GAZETELERİ (ilk) - 1.860 
yılında İstaİıbulda yaymlanmakda olan ilk er

·. meni · gazeteleri -şunlardır •: 
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Mecıiıuai Havadis, ermeni harfi ile türkçe 
Münadii Erciyaş, ermeni harfi ile türkçe 

Masis; errrienice 
iv.ı:egô, ermenice 
$er, eri:Ilenice 
Tar, ermenice 
Evedaper, ermenicıe 

1960 da İstanbulda biri resmi (Takvimi 
Vekaayi), biri yan resmi (Ceridei Havadis). 
biri de şahsi teşebbüsle çıkan (Tercema.nı Ah
val) üç Türk gazete bulunur iken hepsi şahsi 
teşebbüs ile yayınlanan 7 ermeni gazetesinin 
bulunması dikkate değer. İstanbulun bu ilk er
meni gazetelerinin sahihlerinin isimleri ve ta
rihçeleri, hüviyetleri tesbit edilemedi. 
Bibl. : Tercemanı Ahval Gazetesi~ 

ERMENİ KiIJSELERİ - (B.·: Surp). 

ERMENİ MATBAA HAMMALLARI 
Matl;>aa baskı makinalannın el ile döndürül
düğü devirde matbaalarda bu işde kullanılan 

ameleye Matbaa Hammalı denilirdi; istisnasız 

hepsi iri yarı, güçlü ermeni gencleriydi, 1stan
bula Vandan, Bitlisden gelmiş bekar uşakla
rıydı; matbaalarda yatar kalkarlar, aynı za
manda gece bekciliği yaparlardı. Geçen asır 

sonları ile asrımız başinda lstanbulun en bü
yük gazetelerinden Sabah Ga.zetesinin sahibi 
Mihren Efendin in de gencliğinde matbaa haın
ınallığı yapdığı, ve hammallıkdan patronluğa 
yükseldiği söylenir. 

ERMENİ MATBAALARI (ilk) - İstan
bulda ilk ermeni matbaası ilk Türk· matbaa
sından en az yarım asır önce açılmış olacakdır. 
Ermeniler, 1698 de tahmin ederiz ki Venedik
den bir kitab basma tezgahı getirmişler, fakat 

· bu tezgah yeniçeriler tarafından tahrib edile
rek matbaa kurulamamış idi. Fakat dört sene 
gibi çok kısa bir zaman. sonra İstanbulda en 
az dört ermeni matbaasının bulunduğu vesika 
ile sabittir. 

Hicri 1113 (Miladi 1701 - 1702) tarihli 
bir· fermandaki kay de göre İstanbul da ikisi 
Galatada, biri Çakmakcılar Yokuşunda Valde 
Hanında, biri de Çenberlitaşda Vezir Hanında 
dört ermeni matbaası vardır. Fermanda bu 
matbaalarda ermeniler arasında katoliklik pro
pagandası için bir takıni dini kitablar basıl-

dığı ve· bu yüzden ermeniler arasına nifak so- -
kulduğu beyan edilmektedir. Bu işle meşgul 
Haçador adında bir rahib Sulumanastırda ka
toliklik propagandası yaparken yakalanmış, 

harb gemilerinde kürek çekmek üzere · Tersane 
Zındanına atılmışdır. Yine o tarihde, cemaa-. 
tini katolik propagandasına karşı koruyama
yan ermeni patriki Sahak da azledilmiş, hapse 
atılmışdır. 

Bu matbaalarda -taş baskısı, litoğrafya 

usulü ile çalışılmış, din kitabları, dua kitabla
rı basilmışdır. 

İstanbulda ermeni matbaacılığı gerek ki
tab, gerekse gazete baskısında daima. küçük 
müesseseler olarak kalmışdır. 

ERMENİ PATIRDILARI - Asırlar bo
yunca- kardeş yakınlığı ile yaşaya gelmiş türk
lerle ermeniler arasına, türkiye dışındaki er
menilerin arasından çıkmış haris komitacıla

rın tertip eseri olan iki vak'adır ki tarihimize; 
İstanbul halkı tarafından bir mana ifa.de eden 
«İhtilal» kelimesi yerine hakiki değeri olan is
tihfaf ile «Patırdı» diye isimlendirilerek geç
mişdir. Bu vak'alar üzerine aşağıdaki satırla
rı İsmail Hami Danişmend'in «İzahlı Osman
lı Tarihi. Keonolojisi» isimli eserinden .nakledi
yoruz: 

«Dilini, dinini, mezhebini ve milliyetini Türk 
adaletinin bahşettiği imtiyazlar sayesinde mu
hafaza eden, Türk ordusunun müdafaa ettiği 
topraklarda asırlarca her türlü emniyet ve ma
suniyet imkanları içinde ticaret ve ziraat ile 
meşgul olan, ve nihayet devlet hizmetlerine de 
girip vezirlik ve nazırlık rütbe ve makamları
na kadar yükseimiş · siyaset ve idare adamları 
yetişdiren Ermeni unsurunun dokuz asırlık 

muhafızi olan Türk Milletinden altı vilayet is
temesi, bilhassa Ayastefanos -ve Berlin mua
hedelerinden itibaren başlamış bir garibedir: 
Osmanlı menbalarında « Vilayatı Sitte» denilen 
bu altı Anadolu vilayeti eski idare teşkilatı

mızdaki Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbekir, 
Elazığ, Harput ve Sivas vilayetleridir. Bu sa.
ha, şimdiki idare teşkilatımızda Erzurum, Er
zincan, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Siird, 
Diyarbekir, Mardin, Elazığ, Malatya, Bingöl, 
Sivas Amasya ve Tokat vilayetleri ile Giresun 
vilayetinin ceııubundaki Şebinkarahisar hava
lisinden mürekkebdir, bu haritaya göre eski 
Vila.yatı Sitte, Altı Vilayet •şimdi onaltıbuçuk 
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vilayet demekdir. Bütün bu Şarki Anadolu ile 
Orta Anadolunun bir kısmından mürekkeb olan 
bu geniş saha Anadolunun üçde birinden fazla 
ve takriben yarısına yakındır. 

«Sultan Hamid Almanya sefirine : 
- Ermeniler· hiç bir yerde ekseriyet de

~ildir L. Vilayat-ı Sittede ermeni unsuru en kü
çük azınlık halindedir!.. demişdi. 

«Fakat Avrupalıların oralarda himayeye 
yeltenebileceği tek hıristiyan unsur Ermeni
lerdi. İşte bundan dolayı 1878. Ayastefanos 
muahedesinin 16. maddesi ve Berlin Muahe
desinin de .61, maddesinde Osmanlı Devleti Er• 
meni unsurunun bulunduğu Vilayat-ı Sittede, 
ıslahat yapmakla mükellef tutulmuşdu. Avru
pa devletl~ri nazarında Türkiyede ıslahat de
mek, herhangi bir hıristiyan unsurunun muh
tariyetini temin edecek müesseseler ile imti
yazlar demekdir. 

«Vilayatı Sitte, 
nun temel taşı, Türk 
sıdır. 

Osmanlı İmparatorluğu
ana yurdunun öz parça-

«Ayastefanosda bir ermeni davası· benim
semiş olan Rusyanın siyasetinde, Berlinde mü
hi~ bir değişiklik oldu. Rusyanın eseri olan 
Rumanya ve Bulgaristan Rusyadan hemen yüz 
çevirmişlerdi. Şa:rkda da bir Ermenistan ya
ratmayı Rusya için tehlikeli görmeye. başla
mışlardı. Rus . hariciyesi bunu açıkca · ifade et
mişdi. Berlinde ermeni davasını İngiltere be
nimsedi. 

«Zaten o sırada Ruslar Kafkasyayı rus
laştırma siyasetinin en şiddetli safhasına :gir• 
mişlerdi. Cenubi Kafkasyada Anadoludaki er
menilerden fazla ermeni vardı .. Rusların · hedefi 
oradaki ermeni kilisesini, ermeni dilini -ve kül
türünü yıkmakdı. 

«Berlin muahede.sinden sonra bu siyasi ge
lişmeleri dikkatle takib eden İkinci Sultan Ab
dülhamid o muahedenin 6L maddesindeki ıs

lahat meselesini kağıd üstünde bırakacak bir 
yol takib etti. 

«Rusyada yetişmiş ve hatta bir çoğu rus 
ordu,sunda hizmet etmiş ermeni milliyetçileri, 
Türklere olduğu kadar ruslara- da düşman .ke
silmişlerdi. Rusyadan Kafkasyada toprak ko
parmak imkansız olduğu . için gözlerini· Doğu 
Anadoluya dikmişler, gaayelerine tilaşmak için 
de İngiliz siyasetinden ·meded •ummaya başla
mışlardı. Rusya ermen,ilerhıin kurduğu ilk ih
tilal !)Cağı tsviçrede kurulan Jiınçak = Çan. se-

si Komitasıdır. Altı Vilayet muhtariyetini ta"' 
hakkuk ettirmeyi gaaye edindiler. Devletler 
arasındaki siyasi anlaşmazlıklardan . dolayı; 

gaayelerinin tahakkuku için Anadoluda ihtilal
ler hazırladılar, tedhiş hareketleri He hem Os
manlı Devletini· yoracaklar, hem de hükume
ti ermeni isteklerinin kabulüne mecbur bıra

kacaklardı. Devletinden . hiç isteği olmayan 
Türkiye ermenilerini, anarşist Rusya ermeni
leri böyle bir hayal.:,_yolunda teşvike başladı
lar ve pek çok masum erm epiyi de · o dalalet 
yoluna sürüklediler. · 

«1890 da. Hınçak'Iardan ayrılan bir grup 
Troşak . = Bayrak Komitasını kurdu. Bu ko
mita daha sonra Taşnakzutyun = · Birlik, İt.ti"' 
hatlı, adını aldı, ve sahih olmadıkları bir hak
kı elde _etme ·(kapama, aparma) · hayali ile 
kandırdıkları ve· hakikatte Anadolunun her ·ta
rafında önemsiz bir azınlık teşkil eden ermeni 
unsuruna -İstanbul, Erzurum, Zeytin, Sa.sun, 
'l'rabzon, Amasya, Merzifon, Tokat, Sivas, Di
yarıbekir, Van, Muş, Urfa isyanlarını çıkart
tılar. 

«Gizli faaliyeti dikkat ve hassasiyetle ta
kib eden· İkinci Sultan Abdülhamid de hazır
lıklı· bulundu,_ Erzincanda 4. Ordu emrinde Ha
midiye Alayları adı ile Kürd aşiretlerinden bir 
askeri tenkil teşkilatı kurdurdu. İsyanların en 
mühimmi 1894 -de Siirdin: Sa.sun kazasında ol~ 
du ki o tarihde o kazada 15 bin müslümana 
karşı 12' bin ermeni mevcuddu. 

«Komitacı anarşist ermeni_ler ·isyan tenkil
lerini A vrupada kopardıkları yaygaralarla 
Türk Mezalimi şeklinde aksettirdiler. İkinci 
Abdülhamidin bu büyük tezvi:r ve mel.ılnft.ne 

h:areketler karşısındaki celadeti' ve . bu yoldaki 
kesin kararını hissettirmesi bir Avrupa dev
letleri müdahalesini önledi. Bunun anarşist er
meniler İstanbul ihtilalini hazırladılar ve bu 
yolda. İstanbul ermeni Patriki İzmirliyaıiı. ··c1.a 
alet olarak kullandılar. 

«30 Eylül 1895 pazartesi günii; üç gün sü
recek olan ve İstanbul halkının pek hoş· tabirj 
ile Ermeni Patırdısı · denilen vak'a başladı. 

«Pazartesi günü sabahı gün ·· doğmadan 
önce Kadırga Limanı: ile Kumkapuda.İd erme
ni patrikhanesinden hareket eden müsellah 

. bir ermeni .· kalabalığı gılya islahat temennisi 
için Babıaliye doğru yola çıktı. Artı Vilyaet' -

•· bi, bir umumi • valilik olmasını ve bu · valilik için 
· de mali .,mühtariyet istiyorlar· idi,· Hamidiye. a-. 
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iaylan dağıt_ılacak, ora halkı lÇın konulan si
lah taşıma yasağı kaldırılacakdı. Bu ham ha
yal' ile ayaklandırılan gaafU İstanbul _ ermeni
leri Kadırga~ Kumkapudan Suıtanahmed Mey
rl:anına, oradan Sultanmahmud Türbesine ka- · 
dar geldiler, oradan da l3ibıaliye inmek ister
ken İran Sef arefüan~si _önünde yolları jandar
ma tarafından kesildi. Ermeniler jandarmaya 
karşı silah kullanınca bir müsademe oldu ve 
50 kadar erme~i telef oldu. Servet Efendi a
dmda da bir korniŞ.er şehid __ oldu. _Patrik İzınir
liyan'a şiddetli bir emirname gönderildi ve a- -
yaklanmanın elebaşılarından ç<;ığu tevkif edil
di. İstanbul halkı da, bil_hassa medrese tale
leri ve esnaf tabakası ermeniıere karşı hare
kete geçdi. I{anlı ç~rpışmalıır, bilhassa gece
leri şiddetlenerek üç gün üç gece .sürdü. Per
şenbe sabahı şe;hrin asayişi iade edilmiş oldu. 
Komiteci ermenilerle onların aleti İzmirliyan'
ın umduğu A,vrupa deyletleri mü<lahalesi ol
madı, İngiltere, ·Fransa ye ~usya Babı.aliye 
müşterek bir protesto notası verdiler, ve -ikin
ci Sultan Abdülhamid bu notaya ehemmiyet 
vermedi l{omitacı ermeniler bunun üzerine bu 
birincisinden daha ç-a~il:> . -ve mecnunane ikinci 
patırdıyı hazırladılar ki tarihimizde Bomba 
Vak'ası diye anİlır. Vak'an~ erte~i günü neş
redilen resmi tebliide şöyle .d~rı.iliyor: «26 a
ğustos 1896 ç~_rşanba giµıü, bir takım eşhası 
mel'anet ihtisas guya ll,Stalık edere.k iş baha
nesi ile birer ik!şer ÜBmE!,nlı :S.a.nka,,ıuna girmiş- , 
ler ve birden bir arbede _çılc~~lnl,şıardır: Bir
denbire silah atmaya başlay~ bu yaygaracı 
serseriler ermeni metalil:>i derhal kab.ul edil~ 
me9:i.gi takdirdı:ı ellerindeki lx>mbalarla banka
yı berhava edecek~erini l:!Öyliyerek · l,iııq;yı i§~ 
gaaJe ve _ memµrları es!r etmeye l[~lkışmışlar~ 
sa da, hükumet böyle bir teşebbüs ihtimalini 
daha evvelden haber ttlmış ~l~~ğu için o ci
var<I.a hazır bulundurduğu asker, pplis ve jan
darma kuvvetlerini derhal şe:ıyı,t eqere~ işi bas
tırmış, asUerin çoğu yakalanıp tevkif edilmiş, 
B~bıa.liyi berhava· etmek ü~ere Q ~rafa sal
dıran güruh da tenkil olunmuş, şehrin her ta
rafına ~evri:yeler çıJ:ı:anlmış, h~tj~_den gelen 
vak'a n:ıürettibleri Fransız ve Rus sefiretleri
nin himaye ve delaleti ile ve bir -f~ı:ı.nsız vapu
ru ile derhal kaçmış, bazı lrnmitacılar intihar 
etmişlerdir. · - · 

«Fakat bir tarafdan da ehali arasında şid
detli müsademeler başlamışdır. Bilhassa er-

menilerin vazife -gören askere taarruz etmesi, 
sadnazama kurşun atılması, ve ermeni evle
rinin pencereleri ile balkonlarından asker ile 
ehali üzerine bombalar ve kurşunlar yağdırıl
ması, artık halkı zaptedilmez bir ha.le getir
miş, milli ve .dini hisler pek tabii olarak alev
lenmiş, bütün halk tabakaları ve bilhassa ham
mallar ellerine geçirdikleri bıçaklar ve sopalar 
ile er~enileri tedib etmiş, bu kanlı _ mücadele 
Boğa~çinin birçok yerler.ine de sirayet etmiş, 
ye ne:t;-lce olarak A vrupadaki rus ermenilerinin 
terttp ,ettikleri facia birçok İstanbul ermenisi- -
nin .hayatına mal olmuşdur. Hatta maktullerin 
yüJ:ı: araQaları ile taşındığından bahsedilir. Ta
bii . mµslümanlardan da ölenler ve yaralananlar 
az .değildir. 

«Bu işde hiç bir zulüm mevzuibahis de
ğiıdk: Avrupalıların teşvik ve himayesi ile 
gelmiş bir takim serseri kom~tacıların çıkardı
ğı J~anlı bir vak'a pek tabii ve meşru olarak 
tenle~! edilmişdir. Dünyada böyle hareket et
meyecek hiç bir devlet yokdur. 

«iju vaziyet üzerine İngiltere tekrar faali
yete geçip ltusya ile Fransayı peşine takarak 
BŞ.bıalicien Viliyat-ı Sitte muh~riyetini te' -
nıin edecek ışlahat istemeye kalkışmış, nota
lar teati edilmiş, Sultan Hamid de o cihete yak~ 
lıı,şına,yarak bir affı umumi _ ilanı ile yetinmiş 
ve devletlerin a_rasındaki anlaşmazlıklardan 
istifad.~g.e kusur etmemişdir. 

«Mlhud ihtilalci patrik İzmirliyan bu Ban
ka va~'as} ti.zerine azledilip Kudüs'e def edil
mişd(r ... » 

İstanbul Ansiklopedisi burada İkinci ·siiı.:. 
t~n Abdi.Uhamidi rahmetle yad eder (B. Ab-_ 
diiJhamid II, cild 1, sayfa 94; Hamidiye Camii 
Suikasdı). 

~Jtl\lENİ PATR1KHANESt - (B. Kum
kapu Ermeni Patrikhanesi) 

_:ERMEVDANI SOKA(U - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Taksimin Hacıahmed e
fendi Mahallesi sokaklarından; Sabancı Soka
ğı ile Ateşböccği Sokağı arasında uzanır, Dev 
Süleyman Sokağı ile dört yol ağzı yaparak ke
şişir, 1934 B.Ş.R. Pafta 19/182); yerine gidi-
1\p bu satırların yazıldığı sıradaki durumu tes-

. bit edilemedi. (1968). 
JGB!iAB (Ege) - Tiyatro aktörü, reji:. 

sör; İstanbulda doğdu, tiyatroya karşı ilgisi 
çocuk iken başladı, amatör topluluklar -kur
du, Qalatasarayı Lisesinde okurken birçok o-
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yunda oynadı, Özel Kadıköy Tiyatrosunda 
«Konserve Asker»i sahneye koydu ve aynı pi
yesde oynadı, Fransaya giderek tiyatro tahsi
li yapdı, Genar Tiyatrosunda «Hizmetciler»i 
sahneye koydu. Hayatı hakkında başka bilgi 
edinilemedi. 

Bibi.: Ses Mecmuası, 1967. 

EROĞLU (Veli) - 1966 yılında Topha
nede kaldırım kabadayısı fidesi onüç yaşında 
bir oğlan; Kabadayının binbir çeşidini yetiştir
miş, görmüş olan İstanbulda yaş küçüklüğü ile 
rekor kırmış bir çocuk; Tophanenin hezele 
hayta güruhu arasında «E:ara Veli» yahud 
«Külhanbey Veli» diye tanınmış ve aslı Sivas
lı olan bu çocuk, elbet ki uygunsuz takımının 
kanadı altında yetişmiş; yüzünün ismet ve if
fet nikabı yırtılarak yaşından ve vücud- yapı

sından umulmayacak cür'etle semtinin turfan• 
da şöhretlerinden olmuşdur; Yüksekkaldınm
daki genel evler civarında elinde 24 santimlik 
bir bıçakla kabadayı - haraccı taslakcılığı ya-

-parken yakalanmış, zabıtaca - tescil edildikden 
on gün sonra da· 34 yaşındaki. bir tombalacıyı 
çakı ile kalçasından wrarak yaralamışdır; 

vak'aya «Bu semtde kimin fazla sözü• geçer» 
çekişmesi sebeb olmuş, Külhanbeyi Kara Veli, 
yaşına boyuna bakmayarak: «Heeeyt!. .. geli
yorum .. kolla -kendini!..» diye bir nara atıp 
koca adamı wrup yere devirınişdir ( ekim --
1966) 

Burhanettin OLKER 

EROOLU SOKAĞI - Fatih ilçesinin Ka
ragümrük bucağının Hatice Sultan Mahallesi 
sokaklarından; Hacı Muhiddin Camii Sokağı 
ile Fevzi Paşa Caddesi arasındadır (1934 Be
lediye Şehir Rehberi; Pafta 7 /88). Fevzi Paşa 
Caddesi tarafından gelindiğine göre bir araba 
geçecek genişlikde bir kısmı aı;falt döşenmiş 

iken bozulmuş, bir kısmı kabataş döşeli iken 
toprak yol olmuş bakımsız bir sokakdır. Telle 
çevrilmiş bir arsa gerisinde Mihrimah Sultan 
(Edirnekapusu) Camii görülür. Sokak üzerin
de de metruk, harab Mihrimah Sultan (Edir
nekapusu) hamamı vardır (B.: Edirnekapusu 
Camii, cild 9, Sayfa 4925 Edirnekapusu Hama
mı, cild 9, Sayfa 4929). Hacı Muhiddin Camii 
Sokağı ile olan kavşağı köşesinde bir odun de
pusu vardır (aralık 1966) 

Hakkı GÖKTGRK 

EROİN - (B.: Heroin). 

EROL ( CeliUeddin) - «Gemi İnşaat Yük
sek Mühendisi; 1920 de Ankarada doğdu, ba
ba:sının adı Hamdi, 'annesinin adı Nefisedir; 
Kabataş Lisesinde okudu (1938}, Glascow Ü
niversitesini bitirdi (1944); İstinye Tersanesi 
t1947 -193-) ve Haliç Tersinesi (1953 - 1954) 
planlama - dairesi müdürlüğü, Denizcilik Ban
kası müşavirliği (1954-1956)- yapdı; 1956 da 
tekrar Haliç Tersanesine geçdi; yabancı tez
gahlara sipariş edilen gemilerimizin inşa -mu
riloblığında bulundu, bu münasebetle Japon
yaya gitti.» (Kim -Kimdir Ansiklopedisi). 

EROL (Safiye) - Muharrir ve felsefe mu
allimi; Cumhuriyet devrinin ilk yıllarında Türk 
kadınlığının kalkınması yolunda ön saflarda 
çalışmış· bir sima.dır; ilk şapka giyen hanımla
nmizdandır; milli bayramlarda, inkıliblann 
senei devriyelerinde nutukları, konferansları 

ve rady-o konuşmaları ile tanınmışdır. Hal ter
cemesi- elde edilemedL 1964 de vefat etti. 

EROL (Tekbacakh) - 1966 eylülünde 
Spor-Totoda 13- tutturarak 26000 lira kazanan 
bir dilenci; o -- tarihde 35 yaşlarında bulunan 
Erol aslen İzmirli olup yıllardan beri Eyyub 
Camii avlusunda dilencilik yapmakda idi; o
kuma yazma bilmediği için Spor-Toto kupo
nunu ilkokul -öğrencisi bir çocuğa ·doldurtmuş, 
parasını aldıkdan -sonra bu -çocuğu bularak 500 
lira bahşiş vermek cömerdliğini göstermişdi:ı;; 
parasının -büyük kısmını bankaya yatırdıkdan 
sonra o gün ilk işlerjnden biri bir hanımı evi
ne götürerek sabaha kadar eğlenmek olmuş, 
ve eğlencesini de·: «Esaslı bir gaco buldum, 
felek den bir gece çaldım~ :verdiğim 200 papel 
helal olsun» diye anlatriuşdır; toplu parası ile 
ne yap_acağı -sorulduğu zaman da: «İki sene 
evvel Eyyubda bir arsa satın almışdım, oraya 
bir ev yaptırmayı düşünüyorum» demişdir. 

(B.: Dilenci, cild 8, sayfa 4572). 
EROZAN-· (Celal Salıir) - Edebiyatı Ce

dide şairlerinden, aşağıdaki hal tercemesi de
ğerli edebıyat · muallimlerinden -Mustafa Nihad 
özön"Üri tam yetki sahibi kaleminden çıkmış
dır: 

«29 Eylül 1883 de İstanb'ulda doğmuşdur. 
Babası Podgoriçeli İsmail Hakkı Paşa; annesi 
de, 1908 d-eri sonra birkaç piyes yazmış olan 
Fehime Nüzhet Hakkı Hariıtndır. Nümunei Te
rakki Özel Okulu ile Davutpaşa Rüştiyesinde 
ve Vefa !da.sisinde okudu. Hukuka kaydolun
muş ve iki sene devam etmiŞSe de tamamla-
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ı;,amıştır. Erken !;ağda manzumeler · yazmıya. , beraber bazı yeni tertip manzumeler de yazı
bunları bazı dergilerde hastırmıya. · haşladı. yordu. «Buhran», «Beyaz Gölgel~r» ve «Siyah 
Gündelik Sabah gazetesine de bir iki , küçük Kitap» adiyle inanzuriıelerini toplayıp 1909 -
hikaye yazdı. Mehmed Rauf ve Halid Ziya U~ 1912 arasında üç cilt olarak çıkardı. Bunlar 
şaklıgil ile tanışması üzerine, o sıralarda· Fa- hep ilk yazıları çeşidinden · nazım ve nesirler
ik Ali Ozans<;>y'un kullandığı «Zahir» adına dir. Öteki · yoldaki yazılarını toplamamıştır. 
benzeterek kendi de «Sahir» adını aldı ve 1899 İlk Cihan Savaşı sonlarında ticaretle uğraştı; 
soniarına · doğru Serveti Fünun . dergisin.de Mütareke zamanında milli harekete İstanbul'
inanzumeler yayinlamaya başladı. Bu suretle da • yardiı:;rtda bulunanlar arasında idi, bir ta
Edebiyatı Cedide topluluğunun en genç şairi ia:ftan da gençierle birlikte onların . yazılarını 
oldu: Manzumelerinin geriel konusu aşk ve ka- yayınlamak isteğiyle «Birinci, İkinci...» diye 
dındı. <<Kadınlar olmasa öksüz kalırdı eş'anriı» ·numara ·ne çıka.n «Kitapları» yayınlıyordu. 

mısraı bır kitabının ilk sözleri arasındadır. 1919 yılında Hakkı Naşir müstear adiyle ts
«Feminist şair>>, «şair-i nisai» sözleri . onu hem tanbul İçin Mebus Namzetlerim» isimli man
karakterleştirmek, hem kendisiyle alay etmek zum: · küçük bir kitap da çıkardı. , 
·için ktillaı:iılı'r tabirler olmti~tur. 1908 deli son- · «Edebiyat-ı Cedidenin en genç üyesi ol
raki serbestlik zamanında ·. bazı dergilerin çı- duğu gibi, bütün ömrünce gençlik işleri ve· ye
karılmasına. yardımda bulundu, kendi de der- , niliklerle beraber bulundu, yakından ilgilendi, 
gi çıkarma_ işine girişti, bu arada • bazı manzu• hemen her yeİıi teşekküle yardım etmeyi bir iş 
meler de yazdı. «Fecr-i Ati». adlı ·edebi 0 en-cü- '. -edindi. Türk Ocaklannın 1932 · de ilgasına ka-

.. men toplantısının reisliğini yaptı; : ·· ·Musavver · · dar bu ·sahada · da daima faal bir rol -oynadı; 
Muhit dergisinfo yazı işleriyle uğraştı, Demet ·. bütün bu ·hareketlerinde kendisini ihmal etmiş 
adiyle bir kadın dergisi çıkardı. 1910 da Sela- · bir durumda kaldı. Büyük Millet Meclisinin 
nik'te Ziya Gökalp kılavuzluğu . ile başlıyan üçüncü · toplantı dönemi sonlarında Zonguldak 
« Yeni lisan»-hareketleriyle ilgilendi; bir· iki yıl Milletvekili oldu. Bu sıralarda yeni Türk al
sonra Türkçülük hareketi organları olan Türk . fa besinin tesbiti için kurulan heyete alındı; 

Derneği ve Türk Yurdu dergilerine yazılar daha sonra Türk Dili Tetkik Cemiyeti (Türk 
yazdı; bir ara Türk yurdunun idaresine de bak- Dil Kurı.ünu)· ne girdi ve edebi dilde konuşu-
b. Bu arada kendi yazılarında da bazi değişik- lan . canlı Türkçenin ve İstanbul şivesinin h~-,_ 
likler gösteriyor;: eski edasını ·bırakmamakla kim olması tezini müdafaa etti. (16 Kasım 1935 

Celil Sahir Erazan 
(Resim: Yaşar Ekinci) 

_._ de Kadıköyünde . vefat etti, 18 kasım günü bir 
şair ve .mebusun şanına layık törenle Bakırköy 
Mezarlığına defnedildi)» (M. Nihad Özön, Ay~ 
hk . Ansiklopedi). 

ERSEK (Siyi.mi) - 'fib doktoru,. opera
tör; bilhassa göğüs-kalb ·cerrahisinde çağımı
zın büyült hekiıni; 1920 de Uşakda doğdu, yüz

.. başı Arif Beyin oğludur, annesin4I adı Fepi
. me ~an_ımdır, 'tlk ve :orta tahsilini 1zmir'de 
. yapdı; İstaı:ıbul Lisesinde okudu ve 1938 de 

diploma alarak İstanhql Tıb Fakültesine gir
di. 1942-_1944 yıllirmda İstanbul Tıb Fakül
tesinin Anatomi Enstitüsünde ücretli yar
dııncı aslstanlık yapdı; 1944 yılında Tıb Fa
küİtesinden qiplom~ aldı ve Anatomi Enstitü
sü asistanlığına tayin edildi ve az sonra 1. 
Cıerrahi Kliniği asistanlığına ·nakledildi; 194 7 
de ayni kliniğin baş asistanı ve az sonra genel 
cerrahi uzmanı oldu; 1948 eylülünde İngiliz 
Kültür heyetinden temin edilen burs ile İngil
tereye gitti, altı aydan fazla kalarak (mart 
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1949) ·anestezi ve gogus cerrahisi üzerindeki 
bilgi ve görgüsünü arttırmak üzere hastaha
nelerde çalışdı. Yurda döndüğünde askere ça.
ğırıldı, askerliğini yedek subay olarak Gölcük 
Hastahanesi Cerrahi Servisinde yapdı (kasım 

1949 - eylül 1950). 
1950 de Teşvikiye Sağlık Evinde, Türki

yede ilk defa olarak veremli bir sol akciğer 
ameliyatı yapdı. 

Operatör Siyimi Ersek 
(Resim: Yaşar Ekinci) 

1951 de Heybeliada Sanatoryomunda mü
tehassıs muavin olarak tayin edildi; 1953 a
ğustosunda aynı sanatoryomun cerrahi müte
hassıslığına terfi etti. 1956 şubatında ek gö
rev olarak Uludağ Sanatoryomu Başhekimliği 
ile operatörlüğüne tayin edildi. 1957 de yine ek 
vazife olarak Süreyyapaşa Sanatoryomu gö
ğüs cerrahisi servisi direktörlüğüne tayin edil
di. 1961 de Heybeliada Sanatoryomu· operatör
lüğünden Haydarpaşa Göğüs Ha:stalıklan Has
tahanesi operatörlüğüne nakledildi; aynı . yıl 
içinde İstanbulda göğüs cerrahisinin merkezi 
haline getirilen ~u hastahanenin başhekimliği
ne tayin edildi; yine o yıl, Uludağ Sanatoryo
mundaki baş hekimliği, ilmi ve idari müşavir
liğe tebdil edildi.. 

1961 kasımında İstanbul Tıb Fakültesinin 
Genel Cerrahi Doçentliği unvanını kazandı, 
1964 de göğüs cerrahisi . ihtisas diploması al
dı; 1965 şubatında Süreyyapaşa Sariatoryomu 
göğüs cerrahisi servisi direktörlüğünden istifa 
etti. · 

1948, 1953, 1956, 1959 da İngiltere, Fran-

sa, Almanyada, 1959 da İsveç; 1960 da Rusya 
ve Hollandada mesleki tedkik gezileri yapdı. 

1960 yılına kadar yapdığı akciğer ameli
yatları üçbine yakındır. Milletlerarası cerrahi 
ve Tüberküloz Cemiyetlerinin, bu arada «Uni
on İnternational contre La Tuberculose» Ce
miyetinin üyesidir. İngilizce ve Fransızca bilir. 
Fransızca, İngilizce ve Almanca mesleki ya
yınlan vardır. 

Siya.mi Ersek 1966 senesi nisan a.yında 34 
yaşında bulunan Güner Dikmen adında evli bir 
kadına 5,5 saat süren bir kalb ameliyatı yap
mış ve ameliyat büyük başarı ile sona ermişdir. 
Bu ameliyatda hastanın kalbine 13.500 lira de
ğerinde· 3 plastik kapak takılmışdır ki bu ko
nuda yalnız Türkiyede değil, A vrupa_da yapıl

mış ilk ameliyatdır. Böyle bir ameliyatın Ame
rikadaki ücreti 250.000 lira iken Siya.mi Ersek 
ameliyatını meslek aşkına, insanlık hizmetine 
yapmışdır. 

Devlet Demir Yolları İdaresinde bir me-, 

mur zevcesi ve 11 yaşında bir oğul sahibi olan 
ümidsizlikle intiharı bile düşünmüş ölüme mah
kum genç hasta kadını 45 gün sonra sihhat 
içinde evine yollarken: «Bu kapaklar 60 yıl 

garantili» demişdir. 
Bu satırların yazıldığı sırada Türkiyede 

ikinci kalb nakli ameliyatını yapmış bulunu
yordu (B.: Kalb Nakli Ameliyatı) Kasım 1968. 

ERSİN (Mustafa Nazmi) - Bir muhasib 

Mustafa Nazmi Ersin 
(Resim: Yaşar Ekinci) 
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ve son divan şairlerinden; 1878 de İstanbulda 
doğdu, tüccardan Hacı Şakir Efendi adında bir 
zatin oğludur; iyi bir hususi tahsil görmüş ve 
Mektebi Küttabda okumuşdur; pek genç ya
şında Harbiye Nezareti kalemine intisab et
miş ve bütün memuriyet hayatı orada geçmiş
dir; muhasebat müdürlüğünde, levazım daire
si müdürlğnde bulunmuş, Birinci Cihan Har
binde 3. Ordu Menzıl Müfettişliği muhasebe
ciliği yapmışdır. Emekliye ayrıldıkdan sonra 
da uzunca bir müddet Dari.işşefaka Lisesinde 
muhasebecilik _ yapmışdır; 1942 de vefat et
mişdir. 

Arabca ve farscayı ana dili gibi -bilirdi; şi

irleri Malumat Mecmuasında yayınlanmışdır, 

müretteb divanı var mıdır bilmiyoruz. Bilhas
sa tarih yazmada hüner sahibi idi; aşağida 
tarih manzumesi Göztepe Camii için y~zılmış
d~: -

Hayre mail ınuttald bir sahibi cftdü . seha 
Himmetiyle eyledi Allah içün ke.ııbi ala , 

Sahaf imkane koydu böyle ali caınii 

Gıbta · eylerse sezadır sa,'yine ehli gina 

. . Göztepe sükkanı çokdan müftekirdi camie 
. . . .. ~-
Şimdi geJ.sin duı_'Sllll ıı.rtık cemaat- essala 

Hayr ile 'banisini .,tA> h'a.ş~edek yad eylerim 
Eyledikce bes ~iıki.tiJ~', ~lıli - din farzı eda . : ,. ~;_/ : ·--. ,,.. . ' .. ._ : ;_: ·-: 

' -.-

Söyledi tarihi ce:irh~rda,r.inı Nazmi amn 
Beyti atide idµb'ihlas

0

ile be~: ~e dua 

«Sa'yini mezkur ide ı»evla Mebmed Halis'in 
Mevkiinde bu :mualla caınfr- ~Jiı bina» 

1317 · (Rebiüle:vvel) = (M. 1899) 

Erenköy Güneş Koleji kurucusu Nezahet 
Ege ile kadın yazarlarq.an Mefharet Ersin bu 
zatin kızlarıdır-. ' 

ER~iPER -(Ali Fuad) --.--. -1~1 yılında 
hırsızlık sµçundan yakalanarak : .tstaıil;ıul İkin
ci Ağır Ceza Mahkerne_~inc~ seki~ yıl ağır hap
se mahkum olmuş bir ş8,hısdır; hükümden son
ra Sultanahmed Ceza.evinden bir temyiz layi-

Müdürlüğünde falakaya çekildiği için suçu 
yüklenmiş bulunduğunu» ileri -sürerek layiha
sının başına kendisine atılan falaka dayağinın 
bir _ de krokisini çizinişdir. Böyle krokili (re• 
simli) temyiz layihası Türkiye Adliyesinde ilk 
defa görülmüşdür. Bu kroki-resimli layihanın 
bir fotokopisini neşreden Hürriyet Gazetesi 

_ ayrıca şu satırları yazmaktadır: _ 
«Krokide, falal,{aya · çeklidiği yeri ve fala

kaya yatırılışı11ı bfr "şema ile gösteren mah
kum, layihasına. -«Ailah - rızası için, iyice ted
kik ediniz» ş~kliİıde başlamış v~ eski bir mec
muadan kestiği 15 yıl nahak yere hapis yatan 
bir Amerikalının hikayesini de eklemiştir. Ha
len Sultanahmet Cezaevinde bulunan mahkum, 
layihasında ma_cerasını Amerikalının hayat hi
kayesine benzet~rek, masum olduğu halde, su
çu, neden yüklendiğini anlatmakta ve altı par
şömen dolusu layihayı şöyle bitirmektedir: 
«Ben, krokide işaret . ettiğim falakanın, tuzlu 
su kovasıpin ve kızılcık değneklerinin kurbanı 
oldum. Bent' Adaletin, kadife elleri· k,;urtiı.racak-
tır.» 

«Ali Fu9ıi:l . t,rsiper'in , · dört ayrı yerden 
pardesü, mantoı pikap gibi, eşyalar çaldıği tes
bit edilmiş ve duruşmada, polis tarafından_ a
leyhinde birçok deliller gösterilmiştir. Bu delil
leri reddeden Ersiper, suçu, dayak yüzünden 

hası yazıp göndermiş, bu layihada «Emniyet 
Ali Fuad Ersiper 

(Resim: Yaşar Ekinci) 
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kabullendiğini bildirmiştir.» (Hürriyet Gazete
si, 1962) 

Ali Fuad Ersiper hakkında temyiz kara
rı öğrenilemedi. Layihasındaki kroki-resim 
kendisi tarafından çizilmiş ise hırsızlıkdan se
kiz yıl ağır hapse mahkum olmuş Ali Fuad Er
siperin şahsında bir sanatkar heder olmuşdur 
denilebilir .. 

Burhaneddin OLKER 
·, 

ERSOY (Ali Ulvi) - Çağdaş değerli bir 
karikatürist; 1924 de İstanbulda doğdu, baba
sının adı Mehmed Azmi, annesinin adı Feriha
dır; Üsküdar 19. İlk Okulda, Kadıköy Orta O
kulunda, Balıkesir Öğretmen Okulunda oku
du (1945); Ankara Gazi Terbiye Enstitüsüne 
devam etti (1947) ;· karikatürler çizmeye tale
belik hayatında başlamışdı, 1947 den sonra ta
mamen basın hayatına atıldı. 

~ -(il.-...-.., . .,f. 0 -~ .. C P " ~ .. ·• -- .,,. .., ... ,." 
e ıııl ,. > 

) 

Arkadaş Mecmuasında karikatüristlik 
(1940 - 1941); Çocuk dergileri ile Türk Kadı
nı dergisinde kapak ve hikaye ressamlığı 

(1947 -1949); Kahkaha ve Mizah dergilerinde 
karikatüristlik (1948- 1949); Cumhuriyet Ga-. 
zetesinde karikatüristlik (1950 - 1956) yapdı. 

Amerikaya giderek New York'da Twentieth 
Century Fox film şirketinde afiş ressamlığı 

(1957 - 1959), ve Fieldston Studio'da afiş res
samlığı, Charles Schlaifer Advertisemt şirke

tinde karikatüristlik ve afiş ressamlığı yapdı 

(1959 -1960); memlekete döndüğünde (1960) 
karikatürist olarak tekrar Cumhuriyet Gazete
sinde çalışmaya başladı, bu satırların yazıldığı 
tarih de ( ekim · 1968) bu büyük günlük siyasi 
gazetenin karikatüristi bulunuyordu. _ 

Karikatürlerinin çizgi ve lejandlarında ba
.. . yağılıkdan daima uzak kalmış değerli bir sa

natkardır. 

_ .. .... ~--

t,_. • - . • ~ .. ~~o . .... : ,.. __ . ..,,,_ 

'""·"' Q.,.'!,, 
.. ~ 

~f$\..._~•nL .... ' ı.. .. ~ ... ·.ue(I, ,v,,Oht;- ., .... ~ ... \.. e, g, ~ Trt-,. ,.,J. .. jı,,.,,,.,;,H:r 
'?"..,r. ~-,· _._: Af; ~.:. .. l l~'f't~. ~ .. ~, ....... ı..-c~ te;a ·.., •• :.,:h ,: .. J .. \t ... , 
.!) • ~ aı. et. . ' ~, . A • \-\ . 

~$ .. ı;) . . s: Ç ef..,,.~\ı... . ; 

$~=:- ;~~~~,; h i~;... 1 . ~ ~ T<I, \·,\_ t. J; ..,:~ .. 
1;.,,tc, ... . ..., ı.._.t /t -. .... ~. A i ·... c.,..,..... J\.1 oırıl·\.."_, Q • • ..:.. ı; ,ı;ı. · ıta. o .. ,~, ı T~,Lf: 

-
Ali Fuad Ersiperin Temyiz Mahke mesine verdiği dilekçedeki kroki-resim 
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Gazeteciler Cemiyeti ve Gazeteciler Sendi
kası üyesidir. Yüzme, tenis ve futbol sporları
nı sever. Sigara tablası koleksiyonu vardır; 

tablo röprodüksiyonları toplamaya meraklıdır, 
amatör bir, fotografcıdır, batı müziği sever. 
Bazı karikatürleri Avrupa ve Amerikanın 

Saturday Evening Post, Look, Punch, Esquire 
New York Times gibi büyük mecmua ve gaze
teleri tarafından iktibas ve neşredilmişdir. 

Alev (İpekci) Hanımla evlidir, İhsan Az
mi (doğ 1957) adında bir oğlu vardır. 
Bibl. : Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

ERSOY (Mehmed Akif) - «Samimi duy
guları ile alemi İslamın çok büyük şairi; kal
bi, felaketli harblerin hatıraları ile durmadan 
kanamış ve coşkun feryadlarını tertemiz, pü
rüzsüz Türkçe ile arşı alayıt yükseltmiş büyük 
bir vatan şairi; Türk milletinin asalet, kudret 
ve civanmerdliğine bütün varlığı ile inanmış 

ve bağlanmış, milletinin gördüğü haksızlıklara 
karşı kudretli kaleminin bütün şiddeti ile is
yan etmiş ve bu uğurda hayatını istihkaar et
miş bir kahraman; Türklük ve müslümanlığın 
vekarlı ve mağrur müdafii, Çanakkale kahra
manlık destanının ve Türk İstiklal Marşının 
unutulmaz hüyük şairi; vezne ve lisana hakim 
üstad: 1873 de İstanbulda doğdu, babası Fa
tih Medresesi müderrislerinden İpekli Mehmed 
Tahir Efendidir. 

«Fatih Rüşdiyesinde ve İstanbul İdadisin
de okudu; aile muhitinde temiz ve heyecanlı bir 
dini terbiye gördü. Babasını ondört yaşları:nda 
iken kaybetmişdi; ailesi zengin değildi,. haya
tını kazanmak mecburiyetinde olmasına rağ

men tahsilini bırakmadı, Mülkiye Baytar Mek
tebine girdi ve bu mektebi sınıfının birincisi 
olarak bitirdi. Bir tarafdan da Arabca, Farsca 
ve Fransızca öğrendi. Baytardı, fakat edebiya
tı ve şiiri bir münevver adamın günlük fabli 
meşgalesi kabul etmişdi. Mesleği icabı Orman 
ve Ziraat Nezaretinde memur oldu. Rumeli, 
Anadolu ve Suriyede baytar müfettişi olarak 
dolaşdı; halk ile düşüb kalkdı. Köylünün, ka
sabalının ızdırablarını, memleketin harab, ba
kımsız· halini yakından gördü. Milletin ruhun
daki cevheri, yükselme iştiyak ve lrnabiliyeti
ni yakından tanıdı. 1908 inkılabından sonra 
baytarlığı tamamen bırakarak kendisini ede
biyata verdi. Seçkin kaleminin, derin bilgisinin 
hakkı olarak Halkalı Ziraat Mektebi ile İstan-

bul Darülfünunun edebiyat mualUmliğine ta
yin edildi. Şeyhülişlamlık Dairesinde kurulan 
ilmi meclise aza oldu. Birinci Cihan Harbi mü
tarekesinin kara günlerinde Milli Mücadele 
başlarken Anadoluya geçdi. Birinci Büyük 
Millet Meclisine Burdur meb'usu olarak girdi. 
Köy köy, kasaba kasaba dolaşarak, coşkun şi

irleriyle, alimine konferansları ile, hutbeleri , 
ile, vaazları ile, sözlerine kattığı göz yaşları 

ile milleti vecd ve heyecanla silah başına, ceb
heye koşduran büyük mürşidlerden biri oldu. 
Zaferden sonra, bazı fikir anlaşmazlıkları yü
zünden sessiz, gürültüsüz, iddiasız Mısıra git
di, orada kendisini tamamen ilme verdi. Kahi
re Üniversitesine Türk edebiyatı profesörü ta
yin edildi. 

«1936 da ağır hastalaqdı: «Vatanımda öl
mek, vatanımin toprağına gömülmek isterim» 
diyerek İstanbula döndü. Hakkı olan coşkun 
sevgi ve hürmetle karşılandı. Vapurdan inip 
ölüm döşeğine yattı. 27 Aralık 1936 pazar gü
nü akşamı saat 8,15 de Beyoğhında Mısır A
partımanında vefat etti, ertesi sabah bu ölüm 
haberi, büyük şehrin tarihinde sayılı matem 
günlerinden birinin başlangıcı oldu. Cenaze na
mazı Bayazıd Camiinde cemaati kübra ile kı

lınan Mehmed Akif Ersoy Edirnekapusu Şe
hidliğinde çok sevdiği iki arkadaşının, muallim 
M. Cevdet ile Babanzade Ahmed Naim Beyin 
kabirleri_ arasında defnedildi. Şehidlikde Meh
med Akif'in merkadinin bulunduğu yer halen 
Mehmed Akif Meydanı adını taşır. 

· «Büyük adamın ebedi istirahatgahına tev
di edilirken üstad heykeltraş Ratib Aşir Acu
doğu tarafından alınmış yüzünün kalıbı mer
humun ailesi elindedir, bu yüz kalıbının yeri, 
kadir ve kıymeti ne kadar bilinmiş de olsa ve 

. aile eli değil, milli mefahirimizin hatıralarını 

toplayacak bir müze, Ankaradaki Milli Kütüb
hanedir. 

«Balkan Harbi ve Birinci Cihan Harbi yıl
larında Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşad mec
mualarındaki makaaleleri, dini ve ahl§.ki ka
naatlerin ifa.desinde yepyeni ve· vekarlı bir ce
reyan açmışdı. Şiirlerini de «Safahat» adı al
tında toplamışdı. Safahat yedi kitab olup şa

ir her birine ayn isim vermişdi. Bu kitablar sı
rası ile şunlardır: 

1. Safahat 
2. Süleymaniye Kürsüsünde 
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3. Hakkın Sesleri 
4. Fatih Kürsüsünde 
5. Hatıralar 
6. Asım (Çanakkale Kahramanlığı Desta

nı bu ki~abın bir parçasıdır.) 
7. Gölgeler 
«İlk. altı kitab İstanbul da, sonuncusu olan 

G~lgeler Misırda basılmışdır. 
«Mehmed Akif'in Türk irfan alemine en 

büyük hediyelerinden biri de Kur'an-ı Kerim 
tercümesidir. Ne .kadar yazıkdır ki büyük şa
irin kalemi ile yapılmış olan bu terceme neşre
dilmemişdir .. » (R.E. Koçu, Elli Türk Büyüğü). 

Ç3JJ.akkale 

Şu boğaz. Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi 
En kesif orduları,ı · yükleniyor d~dİ!- beşi 

Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin 
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin! 

Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından 
Alınır kal'a göğ'sündeki kat kat iman 

Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor 
Bir }µlal uğruna ya Rab ne güneşler 1batıyor ! 

Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker 

Gökden ecdad inerek öpse o pak alnı değer. 

Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhidi, 
Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlı idi. 

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın, · 
«Gömelim gel seni tarihe .. » desem sığmazsın, 

«Bu taşındır.» diyerek Kabeyi diksem başına, 

Ruhumun vahyini duysam da geçirsem .taşına, 

Sonra gök kubbeyi alsam da ı·id anaıniyle, 

. Kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle, 

. Ebrl nisanı açık türbene çatsam da tavan, 
Yedi kandilli Süreyyayı uzatsam oradan, 

Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, 
Uzanırken, gece · mehtabı getirsem yanına, 

Tür'bedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, 

Gündüzün fecr ile avizeni Iebriz etsem, 

Tüllenen magribi, akşamları saı•;iaın yarana 
Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana! 

Ey şehid oğlu şehid isteme benden m3kber 
Sana ağuuşunu açmış duruyor Peygamber! 

Bülbül 

Bütün dünyaya küskündüm.. dün akşam pek bu• 

nalınışdım, 

Nilıayet bir zaman kırlarda gezıniş, koyde kalmış• 

dun. 

Şehirden çıkmak isterken sular zaten kararımşdı, 
Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi sarmışdı. 

Işık yok, yolcu yok, ses yok, bütün hilkat kesilmiş 

lal, 
Bu istiğrakı,tek bir nefha olsun itmeyor ihlal. 

Muhitin hali insaniyetin timsalidir sandım; 

Dönüp maziye tırmandım, ne hicranlar, neler an

dım! 

Çıkarken hasrolub beynimden artık 'bin müselsel 

yad,
Zelamın ·sinesinden fışkıran memdiid bir feryad, 

O müstağrak, o durgun vecdi nagah öyle coşdurdu 
J{i vadide · bütün giryan eninler çağlayıb durdu. 

Ne muhrik nağmeler, ya Rab, . ne mevcamevc dem 

Ierdi! 
Ağaçlal', taşlar üıperınişdi, güya siiri mahşerdi. 

- Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin, 
Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin'! 

O zümrüd tahta kondun, biİ- semavi saltanat kur• 
dun; 

Cilıanın yurdu hep çignense, çiğnenmez senin yur

dun. 
Bu_gün bir yem:yeşil vadi, yarın bir kıp kızıl gülşen 
Gezersin; hanüminın şen, için şen, kainatın şen . 

Hazansız bir bahar isterse -şayed ruhi serbazlJl 
Ufuklar, bu'di mutlaklar bütün mahkiimi pervazın. 

Değil bir kayde, sığmazsın kanadlandm mı eb'ada, 
Hayatın en muhayyel gaayedir ahrara dünyada. 

Neden, böyleyse, matemlerle eyyamın perişandır? 

Niçin bir damlacık göğsünde bir umman hurfişandır? 

Hayır! Matem senin haklnn değil:. matem benim 

lı!ıkkınt'; 

Asırlar var ki, aydınlık nedir, hiç bilmez .afakım. 
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Teselliden nasibim yok.. hazan ağlar baharımda, 
Bugün bir hanümansız serseriyim öz diyarımda! 

Ne husrandır ki, şarkın ben vefasız, kansız evladı, 
Serapa garba çiğnettim de çıkdım haki ecdadı. 

Hayalimden geçerken şimdi fikrim hecrü merc oldu, 
Salahaddini Eyyiibilerin, Fatihlerin yurdu. 

Ne zilletdir ki, na.kus inlesin beyninde Osınanın, 
Ezan sussun, fezalardan silinsin yadı mevlanın. 

Ne hicrandır ki, en rjıevketli bir mazi serab olsun, 
O kudretler, o satvetler harab olsun, türab olsun! · 

Çökük bir kubbe kalsın mabedinde Yıldırım Hanin; 
Şenaatler le çiğnensin muazzam kabri Orhan'ın ! 

Ne haybettir ki, vahdetgahı dinin devrilip, taş taş, 
Sürünsün şimdi milyonlarla. me'vasız kalan dindaş! 

Hesapsız bigünah işkenceler altında kıvransın, 
Serilmiş gövdeler 'binlerce, yüzbinlerce doğra.nsm, 

Dolaşsın sonra islamın harenıgahında. namahrem! 
Beninı hakkım.. sus ey bülbül.. senin hakkın değil 

matem! 

İstiklal Marşi 

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en •son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdıı·, parlaya~ak; 

' O benimdir, o benim milletimindir ancak! 

Çatma, kurban olayım, 'çehreni ey nazlı hilal! 
Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celal? 
Sana olınaz dökülen kanlarımız sonra helal. 
Hakkıdır hakka tapan ınilletimin istiklal! 

Ben, ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarı,ın. 
Kükreıniş sel gibiyim, bendimi çiğner aşanın, 

Yll'tanm dağlan, enginlere sığmam, taşarım. 

Garbın afakını sarmışsa çelik zırlhilı duvar, 
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma., Nasıl böyle bir imanı boğar 
Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar! 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın! 
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca . akın. · 
Doğacakdır sana va'dettiği günler Hak'kın, 
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın! 

Basdığın yerleri toprak diyerek geçme, tam .• 
Hüşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıkdır atam; 
Verme dünyaları alsan da bu cennet vatam. 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 
Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan, şüheda. 
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda 
Etmesin, tek, vatanımdan beni dünyada cüda! 

Ruhumun senden, İlahi, şudur ancak emeli, 
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. 
.Bu ezanlar, ki. şahadetleri dinin temeli 
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli .. 

O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım, 
Her cerihamdan, İlalhi, boşamp kanlı yaşım 

Fışlarır, ruhi mücerred gibi yerden naşım, 
O zaman yükselerek Arş'a değ·er belki başım. 

Dalgalan . sen de şafaklar gibi ey nazlı hilal! 
Olsun artık dökülen kanlarınıın hepsi helal. 
Ebediyen · sana yok,. ırkıma yok izmihlal 
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, 
Hakkıdır hakka tapan milletiınin istiklal! 

Alhmed Bülent REK 

Mehmed Akif'in ölüm haberi üzerine .Türk 
basmında ı;ıkan yazılar - «Evvelki gün, Be
yazıt camiinin arkasındaki «musalla» taşında 
tabutuna el bağlandı. «Nazlı hilal» omuzunda 
idi. Üniversite kapısından genç bir kalabalık 
akıyor ve meydanda birikiyordu. Arada mem
leketin tanınmış adamları da var. Her yüzde, 
canevinden vurulmuş insanların acısı sezili
yor. 

«Bir aralık bu insan denizi çalkandı ve ta
but, başlar üstünde al bir dalga gibi yüksel-: 
di. Cenaze otomobili, ağzını açmış, bekliyordu. 
Gençler vermediler. Omuz· üstünü de az göre
rek el üstüne aldılar. Tabutun altında üç dört 
nesil birleşmişti. Soğuktan morarmış yüzlerce 
parmak üstünde Mehmed Akif taşınıyordu. 

«Ayaklarda sevginin kanadı, ellerde say-
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gının gücü ile meydan yürüdü; sokaklar yürü
dü; Şehzadebaşı, Saraçhane, Fatih, Edirneka
pu önümüzden gelip geçti ve ansızın kendimizi 
surun dışında, servilerin altında bulduk. 

Mehmed Akif'e gösterilen bu coşkun bağ
lılık, pek yerindedir. Memleket, kendi uğrunda 
yıpranan €Vlatlarını unutmaz. Büyük şair ise, 
varlığının bütün değerli ta.raflarını yalnız va
tan için harcamış bir. adamdı. Yedi ciltlik «Sa
fahat» ında kendi derdmden bir satır yoktur. 
Kendi gönlünü, kendi acılarını bir yana atarak, 
bütün eserlerine yurdun gururunu, yurdun a
cısını sindiren büyük feragat karşısında hür
met ve biraz da hayretle eğilmek haksızlık ve 
· insafsızlık olur. 

«Edebiyatı Cedide» nin en kuvvetli oldu
ğu günlerde, o da yazıyordu. Memlekette yep-

yeni bir akış varken, ve bu cereyan etraftan 
alkışlar toplarken, tek başına kalmak, kolay 
bir iş değildi. Ancak yollarının sonundaki ay
dınlığı görebilenlerdir, ki başkalarının izlerin
de yürümezler. 

«Safahat» şairi, sanat bakımından yepye
ni bir şahsiyetti. Üslubunda kimsenin hakkı 
yoktu. Fikirleri şunun bunun aksi sadası de
ğil, kendi beyninin terkipleriydi. Heyecanında 
ise eşsizdi. İçi boşalmış kabuk göğüslerin tak 
tak öttüğü demlerde onun imanla dolu varlığı 
göklerin sesini verdi. 

Balkan savaşının acısını, torunlarımız, o
nun eserlerinde tadacaklar. Yıkılan ocaklarla 
parçalanan kardeşlerimizin yasını ilk tutan o 
olmuştu. Urumellerinin yangınları onun mıs
ralarında parladı, kanlı göç alayları onun ha-

yalinden süzülerek yü
rekler yaralayıcı acıla
ra büründü. 

Süleymaniye ve Fa
tih kürsülerinde yalnız 

bu toprağın derdini ko
nuşmuş, sade bu vata
nın kurtuluş yollarını 

aramıştı. Anadolu dağ-
. larında Türkün uğulda
yan sesine ilk koşan şa
ir odur. Bülbül, İstiklal 
marşı bu kara günlerin 
alevden dokunmuş şiir
leri sayılmıyor mu? 
Hele .son yazdıkları a
rasında gördüğümüz 
Boğaziçindeki «Mevlud.» 
manzumesi kadar içli, 
coşkun ve her tarafı 

parpar yanan kaç tane 
şiirimiz var? Çanakka
leye giden şatafatlı he
yet arasında o, · yoktu; 
fakat bu şanlı savaş 
sırtlar~nın «Homer»i o 

oldu. 

Son fotağrafından Mehıned Akif ~rsoy 

Kaynağı ne olursa 
olsun, eseri büyük, a
damı yaratıcı yapan 
_«heyecan»dır. Bu gönül 
radyumu. ise, o müstes
na insanda yıaradı11şın (Resim: Kemal Zeren) 



bütün cömertliğiyle yığılmıştı. Harcadıkça ar
tıyor. Zenginliği göz kamaştırıyordu. 

Ondaki sanat kudretine hiç imrenmedim. 
Çünkü bu, bence mesela kanatsız uçmak kadar 
büyük bir «olmaz»dı. Fakat insanlığına yaklaş
mak isteği ömrümün her çağında bir ideal 
olarak yaşıyacaktır.. 

Başka söz olmadığı için bugün «Akif öl
dü!» diyoruz. Sonsuzluğu eserlerinin büyüklü
ğünden alan hiç ölür mü? Akifin Türkçe yaşa
dıkçı:ı, anılacağına, dün tabutu altında yan ya
na dizilen dört neslin büyük kalabalığı şahit
tir.» (Hakkı Süha Gezgin, Kurun Gazetesi). -

«... (Akifin fikirlerini şöyle toplayabili
riz) Garp medeniyetinin iyi nesi varsa, din on
ları men'edemez; dinin reddettikleri ise, bu 
medeniyetin seyyieleridir. Biz Tanzimattan be
·ri işte sadece bu seyyieleri, yahut, zevahiri 

· - Eyvah!.. sızmışdı. 
« Üstad, Akif hakikaten erimişti. Fakat 

çok nikbindi. Memleket havasının kendisine 
yeniden dirilteceğine inanıyordu ve bu inancı
nı son dakikasına kadar kaybetmedi. · 

«Hastahanede tedavi edildiği müddetçe; o
dası, misafirlerle mütemadiyen dolup boşalı

yor ve kendisi misafirlerini karşılamaktan ve 
onlarla konuşmaktan yoruluyordu .. •Nihayet 
bu vaziyetin önünü almak icap etti ve üstad, 
eski ve asil bir dostunun oğluna ait bir köş
ke misafir olmıya davet olundu. Köşk Alemda
ğında olduğu için buranın havasından, suyurt
dan, huzurundan da istifade edecekdi. Alem
dağına kavuşmak onu cidden sevindirmişti. 

Haftada veya on günd,e bir şehre inerek dost
larını görecek,. doktoru ile görüşecek ve tek
rar Alemdağına dönecekti, hatta kışı da ora
da geçirecekdi: 

taklit edip gelmekteyiz. Siz makine yapınız da -:- Orada, bir ağacın dibine bir halı sere
isterseniz sini etrafına çömelip elle yemek rek uzanır, dinlenir, arasıra gezer dolaşır, te
yeyiniz. Şark şark, garp garptır. İslam alemin~ miz hava, bol güneş içinde yaşar, ve kendimi 
den garp alemine geçemeyiz. Çünkü bu metle- toplamıya gayret ederim ... diyordu. 
niyetin bütün maneviyatı hıristiyandır. ·Biz• · «Alemdağı seferleri tevali ettikçe üstadın 
sosyal prensipleri ve ahlakı, müslijmarilıktan sıhhatten düştüğü göze çarpıyor, fakat Alem
ayrılmıyan bir medeniyete vücut vermeliyiz. dağına gitmekten de vazgeçmiyordu.' Çünkü 

«'I'evfik Fikret'in Tarih-i Kadim şiirini bir orada, senelerce mahrum kaldığı memleket 
küfür saymıştır. Fikret'e verdiği sıfat Zangoç . havasını daha bol, daha saf buluyor, vaktini 
idi. Fikret de ona.Monla Sırat adını takmıştır. derin h_uzur içinde geçiriyordu. Fakat Alemda-

«Akif, şapka kararı çıktığı vakit, . onu. eli- ğından son dönüşü sırasında pek harap bir 
ne alarak, başı açık rıhtıma geldi ve bir va-· halde idi. Meş'um hastalığın son ve kat'i hü
pura binerek esir ve müslüman Mısıra gitti. cuı'nlarını yaptığı besbelli idi. Fakat ölümün
Şüphesiz bütün inkılapl:arımızın aleyhinde idi.· den iki gün evvel tekrar uzun uzadıya konuş
Fakat şurası var ki, fikirlerimize düşmanlığı, fok. Gerçi dili biraz ağırlaşmıştı ve sözleri bi
onu asla, vatan menfaatine aykırı bir politika raz zor anlaşılıyordu. 
içine sürüklememiştir. «Nihayet dün, üstadın halinde gündüzden 

«Nihayet, başında şapkası, fakat karaci-- bir tahavvül göze çarptı.· Kendisi her zaman-
ğerinde kanserle Türkiyeye döndü. 
hasretine dayanamadım, diyoı;-du. 

Onun kinden daha hallice idi. Konuşuyordu, fakat 

«İnandığı Allah'tan, bu Türkiyenin mes'
ud ve kuvvetli kalmasından başka hiç bir şey 
dilemiyerek ölmüştür ... » _ (Fa1ih Rıfkı Atay, 
Yedi Gün). 

«Altı ay evvel İstanbul rıhtımına yanaşan 
vapurun merdivenlerinden süzülen bir gölgeyi, 
birdenbire · tanımamış, dikkatle yüzüne baktık-

-tan sonra büyük bir faciaya kavuştuğumu an
lamıştım. Mithat Cemalin o gün içinden derin 
ve dikenli bir: 

yalnız bırakılmak istemiyordu. 
«Akşamlayın yedi buçuktan biraz sonra 

kısa bir nefes darlığı üzerine her şey bitti.» 
( Ömer Rıza Doğrul, Tan · Gazetesi) . 

« ... Ve nihayet işte üniversite talebesinin 
kadir bilen .değerli elleri üstünde şerefli bir 
tabut, Edirnekapuya doğru süzülüp gitti. İs

tiklal marşı şairi, bugün şehidlikte inan ve if
tiharla dolu bir göğüs gibi kabarmış taze bir 
toprak yığınından ibarettir ve gençliğin İstik
lal marşını söyliyen sağlam sesi bu mezarın 



ANSiKLOPEDİSİ ;,_ 5219 - ERSOY (Meiıımed Akif) 

üstünde bir saygı musikisiyle yükselip yankı
lanıyor. 

. «Günler· geçecek ve biz yedinci Safahatın 
mukaddimesindeki son· mısraları hatırlıyaca
ğız: 

Yoktur elemimden şu sağır kubbede bir iz 

İnler Safahatımdaki hüsran bile sessiz 

«Benim yetişme senelerim, Mehmed Akif'
in Tevfik Fikret'e Amerikan mektebinde vazi
fe aldı diye çattğıı ve o yüzden birçok kimse
lerin Akif'e şiddetli hUcumlarda bulunduğu yıl
lara rarstgelir. Onun adını ilk defa bu müna
sebetle duydum. Tevfik Fikreti o sıralarda hiç 
bir fikri esaretin gölgesini. taşımıyan, yeni, 
hür ve ileri bir hayatın özlentisini terennüm 
etmiş bir adam olarak ideal sayıyordum; Meh
med Akif hakkındaki ilk intibaım, tamamiyle 
aleyhtedir. 

«Seneler geçti; Mehmed Akif'in eserlerini 
baştan sonuna kadar okudum; şairin aruz vez
nine olan h§.kimiyeti, Türkçeyi aruz çerçevesi 
içinde kullanıştaki ustalığı ilk bak(ışta göze 
çarpıyordu; dış_ mükemmelliği bir edebiyat ese
ri için elbette iyi bir takdimdir; fakat bu şe
kil güzelliğinin arkasında asıl insanı saran he
yecanları ölçüye sığmıyan engin bir ruhun çar
pıntılı musikisiydi. Mehmed Akif'i okuyan a
dam, heFşeyden önce «Büyük bir şair» le kar
şı karşıya olduğunu kabul etmek ve san'atin 
insanı çekip götüren kudretine teslim olmak 
vaziyetindedir. · 

«Safahat'ın yedi cildini baştan aşağıya 

kadar saran hava içinde şaire şairlik yasfını 

kazandırmış bir tapu senedi gibi dalgalanan 
heyecan, hangi menbalardan kuvvet almakta
dır? 

«Akif'in şiirlerinde başlıca üç vasfın ha
kimiyeti göze çarpar: İçtimai, Milli, _Dini. 

«Şair, içinde yaşadığı cemiyetin manzara
larını fevkflclade kuvvetli bir mahalli renkle tas
vir etmiştir. -t~tanbulun fakir ve orta halli sı
nıfı, bu şiirlerde maddi ve manevi hayatının 
bütün akışı ile canlı, kuvvetli, elle tutulur, göz
le görülür bir şekilde yaşar, dolaşır, düşünür, 
konuşur, ağlar. · 

«Mehmed Akif, san'atin içtimai bir kıy
met olduğunu bilen bir adamdır. Ona naz-aran 

. san'at, kökü cemiyetin içinde olan bir varlık
tır ve san'atkarıiı duygu ve düşüncelerini ce
~iyete aşılamak için kudretli bir vasıtadır. 

«Şarkn asırlarca süren tevekkül, infirat, 
i'tiza1,·· tenbellik,. meçhul ve manevi bir kuvvet
ten yardım ummak ve oturmak şeklindeki teh
likeli alışkanlığını sarsmak için uğraşan şair, 
tek bir manzumesinde gönül fantezisine, şahsi 
derdine, ferdi tahassüse yer vermiyor; şiirle
rinde kütleyle meşgul olduğunu, içtimai yara
ları deşmeğe uğraştığını, cemiyete kendi dü
şüncesine göre yol çizdiğini görüyoruz. Meh
med Akif bu sahada eşsiz bir san'atkardır. 

«Şairin eserlerinde bulduğum «Milli» ol
mak vasfını evvela şöylece izah edeyim: İçin
de yaşadığı cemiyetin hayatını tipik hususi
yetleriyle canlandıran yerli malzeme, yerli 
renk, yerli koku, yerli heyecan ve ifadeyi 
taşıyan bir san'at elbette millidir; Mehmed A
kifte bu unsurlar tamamen vardır. Çanakkale 
ve Anadolu İstiklal harplerinin göğsümüzü ka
natlandıran muazzam heyecanı, ancak onun 
mısralarından tU:nçlaşarak ebediyete . doğru 
muhteşem bir abide halinde uzayıp gitmek im
kanını buldu. 

«Bu şiirlerin üçüncü vasfi «Dini» olmak
tır; birçok kimseler bunu Akifte birinci vasıf 
olarak sayarlar. . 

«Fatih Camii müderrislerinden İpekli Ho
ca Tahir Efen dinin oğlu, aile içinde sağlam 
bir İslam terbiyesi alarak yetiştikten sonra 
yüksek tahsilini Baytar Mektebinde yaptı; 

böylece müsbet ilimlerle olan teması Akif'in 
İslamlığını hurafelerden temizlenmiş, iyi ah
lak, içtimai fazilet, sağlam ve geniş bir din
daşlık sevgisi halinde bir iman kılığına bürü
müştü. 

«Seneler benim Tevfik Fikret'e olan bağlı
lığımı azaltmamış, fakat başlangıçta Mehmed 
Akif'e karşı duyduğum fena hissimi tamamen 
gidermiştir. 

«Her kıymeti kendi şahsında ölçmek lüzu
munu bir kere daha işaret edelim. >> (Refik Ah
med Sevengil, Kurun Gazetesi) --

Kendi resminin altına şunları yazmışdı: 

Şu serilmiş görünen gölgeme imrenmedeyim 
Ne saadet? .. Hani ondan bile mahrfunum ben 

Daha yıllarca eminim ki hayatın yükünü 
Dizlerim titreyerek çekmeye mahkumum ben 

Çöz de artık yükümün kördüğüm olmuş 'bağını 
Bana çok görme, ilahi, bir avuç toprağını! 
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«Bu üç beyit Mehmed A.kif'in son şürle
rinden biri olmuşdur.» (Haber Gazetesi) 

Reşid Halid GöNÇ 

ERSOY (Mehmed Emin) - Türkiye İs
tiklal Marşının yazarı büyük şair Mehmed 
A.kif'in oğlu; hayatı kendi itirafları ve bütün 
teferruatı ile zabt edilerek yazılabilmiş olsay
dı dünya edebiyatında yeri olan İtalyan yaza
n' Tullio Murri'nin «Kürek Cehennemi» isimli 
eserinin ayarında dehşet verici bir romanın 
kahramanı olabilecek kara bahtlı bir adam. 

1904 de İstanbulda doğdu; hakkı olan ko
ruyucu baba himayesini göremedi; Mehmed 
A.kif'in Anadolu'da milli mücadeleye katılma
sı üzerine 15 - 16 yaşlarında iken İstanbulda 
tamamen avare kaldı, ancak yarım orta talı
. sil ile kaldı; babasından tevarüs ettiği coşkun 
şair heyecanlarına sa.hib güzel, yakışıklı bir 
küçük delikanlı iken uygunsuz İstanbul çap
kınları ile düşdü kalkdı; içkiye . ve esrara alış
dırıldı. Mehmed A:kif'in Türkiyeyi ·terketmesi 
üzerine eniştesi Ömer Riza Doğrul'dan da hi
maye göremedi; askerliğini nefer olarak yap
dı ve kıt'ası:nda asil bir utanma ile Mehmed 
A.kif'in oğlu olduğunu sakladı. Terhisinden 
sonra büyük şehir İstanbulun haneberduşların
dan biri oldu. Sabahcı kahvehanelerinde ve ha
mamlarında yattı, barındı. Yalın ayak dolaşa-

lUehmed Emin Ersoy 
(Resim: Kemal Zeren) 

rak şarab veya ispirto ve esrar · para.si :" ~-~çfo 
hammallık yaptığını görenler vardır; 1939' '"da 
ilk defa İstanbul zabıtası tarafından bir esrar
keş olarak . yakalandı, akıl hastahanesine sevk 
edildi, ve gaaliba başka bir suçdan bir müddet 
de ceza evinde kaldı. Nihayet kendisini bulan 
bir baba dostu tarafından Bursada Atatürk 
Çiftliği Harasına kahya olarak yerleştirildi. 

Evlendi, mazbut bir hayat sürmeye başladı. 
Fakat bir müddet sonra (1963 - 1964 arasın
da) işinden çıkarıldı, İstanbula döner dönmez 
tekrar esrara düşdü; 1966 başlarında zevcesi 
vefat edince tekrar kimsesiz kaldı, kendisini 
adeta intihar kastlı ile içkiye ve esrara verdi. 
1966 sonlarında bir kaç ay akıl hastahanesinde 
kaldı; hastahaneden çıktığında (Kasım 1966) 
geceleri Tophanede terkedilmiş bir kamyone
tin karoserisi içinde yatmaya başladı, ve 24 
Ocak 1967 _ de o karoserinin içinde ölü olarak 
bulundu. 

Burhaneddin OLKER 

ERSOY (Şahabeddin) - Tüccar, iş ada• 
mı; 1921 de Diyar bakırda doğdu; babasının 

adı Nazım, annesinin adı Hediye'dir; ilk ve o~• 
ta tahsilini memleketinde yapdı, 1939 da Di
yarbakır Lisesini, 1946 da İstanbul Üniversi
tesinin İktisad Fakültesini bitirdi; fakültedeki 
talebeliği zamanında (1939 - 1942) Ziraat 
BE!,nkasında çalışdı; 1942 de Doktoroğlu Seya
hat Acentesini, 1954 de Doktoroğlu Turistik 
İşletmeleri Ltd. Şirketini, 1960 da Doktoroğlu 
Turistik Otobüs İşletmesi Ldt. Şirketini kurdu. 

Avrupa ve Amerikada seyahatlar yapmış
dır. İngilizce bilir; futbol, yüzme ve güreş 
sporlarını sever. Ayla (Trak) Hanımla evlidir; 
Nazım (doğ. 1954) ve Aydın (doğ. 1959) adın
da iki çocuğu vardır. 
Bibl. : Ki m Kimdir Ansiklopedisi . 

ERSÖZ (Hülya) - 1965 ile 1966 arasın
da «Altın Çocuk Beyrutda» Tür![ filminde ak
tör Göksel Arsoy'un yanında baş kadın rolün
de oynamış aktris; güzel ve aşın cinsi ca.zi-
beye sahih bir Macar kızı olup asıl adı Carfo . 
Volay'dır. Film yapıcıları tarafından pek çok.: 
teklif almış, bu arada bir ressamla · sevişmiş, , 

Hürya Ersöz takma adını almış, aşkı, ve İstan- . 
bulda Türk filmlerinde _rahat oynamak ıç~ . 

Türkçe öğrenmeye başlamış, ve yeni adının.. 
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propagandası için de gazete ve dergi fotoğraf
cılarına, cömertce soyunmuşdur. Fakat Türk 
polisi bu çıplak resimleri müstehcen bularak 
1967 Nisanında Hülya Ersöz namı diğerle Car
la Voloy'u hudud dışına çıkarmışdır. Bu arada 
bu güzel Macar kızının casus olduğu da söy
lenmiştir. 

ER8ÖZ (Mehmed Süreyya) - 1966 yı
lında Güney Kutbuna ilk defa olarak Türk 
bayrağı diken bir Türk seyyahı; 1905 de doğ
du, serbest teşebbüs yolları~da yetişti, lstan
bulda taahhüd işleri yaparak servet sahibi ol
du; ve sonra ardi kesilmeyen seyahatlarına 

başladı, Himalaya Dağlarına tırmanmaya va-_ 
rıncaya kadar dünyanın her tarafını dolaştı 

,ve nihayet 1966 da Güney Kutbuna gitti; bu 
seyahatının hatıraları 22 Mayıs 1966 tarihli 
nüshasından başlayarak Hürriyet Gazetesin
de yayınlanmıştır. Hayatı hakkında başka bil
gi edinilemedi. 

ERSÖZ (Selma) - Ses sanatkarı; 1939 
da İstanbulda doğdu; Ali Ersöz adında ser
best bir iş adamının kızıdır, annesinin adı Ce
miledir; Kızıl toprak İlkokulunda, Erenköy Kız 
Lisesinde okudu; okul müsamerelerinde söy
lediği şarkılarla dikkati çekti, yakınlarının ve 
hocalarının teşviki ile ·1954 de İstanbul Bele. 
_ diyesi Konservatuvarına girdi; 1959 da ora
dan diploma alarak aynı yıl ses sanatkarı ola
rak İstanbul Radyosuna girdi. 1966 da latan- -
bul Belediyesi Konservatuvarı Türk Musikisi 
İcra Heyetine katıldı. Radyo ve Konservatu
var gibi sanat mahfillerinin mütevazı aylıkla
rını, park ve gazino sahnelerinin temin ettiği 

kazanca tercih eden bir sanatkar oldu. 
Hakkı GÖKTORK 

f ~-:.... i 

',,. ERTAYLAN (İsmail Hikmet) - «Mual~ 
lim, profesör, edebiyata ait tedkikleri ile tanın
mış muharrir; 1889 d9. lstanbul'da Beylerbe
yinde doğdu, Reşad Bey adında bir İstanbul 
kibarının oğludur; Galatasaray Sultanisinde 
okudu (1908) 1911 de Mülkiye Mektebini bi
tirdi; Tevfik Fikretle birlikde Tanin Gazetesin
de, Galatasaray Sultanisinde ve Amerikan Kol
lejinde çahşdı; · Kadıköy Su_ltanisinde edebiyat 
muallimliği yapdı, Matbuat Müdürlüğü mü
meyyizliğinde bulundu, davet üzerine Azer-

ERTEGÖN (Mehmed Münir) 

baycana giderek Baku Üniversitesi ve Peda
goji Enstitüsünde dört sene kadar edebiyat 
tarihi profesörlüğü yapdı; dönüşünde Ankara 
Kız Lisesi Müdürü, Atatürk Enstitüsü edebi
yat muallimi ve Dil Encümeni azası oldu. Kıb
rıs Türklerinin hükumetimizden bir lise mü
dürü istemesi üzerine Maarif Vekaletince Kıb
rıs'a gönderildi ve uzunca bir zaman Kıbns 
Türk Lisesi müdüriüğünde bulundu. Dönüşün
de Maarif Vekaleti müfettişi oldu ve bir müd
det sonra Af ganistan'a maarif müşaviri ola
rak gitti; bu vazifede de dört yıl bulunarak 
dönüşünde Hindistanı dolaşdı; ve İstanbul Ü
niversitesi Edebiyat Fakültesinde profesör ol
du. 

«Suad Fahir takma adı ile manzumeler 
ve nesirler yazmışdır. Bir ara Düşünce adı ile 
bir mecmua çıkarmış ve bunun bir nüshasını 
Tevfik Fikret'e tahsis etnıişdir. , 

«Eserleri: Vuslatı Memnua (Roman) ; 
Kır Çiçekleri ( Çocuklar için şiirler) ; Beynama~ 
zın Otuzüç Gecesi (Hikaye) ; Ateş olur da 
Yakmaz mı (Hikaye); Yunan Edebiyatı Tari
hi; Ziya Paşa, hayatı ve eserleri; Türk Edebi
yatı Tarihi ( 4 cild, Azerbanycanda basılmış) ; 
A$rbaycran Edebiyatı Tarihi (2 cild, Azer
baycanda basılmış)» (İ. A. Gövsa, Türk Meş
hurları). 

18 Aralık 1967 de vefat etti, Rumelihisan 
kabristanına defnedildi. 

ERTEGON (Melııned Münir) - Hukuk
cu ve diplomat, Türkiye Cumhuriyeti büyük 
elçilerinden; hayatı hakkında aşağıdaki ma
kaale ünlü gazeteci ve yazar Sadun Galib Sav
cı'nındır: 

«Evkaf Nezareti muavinliğinde bulun
muş Nasuhizlde Cemal Beyin oğludur; 1882 
de tstanbtu'da doğmuşdur; o zamanki tahsii 
derecelerine göre iptidai, rüşdi ve idadi tah
sillerini bitirdikten sonra babası kendisini ti
caret mesleğine sokmak istemiş ve bu maksat
la bir tacirin yanına katip olarak vermiştir. 

Fakat o, tahsile devam etmek istiyerek baba
sını ikna etmiş ve Hukuka girmiştir. 

«İstanbulda Hukuk tahsilini tamamlıyan 
Münir Ertegün 1909 tarihinde devlet hizmeti
ne girmiş ve otuz beş yıl muhtelif mevkilerde 
dürüstlük, yurt ve vazif eseverlikle önemli hiz
metlerde bulunmuştur. İlk memurluğu, Hari-
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ciye Nezareti İstişare Odası Mülazirnliğidir. 
Ondan sonra sırasiyle Ayan Meclisi Mütercim- · 
liğinde, Hariciye Nezareti İstişare Odası Mua
vinliğinde ve Müdürlüğünde bulunmuş, 1913 
de Babıali Hukuk Müşavirliğine tayin olun
muştur. Bu son vazifede iken 20 İkincikanwı 
1918 tarihinde Hukuk Müşaviri sıfatiyle Brest 
Litovsk sulh müzakeresine, 28 nisan 1920 de 
Paris'te ikinci defa toplanan sulh konferansı

na mütehassıs olarak iştirak eylemiştir. 3 Bi
rincikanun 1920 tarihinde Babıali hükumeti 
adına Ankaraya giden hey'et-i mahsusaya da
hil bulunuyordu. O tarihten itibaren Milli Hü
kumet emrinde vazife almış, 1921 de Hukuk 
Müşaviri, 1924 de Hukuk Başmüşaviri olmuş
tur. Bu vazifede iken 1923 de Lozan Konfe
rasında Hukuk Müşaviri sıfatiyle değerli hiz
metlerde bulunmuştur. 19 Şubat 1925 tarihin
de Bern Orta Elçiliğine tayin edilen Münir Er
tegün, gerek Lozan konferansındaki mesaisiy
le ve gerek Bern Orta Elçiliğinde iken Millet
ler Cemiyeti teşkillerinde gördüğü vazifelerle 
milletlerarası çapta bir hukukçu olarak kendi
sini_ tanıtmıştır. Münir Ertegün, Bern'den son
ra 1930 da Paris Büyükelçiliğine, 1934 de de 
Vaşington Büyük Elçiliğine nakledilmiş ve ay
rıca Meksika hükumeti nezdinde de hükumeti
mizi temsil etmiştir. 

«Vaşington Büyük Elçiliğinde on sene bu
lunmuş, Türkiye - Birleşik Amerika arasında 
iyi dostluk münasebetlerini yalnız devam· ettir
mekle kalmayıp bu münasebetleri her gj.in bi
raz daha kuvvetlendirmeği başarmışdır; kor
diplomatikde alim bir devlet adamı, ve kamil 
bir insan olarak tanınmışdır. 

«Birinciteşrin 1944 sonlarında bir kalp 
hastalığından Vaşington Büyük Elçilik bina
sında tedavi altına alındı, fakat kurtulamıya
rak 11 İkinciteşrin 1944 de vefat etti. 

«Millet ve hükumetine yaptığı hizmetler 
dolayısiyle Büyük Millet Meclisi tarafından be
yaz şeritli İstiklal Madalyasiyle de taltif edil
miş bulunan Münir Ertegi.in'ün vefatı memle
ketimizde olduğu kadar Birleşik Amerika Dev
letlerinde de derin ve umumi bir teessür uyan
dırdı. Birleşik Amerika Cumhurreisi, Cumhur
reisimiz İsmet İnönü'ye gönderdikleri taziye 
mesajında bu teessürü: «Bu memleketteki Bü
yük Elçiniz ve şahsi dostum Mehmet Münir 
Ertegün'ün vefatı münasebetiyle en samimi 

taziyelerimi takdim eylerim. Müşarünileyhin 

buradaki değerli hizmetlerinden iftihar duy
malısınız. Büyük Elçi Ertegün'ün şahsi istika
metini ve asil ve müşfik ruhunu takdir etme
ği öğrenmiş olan Amerika hükumeti erkanı uğ
radığınız ziyaa iştirak ederler. Böyle güzide 
bir Türk vatandaşının ve memurunun vefatı 
karşısında memleketimde duyulan derin tees
sürü size ve sizin vasıtanızla Türk hükumet ve 
milletine büyük hüzün içinde iblağ ediyorum» 
diye ifade etmiştir. 

Diğer taraftan Şikago'da toplanmış Mil
letlerarası Sivil Havacılık Konferansı Reisi 
Beride 11 İkinciteşrin 1944 celsesinde söz ala
rak, Vaşingtondaki Kordiplomatiğin duvayeni 
olan Ertegün'ün ölümünden duyulan derin te
essüre tercüman olmuş, Ertegün'ün konferans 
azası arasında pek çok dostu bulunduğunu ha
tırlatmıştır. Rahmetli Münir Ertegün'e Ameri
ka hükumeti _tarafından - ecnebilere ender 
gösterilen bir cemile olarak - mllhteşem as
keri cenaze töreni yapılmış ve naşi muvakka
ten Birleşik Amerika Devletlerinin milli me
zarlığı olan Arlington'a defnedilmiş, orada on 
-dokuz topun üç salvo ateşiyle· selamlanmıştır. 
Bir müddet sonra da oradan alınarak Türki
yeyi ziyarete gelen. Missuri zırhlısı ile vatana 
getirilmiştir.» (Sadun Galib Savcı) 

ERTEGON KARDEŞLER (Ahmed ve 
N~uhi) "'.""" 1934. den 1944 yılına kadar on se
ne Türkiye Cumhuriyetinin Vaşington Büyük 
Elçiliğinde bulunmuş seçkin devlet adamı Meh
med Münir Ertegün'ün oğulları; Amerikada 
yerleşmişler, iş hayatına atılmışlar, dünya plak 
sanayiinde çok önemli yer alınış ve bilhassa. 
caz ve popüler müzik alanında satışı dünya 
rekoru kıran «Atlantic» firmasının sahibleri 
olmuşlardır. 

Nasuhi Ertegün ayrıca müzik profesörü 
olarak da tanınmışdır; iki kardeş caz ve popü
ler müzikde pek san'at kabiliyetleri keşfede
rek onları büyük şöhretlere . ulaştırmışlardır; 
Bobby Darin, Ray Oharles, Sonny ile Cher 
bunların arasındadır. 

Amerikadaki Türk dernekleri ile çok ya
kından temas halinde olan Ertegün kardeşler, 
büyük elçi babalarının yerini sanat elçileri o
larak almışlardır; bu satırların yazıldığı sıra
da Atlantic firması ünlü şarkıcı Herbi Mann'a 



üç meşhur Türk melodisini, «Yavuz Geliyor 
Y,avuz», «Doktor» ve « Üsküdara giderken» 
türkülerinin İngilizce plaklarını hazırlatıyor
lar<iı; yılın en başarılı plaklarını seçerek mU.
kafatlandıran Plak San'at ve Bilimleri Akade
misi 1965 de Nasuhi Ertegün'ü başkan seçmiş
dir. 

Bu iki kardeşin hal tercemeleri maalesef 
elde edilemedi. 
Bibl. : Milliyet Gazetesi 

ERTEKİN (Ali) - 1948 de 'rürkiyeden 
Komünist Bulga.ristana adam kaçırmak için 
kurulmuş bir şebekenin adamı: bu şebekenin 
delaleti ile önce Buigaristana kaçarak oradan 
Rusyaya geçecek olan komünist yazar ve şair 
Sabahaddin Aliye kaçırma kılavuzluğu yapar
ken 1 Nisan 1948 günUnün gecesi Kırklareli 

Vilayetinde Bulgar hududu yakınında Üsküb
lü Mer'asından Sazlı Dere kenarında bir orman 
içinde Sabahaddin Aliyi başına odunla vurmak 
suretiyle öldürınüşdür. Maktulü ana doğması 
çırıl çıplak soyarak cesedini dereye atmış ve 
parası ile esvab, çamaşır ve sair eşyasını gasb 
ile İstanbula dönmüş, Sabahaddin Aliyi Bul
garistana geçirdiğini söyliyerek şebeke eleba
şısı Yanbolulu berber Hasandan da ayrıca 200 
lira kılavuzluk ücreti almışdır. Bu cinayet Bul
garistana adam kaçırma şebekesfnin İstanbul 
polisi tarafından ele geçirildiği 1949 yılı ocak 

Ali Ertekin 
(Resim: Yaşar Ekinci) 

ERTEKİN (Ali) 

ayına kadar on ay mechul kalmış v~ Sabahad
din Alinin öldürUldüğü, şebeke efradı arasında 
tevkif edilen Ali Ertekinin cinayetini itirafı 
üzerine meydana çıkmışdır. 

Yugoslavya mühacirlerinden olan Ali Er
tekin o tarihde 40 yaşlarında bir adamdı; 1s
tanbulda Anadoluhisarında Yenimahallede o-· 
turmakda, evli ve bir çocuk sahibiydi; orta 
boylu, geniş omuzlu, iri kemikli, çatık kaşlı, 

sert bakışlı bir adamdı; Türkiyeye 1939 yılın
da gelmişdi; o yıllarda Cumhuriyet Gazetesi
nin zabıta muhabirliğini yapıyordum, gazetem 
adına bu mühim cinayeti de ben takib ettim; 
Ali Ertekin, Kırklareli savcısının huzurunda 
bana vak'ayı şöyle anlatmışdır, ve cinayeti pa
ra ve mal gasbı için işlemediğini, vatanına iha
net etmek kasdında bir adam karşısında bu
lunduğunu anlayarak, onu Türkiyeye hizmet 
yolunda öldürdüğünü iddia etmişdir: 

«1945 senesinde bir kaçakçılık suçundan 
hapse düşmüştüm. Orada berber Hasan Tural 
ile tanışdım. Bu adam bana dostluk göstermiş 
ve: - Bir gün işsiz kalırsan, benim Edirneka
pıdaki dükkanıma, uğramayı unutma... demiş-· 
ti. Hapisten çıktıktan sonra uzun zaman iş bu
lamamıştım. Bundan dokuz on ay evvel bir gün 
aklıma. Hasan geldi. Kalktım, kendisine gittim 
ve i§siz olduğumu anlattım. Hasan, Bulgaris
tana adam kaçırmak üzere bir şebeke kurdu
. ğunu,· benim de hudud yollarını çok iyi bildiği
mi ( ? ) söyliyerek, bu işi teklif etti ve çok kısa 
zamanda zengin olacağımızı ilave etti. Çoluk 
çocuğum sefil vaziyette idi. Ü midsizdim, ka
bul ettim. İki gün sonra buluşmak üzere ayrıl
dık. Tayin edilen günde buluştuk. Hasan beni 
köprü üstüne getirdi. Kadıköy iskelesinde bir 
müddet bekledik. Vapurdan çıkan yolcular ara
sından sonradan isminin Sabahaddin Ali ol
duğunu öğrendiğim · şahıs bize doğru geldi. Ha
san, onun, peynir tüccarı olduğunu, kamyonla 
Kırklareli tarafından mübayaatta bulunduktan 
sonra Bulgaristana kaçacağını, evvelden söy
lemişti. Biraz konuştuk. Bir kaç saat sonra 
kamyona bindik. Şoför mevkiinde Ahmed bu
lunuyordu. O gün geç vakit Kırklareline var
dık. 

Peynir tüccarı olarak tanıdığım Sabahad
din Ali, kamyonu 1stanbula gönderdi ve biz, 
geceyi bir otelde geçirdik. Ertesi günü onu 
Bulgaristana geçirmek üzere hududa doğru 
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yola çıktık. Hudud karakollarının bulunmadığı 
yerleri iyi biliyordum. Zaten, Kırklareli ile .h:ıı
dud arasında pek fazla mesafe yoktur. Kimse
ye görünmeden Üsküp mer'ası ile Sazlıdere a
rasındaki ormana geldik; Bulgar hududu, ar
tık karşımızda idi. Hududdan geçebilmek için 
vaktin gecikmesini, uyku zamanının bir hayli 
ilerlemesini beklemek icabediyordu. Zaten ak
şam olmuştu. Dere kenarında kimsenin göre
miyeceği bir yere oturduk. Kendisiyle tanıştı

ğım saattenberi benimle hemen hemen hiç ko
nuşmamış olan bu meçhul adam, orada bülbül 
kesilmişti. Bir çocuk gibi seviniyor, ellerini bir
birine vurarak, dudaklarını şaplatarak şöyle 

konuşuyordu. Bu arada, Bulgaristandan Mos
kovaya geçeceğini söyledi, orada kuracağı teş
kilattan bahsetti ve yakında Ruslarla birlikte 
Türkiyeye döneceğini söyledi. Bir kaçakçı ol
duğum halde asabım bozuldu. O hala sevinçli 
Sevinçli konuşuyor, menfur hayallerinden bah
sediyordu. Nihayet kararımı verdim: Onu öl
dürmeli idim. 

Vakit bir hayli ilerlemişti. Sabahaddin Ali, 
kendisini saati gelince uyandırmaklığımı ten
bih ederek meşin ceketi içine · büzüldü ve uy
kuya daldı. Yanıbaşımda duran bir odun par
çasını başına vura vura öldürdüm .. » (1960). 

(Vak'anın adli safhası, Ali Ertekinnin ve 
onun mensub olduğu şebekenin akibetleri izle
nemedi; İst. An.) 

Ferdi ONER 

ERTEM (Sadri Edhem) - Gazeteci; fel
sefe muallimi, politika adamı; 1900 de İstan

bulda doğdu, bir binbaşının oğludur; askeri 
rüşdiye ve idadide, Üsküb Sultanisinde okudu; 
İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesinin 
Felsefe şubesinde talebe iken Anadoluya geçe
rek İstiklal Harbine katıldı; Ankarada Haki
miyet-i Milliye, Yeni Gün gazetelerinde çalışdı, 
Cumhuriyetin ilk yıllarında 1925 - 1926 ara
sında İstanbula geldi: yarım kalmış yüksek 
tahsilini tamamladı ve orta mekteblerde, lise
lerde muallimlik yapdı, gazeteciliğe de İstan
bulda devam etti; uzunca bir zaman Vakit'de 
çalışdı, Son Telgrafın baş muharrirliğini yap
dı. 1939 da Cumhuriyet Halk Partisi adayları 
arasında Kütahyadan milletvekiU seçildi; muh
telif gazetelerde yazılarına devam etti, 1943 . 
de milletvekili iken Ankarada k_alb sektesin_- · 

den öldü. 
Kitab halinde yayınlanmış eserleri şunlar

dır; romanları: «Çıkırıklar Durunca», «Düş

künler», «Bir Varmış, Bir Yokmuş»; «Hikaye
ler: «Korku», «Bacayı İndir, Bacayı Kaİdır», 
«Silindir ~-a.pka Giyen köylü», «Bay Virgül»; 
seyahat notları: <<Bir Vagon Penceresinden», 
«Ankara - ·Bükreş», «Ankara - Moskova»; ted
kik eserleri: «Türk İnkılabının Karakterleri», 
«İmparatoriçe ve Saray», «Avrupa İktisat Ta
rihi», «Politika Felsefesi». 

ERTEN (Radife) - Ünlü bir çağdaş ses 
sanatkarı, hal tercemesini bu şehir kütüğün

de şanına layık olarak tesbit edebilmek için 
gönderdiğimiz ve sorularımızı ihtiva eden mek
tuba cevab alamadık; aşağıdaki satırları Hil
mi Rit'in 1963 yılında «Ses» mecmuasında çık
mış bir yazısından nakil ile yetiniyoruz: 

«1924 de İstanbulda Beşiktaşda doğmuş
dur; Beşiktaş 19. İlkokulunda okumuşdur. Bu 
okulda musiki muallimi Hikmet Koptagel Ha
nım, R. Erten'in musjkiye olan heves ve kabi
liyetini sezmiş, hatta onu Ankara konserva
tuvarına göndertmek istemişdir, · fakat ailesi 
izin vermemişdir. Nişantaşı Kız Orta Okulun
da okurken musikiye karşı hevesi üstün gel
miş, orta okulu terkederek Beşiktaşta oturan 
üstad musiki hocası N. H. Poyraz'dan ders al
maya başlani.ışdır. 1936 da 12 yaşında iken ilk 
defa,_ tstanbulda Postahane üstündeki İstan
bul Radyosunda mikrofon karşısına çıkmışdır. 
Kendisi şöyle anlatıyor: 

«Siyah mektep önlüğü giymiştim, beni 
dinleyecek olan Cevdet Kozanoğlu: - Radyo
da mektep mi açıyoruz ... diyerek beni isteksiz 
dinledi. Merhum Salahaddin Pınar'ın «Ne ge
len var, n~ haber .. » şarkısını okudum. Cevdet 
Kozanoğlu şaşırdı ve. hemen ertesi günden iti
baren bana radyoda neşriyat verdi; iki yıl İs
tanbul Radyosunda çalışdıktan sonr-a 1936 da 
da bazı arkadaşlarla beraber Ankara Radyo
suna tayin edildim; Ankara Radyosunda fası
lasız oniki yıl çalışdım, her üç senede bir imti
han verm.ek suretiyle sınıf terfilerim oldu. 

«Ankara -Radyosunda bulunduğu müddet
çe Nuri Halil Poyraz, Kemal Niyazi Seyhun, 
Refik Fersan, Fahri Kopuz, Veli Kanık, Nu
rullah Şevket Taşkıran, Ruşen Kam, Vecihe 
Daryal, Halil Bedii Yönetken, Cevad Mem-
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duh Altar gil:>i musikimizin büyük kıymetleri ho 
caları oldular. 1946 yılında Ankara Radyosun
da hocalık imtihanını kazandı, dört yıl hoca
lık yapdı. Sonra serbest sahne konserleri ver
mek üzere İstanbula gelip yerleşdi, İstanbul 
Radyosunda da muhtelif topluluk ve solo ya
yınlarına katıldı, 1953 de İutanbul Belediye 
Konservatuvarı İcra Heyeti üyeliğine davet 
edildi ve kabul etti; 1963 de aynı heyetde bu
lunuyor ve İstanbul Radyosundaki görevini de 
muhafaza ediyordu. Makamlardan Uşşak, Hüz
zam ve Kürdilihicazkar, sazlardan da keman 
ile piyanoyu sever. Yirmi kadar eser bestele
mişdir; evli ve iki evlad sahibidir; tercih için 
aşk mı, para mı, şöhret mi sualine aşk diye 
cevap vermişdir ... » (Hilmi· Rit, Ses Mecmua
sı, 1963). 

ERTEZCANLI . (Mehmed) - İstanbulun 
Bayazıddaki Sahaflar Çarşısı kitabcıların, o 
çarşıda 18 numarada Yurttaş Kitabevi'nin sa
hibi ve Sahhaflar Derneği üyesi; 1914 de İz
mirde doğdu, babasının adı Hamid, annesinin 
adı Canan'dır; gayreti ve mesleğini sevmesi 
ile şahsiyetini yapmış bir iş adamıdır; Bayazıd 
5. nk Okulunda okudu, 1928 de Vefa Lisesi
nin orta kısmında ve henüz 14 yaşında iken 
geçim yolunda tahsili terke mecbur kaldı, fo
tagrafhane çıraklığı (1928), berber çıraklığı 

(1929) yapdı, her iki işe de ısınamadı; ilk ka
demelerinde bırakmaya mecbur kaldığı tahsil 
aşkının tazyiki ile kitapcıhğa hev~s etti, bir 
sene kadar seyyar kitabcılık yapdıkdan sonra, 
16-17 yaşlarında iken sahibleri tabilik de ya• -
pan kütüphanelerde iş aradı, altı yıl Yenişark 

Kütübhanesinde (1930-1936), üç yıl Remzi 
Kütübha.nesinde (1937 - 1940), dokuz yıl tn
kıla.p Kütüphanesinde (1941-1950) çalışdı, 

ve severek atıldığı mesleği üzerinde sağlam 
görgü, bilgi sahibi oldu,_ ve 1951 de Babıali 
(Ankara) Caddesi aleminden ayrılar-ak Sah
haflar Çarşısındaki Yurttaş Kitabevi'ni kurdu. 

Beyhan (Aral) Hanımla evlidir, Şeyma. 

Cenan (Doğ. 1959) adında bir kızı vardır. O
todidakt olarak edebi kültür salı;bi bir kitab
cıdır. 

ERTUÖ (Hasan Refik) - Profesör, avu
kat, muharrir; 1911 de Ustrumca'da doğdu; 
pabası şehid Binbaşı Rifat Sami Bey, annesi 

müderris Üzeyir Hilmi Efendinin kızı Emine 
Hanımdır; Fatih Akşemseddin ve Maltepe Nü
mune Mektebinde, Kadıköy Orta Okulunda 
(1928), İstanbul Erkek Lisesinde okudu 
(1931); 1934 de Mülkiye Mektebini (Siyasal 
Bilgiler· Fakültesini) bitirdi; sonradan !stan
bul Hukuk Fakültesi imtihanlarını da vererek 
Hukuk diplomas;. aldı. 

Ziraat Bankası müfettişi (1934 - 1939), 
Milli Eğitim Bakanlığı hukuk müşaviri (1939-
1943), Başbakanlık Basın - Yayın ve Turizm 
Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Ve
kili (1943-1950), İstanbul Üniversitesi Genel 
Sekreteri (1950-1955) Devlet hizmetlerinde 
bulunmuş ve 1955 yılı Ocak ayında Yüksek De
nizcilik Okulu öğretim üyeliğine geçmiştir. 

Ha.len bu vazifededir (1968). Ayrıca 1955 yı

lından itibaren serbest avukatlık yapmakta
dır. 

Yukanda sayılan resmi görevleri devam 
ederken, Hasan Refik Ertuğ, öğretim ve ya
zı hayatına da girmiştir. 

1943 yılında Siyasal Bilgiler Okulu (Fa
kültesi) İdare Hukuku Profesörlüğüne tayin 
edilmiş ve bu vazifeyi devam ettirirken, ken-

Prof. Hasan Refik: Ertuğ 
(Resim: Yaşar Ekinci) 
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disine üç yıl müddetle Kamu Hukuku dersi
nin okutulması görevi de verilmiştir. 

1950 yılında İstanbul üniversitesi Genel 
Sekreterliği vazifesine seçilmiş bulunması ha
sebiyle, Siyasal Bilgiler Fakültesindeki öğre

tim üyeliğinden ayrılmış ve aynı yıl Kasım a
yında yeni kurulan İktisad Fakültesi Gazete
cilik Enstitüsü Öğretim üyeliğine tayin edil
miştir. Halen bu vazifesi de devam etmektedir. 

Mülkiye Mektebinde öğrenci iken, Hasan 
Şükrü Adal ile birlikte kurdukları «Mülkiye, 
Siyasal Bilgiler, Siyasi İlimler» adlı aylık ilim 
ve politika dergisini çıkarmıştır (1932 - 1957). 

Ankara Radyosunda dört yılmüddetle 

«Hukuk Saati» konuşmalarını yapmıştır. 

Vatan Gazetesinde 1950 -1961 yılları ara
sında devamlı ve muntazam surette makalele

. ri çıkmıştır. Ayrıca birçok dergilerde ve ga
zetelerde yazıları yayınlanmiştır. 

1942 yılında Nihal (Tör) Hanımla evlen
mişdir; · Hasan Ferid (doğ. 1943) adında bir 
oğlu ve Zafer Füsün (doğ. 1952) adında bir 
kızı vardır. İngilizce ve Fransızca bilir; posta 
pulu kolleksiyonuna meraklıdır. Sohbeti ara
nır bir meclis adamıdır. 

ERTUĞRUL (İsmail Fenni) - Mütefek
kir, şair, musikişinas; 1855 de Tırnova (Tır

nava)da doğdu; babası, o zamanlar bir Os
manlı eyaleti olan Bulgaristanın bir kasabasın
da eşrafdan ve meclisi idare azası Mahmud 
Beydir. Fenni Efendi ilk ve Rüştiye tahsille
rini Tırnovada tamamladı. 

Bilahare bir yandan medrc .::ıeye devam e
derken bir yandan da daha 16 yaşında iken 
M:uhasebe Varidat mukayyidi olarak memuri
yet hayatına girmiştir. Fakat 1293 (1876) Rus 
harbi içindeki büyük, toplu muhaceretde bin
krce muhacir arasında o da tstanbula geldi. 

İstanbulda Divani Muhasebatta vazife al
dı; boş azmanla11nda da yeni açılan Usan mek
tebine devam etti; orada evvela fransızca öğ
ren-en Fenni Efendi sonra da hususi olarak ln
r,"ilizceye çalışmışdı. 

Bütün ömrünü, dürüst, çalışkan ve işle
rinde çok titiz bir memur olarak geçdi; tek 
zevki okumak ve serveti kitabları oldu. Hiç ev
lenmedi. Devlet hizmetinde c, .zamanın tabiriy
le rütbei ula sınıfı evvelliğine kadar yükseldi. 
Divanı Muhasebatta muhtelif vazifelerde bu-

lunduktan sonra Dahiliye Nezareti muhasepe
cisi oldu; istediği gibi okuyup yazmağa vakit 
bulmak için arzusu . üzerine 1911 de emekliye 
ayrıldı. İşte bundan sonradır ki bilhassa fel
sefeye merak sarmış ve böylece tefekkür ta
rihimizin değerli simaları arasında yer almış
tır. 

Fenni Efendi felsefe sahasında doğu te
fekküründe olduğu kadar· batı tefekkür haya
tını da incelemiş, hatta birçok tercümeler de 
yapmıştır. Bu bakımdan hepsi de ayrı ayrı 

birer kıymet olan· 15- 20 kadar eseri vardır 

ki «Maddiyyun Mezhebinin İzmihlali», «Vah 
det-ı Vücud ve Muhiddin-i Arabi», «Lugatçe-i 
Felsefe», «Envar-ı Hakikat» bunlar arasında
dır. Ne. yazık ki çok istediği halde «Lugatçe-i 
Felsefe» ile «Envar-i Hakikat», hayatında bas
tırılamarp.ı.ştır. Zannederim ki «Envar-i Haki
kat» sonra Darüşşafaka idaresince neşredil
miştir. Rıza Tevfik'in Kaamusu Felsefesi'ni is
tisna edersek «Lugatçe-i Felsefe» memlekette 
yazılan ilk ve hakiki felsefe lugatidir. 

İsmail Fenni Ertuğrul'un bu tefekkür cep
hesi dışında bir de san'atkar tarafı vardır ki. 
o cihetten de bilhassa üstünde durulmağa de
ğer. Güzel kanun ve keman çalardı. Bugün bi
le y~şayan birçok besteleri vardır. 

Kanun ve kemana daha çocukken Tırno • 
va'da başlamış, şarkı ve makam da meşket-

İsmail Fenni Ertuğrul 

<Resim: Kemal Zeren) 
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miştir. Tırnovadaki hocalarından biri Dimitri 
adında bir değerli san'atkar olmuşdu. (B.: 
Dimitri, Tırnovalı Karaoğlan, cild 8, sayfa 
4589); İstanbulda da Ağa lakabı ile maruf ke
mani Aleksan, tanburi Ali ve Medeni Aziz E
fendilerle Hacı Faik ve bestekar Şevki Beyler 
kendisine hocalık etmişlerdir. Şarkı, beste, 
peşrev, semai ve saz semaisi gibi 200 e yakın 
muhtelif musiki eseri vardır ki bunlardan 40 
tanesi halen basılmıştır. 

Devrinin muhakkak ki çok değerli bir şai
ri idi; şiir diline örnek olarak iki şarkısını alı
yoruz: 

Açılsın gülşeni hüsnün gönüller neş'edar olsun 
Saçılsın sünbülün cani fikirler tarümaı· olsun 
Donansın sagari gülgôn safalaı· bir karar olsun 
Bizi şad eyleyen dilber ci!hıan durdukca var olsun 

+ 
Yaz geldi çiçeklerle yüzü güldü zeminin_ 
Günden. güne gitmekde gamı kalbi hazinin 
İhya edelim biz de heman bezmi safayı 
Yok faidesi derdi dile ahü eninin 

Bir şfihi dilara bulalım evvel emirde 
Tertib edelim meclisi bir gizlice yerde 
Blı• eğlenelim Göksuda ya sem!i Fenerde 
Yok fa.idesi derdi dile ahü eninin 

Birinci şarkısını ferahfeza, ikinciyi de uş
şak makaamında bestelemişti. Ömrünün son 
Eenelerini Cağaloğlundaki evceğzinde münzevi
yane geçirdi. Bugünlerinin başlıca dostu_ Prof. 
Dr. Süheyl Ünver oldu; ve bir kış günü, 29 O
cak 1946 da 90 yaşında hayata gözlerini yum
du; ne kadar hazindir ki .tabutunun arkasın
da ancak beş on dostu bulunmuşdu. 

İsmail Fenni Ertuğrul 'un son günlerinde 
son büyük hizmeti 7132 cildlik kıymetli . kütp
hanesi Bayazıd Devlet Kitaplığına vermesi ol
muşdur. 

Dr. Bedi ŞEHSUVAROÖLU 

ERTUĞRUL (Muhsin) - Türk tiyatro
sunu el yordamı ile yürüdüğü bir de'7irden asil _ 
sanat seviyesine ulaştırmış; san'atkan her 
ccbhesi ile saygı duyulan insan, tiyatroyu ma
bed yapmış, seyirciyi de bütün temsil boyun
ca bulunduğu yerin kudsiyetine inandırmış 

bü;yük rejisör, büyük aktör, Türk tiyatrosu ta-

rihinde büyük reformatör, sahasında tek a
dam, 1892 de İstanbulda doğdu; Hariciye Ne
zareti Veznedarı Hüsnü Beyin oğludur. Mek
teb-i Tefeyyüz, Darüledep, Soğukçeşme Askeri 
Rüşdiyesi, Mercan İdadisi'nde okudu. Babası 
onu Mabeyn katipliği ile Saraya yerleştirmek 
ve istikbalini bu yoldan kazanmasını sağlamak 
istiyordu. Soğukçeşme Askeri Rüşdiyesinde 

başlıyan tiyatro heves ve aşkı Muhsini bu yol
dan alıkoydu, teklifi kabul etmedi ve · bir ma
rangozun yanına çırak olarak girdi. Marangoz
luğu ve bir süre de tornada_ çalışarak torna
cılığı öğrendi. Bu sırada Türkiyede meşruti

yet ilan edilmiş, bilhassa İstanbul'da tiyatro 

faaliyetleri artmış, küçük Muhsine de ideali
nin kapısı açılmıştı. O tarihte Tepebaşı Tiyat
rosunda temsiller veren Bürhaneddin (Tepsi) 
onun gözünü ve gönlünü büyüliyenlerden biri
si idi. Bu heyete girmek için imkanlar aramağa 
başladı, Arap Salahaddin Beyle temas kurdu, 
arzusuna muvaffak olarak 2 Ağustos 1909 da 
Erenköyünde oynanan Ş.arlok Holmes piyesin
de Bop rolü ile sahneye çıktı. Heyetin Reji-

Muhsin Ertuğrul) 

(Resim: Kemal Zeren) 
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sörü Reşad Rıdvan Beydi. Vahran Papasyan 
da (ölümü: 1968) bu hey'ette çalışıyordu. 

Muhsin ufak tef ek roller oynamasına rağmen 
başta Reşad Rıdvan Bey olmak üzere arka
daşlarının gözüne batmağa başladı, tiyatroya 
istidadı olmadığ1 ileri sürülerek çıkarılmak is
tendi. Büyük san'atçı Vahram Papasyan bu 
fikirde değildi. Onda istikbal görüyor, yetiş

mesini istiyordu. Muhsine, burada kalırsa ya
zık olacağını, ne yapıp yapıp Avrupaya git
mesini ve tiyatroyu orada etüd etmesini tavsi
ye etti. O, bu sözü dinledi, bir fırsatını bula
rak 1910 senesinde Paris'e gitti, parası ancak 
iki ay kalabilmesine imkan verdi. tstanbul'a 
dönüşünde Varyete Tiyatrosunda temsiller ve
ren Madam Binemeciyan'ın kumpanyasına 
girdi. 

1912 de Kemal Emin (Bara) Büyük Beh
zad, Galip (Arcan) Beylerle bir heyet kurdu, 
Paris'te iken büyük sanatçı Mounet-Sully'den 
seyrettiği Shakespeare'in Hamlet'ini bu sezon
da oynadı. Hey'et Bursaya gitti, dönüşünde 
Muhsin yeni bir tiyatro, «Millet Tiyatrosu»nu 
kurdu, fakat bu da ömürlü olmadı. Tekrar Pari
se gitti bir sinema stüdyosunda figüranlık yap
tı, Suzanne Despres ile tanışdı ve himayesine 
mazhar oldu. Bu ünlü sanatçı Muhsini Fran
sız tiyatrosunun asları ile tanıştırdı. Odeon 
Tiyatrosunda Antoine'nın provalarını takip ve 
tetkik imkanını buldu. 

1914 de Birinci Dünya Harbinin patlama
sı üzerine yurda dönmeğe mecbur kaldı, Şeh
zadebaşında kendi adını koyduğu «Ertuğrul 
Tiyatro»sunda birer perdelik temsiller verme
ğe başladı. Bir müddet sonra faaliyete geçen 
Dar·ülbedayie girdi ve 1916 da Hüseyin Suad 
Beyin «Çürük Temel» piyesının temsilinden 
sonra ayrıldı, tekrar gi.?di, bu defa da Halid 
Fahri Ozansoy'un «Baykuş»unu ve kendi 
adaptesi olan « Uçurum»u oynadı. Da~ülbeda
yi.'de geçimsizlikler had safhaya gelmişti, ay
rılmak mecburiyetini duydu ve «Edebi Tiyat
ro» yu kurarak Varyete tiyatrosunda temsil
ler vermeğe başladı. Bu hey'etin de ömrü ·uzun 
dmadı. Ertuğrul Muhsin 1917 yılında Alniaİı
ya'ya gitti. Gündüzleri sinema fabrikalarında, 
geceleri de Lessing tiyatrosunun, Deutsches 
Küstler Theater'in sahnesinde çalıştı; ve Al
manların en büyük san'atçısı Albert Basser
mann'ın oynadığı İbsen'in bütün eserlerini ta-

kibetti ve aynı sene Maria Carmi'nin Hans Al
bers'le oynadığı bütün filmlerde rol aldı, va 
bir süre sonra da Stuart Webbs film şirketi

ne rejisör oldu. Bir ay izinle geldiği İstanbul'· 
da İbsen'in Hortlaklar piyesını terceme ve 
sahneye koydu. Bunu Haydelberg piyesi taki
betti. Tekrar Almanyaya döndü. 1921 yılına 
kadar muhtelif . filmler çevirdi. Samsun, Siyah 
La.le, Şeytana Tapanlar, Ölüm Kervanı bun
lardan bir kaçıdır. 

Bir ara memlekete döndü, fakat pek az 
kaldı; onu 1921-1922 yıllarında Avusturya'da 
görüyoruz. Bu hem Avusturya tiyatrosunu 
tetkik hem de bir nevi istirahat oluyor. Muh
sin Viyana civarındaki Mödling köyünde «Ce
hennem», «Kasırga» gibi eserleri adapte etti. 
İstanbul'a dönüşünde hem tiyatro hem de si
nema ile meşgul oldu. Kemal Film Müessese
sinde «Bir Faciai Aşk», «Ateşten Gömlek», 
«Sözde Kızlar», «Zafer Yollarında», «Kız Ku
lesinde Bir Facia», «Leblebici Hor Hor Ağa» 
filmlerini yaptı. Varyete Tiyatrosunda Raşid 
Rıza (ölümü: 1961) ile Otello'yu sahneye koy
du. 

1924-1925 yılları Ertuğrul Muhsin'in «Fe
rah Sezonu» adıyla anılan devresidir. Bu se
zonda öğrenci temsilleri konulmuş, çocukları

mıza tiyatro terbiyesini aşılamıştır. «Ertuğrul 

Muhsin ve Arkadaşları>> Hey'etinde, başta 

Muhsin olmak üzere, Behzad Bu tak (ölümü: 
1963), 1. Galip Arcan, M. Kemal Küçük (Ölü
mü: 1936), Hazım Körmükçü (Ölümü: 1944), 
Neyire Neyir (Ölümü: 1943), Kınar Sıvacıyan 
(Ölümü: 1950), Necla Hanımlar vardı. «İhti-_ 
lal», «Renkli Fener», «Tayfun», «Azarya» gi
bi es(:rler bu sezonda sahneye kondu. Rama
zandan sonra Hey'et Karadeniz turnesine çık
tı, dönüşte dağıldı. 

1925 senesinde Muhsin Rusya'ya gitti ve 
Stanislavsky, Meierhold gibi dünya çapında ti
yatro san'atçılan ile tanıştı. Moskova'da «Gos
kino», sonra da Odesa'da «Vufku» stnema 
fabrikalarında rejisör olarak çalıştı. Rusyada 
ka1dığı iki sene zarfında «Spartakus», «Ta
milla» isimli filmleri çevirdi. 

1927 de yurda döndü, Darülbedayi'e ilti
hak etti. 1928 sezonundan itibaren «Hortlak
lar», «Hamlet», «Kör», «Kaatil», «Zehirli Ku
cak», «Güneş Batarken», <<Üç Kişi" Arasında», 
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« Unutulan Adam», «Kral Lear», «Maskaralar», 
«Baba» gibi eserleri oynadı. 

1947 de Ankaraya gitti, 1948-1951 arasın
da Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü oldu. Ora
da Küçük Tiyatro, Büyük Tiyatro, 3. Tiyatro, 
Oda Tiyatrosu'nu, Adana'da Adana Şehir Ti
yatrosunu, İzmirde İzmir Devlet Tiyatrosunu, 
Bursada Ahmed Vefik Paşa Tiyatrosunu açtı. 

1951 yılına kadar devam eden hummalı 
çalışma bazı anlaşmazlıklara yol açtı, Muhsin 
tekrar İstanbula döndü ve «Küçük Sahne»yl 
kurdu. 1954 de tekrar Devlet Tiyatrosu Umum 
Müdürlüğüne getirildi, 1959 Senesine kadar bu 
vazifede kaldı. Y1ne anlaşmazlık başgösterdi

ğinden stanbul Belediyesinin teklifini · kabul 
ederek İstanbul Şehir Tiyatroları Başrejisör

lüğüne geldi. Muhsin bu devrede bir yandan 
piyes çıkartıyor, bir yandan da genç rejisörle
re sahneye eser koyma ve böylece yetişme im
kanı sağlıyordu. Ne acıdır ki, hem içerde, hem 
de dışarda Muhsini çekemiyen bir zümre vardı. 
Çalıştılar, çabaladılar ve Şehir Meclisinden 
geçirdikleri bir tüzükle Başrejisörlüğü kaldır

mağa ve bu suretle büyük san'atçıyı kadro dı
şı bırakmağa muvaffak oldular. Açıkta kalan 
Muhsin, bir süre sonra özel bir Tiyatro Okulu 
açtı, oradan da memlekete san'atçı yetiştirme 
çabası harcadı. İstanbul Belediyesi Ş.ehir Mec
lisi yapılan hatayı anladı ve 24 Ekim 1968 ta
rihindeki oturumunda Muhsinin eski vazifesi
ne dönmesi için olumlu karar aldı. 

Tiyatromuz konusunda en yetkili zevat
tan Refik Ahmed Sevengil: <<Muhsin Ertuğrul 
Rejisördür, Türk sahnesinde şimdiye kadar 
görülmemiş bir intizam ve ahenk temin etmiş, 
tiyatromuzuza ilim ve tekniği getirmiş, eser
leri mahirane ve san'atkarane mizansenleriyle 
süsl€miş, en yüksek, en güzel eserleri, en gü
zel ve muvaffak şekilde çıkarmıştır.» diyor. 

Aşot Madatyan da: «Rejisör, idareci ve 
tiyatro alimi olarak Türkiyenin ~.kinci bir Muh
sini yoktur.» -diyor. 

Reşad Nuri Güntekin şunları yazıyor: 

«Muhsin en ölü piyeslerin en bulanık ve ipti
dai çehrelerini canlandırıp manalandırmanin 

_sırrını bilmiş, böylece ölü elemandan canlı ti
yatro çıkarmayı başarmıştır.» 

· İ. Galip Arcan: «Orijinal bir mizaç, dina
mik bir ruh .. O, her şeyden evvel bir tiyatro 

inkılapçısı, bir müceddit, bir san'at idealisti
dir .» 

Vedat Nedim Tör: «Kendi eserlerimi onun 
ağzından dinledikten sonra daha ziyade sev
dfm.» demişlerdir. 

Hafi Kadri ALPMAN 
i 

ERTU(}RUL (Münire); NEYYİRE NEY
YİR - Türk tiyatrosunun büyük aktrislerin
den, ünlü aktör ve rejisör Muhsin Ertuğrul'
un zevcesi, daha evlenmeden önce tiyatro ve 
san'at aleminde Neyyire Neyyir takma adı ile 
tanınmışdır. 

1902 de İstanbulda Atikalipaşada doğdu; 
Hattatzade Osman Efendi'nin oğlu Ahıshab 

Eyyub fendinin kızıdır; bu zat Sultan İkinci 
Abdülhamidin huzur hocalarından ve Fatih 
Camiinin talebesine icazetname verme hakkı
na sahih, müciz dersiamlarındandı; annesi Ha
tice Hanım da Karadeniz yalısı halkından, Si
nobludur; kendi asıl adı Münire'dir. Darülbe
dayie · intisabında ilk ilanlara adını Neyyire 
Neyyir diye yazdırdı ve bu isimle şöhret buldu. 

1905 de Eyyub Efendi vefat etti, Münire 
Hanım üç yaşında yetim kaldı, hiç bir yerden 

Neyyir~ Ertuğrul} 
(Resim: Kemal Zeren) 
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geliri olmayan dul anası ile birlikte, babası

nın yakın dostu Manizade Mehmed Tahir Bey 
tarafından himaye edildi, kibar ve zengin Ma
nizadelerin manevi kızı oldu; Cibali civarın

da Üsküblü mahalle mektebinde, Horhor ibti
daisinde okudu, yatılı talebe olarak Darülmu
allimata (Kız Öğretmen Okuluna) girdi; mu
allim olduktan sonra iki sene kadar da İngiliz
ce öğrenmek için Amerikan Kız Kolejine de
vam etti. Sanat hayatına, 1922 de Kemal Film 
firmasının Halide Edib Adıvar'ın meşhur ro
manından çevirdiği «Ateşten Gömlek» filmin
de «Kezban» rolü ile girdi. Ünlü aktör Vasfi 
Rıza Zobu hatıratında şöyle anlatıyor: 

«O zamanlar Kemal Filmin bürosu Sirke
cide Ali Efendi Sinemasının üst katında iki 
küçük odadan ibaretti; «Ateşten Gömlek» fil
minin çevrilmesi hazırlanırken, iki kadın ro
lünden biri o devrin ünlü aktrisi Bedia Muvah
hid Hanıma verildi, «Kezban» rolü için kim
se bulunamadı, gazetelere ilan verildi, ertesi 
gün tek bir Türk kızı, Amerikan Kız Koleji 
talebelerinden Münire Hanım müracaat etti; 
19-20 yaşlarında münevver ve güzel bir kızdı, 
büroda bana: - Kollej talebesiymiş, Muhsini 
bekliyoruz, bakalım ne diyecek... dediler ... ». 

Ertesi yıl, 1923 de, parlak bir devre gir
miş tiyatroyu henüz emekleyen sinemaya ter
cih etti, ve sahneye ilk defa Ertuğrul Muh
sinin Raşid Riza ile birlikde oynadıkları Bey
oğlunda Fransız Tiyatrosunda temsil edilen 
Othello'da Desdemone gibi ağır bir rolle çık
dı, büyük başarı ile oynadı, ve 1923-1924 ti
yatro mevsiminde Darülbedayi kadrosuna ka
bul edildi; ve orada «Neyy~re Neyyir» adı ile 
kısa bir zamanda büyük şöhret oldu. 

Bir ara Darülbedayi'de:n ayrıldı, Ertuğrul 
Muhsinin Şehza.debaşında Ferah Tiyatrosunda. 
<:Ertuğrul Muhsin ve Arkadaşları» topluluğun
da çalışdı. Ertuğrul Muhsin Avrupada bir ted
kik seyahatına çıktığında Şadi Fikret'in Milli 
Sahnesinde bulundu, tekrar Darülbedayi'e gir
di, bu tiyatronun Şehir Tiyatrosu olduğunda 
da kadrosunda kaldı, Ertuğrul Muhsinle ev., 
lendi, evlei:ıdikden sonra da sahneden ayrıl
madı, yirmi yıllık kısa. sahne hayatını hep orada 
geçirdi. Kültürlü, çalışkan, mesleğine aşık bir 
sarr'atkardı; sahneye uygun, gaayet tatlı bir 
sesi vardı. Aldığı rolleri dikkatle etüd eder, 
eserin en ince noktalarına varınca rolünü sa-

da.katle ve hassasiyetle oynardı. Amansız bir 
hastalığın pençesinde 13-14 Ş'llbat gecesi 1943 
de ve henüz kırk bir yaşında vefat etti. Zincir
likuyu Asri Mezarlığa defnedildi. 

Güzel San'atlara aşırı düşkünlüğü vardı, 

icazetname almamışdı, fakat eski yazı ile hat
tat denilecek kadar güzel yazılar yazardı, yağ
lı boya resimler yapmış, hayli muvaffak olmuş
du. Annesi Hatice Hanımı Darülmuallimatta 
talebe iken kaybetmişdi, fakat o cefakar ka
dının asil hüviyetini tamamen tevaıüs etmiş
di, vücudunu yıpratıncaya kadar çalışkan, ze
ki ve cevval, vekarlı, azimliydi; edebi ile süslü 
olarak mağrurdu. 

Manevi babası yerinde Manizade Tahir 
Bey anlatmışdır: «Sesi güzeldi, zevkle dinlete
bilecek kadar güzel. şarkı söylerdi. Darülmual
lima td~ gece mütabalarında ona Kur'an oku
turlar, mekteb müdiresi de dahil, bütün hoca~ 
lar ve talebe dinlermiş .. ». Vasfi Riza Zobu ya
zıyor: «... Komedi Fransız san'atkarı Alek
sandır ve Robin ile Fransızca, Sesil B. Dömil 
ile İngilizce, bizim ressam Pırof ile rumca ko
nuşurken dinledim .. Türk edebiyatına vakıf, ve 
çok düzgün, temiz ifade ile yazı yazardı. 

«Muhsinle nikahlandığı gün bizden kendi
sine artık Neyyire diye hitap edilmesini iste
mişdi. Birkaç kere dil alışkanlığı Münire Ha
nın dedim, ihtarlar aldım, bir seferinde beni 
T:ir _kenara çekdi: 

- Vasfi .. manasız bir ısrar ve şımarıklık 
zannetme, babamın koyduğu o isimle istiyorum 
ki bana yalnız kocam hitap etsin! .. dedi». 

Mahmud YESARİ 

ERTUĞRUL CAMİİ VE TEKKESİ -
Beşiktaşda C-ihann üma Mahallesinde Yıldız 

Caddesi ile Barbaros Bulvarı arasındadır. Tah
sin Öz «İstanbul Camileri» isimli eserinde, bir 
şaze'i dergahı olan bu tekkenin ilk şeyhine nis
betle «Şeyh Zafir Tekkesi Mescidi» adı ile kay
dediyor ve şunları yazıyor: «Cami, tekke ve 
türbeden ibaret olan bu manzume İkinci Sul• 
tan Abdülhamid'in saray şeyhi Zafir Efendi 
delaleti ile (bu padişah tarafından) yaptırıl

mış olup binanın c.uvarları kagir, çatısı ahşab 
ve minaresi taştandı; kadro haricidir» (1965) 

Yapı tarihi 1305 (M. 1887 -1888) dir; 
cami tekkenin aynı zamanda semaha.nesidir. 
Hakkı Göktürk bize şu notları vermiştir: . 

d926 da Tekkelerin kapatılmasından so11;-. 
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ra Belediyeye verilmiş, Belediye de Maarife 
devretmişdir; semahane haric, tekke ve müş
temilatı, Şeyh meşru.tası Şair Nedim İlk Oku
lu adı ile okul yapılmışdır; 1957 de bu okulun 
başka bir yere nakledilmesi üzerine semahane · 
tamir edilerek cami olarak ibadete açılmışdır. 

«Ka2"ir ve zemini merıner döşeli bir pabuı;:luk
dan son cemaat yerine girilir. Son cemaat ye
rinde, medhalin karşısında camekanla bölün
müş bir oda, bu odanın sağ tarafda kadınla.r 

mahfiline çıkılan merdiven vardır. İbadet salı
nı (semahane), .medhalden gelindiğine göre sol 
taraftadır; Semahanenin tavanı nakışlı olup 

· sağ ve sol iki yan duvarlarında üçer pencere 
vardır; mihrabın sol tarafında şeyh meşruta
sına geçilen bir kapu bulunmakta~r. Mihrab, 
mermer taklidi beyaz boyalı olup iki yanında 
üzerlerine elektrik ampulleri takılmış iki şam
dan vardır. Minberi ahşab, kabartma tezyinat
lı, yaldızdı ve beyaz boyalıdır. Kafesli mahfil, 
sekiz ahşab direk üstüne oturtulmuştur; sol 
tarafdaki iki direk arasında kabartma tezyi
natlı ve beyaz boyalı- vaiz kürsüsü vardır. Sol 
duvarda iki pencere arasında boncukla işlen-

miş «Hazreti seyyidina İmam Ebu Hüseyiın 

Şazeli» levhası; ibadet salınma girişin sol. du
varında da «Merkezi Fevzii Reşadeti Tariki Şa
zeli» levhası bulunmaktadır. · 

«Onsekiz basamak merdivenle kadınlar 

'Uahfiline çıkılır. Kadınlar mahfilinin tavanı 
'ia nakıslıdır; fakat bu tavan kaplaması yer 
yer bozulmuşdur; sağ duvarda iki, sol duvar
da üç pencere vardır; sağda ve solda meşru.ta
lara açılan birer kapu vaTdır. 

«Avluda pabuçluğun mukaabil tarafında 
altı köşeli susuz, metruk bir şadırvan. vardır. 

«Barbaros Bulvarı tarafından gelindiğine 
göre evvela 12 basamak, sekiz on adım sonra 
9 basamak merdivenle çıkılır; camiin taş mi
naresi 12 basamakla çıkılan yerdeçlir, kapusu 
dışardadtr. 

«Camiin mihrab duvarının dışı da ağaç
larla bezenmiş· geniş bir avludur. 

«Barbaros Bulvarı tarafında denıir par
maklıklı bir avlu içinde dört köşe planlı, kub
beli kagir türbe bulunmaktadır; türbede tek
kenin üç şeyhi medfuıidur: Ş,ayh Mehmed Za
fir (vefatı 1321 = 1903), kardeşi Şeyh Ham-

Ertuğrul Camii ve Tekkesi 
(Resim: S. Büyükerbil) 
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za Zafir (vefatı 1322 = 1904), diğer kardeşi 

Şeyh Beşir Zafir (vefatı 1327 =1909). Türbe
nin yanında aynı mimari tarzda kütüphane bi
nası gaayetle harab bir haldedir; fürbe ile kü
tübhine binaları arasında, avluda açıkda şeyh 
Mehmed Zafir'in zevcesi hanımın kabri bulun
maktadır (vefatı 1330 = 1912). Türbenin ö
nünde metruk, susuz iki yüzlü mermer bir çeş
me vardır. 

«1966 yılında cami ibadete açık bulunu
yordu, imamlığını Bay Neşet, müezzinliğini de 
Bay Şefik Tüvenç yapmakta idiler.» (H.G.). 

Aşağıdaki satırları da Halid Eraktan'ın 
notlarından alıyoruz: 

«Ertuğrul adı, bir rivayete göre Osmanlı 
Hanedanının ceddi Ertuğrul Gaziye nisbetle 
verilınişdir, bir rivayete göre de, İkinci Sultan 
Abdülhamid zamanında Yıldız Sarayının mu
hafazasına memur ve Domaniçli askerlerden 
mürekkeb Ertuğrul Alayı efradı namazlarını 

bu camide kıldıkları için Ertuğrul Camii ismi 
verilmişdir. 

«Devrinin namlı şeyhlerinden olan 
Şeyh Mehmed Zafiri ziyarete gelen İslam ule
ması bu dergahda misafir edilirdi; bu arada 
Şeyh Cemileddin EJgaani de bir müddet bu 
deırgihda misafir olmuşdur. 

«Hilen camiin Yıldız tarafında iki büyük 
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konak vardır. Sultan Abdülhamid tarafından 
şeyh Zafir'e hediye edilmişlerdi. 

«Büyük ahşab bir yapı olan ve yer yer 
çok harab halde bulunan Ertuğrul Camii ve 
dergahı tez elden tamir edilmezse yakın istik
balde çöküp kaybolacakdır.» (H.E.). 

ERTUÖRUL FİRKATEYNİ - Osmanlı 
Donanmasının ilk okul gemilerinden, geçen a
sır sonlarında 1888 - 1889 İstanbuldan Japon
yaya giderek Türk deniz tarihinde okul gemi
si olarak en uzun seferi yapan ve dönüşünde 
Japon Denizinde müdhiş bir fırtınaya tutula
rak batışı denizcilik tarihimizin en büyük faci
alarından biri olan bir harb gemisi; bu gemi
nin Japonya seferi ve batma faciası üzerine 
çok şeyler yazılmış ve anlatılmış, ve deniz res
samlarımız facianın tablolarını yapmışlardır. 

Zamanının en güzel gemilerindendi; hicri 
1.280 (M. 1863 - 1864) de İstanbul Tersanesin
de inşa edilmişdi, tek bacalı, üç direkli, hem 
buhar makinalı, hem de yelkenli bir harb ge
misiydi; boyu 250, eni 50, anbar yüksekliği 
25,6, çekdiği su 23,3 kadem idi, 64 topu vardı, 
4235 ton hacminde idi, 600 beygir kuvvetinde
ki makinası saatde 10 mil sür'at temin ediyor-' 
du; resim-planını çizen ve yapısına nezaret 
eden Mühendis Hasan Bey adında ilk mektebli 
deniz .iubaylarımızdan biri olmuşdu. 

R 

Ertuğrul Camii ve Tekkesi 
(Plan: Halid Eraktan) 
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Sefere· çıkmadan 1887 de kızağa alınmış, 

tamir ve küçiik tadiller görmüş, bu arada 800 
fars lamba kuvvetinde bir projektör, ışıldak 

ve 50 ampulu yakacak bir elektrik makinası 
konmuşdu. 

Japonya İmparatorunun amcasının ku
mandasında lstanbula gelen bir Japon Mekteb 
gemisi İkinci Sultan Abdülhamide Japonya 
İmparatorunun bir dostluk mektubu ile hedi
yelerini ve Japonyanın en büyük nişanlarından 
bitini getirmişdi. Ertuğrul Firkateyninin Ja
ponya seferi .bu ziyaretin ve dostluk ifa.desi
nin karşılığı olarak Firkateynin Japonya se
feri bu ziyaretin ve dostluk ifadesinin karşılığı 
olarak hazırlanmışdı; deniz albaylarından Os
man Bey fevkalade elçi payesiyle Japonya 
İmparatoruna Sultan Abdülhamidin dostluk 
mektubunu, kıymetli hediyelerini ve murassa 
bir Osmanlı nişanını götürmeye memur edil
mişdi; Ertuğrul Singapurda iken Osman Be
yin rütbesi Tümamiralliğe yükseltilmiş ve ken
disine · telg.rafla bildirilmtşdi. 

Gemi sefere hazırlanırken bahriye ümera
sından Zihni Paşa: «Kazanı yirmi sene evvel 
yamattığım kazandır, tekne ahşabdır, bu gemi 
ile Japonyaya gidilmez» demişdi. Geminin çark
çıbaşısı İngiliz Harti de: «Ölümden korkmam: . . 1 

fakat ölüme ayağımla da gidemem» diyerek 
istifa etmişdi. Yelkencibaşı İsmail Bey de: «Bu 

ERTUÖ-RUİ.ı FİRKATEYNİ 

yelkenler uzun seferin ve açık denizlerin rüzgl
rına dayanmaz» diye rapor vermişdi. Bahriye 
nazırlığı Osmanlı Bahriyesini ancak bü ğÜzeİ 
geminin temsil edebileceğinde ısrar etti. Ve 
Ertuğrul Firkateyni şu mürettabat ile yola çık
dı: 

Kumandan ve fevkalade elçi Tümamiral Osman 

Paşa 

Süvari kaymakam (yarbay) . Ali Bey Kaptan 
Süvari muavini kaymakam Cemil Bey Kaptan 

İkinci kaptan binbaşı Nuri Bey Kaptan 

Üçüncü kaptan binbaşı Mehmed Bey Kaptan 
Dördüncü kaptan sağkoıatası (kıdemll yüzba,şı) 

Ömer Efendi Kaptan 

Beşinci Kaptan solkolağası (ön yüzbaşı) Tevfik 
Efendi Kaptan 

Seyir zabiti solkolağası Tahsin Efendi Kaptan 

Torpidi zabiti solkolağası Reşad Efendi Kaptan 

Levazım müdürü kalyon katibi Cemal Efencli 

İkinci Katib firkateyn kA.tibi Mustafa Efen:di 

Topcu muavini yüzbaşı Celal Efendi 

Geminin 5 bölüğe ayrılmış efradının yüzbaşıla

rı: Hamdi, HulO.si, . Nuri, Ömer Lütfi ve İzzet Efen• 
diler 

İkinci topcu muavini mülAzim (teğmen) Safvet 
Efendi 

Seyir zabiti muavinleri rnWA.zim Şemseddin, 

Necib, İbrahim Şevket, Basri, Mehıned ve Tahsin 
Efendiler 

Ertuğrul Firkateyni 
(Resim: Aziz; Haluk Şehsilvaroğlu'ndan) 
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Çarkcıbaşı miralay (albay) İl:>rahim Bey 

İkinci çarkcı binbaşı Ahmed Bey 
Üçüncü çarkcı sağkolağası Arif Efendi 
Dördüncü çarkcı solkolağası Şevket Efendi 

Çarkcı yüzbaşı Mehmed Said Efendi 

Çarkcı yüzbaşı Mehmed Cemal Efendi 

Başhekim Dr. Miralay Hüsnü Bey 

Cerrah Şevket Efendi 
Eczacı solkolağası Yasef Efendi 

Bando şefi mülazim İsmail Efendi 

Gemi imamı Hafız Ali Efendi 
Gemi stajı görecek genç bahriye mülazimi san.i

leri .(asteğmenleri): .Ali Riza, Sadık, Kemal, Kadri 
Efendiler (çarkcı); Ali Efendi (inşa.iye); Agah, Rı

za, Asaf; Mehmed, izzet, Ali, Ahmed, Haşim, Meh

med Tevfik, Ali, Şem'i, Ahmed Ziya, Salih Efendi
ler (mühendis); Ferdi Efendi (güverte-silahendaz). 

Fotografcı Haydar Efendi 
Efrad: 
1 ateşçi 

5 ikinci ateşciler 

61 üçüncü. ateşciler 
35 kömürcü 

2 serdümen 

1 başçavuş 

15 çavuş 
9 bölükemini. 

57 onbaşı 

,400 nefer (20 nefer bandocu) 

Başıbozuk efrad: 
2 kazancı, 

1 kalafatcı 

1 marangoz 
1 burgucu 

Ertuğrulun Japonya seferine 54 .subay ve 
memur ve 622 erbaş ve erle 5 başıbozuk, cem' -
an 681 bahriyeli ile çıkmış olması gerekiyor. 

Ertuğrul 2 temmuz 1888 pazar günü sa
bahleyin köprüler arasındaki şamandıraya bağ
lanarak. cephanesini almış ve saat on buçukda · 
Köprüden çıkmıştı. · 

Kızkulesi önlerinde, gemi bütün alay. san
caklarını çekmiş ve askerler serenlerle küpeşte 
ve çarmıhlara çımariva etmiş bir vaziyette «Pa
dişahım çok yaşa» diye bağırmışlar ve geminin 
bandosu Ahırkapı açıklarına kadar ·muhtelif 
marşlar çalmıştı. 

Ahırkapı önlerinde yelken yapan Ertuğrul· 
gurubdan evvel İstanbul sulannı terketti. Talih
siz bir yolculuğa çıkan gemiyi Y eşilköye ka-

dar Bahriye Liman Kumandanı Hasan Paşa 
teşyi etmiş ve buradan bir istimbotla İstanbu
la dönmüştü.» (H.Y.Ş.). . 

Eski Maarif Vekillerinden Hasan Ali Yü
cel'in annesi Neyyir Hanım Ertuğrul Süvarisi 
Ali Bey Kaptanın kızıdır, bu hanım Ertuğru
lun gidişini oğluna şöylece anlatmışdır: 

«Bir sabah babam eve geldi. İkizler, kü
çük kardeşlerim 33 günlük idiler. Babam beni 
Sultanahmeddeki konağın tenha bir yerine ça
ğırdı. Bir alay birerlik, ikişerlik çil kuruşlar 

verdi. Kardeşlerime ablalık etmemi, annemi üz
mememi söyledi. Sarıldı, birkaç kere öptü. Ben 
de onu öptüm. O zamanlara kadar babam sa
kalsızdı. Sefere çıkmadan önce bahriye nazırı 

emir vermiş sakal bırakması için, büyük kap
tanlara benzesin diye; adamakıllı sakalı uza
mıştı, sarı, kıvırcık, ipek gibi yumuşak bir 
sakal.· Bana tatlı tatlı bakan mahzun mavi 
gözlerini hala hatırlarım. Sonra annemin ya
nına gitti çocuklan sevdi. «Biz yarın hareket 
edeceğiz. Akşama tekrar geleceğim» · dedi. Pa
şa babamın ( uzun zaman bahriye fabrikalar 
müdürlüğünde bulunmuş yukarda adı geçen 
Zihni Paşa; Ali Bey Kaptanın kayın babası) 
yanında yarım saat kaldıktan sonra konaktan 
ayrıldı. 

<<Sultanahmedden Haliç tabak gibi goru
nüyordu. Ertuğrul da Kasımpaşada Divanha
ne önünde duruyordu. aasta, lohusa döşeğinde 
yatan annemden başka bütün ev halkı, pence
relerde gemiyi seyrediyorduk. Öğle üzeri bir -
de baktık ki gemi hareket etti. Bütün askerler 
güvertede, mızıkalar Ey Gaziler'i çalıyor. 

Yelkenler açılmamış, gemi. uskur la yürüyordu. 
Bayraklarla donatılmıştı. Zannettik ki Beşik

taş önünde duracak. Halbuki Sarayburnu ö
nünden kıvnlınca işi anladık. Hepimizde bir 
ağlama. Böyle gittiler. Bütün İtanbul halkı, 
köprüye, deniz kenarlarına toplanmış, sesleri, 
bağrışmalan bizim konağa kadar geliyordu. 

Ertuğrul için bir destan çıkmışdı, annem 
onu küçük kardeşlerime ninni nağmesiyle o
kurdu; hafızamda yalnız iki kıt'ası kaldı: 

Besmeleyle Ertuğrulum demir aldı 

Hep ahali sahillerde baka kaldı 
Çoluğu çocuğun feryadı arşa vardı 

Hak selamet versin şanlı Ertuğrula 
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Üç direkli firkateyndir g·emıınız 

Kimimiz bekarız evli kimimiz 
Gayret edin çocuklar Caponyadır yolumuz 
Hak ·.selamet versin şanlı Ertuğrula» 

Yukardaki satırlar 700 kişiye yakın mü
rettebatı ile bir daha dönmeyecek Ertuğrul 
Firkateyninin tstanbulda yalnız bir ailedeki 
hazin hatırasıdır .. 

Ertuğruldan ilk haber 18 temmuz 1888 
de geldi. Gemi Süveyşe varmış, fakat kanal
da karaya oturmuşdu. Liman idaresinin yardı
mı ile kurtarılıp sahile bağlanmakta iken rüz
gar ve akıntının şiddetiyle aykırılamış, kıçı 

sahili bulmuş, bu çarpma ile dümen bodosla- · 
ması kırılarak denize düşmüşdü. 

Bu haber İstanbulda endişe uyandırmış, 
geminin çürük bir halde sefere çıkarıldığı id
diaları tekrar ortaya atılmışdı. Mabeyin Baş
kitabetinden Bahriye Nezaretine gönderilen 
bir tezkerede de havuza alınan Ertuğrulun ta
mirinin bir iki ay süreceği, ondan sonra da yel
kenle Bahrimuhitte seyrüsefer mevsımı geç
miş olacağı, bu sebepten Osman Beyin iki za
bitle ve posta vapururiyle Japonyaya gidip, 
padişahın nişanını ve hediyelerini İmparatora 
vermeleri tavsiye olunmuştu. 

Bahriye Nazırlığı gemideki arızanın ehemmi
yetli olmadığını ve tamirinin sür'atle yapılaca
ğını arzetmiş, Mabeyn Başkitabetinden «Er
tuğrul selametle Japonyaya gidebilecek midir?» 
sorusuna da müsbet cevap verilmişdi. 

Ertuğrul firkateyni Süveyşte yapılan ta
mirinden sonra 11 Eylül günü Japonyaya doğ
ru hareket etmişti. Gemi Aden, Bombay, Ko
lombo, Singapur limanlarına uğramıştı. De
nizcilerimiz her gidilen yerde büyük bir alaka 
ve sevgi ile karşılanıyorlardı. 

Bornbayda İngilizce olarak neşredilen bir 
gazete bi.ı ziyaret münasebetiyle şunları yazı
yordu: «Ertuğrul firkateyninin Bombay lima
nında kaldığı günler esnasında karaya çıkan 
mürettebatın kıyafetleri herkesin nazarı tak
dir ve hayretini çekti. Bombaylılar büyük bir 
merakla gidip gemiyi gezdiler. Gidenler gemi
de büyük bir nezaketle kabul olunmuşlardır. 
Gemide bir taraf gizli tutulmamış ve ziyaretçi
iere büyük kolaylıklar gösterilmiştir. Gemideki 
Bahriye bandosu zaman, zaman güzel havalar 
çalmakta idi. Gemicilerin gerek Ertuğrulda, 

gerek şehirde kuvvetli bünyeleri, temiz ünifor
maları, hele kırmızı fesleri pek ziyade dikkati 
çekiyordu.» 

Aynı şehirde «Gücerat» diliyle çıkmakta 
olan «Kasıd Bombay» gazetesi ise şunları ya
zıyordu: «Türkiyenin Ertuğrul isimli bir harb 
gemisi 20 ekim tarihinde limanımıza gelmiştir. 
Şehre çıkan bahriyeliler temiz kıyafetleriyle 

ve kibar hareketleriyle derhal herkesin alaka
sını çekmiştir. Cuma günü namaz kılmak üze
re gemiden pek çok kimse camie gelmişlerdir. 

Şeh/rimiz halkının, bilhassa MüslümanJa
rın Ertuğrulu gezmek için gösterdikleri arzu 
pek şiddetlidir. Ziyaret günleri haik gemiye 
adeta hücum etmiş bir haldeydi. Geçen Cumar
tesi günü gazetemizin müdürü bizzat sefineye 
gittiğinde deniz kenarını ahaliden geçilmez de
recede dolu ve geminin etrafiyle merdivenleri
ni kalabalıktan sökülmez bir halde bulmuştu. 
Ertuğrulu ziyarete gidenlerin ekserisi Müslü
manlardı. Gemi mürettebatı bu dehşetli kala
balığı memnuniyet ve nezaketle karşılıyorlar
dı. Türk gemicileri, İngiliz gemicileri kıyafetin
deydiler, fakat hareketlerinde onlardan daha 
üstün oldukları göze çarpıyordu. Terbiyelerini 
ne kadar tarih ve tafsil etsek azdır. Bazı su
baylar İngiliz lisanını biliyorlardı ... » 

Ertuğrul firkateyni Hind ve Çin denizle
rinde türlü badireler atlatarak ve müteaddid 
limanlara uğrayarak Japonya seyahatine de
vam etti. Gemi kumandanı Osman Paşa İstan
bulda bir arkadaşına yazdığı mektupta tehli
keli ve üzüntülü seyahatlerini uzun uzun an
latmış ve nihayet Japonya. kıyılarının görün
düğü müjdesini nasıl aldıgını da şöyle nakle
diyordu: «... Şafakla beraber kıyıları gören 
ikinci böluk mülazitni bahşişini almak üzere ka
marama inmişti. Lirasını verip köprü üstüne 
çıkarak Japonyariın zümrüt renkli latif, man
zaralı dağlarını göreiek Cenabı Hakka arz-ı 
şükraniyet ettim. Dört gün ara ile kömür ala
rak beşinci gün iç deniz tarikiyle 390 mil me
safede olan Kobi limanına indik. Yokohamaya 
350 milimiz kalmıştı. Kobide geçirdiğimiz bir 
hafta müddet zarfında gemiyi emsalsiz dere
cede temizledik, güverte, palavra, borda, arma, 
flikalar en halis ve parlak boyalarla boyan
mıştı. Yokohamaya gelişimizin üçüncü günü 
şimendiferle bir saat mesafede olan Panice ya
ni 'l'okyoya gittim.» (Osman Paşa ile Türk_ 
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bahriyelilerinin · Japonyada fevkalade hürmet 
ve muhabbetle karşılanmalarının ve Japonya'
da ğeçeh · günlerin tafsilatı bu ansiklopedinin 
konusu dışındadır). 

Ertuğrul firkateyni daha dönüş seferine 
kalkmadan evvel Japonyada bir tehlike geçir
miş. gemide kolera hastalığı başgöstermişti. 
Gemi derhal karantinaya alınmış ve 33 gün 
ihtilattan menolunmuştu. Hastalığa gemide 37 
kişi tutulmuş ve bunlardan on üçü vefat et-
mişti. _ 

«Ertuğrul firkateyninin Japonyadaki ika
meti uzamıştı. Gemi mürettebatı büyük mah
rumiyetler hissetmeye başlamışlardı. Eylül ba- . 
şında İstanbula doğru sefer hazırlıklarına baş
landı; Yokohamadan 15 Eylülde hareket edi
lecekti. Fakat köhne ve ihtiyar Ertuğrul daha 
seferin ilk merhalesinde büyük denizlere ta
hammül edemedi ve dehşetli akıbet zuhura 
geldi. 

Ertuğrul firkateyni 15 Eylül 1889 pazar
tesi günü saat 13 te İstanbula dönmek üzere 
Yokohanıa'dan denize açılmıştı. 

Japonlar, büyük tayfun fırtınaları mevsi
mi olan eylül ayında seyahatin doğru olmıya
cağını ve geminin esaslı bir tamirden geçiril
mesinin iyi olacağını O~man Paşaya tavsiye 
etmişler, fakat paşa, aldığı hareket emrini ge
ciktirmek istememişti. 

Ertuğrulun hareket ettiği gün hava güzel
di. Salı günü öğleden sonra muhalif bir rüz
gar esmeye başladı ve akşama doğru şiddet
lendi ve gece rüzgar tam provadan gelmeye 
başladığından yelkenlerin sarılması icabetti. 
Büyük dalgalarla şiddetli bir surette dövül, 
meye başlayan ahşap geminin fırtınaya uzun 
zaman dayanamıyacağı anlaşılıyordu. Kömür
lükler de su almaya başlamıştı. Gece rüzgar 
daha şiddetli esmeye başladı; kalafatçılar, 

burgucular, marangozlar ellerinde fenerler, 
bir baştan bir başa koşuşuyorlar, kopan parça
ları tamire çalışıyorlar, askerler çarmıkları 
doldurmaya, kömürlüklere giren suyu, tulum
balarla ve bakrarçlarla boşaltmaya çalışıyor-
_lardı. 

«Bu vaziyette en yakın ve emin limana sı
ğınmaktan başka çare yoktu. Osman Paşa ile 
gemi süvarisi bunu düşündüler ve ilerideki Ko
bi limanına ilticaya karar verdiler. 

· «Çarşamba günü ile perşembe gecesi ga-

yet tehlikeli bir şekHde geçirildi. Her an ge
minin dağılıp batması bekleniyordu. Herk~ 
büyük bir ümitle ileride görülen Osima fen e
rini dönüp Kobiye girebilmeyi bekliyordu. 

«Fakat fırtına yavaşlayacağına büsbütün 
arttı, gemiye dolan suya da .mukavemet edile
miyordu. O gün akşama doğru suyun külhan
lara kadar çıktığı şe makine dairesini örttüğü 
haber verildi. Artık makinesi de çalışamıyan 

Ertuğrul, hurda bir tekne halinde tanıamen 

fırtınanın pençesine düşmüş Osima burnunun 
korkunç kayalıklarına doğru sürüklenjyordu. 

«Geminin bütün mürettebatı vazife başın
da idi; saat 21 de Ertuğrul bütün şiddetiyle 
bir kayaya çarptı. 

«Bu sırada gemide bulunanlarda ve fela
ketten kurtulanlardan biri geminin batışını 

şöyle anlatıyor: 

«Sefine kayaya çarptığı zaman bir ana, 
baba günü koptu ki o çarmıhların üzerine çı
kan ve filikaların içerisine giren, Allah Allah 
diye bağıran, kelime-i şehadet getirenin haddü 
hesabı yoktu. O zamanda ben de kiç kasarası 
üzerinde bulunmakta ve kalbime ise asla kor
ku gelmemekte, yalnız direkler yıkılırken al
tında kalmamak için gözlerim direklerde bu
lunmaktaydı. 

«Dalgalar sefineyi kaldırıp kaldırıp kaya.; 
ların üsün.e attıkça evvela grandinin iskele ta
rafına ve kıça doğru arkori olarak · devrildiği
ni müteakip prova dahi yine iskeleye ve pla
serte üzerine yattı. Yattı ama her iki direk 
180-200 er kişi telef etti. En nihayet mizana 
dirnği yıkıldı, bu direk dahi evvelki direğin 

ezmiş olduğu insandan . daha ziyade telefata 
sebebiyet verdi. 

«Filikalar ise dalgaların müsademesinden 
mataforalariyle beraber sefinenin altına doğ

ru sokuldu ki içerisinde bulunanların bağırış
malarına yürek tahammül etmezdi. Bu esnada 
ben yine kasara üstünde paşa hazretleriyle be
raber bulunmaktaydım. Osman Paşa muttasıl 
ağlamaktaydı. Elhasıl sefine beş dakika zar
fında kamilen parçalanıp denizin üzerine ya
yıldı, ben de paşa ile kırılan direğin üzerine 
çıktım. Paşa ile beraber muttasıl sahile yaklaş
makta isek de denizlerin atmış oldukları ke
restelerden biri paşanın başına çarpmasiyle 
beraber paşa teslimi ruh etti. 

Çarü naçar ileri gitmek için ağaçlar üze-



ANSİKLOPEDİSİ - 5237 -- ERTUĞRUL YATİ 

rinde çabalamakta iken deniz beni direğin üze
rinden alıp altına sokmuş idi ki o zaman kal
bimden kelimei şeha.det getirmekte idi. Üç -
dört kere· batıp çıktıktan sonra bir ağacın üs
tüne çıkarak dört beş saat denizde uğraşa uğ
raşa elhamdülillah salimen karaya çıktım. LA.
kin fenere gitmek iı;:in yol yoktu. Etraf bütün 
dik kayalardan ibaret olup fener ise tepedeydi. 
O gece sabaha kadar bir don bir gömlekle 
kaldığımdan bir taraftan yağmur ve soğuk

tan donmak, diğer taraftan da o yaralıların 
canhıraş bir surette çıkardıklan ahü enine ta
hammül etmek pek ziyade müşküldü. Elhasıl 
sabah oldu, fen ere çıkmak üzere. -bir yol bul
mak için her birimiz bir tarafa gidip taharri
ye başladık. Nihayet bir sıçan yolu bularak 
oradan fen ere çıkıp, askerin yaralan fenerci- · 
ler tarafından güzelce temizlendikten ve iyice 
sarıldıktan sonra bize taam çıkardilar. Allaha 
şükrederek karnımızı doyurduk ve. halimizi 
ifade ettik, amma hiç İngilizce bilen olmadığın
dan anlatamadık. Badehu akşam üzeri benim
le beraber muzika zabitini bir kayığa bindirdi
ler ve OBaga'ya götürdüler. Oradan da bir va
pura rakiben Kobi'ye geldik. Yol esnasında 
geminin kaptanı bize nihayet derecede riayet 
ettiği gibi birer kat da elbise verdi. Kobi'de 
bizi polis merkezine teslim ettiler. Orada hali
mizi güzelce ifade edip anlattık. Derhal Yoko• 
hama'ya telgraf çekilerek bizi de gayet güzel 
bir otele yatırdılar. Sabah oldu. Bir Alman 
gambotu gidip diğer askeri de alarak Kobi'ye 
getirip hastahaneye yatırdılalr. Mikado (İm

parator) tarafından gönderilen hususi hekim
ler. vasıtasiyle tedavi edildiler ... » (Deniz arşi
vinde imasız bir vesika) 

Ertuğrul faciasında altısı subay olmak ü
zere 69 kişi kurtulmuşdu, kurtulan altı suba
yın isimleri şunlardır: Çarkcı Sağkolağası A
rif Efendi, Firkateyn katibi Mustafa Efendi, 
İmam Hafız Ali Efendi, Çarkcıbaşı Yüzbaşı 
Mehmed Ali Efendi, Mızıka zabiti İsmail Efen
di. Fotoğrafcı Haydar Efendi. 

Büyük bir teessür uyandıran bu elim ha
disenin Japonyada derin akisieri olmuş, yara
lılara benzersiz bir şefkat ve alaka- gösterildi
ği gibi şehitler için de . büyük bahri merasim-.. 
ler yapılmıştı. . 

Kazazede 69 Türk bahriyelisi vatanları-: 
na Hiyei ve Kongo isimli iki Japon harb gemi-. 

si ile gönderildi, bu gemiler İstanbula 2 Ocak 
1890 da geldi; fevkalade merasimle karşılan
dılar. 

Oşima adasında Ertuğrul faciasında ölen
ler adına bir abide dikilmiş ve bu abideye vak'
ayı canlandıran çok içli bir kitabe yazılmıştır. 

Halük Y. ŞEHSUVAROOLU 

ERTUGRUL GAZİ İLK OKULU - Ga
ziosmanpaşa (Taşlıtarla) ilçesinin Bağlarbaşı 

semtindedir. Geniş bir avlu içinde üç katlı be
ton bir binadır. 1927 yılında evvela kira ile 
tutulan kahvehanelerde ve gece kondularda 
güç şartlar içinde tedrisata başlanmış, sonra 
üç barakada ders verilmiş, daha sonra da in
şa edilen şimdiki bina 1963 - 1964 ders yılın
da tedrisata açılmışdır. 

Okul 12 dershaneli, 21 şubeli olup çift öğ
retim yapılmaktadır. 1 müdür, 1 müdür yar
dımcısı, 21 öğretmen vardır; 1965 - 1966 yı

lında öğrenci sayısı 1166 çocuk idi. Öğretmen 
ve sınıf kitablıkları ve projeksiyonlu bir sine
ma salonu vardır. 

Okul · aile birliği eliyle her yıl 150 - 200 
yoksul öğrenciye esvab, ayakkabı, kitab ve 
defter yardımı yapılır; ayrıca öğrencilerin 

hepsi beslenme eğitimine tabidir. Okulda riıü• 

zik kursu da vardır, isteyen öğrenciye ücretle 
ders verilir. Okulun bir de yavru kurt oymağı 
kurulmuşdur. Hemen bütün okullarımızda ol
duğu gibi bu okulda da Türkiye Cumhuriyeti-

. nin kurucusu Atatürk'ün bir köşesi tanzim e
dilmişdir. ·Duvarlara da Osman Gazi, Fatih 
Sultan Mehmed, Yavuz ~ultan Selim, Kanuni 
Su 1 tan Süleyman, Üçüncü Su 1 tan Selim 
gibi Türk büyüklerinin resimleri asılmışdır. 
Okulda, el ile yazılıp hazırlanan· «Birlik» adın
da bir de duvar gazetesi görülmüşdür. 

Okuldan her yıl ortalama olarak 100 ço
cuk ilkokul diploması almaktadır. 196t yılın
da okul müdürlüğünde Bay Mehmed Tu:maç 
bulunuyordu·. 

Hakkı GÖKTÖRK 

ERTUĞRUL YATI - Asrımızın başında 
Türk bayrağını taşıyan gemilerin en güzeli; 
padişahların deniz gezilerine mahsus «Vapuru 
Hümayun» denilen vapurların sonuncusu, Tür
kiye Oumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanlığı Ya
tı, Atatürk'ün çok sevdiği ve her İstanbula 
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gelişinde içinde uzun_ zaman kaldığı bir gemi; 
İkinci Abdülhamid tarafından lngilterede Arms
trong tezgahlarına yaptırılmış ve 1903 yılı. son
larında denize indirilmişdir; denize indirilmesi 
dolayısiyle bu gemi hakkında İstanbul basının• 
da yayınlanmış ilk haberlerden biri şudur: 

«Ertuğrul Vapuru Hümayununun 
rO.yi deryaya resmi tenzili 

30 Kanunu evvel (aralık) · 1903, Newcastle 
Elzwiz tezgahlarında inşa edilmiş olan Ertuğrul va-
puru hümayununun bugün merasimi mahsusa ile 
resmi tenzili icra edilmişdir. Resmi. mezk.Cırda. Lon-
dra sefiri kebiri Musuros paşa hazretleri ile zevce
leri ve sefaret müsteşarı Abdülhak Hamid Beyefen-
eli hazretleri ve merasimde bulurimat üzere taraf.ı 

padişahiden gönderilen Hikmet Paşa ~zretleri ve 
birçok davetliler hazır bulunınuşdur. Sefir hazret-
!erinin zevceleri · sefinei hümayunun ismini yA.d 
etmişler ve sefine yavaş yavaş tenzil edilmişdir. 

Meclisi idare reisi Sir Andre Wenwil merisiınde 

hazır bulunanları Ari.ıströng Fabrikası direktörleri 
tarafından verile!} kuşluk ziyafetine davet etmiş

dir.» (Tercümanı -Hakikat). 

İSTANBtJt 

Ertuğrul başkanlık yatı oldu ve Atatürk'ün 
şahsında kendisini daima yad ettirecek sahi
bini buldu. 

Zaferden sonra Gazi Mustafa Kemal Pa
şa İstanbula ilk defa olarak gelirken İzmit'
den Ertuğrul'a binmiş ve büyiik şehre deniz
den girmişdi (Ertuğrulun Atatürke hizmetleri 
için B.: Atatürk, cild 3, sayfa 1199). 

Atatürk'ün hastalığında Savarona Yatı 
satın alınınca Ertuğrul yıllarca Haliçde yahut 
Sa varonanın yanında Kanlıca körfezinde de
mirli durdu. Bir ara Donanma Kumandanlığı 
yatı olduğu söylendi, bir sene kadar da Yük
sek Denizcilik Okulunun emrinde mekteb ge
misi oldu, fakat bu hizmete elverişli olmadı

ğı için, Cumhurbaşkanlığı yatlarının idaresi ile 
görevli Devlet Deniz Yolları idaresine iade o
lundu. 

1958 senesinde, teknesi sağlam olduğu 

halde çürüğe çıkarıldı, ve önce, Tersanede ye
ni yapılmakda olan iki gemide kullanılmak ü
zere makinaları söküldü; 1959 senesi eylülün
de de, içinde Atatürk'ün yattığı mütevazi ka
marası sökülerek içindeki eşyası ile birlikde 
Deniz Müzesine nakledildi (B.: Deniz Müzesi, 
C. 8, S. 4449) ve tarihi Ertuğrul yatı kilosu 

964 tonluk, 2500 beygir kuvvetinde çift 13 kuruştan hurdacıya satıldı; aşağıdaki sa
makina ile azami sür'ati 21 mil olan teknesi tırları Cumhuriyet Gazetesinden alıyoruz: 

beyaz, bacaları sarı, iki bacalı, üç direkli, bur- «Atatürk'ün uzun yıllar seyahat ettiği ve 
nu mahmuzlu zarif ve narin bir gemi idi; di- içinde birçok siyasi konuşmaların cereyan et
reklerinin biri önde, ikisi bacalarının arkasın- tiği, tayinlerin yapıldığı tarihi «Ertuğrul» ya
da iki. İstanbula Söğüdlü Yatı, Hamidiye ve · tı; kilosu 13 kuruştan hurdacılık şirketine sa
Mecidiye zırhlıları ile birlikde 1904 - .1905 de tılmıştır. 

geldi. « Tarihi Ertuğrul Yatı bugün Haliçten a-
İkinci Sultan Abdülhamid büyükç~ bir ça- lınarak sökülme mahalline götürülerek parça

tana olan Söğüdlü yatına senede bir defa, ra- lanacak ve tartı ile isteklilere verilecektir. 
mazanın onbeşinci günü Topkapusu Sarayın- Yatın yan saçları ile bölmeleri çok sağ
da Hırkai Saadet ziyaretine giderken binerdi, lam ve iyi cins olduğu için, Glayder bıçağı yap
bu gemi Padişahı Ortaköy Camii rıhtımından mak üzere bazı firmalar şimdiden müracaat 
alıp Sarayburnu rıhtımına çıkarırdı. B.: Sö- etmişlerdir. Bir müddettenberi kadro harici 
ğüdlü Yatı) Sultan Abdülhamid Ertuğrul ya- bırakılan Ertuğrul yatının daha evvelce sökü
tına bir sefercik, dahi binmedi, içine adımını len makineleri, kazan ve boruları Haliçte yeni 
atmadı; kışları Haliçde Divanhane önünde, ya- yapılan Kemal Zeytinoğlu asfalt tankerine 
zın da Dolmabağçe Sarayı önünde demirleyen monte edilmiştir. 

dilber gemiyi Yıldız sarayından_.dUd~ünle sey- «İlgililer, Ertuğrul yatında çelik kısmı-
rederdi. · ·· · · :c : ,.: · nın çok fazla olduğunu, şayet Türkiyede bir 

Ertuğrul Beşinci Sultan :MeJ;ı:q:ıfffL,.~~~•ı .. jilet sanayii mevcut olsa idi, yatın, bütün Tür
bir defa Herekeye kadar götü~p- ,ir}i~i;t;bu kiyedeki jilet ihtiyacının 50 sene gibi uzun 
güzel gemiye Altıncı Sultan ~eh~~:l;~aN~· bir müddetle karşılanabileceğini söylemişler
din de adımını atmadı. Cumhuriyeii!lhJ\inın,da dir. 
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«Cumhuriyetin ilanından sonra ilk defa 
Atatürk'ü İzmitten İstanbula getiren Ertuğrul 
Yatı böylelikle artık tamamen tarihe karışmış 
olacaktır.» (7 Eylül 1959) 

ERTÜZ (Halil Nusret) - «Gazeteci; 1915 
de İstanbulda doğdu, babasının adı Tahir,· an
nesinin adı demile Cavidan'dır; :Balmumcu 
Dumlupınar Yatılı İlk Okulu, Gaziosmanpaşa 
Orta Okulunda okudu, 1937 de Kabataş lise
sini bitirdi. Gazetecilik hayatına talebe iken 
atılmış; Son Posta, Kırmızı Beyaz, Top, Türk
spor, Son -Telgraf ve Zaman gazete ve mec
mualarında çalışmışdır; 1952-1962 arasında 

Yeni Sabah Gazetesinde bulunuyordu. Gazete
ciler Cemiyeti ve Feriköy Spor Kulübü üyesi
dir. Son Telgğraf gazetesinde hikayeler yaz
mış, spor dergilerinde de güreş tefrikaları ya
yınlamıştır. Atiye (Özkardeş) hanımla evlidir. 
Fransızca bilir» (Kim Kimdir Ansiklopedisi, 
1962). 

ERTOZON (Sadeddin) - Kitabcı, Galata 
Rıhtımında Kadıköy - Haydarpaşa vapurları 

iskelesi karşısında SA-HA Kitabevinin sahibi; 
1933 de !stanbulda doğdu, babasının adı; Hü
seyin, annesinin adı Halide'dir. _1955 de Fran
sız Saint-Benoit Lisesini bitirmişdir, iyi Fran
sızca bilir. 

Melih yüzlü, nazik, hali ve tavırları ile ki
bar bir kişidir. Rıhtım boyundaki küçücük 
SA-HA kitabevi akademik bir mahfil olmaya 
namzed idi. Spor-Toto bayiliği de yapıyordu. 

Ne gibi zaruretler karşısında kalmışdır, iş ha
yatının cilveleri bilinmez, Sadeddin Ertüzün 
1968 yılında o şirin, güzel SA-HA Kitabevini 
kapamışdır. 

ERUÇAR (Fehmi) - Hevesle, gayretle 
otodidakt olarak yetişmiş bir yazar; 1942 de 
Mersinde doğdu, babasının adı Mehmed I{ıfzı, 
annesinin adı Cennet'tir; İstiklal İlk Okulun-

. da okudu, 1958 de Askeri Orta Okulda iken 
tahsili terk ederek iki sene manifaturacı çırak
lığı, iki sene de (1958-1960) 16 - 18 yaşların
da iken sahne aktörlüğü yapdı, bir yıl bir iş 
yerinin sekreterliğinde bulundu, bu satırların 
yazılıdığı sırada Güneş Reklam müessesesin
de idi (1962). Resim yapar, karikatür çizer 
ve sahne hayatına olan hevesini muhafaza et-

'.ERZAKCI SOKAĞI 

tiğini söyler. Büyük bir kitab olabilecek ka
dar şiirleri ve şarkı-türkü güfteleri vardır, ve 
pek çok hikaye yazmışdır, «Ya para ver, ya 
kızı ver» adında bir romanı vardır. 

Bibi.: Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

ERY.üREK (Metin) - Türk halk musi
kisinin saz san'takalarından ve . okuyucuların
dan; 1929 da Üsküdarda doğdu, Albay Ali Fe
rid adında bir zatin oğludur, annesinin adı 
Mihriban Hanımdır. Üsküdar 19. İlk Okulda, 
Üsküdar I. Orta. Okulda, Haydarpaşada Ana
dolu Özel Lisesinde okudu ve bu liseden 1950 
yılında diploma alarak Y edeksubay Okuluna 
gitti, 1952 de süvari asteğmeni olarak San~ 
kamışa gönderildi, süresini doldurup terhis e
dileceği sırada tezkire terkederek orduda 4,5 
yıl kaldı. Askerlikden ayrıldıktan sonradır ki 
çocukluğundan beri yakın ilgi duyduğu musiki 
ile meslek olarak çalışmaya başladı. 

Lise öğrencisi iken Nubar Tekyay'dan 
keman ve Sadi Işılay'dan musiki dersleri al
mış, Emin Onganın idare ettiği Üsküdar Mu-, 
siki Cemiyetine devam etmişdi, ve bir ara da 
caz müziği ile uğraşmışdı. Askerlikden ayrıl

dıkdan sonra Türk halk musikisi ile iştigal et
ti.' 1960 da İstanbul Radyosunda açılan bir 
imtihanı kazanarak saz ve ses san'atkan ola
rak bu radyoya intisap etti. Ahmed Yamacı'
dan çok faydalandı, fakat asıl 

0

hocaları, «ken
dilerini daima şükran ile yad edeceğim» dedi
ği Neriman Tüfekci ile Nida Tüfekci oldu. 

Asıl geçimini ticaretle sağlamaktadır, üs
küdarda «Katibim» adında bir esvab temizle
me fabrikası kurmuşdur, ayrıca piyasada hay

. li rağbe~ gördüğünü söylediği «Form» adında 
temizleme makinaları imal etı:pektedir. Evli ve 
üç çocuk sahibidir. 

Hakin GÖKTORK 

ERZ'.A.KANBARI SOKAGI - (B.: Mısır 
Çarşısı). 

ERZAKCI SOKAGI - 1934 Belediye Şe
hir Rehberlerine göre Fatih ilçesinin Fener 
Bucağının Haydar Mahallesi sokaklarından; 
Ali Tekin Sokağı ile Salihpaşa Caddesi arasın
da uzaıiır (1934 B.Ş.R. Pafta 8/96). Salihpa
şa Caddesi tarafından: gelindiğine göre bir ara
ba geçecek genışlikde kabataş döşeli olarak baş 
lar ve sonra bakı:ı;nsı.zlıkdan bir toprak yol oldu-



ERZENE (Hüsnü Uluğ) 

ğu görülür; birer ikişer katlı evler arasından 
geçer; kapu numaraları 1-11 ve 2-6 dır. (1967) 

Hakla GÖKTÜRK 

ERZENE (Hüsnü Uluğ) - Çağdaş Türk maa
rifinin seçkin simalarından; değerli bir mate
matik muallimi ve idareci; 1890. da Erzurum
da doğdu, Erzurum un yerlisi, eşraf dan Kılıçcı
zade Osman Nuri Beyin oğludur, annesinin a
dı Hayriye Hanımdır; ünlü şair Kemaleddin 
Kami'nin ağabeyidir. İlk tahsilini hususi ola
rak yapdı, arabca öğrendi, sonra Erzurum 
Askeri Rüşdiyesinde, Erzurum İdadisinde ve 
Trabzon Sultanisinde okudu ve bu sultaniden 
1910 da diploma aldı, 1913 de İstanbulda Da
rülmuallimini aliyenin (Yüksek Öğretmen 0-
kulu)nun riyaziye şubesini bitirerek meslek 
hayatına atıldı, sırası ile Bursa Sultanisi, Kon
ya Sultanisi riyaziye (matematik) muallimlik
lerinde, Erzurum Sultanisi riyaziye muallimli
ği ve müdürlüğünde, Trabzon Sultanisi riyazi
ye muallimliği ve müdürlüğünde, tevhidi tedri
sat dolayısı ile Kuleli Askeri Lisesi ders nazır
lığında, Adana Muallim Mektebi müdürlüğün
de, Ankara Lisesi riyaziye nazırlığında, Ada
na muallim mektebi müdürlüğünde,· Ankara 
lisesi riyaziye muallimliğinde, Sivas Maarif 
Müdürlüğünde, Eskişehir Maarif Müdürlüğün
de, Konya Maarif Müdürlüğünde, İstanbulda 
Haydarpaşa Lisesi, Kadıköy Kız Lisesi ve Vefa 
Erkek Lisesi matematik muallimliklerinde bu
lundu, bu son vazifesinde iken 1951 senesinde 
vefat etti. 

Konya Sultanisindeki muallimliği sırasın

da talebeler arasında «Arşimed» lakabı ile a
nılırdı. Devrinin · en kudretli riyaziye muallim
lerindendi; talebeleri tarafından hem korkulan 
hem sevilen, arkadaşları tarafından hürmet 
gören vekarlı, ciddi, sadakat ve vefa bilir, şef
kat ve muhabbetli merd adamdı. 

EBZt (Adnan) - Tarih profesöıi.i, Türk 
Tarih Kurumu üyesi; 1924 de lstanbulda doğ-· 
du, seçkin ulemadan ve Süleymaniye . Cam,il 
baş imamlarından reisülkurra Sadık Erzi 
Efendinin küçük oğlu; ilk tahsilini lstanbulda 
yapdı; parasız yatılı öğrenci imtihanlarını ka~ 
zanarak Bilecik Orta Okulunda ve Kütahya 
Lisesinde okudu. Yazı yazmaya okul sırasında. 
iken heves etti, ve o zamanlar Halk Evleri~. 

ts'.iANBÜt 

nin organı olan Ülkü mecmuasına gönderdiği 
makaleler devrin Maarif Vekaleti müsteşarı 
tarih bilginlerinden İhsan Sungu'nun (B.: 
Sungu, İhsan) dikkatini çekdi, daha müsaid 
şartlarla çalışabilmesi iç.in yine yatılı öğrenci 

olarak Kütahyadan lstanbulda Kabataş Lise
sine nakledildi, bu liseden diploma alarak İs
tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin ta
rih bölümüne girdi. 

Lisenin son sınıfında iken ve üniversite öğ
renciliği yıllarında babasının, dostlarından ve 
ulemadan Prof. Şerefeddin Yaltkaya'dan hu
susi olarak arabca ve farsca okudu ve bu iki 
dili hakkı ile öğrendi (B.: Yaltkaya, Şerefed
din). 

Ünive~sitede Fuad Köprülü, Mükrimin 
Halil Yınanç, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Şem
seddin Günaltay gibi otoritelerin seçkin bir 
talebesi oldu ve bilhassa İ.H. Uzunçarşılının 
teveccühünü kazandı. Üniversite tahsilini ta
mamladığında Ankara Üniversitesine asistan
lıkla intisap etti, orada doktora imtihanını 
verdi. Belirli süre . sonunda doçent oldu, Üni
versite dışında da Milli Eğitim Bakanlığı ter
ceme bürosunda çalışdı. Erzurumda Atatürk 
Üniversitesi kurulur iken orada görev aldı, 1960 
da Ankaraya dönerek profesör oldu ve Türk 
Tarih Kurumun~ üye seçildi. 

1961 de dört ay kadar devlet bakanlığı 
da yapmış olan Adnan Erzi bu satirların. yazıl• 
dığı sırada Ankara Üniversitesindeki kürsü
sünde bulunuyordu (1968). 

1961 -1962 arasında yakın arkadaşı Prof. 
Orhan Köprülü ile birlikte Milli Kültür Yayın
lan adı ile bir yayın evi kurdu; bu satırların 
yazıldığı sırada o yayın evi de neşriyatına de
vam etmekde idi. 

ERZİ (İhsan) - Maliyeci, idareci, bu sa
tırların yazıldığı sırada İstanbul Vakıflar Baş
müdürü 19~8; mühim hizmetleri ile, bu arada 
lstanbulda Halıcılarda Sultanselim Medrese
sinde «Türk Yazı Sanatları Müzesi» nin kurul
masında, kurucusu denilmeye değer büyük 
himmeti görülmüş aydın ve seçkin bir idare 
amiri; 1919 da İstanbulda doğdu, seçkin ule
madan ve Süleymaniye Camii başimamlann
dım reisülkurra Sadık Erzi Efen dinin büyük 
oğlu, genç tarih bilginlerimizden Adnan Erzi'
nin aga,beyi; Nümunei İrfan ve Büyük Reşid 
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Paşa İlk Okullarında okudu, orta tahsilini Per-
tevniyal Lisesinde yapdı (1937), 1940 da An
karada Siyasal Bilgiler Fakültesinin mali şu
besinden diploma aldı ve Maliye Bakanlığında 
memuriyet hayatına atıldı; on yıl kadar o ba
kanlıkda muhtelif vazifelerde bulunduktan 
sonra 1950 de Vakıflar Genel Müdürlüğüne 

müfettişlikle intisab etti; teşkilatı çok geniş 
bu genel müdürlükde iktisat müşavirliği, Va
kıf Zeytinlikler İşletm<:! Müdürlüğü yapdı ve 
1966 da İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğüne ta
yin edildi. 

İstanbul Başmüdürlüğü.ne gelmeden, Ge
nel Müdürlük camiaa içinde çalıştığı sıralarda 
«Orta Tahsil Vakıf Talebe Yurdları»nın- açıl

masındaki gayret ve himmeti Ti.irk maarifine 
ve toplum hayatına büyi.ik hizmetlerdendir. 
Yurdumuzu asırlar boyunca tezyin etmiş Türk 
yapı san'atının büyüklü, küçüklü şaheserleri 

Vakıflar Genel Müdürlüğü elinde :bulunmakta
dır, muhtelif yerlerdeki tarihi binaların tamir 
ve restorasyonu yolundaki gayret ve hizmet-• 
leri de büyük olmuşdur. 

İstanbula geldikten sonra ilk işlerinden bi
ri kapalı duran Dolmabağçe Camiinin tamirini 
sür'atle tamamlatarak ibadete açmak olmuş-

mı.san Erzi 
(Resim: Yaşar Ekinci) 

dur; Mimar Sinanın şaheserlerinden · Rüstem 
Paşa Camiinin minaresi tehlikeli görülmüş, 

yıktırılmış, cami yıllardan beri minaresiz du
ruyordu, İhsan Erzi'nin himmeti ile o minare 
de yeniden inşa edilmiş, onu da Gazi Hasan Pa
şa Camiinin, Fenari İsa ve Ahmedpaşa Mes
cidlerinin tamir edilerek ıha.dete açılmaları ta
ki b etmişdir. 

Bu tamir işleri dışında bu aydın adamın 
en mühim başarılarından biri, şahsının telkin 
ettiği güvenle, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
eski eserleri koruma faaliyeti yanında geniş 

imkanlarını müzecilik üzerinde de göstermeRi
ni sağlamak olmuşdur, ve bu yolda çok kısa 
zamanda İstanbulda üç büyük jş yapılmışdır: 

1. Kendi nefsinde bir müze olan ve elli yı
la yakın bir zamandan beri kapalı duran Ye
ni Cami Hünkar Kasn ziyarete açılmışdır. 

2. Sarachanebaşında Amıcazade Hüseyin 
Paşa Külliyesinde «Türk İnşaat v.e San'at E
serleri Müzesi» açılmışdır. 

3. Halıcılarda Sultanselim Medresesinde 
«Türk Yazı San'atları Müzesi» kurulmuşdur. 

Bu satırların yazıldığı sırada, salonların tan
zim işi tamamlandığı halde henüz ziyarete a
çılmamış olan bu müze, hiç tereddüd • etmeden 
kaydederiz ki İhsan Erzi'nin himmet ve gayre
ti eseridir. Bu İstanbul Ansiklopedisinin mü
devvini ve müellifi R.E. Koçu şunları yazıyor: 
«Henüz açılmamış olan müzeyi ziyaret ettim. 
Sultanselim Medresesinde toplanan eserlerle 
bir irfan hazinesi, bir sanat hazinesi yok ol
makdan kurtarılmışdır. Şurada buradaki an
barlarda yıllardan beri çürümekte olan ve de
ğerlerine baha biçilmez eserler arasında mus
haflar, ve bilhassa büyük cami mushafları eşi
ne rastlanmaz bir koleksiyondur. Vakıflar U
mum Müdürü, müzenin kurucusu İhsan Erzi 
ve eserlerin tasnif, tarif ve tanziminde çalı

şanlar için tebrik ve takdir yolunda en kesin 
sbz: Allah onlardan razı olsun.» 

Büyük işler, .nahvet ve gururla başarıl
maz, İhsan Erzi son derecede mütevazi, nazik, 
açık kalbli bir kişidir, sohbeti tatlı, yerinde 
nüktedan, otoritesini şiddetle değil, ciddiyet ve 
şefkatle kurmuş bir idare amiridir. Odasının 

kapusu Vakıflarda işi olan herkese açıkdır 

(B.: Amucazad-e Külliyesi, cild 2, sayfa 792; 
Sultanselim Medresesi; Türk İnşaat ve San'at 
Eserleri Müzesi; Türk Yazı San'atlan Müzesi). 

Erdem YÜCEL 
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ES (Hikmet Feridun) --:- Yazar, gazeteci; 
1909 da İstanbulda doğdu, Yemende 21 yaşın
da ölen süvari subaylarından Feridun Beyin 
oğludur, annesinin adı İhsan Hanımdır, gaze
teciliğe mekteb sıralarında iken Akşam gaı.e
tesinde başladı ve yıllarca fıkralar, hikayeler, 
röportaj yazıları ve bilhassa seyahat hatırala-

Hikıne_t Feridun Es 
(Resim: S. Bozcalı) . :~-.,_;. > ;_~ . 

rı yazdı; . «7 Gün» mecmuası sahibi Sedad Si
mavinin gtivendiği bir genç muharrir olarak bu 
mecmua adına . Amerikaya gitti ve iki yıl ka
dar orada kaldı; Amerika dönüşünde de yine 
Sedad Sjmavi tarafından kurulmuş olan Hür
riyet Gazetesine girdi, bu büyük gazete adına 
da Afrikaya ve Arabistan, Pakistan, Hindis
tan, Birmanya, Çin ve Japonyaya gönderildi. 
Pasifik Adalarıni dolaşdı, Orta ve Güney A
merika nıeırileketle,ı:ine gitti; bu seyahat mek
tupları - notiari Hiirriyet Gazetesinde çok rağ
bet gördü. Hürriyet Gazetesinden Sedad Si
ma.vi'nin ölürıünden az sonra ayrılan Hikmet 

__ Feridun Es Hayat mecmuasına umum neşri
yat müdürü oldu. Malezyaya, Borneoya gitti, 
Kongoya gitti, Kongo ihtilalini izledi. · 

Semiha (Özkurt) Hanımla evlidir; Fran
sızca ve İngilizce bilir. 

Hakkı GÖKTÖRK 

ESAD (Bahriyeli Arab) - Ge{;e~ asır 
sonlarında yaşamış okur yazar tulumbacılar

dan; üçüncü sınıf sandıklardan Hasköy Sandı• 

ğının uşaklarından Arab lakabını alacak dere
cede esmer, vechen dilber, uzun boylu, zeber
dest bir delikanlı idi; Bahriye Sibyan Mızıkası 
efradından iken bir uygunsuzluğu yüzünden 
tard edilmiş, Hasköy İskelesinde yanaşma ka
yıkcıhk yapardı; Küfvü akranı olmadığı için 
ülfet, sohbet ve muhabbet edemediği bir güze
le gönUI vermiş, bu aşk ile akşamcılığını ayyaş
lığa dökmüş, -yalın ayak yan çıplak haneber
duşlardan olmuşdu; öyle ki koşarlı tulumbacı
lığı şöyle dursun, kayıkcılık bile yapamaz ol
du. Bir ramazan Üsküdarda işlettiğim çalgılı 
kahveh!neye gelmişdi, sarhoş ve perişanlı, 

hürmet ettim, ikramda bulundum, o gün bir 
köşede ağlayarak destan yollu şu manzumeyi 
yazdı, bir suretini aldım ve cebine biraz harc
lık koydum (B.: Çalgılı Kahvehaneler, cild 
7, sayfa 3683) : 

Geceler ah geceler, geceler ah ıeceıer 

·· Saati dakikası yar adını· heceler 

Uyku haram gözüme girdikde döşeğime 
Ben kıvranım du_rayım yarime eğlenceler 

. ..,-ı", 

Geceler ah geceler, söyleyin yarim nerde 
Görünmedi bir aydır Hasköy, Balat, Fenerde 
Muhabbete manidir bir kalın . siyah perde 
Busi piye bir izin verin ey gönül gonceler 

::: ;! 

Kaçılır mı işıkdan kibarlık sebebiyle 
Haydi benden kaçarsın ya niçin düşdün dile 
Sen rakip engelle gez, aşık doldursun çile 
Vurulsun nazik güzel eline kelepçeler 

Bir kopuk aşıkınım baş açık yalın ayak 
Beni divane ettin ellerine kına yak 
Yolun çevirip atsam az gelir sana dayak 

Ey celladı bi aman yeter be işkenceler 

Bir selim esirgemez aşıkdan şabi bütan 
l{icranü hasretini rakıdır tek avutan 

Nedir bu gaddarlığın vahşetinden bir utan 
Kafir iken ağlıyor halime muğbeçeler 

Geceler ah geceler Esadın zındamdır 
Ta . be ·sabah zihninde ol güli handamdır 

Yoluna baş koyduğu şahların nadiıudır 

Ben koğuşda yanarken yarim nerde geceler 

Gerçi tulumbacıyız ateşde semenderiz 

Yabn ayak pırpırı aşıkı kalenderiz 
Kavgaayı aşka girmiş zeberdest İskenderiz 
Çaldı beni yerlere yii.rimdeki pençeler 
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Bir kış günü barındığı tulumbacı koğuşun
da bir omuzdaşı ile birlikte kömür ateşinden 

.lclıirlenerek öldü, ölümünde 30-35 yaşlarında 

idi. Hasköy tulumbacılarının grup halinde çek
dirdikleri bir fotğrafda resmi vardır, o resim
de tahminen yirmi yaşlarındadır. 

Visıf HİÇ 

ESAD (Celalin) - Geçen asır sonlarında 
Üsküdarın · gazete müvezzilerinden külhanbeyi 
bir kopuk; Şirketi Hayriye vapurlarından birin
de çımacılık yapan babası genç yaşında öl
müş, 12-13 yaşlarında yetim kalan Esad çok 
dilber bir çocuk olduğu için güzelliği yetimli
ğinden beter bela olmuş, uygunsuzluk yoluna 
saptırılmışdı; tazelik çağında Üsküdar Bele
diye Dairesi tulumbacılanndan ve Balaban İs
kelesi hammallarından Kürd Celalin şıkırdımı 
idi; baldın çıplak fakat gaayetle cömerd ha
misinin sayesinde o güruhun en şık genci ola
rak dolaşırdı. Bir köçek kadar güzel oyun oy
nardı, sesi de pek tatlı idi; gazete müvezzili
ğine 19 yaşlarında başladı, bilhassa Servet ve 
Malumat gazetelerinin Üsküdar müvezzi ol
muşdu. Sürtükce bir kadın olan anasının evi 
Bülbülderesinde idi; Esad hammal hamisinin 
bekar odasında barınır, eğer Celalin Galata
dan veya Tophaneden gece yatısına getirilmiş 
bir misafiri olursa ya bir sabahcı kahvesinde, 
yahud -bir hamamda, bir tekkede sabahlar, na
diren de anai:lının evine giderdi. Her akşam 
içer, kumar oynar, bütün kötülüğü nefsine idi; 
kimseyi rencide etmezdi. Müvezziliğe başlayın
ca ayakdaşları ağzında «apiko» denilen şıklı

ğını bırakdı, sokakları yalın ayak dolaşır ol
du. Servet ve Malumat gazetelerinin meşhur 
muharriri Ahmed Rasim Bey «Şehir Mektub
ları» isimli eserinde Celalin Esaddan bahset
mişdir, fakat yanılmış lakabını isim zan ede
rek adını Celal diye kaydetmişdir; A. Rasim 
Bey şöylece anlatıyor: 

«Alın size Üsküdar müvezzini, bakın bu 
Bey ne Beydir! .. İsmi Üsküdarda Celal, Ağa
hamamında, Tekkede Derviş, diğer ismi Man
giz tutmaz. Kendisi gaayet emin, yalan yere 
etmez yemin, kanı resim, bizim idare memuru 
gibi helalzade, çoluk çocukdan azade. Beli bü
kük bir ninesi vardır, eli açık, biraz kaçık, tir 
tir gezer, her yaz domates pestili ezer. Celal 
işi çokca, sesi pekce, sabahları gazete, öğle 

vakti destan, roman satar, satmazsa kahvede 
iskambile dalar, yutulunca madik ettiniz diye. 
çıngar çıkarır. Kuru peykede yatar, meyhane
de bağırır, bakkalın önünde nara atar, kış ge
celeri nara atma hevesini keten helva satışın
dan çıkarır; kandillerde sebilci, ramazanda 
davulcudur:.». 

Bu fakirin destanlarını da, ._Esad. satardı; 
tek meteliğimi yememişdir. Hiç: evlenmemiş o
lan Esad da, garib tesadüflerdendir, Celal a
dında bir kopuk oğlanı çırak olarak yanına 
aldı, evlad muamelesi yaparak onunla yaşadı, 
o çocuğa da Esadın Celal dediler; Ahmed Ra
sim'in hatası öyle tahmin ederim ki usta ile 
çırağın isimleri karıştırmasından olmuşdur; 

Servet ve Malumatın meşhur Üsküdar müvez
zii Celal değil, Esaddır. Celalin Esad ne zaman 
ölmüşdür, tesbit edemedim. 

Vasıf HİÇ 

ESAD (Kanbur) - Geçen asır başlarında 
İkinci Sultan Mahmud· devrinde namlı bir mu
kallid, sarayda hünkA:r dalkavuklarından; pa
dişah huzurunda bazı --devlet ricalinin taklidle
rini yapardı; hayatı hakkında başka bilgi edi
nilemedi. 

Bibi.: R.A. Sevengıl/J~t~J.;iaj eğleniyordu. 
'. !/~., ~-.'. -~-·'?,:;.\/"":-· 

ESAD (Mak1ad) _:F ~:~il asrın ikinci ya
rısında yaşamış ·- şehir oğla:nı -• _bıçkın bir orta 
oyuncu; yalnız adı~ıa rastlandı/hayatı hakkın
da başka bilgi edinilemedi. _ 
Bibi.: Hafız İlyas, Vekaa.yü Letam Enderun 

ESAD (Yorgancı Kara}-:~ 1~85 ile 1890 
arasında Fındıklıda yorganct!Hrağ{yahud kal
fası bir delikanlı·; devriri klHeıide~ :halk şairi 
Üsküdarlı Aşık Rbi ·tara:f]Jidari. şu manzume 
i:e övülmüşdür: 

Açdım işte efendim bir çapkından kelamı 
Yorgancı Kara Esad şahın şö!h,reti namı 

Letifeti simisı kamaşdırır gözleri 
Bediai hilkatdiı: tenasübü endamı 

Ak tumanla mintanla yalın ayak pırpırı 
Rô.yi arza eyleırıiş firar cennet gulamı 

Canfes ile atlasa iğne vururken eli 
Gamze ucuyla verir uşşalona selimı 
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Dükkanını sorarsan Fındıklı çarşısında 
Heman yam başında meşhur Müftü HaınmaDiı 

Reşkaveri dilberan tasviri dilpezirin 

Nakşeylemiş aşk ile bir ermeni res-&imı 

(Tarih) 

Çapkının cazibesi kırını,zı dalfes midir 

Riiyinde rengi hicab atlas mı canfes midir 

Ondokuz cevher ile tarih mülhem yaşından 
«Yorgancı Kara Esad nam civanın resmidir.,> 

1286 + 19 = 1305 (M. 1887-1888) 

Aşık Razinin bahsettiği resim, evrakı 
metrukesi arasında bulunmuş kara kalem bir 
desendir; kalender şair resmin bir kenarına 
şu notu ilave etmişdir. «Tiflisli ermeni ressa
ma iki mecidiye:ye yaptınlmışdır». Resim «A. 
L.» harfleri ile imzalanmışdır, san'atk!rın asıl 
adı öğrenilemedi. Vasıf HİÇ 

Yorgancı Kara Esad 
(Resim: H. Kutay) 

ESAD BABA - Geçen asır başlarında 

Aksarayda Şekerci Sokağında oturur aslı İs
tanbullu bir bektaşi babası; 1826 da Yeniçe
ri Ocağı kaldırıldıktan az sonra Türkiyede 
Bektaşi tarikatı da lağvedilip bektaşilerin ile
ri gelenlerinden birkaçı idam edildiğinde yet
miş yaşlarında bulunan Esad Baba da Aksa
ray Camii civarında öldürülmüşdü; şu nefes o
nundur: 

ikrarü imandan haber sorarsan 
ikrarü iman «Kaalii beli»den gelir 
Yol ile erkandan rehber sorarsan 
Yol ile bu erkan «Ali» den gelir. 

Dediler bu sır ezeliden gelir 

Kaygusuz Sultamdıı· anın talibi 

Kırkların serdarı Şah Müsahibi 

Hünkar Hacı Bektaş Veliden gelir. 

Dün gece yerimde. bir illi divan 
Kırklar oturmuş da sürerler erkan 

Tiğ'bendi takınıp ettiler kurban 

Dediler bu sır ezeliden gelir 

Horasan kapusu mübarek kapu 

İçiıte girende yok dürür korku 
H~ydar postwıda oturur 'bir ulu 

Nasib alımş Kı,zıl Deliden gelir. 

Derviş Esad biçaredir derdiınend 
Erenlerden umar mürüvvet nıeded 
Mürşid lisanından işitilen pend 
Osküdarda Merdivenliden gelir. 

Son mısradaki «Merdivenli», Merdiven -
Merdivenli Köyündeki meşhur Bektaşi Tekke
sidir (B.: Merdivenli Köyü). Bu Esad Babanın 
hayatı hakkında başka bilgi edinilemedi. 

Bibl.: Sadeddin Nüzhet Ergun, Bektaşi Şa.irleri 

ve Nefesleri. 

ESAD BEY - Geçen asır sonlarında ya
şamış bir gazeteci; Tarik Gazetesinde başmu
harrirlik yapmışdır; hayatı hakkında bilgi e
dinilemedi. 

ESAD BE:Y (Borlu Pirizade Mehmed) -
KalP.m sahibi askerlerden; milli kütübhane
pıizde gaayetle önemli ve değerli <<Mir'atı Mek~ 

.:· , . ~ : 
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tebi Harbiye» ve «Mir'atı Mühendishanei Ber
rii Hümay'lll '> isimli iki eserin müellifi (B.: 
Mir'at-ı Mektebi Harbiye; Mir'at-ı Mühendis
hane-i Berri-i Hümayun)'. 1850-1851 arasında 
Niğdenin Bor kazasında doğdu, ilmiyeden Pi
rizade Naim Efendinin oğludur; ilk tahsilini 
ve rüşdiye tahsilini memleketinde yapdı, Bur
sada Işıklar Askeri İdadisinde okudu ve hic
ri 1288 (1871) de Harbiye Mektebine girdi, 
1292 (1875) de Harbiyeden piyade mülazimi 
olarak mezun oldu ve o yıl Bosna Askeri İda
disi kavaid (Türkçe gramer) mualliinliğine 

tayin edildi, üstün başarısı takdir edilerek ken
di fikri ve ilmi inkişafını da temin için bir se
ne sonra, (1876 -1877 arasında) İstanbulda 
Kuleli Askeri İdadisi Kitabet (Türkçe kompo
zisyon) muallimliğine nakledildi; onbeş yıl

dan fazla Kulelide kaldı, bu arada fahri olarak 
Darüşşefakada .Ja muallimlik yapdı, asıl as
kerlik mesleğinde de sırası ile yüzbaşı, sağ kol
ağası oldu, hicri 1311 (1893 - 1894) de binbaşı
lığa terfi ettiğinde kendi dileği ile kıt'a hizme
Une çıkdı ve Düzce redif taburu kumandanlı
ğına tayin edildi, 1897 Türk - Yunan harbine 
taburu ile iştirak etti, birçok muharebelerde 
bulundu ve bilhassa Velestin muharebesinde 
yararlığı görüldü; ve harb sonunda, 1898 de 
yine taburu ile beraber Düzceye. döndü, 1900 
de Niğde Redif taburu binbaşılığına nakledil
di; on yıl kadar orada kaldı, kaymakam (yar
bay) oldu ve ).{endi isteği ile emekliye ayrıla
rak İstanbula gelip yerleşdi; 13 Kanunu sani 
1335 (25 Ocak 1919) da 69 - 70 yaşlarında ve
fat ederek Karacaahmed kabristanına· defne
dildi. 

Dini salabet sahibi, müşfik, gaayetle na
zik bir zat idi, devrinin geleneğine uyarak şiir 
ile de uğraşmış, münacaatlar, naitler, gazeller, 
kıt'alar, tarihler yazmışdır, mürettep divanı 

. basılmamışdır, fakat manzumelerinin bazıları

nı Tercemanı Hakikat ve Ceridei P skeriyede 
neşretmişdir; İstanbulda öğrencilere yardım 
olmak üzere farsca bir gazete çıkardığı da söy
lenir ise bu gazetenin adı öğrenilemedi. Yine 
kitab olarak basılmamış bir Gülistan tercenıesi 
bırakmışdır. 

Kardeşi merhum miralay (Albay) Mesud 
Bey de Beşiktaş ve Soğ11kçeşme Askeri rüşdi
yelerinde riyaziye (matematik) muallimliği 

yapmış, «Hendesei Sanayi» ve «İlmi Hesab» 
' 

isimli iki eser bırakmışdır. 
Mehmed Esad Beyin yukardaki hal terce

mesi, bir kız torunun zevci olan Prof. Dr. Bedi 
Şehsüvaroğlundan alınan bilgi ile yazilmışdır. 

E. General Nazmi ÇAGAN 

ESAD BEY (Meşalecizade) - Hicri 1208 
(M. 1793 - 1794) de ölmüş İstanbullu bir şair; 
medreseden yetişmiş, müderrisliklerde bulun
muşdur; hayatı hakkında bilgi edinilemedi; 
şu beyiti geçen asrın aydınları arasında darbı 
meselimsi söylenirmiş: 

Öğren lisanı asr ü rüsômi zemanei 
Bak tab'ı nase hale münasib tekellüm et 

Bibl.: Muallim Naci, Esami. 

ESAD BEY (Şehlremiiade Hazineli. Ha
fız) - XVIII. yüzyılda Birinci Sultan Abdül
hamid devrinde sarayda Enderun ağalarından 
bir şair; saraydaki vazifesi hlink§.r kaftancılı
ğı idi; şu iki kıt'a onundur: 

izahın gül gül olmuş buseden dil dağı dağındır 
Haısed ol bağıbanı aşka kim gülçini bağuıdır 
Nümayan olmadıkça subhi wslat sönmesün yansım 
Fitili dağı firkat sinede ey dil çerağındır 

* 
Berki gül ey gonce fem sen gibi ter da.men midir 
Yasemen endamına boyunca pirehen midir 
Gfişine girmez ne hiknıetdir figaaııı aşıkan 

Ah te'sir eylemez kalbin aceb ahe11 midir 

Hayatı hakkında başk&. bilgi edinilemedi. 
Bibi.: Ata, Enderun Tarihi, IV. 

ESAD EFENDİ (Ebu İshak zade Melı
med) - Onsekizinci asır ulemasından ve şey
hülislamlarından, şair ve ünlü bir musikişinas; 
;'.•3yhülislam Ebu İshak İsmail Efendinin oğlu, 
Şeyhülislam İshak Efendinin küçük kardeşi, 
pek şöhretli kadın şairlerimizden Fitnat Hanım 
ile Şeyhülislam Mehmed Şerif Efendinin baba
sıdır (B.: İsmail Efendi, Ebu İshak; İshak E
fendi, İsmail efendizade; Fitnat Hanım; Şerif 
Efendi, Mehmed). Hicri 1096 (M. 1685) de İs
tanbulda doğdı., tahsilini babası İsmail Efendi 

- ile devrinin seçkin ulemasından Mutavvelci 
Mehmed Efendiden gördti; meslek hayatına 
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1122 (M. 1710) da yirmibeş yaşında müder
rislikle başladı; Selanik kadısı oldu, Mekke 
kadılığı payesi aldı; 1736 da Rusya ve Avus
turyaya karşı olan seferde ordu kadısı olarak 
sefere gitti,- 1157 (1744) de Rumeli kadıaske
ri oldu, bir buçuk sene sonra azledildi, ikinci 
defa Rumeli kadıaskerliğine getirildi ve 24 Re
ceb 1161 (20 Temmuz 1748) de Mehmed Zey
ni Efendinin yerine Şeyhülislam oldu, fakat 
ilmiye mesleğinin bu en yüksek makaamında, 
ilim ve irfanı ile liyakati olduğu halde ancak 
bir yıl kalabildi, 26 Şaban 1162 ('11 Ağustos 
1749) da azledildi, Vak'anüvis İzzi Efendi az
linin sebebini tafsilat vermeden «mizacı asra 

_ uygun hareket etmediği için» . diye kaydedi
yor, öyle ki azlinden sonra İstanbulda kalma
sı dahi hoş görülmeyerek önce Şam, sonra 
Mekkeye sürülmek istenmiş, ancak padişahın 
müdahalesi ile İstanbula yakın Geliboluya gön
derilmişdi; üç sene kadar sürgünde kaldı, 1166 
(1753) de af edilerek İstanbula döndüğünün 
tezine İncir köyündeki yalısında vefat etti, ba
basının Çarşambadaki Camiinin haziresine 
defnedildi (B.: İsmail Efendi Camii). 

Bilhassa dil üzerinde otorite-- bilinen bir 
kaleme sahibdi. «Lehcetül Lugat» isimli eseri 
milli kütüphanemizin makbul kitablarındandır. 
İçinde . Türk dilinin türlü incelikleri gösteril
miş «Bülbülname» isimli manzum eserini Mir-

-zazade Salim Efendi kendi adına nisbetle anı
lan şuera tezkiresinde: 

Hezar tab'a daiın nola \'ine neş'ei sermed 
Gülistanı sühandır pak Bülbülnamei Es'ad 

diye medhediyor. Türk musikişinas:arının hal 
tercemele:rini ihtiva eden «A trabül Asar» isim
li kitabı ise çok kıymetli tarih kaynaklarımız
dan. biri olrnuşdur. Maalesef hala_ basılmamış 
oian bu mühim eserin büyUkce bir kısmı geçen 
asır sonlarında Mekteb isimli bir mecmuada 
tefrika edilmişdir. Asıl mesleği üzerinde de 
<:Yasin Suresi Tefsiri», «Ayetül Kürsi Tefsiri» 
gibi risaleleri vardır. 

dır: 
Aşağıdaki beyitler iki gazelinden alınmış-

Bakmam ol e'bruvane hattı fitnezidsız 

Şeb beyti hüne meylidemem müstezadsız 

Hüsün ahir olsa hattı gubar asika~ olur 
Ateş ki bi lehih ola olmaz r:nıadsız 

Bi ah ider mi yare vüsfil ızdırabı dil 
Bala resan olur mu yemin mevci badsız 

* 
Hakikate nazar it diirbin isen zahid 
Mecaz ayinesinden riya görünür 

Kemine manzeri deıbır ol ki çeşmi ·siizinden 

Nigahı ibret ile Masiva görünür 

Bibi.: İzzi, Tarih; M. Tahir, Osmanlı Müellifle
ri; İlmiye salnamesi; Salim, Tezkire-i Şuara İ. H. 

Danişmend, Kronoloji. 

ESAD EFENDİ (Hafız Hacı Mehmed) 
Din bilgini, muallim; medreseden yetişmiş son 
seçkin simalardan; 1840 etrafında İstanbulda 
doğdu, babası _:ulemadan Hacı Bekir Efendidir; 
ilk hocası babası, asıl feyzini aldığı üstadı da 
medresede hocası olan kaynatası ve zamanının 
alimlerinden Ayaşlı Tevfik Efendidir. 

Küçük yaşda Kur'anı hıfzetmişdi; Kur'an 
kıra.eti ilmini de Arpacılar Sofusu diye ~eşhur 
Nakşibendiyenin Halidiye kulu şeyhlerinden 

Hafız Hacı Ahmed Efendiden öğrenmişdi. 
Tefsir ve Hadis ilimlerinde zamanının oto

ritesi idi! ana dili gibi arabca ve farsca bilir
di; felsefe ile, matematikle, astronomi ile, coğ
rafya ve tarihle meşgul olmuşdur, dolayısı ile 
edebi bilgisi geniş, çok güzel konuşur, sohbeti 
tatlı, dersleri cazibdi; kırk yaşından sonra duy
duğu zaruretle fransızca öğrenmişdi. Yıllarca 

Sultanahmed Camiinde dersiamlık yapmış ve 
pek çok talebe yetişdirmiştir. Hususi dersha
nesi Ayasofya Çarşısında bir turşusu dükka
nının üstündeki oda idi. 

İlmiye mesleğinde Anadolu Kadıaskerliği 
payesine kadar yükselmişdi, geçim sıkıntısı 

çekmemişdi, evinde iki uşak beslerken mahal
le çeşmesinden evine su taşıdığı görülürdü .. 

İkinci Sultan Abdülhamidin teveccühünü 
kazanmış olduğu için meşrutiyet devrinde der
siamlıkdan çıkarıldı, hususi ders vermesi de 
men edildi. Hafız Esad Efendi hatta şehri terk 
ederek Boğaziçinde Beykozda inzivaya çekildi. 
Birinci Cihan Harbinde küçük oğlu Hafız Suud 
Efendi _ asker oldu, onun İngilizler eline esir 
düşmesi üzerine halk ile ihtilatını tamamen 
kesdi, odasına kapanarak yıllarca hiç kimse ile 
konuşmadı; oğlunun esaretden dönüşünü sadece 
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bir baba sevgisi tebessümü ile karşıladı. 1341 
muharreminde (M. 1922) Beykozda öldü ve 
vasiyeti üzerine Eyyubsultana defnedildi. 

Mehmed SUUD 

ESAD EFENDİ (Esseyyid Hacı Melıınied) 
- Son Halidi şeyhlerinden-; aşağıdaki hal ter
cemesini Mahmud Kemal İnal'ın «Son Asır 
Türk Şairleri» isimli eserinden alıyoruz: «Ha.
Udi şeyhlerinden Mehmed Said Efendinin oğ

ludur, 1264 (M. 1848) de Erbilde doğmuşdur. 
Tahsılini memleketinde yapmış, hacca gittik-· 
ten sonra tstanbula gelmiş, Beşirağa Tekke
sinde misafir olmuş, Parmakkapu civannda 
Makascılardaki camide müezzinlik yapmış, 

sonra Bayazıd İmaretinin üstündeki odalarda 
oturmuşdur. Fatih Camiinde Hafız Divanını 

ve Molla Cami'nin Lüccetül Esrar'ını okutmuş, 
Kelami Dergahı şeyhliğine tayin edilmişdir. 
Neşrettiği ve bazı hadisi şeriflerin tercemeleri
ni ihtiva eden Künzül İrfan adındaki eseri mu
zir eser olarak jurnal edilmiş ve Hacı Meh
med Esad Efendi 1900 de memleketine sürgün 
edilmişdfr. 1908 de meşrutiyetin ilanı üzerine 
tekrar İstanbula gelmiş ve yine Kelami Derga
hına şeyh olmuşdur, bu ikinci şeyhliği tekkele
rin kapanmasına kadar devam etmiş, tekkeler 
kapandığında inzivaya çekilmişdir. Menemen 
vak'asında ilgisi olmakla suçlanmış, tevkif e
dilerek Menemen Divanı Harbine gönderilmiş, 
hakkındaki hükmün tebliğinden evvel 1931 yı
lı ocak ayında üremiden ölmüşdür. Ölümünde 
85 yaşında idi, Menemen kabristanına defno
lundu. Şeyhlerin ulemasındandı.» (Son Asır 
Türk Şairleri, 1942). 

Mahmud Kemal İnal, Hacı Esad Efendi
nin şiir diline örnek olarak şu rindan~. gazelini 
almışdır: 

At şu tesbihi riya paşı yedi takvadan 
Müddea safvet ise al kadehi minadan 

Nice yüz matlaba ey şeyh sarılmış gördüm 
Çekdiğin iki eli maidei dünyadan 

Atamaz kimse benim gibi gamı dünyayı 
Olmayan mesti kalender meyi istiğnadan 

Mektebi aşkda üstadı ezelden aldım 
Dersi tecridimi sen sanma lehi İsadan 

Pertevi mahi ruhun· etmese gönlüm riişen 
iktlbas eyleyemez elbette yedi bayzadan 

Ne bilir zühd ile zahid meyi aşkın kadrin 
Anı bir kerre sual eyle beni rüsvadan 

ESAD EFENDİ (Hocazade Mehmed) 
Onaltıncı asır sonları ile onyedinci asrın ilk 
yarısı ulemasından ve şeyhillislamlarından; 

hicri 978 (M. 1570 -1571) de doğdu-; babası 

müverrih ve şeyhülislam Hoca Sadeddin Efen
didir, tahsilini babasından ve bir İslami aka
demi halinde olan baba konağında diğer seç
kin ulemadan hususi olarak gördü; Süleymani
ye Darülhadisi müderrisi (h. 1001 = (m. lf;,92 
- 1593), Edirne kadısı (h. 1004 = m. 1595 -
1596); t s tan bul kadısı oldu; h. 1007 = 
1598). Anadolu Kadıaskerliği payesi aldı ve 
1010 (M. 1601) de bilfiil Anadolu Kadıaskeri, 
1012 (M. 1603) de Rumeli Kadıaskeri oldu; 
1013 (M. 1604) de istifa etti, 1015 (M. 1606) 
da ikinci defa Rumeli Kadıaskeri oldu; 1017 

- (M. 1608) de ayrılarak uzunca bir müddet in
zivaya çekildi; okuma, yazı ve ibadet ile meş
gul oldu; 1023 (M. 1615) de hacca gitti, bu 
farizayı ifa ederek İstanbula dönerken büyük 
kardeşi Şeyhülislam Mehmed Çelebi Efendi'
nin vefat etdiğini ve devrin padişahı Birinci 
Sultan Ahmed tarafından şeyhülislamlığın 

kendisine verildiğini öğrendi, tayini tarihi 5 
cemaziyela.hir 1024 (-M. 2 temmuz 1615) dir. 
İstanbula döndüğü gi\n Ok Meydanında an'a
nev:i dua gününe rastlamışdı, konağına gitme
den seferi hali ile doğruca oraya gitti ve dua 
merasimine iştirak etti. 

Mehmed Esad Efendinin 46 yaşındaki bu 
ilk şeyhülislamlığı Birinci Sultan Ahmed, Bi
rinci Sultan Mustafa, İkinci Sultan Osman ve 
tekrar Birinci Sultan Mustafa zamanlarında 7 
sene sürdü .. 

Birinci Sultan Ahmed'in vefatında cena
ze namazını o kıldırdı; Birinci Sultan Mustafa
nın bir deli olduğu anlaşıldığında tahtdan in
dirilmesi fetvasını o verdi. İkinci Sultan Os
man zamanında da hayatının en parlak yılla
rını yaşadı; Sultan Osmanın Polonya seferin
den dönüşünde, harikulade güzel olduğu söy
lenmiş Ukayle Hanım admdaki kızını Sultan 
Osman'a vererek ve nikahı bizzat kendisi kı

yarak padişaha kaynata oldu. İstanbulun fet
hinden Osmanlı İmparatorluğunun son günü
ne kadar geçen beş asır içinde bir Osmanlı 
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padi~ah~nın adı bilinen tek kaynata simasıdır; 
ki bu beşyüz sene içinde gelip geçen bütün Os
manlı. padişahları esireler, cariyelerle evlene 
gelmişlerdir (B.: Osman II). 

Tarihimizde ve bilhassa halk arasında adı 
Genç Osman diye anılmış damadı hükümdarın 
feci akıbetinden sonra, ikinci defa tahta otu
ran Birinci Sultan Mustafanın biat merasimin
de kerhen bulundukdan sonra Ş•eyhülislamlık
dan çekilerek yerine 10 receb 1031 (M. 21 ma
yıs 1622) de Zekeriyyazade Yahya Efendi (as
rın büyük din bilgini ve şairi Yahya . Efendi; 
B.: Yahya Efendi, Zekeriyyazade) tayin edil
mişdir. 

Esad Efen dinin ikinci şeyhülislamlığı, 

Yahya Efendinin azlinden sonra Dördüncü 
Sultan Murad zamanındadır; 9 zilhicce 1032 
ve 4 ekim 1623 de tayin edildi, 14 şaban 1034 
ve 22 mayıs 1625 de bir perşenbe günü ölümü
ne kadar bir yıl sekiz ay devam etti. Ölümün
de 55 yaşında idi; Eyyubda babası Hoca Saded
din Efendi ve ağabeyi Mehmed Çelebi Efendi
nin kabirleri yanına gömüldü. 

Vak'anüvis Naima Efendi: «Kibar ulema
dan kalem sahibi, gaayetle zeki, . güler yüzlü, 
nüktedan, zarif bir zat idi; türkce, arabca, 
farsca şiirleri vardır. Kasidei Bürde'yi tahmis 
etmişdir; nesri tantanalı bir edaya sahibdir. 
Babasının bir adetine uyarak cuma günleri 
fetvalarını Ayasofya Camiinde verirdi; baba
sının «Tacüttevarih» adı ile meşhur tarihine, 
kendi zamanına kadar bir zeyil yazmaya baş
lamış fakat tamam:layamamışd.J.r» diyor. 

Bibi.: Naima, Tarih, II; İlmiye Salnamesi; İ. 

H. Danişmend, Kronoloji 

ESAD EFENDİ (İmamzade) Geçen 
asrın ilk yarısında yaşamış ulemadan; müver
rih Ahmed Cevdet Paşanın kızı Fatma Aliye 
Hanım «Ahmed Cevdet Paşa ve Zamanı» isim
li eserinde babasının Fatih medreselerinde ta
lebelik hayatını anlatır iken: «... o vakit İs

tanbulda hayli değerli ulema vardı, birinci ta
bakada bulunanların en meşhurları Akşehirli 
Ömer Efendi, İmamzade Esad Efendi, Antak
yalı Said Efendi ve Denizlili Yahya Efendi idi» 
diyor. 

İmamzade Esad Efendinin hal tercemesi
ni elde edemedik; Sultan Abdülmecid zama
nında ilk rüşdiye mekteblerinin talebelerinden 

olmuş Aşcıdede İbrahim Beyin hatıraları ara
sından şirin bir fıkrayı nakletmekle yetiniyo
ruz: 

«1257 (M. 1841) de Süleymaniye Rüşdiye
sine girdim. O vakitler iki rüşdiye vardı, biri 
Sultanahmed Rüşdiyesi, biri Süleyminaye Rüş
diyesi; bunların nazırı meşhur İmamzade mer
humdu. Sultanahmed Rüşdiyesinin şakirdanı 

paşazade, beyzade pek çok ders çalışmazları:Iı; 
Süleymaniye Mektebi ise bir büyücek kubbeli 
taş mektep olup sınıfların .ayrı odaları yokdu. 
uzunca rahlelerin her biri bir sınıf addedilmiş
di, talebesine de maaş verilirdi, sınıfı terfi e
denin maaşı artardı, mesela 4. sınıf 15 kuruş, 
3. sınıf 20 kuruş, 2. sınıf 25 kuruş alır, bura
dan da bir kaleme çırağ edilirdi. Baş hocamız 
meşhur Gürcü Numan Efendi idi, İmamzade
nin damadı, gaayet alim, fazıl bir zat idi: Her 
haf ta salı günleri İmamzade Efendi mektebe 
gelir, sınıf terfi edecek çocukları imtihan e
derdi. 

«Dersimiz İzhar'a çıkdı, ben de mülazım
likden 15 kuruş maaşlı· sınıfa çıkdım. Geçen
lerde Adana Valisi iken vefat eden Ziya Paşa 
merhum bizim mektebde talebe idi, ikimiz de 
14 - 15 yaşlarında idik, ama o gaayet zeki, su
al ve~ cevapta Başhoca Numan Efendiyi adeta 
durdururdu, Numan Efendinin ziyade sevgili
si idi, güzelliği gibi desrde ve . yazıda da birin
ci idi. 

«Bir gün İmamzade İzharcıları imtihana 
geldi. Ziya Bey ,bana: 

- İbrahim, sen kapunun önünde otur, 
ben perdenin arkasından sana söylerim, imti
hanı verir,, yirmi kuruşluk sınıfa geçeırsin ... 
dedi. 

«Canıma minnet, öyle yaptım. Öbür ço
cukların cevap veremediklerine cevap verme
ye başladım, İmamzade gaayet memnun olur
du. Bir sualda perde arkasındaki Ziya Beyin 
sesi nasılsa fazlaca çıkdı, İmamzade duydu: 

- Perdenin arkasında biri var, çabuk şu 
habisi tutup bana getirin!.. dedi. 

«Numan Efendi çıkıp sevgili Ziya Bey ol
duğunu görünce ele vermek istemedi: 

- Kimse yokmuş ... dedi ise de İmamza
de: 

- Hayır efendim., ben işittim! .. dedi. 
ıNuman Efendi Ziya Beyi tutup getirdi. 

İmamzade Ziya Beyi hemen falakaya yatırdı, 
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Biçare Numan Efendi elleri titreyerek Ziya 
Beyin ayaklarına hafifce birkaç değnek vurdu, 
sonra İmamzadenin eteğini öperek: · 

- Kulunuza bağışlayın!.. diyerek Ziya 
Beyi affettirdi. 

«İmamzade bana: 
- Seni sarı çıyan!. Ben sem uçuncü sı

nıfa çıkaracaktım, ama bunun için çıkarmam, 
gelecek hafta seni tekrar imtihan edeceğim, 
imtihan veremez isen gör ben sana neler ya
pıyorum!.. dedi...». 

ESAD EFENDİ (Mahmud) - Geçen as
rın ikinci yarısında ve asrımız başında yaşa
mış · seçkin ulemadan; İstanbul Darülfünunu 
müderrislerinden ve Defter-i Hakaani nazırı; 

1855 yılında Seydişehirde doğdu, babası Emin 
Efendi ve dedesi Hacı Mahmud Efendi de il
miyeye mensub olup kadılıklarda bulunmuşlar
dı. Büyük dedesi, Bağdat fethinde bulunmuş, 
yararlık göstermiş Mustafa Paşadır. 

Daha çocukken parlak zekasıyla dikkati 
çekmişdir. Seydişehfr'de ilk tahsilini tamamla
dıktan sonra, her taraftan vaki israrlar üze
rine· babası tarafından omuzunda heybesiyle 
İstanbul'da «Tahsil-i uluma» yollamıştır. O 
zaman kırk gün süren yolculuk Bursa ve Ban
dırma geçilerek yapılıyordu. Genç çömez; za-

Mahmud Esad Efendi 
(Resim: S. Bozcalı) 

ESAD EFENDi (Mahmud) 

manın adetine ·göre İstanbulda Fatih Camii et
rafındaki medrese odalarından birisine yerleş
di.. Bir taraftan Manastırlı Hocanın cami ders
lerine devam ederken bir taraftan da kendi 
kendini yetiştirmek üzere hudutsuz bir öğren
me ihtirasıyla bütün ilimlerde bilgi sahibi ol
maya çalışdı. Gayret ve azminin mükafatını 

bir müddet sonra Manastırlı Hocanın onu ken
di seviyesinde görerek derslerinden bir kısmı
nı ona verdirtmesi oldu; ki burada o idealist 
öğretmen neslini rahmet ve minnetle anmak 
borcumuzdur. Onların tek iftiharı Esad Efen
di gibi kendisini geçecek talebeler yetiştirir 

idi. 
Esad Efendi, medrese odasında on yıl 

«Tahsil-i ulum» ile meşgul olmuştur. Bu müd
det zarfında devrin klasik medrese ilimlerini 
(Arabi, Farisi, İlahiyat, İslam Tarihi, İslam 
Hukuku) tamamladığı gibi kadı mektebini 
(Medrese-tül Kuzat) ve Hukuk fakültesini bi
rincilikle bitirdi. Aldığı ilk resmi vazife mual
limliktir. Dikkate değer ki o devirde bir ilk 
okulda bile olsa öğretmenlik, en aziz ve yük
sek görev sayılırdı. 

Asıl mesleğinde ilk vazifesi İzmir kadılı
ğı olmuşdur. O devirde bir ankete verdiği ce
vapta: «Hak ihkak etmek vicdanımın en bü
yük sürurudur» diyor. Fakat Esad Efendi öğ
retmenliği o kadar aziz tutmuşdur ki İzmir 

İdadisinde de « Ulumu Tabiiye» muallimliği 
yapmışdır. Talebenin eline verilecek ders ki
taplarmm bulunmayışını gören genç bilgin, 
«Tarihi Tabii» ve «Şemsli Kamer» adında iki 
ders kitabı yazmışdır; bu dersler «Zooloji, Bo
tanik, Kozmoğrafya» dır. Bu sırada bir Ra
mazan ayında, kendi ifadesiyle, kadir gecesi 
başlayıp bayram sabahı bitirdiği Feraiz kita
bını yazmıştır (Feraiz, mirasın İslam hukuku
na göre varislere taksim formülüdür). Bu ki
tap kendisinin Ahmed Cevdet Paşa ile tanış

masına ve muhaberesine yol açmıştır. Paşa, 

bir küçük tenkitle, kitabı çok beğenmiştir. 
Bir müddet sonra Mahmud Esat Efendi, 

İstanbula gelmiş, Maliye Nezareti Hukuk mü
şavirliği ile Darülfünun Hukuk ve İlahiyet 
medreseleri muallimliğine tayin edilmişdir. 
Bir taraftan bu vazifelere devam ederken mil
li kütübhanemize de mühim eserler vermeğe 
başlamışdır, bu devre içinde tamamladığı baş
lıca eserleri vunlardır: 
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Şeriat-i İslamiye ve Cariye 
Tarih-i Din-i İslam 
Telhis-i Usulü Fıkıh 
Feraid-ül Feraiz 
Hukuku Düvel 
Kitab-ün Nikah 
İlmi serveti milel 
Hukuku hususiyei Düvel 
Usulü hadis 
Ravzat-ül Cevsat 
Bu yayınlarıyla, dikkati çeken Esad Efen

dinin ismi memlekette hızla yayılnıışdır, öyle 
ki Şurayı Devlet Tanzimat Dairesi reisi; Def
ter-i Hakaani nazırı olmuş ve kısa bir müddet 
Adliye nazır vekilliği yapmışdır. Fakat efen
dinin daima bağlı kaldığı-iş, hocalık olmuştur. 
Darülfünundaki kürsüsünü hiç bir zaman bı

rakmamıştır. 

Elsad Efendi, bir otodidakt» alimdir. 
Kendi kendisini yetiştirmenin en seçkin örnek
lerinden birisidir. Onda öğrenme aşkı hudut
suzdu. Bunca ilimlerle meşgul olduktan son
ra hükumet tarafından Erkanı Harbiye mek
tebine getirilen bir Alman hocanın derslerine 
devamla yüksek matematik öğrenmesi meş

hurdur. 
Esad Efendi, siyasi hayata da girmiş ve 

bir müddet Osmanlı Meclisi Mebusanında Is
parta mebusu olarak bulunmuştur. Fakat asıl 
hüviyeti öğreticiliktir. Bildiklerini herkese öğ

ret:m:ek için zengin bir kolleksiyon meydana 
getirecek kadar .eser yazmıştır. 

dür: 
Eserlerini üç gu~uba ayırmak mümkün-

1 - Hukuki olanlar 
2 - Tabiat ilimleriyle ilgili olanlar 
3 - Dini ve tarihi olanlar 
Hukukun bilhassa medeni hukuk alanın

da eserler vermiştir. Bundan başka ilk dev
letler hukuku kitabını da o yazmıştır. <<İlm-i 

Servet-i Milel» dediği iktisadı da hem öğren
miş hem kitabını yazmıştır. 

Tabiat ilimleri alanındaki kitaplarına İz

mir İdadısine tabiat ilimleri okuttuğu zaman 
başlamıştır. Tarihi Tabiisi en önemlisidir. 
«Cariyle (Karlayl) ve Dini İslam» ile «Tarih-i 
Din-i İslam» dır. 
değerini kaybetmemiş bir eserdir. 

İngiliz müverrihi ve münekkidi Thomas 
Carlyle'i İslam dinine hayran bir hıristiyan 

olarak kendisine muhatab kabul eden Esad 
Efendi, bu eserinde İslam dininin derinliğine 
felsefesini yapmaktadır. Bu kitap hala değeri
ni kaybetmemiş bir eserdir. 

«Tarih-i Din-i İslam»ı ise bu konuda ya
zılmış kitapların bizce en değerlisidir. Hele gi
riş olarak yazdığı birinci cild bugünün sosyo
loji görüşlerini aksettiren bir orijinal inceleme
dir. Ölmiyecek bir kıymete sahipdir. Bu cild
de İslamiyeti hazırlamış olan sebepleri tahlil 
eder. İkinci cild, Hazret-i Peygamberin haya
tını anlatır. Bu cildde Ahmed Cevad Paşa 

merhumun kitabından çok faydalanmıştır, fa
kat görüşleri orijinaldır. Doğrudan doğruya 

kaynaklara inmiş ve birçok vesikaların aslını 
dercetmiştir. 

Bu olgun ada:rn, memlekete ve inandığı İs
lam dinine hizmetle geçirdiği ömrünü 1917'de 
tamamlamışdır, kabri Fatih Camii ·mezarlığın
dadır. Bu satırların yazıldığı tarihden iki sene 
sonra ölümünün ellinci yılı doluyor. Şanına la
yık şekilde anılması gereken bir büyük adam
dır. 

Ord. Prot. Dr. Sadi IRMAK 

ESAD EFENNDİ (Mehmed) - Ondoku
zuncu asrın ünlü hattatlarından; yazıyı Ye
sari Mehmed Esad Efendiden öğrendi; Üskü
darda Sultan Selim Camiinin yazıları bu sa
natkajrındır; hicri 1251 (M. 1835-1836) de 
vefat etti. Hayatı hakkında da başka kayde 
rastlanmadı. 

Bibl: Habib, Hat 'fe Hatta.tan. 

ESAD EFENDi (Mehıned) - XIX. yüz 
yıl sonu ile asrımız başlarının ulemasından, 
Os:m:an)ı şeyhillislamlamııın yüz yirmi üçün
cüsü; 1263 (1847) de İstanbulda doğdu, ule
madan ve huzur dersleri mukarrirlerinden 
Ahıshalı Numan Efendinin oğludur; Emin Nu
reddin Mahallesi mektebinde okudu, çocuk de
nilecek yaşda hafızı Kur'an oldu; Süleymani
ye Medresesinde ilmiye tahsilini yapdı; müder
reis oldu ve o yolda kademe kademe yükselid; bu 
arada Şeyhülislamlık dairesinde ve Fetvaha
ne bazı . memuriyetlerde bulundu; yıllarca Sü
leymaniye Camiinde dersiamlık yapdı; 1315 
(1897 -1898) de Anadolu Kadıaskerliği payesi 
aldı. Meşrutiyetin ilanından sonra şeyhülis
lamlık kabineye dahil siyasi bir mevki oldu-
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ğunda 24 -Ocak 1913 de Mahmud Şevket Paşa 
kabinesinde şeyhülislam o1du; Mahmud Şev
ket Paşanın şehadetinden sonra kurulan Said 
Halim Paşa kabinesinde ikinci defa şeyhülis

lam oldu; bu iki kabinede bir buçuk sene ka
dar şeyhülislamlık yapdı; siyasi ahvalin çok 
karışık olduğu o devirde yaşı da yetmişe yak
laşdığı için vazifesinden affını rica ederek in
zivayı tercih etti. Ölüm tarihi tesbit edilemedi. 

ESAD EFENDİ (Sahhaflarşeyhiza.de) -
XVIII. yüzyıl sonu ile XIX. yüz yılın ilk yarı
sında yaşamış ulemadan; Vak'anüvis ve Tür
kiyenin ilk maarif nazırı; hicri 1200 (M. 1785 
- 1786) de İstanbulda doğdu, Sahhaflar Şeyhi 
Hacı Ahmed Efendinin oğludur; babası Medi
ne kadılığına tayin edildiğinde, bütün ailesi ef
radı ile birlikde Esad Efendi de Hicaza gitmiş
di, fakat bindikleri gemi bir fırtınaya tutula
rak. Süveyş'de battı, yalnız 10-12 yaşlarında 
olan Esad Efendi ile erkek kardeşi küçük bir 
direğe yapışıp kurtuldular; kimsesiz · kalmış 
olan bu iki çocuk hamiyet sahiplerinin iane
si ile İstanbul'a gönderildi, Esad Efendi 
kendi sonsuz gayretiyle yetişdi. Medrese tah
silini bitirdikden sonra ilmiye mesleğinde ba
zı vazifelerde bulundu, 1239 (1823 - 1824) da 
Şanizade Ataullah Efendinin yerine Vak'anü
vis oldu, 1243 (1828) Rus harbinde ordu ka
dısı tayin edilerek sefere gitdi, sefer dönüşün
de Mekke kadılığı payesi ile taltif edildi, 124 7 
(1831) de Takvimi Vakaayi adı ile devletin 
ilk resmi gazetesi kurulduğunda fıem bu ga
zetenin. hem de «Matbaai Amire» (Devlet Mat
baası) nın nazır unvanı ile müdürlüklerine ta
yin edildi; 1248 (1832-1833) de İstanbul ka
dılığı payesi aldı, bir müddet sonra bil fiil 
İstanbul kadısı oldu; Anadolu Kadıaskeri pa
yesi ile İran'a _ elçilikle gitti; dönüşünde ga
zete ve matbaa. nazırlığından- ayrılarak Ka
rantina nazırlığına tayin edildi, Rumeli Kadı
askeri payesi aldı. Tanzımatı Hayriyenin ila
nından sonra Ahkamı Adliye Meclisi azası, 

1257 (1841) de Nakibüleşraf, 1260 (1844) de 
bilfiil Rumeli Kadıaskeri, az sonra da Meka
tibi Umumiye (Maarif) Nazırı oldu, 1264 se
ferinde (Mart 1848) vefat etti, Cağaloğlu ci
varında kurduğu Vakıf kütüphanenin yanın-
da defnedildi. --

Değerli bir muharrir ve ilim adamı idi. 

Takvimi Vekaayi'e hizmeti çok büyük olmuş
dur. Kendisi de edebiyata, tarihe ve hal ter
cemeleri üzerine terceme ve telif pek çok eser 
bırakmış ise de ölümünden sonra pek çoğu 

kaybolmuşdur; «Mustazrab Tercemesi», ve 
Vaka'i Hayriye üzerine yazdı « Üssü Zafer» 
isimli tarihi basılmışdır. Vak'anüvisliğinde 

Şanizadenin bırakdığı 1239 (1823-1824) se
nesinden 1242 (1826 - 1827) senesine kadar 
beş senelik bir devrin vekaayiini kaydetmiş
dir. 

Vücud yapısı çelimsiz, gaayet zeki, güzel 
konuşur bir zat idi; tek büyük emeli şeyhülis
lam olmakdı; pahişahın gözünden uzak kal
mamak için saraydaki bütün kabul merasimi
ne daima giderdi; öyleki katı kış günlerinde 
bile Kanlıcadaki yalısından pazar kayığına 

tandır koydurtarak saraya giderdi. 
Cağaloğlu civarında Yerebatan Mahalle

sindeki konağının bir kısmını ayırtarak bir kü
tübhane yapdırmış ve kitablarını bu bina ile 
birlikde millete vakf etmişdi. 

ESAD EFENDİ (Salilızade Ahmed) -
XVIII. yüz yılın ikinci yarısı ile XIX. yüz yıl 
başının seçkin ulemasından, Osmanlı şeyhülis
lamlarının doksanbeşincisi; Şeyhülislam Meh
med Salih Efendinin oğludur, çok sağlam bir 
tahsil ile yetişmişdi; müderrislik ve kadılıklar
da bultınarak yolu ile yükselmiş, 1205 (1790 -

· 1791) de Anadolu Kad!askeri, 1208 (1793 -
1794) de Rumeli Kadıaskeri, 1218 (1803 -
1804) de şeyhülislam olmuşdu; aydın kafası 

ile o an yüksek ilmiye makaamında inkılabcı 
padişah Üçüncü Sultan Selim'in en samımı 
yardımcılarından biri olmuş, talimli asker oca
ğı Nızamı Cedid'in kurulması~da hiç bir şer'i 
engel olmadığını beyan eden fetvayı tereddüd. 
etmeden vermişdi, ve Kabakcı ayaklanması
na kadar üç buçuk yıl pir adalet timsali ola
rak makaamında kalmışdı, ve o kanlı ihtilal 
içinde azledilmişdir. Dördüncü Sultan Musta;.. 
fa'ya karşı Alemdar Mustafa Paşa'nın salta
nat darbesinden sonra İkinci Sultan Mahmud 
tarafından 22 cemaziyelahir 1223 (15 Ağus
tos 1808) de- ikinci defa olarak şeyhülislam
lığa getirilmiş, bu sefer de Alemdar Paşa'yı 
desteklemişdi. Diktatör sadırazamın bir gece 
Yeniçerilerin Babıaliye yapdığı kanlı ve ateş
li baskında telef olması üzerine bu aydın ilim 
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adamının da Yeniçeriler tarafından öldürül
mesinden korkulmuş, 3 şevval 1223 · (22 ka
sım 1808) de azledilmişdir (B.: Alemdar Paşa 
Vak'ası, cild 2, sayfa 596). Müverrih Cevdet 
Paşa şöyle yazıyor: « .. (Alemdar Paşa Vak'a
sında Sarayı Hümayuna gelerek) bir kaç gün
denberi Sarayda kalmış olan Şeyhülislam Sa
lihzade Ahmed Said Efendi bayram gecesi So
ğukçeşme Kapusundan (bu günkü Gülhane 
Parkı kapusundan) çıkarak konağına giderken 
bazı eşkiya (ihtilalci yeniçeriler ve onlara ka
tılan ayak takımı) Nızamı Cedid Şeyhülislamı 
diye efendiye laf attılar, Şeyhülislamın yanın
da bulunan kadıasker efendiler namusu ule
maya dokunacak bir. yersiz muameleye teşeb
büslerinden (Şeyhülislam efendiye fiilen teca
vüzünden, efendinin öldürülmesinden) kork
dular, şeyhülislamın tebdili gerektiğini padişa
ha arz ettiler... Şevvalin Ü!tÜncü günü Ahmed 
Esad Efendi azledildi .. ». 

· Boğaziçindeki yalısına sürgün gibi çekilip 
kapanan Ahmed Esad Efendi orada 1230 
(1815) yılında yaşı yüzü aşkın olarak öldü. 

ESAD EFENDİ (Uryanizade Ahmed) -
XIX. yüz yıl ulemasından. Osmanlı şeyhülis

lamlarının yüz onbeşincisi; hicri 1219 (M. 1804 
- 1805 )de İstanbul'da doğdu; ulemadan Meh
med Said Efendinin oğludur, onun babası fet
va emini Mehmed Raşid Efendi, onun babası 
kadıaskerlikde bulunmuş · Mustafa Efendi 

' onun da babasi XVII. yüz yılda lstanbul'a dev-
let tarafından davet edilerek yerleştirilmiş 
«Kelam» ilminde derin bilgi sahibi Kilisli Şeyh 
Osman Uryanidir ki halk arasında Çıplak Os
man Efendi diye meşhur idi. 

Uryanizade Esad Efendi 
(Resim: İ. A. Gövsa'dan) 

Ahmed Esad Efendi, zamanının tabiri ile 
ulfımi edebiye, akliye ve şer'iyeyi Reisülkur
ra Hoca Abdullah Efendi, Eıninzade Abdülka
dir Bey ve Dersiam Hoca İsmail Efendiden 
tahsil etti. 1246 (1830 - 1831) da imtihan ve
rerek Fetva.ha.nede katiblik ile meslek hayatı
na girdi; babasının Serez, Haleb, Kastamonu, 
Manastır ve Ş,am kadılıklarında 1248 - 1264 
(1832 - 1848) yanında buhinub naibliklerinde 
bulundu, Mehmed Said Ef endi'niİı 1848 de 
Şam'da vefatı üzerine İstanbul'a döndü. 1270 
(1853 - 1854) de Eyyub Kadısı, 1271 (1854 -
1855) de Üsküdar Kadısı, 1272 (1855 - 1856) 
de tekrar Eyyub Kadısı, 1273 (1856 - 1857) de 
Edirne Kadısı, 1275 (1858 - 1859) de Medine 
Kadısı oldu, bu vazifede iken Haremi Şerifin 
tamirine memur edildi, ve bu kudsal işi titiz 
dikkatle başardı, 1278 (1861 - 1862) de İstan
bul Kadılığı payesi ile Wtif edildi 1863 de . ' . 

lstanbul'a döndü Meclisi Tedkikati Şer'iye aza~ 
lığına, 1281 (1864 - 1865) de kadıaskerlikler 
müsteşarlığına tayin edildi; 1283 (1866 - 1867) 
de bilfiil İstanbul Kadısı oldu. Bu vazifede hiz
met müddetini tamamlayarak Bursa'ya. şer'i 

mahkemelerdeki hakimleri teftişe gönderildi; 
1287 (1870 - 1871) de Anadolu Kadıaskerliği 
payesi aldı, aynı yıl içinde tstan.bulda Mecli
si İntihabı Hükkam reisi oldu, 1292 (1875) de 
Rumeli Kadıaskerliği payesi aldı, 1293 (1876) 
da yaşlılığını ileri sürerek reısı bulunduğu 

meclisden istifa etti, Meclisi Ayan aza.lığına 
seçildi; 1295 (1879) de Şeyhülislam oldu; bu 
yüksek mevkide bulunurken 6 cemaziselevvel 
1306 (8 ocak 1889) da 85 yaşında vefat etti; 
Eyyubda Ebüssuud Efendi haziresi karşısında 
hayatında iken yapdırtdığı türbesine defne
dildi. 

· El yazısı hattat denilecek kadar güzeldi; 
dürüst, temiz, mütevazı, güler yüzlü, çok nazik 
zarif bir İstanbul Efendisi idi. 

ESAD EFENDİ (Vassafzide Mehıned) -
XVIII. yüz yıl ulemasından, Osmanlı şeyhül
islamlarının seksen ikincisi; hicri 1119 (M. 
1?07 - 1708) de İstanbu!'da doğdu, şeyhülis
lam Abdullah Vassaf Efendinin oğludur. 1143· 
(1730 ~ 1731) de müderris oldu, 1164 (1750 -
1751) de Galata Kadılığına tayin edildi· bir 
müddet babası ile birlikde Bursada sürgü; ola
rak kaldı; Mekke Kadılığı, sonra İstanbul Ka-
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dılığı payeleri aldı; babasının düşmanlarının 
engellemeleri ile on yıldan fazla bilfiil _ bir v~
zif eye tayin edilmedi, vekarlı bir tahammül 
gösterdi ve babadan kalma serveti ile yaşadı. 
Onun bu asil çekingenliğini çekemeyenler, sağ
lam seciyesini adi bir gurur gibi göstererek 
Vassafzade Esad Efendiye «Hindi Molla» la
kabını takmışlardı. Nihayet 1182 (1768 -1769) 
de Anadolu Kadıaskeri, 1186 (1772 .:. 1773) da 
Rumeli Kadıaskeri ve 1190 (1776) da Şey
hülislamoldu; ilmiyenin bu en yüksek makaa
mında bir buçuk sene kadar kaldı, çok y.!l.şlı 

ve hasta olması dolayısı ile ağır sorumluluk 
taşıyan vazifesini gereği gibi yapamadığından 
azledilöi, Emirgandaki yalısında 1192 (1778) 
yılında vefat etti; kabri Eyyubdadır. Güzel 
konuşur, güzel yazar, şiir ile meşgul olmuş· bir 
zat idi. 

Şirin bir fıkra nakledilir: O devirde ra
mazanlarda devlet erkanı her akşam resmi if
tar ziyafetleri verirlerdi. 1190 ramazanında bir 
akşam Rumeli· Kadıaskeri Vassafzade Meh
med Esad Efendi ulemadan aynı payede bir
kaç zat ile Şeyhülislam Mehmed Efendinin if
tarında bulunuyordu; sofraya hindi · dolması 
geldi. Ev ve sofra sahibi Mehmed Emin çirkin 
bir kabalık ile: 

- Bir acayib şey! .. bu sene hindik~r ses
lenemedi.. kaldırın şu saham!.. dedi. 

Esad Efendi kendisine atılan taşa kibar 
bir sükunetle: 

di, İstanbulda bu üç dile farsca ve la.tinceyi ek
ledi; öyle ki, bu dillerin her biri üzerinde za
manının en kudretli mütercimi idi. Asıl mesle
ğinde 1111 de (M. 1699 - 1700) müderris olduı 
1138 de (M. 1725 - 1726) Galata. kadılığına ta
yin edildi, az sonra da ilk Türk matbaasına 
baş musahhih olarak abndı ve 1143 de _(m. 
1730) ölümüne kadar matbaada çalıgdı; ölüm 
sebebi de 1730 ihtilali ve büyük vezir Nevge
hirli Damad İbrahim Papnın gehadeti kargı
sında duyduğu aşın teesür olmU§ idi. Edirne 
kapusu dışındaki mezarlığa defnedildi. 

Unutulmuş büyük adamlarımızdandır; 
eserleri: 1 - Türkce, Arabca ve Farsca giir• 
lerinin müretteb divanı; 2 --'- lbni Sina.dan Şi~ 
fa 'l'ercemesi; 3 - Hiknıetül E@rakiye Şerbi; 
4 - Meta.bitil Envar Tercemesi; 5 - Kütibi 
Semaviye Fi Hikmeti Ta.bilye Tercemesi: 6 -
Şıarhül Envar fil Mantık Tercemesi; 7 - Man
zumei Şahidi §erhi; 8 - Manzumei Şahidinin 
Rum.caya Tercemesi; 9 - Yunan Filofosu 
Aristot'un eserlerinin tercemesi (Bu terceme
yi Damad İbrahim Paşanın isteği üzerine yap
ml§dı); 10 - lsba.tı Vacib Ha§iyesi; 11 - Ri
sa.lei La.htutiye eserleri basılmarnışdır. 

Nefis terbiyesi için de Nakşibendiye tari• 
katine girmj.şdi; şiir dili de çok temiıdir: 

Anlamaz feyzi Hüdiyı sırrm idrak eylemez 
Girmeyenler ha1kai tevhide Alliih aşkına 

- Vakti vardır efendim, vakti gelince Bibl.: M. Tahir, Osmanlı Müellifleri. 

::;eslenir ! .. cevabını verdi. 
Yirmi beş gün kadar sonra· . Mehmed 

Efendi azledilip Vassafzade onun yerine Şey
hülislam olunca ilk işlerinden biri M. Emin 
Ef eJ)diyi Bursa ya sürdürmek olmı?şdu. 

ESAD EFENDİ (Yanyah · Hooo. Mehmed) 
- Onsekizinci asır ulemasından, İbrahim Mü
teferrikanın kurduğu ilk Türk Matbaasının 

baş musahhihi; Yanyada doğdu, doğum tari
hi. bilinmiyor, Ali adında bir zatın oğludur; ilk 
tahsilini memleketinde yapmış, hicri 1098 ·de 
(Miladi 1686 - 1687) İstanbula gelerek yüksek 
medrese tahsilini tamamlarnışdı. Sırf öğr.eiıme 

aşkı ile aynca matematik, astronomi, ostrolö
ji ile tabii ilimlerle meşgul · ôlmuşdti; bü.; 
tün Yanyalılar gibi anadili olari -tükce ka'.dıtr 
rumca biliyordu, medresede arabca öğt~iımiş~ 

ESAD EFENDİ (Yesari Bacı Meliımed). -
Geçen asrın büyük hattatlarından, talik yazı
da eşsiz büyük üstad; doğum tarihi bilinmi
yor, 17.35 etrafında doğduğu tahmin edilebi
lir; Anadolu Kadıaskerliği muhzirlerin Ka
ra Mahmud Ağanın oğludur; vücudunun sağ 

tarafı tamamen mefluç, sol tarafı da ra.§eli, 
titrek olar~k doğmuşdu ve ömrü boyunca böy
le alil yaşadı; fakat güzel yazıya öylesine l>ir 
aşk ile heves etmişdi ki, azmin ve gayretin şa
hikasına yükselerek titrek sol eli ile Türk gü
zel yazı san'atının en büyük üstadlarından bi
ri oldu ve « Yesari>> (Solak) lakabı ile şöhret 
buldu. 

Tuhfei Hatta.tin müellifi ve çağdaşı Müsta
kimzade Süleyman Sadeddin Efendinin kaydı
na göre yazı hocası Dedezade Seyyid Mehmed 
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Efendidir, ve yazılarına inıza koyma iznini on
d.an almışdır. Mahmud Kenial İnal merhum ise 
Son Hattatlar isimli eserinde yazıyı · Hattat 
Katibzade Mehmed Refi Efendi ile İsmail Re
tık Ef ~ndiden _ öğrendiğini imza icazetini hicri 
1167 de (M. 1754) aldığını yazı.yor. Tuhfei 
~ttatln'e dayanar~k Yeslri Esad Efendinin 
yazıyı . Dedezadeden öğre~diğini . yazan müver
rih Cevdet· Paşa şirin bir fıkra naklediyor : 
«Şeyhülislam Veliyüddin Efendi asrının büyü~ 
bir talik üstadı idi, çağdaşlan kendisine 1:ma.dı 
Rfrm de~işlerdir (Hoca Seyyid . İmadeddin İs
fahani 1618'de iğrenç'bir cinayetin kurbanı ola
rak öldürülmüş İranlı d&,hi hattat), Yesari 
Efendinin .. alil vücudu ile emsalsiz yazısını 

gördükce: ~ Cenab-ı Hak bu zati bizim kibir 
burnumuıu kırmak. için gönderınişdir !.. der 
idi» diyor. . . . 

Şöhreti bir gUn Üçüncü Sultan .Osmanın 
huzurunda bir kaç satır yazı yazılması ve bu pa
dişah tarafından .takdir görmesi ile başlamış
dı; Mahmud Kemal İnal So?l. Hattatlarda bu 

-~~~ 
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Yesari Mehmed Esad Efendinin bir yazısı 
«Son Asır Türk Hattatları»ndan · 

vak'ayı şöylece naklediyor: «Habib Efendi, 
nereden almış ise, Hat ve Hatta.tan isimli ese
rinde diyor ki, bir gün Üçüncü Sultan Osmanın 
huzurunda emri hümayun ile oturarak bir kaç 
satır yazı ile padişahın takdirini kazanmış ve 
kırk kuruş atiyeye nail olmuş bi bahtlardan
dır». 

. M. K. İnalın «nereden almış ise» dediği 
satırlar, pek garibdir ki bizzat kendisi tara
fından ve «Son Hattatlar»dan yıllarca basdırı
lıp neşredilmiş «Tuhfei Hattatin»de aynen 
mevcuddur. 

Üçüncü Sultan Mustafa tarafından bu 
büyük san'atkar Enderunu Hümayun oğlanla
rına yazı hocası tayin edildi ve ölünceye ka
dar bu hizmete devam etti. Hocalık ücreti, çe
şidli hayır eseri abidelere, binalara yazdığı ta
rih kitabeleri ihsanları ile ve ilmiye mesleğin
. de verilen payelerin geliri ile geçim sıkıntısı 

çekdirilmeden yaşatıldı; 11 receb 1213 (M. 19 
aralık 1798) de vefat etdi.. Fatihden Aşıkpa
şaya giden sokak üzerinde (1934 Belediye Şehir 
Rehberinde G€lenlevi Sokağı) bir sed üstünde 
Dudu Abdüllatif Efendi haziresine defnedildi; 
kabir taşının kitabesi şudur: 

«Huvelblıki 

Üstadı ekrem merhum ve mağf1irlin leh Hattat 
Elhac Mebmed Esladül Yeslıri . Efendi ruhi içlin el 
f§.tiha, sene 1213 fireceb 12» 

Bu tarih kıt'ası Sürurinindir: 

Hattatı hof nüvis Yesari Efendinin 
Fevtiyle giydi himei · ter cimei siyah 
Tarihi harcı muacceme talik idüb didim 
«Ceffelkalem Yesari Hattat gitdi ih» 

1213 

XIX. asrın en büyük hattatlarından biri 
o'muş oğlu Yesarizade Mustafa İzzet Efendi 
de ölümünde babasının yanına defnedilmişdi; 
adı geçen yerde yol genişletilir iken baba oğul 
iki büyük san'atkarın kabirleri hoyratca kaldı
rıldı ve kabir taşları ortada kaldı, yok olmakdan 
kurtarılmak için Evkaf Müzesine (Türk - İs
lam Eserleri Müzesi) nakledildi; bir müddet 
mnra da Fatih Camii haziresine konulmak 
üzere müze tarafından Evkaf Nezaretine ve
rildi (B. : İzzet Efendi, Yesarizade Mustafa). 
Bibl.: Müstakimzade, Tuhfei Hattatin; Cevdet Pa
şa, Tarih, VI; Mahmud Kemal İnal, Son Hattatlar 



ESADEFENDİ ÇEŞME.Si - «FA.tih civa
rında Sinan Ağa Camü karşısındaki medrese . 
bağçesi altındadır; ha.len . susuzdur. Yaptıran 

Şeyhülislam Esad Efendidir, kitlbesinin tarih 
beyti şudur : 

Didi tarihini İhyaya n .dvan 
«Behiyn bu çeşmeden iç ibı kevser» 

1220 ( M. 1805 -1806) 

«Kesme taşdan yapılmışdır; ayna taşı 

düşmüş, "musluğu kopanlmışdır» (İbrahim Hil
mi Tanışık, lstanbul Çeşmeleri, I; 1943) . 

Yerine gidilip bu satırların yazıldığı sıra
daki durumu tesbit edilemedi (1968); 

ESADEFENDl ÇEŞMESİ - «Dolmabağ
çenin berisinde, Kabataş · seddi altında muat
tal bir çeşmedir. Yaptıran Şeyhülislam. Hoca 
Sadeddin Efendinin ikinci oğlu Şeyhülisli.m 
Esad Efendidir (B. : Esad Efendi, Hocazi.de 
Mehmed). Çeşme kesme taşdan yapılmış mu
azzam bir haznenin tramvay yolu üzerindeki 
yüzünün sağ başındadır. Teknesi tamamen 
yere gömülmüş ve musluğu koparılmışdır. 

Üzerine ahşab iki oda oturtulmuşdur. Keme
rinin altına ve ayna taşının üzerine yerleştiril
miş olan sülüs yazılı kitabesi arabcadır. Üç 
beyit olan bu kitabe bani Mehmed Esad Efen
dinin kendisi tarafından söylen.mişdir. Tarih 
mısraı şudur : 

tmdınet rı tirihihi «Maün ll Esadi hayrlhi» 
. 1022 (M. 1613) 

«1212 (M. 1797 -1798) tarihinde Üçüncü 
Sultan Selim tarafından tamir ettirilen bu çeş
meye Mihrişah Validesultan büyük bendinden 
yarım masura su ihsan edildiği dört satırlık ve 
mensur ikinci kitabesinden anlaşılıyor ise de 
halen kupkuru ve metrfikdür. Yapısı Tllrk 
klasik çeşme üslubundadır. · Çok işlek bir yol 
üzerinde bu tarihi ve şirin çeşmenin ihyası te
menni olunur» (İbrahim Hilmi · Tanışık; istan~ 
bul Çeşmeleri, II; 1945). 

.. Yerine gidilip bu satırların yazıldıği sıra• 

daki durumu tesbit edilemedi (1968). 

ESAD FEYZİ BEY - «Türkiyede Itönt
geni hekimlikde ilk tatbik eden hekim; . 1878 
de İstanbulda doğdu; Askeri Tıbbiyeden 1898 

- Esad Feyzi Bey 
(Resim: Kemal Zeren) 

de yüzbaşılık ile çıkdı; pek zeki ve ~alışkaiı ol
duğu için diplomasını aldığı Askeri Tıbbiyenin 
fizik muallimi Antranik Paşanın muavinltğine 
tayin edildi ve o İlim müessesesinde mükem
mel . bir fizik laboratuvarı kurdu; 1897 Yunan 
Harbinde vurulan askerlerin vücudlarında ka
lan kurşunların yerlerini ilk defa röntgen ile 

· tayin ederek operatörlerin _kolaylıkla ameliyat 
yapmasına yardım etti ve Türkiyede .röntgen-

. le muayene usulünün öncüsü oldu. Zamanına 
göre çok değerli bir kitab olan ,«İlmi Arz ve 
Maadin» ve «Röntgen Şuaı» isimli iki eseri 
vardır. Kendinsinden büyük hizmetler beklenir 
iken 1902 de henüz 24 yaşında, pek gene ve
fat etti» (!. A. Gövsa; Türk Meşhurları An
siklopedisi) . 

ESAD KAPTAN (ilacı) - Şirketi Hay
riyenin ilk kaptanlanndan; ha:yatı hakkında 
bilgi edinilemedi. · 
Bibl. : Şirketi llllyi'iye. ve · :Bofazjçi, .. 

ESAD' MUIIIJSP~A ~ (B. •: ·· Muhlis 
Paşa, Mehmed :Esad)'. . , :·'.". • .. 

ESAD PAŞA -- . Harblerde yararlığı ve 
Birinci Cihan Harbi Mütarekesi ile başlayan 



acı işgal yıllarında lstanbuldaki .gizli miııt mü
<;lafaa teşkilatında (M. M. Grupunda) büyük 
hizmetleri ile tanınmış bir kumandan; ,1875 de 
Şarkikarahisarda doğdu; Van mutasarrıflığın
da bulunmuş Haydar Bey adında bir zatin oğ-

-lu ve son Osmanlı Sadırazamlarindan Muşir 
(Marşal) Ahıned f:zzet Paşanın küçük karde§i

·dfr. Harbiye Mektebinden mülazım olarak çık
dı; Balkan Harbine binba,şı rütbesi ile bir sü
vari alayı kumandanı olarak katıldı. 1913 de 
Süvari Zabitan Binicilik Mektebini kurdu. Bi
rinci Cihan Harbinde alay kumandanı olarak 
Çanak~alede Aıial'artalarda bulundu. Süv!ri 
fırkaları kumandanı olarak Kafkas, sonra Si
na cebhelerine gitti, yararlıkları, başarılan ile 
tanındı, ağırca yaralandı ve harb bitinceye ka
dar tedavi altında kaldı. · 19i9 da . klU"llcusu ol
duğu Binicilik Mektebine müdür tayin edildi, 
fakat Damad Ferid Paşa hUkO.ıneti tarafından 
azledildi. 1920 de lstanbuldtı.ki Gizli Milli Mü
dafaa Teşkilatının reisliğini iizerine aldı. İs
tanbul polis müdürü ve . merkez kumandanı 

oldu, bu vazifeler Anad.:.ıludak.i milli müdafaa
ya hizmet imkanlarını genişletti; zaferden 
sonra İstiklal Madalyas~ ile taitif edildi: 1921 
de İstanbul Ankara Büyük Millet Meclisi Hü
kO.metine intika.l ettiğinde ·· · Miralay (albay) 
rütbesi ile . lstanbulun ilk valisi oldu. Bir ara 

-,;;. 

Esad Paşa 
(Resim: Kemal Zeren) · .. · 

t8TANBt1t 

Trakya Süvari Fırkası kumandanlığında bu
. lundu, 1924 de miriliva (Paşa) oldu, 1925 de de 
isteği ile emekliye ayrıldı; 1932 de vefat ett;i. 
Bibi. : t. A.. Gövsa, Türk Meşhurları Ansiklopedisi. 

ESAD PAŞA - (B.: Bülkat, Esad; cild 
6, sayfa 3176) ~ 

ESAD PAŞA - (B.: Işık, General Esad) 

ESAD PAŞA (Ahmed) _;_ Sultan Abdül
azizin zamanır.Ja iki defa sadırazamlık yapmış 
bir vezir, profesör arkeoloğ ve ressam Celil 
Esad Arsevenin babası (B. : Atseven, Celal 
Esad, cild 2, sayfa 1056); aslı Sakızlıdır, o 
adada «Kuleağası» lakabı ile tanınmış Solkol
ağası Mehmed Ağanın oğludur; 1244 (M; 1828) 
de Sakızda doğmuşdur. Onbeş yaşlarında iken 
tahsil için !sta:nbula gelmişdir. Biyograf Mah
mud Kemal İnal «Son Sadıra.zamlar» 'isimli 
eserinde Ahmed Esad Paşanın . İstanbula geli-
şini şöylece anlatıyor : · 

«Cerldei Havadis gazetesindeki hal terce
mesine ~öre Kaptanı Derya Halil Rifat Paşa 
184 7 de donanma ile Sakıza gittiğinde dirayet 
ve zekavetini takdir ederek heniiz onbeş ya
şında iken beraberinde lstanbula getirmiş ve 
Mektebi Bahriyeye kaydettirmişdir . 

. · «Basiret gazetesindeki hal tercemesine · gö
re küçük yaşda İstanbula gelip . akrabası Sa
kızlı Esad Muhlis Paşanın delaleti ile Mekte
::i Harbiyey~ kaydettirilmişdir. 

«Sakızlı Doktor Ali Haydar Paşa da, ba
, bası ölünce amcas1 Hasanefendi tarafından 

tahsil için İstanbula gönderildiğini · söylemiş
dir .. ». 

1858 de Harbiye Mektebinden erkanıharb 
yüzbaşı ve sınıfıtıın birincisi olarak mezun ol
muş, Harbiye Mektebinin riyaziye muallimliği
ne tayin edilmişdir. Devrin nüfuzlu büyük dev
let adamlarından J{eçecizade Fuad Paşanın oğ~ 
lu Kazım Beye hususi ders verirken zekası ve 
istidadı paşanın dikkatini çekmiş, Şam Vak'a
m ~eııilen Suriye karışıklığının tahkikatı için 
fevkalade memuriyetle Şam'a giderken Esad 
Beyi de yaver olarak yanında götürmüş, mü
him hizmetlerde kullanmışdır. Fuad Paşa sadı
razam olunca F.sad Bey'i binbaşı rütbesi ile 
Parla Sefft.reti ataşemiterliğine ve Parisdeki 
Mektebi Osma.ni Mlidürlüğüne tayin etti, sür'-
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atle terfi ederek kaymakam (yı:ırbay} ve mira
lay (albay) oldu. 

1867 de Sultan Abdülazizin Avrupa seya
hatında, padişahın yanında bulunan Fuad Pa
şa tarafından Parisde Sultan Abdülazize tak
dim edildi o, miriliva (general) oldu ve hü
kümdarın maiyeti arasında İstanbula döndü. 
Ali Paşanın da teveccühünü kazandı, 1868 de 
Dan Şurayı Askeri azalığına tayin edildi; f e
rik rütbesi ile İşkodra kumandanı ve mubısar
rıfı oldu, 1869 da İstanbula çağınlarak Darı 
Şurayı Askeri reisliğine tayin edildi, 1870 de 
de hassa ordusu mUşü.rü (marşal) oldu. 

1871 de Prusya Kıralı Birinci Vilhelm'in 
Almanya İmparatorluğu tacını giyme merA.si
minde bulunmak üzere Berline gönderilen he
yete riyasetine tayin edildi. 

Berlinden dönüşünde, padişahın kendisine 
olan· teveccühünü çekemeyen ve onu makaamı 
için bir rakib gibi gören serasker Hüseyin Av
ni Paşanın husumeti ile karşılaşdı, sadırazam 

Ali Paşanın hastalığından ist.ifa.<le ederek Esad 
Paşayı Yemen Valiliğine tayin ettirerek 1s
tanbuldan umklaşbrmak istedi. Yemene git
mek üzere vapura binmiş bulunduğu sıra da 
Ali Paşa öldü, yeni sadırazam Mahmud Nedim. 
Paşa Hüseyin Avni Paşayı azlederek Esad Pa
şayı onun yeri..-ıe serasker tAyin etti. 

Mahmud Kema.l İnal şöyle bir sahne tas
vir ediyor: «... Vapurda namaz kılıyordu; sa
raydan bir mi.beyinci gelerek bir iradei seni• 
ye tebliğ edeceğini söyledi, Esad Paşa nama
zını bitirinceye kadar mabeyinci ile konuşma
dı; sele.beti diniye erbabından bir merdi dila
gah idi .. ». 

Fakat bu sefer de Mahmud 1'ıedim Paşa 
tarafından sadaret makaamı · için rakib telak
ki edildi, bir kaç gün ara ile 1871 de önce Er
zurum, sonra Ankara valiliğine, 1872 de Sivas 
valiliğine tayin edildi; Mahmud Nedim Paşa
nın azlinden sonra Midhad Paşanın ilk s!da
retinde Bahriye nazırlığı ile İstanbula döndü, 
bir müddet sonra tekrar serasker oldu, 15 şu
bat 1873 de Mütercim Rüşdi Paşanın yerine 
sadırazam oldu. 44 - 45 yaşlarında idi. 

Bu ilk sadırazamlığı ancak üç ay sürdü, 
15 nisan 1873 de azledilerek yerine Şirvanô.za
de Mehmed Rüşdi Paşa tayin edildi. Esad Pa
şanın azlinin sebebleri· arasında gencliği ve 
t~crübesizliçi, devrin poletika aleminde kurt-

ESAD PAŞA (Ahmed) 

lanmış vezirlerinin entrikaları, ve bir de Tiyat
ro Mes'elesi gösterilir. 

Bir gece Gedikpaşada Güllü Agob'un ti
yatrosunda Namık Kemal'in «Vatan Yahud 
Silistire» isimli piyesi temsil efüldi. Şair de ese
ri de halk tarafından fevkalade nümayişle 

alkışlandı; · Kemal Bey tiyatrodan çıkıp · evine 
giderken halk ellednde fenerlerle peşine düş
dü, . sarayı ürküten ikinci bir gösteri yapıldı. 

Esad Paşa aciz ile ittiham edilerek önce Kon-: 
yaya, sonra da Şam'a valilikle gönderildi. 1875 
de İstanbula çağınlarak ikiı_ıci defa Bahriye 
Nazın, ve 26 nisan 1875 de Hüseyin Avni Pa
şanın yerine ikinci defa sadırazını oldu. Bu sa
direti de çok kısa sürdü, 26 ağustos 1875 de 
azledildi. Bu azlin sebebi olarak da· Hersek is
yanı ileri sürülür ve Esad Paşanın devrin ri
cali tarafından sür'atli tedbir aimamakla itti
ham edildiği söylenir, isyan hazırlanırken sa
daretde bulunan zevatın gafleti düşünülmez. 
Bizce asıl sebeb, sarayın ağır israflarla iflas 
hA.line gelmiş olan devlet hazinesinin elim man
zars.sı karşısında Esad Paşanın ciddi bir tasar
rufa doğru gitmesi, ve önce kendi rrıakaamın
daı,ı _başlayarak sanr!zamlık maai'~ı 2000 -al
tından 500_ altıria indırm.esi, diğer yüksek · ma
aşlarda da aynı kısıntıyı yapması, bunun da 
ricAl tarafından hoş karşılanmaması, sarayın 

Ahmed Esad Paşa 
(Resim: Kemal Zeren) 
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da bu hareketi kendisirıe bir ihtar gibi telakki 
etmesidir. 

Mahmud Kemal İnal bu münasebetle Ka
zım Paşanın şu kıt'asını kaydediyor: 

Rub'u, humsu, südüsü cümle maaşın kesilip 
Şimdi de üçde birin kat'ına geldi nöbet 
İkide birde 'bu hamyizeyi çekmekden ise 
Bari vaktiyle edilseydi dibinden sünnet 

Sadırazamlıkdan azledilen Esad Paşa Na
fia Nazırı oldu, az sonra da Aydın Valiliği ile 
İstanbuldan uzaklaştırıldı. . 

, Aydından Sakız'a giderek memleketini zi
yaret etti, orada kalmış akrabaları ile görüş
dü, dônüşünde tzmirde hastalandı, 28 ekim 
1875 de orada vefat etti, İzmirde Şeyh Mük
rimüddin Dergahı, hazirezine defnedildi. . Ölü
münde 4 7 - 48 yaşlannda idi. 

Devletine kıymeti ölçüsünde hizmet imka
nını bulamamış zamanının çok temiz bir sima
sıdır. 

ESAD PAŞA (Küçükvezir) - Mühendis
hanei Berrii Hümayundan yetişmiş ilk asker 
mühendislerden; 1804 - 1805 arasında doğdu, 

bir rivayete göre fakir bir eskicinin oğlu idi; 
semtlerinden hamiyet sahibi· bir zatin ~imayesi 
ile okudu, 1819 da Mühendishaneye girdi, ora
da çalışkanlığı ve vekaarı ile arkadaşları ara
sında «Küçükvezir» lakabı ile anıldı, mektebin 
son sınıfında ikeıi sınıf kalfası, sonra mekte
bin baş kalfası, başöğretmen yardımcısı oldu; 
1848 - 1849 arasında binbaşı rütbesi ile Irak
daki askeri inşaata memur edildi; 1270 - 1ı11 
de İstanbula döndüğünde Mühendishanenin 
müsellesat muallimliğine tayin ·edildi, 1856 da 
kaymakam (yarbay) oldu, 1862 -1863 de mi
ralay (albay) rütbesi ile Vidin topcu alayı ku
mandanlığına tayın edildi, 1866 - 1867 arasın
da İstanbula dönerek Tophanei Amire Meclisi 
Harbiyesi azası oldu, bu azalık üzerinde iken 
Tuna yalısı kalelerinin durumunun teftişine 

ve tamir keşiflerine memur edildi; 1878 de mi
riliva (Paşa, General) oldu. 1888 de hac fa
rizesi if! için Hicaz'a gitti ve orada seksen 
yaşını aşkın olarak vefat etti.,, 
<Bibi. : Mir'atı Mtihendishane; M. Raif, Not. 

-
ESAD PAŞA (Mahmud) - Devrinin ünlü 

diplomatlanndan; · 1252 (M. 1836-1837) de 

İzmirdE> doğdu; ilmi yeden ve İzmir eşrafından 
Bayındırlızade Mustafa Hasib Efendinin oğlu
dur.· Hususi tahsil gördü, 1850 de ondört ya
şında iken Divanı Hümayuna katib olarak alın
dı, 1853 de Babıali terceme kalemine naklo
lundu ve bir sene sonra zeka ve istidadı tak
dir edilerek Parisdeki Mektebi Osmaniye gön
derildi; orada üç sene kaldıkdan sonra Peters
bu'rg Elçiliği katibliği ile Rusya ya gitti; 1860 
izinli olarak İstanbula geldi ve sefaret katibli
ğinden istifa ederek tekrar Babıali terceme 
odasına devam etti, 1861 de ikinci katiblikle 
Parise gitti, 1867 de Paris elçiliği başkatibi 

oldu, 1869 da Peşte konsolosu, 1872 de Atina 
sefiri, 1876 da Roma sefiri, 1877 de Viyana 
büyük elçisi, 1878 de Hariciye Nezareti müs
teşarı 1879 da Paris büyük elçisi oldu; 1893 -
1894 arasında hastalığı sebebi ile sefirlikden 
istifa ederek İstanbula geldi ve 1895 de Emir
gandaki yalısında vefat etti. Umumi ve bil
hassa siyasi tarih üzerinde bir üniversite kür
süsünü dolduracak geniş bilgiye sahibdi. 

Raşid Halid OÖNÇ 

ESADPAŞA - SOKAÖI - 1934 B. Şehir 
Rehberine göre Kadıköyünün Acıbadem sem
ti sokaklarından (1934 B.Ş.R. Pafta 29/ Acı
ba.dem) yerine gidilip bu satırlann yazıldığı 

sıradaki durumu tesbit edilemedi (Temmuz 
1968). 

ESBAPCI SOKAÖ-1 - (Esvabcı) ; 1934 
Belediye Şehir Rehberine göre Üsküdarın Do
ğancılar semti sokaklanndan; Ehram Sokağı 
ile Gündoğumu Caddesi arasında uzanır (1934 
B.Ş.R. Pafta 27 /Doğancılar) ; yerine gidilip 
bu satırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit 
edilemedi (Temmuz 1968). 

ESCANDE TOPLULUÖU (Eskand 
Topluluğu) Comedie Française'in (Komedi 
Fransız) ünlü ve kıdemli aktörlerinden Mau
rice Escande'ın idare ve yönetiminde değerli 
Fransız san:'atçılarından kurulu bir tiyatro top
luluğu 1967 yılı şubatında-Tiirkiyeye geldi, ön
ce Ankarada · bir temsilden sonra İstanbulda 
da üç temsilde Corneille'in (Korney) «Le Cid 
(Lô Sid) >> trajedisini sahneye koydular, bu zi
yaret ve temsiller önemli bir san'!'.ı.t olayı sa
yıldı, 
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Aşağıdaki satırları ·Cumhuriyet Gazete
sinden alıyoruz: «Bu çapta bir Fransız tiyatro 
topluluğunun üç yıldan fazla bir zaınandanberi 
Türkiyeye gelmemiş olduğu hatırlanırsa Ma
urice Escande Trupunu seyretmek az bulunur 
fırsatlardan biridir. Üstelik Fransız tiyatro
sunun, dünya tiyatro san'atına etki yapmış 

Maurice Escande 
(Resim: Kemal Zeren) 

Corneille'in ünlü eseri Le Cid, gerçek tiyatro
severler için ölümsüz 'değerde bir eserdir, ve 
böyle bir eseri, Comedie Française'in keıidlııe 
özgü kllsik anlayış, biçim ve repertuar düzehi 
içinde yoğrulmuş Maurice Escande gibi' bir. 
san'atçıhın sahneye koyarak başrolde oynayı
şı altında seyretmek, şüphesiz özellik taşımak
tadır» (26 şubat). 

Topluluğu teşkil eden san'atcılar arasında 
Fransız sahnesinin ünlü simalarından Chan
tal Vivier (aktris), Madeleine Silvain (aktris), 
Jacques Destoop, Jean Michel Dhermay, Ro
bert Moncade bulunuyord1,1. 

Bürhaneddin OLKER 

ESE AĞA - Alemdar Paşa .Yak'ası sıra
sında Ağakapusu Cerrahlığında bulunmuş bir 
zat olup tıb tarihimizin unutulmuş simaların
dandır (B. : Ağakapusu, cild 1, sayfa 245; 

Alemdar Paşa Vak'ası, cild 2, sayfa 596). Ge
ce yarısından sonra Babıali'nin Yeniçeriler ta
rafından kundaklanıp yakılması ile başlayan 

vak'ada, eğer saraydan emir verilseydi, Kap
tanıderya Ramiz Paşa Tersane askeri ve Üs
küdarda bulunan Kadı Paşa da emrindeki sek
banlarla yardıma koşmuş olsalardı Alemdar . 
Mustafa Paşa muhakkak kurtarılırdı diyenler 
vardır. Alemdar Mustafa Paşanın. intiharı ile 
biten bu hem kanlı hem ateşli vak'ada Yeni
çerilerin de çok ağır hırpalandıkları, Ramiz ve 
Kadı Paşaların müdahaleleri karşısında derhal 
dağılacakları söylenir; bu cerrah Ese Ağa da 
aynı fikirde olacakdır ki, vak'adan sonra mü
verrih Cabi Said Efendiye, Ağakapusunda iki 
yamağı ile beraber 9000 yaralı Yeniçeri timar 
ettiğini söylemiş, ve : 

- Bize itimatlları yokdu, bizim için iyi 
bakmazlar diye sair cerrahlara gidenler bu do
kuz binden h!riçdir ve bize gelenlerden çok faz
ladır .. demişdir. 

Ese Ağanın tahmhıine göre Alemdar Pa
şa Vak'asında yaralanan Yeniçeriler 20,000 ne
ferden fazladır, her halde mübalağalıdır. 

Bu· tıb adamının hayatı . hakkında başka. 
kayde rastlanmadı. 
Bibl. : C!l,bi Said Vekaayinamesi. 

ESUAPUSU - Samatyada Etyemezde 
eski bir semt adı; İstanbul un Büyük Kostan
. tin tarafından yapdırılmış eski kara surları
nın en büyük kapusu bu mevkide bulunuyor
du ve «}Jazreti lsa Kapusu» yahud «Yaldızlı 
Kapu» adını taşıyordu. Şehir büyüdü, kara 
surları dışında yeni . mahaUeler kuruldu. Bi
zans İmparatoru İkinci Teodosyos ( 408 - 450) 
zamanımızda görüleri kara surlarını inşa etti
rerek bu mahalleleri de şehir içine aldı, Kos~ 
tantinin kara •surları yıkdırıldı. Yeni kara sur
larının Yedikulede-yapılan en büyük kapusuna 
yine «Yaldızlı Kapu» ~dı verildi; yıkılan sur. 
larının büyük kapusunun yeri de «Isa Kapu
su» adı ile anıla -geldi. Fetihden sonra Türkler 
bu mevkie !sa l{apusu adından . bozarak Ese 
kapusu dediler. 
Bibi. : Mehnıed Ziya, İstanbul, II. 

ESEKAPUSU MESCİDİ - Hadikatül 
Cevamide «Manastır Mescidi» adı ile kayıdlı 

olup şu mfilfmıat verilmişdir: «Davudpaşa Ca-
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mii kurbindedir, Silivrikapusundaki camiişerifin 
sahibi o_lan Hadım İbrahim Paşanındır; . min ~ 
berini Reis Kalemi kesedan Sabih Ali Efendi 
(Ölümü 1769-1770) koymuşdur, mahallesi 
yokdur. 

Tahsin öz de . «İstanbul Camileri» isimli 
eserinde Esekapusu Mescidi adını kaydetmek
de, fakat bir atıfla Manastır Mescidi madde
sinde şunları yazmaktadır: «Esekapusu Mes~ 
cidi, İsakapusu Mescidi, 1brahimpaşa Mescidi 
de denilir; Kocamustafapaşada Etyemez Tek
kesindedir; Bizans devrine aid olan bu mabed 
vezir Hadım İbrahim Paşa tarafından 1560 
da Camie tahvil edilmişdir. 1894 zelzelesinde 
harab. olmuşdur. Mimar Sinan da yanına bir 
medrese yapmışdı. Mabedin duvar bakiyeleri. 
kalmışdır» (1962). · 

Aşağıdaki satırları arkeoloğ Erdem Yü
cel'in bize tevdi ettiği notlardan alıyoruz: 

«Fetihden sonra nasıl kullanıldığını tesbit 
edemediğimiz ve ancak XVI. yüzyıl orj:asında 
kiliseden camie tahvil edilmiş Esekapusu Mes-

cidi Kızılelma Caddesinin Kocamustafapaşa 

Caddesi ile birleşdiği yerde Etyemeztekk~si 
Sokağındadır. «Kodim Konstantin Surlarının· 

zamanımızda kalıntısı bile mevcut olmayan 
kB,ra kısmındaki Orea Porto'nun ~Güzel Kapu) 
bu mescidin bulunduğu yerde olduğu kuvvetle 
tahmin edilmektedir. 

«Esekapusu Mescidi ilk defa 1924 de M. 
Alpatoff ve N. Brunoff ismindeki iki Rus ean'
at tarihcisi, daha sonra da Alman A. _M. Schn
eider tarafınd_an tedkik edilmişdir, bu bilgin~ 
ler yapının XIV. yüzyıl başlarına aid olduğu 
kanaatine varmışlardır ki Bizansda Paleologos 
Haned~ı zamanına rastlar. Bizans devrindeki 
ismi, h3:ngi yıllarda ve. kimin :tarafın~an yaptı
rıldığı bilinmiyor; hakkında yazılı belge bulun
mamış, bir kitabeye rastlanmallilş, ancak yapı 
malzemesi ve tarzına · dayanılarak bir hükme 
vanlmışdır. Esekapllı:lu Mescidinin günümüze 
kadar gelen duvar kalıntıları, muntazam yont
ma taş ve tuğla dizilerinden meydana gelmiş
tir; iki taş sırasıni iki V\3ya üç tuğla dizisi ta-

,,, 

Esekapusu Mescidi 
(Paspatis'in · resminden Yaşar Ekinci eli ile) 
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kip etmektedir. Güney duvarının dış cepheı,i 

dışarıya doğru taşkın dört paye ile desteklen
miş, yarım yuvarlak kemerlerle de birbirlerine 
bağlanmışlardır. Taş ve tuğla dizileri ile örü
len bu kemerlerin ı:ı.ralarında kalan üçgen sa~ 
tıhlar ise tamamiyle son Bizans devrinde kul
lanılan cephe tezyinatı ile doldurulmuştur. Bu
radaki taş ve tuğladan ibaret süsleme, geo
metrik şekiller, balık sırtı, kareler ve <lama
lardan ibarettir. Bu işçilik tam anlamıyla 

XIV. yüzyıl Bizans mimarisinin, bir özelliğini 

gösterir. Batı - doğu istikaametinde ve 23X9 
metre ölçüsünde uzun dik dörtgen bir planı 

vardır; tek nefli (mihrablı) bir bazilıkadır, 

nadir olmakla beraber Bizans eserleri arasın
da emsaline rastlanır. 

«Kanaatimize göre bu yapı, Konstantin 
Surunun Orea Porta'sı yanında bulunan ve is
mini tesbit edemediğiiniz bir man~tırın şa

peli idi. Manastı:r kesinlikle söylenememekle 
beraber, belki 1508 depreminde, belki de daha 
muahhar bir devirde bir yangın sonucu orta
dan kalkmıştır. Hadikatül Cevamide bu mes
cidin «Manastır Mescidi» adı ile anılması bu 
bakımdan ~ok manalıdır. 

<<23X9 m. ölçüsündeki bu yapının üzerinin 
ahşap bir çatı ile örtülü olması gerekir. Prof. 
Semavi Eyice de bunu kabul etmekle beraber, 
böyle ince uzun yapılarda Bizanslıların ortada 
bir bölümün. üzerini kubbe ile kapatmalarının 
vaki olduğunu, burada da böyle bir sistemin 
kullanılmış olmasının tama.meli ihtimal dışı sa
yılamıyacağım belirtmekte, fakat mevcut ha
ra.benin bize bu hususta açık bir fikir veremi
yeceğini ilave etmektedir. (S. Eyice, Son De
vir Bizans Mimarisi, s. 30) 

İbrahim Paşa tarafından mescide tahvi
linde bazı değişiklikler yapılmış, bu arada gü
ney duvarına bir mihrab eklenmiş, ibadet me
kanı açılan pencerelerle daha da ferahlaştırıl
mışdır; İbrahim Paşa bu mescidin yanına bir 
de medrese yaptırmışdır. Bu tadil ve tahvil 
işini ve medreseyi Koca Mimar Sinan Ağa yap
mışdır». (Erdem Yücel) 

ESEKAPUSU SOKAGI - Fatih İlçesinin 
Samatya (Kocamustafapaşa) bucağının Da• 
vudpaşa Mahallesi yollarından; Kocamustafa
paşa Caddesi ile HekimÖğlu Alipaşa Caddesi 
~rasında, uzanır; Davudpaşa değirmeni Soka-

ğı ile kavuşağı vardır (1934 B. Ş. R. Pafta 
11/55). Kocamustafapaşa Caddesi tarafından 

gelindiğine göre bir araba geçecek genişlikde 
toprak bir yol olup bu satırların yazıldığı sırada 
bir çamur yatağı halinde idi. 2 - 3 katlı ahşab 
ve kagir evler arasından geçer; kesme taşdan, 
kemerli, kitabesiz ve suyu kesilmiş metruk bir 
çeşme ve umuma mahsus bir ayakyolu vardır; 
Hekimoğlu Alipaşa Caddesi ile olan kavuşağı 
başında Hekimoğlu Alipaşa Sebili, ve geride 
avlu içinde Hekimoğlu Alipaşa Camii vardır; 
kapu numaraları 5 - 17 ve 8 - 16'dır. (Aralık 

1966) 
Hakkı, GÖKT'ORK 

ESEN (Gülseren) - 1963 yılında. tstan
bulda Türkiye· güzellik kıraliçesi seçilmiş bir 
kız; o tarihde 22 yaşında bulunan Gülseren 
Esenin (doğumu 1941) vücud ölçüleri şu idi: 
boy 1.65; kilo 55; bel 55; göğüs 92; kalça 92. 

Aile durumunu tesbit edemediğimiz bu gü
zellik kıraliçam sinema artistlerinden Nilgün 
Esen'in küçük kızkardeşidir (B. : Esen, Nil
gün); gazetecilere şu şirin hatırasını naklet;. 
mişdir: 

«Ondört yaşımda, Beşiktaş Ortaokulunda 
talebe iken, İran Şahı ile birlikte okulumuzu 
ziyarete gelen Pren1:1es Süreyyayı karşılama 
töreninde, kendisine . takdim edilecek · buket 
i~in, öğretmenlerim ve arkadaşlarım, beni seç
mişlerdi; Prenses ile Şahın içinde bulunduğu 
spor otomobil okulun önünde durduğu zaman, 
herkeste heyecan ve sevinç son haddini bul
muşdu. Alkışlar arasında otomobile yaklaş-

Gülseren Esen 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 
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tını ve güzel Prensese buketi takdim ettim; 
Prenses Süreyya teşekkür edip yanağımı ok
şayarak ve gözlerimin içine bakarak: 

--· Sen ne kadar güzel bir kızsın, büyü
yünce güzellik kıraliçesi mi olacaksın!.. de
mişdi». 

O yıl dünya güzellik kıraliçesi Londrada 
.seçilecek; önce Amerikada Kaliforniyaya gi
den Gtilseren Esen orada 98 milletin katıldığı 
müsabakada 15 kız arasında Londra seçımı 

için finale kaldı; Hollywood'da film şirketleri 

mümess~lleri ve meşhur artistlerle tanışdı ve 
bu arada beğenilen bir tecrübe filmi çevirdi; 
Metro GoldwinMayer Şirketi ile iki senelik bir 
konturat imzaladı. O tarihden sonra da Gül
seren Esenin hayatı izlenemedi. 

Burhan OLKER 

ESEN (Kenan) - Değerli bir ressam, de
koratör ve kaligraf; bu satırların yazıldığı 

1967 yılında , Bakırköyü Akıl Hastahanesinde 
bazı hastaların fahri resim öğretmenliğini ya
pıyordu. 

1!}18'de Üsküdarda doğdu, Üdi Mehmed Ri
fat Efendinin oğludur, bir saraylı olan anne
sinin adı Cezmiter Leman Hanımdır. Üsküdar
da Üçüncü Sultan Mustafa ilk okulunda oku
du, arab asıllı Türk harfleri ile güzel yazı öğ
renmeye çocuk denilecek yaşda iken Hattat 
Ömer Hocadan başladı ve yine o zatden hat
tatlık icazeti (diploması) aldı. Bir müddet or
ta okula devam etti, sonra İstanbul San'at 

· Kenan Esen 
(Resim: Kenan Esen) 

Mektebine girdi. Resme karşı ilk ilgiyi devrin 
kıymetli resim muallimlerinden ve ressamla
rından biri olan Cevad Beyin talebesi olarak 
duyq.u, ve onun teşviki ile Güzel San'atlar 
Akademisine girdi, orada Nazmi Ziya Beyin 
atöliyesinde çalışdı, bir müddet sonra da Çal
lı İbrahim'in nazarı dikkatini çekerek onun 
atöliyesine de devam etti, her iki büyük res
samın iyi talebelerinden biri oldu. Bu arada 
merak saikası ile akademinin kedorasiyon · bö- · 
lümüne de devam etti. Dekoratör olarak ilk iş 
hayatına Galatasaray Yerli Mallar Sergisinde 
ıtrıyatcı Necib Beyin paviyonunun dekorlarını 
yapmakla atıldı. 

Ressam olarak ilk muvaffakiyeti de 250X 
3.50 metro eb'adında «Mevleviler» isimli büyük 
bir taplosunun Konyadaki Mevlana Müzesine 
kabul edilmesidir. Bursa Turizm Müdürlüğüne 
de turistik panolar yapmışdır. · 

Bu duygulu san'atkar üç ay gibi kısa za
man içinde zevcesini, ablasını ve -eniştesini kay
bedince yapa yalnız kalmış, acıların ve :yalnız
lığın buhranı içinde kendisini içkiye · vermiş, iş
lerini yüz üstü bırakarak günde 15 kilo şarap 
içdiği olmuşdur ve bir geçirdiği ağır bir kriz 
sonunda Bakırköyü Akıl Hastahanesine kal
dırılmışdır; orada iki sene süren bir tedaviden 
sonra tamamen şifa bularak eski iş hayatına 

d,önmüş, fakat Şeyh Galibin : 

Meyhaneyi gördüm uşşaka mutaf olmuş 
Teklifi tekellüften siikkinı muaf olmuş 

diye tarif ettiği meyhanelerin cazibesine kapıl
makdan korkarak bir müddet sonra Bakırkö
yü Akıl Hastahanesine fahri resim muallimli- · 
ği ile yerleşmişdir. Bu satırların yazıldığı sıra
da sabahları şehre gelerek işleriyle meşgul ol
makda, öğleden sonra da hastahaneye dönerek 
akıl hastası talebelerine resim dersleri vermek
de idi: «Huzur içindeyim; resmin, akıl hastası 

genclere bir tedavi vasıtası olduğunu görmek
le ayrıca büyük bir vicdan hazzı duymakta
yım» diyen değerli san'atkar o hasta talebele
ri arasında . Yılmaz Belbağ ve İlhan Taner 
adında iki gencin çok iyi yetişmiş olduklarını 
söylemişdir. Öyle sanıyoruz ki Kenan Esen bir 
oto biyografisini kaleme alacak olursa milli 
kütübhanemiz benzeri kolay yaratılamaz bir 
eser kazanmış olacakdır. 
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ESEN (Muzaffereddin) - Fransızca mu
allimi, muharrir, mütercim ve kimyager; bu 
İstanbul Ansiklopedisinin rahmeti Rahmana 
kavuşmuş büyük, aziz dostlarındarı.; İstanbul 
Ansiklopedisi tedvin edilirken Reşad Ekrem 
Koçu'nun yarı gaarı, en yakını, manevi ve 
maddi candan yürekden istinadgahı; büyük 
şehrin içinde ve etrafındaki yorucu dolaşma

larında daima yanında bulunmuş arkadaşı; ka
lemi ile de yazı arkadaşları arasında mümtaz 
bir sima; İstanbul Ansiklopedisinin çok çok 
ağır masrafları karşısında Reşad Ekreni Ko
çu'nun bunaldığı zamanlar kesesini cömerdce 
açan feda.kar dost; İstanbul Ansiklopedisinin 
şövaliye Mecene (Mesen) 'i; 1898 de tstanbul
da doğdu, babası Danıştay Başkanlığında b·ıı
lunmuş Yozgadlı Basri Beydir; annesi, kıy

metine baha biçilmez kitablarını millete vakfe
derek Fatih Millet Kütübhanesini kurmuş Ali 
Emiri Efendinin kız kardeşi Emine Hanımdır 
(B. : Ali Emiri Efendi, cild 2, sayfa 659). 

İlk tahsilini hususi olarak görmüş, çocuk 
sayılacak yaşda ciğer zaafiyeti dolayısı ile İs
viçrede bir sanatoryuma gönderilmiş, orada 
uzunca bir zaman tedavi edilirken ana dili gi
bi · sağlam Fraıhızca öğrenmiş, yurda döndük
den sonra yüksek tahsilini İstanbul Darülfü
nunun Fen Fakültesinde yaparak kimyager 

Muzaffereddin Esen 
(ReEiın: Yaşar Ekinci) 

diploması almışdır, fakat bu meslekle hiç meş
gul olmayarak Maarif Vekaletine Fransızca 

muallimliği ile intisab etmiş, Antalya Lisesin
de, İstanbulda Gelenbevi Orta Okulunda, ve 
uzun bir süre Vefa Lisesinde, bu arada on se
ne kadar da ek bir vazife olarak Kı,ıleli Aske
ri Lisesinde fransızca muallimliği yapmışdır. 

R. E. Koçu ile arkadaşlığı 1932 de Koçunun 
Kuleli Lisesine tarih muallimliğine tayin edil
mesi ile başlamış, yirmi iki yıl sürmüş, on altı 
yıl da Vefa Lisesinde beraber çalışmışlardır. 

Muz.aff ereddin Esen yirmi yıldan fazla da 
mütercim ve muharrir olarak İstanbul bası
nında, ve bilhassa Vakit ve Haber gazetelerin
de çalışmışdır. 

1953 de çocukluğunda tutulduğu hastalığı 
nüksetmiş, bir müddet Validebağı Sanatoryu
munda yatmış ve 30 ağustos 1955 de Gedik
paşada kira ile oturduğu Azak Apartımaiıin
daki dairesinde vefat ederek Edirnekapusun
da a~nesinin kabri yanına defnedilmişdir. 

Ortadan uzunca boylu, esmer, sohbeti 
tatlı, hali tavrı ile· kibar, giyim kuşamını rin
dane ihmal eder, günde 80-100 sigara içecek 
kadar tütün tiryakisi, yerinde ve ehli dil kişi
lerle badeye iltifat eder, gaayet güzel briç oy
nar, cebinde 4 - 5 tanesini taşıyacak kadar mü
rekkebli dolma kalem meraklısı idi. 

Hiç evlenmemişdir; babasından kendisini 
müreffehen yaşatacak 'bir servet kalmışdı, ona 
eklenen maaşı ve basından aldığı telif hakları 
ile refah içinde yaşamış, servetini her kişinin 
yapamayacağı asil himayelerde kullanmışdır, 

talebeleri arasında zeka ve gayret sahibi, fa
kat ailesinin yoksulluğu yüzünden tahsiline de
vam edemeyecek çocukları himaye etmiş, mu
allimliği süresince 18 gencin hem lise hem de 
yüksek tahsil yapmasını sağlamışdır; bunların 
arasında isimleri il~ malumumuz olan 4 tıb 

doktoru, 6 lise muallimi, 3 mühendis ve 2 tüc
car vardır. 

ESEN (Nilgün) - Sinema artisti; aile 
durumu hakkında ancak Bosnalı bir zatın kı
zr olduğu tesbit edilebildi, · 1963 Türkiye güzel
lik kralıçası Gülseren Esen'-in ablasıdır (B. : 
Esen, Güiseren); 1936 da İstanbulda Beykoz
da doğdu, Beşiktaş Kız Orta Okulunu ve Kız 
San'at Enstitüsünü bitirdi. 
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Sinemacılık alemi ile ilk temasını şöyle 
anlatıyor: 

«Beşiktaş Orta Okulunda talebe idim, Ru
melihisarında oturuyorduk; bir gün Hisar için
de « Yıldırım Bayazıd» filmi çevriliyordu, biz 
de arkadaşlar ile seyrediyorduk, rejisör Münir 
Hayri Egeli beni gördü, hemen teklifde bulun
du: - Bu filmde Olivera rolünü oynamak is
ter misin?.. dedi; ani kararla kabul ettim; o 
gün makyajımı yaptılar, tarihi bir kostüm giy.
dirdiler, böyle · beş gün çalıştım; 16 yaşında 
idim (1952), fakat ağabeyim haber alınca be
ni filme yollamadı, o rolde . başkasını oynattı
lar ... » . . 

Bu maceradan az sonra Murad Film sahibi 
Süreyya Duru'nun teklifi ile bir tecrübe filmi 
çevirdi, bu film çevrilirken Nilgün Esen'i gö
ren Memduh Ün, tecrübe filmi banyo edilme
den güzel gene kadına rol teklif etti, ve hemen 
bir mukavele imzalatarak .onu « Yaban Kız» 
filminde Turgud Özatay ile birlikde oynattı, 
onu «Bataktaki Kız» ve .«Felaket Yolu» film
leri ta.kib etti. .Bu orada filmlere figüranlar 
tedarik eden bir zat ile sevişerek evlendi ve 
eşinin isteği ile film artisliğinden ev kadını 

hayatına çekildi; fakat kocasının işi icabı si
nemacılığın renkli . ve maceralı alemi ile alaka
sı kesilemedi; 1961 de kocasını . ikna eden pro
düktörler Nilgün Eseni «Doğmadan Ölenler», 
«Bir Yavrunun Göz Yaşları•, «El Alem Ne 
Der», . «Bir Milyonluk Macera», «Memnu Mey
va» filmlerinde oynattılar. Filmler sıralandık
ca aile hayatının huzur ve tadı kaçdı, ve dokuz 

Nilgün Esen 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 

yıllık evlilikden sonr6. kocasından 

1965 de Nilgün Esen bir gazeteciye 
söylemişdir : 

boşandı; 

şunları 

«Ben rahibe değilim. Boşandıktan sonra 
elbette hoşlandığım birini sevip, evlenebilirim. 

. Her zaman derli toplu bir hayatı, çalışmaya 
tercih ediyorum; dizlerinin dibine oturup göz
lerine sevgi ile bakabileceğim insanı bulana ka
dar da sinema oyunculuğuna deva~ edece
ğim.» 

Bu sözleri söylediği zaman 29 yaşında bu
lunuyordu (1966). 

Burhan OLKER 

ESENtŞ (Adnan) - Bayan öğretmen; 
Arnavudköyünde Özel Eseniş Okulunun kuru
cusu ve müdiresi; kendisini ve okulunu ziya
ret eden vefakar muhabirimiz Hakkı Göktürk'e 
doğum tarihini, babasının anasının adını söy
lememiş, İzmir Amerikan Kız Kplejinde ve 
Ankarada Dil - Tarih - Coğrafiya Fakültesin
de okuduğıınu, ve maarifteki memuriyetleri, 
öğretmenlik ve · müdürlükleri, Amerikadaki 
tahsilini anlatmışdır. 1962 de İstanbul Ata
türk Kız Lisesi Müdürlüğünden emekliye ay
rılmış ve aynı yıl içinde Arnayud Köyündeki 
Özel Okulu kurmuşdur. · 

ESENİŞ OKULU - Boğaziçinde Arna
vudköyünde blr, özel okuldur; 1962 yılında 

emekli öğretmen Bayan Adnan Eseniş tara
fından kurulmuşdur; Ana, İlk, Orta ve Lise 
bölümleri olan bir okuldur; okul, ayni zaman
da müdireliği yapmakda olan Bayan A. Ese
nişin merhum zevci bankacı · Hamid Esenişin 

köşkünde açılmışdır. Yıllık ücretleri ana - ilk 
kısımlan 1500, orta kısım 1700, lise kısmı 2000 
lira olup 1965 - 1966 ders yılında öğrenci mev
cudu 250 idi. 

ESENKOVA (Enver) - Garb edebiyatı 
üzerinde çalışmış ilim adamı, filolog, fransız

ca muallimi; bu satırların yazıldığı . sırada 

(ocak 1968) Milli Eğitim Bakanlığı Yayınlar 
ve Basılı Eğitim Malzemeleri Genel Müdürü 
bulunuyordu. 

Bu İstanbul Ansiklopedisinin 1 - 7 cildle
rinde (1958 - 1965) çok değerli yazı arkadaş
larından biri olmuşdu. Şanına layık bir hal 
tercemesinin tesbiti için gönderditimiz mektq-



ANSİKLOPEDisi --- ~265 - ESENT'.EPE MAIIALLEst 

ba cevap alamadık; bir kıymetin tesbitinde şu 
satırlarla yetinmek mecburiyetinde kalmakdan 
mütevellid üzüntümüz elbet çok büyükdür. 

ESENLER KÖYÜ CİNAYETİ --- 1958 
eylülünde Bakırköyüne bağlı Esenler Köyün
de işlenmiş bir cinayettir; usta kalem elinde 
roman konusu olacak bir aile facifü:ndır. Aşa
ğıdaki satırları günün gazetelerinden alıyoruz: 

«Bir kadın damadı ile beraber· bir ırz düş
manı olan diğer damadını öldürdü. Bakırköyü
ne bağlı Eesenler Köyünde oturan Hatice Zıh'ın 
üç kızı vardır; bunrardan biri ölmüş, Münevver 
adında 14 yaşındaki glizel kızı, ninesi, teyzesi 
ve eniştesi Hasan Zıh ile Esenler Köyünde otur
maktadır. 

Haticenin üçüncü kızı da Ha.san Fidan 
adında bir amelenin karısıdır. «Cinayete sebeb 
olan Münevver kanlı vak'anm kendisi ile ilgili 
çirkin acı safhasını şöylece anlatmışdır : 

- Bir müddet önce gece yarısı gizlice 
evimize gelen eniştem Hasan Fidan beni yatak 
odamda tehdid edip, kendisiyle beraber git
memi söyledi. Daha sonra ağzıma bir mendil 
tıkayıp omuzuna alarak pencereden çıkardı. 

Ferhatpaşa deresine götürdü; altı çocuk sa
hibi olan eniştem, orada bana tecavüz etti, 
sonra Taşlıtarlada yüz lira mukabilinde Ni
yazi Komar isminde bir şahsa sattı; Niyazi 
ile bana imam nikahı kıydılar, Niyazinin karı
sı ·oldum. Fakat yapılan işkencelere dayana
madım ve Esenler köyündeki anneannemin 
yanına geldim. . . Şimdi Hasan Fidan gizlice 
sık sık Esenlere geliyor ve beni tekrar götür
mek için tehdit ediyor. 

«Münevverin anneannesi Hatice, bu durum 
üze:dne ilgili makamlara mfüacaat ederek şi

kayette bulunmuş, alınan bir raporla Münev
verin bakire olmadığı da anlaşılmıştır. 

«Hasan Fidan, müteaddit defalar girişti

ği teşebbüsün bir netice vermediğini görünce, 
son defa şansını deneyip, kızı kaçırmayı dü• 
şünmüş ve evvelki gün, yine Esenler köyün
deki eve gitmiştir. Münevveri mutfakda bulan 
Hasan Fidan, pencereden lozcağıza yaklaşa

rak, taksi getirdiğini, atabanm köyün ilerisin
deki tepenin arkasında kendilerini beklediğini 

söylemiştir. Fakat Mün~yver, onu karşısında 

görünce, mutfaktan kaçmış, ninesinin yanına 

sığınmışdır. Bunun üzerıne Hasan Fidan or-

talıktan kaybolmuş, fakat köyde el ayak çeki
lip, karanlık bastıktan sonra, yeniden gelmiş 
ve gizlice yıkık bir duvardan evin bahçesine 
a tlainıştır. 

«Onun gece tekrar geleceğini tahmin eden 
Hatice de diğer damadı Hasan Zıh ile beraber 
bağçede pusu kuımuş, ve· Hasan Fidan duvar
dan atlar atlanıaz üzerine çullanarak sekiz ye-• 
rinden. buçaklayarak öldürmüşler, başını da 
taş ile ezmişlerdir. 

Fakat Hatice cinayeti tek başına işlediği
ni söyleyerek : 

- Beu cinayeti namus uğrunda işledim, 

küçük yaştan öksüz kalıp elimde büyüyen to
runum Münevverin intikamını aldım, cezam ne 
ise onu çekmeğe hazırım ... demişdir. 

«Hatice ile birlikde Hasan Fidanı öldür
mekden sanık olarak 24 ya.şındaki H~san Zıh 
da tevkif edilmişdir». (9 eylül 1958 tarihli ga
zetelerden). 

Cinayetin adli safhası izlenemedi. 
Burhan OLKER 

ESENTEPE MAHALLESİ - Şişli İl~e
sinde 1963 yılında kurulmuş bir mahalledir, 
Şişli - Büyükdere Yolu üzerindedir; 1 mayıs 
l963 tarihli bir kararname ile o semtde Gaze
teciler Sitesi (Gazeteci Evleri) ve Merkez Ban
kası Evleri kapsayan 1200 nüfu.siu 250 ha.ne 
bağlı bulunduğu Mecidiye Köyü Mahallesin
den ayrılarak bu isimle ayrı bir mahalle itibar 
edilmiş, 17 kasım 1963 de de muhtar seçimi 
yapılarak emekli binbaşı Mustafa Kara.köse 
Esentepe muhtarı olmuşdur. Bir müddet son
ra Esentepe iie Balmumcu arasındaki Emekli 
Subay Evleri ile aynı muhitde inşa edilmiş 5 
apartıman ve 150 kadar gecekondu da _Esen
tepe Mahallesine katılarak mahallenin inesken 
sayısı 1280 ev ve daireye ve nüfusu da 5800'e 
çıkmışdır. 

Şişli tarafından gelindiğine göre Emekli 
Subay Evleri Şişli • Büyükdere Caddesinin sağ 
tarafında, Gazeteci Evleri ile Merkez Bankası 
E;vleri de aynı caddenin sol tarafında kalır. 

Esentepe Mahallesi Mecidiye Köyü, Orta-
- bayır ve Levend mahalleleri ile çevrilmişdir. 

Emekli Subay Evleri beşer sekizer katlı 72 
blok olup yolları asfaltlanmış, yer yer ağaç
landırılıruş, fakat henüz sokaklarına adları 

konulmamışdır. Gazeteci Evleri ise ana cadde 
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üzeı-inde altışar katlı 5 blok, ve iç taraf da iki- borazan neferi olmuşdur. O sıralarda, 1894 -
şer katlı ve bağçeli beton evlerdir, cem'an 1895 arası 18 - 19 yaşlarında bulunan Sakızlı 

260 ev-dairedir. Asfalt olan sokaklarının isim- Sücudi Tophane ketebesinden Üsküdarlı halk 
leri şunlardır: Keskinkalem Sokağı, Matbuat şairi Aşık Razinin de yakın bir dostu olmuş
Sokağı, Dergiler Sokağı, Haberler Sokağı, Hi- , dur, ki Aşık Razi onun şanında da şu manzu
kayeler Sokağı, Yazarlar Sokağı, Sağlamfikir meyi yazmışdır : 
Sokağı, 23 Temmuz Sokağı. 

Merkez Bankası Evleri 7 blok ile birer 
ikişer katlı bağçeli beton evlerdir. Yolları kıs
men asfalt kısmen kabataş döşelidir, sokak 
isimleri şunlardır: Kore Şehidleri Sokağı, Yüz
başı Kaya Aldoğan Sokağı, Mehmed Göne
nene . Sokağı, Midhat Uluünlü Sokağı. 

Esentepe Mahallesinde 1 cami (Nimetabla 
Camii), 2 okul (Mareşal Fevzi Çakmak İlk 

Okulu ve Yapı - Usta Okulu), 1 polis noktası, 
25 dükkan, 1 eczahane, 1. benzin istasyonu 
vardır. Bir çok da fabrika bulunmaktadır ki 
başlıcaları şunlardır : 

Eczacıbaşı İlaç Fabrikası, Puro - Fay Sa
bun ve Temizleme Tozu Fabrikası, Roche 
(Roş) Mustahzeratı İlaç Fabrikası, tısan 1-laç 
FQ.brikası, Philips (Filips) Radyo Fabrikası, 

Tekfen Ampul Fabrikası, Metal Kapak Fabri
kası, Neyir Triko Konfeksiyon Fabrikası. 

Zincirlikuyu Asri Mezarlığı da Esentepe 
Mahallesi sınırı içindedir. 

Mahallenin kuruluşundan bu satırların ya
zıldığı 1967 yılı mayıs ayına kadar mahalle
nin muhtarlığını yapmakda ola gelen Bay 
Mustafa Karaköse, Esentepe Mahallesinin su, 
elektrik, havagazı gibi büyük ihtiyaçlarının te
mini yolunda pek çok çalışmış, Esentepeyi Gü-
7.elleşdirme Derneğinin ve mahalle sakinleri
nin yardımları ile. bunlar sür'atle sağlanmı§·
dır. 

Esentepe Mahallesi fstanbulun yeni ve 
mamur köşelerinden biridir. 

Hakkı GÖKTORK 

ESER (Sücudi) - İkinci Abdülhamid za
manında Bahriye İtfaiyesi ile Bahriye Ban
dosunun seçkin simalarından; aslı · Sakızlıdır, 
Ali Ağa adında birinin oğlu olup 1873• de o 
adada doğmuşdur. Küçük yaşda fstanbula ge
lerek Tophane Sibyan Taburuna izci - nefer 
olarak girmiş ve ilk tahsilini orada görmüş
dür; uzun boylu, müheykel bir vücudyapısına 
sahih olduğu için Tophaneden Bahriyeye dev
redilmiş ve orada Bahriye İtfaiye Taburunun 

Sen kepçe ol ordu donanma kazan 
Yokdur Süciidiye akran borazan 

·--~. 

Tersinenin ahı riiyi Civandır 
Şimdi şahi bütan o pelhlivandır 

Reşk ider kaamete serv ile ~uıar 
Ruyi ahmerine gül ile gtilnar 

Haki pake nisbet şahım Sakızlı 
Güzeller diyin oğlanlı kızlı 

Hele giydiğinde yazlık formayı 
Güzellikden alır bir arslan payı 

Vardiyada bir gör ol cundabazı 
Piyi biisegahı uşşak şehbazı 

~emender şahım o itfaiyeli 
Gemisi tutuşdu girdi gireli 

İtfaiyedeki vazifesi baki kalmak üzere 
Bahriye Bandosuna alındı, ve bandoda en ağır 
nefesli saz olarak «tuba» çaldı; 1897 · de yir
mi dört yaşında iken mülazimi sani oldu, Bah
riye silahendazları arasında Yunan Harbine 

Süciidi Eser 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 
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iştirak etti ve gumuş harb madalyası, aynı 

yıl içinde 5. rütbeden Mecidiye Nişanı, 1899 
da gümüş liyakat madalyası ile taltif edildi. 
i902 de mülazimi evvel, 1908 de yüzbaşı oldu, 
Bahriye İtfaiye Bölüğü Kumandanı ve Bahri
ye Bandosu şefi oldu. Meşrutiyetin ilk yılla
rında emekliye ayrıldı, 1955 de 82 - 83 yaşla
rında emekli oldukdan sonra yerleşmiş olduğu 
Eyyubda vefat etti; İstanbul muhasarası şe
hidlerinin gömülü bulunduğu Tokmaktepe Me
zarlığına defnedildi. 

ESERİ CEDİD KA.(HDI - M. Zeki Pa
kalın «Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimle
ri» isimli eserinde: «Eskiden mevcud kağıd

lardan birinin adıdır; kağıdın başında Arab 
harfleri ile ve soğuk damga ile Eseri Cedid 
yazılı olduğu için bu adı almışdır» diyor. 

Eseri Cedid Kağıdı Türkiye fabrika yapı
sı ilk yerli kağıddır (B. : Kağıd); Lutfi Ta
rihinin sekizinci cildinde hicri 1264 (M. 1848) 
yılı vak'aları arasında şu malfamat verilmek
tedir: «Düzoğlu Karabet ile Mihran tarafin
dan İzmirde kurulmuş olan kağıd fabrikası 
1264 yılı başlarında tamamlanmış ve yapdığı 
kağıdiar İstanbula gelerek resmi dairelerde ve 
sair yerlerde kullanılmaya başlanmışdır. Bu 
yerli kağıdlar epiyce bir vakit kullanılmış, 

hiç olmazsa resmi dairelerde yabancı kağıd

lara rağbet edilmeyerek bir büyük menfaat 
sağlanmış, ve yavaş yavaş' halk da yerli ka
ğida rağbet eder olmuşdu; bu kağıdlara üze
rindeki damgadan ötürü Eseri Cedid denil
mişdi. Fakat İzmir fabrikası Avrupa kağıdla
rının rekaabetind~n başka sermayesini veresi
yeci kırtasiyecilere kaptırmış ve fabrika bir 
müddet sonra kapanmışdır. 

Halk ağzında yalnız adı kalmıı;ı, ve İstan
bulda, ortadan katlanmış çift tabaka beyaz 
yazı kağıdlarına Eseri Cedid denilegelmişdir. 

ESERİ İSTANBUL - «Üçüncü Sultan 
Selimin zamanında Galatada ve Balatda açıl

dığı söylenen iki imalathanede yapılmış por
selen eşyaya verilmiş isimdir; bwılardan ba
zısında gömme damga, bazısında da boya v~ 
her ikisi de Yesari hattı ile Eseri İstanbul di
ye yazılıdır. Bir de pek a~i tarzda yazılı veya 
hiç yazısızları vardır ki onlar da taklididir. 
Eseri İstanbul ekseriya beyaz zemin üzerine 

ESERİ MERHAMET V Aiiüıtti 

yeşil ve al çiçekli ve güllüdür. Üzerinde ve ka
paklarında ve kulplarında domates, limon gi
bi şekiller vardır. Bir de düz beyaz ve tırtıllı· 

lan vardır, bwılar o kadar makbul değildir; 
makbul olanlarında da fevkaladelik yokdur. 
Kaseleri, bardakları, destileri görülmüş ve 5 
liradan 50 liraya kadar (1939 daki fiatlar) sa
blmışdır; nuhudi zeminli bir destiyi kırık ol
duğu halde 50 liraya sattığını hatırlıyorum; 
Türk işi nümuneleri arasında Almanya İmpa
ratoruna hediye edilmişdir» (N. Rüştü Bün
gül, Eski Eserler Ansiklopedisi). 

ESERİ MERHAMET VAPURU ( 42 nu
maralı) - Şirketi Hayriye vapurlarından (B. : 
Şirketi Hayriye); yandan çarklı bir vapur olup 
124 ton hacminde idi ve makinası 80 beygir 
kuvvetinde idi.· 41 numaralı Metanet vapuru
nun eşi olup ilk adı «Resanet» idi. Teknesi ah
şah olan bu vapur 1900 yılı mayısının 24 üncü 
gecesi garib bir çarpışma sonunda battı. 

İstanbul Limanına Marsilyadan kiremit, 
çimento ve kireç yükü ile gelen İlya Katrama
dıs adında bir kaptanın idaresindeki .700 tonluk 
üç direkli Yunan yelkenlisi, gece yarısından 
sonra açılmış olan köprü gözünden liman re
isliğine aid Anastas Zoitos adında bir rum 
kaptanın idaresinde Midilli romorkörü tarafın
dan çekilerek Haliç'e girerken şiddetli akıntı
ya kapılmış ve köprünün Boğaziçi İskelesinde 
bağlı olarak yatmakda olan Resanet vapuru
nun üstüne düşmüşdür. Yelkenlinin baş tara
fında bir zincirle asılı olan büyük demir şir
ket vapurunun kıç tarafındaki dip kamıı.rası
nı parçalamış ve açılan delikden salona su dol
maya başlayarak vapur kısa bir zaman sonra 
batmış. Uykuda olan vapur mürettebatı can
larını zor kurtarabilmişlerdir. 

Yelkenlinin iri çapası vapurun teknesine 
saplı kaldığı için -Yunan yelkenlisi de batan 
vapur tarafından çekilerek batma tehlikesi ge
çirmiş, çapa zincirini kesmek suretiyle kurtu
labilm1ş. Şirketin liman reisliği ve Yunan yel
kenlisinin sahibi aleyhine açdığı tazminat da
vasında Yunanlı ve Rum kaptanlar yanlış ma
navralarından ötürü suçlu görülmüş ve mah
kum olmuşlardır. 

«Şirketi Hayriye Tarihçesi»nin kaydine 
göre Vak'ayı öğrenen İkinci Sultan Abdülha
mid son · derecede müteessir olmuş, ocağı sö-
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nük olduğu . için infilakdan kurtulmuş vapur 
onbeş gün sonra padişahın iradesi ile Tersane 
Dalgıç Bölüğü ve büyük ahşab havuz tarafın.
dan çıkarılıp havuza götürülmüş, tamir edil
miş, Şirketi Hayriye de geminin adını değişti
rip «Eseri Merhamet» koymuşdur. Fakat yu
kardaki batma vak'asını kaydeden günün ga
zeteleri vapurun adını «Eseri Merhamet» diye 
yazıyor; bundan da isim değişmesinin geminin 
batnıasından önce olduğu anlaşılır. · _ 

Tamirden sonra tekrar hizmete girmişdir. 
Kadro dışı edildiği tarih tesbit edilemedi. 

ESEY AN (J{irkor) - 1885 ile 1890 ara
sında Çuhacı Hanında bir kuyumcu kakmacı
nın aşın derecede güzelliği ile tstanbulda Ku
yumcu Güzeli. diye şöhret bulmüş çırağı Erme
ni genci; devrin kalender halk şairi Üsküdarlı 
.Aşık Razi tarafından şu manzume ile övülmüş
dür: 

Kuyumcu Güzeli Kirkor Eseyan 
Kalem nakşi hüsnün idemez beyan 

Ermen şahların o taze baronu 
Afeti zamandır gün· gibi iyan 

Dökemez anın ayağına su 
Dilberam urum, frenk, İtalyan 

Gözler kamaşdınr inisii.li hurşid 
Kaçan gernıibede sabnsa uryan 

Ey aşıkı şeydi Razii Katib 
Kaptırma ağyara gafletden uyan 

Çuhacı · Hanına koşarlar imiş · 

Rindanı beldeden Kirkoru duyan 

:OÜşerse İstanbul eşkiyasma 
Ti yevmi haşredek, dövünerek yan 

Aşık Razinin kaydına göre Kirkor · Ese
yan kuyumculuk san'atı terk ederek bir takım 
baldırı çıplaklara ayak uydurmuş, o güruh ile 
kahvehane ve hamam peykelerinde. ve tulum• 
bacı koğuş}arında yatıp kalkmış, altın adını 

bakır yapmış, ye o alemlerde tanışdığı Ceza
yirli bir yelkenli gemi kaptanının · yanında 1s-
ta.nbuldan ayrılmışdır. · 
l3ibL : Aşık Razi evrakı . metrukesi; Vasıf Hiç, Not. 

ESEYAN MEKTEBİ~ Bankerlik, mali 
işlerle zengiıı ol.muş Eseyan Ailesi tarafından 

- . : .. .. 

açılmış bir Ermeni mektebi; 1895 de Beyoğ
Lunda açılan bu mekteb, bidayetde idadi dere
cesinde bir erkek okulu idi, bilahare kız kısmı 
da ilave edildi ve 1929 yılına kadar devam et
ti, 1929 da erkek kısmı lağvedilerek Ermeni 
Kız Lisesi oldu, 1934 de parasızlıkdan dolayı 
lise kısmı kapatılarak Ermeni Kız Orta Okulu 
oldu. 
Bibl. : O. Nuri Ergin, Türk Maarif Ttı.rihi, II. 

ESaAR NUSHASI - «Eshar = Seherler, 
. Sabahlar» (Türk Lügatı). Geç~n asrın ikinci 
yarısında İstanbul Ceza.evinde mahkumlar ara
sında kullanılınış bir büyü nushasıdır ki b.ir 
bardak su içine atılarak seher vakti suyu içi
lir, ve bu yedi sabah tekrarlandığui.da aşk ile 
kara sevdi getirenlere (ağır melankoli hasta
larına) şifalı old'!lğuna inanılırdı; sevdiği bir 
genci öldürdüğü için müebbed hapse mahkum 
olmuş Kahveci Nusretin defterinde bu eshar 
nushasının hapishane esrarkeş k.ıi.atil Deli Ve
li Payzen Baba adında biri tarafından yayıldı- · 

ğı kaydedilerek şöylece tarif ediliyor : 

«Zından Şeyhi Geysu.dar Deli Veli Payzen 
Baba Hazretleriniıı Nushai Esharıdır ki mü
cerrebdir. İşbu Nushai Eshar zın.dan karın
daşlarımızdan ateşi aşk ile kara sevdaya dü
şenler içindir. Boy abdesti alınıp Nus.hai mu~ 
talsıını yatsu namazından sonra bir maşraba 
suya atlip gice ayaza koyup sabah namazını 

edadan scmra o suyu içen ve büım yedi $8.bah 
· böylece tekrarlayarak içen sevda belasından 
halas olur; Payzen Veli Baba hazretlerinin 
beyanıdır ki Nushai Eshar boy abdesti alınıp 
gice cümle zından halkı uykuya vardıkda kalb 
saflığı ile nakşedilip yazılır. Nushanın nakşı 

ve yazısının neye işaret ettiğini sorduğumuz-

Eshar Nushası 
~Kahveci Nusretin Zından Hatıralarından) 
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da.· şöyle buyurdular ki elifbanın başı ve sonu 
ayak'dadır, yani elif harfi ayak'da ye ya har• 
fi de ayakdadır, ve kaf harfi dahi ayak ismin
de mevcud olup beşerin en son muradla.rı Kaf 
Dağının ardındadır. Ak ayak'dadır, Yak ayak
dadır, Ay ayakdadır; gönül akar, ateşi aşk 

yakar, ay dahi maşfıkun yüz ışığıdır. Ayak 
aşk mihrabıdır; zira Kaab, ayakda topukdur, 
Mük'ab Kaab'dan gelir, Kabe müslümanlann 
kıblesidir ki o da Müb'ab'dan gelir. Mihrab 
Kabeye teveccüh etmişdir, Kabe yönündedir, 
onun içindir ki aşıkın yüzü mahbubuna dön
müş ise mihrabı o yarin ayağıdır. Aşk mihra
bının kemeri de Kaab yani topuk ile beş vakte 
işaret eden beş parmak arasındaki tabandır. 

Yarinin ayağına veya ayağının nakşına yüzü- . 
nü sürmeyen aşık değildir. 91 kişi ki yar için 
kara sevda getirmişdir, yarin ayağını işaret . 
He resim edilmiş ve bu. manalar yazılmış Nus,.;. 
hai Eshar'ın suyunu şifa niyyetine yedi sabah · 
içince yari ile murada ermiş gibi aşk ateşini 

söndürür ve sevda belasından kurtulur. · Zın
danda tecrübe ·,edilmişdir» (Yukardaki satır
lar bugünkü dilimize çevrilmişdir) . 

Kahveci Nusret ressam denilecek kadar 
resim yapmada-_ µtinerli olup • ceza.evinde mah
kumların yazdıkları şiirleri «Zından Şiirleri» 
adını verdiği defterinde toplamış, aynı·. defte
re bazı hatıral~r kaydetmiş, bu arada ilg~len
diği bazı mahkılmların resimlerini çizmiş,·· Es~ 
har Nushasının da bir suretini resmetmişdir; 
Nusha yedi köşeli bir çerçeve içinde yandan gö-4 
rünür bir ayak resmi etrafında şu yazılardan 
mürekkebdir : 

« üstde: Hu.. .Şifa . niyyetine. N~İuı.i Es-
har -

«Ayak resminin içinde: Mai nakşipa~ 

mahbub, Ş,ifai derdi aşkı kulub . 
«Sağda topuk yanında.; Ka-ab topukdur, 

uşşak sinesin döver bozdpğa.ndır · .. 
«Ortada taban altında: Takı _ nıihrA.bı aşk· 

tabandır · 
«Solda parmaklann önünde: _ Beş . parmak 

l;ıeş vakte nişandır .. ». ' ·. . , .. 
Kahveci ·Nusretiıi bu kaydı, eski hapisha,- -. 

nelerde üfü.rükcülüğün; büyücülüğj.ın büyük ye
ri olduğuıitt göste~ektedir:: MahkuınÜı.r ara
sında ayrıca tılsımlı resimler yapılmışdır. Yu
karda kaydetdiğimiz gibf resim yapmada pek 
hünerli olan Nusret yakın alaka duyduğu Saf-

ranbolulu Ebfızer ve Emin Bey adında iki gen
cin resimlerini yapmış ve bu resimleri ınaJı

kumlardan Somuncu Baba adında bir büyü~ü -
tılsımcıya bir takım yazılarla tılsımlı resim 
şekline koydurmuşdur, eşsiz kıymetde halk 
hayatı vesikalarıdır (B: : Ebfızer, Safranbo• 
lulu Pasacı; Emin Bey; Nusret, Kahveci.; 
Payzeİı Baba, Zından Şeyhi Geysudar; Somun
cu Baba; Zından. Şiirleri; Feta. Nushası) . 

Hüsnü KINAYLI 

ESİ (Said İbrii.him) - İstanbul. tüccarla
rından, uzunca bir zaman İstanbul Tici.ret 

. Odası reisliğinde bulunm:uşdur; 1965 yılı mar
tında tedavi için gittiği İsviçrede vefat etti, 
uçakla getirilen naşi .İstanbulda Edirnepaku
su Şehidliğine defnedildi; hal tercemesi bulu
namadı; gereken yerlere yazdığımız iki mek
tub cevabsız kaldı, merhumun adının kaydı ile 
yetinildi. 
Bibl. : Vefat ilftru. 

ESİR - Dilimize arabcadan kulluk, köle
lik, muharebede düşman eline -düşme anlamla.;. 
rında «Esr, Esaret» kökünden alınmışdır; bir 
başkasının tahakkümü altında yaşayan, kul, 
kale, düşman elinde tutsak; mecazen, bir şeye 
veya_ bir kimseye karşı aşırı ibtila., düşkünlük, 
tutkunluk: aşk esiri, muhabbet esiri, bade esi
ri; yine mecazen ağır hasta anlamında yatak 
esiri, esiri . firaş. 

Seni her kim seriri • mülki ıiüsn uzre emir etti 
Beni zenciri aşlanla kapımda bir esir etti 

(Muhibbi; Kanuni Sultan Süleyman) .. 
Ne efsuııkar imişsin ah ey didin hürriyet 
Esiri · aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretden 

· · «Namık Keııı-1) 
. . 

Ölmek asam aşıka bir dem firakı yar güç 
Böyle müşkil derd esiri hastaya timar güç 

(Nef'i) 
• 

Yalın ayak pırpın bir mü'hmel feta gördüm 
Esiri bade oldum o bıçkİnm yolunda 
Dolaşınin meyhane meyhane gece gündüz 
Sirkeci Tophinede Galata Beyoğlİında. 

· · · · · (M. Çengelli) 

ESİR,, .ESiROİLER ~ Dünya.da ve dola
yısı ile memleketimizde esir ticaretinin, esir 

·· oğlanlar (köleler) ve esir kızlar (cariyeler) 
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alım satımının meşru bir ticaret sayıldığı de
virlerde bütün büyük şehirler gibi İstanbu.lda 
esircilik zor, ağır manevi sorumluluk taşıyan 
f~kat çok karlı, büyiik işlerdefi biri olmuşcfo. 

Fütuhat devrınde, ·o devirlerin adetince 
kılıç ile girilen yerlerden çıkarılan kızlar ve 
oğlanlar, Kırım Hanlığı akıncıların· Ukrayna
dan, Polonyadan, Rusyadan toparlayıp getir- . 
dikleri gene esirler, Kafkasya gibi, halkının 
yüz güzelliği ve vücud düzgünlüğü meşhur ya
rı göçebelerden esirci haydudlar eliyle ça,_lın

mış yahud öz anaları babalan, yakın akraba-

ları tarafından esircilere satılmış çocuklar, 
Afrikadan getirilmiş habeşi ve renci esir kız 

ve oğlanlar yüz yıllar boyunca İstanbul esirci
lerinin ellerinde toplanmış, İstanbulda Esir Ha
nında, bu hanın ortasındaki Esir Pazarında ya 
açık artdırmalar ile, yahud hususi anlaşmalar, 
pazarlıklarla satılmışlardır (B. : Esir, Esir 
Hanı) .• Habeşi, zenci ve beyaz ırka mensub 
muhtelif milletlerden bazı köleler de, mayası 
Bizansdan kalmış -bir geleneğe uyularak, mu
hakv.ak ki zalim bir ameliyat ile hadım edil
miş~er, habeşi ve zenci hadım kölelere «harem 

Karadeıı_izli Esirciler . ve Çerkes, Abaza, Gürcü 
· . · Oğlanları · 

(Sabip.a. Bozcalı'nın. Kompozisyonu) 
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ağası», kara hadım», beyaz hadım kölelere de 
«tavaşi», ak hadım» denilmişdir. Satıldıkları 

kapularda sadakatle hizmet eden kölelerin ço
ğu efendileri tarafından a.zad edilmişler, içle
rinden devlet kapusunda sadırazamlığa kadar 
en yüksek mevkilere yükselenler, bir san'at 
alanında şöhret sahibi olanlar, büyük servet
lere kavuşanlar, hatta en kibar ailelerin kız
lal'.ı Ue, hatta sultanlarla, hanım sultanlarla 
evlenenler pek çok olmuşdur. Cariyelerin içinde 
de. çoğu refah ve saadete, hürriyetine, bir aile 
yuvasına kavuşmuş, Sarayı Hümayuna alınan 
cariyelerden bir kısmı Haseki Sultan (Padişah 
zevcesi), « Valide Sultan (Padişah anası) ol
muşdur. Osmanlı devrindeki Türk toplum ha
yatında hayatı bir esaret faciası olarak tasvir 
cdilebile,cek cariye ve köle yokdur ·diyebiliriz; 
hatta çoğu, esir olarak getirilip bir kapuya sa
tıldıkdan sonra, memleketinde hiç bir zaman 
ulaşamayacağı, kavuşamayacağı hayat seviye
sine ve refaha ulaşmış, kavuşmuşdur (B. : 
Cariye, cild 6, sayfa 3382). 

Küçük yaşlarda köleler satınalıp, onları 

terbiye etmek, okutmak, yetişdirm~k bazı Os
manlı vezirleri, kibarları için büyük bir zevk ol
muş; bu yolda Kanuni Sultan Süleymamn baş 
defterdarı İskender Çelebi ile XIX. asrın ünlü 
vezirlerinden Hüsrev Mehmed Paşa pek meş
hurdurlar (B. : İskender Çelebi; Hüsrev Meh
med Paşa) . İskender Çelebinin ölümünde te
rekesinde, cariyeler hariç 6200 kölesi çıkmış

dır. 

ESİR, ESİRCİLER 

maz diyerek geri getirir, aslında bir muhabbet 
delallığı ücreti olan verdiği pey akçesinden de· 
vaz geçerdi. Bazı esir dellalları da karılarını 

müşteri kılığında pazardaki meza-da sokarla-r, 
yukarda bahsedilen usul ile cariyeleri ona sa-·· 
tın aldırtıp levendlere devredip kapatırlar ve 
sonra yine. pey akçesinden vaz geçilerek cari
ye .geri getirilirdi. İşlerinin ehli namuslu esir
ciler toplanıp Divanı Hümayuna şikayetde bu.;; 
lundular. İstanbul Kadılığın_a hitaben çıkan 
bir ferman ile bu uygunsuzluğun şiddetle men 
edilmesi emredildi (991 şaban, 1583; ağustos -
eylul). 

Hicri 967 (M. 1559) ve hicri 983 (M. 
1575) tarihli iki fermandan da XVI. yüzyılda 
İstanbulda dolayısı ile Türkiyede gayri müs
limlere esir satılmasının yasak olduğunu, gay-

. ri müslimler elindeki esirlerin araşdırılıp mey
dana çıkarılmasından sonra müslümanlara sa
tılarak bedelinin eski sahiblerine verildiğini öğ~ 
reniyoruz; yine aynı fermanlarda gayri mi.is
limlerin azadlı esir dahi kullanamayacakları 
yazılıdır. 

Onyedinci asırda yaşamış büyiik yazar 
Evliya Çelebi, Dördüncü Sultan Murad zama
nında yapılan bir Esnaf - Ordu Alayı münase
beti ile Esirciler üzerine şunları yazıyor: 

«Esnafı Emaneti Esirhane - 1 ağa ve 
400 neferdir; kethüdası, şeyhi, çavuşları, esir 
dellalları vardır. Ellerinde padişah beratı bu
lunan esnafdır B. : Esirhane Eminliği, Esirci
ler Hanı Ta vukpazarında kale misali 300 aded · 

Hicri 991 {M. 1583) tarihli bir ferman- tahtani ve fevkaani odalardır. Hanın demir 
da esirciler ile esir alım satımı üzerine çok kapusunun dibinde Esirhane Emini oturur ve 
mühim kayıdlar vardır, şöyle ki: satılıp alınan esirlerin bedelinden onda . bir 

Kadın ve erkek bazı uygunsuz kimseler alır. Esircilerin. ilk piri Beni İsrail zamanında 
türemiş ve tstanbul esircileri arasına karış- Nesim nam bir bezirg~n idi ki Hazret-i Yusuf'u 
mışlardı. Bunlar cariye ve gene kölelerini sat- kuyudan kova ile çıkararak Mısıra götürüp 
mak isteyenleri öğrenirler, satalım diye ema- Aziz El-Mısri'ye satmışdı. İşde esir satmak 
neten ellerinden alırlar; Esir Pazarına götürür- ondan kaldi. Sonra Peygamberimizin asrında 
ler, önceden anlaşdıkları bekar uşağı levend- · müşriklerle edilen gavzelerde bir takım çocuk
Ier de müşteri kılığında pazara gelir ve mezad-:- ıar ele geçdiğinde sahabeden Bedii bin Verta 
da herkesten yüksek bir fiat vererek. esiri söz:-: ,;J~sir satmışdır, Uhud Gazası şehidlerindendir. 
de satın alır, bir bakayım, halini ··şanım, hiir{\:/f:'.' «Esnafı Bazirganı Esirciyan - 2000 ne
metini tecrübe edeyim diyerek üstünü sorita · ferdir. Dükkanları. Esirhane (Eı:ıir Hanı) oda
ödemek üzere bir mikdar pey akçesi bırakır ve larıdır. Bu taife Gürcistan, Megrilistan, Aba
esiri menzili olan bekar odasına götürür, bir za Diyarı, Çerkesistandan ·kaldırılıp getirilmiş 
kaç gün fuhuş yolunda ona dilediği gibi tasar- oğlan ve kızları süsleyerek onları Ordu - Es
ruf eder, kullandığı esirin eline de gönlünü naf Alayında sürü sürü el ele verdirip yaya 
hoş edecek birkaç şey verir, sonra bana yara- olarak Alay Köşkü dibinden geçirirken padi-



- 5272-" 

şah (Dördüncü Sultan Murad) yüz aded afi
tab misal gürcü ve abaza ve çerkes oğlanları
nı saraya alıp sahiblerine bedelinin üstünde 
ihsanda bulundu. Sonra IDsirhane Emini de 
maiyeti ile fahir alay esvablan giymiş olarak 
geçeli. Ondan sonra nice bin pak ve pakize esir• 
kızlan \'e süğlün gözlü, münevver yüzlü mah
bO.bi devran esir oğlanları şatırlar önüne alıp 
saf saf geçerlerdi» -(Evliya Çelebi, Seyyahat
name, I.) 

Diğer bütün esnaf teşkilatı gibi Esircibr 
de bir -loncada toplanmışlardı, ketht.idaları, 

şeyhleri, yiğitbaşıları vardı (B. : Esnaf). 
Büyük bestekar ve musiki bilgini Mustafa 

Itri Efendi, şöhr.etinin en parlak devrinde Esir
ciler kethüdalığı yapmışdır ki buna benzer bir 
şei·ef başka esnaf topluluklarına nasib olma
mışdır (B. : Itri, Buhurizade Mustafa). 

Hicri 17 Ramazan 1050 (M. 2 ocak 1641; 
Sultan İbrahim devrinin başı) tarihli ve İs
tanbul Kadılığı tarafından _ tanzim edilmiş bir 
esnaf nizamı ve narh defterinde esirciler hak
kındaki hükümlerle beraber erkek ve ka.Qlll 
esircilerin ve esir dellfi.llaruiın ikaametgah · a.d-

Esir Hanında Cariyeler 
· c Sabiha · l3ozcıi.Ii.'nın Kompozisyonu) 
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reslelriyle birlikde isimleri de tesbit edilmiş

dir ki çok kıymetli bir vesikadır; bugünkü di
limize çevrilmiş ·metni şudur : 

«Esirci taifesi erkek ve kadın yüz nefer
den ziyade olub lakin içlerinde bazı lıilekar ve 
müflis ve uygunsuz olanları vardır, bilhassa 
kadın esircileriri ekseri perhizkar (namuslu) 
olmayub müslüman cariyeyi sahibinden ziyade 
baha ile isteklisi vardır diye alub Leh ve Boğ
dan elçilerine ve sair zengin kefere ye götürüp 
cariyeyi onlara tasarruf ettirüb (fuhşa alet 
olup kıza ve kendisine) bir kaç şey alub be
ğenmediler diye sahibine iade ettikleri ve buna 
benzer nice fesad etmekle suçlu görüldüklerin
den esircilikden men edilmişlerdir. · Namuslu 
ve dindar ve işine yetecek kadar serveti olan 
esircilerden ( aşağıda isimleri yazılı) 33 nefer 
erkek ve 8 nefer kadın esirci ile 19 nefer del
lal bırakılmışdır, ve hepsi zincirleme kefalete 
bağlanub bundan sonra içlerinden biri layık

sız bir iş yaparsa cümlesi sorumlu tutulacak
dır. Esir satışlarında uydurma, yalan fiat is
tenmeyecek, esiri alım bedelinin onda bir karı 
ilP. satacaklardır>>. 

Defterdeki esirci ve dellal isimleri de şun-
lardır : · 

Erkek, Esirciler 

1. T:Tzunyusuf Mahallesinden Yakub Çelebi 
2. Damadı Ali bin Kui"d 
3. Nahilbend Mahallesinden Anahtarcı Ali Bey 
4. Kocamustııfapaşada Hacıhatun Mahallesin

den Seyyid Mehmed bin İbrahim 
5. Samanveren MahaUesinden Ahmed Çelebi 

bin Ramazan 
6. Cezerikasım Mahallesinden Kasım bin Mus

tafa. 
7. Mahmudpaşa Mahallesinden İbrahim bin Ah

med 
8. Mahmudpaşa Mahallesinden Veli bin Hasan 
9. Hüseyinağa Mahallesinden Kaymakcıoğlu Veli 

10. Dayahatun Mahallesinden Ahmed Mirza 
11. Tatlıkuyu Mahallesinden Hacı . İbrahim bin 

Mahmud · · 
12. Hüseyinağa Mahallesinden Topal Mehmed 

Dede . 
13. Mahmudpaşa Mahallesinden Hıdır bin İnayet 
14. Dayahatun Mahallesinden Ali bin Yakub 
ıs. Camcımurad Mahallesinden Hüseyin bin Ha

cı Hasan 
16. Mahmudpaşa Mahallesinden Mehmed bin 

Abdullah 
17. Firuzeğa Mahallesinden Seyyid Mustafa bin 

Nasuh 

18. Mahmudpaşa Mahallesinden Ahmed bin 
Mahmud 

19. Mahmudpaşa Mahallesinden Mehmed bin Ab· 
dülkerim · 

20. Mahmudpaşa Mahall~~inden Mehmed bin 
Mustafa 

21. Mahmudpaşa Mahallesinden Muharrem bin 
Hasan 

22. Mahmudpaşa Mahallesinden Ahmed Bey biri 
Mustafa 

23. Tophft.neden İbrahim bin Mehmed 
24. Süleymaniyeden Kastamonulu Bodur Ali. 
25. Emirbuhari Mahallesinden Ahmed bin Ali 
26. Odalarbaşından Abdi bin. Ali 
27. Tophanede Tomtom Mahallesinden Hacı 

Mehın.ed bin Hüseyin 
28. Kürkcübaşı Mahallesinden Hasan bin Meh

med 
29. lİaticesultan Mahallesinden Hamza bin . İb

rahim 
30. Çakırağa Mahallesinden Hacı Abdülkadir bin 

Mustafa 
31. Küçülmyasofyadan SWeyman Beşe 
32. Balabanağa Mahallesinden Muharrem bin 

Mustafa 

Kadın Esirciler 

ı. Süleymaniyeden Alime Hatun 
2. Validehaınamından Amine Hatun 
3. Etmeydanında Firuzağa Mıµıallesinden Ha-

mamcıkızı SAfiye 
4. Denizhaınamı Mahe.llesinden Rukiye Ht.tun 
5. Soğanağa Mahallesinden Fatma HA.tun 
6. Eminbey Mahallesinden SAime Hatun 
7. Sofular Mahallesinden Hayri Hatun 

Esirci Dellalları 

1. Muradpaşadan Ali bin Veli 
2. Seydibey Mahallesinden İsmail Çelebi 
3. Nuridede Mahallesinden Hacı Hasan bin 
. Mustafa 
4. Peykhft.ne Mahallesinden Baba Safer 
5. Mahmudpaşada Çeşnigir Odalarından Karı-

oğlu Safer 
6. Hasanefendi Mahallesinden Arnavud Hasan 
7. Kurdağa Mahallesinden Hamza bin Abdullıffl 
8. Cezerik.asımpaşadan Mustafa bin Mahmud 
9. Yayla Yokuşundan Kenan bin Abdullah 

10. Gedikpaşadan Mustafa bin Mehmed 
11. Langadan Hamza bin Abdullah 
12. Langada.n Bayram bin Abdullah 
13. Kabasakal Mahallesinden Safer Beşe bin Ge· 

dik Ali Beşe 
14. Kabasakal Mahallesinden Hacı Hasan 
15. Kabasakal Mahallesind,en Kastamonulu Ali 

Beşe 

16. Kabasakal Mahallesinden Hacı Mustafa 
17. Gedikpaşadan Siyavuş bin Abdullah 
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Metinde 33 erkek ve 8 kadın esirci ile 19 
nefer dellal bulunduğu yazılı olduğu halde lis
telerde -32 erkek ve 7 kadıiı esirci ile 17 della
lın adı kayıdlıdır. 

Hicri 1091 (M. 1680) tarihnde Dördüncü 
Sultan Mehmed devrinde tanzim edilmiş bir es
naf nizamnamesinde Esirciler hakkında şu hü
kümler bulunmaktadır: 

«Esirciler sattıkları cariyenin aklık ve kı
zıllık sürmeyecekler ve satışa çıkarır iken üze
rindeki esvabı ne ise o esvabla satacaklardır, 
üzerindeki esvabı soyub almayacaklardır». 

Yine aynı defterde başka bir fasılda şu 

kayıdlar vardır : 
«Satılan cariyenin yüzüne aklık ve kızıllık 

sürülmeyecekdir. Satılan oğlanın ve cariyenin 
üstünden esvabı alınmayacakdır, satış için gös
terildiğinde üstünde ne varsa onunla verile
cekdir. Buna riayet etmeyen esircilerin muh
tesib cezalandıracakdır». 

Esirciler hakkında alınan inzibati tedbir
lere rağmen köle ve cariye alım satımında sui 
istimaller önlenememişdir; 19 Cemaziyel evvel 
1189 (M. 18 temmuz 1775, Abdülhamid 1. dev
ri) tarihli bir fermandan öğrenildiğine göre 
Ayşe Hatun isminde bir kadın Mehmed adın
da hür bir çocuğu köledir diye Esir Pazarında 
esirci Bekire 95 kuruşa satmış, oğlanın satışın
da at canbazlarından Osman da köle_ olduğu 
yolunda yalancı şahidlik yapmışdı. Sonra ihbar 
ile hakikat öğrenilmiş, Mehmede hürriyeti iade 
edilerek Ayşe ile yalancı şahidi Bursaya sü
rülmüşlerdi. 

Hic~ 1242 yılı muharreminde (M. Ağus

tos 1826) tanzim edilmiş İhtisab Ağalığı ni
zamnamesinde Esirciler hakkında şu hüküm
ler vardır: 

«Esirpazarındaki esirciler bir takım eş
hA.sı odalarında bekci olarak yatırmakda olub 
bunların kaç adam olduğunun bilinmesi lazım
dır, bunlar tesbit edilecek ve kefalete bağla
nacakdır. Esircilerin sattıkları oğlan ve cari
yede hile ve dolandıncılık gibi fesadlan oldu
ğu söyleniyor, hazan sattıkları esirlerin içle-

. rinde hür kimseler çıkmaktadır. İhtisab Ağa
sı mutemed bir adamını Esir Pazarında bulun
duracak ve bu gibi halleri men edecekdir. Esir
cilerin arasına yabancı girmemesine dikkat 
edilecekdir. 

«Esirci esnafı sattıkları esirleri diledikleri 

. fiata satmaktadırlar. Kendilerine satılmak için 
emaneten ·bırakılan esirlerin satışında, onları 

emaneten bırakmış sahiblerinden nafaka bede
li diye yevmiye ellişer altmışar para ve della
liye olarak da bir takım akçeler almayı itiyad 
edinmişlerdir. İhtisab Ağası bu hususlara da 
dikkat edecekdir. Nafaka bedeli makul, mute
dil olarak istenecek, ve bundan böyle satılan 
cariye ve oğlanın dellaliyesinden esirciler ne 
alırsa o dellaliyenin beşde birini İhtisab Ağa
lığına terk edeceklerdir». 

Türkiyede esir ticareti ve esaret Sultan 
Abdülmecid'in 1 ekim 1854 tarihli fermanı ile 
kaldırıldı. M. Zeki. Pakalın'ın: «Osmanlı Tarih 
Deyimleri ve Terimleri» adli büyük emek mah
sulü eserinde Esir Tüccarı maddesinin sonun
da « .. köle ve cariye alım satımı 1908 temmuz 
inkılabına kadar devam etmişdir» · demesi bü
yük hatadır. 

ESİR BEY - Şeyh Vefa Türbesinin ya
nında çilehaneye bitişik «Esir Beyin. Mezarı» 
diye amla gelen bir kabir vardır. Bu Esir Be
yin kim olduğu hakkında çok kıymetli bir ted
kik eseri olan aşağıdaki makaalenin ldmin. ta
rafından yazıldığını maalesef öğrenemedik, 

ciddi, büyük emek mahsulü tarih araştırma
lara güzel bir örnekdir, aynen alıyoruz : 

«Esir Beyin kim olduğu hakkında mev
vud ihtimaller şunlardır : 

1 - Köle Kasım. Fatih Sultan Mehmed'in 
kölesi, Şeyh Vefa'nın müridf ve Şeyh Hamdul

, lah'ın yetiştirdiği değerli bir hattat; · İkinci 
Sultan Bayazıd zamanında Darüssaade hade
melerine muallim tayin edilmiş ve «Hattı 

Kur'an» terkibinin gösterdiği . hicri 970 (M. 
1562-1563) tarihinde ölmüşdür (Tuhfei Hat
ta tin; Hattu Hatta tan; Sicilli Osmani) .. 

2 - Şeyh tbrahimül Has'ın hicri 1165 
(1752) tarihinde yazdığı tezkiretül Has adlı 

eserinde (Selimiye Kütüphanesi, Yahya Efen
di Tekke Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi 
kitapları a~asırida No. 4543) şu malumat gö
ze ilişmektedir: «Şeyh Vefa halvethanesinde 
otururken, yanına bir kadın gelmiş; · oğlunun 
Malta'da esir olduğunu söylemiş ve· kurtarıl
masını rica etmiştir. Şeyh Vefa, yanında bu
lunan siyah kedisi ile mezkur esiri İstanbula 
getirtmiştir. Bu mühim hadise üzerine, esir ile 
annesi, Vefanın hizmetine girmiş ve ölünceye 
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kadar yanından ayrılmamışlardır. Ol esir, Şey
hin savmea'sının kıbleden tarafa duvarı dibin
de medfundur. Taşları Savmea'nın duvarına 

muttasıldır». İşte bu kayıd mezarının yerını 
açıkça göstermektedir; ve halihazırda Çileha
ne bitişiğinde bulunmaktadır, Taş!ard,m biri 
0,66, diğeri 1,03 metre boyundadır, Aslında 

sütun şeklinde bir somaki Bizans taşı olup, or
tasından kesilerek, Esir Beyin baş ve ayak 
ucuna dikilmiş olduğu kanaatini vermektedir. 
Aynı zamanda bu taşların üzerinde, Türk 
san'at izleri olmadığı gibi, Zeyni tarikine aid 
hiç bir işaret de yoktur.Bu zatın da, başında 

24 terekli başlık olmasa bile, bir uzun börk ve
ya Zeyni biçimi üstü mainüşşekil bir manzara 
taşı bulunması iktiza eder. Bu me,zarm yan ta
rafına bir başka mezarın iki yan taşı yerleşti
rilmiştir. Üzerinde yapraklı dört rozet ve iki 
Mühri Süleyman (Magendavit) vardır. Ve yi
ne bu mezar baş taşının iç tarafında bir tarih 
taşımayan «Elfatiha Merhum Esir Bey Mer
kadıdır» kitabesi mevcut olup, bundan bir bu
çuk asır önce yazıldığı tahmin edilmektedir. 

«Hülasa bu ikinci ihtimalin hakikata daha 
yakın olduğu ve somaki taşın mezar taşı olma
dığı ve üçüncü taşın ise, Esir Beyin vefat ·ettiği 
tarihde yapılm3dığı kanaatindeyiz» (Turing 
Kulüb Belleteni) . 

ESİRCİLER · KETHÜDASt - - Esirciler 
Kahyası; esnaf· teşekküllerini devlet adına 

kontrol eden kahyahklardan biri; yeri Esir 
Hanında idi (B. : Esir, ·Esir Hanı); diğer es
naf gibi esirciler de zincirleme kefalete bağlı 

bir lonca (cemiyet) halinde toplanmışlardı, 

kendileri. tarafından -seçilen · bir pirleri (şeyh
leri ve yiğit başıları ile devletce tay.in edilen 
kahyaları, Esir Hanının asayiş ve inzibatından, 
kız ve oğlan alım satımında_ her hangi bir uy
gunsuzlukdan sorumlu idiler (B. : Esir, Esir-

• • ,,... ! -.---~-mı. -~ 
cıler) . : i : 1 '. ı 

XVII. yüz yılın ikinci yarısında büyük 
bestekar ve musiki Qilgini buhurizade Musta
fa Itri Efendi bir memuriyet ile taltif edilmek 
istendiğinde, «siması, endamı ve ahlakı ile gü
zel bir çerkes kızı seçmek onu satın alıp ev
lad edinmek ve kıza mu.siki talim ederek bu 

. iiimdeki bilgisini ona devretmek istediğini» 
söyliyerek Esirciler Kethiidahğını istemiş ve 
1694 de bu kahyalığa tayin edilmişti. Osmanlı 

tarihi boyunca esnaf kahyaları arasında Itri 
şöhretinde bir kimse bulunmamışdır (B. : It
ri, Buhurizade Mustafa). 

ESİRCİ KEMALEDDİN CAMlt - Gedik
paşada Tiyatro Caddesinde, bu caddenin Tat
lıkuyu Sokağı ile kavuşağı köşesindedir; ayni 
kavuşağın karşı köşesinde Azak Tiyatrosu bu
lunmaktadır. Hadikatül Cevamide «Tatlıkuyu 

Mescidi» adı ile kayıdlı olup şu malumat veril
mektedir: «Banisi Esirci Kemaleddindir, kab
rinin nerde olduğu bilinmiyor, civarında bulu
nan kuyuya nisbetle Tatlıkuyu Mescidi diye 
şöhret bulmuşdur; minberini katib Arnavud 
Osman Efendi koymuşdur; mahallesi vardır». 

Tahsin Öz «İstanbul Camileri» isimli ese
rinde Tatlıkuyu adı ile kayd ederek: «Banisi 
Fatih devri ricalinden Esir Kemaldir, zamanla 
tadiller tamirler görmüş olup duvarları kagir 
ve çatısı ahşabdır» diyor. Ekrem ·Hakkı Ay
verdinin «Fatih Devri Mimarisi» isimli eserin
de işe bu cami o devrin eseri olarak alınma
mışdır; Tahsin Öz'ün Esir Kemal (Esirci Ke
·maleddin) 'i Fatih devri ricalinden göstermesi 
hangi kaynağa dayanır bilemeyiz. 

Zamanımızda «Tatlıkuyu» adı unutulmuş 
gibidir, halk «Esirci»yi de tahrif ederek «Esiz 
Kemal Camii» demektedir. 

Camiin 1926 yılından beri _ müezzini bulu
nan İsmail Nu!'i Sönmez'in söylediğine göre 
çok harab durumda iken 1939 senesinde Azak
zade Hacı Tevfik · Bey tarafından zamanımız
daki şeklinde tecdiden tamir ettirilmişdir. Ka
re planlı kagir bir yapı olup kiremitli ahşab 
çatı ile örtülmüş, bodur bir taş minaresi var
dır. Son cemaat yeri yokdur. Alçak duvarlı, 
demir kapulu zemini beton bir avlucukdan gi
rilip doğrudan ibadet salınma girilir. Fakat 

· camiin cümle kapusundan girilince camekanlı 

bir kapu ile bölünmüş bir imam odacığı görü
lür. Kadınlar mahfiline sağ tarafda ahşab bir 
merdivenle çıkılır; minare kapusu kadınlar 

mahfilindedir. Ahşab minberi beyaz - penbe 
boyalı ve külahlıdır. Sağ duvarda üstde 2, mih
rab duvarında üstde 3 ve altda 2, sol duvar
da da altlı üstlü ikişerden 4 pencere vardır. 

Kadınlar mahfilinde de 4 pencere vardır; cami 
böylece _15 penceresi ile bol ışıklıdır. Camie es
kiden adını vermiş olan kuyu tulumbalı _ bir 
kuyu i-İniş, 1952 yılında kapatılmış. Camiin 
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imamı Bay Ahmed Demirdöker 1957 yılından 

beri bu vazifede bulunuyordu (Mayıs 1966) . 

Hakkı GÖKTÜRK 

· ESİRCİ KEMALEDDİN CAMİİ SOKAGI 
- 1934 Belediye Şehir Rehberine göre Eminö-. 
nü. İlçeşinin Kumkapu Nahiyesinin Saraçishak 
Mahallesi yollarından; Saraçishak Sokağı ile 
Tiyatro Caddesi arasında uzanır, Mollabey So
kağı ile kavuşağı vardır (1934 B.Ş.R. Pafta 
3/27). Tiyatro Caddesi tarafından gelindiğine 
göre bir araba geçecek genişlikde, kabataş dö
şelidir, hafif bir meyil ile_ sola bir kavis çizer,. 
yokuş aşağı inmeye başlar; çoğu 2 - 3 katlı 

ahşab evler arasından geçer, sağa sola kavis
ler yapar, düzleşir ve Saraçishak Sokağına 

bağlanır. Kapunumaraları 1 - 23 ve 12 - 42 dir 
(Şubat 1967). Bu soyağa adı konmuş olan 
Oami o civarda Tatlıkuyu Sokağındadır. Bu 
sokağın bu ismi taşıması yanıltıcı bir garabet
tir. 

Hakkı GÖKTÜRK 

ESİR KEMALEDDİN · SOKAGI ~ 1934 
Belediye Şehir Rehberine göre Eminönü Kaza~ 
sının Kumkapu Nahiyesinin Mimarhayreddin 
ve Çadırcı Ahmed Çelebi mahallesi arasında 

sınır yoludur; Tiyatro Caddesi ile Balipaşa Yo
kuşu arasında uzanır; Gedikpaşa Fırını So
kağı ile dört yol yaparak kesişir (1934 B.Ş.R. 
Pafta 3/24 - 25). Tiyatro C§:ddesi tarafından 
gelindiğine göre bir araba rahat geçecek ge
nişlikde, kabataş döşeli, gaayet dar yaya kal
dınmlı bir sokakdır. Kapu numaralan 1 - 29 
ve 2 - 20 dir. 2 - 3 katlı kagir binalar arasın
dan geçer. 1 terzi, 1 kunduracı, 2 sayacı dük
kanı vardır (şubat 1967). 

Hakkı GÖKTÜRK 
. ''.'!'2~-w] 

ESİRIIANE E.MİNLİÖ-İ - Esir ticareti, ca
riye ve köle· alım satımında onda bir kazanc 
vergisini toplayan bir memur; yeri Tavukpa
zarında Esir Hanında idi (B. : Esir, Esir Ha
nı); Evliya Çelebinin kaydına göre XVII. yüz
yılda seneliği 500 kEıseye iltizam olunur bir 
-eminlik imiş. Ne zaman kaldırıldığını tesbit 
edemedik, 1826 dan esir ticaretinin Türkiyede 
yasak edildiği 1854 tarihine kadar cariye ve 
köle satışları dellaliyesinin vergisi İhtisab Ağa
lığı topluyordu (B. : Esir, Esirciler; İhtisab). 

ESİR HANI, ESİR PAZARI - Dünyada 
ve dolay.ısı ile memleketimizde esir ticaretinin 
yapıldığı devirlerde satılmak üzere 1stanbula 
getirilen esir oğlanlar (köleler) ve esir kızlar 
(cariyeler), «Esirci» denilen esir tüccarları ta
rafından büyük şehirde Tavuk Pazarı semtin
de ve Büyük Kapalı Çarşı yakınında demir ka
pulu büyük bir handa muhafaza edilirlerdi ki 
bu han «Esir Hanı» yahud «Esirhane» adı ile 
anıla gelmişdir. XVITI. yüz yılda. Nuniosniani 
ye Camii de hanın yanında yapılmışdı. 

Fütuhat devrinde, o devirlerin adetince 
kılıç ile girilen yerlerden çıkarılmış kızlar ve 
oğlanlar, Kafkasya gibi, halkının yüz güzel
liği ve vücud düzgünlüğü meşhur yarı göçe
belerden esirci haydudlar eliyle . çaJınınış, ya
hud yakınları tarafındna esircilere saWmış 

çocuklar, Afrikş.dan getirilmiş habeşi ve zen
ci esir kız ve oğlanlar yüz yıllar boyunca bu 
handa top!anmışdır; ve bu hanın ortasındaki 
avluda kurulan pazarda açık artdırma usulü 
ile satılmışlardır (B. : Esir, Esirciler). 

Esircilerin bu handa mallan olan cariye 
ve köleleri barındırdıkları en az iki oda - ko
ğuşları vardı, köle odalarında bir de mfitemed 
.bekci yatırılırdı. 

Evliya Çelebi (XVIT. yüzyıl şunları yazı
yor: «Esirciler Hanı Tavuk Pazarında kale 
misali 300 aded tahtanı ve fevkaani odalardır. 
Hanın demir kapusunun dibinde Esirhane · Emi
ni oturur; satılıp alınan esirlerin bedelinden 
onda bir alır« (B. : Esirhane Eminliği). 

Yukarda da kaydettiğimiz gibi Büyük Ka
palı Çarşı ile Nuruosmaniye Camii' arasında 

bir mevkide bulunan zamanımızda mevcud de
ğildir; hicri 1263 (M. 1846) den sonra tesbit 
edemediğimiz bir tarihde yıkılmış yahud yık

dırılmışdır . 

Pek müstesna güzellikdeki köleler ve ca~ 
riyeler han avlusunda kurulan esir pazarında 
müzayede çıkarılmaz; o müstesna köİe ve ca
riye talihlerine odada gösterilir ve pazarlık ile 
satılırdı. 

Esir Pazarında müzayedeler esir dellalları 
tarafından yapılırdı. Handa oda slhibi esirciler 
ve· esir dellallan zincirleme kefalete bağlı idi
ler, birinin yapdığı uygunsuzlukdan hepsi so
rumlu tutulurdu; buna rağmen, esir ticareti, 
güzel güzel kızların ve oğlanların satılması na-
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zik işqi, para karşılığı fuhuş yolunda uygun
suzluğa imkan veren bir işdi ve esirciler, esir 
dellalları arasından işinin haysiyetini sui isti
mal edenler çıkmışdı (B. : Esir, Esirciler). 

·Fütuhat devri kapandıkdan sonra Esir 
Pazarında satılan cariye ve köleler Kafkasya
dan beyaz ırkdan güzellikleri ile meşhur çer-• 
k€s, abaza, meğril kızları ve oğlanları ile Af
rikadan getirilen habeş ve zenci esirler oldu. 

Evvelce satılmış olub sahibi . tarafından· · 
her hangi bir sebeble elden çıkarılmak istenen 
esirler de yine Esir Pazarında esirciler ve esir 
dellalları vasıtası ile emanet mal olarak satı
lırdı; esirciler bu gibi esirlerin satışından bir 
dellaliye alırlar, esirci, kendisine satılmak üze
re bırakılmış esiri kaç gün yanında . kalarak 
beslemiş ise bir de nafaka bedeli alırdı. Esir
cilerin kendi malları olan cariyeleri allık ve kı
zıllık ile boyayarak müzayede de veya satış 

pazarlığında olduğundan daha cazibeli göster
meleri yasak idi. Cariye ve köleler süslü. güzel 
esvablarla alımlı gösterilir ise, esirci onları 

üstlerindeki o esvablarla satmaya mecbur idi
ler. 

Bilhassa köle satışlarında hazin sahneler 
olurdu; kaba bir alıcı, satın almaya niyet etti
ği köleyi şöyle bir_ görüb beğenmekle kalmaz, 
ağız kokusu gibi her hangi bir özürü, yarası, 

çıbanı bulunması ihtimaline karşı kulaklarını, 

burnunu, ağzını ve dişlerini muayene eder, 
gömleğini çıkartıp çıplak vücudunu görür, pa
çalarını .sıvatıp bacaklarına bakardı. Satışa 

çıkarılan· mutlakaa yalın ayak olur~u, düz ta
banlık uğursuz bilindiği için taban muayenesi
ne pek önem verilirdi, düz taban kölelerin fi. 
atlan çok düşük olur, öyleleri hatta alıcı bu
lamaz, esirci elinde kalırdı; bundan ötürü ta
ban muayenesine esir alır iken -€Birciler de dik
kat ederlerdi. Köle satışlarında bu muayene
lerin kolay yapılması için köle ekseriya müza
yede de alıcılara bir iç donu ile çıplak olarak 
arz edilirdi. 

Şu manzume Esir Pazarı, Esir Hanının 
son günlerini görmüş Aşık Derviş Figaani'nin
dir: 

Esirci Hanına düşerse yolun 
Girüb kapusundan ·akim yitinne 
Temkin ü basiret üzere bulun 
Bir nazar atfitsem ne olur d.ime 

Odalar içinde kız ile oğlan 

Mürgi hoş sadal~r mehcôri vatan 
Kaydi esaretde nice dilberan 
Benzerler ayniyle dürri yetime 

Sureti beşerde nice yüz melek 
Acıdır her birin bilcayesi pek 
Esaret muhakkak ateşden gömlek 
Lanet o esirci -pelid zalime 

Oğlanı çıkarub mezadi uryan 
Hicabdan yerlere geçer miimiyan 
Koşar hacegiler mezadı, duyan 
Sine 1bülbülcüğü alan kendime 

Dellalbaşı ider mezadı küşad 
Çıkarub · ortaya bir katli şiriışad 
Dideler riişendir diller ise şad 
Baha biçilmez o külçei sime 

Kakülün perçemin zerrin telleri 
Sineleri billur ince belleri 
Ak zanbak güvercin ayak elleri 
Payin biis iderek değer tekrime 

Kimi ağzın koklar şihi bütanın 
Kimi disin sayar dilber fetanın 
Aman düz olmasın göster tabanın 
Alton sayılacak şehlevendime 

Yer yüzü cenneti Esir Pazarı 
Değmeaün buraya kem göz nazan 
At bur i gilınana aşk ile zarı 
Ey Aşık Figaani .derviş kemine 

P~laspare bediiş dervişiz yahu 
Bakub güzellere çekelim bir hii 
Sayde şit~b ltsem ben de bir ahu 
Kuzgun beççe düşer kasir yedime 

Esir Hanı üzerine geçen asır sonlarında 
yazıldığını tahmin ettiğimiz bir destan vardır; 
nazımı bilinmeyen bu destanın ancak on kıt'a
sı bize Vasıf Hoca tarafından verilınişdir ki 
şunlardır: 

1. Abaza gürcüden, çerkes lezgiden 
Reislere selam söyleyin bizden 
İçl llııiiri gilman esir gem.isi 
Gelirler yaz bahar Karadenizden 

·· 2. Cennet· kaçkınları, kızlar oğlanlar 
Hüsün gülşeninden olmuş talanlar 
Cehennemlik kütük şakii merdud 
Ol biçareganı çalıp satanlar_ 

3. Saçlal'l topukda çerkes duhteri 
Bülmıüşdür boynunu yaşli gözleri 



ESİRCİ MESCİDİ - 5278 - .ISTANBUL 

Çıkacak pazarda yarın mezada 
Cümle alem olur ona müşteri 

4. Ayinei billur sinei gülrenk 
Lisana geldikde bülbüli ahenk 
Nigahı dilbaza reşk itler ahii 
Hurşidi direhşan başında çelenk 

5. Ebri şafak anda nikaabı · lıicab 
Dide hirelenir açdıkda nikaab 
Girdikde naz ile ol peripeyker 
Le'brizi nur olur ol an camehab 

6. Ya şu gürcü oğlan şiilıi şehlevend 

Kaddi elvi ile çınardan bülend 
Sebikei siin o topuklarından 
Perçemine dek edilmiş pesend 

7. Haleti . vahşetde olsa da serkeş 
Her halü tavriyle mahliibi dilkeş 
Fiitei gülgiinle nim uryan güzel 
Şahi hiiban itler libası zerkeş 

s. Anlardır rindanın dilde çerağı 

Uşşaka biisegilhı olmuş ayağı 
Sade rii nevhatı çar ebrii feta 
Daima makbuldür hiç geçmez çağı 

9. Meşheri hüsündür Esirci Hanı 
Höcreler lebaleb gfu;eller kam 
Seyrü temaşada bey'ü şirada 
Tarif idem: size edeb erkini 

10. Kıl kadar kusurdan ayıbdan iri 
Olmak gerek cümle köle cevari 
Tüm ueyan görürsün amma şartı var 
Kadimden berii ki şöylece cari 

_7,J' ·.•-. 

İstanbul Esir Pazarı hicri 1263 yılı mu
harreminin başında İkinci Sultan Mahmudun 
emri ile kaldırılmışdır; Lütfi Tarihinin sekizin
ci cildinde o yıl vak'aları arasında şöylece ka
yıdlıdır : 

«O vakte kadar eşya ve emtia gibi köle ve 
cariye namı ile bir takım aceze İstanbulda Bü
yük Çarşı civarında Esir Pazarı denilen yerde 
her gün mezad usulü· ile alınub satılırdı. Ora
daki esirci esnafı ellerinde ve müstakil odalar
da irili ufaklı beyaz ve siyah ve habeş köle ve 
cariyeler bulunurdu, köle ve cariye alub sata
cak olanlar oraya giderlerdi. Her sene başın
da, muharrem ayında Sultan Mahmud Babıa
liye gelir idi. Padişahın huzurunda . toplanan 
büyük vükela meclisinde mühim ıslahat bu 
arada adli usuller müzakere edilirken Sultan 
Mahmud · Esir Pazarında insanlık şeref ve hay-

-
siyetini zedeleyen haller olduğunu söyleyerek 
bu pazarın kaldırılmasını ve köle ve cariyele
re aid muamelelerin şeriatın uygun görecegı 
şekilde yapılmasını emretti ve o gün Esir Pa
zarı (Köle ve cariyelerin eşya gibi harac me
zad satılması) kaldırıldı». 

Kimin olduğunu tesbit edemediğimiz ta
miyeli mücevher bir tarihde İstanbul Esir Pa
zarının kaldırılışı tarihi 9 muharrem 1263. (M. 
28 aralık 1846) gösterilmişdir : · 

Çıkdı Dokuz muharremde fermam hümayunu 
«Bak ilôyüz altını~ ü'çde kalkdı Esir Pazarı» 

1272 - 9 = 1263 

Esir Pazarı kaldırıldıkdan sonra esir sa
tışı esircilerin evlerinde yapıl_dı, Esir Hanı ka
pandı, bir bekar hanı oldu; evlerde satış mua
meleleri ve evrakı esircinin semtinin şer'i m~h
kemesinde tescil ve tanzim edildi. M. Zeki Pıt
kalının kaydine göre Esir Hanından çıkıp da
ğılan esircilerdeıı bir kısmı Fatih civarında bir 
hana yerleşdi; çer kes esirciler köle ve cariye
lerini Tophanede Karabaş Mahallesinde Kara~ 
baş Sokağındaki evlerine götürdüler. 

Sultan Abdülmecid'in 1 ekim 1854 tarih
li fermanı ile Tür ki yede esir ticareti yasak 
edildi; bu esirci evl~ri de kalkdı. 

ESİRCİ MESCİDİ - Hadikatül Cemami'
de «Esir Pazarı» mescidi adı ile kayıdlıdır, as
lında üçyüz odalı büyük Esir Hanının mesci
didir; Esir Pazarı Esir Hanının ortasındaki 

avluda kurulduğuna göre bu mescidin Hadika
ti.il Cevamide pazara rris betle isimlendirildiğine 
göre mescidin han ·avlusunda müstakil bir bi
na olarak inşa edilmiş olduğu anlaşılır (B. : 
Esir Hanı) .. 

Hadikatül Cevami şu malumatı veriyor: 
«Baniyesi esirlik zamanında ( esaretden kur
tulursa) bu pazara bir mescid yapdırrnayı 

nezretmişdir ki Enderunu Hümayuna satılan 

Gülnuş Hatundur, mescidini sarayda şehzade 
dayası olduğu zaman yaptırmışdır, sonra ket
hüda kadın olmuş ve Üçüncü Sultan Ahmed 
zamanında vefat ederek valide sultan türbesi 
dışına defnedihnişdir». 

Tahsin Öz «btanbul Camileri» isimli ese
rinde şunları yazıyor: «Radika, banisinin Ah-
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med III. Valdesi Gülnuş Sultan olduğunu gös
termekte ise de, vakıf kayıdları Bayram Paşa 
tarafından yaptırıldığını belirtmektedir. Bu 
mescidden eser kalmamışdır». 

Hadikatül Cevamiin yukarıya aldığımız 

metni gaayet açıkdır, mescidin baniyesi olarak 
Üçüncü Sultan Ahmedin anası Gülnuş Sultanı 
değil, Üçüncü Sultan Ahmed zamanında vefat 
etmiş ve haremi hümayun kahya kadınlığında 
bulunmuş bir Gülnuş Hatunu göstermektedir; 
üstad Tahsin Öz açık ifade karşısında garib 
bir gaflete düşmüşdür. 

Tahsin Öz'ün bahsettiği vakıf kaydi önem
lidir; Esir Hanı gibi, içinde satılıncaya kadar 
bir yere çıkamayan yüzlerce esir barındırılan 
bir müessesenin XVIII. yüz yıla kadar mescid
siz bırakılmasına imkan yokdur. Kendisi de 
bir çeşid esirlik olan devşirme oğlanlıkdan gei
miş Rüstem Paşanın Han içinde bir mescid 
yaptırdığı, sonra pazar yeri olan han avlusu 
ortasındaki mescidi de Gülnuş Hatunun inşa 

ettirdiği söylenebilir. 
Esir Hanı yıkıldıktan sonra avlusundaki 

mescid bir müddet kalmışdır; değerli tarih bil
gini İbrahim Hakkı Konyalı: «Esir Hanı Mes-• 
cidi Vakıflar Umum Müdürlüğü tarafından 

kadro dışı bırakılara~ 1930 - 1932 arasında sa
tılmış, yerine bir fabrika yapılmışdır» diyor. 

ESİR HANI YANGINI - «Ateş 1062 yılı 
zilhiccesinin onsekizinci çarşamba gecesi (20 
kasım 1652) Esir Hanının içinden çıkdı; rüz
gar gaayet şiddetli olduğundan Tavuk Pazarı, 
Bedestenin bütün etrafı, Gürcüpaşa Sarayı, 

Valide Hamamı (Çenberlitaş Hamamı), Elçi 
Hanı, başdan başa Mahmudpaşa Çarşısı yan
dı; yangın o gece sabaha kadar, ertesi gün de 
akşama kadar devam ederek ateş Kadırga Li
manına kadar geniş bir sahayı kfü etti» (Nai
ma, V). 

Vak'anüvis bu büyük yangında Esir Hanı 
odalarında bulunan yüzlerce güzel kız ve oğla
nın ne olduğundan bahsetmiyor; perişanlığın 
çok büyük olduğu, cariye ve kölelerden bir 
kısmının o anarşi devrinde İstanbul hayta ve 
hezelesinin pençesine düşerek hayli hırpalan
mış oldukları tahmin edilebilir (B. : Esir 
Hanı). 

ESİR KEMAL OAMİİ ...:.;_ (B.: Esircike
maleddin Camii). 

ESİR PAZARI - (B. : Esir Hanı). 

ESİR PAZARI KAIİVEIIANELERİ 
Geçen asır sonlarında Çeiıberlitaş civarında 

eski Esir Hanı ile Esir Pazarının yerinde üç 
büyük kahvehane idi; büyük muharrir Ahmed 
Rasim Bey· merhumun «Muharrir bu ya» isim
li eserinde kaydettiği vechile saz şairi aşık

ların toplandıkları, hatta geceleri de peykele
rinde, şirvanlarında yatıp barındıkları kah
vehanelerdi. Rinde.ne, kalendeı::ane muhabbet
lere sahne olur, kimse gözünün üstünde · kaşın 
var demezdi. Aşağıdaki manzume o kahveha
neler hakkında Nebil Kaptanındır: 

Esirpazarında kahvehaneler 
Toplanmış içinde hep divaneler 

Uşakları cümle çerağı hüsün 
Yanar ateşine o pervaneler 

Kimi sermiş postu peyke şirvan:a 
Lebrizi muhabbet olmuş ianeler 

Çekilir sineye bıçkın nazları 

Şôhane etvarı serkeşaneler 

Bir nogay şôhinin bfrsi payine 
Bulunur ey Nebil ne bahaneler 

Vasıf HİÇ 

ESİR PAZARI l\lESctDt - B. : Esir Ha-. 
nı Mescidi) . 

ESKELİN (Willy) - İsveçli bir makina 
mühendisi; «Datty» ismindeki bir deniz tenez
züh motoru ile 1964 yılında nehirler boyunca 

-seyrederek dünya turunu (devri alem seyyaha
tına) çıkmış ve o küçük motorlu teknesi ile 
1967 temmuzunun son günlerinde İstanbula 
gelmişdir; aşağıdaki satırları Son gazetesinden 
alıyoruz:, 

« ... Willy Eskelin 49 yaşındadır, 7 ve 9 
yaşlarında iki kızı ve ezvcesiyle birlikde seya
hat etmektedir; 7 metre boyunda, 2 metre 
eninde, motoru 92 beygir gücünde ve sür'ati 
saatde 10 mil olan teknesi ile ancak her sene 
2 aylık yaz tatilinde dolaşabilmektedir; yaz 
izini bitince Datty'yi bulunduğu limanda ema
net bırakarak zevcesi ve çocukları ile birlikde 
memleketine dönmektedir; ve ertesi sene yo
luna kaldığı yerden devam etmektedir. 
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ESKİALİPAŞA CAMİİ SOKAĞI - 1934 
Belediye Şehir Rehberine göre Eminönü Kaza
sının Alemdar Nahiyesinin Molla Aliyiilfenari 
Mahallesi sokaklarından; Atikalipaşa (Sedef-

« Üzerinde seyrettiği nehrin bittiği nokta
da da teknesini bir kara nakil vasıtasına yük
lemede ve yolu istikaametindeki başka bir neh
rin kenarına inmektedir. 1964 de İsveç'den ha
reket eden Eskelin Ailesi A vrupada bir çok ne
hir ve kanallarda seyretmiş, ve Tuna nehrini 
boydan boya alarak Karadenize inmiş ve kıyı 
Köstence, Varna, Burgaz, Karabunm üzerin
den İstanbula gelmişlerdir. İstanbulda yıllık 
izni bit~n Willy Eskelin motorunu Fenerbağ
çesi koyunda karaya çekerek hava yolu ile 
memleketine dönmüşdür .. ». 

. ciler) Camii avlusu ile Tavuk Pazarı Sokağı 

-arasında uzanır (1934 B.Ş.R. Pafta 2/13); · ye
rine gidilip şu satırların yazıldığı sıradaki du
rumu tesbit edilemedi (1968, mayıs). 

ESKİ - Yunanistanın istiklali yolunda 
kurulmuş ve çalışmış Eterya Rum İhtilal Ko
mitesinin muharebelerinde kullandığı şifrede 

İstanbul Fenerdeki Rum Ortodoks Patriki 
(B. : Eterya Şifresi). · 

ESKİ ALlPAŞA CADDESİ - 1934 Bele
diye Şehir Rehberine göre Fatih tıçesinin Ka
ragümrük Nahiyesinin Muhtesibiskender Ma
hallesi yollarından; Mütercimasım Caddesi ile 
Karagümrük Meydanı - Kabakulak Sokağı ara
sında uzanır; Akseki Caddesi, Başkatib Soka
ğı, Altay Caddesi, Dersiam Sokağı, Ahşabmi
nare Sokağı ile kavuşakları vardır (1934 B.Ş. 
R. Pafta 7/90). . 

Şehrin büyük ana yollarından Fevzipaşa 

Caddesine (Bulvarına) paralel gibi bir durum
dadır; Karagümrük Meydan; tarafından gelin
diğine göre bir araba geçecek genişlikde ve 
paket taşı döşeli olarak başlar, sonra zemin 
kabataşa çevrilir, Akseki Caddesi kavuşağın
dan sonra son parçası da paket taşı döşelidir; 
büyüklü küçüklü yeni beton ve eski ahşab · bi
nalar arasından geçer. Fatih Sultan Mehmed 
devri ulemasından Mehmed Efen dinin kabri 
(ölüm tarihi 875 = 1470), Dördüncü Sultan 
Mustafanın anası Sineperver Validesultanın 
çeşmesi (tamir tarihi 1241 = 1825), Hirkaişe
rif İlk Okulu, ve Mimar Sinan'ın en güzel eser
lerinden Mesihpaşa Camii bu cadde üzerinde
dir. 3 bakkal, 1 ekmek fırını, 1 aşçı, 1 tekel~ 
bayii, 1 berber, 1 kasalı, 2 terzi, 1 kundura ta
mircisi; 1 sobacı tenekeci, 1 halı - mobilya ma
ğazası, 1 tuhafiyeci, 1 sobacı, 1 mobilya atöl
yesi, 1' mefruşat mağazası ve bir de yazlık si
nema vardır (mart 1966). 

Hakin GÖKTÜRK 

ESKİA.LİPAŞA CAMİİ - (B.: Atikali
Paşa Camii; cild 3; sayfa: 1286). 

ESKİALİPAŞA IIAMMfl - Hırkaişerif• 
de Mesihpaşa Camiinin karşısında büyük bir 
çifte hamam idi; Nişli Osman Beyin 1304 
(1887) de bastırdığı «Mecmuai Cevami» isim
li kitabında bulunan İstanbul Hamamları lis
tesinde işler hamamlar arasında kaydedilmiş
dir. 1918 de Şehiremanetinin Viyanada bas
tırdığı İstanbul şehri hatırasında da bir işler 
hamam olarak gösterilmişdir. 1943 · de tama
men yıkılmış, ancak bir kaç duvar kalıntısı 

duruyor ve yeri bir yıkıcı ardiyesi olarak kul
lanılıyordu. 

Bibi. : R.E.K. ve Muzaffer Esen, Gezi notu. 

ESKİALİPAŞA MEYDANI - 1934 Bele
diye Şehir Rehberine göre Ratib merkez na .. 
hiyesinin Hacıhüsrev Mahallesindedir, bir yanı 
boyunca Mütercimasım Caddesi uzanır, bir 
yanından Muhzir Sokağı geçer, Hırkaişerif 

Caddesi ile Sarıgüzel Caddesinin ve Babnaibi 
Sokağının birer başı bu meydancık üzerinde
dir (1934 B.Ş.R. Pafta 6/89). Son zamanlarda 
yeşil saha olarak tanzim edilmişdir · ve bir ço
cuk bağçesi yapılmışdır. Taş duvarla ve demir 
parmaklıkla çevrilmiş Koyun Baba ile Sabiha 
Sultan adında iki meşhur ziyaret riıakaamı ka
bir bu meydandadır ( mart 1967) . 

Hakkı GÖKTÜRK 

-- ESKİ ABABLAR SOKAG:I - Fatih İlçe
sinin Samatya Bucağının Cerrahpaşa Mahalle
si yollarından; Güzelsebzeci ve Kasabbaşı so
kakları arasında uzanır (1934 Belediye Şehir 
Rehberi, Pafta 11/53). Bir araba geçecek ge
nişlikde, kabataş döşeli, sağa sola -kavisler çi
zerek çoğu ahşab evler ara&ından geçer; kapu 
numaraları 1 - 7 ve 2 - 14 dür (nisan 1967). 

Hakin GÖKTÜRK 

ESKİ AZARLAR SOKAĞI - 1934 Bele
diye Şehir Rehberine göre Eminönü Kazasının 
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Küçükpazar Nahiyesinin Yavuzsinan Mahal~ 
lesi sokaklarından; istimlak edilerek ana cad
deye katıldı (1934 B.Ş.R. Pafta 5/46). 

ESKİ BAGçE SOKAĞI - 1934 Belediye 
~•3hir Rehberine göre Beşiktaş İlçesinin mer• 
kez nahiyesinin Mecidiye Mahallesi sokakla
rından, Muvakkit Sokağı ile Gözlükcü Sokağı 
arasındadır; Vatman Sokağı, Aktar Sokağı ve 
İşkembeci Yaver Sokağı ile kavuşakları vardır 
(1934 B.Ş.R. Pafta 20/178(. Bu sokak ve yu
karda adı geçen sokaklar 0rtaköyün göbeğin
dedir ve bir çarşı boyudur._ Bir araba geçecek 
genişlikde ve paket taşı döşelidir; 1 şekerci, 

3 kasalı, 8 manav, 1 ciğerci, 2 balıkcı, 5 bak
kal, 2 berber, 2 eczahane, 1 tuhafiyeci, 1 ta
vukcu, . 1 kahvehane, 3 tekel bayii, 1 maran
go~,. 1 radyocu, 1 turşucu, 1 elektrikci, 1 nal
bur; '1 kırtasiyeci, 1 aktar, 1 terzi, 1 sıhhi tesi
satcı. ve sobacı, 1 kundura tamircisi vardır; 

kapti n~m'.a~alar.ı 1 - ·75 ve 2 - 54 dür; günün 
her saatinde kalabalık, işlek bir sokakdır 
(1967; kasım). 

Hakkı GÖKTÜRK 

ESKİ BALIKHANE SOKAGI - Galata
nın Arabcamii Mahallesinin deniz kıyısı tara
fında, Makaracılar Caddesi ile Eski Yağka
panı Sokağı arasında dirsekli bir sokakdır 
(1934 Belediye Ş. R. Pafta 15/130). Makara
cılar Caddesi tarafından gelindiğine göre b_ir 
araba geçecek genişlikde. kaba taş döşelidir, 
bir dirsekle sola kırılır ve bozuk bir toprak 
sokak olur; başlıca bina dört katlı Güzel İzmir 
Hanıdır; altında Marmara Ticaret çelik tel, 
zincir, makara ve halat mağazası bulunmak
tadır; 1 makina modelcisi, 1 kaynakcı, 1 tor
nacı ve 1 kahvehane vardır (nisan 1967). 

Hakkı GÖKTÜRK 

ESKİ BANKA SOKAGI - Galatanın Be
reketzade Mahallesi yollarından; Voyvoda (ye
rinde 0kcumusa) Caddesi ile Galatakulesi So
kağı arasında uzanır (1934 Belediye Ş.R. Paf
ta 15/132). Okcumusa Caddesi tarafından ge
lindiğine göre bir araba geçecek genişlikde ve 
kabataş döşeli olub sağa _ bir dirsekle kırılır, 

üzerinde dörder katlı dört h~n bulunan bir ara
lık sokakdır (Nisan 1967). 

Hakkı GÖKTÖRK 

ESKi:ct 

ESKİ BEDESTAN (B.: Bedestan, 
cild 5, sayfa 2347). . 

ESKİ BOSTAN SOKAĞI - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Fatih Kazasının Kara
gümrük nahiyesinin Muhtesib İskender Mahal
lesi yollarından; Fevzipaşa Caddesi üzerinde 
öbür başı kapalı (çıkmaz) bir sokakdır (1934 
B.Ş.R. Pafta 7 /90) ; yerine yidilip şu satırla
rın yazıldığı sıradaki durumu tesbit edileme
di (Temmuz 1968). 

ESKİ CAMİ SOKAOI - Samatya (Koca
mustafapaşa) Bucağının Arabacıbayazıd Ma
hallesi yollarından, Meşelimescid Sokağı ile 
İlkmektep · Sokağı arasındadır . ( 1934 · Belediye 
ş. R. Pafta 11/66). Bir araba geçecek geniş
likde kaba taş döşeli bir sokakdır; bakımsızlık
dan bozulmuş, toprak yol olmuşdur; İlkmek
tep Sokağı ·kavuşağına doğru daralır ve yığ

ma taş bağçe duvarları arasından · geçer, bu 
başında Cambaziye Mescidi bulunmaktadır 

(-B.: Cambaziye Mescidi, cild 6, sayfa 3367) ; 
1 terzi dükkanı vardır (nisan 1967). 

Hakkı GÖKTÜRK 

ESKİOİ, ESKİCİLER -: Eski ayakkabı 
yamalayub tamir eden kunduracı; bir kısmı 

dükkan sahibidir, bir kısmı da çarşı boyu bir 
yerde kendisini yağmurdan ve güneşden koru
yarak münasib bir köşe bulub açıkda. çalışır, 
işler; kunduracı san'atkarların en fakiridirler. 
Eskiden İstanbul çarşı hamamların erkekler 
kısmının kapularında muhakkak bir eskici bu
lunurdu; ayak takımından hamama gelenler 
söküp, delik pabuçlarını eskic:ıiye verirler, ha
mamda yıkanıp çıkıncaya kadar pabucu da ta
mir edilirdi. Tek hamamlarda da hamamın er
keklere tahsis edilmiş gün ve · saatlerinde ha
mam kapusuna gelir, pabuç dikdirecek, pençe
letecek müşteri beklerlerdi. 

Hicri 1091 (M. 1680) tarihli esnaf nizam
namesinde eskiciler için şu hükümler vardır: 
«Eskiciler yamaları iyi gönden ve-· sahtiyandan 
yapacaklardır; meşin kullanmayacaklardır; 

ve dikişlerini sık dikeceklerdir». 
Aynı asırda yaşamış olan Evliya Çelebi, 

Dördüncü Sultan Murad zamanındaki ordu -
esnaf alayını tasvir ederken eskiciler hakkın
da şunları yazıyor : 

«Ayakkabı eskicileri esnafı - 104 dük
kan, 600 neferdir. 
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«Hamam kapusu eskicileri - 105 
yer, 105 nefer. İstanbulda bir hamam 
kapusunda muhakkak bir eskici bulu
nur, fukara esnafdandır ki ancak ke
fafi nefs için çalışırlar. Başka yerler
de bulunan (dükkansız) eskiciler 1000 
nefer fukaralardır. Bunların cümlesi 
esnaf alayın başlarında voltan iğnele
ri ile palenç dikerek geçerler. Seferler
de asker için çok lüzumlu esnafdır. 

Dükkan sahibi ve dükkansız bütün es
kici esnafın pirleri Amar bin Yaser' -
dir». 

Kahramanı gene . bir hamam ka• 
pusu eskici olan· çok güzel bir İstan
bul masalı vardır (B.: Ahmed, Eski

ci güzeli yetim, Cild 1, sayfa 307). 

ESKİCİ, ESIÜCİLER - Eski es
vab vesaire alub satan esnaf; bir kıs
mı sokaklarda dola.Şir ve . eskileri ev
lerden toplar seyyar esnafdır, bir kıs
mı da dükkan sahibidir, seyyar eski-
ciler bu esnafın yamaklarıdır, hatta 
içlerinde çoğu da dükkan sahibi ser-

mayedarların adamlarıdır; dükkan sahibi . es
kiciler «Bot Pazarı», ve bu isimden bozİna 
olarak da «Bit Pazarı» denilen çarşılarda to~ 
lanmışlardır; İstanbulda biri Üsküdarda, bi
ri de Büyüle Kapalı Çarşı içinde iki meşhur es
kicil~r çarşısı kurulmuşdur (B.: Ayak Esnafı, 
cild 3, sayfa 1899; Bit Pazarı, cild 5, _ sayfa 
2826). 

ESKİCİ (Erhan) - 1945 He 194.6 yılları 
arasında 14 - 15 yaşlarında , gazete satıcısı 
pırpırı bir çocuk; 1946 yazında Reşad Ekrem 
KOÇU'nun aziz dostu heykeltraş Ratib Aşir 
Acudoğu ile birlikde Kumkapuda bir meyha
nede unuttuğu büyükce bir paketi, ertesi günü 
Ankara. Caddef!inde 50 numaralı binanın alt 
katındaki İstanbul Ansiklopedisi bürosuna ge
tirmek feraset ve nezaketini göst~rmişdir. Unu
tulan paketin içinde İstanbul Ansiklopedisiı.i.in. 
«R» harfi orijinal dosyaları bulunuyordu. O 
tarihde 5 dosya içinde bu ansiklopedinin 500 
maddelik bir paçası ki 161 maddesi yazılmış 
idi. Dosyalar bulunamasa idi, yazılmış madde
lerin bir anda yok olacak emeği şöyle dursun 
«R» harfi maddelerinin tekrar t.esbiti imkan-

Eskici 
(Resim: S. Bozcalı) 

sızdı. Dosyalarda isim ve adres yokdu. 
Semtin çocuğu olan Erhan, ertesi sabah 

meyhanenin patronuna gazete bırakdığı sıra

da paketin meyhane garsonu tarafından karış
tırıldığını görmüş, ilgilenmiş, zeka ve feraseti 
ile de bu dosyaların İstanbul Ansiklopedisine 
aid olduğunu derhal anlamışdır. İstanbul An
siklopedisini kendisi satmadığı halde fasikül
lerini kitabcılarda görm,üş ve karıştırmış olan 
Erhan Eskici dosyalarda bilhassa Rumeli. Hi
sarı ve Ru.meli Kavağı isimleri üzerine bir çok 
madde görünce: «Bu dosyalar İstanbul An
siklopedisinindir, bir daha yerine konulmaz» 
demişdir. Bizim ne kadar üzüleceğimizi düşü
nerek o sabah işini . bırakarak meyhane~iden 
aldığı dosyaları yerimizi . bularak bize getirmiş
dir. 

Dosyaların unutulması şöyle olmuşdur : 
Paket bir · evrak çantası içindedir, Ratib Aşir 
merhuma bir kaç maqde okumak üzere çanta-
dan çıkarılmış, fakat çantaya konmamış, yan
da bir iskemle üzerinde kalmışdır. R. E. Koçu 
ertesi sabah İstanbul Ansiklopedisi bürosuna. 
gelen Erhan Eskicinin: «Her halde çok üzül-
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dünüz!..» diyerek dosyaları tesliminde şaşır

mişdır. Çocuk hakkı olan mükafatını almış ve 
kendisine asıl mükafatın «E» harfinde adının 
bu büyük şehir kütüğüne kaydedileceği söylen
mişdir. Erhan içini çekmiş, boynunu bükmüş: 
«Teşekkür ederim.. yoksullukdan orta okula 
gidemedim, isterdim ki okuyayım, bir hüne
rim ve tahsilim olsun ve ansiklopedinize. öyle 
geçeyim .. » demişdir. Bir resmi istendiği za
man da: «Mademki resim de koyacaksınız, 

şimdi gidip Yeni Camide bu kıyafetimle çek
direyim, tam hatıra olsun demişdir». 

Yalın ayak, başı açık, esmer, zayıf, tığ gi
bi bir pırpırı oğlandı. Gaayetle terbiyeliydi. 
O günden sonra . babası olmayan, mefluç bir 
anaya bakan Erhan Eskicinin günlük hayat 
yükü hayli hafiflemişdir. Delaletimiz ile hey
kel. dökümcüsü Yusuf Aknıparın (B. : Akpı

nar, Yusuf; cild 1, sayfa 531) dökümhanesine 

Erhan Eskici 
(Resim: H. Kutay) 

alınmış, büyük in• 
san Yusuf Usta ta
rafından evlad dik
kati ve şefkati ile iyi 
bir maden dökümcü
sü olarak yetiştiril

mişdir: 

R. E. Koçu'yu 
sık sık arar, ziyaret 
ederdi; askerliğini 

yaparken d~ munta
zam olarak mektup
lar yazardı; 1962. -
1963 arasında ağırca 
bir göğüs hastalığı 

geçirdi, doktorlar dö
kümci.Hüğü bırakıp 

hafifce bir işle meş
gul olmasını tavsi• 
ye ettiler. Bir hur
davatcı dükkanı aç
mayı düşünüyordu; 

«Soyadıma da uy
gun» diyordu. 1965 
yılından beri görün
medi) dileriz ki Av
r,upaya giden kala"" 
balık işçi kaafilesi 
arasında bulunsun. 

ESKİCİ Ctv ANI - Kalender meşre'b şair
ler tarafından «Şehrengiz» adı verilen man
zum risalelerle medhedilen esnaf güzelleri ara
sında Eskici Civanına da rastlamr; şehrengiz 
yollu yazılmış ve «Hubannamei Neveda» adını 
taşıyan manzum .mecmuada Eskici Civanı §U 

beyitlerle övülmüşdür: 

Eskici civilm yani o dilbaz 
Takı germabede la.nesi haylaz 

Ne gam düşmüş ise ayağa eli 
El üstünde tutarlar ol güzeli 

Dirler ol şfilı için dellake yamak. 
Dahi soyunub müşteri yıkamak 

Eskiden bütün çarşı hamamlarının kapu~ 
larında · bir eskici bulunmak adetti, yukardaki 
satırlarda o ima edilmişdir (B. : Ahmed, Es
kici güzeli Yetim, cild 1, sayfa 307). 

ESKİCİ DEDE - XVII. yüzyıl ortasında 
yaşamış ve bir veli olduğuna inanılmış. bir 
meczub; Evliya Çelebi şunları yazıyor: «Eski
ci Dede büyük bir budala idi; bir kere Şamda 
bulunan Civan kapucubaşı Mehmed Paşaya 

hediye olarak dökme pirinç bir mühür gönder
mişdi, hikmeti Hüda o hafta mührü hümayun 
Civankapucubaşıya verilip sadırazam oldu 
( ocak 1644), İstanbula geldiğimde Eskici Dede 
merhum olmuş, Fatihde Karamanda sakin ol
duğu yere defnedilmişdi, Mehmed Paşa kabri
nin üstüne bir türbe yaptırdı». 

Fedakar kalem arkadaşımız Hakkı Gök~ 
· türk 1967 de verdiği bir notda: «Karaman. 

semtini dolaşdık bu türbeyi bulamadık, yerini 
bilene bile rastlamadık, o semti kili etmiş eski 
büyük yangınların birinde yok . olmuşdur» di
. Yor. 

ESKİCİ SOKAĞI - 1934 Belediye Şehir 
Rehberine göre Haliçde Hasköyün Piripaşa 

Mahallesi sokaklarından; Turşucu Çeşmesi So
yağı ile Şaban Deresi Sokağı arasında uzanır 
uzunca bir sokakdır; Çopur Sokağı, Madrabaz 
Sokağı, Piripaşa Hamamı Sokağı, Ahbab So
kağı ve Emzik Sokağı ile kavuşakları · vardır 
(1934 B. Ş. R. Pafta 17/190); yerine gidilip 
şu satırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit 

. edilemedi (Temmuz 1968). 
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ESKİ ÇİÇEKÇİ SOKAÖI - Beyoğlu Ka
zası merkez nahiyesinin Tomtom Mahallesi 
yollarından; İstiklal Caddesi ile Y eniçarşı Cad
desi arasındadır; Kaymakam Reşad Bey So• 
kağı ile kavuşağı vardır (1934 Belediye Ş. R. 
Pafta 14/137). İstiklal Caddesi tarafından ge· 
!indiğine göre beton merdivenli bir sokak ofa ... -
rak başlar, paket taşı döşelidir, hafif bir me
yil ile iner, sola bir kavis çizer, 3 - 5 katlı ka
gir apartımanlar arasından geçer; 1 maran
goz, 1 lokanta, 1 çayhane, 1 kürkcü, 1 çanta
cı vardır. Kapu numaraları 1 - 39 ve 2 - 52 dir 
(mayıs 1967). 

Hakkı GÖKTÜRK 

ESKİ ÇINAR SOKAĞI - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Boğaziçinin Anadolu ya
kasında Beyler beyinin sokaklarından;· Boğazın 
bu yakasında ana sahil yolunun bu köyden 
geçen parçası Yalıboyu Caddesi ile, Beylerbe
yinden Burhaniyeye giden Beybostam Sokağı 
arasında uzanır; Araba Meydanı Sokağı, Ab
dullahağa Hamamı Sokağı, Abdullahağa Çeş

me Sokağı, Kalaycı Şükrü Sokağı, Hacı Rüs
tem Sokağı ile kavuşakları vardır (1934 B.Ş. 
R. Pafta 26/Beylerbeyi); yerine gidilip bu sa
tırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit edi
lemedi (1968, Temmuz). 

ESKİ ÇUBUKCU SOKAÖI .:..... Samatya
nın İmrahor Mahallesi S'Jkaklarından Gencağa 
Sokağı ile Efendi Sokağı arasında uzanır, Di
kici Sokağı ile ka vuşağı vardır,· Şişmanağa So
kağı ile dörtyol ağzı yaparak kesişir (1934 
Belediye Şehir Rehberi, Pafta 11/60). İki ara
ba geçecek genişlikde kabataş döşeli bir yol 
olup- kapu numaraları 3 - 39 ve 2 - 38 dir. Birer 
ikişer katlı ahşab ve kagir evler arasından ge
çer (Ağustos 1967). 

Hakkı GÖKTÜRK 

ESKİ DİBEK SOKA~I - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Boğaziçinin Anadolu ya
kasında Beylerbeyinin Sokaklarından; Bey
lerbeyi - Çamlıca Yolu ile Beylerbeyi - Küplü
ce Yolu arasında bir aralık sokakdır, Arabacı
lar Sokağı ile kavuşağı vardır (1934 B.Ş.R. 

Pafta 26/Beylerbeyi); yerine gidilip şu satır

ların yazıldığı sıradaki durumu tesbit edileme
di (Temmuz 1968). 

tsf.ANBUL 

ESKİ DOLAP SOKA(a - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Boğaziçinin Rumeli ya
kasında Kuruçeşmenin sokaklarından; yerine 
gidilip bu satırların yazıldığı sıradaki -durumu 
tesbit edilemedi (Temmuz, 1968). 

ESKİ DÜYUNU UMOMİYE SOKAÖI -
Eminönü İlçesi merkez nahiyesinin Şeyh Meh
med Geylani Mahallesi yollarından, Hamidiye 
Caddesi ile Mimar Kemaleddin Sokağı arasın
da uzanır, Dervişoğlu Sokağı ve ~mirler Hanı 
Sokağı ile kavuşakları vardır (1934 1;3elediye 
Ş.R. Pafta 1/1). Hamidiye Caddesi tarafından 
gelindiğine göre iki araba geçecek genişlikde, 

paket taşı döşeli, iki yanı yaya kaldırımlı bir 
sokak olup Emirler Hanı Sokağı kavuşağında 
sola bir kavis çizer. Sokağın sağ başında kapu
su Hamidiye Caddesinde olan Nafizbey Hanı, 
sol başında da kapusu yine aynı cadde üzerin~ 
de Doğan · Hanı ve İş Bankasının Sirkeci Şu
besi, Mimar Kemaleddin Sokağı kavuşağının 
sağ başında da 5. Vakıf Han bulunmaktadır. 
Sokağın üzerinde Sümerbank Deri . ve Kundu
ra Sanayii Mümessesesi İstanbul toptan satış 
mağazası, Singer Dikiş Makinalan mağazası, 
1 telçekme çivi sanayii kurumu, Er Nakliyat 
Anbarı, 1 tıbbi aletler mağazası, 1 emanetci, 
1 berber, 1 kasab, 1 tuhafiye mağazası vardır 
(Aralık, 1967). 

Hakkı GÖKTÜRK 

ESKİ EKMEKCİBAŞI SOJ:AÖI - Üskü
darm Nuhkuyusu semti yollarından; Nuhku
yusu Caddesi ile Divitciler Caddesi arasında

dır; isimsiz bir yol ile kavuşağı vardır (1934 
. Belediye Şehir Rehberi, Pafta 27). Nu):ıkuyu

su Caddesi tarafından gelindiğine göre bir 
araba geçecek genişlikde kabataş döşeli bir 
yol olup 1 - 3 katlı kağir - beton evler arasın
dan geçer. Eski bir yangın yerinde geçdiği sa
ha yeniden imar edilmiş bir sokak olup eski 
devrinden tek katlı bir . tek ahşab ev kalmış
dır; bitimine doğru hafif bir yokuş olur; 2 
bakkal, 1 doğramacı atölyesi vardır; kapu 
numaraları 1 - 53 ve 2 - 38 dir (Ağustoi:ı 1967). 

Hakkı GÖKTORK 

ESiiİ FABR.İKA SOKAĞI - 1934 Bele
diye Şehir Rehberine göre Boğaziçinin Anado
lu yakasında Paşabağçesinin sokaklarından; 
Paşabağçesinin bir mahallesi gibi İncirköyü-
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nün arkasında bir yol (1934 B.Ş.R. Pafta 24); 
yerine, gidip şu satırların yazıldığı sıradaki 

durumu tesbit edilemedi (1968, Temmuz). 

ESKİ FINDIIiLI ÇIKMAZI - Eyyubda 
Üçşehidler Mahallesinde Eski Fındıklı Soka
ğındadır; İslambey Caddesi tarafından gelin
diğine göre sağ kolda 90 derecelik bir açı ile 
ayrılıp ve İslambey Caddesine paralel olarak 
uzanır; Argaç Sokağı ve İslambey Bostanı So
kağı ile ka vuşakları vardır ki bu iki sokağın 
öbür uçları İslambey Caddesi üzerindedir (1934 
B.~.R. Pafta 9/123). Gaayet d~r bir toprak 
yoldur, birer ikişer katlı ahşab ve kagir evler 
arasından geçerek bayır ettiği bir yerde sona 
erer. 1934 Belediye Şehir Rehberi paftasında 
gösterilen Argaç ve İslambey Bostanı Sokakla
rı ile olan kavuşakları yerinde görülemedi (Ey
lül 1967). 

Hakkı GÖKT()RK 

ESKİ FINDIKLI SOKAĞI - _Eyyubda 
Ü çşehidler Mahallesinin sokaklarından; 1934 
Belediye Şehir Rehberine göre lslambey Cad
desi ile gerideki kırlık arasında uzanır (1934 
B.Ş.R. Pafta 9/123). 

İslam bey Caddesinden girilince, _ bir araba 
geçecek genişlikde, kabataş döşeli bir - yokuş 
olarak başlar; birer ikişer katlı ahşab ve be
ton evler arasından geçer, sonra bir toprak 
yol olur. Kar tepesi denilen bayıra tırmanır, 
bu bayırda eski kar kuyuları bulunmaktadır, 
ve birer ikişer katlı ahşab evler· görülür, bir de 
mahalle bakkalı vardır. Sağ kolda Büyük Fıs
tıklı adında uzun bir sokak, Eski Fındıklı So
kağını Evlice baba Tekkesi sokağına bağlar. 
-(Eylül 1967) 

Hakkı· GÖKTÜRK 

ESKİ FISTIKLI SOKAĞI - Kocamusta
fapa.şada Alifakih Mahallesinin yollarındandır; 
Ağaçkakan Sokağı ile Alifakih Sokağı arasın
dadır (1934 Belediye Ş.R. Pafta 1,1/63). Biı: 

araba geçecek genişlikde kabataş döşeli bit 
sokakdır, birer ikişer katlı ahşab ve kagir ev
ler arasından geçer, kapu numaraları 1- 17 ve 
2 • 24 dür (Nisan 1967) . · 

-- Hakkı GÖKTÜRK 

ESKİ HAMAM - Üsküdarda Doğancılar 

Caddesinde, bu caddenin Tebhirhaııe Sokağı 

ile olan kavuşağı köşesindedir o mevki Uncu
lara adı ile anıla gelmişdir. Üsküdarın en eski 
hamamlarından bir çifte hamamdır; Allaha 
hamdü şükretmelidir, zamanımızda fazla irad 
getirir han veya apartıman yaptırmak için ha
mam yıkma salgınından kurtulmuş, hamam 
olarak açık, işlemekde 'idi; 1968 yılının aralık 
_ayı ba§ında ziyaretimizde kapusu üzerine «Ta
rihi Şifa Hamamı» levhası konmuş bulunu
yordu. Hamam, adı üstünde çok eskidir ama· 
şifa adı yeni konmuşdur. 

Eski Hamamın onbeşinci asır sonlarına 

doğru yapılmış olduğunu zan ediyoruz; Hadi
katül Cevami Üsküdarda Rumi Mehmed Paşa 
Camii maddesinde: «Medresesi ve kurbinde bir 

--hamamı olup medresesi harabdır .. » diyor ki 
Rumi Mehmed Paşa Camii kurbinde yalnız bu 
,Eski Hamam bulunmaktadır; Fatih Sultan 
Mehmede sadırazamlık yapmış olan Rumi Meh
med Paşa hicri 875 de (M. 1470-1471) idam 
olunmuşdur. 

Camekana uzunca bir koridor ile giril
mekde idi; sokak kapusunun sağında küçük 
bir kunduracı dükkanı, solunda fevkaani ah
şab bir evin sokak kapusu bulunuyordu. 

Camekan kiremitli ahşab çatı ile örtülmüş 
olup çatının ortasında bol ışık sağlayan büyük
ce bir fener çıkıntısı vardır. Camekan zemini
ne camlı ahşab bölmelerde 6 göz soyunina oda
sı yapılınışdır; sağda hamamcı yazıharie - çek
mecesinin yanından ahşab bir merdivenle, önü 
parmaklıklı koridor üst kat soyunma odaları
na çıkılmakda idi. Camekanın, kapudan giril
diğine göre biri sağ duvarda, biri de karşı du
varda iki küçük penceresi vardır. 

Soğukluğun sol tarafında üç göz ayakyo~ 
lu ile bir taharet bölmesi vardır; soğukluğun 
sağ tarafı bir duvar örülerek bölünmüş, bölü
nen bu kısma camekandan bir kapu açılmış ve 
burası, yangın tehlikesine karşı kagir bir ka
feslik haline konmuşdur. 

Hara.re, asıl yıkanma yeri tam Türk ha
mamı planındadır, bir göbek taşının etrafında, 
dört köşede birer halvet, halvetler arasında da 
üç sofa vardır; sofalar ve halvetler ikişer kur
nalıdır, hamam 14 kurnalıdır. 

Hara.renin orta sahnı bir büyük kubbe, hal
vetler birer küçük kubbe, sofalarda ikişer te-
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pe penceresi bulunan kemerlerle örttilmtişdür. 

Hicri 1147 (M. 1734) senesinde tanzim 
ecİılmiş bir ham.ani müstahdemleri sicil defte
rinde bu hamamda 9 tlellak, 4 hatir ve 1 kül
hancının çalışdığı ve külhan odasında da «ham
ınal» denilen 8 külhan beyinin barındığı kayıd
lıdır (B.: Arnavud Dellaklar, cild 2, sayfa 
1038; Külhan Beyleri); tescil edilmiş müstah
demlerin isimleri· şunlardır: Sernöbet dellak 
karasakallı İsmail bin İbrahim Üsküdarlı, del
lak ihtiyar İbrahim bin Abdullah Üsküdarlı 
dellak pir ihtiyar Mehmed bin Ali Üsküdarlı, 
dellak yekçeşim Ahmed bin Osman Edirneli, 
dellak sarı bıyıklı Mehmed bin Ahmed Edir
neli, dellak kara bıyıklı Mehmed bin Ahmed 
Konyalı, dellak çiçek bozuğu Hasan bin Ab
dullah Bozcaadalı, dellak sabi_ (çocuk) Hüse, 

yin bin Receb Bartınlı, dellak sabi Hasan bin 
Mehmed Çorlulu, natır cebeci neferi kara sa
kallı Bekir bin Osman Üsküdarlı, natır kum
ral sakallı Ömer bin Mehmed Üsküdarlı, natır 
kara sakallı Haci Mustafa Şamlı, natır kara 
bıyıklı Osman bin AlLMalatyalı, külhancı Sey
yid Ali Malatyalı. 

Geçen asır sonlarında yaşamış Üsküdarlı 
büyük kalender halk şairi Üsküdarlı A.şık Ra
zi de bu hamamda çalışmış Hafikli Mustafa 
adında gene bir dellaki beş kıtalık bir manzu
me ile şöyle övmüşdür : 

Bir feta soyunmuş Eski Hamamda 
Tazedir haberim yaram ısafi 
Hafikli bir siyehçerde şehlevend 

Pençei afitab Dellak Mustafa 

Üsküdarda Eski Ha-marn, Camekan 
(Resim: Kemal Zeren) 
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Kadi şiınşad ile ştilıane reftar 
Bıçlan meşrebiyle yağmacı tatar 
Dilhaste canlara taze can katar 
Açılub tı.şşlk$ . perdei hafa 

Görmemiş kermabe böyle bir hizber 
Alımlı çalımlı mürahik dilber 
Gaınzei fettam veriyor haber 
Zenciri züUünde Mecnuna şifa 

Payinde na'line reşk ider. Hünkar 
Bftsi payi ile ne lazım inkar 
Kalmaz iyinei dilde hiç jengar 
9lur bir ma'kesi aşkı musaff a 

Can ile baş ile o dellaki. pak 
mzmetinde şöyle çabikü çalak 
Alkış tutsun ana zeminü eflak 
Bu Eski Hamamda Dellak Mustafa 
Sıdk ile ittikce hizmetin ifa 

Dilküşa bina ile suyundaki şifayı 
Mimin üstada.ne elhak eylemiş te'lif 
Geldi bir dellaki pak nakşeyledi tarihin 
«Eski Hamam bu sene tamir oldu pek latif»' 
1225 + 78 (Dellaki Pak) = 1303 (M. 1885 • 1886) 

Yukarda kaydettiğimiz ziyaret tarihinde 
Eski Hamam aynı zamanda milk sahibi olan 
Divrikli Bay Hayri Akbülbül tarafından işletil
mekte idi. Nazik, terbiyeli, aydın bir gene olup 
bize azami kolaylığı göstermişdir. Son derece
de temiz bir hamam idi; 3 natır, 3 dellak ve 1 
külhancı çalışmakda idi. 

Bu hamam hakkında 25 zafer 1277 (M. 
1860) tarihli Ceıidei Havadisde şöyle bir ilan 
vardır : « Üsküdarda vaki Eski Hamam ehven 
baha ile sablık olup Galatada Medrese Soka
ğında 4 numaralı mağazada mösye Kovara 
Cenyo ( ?) ya müracaat .. ,». 

·ESKİ HARMANLAR SOKAĞI - 1934 
Belediye Şehir Rehberine göre Boğaziçinin Ru
meli yakasında İstinye'nin sokaklarından; kö
yün gerisindeki vadide alanımsı bir açıklığın 
adı, İstinye deresine doğru uzanır (1934 B.Ş. 
R. Pafta 22); yerine gidilip şu sabrların ya
zıldığı sıradaki durumu tesbit edilemedi (Tem
muz 1968). 

ESIO'. İMARET OAM:lt --- Kilise Camii 
adı ile de anılır; Hadikatül Cevami şu malu
matı veriyor : « Yarhisa.r Camii kurbindedir, 
Fatih Sultan Mehmed tarafından kiliseden d.
mie çevrilmişdir, masrafları Ayasofya vakfın
dan görülür; Fatif Sultan Mehmed büyük ca• 
miinin yanına sekiz medrese yaptırdığında, 
imaret yapılıncaya kadar . bu mescit imaret 
olarak kullanıldığından İma.ret Camii denilmiş
dir. Minberi Şeyhülisla,,m İshak Efendizade Ah~ 
med Efendi koymuşdur ki Selanik kadısı iken 
vefat etmişdir». 

Sabah Gazetesinde ne~redilmiş manzum 
bir ilandan Eski Hamamın 1885 - 1886 da bir 
tamir gördüğü anlaşılıyor : 

) 

-Osküdar beldesinin ahı rô.yi bu hamam 
Çamaşırı bisate ala.dan ala tamam 
Badettamir küşidın halka edilsin ilaın 
Buyurunuz efendim açı,Idı Eski Hama~ 
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-Osküdarda Eski Hamam 
(Plan: Ömer Tel) 

Celal Esad Arseven <<Eski 
İstanbul» isimli eserinde bu 
camiin kilise adını «Pante Po
pet» olarak kaydediyor ve şun
lan yazıyor: «XII. asırda Bi
rinci Aleksi Komneiı'in valdesi 
(Anna) tarafından bina edil
mişdir; evvela imaret, sonra 
camie tehvil ediimişrlir». 

Ekrem Hakkı Ayverdi «Fl
tih Devri Mimarisi» isimli ese
rinde «Aşhaneler» bahsinde şu 
berrak sabrları yazıyor: «Eski 
İmaret - Fatih Camiinin Hay
dar civarındaki Panto Popte 
Manastırı; fethi müteakib med-



«ESKİ İSTANBUL» - 5288 _. 

rese olarak kullanıldıktan sonra manastır ki
lisesi camie tahvil edilip camiin şimal ve şar
kında bulunan 35 aded papas odasında da Fa
tih Medreselerinin hicri 875 (M. 1471) tarihin
de ikmalini müsteakib (imaret olarak) tesis 
edildi. Şimdi yalnız cami (manastır kilisesi) 
duruyor, imaret kısmı (35 papas odası) tama
men yıkılmışdır» (1953). 

Sabah Gazetesinde Eski İmaret Camiinin 
kasım 1306 (M. 1890) da bir tamir gördüğü 
kayıdlıdır 

Yerine gidilip şu satırların yazıldığı sıra
daki durumu tesbit edilemedi (1968). 

«ESKİ İS'I'ANBUL» - Celal Esad Arse
venin ilmi şöhretinin başlangıcı olmuş eseri 
(B.: Arseven, Celal Esad, cild 2, sayfa 1056) ; 
İstanbul Ansiklopedisinin Bizansdan kal~ş bi
nalar için müracaat edilen kaynaklarından; ön
ce Fransızca olarak yazılmış ve neşredilmiş, 
sonra Türkcesi yayınlanmışdır. 

25X17,5 santim eb'adında 246 .sayfadır; 
birinci hamur bir kağıda basılmışdır; müze 
müdürü Halil Edhem Beyin bir takrizi, Fran
sız bizantoloğu Charles Diehl tarafından ese
rin Fransızcasına yazılmış mükaddimenin ter- · 
cümesi, ve yine eserin Fransızcası hakkında 

arkeolog Dr. Mortman'ın müellife yolladığı bir 
mektubun tercümesi bulunmaktadır. 

İstanbuldaki Bizans eserlerinden bahse
den Eskj İstanbul'un metin fihristi şudur : 

Tarihi Malumat 
Osmanlı fethine kadar şehrin tarihi; İkinci Sul

tan Mehmed ve fetih hazırlıkları; İstanbulun fethi. 

Bizansın Topografyası 

Daireler; Sokaklar ve Meydanlar; Bizans civarı; 
Adf!lar; Surlar ve Kuleler; Kara Surlarının kapula
rı; Halle Surlarının kapuları; Marmara Surlarının 
kapuları. 

Bizans Sanatı ve Binaları 
ı. Bizans Sanatı 
2. Bizans Kiliseleri: Ayasofya, Ayairini, Küçtik

ayasofya, Studiyon (İmrahor Camii), Kora (Kaa
riye Camii), Vlaherna Kilisesi, Ayaandriya, Teoto
kos (Vefa Kilise Camii), Ayateodosya (Gül Camii), 
Pammakuristos (Fethiye Camii), şair mabedler. 

3. Bizans Sarayları: Büyük Saray, Bukoleon 
Sarayı, Manyora Sarayı, Vlaherna Sarayı, Konstan
tin Porfiroyenit Sarayı (Tekfursarayı) 1 Hipodrom, 
okt.odogon. 

4. Bizans Hamamları. 
5 . .Abideler: Teodos Sütunu (Dikilitaş), Burma

lı Sütun, Örme Sütun, Konstantin Sütunu ( Çenber
litaş), Arkadison Sütunu, Marsiyan Sütunu (Kızta

şı), Gotlar Sütunu, Jüstinyenin Heykeli. 
6. Su Kemerleri ve Sarnıçlar 

7. Bizans Evleri 

Esere hangi bina ve abidelerin hangi hü
kümdarlar zamanında yapıldığını hir krono
loji cedveli eklenmişdir. 

Esere konulmuş olan resimler şunlardır: 
Fotoğraflardan ve resimlerden ototipi tarzııida 

yapılmış klişeler: Şehrin kurucusu Vizans'ın muhay
yel portresi ve zamanında basılmış para; Ayasofya
da. ehlisalip (bir tablo röprodüksiyonu);. İstanbulu 
alan ehlisalibin şehri yakması (bir tablo r<iıProdtik

siyonu); Mihael Paleolog VIII. muhayyel portresi; 
Anadolu Hisarı (gravür); Sultan Murad II (minya
tür kopyası); Fatih Sultan Mehmed (Bellinin yapdı
tı portre); Rumeli Hisarı (gravür); Sultan Meh• 
med'in gemileri ~aradan yüıiitmesi (Zonaro'nun tab• 
losu); Konstantin Dragazes'in muhayyel portresi; 
Romada Forum; Galata Kulesi (gravür); Yero Ka
lesinde kapu;. Yero Kalesi; Büyük Ada; Kara Sur
ları; Yedikule; Mermer kule; Kara Surları; Me. 
landisya Kapusu; Galata Kulesi; Ayasofyanın kuş 

bakışı manazıri maktaı; Ayasofyanın içi; Ayasofya. 
dan bir köşe; Ayasofyada üst koridor (iki resim); 
Ayasofyada üst katda bir köşe; Ayasofyanın içi; 
Ayasofyada. Tunçkapukanadı; Ayasofyada norteks taş 
kapu; Yedilruleniı1 içi; Ayairini; Küçtikayasofyada 

. sütun başlıkları; Kaariye; Kaariyenin içi; Kaariye
de bir dehliz; Kaariyede mozayik; Kaariyede moza
yik; Kaariyede kl,ıbbe mozayık,ı; Kaariyede sütun 
başlığı; Kaariyenin içinden bir köşe; Marmara kı
yısında Teodos Sarayı; · Anemas Zındanı; Tekfur 
Sarayı; Tekfur Sarayı; Hipodrumda araba yarışları 
(bir tablo röprodüksiyonu); Dlkilitaş; Dikilitaş kaa
idesi; Burma Sütun; Örme Sütun; Çenberlitaş; Bin
birdirek; Bozdoğan Kemeri; Tekfursarayının içi; İs
tanbul panoraması (iki resim). 

Tire-tarzında yapılmış klişeler (resim, plan, ha
rita); İstanbulun türkler tarafından muhasara pla
nı; eski mancınık resimleri; Eski muhasara kulele
ri resimleri; Boğaziçi haritası; Osmanlı Kadırgası; 

Atlı Teodos heykeli ve kaaidesi; Adalar haritası; 

Surların makta resimleri ve planları; Ayasofyada 
sütun başlığı; İmparator kaftanı; Ayasofya planı; 
Ayasofyanın makta resimleri; Kaariye planı; Kaari
yede mozayıkların yerlerini gösteren plan; Buendol
montenin İstanbul planı; Vefa Kilise Camii; La
bart'ın Hipodrom ve Büyült Saray planı; Tiyer'in 
Büyük Saray ve Hipodrom planı; Buk.oleon Sarayı; 
Milincenin Vlaherna Sarayı ve civarı planı; Anemas 
Zındanı planı; İstanbuldan Venediğe götürülmüş at 
heykeli; Çenberlitaş maktaı; Arkadiyos Sütunu; 
Jüstinyen Heykeli. 
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Celal Esad Arseven değerli bir ressam
dır, bilhassa tarihi manzara resimleri çizmede 
pek hünerlidir, bu eski eserinde kendisinin yap
dığı şu resimler vardır : 

Vefa Kilise Camii; Hipodrom, Büyük Saray ve 
Ayasofyanın manzarai m.ana-zırisi; X. yüzyılda Çen
berlitaş ve Divan Yolu; Fenerde iki bizans evi. 

«ESKİ İSTANBUL» - İstanbulda Kanaat 
Kitabevinin «Ansiklopedik Neşriyat Serisi»n
de Ahmed Refik Beyin bir kitabı B. : Altınay, 

Ahmed Refik, cild 2, sayfa 732; ünlü prof e
sörün halk için kaleme alınmış eserlerinden
dir; 1552 - 1839 arası İstanbul unu anlatan eser 
şu bahisleri ihtiva etmektedir: Yeni Saray 
(Topkapı Sarayı); Şehir Hayatı, Mesireler, 
Kahveler, Meyhaneler; İstanbulda Asayiş Me
selesi; Meskukat ve Belediye İşçileri; Su, ek
mek, et, odun, kömür, Sanayi, Ticaret, Güm
rükler; Gayri Müslimler ve Ecnebiler. 17X22,5 
eb'adında 136 sayfa olan eser 59 gravür ve 2 
fotoğraf ile tezyin edilmişdir; gravürler ara
sında İstanbul ile ilgisi olmayanlar da vardır: 
Edirnede Eski Saray, Babi Hümayun, Yeni 
Sarayda İncili Köşk, Yeni Sarayda Topkapu 
Kasrı, Rumeli Hisarı, Anadolu Hisarı, Beşik

taş Sarayı, Büyükdere Mesiresi, Küçüksu, Me, 
sireye Gidiş, Bir Kahvehane, Üsküdar Bağçe
sinin Sahili, Bebek Mesiresi, Tophane Sahili. 
Kuleli Bağçesi, Alay köşkü ve Babıali, İstan
bul Limanı, Ş.ehzadebaşı, Heybeli Ada, Üskü
dar İskelesi, Cebeciler Köşkü, Sultanahmed 
Camii ve Atmeydanı, İstanbul Surları, Arzu
halcı, Bebek Kasrı, Yahudi Kadını, Süleyma
niye Camii, Eyyubda Esma Sultan Sarayı, Bo
ğaziçinde bir yalı, Tophane Camii, Eyyubda 
Bayram Alayı, Beşiktaş Sarayı, Çifte Havuz
lar, Beyoğlunda bir çeşme, Süleymaniyenin de
nizden görünüşü (İç liman ve köprü), Suya
batan (Yerebatan) Sarayı, Nuru Osmaniye .Ca
mii Avlusu, Yedikule, Hünkar İskelesi, Edir
nede Han, Üsküdarda Selimiye Camii, Güzel 
İzmir, Kervansaray, Yalı Köşkü, Tophane Çeş'
mesi, Sarayda Kadın Kıyafeti ( ?) , Yenj Çar
şı ( ? ) , Üçüncü Ahmed Çeşmesi, Avret Paza
rı ( ?) , Kubbe altında ecnebi elçisi, Elçinin pa-:
dişah tarafından kabulü, Rum Kadını, Erme
ni Kadını, Bir rum kilisesi, K.ız Kulesi, Elçinin 
sadıra.zam tarafından kabulü, Topkapu Sara
yı; fotoğraflar Ayasofyadaki Üçüncü Sultan 

Ahmed Çeşmesinin bir cebhesi ile bir çini pa
no üzerinedir. Eser 1931 de yayınlanmışdır. 

Burhaneddin OLKER 

«ESKİ İSTANBUL YAŞAYIŞI» - Müsa
hibzade Celal'in (B. : Müsahibzade, Celal) son 
eseridir; 1946 yılında İstanbulun Türkler ta
rafından fethinin 500, yıl dönümü münasebeti 
ile Türkiye Yayınevi tarafından· neşredilmiş

dir, yayın evinin sahibi Tahsin Demiray (B. : 
Demiray, Tahsin, cilq. 8, sayfa . 4377) eserin 
takdim yazısında şunları söylüyor : «Tiyat
romuza bir çok eser kazandırmış olan sanat
kar Müsahibzade Celal; eski İstanbula, İstan
bul fethine ve İstanbulun adetlerine dair yaz
mış ve derlemiş olduğu bir eseri getirdi, ken
disinden bu esere Eski İstanbul Yaşayışı adı
nın delalet edeceği manaya uygun bir şekil 
vermesini rica ettik, üstad bu ricamızı kabul 
etti. Yetmiş küsür yıllık araştırıcı bir zekanın 
mahsulleri o yolda tertiplendi..». 

Eser o tarihlerde Türkiye Yayınevinde ça
lışan değerli büyük ressam Ercümend Kal
mık'ın 118 parça tire-çizgi resmi ile resimlen
dirilmişdir (B. : Kalmık, Ercümend); Tahsin 
Demiray bu resimler için de şunları yazıyor : 
«Kıymetli san'atkar Ercümend Kalmık bütün 
bu resimleri müzelerden, hususi koleksiyon sa
hiblerinden (Hasan Tahsin Parsadan, Salah 
Cimoz), eski eser alım satımı ile meşgul tica
rethanelerden tam bir yıllık sıkı bir takib ne
ticesinde elde edebilmişdir .. ». 

14,5 21,5 eb'adında bir kağıda basılmış 

184 sayfalık eser sekiz bölüme ayr-ılmışdır, fih
risti aynen alıyoruz : 

ı. Aile. 

Evlenme, görücü, nik§.h cemiyeti, yüz yazısı, 

dil~, doğum, lohusa yatağı, çocuklar için kulla
nılan' ilAçlar, kırk hamamı, lohusaya getirilen hedi
yeler, ninni, nazar takımı, çocuğun diş çıkarması ve 
yürümesi, yürümesi, çocuğun konuşması ve sakat
lıkları. 

2. Mekteb. 

Mektebe başlama, okunan il§.hiler, cami ders. 
leri, mekteb seyircileri ve kapama, yağmur duası, 

sünnet düğünleri. 

3. Esnaf. 
Lonca teşkilatı, esnaf teferrücleri, çırak çıkar-
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ma ve peştemal kuşatma, ahi teşkila.tı, özbekler tek
kesi, oyuncu loncaları kahvesi, avarız sandıklan. 

4. San'atlar ve Meslekler. 

Meşhur hattatlar, kağıt, ebrıl, tezhib ve min
yatür, çinicilik, ortaoyunu sanatkarları, kalemtıraş
cılar, karagöz, hayal perdesi, hayal tasvirleri, med
dahlar, cambazlar, hokkabazlar, pandomimacılar, 

palyaço, ilk tiyatro, balıkcılık, kuşculuk ve avcılık, 

padişahların av merakı, Mehter - Türk bandosu, ey
yamı adiye gülbangi, cenk gülbangi, tepme keçeciler, 

basmahane, çwiciler, Üsküdar çatmahA.nesi, 
luk. 

5. tctimai Hayat. 

okcu-

H'.dırellez günü, helva sohbetleri, iftar alemleri, 
ramazan geceleri, ramazan eğlenceleri, şeker bayra
mı, bayram yerleri, salıncaklar, dönme dolaplar, at
lı karınca, çekçek arabası, muharrem, nevrıiziye, 

arifane ziyaret, esnaf düğünleri, semaı kahveleri, 
oyunlar, sürre alayı, ahkamlar, oenA.ze selası, hacı 

tehniyesi, zevrak ve feraşiyet, eski iH\çlar. 

Solda bir kızın ev kıyafeti, eteği dantelli dörtpeşli entari; sağda, Avrupa taı:~a girmeden son eski ge
lin kıyafeti. (Müsfilıibzade'nin eserhtde E • . Kalmık'm resimlerinden.) 
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6. Kıyafet. 

Giyim kuşam, ferace ve yaşmak, fes. 

7. Çarşılar, Hanlar. 

Sahhaflar, Simkeşhane, Örücüler, İğneciler, San
dal Bedesteni, Kalpakcılar, Kürkcüler, Kaytancı

lar ve Düğmeciler, Fermeneciler, Zenneciler, İç Be
desten, Mengeneciler, Mercan Terlikleri, Kuyumcu
lar, Mahfazacılar, Sorguçcular, Yazmacılar, Misk 
Yağcılar, Okcularbaşı, Marpuçcular, Ketencilerkapu
su, Kılıçcılar, Dökmeciler, Kantarcılar, Uzunçarşı, 

Tesbihciler, İmameciler,. Takatukacllar, Tarakcılar, 
Kaşıkcılar, Kuru Yemişciler, Meyvahoş, Nalburlar, 
D'rgancılar, Çömlekciler, Simitci Çörekçi Börekçi, ve 
Boğaçacılar, Gözlemeciler, Paçacılar, Taşçılar, Pul 
Şişeciler, Eyyub Oyuncakcıları, Mumhane, Kürekci
ler, Makaracılar, Yelkenciler, Lüleciler, Hanlar, Be
kar Odaları 

8. Boğaziçi Sahilleri. 

Boğaziçi, Rumeli sahili, Anadolu sahili, Küçtiksu 
ve Göksu, Çengelköy, Siyavuş Paşa Köşkü, Yalı Köş
kü, İstanbulun meşhur suları, Boğaziçi hayatı, Pa
zarkayıkları. 

Bu fihrist küçük boyda 184 sayfaya sığ

mayacak kadar genişdir, bundan da Müsahib
zadenin bu kıymetli eserinde çok noksanlar bu
lunacağı aşikardır, fakat unutmamalıdır ki 
himmet sahibi üstad bu ef:leri hazırladığı _za
man yaşı yetmişini aşmış bulunuyordu, nok
sanlar da, ve bazı büyük hatalar- da elbet ki 
hoş karşılanmalıdır. Bizim bu kay<l;imiz de 
büyük yazara ves!}ei rahmet olsun. Eseri tez
yin eden ve Ercümend Kalmık'ın usta elinden 
çıkmış olan resimler hem güzel, hem de bir 
vesika olarak faydalanılacak değerdedir._ 

ESKİ KASABLAR SOKAÖI "".""" 1934 Be
lediye Şehir Rehberine göre Fatih _Kazasının 

Fener Nahiyesinin Balat Kabataş Mahalleei, 
sokaklarından; Ferruhkahya sokağı ile Mah
kemealtı caddesi arasında uzanır (1934 B.Ş.R. 
Pafta 8/112) ; yerine gidilip şu satırların ya
zıldığı sıradaki durumu tesbit edilemedi (Tem
muz 1968). · 

1 

ESKİ KAVAFLAR SOKAÖI - Eyyubun 
Eyyu bsultan Mahallesi sokaklarından; Kalen
derhane Caddesi ile Camiikebir Caddesi ara
sında bir aralık sokakdır. (1934 Belediye Şe

hir Rehberi, pafta 9/117). 1953 -1954 arasın

da, istimlak edilerek meydana, kat_ılmışdır. (Ey-

lül 1967). Eyyubluların anlattığına göre bu 
sokakda 1 berber, 1 şekerci, 1 kebabcı ve 1 · 
kahvehane varmış; Kalender hane Caddesi ile 
olan kavuşağı başında da bir çeşme bulunu
yormuş (Eylül 1967). 

Hakin GÖKTÜRK 

ESKİ KERESTECİLER SOKAGI - Üs
küdarın Çarşıboyu semti yollarından; Doğan
cılar Caddesi ile Balaban Caddesi arasındadır 
(1934 Belediye Ş,ahir Rehberi, Pafta 27); Do
ğancılar Caddesi tarafından gelindiğine göre 
bir araba geçecek genişlikde asfalt döşeli kısa 
bir yoldur; 2 kereste .mağazası, 1 mozayik ima• 
lathanesi, 1 dokuma atölyesi, 1 gazete bayii 
ve 3 kapalı dükkan vardır; Balaban Caddesi 
kavuşağında köşesinde 1 kahvehane ile 1 in
şaat malzemesi ve taahhüd işleri yazıhanesi 

bulunmaktadır; kapu numaraları 1 -17 ve 
2 - 10 dur (Ağustos 1967). 

Hakkı GÖKTÜRK 

ESKİKOLLUK SOKAÖI - 1934 Beledi
ye Şehir Rehberine göre Samatyanın Hacıhü
seyinağa Mahallesi yollarından ; Büyükkuleli 
ve Şarap sokakları ile Samatya caddesi ara
sında uzanır (1934 B.Ş.R. Pafta 11/59). Bir 
araba geçecek genişlikde, paket taşı döşelidir, 
ikişer katlı ahşab ve kagir binalar arasından 
geçer, kapu numaraları 1 - 25 ve 2 - 22 dir; Sa
matya Caddesi kavuşacağı başında 1 ekmek 
fırını vardır; 1 terzi, 1 kese kağıdcı, 1 sobacı, 
1 kunduracı dükkanı vardır (aralık 1966) 

Hakkı GÖKTÜRK 

ESKİNONAK SOKAÖI - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Beşiktaş Yıldız Mahal
lesi yollarından; Sinan paşa Mescidi Sokağı 
arasında uzanır; Hasırcıveli Sokağı ve Döngel 
Sokağı ile kavuşaklan vardır (1934 B.Ş.R. 

Pafta 20/177). Sinanpaşa Mescidi Sokağı ta
rafından gelindiğine göre bir araba geçecek 
genişlikde bir sokakdır; bozukca kaba taş dö• 
şelidir; 2 - 3 katlı ahşab ve kagir binalar ara
sından geçer, Döngel Sokağı ile olan kavuşa
ğında dik bir yokuş. Kapu numaraları 1 - 61 
ve 2 - 54 dür (Temmuz 1966). 

Hakin GÖKTÜRK 

ESKİMAHKEME SOKAGI - Üsküdarda 
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Çarşıboyu yollarından; Gül tenha tun Sokağı ile 
Hakimiyeti Milliye Caddesi arasında uzanır, 

Mahkeme Sokağı ile kavuşağı vardır. (1934 
Belediye Şehir Rehberi, Pafta 27 İmrahor); 
·bir araba geçecek genişlikde paket taşı döşeli 
bir yoldur. Taş merdivenle çıkılır eski taş bir 
binanın eski Üsküdar Mahkemei Şer'iyesi ol
duğu söylenir, bu satırların yazıldığı sırada 

bu binada bir marangoz atölyesi bulunuyordu. 
1 terzi, 1 berber, 1 doğramacı, 1 demir işleri -
mobilyacı vardır. Üsküdar Eser Spor Kulübü
nün lokali de bu sokaktadır (Ağustos 1967). 

Hakkı GöKTORK 

ESKİ MUTAFLAR SOKAĞI - Fatih Ka
zası, Merkez Nahiyesinin Sinanağa, Kirınasti 

ve Hüsambey mahalleleri arasında sınır yolu
dur; Bozdoğan · Sukemerinin kuzey -. batı ba
şından Arifzade Sokağına doğru u~anır; · Re· 
falı, İmam Niyazi ve Kırbacı sokakları ile dört 
yol ağzı yaparak kesişir; Suluhan Sokağı, Ser
dar Sokağı, Fatih Türbesi Sokağı, Tezgahcı

lar Sokağı, Turşucu Halil Sokağı ile kavuşak
ları vardır (1934 Belediye Ş. R. Pafta 6/65, 
94,95). 

Bozdoğan Kemeri tarafından gelindiğine 

göre üç araba geçebilecek genişlikde, ikikena
rı yaya kaldırımlı, paket taşı döşeli, az meyil
li bir yol olup, bir kaçı ahşab, çoğu beton bü
yüklü küçüklü ve altlarında dükkanlar bulu
nan ev ve apartımanlar arasından geçer, bir 
çarşı boyudur: 2 esbab temizleme evi, 3 terzi 
1 saraç, 1 galeta fırını, 1 mobilya atölyesi, 3 
bakkal, 2 berber, 2 kahvehane, 1 tuhafiyeci, 

· 1 garaj, 1 mücellid, 1 kasab, 2 kunduracı, 2 
oto elektrik tamirhanesi, 1 pasta - tatlı ima
lathanesi, 1 aşcı, 1 köfteci, 1 kömürcü vardır; 
kapu numaralan 1- 47 ve 2- 46 dır. 1934 Be
lediye Şehir Rehberinde adı sokak, aslında iş
lek bir caddedir (Nisan 1967). 

Hakkı GöKTORK 

ESKİNİŞANCI CAMİİ - Halk ağzında 
Tevkiicafer Camii diye de anılır. Sultan Se
lim civarındadır; 1934 Belediye Şehir Rehbe
rine göre Tevkiicafer Mahallesinde Mesnevi
hane Sokağı ile İsmailağa Caddesi kavuşağın
dadır (1934 B.Ş.R. Pafta 8 -de 103). 

Bu satırların yazıldığı 194 7 Ağustosunda 
· dört duvardan ibaret kalmış bir harabe idi. Bu 

cami hakkında Hadikatül Cevamideki malu.
mat şudur: 

«Banisi Nişancı Cafer Çelebidir ki, Ana
dolu Kadıaskeri iken katlolunmuştur. Şehade
tine tarih budur : 

Vah gitti bu cihandan Cafer 
920 (M. 1514) 

. «Mescidde medfundur. Minberini Beyani 
Ahmed Efendi vazeylemiştir ki Üsküdardaıı 
mazulen 1075 (M. 1664 -1665) tarihinde vefat 
edip Edirnekapısı haricinde medfundur. Bani
sinin biraderi Mehmed Sait Efendi camiin ya
kınındaki mektebinde medfundur, 922 (M. 
1516). Camii mezkfirun mahallesi vardır.» 

Yukarıda tesbit edilen ziyaret tarihinde 
görülen manzara şu idi : 

Cebhede duvarının sağında bulunan ve 
kesme taştan yapılmış olan minaresi, kaidesi 
üstüne kadar yıkılmıştır. Cami, üç sıra tuğla 
bir sıra kesme taştan yapılmıştır. Mermer sil
meli kapısının üstündeki kitabesi şudur: 

(Ortada Abdülm:ecidln tuğrası) 

Hazreti Abdülmecid Ham adalet küsterin 
Fahrider ukbade e~file ceddi emcedi 

Daim abad etmede dünyayı sa'yi ciddiye 
İşte 1D2,'mur etti. ezcümle bu viran ına'bedi 

Vakfı yok bir hayreder yok mahşere kalmıştı iş 
Yapmasa şahi cihan kimdir yapan bu mescidi 

Nasri daimle müeyyed eyle ya Rab daima 
Hem dahi hoşnud kıl ruhi şerifi AJunedi 

Geldi kutub üçlerle tarihin Murada dediler 
«Lütna. Abdülmecid Han yaptı a'li mescidi» 

1258 ( M. 1842) 

Bu kitabe gösterir ki, Eski Nişancı ca
mii Abdülmecid zamanında tecdiden tamir 
€dilmiştir; camiin bu hali hara biye düşmesi 

son yirmi yıllık bir maziye dayanır; yanında 
bulunan :medrese de yer ile bir yıkılmış, hiç bir 
iz kalmamıştır. İsmail ağa caddesi üzerinde 
klasik üslfibda kitabesiz ve susuz bir çeşmesi 
vardır. Camiin mihraba nazaran sağ duvarı 
yanında bulunan mezarlığı da pek perişan bir 
halde idi. Büyük bir çitlenbik altında banisine 
atfedilen kabir, kitabesiz iki büyük köfeki ta
şından ibaret idi. Harab eamiin içine gecekon
du evleri ile yerleşen iki ~ile, burasını, era,,zil 
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makulesinin fuhuş yatağı olmaktan kurtarmış 
bulunuyordu. Medrese arsası da gecekondular 
ile donanmıştı. 

ESKİ ODALAR - Fetihden hemen sonra 
yapılmış İstanbuldaki ilk yeniçeri kışlasının 
adı; zamanımızda Şehzade başı denilen semtde 
Şehzade Camii ile camiin karşısındaki dükkan 
ve binaların yerinde idi. Önceleri, yapıldığı ta
rihden Kanuni Sultan Süleyman devrine kadar 
«Yeniçeri Odaları» veya sadece «Odalar» ismi 
ile anılmış, Kanuni zamanında Aksarayda yeni 
ve büyük bir yeniçeri kışlası yapılınca eskisi
ne Eski Odalar, yeni kışlaya da Yeni Odalar 
adı verilmişdi. Aşağıdaki satırları R. E. Ko
çu'nun « Yeniçeriler» ismindeki eserinden alı

yoruz: 

«İstanbul fethedilinceye kadar Anadoluda 
taht şehri olan Bursada, ve Rumeİinde büyük 
bir ordu merkezi olan Edirnede Yeniçeriler için 
yapılmış kışlalardan zamanımıza hiç bir iz kal
mamıştır. 

«Bursa kışlası İstanbulun fethi ile ehem
miyetini kaybetmiş, Anadolu ve Rumelindeki 
kalelerde olduğu gibi, Hisar içinde bırakılan 
bir miktar muhafız yeni!;€ril~re bir kaç oda -
koğuş yapılmış olacaktır. Fakat Edirne kışla
sı, Rumeli seferleri münasebeti ile ehemmiyeti
ni daima muhafaza etmiştir. 

«İstanbuldan sefere çıkan Türk ordusu
nun İstanbul - Edirne arasındaki yürüyüşü ge
çid resmi gibi bir şeydi, hakiki sefer yürüyüşü 
Edirneden yola çıkarken başlardı; eyalet as
kerleri orduya Edirneden itibaren muayyen ko
naklarda iltihak ederdi, ve ordu sınıra doğru 
bir çığ gibi büyüye büyüye ilerlerdi. 

Onyedinci ve onsekizinci asırlarda Dör
düncü Sultan Mehmed, Üçüncü Sultan Süley
man, İkinci Sultan Ahmed ve İkinci Sultan 
Mustafa devamlı suretde Edirnede Oturmuş

lardı; bu bakımdan Edirnenin büyük yapıla

rından biri de Yeniçeri Kışlasının olacağı aşi

kardır; hiç tereddüd etmeden Edirne kışlası

nın, İstanbulda olduğu gibi Vakayi Hayriyede 
yıktırılmış olduğunu söyleyebiliriz. 

« Yeniçerilerin İstanb11ldaki ilk kışlası fet
hin hemen tezine, bugün Şehzadebaşı dediği

miz yerde kargir binalardan mürekkeb olarak 

yaptırılmışdı, kışlanın adı önceleri « Yeniçeri 
Odaları» veya sadece «Odalar» idi. İkinci Sul
tan Bayazıd zamanında tarihimize «Küçük 
Kıyamet» diye geçmiş olan müthiş zelzelede 
İstanbulun binlerce yapısı arasında Yeniçeri 
Odaları da yıkılmış, bu faciadan sonradır ki 
büyük şehir bir ahşab belde halinde ihya edi
lirken Yeniçeri Odaları da ahşab olarak yapıl
mışdı. 

«Kanuni Sultan Süleyman en sevgili oğlu 
Şehzade Mehmed'in beklenmedik ölümü karşı
sında büyük acısının tesellisini, ayrıca güzelli
ği ile de meşhur olan bu prensin adına bir ca
mi yaptırmada aramış, şehrin göbeği olan 
yerde Yeniçeri Odalarının büyük bir kısmını 
yıktırtmış, yerine Mimar Sinana Şehzade Ca~ 
mii dediğimiz san'at şaheserlerini koydurmuş
tu; yeniçerilere de Aksarayda ahşab veya ya
rı ahşab yeni ve büyük bir kışla yapılmıştı. 

Ondan sonradır ki eski kışlanın Şehzade Ca
mii karşısında hatıra olarak muhafaza edilen 
kısmina «Eski Odalar», Aksaraydaki yeni 
kışlaya da « Yeni Odalar» adı verilmişti. B. : 
Ağa kapusu, cild 1, sayfa 245; Yeniçeriler; 
Yeni Odalar) 

«Eski Odaların da, Yeni Odaların da plan

larını dış ve iç manzaralarını bilmiyoruz. Yıl
lar boyunca devlet arşivinde çalışmış ve mil".' 
li kütüphanemize «Kapukulu Ocakları» adın

daki büyük eserini koymuş hediye etmiş Ord. 
Prof. İsmail Hakkı U zunçarşılı da bu kışla

ları berrak bir şekilde tarif edemiyor. 

«Biz bu kışlaları en çok iki katlı büyük, 
kerva:nsaraylan andıran yapJ}ar tahayyül edi
yoruz. 

«Uzunçarşılı bir yeniçeri kanunnamesine 
dayanarak Şehzadebaşındaki Eskiodaların 47 
ocaklı oda (koğuş) 55 kerevet, 21 çardak, 1 
t€kke, ve 26 ahırdan, Aksaraydaki Yenioda
ların da 368 ocaklı oda, 130 çardak, 69 ocaklı 
kerevet, 90 talimhane, 20 köşk, 4 tekke - mes
cid ve 158 ahırdan mürekkeb olduklarını yazı
yor. Bu rakamlara göre Aksaraydaki Yenio
daların Eski Odalara nisbetle çok büyük bir 
kışla olduğu meydandadır. 

«Burada şayanı dikkat olan kışlalarda ha
mamdan bahsedilmemesidir. Uzunçarşılı bu 
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nokta üzerinde hiç durmuyor, bizce çok mü
himdir. 

Kanuni zamanında İstanbulda büyüklü 
küçüklü ikiyüze yakın çarşı hamamı vardır, 

ve sadece Aksaray ve civarında ve iki yeniçe
ri kışlası arasında ondan fazla hamam bulun
maktadır, fakat yeniçerilerin bu çarşı hamam
larına gittikleri, para ile yıkandıkları asla dü
şünülmez, en küçük miri bir yapıda hamam 
inşası unutulmamışken bu iki yeniçeri kışla

sında hamam yapılmamış olması aklın kabul 
edeceği bir şey değildir. Nitekim Eskiodaların 
hemen yanı başında Acemioğlanlar Kışlasının 
hamamı bugün İstanbulda yeniçerilik hatıra
sını taşıyan tek bina olarak hala durmakta ve 
acemioğlanı adından bozma «Acemoğlu Hama
mı» adı ile bir çarşı hamamı olarak işletilmek
tedir. (B.: Acemioğlanlar Hamamı, cild 1, say
fa 188). Eski Türk Müslüman hayatında ha
mam yalnız adi kir gidermek içiri değil, dini 
yönden temizlik için de önemi çok büyük bir 
yapıdır. 1çinde bekar uşağı binlerce yeniçeri
nin yatılı kalkacağı koca bir kışlanın hamam
sız olacağı asla varid değildir. Eski Odaların 
yapılan arasına rahat rahat bir büyük hamam 
ekleyebiliriz. 

«Yeniçeri ortaları (taburları) kış~alarda

ki oda-koğuşlara sıra numaralarına göre yer
leştirilmemişti. Ord. Prof Uzunçarşılı güzel 
bir fıkra naklediyor: Kışlanın en güzel . yeri 
niçin falan ortaya verildi, yahut en kasvetli 
köşeyi neden bize verdiler? diye asker arasın
da kırgınlığa, hasede mani olmak için Eskio
daların yapısı bittiğinde ortaların ustaları 

(aşcıbaşıları) arasında bir koşu yarışması 

tertip edilmiş, önden gelenler en güzel odala
rı kapmışlar, geri kalanlara da kasvetli koğuş
lar kalmış. Yeniodalar yapıldığı zaman da ay
nı usul tatbik edilmiş, olacaktır. 

«Kışlalardaki bütün odalar hasır döşeli 

idi, hasırlar miri hasırhanede yapılır idi. Oda
ların kilim, halı, minder, yastık, pencere ve 
kapu perdeleri gibi sair döşemesi orta sandı
ğının parası ile yapılırdı. Efrad yataklarını da 
kendi keselerinden yaptırırdı. Yeniçeri yev
miyesi bütün bu ihtiyaçları karşılayacak dere
ce idi, acemi nefere de ortası sandığından ik
razda bulunulurdu. 

«Döşek yere serilirdi, sabahleyin namaza 
kalkarken devşirilip yüklüğe kaldırılırdı. 

«Orta mutbaklarında et aşı, pilav ve ho
şaf için üç kazan ve kifayet edecek sayıda di, 
ğer bakır takımı miriden verilirdi, ve hepsi mi
ri malı olarak damgalı idi. 

«Her ortanın mi.ıtbağında belli günlerde 
yapılan birşey meşhurdu; bunlar an'aneleşip 

kalmışlardı, mesela falan ortanın Hıdırellezde 
kuzu büryanı, filan ortanın cia Muharremde 
aşuresi, yahut şu ortanın her zaman .için pey
nirli pidesi methedilirdi; ve o günlerde yahut 
icap etdikce sadırazama, vezirlere, yeniçesi 
ağasına gönderilir, karşılığında verenin, ala
nın şanına layık bahşiş toplanır, bu bahşişler 
de orta sandığının gelir kaynaklarından birini 
teşkil ederdi. 

«Mesela Eskiodalarda oturan 61. cemaat 
ortasının mutbağında her zaman için gayet 
nefis şerbetler yapılırmış. Bir yaz günü bu 
ortanın bir neferi kendi nefsi için özene beze
ne bir bardak şerbet yapmış, tam içecı:ıği sıra
da devrin haşmetli padişahı Sultan Süleyman 
atlı olarak kışlanın önünden· geçmiş, geçerken 
de kışla kapusunda selamına duran yeniçerile
re hal ve hatır sorarak iltifatta b,ulunmuş, bu
nu fırsat bilen o nefer de nefsi için hazırladı
ğı şerbeti padişaha sunmuş, Sultan Süleyman 
garip gencin hatırını hoş etmek için şerbeti 

alıp içmiş ve gaayetle beğenmiş: 

- Sarayımda böyle şerbet içmedim, de
miş, boşalan bardağı altınla doldurup sahih.ine 
iade etmiş. 

«Bu vak'adan sonra Eskiodalarda 61. ce
maatlilerin şerbeti meşhur olup padişahların 

yolları bu kışla önüne düştüğünde durup bir 
bardak şerbet içmeleri de an'ane olarak kal
mış. 

«Kışlada ortalara ayrılmış kısımların ana 
giriş kapuları üstündeki fenerlerde, içeride 
taşlıklarda ve ayakyolları dehlizlerinde bezir 
yağı kandili, koğuşlarda zeytinyağı kandili, 
yağmumu; tekke-mescitlerde de zeytinyağı 

kandili ile baJm:umu yakılırdı. Mum, miridert 
verilir ve . haftalık ihtiyaç olarak dağıtılırdı. .. » 
(R. E. Koçu, Yeniçeriler) 

Eski Odalar 8000 binanın yandığı 1169 
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büyük Cibali Yangınında ve İstanbulun geçir
diği en büyük ateş afetlerinden biri olan yine 
büyük bir Cibali yangınında tamamen yanmış
dı. B. : Cibali Yangınları, cild 7; sayfa 3554) . 

Cabi Said Efendi vekaayinamesinde hicri 
1217 -1218 (M .. 1802 -1803) yıllarına aid şu 

kayıd koğuşları Eski. Odalarda olan 61. Orta
nın yukarda yazdığımız şerbet rivayetini te
yid etmektedir: «.. Eski Odalar tamir olundu, 
61. Ortanın kapusu üzerindeki padişahlara 

mahsus. olan köşk müceddeden inşa olundu». 

Müverrih Cevdet Paşa 1826 da ocağın. kal
dırılmasından sonra Eski Odaların yıktırılma
sını şöyle kaydediyor: « .. Yeniçerilerin İstan
bulda iki büyük kışlaları vardı; Aksarayda Et 
Meydanındaki Yeni Odalar vak'a günü yandı, 
Şehzade Camii karşısında Eski Odalar denilen 
kışla da vak'adan bir kaç gün sonra yıkdırıla
rak yeri evler ve dükkanlar inşa olunmak üze
re Sultan Ahmed vakfına katıldı .. » 

ESKİ OSMANİYE SOK.AĞI - 1934 Be
lediye Şehir Rehberine göre Fatih kazasının, 

Karagümrük Na.hiyesinin Dervişali Mahallesi 
sokaklarından; Karagümrük - Vefa stadyomu 
(Çukurbostan) arkasında Kurtağa Çeşmesi 

sokağı ile Kasım Odaları sokağı sırasında bir 
aralık sokakdır (1934 B.Ş.R. pafta 7 /108) t 
yerine gidilip şu satırların yazıldığı sıradaki 

durumu tesbit edilemedi (Temmuz 1968). 

ESKİ OSMANLI SOKA:GI - Şişlinin Me
cidiye Köyü yollarından; .Abidei Hürriyet Yolu 
ile Kırmızıgül Sokağı arasındadır; Kervangeç
mez Sokağı ile dört yol ağzı yaparak kesişir; 
Ardıç Sokağı, Muhtar Şevki Sokağı, Çiğdem 
Sokağı, Zertop Sokağı ile kavuşakları vardır 
(1934 Belediye Ş.R. Pafta 18/Mecid.) . .Abidei 
Hürriyet Caddesi tarafından gelindiğine göre · 
bir araba rahat geçecek genişlikde paket taşı 
döşeli, sağa bir kavis çizer, kagir beton evler 
ve apartımanlar arasından geçer; Özel bir Biç
ki - Dikiş Yurdu (Fikriye Dündar), Mecidiye 
Köyü Hamamı, 1 kahvehane, 1 kasab, 3 bak
kal, 1 manav, 1 marangoz vardır. Mecediye 
Köyü Emniyet Komiserliği de bu sokaktadır; 
kapu numaralan 1 - 27_ ve 2 - 44 dür (mayıs 

1967). 
Hakla GÖKTÜRK 

ESKİ PARMAKKAPU SOKAĞI - Gala
tanın Hacımimi Mahallesi yollarından; Kaval 
Sokağı ile (Yeni Kemeraltı Caddesinin devamı) 
Galata Mandırası Sokağı arasında uzanır 
(1934 Belediye Ş.R. Pafta 15/135). Galata ile 
Tophane arasında genişletilen yeni asfalt yol
dan gelindiğine göre önce 18 basamak merdi
venle çıkılır, üst kısmı bir araba geçecek ge
nişlikde kabataş döşelidir, 3 - 4 katlı kagir ya
pı evler arasından geçer. Sekenesi çoğunlukla 
gayri müslimdir. I kahvehane ve 1 tornacı 
atölyesi vardır, kapu numaraları 9 - 15 ve 6-16 
dır (Nisan 1967). 

Hakkı GÖKTtlRK 

ESKİ PAZAR SOKAĞI _:_ 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Kadıköyünde vapur is
kelesi ile Kadıköyü - Haydarpaşa Caddesi ara
sında uzanan rıhtım boyunun adıdır; Kadıköy 
hal binası önünden geçen kısmı bir sokak, hat
ta caddemsi bir sokak görünüşündedir, geri 
kalan her iki başındaki büyük kısmı sokakdan 
ziyade meydanımsı açıklıklar manzarasında
dır. 

Günün erken saatlerinden geç vakitlere 
kadar kalabalık, sesli, hareketli, renkli bir 
yoldur, kendine has hüviyetde bir pazar yeri, 
bir çarşı boyudur. İki' parçadan mürekkebdir 
diyebiliriz, birinci kısmı Kadıköy Vapur· İske
lesi ile Kadıköy Araba Vapuru İskelesi arası; 
günün muhtelif saatlerinde şunlar görülür: 

Yer yer otobüs durakları; motorlu kayık
larla gelerek Vapur İskelesi yanında rıhtıma 
yanaşan ve seyyar bir balıkpazarı kuran ba
lıkcılar, onların çığırtkanlıklarının avaz avaz 
yükselen sesleri; lahmi acinciler, simitciler; 
seyyar köfteciler, sucular ve onların sesleri; 
İzmit - Adapazarı - Gölcük otobüslerinden bir 
kısmı ve onların çığırtkanları; rıhtımda Kadı
köy - Haydarpaşa arası dolmuş sandalları ve 
sandalcıları; rıhtıma yanaşan kömür veya kum 
gemileri, onların boşaltdığını alıp götüren kam
yonlar, kum veya kömür boşaltan arabalı • 
motorlu vinçler, dah.a eski zamanlarda yarı 

çıplak soyunmuş kömür veya. kum amele - ham
malları; Hal binası önünde iş bekleyen cenaze 
arabaları; Araba Vapuru İskelesi yanında iş 
bekleyen taksi otomobiller; bu iskelenin onun
de gazeteciler ve yine bir sürü yiyecek satan 
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sayyar esnaf; bu iskeleden sonraki rıhtıma 

yanaşan soğan, patates, kavun ~ karpuz gemi
leri, rıhtıma yığılmış çuvallar, rıhtımda kuru
lan kavun - karpuz sergisi; iş bekleyen kam
yonlar, atlı yük arabaları; Kadıköy- Üsküdar 
dolmuş otomobilleri. 

Şu satırlarda topladığımız Eski Pazar 
Sokağında, İstanbul halkının kılık kıyafeti üze
rine fazla dolaşmaya hacet kalmadan bir saat 
içinde binlerce resim çekmek mümkündür 
(Temmuz 1968). 

Mehmed KOÇU 

ESKİ SALIPAZARI ÇEŞMESİ - «Fın- -
dıklı kurbinde Süheyl Bey Camiinin altında 

mamur bir çeşmedir. Kesme taşdan yapılmı§ 
olan haznesinin yüzü mermerle kaplanmış

dır. Ayna taşının iki tarafındaki sütunlar üze
rine oturtulmuş beş beyitlik ltitabesinin tarih 
beyti şudur : 

Fethiyi ihyayi atşiina revan tarihi tam 
«Gel bu va.la çeşmei şaltiden iç mai hayat» 

1290 (M. 1873) 

«Süheyl Bey Camiinin ve bu çeşmenin ilk 
banisi Tersane kethüdalarından bir zatin oğlu 
olup kendisi de derya beylerindendi. Yol ge
nişletilirken yıkdırılan bu iki eser Sultan Ab· 
dülaziz tarafından yeniden yapdırılmışdır» 

(İbrahim Hilmi Tanışık, İstanbuJ Çe§meleri, 
II; 1945). Yerine gidilip bu satırların yazıldı

ğı sıradaki durumu tesbit edilemedi (1968). 

ESKİ SARAÇHANE SOKAÖ-1 - Fatih il
çesi merkez nahiyesinin Sofular Mahallesi 
yollarındandır, Kıztaşı Caddesi ile Şehzade
başı ve Macar kardeşler Caddeleri arasında 

uzanır, Kamil Paşa Sokağı ile dört yol ağzi 
yaparak kesişir (1934 Belediye Ş. R. Pafta 
6/77); Kıştaşı Caddesi. tarafından gelindiğine 
göre bir araba geçecek genişlikde, bozuk _ bir 
yol olarak başlar; sol taraf da Dülgerzade Ca
miinin arka avlu kapusu vardır, ve susuz, met
ruk Dülgerzade Çe§mesi görülür. Kamil Paşa. 
Sokağını aşdıkdan sonra paket taşı döşeli bir 
yol olur; büyüklü küçüklü beton ve kagir evler 
arasından geçer, sola bir dirs~kle kırılarak 
Şehzadebaşı ve Macar Kardeşler Caddelerine 
bağlanır; sağ taraf da Amucazade Hüseyin Pa
şa külliyesi bulunmaktadır (B. : Amucazade 

Hüseyin Paşa Külliyesi, cild 2, sayfa 792). 3 
terzi, 2 bakkal, 1 döşemeci, 1 halı mağazası; 
2 kahvehane, 1 oto alım satım bürosu, 1 çiz
meci, 1 emlakci bürosu, 1 sobacı, 1 kundura
cı, 1 oyun (langırt) salonu, 1 lokanta, 1 ter
kos - havagazı tamircisi, 1 mali işler - muha
sebe bürosu vardır. İstanbul Um~m Pazarcı. 
Esnafı Derneği Merkezi bu sokakda, Kamil 
Paşa Sokağı kavuşağı köşesindedir. Kapu nu
maraları 25 - 71 ve 2 - 42 dir (Nisan 1967). 

Hakkı GÖKTÜRK 

ESKİ SARAY, SARAYİ ATİKİ AMİRE 
- İlk binası Fatih Sultan Mehmed tarafından 
yaptırılmış İstanbulda ilk Türk saray.ı; Ba
yazıd Meydanından Küçükpazar semti üstüne 
rastlayan bir noktaya kadar . uzanan gaayetle 
geniş bir sahada kurulmuş idi; XVI. yüzyıl

da Kanuni Sultan Süleyman kendi adına Sü
leymaniye Camii ile külliyesini bu sarayın bir 
kısım arazisinin üstüne yapdırtmışdı, Eski 
Saray o tarihden sonra Süleymaniye ile Baya
zıd arasında kalmış idi ki zamanımızda bu son 
parçasının arsası üzerinde İstanbul Üniversi
tesinin Tıb Fakültesi ile geniş avlusu bulun
maktadır. 

Eski Sarayın binaları hakkında hiç bir 
bilgimiz yokdur. Yüksek avlu duvarları ile 
çevrilmiş, halk ve yabap.cı gözünden gizlen
miş olduğu için İstanbula gelmiş yabancı res
sam seyyahlar tarafından uzakdan bir resmi
ni yapmak imkanı bile bulunamamışdır. 
Eski Saraydan bir · İngiliz ressamının çiz
gileri ile bilinen tek yapı, sarayın Bayazıd 

Meydanı üzerindeki abidevi avlu kapusudur. 
Fatih Sultan Mehmede ikaametgah ola

rak Eski Sarayın ilk binaları hicri 858, miladi 
1454 yılında tamamlanmışdı. Sarayın şehir 

göbeğinde olu§u münasib görülmemiş, şehrin 

boğaz ağzı karşısında bir burun teşkil eden 
köşesi, bir cihan imparatorluğunun sahibi için 
en uygun saray yeri olarak seçilmiş, etrafı 

«Suri H!kaanii» adı verilen üzeri dişli bir ka
le duvarı ile çevrilip şehirden tecrid edildikden 
sonra içinde kalan geniş araziye önce Çinili 
Köşk, sonra da bugün Topkapusu Sar~yı de
diğimiz binalar mecmuasının Fatih devri yapı
ları inşa edilmişdir (B.: Çinili Köşk, cild 7, 
sayfa 4021; _ Topkapusu Sa.rayı). Çinili Köşkün: 
yapıldığı hicri 877 (M. 1472 -1473) yılı Fatih, 
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Sultan Mehmedin şehir göbeğindeki sarayı 

terk ederek yeni sarayda oturmaya başladığı 
tft.rih olarak kabul edilirse Eski Saray İstan
bul fatihine 19 yıl kadar ikaametgah olmuş
dur, ve 1472 -1473 den sonra Suri Hakaani 
içindeki binalara «Sariyi Cedidi Amire», «Ye
ni Saray», şehir içindeki saraya da «Sariyi 
Atik», «Eski Saray denilmişdir. Ve yine o ta
rihden sonradır ki Yeni Saray, Osmanlı tah
tının sahibi padişah ile zevcelerinin, anasının 

ve evladlarının daimi ikaametgahı olmuş, pa
dişahın kendi evladlarından gayri hanedanın 

erkek erkanı da Yeni Sarayda kendilerine ta_h
sis edilen dairelerde hürriyetleri tahdid edil
miş ve hizmetlerine verilen kimselerden gayri
leriyle temasları men edilmiş olarak · yaşamış
lardır (B. : Padişah; Valide Sultan; Haseki; 
Şehzade). Eski Saray da hanedanın diğer ka
dınlarına muhteşem bir mahbushane, tecrid
hane olmuşdur. Osmanlı tahtı sahib değişdir
diği zaman, ölmüş yahud tahtdan indirilmiş 

padişahın anası, zevceleri ve kızları şahsi eş

yaları ile Yeni Saraydan alınarak Beyazıddakl 
· Eski Saraya götürülür, tahta çıkan yeni pa
dişahın anası da Eski Saraydan alınarak Yeni 
Saraya « Valide Sultan Alayı» denilen tanta
nalı bir törenle getirilirdi. 

Eski Sarayın muhafazası ve hizmetleri 
için kurulmuş teşkilat, küçük ölçüde Yeiıi Sa
rayın teşkilatının aynı idi. 

Yüzyıllar boyunca Eski Sarayda geçen 
vak'alar bilinmiyor. Zamanımızda Topkapusu 
Sarayı Müzesi arşivinde bulunub henüz tedkik 
edilmemiş vesikalarla bir gün bu konuda bir 
şeyler öğrenilebilecekdi sanırız. 

Tarih kaynaklarımızda Eski Saray hak
kında rastladığımız kayıdlar üç yangın vak'a
sından ibarettir : 

Hicri 1098 yılı zilkadesinin dördüncü per
şembe günü (M. 11 eylül 1687) akşam nama
zı vaktinde haremden çıkan yangın beş saat 
sürdü, hayli yer yandı. Saray baltacıları, hel
vacıları ve aşcıları canlarını güçlükle kurtar
dılar. Devrin padişahı Dördüncü Sultan Meh
med'in anadan üvey küçük kardeşi Şehzade 

Sultan Ahmedin (1691 de İkinci Ahmed un
vanı ile padişah oldu_) anası Muazzez Sultan 
(kocası Sultan İbrahimin tahdan indirildiği 
1648 yılından, 39 yıldanberi Eski Sarayda bu-

ESKİ SOFÔLAR SOKAÖ( 

lunuyordu) son derecede korkdu ve korkudan 
öldü (Silahdar Tarihi, II). 

Hicri 1127 yılı şevvalinin birinci şeker bay
ramı günü (30 eylül 1715) saat 7 de (öğleden 
sonra) haremde Şehsüvar Kadının odasından 

çıkan yangın dört saat sürdü;_ ateşin çıkdığı 

daire ile Dördüncü Sultan Murad Kasrı ile Ho
randa Hamamı ve Kiler denilen yere · kadar 
pek çok yer yandı (Sultan Ahmed IIT. devri ki 
o· zamanlar padişah devamlı olarak Edimede 
oturuyordu; . Raşid Tarihi, 1 V.) . 

Hicri 1138 yılı şevvalinin . birinci şeker · 
bayramı günü (2 haziran 1726) akşama doğ
ru Eski Saray karşısında Baltacılar Kethüda
sının yeni yaptırmış olduğu evinden çıkan yan-

. gın ateşi saray duvarından aşarak avludaki 
otluğa, oradan da Baltacılar Koğuşuna sirayet 
etti, ve bu koğuş tamamen yandı. 

Hicri_ 1241 (M. 1826) da Yeniçeri asker 
ocağı kaldırılarak Asa.kiri Marisilrei Muham
mediye adı ile yeni ordu teşkilatı kurulur iken 
Bayazıd ile Süleymaniye arasındaki Eski Sa
rayda bulunan hanedan kadınlan Yeni Saraya, 
Topkapusu Sarayına nakledildi ve Eski Şaray 
Seraskerlik Sarayı olarak ordu emrine verildi 
ve o tarihden sonra halk ağzında «Serasker 
Kapusu» diye anıldı. 

Hicri 1282 (M. 1865 -1866) da saray ola
rak yapılmış ve çok karışık planı olan binalar 
yıkılarak yerine bugünkü bina (Tıb Fakültesi, 
Üniversite Merkez binası) inşa edildi. 

ESKİ SARAYÖNÜ SOKAG-1 - 1934 Be
lediye Şehir Rehberine göre Fatih İlçesinin Sa
matya (Kocamustafapaşa) Nahiyesinin Hacı
hamza Mahallesi yollarından; Hacıhamza Mek
tebi Sokağı ile Saka Sokağı arasındadır, isim
siz bir aralık sokakla kavuşağı vardır ve üze
rinde iki çıkmaz sokak bulunmaktadır, birinin 
adı İdare Çıkmazıdır (Pafta 11/62). Bir araba 
geçecek genişlikde, kabataş döşelidir. Birer iki
şer katlı ahşab ve kagir evler arasından geçer; 
2 bakkal dükkanı vardır, kapu numaraları 3-55 
ve 2-44 dür (Nisan 1967). 

Hakkı GÖKTÜRK 

ESKİ SOFULAR SOKAÖ-1 - Eyyubda 
Düğmeciler Mahallesi sokaklarından; 1934 Be
lediye Şehir Rehberi paftasında cadde· olarak 
kaydedilmişdir; · Eyyub- Nişanca Caddesi ile 
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Zekai Dede Sokağı arasında uzanır; Sofular 
Çukuru Sokağı, Sofular Çıkmazı, Hanımoğlu 

Sokağı, Baba Haydar Kuyu Sokağı ve Ötlek 
Sokağı ile kavuşakları vardır (1934 B.Ş.R. paf
ta 9 /121) . Zekai Dede Sokağı tarafından ge
lindiğine göre bir araba geçecek genişlikde, 
paket taşı döşeli dik bir yokuş olarak başlar. 
Birer ikişer katlı ahşab ve kagir evler arasın
dan geçer ki bu binalar arasında 3 ve 5 katlı 
iki apartıman vardır. Sağ _kolda çukurda kal
mış bağçeli evler görülür; sol kolda da kesme 
taş ve tuğla ile yapılmış Kurukavak İsmail Ağa 
Çeşmesi vardır. 1 fırça atölyesi, 2 bakkal dük
kanı vardır; kapu numaraları 1 - 29 ve 2 - 96 
dır (Eylül 1967). 

Hakkı OÖKTÜRK 

ESKİ ŞARK ESERLERİ MÜZESİ - İs
tanbul Arkeoloji Müzelerinin Mezopotamia, 

Anadolu, Suriye - Filistin ve Arabistan ve Mı
_sırın eski eserleri koleksiyonlarının teşhir edil
diği bölümü; Gülhane Parkından Topkapu Sa
rayı Müzesine giden yol üzerinde, eski Sanayii 
Nefise Mektebi binasındadır. Bu satırların ya
zıldığı sırada 1969 mekteb olarak. yapılmış ve 
bu müzeye tahsisinden sonra da yıllarca öyle-

. ce kullanılmış binada, Arkeoloji Müzelerinin 
halen müdürü bulunan Necati Dolunay'ın lıim
meti ile müze bünyesi için gerekli tadilat ya
pılmakda idi, ve müze ziyarete kapalı bulunu
yordu. Burada müzenin 1955 rehberine göre 
kayıd ve tarifini doğru bulmadık, Şark Eser
leri Müzesi adına atfı tercih ettik (B.: Şark 
Eserleri Müzesi; Sanayii Nefise Mektebi; Ne
cati Dolunay). 

ESKİŞEHİR MAHALLESİ - .Beyoğlu 
_İlçesinin Taksim Bucağı mahallelerinden; .Şiş
linin Bozkurt ve Feriköy, Taksimin de Yeni-

Eskişehir Mahallesi 
1934 Belediye Şehir Rehberinden 
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şehir ve foöi:ıü mahalleleri ile çevrilmişdir; sı
nır yolları şunlardır : Şahin Sokağı (Bozkurt 
Mahallesi ile), Kurtuhış Caddesi (Feriköy Ma
hallesi ile), Akafalar Sokağı (Yenişehir Ma
hallesi ile) , Dolapdere Caddesi (İnönü Mahal
lesi ile). İç sokakları şunlardır: Marsık Sokağı, 
Kaytancı Rasim Sokağı, Tuzcu Murat Sokağı, 
Azak Sokağı (Feriköy Mahallesi ile müşterek), 
Dolapdere Gazino Sokağı, Pervaz Sokağı, Al
damga Sokağı, Kfü;ükakarca Sokağı, Peşkir

ağası Sokağı, Lalezar Sokağı (İnönü Mahalle
si ile müşterek) , Aktaş Sokağı, Mekkareci So
kağı, Kınalıkeklik sokağı ile Dolapdere cadde
si arasında isimsiz bir aralık sokak, Kurtuluş 
Değirmen Sokağı, Yiğitbaşı Sokağı, Demet 
Sokağı, Kükürtlü Sokak, Karabatak . Sokağı, 
Sarraf Muhiddin Sokağı, Kurtuluş Maslağı So
kağı, Baysungur Sokağı, Bilezikci Sokağı, Eş .. 
refef endi Sokağı, Dericiler Sokağı, Kınalıkek•• 
lik Sokağı (bu son beş sokak Bozkurt Mahal .. 
lesi ile müşterekdir; 1934 Belediye Şehir Reh
beri, Pafta 19/153). 

Kurtuluş Değirmeni Sokağının adı değiş

tirilmiş, Sadri Maksfidi Sokağı olmuşdur. 
Mahalle muhtarlığından aldığımız notlara 

göre bu mahallede 623 ev, 278 apartıman, 8 
gecekondu, 74 arsa, 124 dükkan, 39 atöliye, 68 
tamirhane, (otuzbeşi oto tamirhanesi), 1 han, 
9 hurdacı, 4 garaj, 3 eczahane, 1 plastik sana
yii atöliyesi, 1 _esvab temizleme atöli.yesi, 1 ek
mek fırını, 1 sandoviç fırını, 2 dispanser, 2 
banka· şubesi (İş Bankası, Yapı - Kredi Ban
kası), Dolapdere Genelik Spor Kulübü, 1 cami 
(Kurtuluş Camii) vardır. 

1960 sayımına göre mahallenin nüfusu 
4390 kadın ve 4342 erkek olmak üzere 8732 
kişi idi. 1965 sayımında ise bu nüfus 9336 ki
şiye yükselmişdir. 

Hakla. GöKrtlRK 

ESKİŞİF AIIANE SOKAÖ-1 - 1934 Bele
diye Şehir Rehberine göre Fatih İlçesinin mer
kez nahiyesinin Kirmasti Mahallesi yolların

dan, Testereciler Sokağı ile Mıhcılar Caddesi 
arasındadır (Pafta 6/95). Mıhcılar Caddesi ta
rafından gelindiğine göre bir araba geçecek 
genişlikde, paket taşı döşeli, iki kenarı yaya 
kaldırımlı hafif bir yokuş olarak başlar, biti
mine yakın da yine hafif meyil ile inerek Tes
tereciler Sokağına kavuşur, 2 - 4 katlı beton 

apartımanlar arasından geçer; 1 terzi, 2 mo
bilyacı atöliyesi vardır, kapu numaraları 3 - 27 
ve 2 - 22 dir (Nisan 1967). 

Hakla GöKTORK 

ESKİ TAY ÇIKMAZI - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Galatada Arabcamii Ma
hallesinde Perşembe Pazarı Caddesindedir 
(1934 B.Ş.R. Pafta 15/130). Paket taşı döşe
lidir, sağ başında, kapusu caddede, kesmetaş 
:ve ince tuğla ile yapılmış iki katlı eski bir han, 
sol başında da, altında üç dükkan bulunan ke
za aynı mimari üslubunda Serpuşcu Hanı var
dır; korunması gereken tarihi yapılardır; çık
mazın geri kısmında da 4,5,7 katlı üç• kagir 
han vardır; Burla Biraderlerin deposu bu han
lardadır (Nisan 1967). 

Hakkı GöKrtlRK 

ESKİTEPE SOKAÖI - 1934 Belediye Şe
hir Rehberine göre Boğaziçinin Anadolu yaka
sında Kuzguncuğun Sokaklarından, bu köyün 
gerisindeki doğu tarafında Delikoç ve Tomruk 
sokakları ile Baba Nakkaş Sokağı arasında 
uzanır mukavves bir yoldur, Ekinci Sokağı ile 
kavuşağı vardır (1934 B.Ş.R. Pafta 27). Ye
rine gidilip şu satırların yazıldığı sıradaki du
rumu tesbit edilemedi (Temmuz 1968). 

ESKİ TÜL SOKA.Öl - 1934 Belediye Şe
hir Rehberine göre Anadolu yakasında İçeren 
köyünün sokaklarından; yerine gidilip şu sa
tırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit edi
lemedi (Temmuz 1968). 

ESKİ TÜRK SOKAÖI - Beşiktaş kazası
nın merkez nahiyesinin Ortaköy Mahallesi so
kaklarından, Amıcabey Sokağı ile isimsiz bir 
yol arasında uzanır; Sarmacı Sokağı ve Ay
aydın Sokağı ile dört yol ağızları yaparak ke
sişir (1934 B.Ş.R. Pafta 20/172). Amıcabey 

Sokağı tarafından gelindiğine göre bir araba 
geçecek genişUkde, kabataş döşeli bir yol olup 
birer, ikişer, üçer katlı ahşab ve kagir evler 
arasından geçer ve bir bayıra dayanır; bu so
kağın bitiminden Ortaköy ve etrafının çok gü
zel bir panoraması görünür. Sokağın sağ baş 
tarafında Cavid A'ğa Camiinin sibyan mekte
bi avlu duvarı, Zekiye Sultanla Lala Kamil 
Ağa vakfından mermer bilezikli ve demir çık-
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rıklı bir kuyu vardır. Sokağın alt başında da 
yeni yapılmış bir çeşme vardır (Kasım 1967). 

Hakla. GÖKTÜRK 

ESKİ VALİDE CAMİİ VE I{ÜLLİYESİ 
- Üsküdarda, bu büyük kasabanın gerilerinde 

/. 

çevreye hakim yüksek bir tepenin üzerindedir; 
kadimden beri «Validei Atik» (Eski Valide) 
adı ile anılagelmişdir, semte de bu camie ve 
külliyesine nisbetle « Validei Atik» adı veril
miş, semt ayrıca Toptaşı adını da taşımışdır. 
Külliye cami,medrese, darüşşifa, imaret, bir 
çifte hamam ve sibyan mektebinden mürek
kebdir; İkinci Sultan Selimin zevcesi ve Üçün
cü Sultan Muradın anası Nurbanu Sultan ta~ 
rafından yaptınlmışdır, mimarı, devrin devlet 
başmimarı olan Koca Sinan Ağadır. Eski me
tinler arasında yalnız Evliya Çelebi Seyahat
namesinde bu cami «Orta Valide Sultan Ca
mii» adı ile kaydedilmişdir, semti için de «Üs
küdarda Atpazarı kurbinde» denilmişdir. Ola
bilir ki XVII. yüzyıl ortasında Üsküdarın at
pazarı zamanımızda V:alidei Atik, Eski Valide 
yahud Toptaşı denilen bu semtde kuruluyordu. 
· Evliya Çelebi'nin Orta Valide ismini neye nis
betle kullandığını bilemeyiz. 

Hadikatül Cevami « Validei Atik» camii 
adı ile şu malumatı veriyor : 

«Baniyesi Nurbanu Sultandır. Evvela bir 
kubbeli olarak bina edilmiş, Pir Ali nam kim
se mütevellisi oldukda iki tarafına ikişer kub
be ilavet eylemişdir. Medresesi, darülhadisi, 
darülkurası ve imaret ve darüşşifa ve mekte
bi sibyanı ve misafirin için hanı kebiri ve bi
rer şerefeli iki minaresi ve şadırvan avlusunda 
höcreleri vardır. Takı dergahında olan tarihi 
budur: 

Nurbanu o zati pür ismet 
Tarafı hayre eyeleyüb niyyet 

. İtti 'bu mabedi latifi bina 
Habbeza rey'i ahsenü zıöa 

Eseri hassıdır bu lhayri güzin 
Oldu tarih «Zehi bihişti berin» 

991 (M. 1583) 

«Kurbinde olan çifte.. hamam (Validei 
Atik Hamamı, Toptaşı Hamamı) ile Üsküdar
da Validei Cedid kurbinde olan Yeşil Direkli 
Hamam (B.: Büyük Hamam, cild 6, sayfa 
3281) ve Divan Yolunda meşhur çifte hamam 

(B.: Çenberlitaş Hamamı, cild 7, sayfa 3817) 
ve Langa Yenikapusu içindeki havuzlu tek 
hamam {B.: Havuzlu Hamam) bu camiin va
kıflarmdandır. Hayrat sahibesi merhume sul
tan zevci İkinci Sultan Selimin Ayasofyadaki 
türbesinde medff:ı.nedir (B.: Nurbanu Sultan), 
tarihi irtilali 991 zilkaadesindedir. 

«Bu camii şerifin şadırvan avlusundaki 
odaların birinde sakin iken 1151 de 1738 - 1739 

· vefat eden Hazret-i Abdülkaadir Geylani nes
linden Şeyh Abdülkaadir El Hüseyni El N akşi
bendi camiin son cemaat yerinde sağ tarafda· 
mihrab. ile müezzin mahfili kapusu ittisalinde 
Hızır Aleyhisselamı görmüş olduğundan (Hı

zır Makaamı denilen o yere) şu beyitler yazı
larak asılmışdır.: 

Hazreti Hıznn ınakaamı oldu bu ali m·akaam 
Müstecabüdda'vedir eyle duaya ihtimam 

Hak erenler kutbil aktabiyle bunda cem olup 
Hem dahi Kırklar Yedilerle gelüb iki imim 

İşbu cayi pür safada kıl teveccüh sıdk ile 
Hak muridın vire alemde bula3m ihtiram 

El duaya kaldırınca canü dilden iptida 
Ruhi paki Mustafaya vir selatiyle selam 

Bahriyi gel yüz sürüb de 'bunda kıl arzı niyaz 
Ber murad ide seni dareynde ol Rabbfil enam 

«Şeyhi mezkur carrtiin mihrabı önünde 
medfundur. Küre emini Ellıac İbrahim Ağa bu 
camiin mütevellisi olduğunda camii tamir et-
tirmişdir. · 

« Üçüncü Sultan Selim devrinde Nızamı 
Cedid asker ocağı açıldığı esnada bu camiin 
imareti, darüşşifası ve misafirhanesi Nizamı 

Cedid süvari askerine kışla tayin edilmişdi. 
Nizamı Cedidi kaldınldığında bir müddet mu
attal kalmış, ondört ay sonra· Alemder Mus
tafa Paşanın cihadiye sekbanlarına kışla olup 
yine mamur olmuş, sonra (Yeniçeri Asker 
Ocağı kaldırılıp Asa.kiri Mansurei Muhamme
diye kurulunca) asa.kiri nızamiyyei şahane sü
varisine k_ışla olmak için tamir ve tecdid olun
mU:şdur». 

Tahsin Öz «İstanbul Camileri» isimli ese
rinde şunları yazıyor : 

«Mimar Sinan eseri olan bu manzume ca
mi,- medrese, daarülhadis, imaret, mekteb, tab-
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bane, darüşşifa ve hamamdan mürekkebdir, 
1583 de yapılmışdır. Camiin planı dik. dörtgen 
olup mihrabı dışarıya çıkıntılıdır. Mabed esa
sında tek kubbeli ve etrafı yarım kubbelerle 
çevrili idi; mütevelli Pir Ali iki tarafa birer 
(ikişer) kubbe ilave ettirmişdir. Son cemaat 
yeri, 6 sütuna ınüstenid 5 kubbeli olup önün
de 22 sütun üzerinde ilave bir saçak vardır. 

Şadırvan avlusunun üç tarafı 31 sütuna müs
tenid ve kubbelerle çevrili medrese odalarıdır. 
Çifte minarelidir. Çinileri renk ve desen itiba
riyle nadir eserlerdendir. Mahfil tavanı desen
leri pek nefisdir, maalesef boyanmış olup asıl
ları yer yer görünmektedir. Bina emini Salih 
Efendi adında bir zat olup bazı kaynaklar mi
marının Davud veya ·Kurban Nasuh olduğunu 
yazar. Darüşşifa 14. sayfada izah edilmiş

dir ( ?) ». 

Hadikatül Cevamiin kaydında da görülü
yor, Nurbani Sultan bu· büyük camii ile külli
yesinin yapısının tamamlandığı yıl ölmüşdür. 

Büyük hayratın Üsküdarda yaptırılması üze. 
rine şirin bir halk rivayeti varçlır : 

Valide Sultan Camiinin yeri içi~ kesin 
bir karar verememiş; bir gece rüyasında ak 
sakallı ve nurlu yüzlü bir ihtiyar : - Yaşma

ğını Beşiktaş . İskelesinden esen rüzgara . bırak, 
camiini rüzgarın yaşmağı götüreceği yerde 
yap! .. der. Nurbani Sultan da rüyasındaki bu 
işarete uyar, rüzgar Valide Sultanın yaşma

ğını Beşiktaş İskeİesinden alıp Üsküdarda 
Toptaşı Tepesine götürür. Aynı hikaye Üskü
darda Toptaşı civarında Kösem Valide Sulta
nın Çinili- Camii için de söylenir (B. : Çinili Ca
mi, cild 7, sayfa 4009). 

Bu külliyenin bir Mimar Sinan eseri oldu
ğunda en küçük bir şübhe yokdur. Tahsii1 Özün 
kaydettiği gibi mimar Davud Ağa ile Kurban 
Nasuh Ağanın isimlerinden de . bahsedilmesi, 
devrin devlet baş miman olan Sinan Ağanın 
yetiştirmesi bu iki san'atkarın, yapıya nezaret 
etmiş olmalarından dolayıdır sanırız. 

«Validei Atik», Eski Valide adı XVII. yüz
yıl ortasında Üsküdarda Mahpeyker Kösem 
Valide Sultanın 'I'optaşı civarında cami ve sair 
hayratını yaptırmasından sonra kalmış ola.
cakdır; nitekim XVII. yüzyılda Üçüncü Sul
tan Ahmed'in anası Gülsüm Emetullah Valide 

Sultanın Üsküdarda yapdırttığı büyük camie 
de «Validei Cedid>>, Yeni Valide Camii denil
mişdir. 

E,ski Valide Camiinin mimari bünyesinde 
ilk göze çarpan- hususiyet, iç, harem avlusu
dur; büyük camilerimizin iç harem avlularının 
bir duvarını camiin son cemaat yeri divarı 

teşkil ederken bu camide cami ve son cemaat 
yeri ve ruvakları iç harem avlusu içinde bir 
yapı olarak kalmış, avlunun dördüncü· duva
rı, iki parça halinde camii mihrab duvarı bitim
lerinden ka vramışdır. 

İç avlu, dolayısıyla cami yüksek bir plat
form üzerine inşa edilmiş olup üç taraftan 31 
sütunun taşıdığı, hafif sivri kemerlerle birbi
rine bağlanmış 40 kubbeden meydana gelmiş 
bir revak ile kuşatılmıştır. Beyaz mermerden 
baklava başlıklı sütunların taşıdığı bu revak
ların arkasındaki duvarlarda 34 penrece var
dır. 

Son cemaat yerinin önünde 18 sütunun ve 
ayrıca 4 direğin taşıdığı geniş ve yayvan bir 
saçak vardır. Son cemaat yeri, 6 sütunun ha
fif sivri, kemerlerle bağlanması ve üzeri beş 

kubbe ile örtülmüşdür. Bu sütunlar da beyaz 
mermerden olup başlıklar stalaktitlidir. Ayrı
ca giriş kapısının önüne rastlıyan kısım çapraz 
tonozludur ve diğer kuvvelere göre de . biraz 
daha yüksek tutulmuş, böylece giriş iyice be
lirtilmiştir. Son cemaat yerinin dikkati çeken 
bir tarafı, pencere ve iki yandaki minarelerin 
kapıları üzerinde bulunan on adet çini pano
dur. 

Camiin son cemaat yerine açılan giriş ka
pusu serapa mermerdir; yukarda kaydedilmiş 
kitabe bu kapunun ın,ıtündedir. 

Dikdörtgen planlı . camiin_ üzeri merkezi 
bir kubbe ile örtülüdür. Kubbeyi ikisi serbest, 
dördü duvarlara bitişik altı paye taşımakta
dır. 

Giriş kapısının tam karşısına gelen, üze
ri yarım kubbeli mihrap nişi dışarıya doğru 

bir çıkıntılıdır. Camiin iki yanında da ikişer 
kubbe ile örtülü yan kanatlar bulunmaktadır. 
İbadet sahnının duvarlarında, üç Sıra halinde 
açılmış pencereler ile içerisi gaayet bol ışıkla 
aydınlatılmıştır. Kubbe kasnağında da 18 pen-
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cere vardır. Ayrıca kubbenin eteklerindeki 
stiıli:ı.ktitl( bir kuşak da çepeçevre dolaşmakta
dır. Merkezi kubbe, beş yarım kubbe ile des
teklenmektedir. 

İbadet mekanı üç taraftan 32 tane, pek 
yüksek olmıyan sütunların taşıdığı bir galeri 
ile çevrelenmektedir. Mermerden düz alınlık

ları taşıyan bu sütunlar baklava başlıklıdır. 

Girişe göre sağ taraftaki galerinin üzerine 
oturtulan hünkar mahfili ise parmaklıklarla 
çevrilmiştir. 

Mermerden minber gaayet güzel bir taş 

işçiliğine sahiptir. Ortasında iri madalyonları 
bulunan korkuluk levhaları geometrik motif
lerle süsülüdür. Mermerden mihrab da stalak
titli olarak nihayetlenmektedir. 

Bu camiin içerisinde .Türk ağaç oymacılı
ğının da en güzel örnekleri vardır. Bilhassa se
def kakmalı, sedef yazılı pencere kapakları, 

mahfil tavanları görülmeğe değer eserlerdir. 

Eski Valide Camiinde Türk çini sanatının 
da en güzel örnekleri görülür. XVI yüzyılda 

zirvesine ulaşan Türk çiniciliğinin makbul 
rengi, parlak mercan kırmızısının en nadide 
kabartma parçaları vardır. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi son cemaat 
yerinde on çini pano bulunmaktadır. Bunlarda 
yaprak ve çiçek motifleri yazılar arasına usta
ca serpiştirilmiştir, bordürler de firuze üzerine 
lacivert, beyaz renklerdeki rfı.mi ve palmetler
den meydana gelmiştir. 

Camii süsüleyen çini tezyinatının en gü
·zelleri mihrab nişinin yan duvarlarındadır. Bu
rada birbirinin eşi olan iki pano görülür. Bu 
panolar üzerinde içinden çiçekler taşan birer 
vazo görülür ki benzerlerine Rüstem Paşa 

Camiinde rastlamış. Mercan kırmızısı rengin
de biri büyük diğeri küçük lacivert kartuşlar 
içerisine alınmış laleler, karanfiller, yapraklar 
ve bahar çiçekleri dikkati çekmektedir. Ayrıca 
vazonun iki yanından fışkıran kahverengi dal
lar üzerindeki erik ve badem çiçekleri de bü
tün sathı boş bir yer bırakmamacasına doldur
maktadır. 

Panolar üzerinden -başlayarak mih rabm 
iki yanına kadar uzanan, son derece güzel bir 
yazı frizi vardır~ Lacivert z_emine beyaz nesih 

bir yazı ile besmele, ayeti kürsi, fetih suresi 
yazılmış, boş yerlere de küçük rozet çiçekleri 
ile yapraklar yerleştirilmiştir. 

Büyük çini panoların bulunduğu pencere
ierin çevresinde de beyaz zemine yeşil yaprak
lar, bahar çiçekleri, mavi ve mercan kırmızı
sından enginar çiçekleri ile rozetler sıralan

mıştır. 

Eski Valide Camii külliyesinin biri cami 
avlusunun hemen kuzeyinde diğeri de canıiin 

doğusunda yol aşırı olmak üzere iki medrese• 
si vardır. 

Kuzeydeki medrese arazi durumu dolayı
sıyla cami avlusundan daha alçak bir yerde in
şa edilmiştir; cami avlusundan medrese avlu
suna 13 basamaklı bir merdiven ile inilir ve 
çapraz tonozlu bir kapıdan girilir. Medrese, 
ortasında bir şadırvanı bulunan avlunun üç 
taraftan da 19 medrese odası avlunun üç ta
raftan da 19 medrese odası ve bir dershaneden 
mUrekkebdir. 

- Odaların ·önlerinde, baklava başlıklı mer
mer sütunların taşıdığı kubbeli bir revak var
dır. Odalar kare planlıdır ve ikisi sokağa biri_ 
de avluya. bakar üç pencere ile aydınlatılmış-ı 
tır. Ayrıca içlerinde birer ocak ve dolap niş

leri bulunmaktadır. 

Dershane f evkaanidir; medresenin kuze~ 
yindeki .sokağa doğru hafifçe taşkın olup yu
varlak kemerl,er üzerine inşa edilmiştir. Bu 
sokakdan medrese avlusuna beşik tonozlu bir 
dehliz ile dershane altından geçilerek girilir. 

Dershanenin önünde, çapraz tonozlu ve iki 
bakla va başlıklı sütunun taşıdığı küçük bir re~ 
vak vardır. Kare planlı dershanenin üzeri se
kiz köşeli kasnakda merkezi bir kubbe ile .ör
tülmüşdür. Dershane ikisi avluya, ikisi de so
kağa bakar 4 pencere ile aydınlatılmıştır. 

Camiin doğusundaki ikinci medrese ise 
dar bir sokak ile camiden ayrılmıştır. Bu med
resenin cephesi sokak istikametine uymuş ol
duğundan muntazam bir plana sahip bulun
mamaktadır. Bir avlu etrafında sıralanmış 34 
oda; bunların önündeki revak ve bir dershane
den ibarettir. , 

Eski Valide Camii külliyesininden olan 



sibyan mektebi, büyük bir dershane odasından 
ibarettir. Camiin güneyinden geçen sokak üze
rindedir. İmaretde ise Toptaşı Cezaevi bulun
maktadır. 

Erdeni YÜCEL 

ESKİ VALİDE SUYU -· Eski Valide Su
yu Hicri 990 (M. 1582) yılında Üçüncü Sul
tan Muradın annesi Nurbanu Sultan tarafın
dan Üsküdarda Toptaşındaki cami ve imaret
leri için akıtılmış, zamanla yoluna, Üsküdar
daki bir çok dini ve sosyal tesislerin katma 
sulan da bağlanmıştır. Eski Valide Suyu, bu
gün Üsküdann tarihi su tesisleri içinde en ba
kımlı olanlarından biridir. 

Bu suyuna, esas olarak, üç yer kaynak 
olarak -bildirilir. Bu menbalardan maada, mec
rasına katılan bir çok katma sul~rıla zenginle
şen Eski Valide Suyunun günlük verimi bin 
metre kübü, Hamidiye menba. sulan kadar bir 
miktarı bulmaktadır. 

Kaynaklarından bir kısmı Büyükçamlıca
nın Çakal Dağı taraflarındaki vadilerdedir. Bu
radaki menbalardan toplanan suların mecra.
si civardan gelen bazı katma sulan da alır. 
Arazinin uygunluğu ile delme mecra haline ge
çen su yolu, Tantavi çiftliğine doğru yönelir, 
burada önemli bir katma., Emetullah Valide 
Sultanın suyu yoluna katılır. Su yolu çiftlik
ten sonra tekrar delme mecra haline gelerek 
Alemdağı şosesine çıkarak Bulgurlu.ya gelir; 
Ahmed Paşa Korusundan, civardaki tarla ve 
bağlardan geçerek Başmaslak denilen ufak. bir 
su toplama yerine varır. Bu maslağa diğer iki 
kaynaktan gelen sular da akar. Bunlardan bi
ri Yalnızservi denilen yere bir kilometre kadar 
bir mesafede bulunan ve eski su kayıtlarında 
Apos.tolun Çiftliği diye adı geçen bir çiftlik 
arazisinden gelir. Üsküdarda Doğancılarda 
Dördüncü Sultan Mehmed'in Sadaret Kayma
kamlarından Süleyman Paşanın cami ve çeş
mesinin katma suyu ile, civar tarla ve kireç 
ocakları denilen yerlerden gelen katmal~rla 
suyu artan bu yolda Başmaslağa katılır. Baş
maslağa gelen üçüncü kaynağın suları da Üm
raİıiyede Tevhid Efendi 13ağındaki Meşeli Mas
lak katması ile buraya yakın tarlalardan ge
len katmalardan bollanınış bir halde Başmas
lağa dökülür. Başmaslakda toplanan bu üç su 
yolu buradan tek bir yol halinde Üsküdara 

ESKi YAG KAPANI SOKAÖİ 

doğru ilerlemeğe başlar, ve bu gidişinde ya
kınlardaki tarlalardan kendine katılan katma 
sulaFla Toyğar ve Lib§.de sularını da aldıkdan 
sonra, tekrar büyükce bir toplama mahalline, 
maslağa gelir, bu maslaktan çıkan su yolu 
Yazıcı Tarlasından ve Yaverin Bağı diye ad· 
landırılan yerlerden de katma sular alarak 
Küçükçamlıcaya varır, buradan Kozlubağa 

doğru yönelir; Ahmed Celaleddin Paşa ve 
Rauf Paşanın arazisinden geçerken Üsküdar
da Malatyalı İsmail Ağa camiinin çeşmesi için 
katılan bir katma suyu da alarak Valdebağına 
gelir. 

Burada yola, Saatci Tarlası denilen yer
den, Ahmetliye Camii ile külliyesinin suyu da 
katılır. Böylece su yolu Nuhkuyusuna iner, ve 
delme mecra halini_ alarak, Atikvalide semti
nin, yukarı tarafları olan, Kasımağa Mahalle
sine doğru ilerleyerek Eski Valide Camii ile 
müştemilatına su dağıtmak üzere büyükce bir 
maslağa dökülür. Bu maslaktan bir su yolu· da 
ayrılarak Tunusbağından Doğancılara doğr:u 

giderek Üsküdar içindeki hayrat çeşmelere su 
verir. 

Eski Valide Su yolundan caıni ile beraber 
darüşşifa (bugünkü ceza evi) İmaret, oku.İ, 
darülhadis, hamam, han ve camiin şadı~am 
su alıyordu. Eski Valide Camiinin şadırvanı, 
su şebekesinin üzerinde zarif bir su dağıtma 

tesisidir. İstanbul cihetinde olduğu gibi, üs
küdarda da büyük camilerin avluları.na devir
lerinin mimari tarz ve uslublarına uygun şa
dırvanlar yapılmıştır. Eski fotoğraflarından 

da anlaşıldığına göre' vaktile Eski Valide Ca
miinin son cemaat yerinin önünde de, üstü 
tek ve yaygın kubbeli onaltı tahta sütunun 
tuttuğu geniş saçaklı ve gösterişli bir şadır
van varmış. Bir fırtına esnasında, cami avlu
suna gölge salan bir çınardan kopan büyük 
bir dal bu güzel şadırvanın üzerine yıkılarak 
harap etmiştir. Sonradan aslına uygun bir 
tarzda şadırvanın havuzu onarılmıştlr. 

Saadi Nazını NİRVEN 

ESKİ YAĞKAPANI CAM.ti - (B.: İbra
himpaşa Camii) . 

ESKİ YAĞKA.PANI SOKAĞI - Galata
nın Yenicami Mahallesi yollarından; deniz kı

yısı boyunda bir aralık sokakdır, sahH ile Ma-
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karacılar Caddesi ve Arabkayyum Sokağı ara
sında uzanır (1934 Belediye Ş.R. Pafta 15/ 
129); adı sokakdır, aslında deniz kıyısında mey
danımsı bir açıklıkdır; bina olarak kapusu 
Eski Balıkpazarı Sokağmda olan Güzel İzmir 
Hanı görülür; 1 deniz levazımatı mağazası, 1 
elektrik atöliyesi, 1 torna - freze atöeliyesi, 1 
örtü ve branda bezi mağazası, 2 nakliyat an
barı; 1 petrol satış yeri (B.P.), 1 petrol depo
su (B.P.), deniz kenarında da: «İstanbul Ma
vunacılar Kooperatifi Bekci Mahalli» diye ya
zılı bir. levha taşıyan bir yer ile pek çok ma
vuna görülür (Nisan 1967). 

Hakkı GOKTÜRK 

ESKİ YENİ CADDESİ - Eyyubda Gü
müşsuyu ve İslambey mahalleleri arasında sı
nır yoldur; bir uzun ana yolun bir parçasının 
adıdır, aynı yolun Yusufmuhlispaşa Caddesi 
ve İslambey Caddesi isimlerini taşıyan parça
lan arasındadır; Dipcık Sokağı, Eyyub Ha- · 
marn çıkmazı, Balıkcı Bakkal Sokağı, Tahtıı

minare Caddesi ile kavuşaklan vardır (1934 
Belediye Ş.R. Pafta 9/118 ve 119). İki araba 
geçecek genişlikde paket taşı döşeli bir yol
dur; ikişer i.içer katlı ahşab ve beton evler ara
sından geçer bir çarşı boyudur: 3 şekerci, l 
kırtasiyeci - oyuncakcı, 1 kasab, 3 bakkal, 2 
terzi, 3 berber, 1 ekmek fırını, 1 kaymakcı, 2 
tuhafiye - kunduracı, 1 kahvehane, 1 lokanta, 
1 yorgancı,-2 manav, 2 kuru yemişci, 1 saatci, 
1 e!ektrikci, 1 eczahane, 1 sobacı, 1 radyocu, 
1 elbise temizleyici, 1 Sümerbank Yerli Mallar 
şubesi, 1 türbe (Abdülkadir Baba), 1 cami Ka
sımçavuş Camii) vardır; kapu numaraları 

1 - 31 ve !3 - 40 dır (Mayıs 1967). 

Hakkı GÖKTÜRK 

ESKİ YENİ DERE SOKAÖI - Eyyubda 
Gümüşsuyu Mahallesi sokaklarından, İslam
bey Caddesi ile Bülbülyuvası Sokağı arasın

dadır. 1934 Belediye Ş. R. Pafta 9/118). Cad
de tarafından gelindiğine göre sağ taraf da Ka
sımça vuş Camiinin çukurda kalan avlusu var
dır.. 45 - 50 adım kadar dere yatağı üzerinden 
geçer; dere bu sokakdan sonra yer altından 
akıp gider (B.: Bülbülderesi; Bülbülderesi So
kağı, cild 6, sayfa 3169 ve 3173) ; sağ kenarın

da Balıkcıbakkal Sokağındaki evlerin_ bağçele-

ri, sol kenarında da bir bostan vardır (Mayıs 
1967). 

Hakkı GôKTOı.tK 

ESKİYENİ IİAMMfi -- Eyyubda Eski
yeni semtinde Eskiyeni Caddesinde bir tek 
hamam idi. Hicri 1147 soıiUnda (M. 1735) tan
zim edilmiş hamam müstahdemleri sicil def
terinde üç nefer dellak, iki nefer natır ve bir 
külhana kayıdlı olup dellak ve natırların hep
si Eyyubludur. ve şu adamlardır: dellak ihti
yar Ali bin Abdullah, kara sakallı İbrahim bin 
Ali, sarı sakallı Eyyub bin Halil, natır kara 
sakallı Ali bin Mehmed, karasakallı Ahmed 
bin }.fehmed, külhancı ermeni Ayvaz. Defter
de Hammal adı altında hamam külhanında ba
rınır 5 nefer de külhanbeyi kayıdlıdır. 

Bu hamamın ·ne- zaman kapandığı tesbit 
edemedik, halen yerinde «Mete Sineması» adı 
ile bir sinema bulunmaktadır. 

ESKİYUSUF BA:ÖÇESİ - On yedinci 
yüzyıl ortasında Halic yalısında Karaağaçda 

meşhur bir bağçedir. Evliya Çelebi sadece adı 
kayıdlı olan hu bağçenin 1792 - 1815 arasında 
tanzim edilmiş dört bostancıbaşı defterinde 
emlaki .hlimayundan Yusufefendi Bağçesi di
ye gösterilen yer olduğu muhakkakdır · (B. : 
Karaağaç). 

ESKİ ZAMAN SOKAÖI - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Eminönü Kazasının Kü
çükpazar Nahiyesinin Yavuzsinan Mahallesi 
sokaklarından; son yıllarda istimlak edilerek 
ana caddeye katılmışdır (1934 B.Ş.R. Pafta 
5/46). 

ESLAF SOKAĞI - 1934 Belediye Şehir 
Rehberine göre Fatih İlçesi merkez nahiyesi
nin Kırkçeşme Mahallesi yollarından; Nefer 
Sokağı ile Mustafa Kemal Caddesi arasında 

olup ağırşak Sokağı ile dört ağzı yaparak ke
sişir (1934 B.Ş.R. Pafta 6/64). Atatürk Bul
varı, Bozdoğan Su Kemeri ve İtfaiye Caddesi 
ile çevrilmiş adacıkda bulunan bu sokak, et
rafındaki sokaklarla beraber istimlak edilerek 
şehir haritasından silinmiş ve meydanlığa ka-
tılmışdır ( Aralık 1964) . . 

Haklo. GOKTORK 

ESLİHAİ ATİKA MÜZESİ ~ (B.: Silah
lar Müzesi). 
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ESMA (İspir Ağa Kızı) - Geçen asır 

başlarında yaşamış, Haliç boyunda Ayvansa
rayda bir yalıyı yıllarca bir Koltuk {Randevu 
evi - Genelev) olarak işletmiş çingene asıllı bir 
yosma; 1808 de bir saltanat darbesi ile ikti
dara gelmiş olan Sadırazam Alemdar Musta
fa Paşa, İstanbulda zorbalanı, , kabadayılara. 
ve çeşidli yollardaki uygunsuzlara karşı giriş
diği amansız mücadelede İspir Ağa Kızı Es
mayı da idam dtirmek ist€miş, bir gece Ay
vansaraydaki yalısını bastırmış , fakat Esma
yı bulduramamışdı. Yalıyı basan bostancılar; 
.eşyasını yağmadan sonra yalıyı yakmışlardı. 

R. E. Koçu bu kadının hayıtını sağlam ve 
zengin tarih bilgisi ile romanlaşdırmış, Tercü
man Gazetesinde «Çingene Sultan» adı ile ya
yınlamışdır. Yine· o devirde yaşamış ve baş 

döndüren bir maceranın kahramanı olıriuş 

'frabzonlu Gülalioğlu Mehmetli de - Çingene 
Sultan Esmanın ilk defa olarak aşk ile bağ
landığı bir delikanlı olarak almışdır (B.: Meh-

m€d, Gülalioğlu). Yalısı basılıp yakıldıkdan 
sonra adı ve izi kaybolan Çingene Sultanı da 
Yeııibağçede bir bostan kulübesine sığınmış 

falcı çingene karısı Gül'izat adı altında Yeni
çerilerin kanlı bir şehir muharebesi ile kaldı

rıldığı 1826 yılına kadar yaşatmışdır: 
R. E. Koçunun çok dikkatle işlenmiş \(Çin

gene Sultan»ından ilk satırları nakletmekle ye• 
tiniyoruz: 

«On dokuzuncu asrın başında Ayvıı.nsarayda 

Lonca çingenelerinden İspir Ağanın kızı Çakır Esma 
İstanbulun en lüks Yeniçeri umumhanesini sözde 
gizlice işleten bir geçkin fahişe idi; uzun boylu, le
vend yapılı, erkek elli ayaklı, otuz beş yaşinda oldu
ğu halde yüz glizelliğini ve taravetini öylesine mu
hafaza etmişti ki en çok yirmi yaşında görünürdü. 

Çakır Esmarun mahud evi, Ayvansarayda kala• 
fat yeri . yanında, denizle dudak dudağa ve altında üç 
göz kayıkhanesi bulunan bir yalıydı. Uzun zaman, 
danberi tamir edilmediği için dışarıdan harapça gö
rünen bu yalının içi bir vezir ikametgahı zannedile
~ek kadar mükellef döşenmişti. · Şu fark ile ki harem 

İspirağakızı Esma 
(Sab:ha Bozcalı'nın Kompozisyonu) 
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ile selamlık birleşmiş, horoz yüzü bile görmiyen ca
riyelerin yerini aşift~ler almış, mutfağı da içki sof
raları donatırdı; küçük bir işaretle de meşhur Lon
ca, çingene mahallesi en seçme saz takımlarını, en 
işvebaz çengi kızları ile en civelek köçek oğlanlarını 
gönderirdi. Arkasını kale duvarına dayamış, yalının 
ocaklı dilaver misafirleri denizden kayıkla gelir gi. 
derlerdi. Yalının altındaki üç göz kayıkhanede de 
ikişer oturak üç, dört yağlı piyade daima emre ama,. 
de idi. 

«İspir Ağa kızı, abıhayat içmiş bir esmer güze. 
1i idi; her gün sultan ihtişamı ile süslenir ve yalı
sında, kızlarını, uşaklarını ve hatta biizft ve pala 
sıl.hibl misafirlerini bile titreten bir dişi kaplan 
vahşeti ile salınır, dolaşırdı. 

«İçinde zevkli safa ve iyşü nılşun selsebil olup 
çağladığı bu yalıyı dışardan görenler, stiklln içinde 
ibadetle meşgul bir münzevinin harap çilehanesi 
zam~.ederdi. Geceleri de ağır kalın perdeleri indiri
lir, dışarıya bir damlacık ışık sızmazdı. Saray-bur
nundan Halicin bitiminde Bahariyeye, Bahariye kar
şısmda . Karaağaçt~ yukarı Boğazda Rumelikavağt 
Hisarından Haydarpaşa.ya kadar İstanbul sahille
rindeki bütün binaların teker teker sahiplerinin 
isimleriyle kaydedildiği resmi Bostancıbası defterin
de bile bu bina «İspir Ağa· kızı Esma H~nımın Ya
l ısrn diye kayıtlı idi. 

«Gençliği zehir gibi yeniçe~ilerin, demirden put 
gibi kalyoncuların kolları arasında geçmiş Esma, 
yaşı yirmi beşini atlayınca kendi ağusunda yeni yeni 
serpilmiş, bıyıkları duman halinde yeni terlemiş 

körpe o~lan sarmaya düşmüştü. İstanbul çarşüarı, 
pazarları · rengarenk pitoresk esnaf kıyafetleri için
de türlü alım çalımlı, püskül püskül kAküllü, kütür 
kütür topuklu bıçkın kırması şehbaz mürahiklerle 
doluydu,• fakat bunların Ayvansaraydaki İspir kızı 
yalısına düşürülmesi çok zor, ve hatta imkansızdı; 
olsa olsa Esmanın beslediği şehir haydutları tara
fından cebren ve kahren kaldırılıp getirilebilirlerdi 
ki onu da çingene sultan istemiyordu. Hem yalısını, 
hem kendisini halk diline düşürür, halk. gazap ve ki
nine hedef yapardı.· Otuz beşlik fahişenir, sine bül
bülleri hamamlarda yeni soyunmuş dellak şakirt
leri ile genç irisi kayıkçılar, salapuryacılar, kalafat. 
ameleleri, yalın yüzlü hammallar, köçek oğlanlar olu
yordu ... » !~f~~; -~-;;Çf-'" ·. __ ,.._,,.__ . 

ESMA (Kanbur) - İkinci Abdulh_amid 
devrinde meşhur na,zeninlerden; Haliç Feneri
nin üst tarafında Sena Yokuşundaki koltuk
lardan (Rai:ı"devu evi - Gizli Genelev) birini iş• 
le tirdi; bir ara sürgüne gönderilmişdir. Hayatı 
hakkında,__ başka bir kayde rastlanamadı. 

Bibl. : Ahm:ed Rasim, Fııhşi Atik. 

ESMA ÇEI{MEK .:..._ «Aslı arabca olan 
ism'in arabca cem'i, isimler» (Türk Liiga.tı). 

Eskiden batıl itikadlarla yapılan şu işe esına 

çekmek denilir: bir murad, yahud birinin sa
adet veya felaketini temini yolunda gece ab
dest alınır, tek başına bir odaya kapanılır, ha
yır veya şerre göre manalı bir isim, tes
bih ile sayılarak 2000 - 5000 - 10000 - 20000 
defa tekrarlanırdı. Tekrarlanan isim de Ce
nab-ı Hakkın sıfatlarından biri olurdu; mese
rn. birine yardım isteniyor ise «Ya Gafur», «Ya 
Rahim», « Ya Şefile» · isimlerinde:o. biri, bir 
ayıbın meydana çıkmaması isteniyor, iğfal 

edilmiş kızın· gebeliği gibi « Ya Settar» ismi, 
birinin felaketi isteniyor « Ya Kahhar>> adı 

binlerce sefer tekrarlanırdı. Esma çekenler ba
tıl itikadlarının tesiri altında bulundukları 

için, bazan aşın heyecan, bazen aşırı korku 
ile akıllarını bile oynatırlardı. Sihir yolwıda da 
islami edebiyata girmiş bazı cin ve peri isim
leri çekilirdi. Aşağıdaki beyit geçen asır başm
da yaşamış kalender şair Enderunlu Fazıl Be
yindir: 

O peri surete çarpılmadık adem yokdur 
Şeyh Efendi dahi teshir içün esma çekdi · 

ESMAHAN MEKTEBİ SOKAĞI - 1934 
Belediye Şehir Rehberine göre Haliç Feneri
nin Hamamı· Muhiddin Mahallesi sokakların
dan; Kalpakcı Çeşmesi Sokağı ile Yazıcı Ca
mii Sokağı arasında bir aralık sokakdır (1934 
B.Ş.R. Pafta 8/107). Kalpakcı Çeşmesi. Soka
ğı tarafından gelindiğine göre beton basamak
larla çıkılır bir merdivenli yoldur. Birer, katlı 
biri ahşab biri kagir iki ev vardır; öbür başı
nın sol köşesinde Yazıcı Camii (Katib Musli
hiddin Camii) bulunmaktadır. Sokağa adını 

veren mekteb halen mevcut olmayıp arsasına 
bir ev yapılmışdır; Hadikatül Cevamiin kaydı
na göre mekteb, Çatalcada kendi adına nisbet
le anılır bir camii bulunan Ali Paşanın hayır 
eseri idi ( Ocak 1968) . 

Hakkı GöKTÖRK 

ESMA İBRE!r HANIM - XVIII. · yüzyıl 

sonlarında yaşamış bir kadın hattat; saray 
başhasekisi Ahmed adında bir zatın kızı olub 
1194 - 1195 (M. 1780 - 1781) arasında İstan
bulda doğmuşdur; Topkapu Sarayı Müzesinde 
bir «Hilyei Şerif» levhası vardır ki bu levha
nın arkasına yazılmış uzun<:a bir not, bu san'at
kar kadının hayatı hakkında bilinen tek ka
yıddır; o satırların bu~nkü dile ~evrilmi~ su,-
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reti şudur: 
«1209 (M. 1794 -1795) senesinde tahmi

nen onbeş yaşında bulunan Esma İbret adında
ki bakire kızın yazı meşklerin Kaftancı Saliin 
Ağa o kızın yazı hocası olan Mahmud (Cela
leddin) in cüzdanında gördükden sonra kıza bu 
Hilyei Şerif'i yazdırtdı. Fakat (levha kendisi
ne getirildiği zaman böyle güzel bir yazıyı bir 
kadının yazmış olabileceğine inanmadı; meşk

lerini getirtib tedkik etti; yine itimad edemedi; 
Esma'nın evine gidenlerden gizli ve açık tah
kikatda da bulundukdan sonradır ki levhanın 
o kız tarafından yazılmış olduğuna kanaat ge
tirdi. Kızın yaşına göre böyle bir Hilye yazma
sı ibret alınacak şeydi; hocasından yazılarına. 
imza atma izni alırken o asıl adına İbret ismi 
de (mahlası) ilave edildi. Bu Hilye Salim Ağa 
vasıtası ile padişaha (Üçüncü Sultan Selime) 
ve Valide Sultana gönderildi, mukaabilinde kı
za 500 kuruş verildi, ve gümrükden (kesinti
siz) 40 akçe yevmiye bağlandı, ve Esma hocas·, 
olan Mahmud ile evlendirildi. Bu satırlar bu
raya, bu levhayı görüb de Esmanın yazısı ola
maz diye ilerde inkar edecek kimseier için kay
dedildi». 

Esma İbret Hanımın Ekrem Hakkı Ay
verdi koleksiyonunda bulunan bir yazısındaki 
imzası şudur: «Zazabül kitabe Esma binti Ah
med Serhasekiyam Hana sabikan». Yukarda 
bahsedilen Hilyei ~\:ırifdeki imzası da şudur: 

«Esma İbret min telazizül Mahmud elma.ruf 
be Celaleddin». 

Sanatkar kadının vefat tarihi bilinmiyor. 
Önce hocası sonra kocası olmuş hattat Mah
mud Celaleddinin Muradı Buharı Tekkesi hazi
resindeki kabri yanına defnedildiği söylenir, 
zamanımızda o tekkeden de, haziresinden de 
eser kalmamışdır. 

Bibl. : M. K. İnal, Son Hattatlar. 

ESMA SULTAN (Büyük) -- Üçüncü Sul
tan Ahmedin kızı, ·üçüncü Sultan Mustafanın 
anadan üvey, Birinci Sultan Abdülhamidin ana 
baba bir küçük kız kardeşi; hicri 1138 (M. 
1725 - 1726) de doğdu; anasının adı Rabia 
Şermi Sultandır; hicri 1171 (M. 1758) de 32-33 
yaşlarında iken Muhsinzade Mehmed Paşa ile 
evlendirilmişdi; çok kibar bir Osmanlı veziri 
olan ve Üçüncü Sultan Mustafa iki defa sadı
razamlık etmiş olan _bu zat çok mesud bir ha-

yat sürdü (B.: Mehmed Paşa, Muhsinzade) ; 
177 4 de zevcinin ölümü üzerine; Eyyubdaki 
yalısında yaşadı ve hicri 1202 (M. 1788) de 
62 - 63 yaşlarında vefat etti. Son yıllarını has
talıklarla geçirmişdi; namazı Eyyub Camiinde 
kılındı ve vasiyeti üzerine Eyyubda kocası 

l\ichmed Paşanın kabrinin yanına defnedildi. 
Çok tutamaklı ve çok zengin bir kadın 

olarak meşhurdu; üzerinde pek çok haslar, 
mukaataalar, gelirleri kendisine tahsis edilmiş 
miri emlak ve arazi vardı. Ölümünde devlet 
harb halinde, hazine sıkıntı içinde bulunuyor
du, Esma Sultanın servetinden hazineye pek 
çok fayda sağlanacağı umulur iken terekesin
de bir habbe nakdi çıkmaması büyük bir hay
retle karşılandı. Üzerindeki miri emlak ve ara
zi de kardeşi Birinci Sultan Abdülhamidin kız•
ları Esma Sultan (Küçük Esma Sultan) ile 
Amine Sultana verildi, Eyyubdaki yalısı ve 
Çamlıcadaki köşkü Küçük Esma Sultana inti• 
kal etti (B.: Esma Sultan, Küçük). 

Kendisinden bir sene önce vefat eden kardeşi 
Birinci Sultan Abdülhamid üzerinde büyük bir 
nufüza sahibdi; kahyası Çelebi Efendi, kapıı 

çuhadarı Said Ağa, masraf katibi müderris 
Osman Efendi ve adaml-arından tüccar Sakız
lı Dimitri sultanlarının nufu.zundan istifade 
ederek büyük servetlere sahih olmuşlar idi. Bil
hassa Dimitri Sakız Adası halkını kulu kölesi 
gibi kullanırdı. Sultanın mukaataalannın bü
yük kısmı Rumelide idi, bu adamların köylü
den para toplamak için yapdıklan amansız taz
yikler bir kaç defa isyanlara sebeb olmuşdu. 
Esma Sultan ölünce dördü de tevkif edildi; 
gayri meşru toplanmış servetleri musadere 
olundu, Sakızlı Dimitri idam olundu, diğerleri 
habsedildiler. 

ESMA SULTAN (Küçük) - Birincıi Sul
tan Abdülhamidin kızı, hicri 1192 (M. 1778) 
_de doğdu; Dördüncü Sultan Mustafa (doğumu 
1779, anası Ayşe Sineperver, bit rivayete göre 
de Nüketseza Sultan) ile İkinci Sultan Mah
mudufi (doğumu 1785, anası Nakşidil Sultan) 
üvey ablalarıdır; Esma Sultanın anasının adı

nı tesbit edemedij{; siyasi entrikalara karışmış, 
bilhassa hususi hayatında ve muhabbet oyun
larında türlü maceralara atılmış, hatta ayak 
takımından toy ve dilber delikanlılara karşı 

yaman bir sadist olarak tanınmışdır. 
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Hicd 1207 (M. 1792) de henüz 14 yaşında 
iken Kaptanıderya Küçük Hüseyin Paşa ile ev
kndirHdi; devrin hükümdarı Üçüncü Sultan 
Selimin aşırı derecede sevgi ve güvenini kazan
mış olan bu vezir ze~rdest pırpırı haytalan 
himayeden zevk alırdı, hatta kendi adına nis
bet1e «Hüseyin Paşa Çıplakları» diye anılan 
yalın ayaklı yarı çıplak gene kalyonculardan 
bir merasim kıt'ası teşkil etmişdi (B.: Hüseyin 
Paşa, Küçük; Çıplak, cild 7, sayfa 3924). Kü
çük Esma Sultanın pırpırı zeherdest delikan
hlara karşı düşkünlüğü için, kocasının yanın

da göre geldiği Kaptanpaşa Çıplaklarının tah
rikkar tesiri olmuşdur denilebilir; Hüseyin Pa
şadan hicri 1218 (M. 1803) de 25 yaşında dul 
kaldı. 

Üvey kardeşlerinden Şehzade Sultan Mus
tafaya karşı büyük bir sevgisi vardı; 1807 de 
Yukarı Boğaz kalelerinin muhafızları olan Ya
makların ayaklanması ile başlayan ihtilalde 
Esma Sultanın müşevvikler arasında bulundu
ğu tahmin edilebilir. Yukarı Boğaz Kalelerinin 
muhafızları olan ve yamak adı ile anılan Ka
ra.deniz yalısı uşaklarına o tarihde katılan iki 
bin kadar bıçkın delikanlıya karşı kayıdsız ka
lacak kadın değildi. Kabakcı Mustafa Çavuşun. 
başbuğluğunda başarılan o ihtilalde Dördüncü 
Sultan Mustafanın tahta çıkması üvey ablası 
Küçük Esma Sultana dilediği gibi yaşama im
kanını temin etti. Sevgili kardeşini tahdan in
dirip diğer kardeşi lkinci • Sultan Mahmudu 
padişah yapan Alemdar Mustafa Paşanın can 
düşmanfarından biri oldu. Diktatör sadırazam 
Alemdarın devrilmesi için çalışanların başında 
bulundu; Yeniçerilerle açıkca temas etti; bir 
gün karadan araba ile Eyyubdaki yalısına gi
derken Çardak İskelesi Kolluğuna yasakcıyı 
ısmarlam1ş ve aynı yoldan dönüşünde o yeniçe
ri zatibi ile bir çeyrek saat konuşmuşdu (B. : 
Çardak Kolluğu, cild 7, sayfa 3748). Vak'a 
Alemdarın casuslarının gözünden kaçmamışdı, 
bazı yeniçerilerle mektublaşdığı da tesbit edil
miş, padişahın nazarı çekilmiş, fakat İkinci 
Sultan Mahmud, ablasının bu siyasi faaliyet
lerine kayıdsız kalmışdı. Alemder Mustafa Pa
şanın felaketi ile sona eren Yeniçerilerin Babı
ali baskınından sora bir ara Küçük Esma Sul
tan günün kadını oldu·; yeniçerilerin saraya 
hücum ederek Dördüncü Sultan Mustafayı tek
rar tahta çıkarmalan ihtimalini ortadan kal-

dırmak için kardeşini bir gece sarayda idam 
ettirmiş, vak'a yeniçeriler arasında yayılınca: 
«Biz de Esma Sultanı padişah» yaparız diyen
ler olmuş ve hatta bu laflar eclaf kahvehane~ 
leri sohbetlerine karışmışdı. 

Çok serb€st ve muhakkak ki çok cazib bir 
kadındı, dolayısı ile çok güzel konuşurdu; Sul
tan Mustafanın ölümünden sonra İkinci Sul
tan Mahmudla çok yakın bir dostluk kurmaya 
muvaffak oldu; Sultan Mahmud, otuz seneyi 
aşan saltanatı boyunca üvey -ablasına sonsuz 
bir hürriyet bahşetti; Esma Sultanın halk ağ
zına düşen ve rezalet denilebilecek hareketleri-· 
ne bile göz yumuldu. 

Mevsimlere göre Divan folundaki Sara
yında, Çamlıcadaki köşkünde, Boğazda: Kuru
çeşmedeki ve Haliçde Eyyubdaki yalılarında 

otururdu. İsfanbulun en şık, en süslü kadını idi. 
mesire yerlerinde güzel güzel cariyeeri ile sık 
sık görünürdü; giyinişi, tuvaleti tstanbulun ki
bar muhitinde derhal moda olurdu. 

Beyoğlu ve Galata kaldırımlarından şıkır
dım rum oğlanlarını toplatır, Kuruşeçmedeki 

yalısına getirtir (B .. : Tırnakcı Yalısı), adamla
rı o güzel kötü delikanlıları soyarlar, şehve
tengiz köçek esvapları giydirerek sultanın hu
zurunda _oynatırlardı. 

Güzel ve aşifte cariyelerinden birini soka- -
ğa salar, talimli kız kaş, göz, gamze, mendil, 
şimsiye işmarları ile kayıkcı, manav, hamnıal, 
hamurkar güzeli ayak takımından bir şehbaz 
ve şehlevend oğlanı peşine takar, Eyyubdaki 
yalının bağçesine getirir, oğlan gaflet idip 
adımını içeriye atar atmaz sultanın adamları: 
«Irz ehli hatunun peşine düşer bre uygunsuz 
yaramaz» diyerek üstüne çullanır, kıyasıya 

döverlerdi; vücud yapısı müheykel, yüzü güzel 
ve eli ayağı düzgün ve zehir gibi acı kuvvete 
sahib erkek ihtişamın timsali o pırpırı gencin 
dayak sahnesini seyreden Esma Sultanın ayak
larına kapanarak af dilemesinden zevk du
yardı. 

Bir sadist olarak Küçük Esma Sultanı 

çok daha ağır, cinayetle suçlayan olmuşdur; 

1872 de New Yorkda basılmış ve «Kıbrıslı Meh
med Paşanın haremi Melek Hanım» imzasını 
taşıyan «Thirty Years in the Harem» (Harem
de otuz yıl) isimli İngilizce eserde: « .. Bir gün 
de köyde dolaşır iken gaayet yakışıklı ve iri 
yan e;enç bir köylü ç-örmüş, sarayına çi~ek v~ 
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meyva getirmesini söyletmiş, köylü saraya gir
dikden ve Sultanın bir kaç günlük eğlencesini 
temin ettikden sonra öldürülmüşdü .. » (H. Y. 
Şehsüvaroğlu tercemel!i). 

Eyyubdaki yalısı ve Çamlıcadaki köşkü 

İkinci Sultan Mahmud'un çok sevdiği ve sık 
sık geldiği yerlerdi ve geldiği zamanlar da 
uzunca bir müddet kalırdı; zevcelerinden Per
tevniyal Sultan şehzade Abdülazizi hicri 1245 
yılının 15 şaban gecesi (9 şubat 1830) Esma 
Sultanın Eyyubdaki yalısında doğurmuşdu; 
İkinci Sultan Mahmud da 18 rebiülahir 1255 
(M. 1 Temmuz 1839) bir pazartesi gecesi onun 
Çamlıcadaki köşkünde öldü; ve daha önce Es
ma Sultanın kendisine bahşettiği Divan Yolun
daki Sarayının yerinde yaptırdığı türbeye def
nedildi. 

Küçük Esma Sultan hicri 1264 (M. 1848) 
de 70 yaşında öldü; Birinci Sultan Abdülha
mid, Üçüncü Sultan Selim, Dördüncü Sultan 
Mustafa, İkinci Sultan Mahmud ve Sultan Ab
dillmecid devirlerini görmüşdü. Son yıllarda 

bile yüz yazmasını Birinci Sultan Abdülhamid, 
( allık, aklık, sürme ve rastığını) ihmal etme
miş, arabadan ve nedimesi cariyeleri ile mesi
relere gitmiş, yanındaki ateşli kızlar delikan
lılarla göz oynayışı yapmışlar, ve haşmetli yos
ma sultanlarının şöhret kanadı altında gizlen
mişlerdir, «Sultanım şu kalyoncu şehbazı, şu 

zabtiye neferi, şu mahallebici civanı size bakı
yor! .. » demişler, ve sultanlarından rindane bir 
tebessüm ile: «Hay çapkın hay!. .. » cevabını 

almışlardır. 

ESM.AsULTAN BAÖ-1 - Çamlıcada Kü
çük Esma Sultanın bağı (B.: Esma Sultan, Kü
çük) ; geçen asrın ilk yarısında o ha valinin en 
mamur köşelerinden biriydi; İkinci Sultan 
Mahmudun eiı sevdiği yerlerden biriydi; Esma 
Sultan haşmetli üvey kardeşini sık sık davet 
ederek mükellef içki sofraları kurdurur, dev
rin bütün şöhretli musikişinasları getirtilerek 
meclis, ayni zamanda bir musiki ve edebiyat 
ziyafeti olurdu. 

Esma Sultan Bağı şöhretini geçen asrın 

sonlarında da muhafaza etti. Halkın istifadesi
ne de açılırdı, ve o semtin mesirelerinden biri 
olarak bilinirdi. Üsküdarlı kalender halk şairi 
;Aşık Razi, ırgadlarından bir sırp delikanlısı 

şanında yazdığı bir manzumede bu bağdan 
bahsediyor (B.: Petroviç, Yuvan) 

Esma.sultan Bağında 
Gördüm körpe bir civan 

Sevilecek çağında 
Bir mürahik bağçıvan 

Çeşmi cellad üstünde 
Hançer misal ebruvan 

Pa bürehıne şehlevend 

Civelek servi revan 

Sordum şahın adını 
Dediler Sırplı Yuvan 

ESMASULTAN MEYDAN ÇEŞMESİ ""'.""' 
(B.: Esmasultan Namazgahı). 

ESMAsULTAN NAMAZGAlll VE ÇEŞ
MELERİ - Kadırga Meydanında, halen bu 
meydanda tanzim edilmiş çocuk bağçesi kena
rındadır; İstanbul şehri içinde zamanımıza ka
dar yapı taravetini muhafaza ederek gelmiş 

tek namazgah dır; altında iki yanında birer 
çeşme bulunduğu için, İstanbula aid hemen 
bütün eserlerde yanlış olarak «Esma.sultan 
Meydan Çeşmesi» diye kaydedilmiş; Hicri 1193 
(M. 1779) da Üçüncü Sultan Ahmedin kızı Bü
yük Esma Sultan tarafından kocası Muhsin
zade Mehıned Paşanın ruhunu şad etmek için 
yaptınlmışdır; yapıldığı tarih Esma Sulta
nın kardeşi Birinci Sultan Abdülhamid'in pa
dişahlığı zamanına rastlar. 
, Dört cebhesinin de eni boyu tahminen 
6X6 metre eb'adında küb (mük'ab) şeklind~ 

bir yapıdır, her tarafı mermer kaplıdır. Dört 
köşesinde keskin hatdan kaçınılmış, köşelere 

bir niş yapılmış, ve bu nişlerden şimal cebhesi 
uclarındaki ikisinin alt kısmına birer musluk
la gaayet zarif birer çanak, teknecik konmuş
dur. _ Namazgahın doğu-batı istikaametindeki 
iki cephesine de, tekneleri yapı kitlesinden taş
kın iki büyük çeşme yapılmışdır. Fevkaani na
mazgaha şimal cebhesi kenarına yerleştiril

miş 20 basamaklı pek zafir bir merdivenle çı

kılır. Bu merdiven ve binanın her tarafı mer
mer kaplıdır. Bütün tezyini motifleri o devre 
hakim olmuş barok üslubundadır. Çeşmeler 

kabartma mermer silmelerle çerçevelenmiş, 

silmelerin içinde dekoratif birer· kemer yapıl-
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mışdır, kemerlerin üzerinde de birer kitabe 
taşı vardır. 

Manzum kitabeler devrin şairlerinden 

Tevfik Efendinindir; çok güzel bir sülüs hat 
ile yazılmışdır, yazı da devrin ünlü hattatla
rından Mehmed Şevki Efendinin sanatkarın 

imzası doğu cebhesindeki çeşmenin kitabesin
dedir. Kitabelerin metinl~ri şudur; batı cebhe
sindeki kitabe : 

Güzidei binti Sultan Ahmed Esma nim sultanın 
Müdam efzun idüb ömrin kederden hıfz ide Mevla 

Bini idüb bu çeşmesarı fi sebilillah 
Ataşı ümmeti abı keremle eyledi irvi 

Heman su yerine simü zeri hare eyleyüb her su 
Gümüş suyu gibi 'bu mai safı eyledi icra 

Gelen abdest alub çıksın musallada d11a itsün 
İde ömrün füziin Abdülhamid Hanın heme Mevla 

İdüb virdi zebanı zevci Mubsinzade Paşayı 
Duayi hayrden anı feramuş itmedi aslaa 

Didi Tevfik ahın nuş idüb atşina tarihin 
<<Bu ziba çeşmeden iç Besmeleyle afiyet hada» 

1193 (1779) 
~ ~-~}1;lf~ ,-.. ·; > ~ ~t -~~~-~~--,,. ! 

Doğu cebhesindeki kitabe : 

Dürretül tacı kerem duhteri Sultan Ahmed 
Menbai cuyi ati ha.zreti Esma Sultan 

Yapdı bu çeşmei dilciiyi rizaenlillah 
Teşnegim ümemi eyledi yeksan reyyan 

İki cinibde iki çeşme olup iki cenah 
İtti kuş gibi bu hayr evci ka'bfile tayera.n 

Eyleyüb cümlei hayratını makbuli Hüda 
Katrei abı kadar ide sevabın ihsan 

Zevci merhum Veziriazamı Muhsinzade 
Ruhi pakin ide Hak naili ecrü gufran 

Didi itmamına Te,,fiki duagii tarih 
«Dilküşa kıldı bu nev çeşmeyi Esma Sultan» 

1193 

Abidevi namazgaha meydan çeşmesi denile
gelmesinin sebebi bu iki kitabenin çeşmeler 

için yazılmış olmasıdır, fakat birinci kitabenin 
dördüncü beytinde, çeşmelerin namazgahda 
ibadet edecek ve dua edecek kimselerin abdest 
almaları için yapıldığı açıkca ifade edilmişdir 
ki binanın bir namazgah olduğunun aydın de
lilidir. 

Erdem YÜCEL 
:...,_ ":"'---«' ••.. _, .. -- _;; --··,.. - •• ,- ..... • __ ,... ... ,.P-._---:,._ .• 

,,. ... ~;. 

ESMAsULTAN SARAYI - Kadırga Li
manında .Büyük Esma Sultanın sarayı; XVIII. 
yüzyıl ikinci yarısında İstanbulbulun büyük ah
şab binalanİıdan biriydi; hicri 1168 (M. 1755) 
büyük Hocapaşa Yangınında Babıali de yan-

Esmasultan Namazgahı ve Çeşmesi 
(Resim: Yaşar Ekinci) 
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mış, o sırada yalısında bulunan Esma Sultan, 
Babıali yapılıncaya kadar Paşakapusu olarak 
kullanılmak üzere bu sarayı bütün eşyası ile 
hükumet emrine vermişdi; vak'anüvis: «Sara-

. yi mezkur sadırazama mekan ve mahalli divan 
kılındı» diyor. Resmi yokdur, Kadırga Lima
nında yeri tesbit edilemedi (B.: Hocapaşa Yan
gınları). 

ESMA SULTAN SARAYI - Divan Yö
Junda Küçük Esma Sultanin Sarayı (B.: Es
ma Sultan, Küçük), geçen asrın en büyük ve 
muhteşem yapılarından biriydi, resmi ve pla
nı hakkında en küçük bir bilgi yokdur; sultan 
tarafından isteği üzerine kardeşi İkinci Sultan 
Mahmuda verilmiş, o da sarayın geniş bağçe
sinin cadde üzerindeki bir köşesine türbesini 
yaptırmış ve bağçeyi de türbe yanında bir ha
zire, küçük .mezarlık haline koymuşdu. , Saray 
da Sustan Abdülmecidin Bezmialem Sultan ta
rafından yıkdınlmış, yerine Darülmaarif adı 
ile büyük bir mekteb yapdırılmışdır ki zama
nımızda İstanbul Kız Lisesi olan binadır (B. : 
Bezmialem Validesulta~, cild 5, sayfa 2732; 
Darülmaarif, cild 8, sayfa 4249). 

:ESMA SULTAN YALISI -'(B.: Tırnak
cı Yalısı) 

ESIIA SULTAN Y ALiSi - Eski Halic 
yalılarının en muhteşemlerinden biri, Eyyub
,Ja Bostan iskelesi ile Bahariye arasında idi; 
önlü İngiliz ressamı Thoman Allom bu yalının 
divanhanesinin çok güzel bir resmini yapmış
dır (B.: Allom, Thomas, cild 2, sayfa729; re
sim için Divanhane, ci!d 9, sayfa 46ıl. 7). Sul
tan Abdülaziz hicri 1245 yılının 15 şaban ge
cesi (9 şubat 1830) bu yalıda doğrnuşdur. 

Miri emlakdan olan Esma Sultan yalısının 
yerinde ilk binayı İkinci Sultan Bayazıdın kızı 
Hançerli Sultan yapdırmışdı, ondan sonra bu 
yalı Osmanlı Hanedanında sultandan sultana 
intikal etti. Bir ara çüncü Ahmedin kızı Büyük 
Esma Sultana temlik edildi, onun ölümüp.de de 
Küçük Esma Sultana verildi; fakat yüz yıllar 
boyunda Hançerli Sultanın adı da unutulmadı;,, 
Boğazda da yalıları olan Esma · Sultanların'' ( 
isimleri ile anılır iken de. bazan JEsma Sulta• 
nın Hançerli Yalısı» denildi. Küçük Esma Sul
tanın ölümünde Hatice· Sultana intikal etmiş, 
fl,dını tesbit edemediğimiz son sahibesinin elin-

de iken yanmış, arsası satılarak yerine son za
manlarda bir lastik fabrikası yapılmışdır. 

Burllııaneddin OLKER 

ESMAYI ÜSTÜNE SIÇRATMAK 
Halk ağzı eski argo deyim: «Kendi söz veya 
hareketleri ile fenalığı davet etmek, taarruz 
ve tecavüze meydan vermek; kötü kişiyi, mü
tecavizi tahrik etmek» anlamında kullanılır. 

Misal: Bir kahvehanede geveze arkadaşını 

ikaz eder: - Çamur Salih geliyor.. aman ağ
zını açma, lafa karışma, farkında olmadan es
mayı üstüne sıçratırsın!. .. 

Aman küçükbeyim vekaarın ta.km 
O it güruhuna oturma yalan 
Hele keyf olub da lafa kanşub 
Esmayı üstüne sıçratma salon 
Perde birinane tecavüzlerle 
Zehir olur inan üç kadeh rakın 

(Aşık Razl) 

ESMER - «Dilimize arab dilindeki Sem
ra kelimesinden alınmışdır; karaya çalan renk, 
buğday renginde; esmerin asıl türkçesi Ko
n urdur, Kumral dediğimizin asıl doğrusu da 
Konur-Al'dır» (Ş,amseddin Sami, KaamO.si 
Türki). 

«Karayağız, Siyehçerde; Esmer Güzeli., 
Darbı meseller: Esmere al bağla, geç karşısı
na ağla * Beyazın· adı, esmerin tadı (yahud 
Ak'in adı, Karanın tadı)» (Hüs~yin Kazım, 

Büyük Türk Lı1gatı). 
Büyük şehir İstanbulun günlük toplum 

hayatında aşk ve alaka yollarında, nigar ya
hud mahbub eısmer güzelleri beyaz dilberler
den daima üstün tutulmuş, divan edebiyatın
da ve halk edebiyatında, bilhassa kalender 
meşreb şairlerin kalemleri ile esmer civanlar, 
ntahbublar «Esmer», <<Siyehçerde», «Kara», 
«Karayağız» sıfatları ile övülmüşlerdir · (B.: 
Siyehçerde; Kara; Karayağız). Buraya o şiir

lerden «Esmer» sıfatı kullanılmış bir kaç ör
nek alıyoruz : 

Bi:r esmere gönül verdim 
Firakiyle artte derdim 
Benim olur diye sevdim 
Şfthi levendim 
Ağlatma gel zülfü kemendim 

(Tanbfiri, Saba Şarkı) 

* 



ESMER (Ahmed Şükrü) 

Danldı,n mı gülüm bana 
Hiç bakınıyorsun 'bu yana 
Danldınsa bansalıın 

Kumru gibi k~klaşalım 
Esmerim, güzelim, tô.ti dillbn 
Ben yanıyorum, 'çok seviyorum 

(Kento) 

Arabacı Şumnulu Edhem 
Esmerin dilberi hurmadır hurma 
Ne de yakışıyor kamçı savurma 
Demir topuklan çalımla vurma 
Edhemim faytoncu güzeli bıçkın 
!)püp sev dediği kitabı aşkın 

(Bitli Tevfik) 

• 
Kayıkcı Mustafa 

Kaşın gözün naqı kadcU şimşidı 
Bir siyehçerde şah ejder Mustafa 
Akın adı vardır esmerin tadı 
Bin güzel içinde ender Mustafa 

(Nebil Kaptan) 
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güvendiği yakın dostlarından Mahmud Bey ta
rafından Mustafa Kemal Paşanın, dolayısı ile 
hükumetin sözcüsü olarak İstanbulda kurduğu 
Milliyet Gazetesinin yazı işleri müdürü oldu 
(1926-1936); bu arada İstanbulda · Mektebi 
Mülkiyeye (Siyasal Bilgiler Yüksek Okuluna) 
siyasi tarih muallimi oldu (1929), aynı dersi 
Harb Akademisi de Yüksek İktisad ve Ticaret 
Mektebinde de okuttu; Mektebi Mülkiye Anka
raya nakledilerek Siyasal Bilgiler Yüksek Oku
lu adını aldığında (1936) A. Ş. Esmere'de pro
fesör unvanı verildi ve o tarihde Ankaraya gi
dip yerleşen gazeteci hoca Ulus Gazetesinin dış 
politika muharriri oldu; 1938 de Cumhuriyet 
Halk Partisi adayları arasında İstanbul Mil
letvekili seçildi, Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne girdi, 1946 yılına kadar iki devre mebusluk 
yapdı. Ulusdaki yazılarına devam etti, Ankara 
Radyosunda haftalık dış politika konferansla
rı verdi ; 194 7 - 1949 arasında New York Ha
berler -Bürosu Müdürlüğü ile Amerikada bu
lundu, 1949-1950 arasında Basın, Yayın ve 
Turizm Umummüdürlüğü yapdı; 1950 de Si
yasal Bilgiler Okulu bir fakülte olunca kürsü
sünü muhafaza etti. Halen profesörlükden 
emekli, Ulus Gazetesindeki yazılarına devam 
etmektedir. 

. ESMER (Ahmed Şükrü) - Gazeteci, pro
fesör, siyaset adamı; t893 de Kıbrısda Lefko
şe'de doğdu; bu kasabanın · tanınmış tüccarla
rından ve kalem sahibi aydınlarından, «Sünfı.

hat» isimli haftalık bir gazetenin sahibi 
Mehmed Arif Efendinin oğludur, annesinin adı 
Fatma Hanımdır; Lefkoşe İngiliz Mektebinde 
ve Kıbrıs Lisesinde okudu (1912). Yüksek tah
silini ··· Amerikada Oolumbia Üniversitesinde 
yapdı, hukuk · fakültesini bitirdi ve devletler 
hukuku ile . siyasi tarihden doktora aldı (1920; 
New York'da Gazetecilik Okuluna da devam 
etti; bu mesleğe b'abasından görerek heves et
ınişdi, New Yorkda Sadayi Vatan adında haf
talık bir Gazete çıkardı ki Amerikada Türk 
dili ile çıkmış ilk gazetedir. Aınerikadaki ta.h. 
sili. Birinci Cihan Harbi yıllarına rastlar; 1921 
de Amerikadan İstanbula geldi, Galatasaray 
Sultanisine (Lisesine) İngilizce muallimi tayin 
edildi, aynı zamanda Vakit Gazetesinin yazı 

heyetine girdi; Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükumetinin kazandığı milli zaferden sonra 
Mudanyadaki Mütareke ve Lozandaki Sulh t 
Konferanslarına Türk gazetecisi olarak katıl

dı ; Lozan dönüşünde Aİnerikadan tanışdığı 
Ahmed Emin Yalmanla «Vatan» Gazetesini çı

kardı; sonra, Gazi Mustafa Kemal Paşanın en 

Şahsi seyahatlarla ve bilhassa Gezeteci -
Mebus olarak katıldığı ve Türkiyeyi temsil 

Ahmed Şükrü Esmer 
(Resim: Kemal Ze:ren) 
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eden heyetlerle pek çok yabancı memleketler 
dolaşmış, bütün Avrupayı ve Orta Doğuyu, 

Latin Amerikayı, Hindistanı, Pakistanı, Rus
yayı görmüşdür. Finlandiya Türklerinden Gü
zin (Orman) Hanımla evlidir; futbol maçı ve 
pehlivan güreşi seyrini ve otomobil kullanma
sını sever. «Siyasi Tarih» adında iki cildlik 
önemli bir eseri vardır, 1941 de yayınlanan bi
rinci cildi 1789 - 1919, ve 1953 de yayınlanan 
ikinci cildi de 1919 - 1939 yılları arasını ihtiva 
eder. 

ESMER (Raşid) - 1962 yılında aile na
musu yolunda 19 yaşında müntakim bir kaa
til; Rizenin Çayeli kazasının !ncesırt köyün
den olup babası ölmüş, annesi ile beraber 1s
tanbula gelerek Sağmacılar köyünde yerleş

mişler, ve Raşid İmam Hatib Okuluna girmiş
dir. 1960- 1961 yaz tatilinde köyüne gitmiş ve 
orada, eniştesinin erkek kardeşi olub gemi 
ateşciliği yapan evli ve dört çocuk sahibi 35 
yaşındaki Mustafa Azmanın· 55 yaşında bulu
nan anası Hatice Esmere cebren tecavüz etti
ğini öğrenmişdir. İstanbula döndüğünde okulu 
terketmiş ve bir tabanca tedarik ederek Mus
tafa Azmanın izi peşine düşmüşdür; bu takib. 
bir yıl sürmüş, nihayet 13 Mart 1962 günü ak
şamı Galatada Mumhane Caddesinde Fransız 

Geçidi önünde ı;-astladığı ateşci Mustafayı üç 
el ateş ederek cansız yere sermişdir; etrafını 

ESMERALDA ŞİLİ ôKtJt GEMİSİ 

silahı ile tehdid ederek kaçmak istemiş ise de 
bir bekci tarafından kovalanarak Necatibey 
Caddesinde yakalanmışdır. Cinayet akşam üze
ri saat 8 - 9 arasında, Galata sokak ve cadde
lerinin çok kalabalık olduğu bir sırada işlen
miş, emsalsiz dehşet uyandırmışdır. Vak'anm 
adli safhası tesbit. olunamadı. 

Bibl. : Hüüriyet Gazetesi. 

ESMERALDA ŞİLİ OKUL. GEMİSİ -
Güney Amerikanın Büyük Okyanos (Pasifik 
Okyanosu) yalısında Şili Cumhuriyetinin do
nanma okul gemisi; dört direkli, yelkenli ve 
motorlu, teknesi beyaz boyalı, dünyadaki okul 
gemilerinin en güzellerinden biri; 24 mayıs 

1967 sabahı Kaptan Deniz Albayı Hugo Ojar
sun'un kumandasında İstanbul limanına gele
rek Dolmabağçe önünde demirledi ve İstanbul
da dört gün misafir oldu; bir denizcisi bu gü
zel geminin gelişini şöyle tasvir ediyor: « .. - Li
mana girmek için sanki İstanbul un · en güzel 
saatini hesaplamışdı; 8.15 de bir liman .vapu_"'. 
runun yolcuları sancak gönderin de çırpınan 
o pek görülmedik mavi üstüne beyaz yıldızlı 

bayrağın hangi devlete aid olduğwıu konuşur, 
tartışır iken, direklere tırmananlar serenlere 
sıçramış, gene çevik kollar yelkenlerin sonun
cularını sarıyorlardı.. az sonra İstanbul Lima
nının bu güzel misafiri, bu deniz kızı, Dolma
bağçe önünde demir attı, bunca uzun yoldan 

Şişli Okul Gemisi Esmeralda 
(Resim: H. Kutay) 
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sonra, Boğazın ilk bahar mevsimine ermiş su
larında sereserpe uzanıp kaldı» (Oktay Sön
mez; Cumhuriyet. Gazetesi). 

4 direkli ve beyaz boyalı narin tekne 113 
metro boyundadır, 3673 tonlukdur; 20 parça 
yelkeninin toplamı 2870 metre karedir; hız 

yelken ile saatde 17,5 ve motor ile 20 mildir. 
İstanbula 275 kişi ile gelmişdir; bunun 142'si 
«Arturo Prat Deniz Akademisi»nin stajiyer de
niz subayı adayları, 133 kişi de geminin deniz 
subay ve neferleridir. 

Bu güzel gemi Şi.li Donanmasında aynı adı 
taşımış altıncı teknedir: 

Esmeralda I. Bir İspanyol harb kalyonu
dur; 1818 de Şili - İspanya harbinde Callao 
Körfezinde kıstırılıp zabtedilmiş ve aynı isimle 
Şili donanmasına katılmışdır. Zamanla kadro 
dışı edilmişdir. 

Esmeralda II. 1885 de İngilterede yaptı
r-ılmışdır, buharlı - yelkenli bir fırkateyndir; 
1879 da Şilinin Bolivya ve Peru ile girişdiği 

harbde batmış, süvarisi Arturo Prat, kahra
manca dövüşerek gemisinin . güvertesinde öl
müşdür, Şili Deniz Akademisi bu denizcinin 
adını taşır. · 

Esmeralda III. Bir hafif kurvazör; J a
ponyaya satılmış, Japon Donanmasında «Od
zunıi» adını almış, Rus - Japon Harbinde meş
hur Çuşima Deniz Muharebesine katılmışdır. 

Esmeralda IV. 1898 de yapılmış, zamanı
nın meşhur ağır kruvazörlerindendi, Şili Do
nanmasına 35 yıl hizmet etti, parçalanıp hur
dacılara satıldı. 

Esmeralda V. 1946 da Kanadada yaptırı
lan bir okul gemisi; 1954 de harb gemisi ola
rak asıl donanma kadrosuna alındı. 

Esmeralda VI. 1954 de İspanyadan satın 
alındı, o tarihden bu yana okul gemisi olarak 
kullanılmaktadır. 

Bibi. : Oktay Sönmez Kaptan, makaale, cumhu
riyet Gazetesi; Tamer Güvenç, Hayat Mecmuası. 

ESMERYAN - Geçen asrın ikinci yarı
sında İstanbulun meşhur göz doktorlarından 
bir ermeni; küçük adını tesbit edemedik. Ço
cukluk çağından beri gözlük kullana gelmiş 

bu satırların yazarına ilk gözlüğü bu ünlü dok
tor vermişdi (B.: Göne, Reşid Halid). Aşağı
daki ilan suretini Sabah Gazetesinden alıyo

ruz: «Meşhur göz doktoru Esmeryan Paris 
seyahatından dönll:'-üş olup hastaları Mektebi 

Sultanı (Galatasarayı Lisesi) karşısında ve 
Beyoğlu Caddesinde (İstiklal Caddesi) 204 
numaralı yerinde kabul etmektedir» (teşrini 
sani - kasım 1891) ; 

Reşid Halid GÖNC 

ESNAF -.. Arg'oda erkek çocuklar ve de
likanlılar peşinde dolaşır cinsi sapık erkek; 
Ferid Devellioğlu «Türk Argosu» isimli luga
tında bu kelimeye dört ayrı karşılık koymuş
dur: 1 - ahlaksız kadın; 2 - muhabbet del
lalı, mutavassıt erkek; 3 - me'bun; 4 - kah
ve kahve dolaşan kumar hırsızı. 

ESNAF, tSTANBUL ESNAFI - «Esnaf -
Vaktiyle muntazam sınıflara ayrılmış san'at
karlar, dükkancılar; Yorgancı Esnafı, Bakırcı 
Esnafı gibi. Esnaflık - Dükkanda işleyen ve• 
ya öte beri satanların işi. Esnaf Kethüdası -

· Her esnafın hükumetce işlerini gören ve ken
dilerinin kefalet ve sair işlerine bakan ve ver
gilerini toplayan adam. Esnaf Loncası - Doğ

rusu Loca, her esnafın ictima ve müzakeratı
na mahsus yer, kurdukları meclis» Şemseddin 
Sami, Kaamusu Türki. 

Eski toplum hayatımızda, geçim yolunu 
devlet kapusu dışında arayarak t~caret ve 
zanaat ile meşgul olmak, bir dükkan açmak, 
imalathane kurmak serbest değildi. «Gedik de
nilen bir sınırlamaya tabi idi ve her sınıf es-· 
naf ve san'at erbabı XVII yüzyıl sonralarına 
kadar «Tariki Fütüvvet» (Merdlik, Yiğitlik Ta
rikatı) yahut «Tariki Hirfet» (Esnaflık, Za
naat Tarikatı) denilen topluluklar. kurmuşlar, 
XVIII. yüzyıl başında da onların yerine «Es
naf Loncaları» kurµlmuştur. 

Ticaret ve zanaatı sınırlayan ve Ortaçağ
dan kalmış olan Gedik usfüünün kabaca tarifi 
şudur: Dükkan yahut imalathane, serbest iş 

yerinin sayısı dondurulmuştur. Mesela İstan
bul da 200 terlikçi . dükkanının bulunduğu 

XVII. yüzyıl ortasında ne bir yeni terlikçi dük
kanı açılabilir, ne de bu dükkanlardan biri ka
panabilirdi. Hatta dükkanlar hüviyet de değiş
tiremezdi. Yani Çenberlitaş'da bulunan bir ter
lıkçi dükkanı Çarşıkapı'ya nakledilemezdi. Böy
le bir nakil için __ devlet izni şart idL 

Her esnaf zümresinin _.«Tariki Fütüvvet», 
~<Tariki Hirret»lerini, daha sonra da Esnaf 
Loncalarını kuranlar o zümrenin gedik sahibi 
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ustaları idi. .. 

Bir Türk - Lonca kurabilmek için bir es
naf ve zanaat erbabı zümresinin gereği kadar 
kalabalık olması lazımdı. Müstakil bir Tarik -
Lonca kuramayan esnaf, iş - zanaat bakımın
dan en yakın kalabalık esnafa «Yamak Esnaf» 
olurlardı; mesela Kaltakçılar, Gedelikçiler 
(eğerlere, kaltaklara köseleden büyük ok ku
burları dikenler), Tekelciler (eğer altında hay
van sırtına örtülen pamuklu bez dikenler), Yu
larcılar, Kamçıcılar, Palancılar Saraç Esnafı
nın; Paşmakçılar, Kavaflar, Çizmeciler, Mest
çiler; Terlikçiler, Eskiciler de Pabuçcu Esnafı
nın yamakları idi. 

Bazı büyük işlerde de esnaf Tarik-Lon
cası patronlar tarafından kurulur, o patron
lar sayesinde yaşayan esnaf, aynı yolda müs
takil çalışan fukara esnaf onlara· yamak ol
muştu; mesela Natırlar ve Dellaklar Hamam
cıların; Kalafatçılar, Gemi Marangozları, Ur
gancılar, Yelkenciler, Ziftçiler, Katrancılar, 

Serenciler, Gemi Tulumbacılan, Pusulacılar, 

Gemi Saatçileri, Haritacılar; Dalgıçlar da Ka
radeniz Kaptanlarının; Pereme-Kayık Maran
gozları, Kayıkçılar, Mavunacılar da Akdeniz 
Kaptanlarının yamakları idi. 

Aynı Tarik-Loncaya bağlı yamak esnafın 
gedikleri ayrı idi. 

Eski esnaf teşkilatı ve esnaf ile zanaat 
erbabının islam akide ve terbiyesine göre ta
bi olmaya mecbur tutulduğu nizam, yukarda 
kaydettiğimiz Tariki Fütüvvet ismine nisbetle 
«Fütüvvetname» adı verilmiş eserlerde tesbit 
edilmişti. Fütüvvetnameler, toplum hayatı

mızda ilk islami esnaf nizamnameleri olduğu 
gibi, müslüman esnaf ve zanaat erbabının da 
bir ilmihal kitabı idi. 

· Fütüvvetnamelerde her hangi bir işin ve 
zanaatın önce kimin tarafından icra ve · Pey
gamberimizin zamanında ilk islam toplumu 
içinde işlerin va zanaatların eshabı kiramdan 
kimin tarafından işlendiği yazılmıştır. İşte es
habdan o kimseler memleketimizde Türk-müs
lüman esnaf tarafından kendilerine «Pir» ola
rak kabul edilmiştir. Peygamberimizin zama
nında bulunmayan işler ve zanaatlar erbabına 
muahhar devirlerin ünlü bir siması Pir olmuş
tur. İstanbul'da pek yakın zamanlara kadar 

'.ESNAF, isTANBUL ESNAFI 

müslüman Türklerin dükkanlarında, atölyele
rinde, dükkanın, atölyenin en şerefli yerinde 
beyit bir levha halinde mutlaka bulunurdu; 
mesela berber dükkanlarında: 

Her sabah besmeleyle açılır dükkimmız 

Hazreti Selman Pakdir pirimiz üstadımız 

hamamlarda da : 

Her sabah besmeleyle açılır hammamımız 

Hazreti Muhsin bin Osman pirimiz üstadımız 

levhaları okunurdu. 
Yine Fütüvvetnamelerde bütün peygam• 

berler de bir iş ve zanaat sahibi olarak göste
rilmiştir; onlar da esnafın ve zanaat erbabının 
islamdan önceki ilk piri bilinmiştir. 

Sönra, görülen ihtiyaçlar karşısında esnaf 
nizamını yeniden tesbit eden fermanlar çık
mışdır. 

Önce Fütüvvetname kayıtları, sonra es
naf nizamı fermanları ile İstanbul'da, dolayısı 
ile Türkiye'de «Tariki Fütüvvet-Tariki Hirfet»
lerde ve onların yerini alan Esnaf Loncaların
da her lonca mensubu sıkı ve zincirleme kefa
lete bağlanmıştı. 

Gedik sahibi ölünce, dükkan veya ima
lathane o işin başında bulunmak, çalışmak şar
tı ile evladına kalırdı. Evladı yok ise, veya ba
ba mesleğini terk etmiş ise o gedik mahlul sa
yılır; Tarik-Lonca tarafından kendi başına 

dükkan veya imalathane sahibi olmaya la.yık 

bir kalfaya devrolunurdu. Eski gedik sahibi
nin mirasçılarına, işi terketmiş evladına da 
dükka;nda veya imalathanede kalan malın, ala.t 
edevatın değer bedeli ile gediğe takdir edilen 
bir peştemallık bedeli ödenirdi. 

Her hangi bir esnafın veya zanaat ehlinin 
çırağı, gelenek ile tesbit edilmiş çıraklık müd
detini ( işin zanaatın güç, ağır olduğuna göre 
en çok üç yıl) doldurunca ve ustasının da işi 

öğrendiğini tasdik etmesi üzerine, Fütüvvetna.
melerin tesbit ettiği şekilde çırak oğlanın beli
ne merasim ile bir «Şed» (Peştemal) bağlanır

dı ve çırak aynı dükkanda, atölyede kalfa 
olurdu. 

Kalfanın ustalığa çıkması, o işte, zanaat
da bir gedik mahlulunun bulunmasına bağlı 

idi. Bunu ekseriya kalfanın kendisi arar; işi 

veya zanaatı terkedecek bir usta ile anlaşır; 
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«Peştemallık-Peştemaliye» denilen bir bedel 
karşılığı gedik'i satın alır idi. Parası çıkışmaz 
ise Tarik-Loncanın yardım sandığından «Kar
zı Hasen» ile, faizsiz borç para alırdı. Önemle 
tekrar edelim; gedik arayan kalfanın ustalığa 
layık olduğu önceden mensup olduğu Tarik -
Lonca tarafından kabul edilmiş olması gerekir 
idi. Bir kalfa ustalığa yükselirken de beline 
yine bir «Şed» (Peştemal) kuşatılır, ve bu mü
nasebetle, çırak merasiminden çok daha par
lak bir tören yapılırdı ve bu törene «Çırak Çı
karma» denilirdi. 

Tariki Fütüvvet - Hirfetler zamanında, 
XVII. yüzyıl sonlarına kadar İstanbul'da, do
layısiyle Türkiye'de esnaf teşkilatı şu kimse
ler tarafından idare edilmiştir : 

ŞEYH - XVII. yüzyıl sonuna kadar Te
riki Fütüvvet-Hirletlerin reisi. Tariki kuran 
esnaf tarafından kaydı hayat şartı ile seçilir
di. Bu seçime o tarika bağlı · yamak esnaf ka
tılmazdı. Tariki kuran esnaf zümresinin nam
lı, yaşlı, faziletli bir siması olurdu. Esnaf şeyh
leri dini tarikat -şeyhleri ile karıştırmamalıdır. 
Şeyhin sözü, o tariki kuran esnaf zümresi ile 
tarika bağlı yamak esnaf üzerinde kesin bir 
kuvvetde idi. Tariki Fütüvvet- Hirfetler yeri
ne Loncalar kurulunca, Loncada şeyhlerin ye
rini aynı vasıflar aranılarak seçilen «Lonca 
Ustası» aldı. Evliya Çelebi XVII. yüzyıl orta
sında İstanbul'da 105 nefer esnaf şeyhinin bu
lunduğunu kaydediyor. 

İstanbul Kadılığının sicil defterindeki bir 
kayıt da gösteriyor ki, yalnız Berber Esnafı· 
loncanın reisi için Şeyh unvanı XVII. yüzyıl 

sonlarına kadar muhafaza edilmiştir. Lonca
larına ait bir mes'ele için şer'i mahkemeye baş 
vuran berber esnafı idarecileri şöyle sıralan

mışlardır: «Asitanei Aliyyede Berberan F.s
nafının kethüda vekili Seyyid Mehmed Usta ve 
Yiğitbaşıları Mehmed Sadık Usta ve Şeyhleri 
Abdullah Efendi ve Duacıları Seyyid Osman 
ve Çavuşları Salih ve ihtiyarlarından · İsmail 
ve ... » (H. 1210; M. 1795-1796). 

NAKİB - Tariki Fütüvvet - Hirfetlerin 
idare amiri; tariki; tariki teşkil eden esnaf 
zümresi ile ona yamak esnaf zümrelerinin bü
tün işlerini çeviren bir zat idi ve tariki kuran 
esnaf tarafından seçilirdi. Doğruluğu ile tanın-

mış kimse olması şarttı. Loncalar kurulunca 
Nakiblik kaldırıldı, vazifesi Kethüda'ya devre
dildi. 

Bazı kalabalıkça yamak esnafın ayrıca 
kendi Nakibleri olurdu; XVII. yüzyıl ortasın
da Evliya Çelebi İstanbul'da 300 nefer esnaf 
nakibi bulunduğunu kaydediyor ki 105 şeyhin 
yanında 300 nakib arasındaki büyük fark, ya
mak nakiblerinden gelir. 

DUACI - Esnafdan olması şart değildi. 
Salih bir kimse olarak seçilir ve kendisine ta
rik sandığından yıllık _ bir ücret ödenirdi. Bazı 
esnaf zümreleri duacılarını loncalar devrinde 
de muhafaza etmiştir. Berber esnafında çı

rakların peştemal kuşanması, kalfalık imtiha
nında, kalfa olacak çırak oğlan lonca odasın
da ve berber ustalarının huzurunda Duacı E
fendi'yi tıraş ederdi. 

ÇAVUŞ -- Esnaf tarikinde bir nevi inzi-
. 'bat zabiti idi; sorumlu, suçlu esnafı, Şeyhin 
riyasetinde Nakib ile esnaf ihtiyarlarının teş
kH ettiği tarik divanında sorguya · çekilmek ü
zere çavuşlar gidip çağırır ve alıp getirirler
di. Esnaf ve zanaat erbabı çavuşun davetine 
hemen uyarak gitmeye mecbur idi. Yamak e~-

- nafın çavuşları kendi zümreleri içinden seçı

lirdi. Evliya Çelebi esnaf çavuşlarının 415 ne
fer olduğunu kaydediyor. Aynı yüzyılın son
larında Çavuşların yerini Jiğitbaşı'lar aldı. 

KETHüDA (KAHYA) -'---- Eski esnaf teş
kilatında önceleri Tariki Fütüvvet-Hirf etler ve 
sonra Esnaf Loncaları. ile Hükumet arasında 
vasıta olan kimse; Esnaf Kethüdalığı, Kahya
lığı ve Tarikde-Loncada hükumeti temsil eden 
resmi bir memuriyet idi. Hükumet tarafından 
tayin ve azil edilirler; -önceleri Tarik, sonra da 
Lonca sandığından gündelik hesabı ile maaş 
alJ.1'.ardı. Tarikin-Loncanın zenginliğine denk 
olarak maaşları değişirdi. İşi de, sorumluluğu 
da ağır bir memuriyet idi. 

Esnaf Kethüdalarını kendi içlerinden biri 
olarak esnaf se~er, İstanbul Kadılığına arz e
der; kadılık tahkikatını yapar; seçilen zati 
kethüda.lığa layık görürse hükumetçe tayini 
yapılırdı. Bazan da bir esnaf kethUdalığına o 
·esnaf zümresinin dışından bir zati hükumet 
münasib görür ve tayin ederdi. Mesela XVII. 
yüzyılda büyük musikişinas Mustafa Itri Çele-
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bi, Esirciler Kethüda.lığına böyle tayin edilmiş
tir. (B.: Itri Çelebi, Mustafa) 

Hükumetçe esnafa yapılacak tenbihler, 
esnafdaıi istenecek yardımlar, narhlar, esnafa 
kethüda.lan vasıtası ile bildirilirdi. Esnafın hü
kumetten istekleri, bazı şikayetleri hükumete 
keza kethüda vasıtası ile arz olwıurdu. 

Bir esnaf kethüdasının ba§lıca vazifesi de 
kethüdası bulwıduğu esnaf zümresinin esnaf 
nizamına ve narha riayetini sağlamak ve -es
nafın haklı isteklerini, yerinde §ikayetlerini hü
kumete layık olduğu önemle duyurmak ve 
bunların tahakkukunu temin etmekti. Bu ba
kımdan bir esnaf kethüdasının hem esnaf ara
sında, hem hükumet nezdinde itibarlı, şerefli 

kişi olması lazımdı. Vazifesinin şerefini idrak 
etmeyen bir kethüda, uygunsuz esnafın türlü 
yollardan hile ve hırsızlıklarına rii§yet kar§ılı
ğı göz yumarak, sonu kendisi için çok tehlikeli 
de olsa büyük menfaatler sağlayabilirdi. Esna
fı murakabe, kontr(?l bahanesi ile esnafa zul
meden ve bu yoldan bazı menfaatler sağlayan, 
kethüdası bulunduğu esnaf zümresi arasına 
nifak, ikilik sokan kethüdalar da görülmii§
tür. 

İstanbul Kadılığı sicil defterlerinde aşağı
daki, kayıd bir kethüdanın tayin şekline örnek
dir: 

«Kalaycılar -Kethüdası Muslu bin Şaban 
Usta, Kalaycılar Yiğitbaşısı Ali bin· Mustafa 
ve kalaycı esnafı ihtiyarları meclisi şer'a (ka
dılığa)· geldi. Kethüdaları Muslu Ustanın 

kendi isteği ile kethüdalıktan çekildiğini arz 
ederek içlerinden Kenan bin Abdullahın ket
hüda.lığa layık olduğwıu beyan ile tayinini is
tediler; muvafık görüldü ve o da bu vazifeyi 
kabul ettiğinden tayini yapıldı.» (H. -1074,- M. 
1664) 

Bir kethüda değiştirilmesi için ferman: 
«İstanbul Kadılığına hüküm ki, 
«Düğmeci, kaytancı ve ibrişimci esnafı 

arzuhal vermişler, kethüdaları kendi işlerine 
tayin edilegelirken, bir esnaf zümresine baş
ka bir esnaf zümresinden kethüda tayini adet 
değilken Kolancılar Esnafından birisi bwılara 
kethüda tayin edilmiş. Haklidırlar, o kethüda
yı çıkarıp Düğmeci, Kaytancı ve ibrişimci es
nafına kendilerinden bir- kethüda tayin edil
sin.» (H. 1109, M. 1698) 

Esnaf Kethüdalığı 24 Nisan 1328 (7 Ma-

yıs 1912) tarihli bir talimatname ile kaldırıl

dı; fakat İttihad ve Terakki Fırkası (Partisi) 
siyasi mücadelelerinde ve bilhassa mebus se
çimlerinde esnaf servetinden ve esnaf kalaba
lığının oylarından istifade etmek için esnaf te
şekküllerinin başına «Katibi Mes'ul» unvanı ile 
birer kethüda, esnaf kahyası tayin etti. 

Esnaf Kethüdalıkları kesin olarak Cum
huriyet devrinde kaldırıldı. Fakat zamanımız
da iskelelerde sandalcı nöbetlerini, durak yer
lerinde taksi, otomobil nöbetlerini ve bazı faal 
işyerlerinde arkalıklı hammal nöbetlerini idare 
eder kimseler hala Kayıkçılar Kahyası, Taksi 
Kahyası, Hammallar Kahyası unv.!ı.nlarmı ta
şırlar. 

YİÔİTBAŞI - XVII. yüzyılın ikinci yarı
sında eski esnaf çavuşlarına verilmiş bir wı
vandır. Loncalar kurulduktan sonra loncada
ki mevkii, kethüda.dan sonra gelirdi. Yiğitba
şılar esnaf tarafından seçilirdi. 

ESNAF İHTİYARLARI - Tariki Fütüv
vet - Hirf etlerde Şeyh, Nakib, Kethüda ve Ça
vuşun; Esnaf Loncalarında da Kethüda ve Yi
ğitbaşıların iştiraki ne· kurulan idare heyetleri
nin azaları olup bir idare heyetinde kaç ihti
yar ustanın bulunduğunu tesbit edemedik. 
Mensub oldukları esnaf zümresi tarafından se
çilirlerdi ve daima işine, zanaatına yıllarca e
mek vermiş, namusu ile, doğruluğu ile seçkin 
bir mevki kazanmış kimselerden olurlardı. 

LONCA - Tariki Fütüvvet-Hirfetlerde 
esnaf zaviye ve dergahlarda toplanırlardı. Ta
rikin vakıf demirbaş eşyası ve esnaf sandığı 
da o dergahda, zaviyede bir odada muhafaza 
edilirdi. Çırağa peştemal kuşatma ve kalfayı 

usta yapma (çırak çıkarma) gibi merasim de 
oralarda yapılırdı. Yukarıda da kaydettiğimiz 
gibi Tariki Füttivvet-Hirfetler XVII. yüzyılın 

ikinci yarısına kadar sürmüştür. Onların ye
rine • XVII. yüzyıl başlarında Esnaf Loncaları
nın kurulmasının başlıca sebebi, esnaf zümre
leri içinde bulwıan ve büyük kalabalık teşkil 

eden gayri müslim esnaf ve zanaat erbabının 
durumudur. Bir esnaf zümresinin müslim ve 
gayri müslim bütün mensuplarım ilgilendiren 
meseleleri tam bir serbestlik içinde konuşabil
mek için buluşma, toplanma yerinin dini bir 
müessese olmaması lazım geliyordu. Loncalar, 
her esnaf zümresinin toplu olarak bulunduğu 
ve aynı zanaatı işler kişilerin çalıştığı bir çar
şı boyunda, bir han içinde açıldı ve idareleri-
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nin başına Şeyh ile Nakib yerine Kethüda ile 
Yiğitbaşı geçti. 

Esnaf Loncaları bir müddet sonra aynı 
kethüdanın reisliği altında müslüman ve gay
ri müslim loncalar olarak bölündü ve bu lon
calar kendilerine ayrı ayrı müslim ve gayrı 

müslim birer yiğitbaşı seçtiler. Şu ferman su
reti loncaların bu suretle ikiye ayrılmasının 
sebebini göstermiş olabilir: 

«İstanbul Kadısına hüküm ki, 
«İstanbul'daki zimmi (gayri müslim) ter

zi esnafı Divanı Hümayuna arzuhal verip ket
hüda.lan olan İsmail ile onun oğlu ve yiğitba
şıları olan Halilden şikayet etmişlerdir. Sizi 
küreğe attırırım tehdidi ile zimmi terzi esna
fından şeriat ve kanun dışı kuzu parası, bay
ram parası, ziyafet parası diye para alıp zulm 
ederlermiş. Bu zulümlerini gün günden arttı

rıp istenilen parayı vereıniyenleri falakaya ko
yup bazılarını değnek, bazılarını sille yumruk 
ile döverlermiş. Terziler kethüdası İsmail ile 
Yiğitbaşısı Halilin bu hallerden şiddetle men'i,_ 
hilafında hareketden sakınmaları.» (H. 1177, 
M. 1764). 

Esnafın yeni içtima yerine verilen Lonca 
adı İtalyanca hücre, oda anlamında Loggia 
kelimesinden alınmıştır; esnaf loncalarına, a
dının lugat manası ile «Esnaf Odaları» denile
bilir. 

Meşrutiyetin ilanında esnaf kethüdilıkla
rı kaldırılırken loncalar da kapatıldı. 

SANDIK - Her esnaf zümresinin bir 
yardımlaşma sandığı vardı. Tariklerde Şeyhin 
ve Nakibin, sonra Loncalarda Kethüda ile Yi
ğitbaşının nezaret ve sorumluluğu altında bu
lunurdu. Esnaf sandıklarının gelir kaynakları: 

Çırağın kalfalığa ve kalfanın ustalığa peş
temal kuşanma merasiminde kadim gelenek 
icabı ustalarının verdiği paralar; 

Cırak kalfa ve ustalardan keselerinin ta
ham~ülü 

1

derecesinde haftalık, yahut aylık ai
dat; 

Sandıktan yapılan ikrazların yüzde l'i fa
izleri (Tarikler devrinde faiz yoktur, bu küçü
cük faiz Loncalar devrinde konmuştur) ; 

Zengin esnafın vaslyetnamelerle sandığa 

bıraktığı paralar; . · . 
Varis bırakmadan ölen zengin esnafın yı

ne vasiyetname ile tarikine veya loncasına bı-
raktığı emlakin geliri; _ -

Hiç umulmayan bir yerden «Tayyarat» 
adı verilen bağışlar. 

Loncaların, bir gelenek olarak esnaf ta
rafından verilmiş, vakfedilmiş ve zaman ile 
büyük bir maddi kıymet almış demirbaş ba
kır takımları vardı. Bunlar, peştemal kuşan
ma törenlerinde verilen ziyafetlerde ve esna
fın toplu olarak yaptıkları kır gezintilerinde 
kullanılırdı. Halkın yaptığı düğünlere de bir
kaç günlüğüne kira ile verilirdi, bu da sandı
ğa bir gelir sağlardı. 

HANLAR, ÇARŞILAR - Aynı iş ile meş
gul zanaat ehli ve esnaf umumiyetle bir han 
içinde yahut bir çarşı boyunda, bir çarşının 
·bir bölümünde toplanmış olurdu. Mesela ls
tanbul'da Büyük Saraç Hanı (Saraçhane), Ke
tenciler Hanı, Fermeneciler Çarşısı, Dökmeci
ler Çarşısı, Mısır Çarşısı (Baharatçılar), Kürk
çü Hanı; Yağ Kapanı; Bal Kapanı, Örücüler 
Hanı, Sırmakeş Hanı ve daha bunlara benzer 
yüzlerce isim hatırlanabilir. 

Zanaat ehli ile esnafın be'kar uşaktan da 
bekar hanlarında, bekar odalarında bir .arada 
barınırlardı, bu hanlara, odalara da önceleri 
Tarik sonraları Lonca kefaleti ile alınırlardı. , . 

Bekar hanlarına ve odalarına da hazan o be
kar uşaklarının mensup oldukları zümreye gö
re isim verilir, Saraç Odaları, Pabuççu -Odala
rı, Debbağ (Tabak) Odaları, Kayıkçı Odaları, 

Yelkenci Odaları denilirdi. Şehir asayiş ve hu
zurunu bozacak hallere mani olacak. sıkı inzi
bat tedbirleri alınırdı (B.: Bekar, Bekar Uşa
ğı; .Bekar Uşağı Nizamı, cild 5, sayfa 2393; 
Dükkan, cild 9, sayfa 4807). · 

lstanbulwı Eski Müslüman Türk Esnafın
ca. makbul Ahlak - Eski teşkilatı içinde es
nafın dini tarikatlerle yakın münasebeti var
dı. Ustalar, kalfalar bir şeyh tarafından irşad 
edilir, onlar da çıraklarını· terbiye ederlerdi, 
bu tesir altında eski İstanbul esnafında doğ
ruluk ve kazanç hakkına kanaat iki büyük me
ziyet olarak yerleşmişti. Zanaat ehli imalatı

nı istenilen, aranılan evsafına uygun yapar, 
ticaret ehli de tartı ve ölçüde hilesiz, ve an
cak meşru karını alarak satardı. Yüz yıllar 

boyunca esnaf arasından bu ahlak prensiple
rine riayet. etmeyenler elbet ki çıknuşdır, o 
gibiler de her esnaf zümresinde evvela kendi 
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loncaları tarafından hükumete ihbar edilir, ta
kib olunur ve cezalandırılırdı. 

Ünlü Fransız coğrafya bilgini Elisee Rec
lus (1830 -1905) «Geographie Üniverselle = 
Cihan Coğrafyası» isimli büyük ve çok meş
hur eserinde şunları yazıyor: «Türkün fazi
letleri o kadar büyükdür ki hatta kendisine 
ihanet eder. Namuslu; sözüne sadık olduğun
dan borcunu ödeyebilmek için son derece çalı· 
şır. Hıristiyan tefeciler .. de bundan istifade e
derek ona ömrünün sonuna kadar esir edecek 
ikrazlarda bulunurlar. Türk hiçbir zaman al· 
datmaz, o kadar namuslu ve doğrudur ki aynı 
işi yapan dükkan komşuları rumlar, Suriyeli
ler, İranlılar ve Ermeniler Türklerin bu iç saf
lığı ile alay ederler, onlan acınacak bulurlar.» 

Büyük İtalyan ~dibi Edmondo de Amicis 
de (1846-1908; B.: Amicis, Edmondo de, cild 
2, sayfa 782) İstanbul seyahatnamesinde İs
tanbul esnafından bahsederken şunları yazı

yor: « .. Rum müşteriyi seslenip çağırır, eliy· 
le koluyla işaretler yaparak davet eder; Er
meni biraz daha temkinlidir; Yahudi, malını 

kulağa fısıldayarak arz eder; Türke gelince, 
sessiz; .müşterisini sadece bakışları ile çağırır. 

Bir Türke, söylediği fiat için, sakın biraz aşa
ğı olmaz mı diye pazarlığa girişmeyin, bunu 
kendisine hakaret sayar, ve: - Ben hırsız mı
yım ki önce sizden hakkım olmayan fahiş bir 
para isteyeyim ve sonra paU!,rlığa girişeyim! .. 
der ... ». 

Benim de f eyz aldığım Darlişşefaka me
zunlarından köprü mühendisi Edhem, ikmali 
tahsil için İngiltereye gitmişdi, onun naklet
tiğine göre Birmingham şehrinin ticaret oda
sında bir duvarda şu yazı asılıymış: «Hakiki 
Türklerle her hangi surette olursa olsun iste· 
diğiniz ticareti · yapabilirsiniz, fakat şarkın 
rumlan ile ermenilerinden kat'iyyen sakını

nız». 

Eski esnaf ahlakı üzerine bir iki misal 
verelim, aşağıdaki satırları İstanbul Kadılığı 
sicil defterlerinden alıyoruz: 

«Dokumacı esnafı Kethüdası ve Yiğitba

şısı ve ihtiyarlan mahkemeye gelerek Perdah -
cılar Hanındaki ipekci Nikoli veledi Mavridi'
nin bozuk bez dokutup sattığından şikayette 
bulunmuşlar, Nikoli mahkemeye celbolunup 
suçunu itiraf etmiş, bundan böyle evsafı bo
zuk bez dokutmayacağını taahhüdle · .dükka
nında öyle bez çıkarsa cezasına razı olduğunu 

söylemişdir, dokumacı esnafı da şikayetleri
ni şimdilik geri almışlardır». (1206, M. f792) 

«Kılıçcı esnafının Kethüdası ve Yiğitba

şısı ve sair ustaları mahkemeye gelerek kılıç

cı esnafından Hüseyin bin Hasanın sakız ağa
cından yapdığı kılıç kabzalannı siyaha boya• 
tarak abanoz kabzalı kılıç diye sattığını ve 
müşterileri aldattığını şikayet etmişler, Hüse
yinin suçu sabit görülmüş, kılıçcı esnaflığından 
ihraç edilmişdir. » ( 1138, M. 1726) . 

İşte esnafın bu gibi dikkati neticesidir ki 
hükumet hak ve vazifeleri arasında bulunan 
murakabeyi · her esnaf zümresinin kendisine 
terketmişdi. 

Bizim eski esnafımızda en büyuk ahlakı 
zaaf, sanat sırrı üstündeki kıskançlık olmuş

dur. El ile işlenen zanaatlarda uzun tecrübeler
le elde ettikleri ince, büyük hünerleri namlı us
talardan çoğu bir sanat sırrı olarak saklamış
dır, en sadık kalfasına, hatta öz oğluna bi-
le öğretmeden o sırn kendisiyle birlikde götü
ren ustalar vardır. Bu kötü huy en basit iş

lerde bile deprenmişdir, Ebüzziya Tevfik Bey 
anlatıyor; Derviş Ali adında bir terlikci usta
sı sokakda kimsesiz kalmış Riza adında zeki 
ve çok güzel bir çocuğu evine almış, oğlancık 
bekar hayatı süren Derviş Alinin uşağı ol
muş, hamisi terlikcilik sanatım öğretmeden 

işi onun çalışmasına bakarak öğrenmiş. Bir 
·gün Derviş Ali bir iş için evden ayrıldığında 
Riza onun yanın bırakdığı bir çift terliği us
tasının işinden farksız olarak dikip tamamla
mış ve takdir görine ümidi ile Derviş Ali'yi he
yecanla beklemiş. Terlikci gelmiş, terlikleri 
görmüş: 

- Bugün buraya kim geldi?.. diye sor-
muş. 

- Kimse gelmedi. 
- Bunları kim dikdi? 
- Ben! 
Bir kesilmiş terlik teki vermiş ve: 
- Al şu tığla iğneyi eline de gözümün 

önünde dik göreyim!.. Demiş. Oğlan sür'atle 
ve mükemmelen dikmeye başlayınca: 

- Peki, inandım, bırak!.. demiş. 

Ve ertesi sabah : 
- Ben bir şeyi istersem öğretirim, sen is

temediğim halde bu sanatı bakarak öğrendin, 
hatta usta olmuşsun, iki usta bir arada işle
mez!.. diyerek oğlancığı aldığı sokağa atmış. 
Bu Rıza da önce hamam külhanlarına düşüp 
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bir :Külhan Beyi olmuş, sonra da yaman bir 
kalpazan olarak Rodos Zındanına atılmışdır 
(B.: Külhan Beyleri; Riza, Külhanbeyi). 

Eski esnafda görülen en büyük meziyet
lerden biri, çırağın kalfasına, kalfanın ustası
na., ustanın da lonca ihtiyarlarına sonsuz ita
atıdır'. Zaten eski terbiye usillümüzde bir ~o
cuk mektebde ho?a ve bir dükkanda, imalat
hanede usta eline verilirken velisi · tarafından 
«Eti senin, kemiği benim» denilirdi. Çırak ço
cuğun içtimai mevkii ne kadar yüksek olursa 
olsun o mevki hoca ve usta önünde hiçe iner
di. Evliya Ç€lebinin naklettiği şu fıkra haki
kat olmasa da esnaf hayatımızda bir terbiye 
örneği olarak güzel misaldir; büyük muharrir 
şöylece anlatıyor: 

«Kuyumcular esnafına şöhret veren Bi
rinci Sultan Selim ile Kanuni Sultan· Süley
mandır, çünki bu iki padişah Trabzonda ku
yumculuk tahsil etmişlerdi. İstanbulda Unka
panının iç yüzünde Kostantin adında bir rum 
kuyumcu vardı ki Sultan Süleymanın ustasıy
dı. Bir gün Kostantin çırağı şehzadeye kızmış, 
sana bin değnek vuracağım diye yemin etmiş. 
şehzadenin anası Sultan Süleymanın suçunu 
affettirmek için Kostantine bin altın gönder
miş, usta da bu altınları alıp ondan (saç teli 
kadar) ince beşyüz tel çekdirmiş, ve Sultan 
Süleymanı falakaya yatırarak çıplak tabanla
rına bu tellerle iki defa vurmuş ve yemininden 
kurtulmuş .. ». 

İtaatsızlığı veya herhangi bir suçu görü
len çıraklar ustası tarafından · loncaya şika

yette bulunur, çırak oğlana loncada falaka da
yağı atılırdı. Suç ağırca olduğu zamanlar bu 
dayak da pek yaman olurdu. 

Esnafda bu itaat, esnaf çıraltlairının ve 
kalfalarının yeniçeri taslakcı olmalarından 

sonra bozulmuştur. 
Esnafın sekir verici içkiler kullanması da 

en büyük kusurlardan, esnaflığa asla yakışma
yan p.allerden bilinirdi; içki içen, beş vakit na
mazda ihmali görülen çırak ve kalfalar ten
bih ile uslanmazlarsa lonca :kararı ile işden 

derhal atılırlar idi. Esnafın arasında ayyaşlı
ğın yayılması da yeniçeri taslaklığı ile başla
mışdır. 

Yine o zaman sonradır ki esnaf çırakla
rı ve kalfaları arasında okur yazarların sayısı 
hemen hiçe inmişdir. Esnaf çıraklarının oku
tulması .. yeniçeri . . ocağ1iıın _ ka\g.ırıl~asından, 

1826 dan sonra İkinci Mahmud tarafından ele 
alınmışdır (B. : Sibyan Mektepleri; İlk Tahsil 
Mecburıyeti; Çırak Mektebı, cild 7, Sayfa 39.41) 

Osman Nuri ERGİN 

Peştnıai Kuşatma ve Çırak Çıkarma Me~ 
risimi - Tanzimatdan önceki esnaf hayatın
da bir zanaata, işe intisab eden çırak çocu
ğun, delikanlının, ozanaat, iş için kabul edil
miş çıraklık müddetini tamamlayarak kalfa
sının ve ustasının tensibi ile . aynı zanaata 
mensup bir heyet huzurunda mesleki bir im
tihanla, zamanımızın diploması yerine beline 
bir peştemal kuşatılırdı. Peştemal kuşanan çı
rak oğlan kalfa olur, o zanaatın, işin loncasın
da kayıtlı esnafından sayılır idi. 

Esnaflık Gedik usulü ile sınırlanmış ol~ 
duğuna göre, müstakil dükkan sahibi usta ol
ması bir dükkan gediğinin mahlille çıkmasına 
kalırdı (B.: Gedik). 

Bir kalfa, ya varis bırakmadan ölen us
tasının yerine, yahut aynı zanaat, iş üzerinde 
diğer bir ustanın ölümü üzerine, mensub ol
duğu lonca erkanınca ustalığa layık görülür
se ikinci defa olarak bir de ustalık peştemali 
kuşanırdı. Esnaf arasında bu ustalık peştema
lı kuşatma merasimine «Çırak Çıkarma» de
nilir.di. 

Çırak çıkarılan, yani dükkan sahibi olan 
kalfa da peştemal kuşanır iken, İslami akide 
ve geleneklere dayanan esnaflık ahlak ve ter
biyesinden bir imtihan verir, bu vesile ile bir 
nevi tarikat ayinine benzeyen merasim yapı

lırdı. 

Tanzimattan önceki devirde her müslü
man esnaf zümresinin, kadim hatıralara daya
narak dini bir tarikat ile yakın münasebetleri 
vardı. İslami esnaf teşkilatı, İslami akide ve 
geleneklere dayanan esnaflık ahlak ve terbi
yesinin esasları ve peşteınal kuşanma, çırak 

çikarma gibi merasim, bir nevi esnaf ilmihali· 
diyebileceğimiz kitaplarda tesbit edilmişdi ki;. 
evvelce kaydettik, o kitaplara «Fütüvvetna- · 
me» adı verilmiştir. Çırak çıkarma merasimin-. 
deki imtihan, işte bu Fütüvvetnamelerdeki ma· 
lilmat, bilgi üzerinden olurdu. 

Esnaf peştemalını hamam peştemalındart ·' 
ayırdetmek için, müteassıp, titiz yazarların·· 

elinden çıkmış eski metinlerde, esnafa kuşa· : 
tılan peştemal, aynı anlamda «Ş"ed>> kelimesi 
ile ifade edilmiştir. Fütüvvetnamelerde de buj 
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kelime kullanılmıştır. 

Evliya Çelebi, Fütüvvetnamelerin kaydı 
ile kendi müşahedelerini birleştirerek çırağa 

Peştemal, Ş·ad kuşanma merasimini şöylece 
cı.nlatıyor: 

«Evvela o esnaf zümresinin nakibi, şakir

din (çırak) sağ elini kendi sol eline alıp m~c
liste hazır olanların_ huzurundan geçirip sec
cadesinde oturan Pirin (şeyhin) önüne getirir 
ve: 

- Esselamü aleyküm ya ehlüşşcria!. .. » 
der. 

«Pir de: 
- Aleykümüsselam ya ehlüttarika vel 

marifet vel hakikat! ... » diyerek dört kapu se
lamlarını ifa ederler (Dört kapu: -Şeriat, Tari
kat, Marifet, Hakikat). 

«Sonra şakird besmele çekip geri geri gi
derek kapu yanına varır ve orada durur. Şa
kirdin sağ tarafında nakib ve sol tarafında 
çavuş olduğu halde tekrar ortaya gelirler ve 
şakird meclis huzurunda zanaatı, işi üzerine 
marifetini (yaptığı bir eseri) arz eder. Makbu
le geçerse meclisi teşkil edenler! ... 

- Bu zati posta müstahak gördük. Al
lah mübarek eyleye!» der. 

«Fatiha okunur. Allahü Ekber Allahü Ek
ber diyerek Peygamberimizin dört yari aşkına 
zikredilir. Kerbela Şehidleri ve Oniki İmam yad 
olunur. Nakib, yüzyetmiş tarikatın kurucula
rını teker teker yad ederek ruhlarını şad eder. 
Sonra Şakirdi ustasına teslim eder.» Ustası da 
artık manen evladı olan şakirdini tekrar -mey
dana getirerek kendi belindeki Şed'i _ (Peşte
malı) şakirdin beline bağlar. Sağ el sağ ele, 
iki baş parmakları dışarda kalmak üzere biat 
ve aht ederler (sadakat yemini verirler). Son
ra mecliste bulunanlardan biri «İiınelleziyne 
yübayiuneke ... » ayeti kerimesini tilavet edip 
Fatiha ile merasim bitmiş olur. Pir şakirdi ö
nüne alır ve şu nasihatta bulunur: 

- Ey oğul!... Evvela harama bakma, ya-
__ lan söyleme, haram yeme, haram giyme, ha
ram içme, ekmek tuz hakkına ihanet etme; ih
tiyarları hor görme, uluların önünden gitme, 
sabretmesini bil, tahammül etmesini bil; bir şey 
koymadığın yere el uzatma, emanete ihanet 
etme, kanaat sahibi ol!... diyerek bu sözleri-

-P.in kulağına küpe olması için ~akirdin kulağı-

nı çekerek ensesine bir tokat atar, ve: 
- Gaafil olma, gözünü aç, gün akşam

lıdır! ... » der. 

Yine Evliya Çelebi, kalfayı çırak çıkarma
da, dükkan sahibi usta yapmada bağlanan şed 
için, bunw1 ayrı bir tören olduğunu aydınlat
madan, belirtmeden şunları yazıyor: 

«Ustanın şakirdi (çırağı) beline bağladığı 
şedden gayri bir şed daha vardır. İpekten, 
kutnudan, sofdan bu ikinci şed şakirdin (ş!

kird kelimesi burada artık çırak değil, kalfa
dır) beline değil, sağ koltuğu altından ve sol 
omuzu üstünden geçirilerek hamaylı tarzında 
bağlanır. Bu şed bağlandığı zaman meclisde 
hazır bulunanlar: 

- Yürü Allah yardımcın olsun postun 
mübarek olup kazancın helal olsµn ! diye hayır 
dua ederler. 

«Ş!kird besmele çekerek kendi pirinin, 
nakibinin, çavuşunun ve kethüd!sının ve mec
lisde misafir olarak bulunan sair esnaf pirle
dnin ve esnaf amirlerinin ellerini öper, sonra 
arka arka yürüyüp kopudan edepte çıkar ve 
bu meclisde bulunanlar için bir ziyafet verir. 
Benim üstadlarımdan gördüğüm budur, Fü
tüvvetn!me de böyle yazar.» 

Evliyi Çelebinin ikinci şed Ubirinden şöy
le bir mana çıkarmak mümkündür. İlk sahne 
bir çırağın peştemal kuşanma merasimi ol
makla beraber, aynı tören kalfaya ustalık peş
temalı kuşatılmasında tekrar edilerek de, fa
kat kalfaya ikinci bir şed, peştemal da hamay
lı gibi bağlanmaktadır. 

Evliya Çelebinin kullandığı «Post» keli
mesi, dükkan, tezgah, iş anlamındadır. Bir 
kalfa usta olurken Fütüvvetname ile verdiği 
imtihanda sorular ve cevaplar muayyen -olup 
şunlardı: 

- Eşrefi mahlukat olan beni .Ademin ced
di Adem Safiyyullahdan Hatemülenbiya Efen
dimiz hazretlerine kadar peygamberler hangi 
sanatı işlediler? 

- Hazret-i · Adem ekinci ve çiftçi idi, Haz
reti Şit kazzaz ve hallaç idi, Hazreti Hud tüc
car idi, Hazreti İbrahim Halepte sütçü idi, 
Mekke-i Mükerremede K!be-i _ Muazzamayı ya• 
parken mimar oldu, Hazreti İsmail avcı idi, 
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Hazreti İshak çoban idi, Hazreti Yusuf zın
danda günlerini bilmek için saat yapardı, Zül
küfül Peygamber ekmekçi idi, Üzeyir Peygam
ber bahçıvan idi, Hazreti İşmuil tercüman, 
Hazreti İlyas çulha idi, Hazreti Davud zırh, 
Hazreti Süleyman hurma yaprağından zenbil 
yapardı, Ermiya Peygamber cerrahdı, Hazreti 
Daniyal falcı idi, Hazreti Lokman hekimdi, 
Hazreti Yunus balıkçı idi, Hazreti Musa çoban 
idi. Hazret-i İsa seyyahdı; Mefhari Mevcudat 
Efendimiz de mücahidi fi sebilillah idi. 

Sanat sahibi olmak için ne lazımdır? 

- Söz sahibi ve şed sahibi olmak lazım
dır ... 

- Söz kimden kaldı? 
- Efendimiz Muhammed Mustafa'dan 

kaldı ... 
- Şed kimden kaldı? 
- On kişiden kaldı: Hazreti Adem cen-

netten çıkınca melaikelerden utanıp edeb ye
rine incir yaprağı kuşandı, ikinci Hazreti İb
rahim Kabeyi yaparken şed kuşandı, üçüncü
sü Nuh Peygamberdir ki gemi yaparken ku
sandı dördüncüsü Efendimizdir ki Mirac ge-- . , 
cesi şed kuşandı, beşinciden onuncuya kadar 
Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, 
Hazreti Hamza, Hazreti Halid bin Velid, pey
gamberden mezun olup şed kuşandılar ... 

- Şedin manası nedir? 
- Şeytani nefis ile daim mücadele edip 

vesveseden kurtulmadır ... 
- Sanat karındaşlığı kimden kaldı? 

- Hazreti Ademden kaldı ki Cebrail A-
leyhisselam ile karındaş oldular. 

- Dört kapu selamı nedir? 
- Şeriat, Tarikat, Hakikat, Marifettir. 
- Marifet nedir? 
- Kendi nefsindeki eksikliği bilmektir. 
- Bunu bilm.iyenin kazandığı. para ne o-

lur? 
- Haram olur ... 

Evliya Çelebi kaydetmiyor. Fütüvvetname
lerde yazılıdır; çırak oğlan kalfalık imtihanın
da meclis huzuruna mutlaka yalın ayakla çı

kardı. Eşiği atlamadan yüksek _sesle şu kıt'ayı 
söylerdi: 

Eşiğimde komuşum 'ben cinü ·ser 
Ta viicudum ola safi hem çü zer 
Eşiğimde !hacetim budur benim 
Kim lalasın ben fakire bir nazer 

Sonra eşiği, önce sağ ayağını atarak at
lardı, ve: 

Seıamü aleyküm ey erenler 
Ki dünya varlığuu terk edenler. 

derdi. El öpmek üzere Pirin (Ş.:ıyhin) önüne 
vardığı zaman da şu kıt'ayı söylerdi: 

Şem'i tevf'ıki hidayetdir yüzün 
Sureti Hakdan işarettir yüzün 
Ehli tevhide beşarettir yüzün 
Haccü ihramü ziyarettir yüzün 

Bu merasim esnaflığın Tariki Fütüvvet
Hirf etler devrine aiddir. Hiç bir kayıd olma
makla beraber Loncalar devrinde terk edilmiş 
olduğunu zannediyoruz. 

Es~m Mesire Eğlenceleri - Çok eski 
bir gelenek olarak İstanbul Esnafının hemen 
her zümresi yılda bir defa bütün çırakları, 

kalfaları, ustaları, amirleri ve ihtiyarları ile 
toplu olarak, aralarında sureti mahsusada top
ladıkları para ile Haydarpaşa Çayın, Küçüksu 
Çayırı, Beykoz Çayırı, Büyükdere Çayırı, Flor
ya ve Kağıthane mesirelerine gider, çadırlar 

ve lonca malı vakıf mutfak ve sofra takımları 
götürerek bir iki gece orada kalırlar, gençler 
türlü oyunlar, yaşlılar arifane sohbet ile eğle
nirlerdi. Her esnaf zümresinin her yıl aynı me
sireye gitmesi de gelenek icabı idi; mesela Ter~ 
likçi esnafı daima Beykoz Çayırına on sene
de, bazan yirmi senede bir mesirede ıs -20 
gün kalırlar, zam.anımızın tabiri ile Çadırlı 

Kamp hayatı geçirirlerdi. 

Esnaf Nimmı - Yüzyıllar boyunca İstan
bul Esnafının tabi olduğu · nizamlar İstanbul 
Kadılığı tarafından tesbit edilmiş ve Esnaf 
Kethüdaları ile esnafa tebliğ edilmişdir; ve 
devir devir bu tenbihler tazelenir, esnafın ten
bihlere nizama riayet edip etmediği İstanbul , . 
Kadısı adına Ayak Naibi tarafından teftiş e-
dilmişdir. Esnaf nizamlarının birer suretleri 
de büyük şehrin diğer üç kadılığı olan Eyyub: 
Galata ve Üsküdar Kadıları tarafından kendı 
bölgelerindeki esnafa bildirilmiştir. Bu eski es
naf nizamnameleri için zamanımızın tabiri Be
lediye Zabıtası Talimatnamesi denilebilir. ör
nek olarak aşağıdaki satırları Hicri 1040 (M. 
1630 - 1631) ve Hicri 1091 (M. 1680) tarihli 
nizamnamelerden alıyoruz: 
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EKMEKÇİLER, ÇÖREKÇİLER - Ek
mekçinin ekmeği ve çörekçinin çöreği çiy, kara, 
ekşi ve noksan olmaya, olursa dirheminden 1 
akçe ceza alına ( o devrin parasına göre çok 
ağır bir cezadır) . Elekleri sık olup ekmek ke
pekli olmaya, olursa ekmekçiye muhkem si
yaset oluna. 

KASABLAR - Koyunu keçiden ve erke
ği dişiden ayırd edip satacaklardır. Koyunun 
semizi saklanıp arığı kesilmeyecekdir. Dükkan
larında her zaman et bulundurmaya mecbur
durlar. Bunlara riayet etmeyen kasabın hak
kından geline. 

AŞÇILAR - Yemekleri çiy ve tuzlu ol-. 
maya. Kaseleri temiz, kazanları kalaylı, ça
nakları yeni ve sırçalı, ve aşçının, yamağının, 
uşağının futaları yeni ve temiz ola. 

BÖREKÇİLER - Koyun eti kıyması 
kullanacaklar, böreğin soğanı çok, eti az, ve 
ekseri yeri boş olmayacakdır, ve iç yağı karış
dırılmayacakdır. 

LOKMACILAR - İşledikleri lokmanın 
hamuru çiy olmaya ve balı akideli ola. 

BAKKALLAR - Malın iyisini fenasını 

ayırd edip satacaklardır. Terazileri çok doğ
ru olacakdır, eksik tartıp satan bakkalın hak
kından geline. 

YOÖURTÇULAR - Sütleri gözlene, su 
katılmış sütten yoğurt yapılmaya .ve yoğur

da nişasta katılmaya. 
KAYMAKÇILAR - Kaymağa nişasta 

katmayacaklar. 
HELV AClLAR - Helvanın her çeşidin

de balın en iyisini kullanacaklardır. 
ŞERBETÇİLER - Şerbetlerin miski ve 

gülsuyu ve lezzeti yerinde olacak, karlı buzlu 
satılacaktır. 

TURŞUCULAR - Turşularını iyi ve ala 
sirke ile yapacaklardır, turşuda kepek ekşisi 

kullanılmayacakdır. 

TERZİLER - Dikişlerini sık dikecek, ve 
esvabı vaad ettikleri günde yetişdireceklerdir, 
ziyade iş alıp gününde yetiştirmeyen terziler 
ta.zir edilir (falakaya yatırılıp dayak atılır), 

bir kimsenin esvabını sakat diken terziye ke
za dayak atılır. 

AB4-CILAR - Abanın sıkım, iyisini sa
talar. 

GöMLEKÇİLER - Dikişlerini sağlam 
dikeler ve adet üzere gömleklerin yenleri bol 
ola. 

ESİRCİLER - Cariyeyi ve köieyi üzcr
lerindeki esvabla satarlar, esirleri süslü esvab
Ia gösterip satarken o esvabları soyup alamaz
lar, cariyelere aklık ve kızıllık sürülmeyecek
dir. 

ÇUHACILAR, KEMHACILAR, ATLAS
CILAR, BÜRÜNCÜKCÜLER - Çuhayı, kem
hayı, atlası, bürüncüğü tesbit edilmiş en ve 
boyda jşleyeceklerdir, ondan eksik dokumaya
caklardır. 

PABUÇÇULAR - Sağlam pabuç dike
ceklerdir, bir pabucu kaç akçeye satarlar ise 
pabucun miadı akçe başına iki gündür, bu tez 
sökülür ise pabuçcuya dayak atılır. 

ESKİCİLER - Yamaları sahtiyandan 
koyacaklardır, meşin yama olmaya, ve diki_. 
şi sık dikeceklerdir. 

MUMCULAR - İyi yağdan mum yapa-· 
caklardır, kokmuş bozuk yağdan mum yapıl
mayacakdır. 

HAMAMCILAR - Hamamlar çok temiz, 
suyu mutedil, hamamın içi sıcak olacakdır. 

Dellakler cüstü çalak ( eline ayağına çabuk, 
canlı, hareketli) olacak, usturaları keskin ola
cak, ziyade hizmet edip muhkem kese süreler; 
anın usturası ayn ola,' o usturayı başa sürme
yeler. Tasları kalaylı, peştemalları çok temiz 
ve sağlam: ola, Natırlar müşteriye pak futalar 
ve silecek vereler. 

BERBERLER_ - Üstleri temiz, elleri, a
yakları temiz, usturaları keskin, . peşkirleri, 
makremeleri temiz ola. 

BOYACILAR - Sabit boya kullanacak• 
lardır, boyadıklan şeyleri yol üstüne asmaya
caklardır .. 

DEBBAGLAR - Taşradan getirilmiş de
riyi ve kurban derilerini işleyemezler;· İstanbul 
salhanelerinde kesilen hayvanların derilerini iş
lerler. İşledikleri deriler.i iyi pişireler (pis ko·• 
kulu olmayacakdır) . 

KEÇECİLER - Keçeyi çiy pişirmeyeler. 
HALLAÇLAR - Muhkem pamuk atalar, 

50 dirhem pamuğu 1 akçeye. 
DEMİRCİLER, KAZANCILAR, KALAY

CILAR - İşlerini kalp işlemeyeler, işlerinde 
özür bulunmaya. 

KILIÇCILAR, BIÇAKCILAR - Firenk 
demirinden kılıç ve bıçak yapıp Şam demiri 
diye satmayalar, cinsi cinsine satalar. 

DÜLGERLER, MİMARLAR, DUVARCI
LAR - İşlerinin ];)aşına. gün doğaı~ken gelecek-
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ler ve gün batmadan işi bırakmayacaklardır. 

ODUNCULAR - Odunun boyu deve yü
kü olursa 4, katır yükü olursa 6 karış ola, ve 
yük, devenin ve katınn taşıyabileceği karar
da olacak, eksik olmayacakdır. 

Ve bütün esnaf narha mutlaka riayet ede
ceklerdir, etmeyenlerin hakkından gclin0, ta.
zir olunalar . . . 

Esnafın ta.ziri dayak; esnafın hakkından 

gelme hapis, zmdan; ve esnafa siyaset idam 
demekdir. Bazan dayakda, sopa başına 1 ak
çe alınır, dayak cezası nakdi cezaya çevrilirdi. 

Esnaf Teftişi ve Cezalan - Esnaf ahlak 
ve terbiyesine ne kadar dikkat edilse, devir 
devir ve her zaman için esnaf arasında narha 
riayet etmeyen, . eksik mal satan, terazisi, kan
tarı, arşını, ölçeği hileli bir takım adamlar çık
mışdır ve esnaf arasında rekabetler, kıskanç-

!ıklar, gönül alakaları ve daha türlü sebebler 
ile türlü uygunsuzluklar, çirkin, kirli, kanlı 

vak'alar olmuşdur. 
Tanzimatdan önceki devirde esnafın ahva

linin teftişi, İstanbulun idare amirleri Sadıra
zam, Yeniçeri Ağası, İhtisab Ağası, semt semt 
Kolluk Çorbacıları, esnafın kendi teşkilatı için
de esnaf Kethüdaları (Kahyaları) şer'i ve ad
li vazifeleriyle birlikde büyük şehrin belediye 
işlerine bakmak ile de görevli bulunan İstan
bul l{adısı, Eyyub Kadısı, Galata · Kadısı ve 
Üsküdar Kadısı, ve dört kadı efendinin bilhas
sa esnafı teftişe memur geniş yetkili vekilleri 
olan Ayak Naibleri tarafından yapılmışdır (B.: 
Sadırazam; İhtisab; Yeniçeri Ağası; Kolluk; 
Çorbacı, cild 7, sayfa 4098; Çardak Kolluğu 
cild 6, sayfa 37 48; İstanbul Kadısı; Eyyub Ka
dısı; Galata Kadısı; Üsküdar Kadısı; Ayak 
Naibi, cild 3, sayfa 1427). 

Esnafın mutlak şekilde riayete mecbur 

Kadı Teftişinde Hilekar Esnafa Dayak 
(Bir XVII. asır minyatüründe B: Camto~ eli ile) 
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oldukları narh defterleri İstanbul Kadılığınca 
tanzim edilir, ve Divan-ı Hümayunda padişah 
adına tasdik edildikten sonra tebliğ ve ilan o
lunurdu; bu defterlerde sadece eşya ve mal fi
atlarının tesbiti ile yetinilmez, esnafın riayete 
mecbur olduğu nizam da kaydedilirdi. 

Hilesi, hırsızlığı, yolsuzluğu ve sair uy
gunsuzluğu görülen, tutulan esnafa verilen ce
zalar yazılı bir nizama değil, geleneğe daya-· 
nırdı ve dayak ile. hapis cezaları idi. Bozuk, 
eksik, hileli tartı ve ölçü aletleri müsadere e
dilir, bozuk ve hileli mallar da müsadere olu
nurdu. Hapis cezaları esnafın yerinin,. dükka
mnın bulunduğu bölgenin şer'i · mahkemesince 
verilir, dayak cezaları da ekseriya ve bila mu
hakeme, hemen yerinde tatbik edilirdi, esna
fın servetine, yaşına bakılmaz, suçlu ve suç 
ortakları, usta, kalfa, çırak dükkanından çı

karılıp dükkan kapusu önünde, sokakda fa
lakaya yatırılırdı. Çıplak ayak tabanına vuru
lan sopa, değnek sayısı, suçun ağırlığına göre 
teftiş amirinin keyfi takdirine bağlıydı. 

~/ı::utlaka bir mahkemede verilen hapis ce
zalarının infaz yerleri, birkaç gün için kolluk 
bodrumları, mahkeme binası bodrumları, uzun
ca, uzun ve hatta bilahapisler için de Babaca.
fer Zındanı, İplikhane, Tersane Zındanı idi. 

Yeniçerilerin de esnaflık yapmay.a başla

dığı devirlerde, bir yeniçeriyi kendi zabitlerin
d€n başkası tedip edemeyeceğinden dolayı, hi
le, hırsız veya herhangi bir uygunsuzluk suçu 
ile yakalanan yeniçeri esnaf, eğer sadece· da
yak yemesi gerekiyorsa Ağakapusuna teslim 
edilir, dayak orada atılırdı; mahkemece hapse 
mahkum edilirse yine önce Ağakapusuna gön
derilir, Yeniçeri Ağası tarafından da bir Ye
niçeri Hapishanesi olarak kullanılan Rumeli 
Hisarı Zındaruna attırılırdı (B.: Babaca.fer Zın
danı, cild 4, sayfa 1734; İplikhane; Tersane 
Zındanı; Boğazkesen . Kalesi, cild 6, sayfa 
2910). 

Esnaf Loncası ve Kethüdası, kadimden 
beri devam edegelen usul ve nizama aykırı 

hareket eden, hilekarlığı, hırsızlığı huy edin
diği meslekdaşlarınca da , söylenen ve birkaç 
defa zabıtaca da yakalanan, dayak veya hapis 
cezalarına çarpdırılan esnafı bir müddet için 
zanaatdan veya ticaretden men ederdi. 

Esnafa verilen hapis cezaları onu sadece 
bir müddet zındanda kapatmaktan ibaret kal
mazdı, gündüzleri Tersanede veya İplikhanede 
ağır işlerde amele yerine çalıştırılırdı. 

Geçen asır sonlarında yaşamış ünlü halk 
şairi Üsküdarlı Aşık Razinin evrakı metruke
si arasından çıkmış ve bir Çardak Kolluğu Çor
bacısı ağzından yazılmış bir destanda da gene 
bir helvacıya atılan dayak tasvir edilmişdir: 

ı. !derdim o şaha türlü tekapu 
Gazeble kaşlann çatardı ahii 
Halim nice olur dir idim yahu 
İşler durur idi gönül yaresi 

2. Güngünden ziyade bende endişe 
Çıkdı sahibi devlet teftişe 
Sad hezaran hayret bak sen şu işe 
Düşdü pençemize o meh paresi 

3. Helvacı eş'behi şiihi didara 
Meğer kan imiş hile dübara 
Tecziye oldu vicibül icra 
Yokdur !hıalismm aslaa çaresi 

4. Büyükdür clidiler bunun günahı 
Yüz değnekle te'dib gerek gümrahı 
Şehraha yıkdılar ol dem o şahı 
Dayakla pak olur bu yüz kaaresi 

5. Piyi dilberine geçdi bukağı 
Gaayetle yamandır vezir dayağı 
Ka.n revan içinde iki ayağı 
Bihuş kaldı yerde ciğerparesi 

6. Fakire eyledi devletli t'erınan 

Çardak Çorbacrsı kaldursun heman 
Altı" aydan noksan olmasun zından 
Pranga zincire urun teresi 

7. Didim başım üzre saJhibi devlet 
Bendene sipariş mahsı keramet 
Terbiyemiz ile ider nedamet 
Habsimizle yok mu bir idaresi 

8. Vezir a.f eyleyüb zından maddesin 
Didi beli olur sen habsidesin 
KoUuğa kaldırub o niirdidesiıi 

Bir ala timar et güli nevresi 

Ordu Esnafı, Esnaf ve Yeni~rilik 
Yeniçeri A s k e r Ocağının kaldırıldığı 1826 
tarihine kadar bütün zanaat ehli ve es
naf,. ordu sefere çıkdığı zaman, seferin deva
mı müddetince ordunun ihtiyaçlarını temin 
ile mükellef tutulmuş idi. 

Bu bakımdan zanaat ehli ve esnaf, Türk Ordu 



ESNAF, İSTANBUL ESNAFI - 5326 - İSTANBUL 

sunun seferi kadrosunda müstakil ve önemli 
bir birlik teşkil ederdi. Ordu esnafının büyük 
kısmı İstanbul esnafı arasından seçilirdi. Se
fer yolunda ilk büyük konak yeri Edirnede bir 
noksanlık görülürse, o da Edirne esnafından 
seçilen esnafla doldurulurdu. 

Ordu Esnafı, her esnaf zümresinin kendi 
loncaları tarafından tayin ve tesbit edilirdi. 
Seferli olarak seçilen kimselerin sefere gitme
si mecburi değildi, bu işi kabul eden giderdi. 
Sefere çıkan orduda zanaatini işlemek ve es
naflık etmek elbet ki tehlikeli idi, fakat nimet
leri de o derecede çok idi, şöyle bir sermaye ile 
gidenler zengin olarak dönerlerdi. 

Ordu esnaflığı ava.mi tabiri ile bir bakıma 
«tatlı iş» idi. Zaferlerde büyük ganimetlere ko- · 
narlardı. Asker delinmiş çizmesini atar, bir 
çift yeni çizme alır, bedeli olarak hissesine dü
şen esirlerden bir hasna ve müstesna «cariyei 
peri oyker», yahud bir «gulamı siin endam» 
verirdi. Bir bakıma da çok tehlikeli, yine ava.
mi tabir ile «Can Pazo» idi, bozgunlarda bü
tün malları, ağırlıkları, çadır - dükkanları, düş
mandan evvel, düşmana kalmasın diye bozulan 
asker tarafından yağma edilirdi. 

Ordu esnafı sefere pek tabiidir ki pUr si-· 
lalı giderlerdi, icabında cenk saflarına girer
lerdi. Bundan ötürüdür ki ordu esnafının, es
naf ve zanaat ehlinin sefer meşakkatlerine da
yanacak yaşda olanlarından seçilirdi. 

Bilhassa fütuhat devrinde ordunun peşi 
sıra terzisinden, aşçısından, bakkalından, ka
sabından hamamcısına, berberine varınca ko
ca bir çarşı yürürdü. Malları ve konaklarda 
dükkan olarak kuracakları çadırları develere 
katırlara, yüklenmiş koca bir çarşı. Mesela ha
mamcılar, büyük hamam çadırlarını ve su ka
zanlarını ve hamam takımlarını develer üstün
de götürürler, konak yerlerinde iki üç hamam 
çadırı derhal kurulur, kazanlar kaynar ve as
ker seferli dellaklar tarafından yıkanırdı; o de
vir için hamam, yalnız Türk ordusunda görü
len bir şeydi, fakat unutmamalıdır ki Türk or
dusunun bu seyyar hamamları sadece vücud 
temizliği için değil, şer'i temizlik için lüzumlu 
görülmüşdü. O devirde gusül abdesti almamış, 
alamamış bir müslüman günlük işine başlaya
mazdı, ve murakibi kendi nefsi idi; hele gaza-

ya giden bir müslüman asker için bu seyyar 
ordu hamamları çok lüzumlu bilinmişdi. 

İstanbul Kadılığına hitaben yazılmış Hic
ri 19 Receb 1108 (M. 1967) Şubat tarihli fer
manda İstanbuldan istenilen Ordu Esnafı ça
dır sayısı hesabı şöyle tesbit edilmişdir : 

2 çadır Hallaç 
3 )) Kılıçcı 

2 )1 Yaycı 

2. )) Semerci 
2 )1 SarıM; 

4 )1 Bezzaz 
4 )) Eskici 
6 )1 Berber 
4 )1 Nalband 
2 )) Mumcu 
2 )) Başcı-Aşcı 

2 )) Nalçacı 

4 )) Bakkal 
4 )) Muytab (Mutaf) 
8 )) Kavaf 
2 )) Kazaz 
3 )) Çakşırcı 

3 )) Kaftancı 
1 )) Bakırcı 

1 )) Kalaycı 

4 )) Ekmekçi 

Hicri 28 Zilkaade 1213 (M. Haziran 1799) 
tarihli diğer bir fermanda da seferli olmuş Or-
du Esnafı yine çadır hesabı ile şöyle tesbit 
edilmişdir : 

8 çadır 7 nefer Kavaf 
6 )) 6 )) Berber 
4 )) 4 )) Ekmekçi 
4 » 4 » Saraç 
4 )) 4 )) Bezzaz 
4 )) 4 » Attar 
4 )) 4 )) Arpacı 

4 )) 4 )) Nalbant 
2 )1 4 )) Bakkal 
2 )) 3 )) Yaş Yemişçi 

4 )) 3 )) Muytab 
2 )) 2 )) Demirci 
3 )) 3 » Çamaşırcı 

3 )) 3 )) Terzi 
2 )1 2 )1 Tüfek kundakçısı 
2 )) 2 )) Kılıçcı 

2 )) 2 )1 Tabancacı 

2 )) 2 )1 Mumcu 
2 )) 2 )) Yaycı 

2 )1 2 )) Hallaç 
2 )) 2 )) Kasab 
1 )) 1 )) Kalaycı 

1 )) 1 » Kazancı 

1 )) 1 )) Aşcı 

1 )) 1 )) Hamamcı 

4 )) 4 )1 Eskici 
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3 )) 3 )1 Semerci 
2 )) 2 )) Çakşırcı 

2 )1 2 )) Çuhacı 

2 )) 2 }) Kazaz ile Kolancı 

Bu fermanda tesbit edilmiş seferli esnaf 
sayısı 86 kişidir, aslında bu seksen altı kişi or
duda Çadır - Dükkan sahibleridir ki yanların

da götiirdükleri çırak, kalfa vesair müstahdem
leri kaydedilmemişdir. Mesela mutablar 4 ça
dır 3 nefer, Yaş Yemişçiciler 2 çadır 3 nefer 
gösterilmişdir ki Muytablardan biri sefere iki 
çadır dükkanla., Yaş Yemişcilerden ikisi de 
ortaklaşa bir çadır dükkanla katılmış demek
dir. Sefere 1 çadırla 1 hamamcı çıkmışdır, fa
kat o çadır hamamda askeri yıkayacak olan 
seferli hamam müstahdemleri, deHaklar fer
manda kayıdlı değildir. Bu bakımdan seferli 
esnafın hakiki sayısı 86 kişinin çok ·üstüne, en 
azdan üç misline çıkar. 

Esnafın cebren sefere götürülmediğini be
yan için İstanbul Kadılığında bir höccet imza
lanır, seferli esnaf «Orduculuğu kabul ve eli
mizden gelen hizmeti ifa etmeği taahhüd ey
ledik diye bu höccete mühürlerini basarlardı. 

Ordu Esnafı İstanbuldan, şehirde kalan diğer 
bütün esnafın da iştiraki ile bir alan göstere
rek ayrılırdı (B. : Esnaf Ordu Alayları). 

Devşirme Kanunu kalkdıktan ve Yeniçe
ri Asker Ocağı kadrosu İmparatorluk tebaası
nın ayak takımına mensub gençlerle dolduru
lub beslenmeye başladıktan sonra, bu orducu
luk gelenek ve hatıralarına doyulmayacak İs
tanbul esnafının gençleri, bu gençler arasında 
da eşbek delikanlılar yeniçeri Taslakçısı oldu
lar; bilhassa Hammal, Manav, Dellak, Fırın 

Uşağı, Debbağ, Saraç şehbazları, Yeniçeri Çor
bacılarının (Tabur Kumandanları), Odabaşıla
rının (Takım İnzibat Zabitleri) ve Ustalarının 
(Takım Aşçıbaşıları) : «Gel şehbazım, seni 
Yeniçeri yazalım! .. » davetini kabul ederek ye
niçeri kışlalarına gittiler, hangi Ortanın (Ta
lenrun) Çorbacısı, Odabaşısı, Ustası tarafın

dan götürülmüşlerse kollarına, bazfı.larına, 
baldırlarına o ortanın «nişanı» denilen alameti 
farikasını dövdüler ve ellerine, Çorbacı, Oda
başı, Usta tarafından mühürlenmiş sözde Ye
niçeri olduklarına dair «Sofa Tezkiresi» deni
len bir belge aldılar. ··İsimleri Ağa kapusunda 
bulunan ana kütük defterine kaydedilmediği 

için kendilerine «Yeniçeri Taslakçısı» denildi. 
Ocak disiplinin bozulduğu ve yeniçerilerin bir 
eşkiyası olduğu yeniçeriliğin son devrinde bu 
yeniçeri taslakçıları eski esnaf teşkilatının di
siplini, adab ve ahlakını bozdular. Kolları, ba
zfı.ları, baldırları, sineleri dövmeli fetalara, yi
ğitlere, şehbazlara, Eşbeklere hatta şıkırdım
lara loncalarının erkanı söz geçiremez oldular. 
İtlik nümayişleri önlenemedi, hatta bir ara, 
yeniçeri dövmeleri ile yalın ayak, yarı çıplak 

pırpırlık İstanbulda bir genç tuvaleti, modası 
oldu (B.: Cezayir Kesimi, cild 7, sayfa 3531). 
Ocak kütüğüne kayıdlı yeniçeriler de esnaflık 
yapmaya başladı. Kışlalarda yatar kalkar ye
niçeri azaldı, çoğu dükkan şirvanlarında, be
kar odalarında ve hanlarında, hamamlarda ya
tar kalkar oldular. 1826 da Vak'ai Hayriye de 
!kinci Sultan Mahmudun kılıcı ile kırılan yeni
çerilerin çoğu bu yeniçeri taslakçılarıdır (B.: 
Yeniçeri; Vak'ai Hayriye). 

Aşağıya bir Sofa Tezkiresi örneğini alı-

yoruz: 
.: ,_ ..... --·, 

«Mü'miniz Kaalilbeladan beri, Hakkın bir• 
liğini eyledik ikrar; bu yola vermişiz seri, ne
bimiz var cenabı Ahmed Muhtar; ezelden beri 
müstaneleriz, nuri ilahide pervaneleriz, bir bö
lük bu cihanda divaneleriz. Sayılmayız par
makla, tükenmeyiz kırılmalda, eksilirse· biri
miz, hadis olur binimiz. Taşramızdan . sormakla 
kimse bilmez halimiz. 

«Oniki imam oniki tarik, cümlesine didik 

beli. Üçler, Yediler, Kırklar; Nuri Nebi, kere

mi Ali, pirimiz sultanımız Hacı Bektaş Veli. 

«Cennetmekan firdevs aşiyan kanun sa
hibi Elgaazi Sultan Süleyman Han Hazretleri
nin kurduğu nizamı müstahsene üzere 56 Bö
lüğün çorbacısı Hüseyin Ağanın izni ile Aşcı. 

Usta ve Odabaşı_ Ağa ve cümle ihtiyarlarm 
marifeti ile Büyükgümrük iskelesi gedikli ham
mallarından Bitlisi Mustafa bin Mustafa or
tamıza giyinik bırakıp başı bozuk elbisesini çı
karıp asker elbise giymek ocağımıza dühfı.le 
talih olmakla yedine işbu Sofa Tezkiresi ve
rildi.» 

Esnafın eclafından sayılmış Kayıkçı, Ma
vunacı, Salepuracı güruhu da aynı yoldan Ter
sane Çavuşlarından aldıkları tezkirelerle Kal
yoncu Taslakçısı oldular. 
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Esnaf Ordu Alayları - Yeniçeri Asker 
Ocağının Kaldırıldığı 1826 tarihine kadar bü
tün zanaat ehli ve esnaf, ordu sefere çıkdığı 

zaman, seferin devamı müddetince ordunun 
ihtiyaclarını temin ile mükellef tutulmuşdu. Bu 
bakımdan esnafın bir kısmı asker sayılır ve 
«Ordu Esnafı» adını alırdı. Ordu esnafı, Türk 
Ordusunun seferi kadrosunun müstakil ve 
önemli bir birliğini teşkil ederdi. Ordu ile se
fere gidecek esnafın büyük kısmı da İstanbul
dan seçilir, sefer yolunda ilk-büyük konak ye-· 
ri Edirnede bir noksan görülürse, o da Edirne
den seçilen esnaf ile tamamlanırdı (B.: Es
naf, Ordu Esnafı). 

Türk Ordusunun ana çekirdeğini teşkil 
eden ve başda yeniçeriler bulunan kapukulu 
asker ocaklannın İstanbulu terk edeceği gün 
seferli esnaf büyük şehirde parlak · bir 
alay gösterirdi ki buna «Esnaf Ordu Alayı» 
denilirdi. 

Fütuhat devrinin son büyük seferi olan 
XVlI. yüzyılın ikinci yansında, (1683), -!kin
ci Viyana Seferine kadar İstanbul da türlü ve
silelerle yapılmış esnaf alaylarının en muhte-• 
şemleri Esnaf Ordu Alayları olmuşdur. 

Alayın geçdiği yol Sirkeci civarında De
mirkapu'dan başlar, 1934 Belediye Şehir Reh
berine göre saray avlusu duvarı 'boyunca Da
yahatun Caddesi, .Alemdar Caddesi, Divanyolu 
Caddesi, Yeniçeriler Caddesi, Bayazıd Meyda
nı, Ordu Caddesi (Bayazıd - Aksaray arası, 
Laleli), Aksaray Meydanı, Şehremini - Topka
pusu Caddesi ile Topkapusuna ulaşır, kale du
varı dışında Davudpaşa Sarayı sahrasında so
na ererdi. 

Padişah Esnaf Ordu Alayını Soğukçeşme
de sarayın şehir içine bakan tek binası olan 
Alay Köşkünün bir penceresinde seyrederdi, 
ve İstanbul esnafının en coşkun nümayişleri 
Alay Köşkü altından padişah huzurundan ge
çerken olurdu (B.: Davud paşa Sarayı, cild 8, 
sayfa 4308; Alay Köşkü, cild 2, sayfa 582). 
Davudpaşa Sahrası İstanbul sefere çıkan ve 
ordunun ana çekirdeğini teşkil eden başda ye
niçeriler kapu kulu asker ocaklarının ilk ko
nak yeri idi ve burada en çok bir hafta çadır
lı ordugahda kalır, her hangi ciddi sebeble ge
ciken sef erliler beklenirdi, ve Ordu ile Serdar 
Davudpaşadan padişah ve İstanbulda kalan 

devlet erkanı, ulema ve meşayih ve halk tara
fından uğurlanırdı. 

Esnaf Ordu Alayının yukarda tesbit etti
ğimiz yol boyunca geçişi iki gün, üç gün sürer, 
şehir içinde ve o uzun yol boyunca bütün İs~ 
tanbul halkı tarafından dualarla, göz yaşları 

ile ve alkışlarla seyredilirdi. 

Tarih kaynaklarımız arasında en muhte
şem esnaf ordu alaylarından birini seyahatna
mesinin İstanbula tahsis ettiği birinci cildinde 
Evliya Çelebi anlatırki Dördüncü Sultan Mu
rad zamanında hicri 1048 (M. 1638) yılında ni
san ayının ilk günlerinde Bağdad Seferi için 
yapılmışdı; alay fevkalade tantanasına rağmen 
Demirkapu ile Sultanahmed Meydanı arasında 
kısa bir yol boyunda gösterilmiş, tahmin edi
yoruz ki seferli esnaf oradan Ahırkapusu İske
lesine inerek takım takım Üsküdara geçmiş
lerdir. Sefere bizzat iştirak eden Sultan Murad 
da 8 nisan perşembe günü an'anevi merasimle 
İstanbuldan ayrılarak Üsküdara geçmişdir. 

Evliya Çelebinin bu alay münasebeti ile 
İstanbul Esnafı hakkında verdiği malumat, 
tarif ve tasvirleri bu İstanbul Ansiklopedisin
de· İstanbul Esnafının kendi isimleri ile kayde
dilen maddelere alınmışdır. Burada büyük ya
zar seyyahın zikrettiği esnafın bir cedvelini 
koymakla yetiniyoruz ve örnek olarak da an
cak bir kaç sahne alıyoruz. 

Cedvele rakamlar· koyduk. Bazı esnafı 

kendilerine yamak esnaf ile aynı rakamda top
ladık. Evliya Çelebi İstanbul Esnafı arasına, 
işleri esnaf işine benzeyen bazı askeri birlikler, 
ocaklarla miri müesseseler _işcilerini de almış
dır, aşağıdaki cedvelde onların isimlerini de 
mu haf aza ettik : 

1. Alay Çavuşları 

2. Çöplük Sübaşısı ve adamları (B.: Çöpcü, 
Çöpcüler, cild 8, sayfa 4122) 

3. Efendi kapularında çalışan oğlanlar, uşak

lar (B.: Uşak, Uşaklar); Direkler arasında Uşaklar 
Kahvehanesi, cild 8, sayfa 4604) 

4. Acemioğlanları (B.: Acemioğlanı cild, 1, say
fa 186) 

5. Arayıcılar (B.: Arayıcı Esnafı, cild 2, sayfa 
970) 

6. Mezarcılar 

7. Lağımcılar 

8. Salahorlar (İstihkam ve yolamele bölükleri) 
9. Esesbaşı ve Asesler (B.: Ases, Asesler, cil~ 

2·, sayfa 1097) 
ıo. Sübaşı ve adamları 
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11. Celladlar (B.: Cellad, Cellad Ocağı, cild 6, 
sayfa 3426) 

12. Yankesiciler 
13. Hırsızlar 

14, Zenkahbegan Esnafı (Kadın temin eden mu
habbet dellalları B.: Muhabbet Dellallar-ı) 

ıs. Kasımpaşa Mukdimleri (Harp gemileri için 
kafi mıkdarda kürekci esir bulunamadığı zaman is
tanbuldaki işsiz toy bekar uşaklarını kandırıp Tersti.
neye kürekci olarak getiren adamlar; B.: Tersane; 
Forsa; Kadırga; Kasımpaşa Mukdimleri) 

16. Hizan Dilberan (Vücudlarını satan uygunsuz 
delikanlılar; B. Şıkırdım) 

17. Araba seyisleri (B.: Seyis) 
18. Mekkareciler 
19. Bekciler (B.: Bekci, oild 5, sayfa 2411) 
20. Ordu Kadısı ve adamları 
21. Sancakdarlar 
22. Ulaklar 
23. Muhrizler 
24. Sefere çıkan vezirlerin imamları 
25. Seferli hatibler 
26. Seferli mollalar 
27. Seferli şeyhler, vaizler, müfessirler, muhad-

disler 
28. Seferli müezzinler, hafızlar 
29. Seferli yazıcılar (katipler, arzuhalciler) 
30. Seferli sahhaflar (kitabcılar) 

31. Halk şairleri 
32. Meddahlar 
33. Htı.nendeler 

34. Müneccimler 
35. Remilciler 
36. Esnaf nakibleri 
37. Esnaf reisleri 
38.. Esnaf şeyhleri 
39. Esna! çavuşları 
40. Ölü yıkayıcılar 
41. Mekteb hocaları 
42. Medrese talebeleri 
43. Dilenciler (B.:Dilenci, Dilenciler, cild 8, say-

fa 5472) 
44. Seyyidler 
45. Hekimbaşı ve heltimler 
46. Göz hekimleri 
47. Sürmeciler 
48. Mtl.cuncular 
49. Cerrahlar (B.: Cerrah, Cerrah Dükkanları, 

cild 7, sayfa 3499) 
50. Devalı meşrO.bat satıcıları 

51. Gülsuyu satıcıları 

52. İlaç - Yağ satıcıları 
53. Bimarhtı.neciler (B.: Timarhane) ve bimar-

hane - hastahane hademeleri 
54. Çiftciler (B.: Çiftciler, cild 7, sayfa 3967) 
55. Bağçıvanlar 

56. Meyva ağaçları aşıcıları 
57. Sebzeciler 
58. Ekmek.ciler 
59. Yeniçeri ekınekcileri 
60. Tuzcular 

61. Çörekciler 
62. Börekciler (B.: Börek, Börekci, cild 6, sayfa 

3085) 

63. Gevrekciler 
64. Kahiciler 
65. Kurabiyeoiler 
66. Siınitciler 

67. Kadayıfcılar 

68. Lokmacılar 

69. Gözlemciler 
70. Yeniçeri sakaları 
71. Şehir sakaları 

72. Değirmenciler (B.: Değirmen, Değirmenci-
ler, cild 8, sayfa 4348) 

73. Uncular 
74. Un elekcileri 
75. Buğday çalkalayıcılar 

76. Kalburcular 
77. Elekciler 
78. Nişantacılar 

79. Güllaçcılar 

80. Peksimedciler 
81. Akkamlar (deve kirtı.cıları; B.: Kervan) 
82. Meşaleciler 

83. Şatırlar 

84. Karadeniz gemicileri 
85. Kalafatoılar 
86. Gemi marangozları 
87. Urgancılar 

88. Kendirciler 
89. Yelkenciler 
90. Serenciler 
91. Pusulacılar 

92. Kum saatcileri 
93. Haritacılar 

94. Dalgıçlar (B.: Dalgıç, cild 8, sayfa 4208) 
95. Gemi navluncuları 
96. Karadeniz bezirgtı.nları 

97. Akdeniz gemicileri, reisleri 
98. Pereme ve kayık marangozları 
99. Mavunacılar 

100. Kayıkcılar 

101. Peremeciler 
102. Mısır ve Akdeniz tüccarları 
103 Pirincciler 
104. Mercimekoiler 
105. Kınacılar 

106 Mısır hasırcıları 

107 Ketenciler 
108 Şekerciler 

109. Kahveciler 
110. Kasablar 
111 Salhaneciler 
112. Sığır kasabları 

113. Yahudi kasabları 

114. Mandıracılar 

115. İstanbul civarı çiftlikleri ırgadları 
116. Ağılcılar 

117. Egrekciler 
118. Çobanlar 
119. Sütcüler 
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120. Peynirciler 
121. Kaymakcılar 

122. Yoğurtcılar 

123. Telemeciler 
124. Mwncular 
125. Arslanhane hizmetkarları 
126. Ayıcılar 

127. Başcılar (B,: Başcı esnafı, cild 4, sayfa 2175) 
128. Celebler 
129. Pastırmacılar 

130. Kirişciler 

131. Tutl.ç.alcılar 

132. Esirciler 
133. Baruthane mansubları 
134. Darbhane mensubları (B. Darbhane ve Dam

ga Matbaası cild 8, sayfa 4235) 
135. Gümüş arayıcılar 

136. Çuha anbarı mensupları 
137. Buğdaycılar, arpacılar (B.: Arpa, Arpacı cild 

2, sayfa 1049; Buğday, cild 6, sayfa 3096) 
138. Tavuk emini ve adamları 
139. Mutbak emini ve adamları 
140. · Şehir emini ve adamları 
141. Çardak eminliği ve Çardak Kolluğu mensub

ları (B.: Çardak Emini cild. 7, sayfa 3746; Çardak 
Kolluğu, cild 7, sayfa 3748) 

142. Kuyumcular 
143. Cevahirciler (B.: Bedestan, cild 5, sayfa 2347) 
144. Saatciler 
145. Hakkakler, mühürcüler 
146. Sırma.keşler 

1417. San pirinç borucular 
148. Divitciler 
149. Tenekeciler 
150. Bıçakcılar (B.: Bıçak, cild 5, sayfa 2740) 
151. Dökmeciler 

152. Yaycılar, Okcular, Sapancılar 

153. Kemankeşler 

154. Gürzcü pehlivanlar, yağlı güreş pehlivanları 
155. Avcular 
156. Yelpazeciler, Sorguçcular 
157. Kuşbazlar 

158. Tavukcular 
159. Terziler 
160. Dolama terzileri (B. Dolama, c. 9, s. 4665) 

161. Ha.Haclar 
162. Kadın takkecileri 
163. Kavukcular 
164. Kellepuşcular 

165. Gömlekciler 
166. Dülbendciler (B.: Dülbend, c. 9,. s. 4811) 

167. Yağlıkcılar 

168. Örücüler 
169. Dokumacılar 

170. İplikciler 
171. Kazzazlar (İpekciler) 
L 72. İbrişimciler 
173. İpek düğmeciler 
174. Çadırcılar (B,.: Ça4ı,r, Çadırcılar,, cild 7~ 

sayfa 3638) 
1 75. Kolancılar 

176. Kürkcüler 
177. Samurcular, Samur kalpakcılar 

178. Debbağlar (B.: Debbağ, Dabbağhane, cild 
8, sayfa 4325) 

119. Sağr,ıcılar 

180. Tirşeciler 

181. Keçeciler 
182. Saraclar 
183. Tekeıticiler, Kaltakcılar, Yular~~. Palan-

cılar, Kamçıcılar 

184. Sofracılar 

185. Sepet. sandık.cılar 

186. Pabuçcular, paşmakcılar, Çizmeciler, Mest-
ciler, Terlikciler, Kavaflar 

187. Eslticiler 
188. Attarlar 
189. Anberciler, Buhurcular 
190. Yağcı attarlar 
191. KJ.britciler (Kükürtcüler) 
192. Şişeciler 

193. Çiniciler (B.: Çinici Attarlar, cild 7, sayfa 
4007) 

194. Benkciler (Afiyoncular) 
· 195. İspençiyarlar (Şifalı, deviUı ot - kök bulucu 

eczacılar) 

196. Kahve satıcılar 

197. Berberler (B.: Berber, cild 5, sayfa 2514) 
198. Ustura çarkcıları, Ustura kuyrukcuları 
199. Sarıkcılar 

200. Hamamcılar, Natırlar, Dellaklar {B.: Del
lak, cild 8, sayfa 4262) 

201. Çamaşırcılar, Lekeciler 
202. Nakkaşlar 

203. Altın dövücüler, müzehhibler, mücellidler, 
sahhaflar, kağıdcılar 

204. Kubur divitcilar, Mürekkebciler 
205. Musavvir na~şlar (ressamlar, minyatür-

cüler) 
206. Resimli falcılar 

207. Oymacılar 

208. Nakılcılar 

209. Basmacılar, Kumaş nakkaşları, yağlık nak
kaşları. 

210. Eski Bedesten Esnafı (B.: Bedestan, c 5, 
sayfa 2345). 

211. Atlascılar (B.: Atlas, Atlascılar, cild 3, say 
fa 1303) 

212. Dibacılar (B.: Diba, cild 8, sayfa 4544) 
213. Kadifeciler 
214. Darayiciler (B.: Darayi, cild 8, sayfa 4234) 
215. Hil'atciler 
216. Kuşakcılar 

217. Alacacılar (B.: Alacacılar, cild l, sayfa 570) 
218. Peştemalcılar 
219. Dimiciler (B. :Dimi, Dimiciler, cild 8, say

fa 4584) 
220. Bezciler (B.: Bez, cild 5, sayfa 2726) 

221. Boğasıcılar (B.: Boğası, oild 5, sayfa 2846) 
222. Halıcılar 

223. Abacılar (B.: Aba, Abacılar, cild 1, sayfa 1) 
224. Kebeciler, İhramcılar, Sofcular 
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225. Sipahipazarı esnafı 

226. Bitpazarı esnafı (B.: Bitpazarı, cild 5, say
fa 2826) 

227. Avratpazarı esnafı (B.: Avratpazar-ı, cild 3, 
sayfa 1356) 

228. Yeni bedestan esnafı (B.: Bedestan) 
229. Aynacılar 

230. Boyacılar 

231. Galata· Bedestanı esnafı 

232. Güzel kokucular 
233. Doğramacılar 

234. Sadefkarlar 
235. Çıkırıkcılar 

236. Hilalciler, Kaşıkcılar 

237. Kutucular 
238. Varolcular 
239. Nalıncılar 

240. Zerdesteciler 
241. Zurnacıbaşı ve Mehterbaşı ve adamları Çe

şitleri isimlerle musiki aletleri üzerine esnaf isim
leri 

242. Canbaz pehlivanlar esnafı üzerine pek çok 
isim 

243. Mimarlar, dülgerler ve onlara yıı,mak es
naf, _pek çok isim. 

244. Hanendeler, sazendeler, rakkaslar üzerine 
pek· çok isim 

245. Oyuncu Kolları üzerine 12 kol adı (B.: Akl, 
de Kolu, cild 1, sayfa 521; Ahmed Kolu, cild 1, say. 
fa 387; Baba Nazlı Kolu, cild 4, sayfa 1745; eevn,. 
hir Kolu, cild 7, sayfa 3518; Çelebi Kolu, cild 7, 
sayfa 3812) 

246. Mukallidler, pek çok isim 
247. Bozacılar, Subyacılar, Balsucular, Rakıcı

lar, Müsellesciler 
248. Meyhaneciler 
Aşağıdaki satırlar Evliya Çelebinin anlat

tığı Esnaf Ordu Alayından birkaç sahnedir : 
«Cümle alay çavuşları ellerinde çevkan 

(başı eğri bir değnek) dillerinde virdi Davu
di olduğu halde küheylan atlara binip altışar 
pare yancıklar ve giınagun ziller ile atlarını 
b~zedip kendileri dahi gunagun fa.bir kumaş
lar giyip Ya Sübhan sadası ile cadde üzerinde 
dururlar ve askeri alaya teşvik ederler. Evvela 
Tahirsübaşı yani Çöplük Sübaşısı her biri pen
çei afitab gilmanlar ile atlar üzerinde zırhlara. 
müstağrak olarak geçerler. Bu Çöplük Süba
şısının alayında bin kadar acemioğlanı cümle
si matruş, başlarında eğri külahlar pür silah 
olup ellerinde süpürge ve küreklerle yolları 

temizleyerek geçerler. 
«Mezar kazıcılar esnafı cümle 2000 nefer

dir, pirleri Kardeşi Ha.bili katleden Kaabil'dir, 
onun için cümle kanlılara ·ve bu mezar kazıcı
lara pir olmuşdur. Alayda pür sili.h ellerinde 

kazma kürek, dillerinde Sübhi.nallah geçerler, 

salih kimselerdir, sefere memur olurlar, işleri 
gazada şühedayı defnetmekdir. 

«Asesbaşı 500 yeniçeri, Şehirsübaşısı. el
leri sopalı 200 neferi ile ve Asesi Sanii bi 
arnan (Asesbaşı muavini) da 200 neferi ile ge
çerler ki bunlar tutma, kapma, vurma, kovma, 
asma, basma, keydü bend adarnlarıdır, merha
metsiz adamlardır. 

« Yankesiciler esnafı 300 nefer 
«Kara hırsız esnafı 200 nefer 
«Zenkahbekan esnafı (kadın temin eden 

muhabbet dellalları) 200 nefer 
«Hizan dilberan esnaf (vücudlarını satan 

uygunsuz delikanlılar) 500 nefer, kendi kadir 
ve kıymetlerini bilmeyüp haneberduş hizan ec
lafdır ki Babullukda, Kumkapuda, Meydancık
da, Kilise ardında, Tatavlada ve sair fisik yer
lerinde sürü sürü gezip boğazı tokluğuna sayd 
olunurken Sübaşının tuzağına düşüb defterli 
olurlar, ahvallerini tahrir ve tasvirden kalem 
utanır. Cümlesinin haş _ki pirleri ola 

«Bu mühmel esnafların cümlesi Sübaşı 

alayında sübaşı ile gunagun şakalar iderek 
geçerler. 

«Mekkareci esnafı, bunlar seferli esnafı 

kiraladıkları hayvanlarla sefere götürürler, 
hayvanlarının semerlerini çiçekler ve kıymetli 
kumaşlarla tezyin ederek hayvanların boyun
larına asılı zil ve çıngırak sesleriyle geçerler, 
seferde lüzumlu esnafdır. 

«Hamamcılar esnafı, İstanbulun dört ka
dılık yerinde 150 kadar hamam vardır; ha
mamcılar zengin, salih kimselerdir, pirleri 
Muhsin bin Osmandır, peştemalını Hazreti 
Ali huzurunda Selman Pak bağlamışdır, kü
heylan atlara binip alayda pür silah geçerler. 
Adamlara arabalar üstünde keçeden hamam
lar kurup üstünü müdevver camlar ile tezyin 
idüp: - Bel a!. Vefa Hayatım!.. Gir ha!. Ha
cıkadın Hamamına hanım!... Gör a ! .. Çinili 
Hamamı sultanım!.. diye simin ve nim uryan 
dellakları bağrışarak geçerler. 

«Hamamcılara yamak dellak esnafı, cüm
le 2000 nefer, pirleri Ubeydi Mısri'dir, peşte

malını Selman bağlamışdır. Cümlesi uryan 
olub ibrişim peştemallı dilberleri kaküllerini 
perişan ederek ellerinde keseler ve miskli sa
bunlarla birbirlerine kese sabun sürerek ge
çerler. 



ESNAF, İSTANlıUL ESNAFİ --- 5332 - İSTAN.BlJt/ 

«Hamamcılara yamak natır esnafı, 1000 
nefer, pirleri Mensur bin Kasımdır, peştemalı
nı Selman Pak bağlamışdır. Bellerinde peşte

malları üzerine kılıçlarını kuşanıp ayakları 

baldırları çıplak olup şimşir, abanoz, sadefka
rı nalınlarla pür silah geçerler. 

«Kasablar, İstanbulun dört kadılık yerin
de 999 dükkan, 1700 nefer. Pirleri _ hazreti 
Kassab'dir, peştemalını Peygamberimiz huzu
runda Hazreti Ali bağlamışdır. Tahtırevanlar 

üzerinde kırkar ellişer okka gelir Karaman, 
Mihaliç, Bursa, Türkmen koyunlarını kırmızı 

güller ve sarı safranlarla nakşedip ellerinde 
satırları, terazileri et tartarak hay ve huy ile 
geçerler. 

«Kavaflar dikilmiş hazır pabuç, çizme, 
paşmak, postal, elvan tomak, terlikler satar
lar, sattığı malı her kaç kuruşa almış ise altı
na fiyatını rakam ile yazıp müşteriye sataca
ğı zaman alimallah diye ikna ederler, ama her 
pabucu beş akçe kar ile satmaya kanaat et
mez bıyığı matruş, gözleri sürmeli insafsız ka
vimdir ki 

Açmaz ol besmelesiz dükkanı 
Aldatı.r ·bulsa veli Şeytanı 

beyiti · bunlar hakkında söylenmiştir ... » Son 
derecede renkli, sesli, hareketli olan esnaf or
du alaylarında takım takım esnaf grupları 

arasında Mehterhane denilen eski Türk ban
doları çalardı (B.: Mehterler, Mehterhane). 

Esnaf Saray Düğünleri Alayları - Tan
zimatdan önceki devirde, bir imparatorluk ge
leneği olarak, padişah evladlarının doğum, pa
dişah oğullarının sünnet ve padişah kızlarının 
evlenme düğünlerinde üç gün üç gece, yedi 
gün yedi gece, onbeş gün onbeş gece süren do
nanmalar ve şehrayinler yapılır; esnaf lonca
ları temsil ettikleri esnaf zümresi adına düğün 
hediyeleri hazırlar, ve İstanbulda büyük bir 
esnaf alayı tertib edilerek hediyeler bu alay
da halka da gösterildikden sonra bir özel me
muruna teslim edilirdi. 

Büyük saray düğünlerinin bir kısmını, 

zamanının vak'anüvisleri tutdukları vekaayi
namelere kaydetmişlerdir bazı düğünler üze
rine de, sarayla yahud zamanın sadırazamı ile 
yakın mensubiyeti olan şairler, kalem erbabı 

tarafından «Sfı.rname» adı verilen risaleler, ki
tabcıklar yazılmışdır (B.: Saray Düğünleri; 
Surname; Vilad:tnam~) . . 

----------------
İstanbulda yapılmış en büyük esnaf saray 

düğün alaylarından biri, 15 zilkaade 1132 (20 
eylül 1720) çarşamba günü başlayan ve onbeş 
gün onbeş gece devam eden Üçüncü Sultan Ah
medin oğullarının sünnet düğünündeki alay
dır; Düğün Ok Meydanında yapılmış, padişa
hın Süleyman, Mehmed, Mustafa ve Bayazıd 
adında dört şehzadesi ile Sadırazam Nevşehir
li İbrahim Paşanın oğlu Mehmede ve halkdan 
5000 fakir çocuk sünnet edilmişdir. Aşağıdaki 
satırlarını o devrin ünlü şairi Seyyid Vehbi'
nin «Sfı.rnamei Hümayun» adlı eserinden alı

yoruz: «Esnaf Alayı düğünün altıncı günü baş
ladı ve İstanbul esnafı her gün takım takım 
alay gösterip günlerce süren büyük bir alay 
oldu. Bütün İstanbul esnafının katıldığı bu 
alayda her sınıf esnafın kethüdaları, Sur Emi-

•ni ve Kapucular Kethüdası. del.aleti ile padişah 
huzuruna çıkarıldılar. Düğünün altınca günü 
Çiftciler, Değirmenciler, Ekmekciler, Kasab
lar, Kebabcılar, Debbağlar) Mumcular, Berber
ler, Saraçlar, Başcılar ve Yeni Bedestan , Es
nafı alay gösterdi. 

«Bütün bu esnafın hepsinin oyuncuiarı ve 
çalgıcıları vardı. Kendi sanatlarına aid mari
fetler gösterdikden başka oynayarak, saz ça
larak geçmişlerdi. Mesela Kasablar, önlerine 
boynuzları yaldızlı bir sürü katmış, kuzuların 
bellerine gümüş hançerli altın kemerler bağla
mışlardı. Mumcular bir araba üstünde kukla 
oynatmışlardı. Yeni Bedestan Esnafı muaz
zam bir fil sureti yapmışlar, üstüne bir köşk 
kurmuşlar, içine de güzel bir erkek çocuk 
oturmuşlardı. Bu filin yanı sıra da, omuzların
da çeşid çeşid kumaş topları ile Bedestan Del
lalları yürüyordu. 

«Adet olduğu üzere butün İstanbul esna
fı toplaşarak birer sünnet hediyesi getirmişdi. 

«Çiftciler ve Değirmenciler-: 8 çift Bursa işi 
altın işlemeli yasdık, 1 gümüş buhurdan, 1 gü
müş tepsi; 

«Ekmekciler: 2 gümüş şamdan, 1 gümüş 
tepsi, ı gümüş buhurdan, 1 gümüş gülabdan; 

«Kasablar: 1 gümüş buhurdan, 1 gümüş 
gülabdan, 1 leğen ibrik, 1 gümüş abdest ibriği, 
1 gümüş tepsi; 

«Kebabcılar: 1 gümüş buhurdan, 1 gümüş 
gülabdan, 2 gümüş leğen, 1 gümüş tepsi; 

«Debbağlar: 1 gümüş kahve ibriği, 2 gü
müş ibrik, -2 gümüş leğen; 

«Mumcular: Üstünde miskli. anberli bir 
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balmumu ile üç okka ağırlığında 1 gümüş 

şamdan ve 1 gümüş fitil makası; 

«Berberler: 1 gümüş leğen, 1 gümüş tep
si, 1 sırmalı boğça, altın işlemeli 1 berber peş
kiri; 

«Saraçlar: 1 gümüş leğen ibrik, 1 gümüş 
gülabdan, 1 gümüş tepsi, 2 gümüş çiçek (biblo). 

« Yeni Bedestan Esnafı: Mina.kari bir tah
tırevan, üzerinde 13 parça orta büyüklükde 
zümrütle ve küçük elmaslarla müzeyyen mu
rassa ve musanna bir mücevher kuşak, 2 şiş

hane fagruri kase, hoşaf tabağı. 
«Bir gün ara verilerek düğünün sekizinci 

günü şu esnaf alay gösterdi ve şu hediyeleri 
getirdiler : 

«Çadırcılar: Dışı yeşil ve al atlaşdan, içi 
İstanbul dibasından yapılmış, içinde dört aded 
nakışlı sütun bulunan bir çadır; 

«Kavaflar: İnci ve zümrüdle bezenmiş bir 
iki çift çizme, inci işlemeli ve sırmalı çerkes 
filarları, 1 gümüş tepsi. 

«Bakkallar: 2 gümüş şamdan, 1 gümüş 

sini, kıymetli kumaşlar, gümüş çiçekler; 
«Kavukcular: Toplarla kıymetli kumaş• 

lar; 

«Yorgancılar: 1 gümüş leğen, ibrik, 1 gü
müş tepsi, 1 kapaklı gümüş tas, atlas ve bü
riincük üzerine işlemeli 4 yorgan; 

«Eski Bedestan Esnafı: 4 top ağır atına 
altın telli büriincük, 3 gümüş sürahi, 1 gümüş 
tepsi; 

«Esirciler: Kıymetli esvablarla giydiril
miş her ikisi de aşırı güzellikde 1 esir oğlan 

(Köle), 1 esir kız (Cariye) ; 
«Hallaçlar: Sırmalı nefis bir yasdık. 
«Düğünün dokuzuncu g:llnü şu esnaf alay 

gösterdi ve şu hediyeleri getirdi·: 
«Tüccarlar: Toplarla kıymetli kumaşlar;. 
«Kuyumcular: Elmas, yakut ve incilerle 

bezenmiş 1 yelpaze, elmaslı ve yakutlu muras
sa 1 çalar saat, 1 gümüş şamdan, 1 gümlii 
tepsi, 2 gümüş kase, 2 gümüş maşraba, 2 gü
müş ibrik, 1 gümüş buhurdan, 1 gümüş gülab
dan;. 

«Kazzazlar : 1 mücevher inci takımlı çap
raz, 1 mücevher kuşak, l mücevher • sırmalı 
hazine kolanı, 5 hazine dizgini ve sair hediye
ler; 

«Bezzazlar: İşlemeli 1 boğça, altın işleme
li 1 top kadife, altın işlemeli 1 şal, 2 top altın 
telli kumaş, 4 destan hünkari, 3 top bez, 3 
ÇQkme boyama, 2 top mirzai bez, 1 klabdan at
las boğça; 

«Aşcılar: 1 gümüş ibrik, leğen, 1 gümüş 
maşraba, 1 ibrik Yemen kahvesi; 

«Terziler: 1 gümüş matra, 1 gümüş şam
dan, 1 gümüş fitil makası, 1 gümüş kahve ib· 
riği, 1 gümüş gülabdan, 1 gümüş buhurdan; 

«Çakşırcılar: 1 gümüş gülabdan, 1 gümüş 
şamdan, 4 çift gilinüş kundura nalçası ve altın 
nalça çivileri; 

«Kazancılar: 3 gümüş sini, 3 gümüş maş
raba, 1 gümüş gülabdan, ı gümüş buhurdan; 

«Bezirganlar: 10 top en ağırından Vene
dik dibası, 10 Floransa atlası, bir kaç en nefis 
Hind kumaşları, kıymetli çiçekli şallar, 1 gü
müş hoşaf tası, 1 gümüş ibrik leğen, 5 aded 
eski maden kase, 1 sofralık, 10 tabak. 

«Düğünün onuncu günü şu esnaf alay 
gösterdi ve şu hediyeleri getirdiler : 

«Okcular ve Yaycılar: İçi dışı nakışlı Us
ta İbrahimin işi 2 aded kıymetli yay ve gaa
yet nefis oklar; 

«Bal-mumcular: Herbiri üç okka ağırlı

ğında 8 aded siyah ve her biri beş okka ağır
lığında 4 aded beyaz kafuru balmumu; 

«Kağıdcılar: Kapağı müvecherli 1 muras
sa divit ve 1 murassa yazı takımı, 1 gümüş ka
ğıd makası, 2 deste Semerkand Kağıdı; 

«Mısır Çarşısı Esnafı: Yelkenleri açık, 

bayrakları atlasdan, tayfaları içinde olan mal 
yüklü bir kalyonu Ok Meydanına çıkardılar, 

tayfalar gemiden dışarı çıkarılıp Kalyon Üçün
cü Sultan Ahmedin otağı öııüne alındı, . şehza
deler gemiyi yakından seyrettiler, hediyelerine 
gelince: 2 gümüş maşraba, 2 gümüş tepsi, 1 
okka Udağacı, 2 büyük kıymetli mevlud ta
bağı, buhur, 4 tabak karanfil, pek çok mık-' 
darda hindistan cevizi, sakız, tarçın, safran, 
misk sabunu, 15 şişe buhur suyu, 6 şişe çiçek 
suyu, 7 kase tinimahtum, 3 tabla hurma, 6 
tabak ağız miski, 15 tabak badem şekeri, 4 
tabak akide şekeri, 7 aded Kabe Bardağı; 

«Kılıçcılar: Sultan GO.ri'nin kılıçlarından 

duduburun, balık dişi kabzalı, kuşağı altın iş

lemeli gaayet kıymetli tarihi bir kılıç; 
«Bıçakc~lar: 4 aded altın yaldızlı tırnak 

bıçağı, 4 balık dişi kabzalı, altın pervazlı İstan-
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bul demiri mercan tepeli kalemtraş, 2 kıymet
li bıçak; 

«Kalaycılar: 1 gümüş buhurdan, 1 gümüş 
gülabdan; 

«Bitpazarı Esnafı: bunların düğünlerde 

hediye getirmeleri mutad değildi, ilk defa bu 
düğünde hediye vermek şerefine nail oldular: 
1 Çift incili çizme, 1 çift incili filar; 

«Kürkcüler: 2 tahta vaşak na.fesi,· 13 tah
ta kaakum, 2 samur postu» (Seyyid Vehbi 
Surnamesi'nin RE. Koçu tarafından kısaltıl

mış baskısından). 

Esnaf 'l'arilderinde, Loncalarında.ki. Vakıf 
Bakır Takımları - lstanbulda yüzyıllar bo
yunca esnaf tarafından kurulmuş Fütüvvet -
Hirfet tariklerinin elinde bağış ve vakıf yol
ları ile hayli demirbaş eşya, bu arada bilhassa 
sini, lenger, kazan, tencere, sahan, tava, gü
ğüm, ibrik, sıtıl, leğen, ibrik, tas, maşraba gi:.. 
bi pek çok bakır mutfak ve sofra takımları bi
rikmişdi. Loncalar kurulduğunda bu bağışlar 

ve vakıflar devam etmiş, eski. tariklerde. ba~ır 
takımları da loncalara devredilmişdir. 

Evliya Çelebi Kuyumculardan· bahseder
ken, gencliğinde kuyumculuk zanaatını öğ

renmiş olan Kanuni Sultan Süleymanın Karha.
nesine (İmalathanesine, Tarikine) onbiıi sa
han, beşyüz kazan ve tencel'.'.e ve sair bakır kap 
kacak vakfettiğini yazıyor. :Ünlü rrıuharrirın 
rakamları mübalağalı olsa da esnaf . zümrele~ 
rind€n biri adına yapılmış vakıflara güz~l bir 
örnekdir. 

Fütüvvetnanıelerde tesbit edilmiş esn~f ge
leneklerince, çıraklıkdan kalfalığa peştemal 

kuşanar. bir çırak oğlanın babası, .velisi Tarik 
mutfağına bir sahan yahud bir bakır tas, niaş, 
raba; ustalığa peştemal kuşanan kalfa ·da .. bir 
sini, tencere vesaire verirdi; bu bakır kapla
rm münasib bir yerine de . veren çırağın, kal
fanın isimleri ile ustasının adı ve bağış tarihi 
kazdırılırdı; Esnaf da zümresi tariki mutfağı
na bakır kap kacak vakfıdırlar, bu vakıf bakır 
avaninin üstüne de vakıfın adı ve vakıf tarihi 
kazılırdı. Bizim hurclavatcılar elinde rastladığı
ımz bazı kaplardaki yazılar şunlardı~: 

Bir bakır maşrabada:. «Berber İsmail bin 
1fohmed min şa.kirdanı Berber Has.an Usta. 
srne 1008 (1599-1600) »; 

Bir sıtılda: «Vakfi Elhac Mustafa El-Üs
küdari, sene 1094 (1683) » 

Nakışla ve 2 metre çapında büyük sofra 
sinisinin kenarında: «Saraclar Kethüdası Ko
caf esli dinniekle İnaruf Ömer Ustanın Lonca 
vakfıdır,· sene 1224 (1809) ». Yüzü serapa çiçek 
nakışlı olan bu gaayetle kıymetli bu bakır sini 
ayrıca yapıcısı olan Mehmed Usta adında bir 
bakırcı ustasının da adını taşıyordu. 

Önceleri Tariklerin ve sonra Loncaların 
elinde toplanmış bu bakır takımları esnafın 
toplu olarak yapdığı mesire gezilerin<le, çıra
ğa peştemal kuşatma veya çırak çıkarma tö
renlerinde verilen ziyafetlerde kullanıhrdı. Bü
yük saray düğünlerinde de, yüzlerce meydan 
sofrası kurularak padişah adına halka, esna.fa 
ve askere verilen ziyafetlerde esnaf dan ema
neten alınır kullanılırdı .. Esnaf Tarikleri - Lon
caları tarafından yine düğünlerde halkdan ih
tiyacı olanlara da bir kaç günlüğüne kira ile 
verilirdi. 

.. Çoğu zamanlarının ünlü bakırcı ustaları

nin imzalarını da taşıyan bu bakır takımları 

meşrutiyetin ilanında loncalar kapatılıp 'dağı
tıldığında şunun bunun elinde kaldı. Yerleri 
müze olacak büyük siniler, kahve güğümleri, 
aşure kazanları, kebab ve pilav legenleri gibi 
artık kullanılmayan bakır takımları da eritile
rek madeni bahasına satılıp mahvoldu. 

Hüsnü KINAYLJ. 

Esnafın Kıyafeti - Tanzimattan önceki 
toplum hayatımızda İmparatorluk halkı önce 
müslim ve gayrimüslim müslümanlardan he
men ayırd edilmesi için gayri müslimin kıya
feti S€rpuşdan pabuca tesbit. edilmişdi. 

İmparatorluğun müslüman teb'ası da As
keriye, Mülkiye, İlmiye, ve Esnaf - Avam ola
rak dört sınıfa ayrılmış, onlar için de serpuş
dan ayakkabısına .varınca a.yrı ayrı kıyafet nı.: 
zamı konmuşdu; v:e bu nızama yüz yıllar. bo
yunca dikkat edilmiş, riayet etmeyenlerin taki
bi için tenbihnameler, fermanlar çıkmışdır. 

. Hicri 1190 (M.: 1776; Abdülhamid 1. dev
ri) tarihli nızamnameden: 

« Uşak, hademe takımı, esnaf ve · zanaat 
erbabı bir zamandan beri devlet ricaline mah
sus çeşidli kürkler, çiçekli kaftan ve entariler 
giymeye başlamışdır. Esnaf ve zanaat erbabı,. 
kazandıkları para süslerine yetmediğinden . iş
lerinde hile ve ihtikar yoluna sapma),{tadırlar. 
Uşak ve hademe makuulesi de para· için hiz-
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metinde bulundukları kimseleri· taciz eder ol
muşlardır, çoğu bu •süs belasından borca .gir
mişdir. Bundan böyle bu makuulelerin samur, 
kakum, vaşak kürkler, Hind lllalı çiçekli ku
maşlardan entariler giymesi,· Hind -şalı kuşak 
kuşanması yasak edilmişdir. Bu makuuleler İs
tanbul şalisi, Ankara şalisi, Bursa kutnusu ve 
Şam alacası kumaşlardan esvab giyecekler ve 
sardıkları kuşaklar. Hama kuşağı ·olaç.akdır». 

Hicri 1217 {M. 1803; Selim ~II. devri) ta
rihli nızamnameden: 

«Bir müddetdenberi bir sefahat dUşküiılU
ğü başlamış ve herkes giyim kuşamda haddini 
tecavüz etmişdir'. Bundan böyle esniı,fdan ve 
avamdan olan kimseler kendileri için tesbit 
edilmiş kumaşlardan· gayri kumaşdan esvap 
yaptırmayacakdır. Kabzaları mücevherli han
çer ve bıçak kullanmayacaklardır. Herkes sı
nıfının kadimden beri kıyafeti ne ise. o kılık ve 
kıyafetde olacakdır, öyle ki, bir· kimsenin es
naf dan ve avamdan · olduğu kıyafetinden der
hal anlaşılacakdır». 

Bu· kıyafet tahdidi 25 şaban i255 (3 ka
sım 1839) tarihli GUlhane Hattı Hümlyunu ile 
kalkmış, İmparatorluğun· bütüıı tebaasının- eşit
liği ilan edilirken herkes, askeri ve in:Ulki · üni
formalar müstesna·, dilediği·· kılık ve· kıyafet-
de dolaşmakda serbest olmuşdur. . . 

ESNAF .. OEMİYETLERt DERNEKLERİ 
- Esk~ esnaf loncalarının kaldınlma$ı ile on
ların yerine· · kurulan Esnaf . Cemiyetleri hak
kında aşağıdaki ·• satırlan Kazım Yorulmaz'ın 
«Esnaf Kılavuzu» isimli eserinden alıyoru~: 

«İstanbiılda bulunan esnaf kethüdalıkian
nın kaldırılarak, ahval ve muamelatı şehre

manetinin nezareti . altında. olmak ·üzere esna
fın her t~ri tarafından ayn ayn. birer cemi
yet kurulabileceği 12 şubat 1325 (1909) tarih
il talimatname ile k~bul edilmiştir.. ,. 

Talimatn!meye göre esnaf tarafından ku
rulmuş olan cemiyetler : 

ı - San'atlarınin · ilerlemesine yarayacak 
fikirleri esnafa bildirmek; 

·. 2· ~. Eshaftaıi . · darda . · kalani4~, . _malfll-
lere yardım etmek; 

3 - Esnaf arasındaki esnaflık işlerinden 
çıkmış anlaşmazlıkları· halletmek; - · · · · · 

4 - Kanuni tebliğlere ve tahsilata aracı 
olmak; . 

5 .,,_ Umumi- hizmetlerin : ifası için _vuku 
bulacak tebliğleri vaktinde alakalılara ulaştır-
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mak gibi idari, mesleki ve sosyal hizmetlerle 
görevlendirilmişlerdir. 

Talimatnamenin kabulünden sonra kethü~ 
daların vazifelerine son verilmiş ve 1341 (M. 
1925 yılına kadar 94 esnaf cemiyeti kurulmuş-
dur. . 

Bu cemiyetlerin adları ile kuruluş tarih
leri ve azaları sayısı aşağıda gösterilmiştir. 
(Kurucu aza sayısı cemiyetlerin isimleri altın
da rakamla gösterilmişdir) : 

1326 (M. 1910-1911) 
1. Ekmekci Esnafı Amele Cemiyeti 

2132 
2. Turşucu Esnafı Cemiyeti 

31 
3. Simitci, Börekci, Kadayıfcı, Kurabiyeci Es

nafı Cemiyeti 
73 

4. Eski Bedestan Esnafı Cemiyeti 
165 

5. Nakkaş, Sıvacı ve KalemkAr Esnafı Cemi-
yeti 

28.2 
6. Uzun Çarşı Esnafı Cemiyeti 

118 
7. Kereste Esnafı Cemiyeti 

50 
8. Hakkak Esnafı Cemiyeti 

14 
9. Araba İmalci Esnafı Cemiyeti 

77 
10. Deniz Amelesi Cemiyeti 

107 
U. Lağımcı, Kuyucu, Ocak Süpürücü Esnafı 

Cemiyeti 
321 

12. Kaba Sepetci Esnafı Cemiyeti 
83 

13. Kahve Değirmen Esnafı Cemiyeti 
66 

14. Sarac Esnafı Cemiyeti 
74 

15. Kantar İmeJci Esnafı Cemiyeti 
29 

1327 (M. 1911-1912) 
16. Celeb Esnafı Cemiyeti 

45 
17. Binek ve Yük Arabacı Esnafı Cemiyeti 

1273 
18. Saka Esnafı Cemiyeti 

179 
19. Saatci Esnafı Cemiyeti 

65 
20. Toptancı Sığır Kasabı Esnafı Cemiyeti 

79 
21. Ekmekci Esnafı Cemiyeti 

101 
22. Havyarcı Esnafı Cemiyeti 

33 
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23. Haınmal Esnafı Cemiyeti 
1828 

24. Kasab Esnafı Cemiyeti 
227 

25. Bağçıvan ve Çiçekci Esnafı Cemiyeti 
122 

26. Taze Balık Satıcı Esnafı Cemiyeti 
95 

27. Tahan Helvacı Esnafı Cemiyeti 
57 

1328 (M.1912 -1913) 
28. Mest Dikici Esnafı Cemiyeti 

127 
29. Kaldırımcı Esnafı Cemiyeti 

175 
30. İpci Esnafı Cemiyeti 

18 
31. Peynirci Esnafı Cemiyeti 

64 
32. Hamamcı Esnafı Cemiyeti 

69 
· 33. Sandalcı (Kayıkcı) Esnafı Cemiyetj 

136 
34. Kuyumcu Esnafı Cemiyeti 

232 
35. Nalband Esnafı Cemiyeti 

68 
1329 (M. 1913 -1914) 

36. Osmanlı Terziler Cemiyeti İttihadiyesi 
52 

37. lVIavunacı ve Salapuryacı Esnafı cemiyeti 
166 

38. İnekci ve Sütcü Esnafı Cemiyeti 
429 

39. Sigara Kağıdcı Esnafı Cemiyeti 
1330 (M. 1914-1915) 

40. Haliç piyade kayık. ve sandalcıları Esnafı Ce
miyeti 

216 
41. Bakkal Esnafı Cemiyeti 

211 
42. Yufkacı, Kadayıfcı Esnafı Cemiyeti 

36 
43. Leblebici Esnafı Cemiyeti • 

41 
44. Şekerci Esnafı Cemiyeti 

87 
45. Mahallebici Esnafı Cemiyeti 

75 
46. Manifaturacı ve Tuhafiyeci Cemiyeti 

49 
47. Şerbetciler Esnafı Cemiyeti 

13 
48. Kıraathaneci ve Kahveci Esnafı Cemiyeti 

1500 
49. Terzi Esnafı Cemiyeti 

39 
50. Otelciler Cemiyeti 

50. 
51. Çulha Esnafı Cemiyeti 

43 

i~ANBt1L 

1331 ( M. 1915 -1916) 
Birinci Cihan Harbi yı,llan içinde yeni bir es• 

nat · cemiyeti kurulattıadı. 

52. Meyva Kabzımal Esnafı Cemiyeti ,s 
53. B. Kapalı Çarşı Döşemeci ve Yorgancı Es

nafı Cemiyeti 
83 

54. Keresteciler Esnafı Cemiyeti 
37· 

55. Demirciler E$11af.ı . Cemiyeti 
63 
56. T~sbihci, Kehrübacı, Parmaklıkcı, Alı,zlıkcı 

Esnafı Cemiyeti 

yeti 

24 
57. Seyyar Balıkcı Esnafı Cemiyeti 

37 
58. Debbağhaneler Amele Cemiyeti 

192 
59. Tüccar Terziler Esnafı Cemiyeti 

2ı' 
60. Yazmacılar Esnafı Cemiyeti 

35. 
61. İttihAde EfkAr Şekerci A~leleri CemiyetJ 

30 
62. ~wnurta Tüccar ve Esnıı,fı Cemiyeti 

38 
1336 (M. 1920) 

63. • Salcı Esnafı Cemiyeti 
30 

64. · Mahrukat Esnafı Cemiyeti 
113 

65. Deniz Kömür Amelesr Cemiyeti 
508 . 

66. Otomobil Şoför ve İşcileri Cemiyeti 
1331 ~ 1335 (M. 1915 -1919) 

1335 (M. 19UI) 
80 

67. Bakkal Esnafı Kalfa ve Çıraklar Cemiyeti 
ıis 

1337 ( M. 1921) 
68. Ayakkabıcı Esnafı Cemiyeti 

164" 
69. Tuğla İmalci Esnafı cemiyeti 

· 34 
70. İnekci Mandıracı Süt Milstahsilleri Cemi· 

62 
71. ~rükir E;snafı Cemiyeti 

47 · 
72. Osmanlı Si.zende ve Hanende Teali ve Tei

viliı Cemiyeti 
108 

1338 ( M. 1922) 
73. Tütüncü Esnafı Cemiyeti 

188 
· 74. At · Canbazı Esnafı Cemiyeti 

87 
,5. Kutucu ve TezgAhcı Esnafı Cemiyeti 

.49. 
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76. Mutaf Esnafı Cemiyeti 
14 

1339 (M, _1923) 
77. İnşaat ve Yol Amelesi Iırgadlan Cemiyeti 

223 
78. Deniz Motorcuları Esnaf Cemiyeti 

98 
79. Menba Sulan Esnafı Cemiyeti 

98 
80. Do_kumacı Esnafı Cemiyeti 

78 
81. Balıkcılar Esnafı Cemiyeti 

75 
82. Kireçci ve Horasancı Esnafı Cemiyeti 

37 
83. Tarakcı ve Kaşıkcılar Esnafı Cemiyeti 

22 
84. Parmaklıkcı, HurdekAr -ve Tornacı ·· Esnafı 

Cemiyeti 
R 

85. inşaat Usta ve Kalfalan Cemiyeti 
77 

86. Tiftik, Yap&:ğı ve Deri Amelesi Esnafı Ce
miyeti 
60 

87. Rehber ve Tercüm@nlar Cemiyeti 
12 

1340 (M. 1924) 
88. Sefa.ini Tüccariye • Gemici ve Ateşcileri Es

nalı Cemiyeti 
. 88 

89. Liman Tahmil ve Tahliye Deniz İşcileri Ce
miyeti 

72 
90. Gazoz Amilleri Cemiyeti 

83 
91. Çorab ve FaniHi Mensucatı Şan'atkfitaııi 

•Cemiyeti 
50 

92. Sefa.ini Tüccariye Doklar Rampa ve Boya
cılar Cemiyeti 

121 
13U (M. 1925) 

93. Lokantacılar Cemiyeti 
33 

94. Deniz Nakliyat Müt~hhidleri ve ErnvAli 
Tüccariye Yazım ve Aktarınacılan Esnafı Ceıniyeti 

48 

İstanbul Telefon Rehberinde kayıtlı esrta.f 
dernekleri (cemiyetleri) şuiılardır : 

1. Arabacılar Cemiyeti . 
2. Balçıvanlar ve Manavlar Cemiyeti 
3. Balıkcılar Cemiyeti 
4. Çarşıikebir Esnaf Cemiyeti 
5. Deniz Küçük Nakliye . Esnafı Cemiyeti 
6. İstanbul · Balıkcıla.r Demeli 
7. istmbul -Balıkpazan Toptancıları Derneği 
8. Bilumum Makina Yedek P;ırça imA.lcileri 

Derneği 

9. · Camcı Esnafı · ve ·. Müstahdemleri Derneği 

10. Celebler Derneği 
ıı. Çimentodan Mamul Çini ve İnşaat Malze-

mesi imalcileri Derneği 
12, Demirciler ve Madeni Sanatkarlar Derneği 
13. Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası 
14. Esnaf ve Sanatkarlar Dernekleri Birlikleri 
15. Marangozlar Derneği 
16. Nalburlar Cemiyeti 
17. Perakendeci Bakkallar ve Benzerleri Müs

tahdemleri Esnaf Derneği 
18. Perakendeci Kasablar ve Müstahdemlerinin 

Himaye Derneği 
19. Sakatcılar Derneği 

20. Şoförler Cemiyeti 
21. Tekstil ve Örme Sanayii İşcileri Sendikası 
22. Meyva ve Sebze Esnafı Derneği 
23. Meyva ve Sebze Kabzımalları Derneği 
24. Mücevherciler Kuyumcular Koruma Cemi

yeti 
25. Saç ve Demir Eşya Sanayicileri Cemiyeti 
26. Simitci, Börekci ve Yufkacı ve Müstahdem-

leri Esnaf Derneği . 
27. Şoförler ve Otomobilciler Cemiyeti 
28. Gümrük Komisyoncuları · Birliği 
29. Deri Sanayicileri Derneği 
30. Plastik Eşya iınalatcıları Derneği 
İstanbul Telefon Rehberinden aldığımız 

yukardaki cedvelde, bu makaaleniiı: konusunu 
teşkil . eden İstanbul Esnafının kurduğu lonca
lar ile loncaların yerine kurulmuş ilk esnaf ce
miyetlerinin isimlerine pek ender rastlanıyor. 
Öyle tahmin ediyoruzki bazı. esnaf cemiyetleri 

· telefondan mahrumdurlar. 

. ESNAF CEMİYETLERİ MÜHÜRLERİ 
Eski esnaf cemiyetlerinin resmi mühürleri 

5 Parçadan Mürekkeb 
(Attarlar Cemiyeti Mühürü) 
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son derece dikkate değer; mühür biri. sap, dör
dü asıl mühür olmak üzere beş parça.dan mü
rckkeb olarak yapılırdı; mührün dört parçası 
cemiyetin birer azasında, sap parçası da reis
de dururdu; cemiyet adına bir kağıd mühürle
neceği zaman idare. hey'etinin tam ittifaka 
varması şarttı, azanın biri muhalif kalsa, ken
disindeki mühür parçasını vermediği takdirde 
mühür kullanılamazdı. İttifaka varıldığı. za
man dört parça bir araya getirilir, her parça
nın yivli sap kısmına reisdeki asıl sap parçası 
geçirilerek mühür kullanılırdı. Elimizde bu çe
şid mühürlerden Attarlar Cemiyetinin bir 
mührü vardır, mühürde «Cemiyeti Atta.ran» 
yazılıdır ve 1297 M. 1880 tarihi bulunmaktadır. 

Naşid BA YLAV 

Simitci 
(Resim: S. Bozcalı) 

ESNAF CİVANLARI, GUZELLERt -
Yüz yıllar boyunca kalender meşreb şairler za
naat f!ahibi ye esnafdan güzel gencleri manzu
melerle övmüşlerdir; · esnaf dan vey~ zanaat 
erbabından. bir güzel gene şanında kıt'alar, 

gazeller şarkılar yazılmış, hatta bunlarla da 
yetinilmeyerekAstanbul, .Edirne ve Bursa gib( 
büyük şehirlerin esnaf civanları bir --bir gele
nek olarak «Şehrerigiz» adı verilen müstakil 
manzum risalelerde toplu bir halde övülmüş
lerdir, ve bu risalelere <<Şehrengizi · İstanbul>.-, 
«Ş•ehrengtzi Edirne»; «Şehrengizi Bursa>> diye 
isimler verilnıişdir. Şehrengizlerin bir hususi
yeti hangi büyük şehri~ esnaf civanları 'üzeri
ne yazılmış ise o güzel gencleri ayrıca isimleri 

ile zikretmiş olmalarıdır. 
Şehrengizler üzerine ilk cid

di etüd TUrk Edebiyatı üzerin
de tam yettili kaleme saQib üs
t!d Agah Sırrı Levend tarafın
dan yapılmış, bu önemli çalış

manın aslından bir kısım not
lar tst~nbu~ Enstitüsü yaymları 
araslJlda. .. · «':l'ürk Edebiyatında 
şehrengizler ve Şehrengizlerde 

İstanbul» adı ile ancak 142 say~ 
falık küçük bir kitab halinde 
1958 yılında yayınlannüşdır. 

üstad Agah Sırrı Levend bu 
kitabcıkda İstanbul. üzerine 10, 

. Bursa üzerine 10, Edirne ·üzeri
ne 5, Gelibolu, Siruz (Serez)" ve 
YEıni 2 .şer, Balgrad, Yenice• 
~~~dar, Rize, Sinop,·: Magnisa, 
Antahya, Taşköprü, Diyarbakır 
şehirleri üzerine 1 er, adı zikre·: 
dilmemiş şehirler üzerine de 3 

. şehrengizi tanıtm1şdır; . 
· Bilinen tstan~ul Şe];ı:rengiz-

leri Çorlulu Katib , (Katibi), 
Taşlıcalı Yahya Bey, Kalkande• 
lenli Fakiri, Safi, Derviş Meh
med Fikri, Kastamonulu Kıyasi, 
İsmail Taib, Camali Ahmed, Ul
vi Çelebi tarafından yazılmışdır. 
Bir. İstanbul . şehrengizinin na
zımı bilinmiyor. Uncuzade Mus
tafa Fehim'in İstanbul Şehren
gizi ise diğerlerinden tamamen 
ayrı bir edada oluh gaayetle 
müstehcendir (B.: Şehrengiz). 
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Esnaf civanları şanında kaleme alınmış 

olup Şehrengiz adı verilmemiş manzum eser
lerin hususiyeti de, bir devrin güzellikleri ile 
şöhret kazanmış gen~leri yerine zanaat ve iş 

iizerine nükteler ve teşbihler, tariflerle ano
nim güzellerin, civanların övülmesidir. 

İstanbulun esnaf civanları üzerine yazıl

mış en büyük eser, geçen asır sonlarında ya
şamış kal.ender halk şairi Üsküdarlı .Aşık Ra
zinin evrakı metrukesi arasında bulunmuş 

«Hubannamesi Neveda» dır. Herbiri şanında 

3 beyit olmak üzere 173 çeşid esnafın civanla
rı, şahıs ismi zikredilmeyerek övUlmüşdür ki 
şunlardır: 

Abacı, Ağ meremınetcisi (tamircisi); Altııı
varakcı, Arabacı, Arayıcı, Arpacı, Aşcı, Attar, 
Attar Mevlevi, Avcu, Aynacı, Ayvaz, Bağçıvan, 
Bakırcı, Bakkal, Baklavacı, Balıkcı, barutcu, 

Boza<ıı 
(Reşim: S. Bozcalı) 

Basmacı, Başcı, Bekci, Berber, beygir sürücü, 
Boyacı, Bozacı, Börekci, Bürüncükcü, Canbaz, 
Cerrah, Ciğerci; Çadırcı, Çakşırcı, Çamaşıreı, 

Çaıuı.kcı, Çarıkcı, Çerçi, Çıkınkcı, Çıracı, Çiçek
ci, Çizmeci, Çoban, Çorabcı, Çömez, Çömlekci-, 
Çöpcü, Çubukcu, Çubuk satıcı, Çulha, Dalgıç, 

Dam küreyici, Darbukacı, Davulcu, Debbağ, 

Değirmenci, Dellak, Dellal, Demirci, Deveci, 
Dilenci, Divitci, Dondurmacı, Dökmeci, Duhan
cı (tütüncü), Dutcu, Duvarcı, Düğmeci, Dül
bendci, Dülger, Elekci, Eskici, Fesci, Gözlem-. 
ci, Halı meremmetcisi, Hallaç, Hammal, Ha
murkar, Hancı, Hanende, Hattat, Hemvacı, 

Hırsız, İpci, Kadayıfcı, Kağıd basmacı, Kağıd
cı, Kahveci, Kalafatcı, Kalaycı, Kalemkar, Kal
yoncu, Kasak Kasap çeyrekci, Kaşıkcı, Katırcı, 
Katib, Kavas, Kavukcu, Kayıkcı, Kayık yapı
cı, Kaymakcı, Kazaz, Kebabcı, Kebab kestane
ci, Keşiş, Kınacı, Kiremitci, Korucu, Kozhelva
cı, Köçek, Kömürcü,. Kuyucu, Kuyumcu, Kü
rekci, Leblebici, · Limoncu, Macuncu, Mahalle
bici, Manav, Mandıracı, Marangoz; Mavunacı, 
Mehter, Mekteb kalfası, meşaleci, Mısırcı, Muğ
beçe, Mıımcu, Mücellid, Müezzin, Mürekkebci, 
Miizehhib, Nakkaş, Nalband, Nalıncı, Natır, 

Ocak süpürücü, Odun yarıcı, Okcu, Paçacı, 
Paçavracı, Pastırmacı, Peşternalcı, Rencber, 
Saatci, Sadefkar, Saka, Saİıçlıkcı, Saraç, Se
merci, Sepetci, Simitci, Simkeş, Sütcü, Şalcı, 

Şekerci, · Şerbetci, Tabutcu, Tarakcı, Tavlacı, 
Terlikci, · Terzi, Topcu, Tulumbacı, Turşucu, 

Yelkenci, Yemenici, Yoğurtcu, Yorgancı, Zen
ne, Zilci, Zurnacı. 

Bu eserdeki tasvirler bu ansiklopedide yu
karda adları geçen esnafın kendi maddelerin
de kaydedilmişdir. Buraya işleri birbirine ya
kın yedi esnaf civanı portresi almakla y~tini
yoruz (B.: Hfıbannamei Neveda) 

Kalafatcı 

Kalafatcı civan katran karası 
Pak eyler anı bir hamam parası 
Yalı uşağıdır tığ gibi lazd.ır 
Dayf perverdesi bıçkın haylazdır 

Kalyoncu 

Kalyoncu civanı o hüma pervaz 
Köroğlu Reisin dalında Ayvaz 
Ummanı aşk üzre açar yeJkerii 
Cezayir kesimli çıplak hülheni 
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Kayıkcı 

Kayıkcı civam mahbubun iti 
Yakasından eksik değildir biti 
Yalın ayaklıdır küşade sine 
Salnuşd:ır ummam aşka serme 

J{ayık Yapıcı 

Kayık yapıcı da nur u ali nftr 
Kimi kafir kimi inüslüman olur 
Kafir olduğuna perçem alamet 
Amma müslümanda başka halavet 

Kürekci 

Kürekci civan kaptanpaşalı 
Şahin başda tam: üç endaze şalı 
Cümlesi pırpm sekeş civelek 
Tıraş ider günde iki çift kürek 

Mavunacı 

Mavunacl,l1lll taze uşağı 
Yalın ayak bıçkın ipden · kuşağı 
Cüm:le dini kuru kara donlu laz. 
Korsan perverdesi zeberdest palaz 

Yelkenci 

Seyret ol civanı biçüb dikerken 
Sefinei aşka ak bezden yelken 
Akdeniz Boğazı anın boynudur 
Yattığı limam aşık koynudur 

Aşık Razi'nin aşağıdaki destanı, lstan
bulun esnaf civanları şanında yazılmış meşhur 
eserlerden biridir : 

ESNAF G'ÜZELLERİ DESTANI 

1. Bazan sevdayı dolaşan aşık 
Meylider esnafdan 'bir dilrübaya 
Sev sen de birini tab'a muvafık 
Merakın var ise ahzü ataya 

2. Sahhaf güzelinin tarzu edası 

Kitablara sığmaz medhü senası 
Her bir fenden müşteriye cefası 
Bir kütübhaneye olar sermaye 

3. Kağıdcı güzeli esericedid 
Beyaz çehresinde yazılı ümid 
Hokka satarken gösterir divit 

4. Bakkal güzelinin bakub yüzüne 
Kapılma ha yağlı ballı sözüne 
Koyar aklını terazinin gözüne 
Alıkoya.r dükkanda ider -sermaye 

5. Ballkcı güzeli salıvirir ağı 

Görenin erir yürekde yağı 
Denizde yıpramr tez geçer çağı 
Yem ider aşıkı takar oltaya 

6. Aşcı güzelidir veliyünnimet 
Açıktı,r sofrası hazır ziyafet 
Aşıkı eylerse vuslata davet 
Söğüş virir sabalhleyin gıdaye 

7. Fırıncı güzeli bir tize çörek 
Teknesi yanında hamurkir gerek 
Dakik işler yapar ayn1ır kepek 

8. Berber güzelinin ayna cemali 
Ustura cebinde var mekrü alt 
Yamlub eline virme sakalı 

. Bir kılı kırk yarar söyler ustaya 

Tuğla Harmanı · Amelesi 
(Resim: S. Bozcalı) 

tSTANBUL 
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9. Kahveci güzeli şekerli sade 
Bir için:i su gibi tarzu edade 
Ta'bi' müşteriye taşlan üstade 
Alışkındır merhabaya caba.ya 

10. Mutaf güzelinin koltuğu kaba 
Hem. önden gidermiş hem arka yana 
Kırarsa kösteği dimez merhaba 
Bir ip dahi vermez yanmış abaya 

11. Yeınişci güzeli fındıkcı gibi 
Tek 'çiftmi oynamış satar leblebi 
Çok elme yemişmiş kızarmış lehi 
Şeftali kirası çıktı behaiıe 

12. Halıcı güzeli bir taze model 
Esnaf içinde bir çiçek bi bedel 
Eskisi antika yenisi güzel 
Yaymışnr namını koca_dünyaya 

13. Tulumbacı güzeli afet mi afet 
Yanık yüreklere saçar . hararet 
Kıyıcı, kesicidir yakar ve gayet 
Ateşli naarası çıkdı sema.ye 

14. Hakıkak güzelidir piriize hatem 
Mühür mecmuası,. aşkında alem 
Kazdırır gönlüne ismini adem .· 
Taş yürekli olsa basar damgaaye 

15. Tütüncü güzeli bırakmaz tabet 
Sıkar aşıkları sevmesi gaayet 
Şive işve istersen paket paket 
Parası peşindir kalma ferdiye 

16. Mahallebici güzeli taze kayniak 
Lazımdır arada hatırın sormak 
Tutarken tabağı yapışır parın'ak 
Aşiira kasesi dizer tablaaye 

17. Saatci · güzelin bakub anına 
Sakın pek sık gidüp gelme yamna 
Takılma akrebli yelkovanına 
Saatin bul yalvarmağa recaye 

18. Kasab güzelinin · yüzmektir işi 

Kıyar tatlı cane gerdan kırışı 

Kanlı bıçaklıdır alış verişi 
Atar satırı Karamane Konya.ya 

19. Kalaycı güzeli sıvar bacağı 
Yakar da pamuğu üfler .ocağa 

Çalkalaya çalkalaya siler kapağı 
Tencereyi hazan koyar ortaya 

20. Dülger güzelinin önlüğü iğri 

Çatal çekiçlidir aman .ekseri 
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21. Terzi güzelinin dikdiği dikiş 

Muha'bbet ipliği sökülmez imiş 
İğnesi kolunda biçimli gidiş 
Giyinir kuşamr başlar edaya 

22. Değirmenci güzeli bir taze \!örek 
Teknesi yanında dağarcık gerek 
İnce işler görür ayrılır kepek 
Tuz ekmek kadrini verir hebaya 

23. Hamamcı güzeli afet mi afet 
Yanık yüreklere gül suyu şerbet 
Kurulunca göbek taşında sohbet 
Saraç güzelin de kat bu ataya 

24, Keçeci güzelinin kaametine 
Akıl sır ermez çok kerametine 
Ben vakit coşub derviş niyetine 
Depindikce toz kaldı_rır havaya 

25. Arabacı güzeli aşık aldatır 

Valide wslat ider kolan boşaltır 
Bazı gaytan kırar dizgin uzalfır 
Bazı da gem taksan gelmez imlaya 

26. Odwtcu güzeli bakar paraya 
Allah cemi cümlemizi koruya 
Kömürcü güzeli girdi araya 
Odunun fiatı çıkdı balhıli.ya 

27. Demirci güzeli bir yalım ateş 
Demir örs yürekli o mahi d.ilkeş 
Körükler ocağı zeberdest m.ehveş 
Saçar kıvılcımlar ehli sevdaya 

28. So1bacı güzelinin derdi başda 
Elleri işdedir gözü oynaşda 
Keyfine doyulmaz yağmurda yaşda 
Yaz gelince uğrar kara sevdaya 

29 Boyacı güzeli takar oyayı 

Cilanın üstüne sürer boyayı . 
Gece uyur gündüz göıiir rüyayı 
Sıkıldıkca canı bakar aynaya. 

30. Leblebici güzeli heybesi dalda 
Nohuda verir kıvam çuvalda 
Kırk sene gurbetde kırk sene YQlda 
Yine iki yakası gelmez bir araya 

31. Bostancı güzeli alır eleği 

Taze kavun diye satar keleği 
Toprakdan bereket Hakdan dileği 
Hıyarın fiatı çıksın bahaya 

32. Helvacı güzeli gaytan bıyıklı 
Nüfusunda Gastamonu gayıtlı 

Taban pekmez pişmaniyeden tatlı 
Şekeri lokumu kat bu araya 

. ~.,. : 
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33. İkmal et Riiziya varsa noksanın 
Yazılsıe senin de güzel evsafın 

Kalmasın günlü hiç başka esnafın 
Hatıra geleni çekdin imlaya 

34. Hayırlı sulh ile dünya düzel·sin 
Alım satım her iş Hakka yönelsin 
Otuz iki esnaf hep şevka gelsin 
Aşıkaa destanın çıksın bahaya 

Kendisi 32 esnaf güzelinden bahsettiğini 

söylüyor ise de destanda 33 esnaf adı geçmek-
tedir. · 

Aşağıdaki destan da Aşık Türabi'nindir : 

ESNAF GÜZELLERİ DESTANI 

1. Bu şehri İstanbul bir ac~b dünya 
Her çarşu hazarı hüsündür giiya 
Lakin güzelleri bı,çlon olurlar 
Uyanık dur görme korkulu rüya 

2. Güzellerin kopuk güruhu hele 
Yakanı gafletle virirsen ele 
Ocağına incir diker ademin 
Yalın ayak taban depen hergele 

3. Kimi bozacıdır ktiıni simitci 
Yüzüne aldanma akrebdir içi 
Benim de· kısmetim bakırcı çıkdı 
Bir afeti devran şeytan çekici 

4. Bin nasihatdan bir tecrübe yekdir 
Sanma ki her güzel misli melekdir 
Akibet kurtzade kurt olur dlrler 
Bir lharaınzade de ol civalekdir 

5. Bakırcı civanın kara gözleri 
Laz ağzıdır anlaşılmaz sözleri 
Bulutdan nem kapar Iüciic olurlar 
Uymaz aslaa sözlerine özleri 

6. Nazil nahvet ile çatub kaşını 
Aşık sinesine koyar baışını 
Okşasan somurtur öpsen öpdürmez 
Zehir ider muhabbetin aşını 

7. Kayıkcı güzeli Oflu Rizeli 
İri kıyım olur ayağı eli 
Mescidi kisetlir imam akçe 
Tütün 'bahşişine sayd et güzeli 

8. Safranboluludur fırın uşağı 
Ne şalvan vardır ne de kuşağı 
Don paça pirehen ile dolaşır 
Peripeyker civan başdaş aşağı 

9. Hamurkan afet pasacı fettan 
Bayramlık bahşişi bir basma mintan 
Yılda iki bayram kafi efendim 

Al götür gezdir bağ bahçe bostan 

10. Kalaycı şehbazın yüzü kap kara 
Gaafil olan sanur am maskara 
Ne güne yapılmış bunca hamamlar 
Haki siyehden bir gevher çıkara 

11. Helvacı civanı helvadan tatlı 
Kiıni Çankırılı kimi Tokatlı 
Saderusu nevhatı gene irisi 
Levendine reftar kartal kanatlı 

12. Yorgancı güzeli şuhi müstesna 
Yakmışdır o dil'ber payine hı,na (kına) 

Adımın naz ile atub teşrifde 
Bir incili yorgan gerekdir ana 

13. Terzi güzelinin iğııe elinde 
Kemendi cangüdaz zülüf telinde 
Aldanma sen anın bülbül diline 
Gizlidİl' hançeri nazlı belinde 

14. Dizine baş koyub bir şuh berberin 
Aldanma vadine sen ol dilberin 
Keskindir nigahı ustorasmdan 
Onulmaz yareyi açarlar derin 

15. Şehri İstanbulda ikiyüz aded 
Hamam·ı dilküşa saaım muhabbet 
Tazem sim endam dellaki paki 
Sebçerağı mihri müniri halvet 

16, Demirci güzeli dilberi mühmel 
Mahbiibi zeberdest şôhi müheykel 
Nigahı şereri siizefken anın 
Meclisi---külheni cahime bedel 

17. Olma her gördüğün civana mail 
Aldatur aşıkı şeklü şemail 
Aşkbazlık rihinde şfthi fettanlar 
Badeye katarlar zehri helahil 

18. Kulak vir pendine sen bu aşıkın 
Nev civanı sev de hem dahi sakın 
Çok cevrü cefasın çekdi Türabi 
Melek sftretinde ol kavmi akın 

Kalender halk şairlerinin bu sade, açık, 

renkli ve canlı tasvirleri karşısında ünlü divan 
şairlerinden Süruri'nin (ölümü 1813) esnaf gü
zelleri için şu gazeli ne kadar soğukdur : 

Canıma kıyma didim: kıydı Börekcizade 
Teni tenniiri game saldı Çörekcizade 

Haylice namlı şanlı yetişüb kundakdan 
Ateş endazı derun oldu Tüfekcizade 

Hışmı çerhi feleğe oldu şererpaş yine 
Aııinumen mi fitil aldı Fişekcizade 

Ey gönül gözlerin aydın ne durursun raks it 
Sftri vasla seni ir gördü. Köçekcizid~ 
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Riştei canımız engilştine piçide iken 
UnudllJ' mu bizi tiz elden İpekcizii.de 

Hasarii Süruri bitürürdü nerkis 
Olsa tarih üfkeni nezzare Çiçekcizade 

Şuera tezkirelerinde, divanlardan derlen
miş manzumeleri ihtiva eden mecmualarda da 
esnaf güzellerinden bahseder · kıt'alara, beyitle
re rastlanır, aşağıdaki beyitler oralardan ıilın
mışdır: 

Gördü gönlüm ki gözü kaaşı gilzel 
Sevdi bir Berberi Tıraşı gilzel 

Molla Lütfi 

Sade yağın istedim ben bir güzel Bakkaldan 
Yağ acı dediği bana. tatlı geldi baldan 

Nihali Çelebi 

* 
Cefasın çekmeye adem gerek Saatci dildarİu 
Demirdendir çekilmez yayı ol şiilıi cefakarın 

- · ·- Sami 

Sayd itmeğe m:ürgi dili ol dilber Attar_ 
Dirhemle terizô.sun- ider dam ile dine 

Kasa'b dilberi çeker halkı pireler 
Kanlar dönek ham müjesiyle kanareler 

* 
Açdmı metai razınu bir Terzi şiiliine 
Çok ölçdü dökdü gördü ·çıkışmaz teğelleri 

* 
İnamın aldı bir Sarracı zerdôz melek peyker 
Iü çarlıı aksi riıhsan gilli şeftalô renk eyler 

Evliya Çelebi 1638 yılında yapılmış olan 
büyük Esnaf Ordu alayını tasvir ederken ts
tanbulun esnaf civanları, güzelleri hakkında 
da yer yer şunları yazıyor : «Şatırların için
de (Şatır bir efendi, ağa; devletli · kapusunda 
koşarh, canlı, hareketli gene uşak _ demekdir ki 
vazifeleri devletlisi atla bir yere giderken atı
nın yanı sıra koşarak ona refaket etmek idi) 

· nuri ilahiden haber verir dilberler vardır ki 
görenlerin aklını perişan eder, ellerinde teber
ler le çifte çifte Irem Bağinin tavus kuşları gi
bi reftar iderler .. ; ve terzi dilberleri dahi pür 
silah olub arzı cemal · ederek geçerler ... ; ka
vukcu civanları fahir kumaşlardan esvablarla 
afitab misali olub temaşacıları nura gark ide
rek geçerler, bazı İstanbul zürefisi bu civan
lara harfendazlık idüb gunagun latifeler ya
parlar, amma bazı civanlar latifeden ha2 et
mez, meşrebi na malum civana latifeden hazer 
lazımdır ... ; pak ve pakize Kazaz . civanlari 

kendilerini öyle müzeyyen kılarlar ki her biri 
cennetden çıkmış hakiki gilam zan olunur, İs
tanbul içinde dilberler medholunsa Kavukcu 
dilberleri birinci, Takkeci mahbubları ikinci, 
bu Kazaz dilfiribleri üçüncü olub naz ve şive 
ile salına salına reftar iderler ... ». 

İstanbul esnafının gösterdikleri tantana
lı alaylar münasebeti ile esnaf güzellerinin tas
vir ve tariflerine Surnamelerde, Viladetname
lerde de rastlanır (B.: :Esnaf Saray Düğünle
ri Alayları); aşağıdaki satırları XVIII. Yüzyıl 
şair ve ediblerinden Haşmet Efendinin « Vila
detnamei Hümayun» isimli risalesinden alıyo
ruz: 

·«Kumaş Bedestanının kala füruşanı hüsnü 
an olan sırma perçemli Sakızlı rum tazeleri ... ; 
ehil sükun (çarşı esnafının) taze mahbub şa
kirdanı dilfiribanı mercan düğmeli al mintanla
rı ile nakli erguvane dönüp kuşei destan -zer
ta_rların uşşakına mübarek ola püsküllü bela
. lar muamelesiyle ... ; her bir esnafın gül ruyi 
dükkançei itinası şakirdanı müşteri firibanı 

kırmızı şallar ve al mintanlarla şehri -aşubga-
hı kızılca kıyamete döndürüp destar levendi
ne, . reftar mestane, gamze gammaz, dide fü
sunsaz, kaamet kıyamet, kıyafet afet ... ; (es~ 
naf civanları) Sultanahmed Camii avlusunda 
alay tertibi için gün doğmadan toplanıp güne
şe ya doğ ya doğduk diyerek ... ; güruhi kassa.
banın etli canlı delikanlıları henüz koyundan 
çıkmış körpe kuzu gibi dünbale cünban ola
rak ... ; bakkaalanın bideriı gözlü saderuyinı 
yağlı ballı sohbet ile ... ; berberanın simbera.nı 
ayine tal'atanı kimi etvari edibe.ne ve kimi tar
zı levendine ile kıl ayıbsız billur ve saf olan 
sinei şeffafı mir'at ittisafların nümayendeki 
şikafı çaki giriban ve sa.idi bimuyin ve billurin 
sakların küşayendei pişi nazıran iderek ... ; ok
ciyan ve yayciyan esnafının müjganı tir, gey
suvanı girihtir, ebruvanı keman, gamzeleri ha
dengi can, kemer miyanı halkai zehgirden ni
şan viren tozkoparanı meydanı hüsnü mela
hati ... ; simkeşanın sırma perçemli, simten, ya.
semen beden şakirdanı sebikei sim manendi 
sak u bazuyi bimuyi berrakların damgazedei 
didei uşşak iderek ... ; meyva füruşan ve şüku
f e perveranın gül yanaklı, kiras dudaklı, gon
ca dihen, kakülü sünbül, hali karanfil, serv 
kad, lale had nevreste nihalanı hüsnü anı ... ; 
kebabciyanın lahmü şahmi yerinde ve tamam 
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giyik etinde olan ciğerpareleri. .. ; şeker füru.
şanın tatlı dilli şakirdanı almaz mısın akideyi, 
miski bahasına diyerek ... ; kürkcü taifesinin 
kaşları samur, didesi mahmur, perçemi perçin, 
na.fesi müşkin muğbeççekanı firve füru.şanı ... ; 
hayyatanın (terzilerin) saderuyanı kumaşı 

pertevefşanı hüsnü cemalini peymudei endazei 
nazü istiğna ve perdahtei dezgahı şiveli eda 
ile ... ; haffafanın (ayakkabıcıların) muştazenanı 
saht olan civananı peri peykeranı ... ; mumci
yan sınıfının şem'i şeb arayi saba.hat olan ta.
bende izar ve şemi' ruhsar çırakları kaküli 
müşkin fitillerin şem'i kafuriye müşabih ... ; 
yorganciyanın müsellah ve müzeyyen şehle

vendanı aşık keşanı. .. ; mücellidin ve kağıdci
yanın hüsnü andan mürekkeb olan kalem kaş
lı hokka -dihan, la'li leban mahbubillikaa dil
rübalan gül varak ruhsa.releri üzere perişan 

geysuyi ibrişim. tarlan ile şirazebend ola
rak ... ». 

Haşmet Efendin in naklettiği esnaf alayı 

hicri 1172 yılı recebinde (mart 1759) Üçüncü 
Sultan Mustafanın kızı Hibetullah Sultanın 

doğumu münasebetiyle yapılmışdı. Yedi gün 
yedi. gece sürmüş olan o doğum düğününde 
kendisine düğün nazın süsünü vermiş bir İs
tanbul külhan beyini Haşmet Efendi . bir berber 
ile şöyle konuşduruyor: «Be adam .. sen ne şekil 
berbersin ! hani senin sinesi ayineden saf, ger
deni nuri seherden şeffaf, bazuları bilekleri si
min ve gamzeleri usturaveş keskin, ebriı.vanı 
tig ü hançer, müjganı birer neşter servi sim 
endam gibi mahbubi dilaram şakirdin nereye 
gitti? .. ». 

Kendisi de külhani meşreb olan Haşmet 
Efendi bir başka külhanbeyinin marifetlerin
den bahsederken şunları yazıyor: « (Düğün mü~ 
f ettişiyim diyerek çarşı boylarındaki esnaf dan) 
cebhesi pür nur, didesi mahmur, gerdeni kafur, 
sa.idi billur, gül yanaklı, kiras dudaktı, inci 
dişli, türlü türlü söyleyişti bala kad, . rana. had 
mehveşanı peri tal'atana da hitab ile der idi ki: 
- Bakın ey güruhi nazenin ve ey çeragaanı 
şebistanı şehrayin olan çelebilerim, kuzula
rım!.. size benden tenbih ve nasihat ola, aşık 
biçarelerinize kendinizi dirhem dirhem satma
yın ve üftadelerinizi aldatmayın, Ali Paşa. nar
hına riayet edin vepiranı hevaya hürmet edin, 
meyvai -vaslı erzan verin ve şeftalıiyu rayegan 
verin .. ». 

Kahramanı esnafdan güzel bir · delikanlı 
olan İstanbul masalları, meddah hikayeleri pek 
çokdur, ve hemen hepsi «Eskici Güzeli», «Ye
menici Güzeli», «Helvacı Güzeli», «Kahveci Gü
zeli», «Bozacı Güzeli» gibi isimlerle anılırlar 

(B.: Ahmed, Eskicigüzeli, cild 1, sayfa 307; 
.Arabacı Güzeli, Cild 2, sayfa 919; Bozacı Gü
zeli Karakaş Mustafa, cild 6, sayfa 3046; Ayvaz 
Ali, Kayıkcı Güzeli, cild 3, sayfa 1660). 

ESNAF HANI - Cağaloğlu Şerefefendi 

Sokağındadır, 5 katlı 20 odalı kagir bir bina
dır; İstanbul Esnaf ve San'atkarlan Dernek
leri Birliğinin malıdır. İçinde 20 esnaf derne
ği bulunmaktadır. Birliğe mensub 75 derneğe 
kafi gelmediğinden bu birlikce beş katlı ve yüz 
odalı bir Esnaf Sarayının yaptırılması tasar
lanmışdır, hatta bu yeni binanın proje ve ma
keti de hazırlanmış bulunuyordu (1967). 

Hakla GÖKTtmK 

ESNAF HASTAHANESİ - Zamanımız
da İstanbulun büyük ve mükemmel techiz edil~ 
miş büyük bir hastahanesidir; Bayazıd, Sü
leymaniye ve Vefa semtleri arasındadır, Tak
vimhane Caddesi ile Süleymaniye Caddesinin 
ita vuşak noktasındadır. 1200 metre karelik bir 
arsa üzerine inşa edilmiş 4,5 katlı betonarme 
bir pinadır. 

İstanbulda bir. esnaf hastahanesi ilk defa 
ol.arak 1937 de Cağaloğlunda bir dispanser 
olarak faaliyete geçmişdir. Bilahare Ayasof
yada Alemder Caddesinde, Ayasof ya tarafın
dan Gülhane Parkına doğru inilirken sağ kol
daki Küçük Abud Efendi konağında 50 yatak
lı bir Esnaf Hastahanesi açılmışdır. Fakat bu 
müessese de ihtiyacı karşılayamamış, esnafa 
ve· halka gereği gibi hizmet için çok daha bü
yük ve modern bir hastahanenin tesisine ka
rar verilmişdir. 1953 yılında yukarda mevkiini 
kaydettiğimiz arsa satın alınmış, bu arsada 
1955 yılında yeni hastahanenin temeli atılmış, 
ve yapısı yedi yıl kadar süren hastahane en 
yeni ve mükemmel aletlerle techiz edilerek 1963 
yılında hizmete girmişdir. 

İstanbul Esnaf Hastahanesi yalnız İstan
bulun değil, Türkiyenin en modern hastahate
lerinden biridir. Sıhhi tesisat ve malzemeleri 
lsviçreden «Çilingir ve Yapı Ustaları Birliği», 
«Musluk Fabrikaları Birliği», «Sıhhi Malzeme
ciler Birliği» ve «Saat ve Metal İşcileri Birli-
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ği» tarafından hediye edilmişdir, ve bu birlik
lerin mensubları tarafından monte edilmişdir. 

Zamanımızın kıymeti ile 20 milyonun üs
tünde olan Hastahane arsa bedeli, sıhhi tesis
ler, ayni ve hizmet yardımları haric, hastaha
ne 8 ·milyon lira sarfı ile meydana getirilmişdir. 

Hasta odaları, sıhhi kaaidelere göre kon
forlu olup 1,2,3 ve 6 yataklıdır; ve hastahane 
250 yataklıdır. 

Hasta odalarına hastahanenin ikmaline 
gerek maddi yardımları, gerekse hizmet ifası 
suretiyle emekleri geçmiş bulunan müessese ve 
şahısların isimleri verilmişdir. 

Hastahanenin inşa ikmalinde hizmetleri 
geçen zatlar şunlardır: Ord. Prof. Dr. Fahred
din Kerim Gökay, Ord. Prof. Dr. Halid Ziya 
Konuralp, Celal Umur, Mimar Samim Oktay, 
Mehmed İzmen, Meki Keskin, Dr. Necdet Sir
men, Fethi Çelikbaş. Hüseyin Basar. 

Hastahane, İstanbul Esnaf Hastahanesini 
Koruma ve Yardım Cemiyeti tarafından idare 
edilmektedir. 

1963 yılı sonuna kadar temin edilen yar
dımlar şunlar olmuşdur : 

Hük.funet Yardımı 500,000 T.L. 
Ticaret Odası . . . . .. . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 4,000,000 » 
Sanayi Odası . . .. .. .. . . . . . .. . .. . . .. . .. . .. .. . . . .. . 1,660,000 » 
Ticaret Borsası . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . .. . . 250,000 » 
Yusuf Yarar . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . .. . . . . . .. 80,000 » 
Türk Ticaret Baankası .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 60,000 » 
Emine ve Rifat Ergül . . .. . . . . . . . . . ... . . . . . 50,000 » 
Hüseyin Başarır .. .. .. .. .. . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . 30,000 » 
Ünilever - İş .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. 25;000 » 
Sancak - Tül Sanayii, Murad Bayrak ·... 15,000 » 
Türkiye İş Bankası .. . . . . .. . .. . . . .. . . .. . . . .. . . 15,000 » 
Bakkallar Derneği .. .. .. .. . . . .. ... .. .. .. . . .. . 15,000 » 
Balıkcılar Cemiyeti . . .. . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . .. . 10,000 » 
Yümni öztoprak· .. . . . .. . . . .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. 10,000 » 
Ticaret ve Sanayi Odaları ve T. · Borsası 
Birliği ............................................ . 
Saime Mürtezaoğlu .......................... . 
Hüseyin Başarır ............................. . 
Hüseyin Başarır ortakları ................ .. 
Cemal PolatMneli .......................... . 
Şaban Ergün ................................... . 
Narkos Kollektif Şirketi ................. . 
Receb Mutlu 
Tevfik Paksaray ............................. . 
Perakendeci Kasablar ve Müstahdem-
leri derneği ................................... . 
Esnaf Kredi Kooperatifi ................ .. 
Arçelik Anonim Şirketi .................... . 

10,000 » 
10,000 » 
5,000 » 
5,000 » 
5,000 » 
5,000 » 
5,000 » 
4,000 » 
3,000 » 

3,000 » 
2,500 » 
2,500 » 
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Profilo Demir Fabrikası ................. . 
Fethi Ural ...................................... . 
Elektro Pak Şirketi ....................... . 
Salih Binbay ................................... . 
Nafi Meral ...................................... . 
Ecza ve Kimya Maddeleri Şirketi ..... . 
Elektro Dedikal Şirketi ................. . 
Yorgancılar Cemiyeti ....................... . 
Piyale Makama Fabrikası ................. . 
Kahveciler Derneği .............. , ........ . 
Muhtelif küçük yardımlar tutarı .... .. 
Muhtelif alacaklar ......................... .. 
Malzeme satışı ................................ . 
Piyango Gelirleri ............................. . 
Banka faiz ve ikramiyeleri .............. . 
Emanet ....... : ................................ .. 

2,500 » 
2,500 » 
2,000 » 
2,000 » 
1,700 » 
1,500 » 
1,500 » 
1,000 » 
1,000 » 
1,000 » 

16,000 » 
1,800 » 

11,000 » 
189,000 » 
172,000 » 
15,000 » 

Tutan .......................................... 7,201,500- » 

Hastahaneye nakdi yardım arasında gelir 
temin eden milk bağışlan da yaılmışdır, bu 
arada merhum Zehra ve İs~ail Cumhur Mah
mudpaşada 13 odalı bir han ile Kapalıçarşıda 
bir dükkan vermişlerdir, çarşıdaki . dükkan 
213,000 liraya satılmış, buna eklenen bir para 
ile 240,000 liraya Karaköyde altında dükkan 
bulunan bir bina alınmış ve seneliği 30,000 li
radan kiraya verilmiş, ve binaya· Cumhurlarin 
adını taşıyan bir şeref levhası konmuşdur. 

Hastahaneye gelir temin eden emlak ara
sında Alemdar Caddesindeki eski hastahane 
binası ile Kasımpaşada Gündeş İş Hanı bulun
maktadır. 

Hükumet senelik 150,000 lira olan nakdi 
yardımını 1967 büdcesinde 100,000 liraya in
dirmiş, İstanbul Vilayeti de 1963 den sonra 
tahsis ettiği senelik 10,000 liralık yardımını 

19(>7 büdcesinde 60,000 liraya çıkarmışdır. 

, Hastahaneyi idare eden cemiyetin üyele
rinden Mediha Öztoprak her sene 5000 lira 
teberruda bulunmaktadır; ayrıca babası Cemal 
Paşa ile anası Naciye Hanım merhumlar adı
na 10,000 lira bağışda bulunmuş, hastahanenin 
bir odası paşa ile zevcesinin adı verilmişdir. 

Hastahanede; hariciye, dahiliye, kadın -
doğum, kulak - burun-. boğaz, göz, cildiye, bev
liye, çocuk poliklinikleri ve servisleri ile rönt
gen, bakteriyoloji ve hayati kimya laboratu
varları vardır. 

Cümle kapusundan girildiğine göre zemin 
katında başhekimlik, müdürlük ve Eczahane; 
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1. katda doğum - kadın hastalıkları, çocuk; 2. 
katda hariciye; 3. katda dahiliye servisleri 
vardır; çatı katında da hemşire odaları bulun~ 
maktadır. Cildiye, göz, ve kulak - burun - bo
ğaz servislerine 2. ve 3. katlarda, bevliye ser
visine de 2. katda yer aynlmışdır. Zemin ka
tının altında poliklinik vardır, kapusu yan ta
raf dadır. Bu katın altında personel odaları, 

hamam, berber, kahve ocağı; en alt bodrumda 
da kalorifer ve mazot daireleri. bulunmakta, 
dır. 

Hasta odaları 1. 2. ve 3. katlarda.dır. Oda
lara, yukarda da kaydettiğimiz gibi bağışda . 
bulunan müessese ve hayır sahihlerinin isim
leri verilmişdir. 

İstanbul Esnaf Hastahanesinde 1966 yılın
da 53571 kişi poliklinik tedavisi görmüş, 5915 
kişi hastahanede yatmış,· 980 kişiye ameliyat 
yapılmışdır. 

Poliklinik muayenelerinde teberru olarak 
5 lira, yatanlardan da masraf karşılığı 15 lira 
alınır; fakat yatan bir hastanın günlük mas
rafı aslında 42 liradır, aradaki fark teberru ve 
yardımlarla kapatılır. 

1966 yılında İstanbul Esnaf Hastahanesi
nin idare heyeti şu zatlardan · mürekkebdi : 

Yusuf Yarar (Başkan), Hüseyin Başaran 
(İkinci Başkan), Şemseddin Altuğ (Muhasib 
üye), Sabri Eren (Veznedar üye); ve on üye: 
Kemal Ergin, Nızameddin Diler, Receb Mutlu, 
Necati Tandoğan, İsmail Göksu, Mecid Çetin
kaya, İbrahim Gündamar, Edhem . Kodaman
oğlu, Mahmud Sucuoğlu, A. Emin Giray; he
sab müfettişleri: Nejad Basmacı, Nevzad Sa
yımer; Ticaret Odası temsilcileri: Salih Bin
bay, Taceddin Güntan, Faruk Çehreli (Hesab 
müfettişi). 

1967 senesi eylfi.lunda İstanbul Esnaf Has
tahanesinin mütehassıs doktorları şu zatler 
idi: 

Necded Sirmen; 
Kemal Dramur; 
Saıni Akdağ; 

Kemal Taşdemir; 
Hüseyin Bağcı; 
Kemal Mutgan; 
Ömer Faruk Akdağ; 
Atıf Potwngil; 
Fethi Yars; 

Dahiliye ve Başhekim 
Dahiliye 
Dahiliye 
Dahiliye 
Hariciye - Operatör 
Hariciye - Operatör 
Üroloji 
Kadın -Doğum 
Kadın -Doğum 

Göz Naşid Sunay; 
Nurettin Ağuşoğlu; 
Kemal Nuri imre; 
Ahmed. Akkoyunlu; 
Hidayet Kızıl; 
Refik Köymen; 
Fikret Kandemir; 

Kulak, Burun, Boğaz 
Cildiye 
Çocuk 
Bukterioloğ 

· Biokimya 
Röntgen 

Hakkı OÖKT'ÜRK 

ESNAF İHTİLALİ - Onyedinci yüzyıl 
ortasında Dördüncü Sultan Mehmedin ilk· sal
tanat yıllarında mütegallibe yeniçeri ocağı 

ağaları. ile onların. elinde bir kukla olan sadı
razam Melek Ahmed Paşanın zalim idarelerine 
karşı bütüıı İstanbul esnafının ayaklandığı bir 
halk ihtilalidir; bu ihtilal sadırazamı makaa
mından attırmış ve mütegallibe ocak ağaları 

saltanatının da yıkılmasını hazırlamışdır (B.: 
Ahmed Paşa,· Melek, Cild, 1, sayfa 419, ve bu 
madde içinde sayfa 423) . 

ESNAF KANTOLARI· - Türk··. tiyatro
sunda kantoların, kantocu kızların (şantöz -
dansözlerin) ön:emli yer aldığı geçen asır son
larında . sah~ede esnaf tipleri üzerine . aşıkaane 
terennümler İstanbul halkı, kantocular güzel 
bir delikanlı olarak tahayyül edilecek bir Don
durmacıya, bir Mısırbuğdaycıya,. bir Bozacıya, 
bir Laz Kayıkcıya hitaben ilanı aşk etmiş, ya
hud onların l!,ğzından aşık rolüne çıkmı~dır. 

Metinierini kanto mecmualarından aldıfımız 
aşağıdaki esnaf kantolarının notalarını bula
madık, o notaları bulacak imkana sahib görü
nen kimseler de recamızı yerine getirememiş
lerdir. Esnaf kantoları bu ansiklopedide esna
fın kendi isimleri ile müstakil maddeler oldu
ğu için buraya örnek olarak altı kanto alıyoruz: 

Arabacı Kantosu 
· Bizim araba boşdur 
Binde çayıra koşdur 
Hopla hopla hey 
Kayıkla gitmeyiniz 
Arabaya bininiz 
Geliniz eğleniniz 

· Hopla hopla hey 

Şamram Hanımın Süpürgeci Kantosu 

Sırma gibi süpürgemin ince teli 
Hiç toz kondurmaz tembler her yeri 
Çağırma . beyim nafile döndüm ben geri 
Hasır süpürgesi hasır süpürgesi 

. Gelin alın lazım olur 
Güzel uşaklar memnun olur 
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Şamram Hanımın Keten Helvacı Kantosu 
Acem helvacısı geliyor 
Keten Helva getıriyoı· 

Herkesi memnun ediyor 
Parayı cebden çekiyor 
Nine suyu nine şeker 
Benim canını seni çeker 
Hem lorm.ızı hem de beyaz 
Tel tel olmuş Keten Helvam 
Sakız gibi Keten Helvam 

* 
Peruz Hanımın Mısırbuğ'daycı Kantosu 

Mısırımı kawrurken 
Dumanını sawrurken 
Sesim nsılıyor benim 
Sokak sokak bağırırken 

Mısırbuğday lo,tır lntır 

· Taze pişmiş çıtır çıtır 

* 
Eleni'nin Laz Kayıkcı Kantosu 

Tırabzona gitdin mi? 
Hamsı haluk gördün mü? 
Al aşağı aşağı 

Karadeniz uşağı 
İpden olur kuşağı 

Al aşağı aşağı 

Fistanın düğınelerni 

Sıkmasın memelerini 
O kiras dudağını · 
Bir ı,sırsam ne olur 
Altın versem almazsın 
O kiras dudağını 
O şeker dudağını 
Bir ısırsam kanmazsın 

Tutmadım elini 
Saramadım belini 
Aman güzel Eleni 
Yosma çaplan Elenl 
Kandırsaydım seni ben 
Olurdun Laz Gelini 

Başımda kara başlık 

Karım olmazsan bari 
Gel olalım kardaşhk 

Deniz üstünde kayık 
Ben sarhoşum sen ayık 

Kayık üstünde tente 
Gel )l:lisafir ol bende 
Kayıkda var yorganım 
Gel 'boş kalmasın yanım 

• 
KüçÜk Peruz ve Şamram hanımlal'iJI 

Sandalcı Düettosu 

Şamram - Açma yelken açma yelken 
Hava bozuk batarız 

Peruz - Batarsak da bir tarafdan çıkarız 
Şamram - Gel arkadaş gitmeyelim 

Bir fırtına kopacak 

Penız - Gideriz be gideriz be 
Neva.r canını korkacak 

Şamram - Haydi haydi gidelim gidelim 
Peruz - Kürekleri çekelim 

Şanıram - Sıya sandal sıya sandal 
Peruz - Sıya sandal sandal. .. 

Hüsnü KINAYLI 

ESNAF KETHODALAJUNIN iDAMI 
VAK' ASI - İkinci Sultan Mahmudwı ilk sal
tanat yıllarında, sözün ayağa düşdüğü, devle
tin liyakatsız ellerde bulunduğu devirde geç
miş dehşet verici vak'alardan biridir. 

Mora ihtilalini takib eden Rus harbi için
de Osmanlı ordularının mağlubiyet haberleri 
İstanbul rumlarını aşırı derecede şımartmış, 
1829 yılında, büyükşehirde rum azınlığının ,ke~ 
sif olarak oturdukları semtlerde Türklere kar~ 
şı adeta silahlı bir kıyam ve katliam hazırlığı 
alametleri belirmişdi. Bu durum karşısında hü.
kumet, ulema ve ricalin konaklannda silahlı 

muhafızlar bulundurmasına, ve taht şehrinde
ki bütün memurlarla medreselerde oturan di
yar garibi talebenin de silahlandırılarak, gece
leri, rumların bir baskın ihtimaline karşı ma-

. hallelerde kol gezerek nöbet tutmalarına karar 
verildi; fakat, içlerinden bazı uygunsuz kimse
lerin silahlarını bilakis tecavüz yolunda, kötü
lükde kullanabilecekleri düşünülerek, İstanbu
lwı esnaf tabakası ile ayak takımının bu silah
lanma kararından istisna edildikleri, kadim
den beri devam ede gelen silah taşıma yasa
ğına riayete mecbur oldukları ayrıca ilan 
edildi. 

·şehrin ınzıbat ve asayişini o tarihlerde 
yeni kurulmuş olan Asa.kiri Mansurei Muham
mediye karakolları ile temine çalışacak yerde 
böyle garib bir kararın ilanı İstanbulda fevka
lade bir heyecan, hatta dehşet uyandırdı. 1s
tanbulun Türk - Müslüman nüfusunun büyük 
ekseriyetini teşkil eden esnaf tabakası arasın
da ise hem heyecan, hem de hükumete karşı 
galeyana sebeb oldu. Bazı ağzı karalar da bun
lardan istifade ederek İstanbula çeşidli dedi
kodular yayıldı, bu arada bilhassa: «Ruslar 
yeniçeriliği ihya edecekmiş; Rus orduswıda 

yirmi bin yeniçeri varmış .. » gibi laflar çıkdı. 

çarşı boylarında kahvehanelerde hatta padişa
hın aleyhinde konuşanlar oldu. Şehirde ticaret, 
alış veriş durdu; İstanbula bir kabus çökdü. 

Bunwı üzerine devlet. ve ordu aleyhinde 
söz söyliyenlerin dedikodu yapanların, yalan 
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yahud yanlış havadis yayanların derhal idam 
edilmeleri hakkında Babıaliye bir hattı hüma
yun gelmişdi; bu emrin tatbikine de serasker 
paşa memur edildi; o da bir çok kavaslar ve 
askerlerle her gün kol gezmeğe başlayarak 

uygunsuz takımını haber vermedikleri baha
nesiyle, aslında ise sadece halkın gözünü kor
kutmak için esnaf kahyalarını, esnaftan nam
lı · kimseleri sorgusuz muhakemesiz idam et
tirdi. .Bu arada Tuhafiyeciler Kethüdası Hacı 
Ahmed Ağa Eminönünde, Kuru yemişciler 

Kethüdası seksen yaşındaki Uzun Mehmed 
Ağa yemişçiler içinde, Balmumcular Kethü
dası Zındankapısında, Üsküdarın namlı kayık
çılarından Halil Ü sküdarda; Kömürcüler Ket
hüdası Ali Ağa, taşçı ustalarından Mehmed 
Usta, Hammallar Kethüdası Ali Ağa, müslim ve 
gayri müslim esnaftan ve esnaf yazıcılarından 
bir çok masum adam, bu arada bir çok kaba
dayı, vurucu kırıcı serseriler, baldırı çıplaklar 
şehrin muhtelif köşelerinde katledildiler. Cel
lat pençesinden kurtulabilen esnaf kahyaların
dan bir kısmı da sürgüne gönderildi. Balıkpa
zarında «Avor Zavorun kahvesi» diye meşhur 
olup tstanbulun en büyük ve günün her saa
tinde müşteri ile dolu olan esnaf kahvesi de 
temellerine varınca yıktırdı. 

ESNAF. «LETAİFİ ESNAF» - Hasan 
Nüzhet Efendinin (ölümü 1890) esnaf üzerine 
mizahi bir eseri (B.: Nttzhet Efendi, Hasan) ; 
basılmışdır, ceb kitabı boyunda 64 sayfalık kü
çük bir kitabdır, 29 parça yazının başlıkları 

şunlardır: Ekmekci, Kasab, Bakkal, Sebzeci, 
Pirincci, Manav, Şekerci, Aşcı Kadın, Mekteb 
Kalfası,- Suyolcu, Kanun Ustası, Odun, Kö
mürcü, Saka, Attar, Tütüncü, Çorabcı, Haffaf, 
Sarac, Terzi, Berber, Hamam, Saatci, Yorgan
cı, Sarraf, Dülger, Kürkcü, Sahhaf, Kayıkcı. 

Çoğunda esnafdan veresiye alma konusu 
üzerinde durulmuş, adi, mübtezel, ve müsteh
cen cinaslara da geniş yer verilmişdir. Örnek 
olarak iki parça alıyoruz : 

Kömürcü 
- Efendim Allah nice senelere yetişdirsin 

- Cemian Ahmed Reis, hoş geldiniz, safa gel-
diniz, nasılsınız, iyi misiniz 

- Elhamdülillah .. 
- Kayık Harem İskelesinde mi? 
- Hayır daha gelmedi, birkaç güne kadar Çat-

ladıya yanaşacak .. 

- Allah vere tozsuz ve marsıksız olaydı .. 
- Efendim, marsığı yok ama şu eski hesabla-

rın tozunu silkseniz güzel olacak, zira bu yıl kömür 
ateş bahasına, artık kül olduk .. 

- Canım Ahmed Reis, ayağının tozu ile sıcağı 

sıcağına akçe istenir mi.. hem canım insafın yok 
mu, bu kadar yanub yakılacak ne var .. 

- Maşaallah beyim peh peh;. bizim mangırlar 
Derviş Mercan gibi üç erbain çıkardı, daha çilesi 
dolmadı mı.. şimdi para isteyince başdan savulmak 
insafsızlık olmuyor, ben kış kışla gider soğuklardan 
değilim, kömürü elleyerek ve bahasının vaktini bel
leyerek almalı.. beni görünce kül kedisi gibi sinece
ğinize ateş püskürüyorsunuz, darası alınan.ardan ve 
kalbur üstüne gelenlerden olduğunuzu bu sefer an
ladım, bundan böyle mangal tahtası bayra~ hafta
sı demeyüb para istememeli ... 

Kayıkcı 

Coşkunluk aleminde rüzgarın önüne düşmeyen 

adem yorulur fehvasınca havatihevese uyub yavaş 
yavaş Halıcıoğlu İskelesine indim ki bir alay yaJ1 
çapkınları iki keçeli yayılub oturmuşlar, Karadeniz 
coşdu derler, deniz başdan aşdı derler diye bağıra 
bağıra dalga sayarlar. Fakir de kalenderane bir baş
dan bir başa dalgın dalgın volta vurub dururken havai 
mavi çuha üzerine balık sırtı su işlenmiş döşemeli bir 
kayığın kıçına kaba rüzgar bir yiğit oturmuş, bulut 
arasında hava k.olçlar, fakirin eski kenarcı olduğu
mu anlayınca kıyı suları ile sahili merama yanaş• 
maya başladı, benim de yüreğime bir bardak su 
serpildi. 

- Efendim, nereye gidecekseniz gicl,elim .. 
- Hava nasıl? 
- Karayel mi, lodos mu, keşişleme mi, kıble mi 

bilemem .. 
- K:1ble olduğunu mihrab ebrülerin ima eder .. 
- Niyet hayır, akibet hayır, buyurun gidelim .. 
Kürek üzerine kalkub siya kaaidesi ile yanaşub 

bizi aldı, iki kürek boyu gittikden sonra· kürekleri 
yağlayarak dizliğin ağını balık tutarcasına bir sil
küb düzelterek uğurlar olsun kaaidesini icra etti. 

- Nerelisin, adın nedir? 
- İsmim Selamet, kendim Denizliden olurum, 

ya siz efendim 
- İnegöldeniz .. 
- Cinsimiz bir ama sizde tatlı tatlı· mazmun-

lar var gibi ... 

ESNAF LONCASI CADDESİ - Ayvan 
saray ile Balat arasında, Mollaaşki ve Atik• 
rnustafapaşa Mahallelerinin yollarından; Atik 
mustafapaşa Mahallesinde Ağaçlıçeşme Soka
ğı ile Mollaaşki Mahallesinde Dökmeci İbrahim 
Sokağı arasında uzanır; Eğrikapu Fırın So
kağı ile kavuşağı vardır, Kundakcı Sokağı, Ya
tağan Hamamı Sokağı, ve · Gemici Hasan So
kağı ile dört yol ağızlan yaparak kesişir (1934 
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Belediye Ş.R. 8/113 ve 114). Ağaçlıçeşme So
kağı tarafından gelindiğine göre bir araba ge
çecek· genişlikde, paket taşı döşeli, yaya kaldı
rımlı bir sokakdır; 2 - 4 katlı ahşab ve kagir 
evler ile dükkanlar arasından geçer bir çarşı 
boyudur; 6 kahvehane, 5 bakkal, 2 terzi, 2 ka
sab, 2 manav, 1 berber, 1 turşucu, 1 helvacı, 
1 börekci, 1 marangoz, 1 yorgancı, 1 tenekeci, 
1 ağaç tornacısı vardır. Ayyıldız Gençlik Ku
lübü binası bu caddededir. Caddenin her iki ba· 
şında birer çeşme vardır; Ağaçlıçeşme Sokağı 
tarafındaki çeşme, yüksek bir bağçe duvarı 

önünde klasik üslübde kitabesiz bir çeşmedir, 
ve önünde bir çınar ağacı vardır; Dökmeci İb--rahim Sokağı tarafındaki çeşmede ise «Sahi-
bülhayra t Sinan Ağa 1310 -1317 (1894 - i901) » 
kitabesi bulunmaktadır. Ev ve dükkanların 

kapu numaraları 11- 53 ve 2 - 90 dır (Tem
muz 1966). 

Hakkı GÖKTtlRK 

ESNAF TORKÜLERİ» - Sadi Yaver 
Ataman'ın «Memleket Havaları» isimli eseri
nin· 1954 yılında yayınlanmış ilk kitabcığı; 
17X24 santim eb'adında 32 sayfadır. Değerli 
müellif eserini takdim ederken şu~ları yazı

yor: «Bu küçük baskı ile takdim ettiğim Esnaf 
Türküleri, İstanbul Radyosundaki -Memleket 
Havaları programlarımızda zaman zaman çalıp 
çığırdığımız bazı seçme parçaları ihtiva etmek
tedir. Esnaf türküleri, y~pılarına aınil olan se
bebleri, ictimai mana ve fonksiyonları ile halk 
musikimizin mühim bir -kolunu teşkil eder. 
Halk, zanaat ve meslekleri ile ilgili iş hayatı

nın hususiyetlerini, açık ve samimi bir mizah 
ifa.desi, üslubu, temposu ve ahengi ile bu tür
~ülere geçirmişdir. Esnaf türkülerinin .. belli 
başlı vasıflarından biri .de, dramatik unsurla
rı ihtiva eden temsili bir mahiyet arz etmesi
dir. Mesela «Keçeci», ~<Demirci», «Kalaycı», 
«Hamamcı», «Sobacı», «Arabacı», -«Helvacı», 

«Balıkcı» türkülerindeki ritm, ahenk ve hare
ketler bu ~anaat şubelerinin iş kuvvetini ka
rakterize edici bir üslub taşıdıkları cihetle söy
lenmeleri, işin şekline ve icablarına · uydurul
maJctadır». 

Sadi Yaver Ataman küçücük fakat çok 
kıymetli eserine Terzi, Değirmenci (2 tür-kü), 
Berber, Hamamcı, Keçeci. Arabacı (2 türkü), 
Babkcı, Oduncu, K'.ahveci, Demirci - Kalayca -
Spbacı, Boyacı (Kundura boyacısı), Leblebi-

ci. Bostancı ve Helvacı, 16 esnaf üzerine 15 
türkü almışdır; Değirmenci üzerine iki türkü 
vardır, Demirci, Kalaycı ve Sobacı esnafı da 
bir türküde birleştirlmişdir; ve 15 türkünün 
de notası bulunmaktadır. Ayrıca,_ Aşık Ruzi
nin meşhur Esnaf Güzelleri Destanından aldı• 

ğı 16 kıt'ayı da geçen esnafın türkülerinin bu
lunduğu sayfalara serpişdirmişdir (B.: Esnaf 
Cicanlan, Güzelleri); bu destanın ilk kıt'ası ki
tabının başına, son iki kıt'asını da kitabının so
nuna eklemişdir. Sadi Yaver Atamanın Ruzi 
destanından aldığı esnaf güzelleri şanındaki 

kıt'aların metni ile destanın asıl metni arasın
da ufak farklar vardır; örnek olarak iki par
ça alalım: 

Berber (Destanda) 

Berber güzelinin ayna cemali 
Ustura cebinde var mekrii ili 
Yaıulup eline verme sakah 
Bir kılı kll'k yarar söyler ustaya 

Berber (Kitabda) 

Berber güzelinin ayna eettıiU 
Ustura elinde var mekrü ili 
Yan geliüp eline verme sakali 
Bir kılı kırk yarar söyler ustaya 

Kalaycı (Destanda) 

Kalaycı güzeli ıııvli.r bııcait 
Yakar da pamutu üfier ocağı _ 
Çalkaya çal.kaya siler kapağı 
Tencereyi bizan koyar ortaya 

Ialayeı (Kitabda) 
Kalaycı güzeli sıvar· bacağı 
Çıkarır meydana· siyihı ağı 
Pamuk desteleyüb üfler ocajı 
Çalkadıkca çamur atar her caya 

Balık_cı kıt'ası ise tamamen değişikdir: 

(Destanda) 

Bahkcı güzeli salverir ağı 
Görenin erir yürekde yağı 

Denizde yıpranır tez geçer 'çağı 
Yem ider aşıkı takar oltaya 

(Kitabda) 

Balık(,ll güzeli. Allah emanet 
Ağlara- düşerse eğer keramet 

· Balık Pazan,n~ - kopar kıyamet 
Derya sadi olur çıkar semaya 

Sadı Yaver Atam.anın Güzel kitabın 
«Kahveci», «Arabacı», «Berber» esnafı üzeri
ne üç türkü ile aslında bir Rumeli türkü olup 
şöhretini 1stanbu~ - m.ec.lislerinde yapmış Ha-
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mamcı Türküsünü alıyoruz; Üstad S. Y. Ata
man bir zühul eseri olarak ·bti türkü için «Er
zurum dolaylarına aiddir» diyor. 

KAH;VECİ TÜRKÜSt)' 

Kahveciler kahvede kavurur · 
Yeni Mehmed Ağa kürkünü ıavurur 
Aralık.da 'boş kese e\'.irür 
Şanlıdır o anlıdır o 
Oynar gelin şıngır mıngır 
Tellidir o pulludur o 

. Kahveciler kahvede döpr 
Yeni Mehmed Ata kendini över 
Aralık.da boş kese örer 
Şanlıdır o· anhdır o 
Oynar gelin ş~gır mıngır 
Tellidir o pulludur o 

Kahveciler kahvede pişirir 

Yeni Mehmed ,\ta aJtlıni şaşırı:.
Şanlıdır o anlıdır o 
Oynar g~lin şıngır . mm~ 
Tellidir o pulludur o 

ARABACI TÜRKOSO . 

Arabacı Arabacı 

İste sana· ben · kiricı 
A~abacıda arabam çeeek · 
- Nereye? 
- Kalıta.neye! 

Arabacı da arabaıu, . süiiür 
- Nereye? · · 
- Beyoğluna ! 
Haydindi paldir küldür y~ah yaiİah . 
Handindi tıngır min(İl' yallalİ yallah 

BERBER .. Tl)°RKOS'O · 

Ocak başında kaldı.tri. 
. İnce fijdre daldım 
Her kapu kalulışda 
Berber geliyor sandım 

Ah ah .. 
A berber otlan . oğlan 
Boynuma dolan . '·. 

HAMAMCI TtiltKOSO 

Amman amman amman hey hey 
- Ey hamamcı 'bu hamama 'ıüzellerdeı'i · Riıiı gelir? 
- Ne bileyim a efendim günde yüzbhi:' eıin relir ! 
Hadi leyli leyli leylamda. 'gel· gel· • . 
Gel yavaş yavaş köşeyi dolaş 
Küçücük saraç yanıma. yanaş 

Amman amman amman hey İıey 
İnsafsız hayırsız yar araız · yar . . 
Allanda gel . gel sallanda gel ael 

İSTANıitit 

Al hançerhı sok kalbime gör içinde neler -var 
Allanda. gel gel pullanda gel gel 

Hüsnü KINAYLl 

ESNAF VE SANATKARLAR DERNEK
LERİ BtRLlöt (İstanbul) - Cağaloğlunda 
Şerefefendi Sokağında Esnaf Hanı binasında
dır; 5373 sayılı kanuna göre 1950 yılında ku
mlmuşdur ;. 1967 yılında 507 sayılı kanuna uy
gun bir teşekkül haline gelmiş bulunuyordu; 
75 esnaf . ve -sanatkar teşekküliliıü Birlik. ola
rak temsU etmektedir; «İstanbul .Esnaf ve Sa
nat~arları Dernekleri Birliği» adı ile teşcii 

edilmişdir, 70,000 üyesi varqır. 

·· 1950 de kurulduğu zaman 14 esnaf cemi
yetinin . Birliği halinde idi. Esnaf Odasının 
lagvi ·ile · rnevcud para ve demirbaş eşyası · bu 
birliğe verilmişdir. Ticaret Odasına bağlı Es
naf Odasından ayrılmış olarak toplanan . para~ 
lar ve esnaf paralan ile şimdiki binası, Esnaf 

. Hanı satın alııımışdır. 

Bu birliğe · bağlı dernekler kendi üyeleri
nin yıllık aidat hasılatının yüzde beşini bu Bir
liğe verir. 

Berber Türküsü 
(Sadi Yaver Atamandaıl) 
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Birliğin kurucuları şu zatlardır: Mahmud 
Erbil (Kahveciler Derneği Başkanı), Abdul
lah Özaydın (Fırıncılar Derneği Başkanı),· Ab
dürrahman Saker (Berberler Derneği Başka
nı), Mümtaz Özerer (Mahrfı.katcılar · Derneği 
Başkanı), Ali (soy adı tesbit edilemedi, Kasab
iar . Derneği Başkanı), Kemal Giray (Şekerci

ler Derneği. Başkanı), Sabahattin Kitabcı 

(mensub olduğu dernek tesbit edilemedi). 
. ' 

Birliğin 1967 deki idare heyeti ~u zatlar-
dan kurulmuş bulunuyordu : · · 

Macid Çetinkaya (Başkan; İstanbul Lima
nı· Motor, Mavuna, Romorkör Deniz Nakliyat 
Esnafı Derneği Başkanı), Hüsnü Çınar (İkin

ci başkan; Lokantacılar Derneğinden), Suad 
Yekin (İkinci başkan; Kasketciler Derneğin
den), Muhsin Şenruh (Genel sekreter; Profes
yonel Foto Sana tkirları Derneği başkanı) ; İs
met Ermetin (Muhisib; Şoförler Derneğin~ 
den), Muhiddin· Tırpan (Veznedar; Sakatatcı

lar Derneği başkam); Nazmi Akbacı {Üye; 
Meyve ve Sebze Esnafı Derneği başkanı), Ne;. 
zir esmer (Üye; M;eyve ve Sebze Esnafı Derne• 
ği başkanı), Mustafa Oaner (Üye; Derneği 
tesbit edilemedi) . 

. 1967 de bu birliğe bağlı dernekler şunlar 
ıdi : 

ı. Ağaç İşeri, · Oymacı, Oymakcı Sanatkirları Der- -
neği 

2. Ağaç İşleri, Fıçıcı, Sandıkcı, Kutucular Derneği 
3. Arabacilar ve Motorsuz Kara Nakil Vasitacıları 

Derneği · 
4. Ayakkabıcı ve Terlikci Esnafı Sanatkarları ve 

Kolları Derneği 

q .. Ayakkabı Boyacıları Derneği 
6. ·· Balık: Satıcıları Derneği 
7. Bilumum Bakliyat ve Zahire Alır Satarlar Der

neği 

8. Çiçekciler Derneği 
9. Deniz ve Kara Büfecileri Derneği 

10. Ekmek Firincıltı,rı İmal ve Satıcıları Dernelti 
11. Elektrik Teknisyenleri Derneği 
12. Elektrikli, Elektriksiz Oyun ve Eğlence Maki-

. naları Sa.hj.b ve · İşletenleri Derneği . · . • 
13. Erkek Berberleri Usta ve Kalfaları Perneği . 
14. Erkek Kadın K~nfeksiyoncu· Terziıı;ır Dern~ği 
14. · Erkek Kadın . Konfeksiyoncu Terziler Derneği. 
15. Etlik Hayvan Alıcı ve Satıcıları Derneği 
16. Gazoz, Su, Şıra, Şerbet, Boza, Turşu ve. .Sirke 

-İmal Eden . ve Satan Esnaf. Derneği .. 
17. Gaziosmanpaşa Küçükköy otobüs,. Kamyon, 

Kamyonet ve Minibüscüler · Dern.eği 
18. . Gezici Sütcüler Derneği · . 

19. Gömlekci, . Kolacı, Elbise temizleyici ve Ütücü 
Sanatkarları Derneği . 

20: Hamamcılar ve Müstamdemleri Derneği 
21. Han Odabaşıları Derneji 
22. Havagazı ve Sıhhi Tesisatcılar Derneği 
23. . İstanbul Limaıµ Motor, Mavıuıa, Romorkör De-

kiz Naklie Esria.fı Derneği 
24. İ_stanbul Şoförler. Esnl!,fı Derneği 
25. fstaıibul Otobtiscüler Derneği 
26. İşkenbe Çorbacıları Derneği 
27. İşportacılar Derıieği -
26. İçkili İçkisiz Lokanta, Kebabcı, Köfteci ve 

Ayakda İçki Satanları Esnafı Derneği 
29. Kadın Kuaförler ve Manikürcüler Derneği 
30.. Kahveci, Kıraathaneci ve Gazinocular Derneği 
31. . Kadın ve Erkek Terziler Derneği 
32. Kflmyoncular Esnafı Derneği 
33 .. · Kamyonet S~hibleri Derneği 
34. Karagözcüler, Kuklacılar, Hokkaba.zlar Esnafı 

Esnafı Derneği 

35. · Kartal · Kamyon, Kamyonet, Şoför Esnafı Der-
neği 

36. K?,rtal - Maltepe Seyyar. Pazarcılar Derneği 
37 .. Kasket ve _Şapka İ~alcileri Esnafı Derneği 
38. Kauçuk ve ·tııstis işleyen Küçük SanatkAr Der-

neği · 
39. Kurukahveciler ve Piyango Bii.yileri Derneği 
40. · Küçükçekm.ece Kasablar Derneği 
41. Mahrukatcılar ve Müstahdemlerini Koruma 

Demeli 
42. Mar~gozlar D~meği 
43. Mezeciler ve Müstahdimleri Derı;ıeği 
44. Meyv,e v~ _Sebze Esnafı Derneği 
45. Mobilya Doğrama İmalci SanatkA.rları Derneği 
46. Mobilyacı Döşemeci Esnaf . ve Sanatkarları Der

neği 

47. Motorlu Kayık ve Benzerleri Yapıcıları Derneği 
48. Muhal.lebic;iler, Sütcüler ve Müstahdimleri Der-

neği ·-
49. Müsta.mel Elbise ve .EşyA. Alıp Satanlar Derneği 
50.. otomobilciler, Esnafı Derneği · 
51. Otopark ve Dolmuş Durak Yerleri Yöneticileri 

I>erneği 
52. . Oto .Sanatkarları Derneği 
53. Perakendeci Bakkal ve Benzerlrei ve Müstah

dimleri Derneği 
54.. Perllkendeci. Kasablar ve Müstahdimleri Der• 

neğf . 
55. Pazarcılar Esnafı Derneği 
56. Plastikciler Derneği. . 
57. Profesyonel Foto SanatkArları Derneği 
58 .. _Sandıkcılar ve Bıçkıcılar Derneği · 
59. Sa~cılar. Otobüs, Minibüs, Kamyon ve Kam-

yonetciler Derneği · 
60_- Sa~acıiar Şoförler. Esnİıfi- Derneği 

. 61. Sa:katatcılar Derneği 
62. Saraçlar , Derneği .. · 
63.. Sepetci,ler .. Deı,-neği . ; 
64. Sıvacı Boyacı Sanatcılar Derneği 

65. $ilivrt .. Şoförl~r Derneği . . 
66. Şekerci, Pastacı; Helvııcı, Tatlıcı ve Şekerli MA-
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mulleri Esnafı Derneği 
67. Terlik İmalci Sanatkarları Derneği 
68. Trikotaj ve Benzerleri Esnaf ve Sanatklrları 

Derneği 

69. Un İş Esnafı Derneği 
70. Yükcüler Derneği 

71: Yolcu, Motorlu Motorsuz Deniz Küçük Nakliye 
Esnafı Derneği 

72. Yorgancı Hallaç Esnafı ve Sanatkarları Derneği 
73. Dokumacılar Derneği 
74. Kartal Seyyar Pazarcılar Derneği 
75. Pendik Minibüscüler Derneği 

ESRAR, ESRARKEŞLİK, ESRARKEŞ
LE_R - «Esrar: Hind Keneviri denilen. bir ne
vi otdan çıkarılan sarhoş edici, uyuşturucu, 

uyutucu tesir yapan terkib madde; -Haşiş;_ Es
rarkeş: Esrar tiryakisi» (Hüseyin Kazım, Bü
yük Türk Lfıgatı). «Hind Keneviri denilen bir 
ne batın yaprağı; tütün gibi içildikde keyif ve
rir, insanı garib bir takım hayali.ta :daldırır; 
esrar çekmek;· Esrarkeş - Esrar tiryakisi, es
rara mübtela» (Şemseddin Sami, Kaam'lisi 
Türki). 

Hüseyin Ka:zım Bey lfıgatın:a şu iki· beyti 
kaydetmişdir : 

Lobi meygiin var iken anma hattı jengirı 
Gül gibi bade dururken nidelim esrin 

(HeIAki) 

Keyf içün esrare olub mübtela 
İtti temamiyle şuurun heba 

(Atiyi) 

Milli kütüblıanemizin yukarda kaydettiği
miz iki büyük lfıgatı da Hind Kenevirinden is
tihsal edilen ve bizde esrar denilen uyuşturucu 
maddeyi gereği gibi tarif edememişdir · kanı
sındayız. 

Esrar, yüz yıllar boyunca bütün dünyada 
insanlar için bir af et olan uyuşturucu madde
lerin başında gelmişdir. İstihsali, satışı, kulla
nılması her taraf da yasak edilmiş, buna rağ
men durmadan istihsal edilmiş, gizli, kaçakcı 
elleri ile satılmış, içilmiş, h3:şişhi.rteler • esrar 
tekkeleri kurulmuş ve işletilmiş, esrar, satıcı

ları ve kaçakcıları ile amansız mücidelelere 
rağmen önlenememiş, satıcı ve kaçakcılarla 
mücadele milletler arası büyük işlerden biri ol
muşdur. 

Esrar ibtilası ve esrar kaçakcılığı memle-

tSTANltJt 

ketimiz ve bilhassa büyük şehir İstanbul için 
de, gencliği tehdid eden, nice genelerin .şuuru
nu yok ederek uyuşuk, bir posa haline getirip 
mezellet batağında mahveden bir afettir. Za
manımızda da satılır ve kullanıhr; ve maalesef 
Türlq basınının da, yabancı basının da vak'ala
ra dayanan kayıdlan ile Türkiye ve İstanbul, 
esrarın en kolay ve bollukla tedarik edildiği 
yerlerin başındadır. 

Büyük halk şairi Vasıf Hiç (Vasıf Hoca) 
-görgüye dayanarak Esra,r üzerine bize şu kıy
metli notları tevdi etmişdir : 

«Cenabı Hak cümlemizin evladım muha
faza buyursun, esrarkeşlik sari hastalıkların 
aymdır. Benim gördüğüm, esrar içilmeye. bir 
nevi teşvik ile başlanıyor. Kimi bir işde çırak 
veya kalfa, kimi mektebli nice gül gibi geneler 
o yok olası esrar nargilesine yapışmış, bir kıs
mı g&çimini temin eden işini, bir kısmı istik
balini temin edecek tahsilini ayaklar altına al
mış; evini, anasını, babasını, kardeşlerini ter
kederek o güruhi la yüflehuna: katılmışdır. Ni
celeri anadan babadan kalma evini, malını mül
künü yok bahasına satıp parasını esrar duma
nına vermişdir. Niceleri de· o dumana namus 
ve iffetini vermişdir. Bir çoklan hırsızlık, yan
kesicilik gibi cürümleri irtikib etmiş, yan çıp
lak, levs içinde, haya ve edeb cevherleri ınah-: 
volmuş, yangın yerlerinde, harabeler içindeki 
. inlerde yatıp kalkarak, yahud mahbushi.ne ko
ğuşlarında sürünüp ölmüşlerdir. 

«İstanbulda beyzade, paşazadeden esna
fına, hammal ve kayıkcı makuulesi ayak takı
mına varınca her sınıf .halkdan esrarkeşler 

gördüm, tanıdım. Bunların bir kısmı nargile 
ile, bir kısmı da d9lu cıgara, yani esrarlı cıga
ra ile esra:ı;- içerler. 

«Esrarlı cıgara içenler nergile vuranlar 
kadar zehirlenmezler. 

«Esrar'ın esrarkeşler arasındaki ismi Ne
fes' dir, bundan ötürü esrarkeşlere eskiden Hod
nef es de denilirdi. 

«Esrarkeşler kendilerine esrarkeş denil
mesine çok kızarlar, Ehli Keyf denilmesine de 
memnun olurlar. Esrar kahvehanelerine, için
de gizlice esrar içilen kahvehanelere Tekke 
derler. 

«Esrar nargilesine Kabak denilir. Bir hin
distan:•-cevizinin tepesi delinir ve o delikden içi 
oyularak eti alınmış kalın kabuğundan yapı-
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lır. Sonra buraya lüle, ve lüleye merbut olup 
tepedeki delikden kabak-nargiledeki suyun içi
ne inen bir kamış yerleştirilir. Lülenin altında 
ekseriya gümüş pullarla süslü bir pirinç tab
lacık vardır ki işin am;.iyane nümiyişidir. Adi 
nargilenin marpucu yerine kabağın üst kısmı
na yakın yerine Cura denilen, içi boş, boru gi
bi bir kamış sokulur; bunun karşısına da ikin
ci bir delik açılır ki ona da Püf Deliği denilir. 
Kabağın lüleleri adi nargile lülelerinden daha 
küçükdür. 

«Kabak lülesine bir mikdar tönbeki, onun 
üstüne de ayrıca toz tütün konulur; esrar en 
üste, diş ile kırılarak bir keçi boynuzu çekinie
ği büyüklüğünde konulur. Esrarın üstüne de 
küllü ateş konulur. Tekkede, esrar kahvehane
sinde kabağı hazırlayana kabakci denilir; ka
bakcı, böyİece hazırladığı kabağı bir mikdar 
çeke çeke içime. hazırlar, alıştırır. 

«Nargile - kabak alıştırmanın usulü şu
dur: Kamış - Cura ağızda, Kabak - Ceviz elde, 
şehadet parmağı da Püf Deliğinin üstüne konu
lur; çeke çeke, küllü ateş altındaki esrar par
lamaya yüz tutunca, evvela · kabağı ısmarlaya
na toka eder, takdim eder'. 

«Esrarkeşlerin arasında Aşere denilen bir 
usfıl vardır; Kabak parasının dö~de birini ve
rene Aşereci denilir; bir kabak - esrar nargile
si parasının dörtde üçtinü yahud yansını öde
yene nargile sahibi diye bakılır, ilk çekim, içim 
onun şeref hakkıdır; sonra nargile bir yahu.d 

iki aşereciye toka edilir, onlardan sonra da di
ğer esrarkeşler önünde dolaştırılır. 

«Aşereciler her nargilede değişir. İşte 
böylece Tekkede bulunanlar yudum yudum es
rar dumanı çekerler; bir kabağı ikincisi, üçün
cüsü, dördüncüsü takib eder, ve böylelikle ka
falar .tütsülenir, kendilerinden geçerler, konuş
ınalar durur, kendi tabirlerince mest olurlar. 

«Bir ehli keyf Tekkeye, esrar kahvehane• 
sine gelince bir nargile doldurtmaya mutlaka 
mecburdur, ve doldurttuğu nargileyi de yalnız 
içemez, öbür arkadaşlarına da içirtmeye mec
burdur, aynı ikramı, sırası gelince onlardan 
görür. 

«İlk nargileden sonra ocakcı : 
- Aşere var mı? .. diye seslenir. 
«Biri: - Bir var!.. der. Diğeri: - Biri 

daha var! .. der. Keselerine göre en çok dört 
. kişi çıkınca ikinci nargile de hazırlanır. 

«Kafası biraz neşelendiğinden mi, yoksa 
sersemleşmeye başladığından· mı, o keyf ehli 
arasında Kabakcı da denilen esrar kahvehanesi 
ocakcısı nargileyi alışdınrken şu teke_rlemeyi 
yüksekce sesle mutlaka söyler: 

Nargilemin. alt• derya, üstü ateş 

Cümlemiı kardeşiz kardeş 

Hepimiz biribirimize eş ! 

ve nargileyi dolaştırmaya başlar . 
. «Nargileyi parasının tümünü, dörtte üçü

nü, üçde ikisini, yarısını vererek parlattıran 

birinci sınıf, patron ehli keyf sayılır; araların
da: - Falan nargileyi parlattı! .. diye övülür; 
- Aşk olsun!.. diye de takdir edilir. 

«Bazan elipe nargileyi alan ehli keyf de şu 
. tekerlenıeyi söyler : 

Yus Yezide 
Çı,ksm iki iözli de 

Kahrolsun oğlu da kızı da! 

«Ekseriya. nargileleri sarı zincirlere takılı 
peneslerle tezyin ederler; penes ziynet altınla
rının en küçüğüne verilmiş isimdir, çapı, za
manımızın 5 kuruşluk madeni paraları kadar
dır. 

«Esrarkeşlerin akşamları içki zamanı yak
laşınca esnemeler başlar; hafif den krizler, el 
titremeleri görülür. Sofra tertib olununca ne-
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şeler yerine gelir. Çek esrann hızı geçİl.1:ce de 
esrarkeşin suratı asılır, ne yapdığını . bilmez; 
böyle anlarda en · sevdiğinin merhabası bile 
kendisine küfür, hakaaret gibi gelir. Mesela 
Hasköylü Kahveci Nusret aşk ile-.bağlanıp sev
diği Ferhi Bülend Zırhlısı efradından Kozluca
lı İsmail adındaki genci böyle bir · kriz anında 
bıçaklayıp öldürmüş idi (B.: Nusret, Kahveci 
Gürcü; İsmail, Kozlucalı; . Fethi Bülend Zırhlı
sı) ; hele her hangi bir sebeble bir iki gün hiç 
esrar bulamayan esrarkeş adeta azgır;ı bir. deli-, 
ye döner .. » 

Burada Vasıf Hiç'in notlarına gunurrıu

zün gazetelerinden bir kaç y_ak'a ekliyoruz : 
«İşleri kesad giden Erhan ·ınmre adındakı 

muhabbet dellalı esrar parası te~in edebilmek 
için dört senelik metresi Hafizeyi satmaya 
kalkmış, gene kadın ·teklifi red edince . gece ya
rısı evinin camını . çerçivesini kırıp -bütün ma
halle halkını ayağa kaldırmışdır.» (17 ağustos 
1967. Hürriyet Gazetesi) . 

«Şehri_mizi toplanma . merkezi haline geti-:' 
ren Beatnikler : (hırpani - turistler) arasın'da. 
alİşdığı esrarı bulamadığı için sık sık çıldıran
la~ ol~aktadır (B.: Esrar, Esrarkeş Turist, 
ler) . Son _olarak evvelki gece İsveçli, yalın ayak 
ve belden yukarısı çıplak, mavi gözlü, sarı pos 
bıyıklı Beatnik, Sultanahmed'de dolaşırken 

bird€nbire çıldırmışdır, acaib sesler_ çıkararak 
önüne gelene saldırmaya ve yumruk atmaya 
başlayan gene · adam güçlükle zaptedilebilmiş
dir. AğzJndan köpükler saçılarak Divanyolun
da bir otelin camlarını kafası ve yumrukları 
ile kırriıış, - yakalandıkdaiı sonra Bakırköy Akıl 
Hastahanesine gönderilmişdir.» (23 ağusto.s 
1967, Hürriyet Gazetesi). . . , 

VA.sıf Hiç anlatıyor : 
· «Esrarkeş daha nargile hazırianırken ne

şelenir, gözierini · ateşe diker, bir nefes çe~m~ 
ce de kendisini Mısıra sultan olmuş zanneder. 
Yoksulluktan nargile doldurtamayıp veya aş~..:' 
reye · giremeyip başkaları tarafından ·üflenen 

Esıa:ı;-keş 

(Resim: Sabiha Bozcalı) 
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dumanı eliyle ağzına çeken biçareleri de çok 
görmüşümdür. 

«Esrarın birinci, ikinci, üçüncü nevileri 
v~rdır. Birine~ nev'i ince elekden geçirilmişdir; 
adı. Sarıkız yahud Fino'dur. 

«Esrar önce toz halindedir; yarımşar ok
kalık torbalara doldurulur ve ağır bir cisim al
tında baskıya konulur, bu suretle toz halinde
ki esrar külçe halini alır. Toz halinde nargile
de kullanılmadığı gibi cıgarada da istenilen, 
aranan keyfi vermez. 

«Avuç içi kadar bakır taslar vardır; t~:>Z
dan yarım avuç kadar koyarlar ve ateşe gös: 
terirler, duman çıkmaya başlayınca yanmama
sı için üstüne üç beş fiske su serpilir ve hemen 
tası ateşden alıp parmaklarin ucu ile sonra da 
avuç içinde yoğururlar, külçeleşen esrarı bir 
kenara koyup soğuturlar. Esrar külçe haline 
getirildikden sonra satılır. 

«İkinci Sultan Abdülhamid devri sonla
rında tstanbulda 1 dirhemi 1 kuruş idi. 1 dir
hem esrardan da 4 nargile olur. Bundan açık
ca anlaşılır ki bir tekke işlet~n adam kısa za
manda zengin olur. Hal böyle olunca da İstan
bulda esrar ile mücadele çok güçleşir. 1941 ile 
1943 arasında 1 dirhem esrarın 50 ile 75 kuruş 
arasında satıldığını duymuşdum. 

«Esrar ne kadar fazla yağlı olursa keyfi 

de o derece üstün; fazla olur. Rivayet ederler 
k_i. yağlı esrar kafayı sersemletmeden keyif ve
rirmiş. 

. «Esrardan -bir mikdar alınır, iki parmak 
arasında pamukdan kandil fitili yapar gibi bü
külür, esrar ne kadar· rahat ve çabuk bükülür
re o kadar yağlı olduğundan ·birinci elek, Fino. 
dedikleri cinsdendir. Bir kısmı da vardır ki ne 
kadar uğraşılsa tutmaz, bükülmez, o da esra
rın en adi cinsidir. 

~Esrar kahvehaneleri, İstanbulun en izbe 
köşelerinden en mutena, parlak caddelerine va
rınca mevcuddu. Hatta şehir- etrafındaki surla
rm yıkık kovukları içinde bile esrar kahveha.; 
nesi, tekkesi vardı. Hamdolsun zabıtanın him
metiyle tekkeler, ·eskiye nisbetle kalmamışdır. 
İstibdad devrinde esrarın cezası ağır değildi; 
çuval dolusu dahi bulunsa, ya müsadere edilip 
denize atılır, yahut bir kulp takılır, serbest bı
rakılırdı. 

«Esrarkeş nargilenin neşesi · geçdikden 
sonra öteye beriye kafa tutmaya başlar, ken
di a_ralanndai bu ha.le de Harman denilir. Har
man_ halindeki bir esı:arkeşe · yaklaşmak tehli
kelidir.» (Vasıf Hiç}. 

İstanbul Polis· Mektebi Müdürlüğünde bu~ 
lunmuş Mustafa Galib Beyin «Rehnümayi Za
bıta»_ isimli_ eserinde şunlar. yazılıdır: 

Esrarkeş Abdullalh. Bitirim 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 
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«Esrar Kahveleri - Her nerede olursa 
olsun esrar kahvehanesi açmak yasakdır. Kah
vehanelerde esrar içildiği haber alınır alınmaz 
tarassud edilir, kahvede bulunan esrar kabağı 
alınarak kahvehane kapatılır. Esrarkeşler kah
vehanelerde tütün arasında esrar içerler. Bu 
gibi kahvehaneler girildiği zaman derhal es
rar kokusu insanın yüzüne çarpar, ve esrar 
çekenlerin kimler olduğu yüzlerinden anlaşılır. 
Esrar kabağı hindistan cevizinden mamul, yu
karısından bir kamışa merbut, altında küçük 
bir deliği ve serin (başlığın, lülenin). geçeceği 

bir delik vardır. Serin deliği zift ile kapanır, 
diğer delik esrarkeş tarfından parmakla tutu
lur, duman fazla geldiği takdirde parmak çe
kilir, fazla duman buradan harice çıkar. Es
rar kahvehaneleri Yedikulede, Tahtakalede, 
Galatada, Tophanede·, Azapkapusunda bulu
nur.>> ( 1336, M. 1917) . 

Aynı tarihde neşredilmiş polis nizamna
mesinde de şunlar yazılıdır:· 

«Esrarhaneler kapatılır. Her hangi bir 
yerde esrarhane açıldığı haber alınırsa zabıta 
derhal orasını basarak kabak ve sair eşyalar 
müsadere edilip esrarhaneyi açan hakkında 
takibatı kanuniye yapılır. Bu şahıs gerek ora
da, gerek başka yerde. dükkan açabilmek İçin 
tekrar esrar içirtmeyeceğine dair zabıtaya no
terlikce tasdikli bir kefaletname vermeye J}lec
burdur. Kefalet mikdarı 10 liradan 100 liraya 
kadardır .. » (1917). 

Vasıf Hiç'in de kaydettiği gibi" yakın geç
mişe kadar çok ağır bir suçun cezasının ne ka
dar hafif olduğunu yukardaki sa.tırlar):Ia gös
teriyor. 

bir şebekenin reisliğini yapmakda, ve . bu şebe
ke faaliyetini bütün Türkiye üstüne yaymış bu
lunmakta idi. Esrar içmek ve satmak suçun
dan altışar yıl hapis yatmış olan Despina ve 
Suzi adında iki kadın da aranmış, bulunama
mış, bunların da esrar satıcı kadın şebekeleri
ne esrar toplamak için Bursa, Bilecik ve An~ 
teb taraflarına gittikleri tahmin edilmişdi (23 
nisan 1967, ABC Gazetesi) . 

Esrar ayak takımının, haneberduş ve pır
pırı serseri güruhunun keyif maddesi ola gel
mişdir. Esnaf tabakasından ve kişizade genc
lerden esrara kapılanlar da kısa zamanda ken
di muhitlerinden çıkarak zelil ve sefil, o gü-_ 
ruh arasına düşmüşlerdir. 

Haneberduş güruhu kendilerine mahsus 
argo ile konuşurlar. Esrarkeşler de aynı dille 
konuşur. Haneberduş argosunda esrar ile . ne
vllerinin isimleri şunlardır : 

Duman, esrar 

Yakın geçmişde . , esrar ka:hvehirıö~i; tek- ___ ·•. 
ke işletmiş en namlı , simalar şuıiJ~,clır:: _GaJ,~~!tfi};k 
tada Hacı Mihran, Feriköyünde_l!lyyµ,fü'.·(adi;,:f'. 
tesbit edilemedi)_, Sinemköyünde C,;irc~, :Y--eni:. 
şehırde Dayı Yani, Kadıköyüııde ·· Ktılaksız
Alaeddin, Kadıköyünde Acem Ali Bey; Kadi~ 
köyünde Acem Ali Beyin çırağı . Süleyman, 
Tophanede Arabacı İsmail, Tophanede ~dam 
Katina. 

Kadın esrarkeşler de vardır,. ye lien1eri 
hepsi ayak takımının fahişelerindendlr.13ilh_as
sa son zamanlarda aynı boydan kadınlar• an.\a.·_ 
smdan esrar satıcıları da hayli faal olmuşlar
dır. Bunların en eskilerinden biri Fani adın

daki bir rum karısıdır. 1967 de Cemile adında 
bir kadın da tstanbulda esrar satışını yöneten 

Esrarkeş ve Çömezi 
(Resinı: Sabiha Bozcalı) 
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Dalga, esrar 
Diş, esrar 
Nefes, esrar 
Paspal, esrarın kötüsü 
Fino, esrarın iyisi 
Sarıkız, esrarın daha iyisi 
Gonca, esrarın en iyisi 

- ·5357 -

«Dalga» ve «Duman» aynı tabaka ağzın
da başka anlamlarda da kullanılmışdır; mese
la kötü durumlar.için: «Halimiz duman!..» de
nilir; kayıdsız, dalgınlık içiıi de: «Dalga geç
me ulan! ... » derler. Fakat bu deyimler üstün
de de dikkatle durulursa yine esrara bağlana
bilir, <<Halimi2l esrar çekmiş kadar kötü», «Es
rar çekmiş gibi davranma» demekdir. 

F. Devellioğlu «Türk Argosu»_ isimli ese
rinde Esrar karşılığı olarak yukarıdaki isim
lere şunları ilave ediyor : 

Aı:hpes 

Cıgaralık 

Cuk 
Hurda, bir küçücük parça esrar 
Kabza, bir avuç esrar 
Kaynar 
Ot 
Toprak, en kötü, bozuk esrar 
Hane berduşlar -argosunda Esrar ile ilgili 

diğer kelimeler şunlardır: · 
Baygın: Esrar keyfi içinde her emre muti 

hale gelmiş gene 
Cila: -Esrar çekildikden sonra keyfe _ ayrı

ca revnak veren tatlı, bilhassa revani, bakla
va. 

Harman: Esrarsızlık yüzünden akli_ mu
vazenesi bozulmuş esrarkeş. 

Mastor: Esrar sarhoşu, bıi sarhoşluğun 

had hali. 
Esrar bazı tarikat· tekkelerine, bilhassa 

Bektaşi Tekkelerine de girmişdir; geçen asır· 

ortalarında bir dalga aleminde kaatil olmuş 
Server Baba adında esrarkeş bir dervişin ne
fesleri bunu göstermektedir : 

Esrar sırrın cem'idir 
Sır tutarız dervişiz 

Dalga duman esr_arla 
Mertebeye ermişiz 

Libasımız çul çapuf 
Güzelleri yapdık put 
Aşk ile olduk bulut 
Maşuka can . vermiştı 

Pir evi darülaman 
Keştii aşka liman 
Atup lengeri iman 
Postumuzıı sermişiz 

Sağ sol eşbeh dilberler 
Birbirinden güzeller 
Cilve gülü dererler 
Biz onlan dermişiz 

Keyfin cilası dilber 
Teşrifi iydi eld>er 
Lehi la'li muanber 
Sanki lokwn yermişiz 

Soyumıb vakti •seher 
On onbeş peri peyker 
Germabeye girerler 
Biz de berabermişiz 

Pir evinde delli.Idm. 
Hem çabikü çilakim 
Sorma bu abdal da kim 

Şahkulu Serverınişiz 

Baş açık· bürelıne pa 

_ Geldim şahım merhaba 
Dalga duman püf püfle 
Mastoiıın Server Baba 

· Çek bir nefes bir nefes 
Olma nahvetle nakes 
Bilemez aşkı herkes 
Yakamaz herkes a'ba 

Hey _topuklu eşbehim 
Kalb delme tutmaz lehim 
Gel de riişen kıl rehim 
Be aşkı ali aba 

Gel topuklu eşbeh gel 

Payin bir hoş müşekkel 
Merdane bas yok engel 
Gir sevaba sevaba 

Derya üstünde ateş 
Hey canım olma serkeş 
Dervişanedir peşkeş 

Çek dumanı çek caba 

ESRAR 
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Mastorum gelmem tava 
Ateş virir çakmak kava 
Cilayi keyf baklava 
Taşar sığmayız kaba 

Ayak . mühürleyerek 
Duman nefes 'çekerek 
Güzel gene baygın gerek 
Gir kahba kalıba 

Dalgalıın sayalım 

Sen şahı bir soyalım 
Put. misali koyalım 
Cümle uşşakın tapa 

Olma keyifden gaafil 
Topuk çakıl karaıifil 

Çalar siirı İsrafil 

Hatiınei şe'biiba 

Server Baba zındanda 
Nan cahim külhanda 
Ahvalimiz meydanda 
Gelmez kalem kitaba 

Geçen as~r sonlarında yaşamış bir halk 
şairi ve ressam; Hasköy İskelesindeki kayıkcı 
kahvehanesinin sahibi ve Hasköy Yangın Tu
lumbası sandığının ikinci reisi, bir arkadaşını 
katlederek gene yaşında· küreğe mahkum ol
muş Kahveci Gürcü Nı:isret'in (B.: Nusret, 
Kah.veci Gürcü) <<Zınd.an Şiirleri» adındaki ese~ 
ri, 'aslında şiirle, nazımla uğraşmış mahkum
ların hal tercemeleri ile eserlerini ihtiva eden 
kendine has kıymetde eşsiz bir .antolojidir; fa
kat Kahveci Nusret bu esere mahbushane ha
yatı üzerine çok dikkate değer n.otlar ve ken
disi tarafından yapılmış resimler ilave etmiş
dir. Bilhassa gene mahkumlara aid olan re
simlerin çoğunun etrafına da dilek yolunda bir 
takım tılsım yazılan, dualar yazılmışdır. Ge
rek hal tercemeleri içinde, gerekse mahbusha
ne notlarında ve resimlerin etrafındaki yazı

larda «Esrar» üzerine çok söz vardır; bundan 
da anlaşılıyor ki İkinci Suitan Abdülhamid , 
devrinde mahbushane - zındanda, bilhassa ağır 
suçlu mahkumların esrar kullanmalarına göz 
yumulmuş, belki de zındana esrar sureti mah
susada sokularak azılı şerirlerin, kaatillerin 
esrarla uyuşturulması yolu tutulmuş, onlar da 

esrarın tesiri ile daldıkları hayal alemleri ile 
avunmuşlardır; her koğuş Adeta bir esrar tek
kesi halinde aksettirilmişdir; Nusretin gene 
mahkum resimleri etrafındaki yazılardan es
rar ile ilgili bazı parçalar alıyonız: 

Yalı korsanı şakirdi Kavaklı Nurinin res
minde: 

Yine ~ir gonce gül düşdü zmdane 
Selam verdi sağa sola merdine 
Müjde verin hemen cümle rindane 
Çilei zmdan yamandır yaman 
Tesellisi ancak saUibeti imıı.n 

Bir de Duman 
. Kabağa aşk olsun 
Curaya aşk olsun 
Mastora püf püf 
İlk nefes Babanın 
İkincisi karındaş canın 

'Üçüncüsü dilber yarin 
Aşereye yazdım seni 
Bugün olmazsa gel yarın 

Kaatil Dellak Edirneli Osmanın resminde: 

Bade çakdık duman çekdik aşk ile 
Aşereye ...g:ir Osman 
Zmdan olsun gülistan 
Dumana aşk olsun 

Kaatil Tatlıcı Sarık'ın resminde: 

Aşereye yazayım 

Sanka aşk olsun 
Mastora aşk olsun 
Gelsin heman zanıam 
Püf püf Somuncu Babaın 
Alıştır dumam 

Kaatil Bozkırlı Davulcu Süleymanın res
minde: 

Aşereye yazdım seni 
Gel bir nefes çek sen itele 
Zmdanda gör gül bağçestn 

Duman ile dunian ile 
Mastora hey hey 
Kanlı delikanlıya hey hey 

Edirneli Helvacı Selimin resminde ; 
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Of of of aman 
Bitmedi tükenmedi çilei zından 
lWihııeti zından zulmeti zından yaman 
Zulınetde çerağım olsun Helvacı ~tim heınan 
curadan çek bir duman çek bir duman 
Dalgaya dwn:ana zmdana püf püf 
Aşereye yazdım aman 
Kanunu zından dalga duman 

Kaatil keşiş yamağı Foti'nin ·resrrı:inde : 

Kaatil . gözlerin pek mestane mahmur 
Foti Şahım keşiş eşbelhim 
Viran gönülleri gel eyle mamur 
Gel çek bir kaç nefes haşiş eşbehiın 
Hiristosun aşkına 
Zından .içinde teselli heman 
Dumandır duman 

Hırsız Suçıkdılı Mek~areci Husrevin res
minde: 

Aşereye yazdım şahıın 

. Gel aşk için çek 1bir nefes 
Duman ile muhabbetle 
Cennet olur demir kafes 
Çek duntanı hicabın at 
Soyun _dökün mastor ol yat 
Kuş olsan uçamazsm 

• Çek curadan püf püf duman 

Bir can olur kuzu ejder 
Dört duvar kardaşı dilber 
Hırsızıma aşk olsun 

Kaatil Gabruvalı Mito'nun .resminde : 

Aşereye yazdım Mitom çekdi dumam 
Kanlı gözler mestane bakıyor baygın baygın -
Kutub nefesi sinmiş inkar edilir mi hiç · 
Hüneri marifeti o kii'çücük kabağın. 
Kabağa curaya püfe aşk olsun 

Zincirlikuyu Medresesi softalarından . hır
sız Molla Mehmedjn resminde : 

Çekelim meydaru aşke bir hii 
Cünônu sevdaya hey hey 
Mastor rindane hey hey 
Cura dunıan aşere 
Rahi irşad göstere 
Şu misafir dilbere 

Aşağıdaki satırları Kahveci Nusretin zın
dan hayatı üzerine olan notlarından alıyoruz: 

«Bizim üçüncü koğuş tekayanın birincisi
dir. Cümle bisatı pak olduğundan ve cümle dört 
duvar karındaşları canlarımız ehli hal ve cüm
le can. yoldaşları tazelerimiz sahibi cemal ol
duğundan · birincidir. Kabak dahi gümüş pullu 
Yedikuleli Mastor Hakkı Usta işi birinciqir .. », 
«Dumanı Somuncu Babamız alıştırıp nefeslen
dikde kanundur ki dizi dibinde· diz çökmüş 
muntazır Emin Beye verip o bey dahi alup ne
feslenip ayağa kalkar ve pa bürehne tavusi 
reftar ile nazikane hira.m ve ranzada döşek
lerde edibarte teşrifine muntazır karıJıdaş can
ları dolaşip cümlesini nefeslendirir.. ve bu: min
val üzere dört devirden sonra karındaşlarımız 
yari gaarı can yoldaşları ile tama;m dalgaya 
vardığında Somuncu Babamız çerağı uyutur .. » 
«Rindanı zından sağı ve solu ile asla mukay
yed olmaz, cümle karındaşlar kendi dalgasın
da muhabbetinde olur .. », «Dört duvar karın
daşları görür görmezlep.ir, bilir bilmezlenir .. », 
« (Bir müddet sonra) Somuncu Babamız Hu!.. 
der, bekler ve def'a Hu deyip çerağı uyandı
rır, yine aşere olur, lakin bu def'a kabakcı ta
zeyi ismen davet eder, Terlikci Rasim Şah, 
Hanzade İdris Şah yahud ki Mekkareci Hus
rev Şah der, kimi davet etmiş ise o dahi ran
zada pa bürehne başkaca nümayiş ile biram 
ederek kabağı dolaşdırır, haı:ısatan leyalii şi

ta.da böyle üç nöbet aşere mukarrerdir», «Am
ma yaz amma kış bir de ikindi aşeresi olur, 
dört devirdir .. », «Değirmenin suyu nerden ge
lir, mastor odur ki pir himmeti kutup kerame
tidir der .. », «Aşerede şorolosu akçesini karın
daş canlar verir, o garibandan olsa ve şorolo 
bitli (paralı) olsa akçeyi yine o garib verir, 
merdi meydanlık şanıdır», «Akçesi olmayana 
aşere akçesini döşek komşusu verir ama arada 
asla minnet olmaz .. », «Somuncu Baba çerağı 
uyutub istiğrakı tam oldukda karındaşlardan 
bir aşık savtı hazin ile zemine münasib aşıka
ne semai, divan, kalenderi okur amma kararı 
tecavüz etmez .. », «Tazeler-den birinin koğuşa 
bidayeti teşrifinde olan aşerede de nizam bu
dur ve_ ona dört duvar karındaşını Babamız 
tayin eyler ve aşere akçesini o karındaş ve
rir .. », «Aşereye girmeyen karındaşa tazyik ol
maz, onlar ranzada ayn yerde olurlar amma 
onları zındancılar alır, tekayadan olmayan ko-
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ğuşa verirler, lakin zındanda cümle kavgalar 
da oradan çıkmışdır, zira tekayaya pirimiz 
sultanımız Hacı Bektaş Veli nefesi sinmişdir, 
tekayade senlik benlik olmaz, kavga da olmaz, 
tazelere tasarruf da olmaz, dalga duman ale
midir, senin benimdir, benim senin, yoksa bu 
mihnet ve zulmeti zından çekilmez, yaman ve 
bi amandır, tesellisi dumandır». 

Zındana yeni girmiş genclere «Nushai Ku
dum» (Ayakbasdı Muskası) diye .muskalar ya
zılıp verilmişdir, onlar da «Esrar» dan bahse
dilmişdir, bir örnek kaydediyoruz: 

«Gel Baba önünde ayak mühürle (B.: A
yak Mühürlemek( cild 3, sayfa 1426), kitabı 
muhabbeti okutayım sen gonca güle; Höcrei 
zınqanda, meclisi rindanda, bade bir yanda 
duman bir yanda, bu nushai kudum hükmün
ce perverde ol şahım». 

Kahveci Nusretin zından hatıraları ara
sında dikkate değer .önemli bir nokta esrarkeş 
mahkumların büyük veli Hacı Bektaşı kendi
lerine pir kabul etmiş olmalarıdır, fakat biz on
lara bekta§i diyemeyeceğiz, «Bektaşi Taslak
cısı» demek doğru olur, şu tekerlemeyi de o 
hatıralar arasından naklediyoruz: 

Aşere kimden kaldı? 
Pirimiz Sultan Bektaş Veliden 
Kabak kimden kaldı? 
Serendibli Şeyh Uryaniden 
Dalga kimden kaldı? 
Kal'ai Kahkaha'da Dalyan Baba Zındaniden 
Duman kimden. kaldı? 
O dahi Şeyh Zındaniden 
Şorolo yar kimden kaldı? 
Eflatôni :twıiden 
Kavga kimden kaldı? 
Habil ile Kaabil'den 

Yılmaz Çetiner Cumhuriyet Gazetesinde 
yayınlanmış «Sahte Cennetler» isimli yazısın

da (4 Temmuz - 21 Teminuz 1968) bir evdeki 
esrar çekme meclisini şöyle naklediyor : 

«Baba Musa, poıp.palaya pompalaya iki -
üç derin nefes çektikten sonra, sağ elinin kirli 
parmaklarıyla marpucun ağzını okşar gibi sil
di ve yanındaki genç adama doğru uzattı. 

- Asıl bakalım delikanlı!.. 

«Yağlı saçları ensesinden aşağı inen, sa
kallı, üstü başı pis mi pis «ihvan», hiç iğren-

meden yapıştı marpuca ve gözleri kayarak 
hırsla emmeye başladı. Yanakları bir şişiyor, 
bir içeriye çöküyordu bu sırada. Sonra, o da 
ayni şekilde, marpucu temizleyip yanındaki

ne aktardı. Kıymetli, nazlı bir emanet gibi du
daktan dudağa, elden ele dolaşmaya başladı 

sarı ~ehribar. 

« Ufak bir odanın içinde; altı ldşi halka ol
muş oturmuşlardı. Köşeye dayalı ufak . masa 
ile iskemleden başka her şey yerle bir gibiydi. 
Minderler, renkli yastıklar ve hayli tozlu, es
ki bir kilim. Loş bir ışıkla aydınlanan insanla
rın yüzleri kirli sarı, karanlık ve yorgun görü
nüyordu. 

«Ortada yuvarlak, büyük bir kabak var
dı. Üzerine, kıymetli bir nargile marpucunun 
ipek kordonlu borusu saplanmıştı:.. «İhvan» 
lann her nefes çekişinde, içindeki su fokur
duyor, hafif bir duman yükselerek :kıvrıla kıv
rıla havaya karı§ıyordu. 

«Kabağın etrafında oturanların tek keli
me konuştukları duyulmuyordu. Ba§ları öne 
eğikti hepsinin. Kimi hafifçe yana yatmış, ki
mi çömelmişti. . . Bir noktaya devamlı, hare
ketsiz bakıyor, düşünüyorlardı. Esrarkeşlerin 

«dalga» dedikleri keyif hali buydu işte. 
«Suyun fokurtusu ile iniltiler sessh;liği za

man zaman bozuyordu. Kehribar 'marpuç üç -
beş tur attıktan sonra Baba Musa, · ağır ağır 
başını kaldırdı. Sanki kuyudan iple yukarıya 

çekermiş gibi!.. 
- Bastır bakalım yavrum, evladım ... 

ateşle!. 

«Bir diğeri arkadan lafa karıştı: 
- İkisi var, Saim abi! .. 
«Bastır, tavla, ateşle ve ikisi var kabağın 

üzerindeki esrarın tazelenmesi demekti. Tek
kelerde, Bitirimhanelerde alem yapılırken, bir 
kişi mütemadiyen ortada dolaşır ve· hizmetle 
meşgul olurdu. Yalnız esrarın, tütünün yeni
lenmesi değil, «Keş» lerin tavşan kam çayla 
demlenmesi de onların göreviydi. 

«Baba Musa'nın karşısında Remzi oturu
yordu. Onun yanında genç bir öğrenci uzan
mıştı. Uzun saçlı, sakallı delikanlı ise tanınmış 
bir ailenin reddedilmiş oğluydu. Diğer esrar
keşler de bir takım sabıkalılardı herhalde. 

«Kadın yoktu aralarında; eskiden daima 
kadınsız topluluklar arardı esrar kullananlar. 

«Baba Musa, 75 yaşındaydı... Birçok de-
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fa tekke açmış, kapamış, mapushaneye düş
müş, yine de· bırakamamıştı Sarı kızı. Hem 
içer, hem satardı. 

«Esrarkeşlerin, kabak veya nargileden 
sonra tatlı yemeleri_ usuldendi. Baklava, reva
ni.. lokum ve ne bulurlarsa aralarında mü.Savi 
bir şekilde pay ederler; hiç bir ihvanı nıahnım 
etmezlerdi bundan. Tatlı yiyip üzerine bir de 
sigara tellendirmeye «cila vermek» denirdi. İş
te o zaman keyiflenir, dalgaya girerdi «keş» 

ler. 
«Esrar içildikçe baş yavaş yavaş dumanla

nır, gözler süzülür ve -birtakım hayaller belirir
di.. Dalgın ve düşünceli görünüş «dalga» ya 
geçince başlardı. Zamanın nasıl ilerlediğini far
ketmez.. keyfi azaldıkça sigaradan veya ka
baktan bir kaç nefes çeker, böylece «dalga» yı 
devam ettirirlerdi. 

«Sarı kız keyfi durgunlukla beraber, ce
saret verici olurdu.. Ayni zamanda müthiş iş

tahları açılır, cinsi duyguları kamçılanır .. bü
yük ruhi değişiklikler geçirirlerdi. Kendini be
ğenme, fazla teessür, şüphecilik gibi. Sonra, 
hayalleri genişlerdi. O kadar ki, kendini kuş 
zannedip havada uçmaya kalkar; yolda önüne 
çıkan uf ak· bir su birikintisini deniz zannedip 
adımını atamazdı. 

«Baba Musa tekrar kendisine gelen mar
pucu ağzına götlirdü. Ve avurtlarını çökerte 
çökerte suyu fokurdattı ... Sarı kızın dumanı

nı kısa bir süre bütün vücudunda dolaştırdık
tan sonra seslendi içeriye: 

- Saim evladım ... hazır mı cilalıklar? .. 
«Bir iki dakika geçmeden tepsi içinde, An

tep baklavası geldi ortaya. Nefis bir tereyağ 
kokusu sardı etrafı. Nar gibi kızarmış bakla~ 
va dilimlerine sivri, kıvrık tırnaklı pis eller tit
reyerek uzandı. Filin hortumuyla çekilmiş gibi 
bitiverdi bir anda... İkinci tepsi geldi arkadan, 
aynı iğrenç eller onu da hakladı. .. 

«Sonra, her biri bir köşeye uzanan altı 

adam, büyük bir keyif içinde «dalga» ya girip, 
«Sahte Cennet» in merdivenlerini çıkmağa baş
ladılar!» (Y. Çetiner, Cumhuriyet, 16 Temmuz 
1968) 

Zamanımızda da esrar ibtila.sı daha ağır 
ve müdhiş uyuşdurucu maddelerin yanında kü
çümsenmeyecek kadar yaygındır; bu arada Be
atni.k ve Hippi isimleri ile anılan en yaşlısı 
otuz yaşından aşağı . gene turisler fstanbulu 

ESRARKEŞ TURisTLER 

ga.ayet kolay esrar tedarik edilen bir şehir ola
rak kaafile kaafile akın etmekde, birer esrar 
tekkesi haline konulmuş otellerde aylarca kal
makda idiler (B.: Esrar, Esrark.eş turistler) . 

ESRAR, ESRARKEŞ TURİSTLER -
Bilhassa 1963 yılından sonra hür Avrupa 
memleketlerinden (İngiltere, Fransa, Alman
ya, Belçika, Hollanda, İsveç, Norveç, Danimar
ka) kızlı· oğlanlı, güzel güz.el, çoğu alameti · fa
rika halinde yalın ayak ve hırpani kılıklı (Be
atlis'ler, Bitnik'ler) ; bir kısmı da acaib kıya
fetli ve evvelkilere nisbetle kılıkları az düz
günce (Hippi'ler) turistler İstanbula adeta. 
akın edercesine gelmeye başlamışlar; kızları 

büyük çoğunlukla erkek kisvesinde, oğlanları 

uzun saçlı, tüysüz ise kız, tüylenmiş ve bıyik 
sakal salmış ise Hazreti İsa siması nümayişin
de, kızı da oğlanı da fuhşun her yolunda gaa
yetle yatkın ,büyük şehir İstanbulda tızman 
tırıl kalenderlerle, «onları günaha sokup ken
dileri sevaba ererek» gaayetle muhabbetli ten
ha, harabezar köşesi, .herşeye müsaid havada 
müsaid havada otel odası kö§esi, hatta ha
mam halvetleri köşesi aleın_Ieri yapdıkdan baş
ka esrar ibtilası ile zabıta takibine uğramışlar 
ve bu yönden İstanbulun günlük gazeteleri on
lardan sık sık bahsetmiş· ve resimler yayınla
mışdır (B.: Hırpant turistler) . 

Kız ve oğlan esrarkeş hırpani turistler 
hakkında aşağıdaki manzume, zararsız hane
btırduş serserilerden ayakdaşları arasında 

. «Mektebli», «Bitik (Aşık)» ve «Çerkes» lakab-
ları ile anılan Mehmed Gökçınar'ındır (B. : 
Gökçınar, Mehmed): 

Aşk olsun bu nimete 
Pür püf deki himmete 

Şehri İstanbuldaki 

Şu bete berekete 

Hfiri gılm.anla doldu 
Döndü sanki cennete 

Can kurban o hırpani 
Sürü sürü afete 

Cilve varken kim bakar 
Yakada, yende bite 
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Teklif ve tekellüfe 
İçkili ziyafete 

Hacet yokdur o Bitıük 
Güzelleri davete 

Hatta ne afsun gerek 
Ne muhtac keramete 

Nefesden bir haber ver 
Müheyyadır ülfete 

Yalın ayaklı turist 
Kız ya oğlan afete 

Paspal gonca bir dişe 
Hepsi fit muhabbete 

Dil bilmeye hacet yok 

Anlaşır işarete 

Otellere boş ver sen· 

Aynasızlar erkete 

Çak işmarı al götür 
Kalelerde halvete 

· Dalga duman alemi 
Uygundur kıyafete 

Hepsi hayran bizdeki 
Bazularda· kuvvete .· 

A.şkbazlık tennindeld. 
Hünerle meharete 

Çekdirince üç nefes 
Kalmaz .reci minn~te 

Topukdan şibin başa, -

Sani selvi kaamete 

Doyum olmaz zevkine 
Ti yevmi kıyamete· 

İşte böyle gün doğdu 

Berdiişaıidan millete · 

Kani alınır felekden 
Dumanlar doğru tüte 

Hak berekit efendim 
Luttolmaz bundan öte 

Conu ile İngirid 

Adriyenle Polete 

Sözler bile kesildi 
Gelecek yaz niyyete 

1STAN8t1L 

'Aşağıdaki satırları günlük gazetelerden 
alıyoruz: 

«lstanb~la geldi~den spnra kaldığİ otelde 
tanışdığı arkadaşı ile esrar çekerken yakalanan 
ve bir ·.ay Şultanahıried Ceza.evinde yatan fra~
sız öğrencisi 20 yaşındaki Marcel Guiraud talı~ 
liye edildikden sonra. şunları söylemişdir: 

- Artık esrara tövbe.. burada benim gibi 
sefil kıyafetli bir çok gence rastladım, kaldı

ğımız otelde ve kahvelerde esrar. içmeye baş
ladık; dünyada esrar satın alınabilecek en · ko-

· Esrarkes Turistler Mizah· Mecınuasx 'kapağında ,• 

Karikatür: Necmi Riza;· "Akbaba, 1967 
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lay yer İstanbuldur, insana istemeden getirip 
satıyorlar... demişdir» (Hürriyet, 5 eylül 967) 

«Jean Claude Marrel ve Bernard Bergel 
adında iki fransız üniversite öğrencisi Sultafi
ahmed Camiinin avlusunda esrar içerlerken si
vil polisler tarafından yakalanmışlar; 20 ya
şındaki Martel ile 19 yaşındaki Bergel Akbı
yık karakolunda uzun süre bir köşede sızıp 

kalmışlardir .. » (15 eylül 1967) 
· «İstanbuldan · temin ettikleri 2,841 kilo

gram esraı:la yakalanan Jozetth Forte adın
daki fransız öğrenci ile İstanbulda tanışdığı 
Alman sevgilisi Hans Mililer dün 3. Ağır Ce
za Mahkemesinde niüebbed hapis isreği ile yar
gılanmaya başlamışlardır» (Hürriyet Gazetesi; 
3 Temmuz 1968). 

«Sultanahmed civarında bir orele dün ge
ce baskın yapıldı; altı ay evvel lstanbula bir 
tfaiılı sevgili . ile gelmiş olan Alman öğrenci 
kız; 16 yaşında görünen Heide karyola bikini 
ile çıplak ve (esrar dalgası içinde idi), karyo
lasından yere inemiyordu, 50 santim yüksekli
ği · bir uçurum görüyordu, ayağının altındaki 
kulüp cıgarası paketinin içinde de esrar var
dı. Bir yatak· çarşafının altında çıi'ıl çıplak 
uzanınış, ayaklan pislikden ayak olmakdan 
çıl(mış, koluna bilezik yerine kemik takmış 
f:r,ınsız öğrenci tüysüz ve kız gibi uzun saçlı 
Rouge Henri . Claude yatağından kaldırıldığl 
zaman esrarın tesiri bir anda hiç olmuşdu, otur
du ve acı acı düşünmeye başladı; bir tutam es
rar onu dilediği alemde, dilediği insanlarla do
laştırıyordu. 

«Uzun boylu alman öğrenci Ernst August 
Mewes, ne yapacağını şaşırmışdı. · Bir sıra 

musluklar bulunan bir yerde de şortlu çıplak 
kızlar yıkanıyordu. 

«Polis ve Türk gazetecileri ile bu baskına. 
katılan ,bir fransız gazeteci bu manzara kar
şisında şa~ırınış: - Fransa.ya dönenler Sul
tanahmedde bir otel var diyorlar, başka bir 
şey demiyorlar, merak ettim, kalkdım. gel
dim .. demişdir. 

«Bu otel· Babil Kulesidir; alma;n, italyan, 
fransız, isviçreli, isveçli, ingiliz, aşusturyalı, 
japon, her milletden kızlı oğlanlı gençler bu
rada, esrar, ve kendilerine erkek, aşk arıyor-
lar ... » (Ağustos 1968) , 

«Tam baş belası oldular; bitli turistler 
Gülha.ne Otelini bir· fuhuş, yuvası ve esrar tek
kesi haline getirdiler. Yurt dışına atılmalarına 
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karar verilen esrarkeş bitnikler hadiseler çı

kardılar. Bir polis yetki_lisi fuhuş yuvası ha
lhıe getirilen bu tip otellerin kapatılacağını, ve 
etrafa her türlü ahliksızlık ve hastalık saçan 
çıplak· ayaklı bitli turistlerin topunun yurt dı
şına atılacağını bildirdi» (29 ağustos 1968; 
Hürriyet). · 

«Bir gecede 39 Beatnik ve Hippi toplandı, 
Sultanahmedde Hippiler yas ilan etti. Eteği 

dizinin kaç santim yukarısında değil de külotu;. 
nun .kaç parmak altında olarak ölçülen yarı 

çıplak ecnebi kızları, saçı sakalı ,bit dolu efe
min,e oğlanlar, Sultanahrned çevresindeki bü
tün lokanta, pastahane, kahvehane ve otel sa
hibleri, yumurta ökçeli ve ceketleri omuzların
da türedi zamparalar, çat pat ingilizce bilen 
platonik aşıklar, esrar pazarının iş bilir be
zirganları kara kara düşünüyorlar. Olur mu 
ya ... Yapılır mı bu... Pis giyiniyorlar, esrar 
içiyorlar, fuhuş yapıyorlar ve kötünün kötüsü 
Türk gençlerini de kendi çamurlu yollarına çe
kiyorlar diye, elin g~riplerini kulağından tu
tup yurt dışına atmaya ve de efendim yeni ge
lecekleri sınırdan içeri sokmamaya karar ver
mek. Olur mu? .. » (4 eylül 1968;, Faruk Şen-
soy, Akşam Gazetesi) _ 

«Beatnikler sınır dışı edildi. Fransız Jea.n 
Fine bağırıyordu: - Yine geleceğiz!.. diye. 

«Bozguna uğramış bir ordudan arda ka- . 
lan ve esir düşen askerlere benziyordu. Napol
yonun Rusya seferinden sonraki korkunç boz~ 
gundan bir sahneyi andırıyordu Beatniklerih 
.dönüşü. 

«Alman Manfred Welker ise, polis araba~ 
sına binmesi için . ıiyarmada bulunan polise: 
- Faşist! .. diye bağırdı. · 

«Tümü 2.9 kişi idiler. Aralarındaki bir kız 
kaval çalıyordu. Bir başkası sigarasından de
rin, derin çektiği dumanın . dışarı · çıkmaması 
için nefesini· tutuyordu. · 

« Ve sonra ikişer ikişer polis otobüsüne 
bindirildiler. İçerde, ingilizce, fransı~ca: :._ 
Sevgili İstanbul, güzel günlerimizin Sultanah
med'i ! .. diye mırildanmalar başladı. Buriun ar
kasından aşk şarkıları devam ettL 

«Hudud dışı ·edilen ilk Beatnik kaafilesi 
polis kayıtlarına göre 1 Portekizli, 1 Ameri
kali, 1 İsviçreli, 3 İtalyan, 3 İhgiliz, 9 Fransız} 
4 Alman, 2 Avusturyalı, 2 Kanadalı, 2 Holan~ 
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dalı ve 2 Venezüellalı Beatnikden mürekkeb
dir. » (5 eylül 1968; Cumhuriyet Gazetesi). 

Yalın ayaklı ve hırpani Beatnikler ile kı

lıkları onlardan azıcık düzgünce Hippilerin ls
tanbuldaki yaşayışları üzerine İstanbul basının
da en güzel notları genç gazeteci Ergun Ça
gatay Hürriyet Gazetesinde «Hoş hayat ... boş 
hayat...» başlığı altında yayınlamışdır; 1 ey
lül - 8 eylül 1968); E. Çagatay bu iş için ay
larca önceden çalışmaya başlamış, sakal bı

rakmış ve Kapalıçarşıda dolaşarak parasız ka
lan Beatniklerin sattıkları eşyayı toplamış, 

sonra hududa kadar gitmiş, onların kılığına 
kusursuz olarak girmiş ve bir ara da, Polon
yalı olup Kanadada yerleşmiş bir iş adamının 
serseri oğlu Robet Janos Ostrowski adı ile Be
atniklere karışıp lstanbula gelmişdir. Aşağı

daki satırları E. Çagatay'ın notları,ndan alıyo
ruz: 

«Hakiki hikayenin Edirne civarında oto -
stopculuk yaparken Barbara ve David adın
da iki Amerikalı gençle tanışmamla başlar. 

Barbara sarışın, uzun saçlı, güzel bir kız, Da
vidle yolda tanışmış. Bir şoför bizi aldı, güle 
oynaya lstanbula getirdi. · 

«İstanbulda (Sultanahmedde) The Tent 
( Çadır Palas) Oteline indik; bu otelin şöhreti 
bütün dünyaya yayılmışdır, Çadır adını da 
otelin misafirleri Beatnikler takmıştır. 

« Otelde sudan başka her şey var; Coca 
Cola, Fruco, Esrar, Morfin, LSD. Sabahları 

yüz yıkamak için Sultanahmed. Meydanındaki 
umumi ayakyollarına gidiyoruz. 

«Odada sarma esrarlı sigara elden ele· do
laşıyor, sigara çubuğunu eline alan ilk önce 
derin bir nef ei:I çekiyor, sonra çektiği dumanı 
kaçırmasın diye iki eliyle ağzını burnunu. ka• 
patı yordu. 

«İkinci sigara birincisinden de· dolgundu, 
ama kısa zamanda o da bitti ve odayı derin bir 
sessizlik kapladı. Kimse konuşmuyordu. Her
kesin gözleri bir noktaya takılmış, herkes 
uzandığı yerde donmuş, kalmıştı. 

«Odanın içinde bir süre · etrafıma bakm
dun. Karşımdaki yatakta kolları yana düşmüş 
Barbara, yanındaki yatakta onun seyahat ar
kadaşı David ve en uç yatakta bize sigaraları 
saran, Londralı Charles y~tıyordu. Benim ya
tağımın kenarında, sırtını duvara dayamış otu
ran Wally ise iri yarı bir zenci idi. Öğrencilik 
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günlerinde Colorado Üniversitesinin meşhur 
basketbol . yıldızıymış. 

«O sırada kapı çalındı ve içeri Belçikalı 
bir genç girdi: 

- Bok isteyen var mı? (Bok, beatnik ar
gosunda esrar demektir.) 

«Belçikalı odanın ortasına kadar yürü
dükten sonra, cebinden çok muntazam selofan 
kağıtlara sarılmış plakalar çıkararak fiyatla
rını söylemeğe başladı: 

- Bu yirmi beş lira. ... Or_tadaki kırk li-
ra ... Siyah ise altmış lira .. . 

«Selofan kağıtları açarak esrar plakaları
nı teker teker kokladım. Tuhaf bir kokusu var
dı, adeta kekik kokusunu andırıyordu: 

- Ben bu işten fazla anlamam.. diyerek 
elimdekileri Barbara'ya uzattım. Barbara es-: 
rar plakalarının kalınlığına, yurnuşaklığınıı. 

baktıktan sonra, kırk liralık tabakayı seçerek 
aldı. . - . 

«Wally: 
- Adama bak yahu!.. Leblebi satar gibi 

Esrar satıyor! .. dedi. 

«1968 yılında Sultanahmedde adam istedi
ği anda aspirin· bulamaz, ama esrar bulur. 

«Sultanahmed parkında çimenlerin üzeri
ne. rahatçş. uzanmıştık. Etraftan geçen tek· tük 
kişi bi~ garip garip bakıyor, arada bir •içle
rinden laf atanlar oluyordu. Kimisi,. «Soysuz
lar.» diyor, kimisi, «Tuh! Allah belanızı ver
sin», daha başkaları, «Tımarhane kaçkınları»; 
«Si.zi bu memlekete sokanlarda kabahat» . di
yenler olduğu gibi bizi yarım saat seyredenler 
de çıkıyordu. 

«Gece meydanı geçerken karşı kaldırımda 
· kapanmak üzere olan bir pastanenin önünde 
toplanmış bir grup insan· dikkatimi çekti. Ha-. 
raretli hararetli bir şeyin pazarlığını yapıyor
lardı. Gruptan bizi gören iki kişi ilk önce 
arkamızdan ba-ğırdı, sonra bize yetişmek içiµ 
koşmağa başladılar. Onların bağırmalarına t1,l
dırış etmeden Sultanahmed Meydanından Gül
harie Parkına inen yoldan Çadır Palasa gidi
yorduk, adamlar bizi köşebaşında yakaladılar. 
Bir tanesi yarım yamalak Almanca biliyordu. 

- İngilizce? diye sorduk. 
- Nicht! .. diye cevap verdiler. Böylece 

biz de David'in yarım yamalak Almancasına 
kaldık. 
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«Biz ne istiyorsunuz demeden onlar mak
satlarını açıkladılar, Almanca konuşan, «Kız» 
derken, biz onwı ne demek istediğini aniamış
tık. David konuşmayı, «Olmaz» diye kısa . kes
ti. Fakat adamların gitmeğe pek niyeti yoktu, 
bu sefer para değiştirmek ister misiniz diye la
fı uzattılar. Ar.amı.ıda kısa bir pazarlık oldu, 
adam cebinden bir tomar para -.çıkarar.alt: 

- Verin bakalım dolarları.. dedi ve son
ra:,.··. 

···-:- Eğer kız arkadaşınızı bu gece bize dev
rederseniz, size esaslı para veririz! .. diye az 
evvel yanın kalan .. teklifini tamamladı.. Ben 
gülerek:. ---, Ne kadar verecekiermiş? ·diye Da-· 
vide sordum. David sorumu Almancaya tercü
me edince, adamdan daha ilgi çekici bir teklif 
geldi. 

- İsterseniz esrarla takas. ederiz!.. 
«Sonu ··tehlikeli olabilirdi,· alayı fazla uzat~ 

madıl<.: Otelin merdivenlerini ·çıkark~ri 'Barba
ra'nın arl;tasından baktım. Güzel kızdı. Eğer 
,bu adam.İarla h_akik~ten böyle bir pazarliğa. gi~ 
rişseydik acaba kaç kilo esrar ederdi? ' 

«Akşam oldu mu Sultanahmed meydanı
nın hali· başka olur. Sıra 13ıra lüks ~n son mo
del otomobiller; içinde kalantor beyler; bir sa~ 
ğa gider bir s9la. Kimisi A.y~sôfyan~n önün
den dönerek, Dikilit~ş•ın· çevresinde . bir far at
tıktan sonr~ yine sağa sola, a'ra sokaklara da-· 
lar. Hepsinin. mş.ksadı, niyeti aynı, gündüzleri 
suratlarına tükürdükleri peatnik kızlaruiı .·ge- . 
ce otomobillerine. almak .. H~r ne hikmetse, ge
ce ışığında daha güzel, daha· cazip oluyor. 

. •- Otomobili olmay~nlitr dıt beatiıikieri~ uğ
radıkları pastahane ve lokantaların. eri sadık,. 
en· iyi. müşterileridir. Saatlerce bir köşede .otu
rur, gelerii . gideni, masa . aralarını kollay~rak. 
acaba bize de bir kiz düşer mi diye· beklerier. 

. «Bizde halk arasında· Beatnikle.rin vücud
larını ··sataralç fuhuş ·. yaptıklarına bir . kan'aat . 
vardır. _İlk zamarilar bu kani:ı,atin. yanlış' oldu~ 
ğuna hükmetniişdim. · Fakat Danimarka hiiki).
meti.nin resmi bir temsilcisi bana şuİıları . söy-, 
ledi: , .. . . . 

. - -Esrar denilen zehirin. kurbanı; olanla
rın -yapamayacakları şey .yoktur; hele parasiz 
kalıp kendilerine esrar veya- .diğer uyuşturueu 

madde· alamayanların· kız arkadaşlarını· sattık
lan yalan. değildir; Danimarkaya yolladıklarn-. 

mm arasında henüz on yedi yaşında olan kız
lara .. rastladım; onlar bir erkeği, arzu ettikie
l'inden değil, sırf . içlerin( kemiren esrara ka
vuşmak. için bunu yaparlar; ve yanlız kızlar da 
değil, erkeklerin arasında dahi kendini satan
lar,. çılmr ... dedi .. ». (Ergwı Çagatay, Hürriyet). 

Şu :fy.[anzfıme de. ·haneberduş Mehmed Gök
çınarındır : · 

Bir yanımda ingiliz ondokuzluk bir Çal'les 
Bir yanımda isveçli bir kµ· var ki prenses 

Kız saçlı oğlan sa~lı, saçları altın telli 
Çek Hildegard Çarlesim •şar$zdan bir ne.fes 

Kılıkda kıylfetde yok gibidir farkımız 
Size Bitnik diyorlar, Bitik der bana herkes 

Ahdim olsım ~esdirnıem bundan sonra saçımı 
Olurum yerli malı 'ben de saçlı bir çerkes 

Dalga d~an içiııde kuşdilince muhabbet 
Gönül kuşlarntUZa virane altın kafes 

Ellercle ayaklarda türlü aşkbazlık cünbüş 
Hünerimi giirenler hiç , şaşmayın derse pes 

Doya doya, k~m. aldm .,kahb!l dünya felekden 
Ey berduş ~itik ;M~ed sö~ü hurda balla kes 

. .ElSRAR, ES;RARKEŞLERİN DESTANI -
Osman Cemal Kaygılı «İstanbulda .Semai Kah
velefi ve Mey~an ~ıairleri» isimli . eserinde : 
«... bir de Esrarkeşlerin Destanı vardır ki bir 
esrarkeşin çok tuhaf, çok gülünç hulyalarını 
gösteren mizahi .bir' destartdı:h> diyor, ve met-. 
nin küçücük, tek ·kıt'alık örnek dahi vermiyor. 
Osmiii Cemalfn ,İ:ıti kaydiiıden başk~ bu destan 
hakkında. ·bilgi edine~edik . 

ESRAR BABA (Kalkandelenli) - Geçen 
asrın ikinci yarısında yaşamış şair bir bektaşi 
babası; . Jstanbula Balkan Harbi içinde haylice 
yaşlı olarak gelmiş ve Merdiven Köyünde Şah
kulu .Tek!resinde yerleşmiş ldi; bekardı, 11zun 
boylu, güzel yüzlü, gaayetle vekarlı, terbiyeli, 
kendi yolunda bilgili, hoş-sohbet, rind-meşreb, 
gaayetle · zinde •bir zat olub pirlik çağında tek
keq.e bağçıv~nl~k yapardı. «Esrar» şiirlerinde

ki· :ma,hlasıdır, ası_l adı t~sbit edilemedi; Hay-
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dar adında bir uşağı vardı, mürlhiklik çağın
da Kalkandelende iken babanın hizmetine gir
miş, birlikde muhacir olmuşlar, Merdiven Kö
yü tekkesinde de yanaşması, yamağı olmuşdu, 

. o bile adını kesin olarak söyleyememiş, Sal ıri 
yahud Salih olacakdır demişdir. Esrar Baba
nın gazel ve nefes şiirleri tamamen ka:rbol
muşdur; Haydar da okur yazar idi, onun veli
nimeti Esrar Baba şanında bir nefes, vardır 

ki şudur·. 

Esrar Baba hu demine .' evriine 
Aferinler senin gibi rindfuıe 
t:azibei aşkın ile katıldık 
Başı açık yalın ayak kervane 

Terk eyleyüb nab, et ile vahşeti 

Uryan olub sende ! ıuldum halveti 
Aguuşinde derk ıyledim vahdeti 
Sen çerağı aşka oldum pervane 

Sebil olsun 'badei lii 'lim Baba 
İki can bir olmak içün merhaba 

lki çıplak cana yeter bir aba 

Sırn askın itti beni diviine 

Şahkulunun dergahıdır hanemiz 
Esrar Baba postu bizim liııeınlıı 
Şinıü seher kıl kadar yok iremiz 
Haydar Maşuk nefesidir divane 

--~~~--

Esrar Baba 1322 (1904) ı.le 80 - 85 yaşla
rında Kadıköyünde Aziziye Hamaminda yıkanır 
iken ölmüşdür, şu tarih ~ıt': ·sı da uşak Hay
darındır: 

uermibei safade bir dell&kl pikize 

i"ıkar iken o piri gôçdii Esn.l' Baba h1l 
Mücevher tarihini o mab.bO.ba ıöJlettlm 

«Ağuuşimde Esrinm bir dem ur oltt• yih6• 

( illeri 1322) 
Bibl.: Haydar, Not. 

ESRAR DEDE - Onsekizinci asrın ikin
ci yarısında yaşamıs mevlevi dervişi ünlü bir 
şair; İstanbulda doğdu. ömrü hemen tamamen 
Galata Mevlevihanesinde geçdi; asrının büyük 
şairi ve o mevlevihanenin ~~yhi Şeyh Galib'in 
en yakını, mahremi dostu oldu. Hicri 1211 (M. 
1796 - 1797) de vefat etti, o mevlevihanede Fa
t~ih Ahmed Dedenin kabri yanına· ~edildi. 

ts'.tANbbt 

(B.: Ahmed Dede, Fasih; cilt 1, Sayfa 350). 
Ölümüne Süruri şu tarihi eöyleınişdir: 

«Hayfler göz yumu'b Esrar Dede sır oldu• 
1211 

Esrar Dedenin aşağıdaki gazelini Fa.tin 
teıkiresinden aldık: 

. Bu şeb mestine bezmi filtre ol ruhi revan geldi 
Kıyi11 etdim ki clsnµ mürdeye ,evk.iyle can geldi 

N ola can içre saklasam hadengi ıamzei yiri 

Bn tirin her biri ol kaaşı yiidan . armatan reldi 

Gönül sad şevk ile raksin olursa va.r yeri ziri 
ilu şeb iguuşi hulyaya o şO.b:i miimiyan geldi 

Görüb bu midi ahını dilmeni dildin terk etdi 
laltibi bed likaa fehm itti 1dm işler duman geldi 

Nie5r etdim o şôhi bi vetiya cümleten varım 
Fı.aat can nakdi kalmışdı anı da aldı yan geldi 

', 

Raldbi ldnecôye karşı· ey şt\hi sebük meşreb 
Sana böyle haflfce aşin&lık p~k giran İeldi 

.Senin şevki kudômunla kadehler başladı devre : 

Ke:tin de aksi rôyinle biraz benzine kan ıeldi 

o şühin r.aili azan olmuş gaaliba Esrar 
Heri dildardan zira bugün pek ş~düman celdi 

ESRAR DEDE SOKAÖI - 1934 Belediye 
~hir Rehberine göre Haliç Fenerinin Haydar 
Mahallesi sokaklarından; Karadeniz Caddesi 
ile Cibô.li Cadaesi arasında uzanır; Kıvrım So
kağı ile kavuşağı vardır, Şair Baki Sokağı ile 
dört yol ağzı yaparak kesişir (1934 B.Ş.R.· 
Pafta 8/96). Cibali Caddesi tarafından gelin
diğine göre iki araba . geçecek genişlıkde pa
ket taşı döşeli, az meyilli yokuş olarak başlar, 
sağ kolda bir bahçe duvan yolu daraltır, daha 
sonra tekrar genişler, sağ kolda arkada Şair 
Baki Sokağındaki Aşık Paşa Camii görülür 
(B.: Aşık Paşa Camii, cild 2, Sayfa 1148) ; eol 
kolda da kesme taş duvarlı bir avlu içinde: al
tı köşeli, kubbeli Asude Hariım türbesi ve ha
:t.1resi görtııur. Aralık bir çıkmazın başınd~ aa 
l{esme ta.3dan kitabesiz. bir çeşme bulunmak., 
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tadır. Yokuş_; yol;,-Kıvrım Sokağı ile olan· ka
vuşağından sonra .. düzleşir. Üzerinde 7 kadar 
beton ev vardır (Kasım 1967): 

Hakkı. GöıcTü:ıtK:. 

ESRAR EFENDİ - Geçen asrın ilk ya
rısında yaşamış bir musikişinas ve şeyh; sa
rayda Eenderundan yetişmişdir; sesi çok gü
zeldi, sarayda hanende geneler arasına ayrıl

dı, sonra onlara çavuş oldu; sarayda iken tek
kelere devam ederdi, tarikata intisab. etmişdi, 
saraydan çıkarıldıkdan sonra derviş oldu, hic
ri 1259 M. 1834 de Aydınoğlu Tekkesi şeyhi 
iken vefat etti (B.: Aydınoğlu Dergahı, cild 3, 
sayfa 1520) . 

ESTER KİRA - (B.: Kira Kadın,· Ester). 

ESTtGON (Nihal) - Hayırsever bir ha_-. 
nım; iki kızıriı evlendirdikden sonra Sakatlar 
Derneğine aza olmuş ve günlük işini, dilençi 
oimamak. şartı ile sakatla.ra yardım teşkil et'." 
mişdir; 1965 yılı eylülünde adı şu güzel hare
keti ile İstanbul basınına geçmişdir: 

Küçükçeknıecede Yenimahallede oturan 
ve dar gelirli ·bir ft.ilenin evladı ola_n 1$ yaşın
da Muhterem Çınar adında bir küçük d~likan
lının sekiz yaşından beri· mefluç_ olduğunu ve 
evden dışarı çıkamayarak derin ızdırab içinde 
yaşadığını öğrenmiş, Kızılay delaleti He peda
li el ile çevrilir bir bisiklet tedarik. ederek 
Muhterem Çınara götürmüşdür. Asil yardımı
hı burada bırakın.ayan Nihal Hanım M.' Çınara 
kese kağıdı yapmasını da öğretmiş, ve mef
luç genç günde 5 kilo kese kağıdı yapıp __ sat
mak sureti ile bir geçim işi de · bulmuşdur ve 
bu işden ilk kazancı olan 460 'kuruş ile koruyu-
cusuna şeker alıp hediye ~tmişdir.. . 

Nihal Estigün Hanımın hal - tercemesi el
de edilemedi. 

ESTORARİ (Luici) -. 1272' ile' 1280 ara~ 
smda (1855 • 1863) İstanbul . Ebniye •idlresin
d~-.- konturat ile çalıştmlmış bir :İtalyan mü
hendisidir; yangın, yerlerinin haritasını yaptırt
mak -için getirtilmişdi; 1273, -den sonraki yan
gınların tanzim edilen ·haritaları altında bazan 
yalnız,. bazan da bir, İslam mühendisi ile müş"' 

- terek olarak bu ·İtalyanın mührü. vardır;' ,müh~ 
riin Jarih-i:1272 .olduğuna göre L.ııici Estotariı.: • 

-"---'-'-'--'-'--"'------

nin o tarihde işe başladığı anlaşılır. Yapdığı 

en önemli haritalardan biri 1271 de yanmış 
Aksaray civan.nın, haritasıdır. 1280 de her ne 
sebebden ise bir miktar· tazminat verilerek mu:
kavelesi feshedilmişdir; 

Bibl.: O. N. Ergin, Mecellei Umıiri Belediye 

ESVABCI SOKAĞI - Üsküdarda Doğan
cılar semti yollarından, · Ehrem Sokağı ile 
Gündoğdu Caddesi arasında_dır (1934 Beledi
ye Ş.R. pafta 27). Gündoğdu Caddesi tarafın
dan gelindiğine göre bir .arabanın rahat ge
çeceği genişlikde · kaba taş. döşeli, önce düz, 
sonra yokuş bir yoldur. S<;>l başda Ahmediye 
Camii vardır. 2 - 3 katlı. kagir ve beton evler 
arasında,n. geçer, kapu numaraları 3 - 13 ve 2 -
30 dur (Mayıs 1967). 

Hakkı GÖKT-0RK 

EŞBEH - «Levend edalı; serbest tavır

lı; kabadayı; mağrur» (Şemseddin Sami Kaa
mılsu TUrki) ; eski metinlerde çok geçer; ka
lender meşreb şiirler ise bu sıfatı, yukardaki 
anlamlarla birlikde bilhassa alımlı, çalımlı gü
zel delikanlılar şanında kullanmışlardır; bu 
arada İstanbul civanlarının tasviri yolunda pek 
çok parça· vardı:r; örnek olarak aşağıdaki ga-. 
zel beyitleri ile şarkıları Enderunlu Vasıf'ın 

divanından alıyoruz : 

Yanayuh mı hasretinden, geçeyim. mi ülfetinden 
Hele derdi firkatinden sana bin şikayetim var 

Geziyordun eşbeh eşbeh, didi her kim görse peh peh, 

Beri gel ki sana ey m,eh, dahi çok hikayetinı var 

Lehin olmuş ayni şerbet, gönül istek etti gaayet, 
İdemeın tahammül elbet, öperim hararetim var 

(Gazel) 

* 
Dideler ııeııhoş, mestane nigeh, 
Olamaz sen gibi şôh eşbeh, 

Kim görüb cliınez efendim peh peh, 
Başkadır sende eda vü etvar. 

* 
(Şarkı) 

Aldı· gönlüm şimdi bir Kwnbaracı eş'beh civan 
Gamzei bi rahmi _kıldı · akibet sinem nişan 
Bir, tarafdan · çeşmi. bidadı ider aklım ziyan 
Böyle bir dayı revişli afeti devri zaman. 



EŞDOST SOKAÔI 

Parlayub çıkdı Ocakdan ansızın ol gül izar 
Şöyle yalın yüzlü dilber kim dahi par par yanar 
Dô.di ahi aşıkaanından kıvılcımlar çıkar 
Böyle bir dayı revişli afeti devri zaman 

* 
Bunca demdir }?ağlıdır sana başım 
Döndü deryaya gamınla göz yaşım 
Gel benim dayı revişli yoldaşım 
Girme uşşakın bir awç kaanına 

Aşk ile tahmir -olunıttuşdur _özüm 
Gel bu yolda sen benim dinle sözü~ ·
Şahbazım eşbehlm iki gözüm _ 
Girme uşşakın bir awç kaanına 

(Şarkı) 

(Şarkı) 

* 
Güzellerclen biri Yorgancı Yakub 
Bin içinde birdir zeberdest mahbub 

Kuloğlu ocaklı 'biı' güzel beydir . 

O şaha kul olmak şah4kdan yeğdir 

Bu.si piye izin bahşişdir peşin 
Öpdüm ayağını eşbeh serkeşin 

(Bir Şehrenglzden) 

EŞDOST SOKAGI - 1934 Belediye Şe
hir Rehberine göre Eminönü ilçesinin Bayazıd 
Bucağının Kalenderhane Mahallesi sokakla
rından olup Mustafa Kemal Caddesi ile Bur
malı Mescid Sokağı arasında ve Bozdoğan Su · 
kemeri boyunca uzanır (1934 B.Ş..R. pafta 4/ 
50) ; istimlak edilmiş, şehir _ haritasından sili
nerek meydanlığa katılmışdır (Aralık 1967). 

Hakkı GOKTORK 

EŞEGE TERS BİNDİREREK TEŞHİR 
CEZASI (Kap~ı hırsızlara ve yankesicile

ts'tANBtit 

semersiz bir eşeğe ters bindirilir, kolluk nefer
lerinin muhafazasında üç gün sabahdan akşa
ma kadar çarşı ve pazar boylarında dolaştırılıp 
halka teşhir edilirdi, be.zan boynuna «Sarik
tir» veya «Yankesicidir» diye bir yafta asılır, 
ııef:erlerden biri de her duraklamada «Falan 
oğlu falan, ırgaddır, yanaşniadır, kayıkcıdır, 

dellakdir, seyisdir .. » diye adını ve hüviyetini 
bağırarak · ilan ederdi; teşhirin son günü de 
« Yi.izü ak olsun!..» denilerek yüzüne çanak ça
nak -yoğurt çalınırdı. İlk suçu ise yoğurtlama
dan sonra serbest bırakılır, ikinci suçu ise kol'
luk önünde falaka dayağına yatırılır, kötü yo
hında devam. ederse dayakdan sonra zındana 
atılırdı; ve ekseriya kapkaçcı hırsız veya yan-· 
kesici ilk teşhir cezasından sonra artık İstan
bulda duramazdı. 

Geçen asır sonlarında yaşamış büyük halk 
1ıair-i Üsküdarh Aşık Razinin evrakı metrukesi 
arasında «Çardak Kolluğu Çorbacısı Galatalı 
Hüseyin Ağanın Destan Mecmuası» defterinde 
30 kıt'alık Benli Ömer Destanının üç kıt'ası 
böyle bir vak'anın tasviridir. 

Sarik ahz olmuşdur didller şimdi 
Kollukda divanı kurdum ikindi 

Getürün görelim kande o gidi 
Henıan ehli sôka idelim teşhir . 

Peremeci tazın tize uşatı 
_ Pa bürehne kopuk ipten kuşafı 

Hoş ~ima hem dii.zgün eli aya,ğı 
Amma gel gör •silrik şakiü ,erir 

Eşşete ters -irltilb -eyledi~ nizam. 

Çar.şu pazar teşhir oldu · üç gün tam 
Yoturtiaina ile terzili taıQ.am 
Emsaline ibret içilndür tedbir 

Bibl.: - Galr.ıtalı Hüseyin, Destan Mecmuası 

re) - Eve girmeyen, çarşı boylanndan, dük• EŞEK - Çeşidli cinsleri ile malüm hay
kanlardan ayak üstü kapkaç yolu sile öteberi va.n; İstanbulda yüz yıllar boyunca hem yük, 
çalip kaçan _hırsızlarla yankesicilere İstanbul'-· hem binek hayvanı olarak kullanılmışdır. Bay- · 
da Tanzimat devrine kadar devam etmiş, Tür-· ram yerlerinde çok süslü palanlar vurulmuş 
kiyenin bazı şehirlerinde de imparatorluğun eşekler-le çocuklar dolaştırılmışdır; bazı ma: 
son günlerine kadar sürmüş bir cezadır. Yeni- -- halle sakaları tarafından,· - sureti mahsusada 
çeriler yahud halk tarafından yakalanan suçlu yaptırılmiş tahta ka.sacıklarla iki yanına ·- iki~ 
hemen en yakın yeniçeri ·kolluğuna, götüriilür, _ şer gaz tenekesi ile su taşıtılrnışdır. Turşucu-· 
orada çorbacı divanında sorguya --çekilip suçu lar, ciğerciler gibi bazı seyyar· esnaf da mana.:. 
sabit oldukdan sonra elleri arkasın-a ·bağlanıp rını bir eşeğe yükleterek dolaşmışlardır; mese-
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la şu çok meşhur; mahalleler içinde dolaşan bil' 
turşucu ne zaman ağzını açıp da !Turşucu! .. :.> 

bağıracak olsa eşeği anırmaya başlarmış, 

adamcağız dayanamamış: - Be eşek! .. demiş, 
tıırşuyu ben mi satacağım, sen mi satacak
sın! .. 

Seyyar esnafdan bir kısmı da eşeği ile te
kerlekli ~üçük a.rabalara koşarlar; eşek araba
ları ile bilhassa sebze ve narenciye satılır, ka
laycılar da semtlerinde kap toplamak, dağıt

mak için eşekle dolaşırlar. 
Sarıyerde sulara, Beykoz'da çayıra, Bü

yükadada çamlıklara gidilirken eşeklere bin
mek birer mesire geleneği idi. Şatiiretli kaafi
lelere rastlanırdı; yakın geçmişde -bilhassa 
frenklerin ve tatlı su frenklerinin yazın pazar 
tat.illerini Büyükadada geçirenleri mutlaka 
eşeklere binerlerdi; madamaların, madmazelle
rin eşekler üstünde türlü işvebazlıklan da ayrı 
bir alem olurdu. 

Gülhane Parkında da yazın çocukları gez
diren eşekler bulundurulur. 

Umumi nakil vasıtalarının bulunmadığ1 

devirlerde evleri iş yerlerine uzak olan esnaf 
eşeğe binerek gidip gelirlerdi. Eski İstanbul 
halkınca eşeğin en niakbulleri Merzifon, Kıbrıs 
ve Mısır eşekler.i idi. Zarif fıkralardandır: 

Yusuf Kamil Paşa Mısıra giderken uğur
layıcıları arasında ·· bulunan nüktedanlığı ile 
m€şhur Kanlıcalı Nihad Beye: 

- Mısırdan · sana ne getireyim? diye sor
muşdu. 

Nihad Bey de: 
- Bir Mısır eşeği getirilip ihsan buyul;U

lursa minnetdar olurum!.. demişdi. 

Yusuf Kamil Paşa tstanbula dönüşünde 
Nihad Beyin eşeğini unutdu ve bu sefer karşı
layanlar arasındaki şaire: · 

- Nihad Bey, Mısır'dan eşek istemişdin, 
unutdum, şimdi seni görünce hatırladım!.. de
yince Nihad Bey: 

- Ne beis var efendimiz, siz teşrif etdi
ı1iz ya!.. demişdi. 

İstanbul civarının konar göçer oba çinge
neleri pek çok at ve eşek beslerler. Gizli ~alı

şan sucukculara satılmak üzere gizli mezba
halarda at ve eşek kesildiğini İstanbul gazete
leri sıkca yazarlar ki o gizli mezbahalarda ke~ 
silen atlar ve eşekler oba çingenelerinden alı,
nır. 

· Ünlü yazar Refi Cevad Ulunay uzunca bir 
zaman yazlı kışlı Kartal ile Pendik arasındaki 
çiftliğinde oturmuşdu, her sabah çiftlikden Yu
nus tiren istasyonuna Kıbrıslı adındaki eşeği
ne binerek ·gelir, akşamları da yine onunla dö
nerdi; yaşlıca bir misafiri geleceği zaman da 
istasyona gönderirdi. 

Nebil Kaptanın aşağıdaki kıt'ası Yenikapu 
.Mevlevihanesinin eşeğe binmiş genç bir der
vişi şanında, yazılmışdır : 

Senin gibi taze feta celasm 
Ne revadır merkeb ünvan olasın 
Sana eski saba reftar gerekdir 
Ey şuhi mevlevi; , şanın bulasın 

1937 de İstanbul Şehir Meclisi büyük şe
hirde eşek ile her türlü nakliyatı yasak· etmiş
di, haber gazetelerde şöyle yayınlanmışdır: 

«Eminönü ve Beyoğlu kazalarında eşekle 
nakliyatın men'i hakkında Şehir Meciisi tara
fından verilen kararın tatbikı için tesbit olu
nan mühlet temmuzun otuz birinci günü akşa
mı tamam olmaktadır. Ağustosun birinci gü
nünden itibaren bu iki kazada eşekle her türlü 
nakliyat menedilecektir. Bu karar Beşiktaş, 

Fatih ve Kadıköy kazalarında da şubatın bi
rinden itibaren tatbik olunacaktır.» (Cumhu
riyet, 23 Temmuz). 

Bu yasak 1967 de çok tavsamış durumda 
idi. 

EŞEK - «Türkce isim; yüke ve binmeye 
yarar ınAruf hayvari; merkeb, himar. Meca
zen: Ahmak, akılsız, idraksiz, kaba, münase
betsiz adam; eşeklik: Kabalık, budalalık, mü
nasebetsizlik» (Kaamtisu Türki). 

İstanbul ağzında «eşek» tezyif yollu hita,b
ların en· hafifidir; hitaba kuvvet vermek için. 
~edde ile «Eşşek» denilir, ve ekseriya tezyife 
muhatabın babası da katılarak: «Eşşoğlu Eş
şek ! .. » denilir. 

İstanbul ağzından yayılmış darbı meseller: 

Eşek bile makamla anırır (münasebetsiz konu
şanlar için) 

Sırmalı palan da vursan, eşek yine eşekdir ( tü
rediler için) 

Ölme eşeğim ölme, yaz gelince saıı:a . tirfil biçe
yi~ (uzak ümidler için) 
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Eşek sudan gelinceye kadar (uzwıca bir zaman 
anlamında) 

Eşeğin canı yanınca atdan yöğrük olur (acı tec
rübe anlamında) 

Eşeğe gücü yetmez, semerini döver (zebunkeş 

anlamında) 

Eşeği düğüne çağırmışlar, ya oduna, ya su~ de
miş (kendisinden bir menfaat umulduğu zaman ilti
fat, ilgi görme anlamında) · 

Bir şeyin adisi, kabası, lüzumundan fazla 
irisi, ifrat halinde haretli de <<Eşek» ili.vesi ile 
anlatılır. 

Eşek lalesi - Bir nevi iri yabani lale .. 
Eşek arısı - Bal yapmayan maruf iri arı 
Eşek zeytini - İri daneli, kalın derili makbul 

olmayan zeytin 
Eşek pastırması . - Yavan, kötü ·pastırma 
Eşek şakası - Terbiyesizce kaba şaka 
Eşek inadı - İnadda ifrat 

İçinde toplanmış kimselerin gürüJtü ile 
hırlaşarak ülfet ve sohbet ettikleri yerler· için 
«Eşşek Ahırı» denilir: «Kahvehane değil, eşek. 
ahırı .. ». Yine halk ağzında mahbushaneye · «E
şek Cenneti» denilir,. bu deyim bilhassa asker 
okulları mahbusharieleri ile aynı disipli~e ta
bi eski Darüşşefakanm mahbushanesi için İiul-
lanılmışdır: · 

- İki cumadır görünmüyor, Hasan nere
de? 

Eşek Cennetinde! 
Türlü anlamları ile eşek şft.ir kalemleri bı.-

ra.fından da kullamlmışdır : · · 

Herif eşşek mi dedin, eşhedü billah eşşek ! 
Ağzı karmndaki uçkur düğümünden gevşek! 

(M-ehmed Akif) 

Bu izdiham aresinde eşşekle böyle geziş . 
Efendi söyle, eşeklik değil de başka. nedir? .. 

Zahidin mail ohır tab'ı eşek lalesine 
Eylese gah eğer azmi temaşiyi çemen 

· (Fatin) 

(Naili) 

---------
Bir tize şuh nevcivan gorup sevmeyen lişek 
Ya. zahidi riyakar, yahud eşşoğlu eşşek 

( Çamiç Ağa.) 

EŞEK, «EŞŞEK» - İkinci MeşrutiyEıtde 
çıkmış mizah gazetesi; adını Sakallı Rıfkı Bey 
bulmuş, Baha Tevfik Bey tarafından çıkanl

mışdır.. (B.; Baha Tevfik, cild 4, sayfa 1861)-. 

İmtiyazı alınır iken - tereddüd · · edilm_işdi; 
Matbuat Unium Müdürlüğü «Eşek» adını ede-· 
be aykırı bulabilirdi; fakat o sırada umum· 
müdür olan Fazli Necib Bey (B.:· Fazır Necib 
Bey) , imtiyazı almay~ gelen muharrir Fuad.· 
Saıriih Beyin elinden dilekçeyi alıp okuyunca: · 

- Tuhaf şey .. · dedi, bir mizah gazetesine· 
bu hüzünlü ismi nereden buldunuz? .. 

Fazli Necib Bey pek kibar bir zat idi,_ arab 
asıllı Türk harfleri ile «Eşek» ismini, imlası 

aynı olan «Eşk» (Gözyaşı» olarak okumuşdu. 
İmtiyazın verilmes_i için umum müdürµn kale
me havale etdiği dilekçede isme Fuad .. Samih 
Bey bir şedde ekledi, ve bu suretle gazetenin 
adı «Eşşek» oldu. 

İlk nüshası 27 Zilkaade 1328/16 teşrini-·· 
sani ·1326 (30 Kasım 1910) tarihinde çıkmış.:. 

dır. Nefaset Matbaasında basılmışdır. 28,5x41 
eb'adında 4 sayfa olup 1. sayfanµı üst. yarısı 
gazetenin başlığı ile bir gazetede bulunması ge
reken notlara ayrılmış, alt -yarısın.da da 'Qir. 
karikatür bulunmaktadır; . 4, sayfada . da iki 
karikatür bulunmaktadır. 

Masa başında yazı yazan bir eşek resmi 
ile kompoze edil:rı:ıiş başlığın sağında şunlar ya
zılıdır: 

Sahibi imtiyaz: Merzifoni 

Müdiri mesul; Halil 

* 
. Babıali Caddesindedir · ahır 

Numara dörttür, işin yoksa gel anır 

* 
Her husus için Babıali Caddesinde 4 numaralı 

idarehanede Eşek Müdiri UmO.mlliğine müricaat 

oluna 

* 
Notamıza muvafık her türlü anırtı kabul olu-

Bed asla necabet mi verir hi'ç ünitorma nur. 

· Zerduz palan urşll'!l eşşek Y,ine eşşekdir * 
(ZJya P~a) Nwılıası ıo :par~ 
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Başlığın solunda da şunlar yazılıdır : 

Sermuharriri: Kıbrısi Don Kişot 
Müdiri edebi: Çemenderzide Nii.hik 

* 
On kuruşdur bir sene kullanması 
Beş kuruşdur o halde yarısı 

Heyeti Tahririye 
Topal Eşek, Kır Eşek, Tırnağı Karıncalı, Kıı,

bakulak 

olmakdan başka çare yok.. rağbet görmesi istenen 
bir gazete ancak eşekce bir gazete ola.bilir ... ». (Ga
r.etenin takdim yazısından). 

* 
«Her gün turşusunu eşeğinin arkasına yükletip 

mahalle mahalle dolaşan turşucu tam: - Turşu! .. 
diye bağıracağı zaman eşek anırmaya başlarmış, 

adamcağız dayanamamış : 
- Be . eşek!.. Turşuyu sen mi satacaksın, ben 

rni? ... demiş. 
«Maarif Nazın da dese ki : 

- Maarifi ben mi idA.re edeceğim, yoksa ga-

Hey'eti İhbariye zeteler mi idare edecek? ... ». 
Sıpa, Katır, Yabaneşeği, Sudangeçmez, Tilki, * 

Devekuşu, Uyuzeşek, Kertenkele, Kaplumbağa 

* 
Nushası 10 paradır. 

Başlık kompozisyonunun altında da şun
lar yazılıdır : 

Numara 1. «insanlara dersi edeb verir, sahihle
rinin eşekliği tutunca neşrolunur, mı1ti, müteham
mil ve beynelmilel hayvan gazetesidir». Sene 1. 

İkinci sayısında nüshası 20 paraya çıka
rılmışdır. 

Hükuırief · tarafından· derhal kapatılan 
«Eşşek»iıi yerine imtiyaz almadan «Kibar» çı.:. 

karıldı, o da . kapatıldı, yerine « Yuha» çıkdı, 
onu da kapattılar, ve sonra imtiyazla «MA.lum» 
çıkdı ve böylece bu mizah gazetesi iki ay için.. 
de dört isim değişdirdi. 

«Kibar» ve « Yuha» da başlık resmi aynen 
muhafaza edildi; «Malum» un ilk nüshasında 

· yazı masası başındaki eşek'in yalnız kulakları 
göründü, ikinci nüshada kulaklar da kaybolup 
boş bir masa kaldı. 

Baş muharriri ~Kıbnsi Donkişot» adı Sl•<· 

rası ile «Don kişot, hem saman yer hem de ot», 
«Kopuk Donkişot», «Elma.itim · .. Donkişot» ol
muşdur. Müdiri edebinin adı. da Kibarda «Ke
narın Dilberi», Yuha'da «Külhanbeyi», Ma
lum'da «Odur o» olmuşdur. 

Kısa zamanda dört isim değiştirmiş bu mi
·zah gazetesinin edebi. hüviyetini başlıği yanın
daki bu yazılar pek güzel gösteriyor; fıkra -
makale ( ?) lerinden de birkaç· örnek alıyoruz: 

«Dün öğleden sonra şehrimizde beynelmilel Sos
yalizm Cemiyeti Himtriyesi varafından büyük bir 
miting yapılmış, ahiren t~hliye edilmiş Osmanlı Sos
yalist fırkası mevhQmesi reisi ve İştirak GSQletesi 
sahibi Hüseyin Hilmi Beyefendiye bir tebrik telgra
fı çekllmişdir. Sürekli anirtılarla miting gece yarısı
na kadar devam etmişdir .. ». 

* 
«Büyük bir kaıpunun üstündeki yaZıyı okumaya 

çalışan yabancı sorar: - Birader; bu ne dAiresi? .. 
- Cafaloğlu Hamamı! .. 

* 
ccYeni kabine : 
Sadırlzam - İsmail Paşa (Tokat) 
MA,liye - Muktesidi şehir İbrahim Efendi 
Maarif - İbk.aaen Emrullah Efendi 
Hnrbiye - Müverrihi şehir Ahmed Saib Bey 
Dahiliye - Celal Sihir Bey 
Hariciye - Şeyhülislam Musa Kazım Efeııdi 
Şeyhülislam - Filozof Riza Tevfik Bey 
Evkaf - Riza Paşa (Karahisar) 
Bahriye - Yağcı Şefik Bey 

Ziraat - Ahmed Riza Bey 
Adliye - Lağvedllm.işdir. 

* 
«Komşusu N.asreddin Hocadan merkebini iste-

miş, Hoca: _,.. Merkeb evde _yok!.. demiş; tam bu sı
rada merkeb anırmış: 

:.... Canım.. işte sesi geliyor ! .. 
- Ama ya.pdın ha... Ak sakalımda bana inan

mayıp merkebin anırtısına mı inanacaksın! .. 
«MuhA,liflere memleketimizin inzibatı yolunda 

gidiyor disek bize mi inanırlar, yoksa yankesici ve 
hırsız günlhunun parmak izlerine mi? ... » 

* 
«Matbuat Müdürlüğü şu isimlerle gazete imti-

1< ••• bu memleketde bürük aqaıp oım~lt için efek yazı vermemeyi kararlaşdfrmışdır: Sıpa; Deve, Ka-
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tır, Öküz, Hıyar, Balkabağt, Odun, Yankesici, Hır
sız, Dolandırıcı, Zurna, Şeftali, Zanbak, Masia.hat, 
Kadınbudu, Oturtma, . Bomba, Taun, Kolera, Kızıl, 

Külhanbe~i, İpsiz, Kopuk ... » 

Münir Süleyman ÇAPANOOLU 

EŞEK,, EŞEK ETİ - Zamanımızda gizli 
kesim yerlerinde pek çok eşek kesildiği, · bu 
eşek etlerinin· bir kısmının bazı aşcılarl~ lo
kantacılara satıldığı, büyük bir kısmından da 
eucu~ yapıldığı İstanbul gazetelerinde sık sık 
görülmektedir. Haberler, zabıta baskınları ile 
meydana çıkanlan kesim yerleri üzer~e ve ya
kalanan eşek etleri üzerinedir; eşek kesicileri
nin ve eşek eti sucuğu yal)ıp satanların ve eşek 
etini bile bile ahp mut(ağında kullanan aşcıla
rın nasıl .bir cezaya çaI'ptırıldığı tesbit edile
medi. Bu konu ile zanıl:!)umızın mizah gazetele
ri de sık sık meşgul olur.:ve karikatürler yayın-
lanır. · · · .. . · · .·. 

EŞE!). ADASI .::-c- .Karadeniz Boğazı ağzı
na yakın, Irva'nın şimalinde, Elnıas Burnunun 
doğusundaki koyuiı önünde iki küçük adacık
dır, yerine. gidilip görmek imkanı bulunamadı 
(B.: Elmas Burnu; cild 9, sayfa 5026). 

EŞEK _ CENNETİ Hane berduş pırpın-
lar argosunda cezaevi, mahbushane; misal: iki 
adam konuşur: 

- Ortalıkda görünmüyorlar, Bursalı ile 
sakallısı nerede? 

- Eşek Cennetinde!.. 

EŞEKCt, EŞEKCİLER - ·Eşekcilik, bir 
kira karşılığı eşek sürücülüğü yakın zamanla
ra kadar tstanbulun rnesirelerinde ayak takı
mından mürahik genclere, delikanlılara · geçim 
yolu _ · olınuşdur; Beykozda, Küçüksu Çayırın
da, .·sanyerde, Büyükadada bu eşekcilere bil
hassa . rastlanırdı; İ3eykozda Yuşa.ya ve Çayıra, 
Sarıyerde sulara gidip ·geUrler, Büyükadada 
da bu adayı dolaşdınrlar, KUçüksuda çocukla
rı geulfrirlerdi. Çoğu hırpant kıyafet, yalın 

ayaklı g«mclerdi; müşterileri eşekleri tırısa 
kaldırıp koşdurduldarı, kendileri de· e§ekleri
nin peşinden koşduklan için eşekciljk ancak 
ayaklan kaşarlı gençlik karı iş idi .. 

Aşağıdaki satırları Vasıf Hocanın (B.: 
Hiç, Vasıf) hatıralarından alıyoruz: «Üskü

. darda İhsaniyede konak sahihi bir ·' mfilıendis 
Ferid Bey vardı, haylaz oğlundan şikayet eder
di: - Bütün imkanlara. sahib iken ôkumuyor, 

- Lokantacılar, eşek eti kullandıklarıni yalanladılar. - Gazeteler_;_ 
- Eşşeğin sözüne mi inanıyor sun, benim sözüme mi? .. . 

Eşek Eti Karikatürde 
(Karikatür: Cafer -Zorlu, Akbaba Mecm.uası) 
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ben onun yaşında iken Beykozda yalın ayak, 
başımda bir yağlı fesim bile yok, mendil sarar, 
iskele ile çayır arasında eşekcilik yapardım, 

Bursalı Nafi Efendi adında bir müşterim be
nim.le alakadar oldu, oğlum senin yüzünde nu
ru zeka var, eşekcilikde heder olmak sana ya
zıkdır dedi, elimden tuttu, himaye etti, elifi 
görsem mertek sanır iken on sekiz on dokuz 
yaşından .sonra okudum, babalığımın sayesin
de koluma altın bilezik takdım, meğer benim 
yerime eşekcilik oğlumun nasibiymiş diyece
ğim, o haylaz eşekcilik bile yapamaz!.. derdi». 

EŞEKCt, İRANLI EŞEKCİLER - Kam
yon ve kamyonetlerin bulunmadığı yakın geç
mişe kadar İstanbul içinde ve civarında· inşaat 
yerlerine kereste, kum, kireç ve taş gibi yapı 
malzemesi, İstanbulda yerleşmiş İranlıların 
ayak takımı eşeklerle taşırlardı. Mesela bir 
kamyonun getireceği kumu 40-50 eşekden mü
rekkeb bir kervanın getirmesi, bu eşek dizile
rinin sokaklardan geçişi eski İstanbulun ken-

Beykozda Eşekci Delikanlı 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 

dine has manzaralarındandı. .. Avam arasında 

bir İranlıya katıldığı zaman tezyif yolundı:ı. 
«Eşekci Acem» denilirdi; misal: «Bana ahond
luk taslama, Bülbülderesinde eşekci acemin oğ
lu olduğunu biliriz ... ». 

EŞEKLERE MAHSUS - Büyük şehir ts
tanbul'da kadimden beri tenha sokaklarda sa
paca köşelere, kenarlara su dökmek, tebevvül, 
bazı saygısızlarca adet edil~ gelrn:işdir. Yollar
da böyle bir kirletilmeye maruz gibi duvarla
ra, _okunur, utanılır, kirletilmez ümidi ile ve 
tebeşir, yahud kireçle, kömür ile, boya ile· «E
şeklere mahsus» diye yazılır. Buna rağmen de 
o duvar dipleri, köşeleri umumi ayak yolu ye
rine yine kullanılır. Büyük şehirde bu çirkin 
telvis işi zamanımızda da görülmektedir, mev
zu çok yıpranmış olmasına rağmen karikatü
ristlerce de mizah dergileri sayfalarında ı:ı.~set
tirilmektedir. 

EŞKENAZt (Salamon Na.fan) - XVI. 
asırda yaşamış bir yahudi hekim ve dip
lomat; Profesör Avram Galanti «Türk
ler ve Yahudiler» isimli eserinde bu zat 
hakkında şu malumatı ·veriyor: «İtal
yanın Udine şehrinde doğmuşdu, baba-
sı Alman Musevisi idi. Tıb tahsil ettik• 
ten sonra Fransa, Almanya, Rusya ve 
Polonyaya gitmiş, Krakovi'de Polonya 
kıralı· İkinci Sigizmond'un tabibi· olmuş, 
1564 de mechul sebeblerden dolayı ts
tanbula gelip yerleşmişdir .. Dr. S. Na
tan Venedik teb'asından olduğu için 
Venedik sefarethanesine giderdi. O za
inan Kıbrıs Adası Türklerin eline düş
müşdü. Venediğin yeni sefiri Marco 
Antonio Barbaro zamanın adeti vechi
le, devleti hali harbde ve kendisi mah
bus olduğundan, yerine sulh müzake
relerine girişmek üzere Dr. S. N. Eşke
naziyi koydu. Eşkenazi baş tercüman. 
Yunus Bey Vasıtası ile Sadırazam So
kollu Mehmed Paşaya takdim edilmiş
dir. _ Sokollu Eşkenazinin meziyetlerini 
takdir ederek hizmetine almış ve dev
rin padişahı İkinci Sultan Selime tabib 
tayin etmişdir, ve Türkiye namuıa sulh 
akdetmek için Venediğe sefir olarak 
göndermişdir, ve Venedikde pek ihti-
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ramla karşılanarak şerefli bir sulh akdetmiş~ 
dir. 1574 de Venedikde basılmış İbranice bir 
eserin sonunda şu satırlar vardır: «Bu kitabın 
tab'ı hitam bulduğu vakit burada büyük Sul
tan Selim tarafından Venedik Hükumeti nez
dine sefir sıfatı ile gönderilmiş Doktor Sala
mon Natan Eşkenazi bulunuyordu». Eşkenazi 
Ucu ve kenarları siyah olan kuyruğu düz yelpa
med zamanlarında da ·Türkiyeye qıühim hiz
metlerde bulunmuştur» (A. Galanti; Türkler 
ve Yahudiler). 

dalyanlarda tutulur, bazan manyat ağlarından 
da çıkar, oltaya da gelir. Tuzlanmaya, kurutul
maya gelmez, hep taze yenilir. Bu balığın ba.~ 
şında iki küçük beyaz taş vardır; idrarı kolay
laştırır denilir, bazı kimseler tarafından ezile
rek hastalara içirilir, pek çok aranır, bu taşla
rın terkibi bizce mechuldi.ir». (K. Deveciyan, 
Balık ve Balıkçılık). 

EŞKİNCİ YAZILMASI (Talimli kıt'alar 
teşkili için Yeniçeri Ortalarından) ~ «Eşkin : 
Eşen, koşan, çabuk yürüyüşlü» Kaamusu Tür-

EŞKİNA BALIGI - «İzmarit balığı so- ki). Yeniçerilik zamanında talimli asker yetiş
yundan olup ekseriya. bütük kıt'adadır ve mi- tir~ek için son teşebbüsdür. Üçüncü Sultan 
nakop balıkları ile birlikde bulunur, alt çenesi Selimin kurduğu Nızanu Cedid Askeri 1807 
üst çenesinden k-ısa, her iki çenesi kadife diş- Yeniçeri ihtillli, Alemdar Mustafa Paşanın 

lerle mücehhez, ağzının yanları körüklü ve dili kurduğu Sekbanı Cedid · Askeri de 1808 Yeni-. 
kısadır. Vücudu yassı, sırtı ince, büyük pullar- çeri ihtilali ile dağıtılmışdı. 

la örtülüdür, rengi umumiyetle zeytuni, yahud Sultan Selimin etrafındaki Nizamı Cedidci 
koyu çivid mavisi, başının ve karnının altı be- · 

devlet ricali, ve Alemdar Paşanın ·yaranı Sek
yaza yakın açıkdır; gözü de vücudunun rengin-

bam Cedidciler haris, sefih, elleri ,uzun kim
de bazan siyahdır; yelesi bir da.ne ufacık di-

seler olmuşdu, şuursuz bir tegallub hırsına 
kenle 9 kılçık, yelesinden . kuyruğuna kadar 

t. ·· · d • b' k" .. k d'k il nahvet ve gurura kapılmış!ardı. Devlet gücünü uzanan sır yuzgecı e yıne ır uçu ı en e 
24 k. l kd. ·· . kk bd' M k d .. . d kemiren kanlı ihtilallerin çıkmasında, o ihtilat-

ı çı . · an mure e ır. a a yuzgecın e 
leri çıkaran kör ve kara taassub ve asi yeniçe

bulunan biri kısa biri ona nisbetle gaayet uzun 
riler kadar sorumlu idiler, 

iki kılçık bu balığın alameti farikası yerindedir. 
Ucu. ve kenarla;rı siyah olan kuyruğu düz yelpa- Talimli ve disiplinli asker meselesini ya-
ze şeklindedir. Boy çizgisi. sırtına paraleldir. rım asır içinde üçüncü defa .ola.rak Hicri 1241 

ve Miladi 1826 sen,esinde· İltinci · Sultan Malı-. 
«Bu balığın eti minakobun eUnden -bir de- . mud ele aldı. Bu teşebbijs de bir ihtilal ile kar

rece aşağı ise de levrek bulunamadığı zaman· şıladı; fakat son· yeniçeri ihtilali oldu; yeniçeri 
haşlama ve pilakide bazen levrek yerine verUir. > ayaklanması, yeniçerilere karşı kanlı bir şehir 
İstanbul Balıkhanesine senede ancak 2000 ld- . cengine döndü, ve Yeniçeri Ocağının kaldırıl
lo kadar gelir ve Karagöz Balığı kıymetinde ması ile sona erdi.· 
satılır. 3 - 4 kilo ağırhğında büyükleri vardir.i · Aiemdar Paşa vak'a.sının üstünden 16 se
İlk baharda yumurtalı zamanıdır ve yumurta- ne··geçrnişdL Sultan· Mahmud evvela itimad,,et
Iı iken eti daha lezzetlidir. Karadeniz, Akdeniz diği · kimselerle i ciddt .. istişarelerde. bulundu, 
ve Marmarada bulunur; sürü ile gezer, yosun hepsi padişaha hakVerdiler, yalnız Karadeniz 
ve deniz otları yer, Karagöz ve minakop gibi Boğazının Rumeli. Yakası Muhafızı ,Ağa. H:üse

Eşkina Balığı 

(K. Deveciyan, Balık ve Balıkcılık) 

yin Paşa: 
- Padişahım, ben şu kadar yıl Yeniçeri 

Ağalığı yapdım, şu kadar zorbayı tepeledim, 
beni dinler isen önce hakkı kabul etmeyip esa
fili, eşirriyi isyana teşvik edecek birkaç yüz 
kişiyi toptan kesersin,. sonra işe başlarsın, kes
dfrme yol budur, dedi. 

Sultan Mahmud, Ağa Hüseyin Paşa'nın 

doğruyu söylediğini kabul etmekle beraber, 
teklifini adalete ve hakkaaniyete uygun gör
medi. 



ANSİKLOPEDİSİ 

-Padişah, Yeniçeriden talimli bir ordu çı

karmak istiyordu. Yeniçeri Ağası Celaleddin 
Ağa vasıtasiyle ocak erkanından ve neferler 
üstünde nüfuz sahibi bazı ocaklıdan Yeniçeri
lerin talimi kabul edecekler-ine dair söz aldı ki 
aralarında Canbaz Kürd Yusuf ve Habib Oda
-başı gibi İstanbul haşeratmm ve ocaklı hayta
ların put gibi tapdıklan adamlar bulunuyordu. 

Yeniçerilerden söz alındıkt~n sonra 25 Ma
yıs 1826 Perşembe günü Şeyhüli~lam konağın~ 
da büyük bir meclis toplandı. Bütün devlet er
kanının, yüksek memurların ve ulemanın, Ağa
kapusu erkanı ile ocakda söz sahibi olanların . 
katıldiğı bu meclisde. yem silahlarla ve._ usller.
le harb taliminin ·vacib olduğuna fetva verildi. 
Ve yine bu meclisde verilen karar üzerine Ye
niçeri Ocağının tstanbul'da bulunan 51 orta-. 
sından şimdilik. 150'şer neferden 7650 . nefer 
seçilecek ve . bunlar «Eşkinci» adı ile muallim 
asker olarak yetişdirilecekdi. Bu konuda bir. 
höccet tanzim edildi ve büyük ağadan, en kü
çük neferine kadar Yeniçerilere imza etdiril
di, · hatta bazı zabitler, «Kanımızla rnühürle-
riz» diyerek isimlerini yazdılar, «sair ocaklı 

şevk ile birbirlerinin ensesine basarak mühür
lediler .. » ve hemen eşkincilerin. seçilip yazıl

masına başlandı. 

Evvela Şeyhülislam konağında, sonra A
ğakapusunda Yeniçeri'yi talim- etdireceklerine 
söz verenlerden, yemin edenlerden Yeniçeri 
Kethüdası Mustafa Ağa, Canbaz Kürd Yusuf, 
Habib Odabaşı ve daha sekiz on zorba «ta
lim» sözünün çıkdığı ilk günden beri Büyük 
Kapalı Çarşıda Kerpiç Hanında bir odada giz

·li bir cemiyet kurmuşlar ve yeni bir Yeniçeri 
ihtilalini hazırlamaya ·· başlamışlardı. Cevdet 
Paşa « Yeniçerilik cüzzam illeti gibi avamın ilik
lerine işlernişdi» diyor; Yeniçerilik cüzzam de- · 
ğil, bir kanser illeti olniuşdu. Kanlı bir- ame
liyat ile kazınıp atılacakdı. 

. aicri 1241 yılı Zilkaade ayının altıncı (12 
Haziran ve Miladi 1826) Pazar~si günü ilk 
büyült meclisde bulunanlar tantanalı bir alay
la Aksaray'daki büyük Yeniçeri kışlasına gi
derek elli bir ortadan üçer beşer nefer mey
dana çıka_rılıp Eşkinci seçilen Yeniçerilere tem- · 
sili bir meras'imle yeni elbiseleri giydirildi ve 
yeni silahları verildi: dualar okundu ve Yeni
çerilerin istekleri ile talime başladıklarını ·gös
termek üzere -fetva emini efendi besmele ile 

EŞKiNCf SOKAĞİ 

eline bir tüf enk alarak Yeniçeri Ağasına ver, 
di, Yeniçeri Ağası da tüfengi alıp öpdü, ve si
lah böylece katar ağalan arasında elden ele 
dolaşdı. Tek sıra halinde dizilmiş olan e§kin
ciler de b.ep birlikde üç adım . atdılar ve ocak
da talim ba§lamı§ oldu. 

Kerpiç Hanında toplananlar askeri bu eş
kinci merasimi esnasında ayaklandırmaıya ka.
rar vermişlerdi. Fakat içlerinden bazıları: «Ka
zanlar çıkmadan isyan, dudimanı . Bektaşiya
nın kanununa aykırıdır! .. » diyerek mani oldu
lar. Bir kısmı: 

- Eşkinciler çoğalsın, eşkinci olan yol
daşlar gereği kadar top ve tüf enk alsın, sonra 
kıyam ederiz!. derni§lerdi. 

Bazıları ela : 
-,. Eşkinciler padişahın, devletin iltifatla

rına nail olacaklardır, çoğalınca bizden büsbü
tün korkmayıp bizlere itaat etıµezler, bilakis 
ocağıinızş, dü§man olurlar ... deınişdi. , 

Talimi kabfil etdiklerine . dair bir höccet 
imzalamış ve hatta bazıları «kanımız ile mü
hürleriz!.» dedikleri halde hükumetin Yeniçe
rilere emniyeti yokdu. Bazı ocaklı ihtiyarlar: 
«Neferlerimizin, beyni kalındır,. _hemen talim 
için bir gavur talirnidir, biz kılıç ile keçe ça~ 
lar ve şişhane atıp desti nişanını vururuz de
mesinler!.» demişlerdi. 

Topçu, kumbaracı, lağımcı ve tersane 
ocakları zabitleri ikaz edilerek Yeniçerilere 
karşı dikkatli bulunmaları tenbih edilmiş, Ka
radeniz Boğazı Muhafızları Ağa Hüseyin · Pa
şa ile İzzet Mehmed Paşa da 3000 kadar sekban 
la «Kulakları kirişde» duruyorlardı. (Bu sek
banları Alemdarın .Sekbanı .Cedidi ile karışdır-
mamalıdır). · · · 

Son Yeniçeri ihtilali 14/15 Haziran 1826 
Çarşamba/Perşembe gecetıi başladı, ve o Per
şembe günü Y eiıiçeri Ocağının kanli .bir şehir 
muharebesi ile kökünden kaldırılması ile sona 
erdi; bu beş yU2i senelik asker ·ocağının kaldı
rılmasına devlet resmen «Vak'ai Hayriye = Ha. 
yırlı Vak'a» adım verdi. (B.: Vak'ai Hayriye). 

EŞKİNCİ SOKAÖI - 1934 Belediye Şe
hir· Rehberine göre Boğaziçinin Rumeli yaka
sında Böyaciköyünün sokaklarından ; bir -başi 
Hekim· Ata Caddesindedir; öbür başı kapalı, 
çıkmazdır, Boyacı Çeşmesi Sokağı ile dört yol 
ağzı yaparak kesişir (1934 B.Ş.R. pafta 22 / 



EŞRAF' SOKAĞI 

Boyacıköy); yerine gidilip bu satırların yazıl

. dığı sıradaki durumu tesbit edilemedi (mayıs 
1968). 

EŞRAF SOKAĞI - 1934 Belediye Şehir 
Rehberine göre Fatih ilçesinin merkez nahiye
sının Kırkçeşme Mahallesi sokaklarından; 

Mustafa Kemal Caddesi ile Ağırşak Sokağı 

arasında bir aralık sokakdır (1934 B.Ş.R. paf
ta 6/64). İstimlak edilerek şehir haritasından 
silinmiş, yeri meydanlığa katılmışdır (aralık 
1967). 

Hakkı GÖKT"ÜRK 

EŞREF (Koruk) - Geçen asır sonların
da yaşamış kayıkcı esnafından bir delikanlı 

olup Tophane ketebesiiıden Üsküdarlı halk şa
iri Aşık Ra.zinin evrakı metrukesi arasında yi
ne büyük bir halk şairi olan Nebil Kaptana 
tahsis edilmiş defterde şu satırlar yazılıdır: 
«Tophane İskelesi kayıkcılarından olup Rizeli 
Hasan Çavuşun kayığında işler bir mühmel 
daltaban delikanlı idi, Hasan Çavuşun hemşeh
risi idi, sonra Nebil Kaptanın gemisinde tayfa 
olmuşdur, Kaptan merhumun gaayetle makbu
lü idi, fakat bu Eşrefin aslaa gülmez yüzünden 
daim şikayet eder dururdu, emre itaatde zer
re mikdarı kusuru yokdur, ama yüzünde bir 
tebessüm dahi görmem, elinden şarabı kevser 
içsem zehir olur derdi, Eşrefe Koruk lakabını 
takmışdı, şu şikayetname ve tarih de Kapta
nındır: 

Kayı,kcı kopuğu pırpın fet~ 
Eşrefim güzeller içinde yekfii 
Yalın ayaklarla çıkdı oturdu 
Nebil Kaptanın gönltinde tahta 

Veli.kin gel gör ki cehli milrek!keb. 

Sohbeti ülfeti gılzet ~zre hep 
Altun tasa sirke koymuş şekerleb 
Tarihw her yerde diik okuna 
«Koruk Eşref lakab olsun be ona.» 

1313 (M. 1895. 1896) 

«Nebil K~ptanın yanında iki sene kadar 
kalmış, kurraası çıkarak Donanmada -asker ol
muşdur, terki tezkire edip Donanmada kaldı, 

Zırhlı Mes'udiyede çavuş oldu, ben Koruk Eş
refin güldüğiinü gQrm.e(lim _aıµa N~bil _K~pta'." __ 

nın cenazesinde tabuta kapanıp ağladığını gör
düın ... » 

EŞREF (Saraç) - Asrımız başlarında ya_-
şaıruş bir delikanlı olub değerli halk şairi ?.ler
divenköylü Bitli Tevfik tarafından şu manzu
me ile övülmüşdür: 

Tabakal avamdan saraç şiihl dilbazı 

Lakin gel gör çapkının beyzade nazı nazı 

Güm.üş topuk piyinde kamerçinler rugandır 
Akran emsal içinde gaayet süslü oğlandır 

Tezgahında işlerken pırpırılarm mihı . 
Dilberinı esnafın seyranda olur şahı 

Atup keçe külahı, kondurmuşdur dalfesi 
Perçeminin cünbüşü hayran ider herkesi 

Bağlar · boyun 'bağını güvez ya narçiçeği 
Kolalı gömlek ile olur bir kaleıiı beyi 

Ceb_de ipek mendili elde kiraz bastonu 
Bıçkınımın eksiği altında yok paytonu 

Beyoğlİına 'çıkarak satar kurumla caka 
Lüksemburgda bilardo kafeşantanda polka 

Alafıra.nga lresim kibarlık taslaması 
Yakışır ki çaplana hoş görüyor ustası 

Sıntan tarafı çok dikkat ile bakarsan 
Şehbazmıda en büyük özür avimiJisan 

Gariblik alameti hep o çorab. o gömlek 
Aym pantol lqravat aynı setreyle . yelek _. 

Bir nişanda ayakda tamam esnat işidir . 
Kundura ardı bwıııp topuk nümıyişidir 

Birinci Cihan Harbinde asker ol.muş ve 
Galiçya Cebhesine gönderilmişdir; Bitli Tev~ 
fik Efendi o zaman şu manzumeyi yazmışdır: · 

Galiçya Cebhesinden geldi hele mektubu 
Arslaıı gibi bir. asker olmuş saraç mahbubu 

Çıkdı blr de tasviri mektubunun içinden 
Gözlerimin -yaşlan boşandı sevincinden 



Moskof ile dövüşüb. şöyle pür şin ü şeref 
Başçavuş .olmw, benim enisi ruhum Eşref 

Sultan Mehmed Reşadla Fıransuva Jozefin 
Nişanlan göğsünde · o kahraman askerin 

Kapan. heman secdei şükrana sen ey Tevfik 
Meleküssiyineler_ olsun o şiilba . refik 

Sürmeneli Eşref 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 

EŞREF AGA 

Ey Habibi Kibriyi başdan aşağa nursun 
Şehberinin siyesi Eşrefimizi korusun 

Aşkın ile yanarak Ra'bbim senden isterim 
Sağ selim.et yurduna dönsün şanlı askerim 

Vasıf HİÇ 

EŞREF (SÜl'meneli) ---'-'-· · ıss5, ile 1890 ara
sında Galat.anın· Çöp İskelesi kayıkcllarından 
bir şehbaz delikanlı; devrinin yüzme şampiyon
larındanmış; kalender halk şairi Üsküdarlı 
Aşık Razi'nin kaydine göre, 5 altınlık bir id
dia üzerine Sarayburnundan denize girmiş ve 
Kınahadaya kadar yüzmüşdür ki şehir ile ada
lar arasını yüzerek· ilk geçen. ·kimsedir. Aşık 
Razi'nin evrakı metrukesi arasında bu gencin 
şanında Nebil Kaptan tarafından yazılmış bir 
manzume vardır ki onun kenarına da «Eşrefin 
Çöp İskelesi_nde Ermeni Hırant'a Nebil Kap
tanın çektirdiği reslliine tarihtir» kaydi var
dır; tarih manzumesi şudur: 

- ---
~ 

«Kayıkcı Eşrefinı gencin 
irisi» 

Altun pullu şahin- esmer 
-·derisi 

Yalın ayaklarla topuk vur
du.kda 

Demir gülle gibi güm güm

dür se,ıi 

Bıçkınlık . şanından kaşlar 
üstüne 

Ne de hoş yıkar o şehbazım 

fesi 
Fotoğrafı,nı · çekdirdim anın 
Haşredek fahretsin . Çöp İs-

kelesJ 
Altmış . be~ . yaşımla nakşol

du tarih 

1237 + 65 = 1302 

(M. 1884 · 1885) 

Visir HİÇ 

EŞREF AGA - i
kinci Abdülhamid devri
nin pek namlı tulumbacı
larından; 1900 .ile 1905 
arasında 30 - 35 yaşların
da ve Üsküdar Karakol
luların reisi · idi; gencli-
ğinde gaayetle yakışık41 
olub yorgancı kalfası · 



EŞREF·. BABA (Yanyaiı) -- 5880 --

imiş, o devirde bütün akran ve emsali gibi tu
lumbacılığa hev~s etmiş ve o alemde kısa za
manda şöhret sa.hi.bi olmuşdur; aşağıdaki man
zume (şarkı) kalender şairlerden Nebil Kap
tanındır: 

Var mı senin gibi .eşbeh civelek 
Hem güzellikle misali melek 
Karakollulann Eşrefisin sen 
Bir getfrıniş seni dünyaya Felek 

Koşarlı ayaklar metanet sende 
Levendine reviş zerafet sende 
Aklü irfan sende, nezaket sende 
Bir getirmiş seni dünyaya Felek 

Hey be• tulwnbacım topuklu uşak 
Dizlik keçe külih belinde laışak 
Halkı cihan allaş tutuyor şak şak 
Bir getirmiş seni dünyaya Felek 

istanbulu teşrif eyle bir bele 
Gel Nebil kulunla gel işret eyle 
Namını eflake yazam hey heyle 
Bir getirıniş seni dünyaya Felek 

Seni ben Mevlaya emanet idem 
Başıma ticı saadet idem 
Rabi müstakimde nezaret idem: 
Bir getirmiş seni dünyaya Felek 

(Tarih) 

Koşarlı ayakla çaluİılı şehbaz 

Bir tulumbaciyle oldum müşerref 
Didiler tarihin cevher ile yaz 
«Karakollulann baş tacı Eşref».· ... 

1305 (M. 1887 - 1888)'. . 

Hiç evlenmemiş, mekteb medrese görmedi
ği halde kalb gözü açık, hoş sohbet, rind meş
reb bir adam idi. Bir yangında .bir kedi yavru
sunu kurtarmak için kendi hayatını tehlikeye · 
attığı ve o hayvancığı kurtardığı söyleni~i. · 

Bibi.: Vasıf Hiç, Not; Aşık Razi evrikı mEitrp
kesinde Nebil Kaptan defteri.· 

' 
EŞREF BABA (Yanyalı) - Geçen asır· 

sonları ile asrımız başlarında yaşamış kalen
der • bir bekti.şi §!air; 1908-1910 arasında hayli 

--------·~ 
yaşlı olup Tahtakalede bir bekar odasırida otu-· 
rur seyyar ,berberlik yapardı, nefes kılıklı bir 
manzumesi biliniyor : 

f .. 

PiNin .dedin ·yari. dilkeş ısterbn 
Nevcivanım nevcivan eş isterim 
Şöyl~ çapkın bıçkın serkeş isterim 
.Aşikıma diyemem ~dm ·~tam .. • 

Pırpmdan zebetd~st . bir d~t tutam .. 

İhtiyarım ak sakallı İ:lerv:İş• 
Gönül taze tazeleri . sevmişiııı · 

Sen de gel rii.m ol bu pire ~rkeşim 
Kalenderiın hem şakii •pelicUm 
Aldatmasun seni rişi sefidbn 

Yar peşinde yollar kesüp ·han baıdık 
Dergahı aşk kubbesine pul astlık·· 
Toprak döşek oldu taşlar da yasdık 
Sinemdeki yirelere baksana 
Benden özge aşık bulunmaz 11ana 

Pirimlzdir ·şah Hacı Bekıa. Veli · 

Kuzgun Baba mürşidjmden aşk eli •• 
Severim. hii gördiilöm ::ııe~:. güzeli ·.·• 

. Biz soyunduk aşk;!~ 1!~: st>;taııi 
Piriz amma nevcivaniı uyarı,z 

Tacı atdık sırtda bir köhne abli · 
Yalın ayak yollar aşdık merhabi 
Hii dedi bu Yanyalı Eşref Baba . 
Rahi. aşkda.d,eJiiikim hem berbe~.,< 
Gel sc,ywi dU külheninde dllberiın/': ·, · 

Bibi.: Rizi ,l)~fte;; VAsıf Hiç, Not. 

EŞiıEF DA'1J ~ Geç~~l asıı{soiılarinda 
, yaşamış .:Tophane ·. tsk~lesi kayıkcıla.rın,dan ilın
. mi bir Baz şairi;: İstaıfbul kaYJkcı~a~ın hayatı 
ü~rine üç koşması biliniyor ki tstanbtı.lda kırk 
seneye yakın·. denize kürek· çalmış· Eşref. Payı
nın hayli maceralı rinde.ne ?bir hay.atı olmuş-
dur. Koşmaları şunlardır: , 

1 

Geldim İstanbul& şebabet çalı 
Efkarü fukara öksüz hem yetim 

Hemşeriın Ahmed Ala açdı kocalı 
Kayıkcılık · oldu-- rızık kısmetim 
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Gene idik güzeldik sevdik sevildik 
Nice _nigar ile murade erdik 
Nice dilberine yarimsin dedik 
Anuni pi bürehne mühmel afetlm 

Gelmedi bir _yere biç iki yakam 
Yere geldi bahtın_ elinde .arkam 
Şebabet hüsnü an boş_gurur cakaın 
Ba-hti dün iledir benim şirketim 

Tam kırk yıl deryaya .çalmışun kürek 
Paslandı dideler dağlandı yürek 
Yoksul aşıklıkla mihnet çekerek 
Gün -günden büküldü gönde·r kaainetin1, 

Bahar yaz güz geçdi şimdi şitadır 
Sanma Eşref eski zorbaz fetadır 

_ . Havayü hevesler ,ayri hatadır 
Nidem güzel ·sevmek huyum -illetbn 

2 

Güzel se'vmek bizim meşrebimizden 
Yalı uşatı,y:ı.z kayıkcı dayı 

ltt'.izü şeb çıkmayız kayık denizded 

1 Çekeriz agutışe bir ıııeblikayı 

Yalun :iyaklarla k&yıkcı ttta 
Aşkbazlıkda ain.tTla cütnledeh yektı1 
Güzeller oturttuk gönülde tahta 
Çala~ ummam aşkda palayı 

Şikarı görünce işmar,_ çakarız 
Heıııan yelken kürek kapub .kaçam 

-'~or a,kıntı yoldan sapa,nz 
Söreı;iz kayık.da zevku safiyı 

. _ Riiyf derya emin al-yar ı:Ukizden 
Gel hoşnud olalım birbiriın:izde~ 
Ser gider bedenden sır 'çıkmaz bizden 
At ınersiyı aşka lbeman çapayı 

-Ostümüz gök yüzü altunız deryi 
- . Ki~bı aşk okıJ.r ltltil güya 

-· . . 

Güzel yağmasından raldban duya 
Hissemize düşer bir arslan payı 

Don paça topukla nümayiş tam_am. 
Külheni çalımla verilir., selam 
Emre inıideyiz ha~ı ,kelim: 
Yarine kul olur şu Eşref Dayı 

3 

Bahariye Eyyub Balçık Zalpaşa 
Defterdar Yivedüd hem Ayvansaray 
Çakarız işmarı bir samurkaşa 
Alınz ~fendbn haddimizce pay 

· Balatdan Fenerden sonra Cibali 

Unkapaıunm ıpfiliimdur hali 
Anların da meşhur elhak güzeli 
Vechi dilberinde ebruvanı yay 

Kerestecilerden geldik Yemişe 
/ınlarda güzeller kanı hemişe 
Bak topuk vuran şu dayı revişe 
Her adımına nakdi cam, say 

Karaataç ile· Sütlüce meşhur 
Halıcıoğlu da niiri ali nur 
Hasköyde de pek çok güzel 'bulunur 
Amma Kasımpaşa aınauin vay vay 

Tersine çıplap es~af dilberi 

Ga7.ili pelengi derya hizberi 
Çıkarub idemi başdan her biri 

Sonra uşşakıyle iderler alay 

Galata şehrbıd.e tersazideler 
Hepsinin• elinde gülgün bidelei' 
Kafir nigabiyle yürekler deler 
İfiaBillll olsan da ger Hatemi Tay 

Şanlı Tophanemiz bize ,iskele 

Hfihaııı çok amma düşmüşdür dile 
Rastlanmaz onlarda dikensiz güle 
Hele birin kapup çekelim halıı,y 

ÇekdJk kürtkieri be aşkı IıÖbaıi 
Kavak yellerine açdık badibön 

Bıçkın serkeş kopuk hem bey ile 'batt 
Yarim oldi nice lburşid ile ay 

Eşrafa kim aldın kah'be felekden 
Geçirdin hfibanı şehri elekden 
Aç gözün do~ v;ııslat dilekden 
Nene yetmez dayı senin bilsi pay 

Bibi.: Aşık Razi, Evrakı metruke, defter. 

EŞREF EFENDİ_ (Gülcimili Abdullah) 
Miihendishanei Berrii Hümayunu~ en eski 



EŞREF EFENDİ (M'.ehıned) 

mezunlarından kıymetli bir kartograf zabit; 
aynı okulda muallimlik yapmış Hacı Ahmed 
Emin Efendinin oğludur; 1838 de Belgrad ci
varı ile istihkamlarının haritalarını resmetme
ye memur edilmiş; 1844 de Bosna sınırı baş 

mühendisliğinde bulunmuş, 1858 de Kırım Har
bine iştirak etmiş, binbaşı rütbesinde iken. 1859 
da Tırhala'da ölmüşdür. 

Eşref Efendinin 24 paftadan mürekketı 
Belgrad haritası son zamanlara kadar Mühen
dishane kütübhanesinin müze kısmında saklan
mış, haritacılığın pek çok emek ile yapılmış 

en güzel eserlerinden biri ofarak gösterilirdi. 

BföL: M. Esad, Mir'at-ı Mühenclishane 

~-~ '.:t.:~l.:.::;.;..·ı.-'."..~~- _... . . -,;. . :..~' . 

EŞREF Eiı"'ENDi (Mehmed) - Geçen as-
rın ikinci yarısında ve asrımız başında yaşa
mış ve kuvvetli, pervasız hicivleri ile zamanın
da çok geniş şöhret sahibi olmuş bir şair; aşa
ğıdaki hal tercemesini İbrahim Alaeddin Göv
sa'nın «Türk Meşhurları» isimli eserinden alı

yoruz: «1847 de Kırkağaç kazasının Gelembe 
(Yayaköy) köyünde doğdu, Usuloğlu Hafız 

Mustafa adında bir zatin oğludur; muntazam 
tahsil görmedi, medreseyi ilk kademelerinde 
terketti, biraz arabca, farsca okudu; _avam ta-· 
bakasına mensubd11, yirmibeş . yaşına kadar 
zeybek kıyafetinde gezdi; sonra katib ofarak 
kıyafetini değiştirdi, mal müdürlükJeri.nde ça
lışdı, 1878 de İstanbula gelerek imtihanla Fat-

Mehmed Eşref Efendi 
(Resim: Kemal Zeren) 

isTA.NBUL 
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sa kay~akamlığına tayin edildi; Çapakçur, fil. 
zan, Ünye, Tirebo_lu, Karaağaç, Kula, Kırka
ğaç, Gördes kaymakamlıklarında bulundu. 
İkinci Abdülhamid devri aleyhinde yazıların

dan dolayı İstanbuTda iki sene habsedildi, 1901 
de İzmire gönderildi, oradan Mısıra kaçdı, bir 
ara A vrupada bulundu; 1908 de meşrutiyetin 
ilanı üzerine tstanbWa geldi, «Eşref» adında 
bir mizah gazetesi çıkardı, devam ettiremedi; 
Adana vali muavinliğine tayin edildi, az son
ra · memuriyeti lağvedilerek açıkda kaldı. As
lında varlıklı bir Aileden değildi, yılfarca gur
betde kalmış, perişan, sıhhati bozukdu, içki ib
tilası vardı, doğduğu kasaba olan Kırkağaç'a 
çekildi ve 1911 de orada öldü. Doğru özlü, doğ
ru sözlü, kimsenin hakkını yemez, fakat cimri
liği ile de meşhurdu. -Hiciv yolunda edebiyatı
mızın en yüksek ·simalarındandır; hususiyeti, 
hicivlerini şahsi garazfa değil, memleket ah
valinden duyduğu teessürle yazmış olmasıdır. 
Hicviyelerinin içinde çirkin kelimeler, açık ben
zetişler vardır, fakat hiç. bir bayağı ve iğrenç 
değildir .. ». 

Eserleri: «TercemAni Millet - yahud- Ka
side-i Hürriyet», «Gibidir redifli resmi daire ve 
memurlan hicveden kasidesi», «Arif Pap. ka
sidesi», «Şitaiye» kasidesi, «Teresiye» kasidesi, 
«Şah - Padişah» kasideşi; kıttalar,.gazeller, be
yitler. 

Bizce Eşref'in en -kuvvetl'i hicviyeleri «çir
kin kelimeler», tenasül uzuvları isimleri, ve 
«açık benzetişler» kuiıanılriuş yazilandır; fa
kat o hicviyeler 1.A. Gövsa'nın verdiği hük
mün tamamen aksi, bayağı ve iğrencdir;, Iran
da ve Türkiye'de hükümdarlar tarafından milli 
meclislerin dağıtılıp kapaWması üzerine ya
zıimış şu beyitde olduğu gibi bayağı: ve iğrene 
olmayanları pek azdır: 

Bir kolundan Şah tuttu, · bir kolundan· pidişib 
. . . . . . . .. . .. ler cebren . . . . . . . . . den Mideri Hürriyeti • 

Aynı kabilden şu kıt'asını da Kırkağaç .· 
kaymakamı iken bir adamın tapuya havi.le et-
tiği dilekçesi altına yazmışdı: • · 

Herkesin kirlıanei alemde bir gavgauı var 
Kırkağaçlı Ahmedin · de bir kenef dansı var 

Tam mayıs'da vaz'ı icra et bokun iiimına 
Çünki bok davasıdır anhası var minhlisı var 



.ANSİKLOPEDİSİ 

Kendisi istemediği halde emekliye sevke
dildiğinde söylediği beyit: 

Önde geneler, maslahatlar ( ! ) hep temiz ellerdedir 
Biz tekaaüdlükle pir olduk çekild~ arkaya 

Meşhur bir gazelinden: 

Erganun dinlemem bir rhıdi fevkaladeyim 
Dalına kaanunu berbad etmeye amadeyim 

Müstakillen bir hükümdarım kanaat mülkine 
Kaydi ikbalü saadetden fakat azadeyim 

Hür değildir kimseler hürriyetim maliim iken: 
Bak· belaya Eşrefi ben de esiri bideyim 

Bir kızı ve bir oğlu olmuşdur; kızının ölü
mü acısını tattı; oğlu Mustafa .Şatim babası
nın yolundan giderek hicivler yazmışdır, şu kıt'a 
oğlun undur: 

lficvin ıslah eylemez hiinleri 
Çüılki artık ihtiyar oldun peder 
Raiıat et, meydanı gavgaadan çekil 
Badema alçaklara oğlun yeter 

Eşref oği'unu da hicvetmişdir: 

Ben öfünce demeU ahbabım 
Behresi sövmek için eksikdi 
Srçdı şairliğe Eşref, gitti 

Üstüne oğlu gelip tüy dikdi 

Fakat babadır, oğlunun hiciv yolunu tut
masını i~tememiş!llr, kendi çekdiği derdü mih
net, perişanlık dilinin belası olduğunu bilmif
dir: 

Gitgide kesbeylesin malısiili tab'ın intlıim . . . 

Olsun eş'an,n dahi kuvvetli iıninın gibi 

İsterim Allah'dan oğluni hultisi kalb ile 
Sen perişan olma eş'an perişanın gibi 

Bibi.: İ. A. Gövsa, Türk Meşhurları; F. Ugun, 

Şair Eşref 

EŞREF EFENDİ SOKAĞI - Beyoğlu U-
. . 

çesinin Şişli Nahiyesinin Bozkurt. Malıallesi 
ile aynı _ ilçenin Taksim Nahiyesinin Eskişehir 

EŞREF PAŞA (Mustafa> 

Mahallesinin müşterek sokaklanndan; Eskişe
hir Mahalfesinde Peşkirağası ve Lalezar sokak
ları ile Bozkurt Mahallesinde Ergenekon Cad
desi arasında uzanır uzun bir yoldur; Seymen· 
Sokağı ile dört yol ağzı yaparak kesişir; Ak
taş Sokağı, Kınalı keklik Sokağı, Feriköy Ba
ruthane Caddesi, Pangaltı Deresi Sokağı, Poy
raz Sokağı ile kavuşakları vardır (1934 Bele
diye Ş.R. Pafta 18/152 ve 19/153). 

Ergenekon Caddesi tarafından gelindiğine 
göre bir araba geçecek genişlikde, paket taşı 
döşeli, meyili'i olarak başlar; arada düzleşerek 
bayır aşağı iner ve tuğla basamaklı merdiven
li yol olarak sona erer. Ahşab ve kagir evler 
ve apartmanlar arasından geçer; 7 bakkal, 1 
buzdolabı tamircisi, 1 kuru sistem esvab temiz
leyicisi, 1 kadın berberi, -1 kasab, 1 berber, 2 
balıkcı, 1 tavukcu, 1 manav, 1 kağıtcı, 1 in
şaat malzemesi satıcısı, 1 kundura levazımatı 
satıcısı, 1 elektrik - bobinaj atölyesi, 1 özel 
dispanser . ( Osman bey Dispanseri, T. Mescid 
Seyı-an). vardır, kapu numaralan 1- 255 ve 2 -
242 dir (Mayıs 1967). 

EŞREF NEŞJET BEY ÇEŞMESİ - «Ey
yubda Bahariye yolunda Şahsultan Camii ve 
Ebılbekirağa Çeşmesinin ilerisinde mezarlık 

önündedir. Kitabesi yeni Türk harfleri ile ya
zılmışdır: 

Eşrefin Çeşm~si 

Doktor Neşet Osman Beyin mahdwnu merhum 
Eczacı Eşref Neşet Beyin rühu için hayrat olarak 

refikası Nilüfer Hanım tarafından ihya edilmişdar. 

17 temmuz 1932. 

«Kitabe, ·düz bir ayna_ taşına konmuş basit 
musluğunun üstüne gelen yerde sekiz satır üze
rine yazılmışdır» (İbrahim Hilmi · Tanışık, İs
tanbul Çeşmeleri, I; 1943). 

EŞ~LU SOKAĞI .,..... .. 1934 Belediya 
Şehir . R~ıi~'tiıie· göre Kam köyünde Yeldeğir
meni semtinde Recaizade Sokağı ile İzzettin 
Sokağı arasında bir aralık sokakdır (1934 Ş. 

R. Pafta 29/Yeldeğirmeni). 

EŞREF PA,ŞA (Mustafa) - «Ondokuzun
cu asrın s.onlannda el'çilik ve valiliklerde bu-



'.EŞREF RUŞEN BEY -5884- lSTANBUL 

lunmuş ve şair olarak da tanınmış bir Osman
lı müşiri (mareşali); BursalJ Ahmed Sıdkı 
Efendinin oğludur, 1819 da Bursada doğdu, bi
raz medresede okudukdan sonra Harbiye Mek
tebine girdi, mülazim rütbesi ile mezun oldu, 
1853 de binbaşı rütbesi ile Serdanekrem Ömer 
Paşanın yaverliğinde bulundu, ferik (tümge
neral) iken 1871 de Tahran elçisi oldu, 1876 
da müşir ve selinik valisi · ol'du; Rus harbin
de Tuna ciheti kumandanlığına tayin edildi, fa
kat dört ay sonra azledilerek mağlubiyetden 
kabahatli görülenler arasında Limni Adasına 
sürüldü, bir müddet sonra affedilerek İkinci 
Sultan Abdülhamidin selamlık resmi ( cuma 
namazlan merasimi) nin idaresine memur edil
di; 1894 de İstanbufda öldü. Şiirleri divan ha
linde 1861 d,e basılmışdır; nazım tekniği kuv
vetlidir, fakat şürleri bir incelik, seçkinlik. ta
şımaz. Namık Kemal'e «Namık» mahlasını bu 
zat verınişdir.» (11. Ala.eddin Gövsa, Tlirk Meş
hurlan). 

EŞREF R-OŞEN BEY - «Gillha.nede uzun 
zatnaıi ders okutmuş, eserler bırakmış hekim
lerim.izden, edib ve diplomat Ruşen Eşref 

Ünaydın'ın babası (B.: Ünaydın, Ruşen Eşref) ; 
· 1865 de Bosnada doğdu, altı y~şmda iken İs
tanbula geldi, 1893 de Askeri Tıbbiyeyi hekim 
yüzbaşı olarak bitirdi, Berl'ine gönderilerek cild 

Eşref Ruşen Bey 
(Resim:-Ke~al Zeren)--

hastalıklan ve zührevi hastalıklar ihtisası 

yapdı; Gülhanede Dr. Viding Paşanın muavin
Iiğinde bulundu, sonra muallim oldu; Balkan 
Harbinde ve Birinci Cihan Harbinde askeri has
tahaneler başhekimliğinde bulundu, 1919 Hay
darpaşa Askeri Hastahanesi deri ve frengi has
talıklan mütehassısı iken vefat etti; «Frengi
nin Tecelliyatı Harikası» isimli bir ese:-i basıl
mışdır» (İ. Alaeddin Gövsa, Türk Meşhurları) . 

EŞREF SAAT - Yümünlü, uğurlu . an, 
saat, gün, zaman için kullanılmış bir deyim
dir. Yıldızların, btirclann, seyya.relerin; ayın 

ve güneşin mevki ve hareketlerinden insanla
rın hayatı üzerine bazı hükümler çıkarıldığı, 

«İlmi Nücum»un, « Yıldızfar llmi»nin rağbet
de olduğu devirlerde «Eşref Saat»e inananlar 
pek çokdu; o devirlerde 1:)U hükümler, il~i nü
cum ile uğraşan, bu iliinde mütehassıs bilinen 
«müneccim:.ler tara~ın.dan çıkarılır, verilir idi; 
uyanık istibdad, Tanzimat devrine kadar Os
manlı İmparatorluğunda Müneccimbaşılık adı 
ile büyük bir devret memuriyeti vardi; «F4ref 
Saat» bilhassa bir işe ba~lar iken aranır, dev
let işlerinde Eşref Saati de müneccim baştlar 
tesbit ederdi. 

Kız oğul nişanlanırken, nikih kıyılır iken; 
yola çıkılır iken; Ordu ve Donanma seferlere 
çıkarken; bir ziyafet verileceği zaman, bir bi
nanın temeli atılır iken; bir kişinin sorumlulu

. ğu ağır büyük bir rnemurjyete tayininde ve işe. 
başlamasında,. yeni_ birj>adişahın resmen tahta 
oturma merasiminde ve daha bunfara benzer 
türlü hususlarda mutlaka ' «Eşref Saat» ara"'· 
nırdı. Yine müneccimler tarafından tesbit edi
len ve Eşref Saatin tamamen aksi olan «nü
hus», «uğursuzluk», «şeamet» anları, saatleri 
de vardı, ondan da dikkat ve dehşetle çekini
lirdi. 

Saat imalcileri yapdıklan saatleri, ilk de
fa olarak . bir müneccime tesbit ettirdikleri Eı
ref Saatde işl'etirlerdi; en önemli ve zengin ta
rih· kaynaklarımızdan Peçevili lbrahiİn Efendi 
tarihinde Kapuağası Gazanfer Ağa için yapıl
İnlş kıymetli bir saat üzerine dehşet verici bir 
fıkra vardir (B. : Cellad Mezadı, cild 6, sayfa 
3428; Gazanfer Ağa). 

EŞREF SAAT 80.KAÖI - Üsküdarda 
Şemsipaşa semti soka.kl~nndan; Doğancılar_ 
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C a d. d e a i iie Şemeipaşa, Caddesi arasın
da uzanır; ş e m s i p a ş a Caddesi He bh·
leşdiği noktada Parlak Sakıcı Sokağı ile 
de kavüşagı vardır; Tekbirhane, Velioğlu ve 
Çeşmei Cedid sokakları ile de kavuşakları var
dır (1934 Belediye Şehir Rehberi Pafta 27 / 
Şemsipaşa) Şemsipaşa Caddesi tarafından ge
lindiğine göre bir araba geçecek genişlikde, ka
bataş döşeli, yokuş bir yol olarak başlar, sağ 
kolda Rum Mehmed Paşa Camiinin mihrab du
varı ile paşanın türbesi görülür, sola bir dir
sek yaparak düzleşir. 1- 3 katlı ahşab ve beton 
~ler araeında,n geçer ve yine sola doğru geniş 
bir kavis çizer .Kapu nuıparaları 1- 31 ve 2 -
20 dir. 

Şemsipaşa Caddesi ile olan kavuşağı ba
şında XIII. yüzyıl yapısı bir çeşme vardır (İs
maifağa Çeşmesi; H. 1114, M. 1702). Çeşme! 
cedid Sokağı il~ olan ka vuşağında da Üçüncü 
Sultan Ahmedin kızlarından Ümmügülsüm 
Sultının çeşmesi bulunmaktadır (Şubat 1967). 

. HaWa GOKT"ORK 

ET - «Türkce isim; insanda ve hayvan
da vücudu teşkil eden yumuşak ve kanlı mad
de; bazı meyvalarda çekirdekleri örten ve ye-
nilen yer» (Türk lügatı). ·· 

İstanbul ağzında bu kelime ile deyimler ve 
darbı meselfer vardır: 

Ahmak, gabi anlamında «Et Kafa», «Et 
Kafalı>> ; semiz, tonbul anlamında «Etine Dol
gun» ; semizlemek, şişmanlamak anlamında 

«Et Tutmak»; bilhassa genclerde etden yana . 
gaayet . düzgün, ahenkli, kararında topluluk, 
dolgunluk anlamında «Balık Eti, Bafık etinde; 
Geyik Eti, Geyik Etinde»; darbı mesellerden, 
yakın dostlar veya akrabalar arasındaki çekiş
melere yabancıların bir tarafı tutarak girme
lerinin doğru olmayacağı hakkında: «Etle tır
nak arasına girilmez»; Mürebbiye, muallime 
çocuk velisi tarafından verilen geniş yetki an
lamında meşhur darbımesel: «Eti.senin, kerniği 
benim .. », bu söz «hiç acıma, dilediğini yap» ye 
rinde daha geniş anlamda da kullanılır; müna
kaşalara, mücadelelerle, siyasete karişmamak, 
kendi halınde olmak anlamında: «Etliye, süt
lüye karışmamak». 

ET :-- Ekmekden sonra gıda maddelerinin 
başında gelen Et, büyük·şe~ir İstanbulun gün-
1ük ha~tın(l~ asırr~r b.<>;vım~ çok önemli bir 

yer almışdır. Uyanık Mutlakiyet dediğimiz 
Tanzimat devrine kadar İstanbula et teminini 
hükumet üzerine almış, İstanbula koyun ve sı
ğır getirilmesi, celebler ve kasablar için ni
zamnameler yapılmışdı. İstanbulun eski iaşe 
U[ıfılü gaayet geniş bir konudur. Teferruatı ile 
mütalaası bu ansiklopedinin konusu dışında 

kalır. Şu )[adar. kaydedelim ki celeblik, İstan
bula kemiklik koyun ve sığır getirm~ işi bü
yük sermayeye muhtac idi, onun içindir ki 
zenginler hükfıınet emri ile celeb kaydedilirdi, 
ve celebler sair vergilerden af. edilirlerdL Ba
zan da, iş ehli olduğu bilinen fakat sermayesi 
olmayan kimseleri, müslim ve gayri müslim 
zenginlerden «celeb sermayesi» olarak para 
toplanırdı. İstanbula gelen sürülerden evvela 
sarayın, sonra askeri birliklerin, sonra ima
r8tlerin ihtiyacı sağlanır, geri kalan hayvanlar 
da, günlük kesim tesbit edilmiş, halk ihtiya()ı 

için kesilirdi. Bugünkü yazı dilimize çevirerek 
Uç ferman sureti alıyoruz: 

«Rumeli kadılarına hüküm ki: 
«İstanbulda et sıkıntısı vardır. Kazanızda 

olan celeblerin koyunları ne miktdardır ve İs
tanbula ne kadarını göndereceklerini bilmemiz 
lazımdır. Her biriniz bu işle bizzat meşgul olu
nuz, koyunları tstanbufa zamanında ve nok
sansız göndertiniz. Muharrem sonu 967 (M. 
ekim 1559) ·». 

«Diyarbekir Valisine ferman, 
«İstanbulda et hususunda ziyade sıkıntı 

vardır. Geçen sene olduğu g-ibi türkmen aşi

retleıinden kovun: çıkartıp İstanbula göndere
sin. Sevval 967 (M. temmuz 1560) » 

«tstanbuldan EflA.k ve Boğ'dana kadar yol 
Uzerindeki bütün kadılara hüküm:. 

«Eflak ve Boğdandan gönüllü celeblerin 
E!'etirdikleri sürülere yollarda kimse müdahale 
Ptmevecekdir, muhafızları iGin gönüllü celeb
lerin. vanına yarar adamlar koyacaksınız. Zi
rı:ı.. İstanbula J?'Ötürülen süriiJere a.slaa müda
hale edifemeyeeeği hakkındaki hükümlerin dev
lP.tce celeb yazdmış ·kimselerin sürüleri idndir 
diverek gönüllü celeblerin sürülerine vcıllarda 
müdahale ·edenler çıkabilir. Zilkaade 967 '(M. 
ağustos 1560) '». 

ET. YENİÇERİ KISLALARININ GON
LÜK ETİ - Yeniçeri kışlal'arı hayatının bir 
cl\mbilşlü curcunalı sahnesi de her sabah kış-
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la önündeki meydanda ortalara et dağıtılması 
idi, meydan da bu münasebetle «Et Meydanı» 
adını almıştı. 

Ocağa sığır eti verilirdi; sığırlar Yediku
le dışındaki salhanede kesilirdi, etler beygirle
re yüklenerek her sabah bu işe memur kara
kollukcui'ar tarafından, tırıs sürülen hayvan
lara ayak uydurularak koşa koşa getirilirdi. 
Karakollukcuların başında bulunan usta = aş
çıya da «Seğirdim Ustası» denilirdi ki, kafile
nin başında koşar ve koşarken de: - $avulun .. 
bre savulun!. diye bağl.ırırdı. Ocağın etler.ini 
getiren kaafilenin önünden geçmek, ocağın kıs
metini kesme, uğursuzluk bilinirdi, Yedikule 
i;e Aksaray arasındaki yolda halktan bu gaf
leti gösteren kimse kıyasıya, öldüresiye . dövü
lürdü. 

Tarihimize geçmiş facialardandır; anla
tan; Yeniçeri Ocağının kaldırılması · üzerine 
«Üssü Zafer» adında bir tarihçe kaleme almış 
olan Vak'anüvis Sahhaflarşeyhizade Esad E
fendidir: 

Bir sabah Yeniçeril~r et getirirken Koca
mustafapaşa semtinde Çınar Mescidinin ihti
yar imamı dalgınlıkla kaafilenin önünden geç
miş, Seğirdim ustası hemen: 

- Bre herif, ocağın uğurunu kestin!.. 
diye gürliyerek imamı ayağının altına al'mış 

ve baş, göz, rast gele tekmelemeğe başlamış; 
zavallı ihtiyar: 

- Müslüman yok mu! ... diye feryada baş
layınca, üç kişi koşmuş. Bunlar onsekizinci 
asnn namlı vezirlerinden Hekimoğlu Ali Paşa
nın torunu Sadullah Beyin imamı ile yine o be
yin çuhadarları Hacı Sal'ih. ve Hekimoğlu Ca
miinin imamı efendiler imiş, Seğirdim Ustası
na: 

- Ağa bu adam ihtiyardır ve hem şu 
mescidin imamıdır, bilmezlik ile geçmiş, yeter 
artık vaz geç, dövme!. diye gazablı adamı tu
tacak olmuşlar, usta büsbütün kızmış, onlara 
da küf retmiş, berikilerin de insanlık gayreti 
galeyan edip: 

- Dinsiz imansız bektaşiler, siz de, oca
ğınız da kara yere batın!: diye mukabelede bu
lunmuşlar. İş büyümüş, Ocağa hakaret şeklini 
almış. Seğirdim ustası, yanında karakollukcu
lan şahit, «Ocağımızın namusuna tecavüz edil
di» diyerek kışladaki bütün ustaları ayaklan
dırmışlar, ve toplanarak Ağakaptısuna gitmiş-, 
ler. Sefer zamanı ve yeniçeri ağaşı · ~ ordu. 

ile seferde bulunduğu için ağa vekili. Sekban
başının huzuruna çıkmışlar, bu adamların 
idamını istemişler. Sekbanbaşı: . 

- Bunlar ulemadandır, ben el uzataman;ı 
deyince ağayı ölümle tehdit etmişler. 

Üç masum adamın katli vebalinden kur
tulmak ve kendi başını da kurtarmak kaygusıı
na · düşen Sekbanbaşı Babıaliye müracaat ede~ 
rek kendisinin azlini rica etmiş. Babıali de 1s
tanbulda bir yeniçeri kıyamından korkmuş, iki 
imam ile bir çuhadar efendiyi Ağakapusu ci".' 
varındaki Süleymaniye Tabhanesine getirmiş- . 
ler, Yeniçerilerin gözleri önünde. cellada verip 
toğdurmuşlar, cesedleri de denize atılmış. 

Esad Efendi bu vak'ayı yeniçerileri kötü
i'emek ve bu suretle İkinci Sultan Mahmudun 
gözüne girmek için her akla gelen şeyin söy
lendiği bir devirde yazmıştı. Kendisi de gözü· 
şeyhülisalmlık makamında, ve muhayyilesi bu 
çeşit va'.k'alan rahat uydurabilecek kadar ge~ 
niş ·adam· olarak tanınmıştır. Üssü Zaferden, 
ve bu eserde yeniçeriler aleyhinde yazılmiş di
ğer hayretler verici vak'alardan ileride bahse
deceğiz. Bir seğirdim ustası ile · sekiz oıi ne
fer karakolrukçunun sözü üzerine ulemadan üç 
kişinin idamı kolay inanılır şey değildir, kaldı 
ki, ocağın Sekbanbaşı idaresi altında bulun
duğu seferi zamanda İstaııbulda bir yeniçeri 
ihtilali de asla düşünülemez. Sahhaflarşeyhiza
denin naklettiği bu müthiş vak'a hakikaten ol
muş ise, üç masum adamın can vebali sekiz -
on nefer yeniçeri haytasının boynuna değil,. 

haytalar karşısında aciz ve zel'il kalmış Babı
alideki devletlilerin boynuna. geçer. 

Yedikule salhanesinden getirilen et yeni
çe.rilere Et Meydanmdaki kasap dükkinların
dan satılırdı. Bu. dükkanlardaki kasapların 
hepsi, ustası çırağı hıristiyandı. Yeniçerilerle 
uğraşmak cefalı iş olduğu için bu dört dük~an 
gediği gayri müslimfere verilmiş' olacaktır. Fa
tih Sultan Mehmed devrinden Ocağın kaldırıl
dığı tarihe kadar sığır eti yeniçerilere, asla 
değişmez an'anevi narh olarak, okkası 3 ak: 
çeden satılır idi. Her ortanın istihkakı kaç ok
ka ise tesbit edilmişti, fazlası alınamazdı,. et 
parası da orta sandığından verilirdi. Et fiatla
rı zamanla yüksele durdukça aradaki fark dev. 
let hazinesinden ödenir,· kapatılırdı. 

Her sabah kışlanın ihtiyacı mi:ıtdan sığır 
eti ruk~rıd;ı, aniattı~mız m~r~~i!fil~ · et mey-
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danı kasaplarına getirilirken kesilmiş bir de 
semiz koyun gelirdi. 

Meydana et geldi mi içeriye haber verilir, 
her orta o gün et alacak neferlerini seçer, bu 
neferler kışla kapusunun önünde bir sıra ha~ 
linde diz:ilir, kasablardan biri semiz koyunu 
kucağına alara:k meydanın öbür ucundaki ka
sap dükkanlarının önünde durur; Seğirdim us
tası meydandaki gülbank taşının üstüne çıkar, 
meşhur yeniçeri gülbankini söyler, gülbank, 
orada hazır bulunan yeniçerilerin bir ağızdan 
«Huuuu!» avizesi ile sona erince S~ğirdim us
tası·: 

- Hazır olun ağalar.. et geldi! Bildik bil
medik demeyin!. diye bağırarak eliyle işaret 

verir-, bir sıra halinde dizilmiş yeniçeriler ku
cağında koyunu tutan kasaba doğru . k()Şmağa 
başlar, kim önce varıp koyuna el vurursa, o 
bütün koyun: o gün cabadan o neferin ortası
nın mutbağına giderdi. Ortasının mutbağına 

cabadan bir ala koyun kazandıran koşucu ne
fer, atlet yeniçeri muhakkak ki', ortasının göz· 
bebeği olurdu. 

Bu şirin hatıraları değerli bilgin \Uzunçar
şılının devlet arşivindeki azametli mesaisine 
borçluyuz. 

ETEKLİK. - «Belden aşağı giyilen ruba, 
fistan, tennure» (Şemseddin Simi, Kaamusu 
Türki}. Belden aşağı bir yirım entiridir di
yebiliriz. Bir kadın esvabıdır, ve etekliğin ka- -
dınlamnız tarafından yaygın şekilde giyilme
ye başlaması, Tanzimat Devrinden · sonradır; 
ve alafrangalık yolunda yüksek tabakaya men
sub ailelerin kadınları tarafından rağbet gör
müştür. 

Bir kadın giyim şeyi olan eteklik! tuvaleti 
belden yukarı giyilen bir bluz ile tamamlamış
dır; ve Tanzimatdan zamanımıza kadar etekli
ğin türlü kesimleri olmuşdur. Bu · kesimlerin 
en önemli hususiyetleri de uzunluk ve kısalık 
modalarıdır, topuklara kadar inmiş, baldır· hi
zisma çıkmış, diz kapağına, hatti diz kapa
ğının da üstüne kadar kısalmışdır; kırmalıları 
olmuş, çan şekline benzeyenleri olmuşdur. 

Tanztmatdan önce eteklik erkekler tara
fından «tennure» adı ile mevlevi dervişlerince 
sema esnasında giyilmişdir (Bakınız: Tkinnu
re). Yine o eeki devirde köçek oğlanl'ar da, ra-

kıslarına ayrı bir cazibe, ahenk verdiği için 
eteklik giymişlerdir. XVII. Yüzyılın ünlü ya
zan Evliya Çelebi İstanbulun oyuncu kolları
nın köçekferinden bahsederken: «... her biri 
şib ve zerbaf etekliiderini kuşıanıp meydanı 
muhabbetde rakıs ve cevelan ettiklerinde gö
ren üftideler hayran olur ... » diyor. 

Aşağıdaki beyit şair Beliğ'indir : 

Giyüb bir al eteklik haleden meydane azmetti 
Semada mevlevi ayinini tasvir eder mehtab 

Şu beyitler de Nedimin bir gazelindendir: 

Dili raksa.ver ider sabr idemem mi haseli 
Yüreğim oynadı gördiikkJe o çengi güzeli 
Al eteklik olalı cfiyi murad üzre habab 
Ber heva itti dili nağmei desten yeleli 

ETEK ÖPMEK - Eski muaşeret adabı
mızda tazim yerinde, el- öpme derecesine yük
selmemiş olanlar tarafından etek öpülürdü; M. 
Zeki Pakalın «Osmanlı Tarih Deyimleri ve Te
rimleri» isimli eserinde halk ağzı deyim o!a
rak aldığı bu maddede: «Eskiden köle ve ca
riyelerle ictimai mevkileri aşağı olanlar efen
dileri ile büyükkrin elbisesin!n eteğini öperler
di; mecaz yolu ile tabasbus manasına da gelir; 
aynı anlamda eteklemek de denilirdi» diyor. 

Etek öpmek, merasimde, bayram tebrik
lerinde devlet protokoluna girmiş ve kimlerin 
etek öpecekleri tesbit edilmişdi. 

Büyüklerin huzuruna çıkıldıkda etek öp
me o der-ece de suiistimal· edilmişdi ki, etek öp
mekle kalınmamı!f hicri 1262 miladi 1846 da 
etek öpmek devlet protokolundan çıkarıldı; 

vak'anüvis Lütfi Efendi şöylece kaydediyor : 
«... devlet memurl'arına umumi tenbihler üze
rine matbu varakalar dağıtıldı. Yaltaklanma 
ve. koltuklama, dalkavukluk yolunda yer öp
mek, minder saçaklarına, ve eteklere taparca
sına sarılıp yüz sürmek gibi mezmum, pis, çir
kin hallerin terk edilmesi, devlet adaml'annın 
ve büyük memurların meclis ve huzurlarına çı
kan ziyaretcilerin · ve iş sahiblerfrıin yalnız bir 
temenna ile iktifa etmeleri tenbih edildi». 

C 
Etek öpme zamanımızda tamamen terke-

dilmişdir. 

Yahya Kemal, Lale Devri tasviri yolunda 
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yazdığı bir gazelinde dilber bir kadının yerde. 
sürünen ·eteğini merdivenlere öpdürüyor: 

Merdivenler büsişi nermin dimaniyle mes~ 

İndi bin işveyle bir kişanei fağfurdan 

Geçen asır sonlarında yaşamış kalender 
halk şairi Üsküdarlı Aşık Razi de bu deyimi 
Topha.nede seyyar berberlik yapan bir nevci
vanın taaviri yolunda yazdığı şu manzumesin
de kullanmışdır : 

Bir taze civan sevdim Tophanenin dilberi 
Pi bürıehne şehbazım pırpınlar serveri 

Kalenderiz çul çaput atlas diba dediğin 
At yüzünden ltıı:cabı gel çıplağun sen beri 

Etek öper kul değil ayak öper aşılw: 
Büsi paye izin ver şahım · ayak berberi 

ETEM - (B. : Edhem). 

E,TENSEL (Vedad) - Seçkin gazeteci
lerden, bu satırların yazıldığı sırada (1966) 
Cumhuriyet Gazetesinin . istihbarat şefi idi; 
1921 de İstanbulda doğmuşdur, istihkam kay
makamı Ş•ükrü Bey ile Nadide Hanımın oğlu
dur, babasını 1926 da beş yaşinda iken kay
betmiş, anası tarafından yetiştiril'ınişdir. Üs
küdar 20. İlk Okulunda, Haydarpaşa' Lisesin
de, Şişli Terakki Lisesinde ve Ticaret Lisesin
de okudu ve bu sonuncu liseden diploma aldı. 

Vedat Etensel 
(Resim: 8abilıa Bozcalı) 

Gazeteciliğe 1942 yılında «Kırmızı Beyaz» 
spor gazetesi ve günlük «Tasviri Efkar» gaze
tesinde başladı; sırası ile Son Saat, Stad, • Şut, 
Vatan, Yeni İstanbul ve Dünya gazetelerinde 
çalışan Vedad Etensel 1959 da Cumhuriyet · 
Gazetesine istihbarat şefliği ile girdi. 

Gfüer yüzlü, sohbeti tatlı, zeki, canlı, ha- .. 
reketli, -mensub olduğu gazeteyi meslek şere

fi ile temsil eden bir zattır. 1952 de Fazilet 
( B;aşer) hanım. ile evlenmiş, 1957 de bir kız 

çocuğu dünyaya gelmiş, .o tarihde İstanbul va
lisi ve belediye reisi bulunan Ord. Prof. Dı: .. 
Fahreddin Kerim Gökay bebeğe, kendi pek sev- . 
gili zevcesinin ismi . olan Nilufer adını koy
muşdur. 

Futbolu sever, Hk genelik çağında Gala
tasaray Kulübünde gene takımında oynamış

dır. İçkiyi tadar, kahve tiryakisidir; kızınin· 
doğumu tarihinden beri de posta pulları kolek- . 
siyoncusu olmuşdur. Okumayı ve seyahatı s_e':, · 
ver; A vrupanın hemen bütün memleketlerini 
gezmişdir. · 

Bu İstanbul Ansiklopedisinin yakın bir· 
dostu idi; 13 Haziran 1968 de vefat etdi; ölü
mü Türk basını için büyük kayıbdır. 

ETERYA ŞİFRESİ - Yunanistanın istik
lali yolunda kurulmuş ve çalışmış ve Mora ih
tilalii:ı.i çıkarinış Etetya Rum İstiklal Komita
sı -mensublari rumca, · türkce ve sair yabancı 
dillerle yazılmış ınektublarda bir şifre (düzme 
lfıgat) kullanmışlardı. Faaliyet merkezferinden 
birl de İstanbul, ve istanbulda. Fenerdeki Rum 
Ortadoks Patrikhanesi olmuşdu. Mora ihtila
linin en faal ulakları da İstanbul ile Mora ve 
nefsi Yunan limanları, Ege Adalan, Rumanya 
ve Rusya arasında ve Türk bayrağı al'tında. ve 
ticaret perdesi arkasında mekik dokuyan Rum 
kaptanları, gemicileri olmı.i.şdu. Şübheli gemi
cilerde yakalanan m~ktublarda tuhaf ve garib 
bulunan kelimeler dikkati çekmiş ve nihayet 
Eterya'nın şifresi çözülmüş, okunmuşdu. O şif
renin o devir türkçesi i_le sureti şudur : 

Bigara.z (Garazsız): Ptidişah 

Muhibbi İnsaniyet (İnsanlık Dostu): Rusya fm
paratoru 

Kaviyül Fikir (Fikri Kuvvetli): Avusturya. İm• 
pa.ratoru 

Tenperver <Rahatına Düşkün): Prusya Kıralı 
Ziyade meşgul: Sadıraza.m. 

J{aynata: Yanya Valisi Te:pedelenli Ali Paşa 
• • . - . - .. - ı 
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Eski: İstanbul Rwn Patriki 
Biçaregan (Biçareler): Petropolidler 
Merhametli: Kont Kapudistriya 
Müddei (İddiacı): Baştercüman 
Kalemtıraş: Katib 
-Bimenal (Fakir, Yoksul): Beyo~ıu frenkleri 
Kaptan Yani: Karaca. Bey_ 
Kaptan Dimitri: Morozi Bey 
Badeharlar (Sarhoşlar): Fenerli Rumlar 
Bizçi: Eflak Voyvodası 
Kibar: Eflaklı Tıırza 

Tabi: Krepano 
Şaşkın: Pa,nayot Panu 
Yıllıkcı: Konso_loslar 
TerbiyeLi: Cezayir, Tıınus ve Trablusgarblılar 

Dünür: Müslüman Arruı.vudlar · 
Muannid (İnadcı): Yeniçeri 
Dem,ir: İngilizler 
Perhizler: Bulgarlar 
Magdur: Sırplar 

· Mütemevvil (Mallı, zengin): Ermeniler 
Çoban:· ınahlar 
Tatlı: İtalyanlar . 
Çok: Kefalonyalılar 

Az: Zanteliler 
Milleti Gaalibe (Ge.a1ib Millet): Fransızlar 
Bulutlar: Eterya. Azası 
Çırak: Eteryarun ulakları, gizli elçileri 
İntikam Alıct: Mora İhtilali reisleri 
Seda: İhtilalci çete zabitleri. 
Talihli: Düşman 
Rakam: Asker 
Bahar.: Dost 
Kırııntartar: Barut 
Mim: Kurşun 
Balık: Kılıç 

Ağaç: Tüfek 
Yüzük: Mızırak 

Tiyatro: Sahra · 
Kuvvet: Er~k 
Müterennim: Top 
Şairler: İhtilalci gemiciler, rum bahriye as).{eri 
Sürü: Donanma 
Damar: Büyük Harb Gemisi 
Hayvan: Küçük Harb Gemisi · · 
Deve: Tüccar Gemisi 
Terazi: Muharebe 
İstirahat: ölüm 
Gece: Korku 
K.anatlı : Tatar 
Takayyüd ( iş edinme): Firar 
Oyuncu: Hırsız takımı 

Çizme: Para 

Çeyiz: İhtilalciler için askeri iane 
Fatura: 1000 kuruş 

Evlenmek: İttifak 
Nikah: "Sulh 
Nikahsız evlenme: Habersiz idam, gizli idam 
Siyahlık: Gizlenme 
Mühür kaldırma: Sır ifşa etmek 
Yortu: Ay 

1 : Petersburg 
2: Mora 
5: Sulica Adası 
6: Çamlıca Adası 

20: Yatıya 
26: Rumeli 
29: Bükreş 
51: Kalas . 
62: İstanbul 

109: Yani Farmaki 
110: Manya Beyi Petrb Mavromihali 
112: Binbaşı Sava · 
Bu şifrenin rakamlar . kısmından aydın 

olarak anlaşıldığına göre şifrenin ele· geçirile
meyen, yahud açıfamayan; çözülemeyen kısmı 
çok olmak gerekir. 

Bibi. : Cevdet Paşa Tarihi 

' ETFAL HASTAHANESİ - (B.: Hami
diye Hastahanesi). 

' E'JFAL ıt.\.STAIIANESt SOKAÖI - Şiş
liniı;ı. yollarından, Halaskargazi Caddesi·.· ile. 
isimsiz bir sokak arasında uzanır;_ Samany~lu 
Sokağı_ ve Operatör Raif ~akağı. ile dö_rt yol ağ
zı yapar~k kesişir (1934 Belediye ~\~hir Reh~_ 
beri, pafta · ıs/160). 

Halask!rgazi Caddesi tarafından gelindi
ğine göre iki_ araba geçecek genişlikde, p~ket 
taşı döşeli, iki yanı yaya kaldırımlıdır; .. 3 - 7 
katlı beton evler ve apartımanfar arasından ge
çer·, 2 eczahane, 1 kuyumcu ve 1 nalbur dük_. 
kanı vardır; sokağın bir dirsekle kırıldığı nok
tada sağda Hamidiye Etfal Hastahanesi bulun
· maktadır. 

Yukarda adı geçen rehberde dirsekden 
sonraki kısım da bu sokağın adı altında göste
rilmişse de yerinde dirsekden sonraki., ·, parça 
başında «Bahçeler Sokağı» diye ayrıca· bir so-

. kak levhası bulunmaktadır. Bu yol üzerinde de 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıği Ana ve Ço~ 
cuk Sağlığı İstanbul Merkezi' il'e 19 Mayıs İlk 
Okulu bulunmaktadır, ve yine büyük beton 
apartımanlar sıralanır, ve Veteriner· Hilmi So
kağına bağlanır ki 1934 B. Ş. Rehberinde bu 
sqkağın adı da yazılmamışdır (Mayıs 1967). 

Hakkı GÖKTÜRK 
i. 

ETHİOPİA (ETYOPİYA) MEKTEB GE
MİSİ - Habeşistan İmparatorluğu donanma
sına mensub cikul gemisi olup Habeşistan hiz
m€tinde Fransız deniz binbaşısı J. C~atella'
nın kumandasında 2 eylül 1965 tarihinde 27 
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subay, 37 subay adayı öğrenci, 36 astsubay ve 
150 deniz eri ile İstanbul Limanına gel'mişdir; 
İstanbula gelmiş ilk Habeş gemisidir. 

İstanbulda bir hafta kalan Ethiopia 2500 
tonluk bir tekne olup 20 mil sür'atinde idi; üç 
topu vardır, baş topu 12,5 cm. çapında olup 
diğer "iki topu bofors tipinde · uçaklara karşı 
savunma topudur. Bu geminin lstan~ulu ziya
reti münasebeti ile gazeteler Habeı,istan Do
nanması hakkında şu malumatı vermişdir : 

«Habeşistan Deniz Kuvvetleri Kumandanı 
İmparatorun · oğlu Eskendar Desta'dır ve bü
tün donanma da hücumbotu bUyükfüğünde 10 
gemiden ibarettir. Habeşlilerin en büyük ide
ali, kısa zamanda yüksek rütbeli bir Habeş de
niz subayınm yetişerek bu gemi kumandanlığı
na geçmesidir. Habeş gemisinde beyaz Kumar.
dan yanında 27 subay, 37 subay adayı, 36 ııst
subay, 150 de maaşlı bulunmaktadır. Habeş 
deniz subaylan 2500 ila 3000 lira, astsubaylar 
2000 ila 3000 lira arasında maaş almaktadır- · 
lar. Her Habeş erinin de 750 lira civarında ma
aşı vardır. Habeş savaş gemisinin subav ve 

· erleri, İstanbul"a gelir gelmez, Habeş ye~ek
leri ha:fırlanan lokanta olup olmadığını sor
muşlardır. Gemi ile yaptıkları uzun. yolculuk 
sırasında daha ziyade, konserve ve kendi ifa
delerine göre «Avrupa usulü» yemek . yemek
ten bıkan misafir denizciler, Habeş lokantası 
olmadığını doyunca üzülmüşlerdir. Denizcil'erin 
anlattığına göre, kendi memleketlerinde av 

hayvanlan ve soslu et yenmekte ve baharat 
kullanılmaktadır. Ekmekleri ise, büyük ince pi- . 
deler şeklinde hazırlanmaktadır.» 

(Hürriyet Gazetesi). 

ETİBANK VE tSTANBUL VİLAYETİN
DEKİ TESİSLERİ - Otuzbeş yıla yakın. bir 
zamandanberi maden, enerji ve bankacılık sa
halarında meml'eketimize çok büyük hizmet
lerde bulunan Etibank'ın İstanbul Yilayetin
deki tesislerini bu büyük şehir ktittiğüne layık 
olduğu ölçüde kaydetmek isterdik. 1965 yılın
da bankanın Ankaradaki merkezinde vaki mü
racaatımız, İstanbul Ansiklopedisinin tarihi 
önemini ve tamamen akademik hüviyet, ve şah
siyetini idrak edememiş bir yazı işleri müdü
rü veya bürosu tarafından idrak edılernemiş, 
müracaatımız cevabsız kalmışdır. Bu İstanbul 
Ansiklopedisini tedvin ederken vazifemizi bu
nun gibi türlü güçfüklere rağmen yapmaya ça
lışmak şiarımız olduğu için aşağıdaki satırla

rı; resim ve krokileri, elimize tesa.dif en geçmiş 
olan «Etibank İstanbul Anbarlı Termik Sant
rali» isimli bir broşürden nakil ile yetiniyoruz .. 

İstanbu.hm enerji taleblerinJn karşılanma
sı - İstanbul enerji tal'eblerinin büyük bir kıs
mı Etibank tarafından tesis edilen 1.54 kv.luk 
enerji nakil hatlan ve bu hatlarla birbirine 
bağlanan Unıraniye, Yıldıztepe ve Veliefen
di'de bulunan trafo istasyonlan ile · karşılan
maktadır. · i !~~· 

. . ıı ' -f·J 

istan'bulda Etibank Tesislerine aid bir kroki 
(Bankanın bir broşürün<ien) 
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Bu transformatör istasyonlarının 
teristikleri : 

UMRANİYE 

karak- landırılmak üzere 2 aded 154. kv.luk fitler, 
İstanbul ihtiyacı için f.E.T.T. ye tahsis 
edilmek üzere 2 aded 35 kv.luk fitler, 

6 aded Monofaze 154/35/13,2 kv. luk 37,p/ 
40/15 MVA.lık indirici trafo ve tesisleri 
ile, 
Ayrıca hattaki gerilim yükselmesini önle
mek amacı ile 1 aded de senkron kompas
satör tesis edilmişdir. 

YILDIZTEPE 

Umraniyeden 154 kv.luk çift devre ola
rak gelen enerji nakil' hattına iki aded 
154 kv.luk fiderle irtibatlandırılmış bulu
nan:.· 
1 aded 154/35/13,2 kv.luk, 50/53,7 /15 
MV A.luk yük altında gerilim ayarı yapı
labilir indirici trafo ve tesisleri ile, 
Silahdarağa ve t.E.T.T. yi. besleyen 3_5 
kv.luk 4 adecl fitler mevcud bulurimakta,
dır. 

YILDIZTEPE TE'VSll 

Etibankca tesis edilmektedir. 

İstanbul Anbarlı Termik Santralı - Bu 
santralın kuruluş sebebleri : 

Anbarlı Termik Santralı Kuzey - Batı 
Anadoi·u, İstanbul ve Trakya bölgesinin hız
la artan elektrik enerjisi ihtiyacını karşıla

mak gayesiyle kurulmaktadır. 

TESİSLER 

Santral aşağıdaki esas ünitelerden müte
şekkildir: 

2 a~et Buhar kazanı, beheri 363 t/saat 
kapasiteli, 2 adet Turbin - generatör, beheri. 
110000 Kv. kapasiteli, 2 adet Güç Transforma
törü beheri 134;000 KV A kapasiteli, 4 aqet 
Fuef - oil depolama tankı _ lJeheri. 10000 Ton ~a
pasiteli. 

Ayrıca yukarıdaki ana tesislerle ilgili yar
dımcı tesisler. 

FİNANSMAN 
Yukarda berirtilen Yıldıztepede mevcud · 

Santralın bütün makine ve elektrik teç
tesislere ilave olarak: 

hizatı Amerikan Yardımı kredisinden · temin 
1 aded mevcud . trafonun aynı ve bununla 

edilecek ve 236.000.000,- TL. tutarındi ola
paralel çalış~cak 154.35/13,2 kv.luk 50/ 
53,7/15 MVA.lık yük altında gerilim aya- caktır. 
rı yapıi'abilir, indirici trafo ve tesisleri ile, Arazi bedeli karşılığı, inşaatlar ve 
2 adedi İstanbul ·ihtiyacı için İ.E.T.T. ye -montajın Türk parası kısmı Etibank'ça öz 
1 adedi ise Etibank Anbarlı Termik Sant- kaynakıarımızdan temin edilecek ve takriben 
ralı şantiyesine tahsis edifniek üzere 3· 150.000.000,- TL. olacaktır. 

·aded 35 kv.h.ik fitler, biri Etibank Anbar- .. · Böylece. bu santralın maliyeti yekun ola-
lı Termik Santraline, diğeri Veliefendi rak 386.000.000,- TL. yı bulacaktır. 
Trafo Merkezine irtibatlandırılmak · üzere· ENER.Ü 
2 aded 154 kv.luk fider ilavesi, 
İndirici trafoµun 34,5 kv.luk tarafından 
mevcud buraya paralel bağlayacak 35_ kv. 

luk fitler ilavesi, 
İşleri de Etibank tarafından munzal ala
rak ele alınmışdır. · 

.·· Tesislerin ikmali ile santral % -75 yükle
me faktörü ile yılda 1.300.000.000 khw enerji 
üretebilecektir. 

ETİLER MAHALLESİ :Beşiktaş İlçe-

VEL,İEFE-NDİ 
sinin Arnavudköyü Bucağına bağl! yeni kurul
muş . bir mahalle.; Nisbetiye paddesi üzerinde 

Etibankça tesisine karar verilmiş bulunan · kurulmtişdur, bu cadde Zincirlikuyudan baş
Veliefendi Trafo Merkezinde: ·. !ayarak Ru111elihisarında Amerikan. · Kolejine 
2 aded 154/35/13,2 kv.luk 50/53, .·75/15 ve Rumeli Hisarının ü,st kısmına kadar uzanır . 

. MV A.lık 2 aded indirici trafo ve tesisleri Ortakları Etibank mensubları olan «Etiler Ya-
ile, pı Kooperatifi» tarafından inşa ettirilen 1 - 2 
Biri Etibank Anbarlı Termik Santralı ile katlı 192 evli bir mahalledir. Sonra başka ya
piğeri Yıldıztepe Trafo Merkezi ile irtibat- pı koperatifleri de ·inşaat yapmışdır; bunlar 
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arasında: yıldız blok şeklinde «Basın Sitesi» 
adını taşıyan 10 katlı ve 90 daireli 3 blok apar
tıman, yine yıldız blok şeklinde « Uçaksavar Si
tesi» adını taşıyan 9 katlı ve 81 dlireli ve al
tında dükklnlar bulunan 3 blok apartım.an; 

5 - 6 katlı mecmuu 162 daireli 15 apartiirtan; 
«Dilberzade Sitesi» adını taşıyan 80 dlireli 4 
apartıman; Garanti Bankası tarafından yap
tırılan 5 katlı her biri 20 dA.irel'i 2 apartıman; 
Toprak - Su Mühendisleri Kooperatifi tara
fından yaptınlan 40 daireli 1 blok aparµman; 
Shell Kooperatifi tarafından yaptırılan 5 kat
lı 26 daireli 1 apartıman; Havagazı. Yapı Koo
peratifi tarafından yaptırılan 5 katlı mecmuu 
52 daireli 2 blok apartıman; Arzu Yapı Koo
peratifi tarafından yaptırılan 5 katlı mecmuu 
42 diireJi 2 bıok apartıman; «Cihan" Sitesi» 
adını taşıyan 30 daireli apartıman. 

Bu siteler 'dağınık bir halde olup, yine bu 
semtte inşaat yaptı~n yeni kurulmuş koope
ratifler vardır. 

Aynca eski Nisbetiye Kasrının bulundu
ğu bir çam korusunda, şim~i Çamlık denilen 
mevkide 3 - 5 katli ve lüks .daireli apartıman
lar yaptırılmışdır. 3 - 7 katlı «İstanbul Üni
versitesi Profesörler Sitesi» de inşa halinde
dir. 

Etiler Mahallesinin sokaklarının bazıla

rının isimleri şunlardır: Nfsbetiye Caddesi, 
Tepecik Yolu, Tanburi Ali Efendi Sokağı, Dil~ 

Etilerde Banka Al)&J:tımanlan 
{Resim: Bir gazete ilinından) 

hayat Sokagı.1 aihtiyariar Sokağı, Yildiz~içeği 
Sokağı, Ahuiar Sokagı, Seher yıidızı Sokağı, 
Etiler .. Bebek Sokağı, Ziimrüd Soitagı, öev
Iıer Sokağı, Krom Sokagı, ĞÜmÜş Sokagı; Pia
tı.n Sokağı, ekran.ti Sokagı, Zeytinoğlu Sokagı, 
Camı Sokağı, Mekteb Sokağı, Çamfık Sokağı, 
Bebek Yolu. Bu sokaklardan başka henüz isim
lcndirilmemiş sokaklar da vardır. 

Etiler Mahallesinde 3 okul (ilk, orta ve 
lise Ata Koleji, Hasan Ali Yücel İlk Okulu, 
Hasan Ali Yücel Orta Okuru), 1 özel çocuk 
Yuvası, 1 P.T.T. şubesi, 1 polis karakolu, 1 
anbar (Emekli andığı Genel Müdürlüğüne aid), 
1500 ev ve apartıman dairesi, 1 ekmek fırını, 
2 eczahane vardır. Dükkan arasında da bak
kal, kasap ve manavlar da vardır. Berberleri, 
kunduracıları, tuhafiyecileri, nalbur, fotografcı. 
yorgancı ile Etiler Mahallesinde bir çarşı var
dır, fakat mahalle sakinlerini Beyoğluna, hat
ta Beşiktaşa gitmekten alakoyacak duruma 
henüz kavuşamamıştır. Mahallede bir de Ca
mi Yaptırma Derneği kurulmuşdur. Sokakları 
beton-asfalt olarak tanzim edilmişdir. Bu ma
halle tstanbulda iş icabı oturan yabancılardan 
birhassa Alman, Hollandalı ve Amerikalıların 
rağbetini görmüşdür; her yıl yüme · 30 - yüz
de 40 bina ve nüfus artışı görülmektedir; 1965 
sayımına göre nüfusu 3677 kişidir. 

Etiler - Taksim, Etiler - Karaköy, Etiler -
Aksaray, l]çaksavar - Taksim, Uçaksavar -

Karaköy, Uçaksavar - Aksaray ol
mak üzere altı hat Beİediye oto-

. büsleri işler. Ayrıca dolmuşl'ar da 
vardır. Bu satı~ların. yazıldığı sı
rada mahalle Muhtarlığında mil'ii 
sporculardan Ayhan Altuğ b\llU
yordu (temmuz 1967) . 

Hakkı GÖKTORK 

ETİLER SOKAGI -- Etiler 
Mahallesi yollarından; Nisbetiye 
Caddesi ile Seher yıldızı Sokağı 

arasında bir dirsekli sokakdır; 

Ahular Sokağı ile dört yol ağzı ya
parak kesişir; Alptekin Sokağı ile 
de kavuşağı vardır. Bir araba ge
çecek genişlikde beton - asfalt bir 
yoi'dur. Alptekin Sokağı kavuşağı 

ile Seheryıldızı · Sokağı arası az 
1neyilli yoku~ a~aiı inişdir. Balı, .. 
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çeli beton evler ,,arasından geçer; kapu numa-
- \.., 

raları 1 - 5 ve 2 - 22 dir (temmuz 1967). 
Hakkı GOKTORK 

ET MEYDANI - Aksarayda «Yeni Oda
lar» diye anıla gelmiş büyük yeniçeri kışlası
nın önündeki meydan; yeniçeri ortalarının (ta
burlannın) günlük et istihkakı her sabah bu 
meydanda dağıtıldığı için meydan bu adı almış 
idi; 1826- da Yeniçeri Asker Ocağı ve Yeniçeri 
kışlaları iı'e birlikde bu meydan da kaldırıldı 

(B.: Et, yeniçeri kışlalarının günlük eti; ye
niçeri). 

Bugün Et Meydanının manzarası kesin 
olarak tasvir edilemez, hatta yerini kesin ola
rak tesbit etmek de mümkün değildir. 

Yeniçeri ihtilallerinde ayaklanma alameti 
olarak kışla mtitf aklarındaki aş kazanları bu 
ıri~ydana çıkarııır, ve buna «Kazan: kaldırma», 
« Yeniçerilerin kazan kaldırması» denilirdi (B.: 
Yeniçeri İhtilalleri). 1934 Belediye Şehir Reh
berinde görülen Ahmed.iye Caddesinin 1826 da 
vak'ai Hayriyeden sonra kısmen kışlanın kıs
men de bu meydanın _ arsalarında açıldığı söy
lenir (B.: Aıimediye Caddesi, cild 1, sayfa 337) 

Yeniçeri Ocağının et müteahhidleri gayri 
müslim, rum kasablar idi ki Et Meydanında 
kasab dükkanlar vardı; Yedikule dışındaki sar
hanelerden getirilen sığır' eti yeniçeri ortala
rına·_ (taburlarına) bu dükkanlardan dağıtılır

dı-. XVIL ~sır ortasında yaşamış Evliya Çelebi 
İstanbul esnafından bahsederken Et Meydanı 
kasabları için şunları yazıyor: «Esnafı .Kasa
banı Et Meydanı - Dükkan 20, neferat 80; 
bunlar mirinin rum kasablarıdır. Gedikleri mah
lul ol'dukda (B.: Gedik) yeniçeri ağasının izni 
ile. içlerinden diğerine ihsan olunur. Bunlar 
hergün Yeniçeri · Ocağına 1000 okka koyun eti 
verirler; yetmiş ,seksen sishane yükü semiz ko
yunları seher vakti Ye_dikule kanara (salhane) 
lanndan getirirler. Esnaf alaylarında bu Et 
Meydanı kasabları azim alay ile ve nice yerler
de sş.irleri çöğür çalarak pür silah geçerler .. ». 

Et Meydanının mumcu dlikkinlan da meş
hur idi; Evliyi Çelebi onlar için de şu satır
ları yazıyor: «Esnafı Mumciyinı Et Meydanı 
- Karha.ne 75, bu karhineier Yeniçeri Oca
ğına mahsusdur, her vakit yeniçerilere üç mu
mu 1 akçeye verirler, zararlarını defterdar pa
şadan alırlar; Sultan Süleyman kanunudur». 

ETMEYDANI MES01Di - Hadikatül 
- Cevimi şu malumatı veriyor: «Aslında· banisi 
Kanuni Sultan Süleymandır. Beş vakitden yar
ruz akşam ve sabah namazları kılınırdı ve yıl

da bir defa, yeniçerilere çuha tevzi edildiği gün 
öğle namazı da eda olunurdu; (bir yangında, 
belki hicri 1070 vei miladi 1660 Ayazma. Kapu
su yangınında yanmış, H. 107() de bir kethüda
bey tarafından tamir edilmiş), (hicri 1136, mi
ladi 1724) Cibili Yangınında yanarak yeniden 
bina edildiğinde, daha önceki bir yangında yan
dığı zaman tamirine yazılan tarih bu seferki 
binada ~apusu üstüne konmuşdur; · tarih bu
dur: 

Ocağın ahı rôyi Kethiida Bey hod ilişan 

Silleym:am ı;aman hazreti zişan dürri yekti 

BiemrllWı _ zamanı devletinde harki nar oluh 
Yapub bu tekkei meydanı hakkaa eyledi ihya 

Nice eyyaııı ile olmuş harab alüde her yam 
Yapub gaziler içün dahi tlilimlıinei ziba 

Duai sad hezaran ile · görüb didiler tarih 
«İbadet ehline yapdı yine bir mescidi ala» 

1071 

Mahallesi yokdur» (Hadikatül' Cevami). 
Tarih manzumesinde bir tekke mescidi ol

duğu kesin olarak ifa.de edilmişdir. Et Meyda-
_- nında büyük yeniçeri kışlası yanında bir bek
taşi tekkesinin mescidi olduğu söylenebilir; 
hergün yalnız akşam ve sabahlarının kılınma
sı ve senede bir gün de öğle namazının kılın
ması da halka açık bir ibadethane olmadığını 
gösterir. 

Zamanımızda mevcud olmayan bu camii 
Tahsin öz 1962 yılında yayınfanmış «İstanbul 
Camileri» .isimli eserinde Fatihde Sofularda 
Ahmediye Caddesinde mevcud imiş gibi gös
termişdir, Hadikatül Cevimideki kaydi «Sabah 
ve akşam namazları için yapdırılmışdır» diye 
alarak: « Vakıf kayıdlan Ahmed m tarafından 

_ yenilendiğini ve muhtelif zamanlarda -tamirler 
gördüğünü belirtmektedir» diyor. 

Sayın bilgin aynı eserinde Aksa.rayda Et 
Meydanındaki yeniçeri kışlasının ortasındaki 

alan gibi avluda bul'unan ve Orta Cami adı 
ile meşhur camiin ikinci adı olarak «Et Mey-
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danı Camii». ismini kaydediyor. Orta Camie 
«Et Meydanı Camii» denilmemişdir. 

ETOLOS (Yorgi) ,-- İstanbulun fethinden 
önce mevcud olduğu ve fetihden az bir müd
det sonra tekrar açıldığı söylenen Fenerdeki 
Rum Mektebi kebirinde. XVI. yüzyılda mual
limlik ve müdürlük yapmış bir zat; hayatı hak
kında başka · bilgi edinilemedi. 

Bil;)l.: O. N. Ergin, Maarif Tarihi, II. 

·· ETYEMEZ - Samatyada semt adı; 19~4 
Belediye Şehir Rehberine göre Kasabilyas ve 
Sancakdarhayreddin mahalleleri içindedir. Bu 
ismin bir şahıs lakabından kalmış olması muh
temeldir, fakat daha kuvvetli bir ihtimal ile 
XV; ve XVI. yüzyıllarda bu semtin. fakir halk 
tarafından iskan edilmiş bulunmasından kina
ye konmuş bir isim de olabilir. 

ETYEMEZ GENCLİK OSMANLI JİM
NASTİK KtJLtlBtJ - İkinci meşrutiyetin ila
nının tezine kurulmuş. ilk genelik - spor k:ufüb
lerinden biridir. Meşrutiyet şenlikleri' arasın
da bu· kulübü kuran geneler de o devrin atlet 
kıyafetleri ile türlü. spor hareketleri yapmış
lar, şehiremaneti (İst~nbul Belediyesi) memur
ları bu gencleri bir cambaz kumpanyası zan 
etmiş ve kul'übe l;>ir «Lfıbiyat Vergisi» t_ahak
kuk. ettirmişdi;_ 1909 ·ağustosunda gazetelerin 
dilinde bir alay :\{onusu olmuşdu. Bu spor ku
lübünün ne zamana. kad~r devam edebildiği 

tesbit edilemedi. .· 

-ETYEMEZ KUYULU ÇIKMAZI .. ,,_ 1934 
Belediye Şehir Rehberine göre Samatyada Ka
sabilyas Mahallesi yollarından; demiryolu bo
yu ile Sultanpınan Sokağı arasında uzanır bir 
dirsekli ve .üzerinde bir çıkmaz· sokak görülen 
bir sokakdır (1934 B.Ş.R. pafta 11/54). Yeri
ne gidffip bu satırların yaıii:ldığı sıradaki duru
mu tesbit edilemedi (aralık 1968) 

i 

ETYEMEZ MEKTEBİ....:... İstanbuhın eski 
meşhur sibyan mekteblerinden biriydi; Etye
mez Tekkesi yakınında olup be.niyesine nisbet
le Kamerhatun Mektebi' de denilirdi; mekte
bin duvarında bir taş üzerinde şu kitabe var 
idi: «Bu mektebi merhume. Kamer Hatun yap
dırmış · idi, zaman geçerek harab olduğundan 
~•eyhulharem Mehmed Şevket .Paşa ile halile-

si Afife Hanım ·yeniden tamir ve inşa eylediler, 
hocası ile etfaline (talebelerine) va_zifel'er (ay
lıklar) tahsis ettiler. Rahmetullahi aleyhüma 
rahmeten vasiaten; 1308 (1890 - 1891) ». 

General H. Raif AYYILDIZ 

ETYEMEZ MESCİDİ - «Bayazıdı Cedid 
Mescidi» adı ile de anılır; .Samatyada Samat
ya Caddesi üzerinde, bu caddenin Muhzirağa 
Sokağı ile olan kavuşağındadır. Mescidi Baya
zıd adı ile ·kaydeden Hadikatül Cevami şu ma
lumatı veriyor: «Davudpaşa kurbindedir; ba
nisi Sultan Bayazıd Hanı Velidir ki bu mesci
din vakfı büyük vakfına katılmışdır; minberi
ni mahallesi halkından Dayı Ömer Ağa adın
da bir hayır sahibi koymuşdur, mahallesi var
dır». Tahsin Öz «İstanbul Camileri» isimli ese
rinde: «İkinci Sultan Bayazıd yaptırmış, muh
telif tarihlerde tamir görmüşdlir. Mabed kagir 
olup çatısı . ahşabdır. Minaresi __ El_llğındadır. Va
kıfı Fatih ile gelenlerden Şeyh Mirza Babadır; 
burada bir kilise , bulunduğunu thtif alci Ziya 
Bey -yazmaktadır» diyor. Tahsin Öz'iin bu son 
satırları bir zühul eseri olarak buraya konmuş 
olacak dır. Şeyh Mirza Babanın bu Etyemez -
Bayazıdı Cedid _ Mescidi ile hiç ilgisi yokdur; 
Şeyh Mirza_ Baba Etyemez Tekkesi Mescidinin 
banisidir (B.: Etyemez Tekkesi Mescidi). · 

Semt halkının, bu arada doğma büyüme 
oralı bakkal Hüseyin · Gündener'in söylediğine 
göre Sultart Bayazıdın yapdırttığı mescid cad
de ti.zerinde olup 1930 da yıkdırılmış, halen gö
rülen mabed temelinden tutularak yeni yapıl:. 

mışdır. Kare planİı bir bina. olup dört kagir 
duvar · ü~erine kiremitli ahşap_ çatı ile örtül
müşdür. Kapusu Muhzir ağa Sokağı üzerin

. dedir; Caddeye nisbetle f evkaani bir mescid
dir. Dar ve kısa bir beton geçidle önce beton 
bir pabuçluğa girilir. Pabuçlukdan diğer bir 
kapu ile mescidin haziresine geçilir. Kapunun 
yanında fayans kaplı bir duvar önünde abdest 
muslukfarı _vardır. Pabuçlukda · sol taraf da bu
lunan bir üçüncü kapudan da mescide girilir; 
mescidin son cemaat yeri yokdur. 

İbadet sahrp içinde sağ tarafda bir mak
sure sol tarafda da bir odacığı vardır. Üstte-' . 
ki kadınlar mahfiline :ıp.aksureden bir merdi-
venle çıkılır; minare kapusu d_a maksiı.rededir. 
Minare kesme taşdandır. Mes~idin mihraba nis-
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betle sol duvarında üç, diğer duvarlarında iki
şer pencere vardır. 

Mezarlık kapusunun üstüne buranın bir 
Saadi dergahı olarak 1309 (M. 1891-1892)' da 
İkinci Sultan Abdülhamid tarafından yapdırıl
dığını bildiren bir kitabe vardır. 

Onanlmış ofan hazireye on basamak taş 
merdivenle çıkılır, başlıca kabirler şunlardır: 
Etyemez Saadj Dergahı şeyhi Ahmed Muhtar 
Kesbi Efendi (ölümü 1298; M. 1881), Etyemez 
Şeyh Mehmed Said Efendi (ölümü 1228; M. 
1813); Said Efendinin gene yaşında ölen oğul-, 
ları Ali ve Ahmed Efendiler ( ölüm tarihleri 
1227, M. 1812); bu kabir taşları arasında Val
de .Sultan haznedan Fesahat Usta tarafından 
yaptınl'mış olup kendisi yok olmuş bir çeşme
nin de kitabe taşı bulunuyördu. Bu kabir taş
ları o civarda bulunan Etyemez Tekkesi me
zarlığından buraya nakledilmişdir; tekke me
zarlığı da istirtılak · edilerek civarındaki diğer 
arsalarla birlikde üzerine Sosyal Sigortalar İs
tanbul Hastahanesi inşa edilmişdir. Fesahat 
lJst11. çeşm_esi de Etyemez Tekkesinin avlusun
da idi. İkinci Sultan Abdülhamide a.id kitabe 
taşı da o tekkeden getirilerek bu yeni hazire
nin kapusu üstüne konmuşdur. 

Hakkı GöKTORK 

ETYEMEZ TEKKESİ - Samatyada Da
vudpaşa İskelesi civarında, Sancakdar Hay
reddin ve Kasab nyas Mahalleleri arasında bir 
sınır sokak olan Etyemez Tekkesi Sokağında 
ayin günü perşembe olan bir Saadi tekkesi idi; 
halk arasında «Kara Bıçak Veli Tekkesi» adı 
ile de anılırdı; 1950 de dört duvar halinde kal
mış bir harabe idi (B.: Etyemez Tekkesi Mes
cidi); temeli, Fatih Sultan Mehmed emrinde 
İstanbul cengine geliniş Şeyh Derviş Mırza 
Baba ibni Ömerül Buha.ıi tarafından atıl~ış
dır. 

Ahmed J.4ünib Efendinin «Mecmuai Teke.
ya» sıfida: «Etyemez Karabıçak Tekkesi; Da
vutpaşa İskele~i civannda ayin günü çarşam
ba olan bir Sa~di tekkesi» diye yazılıdır. 

'• 

«Mir'atı İstanbul» müellifi Mehmed Raif 
Beyin eJ; yazması notlarına göre bu tekke hic
ri 1199 (M. 11;85) de sadırazam Halil Hamid 
Paşa tarafından yaptırılmışdır; ve o tarihde 
Şeyh Derviş Mirza Baba ibni ömeriil Buhaıi'
nin mescidi ·tekkeye bir semahane - mescid ol
muşdu. Yine Mehmed Raif Beyin notl.llla göre 
Etyemez Tekkesi hicri 1309 (Miladi 1891 -
1892) da Ferid Efendi adında bir zatin şeyhli
ği zamamnda İkinci Sultan Abdülhamid tara
fından tec.diden tamir ettirilmişdi; ki kitabe 

Etyemez Tekkesi 
(Resim: Nezih} 
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taşı halen Etyemez ~ Bayazıdı Cedid Mescidi
nin hazire kapusu üstüne konmuş bulunuyor
·du. Tekke ve haziresi istimlak edilerek diğer 
arsalarla birlikde arsa üzerine Sosyal Sigor
talar İstanbul Hastahanesi inşa edilmişdir; ha
ziresindeki kabir taşlarından bazıları, tekke
nin kitabe taşı ile birlikde Etyemez - Bay:ızıdı 

Cedid Mescidi haziresine nakledilmişdir. 
· Hakin GÖKTÜRK 

ETYEMEZ TEKKESİ MESCİDİ - Hadi
katür Cevami şu malumatı veriyor: «Kilise
den munkalibdir; mescid olarak vakfını yapan 
ceyşi fetihcİen Eşşeyh Derviş Mırza Baba ibni 
Ömerül Buharidir, vakfiyesi 886 . (Miladi, 
1481) de tescil edilmişdir. Mütevelliliğini evla.- -
diyet üzerine zapteden imamlardan Şeyh Ali 
Efendi halen (İkinci Mahmud devri) bu mes
cidde Saadiye tarikatı ayini yapar; bu mesci-

. din mahallesi yokdur». 

. Ekrem. Hakkı Ayverdi «Fatih Devrı Mi
marisi» isimli niuhalled eserinde bu mescid 
]:ıakkında ·şunl'arı .. yazıyor: «Dius :M:a,nastırın
darı. mescide tahvil . edilmişdir; vakfiyesi 876 
(1471) de tescil. edilİnişdir. ·Etyemezde caq.de 
üstünde çatısız dört. duvar. halinde harabesi 
durmaktadır, 4,5x8 metre eb'adında ufacı~ 

· bir binadır. Banisinin kabri mihrab duvarı ö
nündedir.» (1953). 

Tahsin Öz «İstanbul Camileri» isimli ese
rinde: «Son yıllarda bu sahada yapılan araş
tırmalarda Bizans devrinden bir şapel bulıin

muşdur; mescid kadro harici~r>~ diyor (1962) .. 
· Halen mevcud değildir; Tekke binası, av

lusu ve haziresi 'v.e civardaki diğer arsalarla 
birÜkde yerine Sosyal Sigortalar İstanbul Has
tahanesi iıişa edilmişdir. Banisinin kabir taşı
nın ne olduğu tesbit edilemedi (B.·: Etyemez 
Tekkesi; ',Etyemez' Mescidi). 

.. · •· Hakkı GÖKTÜRK 

ETYlfil\lEZ TEKKESİ SOKAÖI - 1934 
Belediye Şehir Rehberine göre Samatya cad
desi ile Köcamustapaşa caddesi arasında uzun 
bir ·sokakdır, ·bir kısrtu Kasabilyas ve Sancak
dar Hayreddin ·mahallesi arasında. sınır- teşkil 
eder, bir kısmı da Davudpaşa Mahallesinin için
den geçer; Yonga Sokağı, İnekci Sokağı, Ba
yazıdı Cedid Çıkmazı, Sancakdar Tekkesi So
kağı, Çavuşzade Camii Sokağı, Gümrükcü Sö-

kağı ile kavuşakl'an vardır (1934 B.Ş.R. pafta 
11/54 ve 55 ve 56). Samatya Caddesi tarafın
dan gelindiğine göre bir araba geçecek· geniş
likde, kabataş döşeli, dik bir yokuşdur. Güm
:riikcü Sokağı kavuşağmdan sonra sağa geniş 
bir kavis çizer. 

Samatya Caddesindeki başının .sağ tara
fında Sosyal Sigortalar İstanbul Hastahanesi 
bul:unmaktadır; hastahaı:ıe yapılır iken Gonca 
Sokağı ve Bayazıdı. Cedid çıknıazı · . istimlak 
edilerek hastahane arsasına katılmışdır. tki
şe~ üçer katlı yeni yapı beton evler arasından 
geçer; bu binalar arasında beş katlı, çift ka
pulu bir subay blok apartımanı vardİr. Koca
musta:fapaşa Caddesine kavuşacağı nöktaya 
yakın · isimsiz bir çıkmaz sokak yanında_· Ma
nastır mescidi ile metruk Kapuağası Ahmed 
Ağa Çeşmesi bulunmaktadır. 3 bakkal, bir ka
sab dükkaıiı ve 1 çeşme vardır. Bu satırların 

. yazÜdığı sırada sokağın kanalizasyonu · yapıl
makda ve. bitm~k· üzere .idi. Kapu İıumaralarl 
3- 53 ve 20- 80 dir (aralık 1966).~ 

Hakkı GÖKTÜRK 

ETYEMEZ YANGINI - İstanbulun he
men bütün semtleri gibi şehri· mahveden ~ü
yük ateş afetlerinde Etyemez de birkaç defa 
tamamen yanmış, kül olmuş. Tarih kaynakla
rımız da bir ya~gın da semtin kendi içinden 
çıkmış olarak görülür; mali takvim ile 1329 
da (1913 -1914) bu semtde 8 ev yanmışdır. 

. Bibl.:. O. N, Ergin, Mecellei Umür.i Belediye 

EUGENİA DONDİ (Abay Dr~ Prof.) 
Her .haltle çok dikkate değer. bir Jıayat hika
yesi, ola~· İstanbullu bir kadın, asıl adı Emine 
Döndü'dür; aşağıdaki satırları Hürriyet gaze-

. tesiıiden alıyoruz: «1917 de- Türk müslüman 
bir. ailenin kızı olarak İstanbulda doğdu; Üs
küdar Amerikan Kız Kollejmde okudu, 1931 de 
tıp tahsili için Almanyaya gitti ve Berlin Tıb 
Fakültesini J;>itirdi; ikinci Dünya Harbi başla
yınca orada kaldı, Al'nıanya tabiiyetine geçdi, 
Berlin Askeri Hastahanesinde teğmen rütbesi 
ile doktor olarak çaİışdı. Harbden sonra İtal-

. yaya geçdi, · ve İtalya tabiiyetine ve ordusuna 
girerek Ceglfo Askeri· Hastahanesinde çalışma
ya başladı, ( din değiştirdiği de muhakkak) 
Eugenia Dondi adını aldı; bu satırların yazıl

dığı sırada aynı hastahanede beyin cerrahisin-
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de başarılı ameliyatları ile tanınmış bir opera
tör ol~rak ~aiışmakda, Profesör Doıitor un
vanları ile İtalyan ordusunun albay rütbesini 
taşımakta idi. 1967 ekiminde turist olarak İs
tanbula geldi. Gazet_ecilere: - İki yıl sonra 
emekliye ayrılacağım ve Türkiye tabiiyetine 
dönerek İstanbulda y~rleşeceğim ve belki An
karada bir hastahanede çalışacağım... demiş

dir» (27 ekim 1967, Hürriyet). 

EUGENİE (Eugenie - _Marie de Monti jo 
de Guzınan_, Teba Kontesi) - Fransa İmpara
toru Üçüncü Napoleon'un zevcesi, Fransa İm
paratoriçesi; 1869 d~ İstanbulu resmen ziyare
ti ve devrin padişahı Surtan Abdülaziz tar~fıiı
dan tantanalı izaz ve ikram He karşılanması ve 
İstanbulda Beylerbeyi Sahilsarayındaki misa
firlik günlerinin hatırası, aradan yüz yıl geçd.i
ği halde hala tazeliğini muhafa~a etmekde, ba
sında, bilhassa tarih yazarları tarafından nak
ledilmektedir. 

Bir İspanyol asılzad~si.İıin kızı idi, 182~ da 
Grenada (Gırnata) da doğdu, 1853 de Üçün
cü Napoleon ile_ evlendi; aşın derecede güzel
liğinin şöhreti dünyaya yayılmışdı. 

Abdül~izin Fransa seyahatinde impara
torla, imparatoriçe büyük bir misafirperverlik 
göstermişler ve padişahı azametine, şanına ya
kışır bir ihtişamla ağırlamışlardı. 

Dr. Eugenia · D~ndi 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 

Pad.işahın ziyaretlerinde bulunduğu Av
rupa hükümdarlari ya bizzat, yahud veliaht
leri · vasıtasiyle bu ziyareti iade ederlerken, 
Fransadan ayrılamayan zevci imparator ile 
kendi namına da Eugenie 1869 yırı ekim ayın
da İstanbula geldi. 

Abdülmecid devrinde Napoleonla Eugenie 
istanbula gelecekler ve burada Osmanlı sara
yının nadide eşyalariyle döşenecek Baltalimanı 
yalısında bir müddet ikamet edeceklerdi. Ha
diselerin imkan vermediği bu seyahat seneler 
sonra ve yalmz imparatoriçe Eugenie tarafın
dan yapıl'mış oluyordu. 

Bu seyahat münasebetiyle İstanbulda bü
yük hazırlık yapıldı. İmparatoriçe için yirmi 
çifte bir saltanat kayığı ile pek zarif, pek muh
teşem bir sedye - tahtırevan yapbnldı. 

9 ekim pazar günü, «Egli» adındaki bir 
yat ile gelmekde olan imparatoriçeyi Çaiıakka
leden karşılamak üzere, Sadrazam Ali Paşa, 
Paris sefirimiz Cemil Paşa, padişahın ya ver
lerinden Rauf Paşa, Mazhar Bey, erkanı harb 
miralayı Necip Bey, harb yaveri Hüseyin _Bey 
Sultaniye vapuru ife; · Fransa büyük elçisiyle 
maiyeti de bir Fransız vapu:rii ile İstanbuldan 
hareket etmişlerdi. Bu karşılama merasimine 
İstanbulda bulunan bazı Fransız tebaası da 
Me~ajeri İniperyal kumpanyasının verdiği bir 
vapurla kablmışlardı.. _ 

İmparatoriçe 11 ekim sah gece ya
nsını .. bir saat üç çeyrek• geçe Çanak
kaleye gelmiş ve karşılayıcılar tarafın
dan kendilerine hoş ·geldiriiz denil'miş
ti. Boğaz tabyaları da gece yaıı.sı ol~ 
masına rağmen top atışlariyle padişa
hın haşmetli . misafirini selan:tlamıştı. 

İmparatoriçeyi getiren Egli vapu
ru maiyetinde diğer vapurlar olduğu 
halde gece yansını iki saat geçerek 
Çanakkaleden İstanbula doğru yol al
mışb. İstanbul o sabah karşıiayacağı 
imparatoriçeye son hazırlıklarını yap
makla meşguldti. 

Eugenie ve maiyeti için yeni Bey
lerbeyi sarayı . hazır}a.nmışt'l •. · · Fra.:nsız 
imparatoriçesi •Boğaziçi kİyila~ın .·-.·bu 
güzel mernıer sarayında, . .Abdüla.zize 
Fransada gösterilen.. misafirseverliğin 
benzeriyle ağırlanacaktı. 

Sarayın yukarı katında büyük me
ra.sim sa.16:nu üstünde ve bahçe tara-
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fındaki oda imparatoriçeye yatak odası olarak 
~yrılmıştı. Bu geniş ve güzel odanın yanında 
pamam ve banyo dairesi bulunuyordu. 

Yüksek tavanlı, altın yaldızlı ve Türkka
ri nakışlı duvarlariyle; göz alan bu odaya ce~ 
viz bir karyola, endam aynaSı, tuvalet takım
lariyle, şezlong ve diğer lüzumlu ve kıymetli 
eşya yerleştirilmişti (B.: Beyl'erbeyi Sahilsara-
yı, cild 5, sayfa 2690). · 

İmparatoriçenin dame d'honneur'leri için 
de aynca yatak odaları hazırlanmış, sa~ayın 
kabul salonları, yemek salonu yeniden gözden 
geçirilmiş ve bilhassa Fransız- yemeklerinde· 
mahir olan aşçıbaşılar Beylerbeyi sarayı mut
fağına verilmişti. 

- İmparatoriçenin İstanbula vasıl' olacağı 12 
ekim çarşamba günü artık sarayda ve şehir
de bütün hazırlıklar ikmal edilmiş bulunuyordu. 

İmparatoriçe Eugenle 
(Resim: Kemal Zeren) 

' O güİı Fevaidi Osmaniye idaresine ve Şir• 
keti hayriyeye ait vapurlar, başta Pertevpiya• 
le vapuru olmak üzere Marmara açıklanndar 
imparatoriçeyi selamlamaya çıkmışlardı. 

Fransız tebaasından bazıları da Fransu 
kumpanyasının vapurlariyle istikbale gelmiş• 
fordi. İstanbuldaki diğer sefaret vapuru da me
rasime iştirak etmiş bulunuyordu. 

İstanbul önündeki karşılamadan sonra, ön• 
de imparatoriçenin vapuru olduğu halde Sa• 
rayburnuna ve buradan Beylerbeyine doğru yol 
~ndı. ı 

Eugenie'nin vapurunu renk renk bayrak· 
larla donanmış vapurlar takibediyor ve sahil· 
leri dolduran halk bu güzel manzarayı ala.kay• 
la seyrediyordu. 

Sarayburnuna ve Sefimiye kıyılarına ban• 
dolariyle askeri kıtalar konulmuştu .. Egli bu 

kıyılan bordalarken muzikalar çalınıyor VE 

kıt'alar selam vaziyetine geçiyorlardı. Diğeı 
taraftan Selimiyeden, Sarayburnundan VE 

limanda demirli bulunan harb gemilerimiz
den toplar atıl'ıyor ve bahriye askerleri çi
marma yapmış vaziyette imparatoriçeyi se
lamlıyorlardı. 

Egli vapuru bu merasim safları arasın
dan yoluna ağır · ağır devam ederek Beyler
beyi sarayı önüne gelip demirlemiş ve bura
da misafirini beklemekte olan Sultan Aziz 
saltanat kayığı. ile Egli'ye geçmişti. Abdüla.
zizle, imparatoriçe vapu.rda bir. müddet mü
Iakattan sonra ber~berce _n'eylerbeyi sarayı
na çıkmışlardı. 

Beylerbeyi sarayı rıhtımınqa devlet ri
cali, İsta.nbulda bulunan Fransız . tebaasının 
ileri gelenleri İmparatoriçeyi selamladılar. 
Sarayın medhal salonunda da başta Fransız 
sefiresi olmak üzere İstanbulda.ki diğer Fran
sız hanımlar İmparatoriç~yi beklemekte 
idil'er. 

İmparatoriçe o devrin modasına uygun 
arka kısmı yüksek uzun etekli, açık · renk 
bir tuvalet giymiş, başında zarif birtaç var
dı. Arkasında damdonörleri ve yaveri oldu
ğu halde sarayın mermer merdivenlerini pa
dişahın kolunda aheste adımlarla çıktı.:· Ve 
büyük sal9nda Fransız sefiri kendisine mun
tazır hanımları birer birer takdim etti. Pa
dişah da İmparatoriçeye Türk ricalini ta
nıştırmıştı. 
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Abdülaziz misafirini, ikametine tahsis edi
len Beylerbeyi sarayına bıraktıktan sonra sal
tanat kayığı ile Dolmabahçe sarayına_ döndü. 
Ve Beyıerbeyinde bir müddet istirahat eden 
İmparatoriçe kendisi için hazırlanmış yirmi 
çifte ve fransız bayrağını taşıyan saltanat ka
yığı ile Beşi)tta.ş sarayına giderek evvela padi
şahı ziyaret etti, sonra harem dairesinde Per
tevniyal Valide sultan tarafından kabul olun
du. 

İmparatoriçeye yakutlu fincanla kahve, 
altın kupa ile şerbet ikram edildi. Val'de sul
tanla Eugenie'ye tercümanlık vazifesini Şurayı 
devlet azasından · Mihran Beyin · zevcesi yap
mıştı. 

İmparatoriçe haremden tekrar mabeyin 
dairesine geçip öğle· yemeğini Abdülazizle be
raber yedi. Yemekten sonra da mülakat bir 
müddet daha devam etti ve İmparatoriçe ka
yıkla Beylerbeyi sarayına döndü. İmparatori
çe. Beylerbeyi sarayında iki saat kadar istira
hati takiben maiyetinden bazı kimselerle bera
ber kayıkla Sirkeci iskelesine çıkıp büyük ca
mileri ziyaret etti ve akşam üzeri Beylerbeyi 
sarayına döndü. Eugenie geliş ve gidişlerinin 

her defasında Boğaziçinde yatan donanma ta
rafından topla selamlanmıştı. 

İmparatoriçenin İstanbula gelişinin erte
si günü Pertevniyal Valde sultan, köşklü sal
tanat kayığı ile Beylerbeyi sarayına gidip mi
safirlerinin· ziyaretini iade etti. 

İmparatoriçe bu ziyaretten sonra yine ma
iyetinden bazı kimselerle kayıkl'a İstanbul ta
rafına geçti. Ayasofyayı, Da.rbhaneyi, Eski kı
yafetler müzesini, Sultan Mahmud türbesini ve 
Büyük Kapalıçarşıyı gezdi. 

Yalı köşkü mevkiinden kayığa binen impa
ratoriçe tekrar Beylerbeyi sarayına dönmüş 

ve o gece Beylerbeyinde İstanbul Fransa sefi
ri, Paris sefirimiz ve maiyetindeki zatlarla bir
likte yemek yeyip istirahat etmişti. 

Ertesi cuma günü imparatoriçe, kayığı ile 
Dolmabahçe sarayına geçmiş, cuma selamlı

ğından evvel Padişahla mül'akatta bulunmuş 

ve Beşiktaş camiinde yapılan selamlık resmi
ni Camlı köşkten seyretmişti. 

Selamlıktan sonra Padişahla tekrar görü.; 
şen Eugenie maiyeti ile beraber faytonlara bi
nerek Kağıdhaneye gitmiş ve oraları seyrü te
maşa ederek kayıkla tekrar Beylerb§yine dön
müştü.· 

Cumartesi gunu Beykoz çayırında İmpa
ratoriçe şerefine bir askeri geçit resmi tertip 
olunmuş, padişahla misafiri hazırlanan tribün
den bu merasimi seyretmişlerdi. 

Güzeniği dillere destan olan Fransız İm
paratoriçesini görmek üzere halk Beykoza git
miş ve çayır mahşeri bir kalabalık halini al
mıştı. Eugenie halkın kendisine gösterdiği sev
gi tezahürlerinden memnun kalmış ve askerle
rin geçit resmini alaka ile temaşa eylemişti. 

İmparatoriçe ertesi pazar günü evvela Be
şiktaş sarayına. gelmiş, oradan Fransız sefa
rethanesine geçerek büyük devletlerin sefirle
riyle ruhani 'memurfarı kabul etmişti. Sonra 
Sakızağacındaki Ermeni Katolik kilisesinde 
yapılan ruhani iyinde hazır bulundu. İmpara-

. toriçenin maiyetine Paris sefirimiz Cemil Pa
şa, Hariciye teşrifatçısı Kamil Bey, Şehremini 
Server Efendi, Floransa sefiri Rüstem Bey, 
Altıncı belediye dairesi reisi Salih Bey veril
mişlerdi. 

O günlerde İstanbul halkını çok alakadar 
eden Eugenie'nin seyahati hatıraları ve riva
yetıeri uzun seneler devam edip dur~u. lnipara-
toriçeyi 1>izzat görmüş bulunan eski · Balıkhane 
Nazın Ali Rıza bey intibalarını şöyle naklet
mektedir: « ..• İmparatoriçe hakikaten pek gü
zeldi. Fakir kendisini iki defa görmüştüın. Bu
nun biri Beykoz çayırında inşa olunan resmi 
geçit köşkünün · önünde arabadan inip Sultan 
Azizin koltuğunda olarak köşkün haricindeki 
merdivend~n yukarıya çıktıklarında idi. Diğe~ 
ri de Taksim kışlası önünde bir pa,zar günü 
maiyetinde Fransa elçisi olduğu halde yaya 
dolaşmakda iken görmüştüm. Mavi renkli fis
tan içinde narin,. matbu bir endam, ince hala
vetli pembe bir çehre, uzun kirpiklerle sayedar 
~aha.ne gözler, hala sahifei hatırımdan silin
memiştir. İmparatoriçe ekseriya 11).tvi renk fis
tan· giydiklerinden o sene bütün Beyoğlu ma
damları ve İstanbul hanımları nezdinde mavi 
renk mqda olmuştu. Eugenie o tarihte, kırk 
yaşlarında kadar bulunmalıydı, . fakat kendisi 
daha genç görünüyordu.» 

İmpar~toriçe İstanbulu çok sevmiş, şehrin 
meşhur binaı'ann\, abidelerini büyük bir ala
kayla tedkik etmişti. Boğaziçi sarayları arasın
da en ziyade Çırağanla Beylerbeyini beğenmiş-

• di. Bilhassa Beylerbeyi-sarayının ihtişamından, 
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rahatlığından ve güzel hamamından sena ile 
bahsetmişti. 

İmparatoriçeye beğendiği Çırağan ve 
Beylerbeyi saraylarının ve aynca ~ylerbeyi 
sarayı hamamının modelleri yaptırılarak hedi
ye edildi. Eugenie İstanbuldan ayrılırken Sul
tan · Aziz kendisine üç tane gayet nefis ve şar
kın en mutena cinsinden olmak üzere üç salon-

~ luk eşya, Valde sultan da kendisine ağır cins
ten bulunan şalla yapılmış bir gecelik elbise 
hedgiye etmişlerdi. 

İmparatoriçe de Sultan Azize murassa ve 
müzeyyen çerçeveli bir resmini, Hariciye teşri
fatçısı Kamtl beye, Rauf paşaya, orta yeri ken
di isminin baş harfferiyle süslü elmaslı birer 
enfiye kutusu ve Valde sultanla: olan mülaka
tında tercümanlık vazifesini' yapan Mihran be
yin zevceeıine de bir pırlanta yüzük vermişti. 

İmparatoriçe, İstanbuldan çok iyi. hatıra
larla ayrıldı ve gelişinde olduğu gibi büyük 
merasimle uğurlandı. · 

Fransanın güzelliği ve zarafetiyle meşhur 
imparatoriçesi geçirdiği fefaketlerden ve uzun 
yıllardan sonra 1910 senesi haziranında lstan
bulu tekrar ziyaret etmişti. 84 yaşında idi, ar
tık ne o meşhur güzelliği kalmışdı, ne de impa
ratoriçe idi. 

'bolniabahçe sarayinın' bi~ salonunda Be
şinci Mehmed Reşad tarafından Türkiye'nin ve 
Abdülazizin eski bir hayırhahı olarak kabul 
edildi. Görüşmede Abd.illazizin oğlu Veliahd 
Yusuf İzzeddin Efendi de hazır bulUiıuyordu. 
Sabık İmparatoriçe 1869 da· yaptığı. İstanbul 
ziyaretinden bahsetti v·e Sultan Abdüfazizin 
hakkında · gösterdiği nezaket ve misafirperver
liğin hatırasını hala muhafaza ettiğini söyledi. 

Mülakat çok dostane ve hüzünlü olmuşdu. 
İmparatoriçe Eugetıie 1920 de 94 yaşında 

Madridde vefat etti. · 
HİJtlk. Y. ŞEHSUV AROOLU 

EV - «Batı Türkcesinde ·isim; içinde bir 
ailenin oturup yaşadığı yer, mesken, haiıe, beyt, 
dar» (Türk lugatı). 

Dilimizde bu isimle pek çok darbı mesel ve 
İstanbul ağzında deyimler vardır; günlük til
f et ve sohbetde yeri geldiğinde hemen hatırla
nır, kullanılır: 

Ev alma, komşu al 
Evdeki pazar çarşıya. uymaz 

Evi yapan kadın, yuvayı yapan dişi kuş 

Ev sahibinin bir evi, kir!cının bin evi 
Ev yıkanın evi olmaz 
Ev yapanın, evlenenin yardımcısı Allahdır. 
Evceğizim, evceğizim, sen bilirsin halceğizim .. 
Ev sahibi, mülk sahibi, nerde bunun ilk sahibi 
Gelin girmedik ev vardır, ölü çıkmadık yok. 
Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış 

Dünya anlamında «Mihnet Evi», bir eve 
daima gei'i~ gider mahrem kişi anlamında «Ev 
adamı», bütün aile halkı anlamında «Evce», iş 

bilir ve dolayısı ile aile saadetini sağlar kadın 
anlamında «Ev _Kadını», kızı kocaya verme ve 
oğula gelin alma anlamınd~ «Evlendirmek», yi 
o anlamda «Ev bark sahibi yapmak» ve «Ever
m€k» deyimleri vardır. 

EV,. AHŞAB EVLER - Cumhuriyet· dev• 
· rinin ilk yılfarına kadar· büyük camiler, med• 
reseler, hanlar, hamamlar, fırınlar ve. bazı 
mektebler · müstesna, İstanbul büyük bir ah
, şab şehirdi; fetihden bu yana yüz · yıllar- bo
. yunca cehennemi yangınlarda yanmış, ve . her_ 
ateş afetinden sonra yeniden ahşab evl~r ya
pılarak ihya edilmişdi. Zamanımızda_ eski ah
şab konaklar hemen hi<; kalmı:.ı,mış gibidir. Ah~ 
şab evler de o kadar azalmışdır ki, hepsi bir 
araya topi'ansa üç büyük mahalle doldurmaz. 
Ahşab yapıların yerlerini beton evler ve apar
tımanla:r almışdır (B.: Ahşab yapı, cild 1, say
fa 489). Müslüman Türkün, Türk ailelerinin 
geniş çoğunlukla apartımanda oturmaya baş
laması da, tesettürün, kadının · evi dışında ör-· 
Hinmesinin kalkmasından sonra, Cumhuriyet 
devrinde başlamışdır. Ondan önce İstanbulun 
apartımanları, fakir Musevi ailelerin · iskan et
tikleri, yine büyük ahşab yapı, «-yahudhane» 
denilen binalarla «Bekar Odaları» idi; onlar da 
n~nginler tarafından irad olarak yaptırılıirdı. 

İstanbula bekar uşağı olarak gelip de büyük 
şehirde evlenen, fakat müstakil bir ev döşeyip 
·dayama imkanından mahrum kimseler için ·de 
«Müteehhilin Odaları», yapılırdı; fakat sayıfa
rı çok az idi. Bekar Odaları da daima çarşı boy
larında, veya büyük şehri fırdolayı çevirmiş 
Bizansdan kalma surların dışında inşa edilir
di (B.: Bekar Hanları, Odalar1; cild 5, ·sayfa 
2406). , 

Ev, konak, yalı ve köşk, milli gütUbhane-. 
mi.zde «İshınbuhm eski ahşab Türk evi»nin bİr 



Ahşab evleri ile bir_ İstanbul 

(Resim: N. Kayalar) 

sokağı 
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kitabı yokdur. Güzel San'atlar Akademisinin 
mimarlık bölümünde Prof. Sedad Eldem gibi 
bir otoritenin himmeti ile bu yolda çok değer
li çalışmalar, etüdler yapılmışdıt, fakat bu 
ctüdler muhalled bir. eser halinde yayınlaıima
nuşdır. 

Ahşab yapılar için yukarıda söyledikleri
mizi, büyük şehrin etrafı için de tekrarfayabi
liriz; Rumeli yakasının Y edikuleden Yeşilköye 
kadar uzanan Marmara, yalısında, Ayvansa .. 
raydan Eyyriba kadar Haliç kıyısında, Boğaz
içinin her iki yakasında, Üsküdarda, Kadıkö
yünde, Haydarpaşadan Pendiğe kadar Anado
lu yakasında, Bulgurluda, pudulluda, İçeren
köyünde, Adalarda her gün bir ahşab ev veya 
köş~ yıkılmakda, yerlerine beton evler Ye apar
bmanlar yapılmakda, o ahşab binaların bağ~e
feri de yok olmakda, İstanbul gün günden ye
şilliğini de kaybetmekdedir. · Bu, hazin· manza
raya, Anadoludan sel gibi gelmekde olan köy- . 
lü muhaceretinin kurduğu «Gece Kondu» böl~ 
geler.ini de eklemek lazımdır (B.: Gece Kon-
du). . . 

Yakın geçmişinı İstanbul gaz~telerinde ki~ 
ra-lık v€ya satılık ev· ilanları, plan ve reshnl"e
rin yerini tutmasa da, eski ahşab İstanbulun 
evlerini tarif yönünden kıymetli vesikalardır; 
aşağıya «Ceridei Havadis» den 1276 (1859-
1860) yılına aid bir kaç örnek alıyoruz: 

Küçükpazarda Arabçeşmesi karşısında 

Kazancı Hacı Abdinin evi: 
4 oda, 2 sofa, 1 mutfak, 2ÔO zira' bağçe, 

1 tulumba. ve bitişiğinde 30 kuruş aylıkla kira
ya verilir iki dükkan. 

0 Kocamustafapaşada Canbaziye Mahalle
sinde Haseki Hasan Ağanın evi: Haremse 4 
oda, sofa, mutfak, kil~r, kömürrük, 300 arşın 
bağçe, selamlıkda 1 oda, sofa, kömürlük, ahır 
kuyu. 

0. Kıztaşında Mustafa bey Mahallesinde 
Yeşiltulumba yanında Hacı Hasan Efendinin 
evi: 

Haremd,e 9 oda, kiler, selamlıkda 3 oda, 1 
büyük mutfak, suyu tatlı 2 kuyu, ahır, araba 
yeri, 800 arşın· meyva ağaçlı bağçe. 

0 İshakpaşa Mahallesinde. Gülhanekapu
rnnda Mehmed Kelim Efendinin evi: 

Sela.ml"ıkda üst katda 2 oda, 1 sofa, alt 
katda 2 oda ve bir büyük uşak odası; harem
de üst katda 4 oda, 1 büyük sofa, 1 sandık 

odası, alt katda 2 oda, 1 hamam ve camekan 

odası, Kırkçeşme Suyu, 1 büyük mutfak, sar
nıç, sarnıç üzerinde 2 taş oda ve 3 ahşab oda, 
1 riıehtabiye, arka tarafında 8 hayvan alır ahır, 
s:ımanlık, 1 seyis odası, bir mikdar bağçe, 2 
kuyu. · 

0 Horhorda Muradpaşa Mahallesinde H1-
san Ağanın evi: 

Selaınlıkda 3 oda, haremde 10 . oda, kagir 
mutfak, 1 hamam, 2 hayvan alır ahır. 

0 Bağçekapusunda yağhane · Sirasıııda 
İmameci Ali Efen dinin evi: 

Haremde üst kı:ı.tda 1 büyük öda, 1 san
dık odası, büyük sofa; orta· katda 2 oda, 1 
büyük sofa; aşağıda 1 selamlık odası, mabe
yin kapusu; büyük sarnıç, 1 ahır, mutfak, tat
lı sulu tulumba, sed üz.erinde bir mikdar bağ
çe. 

0 Salkımsöğüdde Karakihüseyinağa Ma-
1ıallesinde Hazineihassa mektubcusu Semiha 
Beyin evi: . . . 

Üst katda 4 oda, 1 sofa, 1 cihann1:ima, 1 
hamam ve camekan; alt katda 4 od~, l:sandık 
odası, malta döşeli 1 taşlık, 1 kiler, 1 sarnıç, 
1 çamaşırlık, 800 arşın harem ·bağçesi; selam-

_ lıkda altlı üstlü 4 oda, 1 uşak koğuşu, tütün-. 
cü odası, 1 ayvaz odası, selamlıkdan kullanılır 
kagir mutfak, 1 genişce taşlık, 1000 arşın se
la:nılık bağçesi, 1 l'imonluk, 1 havuz, yarım ma
sura Kırkçeşme Suyu, ayrıca 1 mutfak ve aş
çı odası, 1 kiler, 1 odunluk kömürlük, 8 hay
van alır 1 ahır ve samanlık. 

0 Fatihde Deve Hanı yanında Feyziye 
Mektebi karşısındaki ev: 

Selamlıkd.a birisi kagir 7 oda,. 2 sofa, 1 
ayvaz odası, 1 mutfak, kuyu, .6 hayvan alır 

ahır, büyük taşlık, bir mikdar bağçe; haremde 
7 eda, 1 sandık odası, 1 hamam ve camekan, 
cihannüma, 1 büyük sofa, malta taşı döşeli 
ü:,şlık, 1 büyük mutfak, kuyu, 1 sarnıç, bir 
mikdar hağçe. . , 

0 Sultanselimde Debbağyunus Mahalle
sinde ev: 

Fevkaani sel'amlık odası, altında kahve 
ocağı, karşısında 1 uşak odası, altında ahır ve 
samanlık; haremde selamlık odasına muttasıl 
1 oda, üstünde 1 köşk, ittisalinde 1 oda, kes
me kayadan sarnıç, yanında 1 oda, 2 büyük 
sofa, malta döşeli harem ve selamlık taşlık

ları; denizi görür, 
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G> Topkapusunda Fatmasultan Mahalle
sinde ev: 

Haremde üst katda 4 oda, 1 divanhane, 1 
mabeyin odası, alt ka~a 4 oda, 1 mutfak, 1 
sarnıç, 2000 zira' meyva ağaçli bağçe; selam
fıkda üst katda 4 oda, alt katda 3 oda, 20.000 
zira' bağçe, enginarlık; su kuyuları, 3 havuz, 
köşk, 1 hamam, 15.000 zira'lık meyva ağaçlı 
aynca bir bağçe, havası gaayet latif olup dört 
tarafa nezareti vardır. 

G> Üsküdarda Açıktürbede Arif Ağanın 
evi: 

Selamlıkda 3, haremde 2 büyük, 2 küçük 
sofa, bina dışında mutfak, 2 kuyu, bağçe. 

(:) Üsküdar İskelesinde Mihrimah Camii 
civannda ev: 

Üst katda 2 odalı 1 sofa, orta katda 2 
oda, 1 sofa, alt katda 1 oda, 1 taşlık, tatlı su
lu kuyu, 100 arşından fazla bağçe. 

(:) Küçükçamlica Çeşmesi önünde Sarım
paşa mühürdarı Feyzi Efendinin evi: 

Tahtanı f evkaani 3 oda, 3 sofa, mutfak, 5 
beygir alır ahır; 15 dönüm bağda 12.000 kütük 

· çavuş, yapıncak, razakı ve kış üzümü denilen 
siyah keçimemesi, 3 sebze . ve karpuz tarrası; 
ayrıca vişne, kiraz, ayva, muşmula, incir, ar
mut, ceviz, dut, 1000 den fazla ağaç; birinde 
Libade ve Şekerkayası, diğerinde Demirci su
lan akar iki maslak, etrafı enginarlık, bağ or
tasında meşe altında a.ramgah nev'inden bir 
sed. 

Geniş saçakları, pencere kafesleri, cum
baları, eliböğründeler üzerinde sokak üstüne 
doğru çıkmış üst katları, tahtanın zamanla ka-

. rarması ile siyah cebheleri, veya tahta üzeri
ne · vurulan kırmızı aşı boyalan, sokak kapu
larında büyük ve ağır demir veya tunç kapu 
tokmakiarı, cebhelerinde saçak altına asılan 

« Ya Hafız» levhaları, dam üstünde tahtapaş
ları eski ahşab İstanbul evlerinin dış gör_ünüş
lerinin hususiyetleri idi. 

Çoğunda sokak kapusunda11 girilince, bü
yük veya küçük malta taşı döşeli bir taşlık, bu 
taşlıkda zemine gömülü bir su küpü, gece se
rilen ve sabah toplanıp kaldırılan yer döşekle
rinin konduğu yeril yüklükler, zamanla .· eski
dikce mutlaka gıcırdayan ahşab merdivenler, 
içine hırdavat eşya konulan merdivenalti. do
lablar, sandık odası, kiler:, ayak yolunun :'mut
laka genişliği ve rahatlığı, zemini taş döşeli bir 

gusülhane, odalarda üzerine şilte ve yastıkfar 
konulan yerl'i tahta sedirler, her zaman .kulla
nılmayan bazı eşyanın muhafaza edildiği bir 
veya iki göz kapaklı - kapalı çatı altlan da o 
eski İstanbul evlerinin iç_/yapısı hususiyetleri 
idi. 

İstanbulun eski ahşab evlerinin dış görü
nüşü ve havası üzerine aşağıdaki satırları 18T4 
de İstanbula gelmiş ünlü İtalyan yazarı Ed
mondo de Amicis'in (B.: Amicis, Edmondo de, 
cil'd 2, sayfa 782) «Constantinopoli» isimli ese
rinden alıyoruz: « ... küçük ahşab evler, renk 
renk boyanmış, birinci kat alt katın, ikinci kat 
birinci katın üstünden ileri doğru çıkmış; pen
cereler, şahnişinler sıkı bir· kafesle kapatıl

mış, sokaklara esrar ve yeisle dolll:. pir hal ve
riyor. Bazı yerlerinde bu sokaklar o kadar da
ralır ki, b~şınızın üstündeki karşılıklı iki evin 
üst kat çıkmtıfan birbiri ile temas edecek ka
dar yaklaşırlar, ve ins~, bütün gün bu evle
re kapanarak gök yüzünü ince bir şerid gibi 
gören Türk ayaklan altından geçer. Bütün ka
pular kapalıdır. .Alt kat pencerelerinin . hepsi 
demir parmakrıklıdır. İnsan kendini manastır
lardan mürekkep bir şehirde sanır. Bir kahka
ha işitirsiniz, başınızı kaldırır kaldırmaz, ka
feslerin arkasından parlayan bir çift göz kay
boluverir. Bazan karşılıklı iki evin pencerele
rinden konuşurlarken Üzerlerine varırsanız, 

ayak sesleriniz işidilir işidilmez sesler kesilir .. » 
( R. E. Koçu tercemesi, 1938) . 

Vaktiyle İskit Yayınevinin çıkardığı Re
simli Tarih Mecmuasında «Dünkü İstanbufda» 
başlığı altında imzasız bir ·seri yazı yayınian
mışdır, şu satırları da oradan alıyoruz: «İs
tanbulun orta halli aileleri_ çoğunlukla kenar 
mahallelerde ahşab evlerde otururdu; bu evle
rin yapısı içinde oturanfarın tevazu ve tevek-, . 

külünü gösterirdi. Bu evlerin güzel yüzlü ve 
boya!ılan nA.dirdi. Büyük çoğunluk, yağmur 
ve fırtına sağnaklanyla tokatlanmış, kızgın 

güneşlerde kavrularak abanozlaşmış bir tahta 
yığını manzarası, ve pek ihtiyarları da bir 
mantar topluluğu halini arzederdi. Kafesli pen
cereieri, içerisinin saadet veya fela.ketini · göz
lerden saklardı. Bu evlerin her · gün gıcır gıcır 
silinen tahtaları, kafeslerin ve perdelerin ışık
dan sakladıkları durgun hayaya hafif küflü bir 
rutubet kokusu katardı; ev içinde terlik (veya 
yalın ayak) sessiz dolaşılır, yüksek sesle ko-
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nuşulmaz; sokak dan duyulan sesler merdiven 
ve ka.pı gıcırt1ıanndan; hazan da et kıyan sa
tır tık tıklanndan ibaretti .. » 

Balıkhane Nazırı Ali Riza aey «Onüçün
cü Hicri Asırda İstanbul Hayatı» (Onsekizin
ci Yüzyıl sonları ile Ondokuzuncu yüzyıl) isim
li makaalelerinden birinde İstanbulun ahşab 
evli bir kenar mahallesini şöyle tasvir ediyor: 
« ... Yakın zamanlara kadar İstanbul evieri alı
şalı, çoğu boyasız, boyı:ı,lı olan büyük konak
lar da aşı boyası ile boyanmışdı. Evler birbi
rine bitişik ve basık, girintili çıkıntılı şeyler

di, ve içleri de kasvetliydi. Köhnelerinin için
de sansarlar yuva kurmuşdu .. A vlulan daima 
lo.ş, evlerden sokakfara çirkef sızardı. O kas
vetli, çarpık, çapraşık sokaklarda yarık yıkık 
duvarların dible.ri yaz ve· kış çöplük halinde 
idi ... ». 

Bir İstanbul kibarı. olan edip diplomat 
Hamdullah · Suphi Tanpöver ise o eski . ahşab 
evlerden orta halli veya hallice ail'e meskenle
ri olmuş binalar için şunlan yazıyor: « ... dış 
manzarası itiban ile eski ahşab evlerimiz bize 
isbat eder ki cedlerimiz sıhhat koruma· şartla
rını iyi biliyorlardı. Evlere güneşin bol bol gir
mesi için her katda üst üste iki pencere yapar
lardı. Al't sır~ kadınlann görünmemesi için 
kafesleı'le örtülür, fakat ikinci sıra pencerele
ri tamamen serbest bırakırlardı. Güneş bu ikin
ci üsf kat sıra pencerelerden girer, evin he~ 
tarafını aydınlatırdı. Evin ikinci katı birinci 
kat üstüne ileriye doğru bir çıkıntı teşkil eder. 
Günlerinin büyük kısmım evde kapalı geçiren 
kadınlar bu dışarlak katlann pencerelerinden 
etrafı kolayca seyredebilirdi. Saçaki'arı da 
yağmurlara karşı evi korumak . için göze hoş 
gelen şekilde geniş yapılırdı, ve saçak altlan 
güzel hendesi şekillerle tezyin edilirdi. . Bağçe
si olmayan evler gaayet nadirdi.. Evler ekseri
yetle kiremit renginde aşı boyası ile boyanır

dı; bağçel'erde havuzlar, çeşmeler görülürdü ... » 
(B.: Konak, Konak Yavrusu; Köşk, Kasır; Sa
ray). 

lunmasıdır ki kagir yapıda bu mümkün değil
dir. Pencerelerin adedini arttırabilmek için bir 
çok girintiı:er, çıkıntılar yaparlar. Pencerelerin 
kenarında sedirler vardır. Odaya giren kapu
nun iki yanında, geceleri odaya serilen yer dö-

- şeklerinin gündüz toplanıp konduğu yüklükler 
vardır. Odalarda iskemle, masa; ayna, avize 
gibi. şeyler bulunmaz. Geceleri odanın orta ye
rine şamdanlar konulur, mumla ışıklandırılır. 

Kibarca evlerde ziynet makaamında oda veya 
sofada bir kaç çai'ar saat görürsüııüz, birinin 
bile işlediğini görmek her zaman mümkün de
ğildir. Hiç bir evde yemek salonu yokdur. Ye
re bir alçak is~emle, üstüne de bakırdan veya 
tahtadan bir sini, sofra kurulur. Ayn ayn tab
lalarla getirilen yemekler, bu sofranın etrafı
na konmuş minderlere oturmuş kimseler tara
fından, yemeye oturur iken yıkadıkları ·elleri 
ile y€nü'ir; sadece sulu yemeklerde kaşık kul
lanırlar; kaşıklar da ya tahtadan yahut boy
nuzdan yapılmışdır. Ahşab Türk evlerine dı
şardan ha.kıldığı zaman, gayri müslim evlerın
den derhal ayrılırlar. Müslüman evleri ekseri
ya mavi, san, yeşil ve bilhassa kırmızı boya
lıdır, yahud hiç boyanmamışdır; gayri müslhn 
ev{eri de kül renginde boyalıdır .. » (Yeni Tas
viri Efkar Gazetesi) . 

Geçen asnn ortasında .Osmanlı İmparator
luğu hizmetinde bulunmuş . Alman Mareşali 

Moltke de hatıralarında şunlan · yazıyor: 
«... Ahşab evlerin yegane makbul tarafı za
rafeti, ve kagir binalarda mecburen bulunan 
rutubetten azade olmasıdır. Bir güzel tarafı 

da evin dörtte üçUnün pencereden . ib!re.t bu-

EV~. APARTIMANLAR - Zamanımızda 

nüfusu iki milyonu çok aşmış olan !stanbulda 
müstakil bir evde oturan ailelerin sayısı gün 
günden azalmaktadır; tek aile meskeni ev, ya · 
kenar mahallelerde aşağı tabaka meskeni; ve
ya, arkası bir türlü alınamayan Anadoludail 
İstanbula muhaceret selinin doğurduğu zaru
ret olarak, büsbütün şehir dışında, . bir gece 
içinde tapusuz bir erazide kondurulan kufübe 
azmanı Gece Kondular; ve nihayet, aşırı dere
cede zengin ailelerin meskenleri kaşanelerden 
ibaret kalmışdır. İstanbul halkının büyük kis
mı Apartırnanlarda oturmaktadır; hatta apar
tıtnan yapısı büyük şehrin etrafına da yayıl
mış, İstanbulun kadimden beri yazlık huzur, 
dinlenme semtlerini öylesine istila etmişdir ki 

çamilklar, büyük büyük bağçeler içinde eski 

ahşab evler ve k~klerden hemen hemen eser 

kalmamış, apartıman yapısı salgını hem o bi

naları, hem de bağçe ve korucuklannı kalmış, 

yeşilliğin kucakladığı o huzur semtleri, dazlak 

mahaller~. inkılab etmişdir. Zamanımızda· yaz-
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lığa gitmek, bir apartıman katından çıkıp, mu
,vakkaten başka bir apartıman katına. gitmek 
olmuşdur. 

Kendi mil'ki arsada ve eski ahşab bir bi
nanın yerinde apartıman yaptıran aileler de 
az<lır. İstanbulda apartıman inşaatı, çok ge~ 
nişlemiş bir ticaret, iş, geçim, servet yolu ol· 
muşdur; bu yolda sayılamayacak, isimleri tes
bit edilemeyecek kadar çok şirketler kurulmuş; 
hatta bütün bankalarımız, mevduat karşılığı 

dağıttıkları «İkramiye Apartıman Katlan»· ile 
1:u yoi.'a her yıl. milyonlar harcamaktadırlar. 

Bazı İstanbul gazeteleri de «kupon biriktirme» 
usulü ile okuyucularına apartıman katlan da· 
ğıtmaktadır~ Bazı sosyal teşekküller 'de, bede
li azalarından taksitle ahnan Yapı Kooperatif
leri kurmuşlardır. 

Zamanımızda ev sahibi olmak, bir apartı
n~an katına sahip olmakdır. 

Satııa,n katları ticaret metaı ·olarak yapı
lan apartımanların metanetleri nedir bilinemez.· 
İstanbul, dünyanın depremler bölgesi içinde bir 
şehlrdir; uzun ara ile de olsa İstanbul tarihi
ne «Küçük Kıyamet» ve «Büyük Hareketi Arz» 
isimleri ile geçmiş deprem afetleri vardır. Bir 
dehşetli depren:ı. İstanbulda, belki de cihan ta
ı'ihinin en büyük felaketrerinden birini doğura
bUir. (B.: Deprem, cild 8, sayfa 4466). · 

İstanbul apartımanları katlarına, katla· . 
rın da daire sayısına, dairelerin de oda adedi
ne göre ve yapıldığı semte göre boy boydur; 
avam ağzında «salon» salomance, hol» diye ta· 
ri~ edilen harcı alemlerinden kaloriferli, asan-. 
eöriii, daireleri parke döş~li, ve nihayet tele· 
vizyon antenli, yine avam ağzı ile «lüküs apar· 
tımanlara kadar varır. 

Aşağıdaki manzume Ali ÇamiQ Ağanın· 

dır:. 

Altında Kadillak araba Iüküs 
Eşleıü dostları .akraba Iüküs 

Sonradan gömie hep türedi zengin 
Giyim kuşam selam merhaba lüküs 

Dün ,Yalın ayakdı bugün ise gör 
Şapkanın tüyünden çoraba lüküs 

Bizde böyle oldu Avrupada da 

Bu kişilerde mi acaba lüküs 

Devir apartıman devridir ama 
Bir katcık düşmüyor sevaba · Iüküs 

«Kalolüferlidir» hem «asansürlü» 
Apartımanlarda en 'baba lüküs 

Hey Çamiç bankada üç beş pulun yar 
saııa da vursa ya bir caba lüküs 

Kılığı değişdir tüyünü bir düz 
Olur . mu çuffı:aylıİ. hiç aba Iüküs 

Gelsiıı şampanyalar İskoç viskisi 
Uyar mı rakıyla şaraba lüküs 

Televizyonu teypi unutma 
Tüu diksiıı zevku taraba lüküs 

İstanbulda ilk apartımahlar «Yahudham~» 
ve «Müteehhilin Odaları» denilen binalardır; 
XIX. Yüzyılda Galatada ve: ~yoğlunda gayri 
ınüslim azınlıkfarın oturdukları apartımanlar 
yapılmaya başlandı. XIX yüzyıl sonunda İkin
ci Abdülhamid devrinde İstanbul tarafında ya
pılan ilk apartıman Şehzadebaşında yan kagir 
hir· bina olan «Letafet. Apartımanı» dır B.: Le
tafet Apartınianı). Hk blok apartıman(ar da 
Meşr.utiyet devrinde büyük Aksaray Yangıİıın
dai1 sonra (B.: Aksar~y . Yangınları, cild 1, 
sayfa ·539) toplanan iane paralan ife yaptırıl
mış «Laleli Harikzadegan Apartımanları» dır 
(B.: Laleli Harikzadegan Apartımanları) ; bu 
dört· büyük bina Cumhuriyet devrinde Tayya
re Cemiyetine mal edilmiş, o, cemiyetden de 
Türk Hava Kurumuna· intikal .etmişdir :ki ha• 
len halk ağzında «Hava Kurumu Apartıman • 
ları» diye anılır. 

EV, EV BAŞINA . HAZİNE · YARDIMI 
TOPLANMASI VAK' ASI. - Hicri 1062 yılın-

. da Tarhuncu Ahmed Paşanın sadırazamfığı za
manında (Haziran 1652 - Mart 1653; B.: Ah
med Paşa, Tarhuncu) hazinenin ağır sıkıntısı 

karşısında imparatorluğun her tarafında her 

evden 1 - 2 kuruş arasında hazine yardımı adı 
ile · bir defaya mahsus olmak .üzere bir vergi 

alınmasına karar verildi; nasıl bir netice alı

nacağı öğrenilmek üzere de tatbikatına Üskü

dardan başlandı. Bütün Üsküdar ha,liç. ayak-
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landı; Galata, Eyyub ve nefsi İstanbul içinde 
halkın heyecanlanması üzerine bir ihtilal'den 
korkularak bu verginin toplanmasından vaz 
geçildi. 

Bibl.: Naima Ta.rihi, V. 

EV, BEKAR ODALARI - (B.: Bekar 
Hanları ve Odaları, cild 5, sayfa 2406). 

EV, EV BUirnANI - İstanbulda kiralık 
ev bulma kadimden beri çekile gelmiş bir sı

kıntıdır, ve buna «Ev Buhranı» denilmişdir; 

zamanımızda bu sıkıntı, müstakil ev konusun
dan çıkmış, kira.ilk bir apartıman katı bulma 
anlamına gelmekt~dir. 

Gerçi dilimizde ve dolayısı ile İstanbul ağ-

1, ...... - -•· 

zında «Ev sahibinin bir, kiracının bin evi» di
ye bir darbı mesel vardır, aşağı yu~arı: «Ki
racı fazla tazyike gelmez, kirasını verdikden 
sonra, çıkar, dilediği yerde ev bulup oturur» 
demekdir; bir hakikat ise de tatbiki kolay de
ğildir. 

Ev sahihlerinin çoğu çocuklu kiracı iste
mezler, bu gibi aileler için mesken bufma ay
rıca zor bir işdir. 

«Ev Buhranı>> mizah yazarlarına ve kari
katüristlere çok şirin yazılar yazdırmış, re
ı::-imler çizdirmişdir (B.: Kira, Kiracı). 

EV, EV KİRASI - (B.: Kira, Kiracı) 
EV, EV SA'I'MA. YASAĞI (Müslümanla-

rın Hıristiyanlara) - İstanbul ve havalisinde 
müslüınanların hıristiyanlara ev 
satması kadimden beri yasakdı. Bü
yük yangınlardan sonra yanan evle
rin arsalarının hıristiyan[ara satıl-

. rrpş olduğu öğrenildi; XVIII. yüzyıl 

başlarında ·bu konuda. yeni bir yasak 
fermanı çıkdı. Fermanın bugünkü di
le çevrilmiş sureti şudur: 

«Mimarbaşıya hüküm kl, . 

«İstanbulda ve havalisinde 
müslüınanların hıristiyanlara büyük 
veya küçük ev satması kadimden 
beri yasakdır. Yangınlardan sonra 
bazı evlerin arsalarının hıristiyan

lara satılmış olduğunu duyduk. Bu
yurdum ki bundan bôyi:e İstanbul 
ve Iıavalisinde müslümanıarın hıris- · 
tiyanlara büyük· ve küçük ev ve ar-

. sa satmaları yasakdır.· Dikkatle ta
kib edesin; gizli satılmış olanlar için 
de satılan evi veya arsayı · alandan 
istirdad ile · talihlisi müslümana ve
resin, satan da kim olursa olsun onu. 
da sadırazama bii'dirE::sin; -3 cema.zi
yelebvel 1142 (M. 24 Kasım 1729)» 

Bu yasak Ta.nzimat'a kadar de
vanı etmişdir. 

- Güle, güle otur komşu, kaça çıktı asma kat~ 

Bibl.: Ahmed Refik, Oni.kinci Hicri 

·Asırda İstanbul Hayatı. 

Ev buhranı karikatürde 
(Akbaba Mecmuasından) 

EV,, GECEKONDULAR - (B.; 

Gecekondular) . 
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EV, MÜTEEHHİLİN ODALARI - İs
tanbulda müslüman ailelerin iskan ettiği ilk 
ahgab apartıman!ardır; kaç büyük bina idi. ve 
ıstanbulun nerelerinde idi tesbit edemedik. Kü
çük esnafda!J, amele, işçi takımından olup da 
evli bulunan ve müstakil bir ev kiralayıp ba
rınma imkanından mahrum . olan kimselerin 
oda oda iskan ettikleri binalara verilmiş isim
dir. Bu odalarda oturanların, bekar odaları gi
bi bir inzibati ve idari nizama tabi oldukları 

muhakkakdır. Eski toplum hayatı bakımından 
üzerinde araştırmalar yapı!ması gereken bir 
konudur. 

İstanbula kötü maksadlarla gelmiş ka
ranlık kişiler, mesela ihtilalciler, anarşistler, 

casuslar da pansiyonları oteılere tercih eder
krdi; mesela İkinci Sultan Hamide karşı Yıl
dız Suikasdini hazırlamış ermeni anarşistler · o 
kabildendir (B.: Yıldız Suikasdi). 

Pansiyonlarda ahlak zabıtası baskınları, 
siyasi yönden zabıta araştırmalan, cinayetler 
clmuşdur (B.: Derviş Sokağı Cinayeti, cild 8, 
sayfa 4512). 

Geçen asrın ikinci yarısı ile asrımız b@,şın
da yaşamiş kaJender halk şairi Üsküdarlı ~şık 

· Razi Galata üstünde Kuledibinde · bir • luı.Iyan 
EV, PANSiYONLAR _ İçinde uzunca bir ·. madamın pansiyonunu şöyle anlatıyÖr: -· ., . 

müddet oturmak üzere oda oda ve döşeli ola- · 
rak kiraya verilen evler; ·rstanbulda ilk pan- , 
siyon1'ar XVI. yüzyılda Galatada açılmış, işle

tenler Galata f:renk ve rumları, kiracıları da 
istisnasız Avrupalı seyyahlar ve tüccarlar ol- · 
muşdur. " •. 

Yüksekkaldırımdan çıkdık yukan 
Kuled.füindedir çöp çatan karı . 

Refikim şıkırdım: tstavrodur ki 
Mühm.el şahların o canlar yaku• 

Geçen asır sonlarında Galata ve Beyoğlun
da pansiyonculuk hayli ·gelişmiş; bilhassa ti
yatro ve gazinolarda bir mevsim veya daha 
uzun süre çalışmak için Avrupalı san'atkarl'ar,. · 
aktörler, aktrisler, şantör ve şantözler, dan
sör ve dansözler, canbazlar, hokkabazlar pan
siyonu otellere tercih etmişlerdir. 

Adamı çileden çıkaranların 
Türlü· işve cilve naz1a. ·. bakan 

Pansiyoncu m.ahiıİI Madam · Maringo 
Öç odayla düzmüş irad. akan . 

Urum dilberam kalopediler 
Kapatan kannın çok.dur çıkan Pansiyon işletenlerin çoğunluğu Beyoğlu 

ve Galata frenklerinin, onlardan da bilhassa 
kadınların elinde idi, çoğu da kocası İstanbul- · 
da ölmüş dul Fransız, İtalyaiı, Polönyaİı, Avus
turyalı kadınlardı. Bir kısmı •. da gönlü taze 
kalmış, pansiyon uşağı adı altında oynaş bes
feyen edebli yosrİıafardandı. O gibiler kiracı
laı-ının misafirleri ile de pek meşgul olfuazlar, 
işi rezalete dökmemek şarti ile muhabbetli bu
luşmalara göz yumarlardı. 

· Pansiyoncuların hiç birisi evin asıl sahi~ 
bi değildi; evin sahibinden evin tümünü kira
lar, her odasını yarı yatak odası, yarı_ sal'on 
olarak döşer, yah_ııd iki odalık bir daire yapar, 
ve ayn ayrı kiraya verirdi;· kira ücretleri de 
. en az üç aylık peşin olaralt alınırdı. 

Pansiyon kisvesi altında · Randevu Evleri 
de vardır. Hatta. bazı pansiyoncular, kiracıla-: 
rı fahişe güruhundan seçilerek adeta umum
hane işletirlerdi; bu gibilerin bir kısmı da kö
tü rum gencleri kiracılarla sapık münasebetle
re açılmış · evlerdi. 

Doğru söz budur ki · botelden · emin 
Tertemiz yokdur hiç akar kokan 

«EVANGELİKİ» ~ XIX .. yiizyıl ·ba,şuıda 
İstanbul rumlarının, bu arada Fenerli· rum ki
barlarının hayatı üzerine Reşad Ekreni Koçu'-

. nun ·bu isimle yazdığı bir aşk hikayesinin.' ve 
o hikayenin kahramanı bi:r rum kızının ,dı; 
muharrir tam yetkili kalemi· ile ·o devrin gün
lük hayat sahnelerini, simalarını titiz dikkatle 
v.e kendine has._ üslub ile tesl;iit · etmiş, edebi
yatımızda :ı;omanlaştırılmış tarihin en güzel 
örneklerinden bırini de bu uzun hikayesin.de 
vcrmişdir. «Evangeliki», . Cumhuriyet Gazete
Einde tefrika, edilmiş ve sonra yazarın «Çinge
ne Sultan» isimli kitabının bir parçasını teşkil 
etmişdir. · 

R.E. Koçuya bu çok güzel hikayesini yaz
dıran vak'a 16 nisan 1818 'perşenbe gecesi Ta
rabyada İpsilantiler Yalısı yangını faciasıdır. 
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Evangeliki'nin yanında bu küçük güzel fahi
şenin aşıkı büyük bir ressam ve komitacı pa~ 
pas Zafiri Aleksandri de pek ustaca işlenmiş 
bir tipdir. Üstadın bu hikayesini büyük san'at
kar Sabiha Bozcalı Hanımefendi resinüendir
mişdir. 

Evangeliki kiUse kapusunda bulunmuş bir 
çocukdu. Fenerli kibar bir ailenin yanında bü
yütülür, gaayetle hoppa meşreb fakat harika 
gtizellikde bir genç kız olur. · Fenerdeki kÔnak" 

da odasına aldığı genç bfr uşakla yakalanır, 
kızla evlenme zorunda kalan uşak Evangeliki'
yi Gaıatada kötü kadınların oturduğu bir so
kakda bir eve götürür, az sonra da izini kay
bederek kaçar. Evangeliki, erkeğini Galata kal
dırımlarında arayan bir fahişe olur, ve buldu
ğu erkek komitacı papaz , Zafiri Aleksandri 
genç kadına çılgın gibi aşık olur. Aynı zaman
da büyük ressani olan Z. Aleksandrinin Gala
tada Hayvan Hanında bir odası vardır, bu oda 

da rum ihtilal · komi
t-asının işleri ile meş
gul olur, kendi~i Ta
rabyada· çocuklarının 
nocalığım yapdığı İp 
silantilerin meşhur 

büyük ahşab yalısın
da oturmaktadır. Fa 
hişesini Epirden gel
miş kız kardeşi diye 
yalıya götl'irür. Be
kar ve güzel bir genç 
olan Kosti İpsilanti 
ile Evaııgel'iki ara
sında bir aşk başlar. 
Kız hakiki hüviyeti" 
ni gizlemez, buna rağ 
men İpailantiler tara
fından kabul edilir. 
Zafiri bir cinnet dar
besi altinda bir gece 
meşhur yalıyı tutuş

durarak kaçar. E-
vangeliki ve Kosti 

.ile birlikte on beş ki
şi yanarak ölür. Yan 

gından on beş gün 

sonra da Havyar Ha-

·. " nındaki odasında 

\ kendisini asarak in

tihar etı,niş ,oian Za

firinin cesedi bul~

nur, Zafiri, kendi fır

çasından çıkmış yağ:. 

lı boya bir tabl'onun 

karşısında sallanmak 

tadır: Tablo alevler 

«Cin Kızı» 

(Resim: Sabiha Bozcalı) 

arasında çıplak ayak 

ları ile rakseden gü"' 
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zel bir kızın, Evangeliki'nin resmidir. Babıali
de Tomruk dairesine kaldırılan tabloya «Çin 
Kızı» adı verilir; sekiz sene sonra, 1826 Babı
ali yangınında da o tablo yanar. 

Bürhaneddin OLKER 

EVANGELİSTRA RUM ORTODOKS Kİ
LİSESİ - Ern.irgandadır, medhar kapusu Fı
rın sokağındadır. 1834 de inşa edilmiş, zaman
la harap olmuş, 1925 de Rum cemaatinin iane 
parası ile tecdiden tamir ve ihya edilmişti. Teb
dil Sokağı üzerindeki kapusunun üstünde altı 
metre i:rtifaında ahşab bir çan kulesi vardır. 

194 7 de yine bakımsız bir halde idi. İçinde kay
de değer bir hususiyeti tesbit edilemedi. 

O;;man TOLGA 

EVANGELİSTRA. RUM ORTODOKS Kİ
LİSESİ - Kasımpaşada; vapur iskelesinden 
on beş dakikalık bir yol olan Yenişehır cadde
si üzerinde Hacıelbey sokağındadır. Demir par
maklıklı. bir- avlu içinde, medhal' kapusuna mer
mer merdivenlerle çıkılan kilisenin içi de mer
mer döşeli, despot ve vaiz kürsüsü mermer bir 
kubbe ile örtülmüştür. Müteaddit ikonlar ve a
vizelerle tezyin edilmiştir. Bina dışarıdan da 
dört köşesinde yirmi beşer metre irtifaında 

dört kagir çan kulı::siyle bezenmiştir. Ayazma
sı vardır, mermer merdivenlerle inen ayazma
nın da zemini ve duvarl'arı mermerdir .. Kilise 
ve ayazma, civar Rumlarının ianesiyle 1894 de 
yapılmıştır. İsim günü 25 marttır .. 

. Osman TOLGA 

EVCİMEND SOKAÖI ,-- 1934 Belediye 
f'o~hir Rehberine göre Fatih kazasının Kara

_iümrük nahiyesinin Keçeci Karabaş Mahallesi 
yollaıından, Güldede Sokağı ile Melekhoca Cad
desi · arasında bir dirSekli bir aralık sokakdır 
(1934 B.Ş.R. pafta 7/87). Yerine gidilip bu 
satırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit edi
lemedi (haziran 1969) 

EVCİN SOKAGI - Kumkapuda Muhsine 
hatun Mahall'esi yollarından, 1934 Belediye 
Şehir Rehberinde gösterilmemişdir, bu rehbe- · 
rin mezkur mahalleyi göster.en haritasında 
(pafta 3/28) Şalcı Çıkmazı adı ile gösterilen 
yolun yerindedir ve bir ·çıkmaz olmayıp Tür
keli Caddesi ile Batumlu Sokağı arasında uza
nır tek dirsekli bir sokakdır. Cadde tarafında-, 

ki başından gelindiğine göre bir araba geçe
cek genişlikde, kabata~ döşeli bir yolclur; iki
şer üçer katlı kagir evl'er arasından geçer, ka
pu numaralan 3 - 27 ve 2 - 28 dir (aralık 1966). 

Hakkı GÖKTÜRK 

EV DANASI - İstanbul ağzı eski bir de
yim_; pek küçük yaşda alınmış, evlad gibi se
vilmiş, haremde büyütülmüş, _şımartılmış, bı

yıklan terledi~den sonra haremden selamlığa 
çıkarılmış, fakat kendisini bir hizmetkar ola
rak göremeyen, başına buyruk hareket eden, 
hiç bir işe yaramasa da kovulamayan,. satıra
mayan genç U§aklara ve köfelere denilir. Aşa-: 
ğıdaki satırları 1290 (M. 1873) de yayınlan-

. mış «Vasfi Bey ile .Mukaddes Hanımın Sergü
zeşti» hikayesinden alıyoruz: «... bizim Hüs
rev o zaman yirmi dört, yirmi beş yaşlarında 
idi; elinde okuyup yazması da . vara_., peder bu
nu aldığında pek küçükmüş, haylice okutup 
yazdırmış,· terbiyesi içiıi de aşın ihtimam et
miş, gereği gibi yet~ştirmiş ama sonra buna bir 
haylazlık arız olmuşdu. Bazı akşamlar gecikir, 
çakıp geldiği de olurdu.· Konakda ,.kimseye 
ehemmiyet vermez, pek olsa ~iraz efen diden 
yılardı, o da tek kovmasın diye. Efendi Hüs
revin halinden hoşnud değifdi, fakat ·artık ev 
danası olmuşdu, ne dövülür, ne kovulur ... » 
(Müsameretna.me). 

EVDOKSİYA - 1899 da Beyoğlunda Çi
çekci Sokağında umumhineci bir rum kansı; 
gene bir kayıkcı olan Manol adındaki maşuku
na bütün parasmı yedirmiş, kendisini . yolduk
tan sonra dirseğini çeviren ve İzmaro ismin
de bir kızJa sevişmeye başlayan çapkın oğlanı 
bir ağustos gecesi aralarında çıkan kavgada 
kıskançlıkla bıçaklıyarak . öldürrnüşdür. Bu 
vak'ayı cinayet gecesi aynı umumhanede bu
lunan halk şairi Merdivenköyl'ü Tevfik Efendi __ 
manzum olarak şöyle tesbit etmişdir: 

Kayıkcı Manol gencin irisi 
Gören dir bu şehbaz deniz perisi 

Lefkenin bıçkını müribik dilber 
Çıkacak elbet 1d seven birisi 

Hele soyunsun da uryan gör onu 
Has tomba.kdır dövme bakır derisi . 
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Deli Evdoksiya aşık Manola 
Çi'çekç~ meşhur yosma eskisi 

Oğlan yalın ayak tırıl kopukdur 
Kartkannın küp küp altın oskisi 

Giydirip kuşatır palikaryayı 

Şapka da· kondurup attırır fesi 

Kayıkcı oğlam görenler sanır 
Reji kalenıbıin bir efendisi " 

Tiyatro balo g;ı.zinolarda 

Gezerler her gece daim ikisi 

Lakin Manol sever İzınaro kızı 
Sermayelerin o dilber körpesi 

Verilir merchnek aşı fırına 
İkiiıi de kumaz gaayetle sbısi 

Mamacı.tın çil çil altunlarını 
İzmaroya taşır Manol nakesi 

Değirmenin suyu tükenir bir gün 
Dirseği_ çevirir Manolakisi 

O dünkü pırpm kopuk oğlanın 
büşer yüzündeki iş~ maşlresİ: 

Soyarken bir şeb kayıkcısmı 

; Çeriğı .hüsnünün o pervanesi 

Dir ki «Benim gibi nevcivan oğlan 

Yüzüne güldüınse altının sesi 

Para suyu çekdi bırak yakamı 

Tize nlgir ister göniU .kafesi 

İzmarodur gayri benim o~şım 

Kızların içinde o dürdinesi» 

Mama katı o an aklın oynatır 

Hakaaret edince o mehpiresi 

Saldırır kapınca bir koca bıçak 

Vurur Manolunu kalbde yiresi 

Çiçekcide idim gözümle gördüm 

Şimdi türlü türlü bak teranesi 

Yatardı nim uryan bir do~ gömlekce 
Kan revan içinde güher piresi 

Binüçyüzonyedi onbeş atustos 
Saat on sulan pazarertesi 

Ben de onbeşinde düşiirdüın tarih 
«Manol Oğlana ah kıydı kahbesi» 

1332 • 15 = 1317 1899 

T,ıırih mücevher ve 15 ile tamiyelidir. 
Vasıf HİÇ 

EVHAD (Hacı) - Yeniçeri kasab ustala
rından, Yedikulede Hacıevhad Camii ile yanın
da aynı ismi taşıyan bir Sünbüli tekkesinin ve 
bir küçük hamamın banisi, camiinin yapı ta
rihi hicri 983 (miladi 1575 - 1576) olup kabri 
de mihrab .cluvarı önündeki m,ezarlıkdadır; hay;. 
re.tının Yedikulede olduğuna göre kendisinin 
de Yedikule Salhaneleri kasabl'arından olduğu 
anlaş~lıyor; hayatı hakkında başka ka.yde rast
lanmadı (B.: Hacıevhad Camii; Hacıevhad 

·Tekkesi; Hacıevhad Hamamı). 

EVHAD BEY. - Geçen asır sonları ile 
asrımız başında yaşamiş bir meczuh; Bayazıd
da Soğanağada Şurayıdevlet katiblerinden 
olan babasından kalmış bir evde otururdu; 
kendisi hacir altında,. vasi tayin edilmiş emek
dar bir uşak ile karısı tarafından korunur, ba:. 
kılırdı, yine babasından kalma bir ka,ç dükka

nın iradını da onlar top!'a.rdı. 

Babasının tek evladı ve 14 yaşında bir ço
cuk iken bir yaz gecesi açık pencereden· yattı
ğı odaya giren eli bıçaklı bir haytanın karşı
sında ve şeni tecavüzü altında tecennün ettiği 
rivayet edilirdi. 1900 de 40 - 45 yaşlarında ka
ra sakallı güzel bir adamdı; yaz ve . kış yalın 
ayak, yahud çıplak ayaklarında takunya, sır

tında göğsü açık bir mintan, bir pantalon ya
hud iç donu ile, ve başında kalıpsız, püskülsüz 
bir fesle doi'aşır, hemen :hiç durmadan gaayet 
hızlı yürürdü, durduğu zaman da hiç kıpırda
madan taş gibi dururdu. Kimse ile konuşmaz
dı, «Merhaba Evhad Bey! .. », «Böyle nereye 

, Ev had Bey? .. » gibi sözlerle aşinalık edenlere 
cevap vermezdi; gaayet nadir olarak kendisi: 



«Kürd Mustafa geliyor mu? .. » diye sorar, ve 
cevab almadan bir ok gibi fırlayarak .ardına 
bakmadan -yürürdü; sorduğu Kürd Mustafa
nın cinnetine sebep olan hayta olması muhte
meldir. 

Bir gi.in Bayazıd Meydanında kavga eden 
iki arabacıdan birinin bıçak çekdiğini görmüş 
ve orada kalb sektesinden ölmüşdü; ölümü 
1903 - 1904 irasında oi'acakdır. Bayazıd Cami
inden kaldırılan cenazesinde belki bin kişiden 
fazla bir cemaat bulunmuşdu. 

Münir Süleyman ÇAPANOC.LU 

EVİRGEN (Ahınecl Refik) - Saat yapıcı 
usta ve usta bir saat tamircisi; Bayazıd Mey
danında eski Harbiye Nezaretinin, zamanımız
da İstanbul Üniversitesi merkez binasının abi
devi kapusundaki büyük saatleri yapmış olan• 
meşhur saat. ustası Mustafa Şem'i Efendinin 
yetiştirmesi;· (1905 de Üsküdarda Sultante
pesinde doğdu; Tevfik Efendi adında bir kun

duracının oğludur, annesinin adı Nesime İk
baldir; semtinin mahalle mektebinde okudu, 
üsküdarda Cem Sultan Rüşdiyesinde talebe 

iken tahsili terkederek Mustafa Ş,em'i Usta

nın yanına çırak olarak girdi v~ işini severek 

yıli:arca . bu sanatkarın Çenberlitaşdaki atölye

sinde çalışdı. Ustasının ölümünden sonra ken

di atölyesini açarak iş hayatına atıldı. Üskü

darlı Kerim Hoca adında bir zatın kızı Esma 

Ahmed _Refik Evirgen 
(Resim: S. Bozcalı) 

'.EVLADLIK 

Hanımla evlendi, üç oğlu bir kızı oldu; Eminö
nünde Şabcı Hanındaki saat tamiri atölyesi 
kendi: yetiştirmesi büyük oğlu Tevfik Evirgene 
devretti, bu satırların yazıldığı sırada kendisi 
Eminönünde Arpacılar Caddesinde Omega ma
ğazasında kendi hesabına tamirci tezgahında 
çahşıyordu; ve ömrü boyunca ayrılmadığı Üs
küdarda Doğancılarda oturuyordu. 

Hoş sohbet, hatır gönüi' sayar bir meclis 
adamıdır; içkiye iltifat eder, dostlukda sada
kat, vefa bilir, amatör usta bir balıkcı, saatci
lik san'atında da eşi bulunmaz merdi meydan 
ustadır. 

EVKAFI · -İSLAM1YE MÜZESİ - (B. : 
Türk İslam Eserleri Müzesi). 

,. 

EVKAF SOKAĞI - Eminönü İlçesinin 
Alemd.at nahiyesinin Eminsinan Mahallesi yol
larından; Emiri.sfoan Hamamı Sokağı ile Ye
niçeriler Caddesi arasında uzanır; Gedikpaşa 

Camii Sokağı ,ile dört yol ağzı yaparak kesişir
( 1934 Befediye,-Şehir Rehberi pafta 2/20). Ye
niçeriler c-addesi tnrafından gelindiğine göre 
bir araba geçecek genişlikde, önce paket taşı, 
dalıa sonrakabataş döşeli, iki kenarı yaya kal
dırımlı, ,meyilli bir yol olup 2 - 4 katlı ev ve 
apartımanlar arasından geçer. 1 otel (Otel 
Sun), 1 mühenı;lis aletleri mağazaşı ve tamir
cisi, 1 kereste mağazası, 1 fotografcı yardır; 

Çenberlitaş Kız Orta Okulu bu sokaktadır; ka
pu numaral'arı 1 - 17 ve 2 - 20 dir (aralık 1966). 

. Hakkı GOKTORK 

EVLADLIK - «Kendi sulbinden olmayan 
bir çocuğu evlad edinmek» (Türk Lugatı). 

1'oplum hayatımızda çok önemli bir meseledir; 
Aşağıdaki satırları R.E. Koçu'nun Het'gün Ga
zetesinde bir sohbet yazısıdıt': 

. «Kimsesiz garib bir çocuğu evlad edinmek 
muhakkak ki bir fazilettir. Onu mihnetten, me
şakkatten, sefaletten, . türlü kötü yollara. sap
maktan, bir takım uygunsuz insanların bicize
si olmaktan kurtarmak, kul gözünde de, Allah 
indinde de makbur bir harekettir. Bir kısmı 

hayatta bazılan rahmetli rahmana kavuşmuş, 
bu faziletli. insanlardan sekiz on kişi tanırım. 

Yalınayak, yarı çıplak sokaklara düşmüş, ya
lın kat analar ve babalar tarafından ihmal edi
lerek ne yapacaklarını şaşırmış, cap.i ruhlu 
üvey anaların pençesinde inim inim inleyen oğ-
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lan ve kız nice yavrucukları bağırlarına :bas
mışlar, onları refah içinde büyütmüşler, isti
dadı olanları okutmuşlar, çeyiz, sermaye, iş, 

meslek temin etmişler; başlarına birer aile yu
vası çatmışlardır. 

«Fakat bu faziletli simaların yanında, fa
ziletli yüzlerinde maske gibi taşıyanl'ar vardır, 
ve hem bunlar pek çoktur .. Evladlık, evlad edin
me işi öylesine suiistimal edilmektedir ki sa
dec.e gözlerimin gördüğü bin. bir misali bir ka
lem çırpısında anlatabilirim. Kimsesiz, destek
siz garib bir çocuğun körpe vücudunun enerji
sinden bir evin günlük hayat çarkında kıyası
ya istifade edilmekte, çıplak ayakfanna giydi
rilen küçük bey veya küçük hanım _eskisi pa
buçlar, sırtına geçirilen bir adi mintan ve pa.n
talon veya bir basma entari, evin en kötü yeri
ne serilmiş pide gibi bir döşek ve önüne konu
lan sofra artığı ile o biçarelerin posası çıkarıl
maktadır. Üstelik amirane eda, haşin hitap, 
az.ar -ve dayak da varclır .. Evlad edinme işi, .ba
yağı bir böbürlenme ile . «üstüne başına, boğa
zına bakıyoruz» denilerek yıllarca parasız puı:. 
suz uşak veya hizmetçi, hatta daha yerinde ,bir 
tabirle .köle ve cariye kullanmak olmuştur. 

«Oğlan on altİ, on yedi yaşında vücud 
enerJısının kıymetini idrak eder, önüne, bu 
enerjiye bedeli kar,şılığı muhtaç olan biri çıkar, 
ve kendisine para denilen sihirli şeyi gösterir, 
gaflet uykusundan silkinip ya bir başka kapı
da aylıkl'ı uşak olur, yahut· bir dükkana veya 
bir imalathaneye çırak olarak girer. Evladlık 

kızlar da bu idrak çağında ekseriya kocaya ka
çarlar. 

«Ya şu kadar senelik emekleri? Haklan?. 
Yıllar boyunca küçücük ayaklariyle koştuk

lan ve küçücük elleriyle. yaptıkları?! . Hepsi 
yanmıştır efendim. 

«Fazilet oyunu oynamasa da evladlık ye
rine apaçık uşak oğlancık veya hizmetkar kız
cağız denilse, karşılığında gündelik veya · aylık 
bir para vardır!... , 

«Köyümüzün yazlık sineması bu ay sonu 
kapanacak zannederim. Geceleri artık pardesü
süz çıkılmıyor. Ahbaplardan falan bey karısı
nı kızını ve evladliklan Cevriyeyi almış, · sine:. 
·maya gelmiş... Gelinlik • çağındaki Cevri yenin 
sırtında bir entari var, hava ayaz, eHeri çap
rastlama koltuklarının altında~ üşüdüğü •belli ... 

- Yahu ... .Şu kızın sırtına ... 

Diyecek oldum, bayan, azametli bir eda ile, 
kabardı: 

. - Kızımın parasını bankaya yatırıyoruz 

amcası!.... dedi. 
- Cevriye, kaç bin liran var bankada? ... 

diye sordum. Yüzü kıpkırmızı oldu ve: 
.. - Yüz elii lira!... diye fısıldadı. 

«O zaman anladım: Cevriyeye ev çıka

cak!... Apartman katı çıkacak!... Kim demiş
tir ki, Cevriye yüz elli lira karşılığı tam on yıl 
tepe tepe koşulmuştur diye?!. .. 

«Adını bilmem, yedi - sekiz yıldaanberi se
lamlaşırız. Herkes gibi benim için de sadece 
«Hacıbey» dir. Zannederim Erenköyünde ya
hud Bostancıda oturur ve zannederim Manav
gatlıdır. Hemşehrisi bir de evladlığı vardır; gü
zel, zeki bir oğlan, on beş yaşlarında kadar ... 
Çocuğun bir· elinde Hacı beyin çantası ve erzak 
dolu bir file, öbür elinde de yine ağzına kadar 
dolmuş koca bir sepet ... Yükü en azdan otuz 
kilo ... 

- Bir hammala verseydiniz ... dedim. 
- Taşır ö ... dedi. 
«Çorapsız ayaklarındaki kunduralar belli 

ki Hacının eskileri .... Hem büyük, hem de ta
banı kalkmış, yükü kollarını ve o.muzlarını sız
labrken sağ ayağını da endezleyerek kull'anı

yor, yoksa tök~zip düşecek ... Sözde babaiıga 

gösterdim: 
- Kundura dayanmıyor... dedi. .. 
- Futbol mu oynuyor? ... 

, - Bir de o eksikti! ... 

-_ Ayaklan kundurayı çatır çatır yi
yor!. .. 

Vücudu, köylü yapısı, sıhhatli amma güzel 
yüzünde bir solukluk var, belli ki yorgun ve 
gıdasız ... 

- Aferin o ayaklara... dedim. Ağzının 

yapamadığını yapıyor galiba! ... 
«Bu davayı kökünden halletmek için, ma

sum yavrucaki'arıı:i hizmet ve emek haklarını 
korumak için bir kari.un lazımdır.» 

" (Her Gün, 1956). 
Evla.dlık · meselesi, bilhassa büyükşehir 1s

tanbulun liıeseleler.indendir. Nisbet yüzde bir
dir, 99· çocuk sureta evla.d edinilir, halleri yu
karda anlatılmışdır, l' çocıık da mahkeme ka
rarı ile işin nezaketine layık asaletle tebenni 
edirir; ve. onlar öz evla.dlardan da üstün şefkat
le bağra basılır. 
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:EVLADLIK SOKAGI - 1934 Belediye Şe
:hir 'Rehberine göre Fatih Kazasının Kara.güm
ırük Nahiyesinin Kaariye Atikalipaşa Mahalle
:si yollarından; Kalfaef endi Sokağı ile Avare 
;sokağı arasındadır (1934 B.Ş.R. pafta 7 /109) 
:Kalfaefendi Sokağı tarafından gelindiğine göre 
meyilli, dar ve bozuk bir aralık sokakdır, üze
rinde iki katlı kagir bir ev ile üç gece kondu 
vardır (aralık 1966). 

Hakla GÖKTORK 

EVLEK SOKA.Ol - Bakırköyünde Osm.e.
niye Mahallesi yollarından; Cemiyet Sokağı ile 
Osmaniye Camii Sokağı arasında aralık sokak
dır (1934 B.Ş.R. pafta 12). Bir araba geçecek 
geni.şlikde ve asfalt döşelidir, üzerinde biri iki 
katlı ve dördü tek katlı beş kagir ev ve bir ar
sa vardır. (Ekim 1968). 

Hakkı GÖKTORK 

EVLENME DOGtl'NLERt - Memleketi
mizde ve bilhassa tstanbulda evlenme düğün
leri, uzak ve hatta yakın geçmişe nazaran, çok 
değişmişdir. Şer'i nikahın yerine medeni nika
hın kaaim olması, müslüınan Türk kızının örtü 
altından çıkması, müstakil çatı aile meskenle
rinin yerlerini apartıman clairelerine terketme
si, günlük türlü ictima ive iktisadi değişiklik
ler evlenme düğünlerinde pek çok örf ve• adetin 
terk edilmesine sebeb olmuşdur. 

Artık zengin ve orta tabakadan ailelerin 
evlenme düğünleri büyük lüks otellerin şata
fatlı salonlan ile sureti mahsusade. kurulmuş 
düğün salonlannda yapılmaktadır. Konaklar-

. da, köşklerde, evlerde davetli ağırlama, ziya
fet sofralarının takımlarını tedarik etme ve ye
mekler için mutfak külfeti ailelerin üstünden 
atılmış, düğün, bir müesseseye hare ödemeden 

. _ ibaret kahru,şdır. Zamanımızda ev düğünleri İs
tanbul civarındaki köyler ile İstanbul içinde çok 
dar gelirli ailelerin muhitinde kalrnışdır (B.: 
Görücü; Nişan; Nikah; Kına Gecesi; Paça Gü
nü; Yüz Yazması; Koltuk; Gelin Hamamı; Gü
vey Hamamı; Güvey Kapama; Gelin Alayı) 

EVLENME DtiGtrNLERt, ESKİ nnGON
LER - Eğer meşhur bir düğün ise daha ol
madan haftalarca evvel velvelesi afaaln tutar
dı. Mağazalar kolaçan edilmeğe başlanır, va
purda, şimendüferde etrafa kulak kabartılır; 

. Kadıköyündeki, Kum.kapıdaki gündelikci küçük 
terzilerle istişare edilir, büyük Beyoğlu terzile
rinin ağızlan aranır; nihayet düğünde giyile
cek esvab için ölçü verilirdi. Düğün hediyesi 
olarak bermutad altın yaldızlı zarf fincan ya
hut çatal bıçak takımı alındıktan ve hala ha
mının kızına da kira ile bir gerdanlık kaldır
dı,ktan sonra anadan emilen süt burnundan gel
miş bir halde yorgun, bitap konağa avdet edi

lirdi. 

Artık bir sandık odası yokdur; dolayısı ile «O zaman manikür, kuaförcüye gitmek 
bir kız çocuğunun dünyaya gelmesi ile o · oda-

adetleri yok. Kıvırcık durması için bir gece ev
ya konulan ve içi düğününe ~dar geçecek onüç 

vel.saçlar ıslatılarak kağıtlarla bükülür; beyaz
onbeş yıl· boyunca çeyizle doldurulacak olan bir 

laiısıiı ve yumuşasın diye ellere sütle ezilmiş 
. çeyiz sandığı de. yoktur; · moda yenilikleri ayak 

patates sürülürdü. Ortanca hanımın dudağının 
takımına vannca takfü edilmektedir, kµınaş].a-

üstündeki tüyler, genç gözü olması itibariyle 
nn renkleri ve desenleri ve· hatta isimleri dur- · .. ·ahiretlik Dilber marifetiyle ve cımbızla, görüm_, 
madan yenilenmekte, değişmektedir. Çeyiz, bir ce hanımıµ bilekleriİıden dirseğine kadar oian 
mağazada satılamayarak kaln:ıı,ş «Tapon· Ku- aksam ise ağda ile alınırdı. Saçlara çeyreklik 
maş» olacakdır. boya veya zerdeçal da unutulmaz. · 

Artık kızla oğlan tanışıp, görüşüp ve $evi- · · 
şip evlenmektedir. Kıza: koca., oğlaıia zevce bu- . Onyedi yaşındaki. küçük hamin eteğinin 
lan lnlavuz kadınlar, kız ve oğlan sağlığı ve- kloşunun yahut. kolla:rının . bonıbeleriırln pot 
renler, göıiicüler yokdur. Bir zamanlar oğulla- durduğundan bahisle tepinir, ağlar, sızlar. TeF, 
niçin kız görmeye giden oğlan a.İıasi. ve yakın- . ziyi prova gUnü i"şgal etıiıi~ olan o falan paşa
ları kadınlann kız tarafına oğlanın· bir :fotoğ- tıın kahrblası torunu hep birlikte tel'in edilirıll. 
rafını bırakmaları, kızın müstakbel zevcini ilk · Düğün uzakca bir semtte oluyorsa, fistan .. 
defa o resimde görmesi l;>Uyük yenilik olmuşdu !ar mu:kavva kutulara. konup ve ağa efendinin 
(B.: Ahmed, Balıkcı~lii · cilçl 1; $ayf~· S9'- eline v~rilip: düğün evine cfvar bir akrabe. veya 
ve _302),. ahbab. ~vhuı . fu.uır~ •. Öra.da. .. elbis.eier :~yilfr, tu .. 

. .• - - .... ,• ..... . ·.• -- _____ ,. ·.. . .;: - . . . 
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valetler ikmal edilir; fistanın kusuru küçük ha
nıının gene gözüne batar. Pudra ve sürmeden 
evvel ayna karşısında bir fasıl de.ha ağlanırdı. 

«Her şey tamamlanır. Hanımefendi ile or
tanca. hanım.efendinin birinci rütbe şefkat ni
şanı zişanlarının hamaylı kurdelası iğnelerle 

tespit edilirdi. Başlarınadki gazdan hotozlarla 
üzerindeki zümrüd iğneler de düzeltilir; küçük 
hanımın göğsündeki daııtelfilar ikinci rütbe ni
şanın görülmesine mani olmaması için iliştiri
lir; kalfa·Hüsnühalin hotozuna, saat kösteğine, 
altın yaldızlı bileziklerine de çeki düzen veril
dikten ve kart yahudi matmazele, düğün evin
de küçük hanıma daima Fransızca söz söyle
mesi ve hiç Türkçe konuşmaması ihtan da ya
pılır, sonra ver elini düğün evi ... 

Konağın bahçe kapısının önü hınca hınç. 
Harem ağaları, uşaklar, Karadağ elbiseli, beli 
tabancalı kapıcılar buyurun, buyurun derler. 
Taş· merdivenin önünde araba durur. Harem 
ağalan koltuklara girerek davetlileri içeriye 
alırlardı. 

Derhal soyucu denilen kadınlar sökün eder
ler; misafirlerin çarşaflannı, yeldirmelerini 
alırlar. önlerine düşülür, salona doğru yürü
nür. Salon serapa doludur. Baş sedirden itiba
ren kanapeler, koltuklar, sandalyeler teşrifat 
sırasiyle işgal edilmektedir. Ortada, askılar, çi-
çekler arasında gelinin makaamı. · 

Salonıı giriş anı en müşkül, en heyecanlı 
anlardan sayılırdı. Hep kusur arayıcı bin bir 
çeşit n2.zar, muttasıl istihza ile tebessüm eden 
gözler yeni gelenler üzerine dikilirdi. 

Salonda tecessüs· ve tenkid de girenlerin 
derecesine göre· değişirdi. Bazen en geridekiler 
bile, «Nuh nebiden kalma · kıyafetliler!» diye 
yerlerinden kıpırdamazlar, bazen bir kaç kol
tuktan ayağa kalkılır. Bben de bakarsınız, kö
şedeki en itibarlı sedire gömülmüş olan göğsü 
nişanlı, pıtrak gibi elmaslı, şişman Hanımefen• 
di yanında kend.isini yelpAzeliyen kalfasının 

omuzuna doğru yaslanır, girenlere beri.yı ce. 
mile, yerinden kımıldanır gibi olurdu. Hele bir 
kaç koltuk ötedeki yeri göstererek, yanlil ağız.. 
la: «şöyle buyurun!» iltifatını lutfederse bu en 
büyük bir IIJ.azhariyettir. Büttin kanape ve kol
tuklardakiler derhal elektriklenmiş gibi olur
lar, ayağa kalkarlar ve a:ainalık -ederlerdi. 

Şişman hanımefendinin yanına varılıp 

etek öpüldükten ve bitişiklere de icabı masla
hata göre arzı tazimat edildikten sonra gelin 
hanıma yaklaşılır. Samimiyetin derecesine gö
re tebrik edilir, veya «şap!» diye öpülür. «Al
lah bir arada kocatsın! İnşaallah yavrularınızı, 
tonınlannızı severiz!» kılıklı hem ona, hem de 
kendine duadan geri geri gelinerek koltuğa otu
rulurdu. 

Düğünde bazı sultanlar da varsa onlar 
büsbütün husust salonlardadırlar. Bazı ekabir 
haremleri ve kerimeleri de bundan örnek al
dıklarından kalabalığa karışmazlar, tenha bir 
odaya kapanırlardı. 

Evvela büyük bir tepsi iç.inde tatlı getiri• 
lir. Arkasından üç kişi marifetiyle k.ıhve gelir
di. Bunlardan birinin elinde kocaman bir tepsi 
üzerinde fincanlar, ötekinin göğsünde, pul ve 
sırma .i,şlemeli, çapnı.z vari kahve örtüsü, elin
de «sitil» dedikleri zencirlere muallak gümüş 
kahve güyümü vardır. Üçüncüsü, güyümden 
fincanlara kahve doldurur ve misafirlere verir. 
Daha arkadan geniş tabak içinde sigara tevzi 
olunurdu. 

Medhalin solunda, kapısı bir yatak çarşa
fı ile örtülmüş olan odadan saz akortları, ar
kasından hicaz peşrevi aksetmeye başlar. Der
hal rastıklı, sürmeli bazı hanımlar şıpın işi 

perdenin yanındaki sandalyelere sokulurlar ve 
perdeyi biraz arala.yarak iğnelerler. · 

Düğün ne kadar yüksek, kibar olursa ol
sun saz ahengi hep gürültüye boğulurdu. Kun
dakta bir çocuk viyaklar; bir soyucu (soygun 
da denilir) hanımla emektar arap bacı atışır

lar ve arap bacının babalan tutup kütük gibi 
yere serilir; bir harem ağası siit ninenin ikiz 
çocuğunu kırbaçla döğer; sekiz, on yaşındaki 

hünkar çavuşu küçük beyler, paşazadeler ko
nu~...ırlar ve mini mini kılıçlarını çekip ortalığı 

. birbirlerine katarak· kılıç mübarezesi yaparlar; 
gelinin biraderi bey ta-m taş merdivenin önün
de, sofracı Ağavniye çimdik atan bahçıvan ya
mağını ayağı.ıun altına alır, toy oğlanı . döve 
döve pestilini çıkarır. 

Düğün evi hamfılesini kafi derecede al
mıştır. Havasızlık ortalığa bastıkça basar. 
Ht:,rkes 40 derece ile kızıl döşeğinden fırlamış 

gibi kıpkırmızı; her vücud sucuk gibi sırsık-
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lam, ter içinde. O zanıan çantalar içinde podra
lar, sürmeler, allıklar yok. Bet beniz perişan; 
yayılan podra ve sürmelerle bütün simalar 
rengarenk .. «Telle frer» in podrası, «Piver» in 
« Viriç»i, çarşının «Tefarik» lavantası, Sadberk 
Hanımın yemenisinde hacı yağı ve ağzında pas
tırma kokusu, çalgıcıların gizliden gizliye mü
racaat ettikleri arka ceplerindeki rakının ve 
terli ayaklarının kokuları ... Bütün bunlar orta
lığa buram buram yayılmaktadır. 

Derken gene bir kargaşalıktır kopar: 
«Koltuk!» sesleri herkesi birbirine katar. Kal
falar, cariyeler koşuşur; harem ağaları seğir
tir. Merdivenin alt başından itibaren koridor, 
sofa, gelin odasının kapısına kadar insanla do
lar. Yüksek kırattaki hanımefendiler yisalarla. 
yerlerinden kıpırdatılarak koltukla güzergaha 
getirilir. Perdenin arkasında, saz talomı da 
ayağa kalkar ve «Marşı Hamidi» terennüm.saz 
olmağa başlar. 

Koltuk merasimi denilen ve gelin ile güve
yi kolkola yürütülen bu merasim de oldukca 
cazibdi. İkisi de aheste aheste, lorıta kırıta ile
rilerler; zebella gibi bir dudağı yerde, bir du
dağı gökte bir harem ağasi nazarlık muskası 
gibi gelin hanımın uzun eteğini tutarak takip 
eder. «Allahını seven maşaallah desin!» nida
ları ... Kayınvalide hanımefendilerin gözlerin
de bir iki damla meserret yaşı... 

«Sağ, sol, her iki taraf, gerdan ve göğüs 
ki.işade, kollar üryan, yalnız başlarını avuç içi 
kadar mendillerle örtmüş ve «cinsi latif» tabi
rinin doğruluğunu isbatlar hanımlarla mala.
maldır. Eğer damad bey pek toy. değilse fırsat 
kaçırmaz, bir ikisini yan gözle süzmeği ve bir 
gözünü kırpmağı esirgemez. 

Geç kalarak koltuk merasimine yetiı,eme

miş bazı sayılı hanım efen diler şerefine . koltuk 
merasiminin. birkaç kere tekrar ettirildiği de 
olurdµ. 

O hengameler esnasında. paşa hazretleri 
bahçedeki kameriyeniıı . önünde fesini yıkarak 
ve sakal kaşıyarak, dayı bey efendi, sağdaki 
çamın altında, iki elleri arkasında, bir aşağı 
bir yukarı piyasa ederek taş merdivenin üstUn
deki hanımları uze.ktaıı temaşa ile meşgul olur
lardı. 

O aralık kapı önünde; «merkez kuınanda-

nının tala:ını ! » sesleri ve onu :müteikib sekiz 
on araba bahçeye dahil olur. Sarışın, esmet, 
kumral, kırk kadar bir birinden güzel cariyenin 
arabadan indiği görülür. Hepsi, al caketler ve 
lacivert etekle'rle yeknesak bir kıyafette; elle
rinde sazları fındık kurdu gibi kızlar. Çoğunda 
koza kelebeği gibi kaş, göz. 

Karşıdan paşa efendinin eline ayağına ra
şeler gelir, içL'li çeker; dayı beyin gözleri du
manlanır, yüreği titrer; mahdum bey çalgıcıla
ra bir şey söylemek bahanesiyle içeri dalar; ye
ni damad bey bile kendini unutarak selamlık 
odasının penceresinden yan beline kadar dışarı 
sarkar. 

Bu takımın vürudu aynca da bir mes'ele
dir. Çünkü üç liradan aşağı olmamak şartiyle 
her kıza bahşiş verilir; yuvarlak hesab bir ka
lemde 150 ile 200 san lira. 

Yemek zamanı gelince gene teşrifat sıra
siyle herkes yerlerine oturtulur. İncesaz da 
bitişik odaya alınır. Merkez kumandanının ca
riyeleri soyunmakla, yorgunluk almakla meş
gul iken meydanı boş bulan evdeki beyler, pa
şa efendi de dahil olmak üzere derhal . anahtar 
deliklerine koşarlar ve soluyup dururlar. 

Davetiye ile girilen düğünde bile ekseri
yetle öğleden sonra umuma kapılar açılır, bü
tün konağı, -bahçeyi seyirciler istila eder. Gelin 
odası, yatak odası, tuvalet odası; damad beyin 
odası teker teker seyir ve temaşa edilir. Adet 
vechile ilaç için olsun tek bir nesne beğenilmez. 
Güvey tarafı gelinin kısa boyundan kinaye 
«yangın kulesine fener asılmış!» diye gülüşür
lerken gelin tarafı da damadın boyunu bosunu 
çam yarmasına benzetirlerdi. 

Bahçedeki çamlann altında, hususi beyler
den: mürekkep saz takımının yanı başı da ha
nımlarla iğne atsan yere .. dü,şmeyecek bir hal
dedir. Herkes vakit geçirmekte, eğlenmekte, 
her gönül şen ve şatır. 

EVLENME DOOt)NLERİ, DELİ l\lEH
MED KAPTANIN DOOVNO ,_ Fetfhden za
manımıza kadar İstanbulda bir, eşi görülmemiş 
bir düğündür. Geçen asır sonlarında. yeniçeri 
zorbalanndan olan Üsküdarlı Mehmedin bir 
ayağı da Tersanede idi, kalyon kaptanı idi. Es-
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naf ve tüccar haracı ile bağ bahçe, han, ha
mam, konak sahibi olmuş bir ahlaksız adamdı. 
Üsküdarda Bursalı Haraccızade &!ad Efendi
nin güzellikleri dillere destan olmuş bir oğlu 
ile bir kızı vardı. Deli Mehmed önce bu adamın 
oğlunu başdan çıkarıp ocağa civelek yazdırdı 
ve yanına aldı. Sonra da kızına musallat oldu, 
bir gece yarısı haytalannı peşine takdı, Esad 
ağanın konağını basdı, güzel kızı pala zoru ile 
çıkanp aldı, civardaki bir mescidi açdırarak 
evinden alınan imam efen diye yine bıçak zom 
ile nikah kıydırdı. Sonra Üsküdar yeniçerileri 
ile eclafmdan mürekkeb be,ş yüz kişilik bir kaa
file ile kayıklara doldular, gece yansı, davul
lar zurnalar, meşalelerle denizde bir düğün ala
yı yaparak gelin kızı Ka.sımpaşaya götürdüler 
(B.: Mehmed Kaptan, Deli). 

EVLENME DOGONLERt. DOGON Ş~ 
KILARI - Sultanların evlenme ve şehzadele
rin sünneti münasebeti ile yapılan ve yedi gün 
yedi gece, onbeş gün on beş gece süren saray 

düğünlerinde ziyafetler ve türlü oyunlar, eğ

lenceler arasında o düğün için sureti mahsusa
da şarkılar yazılır, · bestelenirdi; Ta.rzınevin 

faslında bestelenmiş şu şarkı, kendi adına nis
betle anılan meşhur musiki ve şarkı mecmua
C!nın sahibi Haşim Beyindir: 

Şahinşehi şevket nişan 

Fethü zaferle her zaman 
Olsun cilhanda kaınuran 
S0ri şehinşilıı cihan 

• 
Ey mihi buroi saltanat 
Nüri dü çeşmi madelet 

Sayende bu zevki nüzhet 
Siiri şelıinşahi cihan 

,ı, 

Damadı şahi pür ata 
Şanü şerene daimi 
Fahritse gerdun seza 
Siiri şebinşahı cihan 

• 

Jleli, Mebnıed, ~ptanın . µeniz Dü~ Alayı 
(Şa'biha Bozcalı'.nın kompozişyonu) 
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Şabinşehi encüm haşem 
Sur ide böyle dembedem 
Adası ila pür elem 
Silıi şebinşalıı cihan 

Bu örnek de pek aydın göstermektedir ki 
bu çeşid şarkılarda şiir güzelliği ve sıcaklığı a
ranmaz. 

EVLE,NME DOGONLERİ, noaONLER
DE SAZ VE OY.UNı RAIUS YASA(U - Dör
düncü Sultan Mehmed devrinde Köprülü.zade 
Fazıl Ahmed Paşanın sadırazamlığı zamanın
da çıkmış bir yasakdır; sebebi tesbit edileme
yen bu ya.sak fermanının bugünkü yazı dilimi
ze çevrilmi_ş sureti şudur: 

«İstanbul Kadısı Efendi Hazretleri; 

«Daha önce Sadırazam Hazretleri evlerde 
. ve cemiyetlerde (düğünlerde) çengi oğlanların 
avret gibi oynatılarak eğlenilmesini yasak et
mişdi. Halen mahallelerde evlerde, gerek ka
dınlar ve gerekse erkekler, düğün idüb cemi
yet ettiklerinde çengi oğlan getirtip oynatır, 

fermanı şerife muhalif hareket ederlermiş. 

Cümle mahalle . imamlarını çağırıp muhkem 
tenbih edesin. Bundan sonra bir mahallede bir 
ferd düğün ettikde çengi oğlan· getirmeyecek 
ve se.z ve söz, oyuna eğlenceye müteallik fuh
şiyatdan bir şey yapılmayacakdır. İmamlar da 
mahallelerindeki ehaliyi bu m.akuule şeylerden 
men edeceklerdir; şöyle ki bir mahallede, bir 
evde bir saz ve söz, çengü çegane olursa, çen
gi oğlanı oynarsa, o mahallenin imamının üs
tünden imamlığı alınıp başkasına verilmekle 
:marn kurtulamaz, bilmiş olsun, ve ona göre 
gözetip J:>u yasağı dinlemeyenleri huzurumuza 
bildirsin». 

EVLENME D'ÜÖÜNLERİ, OSMANLI 
SARA.Y DÜG'ÜNLERİ - Osmanlı Saray Dü
ğünleri bir gelenek olarak yedi gün yedi gece 
sürerdi. Tarih kaynaklarımızın kaydına göre 
bu düğünlerin en muhteşemi Kanuni Sultan Sü- · 
leym.anın sadırazamı Dam.ad Makbul İbrahim 
Paşanın düğünü olmuşdur (B.: İbrahim Paşa, 
Makbul ye.hud Maktul, Frenk). Padişahlar ve 
şehzadeler cariyelerle yatmışlardır, cariyeler 
gebe kaldığı zaman da, doğacak çocuğun meş
ruiyeti için nikP.h kıyıllll.l§, ·cariye «Haseki» un
vanını almışdır; nikah merasimi de saray mu-

hitinde kalmışdır. Şehzadelerin düğün mürüv
veti, yedi gün yedi gece, hatta onbeş gün onbeş 
gece süren tantanalı ve muhteşem sünnet dü
ğünleri olmuşdur. Osmanlı hanedanında tek si
ma olarak Sultan İbrahim, Hüma.şah adındaki 
bir kızla düğün yaparak evlenmiş, sevgilisini 
telli duvaklı gelin olarak görmüş ve bundan ötü
rü de bu kadın tarihimizde «Telli Haseki» la
kabını almışdır. Osmanlı vak'anüvislerinin kay
dettikleri saray evlenme düğünleri padişah 

kızlan ve kız kardeşler-i sulbµıların düğünleri
dir (B. : Su.rnameler) . 

EVLİCE ABLA - İstanbula Fatih Sultan 
Mehmedle gelenlerden, asıl adı Veliyyüddin 
Efendidir, Eyyubsultanda bir mescid yaptır~ 

mışdır; «Evlice Baba Mescidi» diye anıla gel
miş olan mescidinin avlusunda medfundur. 
Sonradan konmuş kabir taşında Fatih Sultan 
Mehmedin meşk hocası olduğu yazılıdır, kita
benin metni _şudur: 

«Ebülfeth velmegaazi Han Hazretlerinin 
meşk hocası Sahibülhayrat velhasenA.t Vell 
Babanın ruhi şerifine elfatiha, sene 857». 

«Fatih Devri Mimarisi» isimli büyük ese
rin müellifi Ekrem Hakkı Ayverdi «Evlice» is
mini «Ödlüce» şeklinde kaydediyor ve: «Bu is
. mi Ülice ve Evlice sın-etinde yazanlar da var
dır» diyor, biz, asırlar boyunca halk ağzında 
söylenegelmiş Evlice şeklini tercih ettik. 

EVLİCEBABA l\lESCİDİ ....., Eyyubda 
Bülbülderesindedir; Hadikatül Cevami şu ma,.. 
lıimatı veriyor: «Banisi Fatih Sultan Mehmed 
devri ricalinden Veliyyüddin Efendidir, karşı

sında olan mezarlık köşesinde medfundur, bu 
mescidin mahallesi yokdur». 

Ekrem Hakkı Ayverdi «Fatih Devri Mima
risi» isimli eserinde, Hadikatül Cevarnide «Ev
lice» diye yazılmış, ve İstanbulluların ağzında 
da yüzyıllar boyunca öyle söylenegelmiş bu 
mescidi «Ödlüce Baba Mescidi» .diye kaydedi
yor ve şunları yazıyor: «Banisi Fatihin meşk 
hocası Veliyyüddin Efendidir. Mescidin binası 
yenidir, eskisi ile alakası yokdur. Banisinin kab
ri karşısındadır; namaza açıkdır». 

Tahsin Öz de «İstanbul Cam.ileri» isimli 
eserinde şunları yazıyor: «Eyyubda Bülbülyu
vasında (deresinde olacak) Evlicebaba Soka-
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ğında; banisi Fatih devri ricalinden Veliyyüd
din (Veli baba) Efendidir. Mabed taşdan olub 
ahşab çatılıdır. Minaresi tuğladandır, devrine 
(XV. yüzyıla) aiddir. Camiin karşısında Çor
lulu Ali Paşa çeşmesi bulunmaktadır. Cami ha
zıresinde bulunan Veliyyüddin Efendiye aid 
857 (M. 1453) tarihli mezar taşı son devirler
de yapılmışdır V€ bu zatin Fatihin meşk hocası 
olduğu da yazılmışdır». 

Ekrem Hakkı Ayverdi gibi bir müdekki
kin bu mescidin minaresinden bahsetmemes.i 
garibsenir. 

Kare planlı olan bu mescid gaayetle harab 
durumda iken 1967 yılı haziranında tamirine 
başlanmış, aym yılın aralık ayına_ rastlay,an ra.
mazanlli ilk cumasında tekrar ibadete açılmış
dır. 

Cümle kapusundan üç basamak merdive.n 
ile son cemaat yerine inilir. Son cemaat yerin
den ahşab bir merdivenle bu yerin üstündeki 
ahşab kadınlar mahfiline çııklır. İbadet_ SQ.h.ını, 
büyüklü küçüklü şamdanlar ve kristal taklidi 
bir avize ile tezyin edilınişdir. Minare, kapusu 
ibadet sahnında, cümle kapusumu;ı. sağındadı~\ 

Hakkı GÖJ{TORJ{. 

EVLİOEBABA MESCİDİ SOJ'AQ-J; "=-'· 

1934 Belediye Şehir Rehberine göre Eyyubda 
Üçşehidler Mahallesi yollarından; BülbillNVa
sı Sokağı ile Evlicebaba Tekkesı Sokağı arasın-_ 
dadır, Arifağa Sokağı ile kavuşa~ va~ı- (193~ 
B.Ş.R. Pafta 9/123). Bülbülyuvası Sokağı ta'." 
rafından gelindiğine göre bir dere yatağı! manı
zarasmda başlar, hafif yokuş ola~ak; ·ilerler, 
birer ikişer katlı ar~ab ve kagir e".'ler- al'.asın
dan geçer, sağ kolda Evlicebaba Mescidi-, sol 
kolda da Evlicebe.ba Tekkesi görülür. Sokağın, 
ortalarına rastlayan bir yerde Çorlulu Ali Pa
şanın bir çeşmesi vardır, ve arkada ~k~~: 
bir yerde mescidin banisL11.in kabri bulunmak:
tadır. Bu sokakda 2 bakkal vardır, kapu nuına-_ 
ralan 1 - 17 ve 2 - 18 dir (mayıs 1967). 

Hakla GöKTÜRK 

EVLİCEBABA TEKKESİ - Eyyubsul
tanda Bülbülderesinde Evlicebaba Mescidi So
kağındadır. Bandırmalızade .Ahmed Münib E
fendinin Mecmuai Tekaya'smda (1307; 1889-
1890) ayin günü cuma olan bir Kaadiıi tek~esi 

olarak kayıdlıdır, o tarihdeki şeyhinin adı da 
Nuri Efendidir. Tekke, Evlicebaba Mescidinin 
karşısındadır. 

Son şeyhi Bay Hafız Hüseyin Nazmi Cey
lani'nin verdiği malumata göre-tekkenin banisi 
Şeyh Haki Baba adında. bir zattir. Haziredeki 
kitabeden tekkenin hicri 1216 (M. 1801- 1802) 
da. Üçüncü Sultan Selim devrinde yapıldığı gö
rülüyor, kitabenin üzerinde bu padişahın bir de 
turası vardır. Hafız Hüseyin Nazmi ·Efendinin 
babası Mehmed Sadeddin Efendinin şeyhliği za
manında tekke yanmış ve 1310 da (M. 1892 .; 
1893) harem, selamlık ve bir semahaneden 
mürekkeb yine ahşab olarak ihya edilmişdir; 
ayin günü cuma gecesi idi. Tekkeler kapandık-: 
dan sonra yıllarca boş duran selamlık kısmı ile 
semahane harab olmuş ve 1942 de çökmüşdür. 

Tekel. İdaresinin emekli memurlarından o
lan Hafız. Hüseyin Nazmi Efendi tekkenin ah
şab harem kısmında oturmakta idi (1968). 

Hakla GöKTORK 

EVLİCEBABA TEKKESİ SOKAĞI -
1934 Belediye Şehir Rehberine göre Eyyubda. 
Üçşehidler Mahallesi yollarından; Evlicebaba;. 
Sokağı üzerinde bil" çıkmaz sokakdır, Büyük
fıstıkh Sokağı ile kaVUŞağı vardır (1934 B~Ş;. 
R. Pafta 9 /12a). Yerinde ise bu sokak, Evlice-
ba,ba Me~ci'Cl;i_ Sokağı ile Arifağa Sokağının bir-
leşdiği noktada:rıı başle.r, bir araba geçecek ge-.. 
nişUkde k~~taş döş,eli; yokuŞ: bir yoldur, birer· 
ikişer- katlı kagi:ı;· ve ahşab evler ve gecekon:-
dular- arasından, geçer; ~ici Sokağı ile Soya·
Caddesinin birleşdiği noktaya kaVUŞur, adı ge
çen_ rehberde. bu sokak ile bu, caddenin de isiin:-
leri- yo~~U:F.· (Ma~: 1~) ... 

Hakkı GÖKTÜR.IC. 

EVLİYA AT'A SOKAG-1 - Fatih kazası;.. 
nın Şehremini Nahiyesinin Uzunyusuf • Mahalle=-· 
si yolla..rından, Lalezar Sokağı -ile Yayla Cad:.. 
desi arasında uzanır uzun bir yoldur, Naib ve· 
Alya.nak Sokaklan ile birer dört yol ağzı yapa"-
rak kesişir, Suyolcu Sokağı, Uzunyusuf Camij} 
Sokağı ve Uzunhalil Sokağı ile kavuşaklarıı 

vardır ve üzeriııde la.tin asıllı Türk harfleri ile~ 
Şeyh Halil Efendi türbesi olduğu yazılmışdır;. 
13 ve 15 kapu numaralı evlerin arasında da inı.
şa tarihi hicri 1157- (Miladi 1744) olan Silah
da~ l.{,e_thµq.~_ı ~-qştşfq._ Ağanın köfeki ta.ŞJ.n,-
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dan yapılmı,j çeşmesi bulunmaktadır, 1969 ha
::;;ıanında suyu akar ve içilir bir çeşme idi. 

Sokakdaki binaların kapu numaralan 1 -
61 ve 2 - 58 dir. 

Halid ERAKTAN 

EVLİYA CAMİİ - Mevlevihane Kapusu 
civarında a<lına nisbetle isimlendirilmiş Hacı 

Evliya Cfumii Sokağındadır; banisi onyedinci 
asır ulemasından Evliya Mehmed Efendidir. 
Hadikatill Cevami şu malumatı veriyor: « Yeni
kapu Mevlevihanesi kurbinde, f evkaani bir ca
midir; banisi Şeyhülkurra ve imamı Sultanı 

Evliya Mehmed Efendidir; Dördüncü Sultan 
Murad ile Revan seferine giderken Konyada 
hastalanmış ve yine hastalığından ötüıii (sefer
den af edilen) Ayasofya Şeyhi Kadızade Meh
med Efendi ile beraber İs tan bula dönmüş ve 
Kadızade ile aynı günde vefat ederek Topkapu
su dışında defnedilmişlerdir, tarihi vefattan 
hicri 1038 (miladi 1628) clir. Camiin karşısın
da bir de çe_şmesi vardır, birkaç mescide de 
minber koydurtmuşdur. Camiin mahallesi var
dır». 

Tahsin Öz «İstanbul Camileri» isimli ese
rinde şunları yazıyor: «Duvarları kagir, çatısı 

ahşabdır, (1291) 1874 de Hacı Tevfik Bey ta
mir ettirmişdir; minberi ahşabdır». 

EVLİYA ÇELEBİ - Onyedinci Miladi A
sırda yaşamış büyük yazar, büyük seyyah; pa
dişah ve vezir nedimliklerinde bulunmll§, asn
nın seyahat cilvelerinden karşılaşdığı eşkıyi. 
ile de ülfet ve muhabbet etmesini bilmiş hoş
sohbet meclis adamı; ölüme kadar varabilecek 
büyük tehlikelerle karşılaşdığı uzun, yorucu ve 
zincirleme seyahatlardan hiç yılına-mış gaayet
!e cessur maceraperest; zaman zam.an müezzin, 
imam, vezir ulağı, devlet ulağı; milli kütüpha
nemizde eşsiz bir kıymet taşıyan on cildlik mu
~ı,zzam seyahatnamesinde yer yer kendi hal ter
cemesini de yazmışdır ki, bu otobiyografi par
çaları büyük adamın hayatından bahseden tek 
kayııakdır. Zamanının vekaayinamelerinin hiç· 
birinde adı geçmez. Şiirle meşgul olduğu halde, 
ondan çok ,aşağı değerde şairlerin adını ihtivA. 
eden şuera tezkireleri de onun adını kaydet
memişlerdir. Halbuki zamanının çok tanınmış, 
popüler bir siması idi, azametli seyahatnamesi
;nin çağdaşları tarafından bilinmediği söylene-

bilir ki bu takdirde emsali pek çok avam bey
ninde bir kimse olarak görülmüşdür. Kendi ka
leminden gayri Evliya Çelebiden bahseden tek 
eser, Mehmed Vahid Efendinin «Tirendazna
me» sidir, büyük muharrir seyyah İstanbuda 
Ok Meydanında Ağalar Menzilinde ok atarak 
rekor kırmış bir kemankeş olarak kaydedilmiş
dir (B.: Ağalar Menzili, cild 1, sayfa 24 7). 

Evliya Çelebi Birinci Sultan Ahmedin . t.e.

ınanında hicri 1020 yılı muharreminin onunou 
günü (Miladi 25 mart 1611) tstanbulda Unka
panı semtinde doğdu; Faik Reşid Unat'ın «Hic
ri tarihleri miladi tarihe çevirme kılavuzu» na 
göre doğum günü cumadır. 

Babası, Kanuni Sultan Süleyman ile Bel
grad, Rod.os, Bu.din ve F.stonibelgrad ve Ziget
var seferlerinde b11lunmuş Kuyumcubaşı Der
viş Mehmed Zıllidir. Bu zat 1521 deki Belgrad 
Seferinde ve 1522 deki Rodos Seferinde • en az.. 
dan 15 - 16 yaşında bir gene olsa oğlu Evliya 
Çelebinin doğumunda 105-106 yaşında asır gör-. 
müş bir pir olması gerekir. Evliya Çelebi ba
htı.sının ölüm tarihini de hicri 1058 (M. 1648) 

. oJarak gösteriyor, yukardaki Belgrad ve Ro-. 
dos Seferleri kaydine göre Derviş Mehmed Zıl
Iinin 142-143 yaşlannda ölmü,ş olması gerekir. 
Bu rakamlann ifa.de ettiği hakikat, o çağların 
çok yorucu seyahatlan için elzem olan vücud 
zindeliğine ve tike.atına Evliya Çelebi veraset 
yolu ile sahih olmuşdur. 

Baba ta.rafından dedesi Demirci Kara Ah
med, onun babası Unkapanı civarında bir ca
mii bulunan Yavuzer Sinan Beydir; Evliya Çe
lebi baba şeceresini Türkistanlı büyük mütefek
kir şair Hoca Ahmed Y e..sevi'ye kadar götürü
yor. 

An.ası bir abaza kızıydı. Evliya Çelebi bu 
kadının adını kayde~iyor; yine abaza kav.min
den Fındıklılı Pervane kaptanın akrabası olup 
pek küçük yaşda iken memleketinden bu kap
tan tarafından getirilerek daha nice .. hasna. kız
larla beraber Birinci Sultan Ahmede hediye o
larak takdim edildiğini, bir müddet sonra da 
bu padişah tarafından Kuyumcubaşı Derviş 

Mehmed Zılliye verildiğini yazıyor. Onyedinci 
asrın sadırizaınlığa ke.dar yükselmjş vezirle
rinden Melek Ahmed Paşa bu Pervane Kapta
nın ofludur ve dolayısı ile Evliya Çelebinin de 
ana tarafından yakınıdır, ki büyük muharrir 
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Melek Ahmed Paşanın en mahrem adamların
dan biri olmuşdur (B.: Ahmed Paşa, Melek, 
cild 1, sayfa 419). 

Kendi doğumunu şöylece anlatıyor: 
«Bu hakir Evliya doğduğumda merhum 

Sun'ullah Efendi hanemizde bulunub kulağı

mıza küpe olmak üzere ezanı Muhammediyi 
sa vtı ala ile okum~lar. Akika kurbanımızı da 
Mevlevi Şeyh İsmail Efendi kesip: - İsm~il 
kurbanıdır!.. buyurm~lar. 

«O gece hanemizde yetmiş, ka,qar. sih,ib,i 
süluk arifi billi.İı can1ar:-buİ~'1b Geysuc\ar Ka.
pa.ni Mehı,ned · ~,fendi İcwıdağı~ alub kulağı
nia ezbı Mulıamm~ o~a~ muraçl edindik-~e: ·.,.• , .. . .... .. . -

- Bu oğlanı agft.h idüb. kulağına kim ezan 
okudu? .. diye sual edince ha.zır bulunanlardan 
üstadı ekremiıniz dersiam Ahfeş Efendi: 

- Ezam Sun'ullah Efendi okudut. der. 
«Bunun üzerine Geysudar Mehmed Efendi: 
- Biz dahi indelina.be fenafillah ezanını 

okuyalım!. diyüb hazin bir sesle ezan okuduk
de.n sonra elindeki teberi bir tarafına koyub: 

- Bunu bu oğlana ihsan eyledim, çok ga
zada bulunub rakrü fikada sahibi seccidei ce
lil olsun ve zaman fenalığında bir şeyden kork
mayub kumda oynasın, ayağına çöp batmasın! .. 
diye fit,ilıa-i şerife tilivet ederek selam verip 
gide.rie:r. 
· «~ımpaşa Mevlevilıinesi şeyhi Divane 
~beli Dede ha.zretleri ağzından bir ekmek par
çşşı çıka,rıp ağzım.a koyarak: 

..- Fukarıı lolmıaşı il~ :penrerl§ PWSUD. ! .. 
c;lt'.!~ .. 

« Yenikapı_ Mevlevlbanesi şeylli ha.z.reti Do-
ğani Dede kuııçlş.ğımı kı,ıcağıp;3: a,Iub lıave.ya a-. ' - . 
tara~: 

- Bu oğla:p. b~ cihan<;!~ bizi~ uçurtma-
mız olsun!.. buyurm~lar .. », ' 

Yukarıdaki satırlar Evliya Çelebinin baba 
evi hakkında oldukce. aydın bir fikir vermekte
dir. 

Derviş Mehmed Zıllt Un.kapanında oturur
du. Haliç yalısı boyunca uzanan sularda Unlca
panı kapusunun iç yüzünde kuyumcu dükkan
ları vardı. Evliya Çelebinin çocukluğu Uiıka
panında geçdi. Semt büyük halk ye.zannın ye
tişmesine çok uygundu. Her an hareketli, can
lı, gürültülü Arabacılar Meydanı, meydan ö
nünde mahalle mektebi, mekteb yanında bir 
odada oturan ve yaz kış başı açık yalın ayak 

dolaşa.n Geysu.dar Kapani Mehmed Efendi, ta 
Macaristanda Peçevi taraflarından onu ziyi
rete gelen kabaciçalı, çakşırlı adamlar, bir A
şık Derviş Ali, onu Evliyanın gözü önünde bı
çaklayıp öldüren Hacıahmedoğlu adındaki yi
ğit, bu delikanlının Ağakapusunda idamından 
sonra geceleyin cesedinin Çardak İskelesinden 
denize atılması, muharririn yıllarca sonra bü
tün renk ve hareket canWıkları hatırlayarak 

tesbit edeceği sahneler olacakdı . (B.: Mehmed 
Efendi, Geysu.dar Kapani; Hacıahmedoğlu) 

Çok yaşamış ve çok görmüş babası, Evli
yanın üzerinde derin tesirler yapmışdır. Gör
düklerini bir ressam kudreti ile tasvir eden, 
canlı ve renkli nakleden · Evliya Çelebinin, bir 
otobiyografi parçasından öğreniyoruz, daha. 
pek küçük yaşda iken eline bir takım resimler 
geçmişdir. Ender istisniları elbet ki olacakdır. 
onyedinci asırde. eşiğinden içeriye resim giren 
bir Türk ev~nden Evliyi Çelebinin çıkması üze
rinde dikkatle durulacak konudur; muharrir 
bu çocukluk hatırasını şöyle anlatıyor: 

«Pederimiz bir- piri fani idi. Ya.rıgaan ar
kadaşlarından yine bir pir vardı, ismine Suke
merli Koca Mustafa Çelebi derlerdi, Franse. kı
ralının kızının akrabisından olduğu muhakkak 
idi ki Fransa Kıralından sık sık hediyeler ge
lirdi; çocukluğumda bana resimler bağı,şlar
dı ... » Sukemerli Mustafa Çelebi küçük Evliya
nın muhayyilesini de işleyen bir zat olmuşdu, 
bilhassa iştirak ettiği cenklere dair anlattık
larını Evliya Çelebi hayret ve hayranlık içinde: 
dinlerdi. 

Altı yaşında iken namus ve arı fark etti-· 
ğini söylüyor. Mahalle mektebini bitirdikten 
sonra Filyökuşunda Hamidefendi Medresesinde 
«höcre nişin» oldu, bu medresede devrin tanın
mış ulemasından Ahfeş Efendiden yedi yıl 
«tahsil ve tekmili fünun» etti. Sultan İbrahim 
devrinin meşhur Cinci Hocası Safranbolulu 
Hüseyin Efendiyi, softalığında, bu medresede· 
talebe . iken tanıdı; Evliya «Molla Cami» okur 
iken Safranbolulu Hüseyin «Kitabı İzzi» okur"-· 
mu,ş. Bu yıllar içinde genelik arkadaşlarından 
biri de şiir Fehim olmuşdur (B.: Hüseyin E:. 
fendi, Safraonbolulu; Fehim) o yaşlarda ken
disi de şiirle meşgul olmuşdur: 

Ne mümkindir halas olmak ecelden 

gibi mısrfi.lar yazmış ve manzum tarihler ter
tib etmişdir. 



Evliya Çelebi 

K · pozisyonu) (Sabiha. Bozcalının om 
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Hicri 1045 de (M. 1636) , 25 yaşında iken, 
Dördüncü Sultan Murad tarafından Enderunu 
Hümayun gilmanları arasına alındı. Hayatının 
bu önemli vak'asını şöyle anlatıyor: 

« 1045 ramazanının Kadir Gecesi idi 24 ' 
Şubat 1636, her sene olduğu gibi Ayasofya Ca-
miinde nice bin adem toplanmışdı. O sırada üs
tadım merhum Evliya Mehmed Efendiden hıf
zı tekmil ederek pederim Derviş Mehmed Ağa
nın ısrar ile isteği üzerine o Kadir gecesi mü
ezzinler mahfilinde teravihden sonra hatmi şe
rif okumaya başladım. En'am Suresini bitirin
ce Kozbekci Mehmed Ağa ve Sila.hdar Melek 
Ahmed Ağa mahfile çıkıb bana o kalabalık 
cemaat içinde (som altın sırma işlemeli) tacı 
Yusufi giydirdiler: - Buyurun sizi saadetlu 
padişah ister! .. diyerek elimden yapışıb padişah 
mahfiline götürdüler. Gaazi Murad Hanın ce
mali ha.kemalini görüb huzuruna ve.nnca yer ö
püb selamdan sonra tebessüm ederek: 

- Kaç saatde hatmi şerif idebilirsin '? .. 
buyurdular. 

- Padi,şahım, sür'at itsem yedi saatde 
hatm iderim ama ne ifrat ne tefrit olmadan 
sekiz saatde inşaalle.h hatmi şerif ederim .. de
diğimde: 

- lnşa.allah merhum se.idi şehid Musa Me-
lek yerine yedi beyza gibi yedi tulanı ayan idüb 
müsahibim olursun!.. buyurdular. (Musa Me
lek Çelebi Dördüncü Sultan Muradın bir ihti
lalde öldürülmüş güzelliği ile meşhur genç ne
dimi! B.: Musa Melek· Çelebi), ve iki avuç altın 
attılar ki cümlesi altı yüz yirmi üç sikkei ha
sene idi. 

«O vakit zaif nahif gelişmiş bir çocuk eş-
kalinde idim ama yaşım yirmi (kendi kaydi do
ğum yılına göre yirmi beş) ve gaayet necib ve 
reşid idim. Meclis adabı bilir, vüzera, vükela 
ve şeyhülislamlar huzurunda aşir ve na'ti şe
rif tilavet idüb müsahabet iderdim. 

Murad Han Ayasofya Camünden kalkıb 
faıı.us ve meş'aleler ile ve hakir dahi bir ata bi
nerek Servi Kapusundan saraya girib kendile
ri bizzat beni Hasodabaşıya teslim etti. Ertesi 
sabah beni Kilercibaşı Sefid Ali Ağaya. götür
dillel'. Kiler Koğuşunda bir höcre içinde bir yer 
gösterdiler. Turşucubaşı Ahmed Ağa lalamız, 
Güğümbaşı Mehmed Efendi yazı hocamız, mü
sahih Derviş ömer musiki hocamız, Dersiam 
Keçi Mehmed Efendi nahiv ve eski kendi ho• 

cam Evliya Mehmed Efendi tecvid hocamız 0 ~ 

lub mübarek olsun dediler. Horoz İmam Has 
Odada ilmi hıfızda şerildıniz, Dayazade Han
dan, Ferruhoğlu Assaf Bey ve Maanoğlu Ke
çeci Süleyman ve Anber Mustafa müezzinlikde 
ayakclaşlanmız olub gece ve gündüz Has Ha
mam yanında Meşkhane denilen yerde Hüseyin 
Baykara fasılları ederdik. 

«Bir gün sırmalı esvablar giydirdiler, ba
şuna sırmalı bir ara.kiyei Ytisufiye koydular 
iğreti zülüfler takdıJar (B.: Enderun, cild 9, 
sayfa 5115) devlet nişanıdır diye dua ve sena 
ettiler. Baza.n ayakdaşlarımız sibyan ile samur 
kalpak giyerdik. Silahdar Melek Ahmed Ağa 
(Paşa) kendisi ile anamız tarafından yakınlı
ğımız olduğundan sık sık yoklar, ihsanlar 
ederdi. 

«O sırmalı esvablan giydiğim gün Civan 
Dilsiz ile Tav~an Dilsiz türlü şakalar iderek be
ni alıb Silah.dar Melek Ahmed Ağaya götürdü
ler. Padişah huzurundaki meclis adabını, dua 
ve sena etmeyi ve daha nice kelima.tı talim et
tiler. Padişah haremden çıkıp selamına duran 
cümle kırk hasodalılara selam verib bir tahtı 
Altde oturdular, hemen koşarak yüz sürerek 
yer öpdüm, ve o anda ha.tınma gelen şu kıt'
e.yı korkusuz, pervasız okudum: 

Atiıa ,ehi mi.deletin ntlru pür etsin 
HID'fld gibi encümeni dehre çerağ' ol 
Gellı Dile gibi eyle deri deşti muattar 
Geh gonce sıfat gülşeııe gel ziyne!.i bil ol 
HaUikı cihan eylemesön filemi sensiz 

Her kande isen padişahım iz ile sal . ol 

Daha başka hayır dualar ettiğimde: 
- Bir şey oku!.. dediler. 
Ben de: 
- Padişahım.. yetmiş iki ilimden farisi 

a~abt, ruınl, süryani, yuni.ıü, türki, varsagi: 
kar, nakl§, savt, amel, zikir, tasnifat, akvali 
hüznengiz ebya.t ve eş'ardan bahri tavil ka.sa
id, terclibend, terldbibend, mersiye, iydi;e, mu
ıışşer, müsemmen, müsebba', müseddes, mu: 
hammes, pençbeyit, gazeliyya.t, kıt'a, müsel
les, dübeyit, müfredat, maaımna, ila.hiyyltdan 
ne muradı şerifiniz olursa buyurun okuyayım!. 
dedim. 

- Bre şu rencbere bak .. ne aci.ib dava et
ti.. iş dUzen midir yoksa saydıklarını icraya 
kaadir midir .. dedi. 
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- Padişahım.. eğer af· ile muamele idüb 
serbest bırakır iseniz huzı.irunuzde. nedimlik 
idüb siz padişahımı eğlendiririm .. dedim. 

- Ned.imUk ne demekdir? .. buyurdular. 
- Padi,şahım .. bir adam hüsnü ülfet idüb 

müsahebet etse ona nedim derler, §11.rab mecli
sine dahil olub müsahebet edenlere de nedimi 
nab derler, bu lügab. münadimden gelir ki o da 
müdam'dan kalbedilmişdir, müdam şarab de
mekd.ir .. , dedim». _ 

O gün: Evliya. Çelebi Sultan Muradın has 
nedimleri arasına alındı. İmtihan kılıklı soh
betden son~a padişah yeni nedimine bazı şar
kılar okuttu. Bir ara bir de türkü istedi; Evli
ya, g!iftesi Sultan Muradın olub Musa Melek 
Çelebi için söylenmiş, ve devrin büyük üstadı 
Derviş Ömer tarafından bestelenıni,ş şu türkü.:; 
yü okudu: 

Yola düşüb giden dilber 
Musam ef;lenc:U gelmedi 

Yoksa yolda yol mu şaşdı 
Musam eğlendi gelmedi .. 

Evliyanın sesi davudi idi, hazin bir. eda ile 
. okurken Sultan Murad ağladı .ve çevresini çı
karıp gözlerinin yaşını silerek: 

- Hay veled ! .. tez doğru söyle, ben bu 
türküyü yaptığıma peşiman olub yasak ettiın, 
sen kimden öğrendin, ve hünkar huzurunda oku 
diye seni . kim talim etti!. diye sordu. Evliya 
Çelebi: 

- Padişahım ömrün uzun olsun.. baba
mın Ferruh ve Bilızad isminde köleleri vardi, 
biiyük ta.unda ·.öldüler, onlardan .öğrenmişdim 
ve Allah bilir, bana kimse hünkar huzurunda 
oku demedi .. dedi. 

Musiki faslı devam etti ve Evliya segah 
ınakaamından bir murabba ile semai okudu, o
kuduğu parçalar şunlardır: 

Murabbi 

Yarin dehanı sırn nihandan haber verir 
Güftira gelse sihri beyandan haber verir .. 

Hışm ile baksa virmez aman Rüstemi zaman 
Kirpiği ok· kaaşı kemandan ha'ber verir 

Semai 

.Aleti hüsnü mükemmel kadi dilcil da güzel 
o siyeh gözler ile· hak .bu ki ebril da güzel 
Hattı nevhize ne dersi:ii dedi, rahmeyle dedim 
Sende ol rii de güzel hattı semenbu da güzel 

1045 (M. 1636) ramazanında Kadir gecesi 
Enderun oğlanları arasına alınan Evliya Çele
bi Dördüncü Sultan Muradın Bağdad seferi dö
nüşünde (1639), saraydan yevmiye 40 akçe si
pahilikle çıkdı. Enderunda üç yıl kadar kalmış
dı. 

Meşhur seyahatlarına saraydan çıkdıkdan 
üç sene sonm hicri 1050 muharreminde (mila
di 1640) başladı; ve önce Bursaya gitti, 29- 30 
yaşlarında idi. Seyyah oluşu üzerine bir rüya 
anlatır ki tarihi edebiyatımızda «Evliya Çele
binin Rüyası» diye meşhurdur (B.: Ahi Çelebi 
Camii, cild 1, Sayfa 269; o metinde 1040 tari
hini 1050 olarak düzeltiniz). 

Sarayeı alındığı sırada kendisinin ilk genç
lik portresini çizen Evliya Çelebi «zayif ve na
hif, amma gayet necib ve reşid idim» diyor. Ev
liyanın, Seyahatnamesi büyük bir dikkat ile 
gözden geçirildiği takdirde sevimli bir yüze sa
hip olduğu anlaşılır. Zamanının tanınmış ke
ınankeşlerinden ve binicilerinden bulunması 

' mütemadi · seferlerin yorgunluklarına taham-
mül etmesi, bünyesinin de çok canlı ve sağlam 
olduğunu gösterir. En lutufkar hamisi Melek 
Ahmed Paşanın Sadaretten sukutu ile netice
lenen 1061 (1651) ihtilalini naklederken, bir 
vesile ile. muharrir kendisinin matruş olduğu
nu kaydetmiştir. 

« Yirmi iki gazaya gittim ve elli yıl seya
hat ettim» diyen Evliya Çelebi, bu yorgun ve 
mütemadi dolaşmalar arasında İstanbula da 
uğramışb.. Hem.en her seferinde de, İstanbul
da az kalmıştı. 

Bütün Seyahatnamede evli ve çoluk çocuk 
sahibi olduğuna dair hiçbir kayıt yoktur. Do
ğup büyüdüğü Unkapaninda evleri ve dükkan
ları _vardı; hatta Süğlüm Muslu Sultan sara
yından çıkan ve Unkapanından Vefa meydani
na kadar geni§ bir semti mahveden yangında 
Evliya'nın evi ve. irad dükkanları da yanmıştı. 
Kadıköyünde de bir bağı vardı. 

Evliya Çelebi'nin, muazzam eserini, . uzun 
ve yorucu, hatta bazan büyük tehlikeler atla
tılarak tahakkuk ettirilmi,ş seyahatlerinde not
lar topladıktan ve devrinin bazı muteber tarih 
ve coğrafya ve teraciıni ahve.l kitap ve risale
lerini de tedarik ettikten sonra bir oturuşta 
yazdığı anlaşılmaktadır. 

Evliya Çelebinin Bursa seyahatinden son
raki hayatını, · on cildlik muazzam seyahatna
mesinde kaydettiği vekaayi arasında takib et-
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mek gerekir. 1640 senesinde başlayan seyahat
lan 1682 de sadırazam Merzifonlu Kara Mus
tafa Paşanın Viyana seferi hazırlıklan sırası
na kadar kırk seneden fazla sürdü. 

Seyahatnamesinin birinci cildinde muhtelif 
yerlerde en son seyahatlarına aid bazı hatıra
larda yazılmışdır ve Dördüncü Sultan Mehriıed 
devrini Kara Mustafa Paşa sadaretine kadar 
getirip bırakmışdır. Mustafa Paşa için: «Gaa
yet cür'etli ve sahibi rey ve akıl ve da.na bir 
veziri tüvana idi» diyor. Bu kayıddan Evliya 
Çelebinin 1682 - 1683 arasında öldüğünü ve ölü~ 
münde 72 - 73 yaşlarında bulunduğunu tahmin 
edebiliriz. Viyana bozgununu ya görmen:ı.İ§, ya
hud ki son seyahatı olarak o sefere de katıla
rak müdhiş bozgunun kanlı girdabında kaybol
muşdur. 

Evliya Çelebi Seyahatnamesi - Türkiye 
'11arihi ve Coğrafiyasının kaynaklan arasında 

on büyük cildden mürekkeb olan Evliya Çele
bi Seyahatnamesi, milli kütübhanemizin ölmez 
eserlerinden biridir. Eşsiz bir büyük yazar, ya
zılarında üslübkar bir sanatkar olan Evliyi Çe
lebi son ,zamanlara gelinceye kadar pek az, hat
ta hakiki hüviyet ve şahsiyetinden çok uzak 
olarak tanınmış, onyedinci asırda yaşadığı 
unutularak, bu orijinal muhartir artistin ka
yıdlanna emniyet etmeyenler olmuşdur. Eski 
müverrih ve vak'anüvislerimizin nazarı dikka
tini bile çekmemi§, onun adından bile bahset
memişlerdir. 

On cildlik muazzam eserinde asrinı en can
lı renkleri ile yaşatan büyük yazarın hayatı 
ve eseri pek çok insanın ömrünü dolduracak 
kadar zengin bir mütalea ve tedkik konusudur. 

Onyedinci asırda yaşamış olan büyük ya
zar naklettiklerini tenkid etmeden kaydeder; 
bu yüzden hazan tezadlara, hatalara düşer; hu
rafelere inanır, bu yüzden, bilhassa zamanı
mızda garibsenir. Kelime iştikaklarına o kadar 
düşkündür ki, bu yüzden de bazı şehir ve ka
saba isimlerinde gülüne olur, fakat zerafetini 
de daima muhafaza eder. 

Seyahatnamesinin sayfaları arasında yol
larda, meydanlarda, çar§ı ve pazarlarda, kah
vehanelerde, hanlarda, cenk meydanlarında 
rengarenk ve çeşid çeşid kıyafetleri ile mah
şeri bir kalabalık, çok hu.rda işlenmiş portre
leri ve sesleri ile o kadar canlıdır ki, on cildlik 

muazzam eser, enstantane çekilmiş resimlerle 
muazzam bir albomdur diyebiliriz. 

Evliya Çelebi Seyahatnamesi, on yedinci 
asırdaki Osmanlı İmparatorluğu topraklarinm 
tarihinde, en zengin ve orijinal bir kaynaktır. 
Bugün o tapraklardan elimizde kalan yurdu
muzun tarihine ve tarihi coğrafyasına gelince, 
Evliya Çelebiye çok şeyler borçludur. 

Evliya Çelebi, Seyahatnamesini, gezip do
laşırken topladığı notları, bilahare oturup tas
nif etmek suretile yazmıştır. Bu arada, uğra
madığı yerlere ait, elde mevcut eserlerden çı
kardığı kayıtları, kendi mü,şahedesi imiş gibi 
nakletmiştir. 

Birinci ciltte, zamanında yaşamakta oldu
ğu Dördüncü Mehmede kadar Osmanlı hüküm
darlarmm saltanat devirlerinden kısaca bahse
derken Merzifonlu Kara Mustafa Paşanın Sa
daretine kadar geliyor. Halbuki Evliya Çelebi, 
muazzam eserinin hiç bir yerinde en ufak bir 
işaret, bir ima · ile de kaydetmediğine göre, 
1683 Viyana bozgunundan evvel ölmüştür. Bu 
bize pek bariz bir surette gösterir ki, büyük 
muharrir - seyyah, muhalled eserini, uzun ve 
hazan tehlikeli ı.eyahatlar ve harplerden sonra, 
devamlı ve hemen hemen~ inkıtasız bir çalışma 
ile vücude getirmiştir. 

Yine birinci ciltte Topkapı Sarayındaki 
Hünkar hamamından bahsederken «ruyu arz
da böyle hamam görmedim. Meğer ki Bitlis 
ha.kimi Abdal Hanın hamamı ola vesselam» di
yor. 

Üçüncü ciltte bir seyahatinden bahseder
ken «Hakir'in dahi o asırda zindeliğim vakti 
olduğundan .. » diye nakletmesi Seyahatname
nin, yıllarca sonra, muharririn ih~yarlık zama
nında yazıldığına kuvvetli bir delildir. 

Evliya Çelebi, vücude getirdiği eserin yıl
larca sonra büyük bir kıymet kazanacağını 

görmüş olan bir muharrirdir. Eserinden bahse
derken, onu mezar sicillerine benzetmişti. Bu
na rağmen, ne kadar yazıktır ki, bir çok yer
lerde, ya notlarının eksikliğini örtmek için, ya
hut, bir yorgunluğun tesiri ile bir takım kısalt
malar yapnnştır, bunun için de mazeretler bul
muştu, meselft. : 

«Tafsilat . versek eserimiz, bir Ziyaf etna
me olur» demiştir. Bugün, kaybolan bu tafsi
lat, bu hatırat için yüreklerimiz sızlamakta
dır. 
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Evliya Çelebi Seyahatnamesinin, kendi 
kaydile malumumuz olan bir tek me'hazı var
dır ki, o da «Evsafı Kostantiniye» adını taşı
yan resmi bir vesikadır. Birinci cildi dolduran 
İstanbul bahsinde, çok geniş mikyasta istifade 
ettiği bu eser hakkında Evliya Çelebiden şun
ları öğreniyoruz: 

Dördüncü Murad, Sadrazam Bayram Pa
şaya ve İstanbul, Galata, Eyüb ve Üsküdar Ka
dılarına payıtaht ile civarının bütün binalan
nın ve bütün sekenesinin tahririni emretmiştir. 
Hükümdarın istediği eser, üç ay çalwarak vü
cude getirilmiş ve «Evsafı Koste.ntiniye» adı ile 
kendisine arzedilmiştir. 

Sonra. bu eser, Evliya'nın akrabası olan 
Sadra.zam Melek Ahmed Paşanın eline geçmiş
tir. Ondan da Evliya alarak bir örneğini çıkar
mış ve Seyahatnamesinin birinci cildi sonuna 
ilave etmiştir. 

Evliya Çelebi SeyahatnA.mesinin ilk altı 
cildi İkdam sahibi Ahmed C-evdet merhum ta
rafından, büyük yanlışlar, uşulsüz tashihler, 
lüzumsuz ve tehlikeli rötuşler ve haziflerle, bir 
kelim.ede hulasa edersek, gayriilmi ve sakat 
olarak basılmıştır. 

Yedinci ve sekizinci ciltler, mfilga Türk 
Tarih Encümeni tarafından Are.b harfleri ile, 
dokuzuncu ve onuncu ciltler de Maarif Vekale
ti tarafından yeni Türk harflerile tabedilmi§
tir. 

Evliya Çelebi Seyahatnamesinin tam on 
cildini ihtiva eden üç yazma riüshası vardır. 

Biri Fatihde Millet Kütüphanesinde, Per
tevpaşa kitapları arasında, 458 - 462 numara
larda kayıtlıdır. 

Diğeri Süleymaniye KütUphanesinde Beşi
rağa kitapları arasında 448 - 452 numaralarda 
kayıtlıdır. 

ÜçüncUsU de Topkapı Sarayında Bağdad 
Köşkü Kütüphanesinde 300 - 304 numaralarda 
kayıtlıdır. 

Diğer yazma nushalar eksikdir ve şunlar
dır: 

Bağdad Köşkü Kütilbhanesinde 305 nu
marada 3 ve 4. cildler; 307 numarada 5. cild; 
308 numarada 7. ve 8. cildler; 300. numarada 
9. cild. 

Revan KöşkU Kütübh!nesinde hususi 366 -
369. numaralarda 6, 1., 8, 9. cildler. 

Hamidiye Kütübhaneslı\de 963 nı.unarada 
ıo. çU<J. 

Üniversitede Yıldız Kütübhanesinde tarih 
kitabları arasında 10. cild, Üniversitede Halis 
Efendi kite.blan arasında 1, 3, ve 4. cildler. 

Seyahatnamenin Birinci Cildi - Eyliya. 
Çelebi Seya.hatnamesinin Birinci Cildi İstan
bul'a t~hsis edilmişdir; bu cildin matbu nusha
sında büyük şehre aid bahisler şunlardır : 

Yeni Saray (Topkapusu Sarayı), Eski Sa
ray. 

İstanbul'un hakimleri (İdare ve zabıta 
amirleri). 

Selatin Camileri, diğer camiler, mescidler, 
Medreseler, sibyan mektebleri, darülhadisler, 
tekkeler, _imaretler, °bimarhaneler (hastahane
ler). 

V:üzera, ulema, ayan ve kibar sarayları. 
Tüccar hanları, misafirhane hanlar ve ker-

vansaraylar, bekar odaları. 
Çe,şmeler, sebiller. 
Hamamlar. 
İstanbulda medfun ekabir kabirleri, ziya-

retgahlar, türbeler. 
Tanıdığı meczublar. 
Yediliule dışı Kazlıçeşme. 

Yenikapu Mevlevihanesi; Topcular; Otak
cılar; Çömlekciler; Defterdar; Eyyub Kasabası 

Sütlüce; Piripaşa; Hasköy; Kasım.paşa; 

Galata; Tophane; Fındıklı. 
Beşiktaş; Ortaköy; Kuruçeşme; Arnavud

köyü; Bebek; Rumelihisan ;lstinye; Yeriiköy; 
Tarabya; Büyükdere; Sarıyer; Rumeli Kavağı. 

Anadolu Kavağı; Beykoz; 'l'lokat Bağçesi; 
Sultaniye Bağçesi; İncirli; Çubuklu; Kanlıca; 
Anadolu Hisarı; Kandilli; Kule Bağçesi; Çen
gelköyü; Hasbağ,çe (Beylerbeyi); Kuzguncuk; 
ÜsküdEj.T; Kadıköyü. 

İstanbul dört tarafında padişahlara mah
sus bağ ve bağçeler, mesireler İstanbul .. Esna
fı (Bu cildin en büyük kısmı). 

EVLİYAÇELEBİ CADDESİ - Kasımpa
şanın · Bedreddin Mahallesinin belkemiği yerin~ 
de ana yoludur; Şişhane meydancığı ile Ha
vuzbaşı Değirmeni Sokağı arasında uzanır, 

Kaptanpaşa Çıplağı Sokağı, Müezzin Feyzi So
kağı, Çürüklük Sokağı, Tayyareci Sokağı ve 
Anbararkası Sokağı ile kavuşakları vardır 

(1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta 16/139). 
Kasımpaşa tarafından Şişhaneye doğru 

geUndiğine _ göre oldukca dik bir yokuşdur; alt 
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başında Denizcilik Bankası Kasımpaşa · Tersa
nesinin arka kapusu bulunmaktadır ve sağ ta
rafda Kaptanpaşa Çıplağı Sokağı kavuşağına 
kadar bu tersanenin duvarı uzanır. Üç araba 
geçecek genişlikde, paket taşı döşeli, iki yanı 
yaya kaldırımlı bir yoldur. Sol -kolda eski Aşık
lar Mezarlığının kalıntısı ile küçük dört kare 
planlı Şerife Saliha Ha.tun türbesi vardır, bu 
hatunun ölüm tarihi hicri 1907 (M. 1685) dir, 
halk arasında bu türbe «Lohusa Sultan» adı 
ile meşhurdur (B.: Meyyitzade) . 

Çok işlek bir caddedir, Kasımpaşa gibi ka
labalık bir semtin Karaköy, Galata, Köprü ve 
Beyoğlu ile hemen tek bağlantı yoludur. Ok
meydanı minibüslerinin ve ve 1.E. T. T. İdaresi
nin Silahdarağa'ya giden otobüslerinin durak
ları vardır (Haziran 1969). 

yoğlu ilçesinin merkez nahiyesi mahallelerin
den; ayni nahiyenin Şahkulu, Asmalı ıriescid, 

Kamerhatun, ve Kasımpaşanın Bedreddin ve 
Çatmalımescid .mahalleleri ile çevrilmişdir; hu
dud yolları şunlardır: Meşrutiyet Caddesi 
(Şahkulu ve .Asmalımescid mahalleleri ile), 
To~koparaıı Caddesi (Kamerhatun, Bed
reddin, Çatmalımel;cid Mah~lleleri . ile). lç 
yollan şunlardır : Koytu Sokağı, Şimal So
kağı, Kıblelizade Sokağı, Bedreddin Sokağı, 
Aybasdı Sokağı, .AS'malımescid Sokağınin bir 
kısmı (1934 Belediye Şehir Rehberi, Pafta 
14/ 180). Bu mahallede yerinde dolaşarak tes
bit ettiğimize göre 63 apartunan, 23 ev, 46 
dükkan, 9 büyük mağaza (8 mo'bilyacı, 1 ça- . 
maşır ma-kinası mağazaşı), 4 atöliye, 1. han, 
2 . otel (Biri Pera Palas Oteli), 1 ecza.han~, 1 

:HA.lid ERAKTAN gazino (Kazablanka Gazinosu), 1 tiyatro (Be

EVLİYA ÇELEBİ İLK OKULU ...... Kasım
P8§ada Bedreddin Mahallesinde Bedreddin 
Tekkesi Sokağındadır. İki katlı kağir bir bina
dır. 1932 de 11. İlk Okul adı ile açılmış, 1954 
de Evliya Çelebinin adı verilmişdir. Okulun 
bulun4uğu yer evvelce mezarlık olup rivayete 
göre Evliya Çelebinin babasının ve anasının ka
birleri de bu mezarlıkda. im.iş. Beyoğlu Ticaret 
Lfsesi de ayni bina.da bulunuyordu, öğleden ön
ce lise, öğleden sonra ilk okul tedrisat yapı
yordu. 20 odası, 10 dershanesi vardır. İlk oku
hın 600 öğrencisi ve 12 öğretmeni vardır. Bir 
müsamere salonu, yavru kurt izci teşkilatı ve 
500 cildlik bir kitablığı bulunmaktadır. 1932 -
1962 arasında geçen otuz yıl içinde bu okuldan 
1972 çocuk Uk okul diploması e.lmışdır. 

Hakkı GÖKTORK 

lediye Dram Tiyatrosu) ve bir çocuk bağçesi 
vardır. Bu mahalledeki binalarda buiünan res
mt ve hususi müesseseler şunlardır : .. Milli Eği
tim Ba~ğı Erkek Orta Terzilik Okulu, Ter
zilik Tek!inül . Enstitüsü, Beyoğlu Kız Ensti
tüsü, Akşam Kız Sanat Okulu, Amerikan Kon
solosluğu, Milletler Arası Kalkınma . TeşkilUı 
Bürosu, . Aytur Seyahat Acentası, Elektrik Sa
nayii Ticareti, Good y ear Merkez Oto Şişhft.ne 
hayli, Frans Oto Tic!ret ve Mümessillik L.T. 
Şirketi, tnternasyonel . kamyonları Aziz tsva.n 
Ticaret L. T. Şirketi'. 

1960 sayımında . mahallenin nüf~u 1110 
kadın ve 1119 erkek, cem'an 22.29 kişi idi; 
1965 sayımında ise 1015 kadro ve . 1008 erkek 
olmak . üzere 2023 kişiye düşmüş bulunuyordu. 
1967 yılında mahalle muhtarbğinda ™-Y . Ro-
bert Ben Mahir bulunuyordu. · 

EVLİYA ÇELEBİ MAHALLESİ - Be- _Hakin OOK~ 

J" 

ıı.1 
A ~ ı 

Evliyi.çelebi Mahallesi 
(1934 Belediye Şehtr Rehberinden) 
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EVLİYA ÇEŞMESİ - «Mevlevihi.ne Ka
pusunda Evliya Camii karşısındadır. Yaptıran 
XVII. yüzyıl ulemasından Şeyhülkurri. ve İma
mı Sultani Evliya Mehmed Efendidir (B.: Ev
liya Mehıned Efendi). üzerindeki kitabe İkin
ci Sultan Mahmudun baş ikbali tarafından ta
mirinde konmuşdur, tarih beyti şudur: 

Su gibi czberlesün tahini dilteşnegin 
«Mii zcmzeındir için bu çeşmeden ibi hayat» 

125Z (M. 183G -183'1) 

«Çeşme kesme taşdan ·yapılmış, ·kllsik üs
-lubdadır; üstü kiremitli çatı ile örtülmÜ§dür» 
(İbrahim Hilmi Tanışık, İstanbul Çeşmeleri, I; 
1943). 

I 

EVLIYAGİL (Fikret) - Yüksek in.pat 
mühendisi, bu satırların yazıldığı tarihde 
(1962) Beynelmilel Yataklı Vagonlar Şirketi
nin Türkiye Mümessilliğinde bulunuyordu; 
1926 da İstanbulda doğdu; Mustafa -Beyle Şa
ziye Hanımın oğlu, muharrir ve şair Necdet 
Evliyagil'in ikiz kardeşidir; 44. nt Okulda 
(1936), Oağaloğlu Erkek Orta Okulunda 
(1942), İstanbul Erkek Lisesinde (1945) oku
du, 1951 de İstanbul Teknik Üniversitesini bi
tirdi; 1953 - 1955 arasında İstanbul Belediye
sinde trafik mütehassısı olarak çalışciı, 1958 
de Beynelmilel Yataklı Vagonlar Şirketine in
tisab etti. 

Nur (Ansan) Hanımla evlidir; Meltem 
(doğ. 1959) adında bir kızı vardır. Fransızca 

ve lngUizce bilir. Türkiye Turing ve Otobomil 
Kulübü, Moda· Deniz Kulübü üyesidir. Deniz, 
yürüme ve tenis sporlarını sever. Posta pulu 
koleksiycncusudur; bir koleksiyon denmeye 
layık dans müziği pli.klan vardır; 1952 de 
Ameri.kaya, 1957 de İsviçre, Fransa ve Belçi
kaya gitmişdir. 

'.ôtbl,: Kim Kh11dtr AnşUdopedisi. 

EVLİYAGİL (Necdet) - Muharrir, şiir, 
gazeteci; 1926 da İstan.bulda doğdu; Mustafa 
Beyle Şaziye Hanımın oğlu, yüksek inşaat mü
hendisi Fikret Evliya.gil'in ikiz kardeşidir; 44. 
İlk Okulda (1939), Cağaloğlu Erkek Orta Oku
hında (1942), İstanbul Erkek Lisesinde (1945) 
okudu; 1950 de İstanbu_l Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesini bitireli; gazetecilik hayatına atıldı, 
Yeni Se.bah Gazetesinde (1945. ~ 1946), Cum• 

huriyet Gazetesinde (1946 -1951), Dünya Ga-
. zetesinde (1953 -1955) çalışdı; bu satırların 

yazıldığı sırada Ankarada yerleşmiş ve Ajans 
Türk Haberler Servisi ile Matbaasının sahibi 
bulunuyordu (1962). 

Bayan Sevgi (Turanlı) ile evlidir; Midhad 
Mert (doğ. 1961) adında biroğlu vardır. Anka
ra Gazeteciler Cemiyeti üyesidir. Fransızca bi
lir; gazeteci olarak Fransa, İngiltere, İtalya ve 
yakın şark memleketlerine gitmişdir. Yürüme
yi ve deniz sporlarını sever. 

Eserleri : «Aşk için söylenenler» (1948), 
«Edebi Mektebler, Edebi Cereyanlar» (1949), 
«Dünya. Şiirinden Seçme Şiirler» (1950), «Es
ki Yalı» (Şiirler, 1954), «Divan Şiiri» (1958), 
«Türk Şilr Antolojisi» (1958), «Edebi Konuş
malar» (1958), «Ajans Türk Şiir Antolojisi» 
(Behçet Kemal Çağlar ile birlikde, 1959), 
«Anlamsız Şiir» (1961). 

EVLİYA HANI - Bayazıdda Çakm.akcı
lar Yokuşunda adını taşıyan sokakdadır; iki 
katlı 12 odalı küçük ve kadim bir taş handır; 
Hasan Dolca veresesinin mülki olup 1967 de 
Rife.t Akartürk adında biri tarafından bekar 
uşağı oteli olarak işletilmekde idi; hanın med
halinde sağda iistü tonos kemerli bir odacık -
türbe vardır ki zamanında kerametine inaml
mış Pabuçcu Osman Dede adında biri yatmak
dadır; ve Evliya Hanı adım b~ yatıra nisbetle 
almışdır. 

Pabuçcu Osman Dedenin İstanbula Fatih 
Sultan Mehmed ile gelenlerden olduğu, ve o 
zaman, henüz Saracha.ne ve Mercan pabuccu 
odalan kurulmadan bir bizans yapısı ( ?) olan 
bu küçük hanın pabuccu esnafa tahsis edildiği 
söylenir. 

Handa- bekar odalanndan bir deri ve ha
lı - kilim ardiyesi ve kahvehane bulunuyordu. 

Hakla GÖKTÜRK 

EVLİYA HANI - Büyük Kapalı Çarşı 
içinde çarşı camiinin yanında Yorgancılar So .. 
kağındadır; 1934 Belediye Şehir Rehberinin 
metin dışı verilmiş çarşı paftasında «Camili 
Han» adı ile kaydedilmişdir. Kanatları tahta 
kemerli kapusundan üstü tonos kemerli bir ge
çidle bir avluya girilir. Sağ taraf da bir taş mer
diven ile bir koltukcu atölyesine çıkılır; sağ 
te.rafda diğer bir taş merdiven ile de B.Ş. Reh~ 
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berinde bu hana adını vermiş olan mescide çı
kılır; mt:scid ahşabdır ve kiremitli bir çatı ile 
örtülüdür, zemini beton olup üstüne hasır se
rilmişdir. Mescide çıkan merdivenin_ altında üs
tü tonos kemerli bir mobilyacı atölyesi bulun
maktadı~. Tonos kemerli geçidde dört musluk
lu, mermer kapaklı bir taş abdest teknesi var
dır, üzerinde: « Yağlıkcı Elhac İsm_ail Efendi» 
yazılıdır. Bu teknenin yanında da dört köşe 
yüksek ta~ bilezikli ve mermer kapaklı bir ku
yu vardır; kitabesinden öğrenildiğine göre sa
ray kapucubaşılarından Bilecik Voyvodası Ali 
Ağanın hayır eseri olup 1237 (1821 - 1822) de 
açılmışdır; yine burada zeminine he.sır serilmiş 
bir namazgaz bulunmaktadır (1967). 

Hakkı GÖKTÜRK 

hir Rehberinin 27 numaralı Üsküdar paftasın~ 
da gösterilmemişdir. -Mahallenin eski muhtar
larından Mehmeq. Erşit'in _verdiği malumata 
göre 1920 den sonra Karadavud Mahallesi ile 
.birleştirilerek. İııkılab Mahallesi adı verilmiş
dir. 

Hakkı GÖKTÜRK 

l 
EVLİYAHOÖA MESCİDİ~ üsküdarda 

Çavuşderesiıide; kendi adına nisbetle anılan Ev
liya.hoca Sokağında, bu · sokağın Kuşoğlu Y o
kuşu ile olan kavu,şağı köşesinde, dik bir ba
yır eteğinde idi; hicri 1340 (M. 1921 - 1922) de 
yıkılmışdır, binasından -eser kalmamışdır. 

-Hadi.katili Cevamide «Evliya Mescidi» adı 
ile ka.yıdlı olup: «Banisi Evliya Hoca Mehmed 
Efendidir, kabri de mescidinin yanındadır; ma-

EVLİY.AHANI SOKA.Öl - Bayazıdda Ta- hallesi vardır>> ·deniliyor. . . 
yahatun Mahallesi yollarindan, Çakmakcılı:ı:r Tahsin öz <~İstanbul Cam.ileri»· isimli ese
Yokuşunun üst başıı ile Tığcılar Sokağı arasın- rinde:· «Yapıldığı tarih• malum değildir, arsa 
da uzanır (1934 Belediye Şehir Rehberi Paf- · halindedir» diyor. · · · 

ta 4/11). Çakmakcılar Yokuşu tarafından ge- Üsküdarlı halk şairi Vasıf Hoc~. merhu
lindiğine göre iki kişinin yanyana ancak geçe- mun notuna göre lprem.itli ahşa.b çatı ile örtü
bileceği kadar dar asfalt ~föşeli bir yoldur; her lü ahşa.b bir mesciddi; yanqıda da ahşab ·bit 
iki köşesinde kapulan caddeye açılmış birer 
dükkan vardır. Sokak üzerinde. de Evliya Ha- sibyan mektebi ·vardi, büyü~ ,bir avlu kapu-

. · . - sundan hem ;mescide, hem mektebe girilirdi. nı ile diğer bir küçük han bulunmaktadır. Bir 
ldıkd ·· ba.vl dıv T vcıl r Ziyaretimiz tarihinde. me,scidin arsası tel ile dirsekle km an sonra g an gı ıg a 

. çevrilmiş bulunuyprdu. Banisiniiı · kabir · taşı Sokağı başında da bir elektrik muh,avvile . mer-
kezi bulunmaktadır (Mayıs 1967). · · · kısmen toprağa gömülmü,şdür; şu satırları 

okuyabildik : 

Hakkı GÖKTtlRK «Bu dfuıya fan_idir. hem .yüce safası m.ih-

EVLİYAHOCA MAHALLESİ - Üsküda
rın eski mahallelerinden · idi .. 1934 . Belediye ,Şe-

-------'--,c,·• ' fA DER(ll.~.~ - ~AD. 
. . -- - .;:_- ·-- ---- ·-

Evliya Hanı 

(lŞ34 l;lelediye ,Şehi,r, REıhbe_;r~g.~n), -

.. nete değince. Gayretin ( ?f ne ınikdar efzıın ol
.. sa . akibet mevt olunca .. Gelüb kabrim ziyaret 

eyleyüb -Üç :,thlas bir Fatiha okuyıµıca .SUit ru
hruna ... :.» . (1..9~7, tenu:ntiz). 

EVLİYA HOCA SOKA.öl• - 1934 Beledi
ye Şehir Rehberiı:ıe •göre Üsküdarda Çavuşde
resi semti yollarınruı,n, Çavuşderesi Caddesi ile 
· Kassam Çeşmesi ve Bulgurlu.. Mescid · Sokak-
..ıarı arasında :-uz.anır) Beştaş Sokağı, Kayıkcı 

Mahmud Çıkmazı, ~uşo_ğlu Yokuşu,. Küçüksar
maşık · Sokağı ile k.avuşakları vardır. (1934 
B.Ş.R. Pafta 27/Ça'\TU§deresi). Cadde tarafın
dan gelindiğine göre· bir ,araba geçecek geniş-
1.ikde, :paket . taşı. çlöş~li.- bir yol olup sağa · bir 

:kavis· çizer; .. ~.-:3 :katlı: al}şab ve kagir _evler 
:ıı..rasın,dijn g-~e:r;;:.ş ~lt~~11 ~ lc~<J.:ura.cı, 1.. ~a-, 
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nav dükkanı ile 1 trfkotaj atôlyesi vardıı·; 
kapu numaralaxı 3-57 ve '.2 --46 dır (mayıs 
1967). 

EVLİYA MEHMED EFENDt (Hoca) ...... 
Onyedinci asır ulemasından; İsta..nbUI.da Yeıu-
kapu Mevlevihanes-i yakınmda kendi adına nis
betle anılan Evliya Camiinin banisi; şeyhül

kurra ve imamı sultani ohnuş, Dördüncü Sul
tan Murad ile Revan seferine giderken -Kon.
yada hastalanarak . İstanbula dönmesine izin 
verilmiş, ve aynı yıl içinde tstanbulchı, vefat 
ederek (hicri 1038 - miladi 1628) Topkapusu 
dl§ında defnedilmidir. 

EVBANOS (Ali Adnan) 

vekili oldu, 1962 de koalisyon kabinesinde Ba
sın Yayın ve ·Turizm Bakanlığı yapdı. 

Yurdanur (Mü.şhaza) Hanımla evlidir; Re
fik (doğ. 1950) ·ve :Muradhaı'ı (doğ. 1958) adın
da ıki oğlu Vardır. 

«E'VLttAYi: OEDi:ı:»> - Ercüni.end Ek
rem Talu'nmı. (B.: Tatu, Ercilınend Ekrem) Bi
i'inci Cihan Harbi sonunda Evlıyi Çelebiyi tak" 
lid yolunda yazllmiş tstanbül'u Tasvir edeli 
mizahi bir eseridir; Sudi Kütüphinesi tarafın
dan 1336 (M. 1920) yılında yayınlanmış 
14X2.0,5 eb'adın<İa 48 sayfalık bir kitabdır; Hü
seyin Rahmi Gürpınar, o devrin gene muharri
ri E. E. Talu1nun eserini şöylece takdint edi
yor: «Evliya Çelebi merhum Onbirlnci iii~ri 

EVLİYAOGLU (Gökhan) _ Gazeteci ve asırda vardığı ebedi uykusundan uya.nıpda İs
siyaset adamı; 1927 de Malatya'da doğdu; Beh- tanbul'u dolaşsa otomobilleri, tramvayları, fü
cet Beyle Muammer Hanımın oğlu, gazeteci ve nelleri, kulübleri, kaf eşantanları, iki yüksek Ök
siyaset adamı Kamuran Evliyaağlunun karde- çe üzerinde seken ipek tilllerle Örtülü billur ba
şidir. İstanbul'da Kadırga İlk Okulunda (1938), ce.klı nazeninleri görse, .Etyemez'deki evinden 
Bursa. İkinci Orta Okulunda (1941), Malatya telefonla Beşiktaş'daki ahbablan ile konuşsa, 
ve İstanbul Erkek Liselerinde okudu (1945); dimağında, nasıl bir hayret cezbesi kaynar ta-
1947 de İstanbul üniversitesi Hukuk Fakültesi- şarsa, i§te İkinci Evliya (E. E. Talu) aynı zih
ni_ bitirdi. Gazetecilik mesleğine girdi, üniver- niyetin -üçyüz sene sonraki tecelli suretini bü
site öğrencisi iken Malatya Fırat Gazetesinde, tün ruh benzerliği ve ibtidai safveti ile tasvir
( 1945 - 1947) çalışdı, sonra Havadis (1956 _ de cidden şayanı takdir bir ~natkarlık gös-
1958), Son Havadis (1958 - 1962), ve yeni: sa- termişdir • • • » · 
hiblerinden biri olduğu Yeni-İstanbul (1962) Bizce mübalağacı bit takdim yazısıdır.; Er
gazetelerinde çalışdı. Balıkesir Milletvekili ol- cümend -Ekrem'in genelik, · dolayısı ile acemilik 
du. devri eserlerindendir, zoraki miza.hın ka~uııl-

Latife (Kurtuldu)_ Hanım.la evlidir;- Aziz maz neticesi soğukluklar görülür, çok şirin pa.r
(doğ. 1960) adında bir oğlu vardır. İngilizce ve çalar da vardır. 
Fransızca bilir. Şiir yazar, resim yapar. ·- _ Küçücük es~r · rağbet görmUşdür, ve E:r-

Eserleri : «Dördüncü Gamze»-_ (Şiirler, cümend Ekrem aynı edada «Zeyli Evliyayi Ce-
1950), «Mevlana Sevgisi» (1960), «Kostanti- did» ·adı ile bir ek yapmışdır, ikinci kitabda ay
niye Kızıl Elması» (1953), - ve kitab ha.linde nı boyda, _ fakat aslından daha l:iüyükce 144 
toplanmış makaleleri. - - sayfa olarak Kanaat Kütübhanesi tarafından 

;Bi"Ql.: K~ Kimdir A.nsiW9:ped,işl, 1925 de, Cumhuriyet d~vrl "başında yayinlan-
mışdır. . -- - -

EVLİVAOOLU (Kamuran) - Gazeteci 
ve siyaset adamı; 1925 de Malatya'da doğdu; 
Behçet Beyle Muammer Hanımın oğlu, gazete
ci ve siyaset adamı Gökhan Evuya:oğlunuıı ağa
beyidir. tstanbul'da Kadırga İlk Ökulunda 
(1936), Bursa 2. Orta Okulunda (1939), Ma
latya ve İstanbul Erkek Liselerinde (1943) · oku
du; gazetecilik haya~ atıldı, Zafer Gazete
sinde, Son Havadis Gazetesinde, ·Düşünen Adam 
Mecmuasıiı<la çalı§dı, l9Ş7 şeçimlerlnde Millet,. 

EVRANOS (Ali Adnan) --. Zamanımızda 
Türk cikculuğu, Kemankeşliğinde en sağlam, 
en geniş bilgisi olan bir zit, Türkiye Okculuk 
Fedarasyonu'-nun İstanbul ajanı; 1910 da fs-

-tanbuPda Çengelköy'tinde Evranoszade yalısın-
da doğdu; · babası Serez -§.yanı -İsmail Beyin to .. 
runlarından Ferid Bey (B. : İsmail Bey, Serez .. 
li)·; a~iıesi Evreri.öszfuie Ali ömer Paşanın kızı 
·Ferdiye Haninidıh OalEttasaray lliesinde oku~ 
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du, 1930 da Elektrik İdaresine girdi; bu satır
ların yazıldığı sırada, 1967, aynı idarenin Kadı
köyü şubesinde bulunuyordu ... 

Çocukluğundanberi ufukla meşgul olmuş
dur; denizi sevmiş, iyi yüzer; güreşmiş, ata bin
miş, ve bilhassa okculuğa büyük bir qk ile 
bağlanmışdır; yalnız kemankeş olmakla kalma
nuş, türk oklarını ve yaylanın en iyi tanıyan 
biri olmuş, ok ve yay yapıcılığı da öğrenmiş
dir. 

Resim sever, eski harf, yazı sanatına kar
şı da büyük alakası vardır, ünlü hattat Nec
meddin Efendiden yazı meşketmişdir. Bilhas
sa talik yazılan güzeldir. 

Uzun boylu, vaktinden evvel kırlaşmı,ş 

kumral saçlı, babadan ve anadan iki kibe.r aile
nin hakkiyle temsilcisi gaayet nazik, hatır

nüvaz, vefakar, otodidakt olarak geniş kültür 
sahibidir. 

EVRENOS DEDE TÜRBESi - Fatih'de 
Karagümrük'de Beyceğiz ve Derviş Ali mahal
leleri arasında sınır yol ole.iı Hasan Fehmi Pa
şa Caddesindedir; Mustakil plblı kA.gir bir ya
pı olup kiremitli ahşap bir çatı ile örtülmüşdür, 
20 kapu numarasını taşımakta idi. Kapudan 
gizlice tam karşıda bir türbedar odası bulun
maktadır. Asıl türbeye de kapudan girildiğıne 
göre sol tarafda dar bir tapudan girilir. Tür
bede sA.hibi ile bir türbedarına A.id iki kabir var
dır. Kağıd üzerine talik hat ile yazılmış çerçe
veli· ve camlı kitabe levhalarının metinleri şu
dur: 

«Fatih Sultan Mehmed Han hazretlerinin 
maiyetlerinde lstanbul'a gelen Evrenos Dede 
hazretlerinin ruhune. elfatiha, 900 (1494 -
1495)» 

«Hazreti Nureddin Cerrahi Dergahı şeyhi 
Abülaziz Efendinin hulefA.sından Evrenos De
de tür,beden mazennei kiramdan Epeyh 
Ahmed Efendi hazretlerinin ruhuna elfA.tiha, 
1243 (1827 - 1828) » 

Ekrem Hakkı Ayverdi'nin «Fatih Devri 
Mimarisi» isimli eserinde bu türbeye A.id bir ka
yıd bulamadık. Evrenos Dede hakkında da yu
karda kaydedilen levha - kitabeden başka bilgi 
edinilemedi. Türbe çok harab bir halde bulun
muş iken 1965 de saraç Geredeli Hafız Meh
med Başaran'ın delaleti ile saraç esnafı tare.
fmdan tamir ve ihya. edilmi§dir. Sara_ç Gerede~ 

li hafız · Mehmed bu satırların yazıldığı sırada 
fahri olarak türbedarlık da yapme.kda, türbe 
içindeki odada yatıp kalkmakda idi. (1967). 

Hakkı GöKTORK 

EVRENOSZADE SOKA(a - Şişli'nin Du
atepe mahallesi yollarından, Yaymeydanı Cad
desinden başlar ve çıkmaz sokak olarak biter; 
Feriköy Baruthane Caddesi; Barutcular Soka
ğı ve Keşfief endi Sokağı ile kavuşaklan var
dır; Avukat Caddesi ile de dört yol ağzı yapa
rak kesişir (1934 Belediye Şehir Rehberi Paf
ta 18/156). 

Yaymeyde.nı tarafından gelindiğine göre 
bir meydanımsı açıklık ile başlar; bir araba 
rahat geçecek genişlikde asfalt bir yoldur. Bir 
katlıdan beş katlıya kadar beton evler ve apart
manlar arasından geçer: Avukat Caddesini aş
dıkdan sonra kaba taş dö_şeli bir yol olur. 

2 Oto tam.irhA.nesi, 1 çelik eşya atölyesi, 1 
tornacı, 1 kundura tamircisi, 1 marangoz, 1 
fotoğrafhA.ne, 1 mobilye atölyesi, 1 kalaycı, 1 
buzdolabı mağazası, 1 l!res işleri atölyesi, 1 
bakkal, 1 kahvehane, .1 emprime imfilathanesi, 
1 iplik fabrikası vardır. Feri.köy spor kulübü 
ve Feriköy sineması bu sokakdadır (mayıs 
1967) 

Ha~ GöKTtlRK 

EVRENOSZADE SOKAGI CİNAYETİ -
Bir kadın ile bir erkeğin nikahsız beraber ya
şaması büyük şehrin günlük hayat cilvelerin
dendir; fakat hazan kadln yaşlı ve paralı, er
kek de genç ve geçim mücadelesi içinde bulu
nur, bu denge bozukluğu paralı yaşlı ·kadın için 
ekseriyA. çok tehlikeli olur; 13 nisan 1964. ta
rihli Hürriyet Gazetesinden naklettiğimiz · aşa
ğıdaki satırlar böyle bir münasebetin neticesi
dir: 

«Zehra Durgun adında 51 yaşında paralı 
bir kadın Feriköy Evrenoszade Sokak 91 sayı
lı evinde, evvelki gece öldürülmüştür. Zehra'
nın bir yıldan beri birlikte yaşadığı Ömer Gün
doğdu adlı, 28 yaşındaki. seyyar satıcı, katil 
zaiılun olarak yakalanmıştır~ 

Cinayet; 1.5 metre uzunluğunda kalın ve 
ağır "t>ir k~penk demiri .il~ işlenmiştir. Kaatil, 
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demiri kadımn başına arkadan vurmuştur. 
«Ömer Gündoğdu, olaya elkoyan nöbetçi 

savcı tarafından nezaret altına alınmıştır; ilk 
ifadesinde şeyle. demi§dir : 

- Dün akşam saat 23 e doğru eve gittim, 
kapiyı çaldım, cevap vermedi.. Zehra, Zehra 
diye seslendim, yine cevap alame.dım, kapıya 
yüklendim, büyük bir gürültüyle açıldı, kepenk 
demiri içerden emniyet vazifesi görürdü, o dev
rilmiş, içeri girdiğimde Zehra'yı tam kapının 
önünde kanlar içinde yatar buldum, demir ba
şına düşmüş, ölmüştü, kaldırıp yatağa yabr
dım, yapacak bir şeyim yoktu, sabahı bekle
dim ... » 

Vak'ımın adli safhası tesbit edilemedi. 

EVRİMLER (Rifat Necdet) - Muallim, 
şair, muharrir, seçkin maarifci, Kamil İnsan; 
1898 de Erzincan'da. doğdu, ulemadan İsmail 
Hakkı Efendi ile Zehra Hanımın oğludur; Er
zincanlı olan aile sonra lstanpul'da yerleşmiş
dir; ilk tahsilini memleketinde, orta tahsilini 
lstanbul'da gördü, İstanbul Daıillfünunun 
Edebiyat Fakültesini bitirdi. Sultanı ve D!ıill
fünun talebesi iken İstanbul gazetelerinde mu~ 
sahhihlik, muharrirlik, mütercimlik yapdı; 
meslek hayatında Almanca., edebiyat, felsefe 
muallimlikleri, öğretmen okulu ve lise müdür
lükleri, maarif müdürlüğü, maarif müfettişli
ği I yapdı; bu arada Vef! lisesi nıüdürliiğü ile 
Galatasaray lisesi edebiyat muallimliğfı:ıde bu
lundu, Gale.tasaraydaki muallimliğinden 1963 
de emekliye ayrıldı. 

Rifat Necdet Evrimer 
(Res1m: Yaşar Eldnc1) 

1922 de Rana Hanımla evlenmişdir, bir oğ
lan, iki kız üç evladlan olmuşdur, Yalçın ( doğ. 
1929, tüccar), Gülçin (doğ. 1931, çocuk dok
toru), Gülsen (doğ. 1944). 

Edebiyat, şiir ve felsefeye aid ondan fazla 
kitabı vardır; şiirlerini ve edebü felsefi maka
leleriıtiı mus, Vatan, Dünya, Son Posta, Serve
ti Fünuı,., Varlık, Hisar gazete ve dergilerinde 
yayınlamışdır. Almanca, Fransızca, İtalyanca 
biliı'. 

Şiir diline örnek olarak bir rübaisi ile Yah
ya Kemale tazmin yolla yazdığı bir nazireden 
üç beyitini alıyoruz : 
i 

DönyAya zaman hükmediyor zalimce 
Kimden kime şekva edeyim lıiUmce 
Bir mJ.bede girdim ki ezelden bomboş 
Yok sırnm iziını. edecek ilimce 

• 
Son camını doldur ki hayat başta bitendir 
Niptihteye bir katre harim olsun erenler 

Her tehlikenin zevkbıl derınekse cefa ger 
Rindinıı cefa feth-i kelam olsun erenler 

Zannımca baıiibat-ı İlihiyye sef~r var 
Son meclise · son cima selim olsun erenler 

EVYAPAN (Mürşide) - Sanat tarihcisi; 
1926 da Soıriade. doğdu; babasının · adı lzzeddin; 
annesinin adı Müniredir; · İstanbulda 6. İlk Okul
da (1938), Muş Orta Okulunda (1941), 1stan
bulda Çamlıca Kız Lisesinde okudu (1946), 
1952 de İstanbul Üniversitesi A.debiyat Fakül
tesi Sanat · Tarihi Bölümünü bitirdi; İstanbul 
Belediyesi Müzeler MüdürlUğüne irttisab etti ve 
Tanzimat Müzesinde (1953 -1954L İstanbul 

· Müzesinde (1954-1955), Belediye Kütüphane
sinde (1955) çalışdı; bü satırların yazıldığı ta

. rihde Atatürk l:İıkllab Müzesinde bulunuyordu 
(1962); ve Nlşantaşı Kız Lisesinde de sanat tı,,~ 
rflıi öiretnienliği yapıyordu. 

Bay .Hilmi Evyapan ile evlidir, Fatma (doğ . 
. 1959) adında bir kızı vardır. İstanbul Hemşi
reler Cıemiyeti üyesidir. Az Fra_nsızca bilir. Fa
külte . bitirme tezi olarak yazılmış «Süleyınani
ye Camii ve Külliyesi» isimli bir eseri vardır. 

· .. Bibi.: Kim Kimdir Ansiklopedisi, 

EYEBOIBAŞI ÇEŞMESİ - «Koskada Ço
bançavuş Qı.miiniıı .üst tarafınd~dıı•. ,_ lXıerind~ 
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ki iki satırlık kitabeden Eyercibaşı tarafından 
yaptırıldı ve İstanbul Ağası tarafından ihya 
edildiği anlaşılıyor. Kitabede hem yapı tarihi 
yokdur, hem de yaptıran Eyercibaşı ile ihya 
eden İstanbul Ağasının isimleri kaydedilmemiş.. 
dir, kitabe şudur: . 

Durmuş idi mai hayvanı Eyereiha.şının · 
Sonra İstanbul Atası akıtup etti revan 

«Klasik üslubda yontma taşdan yapılmış
dır, halen teknesi zeminden aşağıda kalmışdır» 
(İbrahim Hilmi Tanışık, İstanbul Çeşmeleri 1, 
1943). 

EYLAN (Claude) - Ünlü bir fransız ka
dın yazar; dünyanın en eski ve en ciddi_ mecmu
alarmdan «Revue Des Deu:x Mondes» un baş 
yazarlarından; «Gelişen Türkiye» isimli eserin 
muharriri; asıl adı «Baronesse de .Boecop» dur, 
1898 de doğmuşdur. 

1963 nisanınde. Türkiyeye son gelişinde İs
tanbul gazetelerine şu beyanatda bulunmuş

dur: 

«1933 senesinde memleketinize gelen bir 
Fransız hariciye memuru burada üç gün kalmış 
ve dönüşünde Zülfü- -isimli bir kitap yayınla
mıştı. Bu kitapta özellUkle 'l'ürlc kadınlarının 
yaşayışları _ ele alınmış ve sosyal durumları in
celenmişti. Kitabı okuduktan sonra ben de in
celemeler yaptım ve yazılanların gerçekle asla 
ilgisi olmadığını anlayarak Gelişen Türkiye 
isimli bir seri yazı yazdım. Bu. yazılar üzerine 
Büyük Atatürk· tarafından 1936 aa· Türkiyeye 
davet edildim ve uzun süre Ankara ve İstanbul
da kalarak Türkleri daha yakından· tamma.k 
imkanını buldum. İncelemelerimi yaparken yurt 
dışında ve çoğunlukla Balkanlarda bulunan 
Türklerle_ .de ilgilendim. Hatta bu konuda Yu
goslavya Kralı Aleksandr ile de konuştum. So
nunda vardığım sonuc şu oldu: _ Türkler Bal
kanların en zeki ve _en merd mllletldirler. Dün
yayı 15 defa dolaşdım, Amerikayı bir baştan 
bir başa 40 defa aşduri; fırsat buldukça Tür~ 
kiyeye geleceğim;_ tabii güzellikleri bakıınından 
İstanbulun yeryU~ünde gördüğüm yerl~rin ba~ 
şmdadır» (Cumhuriyet_ Gazetesi)~ --

Bu türk dostu ünlü Ya•nn hayatı hakkın
da başka bilgi ecli~ıil:e~~. _-

EYİCE (Mehmed Kamil) - Ünlü kaptan, 
muallim; 1882 de Amasra'da doğdu, Karade
niz yalısında zengin bir tarihi olan bu kasaba
nın büyük bir ailesi olan Eyiceoğullarından Mus
tafa. efendinin oğludur; gemi makina ve inşa.
iye mühendisi Suavi Eyine ile Prof. Dr. Sema-

-vi Eyice'nin babası. Üç oğlu olan ve oğulları
nı devrinin imkanlarına göre en· iyi şekilde ye
tiştirmek isteyen Mustafa Efendi İstanbula 
gelmiş ve geçim sıkıntılarına göğüs gererek 
oğullarının ikisi deniz. subayı ve biri~i de tıp 
doktoru olarak yetiştirmişdir. 

Bahriye Mektebini 1903 de bitiren Kamil 
Eyice donanmada mesaha ve seyir zabiti ve ge
mi kumandanı olarak bulunmuş, Birinci Dün
ya Harbinde torpillenme neticesi kulaklarında 
husule gelen bir arızadan dolayı 1924 de asker-
likden emekliye aynlmışdır. · 

Bir müddet tüccar gemilerinde kaptanlık 
yapmış, 1927 -1929 da Van Tersanesi müdür
lüğünde bulunmuş, 1930 - 1931 de eski Mısır 

Hidivi Abbas Hilmi Paşanın Türk sancağını ta
şıyan ve devamlı olarak Garbi Avrupa sule.nn
da dolaşan Nimetullah ya tına kumanda. etmiş
dir. · Kısa bir müddet, İstanbul Liman İdaresi 
fen kurulunda aza olarak çalışmış, 1932_ de Yük
sek Denizcilik Okuluna Matematik öğretmeni 

Kamil Eyice Kaptan 
(Re_sim; _Kem_al Zeren) 
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olmuşdur. Kamil Eyice, Türk Ticaret filosuna 
eleman yetiştiren bu mektepte 1948 yılına ka
dar matematikden başka kozmoğrafya ve gemi 
seyri (,seyrisefain) derslerini de verınişdir. 

194.8 de ~raş haddi dolayısıyla ikinci defa emek
liye ayrılıaı~sına rağmen, zaman zaman ticaret 
gemilerinin süvariliğinde bulunmuş ve muhte
lif tarihlerde İngiltere, Almanya, Kanada ve 
0rta Amerika sularında dolaşmışdır. 

Son yıllarında çok sevdiği ve birçok kısım
larını bizzat eliyle yaptığı Bostancı'daki evin
de huzur içinde yaşıyordu; 1955 de gezmek ve 
dinlenmek için gittiği · Yalova Kaplıcalarında 
ani olarak vefat etti. Memlekete yüzlerce deniz
ci yetiştiren Kamil Eyice türk denizcileri ara
sında «Kamil Hoca» diye anılırdı; İçerenköyü 
Kabristanına defnedildi. 

· Kamil Eyice'nin iki oğlundan biri, Y. Müh. 
Suavi Eyice Denizcilik Bankası 1stinye Tersa
nesi müdürlüğü görevini yapmış (Bk. Eyice 
Suavi), diğeri Prof. Dr. Semavi Eyice'dir. (Bk: 
Eyice Semavi) Merhumun her iki oğlu da böy
l~ce babalarının memleket. irfanındaki hizme
tini ·devam ettirmektedirler, 

Kamil Eyice, merhum Doktorı İzzet Eyice
oğlu'nun ve ·emekli Deniz Albayı Halid Eyice
oğlu'nun ağabeyi, ve Oramiral CelA.l Eyiceoğlu 
ile Y. Müh. Şehap Eyiceoğlu'nun ve Y. Ziraat 
Müh. Melahat Altan'ın amcası idi. 

Kamil Eyice'nin Yüksek Denizcilik Okulu 
ne_şriyatı arasında basılmış üç eseri verdir : 
«Düzlem ve Küresel Trinogometri» (1944), 
«Navigasyon (Seyrif.lefain) » (1947), «Nautice.l 
Astronomy (Bahri Heyet) 1, (1950). 

Erdem YÜCEL 

El:1CE (Ali Suavi) - Gemi makine ve in
çaiye yti.ltsek mühendisi; İstanbul Teknik Üni
versitesi Makine Fakültesi, İstanbul Yüksek 
Teknik Okulu ve İstanbul Akşam Yüksek Tek
nik Okulu öğretim üyelerindendir. Kamil Eyi
ce ile Hatice Eyice'nin büyük oğlu, ·Prof. Dr. 
Semavi Eyice'nin ağabeyidir (B. : Eyice, Ka
mil_; Eyice, Semavi). 

1917 de İstanbul da dünyaya gelmiş; ilk ve 
orte. tahsilini Saint Loujs, Saint Joseph fran
sız mekteklerinde yapmış, Galatasaray Lise-

sinde okumuş 1937 de mezun olup yüksek tah
sil için Almanya'ya gitmiş; Bertin Telmik Üni
versitesinden 1944 de Gemi makine ve -inşa.iye 
yüksek mühendisi diplomasını almışdır. 1945 
- 1960 yıllan arasında Denizcilik Bankası'nm 
Cami.altı Terse.nesi'nde işletme şefi, İstinye Ter
sanesinde işletme şefi ve tekrar Camialtı Ter
saııesi'nde başmühendis, İstinye Tersanesi'nde 
müdürlük görevlerinde bulunmuştur. Askerlik 
hizmetini de Gölcük ve Taşkızak Tersaneleri 
yedek - arça sanayii mühendisi olarak yapmış
tır. 

1945 - 1948 yılları arasında Yüksek Deniz
cilik Okulunda gemi makinalan öğretmenliği 
yapmışdır. 1945 yılında İstanbul Yüksek Tek
nik Okulunda ba_şlamış olduğu öğretim üyeliği 
görevine 1968 de devam etmekte idi, Termodi
namik, Isı ekonomisi, Buhar makinaları, Buhar 
turbinleri ve Gemi yardımcı makineleri ders
lerini okutmaktadır. İstanbul Teknik Oniver
siresi Makine Fakültesinde (1955-1968) gemi 
makinaları, Gemi yardımcı makinalan ve Isı 
ekonomisi dersleri; İstanbul Akşam Yüksek 
Teknik Okulunda da (1961-1968) Buhar tur
binleri ile Isı ekonomisi dersleri hocasıdır. 

Y. Mühendis A. Suavi Eyice 
(Resim: Kemal Zeren) 
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Suavi Eyice, bu öğretim görevlerinin yanı 
sıra 1960 - 1964 yıllan arasında İstanbul Pet
rol Rafinerisinde teknik müşavirlik ve Ticaret 
müdürlüğü yapmış: 1950 - 1952 de ltalya'dan 
gemi satın alma heyetine dahil olmuş ve 1957 
-1959 da da İtalya'dan gemi makine.lan satın 
alma heyeti reisi olmuştur. Alman Gemi Mühen
disleri · Cemiyeti, Türkiye Gemi Mühendisleri 
Odasının azasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı Yük
sek Teknik Okul yayınlan arasında şu kitapla
rı neşredilmiştir: Buhar Turbinleri ( 3 cild, 
1956 - 1963; 4. cild basılınakda idi) isimli eseri 
neşredilmiş, Teknik Üniversite yayınlan ara
sında da «Isı ekonomisi» basılmakta idi; çeşit
li mesleki dergilerde teknik :makaleleri bulun
maktadır. 

Erdem YfiCEL 

EYİCE (Mustafa Semavi) - İstanbul Üniver
sitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi bölü
mü, Bizans Sanatı profesörüdür. Kamil Eyice 
(Bk. Eyice, Kamil) ile Hatice Eyice'nin oğlu, 
Y. Müh. Suavi Eyice'nin (Bk. Eyice, ~uavi) 
küçük kardeşi olup 21 Aralık 1923 de İste.nbul'
da Kadıköyünde dünyaya gelmiştir. 

Semavi Eyice ilk 5ğt'elİiini Saint Louis ve 
Saint Joseph (İstanbul-Moda) Fransız okulla
rında; orta ve lise öğrenimi G. Saray Lisesinde 
yapmış, 1943 yılında da buradan mezun olmuş
tur. Yüksek öğrenimi için 2. Dünya. Harbinin 
en şiddetli yıllarında Almanya'ya gitmiştir. Ar
keoloji ve bilhassa Bizans Sanatı öğrenimi yap
mağa kararlı olduğundan önce 1944 de Viyana 
Üniversitesine, sonra 1945 de de Berlin Üniver
sitesine devam etmiştir. Fakat o yİl mağlup Al
manyanın işgal edilmesi üzerine Türkiye'ye dön
müş, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakülte
sinde devam etmiş, 1948 de Prof. Erııst Diez'
in yanında yaptığı lisans tezi ile. mezıin · oİ'tiıuş
tur. Semavi Eyice'nin lisans tezi «İstanbul nıi
nareleridir; » _bu tez Anadolu Selçuklularına ka
dar İslam çevresindeki minarenin gelişimi ile 
başlamakta, İstanbuhın fethinden sonraki mi
nareler de teker teker ele alınarak incelenmek
tedir. 

Mezun olduğu yıl, Sanat" Tarihi kürsüsüne 
asistan olmuş; 1950 den sonra Bizans Sanatı 
dersleri vermek üzere gele:n Prof. Ph. Schwe
infurt ile birlikte çalışmış ve 1952 de «Son De-
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vir Bizans Mimarisi» ismindeki doktora tezini 
de bu profesörün yanında yapmıştır. 

1954 de Bayan Kamran Yalgın ile evlenen 
Semavi Eyice 1955 -1956 yıllarında yedek su
baylık görevini yapmış; bu arada 1955 de do
çentlik imtiha~ını geçirerek doçent olmuş ve 
terhisinden sonra_da Edebiyat Fakültesinde Bi
zans Sanatı derslerini verıniye başlamıştır. Pro
fesörlüğe 1964 yılında yükselen Semavi Eyice 
Fransızca (çok iyi), Almanca (iyi) ve İngiliz
ce (az)· lisanlarını bilmektedir. 

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yük
sek Kurulu, İstanbul Eski Eserleri Koi'Uma En
cümeni, Ankara Üniversitesi İlahiyet Fakült~ 
si Türk - İslam Sanatı Enstitüsü, İstanbul Üni
versitesi Tıp Fa-kültesi Tıp Tarihi Enstitüsü ve 
Türk Tarih Kurumu'nun üyelerindendir. Bizans 
Sanatı ile ilgili kongrelere katılmış, hepsiiıde 
önemli tebliğler okumuş ve bunlar tam veya 
özet halinde basılmı_şdır. 1953 de Selanikde, 
1~55 de İstanbulda, 1958 de Münihde, 1961 de 

Prot'. M. Semavi Eyice 
(Resim: Kemal Zeren) 
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Ohri de ve 1965 de Oxfordda toplanan ıx-:xm. 
Milletlerarası Bizans Tetld.kleri katılmışdır. 

Türk Tarih Kurumunun 1956 ve 1961 kongrele
rinde, 1959 ve 1962 de I. ve il. Milletlerarası 
Türk Sanatı Kongrelerinde, 1967 de Ravenna 
ve Venedikde Milletlerarası iV. Cam. Sanatları 
ve 1968 de Atine.da Milletlerarası Kale ve Şa
tolar Kongresinde tebliğlerde bulunmuşdur. 

1965 de Ra vennada İstanbuldaki biza.ns kilise
leri hakkında üç konferans verınişdir. 

Üniversitelerimiz çevresinde neşriyatının 

çokluğu ve bibliyografyaya olan hakimiyeti ile 
tanınan Semavi Eyice'nin ilk yazısı daha 10-11 
yaşlarında iken Akşam gazetesinin çocuklara 
mahsus bir sütununda basılmış olan kısa bir 
fıkradır. Mesleği ile ilgili ilk yazıs\ 1946 da İs
tanbul Ansiklopedislııiıı birinci baskısındaki 
«Ahmet Paşa Mescidi» maddesidir. İlmi mahi
yetteki ilk araştırma yazısı «İznik'de bir Bizans 

. kilisesi» adlı makalesi olup Belleten (XDI, 
1948) de basılmıştır. 

Aynca İstanbul'da toplanan X ncu Mjllet
lerarası Bizans Tetkikleri Kongresi için tstan
bul'un eski eserlerini tanıtacak ilmi bir rehbe
rin yazılması . Semavi Eyice'den istenmiştir. 
Kongre açılmadan • on gün önce tertip komite
sine verilen bu kitap yabancı memleketlerde çok 
müsait karşılanmış ve hakkında çok sitayişkar 
yazılar yazılmıştır. 

·Prof. Dr. Semavi Eyice'nin ilgilendiği ve 
üzerinde çalıştığı konular şunlardır: Galata ve 
Kulesi, Türkiye de, Bizans Sanatı, Türkiye de 
la.tin eserleri, bilhassa Osmanlı devri, Türk Sa
natı, Balkanlarda Türk Sanan, Türkiye ve_ ts
tanbula gelmiş yabancı seyyah ve sanatkar
lar. 

Prof. Dr. Semavi Eyice'nin 1946-1968 ara
sında türkçe, fransızce. ve almanca yazdığı 
makaleleri iki yüzün üstüıidedir; bir kısmı ayn 
baskı ile kitaplaşmış, ayncıı, kitaplan da var
dır; telif ve tercemelerinde titizliği ilırii şahsi
yetinin üstün vasıflanndan biridir. Kaleriıi mu
hakkak ki bir otoritedir. Türkçesi tertemiz ve 
gaayetle berralçdm ·zengin bibİiyografyasından 
buraya yalnız İstanbulla il~li türkçe eserleri:. 
nin isimlerini alıyoruz: 

Galata hakkında iki kitap ve bu münase
betle bazı notlar (1949); Denizciler ve Fe.tih 
Darüşsifan mescidleri (1950) Ayasofya Moza-

yikleri ve bunlan meydana çıkartan Thomas 
Whittemore (1951): Mektebi Tıbbiyenin ilk mü
dürü Dr. Bernard'ın mezan (1952; 1stanbulda 
bazı cami ve mescid minareleri (1953); Koca 
Mustafa Paşa Camii ve Osmanlı Türk Sanatın
daki yeri (1953); Sekbanbaşı İbrahim Ağa· 

Mescidi ve İstanbulun tarihi topografyası hak
kında bir not (1954) ; İstanbulda Yayla Cami
leri ve şehrin yanlış izah edilen bir meselesi 
(1954); İstanbul, petit guide a travers les mo
numents byzantins et turcs (1955); Türk Ha
mam:lan ve Bayazıd Hamamı (1955); Bozdo
ğan Kemeri (1956) ; Büyükada (1956) ; Büyük
saray (1956) ; Burgazadası (1956) ; Eski seya
hatnamelerde İstanbul ve Türkiye 1957; Bi
zans devrinde fstanbulda tababet, hekimler ve 
sağlık tesisleri (1958); İstanbul - Şam- Bağd.ad 
Yolu üzerindeki mim.ati eserler I, Üsküdar 
- Bostancıbaşı güzergahı (1958); Kadıasker 

Ebül Fadl Medresesi (1959); Cibali (1960); 
Cihangir (1960); Yedikule Hisan ve avlusun
de.ki Fatih Mescidi (1962); Rumeli Hisarı 

(1963); Arslanhane ve civarının arkeolojisi 
(1964) ; İstanbulun mahalle ve seınt adlan hak
kında bir deneme (1965; Galata ve İstanbulun 
terihi eserleri (1966) ; Şeyh Murad Mescidi 
(1967). 

Prof. Dr. Semavi Eyice İstanbul Ansiklo
pedisinin ilk baskısında 1946 ile 1948 arasında 
A harfinde on iki madde yazmışdı; R. E. Koçu
nun uğradığı büyük acılar karşısında eserin 
neşrine uzunca bir süre ara verilmiş, 1958 de 
İstanbul Ansiklopedisi yine ba.şdan alınarak' ve 
lnt'ası küçültülerek yeni baskı yapılır iken Se
mavi Eyice bu eserin İnüdevvinin en güvendi
ği bir kollaboratör olmuşdu, ilk baskıdaki mad
deler ilaveler yapılarak tekrar basılmış, değer
li ilim adamı C harfine kadar da yeni maddeler 
yazmışdır; profesörün İstanbul Ansiklopedisin
de intişar et~ yazıları şunlardır : 

About, E. (Cild 1, sayfa 173) 

Acemağa Mescidi ( Cild 1, sayfa 178) 

Acıınusluk Sokağı Bizans Mahzeni (Cild 
1, sayfa 195) 

Ahmed Paşa Mescidi (Cild 1, sayfa 437) 

Aneme.s Zındanı ve Kulesi (Cild 2, sayfa 
849) 

Anemas Zındanı ve Kulesi (Cild 2, sayfa 
853) 

Anville, J, - B. B.d. (Cild 2, sayfa 883) 
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Arabacı Bayazıd Mescidi (Cild 2, sayfa 
918) 

Arab Camii (Cild 2, sayfa 936) 
Araman, Gabriel d. (Cild 2, sayfa 965) · 
Arasta Sokağı Kazısı (Cild 2, sayfa 969) 
Arcadios Sütunu (Cild 2, sayfa 1012) 
Arkeoloji Enstitüleri (Cild 2, sayfa 1021) 
Arkeoloji Müzeleri (Cild 2, sayfa 1025) 
Atik Mustafa Paşa Camii (Cild 3, sayfa 

1288) 
Balabanağa Mescidi (Cild 4, sayfa ·1946) 
Bı~akciçeşmesi Sokağı Ayazması (Cild 5, 

sayfa 2745) 
Biron, J. de (Cild 5, sayfa 2754) 
Bosporııs (Cild 6, sayfa 2968) 
Bosporus und Marmara ( Cild 6, sa,~a 

2669) 
Bossert , Prof. H. (Cild 6, sayfa 2969) 
Brayer, A. (Cild 6, sayfa 3089) 
Caylus, Ph. de .(Cild 6, sayfa 3398) 

Prof. Dr. Semavi Eyice aile hatırası ile ba
ğı olduğu Amasra üzerine de gu eserleri vermiş
dir: «Amasra» (Turing Kulüb Belletlninde re
simJ.i makaale, 1951), «Amasra Kalesinde Fa-

- tih Sultan Mehmed tarafından Camie çevrilmiş 
iki eski Bizans kilisesi» (Aynı belletende ma
kaale, 1951), «Amasra Büyükadasında bir Bi
zans kilisesi» (M.E.B. Belleteninde makaale, 
1952) , «Amasrada Ceneviz hakimiyeti devrine 
a.id armalı bir levha» (M.E.B. Belleten,· 1953), 

Bazı biyografiler .ve biyografik notlar da. 
kaleme alınmışdır; «Aziz Ogan» (Türk Yurdu 
Dergist, 1956), . «Fatihin devrinde. yapılmış 

portreleri» (Bilgi, 1957), «Efdalüddin Bey» 
(Broşür, 1958), «Anton Dethier» (Arkeoloji Mü
zesi Yıllığı, 1960), «Ali Saim Ülgen» (Türk 
Kültürü~ 1963), «Reşit Saffet Ata.binen» (T.Q. 
Kurumun Belleteni, 1965), «İhtifalci) Mehmed 
Ziya Bey» (İstanbul Dergisi, 1966). 

Erdem TI}CEL 

EYİCEOĞLU (Celal) - Türkiye Cumhu
riyeti amirallerinden, bu satırların yazıldı~ 

1968 yılında Oramiral ve Deniz Kuvvetleri Ko
mutanı idi; aslı Bartın_- Amasralı ve bütün er
kekleri kaptan • reis, denizci ola gelmiş .bir aile
ye mensubdur, babası Halid Eyicioğlu Kaptan 
vefat 1944, onun babası Eyiceoğlu Mustafa 
Kaptan, onun babası Hacı Ali Reis, onun babası 
da Eyici Dayı'dır; annesinin adı Nazmiye Ha-

nımdır, aslen İstanbulludur; Celal Eyicioğlu 
1914 de Istanbulde. Cihangirde doğdu, Amas
ra ve Bostancı ilk okullarında okudu, 1933 de 
Heybeliada Deniz Lisesini bitirdi, 1935 de De
niz Harb Okulundan diploma alarak donanma. 
hizmetine katıldı, Yavuz, Zafer, II.İnönü gemi
lerinde vardiya subayı, Gür Denizaltı Gemisin
de ikinci komutan, Muratreis ve Sakarya de
nizaltı gemilerinde komutan, I. Denizaltı Filo
tıllası Komodoru, Harb Filosu Komutanı, Do
nanma Komutanı oldu; (1966-1968) · Deniz 
Kuvvedleri kadrosu . içinde yükselen rütbeleri
nin icabı ve devlet hizmetinde şu vazifelerde bu~ 
hındu: 

Genelkurmay Be.şkanlığ1nda kurmay stajı 
(1944 -1946), Genelkurmay Başkanlığı 6. Şube 
müdürlüğü (1948 - 1949), Genelkurmay Ba,şkan .. 
lığı Harekat Şubesi. II. kısım amir vekilliği. 
(1949- 1950), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
Teşkilat Şubesi müp.ür vekilligi (1950 - 1951), 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Baş. 

kanlığı Plan ve Harekat Şubesi müdürlüğü 
(1954 - 1956), Ottava (Kanada) Deniz Ateşeli
ği (1956- 1958), Deniz Eğitim Kolordu Komu-

Oramiral Celal · Eyiceoğlu . 
(Resim: Yaşar Ekinci)· 
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tanlığı kurmay başkanlığı (1958 -1959), Peli
kan Telsiz İstasyonu komutanlığı ve Karadeniz 
Üs Komutanlığı komutan vekilliği (1959-1960, 
Tuğamiral) , İstanbul Boğn2'J: ıve Müırtahke~ 
Mevki komutanlığı (1960 - 1961), Genelkur
nmıy Başkanlığı İstihbarat Şubesi başkanlığı 
(1962.; 1964), Kuzey Deniz ·saha Komutanlığı 
(1964 - 1966); ve 16 ağustos 1968 de·Deniz Kuv
vetleri Komutanlığı. 

Yukarda da kaydettiğimiz gibi mesleğine 
denizci bir ailenin gelenekleri · ile • bağlı seçkin 
bir arn.ira.limizdir; ·. hususi hayatında en büyük 
zevki denizde yüzme, -lriirek çekme- ve .. yelken 
kullanmanın; kitab sever; çok okur ve eline 
0.ldığı bir eserin nasıl bir' emek mahsulü oldu-. 
ğu değerlendiren aydın -- adamdır . . İngilizce ve 
İtalyanca bilir; 1938 de Nilüfer Hanımla evlen-. 
mişti; Ay$e (Furtun) adında evli bir kızı (doğ. 
1943) ve Ahmed adında (doğ.1946) 1968.- de 
deniz teğmeni bir oğlu \Tardır. Oramiral Celal 
Eyicioğlu, deniz · inşaiye .. mühendisi. Suavi 
Eyice ve Profesör -Semavi Eyice ile kardeş ço, 
cukle.ndır. 

EYL'OL AYI - Miladi takvimde yılın do
kuzuncu ayı,· sonbahar mevsiminin ilk ayı; 30 
gündür; güneş.bu ayın başında 5,24 de doğar, 
18,43 de batar, sonunda da 5,53 de doğar 17,54 
de batar; ayın sonunda gün 1 saat 18 dakika 
kısalmış olur. 

İstanbul ikliminde bu ayda vücudun soğuk
dan korunmasına kışdan ziyade dikkat etme
lidir. -Sabahlan ekseriya sis ve rutubet çokdur. 

Bağ bozumuna devam olunur; sirke yapı
lır; pekmez kaynatılır. Bu ayda meyva bahçe
lerinin işi. çok olur; şeftali, kayısı, erik, badem 
çekirdel,deri çimlendirilmek üzere ıslak kum içi
ne dikilir, sabah akşam sulanır. Dikilecek ağaç
lar için çukurlar aıµlır; güllere göz aşısı yapı
lır; portakal ve limon saksılarının. toprağı de
ği§tirilir ... 

. Maydanoz, tere, dereotu, roka, turp ve geç 
yetişen salatalar eldlir. Bey:a.zlandınlmak is
tenen kerevizler samanla örtülür; çelik fidan
ları hususi. yasdıklara dikilir; meyva ağaçları-
na.göz.aşısı yapılır; fidelikler çapalamr. Tem
muzda ekilmiş lahana ve· pırasa tohumlan fi-
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deleşmış olur, çıkarılıp tarlarlara nakledilir. 
Bu ayda ekilen bakla ve bezelye nisanda mah
sul verir. Ispanak seyrekleşir. Diş sarnusak ve 
arpacık soğan ekilir. 

Güllerden çelik, karanfillerden daldırma 

yapılır. Gül çelikleri için yapılan yasdıkların 
üstünü karar yükseklikde camla örterek kışdan 
korumalıdır, açık havalarda havalandırmak, 

icab ederse şerbet vermeli; funda toprağı ile 
keçi gübresi en muvafıkdır. Şakaayikler kök
den ayrılarak çoğaltılır. Çiçek soğanları sak
sılara konulur. 

Barbunya, tekir balıkle.nnın tam yenecek 
zamanıdır; lüferin irisi kofananın en lezzetli za
manıdır. İstavrit, izmarit lezzetlidir. Kılıcın ve 
Kefalın da en lezzetli devridir; kılıcı bilhassa 
defne yaprağı ile şiş kebabı yapmalıdır. 

Eskiden eylülün 8. günü Göksude. üç gün 
süren bir panayır kuııılurdu. 

Tevfik Fikretin Rübab Şikeste'sinde «Aven
gi Şühur» (Aylarının hevengi) isimli man~
menin yedinci parçası İstanbul ikliminin Eyİill 
Ayı tasviridir : 

Ne zaman zerdü muhtazır eylül 
ttse giryan bulutlanyla hulul 
Ağlatır yadımı bu şliri meliU, 
Ben bu teşbihi zan pek severim: 

«Bir kızın hini irtilıilinde 
Dolaşan handeyi cemalinde 
Andırır bileti zevilinde ... 
Alı ben sonbalhin pek severim!• 

EYMEZOOLU (Hayri Omer) - «Tıb dok
toru, cildiye mutahassısı; 1890· da doğdu, Se
lanik askeri rüşdiyesinde okudu, 1913 de ts
tanbulda askeri tibbiyeden diploma. aldı ve 
Bahriyeye g~di; Birinci Cihan Harbinde gemi
lerde ve deniz hastahanelerinde çalışdı; Alman
yaya giderek Berlin ve Breslav Üniversitele
rinde .cildiye ve zühreviye ihtisas yapdı (1919 
- 1922) ; ve harb .sonunda serbest doktorluğa 
başladı. Denizyollannda, İkinci Cihan Harbi 
sırasında Kasımpaşada Deniz Kumandanlığı 
emrinde çalışdı (1940- 1942), Deniz Hastaha
nesi cildiye mutahassıslığı (1943 -1947), Da
rülaceze Cildiye mutahhassıslığı (1949-1952) 
yapdı. 1960 da muayenehanesini kapayarak in
zivaya çekildi» (Kim Kimdir Ansiklopedisi). 
Erenköyünde oturur, bahçe meraklısıdır. 

Güzin Eymezoğlu - Dr. Hayri Öttıerin kı
zı, tıb doktoru, çocuk hastalıkları mütehassı
sı. 1922 de doğdu, Notre Dame de Sion Fran
sız Kız Mektebinde ve Lisesinde okudu, İstan
bul Üniversitesi Tib Fakültesini bitirdi (1947). 

B:-,yan Selçuk Eymür'e gönderilen mektup zarfı 

(Hürriyet Gazetesinden) 
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EYMOR (Selçuk) . .:.... 1954 yılında Gala
tada Mc Cormick Şirketinde çalışan bir bayan; 
bir» İstanbul posta müvezzü 1954 yılının aralık 
ayında bu bayana, İstanbulda eşine hemen hiç 
rastlanmamış bir mektup götürm.üşdür; mek
tubu yazan adresi ciddi yazacak yerde zaıfm 
üstüne bir kroki - resim çizmiş ve bu krokide 
Bayan Eynıür'ün çalışdığı müessesenin yerini 
göstermişdir. Bu krokiyi çizdirme zaruretini 
doğuran, Mc. Cormick Şirketi binasının bulun
duğu sokağın adıdır. 

· Zarfın üstündeki· postahane damgasında 
okurian tarih 18/12/ 1954 dür. Mektubu gön
deren zarü zatın ve mektubu yerine ulaştıran 
posta müvezzi'nin isimleri öğrenilemedi; Bayan 
Selçuk Eymür'ün de o zamanlar bu mektub zar
fının bir foto · kopisim · günün gazfileetleri ara
sında yayınlayan Hürriyet · Gazetesinden sade
ce adı tesbit edilebildi. 

EYTAM CADDESİ - ·19M, Belediye. şehir 
Rehberine göre Beyoğlu 1lçesinin Taksim· nahi
yesinin Harbiye Mahallesi _yollarından; Vali
konağı Caddesi.ile Bronz Sokağı .arasında uza-, 
nır; Altm Sokağı, Gümüş Sokağı ve .Banknot 
Sokağı ile dört yol ağızları . yaparak kesişir 

(1934 B.Ş.R. Pafta 19/171). Valikonağı Cadde
si tarafından gelindiğine göre iki araba g~e~ 
cek genişlikde, paket taşı döşeli, iki kenarı ya
ya · kaldırımlı, meyilli bir yoldur. Ka.ğir beton 
apartmanlar arasından geçer, ~ apartmanlar 
çoğunlukla 3-4 katlıdır, fakat içlerinde_ 6 -.8 
katlı binalar da göıiilür. Gümüş Sokağı .ile ke
sişdiği noktadan ötesi. asfalt döşelidir. ~pu 
numaraları 1 - 33 ve 8 - 18 dir ( ocak 1967) ; bu 
caddenin adı · son zamanlarda d~ğiştirilmiş, 
«Operatör Mim Kemal Caddesi» olmuşdur. 

Hakla GÖKT'ORK 

EYÜB - (B. : Eyyub) 

EYO'BoGLu (Bedri Rahmi) :.:.... «Şa~; çe
şidli yönü ile sanatkar, ressam,· heykeltr~ ·ve 
usta mozayıkcı; 1913 de Trabzonda doğdu, Rah
mi Bey isminde bir zatın oğludur; Trabzon 
Lisesinde okud·u, İstanbul Güzel Sanatlar. Aka
demisini bitirdi; bu akademide (1928 - 1932) 
Nazmi Ziya ve İbrahim Çallı'nın · atölyelerinde 
çalışdı; Fransaya gitti, bir yıl Lion'da; iki 
yıl da Paris'de çalışdı; 1935 de lst.anbula. dön-

dü, .. ressam Eren Hanım ile evlendi, 1936 da Gü
zel Sanatlar Akademisinde resim bölümünde 
profesör oldu. «D» grupu ressamları arasına 
g.irdi (B. : D Resim Grupu, cild 9, sayfa 4741) 
ve bu grupun bütün sergilerine katıldı; 1960 
- 1961 de Rockf eller Bursu ile Amerika.ya git
ti, 1961 - 1962 de de Colombia Üniversitesine 
ziyaretci sanatkar olarak davet edildi. Bedri 
Rahmi Resim Atölyesini kurdu. 

«İlk şahsi sergisi 1935 de Bükreş'de açıl
dı. 1943 - 1946 da istanbuda her sene özel ser
giler ıaçdı; eJJi ile birlikde A vrupanın muhtelif 
memleketlerinde türk resmini temsil eden grup
lara katıldı. 1954 de New York'da e.çdığı sergi 
birçok amerikan şehirlerini dolaşdı; 1957 Sao 
Trineal şeref mükafatı aldı; 1958 de Milletler
arası Brüksel Sergisinde Türk Paviyonuna 
yapdığı mozayik pmıoya serginin büyük müki.
f atı verildi; 1959 -1960 da Nato Binasına bir 
mozayik pano yapdı. Şürlerini şu kit.ablarda. 
toplamışdır: Yukuleleye Mektuplar, Yaradana 
Mektuplar, Karadut, Tuz, Canım Anadolu. 

«Fransızca, ingilizce almanca bilir. Spor 
olarak denizi ve yürüyüşü sever» (Kim Kimdir 
Ansiklopedisi; 1962). 

Şair hüviyeti üzerine aşağıdaki satırları 

Baki Süha Ediboğlu'nun (B. : Edipoğlu, Baki 
Süha, cild 9, sayfa 4922) «Bizim Kuşak» isimli 
eserinden. alıyoruz : 

«Bir hayli esmer, kara kaşlı, kara gözlü, 
ortadan uzunca -boylu, dalgalı gür saçlı... Çoğu 
zaman saçlarından küçük bir hevenk perçim 
gibi kalın kaşlarının üstüne düşer. Elleri iri ve 
güçlü. Hem resim yapan, hem şür yazan eller ... 
Bir zamanlar ağzından hiç sigara düşmezdi. 
Son günlerde yi·ne öyle mi bilmem. Çok çalı§l
yor, durmadan çalışıyor. Bir gün bana : 

- Ben durursam fena dururum, onun için 
günde sekiz dokuz saat çalışmaya mecburum .• 
demişti. 

- Ben durursam fena dururum, onun için 
canlı bir resini yapına makinesi gibi görürüm .. 
Bedri'nin Akademideki hocalığı bir yana, saba-· 
hın erken sa,atlerinde başlar çalışmaya, ak
ş~~lara kadar resim yapar. Arabasına atlayıp 
Anadolu'da gezilere çıkar, gittiği yerlerde hiç 
vakit kaybetmeden etrafı tarar, çalışacağı ye
ri seçer. Ba,zan yalnız, bazan eşi ile birlikte ser
giler açar. Eyüboğlu, memleket dışına tagmış 
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olan ressamlık şöhreti yanı sıra, bizim kuş.~ğın 
oldukça ünlü, kıdemli bir ozanıdır. 

«Onun ilk mısralarını 1928 de, sahifeleri
ni genç heveskarlara açık tutan Muhit Dergi
si'nde görmüştüm. Ayni sahifede şiirleri çıkan 
gençlerden ayrılan ve birden bire insanı saran 
bir havası vardı. 

«Daha sonralan çeşitli dergilerde okudu
ğum şiirleri - resim yaptığını bildiğim içm ol
sa gerek - bende bir ressamın fırçasından 

çıkmış renk ve hareket cümbüşleriyle dolu bi
.rer tablo izlenimi uyandırıyordu. 1941 yılında 
yayınladığı «Yanı.dana Mektuplar» adlı şiir ki• 
tahtında bütün şilı:ılerini topluca okuduktan 
-scnra karularımda bazı değişiklikler oldu. Rea-• 
:sam Bedri Rahmi ile, şair Bedri Rahmi, zaman 
-zaman aynı şiir potasında eriyip birle,Şiyorlar, 
'.bazan da birbirlerinden tamamen ayrılıyorlar
dı. Öyle sanıyorum ki bu devre, Eyüboğlu'nun 
kişiliğini aradığı, kendine özgü şiir çabaları 

yaptığı delikanlılık çağlarıdır. 

«Ressam- ŞaJ.r şiirle, resimle yetinmeyip 
Yeni Adam dergisinde, Tan ve Cumhuriyet ga
zetelerinde çeşitli makale, fıkralar ve hikaye
ler yazmış, bir zamanlar da Milliyet gazetesi
nin açtığı bir hikaye yarışmasında birinciliği 

kazanmıştı~, 

«Şiir ve düz yazıların pek çoğunu Ses, Dün, 
lnsan:, Varlık, Yeditepe, İnkilapçı Gençlik der
gilerinde, yayınlayan Eyüboğlu, bizim ku,şak

.içinde halk şiirine ve halk zevkine büyük d~ 
_ğer vermiş ve nitekim. 1953 de «Canım Anado
lu» adlı bir kitap yayınlamıştır. Halk şiiri ka
-dar halk ezgilerine de tutkun olan şair bir gUn 
·hana: 

- Ben halk türkülerini, halk şiirini sev
meyi anamdan, Fransızca'ya ve batı kültürü
nü. de babamdan öğrendim, demişti. 

« Kabul etmek lazımdır ki, şiirde kişiliği 

kendine özel bir kuyumcu, bir kelimeci, kısa

cası bir mısra §airi değildir. Ona göre şiir gö
zün iyi gördüğü, yüreğin iy,i duyduğu, öz ve 
açık. deyişlerdir.Şiirin oyuna, fazla, lüzwnsuz. 
süse, kapalılığa tahammülü yoktur. Köylüm.üz 
halkımız için ayn, aydınlarıriıız için ayrı şiir 
düşünmek yanlıştır.» (B.S. Ediboğlu, Bizim 
Kuşak, Cumhuriyet Gazetesi, 1968). 

Aşağıdaki şiir B.S. Ediboğlunun yazısına 
örnek olarak aldığ1 bir parçadır : 

GtlzeJ. ile Faydalı 

Ben arıya an. demem 
Annın balı o1mah 
Ben güzele güzel deme m 
Güzel faydalı olmalı. 
Güzel dediğin işe yaramalı 

Kadın mı? llamur yuturmalı 
Çocuk doğurmalı 

Ataç mı? Meyve vermeli 
Çiçek mi? Ko~ 
Bayramdan bayrama. neyleylın güzeU 

Güzel dediğin her Allahın günü 

Yanı başımızda olmah 
Yaimur misali hem gözümüzce. hem gön• 
lümüzce 
Hem topratumza yağmalı 
Güzel dediğin yağmur misali hepimizin 

olmalı. 

EYVBoGLU (Saibahaddin) - «Yazar; 
· 1909 da Akçeabadda doğdu, Rahmi Bey adında 
bir zatın oğludur, Bedri Rahmi Eyü.boğlunun 
ağabeyi; Kütahya İlk Okulunda ,Trabzon Orta 
Okulunda, Trabzon Lisesinde okudu, 1928 de 
liseden mezun olarak yüksek tahsil için Fran
saya gitti; Dijor, Lyor ve Paris Üniversite!~ 
rinde okudu (1928--1932) ; memlekete döndü
ğünde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakülte
sinin yabancı dil doçentliğ.inde bulundu (1932 
-1939) ; Ankarada maarif müfettişliği; Talim 
ve Terbiye Kurulu üyeliği, Terceme Bürosu reis 
vekilliği yapdı ve Hasanoğlan Köy Enstitüsün
de kültür tarihi dersleri verdi (1939 - 1947); 
tekrar maarif müfettişi (1949), Edebiyat Fa
kültesi Mukayeseli Türk - Fxamy Edebiyatı öğ
retmenliği (1950) ve Teknik Üniversitede Sa
nat Tarihi öğretmenliği yapdı (1958). Fransız
ca ve mgilizce bilir, ·Milliyet ve Tan gazeteleri 

. ile Varlık dergilerinde makale ve tercemeleri 
yayınlaınışclır, 1959 da Türk Dil Kurum.unun 
Çeviri armağanını kazandı« Kim Kimdir An
siklopedisi) 

·EYYAM OLA - Eski gemicilerimiz, kü
rek ve yelken devirlerinde bilhassa tstanbulda 
Tersineliler bahriyeliler tarafından el bocur
gadlan ile ağır gemi çapalarını, lengerlerini y_o
la çıkmak üzere denizden çekip alırken yüksek 
sesle ve bir ağı~n söylenen bir deyimdir. 
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Eyyam, arabca «gün» karşılığı «yevm» in 
cem'idir; «günler ola! ... » diye bir dilek ifade 
eden bu hit.ab, «gemimizin gideceği istikaa
met de uygun günier, rüzgarlar olsun» temen
nisidir. Zaman ile ağızlarda bozulmuş, «Heya
mola», «Heyyamola» olmuşdur. 

Şemseddin Sami Bey «Kaamfısi Türki» de 
«Heyyamola» maddesinde, bu deyimin aslının 

«Eyyam ola» olduğunu kaydetmekle beraber, 
başka bir asıl da bild.irmekde, « Ya Mevla! ... » 
hitabından geldiğini söylemektedir; ve şunları 
yazmaktadır : «Tayfaların gemi demirini alır
ken, yahud kürek çekerken, ve tayfaları taklid 
ederek ağır bir şey çeken her sınıf amelenin 
bir ağızdan söyledikleri bir ta.birdir. Heyyam
ola, mecazen zorla, Zorlukla, pek çok meşakkat
le anlamlarına da gelir, misal: Mektebin sınıf
larını heyyamola ile geçdi ... ». 

EYYAM REİSİ - Bilhassa yelkenli gemi
ler devrinde, gemi kaptanları, reisler ne kader 
hünerli olsa, gemiyi yürüten, gideceği istikaa
metde esen uygun rüzgarlar old11ğu için, «Ey
yam Reisi» o eski gemiciler ağzında uygun rüz
gara verilmiş bir isim idi. 

Sonra bu deyim halk· ağzında anlamını de
ğiştirdi; zamanın gidişine uyan, zamanın dev
letlilerinin mizaclarına göre hareket eden, ko
nuşan, ve dolayısı ile kendi iş dolabım rahatça 

-döndüren, mevkini rahatça koruyan kimseler 
hakkında kullanıldı. 

EYYUB - (B.: Eyyubsultan) 

EYYUB (Del.lak)- 1890 ile 1895 arasın
da Bahçekapusunda Yıldız Hamamı uşakların
dan bir delikanlıdır ki o zamanlar «Ressamı 
Hazreti Şehriyari ✓> Unvanını taşıyan italyan 
asıl'ı Fausto Zonaro Paşa tarafından hamam 
i!(fnde peştamallı çıplak bir resminin yapılması 

· Dell!k Eyyuba İstanbulun ecnebt sanat mah
fillerinde şöhret sağlamış, 1890 da iktnei bir boy 
portr~si de, yine peştemallı hamam çıplağı ola
rak Joseph Laud (Josef Lod) damda bir fran
s1z tarafından yapılmışdır, ve artık delikan
lının şöhreti: « Yıldız Baba Hamamında Yusuf 
misali tasvir gibi bir dellik varıillş«» diye bU.-

-tün İstanbula yayılmışdı. Kalender halk şaıiri 
Üsküdarlı Aşık Rizi'bu Dellik Eyyubu bir man
zume ile övmii§dür; ve evrilo metrfikesi -ara-

smdan bu gencin kömür kalemi ile füzenle çi
zilmiş, adı geçen hamamda Yıldız Baba Kur
nası diye anıian kurnanın önünde peştemallı 
çıplak bir resmi bulunmuşdur, usta bir elin çiz
gileridir, Zonaro'nun ve Laud'un yapdığı re
simlerden birinin kopyası mıdır, yahud ress&-m
lar modeli Dellak Eyyubun üçüncü bir boy port
resi midir bilmiyoruz. 

.Aşık Ra.zinin manzumesi şudur : 
~:',:f,> -

Vardık yıkanmaya şu geçen pazar 
Yıldız Hamamına değmesin nazar 
Anınçün kebiidi (mavi) mürekkeb ile 
Bu aşık hamama dasitan yazar 

Ser· 11övbe~ten selim hoş geldhı atam 
Size mahsus bugün bu güzel hamam 
Şimşir naUn harir futalar · tamam 
Koşam himıetine hem bir gül'iza-r 

Şol Eyyub Şahı ki Sivisi pelenk 

Kii.kıüli zertin 'başında çelenk 

Belinde fiitei siyeh reng ile 
Resmetmiş tasvirin nakkaaşı frenk 

TARİH 

Necmüddin Babanın çıplak kö'çep 
Doturan ananın ceddine rahm'et 

Takvimi frenkle yazmak gereli 
Ol uryan ·· şehbaza tarihi şöhret 

«Desti Eyyub ile küşade halvet» 
1895 

Aşık Razi pek zarif adamdı; bu hamam 
uşağının frenk ressamları tarafından resimleri 
yapılmış ve şöhretine onlar yol açmış olduğun
.dan tarihini miladi takvimüzerine tanzim et
mişdir (B. : Yıldız Hamamı; Necmeddin Efen• 
cll, Şeyh.) 

Vlsıf HtC 

EYYUB ( Gömleksiz) - Geçen asıt sonla~ 
nnda yaşamış bıçkın meşreb bir delikanlıdır; 
Allah'ın lutfu olan gilzellikle zeka.sının kadıii 

kıymetini bilememiş; Gala tada Alaca Mescidin 
imamı olan babasının öliiınü ile henüz onbeş 
onaltı yaşında iken ha.misiz kalmış, semtin pek 
çok olan uygunsuz güruhuna ayak uydurarak 
kumar ibtila.sına, • ve onun neticesi yuvarlandı
ğı zillet ve sefAlet girdabında mahvolmuşdur. 
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Pençelerinde baziçe olduğu Galata ve Tophane 
. eşkiyası tarafından hır

{ 

Gömleksiz Eyyub 

(R. Sabiha Bozcalı) 

sızlığa da sürüklenmiş, 
1306 (M. 1888-i889) 
da 22 yaşında iken suç 
üstü yakalanarak uz,un
ca. süren muh&.kemesin
den sonra 7 sene küre
ğe mahkftm olmuş ise 
de mahbu.shanede SJ.1· 
cak 29 gUn kalarak ora
da müteverrimen öl
müşdür. 

Bu genci çok ya
kından tanımış olan 
devrin büyük kalender 
şaırı Üsküdarlı Aşık 
Razinin . evrakı metru
kesi arasında Gömlek
siz Eyyub şanında iki 
tarih kı~ı ile. bir tas

" virname ve _bu gencin 
Galatada Manolaki Fo
tografhanesinde çekil
miş bir resmi çıkınış

dır, 

Gömleksiz Eyyubun tasviri 
ıınviill 

Tasvir idem . size Gömlek
sizimi 

Kaç sefer anmçün dövdüm 

dizimi 

Kah llıi hasret . çek kihi el'amaıı 

Seven . pişman ~ . sevmeyen pişman 

Kibriü ~ parlar . libas ·· çul . çabu.t 
Bir de mazrufu gör tapılacak put 

Topukdan perçeme pakü pakize 
Kendi amelinden perişan geze 

Sabah giydir kuşat olur şehzade 
Akşam cUmlesfnt verir mezide · 

Anınçün şöhreti Gömleksiz Eyyub 
Kumardır bıçkmda ileti mayub 

Yoksa nermü n~ gaayetle . dilbaz 
Bin civan ı,ınde . mlsll bulun.ı:naı 

Piyi dilberi ki b6segih .idi 

Birik olub ralıi· salôme gfrdi. 

T.arih kı:talarmdan biri 1303 (M. 1885 -
1886) de. 19 yaşınchı. iken Manolaki Fotograf
hanesinde çekilıniş resmi içindir : 

Başda fes üstünde bir kuşat pantol 
Hayran oldu şaha resim.et Manol · 

Dedi küçük beyim şöyle duracak 
Resim pek artistik boham olacak 

· Katıldı tarihe bak «Bohem» ismi 
«Pek güzeldir Eyyub Şahın şu resmi,. 

1250 + 53 (Bohem) = 1303 .. 

İkinci kıt'a da bahtsız gencin ölüm tari
hidir : 

Girdtkde mahsebe girya.ııü nfilan 

Genci hüsnü şe'bab ohnuşdlll' ·talaiı 

Zaten müteverrim zmdan cevrlne 
Tahammül edemez· çıpiak balaban ,. · 

Yedi yıl kiiıeğe hüküm yemişdi 
Maktel c,ldu, ~ir aY içhtde zından 

. Yirmi . dokuz günle mücevllııer tarih 
«Zindanda göçdü bak Gömleksiz oğlan» 

11'7'7 + 127 (Ylrm,idokuz) = 1304 (1886 • lffl) 

Vasıf HİÇ 

EYYUB (Hamzavi) - 1885 ile 1890 ara
sında üs~:üd~~ Atlamataşı bekft.r odalarında 

. oturı,ır.- Jıamzevi .. dE3rvişlerinden . bir. kalenderin 
mıtlıitde ~lliği . ile şöJıret bulmuş emred . iııü-

-. ıidi, . zeberdest bir delikanlı . olub mürşidi de 
kendisi -de yalın ayak yarım, pabuçlu , sırtlarm
.da abş., b~larında.keçe külah, hazan .don göm
.l~J{le laübali dolaşır harabatllerdi. O tarihlerde 
o bek&.r odaları bu çeşid adamlarla dolmuş ,bir 
acaib yer olub geceleri kebablı şarablı sofra-

. !ar kurulur,, iyşü işr~tle karışık ayinler icr6. 
ooilirdi. Üsküdarlı halk şairi Aşık Razi de sır
tına bir derviş abası atar, . yalın e,yak kalel)der 

. kılığında o odalara, bilhassa ~mzavi Eyyubun 
, mürşidi Ue oturduğu odaya giderdi. (B. : Em
: red .Müridler; ·cill 9, -sayfa .5109,) Razinin aşa,-
_fidalt,t ma.rµume~i o alemierln· hAtımsıdır . : 
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Bir güzeller şahı oturmuş tahta 
Ydsufi Mısriye teşbihi bati 
Atlamataşında şuhi hamzavi 

. Siyebçerde Eyyub zeberdest feta 

Şahin başda tac• payinde Dilin 
Bir pirehen donca ol malı cemilin 
Laübaliyine bi bikü perva 
Tarifi ne mümldn şuhane halin 

Bir arşından artık rişi sefidi 
Gör anın yapdıp mürşid pelidi 

Ebremen sôret hem div hey'e~ baba 
Bir şiribülleyli vennebar gidi 

Tızmantml şaki çerağdır yanar 
Olmuş penranesi ol şiilbıi gülnar 
Gün bu gün demiş de düşünmez gayri 
Ne C(llllletde kevser ne dilzehde nar 

Biziyi ısen de gel sırtında aba 

Ve hem: pi bürehne çek birmer habi 
Bir dolu çakmana vallab ili demez 
Ol glilün elinden Hamzavi Baba 

Visıf HİÇ 

EYYUB (Pehlivan) - Onyedinci asır or
tasında İstanbulun meşhur orta oyunu toplu
luklarından «Akide Kolu» nun kurucusu, kol
ba_şısı; Evliya Çelebi: «Şair, katib, Arif, zarif, 
hA.nende ve seyyah idi» diyor. Hayatı hakkın
da başka bilgi edinilemedi (B. : Akide Kolu, 
cild 1, sayfa 521) . 

· EYYUB AĞA (Dalgıç) - Geçen asırda 
yaşamış Sömbekili meşhur bir dalgıç, mesleği 
hem şöhret hem de servet sahibi olmuş; adı 

bir deniz kazasında ölen oğlu müniı,ebeti ile 
öğrenilmişdir, hayatı hakkında başka bir kay
de rastlanmadı (B. : Eyyubzade). 

EYYUBAĞA ÇEŞHESİ - «Hasköyde 
Keçeci Camiinin bitişiğindedir; kesme taşdan 
klasik Türk çeşme yapısındadır; üstü geniş sa
çaklı ve kiremitle örtülüdür. Dört beyitli man
zum kitabesinde tarih mısraı şudur.: 

«Ayni Eyyub oldu hakkaa çeşınei mAi hayat» 
1118 (M. 17('6 • 170'7) 

«Banisi Eyyub Ağa Enderunlu olub Üçüncü 
Sultan Ahmede hazinedarlık yapmış, 1119 (M. 
1707 -1708) de şeyhülharem olarak Hicaza 
gitmiş, ve bir kaç sene sonra Medinede ölmüş
dür. Çeşme mamur ve suyu akmaktadır» (İb
rAlıim Hilmi Tanışık, İstruıbul Çeşmeleri, il, 
1945). 

EYYUBAĞA SOKAĞI - Boğaziçinde 
Anadoluhisarında Yenimahallenin sokakların
dan; 1934 Belediye Şehir Rehberine göre (paf
ta-25/Yenimahalle) İnişli Sokak ile Göksu Cad
desi arasında uzanır, Buğday Sokağı ile kavu
şağı vardır, Kibritli Sokağı ile dört yol ağzı 
yaparak kesişir. Yerine gid-ilip bu satırların 
yazıldığı sıradaki durumu tesbit edilemedi 
( ağustos, 1969) . 

EYYUB EFENDİ . (Aksakallı) - 1899 ile 
1900 arasında şöhretli bir mutatabbib; mide
sinden muzdarib olan · gene bir hamına.la bir 
ağaç kökü k_aynatarak suyunu içirmiş, deli
kanlı az sonra feci bir şekilde kıvranarak öl
müşdü; tevkif edilen mutatabbibin muhakeme
sinde daha önce de kendisine baş vuran yine 
ayak takımından iki kişinin Aksakallı Eyyub 
Efendinin ilaclannı aldıktan sonra öldükleri 
meydana çıkmış ve sahte hekim 5 sene pran
gabendliğe mahkum olmuşdur. 

Bibi. : Servet Gazetesi ; Sabah Gazetesi. 

EYYUB GOMfiŞSUYU MAJIALLESİ 
Eyyub nçesinin mahallelerinden; Eyyubsultan, 
Üçşehidler ve İslambey mahalleleri ile çevril
mişdir; sınır yollan şunlardir: BÜibülyuvası 
Sokağı, Eski Yeni Dere Sokağı (Üçşehidler 
Mahallesi ile), Eskiyeni Caddesi, Yusuf Muh
lis Paşa Caddesi (İslambey Mahalles-i ile), Ba
libey Sokağı (Eyyubsultan Mahallesi ile). 

İç yollan şunlardır: Eyyub Hamamı Sokaı
ğı, Eyyub Mahkemesi Sokağı, Yusuf Muhlis 
Paşa Çıkmazı, Balıkcı bakkal SokaITT, Kırk 
merdiven Caddesi, Hüsam efendi Sokağı, Bül
büllü dere Sokağı, Saka Çıkmazı, Eyyub Gü
müşsuyu Yolu, Karyağdı Sokağı, İdrisköşkü 
Caddesi, Gümüş Çıkmazı, Kutu Sokağı, Hatu
.niye Sokağı, _Türbe Sokağı, Ballıbaba Sokağı, 
Gtimüşsuyu Camii Sokağı, Kerimağa Sokağı, 
Zeyneb Çeşmeşi Sokağı, Zeyneb Hatun Sokağı 
(1934 Belediye Şehir Rehberi,. pafta 9/118). 
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Adı geçen rehberde bulunmayan yeni so
kaklar açılnı.ışlır; bu yeni sokaklara verilen 
isimlerden bazıları İstanbulun diğer semtlerin
de sokak adı olmuşdur : Balmumcu Sokağı 

(Beşiktaşda da var), Ecdad Sokağı· (Hasköyde 
de var), Neş'e Sokağı (Kadıköyde de var), 
Bahariye Caddesi (Kadıköyde de var), Çırçır 
Sokağı (Fatihde de var), Bestekar Tahir So
kağı, Bestekar İbrahim Sokağı, . Besteka.17 Ey
yubi Mehmed Bey Sokağı, Bestekar. Hafız 

Hüsnü Efendi Sokağı, Bestekar Hafız Yusuf 
Efendi Sokağı, Sayfiye Sokağı, Başaran Soka
ğı, Lale Sokağı, Gül okağı, -Fulya . Sokağı. 

Gümüşsuyu Camii, . Karyağdı Tekkesi ve 
Camii, Hatuniye Tekkesi ve Piyer Loti Kahve
hanesi bu mahallenin sınırı içindedir. 1935 • de 
Eyyubsultan Mahallesi ile birleştirilıru:ş, o ta-· 
rihden bu ya.na bu iki mahalle tek muhtarlıkla. 
idare olunmaktadır (1968). 

Hakkı GOKTÖRK 

EYYUB - GtiMt)ŞSUYU YOLU ~ Ey
yubsultanın GümÜ§suyı,ı Mahallesi .sokakların
dan; 1934 Belediye Şehir Rehberine göre· (Paf
ta 9/118) kasabanın kuzey · doğu bitiminde 
uzun bir sokakdır; Bülbülderesi Sokağı, Kırk
merdiven Caddesi, Hüsa~efendi Sokağı, Kutu 
Sokağı, Türbe Sokağı, Güınüşsuyu Camf Soka
ğı, Kerimağa Sokağı, Zeyneb Çeşmesi Sokağı 
ve İdris Sokağı ile kavuşakları vardır. Yerine 
gidilip bu satırlann yazıldığı sıradaki durumu 
tesbit edilemedi (Ağustos .1969). ·: 

EYYUB lIAMAMI - (B. : Eyyubsultan 
Türbe Hamamı). 

EYYUB HAMAM ÇIKMAZI - Ey.yubsul
tanın İslambey Mahallesi sokaklarından, Eski:.. 
yeni Caddesi Uzerindedir ·(1934 Belediye Şehir 
Rehberi, pafta · 9 /119) ; bu· sokak ile· cadde ka
·vuşağı köşesinde halen depo gibi kullanılan Es
ki Yeni Hamamı bulunuyordu, yerine. gidilip 
bu satırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit 
edilemedi (Ağustos 1969) . 

EYYUB HAMAM SOKAOI - Eyyubsul
tanda Gümüşsuyu Mahallesi·.·· soka1tlarından, 
1934 Belediye Şehir rehberine göre (Pafta 
9/118) Karyağdı Bayırına, ve Piyer Loti Kaıi
vehanesin~ çıkan dar' ve dik~ yokuşun $,1tba§l 

ile Eyyub Mahkeme Sokağı arasında uzanır ki 
dik yokuş ile olan kavuşağı-başında Eyyubsul
tan Türbe Hamamı, hamamın kadınlar · kısmı
nın kapusu bulunmaktadır; yerine. gidilip bu 
satırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit edi
lemedi (Ağustos, 1969). 

EYYUB İSKELE CADDESİ - Eyyubsul
tan Mahallesi sokaklarından; yerine gidilip bu 
satırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit edi
lemedi (Ağustos, 1969). 

EYYUB KAPTAN - · Şirketi· Hayriyyenin 
ilk kaptanlarından; ~ok dikkatli .. bir gemici idi, 
Birinci Oihan Harbi içinde, kumandasında yol
cu ile dolu vapuru iki .defa mayına çarpma fe. 
laketinden kurtarmışdı. 

66 ri.tima.i'alı vapurun süvarisi iken, 27 ka
sım 1915 de ·:aey.icozdan ·gelerek Vaniköyü İs
kelesine ya.naşdığında, geminin tam önünde bir 

. serseri mayın görmüş; vapuru geri geri· kaldı
rarak tehlikeyi atlatmakla ··yetinmemiş, başka 
gemileri ikaz etmek için -hemen bir -sandal in
direrek içine :koyduğu lostromosu ve bir tay
fası ile mayını uzaktan ta•kib ettirmiş, mayın 
deniz kumandanlığınca tahrib edilinceye kadar 
da başında bekletmişdi. 

59 · numaralı vapurun süvarisi iken 6 ara
lık 1918 · ak§aiıiı · Anadolu yakası seferi yap
ma.k üzere Köprüden hareket etmiş, şiddetli bir 
kara yel .. fırtınasında ve Boğaz sulanİlın şiddet 
akıntısına karşı seyir ile· yanaşacağı Vaniköyü 
İskelesine 40 metre · açıkda iken tayfanın iske
leye tuttuğu projektör ışığında. iskele· ile gemi
si arasında bir serseri mayın görmüş, . hemen 
:rota değişdirm~dir, .Kandilli İskeleshıe yana
şarak Vaniköyüne İskelenin . hemen boşaltıl
ması için. bir tayfa koşdurmuşdur. Az sonra da 
·mayın· iskeleye çarparak• müdhiş bir gUrUltU il~ 
infilak etmiş, Vaniköy İskelesini havaya uçur .. 
muşdur. 

Eyyub Kaptanın hayatı hakkında başka 
bilgi ediiıilemedi; · i919 - 1920 arasında . vefat 
etmişdir; Oğlu Kenan· Kaptan -da ayni ş1rketin 
değerli lmptanlariıidaıidı. . 

EYYUB MAHKEMESİ SOKAÖ-1 . ;,;,_ . Ey
yubsultanın Gümii§.~uyu Mahallesi sokaklann .. 
dan, ·1938 'Belediye Şehir Rehberine· göre Yu
suf Muhli,ş Paşa Caddesiile ·mezarlık arasında. 
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uzanır, Eyyub Hamamı Sokağı ile kavu_eağı 
vardır (Pafta 9/118); yerine gidilip bu satır
ların yazıldığı sıradaki durumu tesbit edileme
di (Ağustos, 1969). 

EYYUB MESCİDİ SOKAÖI Eyyub-
sultanm Nişancı Mustafa Paş·a lviahallesi so
kaklarından; 1934 Belediye Şehir Rehberine 
göre bu mahallenin batı köşesinde Samancılar 
Caddesi ile Münzevi Caddesi arasında uzanır1 
Süleymansubaşı Türbesi Sokağı ile kawşağı 
vardır (Pafte. 9/122); yerine gidilip bu satır
ların yazıldığı sıradaki durumu tesbit edileme
di (Ağustos 1969), 

EYYUB NİŞANCA CADDESİ -- 1934 Be
lediye Şehir Rehberine göre Eyyubsultanın 

Düğmeciler Mahallesi sokaklarından; Nişancı 

Mustafa Paşa Caddesi, Dawd Ağa Caddesi, 
Ne.zır Ağa Çe,Şmesi Sokağı, Zahireci Sokağı ve 
Nimet Sokağı ile olan meydanımsı bir altıyol 
ağzı ile Eski Sofular Caddesi ve Karayel So
kağının teşkil ettiği bir üç yol ağzı arasında 
uzanır (Pafta 9/121); yerine gidilip bu satır
ların yazıldığı sirade.ki durumu tesbit edileme
di (Ağustos 1969). 

EYYUBOGLU - (B.: Eyyüboğlu, Bedri 
Rahmi; Eyüboğlu, Sabahaddin). 

EYYUBOĞLU (Orhan) - Değerli bir 
mülkiyeci; İstanbul trafik müdürlüğünde bu
lundu, 1965 seçiminde Cumhuriyet Halk Par
tisi adayı olarak milletvekili oldu; hal terce
mesinin tesbiti için İstanbul Telefon Rehberin
deki adresine Ankarada. T.B.M.M. adresine 
yazdığımız iki mektuba cevab alamadık. Adı
nı bu satırlarla tesbit etme ile yetiniyoruz. . 

EYYUB PAŞA (Ahmed) - (B.: Ahmed 
Eyyub Paşa, dld 1, sayfa 362). 

EYYUB SABRİ EFENDİ - Meşrutiyet 
devrinde bir alkol delisi; tahminime göre 1873 
- 1875 arasında doğmuş ole.cakdır; Edirneka
pusu civarında bir yerde otururdu; hukuk tah
sili yapmış, medresede okumuş, fakat alkol 
ibtilası ile ne ilmiyeye, ne_ de adliyeye intisab 
edebilmişdi. Gençliğinde pek yakışıklı olduğu
nu söylerlerdi; Balkan Harbi yıllarında tam
dım, 40 yaşlarında, top sakallı, saçı sakaiı ya-

şına nisbetle erken ağarmış, daima avamın 

bıçkın gençleri ile düşer kalkar ve kendisini 
onlara, kadril kıymeti bilinmemiş pek malu
matlı kişi olarak tanıtmaya da muvaffak ol
muşdu. Yeni Cami arkasında arzuhalcilik ya
pardı, arzu.halden başka aşk mektublan, kızla
ra, oğlanlara şirinlik muskaları yazardı; ve 
orada da bayağı hatırı sayılırdı. Ha.zan siya
setden dem vurur, itilw:cı geçinirdi; Birinci Ci
han Harbi içinde İstanbulda vücudu muzır gö
rülerek Anadoluya bir kasabaya sürülmüşdü. 
Mütarekede döndü. 

Bir gece Edirnekapusu dışında mezarlık 

içinden geçiyordum: 
- Ya ehli dünya!... ha.la uslanmadınız 

mı!.. bu gidişle başımıza taşlar yağacak!.. di
ye bir ses işittim. 

Serde gençlik var, sesin geldiği tarafa git
tim ve çökmüş bir eski kabir ~ukuru içinde bu 
Eyyub Sabri Efendiyi buldum: 

- Hazret ne işin var burada?!.. diye sor
dum. 

- Bu kulunuz, sizlere ômür, göçeli bjr 
hafta oldu.. münkir nekir gece gündüz anamı 
ağlatıyor da siz şübbam ümmet yahu bu adam 
ibadullahüssalihindendi diye hakkımda. hüsni 
şehadete · gelmiyorsunuz, bir ya.sini şerif oku
muyorsunuz.. ayıp ayıp.. bari yolun düşmü_ş 

iken gel yanımda otur da bir kelam muhabb_et 
edelim.. dedi. 

- Efendi hazretleri benim ilmim yokdur, 
size bir erbabını göndereyim deyip kaçdım idi. 

«Dili Dana» diye bir kitab vardır, avamt 
hikemiyat ile doludur, onu da daima cebinde 
taşırdı. Meyhanede meyhaneci veresiye rakı, 

yahut tezgah başında bir genç kendisin~ . yüz 
vermezse hemen o kite.hı çıkarır: «Şimdi Dili 
Danadan bir beyit okursam· seni meyhanenle be
raber ta Kaf Dağının ardına uçuru~; Ul~n 
bu kaş çatıp fiyaka bana mı, şu Dili Danad~ 
bir beyit okudum mu meh cemalin lanei zenbıfr 
olur» derdi. 

Ezberinde binlerce beyit vardı, kendisi . de 
gazeller, şarkılar yazardı; bir akşam Sirkeof
de bir şarabhanede genç bir mavunacıya oku
yarak daltaban oğlana Ahfeşin keçisi gibi din
lettiği şu gazelinin suretini her ikisine de .-bi;: 
rer bardak şarab ikramı karşılığında alilll§-

· dım: 
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Ey dervişi pür taksir ayinei yare bak 

ı\ymei yarimde görünen sureti Hak 

Gözü ·kapayup balona şaşınrsm yolunu 

Gözlerini aç da bak yoksa olursun almiak 

Her gördüğün Sabriyi sıımna Eyyub Sabridir 
Dünya dört köşelidir zan eyleme yuvarlak 

Yaz ıecesi subhadek hiç durmayub iiı eyle 
Eğer aşık olmasa kurbağa çeker mi vak vak 

Düşdüm sahrayı aşka hurda oyunlar başka 
Yirim ile oynadını ben de bir çelik çomak 

Sihibi ilmi ledün mehdii zamanım ben 
Maşukumla yek vücqd olmaya kaldı ramak 

Cumhuriyetin ilk yıllarında idi, Gebzede 
hükumet erkanına küfretmek suçundan yaka
lanmış, gazete1erin birinci sayfalarına resim
leri konmuşdu; yakalayan ~abıta memurlarına. 
kendisini: «Doktor Mazhar Osman Beyin ta
biıbi müdô.visi Mehdii zaman· meşhur Eyyub 
Sabri hazretleriyim!.,» diye tamtmışdı. Tiroar
haneyi boyladı. 1927 -· 1928 arasında taburcu 
olup çıkdığının tezine bir :ramazan günü Yeni 
Cami avlusunda rakı içerken yakalandı, bir 
daha çıkinaınak üzere tekrar timarhaneye gir
di, 1928 - 1930 arasında elli yaşını aşkın ola
rak orada öldü. 

Osman Cemal KAYGILI 

EYYUB SABRİ PAŞA - «Tarih ve Coğ-: 
rafya ile dini mes'elelere dair yazılan ile ta
nınmış amirallerimizden; Bahriye ~ektebin
den çıkdıkdan sonra vazifelerle uzun yıllar Ye
men ve Hicazda bulunmuş, 1890 · da İstanbul
da ölmüşdür. Basılmış eserleri şunlardır: Mir'
atı Mekke, Mir'atı Medine, Tercümei Şema.ili 
Şerif, Ahvali Ceziretül Arab, Tarihi Vehô.bi
yan, Mahmudüssiyer, Nece.tül Mü'minin,. Tek
miletül Mene.sik. Ceziretül Arab, Arabistan 
Yarı:mad'lSı üzerine etraflı ve değerli bir coğ
rafiya kitabıdır.» (İ. Alaeddin Gövsa, Türk 
Meşhurları) . 

EYYUB SULTAN _::_ (B.: Halid Bin Zeyd 
Eba Eyyub El-Ensarl). 

EYYUB SULTAN ASKERİ RtlŞDtYESİ 

- Hicri 1292 - 1302 (M. 1875 - 1884) ilk açı
lan dokuz askeri rüşdiyeden biridir (Diğerleri: 
Gülhane, Soğııkçeşme, Kocamustafapaşa, Fa
tih, Kasımpe.şa, Beşikta,ş, Üsküdar Paşakapu
su, Üsküdar Toptaşı · askeri rüşdiyeleri; Def
terdar Caddesindeki binasında halen Ebüssü
ud ilkokulu bulunmaktadır. (B.: Rüşdiye Mek
tebleri). 

EYYUBSULTAN CAMİİ KEBiRİ - Ha
licin bitiminde, İstanbulun fethindenberi Ey
yubsul~ diye anıla gelmiş semtde, Peygam
berimizin sancakdan Eba Eyyub El-~ri Ha-. 
lid bin Zeyd'in türbesi önünde, o İslam büyü
ğünün ruhunu şad etmek için, Fatih Sultan 
Mehmed tarafından yaptınlmışdır. İstanbul 
camileri ar~sında müstesna bir yeri vardır ve 
İstanbulda Türk yapısı ilk büyük camidir (B. : 
Eyyubsultan Ebe. Eyyub El-Ensô.ri Halid bin 
Z~yd; Eyyubsultan Türbesi). . 

Fatih Sultan Mehİned'in yapdırttığı Ey
yubsultan Camiinden zamanımızda tek iz kal
maniışdır; İstanbul un fethinden beş sene son
m hicri 863 (M. 1458 - 1459) yılında yapılmış 
olan ilk Eyyubsultan Camii 1766 yılındaki 

şiddetli depremde ağır şekilde zedelenmiş, 1798 
de Üçüncü Sultan Selim tarafından, tama.men 
yıkdınlarak zamanınuztlaki cami, temelinden 
tutularak yeniden yapdırılmıştır, ve 1800 yı

lında ibadete açılmışdır. 

XVII. Yüzyılın büyük muharriri Evliya 
Çelebi, Fatih Sultan Mehmedin yapdırttığı ilk 
Eyyubsultan Camiini şöylece anlatıyor: 

«Deniz kenarına yakın düz bir yerde bi
na edilmişdir. Bir kubbelidir, mihrab tarafın.;. 

da yarım kubbesi vardır, · lakin o kadar yük
sek değildir. Camiin içinde sütun yokdur. Or
ta kubbenin etrafında metin kemerler vardır. 
ıvfihrab ve minareleri musanna değildir. Hün
kar mahfili sağ tarafdadır; biri sağ tarafda 
yan kapusu, diğeri de kıble kapusu, iki kapu
ludur. İki minaresi vardır. Hareminin (iç av
lusunun) üç tarafı höcrelerle (medrese odala-

. rı) ile müzeyyendir. Hareminin ortasında ce
maat ma.ksurest (çimen sofa namazgah) var
dır. Bu maksure ile Eba Eyyubun türbesi ara
mnda asi.imana ser çekmiş iki çınar vardır ki 
cemaat gölgesinde ibadet ederler. Bu haremin 
de iki kapusu vardır. Garibe açılan kapunun 
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dışında da büyük bir harem (avlu) daha var
dır, içinde dut ağaçlan ve yedi aded büyük çı
nar vardır. Bu haremin iki tarafında da abdest 
musluklan var». 

Hadikatül Cevami şu malumatı veriyor: 
«... Türbei şerife binasının hitamında bu 

camii şerif ilave kılınmışdır ki Eyyubsu.ltan 
Cimli diye meşhurdur; kapusunun üzerindeki 
tarihi budur: 

Çüıı sekizyüz altmış üç &ilinde bu 
Cimli Sultan Mehmed yapdı nev 

«Sonra zaman ile padişahlar himmeti ile 
nice ta.mirler ve ilaveler yapılmışdır. 1136 ta
rihinde (M. 1723) bütün selatin camilerine 
ramazanlarda mahya yapılması için ferman 
çıkdığinda (Ahmed III. zamanı, Lale Devrin
de), Eyyubsu.ltan Camiinin minarelerinin boy
ları kısa ve mahya yapılmaya tahammülü ol
madığı cihetle ikişer şerefeli yeni iki minare 
yapıldı; bu yeni minarelere tarihdir: 
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Nanıizı. pençgahı halka ilin 
İderler İsmi Azamla musabher 
Saladır Şehdiya ehli mezaka 
Olub şirin edilerle mu!barrer 
Çık.ub avazı arşe didi tarih 
«Taala şanehu. Allahüekber» 

1136 

«Derya tarafında olan minareye 1238 se
nesinde (M. 1823) yıldınm düşerek üst ş~refe
sine kadar bazı yerlerini yıkmış olduğundan o 
minarenin üst kısmı yeniden yapıldı. 

« (XVI. Yüzyıl vezirlerinden) Sinan Paşa 
camim iç haremindeki şadırvanın üstüne bir 
hünkar köşkü yapdırmışdı. İç avlunun iki ya
nında da beşerden 10 aded medrese odaları var
dır. 

«Eyyubsultan Camii 1213 senesi muharre
minde (M. 1798) temelinden tutularak yeniden 
yapıldı, eski camiden yalnız minareler · muha
faza edildi ve 28 ayda tamamlandı. İç harem-
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deki şadırvan, üstündeki Sinan Paşa Kasrı 
ve iki kenarındaki 10 göz medrese odaları 
tamamen kaldırıldı. Dış avluda imamlara, tür
bedarlara ve mütevelliye altlı üstlü 4 oda ve 
bir muvakkıthane odası ve mahfili hümayuna 
bir yol yapıldı; ve yeni Eyyubsultan Camiinin 
15 Cemaziyelahir 1215 cuma günü (3 Kasım 
1800) cuma namazı ile resmi küşadında Üçün
cü Sultan Selim de bulundu.» 

Ekrem Hakkı Ayverdi «Fatih Devri Mi
marisi» isimli Muhallet eserinde Evliya Çe
lebi ile Hadikatül Cevamiin verdikleri bil
giye . dayanarak F a t i h Sultan Mehmeclin 
yapdırtdığı eski Eyyubsultan Ca.miinin1 haki
kate çok yakın bir planını çizmişdir; bu pl!n 
için: «. .. ilk cami müste.til planlı . idi; önünde 
üç küçük kubbe ile örtülmüş bir son cemaat 
revakı vardı. Asıl ibadet sahnı ortada yarını 
küre şeldinde bir büyük kubbe, bu kubbenin 
iki yanında aynı çapda iki yanm kubbe ve mih
rab üstü de bir küçük kubbe ile örtülınüşdü .. » 
diyor. 

Üçüncü Sultan Selim zamanında yapılml§ 
bugünkü Eyyubsulte.n Camii Kebiri hakkında 
muharrir mechul bir risalede şunlar yazılıdır: 

«. . . Cami, önce sa,:{ece tamir edilmek is
tendi ve tamir işine 1212 şevvalin.in on ikinci 
günü başlandı (30 Mart 1798); fakat bir haf-

. ' 
\ 

o 

tada camım ta.mir edilemeyecek kadar harab 
olduğu görüldü; tamirden vaz geçilerek ci.ıniin' 

temelden tutularak yeniden yapılmasına karar 
verildi ve yeni Cami 28 ayda tamamlandi ... ». 

Zamanımızdaki Eyyubsultan Camii Kebt• 
rinin asıl ibadet salını kareye yakın müstatil 
planlıdır. Yarım küre şeklinde bir büyük kub
be, onun etrafında da biri mihre.b üzerinde bu
lunmak üzere 8 küçük yanın kubbe bulunmak
tadır. İç harem avlusunun üç yanı 13 kubbeli 
bir revak ile çevrilmişdir, ki bunlardan 7 kub
be camiin son cemaat yerini te,şkil eder. Avlu
nu~ ortasında ulu bir çınar ağacı vardır ki 
en az Fatih devrinden kalmadır. Evliya Ç',elebi 
XVII. yüzyıl ortasında aynı yerde iki ulu çı

nardan bahseder, bu eski ağaçlardan biri, tah
min ediyoruz ki, yeni cami yapılırken kesilmiş 
olacakdır. Çınarın etrafı parmaklıklı bir ·sed 
ve çemen sofa ile çevrilmişdir; parmaklığın 

dört köşesinde dört çeşmecik vardır ; Üçüncü 
Sultan Sefim'in turaları ile tezyin edilmiş bu 
çeşmelere «Hacet Çeşmeleri», yahut «Kısmet 
Çeşmeleri » denmr (B.: Eyyubsultan Camii Ke
biri Avlusunda Hacet Çeşmeleri) . 

EYYUBSULTAN CAMİİ KEBİRİ HA.
MAMI - (B.: Eyyubsultan Türbe Hamamı). 

EYYUBSULTAN CİNAYETi - Hicri 
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1223 yılı Şaban ayında (ekim 1808) Alemdar 
Mustafa Paşanın diktatörlüğü devrinde İstan
. bul içindeki· h~mamlardan birisinde çalışan Sü
leyman adında 18 yaşında genç bir dellak, şia
n İslama uyinayan bir suçundan, çalışdığı ha
mamdan kovulmuş ve Eyyubda Yalı Hamamın
da hemşehrisı dellak Mustafanın yanına sığın
mışdır. D e 1 i k a n l ı n ı n işinden ne için 
çıkanldığını ogrenen k ü 1 h a n c ı K ü r d 
Ahmed bir gece , M u s t a f a n ı n herhangi 
.bir sebeble ha m a m d a bulunmayışından , 
ve hamamın iki dellakinden D e r v i ş Meh
medin de geceleri tekkede yatma.'3ından isti
.fide- ederek Süleymana tecavüz etmek iste
miş· ve genci külhandan getirdiği bir balta ile 
tehdid ederken, kendisine boyun eğer gibi gö
riinen delikanlıya aldanmış, fakat külhancının 
bir kenara koyduğu baltayı kapan genç del-
1§.k Ki.ırd Ahmetli balta ile katletmişdir. Er
tesi sabah hamamcı ağa ile iki dellak hama
ma geldiklerinde genç kaatili şaşkın ve ağlar
ken. bulmuşlar, Süleyman kolluğa teslim edil
miş ve Alemdar Paşanın emri ile muhakemesi
n~ lüzum görülm~den, belinde dellak peştema-

. ~ 

Eyyubsultan Camii Kebirinde iç avlq 

lı ile çıplak olarak Yalı Hamamının önünde 
asılarak idam olunmuş, kanlı baltayı da ayrı
ca boynuna asmışlardır. 

Bibl.: Kaşif Efendi Mecmuası 

EYYUBSULTAN CİNAYETİ - 1946 yı
lı şubatında Eyyuba bağlı Ayralıköy'de işlen
miş bir cinayettir, genç bir yanaşma yanında 
çalışdığı 75-80 yaşlannda bir ihtiyar adamı 
kırda balta ile öldürmüşdür. Köy hayatının za-: 
rfıretlerinden doğan k a n 1 ı v a k ' al a r ı 
toplum hayatı düzeni açısından tedkik edecek
ler için üzerinde durulacak bir cinayettir. Köy
lünün anlattığına göre cinayetin sebebi bir 
kız, bir aşk mes'elesidir. 

1944 yılında ihtiyar Kudsinin 20 yaşında
ki kızı Fikriye yanaşma Hüseyin ile seviş

miş, ihtiyar da bu temiz aşka h~et ederek 
kızını yanaşmaya nişanlamışdır. Fakat, nişan
dan sonra yanaşma Hüseyin nikah yoluna git
memiş, Fikriye ile bir nişanlı metres gibi ya
şamak, köyde dedikodular olmuş, iki sene son
ra nişan bozulmuşdur. Delikanlı Fikriyeyi. 
unutamamış, kızı babasından tekrar istemiş, 
hatta hemen nikah kıydıracağını da söylediği 

(Resim:· Nezih) 
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halde, Kudsinin güvenini kaybettiği için kesin 
red cevabı almışdır. Bir şubat günü, bir mik
dar odun tedariki için baltası ile köy civarın
daki fundalığa giden Kudsinin orada · önüne 
çıkan Hüseyin kızı tekrar istemiş, red cevabın
dan sonra da Kudsinin üzerine saldırarak ih
tiyarı kendi baltası ile öldürmüşdür. 

Yakalanan kaatil ise cinayetin sebebini 
bir alacak meselesine bağlayarak şunları an
latmışdır: «Ben o adamın yanında tam iki yıl 
yanaşmalık yapdım; yanaşmalık yaparken kı

zı Fikriye ile de ahbaplığım oldu; nişanlandık 
ama ben evli olduğum için nikahlanamadık; . 
1945 yılı sonunda bana toplu olarak 500 lira 
verecekdi, 250 lira vererek iki yıllık hizmet 
alacağımı kapatmak jstedi, kavga ettik, beni 
kovdu. Vak'a günü dağda sığır otlatırken Kud
sinin odun kesmek için dağa geldiğini gördüm; 
önüne çıkdım, paramı istedim, küfretti, balta
sı ile saldırdı, ben de elinden baltasını kapıp 
onu öldürdüm». 

Bibi.: Günün gazeteleri 

EYYUBSULTAN CİNAYETİ - Aile fA
ciaları nev'inden ve benzeri ender kanlı bir 
vak'a olup muhitinde garib derin akisler bı

rakmışdır; 1959 da Yugoslavyamn Köprülü 
kasabasından muhacir olarak gelen ve Eyyub
da Ordu Caddesinde Serince Sokakda ayda 70 
lira kira ile oturduğu iki odalı bir gecekondu
da 78 yaşındaki. Mehmed Ali, 4 nisan 1962 gü
nü akşamı 68 yaşındaki Haticeyi kıskaçlık ve 
namus yolunda balta ile öldürmüşdür; pirlik 
çağında elini kana bulamış bedbaht adam şwı
lan anlatm1ştır: «Karım gündüzleri sağda sol
da bahçıvanlık yapardı. Başkaları ile yattığı 

ihbarını aldım. Akşamları evimize gelip giden
ler oluyordu. Dün de eve geldiğimde bu mev
zu açıldı. Kavga ettik. Üzerime yürüdü. O be
ni öldüreceğine ben dalış. atik davranmak iste
dim. Evde bulunan iki baltadan küçüğünü kap
tım. Vurdum. Alnına isabet etti.» 

Bir cinayete sahne olmuş iki odalı gece
kondunun duvarları, resim ve levha yerine, ih
tiyarların askerde olan oğullarından gelen 
mektublarla süslenmiş olarak görülmüşdür ki 
herhalde pek hazindir. 

Bibi.: Günün gazeteleri 

EYYUBSULTAN CİNAYETİ - 1966 yı
lı kasım ayında Defterdarda Feshane fabrika
sında (Sümerbank Dokuma Fabrikasında) do-

kumacı olarak çalışan 40 yaşındaki Mehmed 
Başkaya onyedi yıllı~ kansı Emineyi, Eyyub
da Sofular çıkmazındaki evlerinde namus me
selesinden balta ile öldürmüşdür. Kaatil 34 
yaşında güzel bir kadın olan kansının önce 
uzun boylu yaloşıklı bir adamla gezdiğini öğ
renmiş, sonra da karısına Ali imzası ile yazıl
mış beş aşk mektubu ele geçirmişdir. 

Analarının öldürülmesi, babalarının kaa
til olarak tevkifi üzerine bu ailenin orta oku
la giden iki kızı ile ilk okul öğrencisi . bir oğ
lu, üç çocuk kimsesiz, ortada kalmışlardır. 

Bibl.: Günün gazeteleri 

EYYUBSULTAN CUMA PAZARI -
Eskiden Feshine Caddesinde kurulurdu; gi
yim kuşam, manifatura, küçük ev ve mutfak 
eşyası, bakkaliye, nalburiye, attariye üzerine 
bir pazardı, manavlar, balıkcılar alınmazdı; 
sonra bu esnafın da katılması ile pazar yeri 
değiştirildi, Kurukavak Caddesine götürüldü; 
bu nakil, kasabanın yalı ve merkez kısmında 
oturan halkı memnun etmedi, uzaklığından şi
kayet ettiler, cuma pazarının yeri değiştirildi; 
halen, Camü kebir yakınında Yusuf Muhlis 
Paşa Caddesi başından başlamakda, :Eskiyeni 
Caddesi ile İslambey Caddesini boydan boya 
kaplamaktadır. İstanbulda kurulan pazarlann 
en uzunudur. 

Eyyubda bu cuma pazarından gayri haf
tanın diğer günlerinde Rami, Silahdarağa, 0-
takcılar, Taşlıtarla pazarları kurulur. 

Eyyub halkının büyük çoğunluğu gıda 

maddelerini pazarlardan tedarik eder. 
Allmıed AÖIN 

EYYUBSULTANDA FULYA TARLASI, 
BAĞI - Eyyubun eski meşhur bir mesiresi; 
Eyyub tarihi üzerinde yıllarca çalışmış mer
hum Ahmed Ağın bize şu notu vermişdir: «Ey
yubda Gümüş Suyunun bulunduğu vadi etra
fındaki tepeler tarlalar halinde çiçek bağçele
ri idi; gül, sünbül, lale, zerrin ve fulya yetiş
tirilir, cuma günleri de Eyyubun Oyuncakcı
lar Çarşısında büyük bir çiçek pazarı kurulur
du; bu çiçek bahçelerinin tümü Fulya Tarlası 
diye anılır bir mesire idi. Zamanımızda Ey .. 
yubda çiçekciden eser kalmadı; Fulya Tarlası 
da gece kondularla doldu» (1962). 

Eyyubu yine çok iyi bilenlerden Osman 
Cemal Kaygılı bize verdiği notlar arasında, 



EYYUBDA GAYRİ MÜSLİMLER - 5452 - lSTANBUL 

yerini kesin olarak göstermeyen Fulya Tarla
sından şöyle bahsediyor: 

«... 1800-1905 arası İstanbulda Kalende
rane alakaların en yaygın olduğu devirlerdeıı
dir; Eyyubda Fulya Tarlası yahut Fulya Bağı 
· denilen mesire ise yar ve ağyar gözlerinden 
gizli buluşma yeri olarak bilhassa tercih edi
lirdi. Bir Bulgar çiçekci bağçıvan tarla - bağ

çesine büyük bir havuz yaptırtmıştı, yazın 

gençler gelir, soyunur, devrin adetince belle
rine peştemallar sarınarak türlü cümbüşlerle 
yüzerlerdi. İşret sofraları kurulup . geceleri de 
ta besabah aşıkaane sadıkaane can sohbetleri 
olduğu söylenirdi. O yirmi beş yıllık devir için
de o alemlerin avam arasından sivrilmiş şöh
retleri Vehbi Pehlivan, Yemenici İbrahim, Kör 
Riza ve Topcularlı Arabacı Murad idi (B.: 
Vehbi Pehlivan; İbrahim, Yemenici; Riza, Kör; 
Murad, Topcularlı Arabacı). Bir gece Direkler 
arasında bir tiyatroda meşhur kantocu Şam
ram Hanım Arabacı Murad· üzerine bir kanto 
okumuş, daha doğru Şamrama bu kanto okut
durulmuşdu. Devrin kötü şöhretli ricalinden 
Eczacıbaşı Refik P~şa nüfuzunu kullanarak 
bu kantoyu yasak ettirmiş, Arabacı Murad da 
Dimetokaya sürgün edilmişdi. Fulya Tarlası

na bir gidişi tasvir eden kanto ile Refik Paşa
nın alakası bir istirkab meselesi olsa gerek~ 
dir; rast makaamında bestelenmiş kanto şu

dur: 

Arabacı sarhoş, müşterisi ~hoş 

Aman aman aman bakışlan 'bir hoş 
Arabacı hey! 
Emret küçük bey! 
Çal kamçıyı gidelim 
Sazlı, sözlü çakarak 
Bir muhabbet edelim .. 
Aman beyim nereye? 
Fulya Tarlasına, Gümüş Suyuna! 
Bayı~dım ben senin nazik huyuna! 
Aman aman aman hey 
Bir bacle .sun küçük bey 
Topcularda top atar 
Arabacı Muradım 

Nazlı yariyle yatar .. 

«Arabacı Murad İ.stanbula Hareket Ordu
sunun gönüllüleri arasına katılarak dönmüş

dür .. » (O.C. Kaygılı, Not). 
Eyyubdaki Fulya Tarlasının, Bağının ~öh-

reti · Osman Cemalin kaydettiği tarihden çok 
eskidir. Bu mesire üzerine Haşim Beyin Mu
siki Mecmuasında da Hacı İsmail Efendi tara
fından ferahnak makaamında bestelenmiş bir 
şarkı vardır: 

Hiç unutmam ben geçen yaz mehlikaa 
Fulya. Bağında kopardın kahkaha 

Gayri itme sevdiğim cevrü cefa 
Hep cihan mecbur sana bülbül gibi 

Var mıdır mislin gibi bir nevcivan · 
Dinse layık şanına mihri cihan 
Vasfını eyler Kemal'in ey şuh beyan 
Hep cilban mecbur sana bülbül gibi 

EYYUBSULTANDA GAYRI MÜSLİM
LER - tstanbulun Türkler tarafından fethi 
sıralarında Peygamberimizin sancakdarı Eba 
Eyyfıb El-Ensari'nin merkadi etrafında kurul
muş ve müslümanlarca havasına, suyuna, ta
şına, toprağına bir kudsiyet verilmiş İ.stan
bulun hemen yanı başındaki Eyyub Kasaba
sında yüz yıllar boyunca gayri müslimler de 
oturmuşlar, bu arada mesela Bulgarlar Süt
cülükle, bağçıvanlıkla, ermeniler de türlü za
naatla meşgul olmuşlardır. 

Eyyubsultan Kadısına hitaben yazılan 23 
muharrem 981 (25 Mayıs 1573) tarihli bir fer
manda şunlar yazılıdır: 

«... Camii. kebir Mahallesinde yeni yapıl
mış olan medrese ve mekteb yanındaki dük
kanların ve ekmekci fırınlarının ve bostanların 
ekserinde kefere taifesi bulunub fisku fücur 
edip, kaval çalıp dost edüp m~hallenin işi

ne, sulehanın tilavetine ve ezanı şerife mani 
olurlarmış diye müslümanlar haber verdikle
rinden, buyurdum ki .bundan sonra oradaki 
dükkanlarda ve bostanlarda kefere taifesi bu-

. lundurmayub cümlesini çıkarıp o dükkan ve 
bostanla~ı müslümanlara veresin, dikkat ve 
ihtimamda dakika fevt etmeyesin». 

Bu açık ve kesin padişah emrinin tatbik 
edilmediği yahut bir müddet sonra yasağın 

tavsadığı 989 (M. 1581) tarihli ve yine Eyyub
sultan kadısına yollanmış diğer bir fermandan 
. anlaşılıyor : 

«... Hazreti Eba Eyyub El-Ensari türbei 
şerif esinin etrafında ekmekci ve börekci ve 
yoğurtcu ve pazarcı ve sair bunun misali çar
şı halkı ve ırgad taifesi ve gayri ehali arasın
da kefere taifesi bulunmayacak diye birka~ 
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defa hükmü hümayun gönderildi; yine emri 
şerifime muhalif türbe etrafında kefere tai
fesi bulunup şürbi hamr olunup alenen çengü 
çegaane olunurmuş. Men edilmeyip devam et
tiğini duyarsam siz mes'ul olacaksınız, o tai
fe de küreğe konulacakdır, ona göre mukay
yed olun ... ». 

EYYUBSULTANDA HAYDUD ÇETESİ 
- Şehrin büyük bir kenar semti olan Eyyub
sultan geçen asır ortalarına kadar haydud çe
telerinin tecavüzüne uğramışdır. Tasviri Ef
kar Gazetesinden aldığımız aşağıdaki satırlar, 
hicri 1281 (M. 1864) de bu şehir şekaaveti 

vak'alarının sonuncularından birinin kaydidir: 

«Eyyubda ev basmak ve gasbdan maznun 
çete efradının hepsi teşhirden sonra müebbed 
hapse mahkum olmuş Ttorsane Zındanına ko
nulmuşlardır; çete reisi Mehmed Çavuş Baya
zıdda, İstoyan Şehzadebaşında, Todori Çenber
litaşda, Mihal Parmakkapuda, Luka Saraçha
nede teşhir edilmişlerdir». 

EYYUBSULTANDA KURBAN VAK'A
SI - XVII. yüzyıl başlarında İkinci Sultan 
Osman zamanında İstanbul · halkını bu genç 
padişahdan soğı.ıtan vak'alardan biridir. Sul
tan Osman gördüğü dehşet vericL bir rüyadan 
sonra devrin kerametine inanılmış şeyhlerin

den Aziz Mahmud Hüdai Efendinin tavsıyesi 
ile İstanbuldaki evliya merkadlerini ziyaret 
ederek onlarm ruhaniyetlerinden meded yolu
na düşmlişdü; hicri 1031 yılı recebinin başla
rında (mayıs 1622) Eyyubda Hazret-i Halid'
in türbesini ziyaret etti; kurban kesmek lazım 
geliyordu, maiyetindekiler kurbanlık bir mik
dar koç tedarikini ihmal etmişlerdi, bunu an
cak Eyyubda hatırladılar, derhal koç bulun
mw;ına imkan elvermeyince o civardaki kale 
kapularına koşdurduklan bostancılar, Ayvan
saray, Eğrikapu ve Edirnekapusundaki öküz 
arabalarının öküzleri cebren ve kahren alıp ge
tirdiler, ve kurban diye bu hayvanları kesdi
ler. HayVanların sahiblerinin feryadı fayda 
vermedi, ve kesilen hayvanların sahiblerine 
kıymetlerinin dörtde biri kadar bir para veril
di. Yalnız gadre uğrayanlar değil, vak'ayı du
yanlar Sultan Osmana beddua etti. Sultan Os
manı deviren ihtiliiide genç padişahın ulu or-

ta gördüğü hakaa:r.etlere halkın kayıtsız kal
masında bu vak'anın büyük tesiri olmuşdur 
( B. : Osman II) . 

Bibi.: Nalına Tarihi, II. 

EYYUBSULTANDA PİYER LOTİ KAH
VEHANESİ - Kuruluşundaki adı ile «Ragıb 
Ağanın Kahvehanesi», ·,eski İpiliıkha.ne Kışla
sının gerisindeki Karyağdı Bayırının üstünde 
Haliç'in bitimine hakim bir mevkidedir; bütün 
Haliç, Liman ayak altında uzanır; beri yanda 
İstahbul'un ve karşi tarafda Galata ve Beyoğ
lu'nun yelpaze gibi açılmış emsalsiz bir görünü
şü vardır. Zamanımızda bilhassa fransızlar ta
rafından ziyaret edilen turistik kahvehaneler
den biridir. 

Ragıb Ağa tarafından kuruluşu 1880 yı
lındadır; aynı zamanda semtin bekçisi olan 
Ragıp Ağa o tarihlerde kırkım aşkın, başında 
ağabani sarıklı fes, beyaz ve kollu bir yelek 
giyer, beyaz şalvar üstünde beyaz Sakız kuşa
ğı sarar, ayaklarında beyaz çorab, katır kun;. 
dura, 1876 :J3,ulgariste.n. muhacirlerinden, hoş 

sohbet, nekre, ehli dil, kalender, geçen w;rın 
büyük fransız edibi ve ünlü Türk dostu Pierre 
Loti'nin gönlünü almasını bilmiş bir adamdı. 

Ragıb Ağanın Seyfullah adında zeberdest 
_f eta," civelek, şehlevend bir çırağı vardı ki o 
genç de ustası gibi beyazlar giyinir, şu fark 
ile ki, başındaki dal fesin kenarındaki fırdola
yı kakülleri, ense saçları taşmış, zamanının ta-
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biri ile «Fesleğen Saksısı», ve çıplak ayakla
rında takunyalarla dolaşır, hizmet ederdi; Pi
erre Loti'yi bu kahvehaneye bağlayan işte bu 
eşbeh gencin üstada canla başla hizmeti ol
muşdur. 

Kahvehane Ragıb -4-ğadan Seyfullaha, on
dan Kanbur Halid'e, ondan Yakub'a, Yakub'
de.n da Haşim Dağdeviren 'e kaldı. Haşime ge
çişi 1926 yılındadır. İstanbul Ansiklopedisi adı
na bu kahvehaneyi ilk ziyaretimiz 194 7 dedir 
ki Haşim eliyle işletile gelmekde idi. Kahve
hanenin pek fakirane bir hali vardı,· fakat için
de Loti pek ala tahayyül edilebiliyordu. Mülk 
sahibi de Feshane Fabrikası işletme müdürlü
ğünden emekli Binbaşı Sıdkı Bey idi. 

Pierre Loti'nin kullandığı söylenen mavi 
sırçadan kulpsuz bir kahve fincanı. muhafaza 
edilmekte idi. Duvarlarına birinci . Napole<?nun 
Moskova Seferi ile Waterloo'da yenilip İngiliz.. 
lere teslim oldukdan sonra bir ingiliz harb ge
misi ile Sainte-Helene Adasına gidişini göste
ren iki tablonun matbu kopyaları_ ve Loti hak
landa Hikmet MUnir Ebcioğlu tarafından ya
zılmış Türkçe bir makalenin gazete kesiği asıl
nuşdı. 

R. E. Koçu 1951 "de Milliyet Gazetesinde 
bu kahvehane hakkında iki yazı yazmışdır; 

aşağıdaki satırları o yazılardan alıyoruz; • 

«Eyyub'de Karyağdı bayırında mesleğin

de titiz Haşim Dağdevirenin elinden bir fincan 
kahveyi içerken İstanbulun muhteşem panora
masını seyreden kaç İstanbullu vardır?.. Bir 
büyük şehrin kendi halkı, içinde yaşadığı bel
denin gUzelliklerini bilmezse, o şehir nasıl bir 
turist şehri olur? .. Yarım asır kadar evvel bu 
kahvehaneyi biz değil, bir dostumuz, mütevef
fa Piyer Loti keşfetmişti ... 

«İşittiğime göre Turing Kulüb Başkanı 
muhterem dostum Reşid Safvet Atabinen, bu 
kahvehaneyi, Loti'nin aziz hatırasına layık bir 
şekle koymak tasavvurunda i:miş. Burada İs
tanbul belediyesine ait bir arsada küçük çıtı 

pıtı bir eski Türk kahvesi kurmak istiyorlar-:
mış. Hayır, yeni bir kıahvehane kurmak "değil, 
köhnemiş kahvehaneyi ihya etmek, onu hakkı 
olan şöhrete kavuşturmak lazımdır; ve bir bü
yük hak gözetilerek. 

Bu kahveha.neyi yirmi _'!Jeş yıldır bir tür
bedar gibi bekliyen ve onu yok olmaktan kur
taran kahveci Haşimin hakkı. 

«Bugün için bana gelince, kırmızı toprak 
destinin içinde Gümüş Suyu, kallavi fincanda 
tıarçm köpüklii kahve, dost Haşimin candan 
hizmeti ve oğlu Kadrinin temiz ve mistik yü
zü ... Ve karşıda, atlas bir yelpaze gibi açılmış 
İstanbul panoraması. .. kafi zevkdir. 

«Hasır üstünde yatıp padişah rüyası gör
mek isteyenler, bir yaz gecesini Pierre Loti 
Kahvehanesinin önündeki sundurmada geçir
melidir. Ay ışığı olmayan bir gece. 

«Bir yari gaar ile, evet, hasır üstünde 
bağdaş kurup oturacaksınız. 

«Gece yarısının geçdiğini, uzakdaki şeh

rin iki kanadının pırıltıları üstüne çöken sessiz
likden anlarsı.nız. 

«Halicin yüzünde zaman zaman ve çatal 
çatal ıaçılan yakamozlar, balıkcı, belki de li
man korsanı sandallarıdır. 

« U zakdan ve derinden derinden bir ses ge
lir: Ahmed! .. Ahmed! .. 

«Kimdir koca İstanbulun en derin uyku
sundaki bu saatlerde aranan Ahmed? 

<<Halka halka, nokta nokta yakamozlar 
görürsünüz denizin yüzünde; kimdir milyona 
yakın insanın uyuduğu bu saatlerde denize gi
rip yµzen ? .. Ahmed mi?». 

Bu kahvehaneyi yirmidokuz yıl işleten 

Haşim Dağdeviren mülk sahibi ile anlaşamaya
rak 1955 de Piyer Loti Kahvehanesini terk ile 
yine o civarda başka bir kahvehane açmış, Pi
erre Loti Kahvehanesini de Ali adında biri tut
muştur. Dokuz yıl d.a bu yeni kiracının elinde 
kalan meşhur kahvehane öylesine kötü bakıl
mışdır ki, ancak yalın ayak yarı çıplak hane
berduşların oturabileceği seviyeye dil§müş ve 
bina da nerede ise çökecek hale gelmişdir. 

1961 de hedim kararı çıkarak kapatılmak üze
re iken bir tesadüf eseri kurtarıcı bir meleğe 

· kavuşmuşdur. Turistik tesislerin ne olduğunu 
çok iyi bilen genç bir Türk kadını, Sabiha Tan
suğ, bu perişan, hazin, feci manzara karşısın
da duyduğu teessürle kahveci Ali'ye önemli 
b-ir hava parası vererek kahvehaneyi 8 yıllık 

bir kontrat ile kiralamış, Pierre Loti Kahve
hanesini dört duvar üstünde köhne bir çatıdan 
ibaret tesellüm etmiş, yıkma kararı durdurul- · 
muş, kahvehane beş ay süren bir tamirden ve 
eski bir Türk kahvehanesinin çok dikkatli ih
yası yolunda yüz elli bin lirayı aşan bir mas
rafdan sonra 11 eylül 1964 de tekrar açılını§-
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dır. O tarihden bu yana Pierre Loti Kahveha
nesinin tezyin ve teşrifi işleri Sabiha Tansuğ 
içiıı zevkli fakat yorucu ve masraflı bir iş ol
muşdur (B.: Tansuğ, Sabiha) 

Çağdaş kalender halk şairi Kahveci Bit
lisli Ali Çamiç Ağa Piyer Loti Kahvehanesinin 
Bayan Sabiha Tansuğ eliyle ihyasına ebced he
sabı ile ve miladi takvimle şu mücevher tari
hi söylemişdir (B.: Çamiç Ağa, cild 7, sayfa 

. . ·-,--1-,.,,..!'"f 
3700): . . 
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Dikkat edince hayret içinde gördü Çamiç 
Hüner benim değildir tesadüf mürüvveti 
Sekiz yıllık konturat ile mücevher tarih 
«Bayan Sabiha. Tansut» ismiyle «Piyer Loti» 

1534 422 
1534+422+8=1"4 

Aşağıdaki notlar bu ansihlopedinin kıy
metli dostlarından Halid Eraktan tarafından 
1969 da tesbit edilınişdir: 

«Ahşab bir yapı olan kahvehane binası 

Eyyub Sultan Camii Kebiri tarafından gelin
diğine göre Karyağdı Sokağının sol tarafın

dadır, bu sokağın sağ tarafından Halice inen 
dik bir yamaç, mezarlıkdır. Kahvehanenin 
önünden geçen Ballıbaba Sokağı gerideki ld
risköşkü Caddesine kavuşur. Kahvehane 5 ka
pu numarasını taşımaktadır. 

«Önünde bir küçük sundurma-bağçe bu
lunmaktadır. Kahvehanenin beş penceresinden 
ikisi, kapunun iki yanında, buraya bakar, üçü 
de Halice nazırdır. 

«Bu bağçe~sundurmaya Pierre Loti'nin bir 
büstü konmuşdur (Pl. No. 1); sol tarafda 
muhdes olarak yapılmış bir ek yapıda «Ana
dolu Köylii Sanatı Müzesi» diy~e bir bir Türk 
el işleri teşhir bulunmaktadır. Turistler bu 
eserlerle hayli ilgilenmektedir (Pl. No. 2). 
Kahve ocağına da bu bağçeden girilir (Pl. No. 
3) . Kahve ocağındaki takımlar tamamen eski, 
antikacılardan toplanmış takımlardır. Kapu
dan girildiğine göre sağ ve-. karşı duvarlar bo
yu ile sol duvarın bir kısmı boydan boya alçak 
peykedir (Pl. No. 4), ki Loti zamanında yal
nız sağ duvar boyunda bir peyke vardı. Orta
ya bir divanhane mangalı konmuşdur (Pl. No. 
5) , Sayın Sabiha. Tansuğ'un eski eşya merakı 
·fantezisidir. Aynı merak eseri sol tarafa da 
küçük bir fıskiyeli havuz yerleştirilmişdir 

(Pl. No. 6). Mangal da havuz da muhdes ol
makla beraber Pierre Loti'nin dekor zevkine 
uygundur. Solda bir vitrin içinde Pierre Loti'
ye aid olduğu rivayeti ile bazı ·eşya toplanmış
dır (Pl. No. 7) : Bir nargile, fincan, hokka ta
. kınıı gibi ki hepsi yakıştırmadır. Yine aynı 
vitrine Türk dostu edibin romanları konmuş
dur, bilhassa Aziade. 

«Bu asıl kahvehanenin karsı tarafına da 
hasır iskemleli bfr eski Türk kır kahvehanesi 
yapılmışdır. 

«Kahveha.nede iic delikanlı VP. 1. kız hiz
met etmektedir. Eski Türk k1vafetlerine .so
kulmuşlardır. Tahsilli g-enclerdir. hensi vaban
r.ı dil. bilhassa fransızca,. bilirler. Kız hizmet
ka.r buırunün hıristini ilgilendiren ııvdurma, 

vakistırma bir .fiei.irandır. Delikanlılara gelin
ce onTarm da kıvafetleri kahvehanenin kuruluş 
tarihi olan 1880 vılı ve etrafının 'kahveci cıra
~- kahveM.ne usafö kı:vafeti de!?ildir. Bu deli
kanbfü.r hizmet ııöootlerinde Sevfullah adini 
aTmıs o1~1ar idi. kıyafetleri ben?.emese de Lo
ti'nin rııhu sad olurdu. 

«Müze veri ile kahve ocamnın arka tara
fında otomobil nark edecek bir ver. bir depo 
ve avak' yolu bulunmaktadır (Pl. No. 8,9). 

«Pierre Loti Kahvehanesinin telefon nu
marası 2169 33 olup kahvehane sabah 7 den 
a k ş a m 19 a k a d a r açık bulunmaktadır. 

Bizce yazın sabaha kadar ~-ık bulundurulması 
ve hatta turistin geceyi orada geçirme imka
nının sağlanması yerinde olurdu. 

«Bu meşhur kahvehanenin tarifesi de 
l969 da şöyle idi: Çay 150, kahve ve sair meş
rubat 250 kuruş.» (Halid Eraktan). 

EYYUBSULTAN DENİZİ BALÇIĞI ~ 
Kadimden beri desti ve çömlekcilikde makbul 
bir balçık bilinmişdir; XVII. yüzyılda Evliya 
Çelebi şunlan yazıyor: «... Eyyubsultan kasa
bası ile Hasköy kasabası arasındaki denizin 
dibinden dalgıçlar bir kara balçık çıkarırlar, 
bundan da gi'magun destiler, kaseler, tabaklar 
yapılır ... ». 

EYYUBSULTAN DERELERİ - Zama
nımızda kasaba içindeki dere yatakları tama
men örtülmüşdür. İki büyükce dere vardır; bi
ri İslambey, Düğmeciler, Kurukavak dereleri-. 
nin birleşdiği Eyyubsultan Deresidir ki Camii 
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Kebirin yanından geçer ve büyük iskelenin 
(Vapur iskelesinin) iki yanından Halice dökü
lür, halen örtülen bu derenin üstünde Camii 
Kebir Caddesi vardır. Diğeri de İplikhane de
residir, Eyyubsultan iskelesi ile Bahariye ara
sında İplikhane mevkiinde Halice dökülür. Bol 
yağmurlarda Eyyubsultanı basan sular, bu 
derelerin sularıdır. 

Ahm'ed AĞIN 

EYYUBSULTAN DERESİ BALÇIOI -
Kadimden beri desti ve çömlekcilikde makbul 
bir balçık haline gelmişdir. XVII. yüzyılda Ev
liya Çelebi şunları ,yazıyor: «Ensari Balçığı 

derler, macun gibi bir balçıkdır; çeşidli desti
ler, çanaklar, çömlekler yapılır, güzel bir top
rak kokusu vardır, ondan bir kere su içen san
ki abı hayat içmiş olur .. ». 

Eyyubsultanda desticilik, çömlekcilik, iş

çisini geçindiremez küçük el san'atlarından ol
muşdur. 

EYYUBSULTAN ELDİVENLEIU (Na
kışlı) - Evliya Çelebinin kaydına göre XVII. 
yüzyıl ortasında Eyyub'un küçük el sanayii 
arasında nakışlı eldivenleri pek meşhurdu; bü
yük yazar: «Eyyubda mahbushanede mahbus
ların i,şledikleri günagfuı münakkaş eldivenler 
ve çorabların benzerleri ancak Firengistanda 
ve Gürcistanda işlenir» diyor. 

El işçiliği kaba da olse., el örgüsünü na
kışlı çorablarımız güzelliği dünyaca kabul edil
miş ve Anadolunun hemen her tarafında bu 
çorablar arasında nakış ve renk tertibi şahe
serlerine rastlanır. Eyyubun el örgüsü nakışlı 
eldivenlerinin pek güzel şeyler olduğu tahayyül 
edilebilir. Evliya Çelebinin o güzellikleri belirt
mek için Firengistan ve Gürcistan işlerinden 

bahsetmesi de garibsenir. 
Eyyubda bir mahbushane bulunduğunu, 

yukardaki kayıd ile yalnız Evliya Çelebide gör
dük. 

Nakışlı Eyyub eldivenlerinin, bu mahbus
hanenin kaldırılması ile kaybolduğu söylene
bilir. 

EYYUBSULTAN FIRINLARI - Büyük 
ve yaygın bir kasaba olan Eyyubda 5 fırın var
dı; bunların en eskisi ve en büyüğü C§.ı:nii Ke
bir karşısındaki ekmek fırını idi; günde 300 

çuval un işlerdi; 1951 - 1958 arasındaki istim-
1§.kde yıkdırıldı; fırının son sahibi Yahya Üç
başaran Muhli.spaşa Caddesinde yeni bir fırın 
yaptırdı. Bu z!t, Eyyub halkının büyük çoğun
luğunun dar gelirli olduğunu göz önüne alarak 
belediye narhı 70 kuruş iken 65 kuruşdan ek
mek satardı. 

Yine Camii Kebir karşısında bir fırın da
ha vardı, son zamanlarcla Mustafanın Fırını 

diye anılırdı, eski bir fırındı, önce yandı, ha
rabesi 1957 - 1958 istimlakinde kaldırıldı; 

Son zamanlarda Rızanın Fırını diye anı

lan üçüncü fırın simit fırınıdır; kandillerde 
çok lezzetli yağlı simit-halka çıkarır. Yeniçeri
liğin son zamanlarında bu fırının «Yeni Fırın» 
diye anıldığına göre 1750 - 1800 arasında ya
pıldığı söylenebilir. Sahibi Riza Gürsel Safran
bolulu işinin ehli kişidir. 

Diğer bir fırınla birlikde bu dört fırın es
ki usul çalışa gelmişlerdir. Beşinci fırın İs
lambey fırınıdır; son zamanlarda eski usul ça
lışma bırakılarak bir ekmek fabrikası şekli

ne konmuşdur .(1962). 
Ahmed AGIN 

EY~ULTAN GÜMÜŞSUYU İLK O
KULU - Eyyubsultanda adını taıµdığı semt
de üç katlı beton bir binadır; 1964 ders yılı 
başında açılmışdır; çift tedrisatlıdır; 838 er
kek, 724 kız olmak üzere 1572 öğrencisi; 1 
müdür ve 1 müdür yardımcısı ile 34 öğretme
ni vardır. Bütün öğrenciler beslenme rejimine 
tabidir; yavru kurt teşkilatı vardır. Bir Ata
türk köşesi tanzim , edilmiş, koridorlara Cen
giz Hanın, Atillanın, Osman Gazinin, Fatih 
Sultan Mehmedin, Yıldırım Baye.zıdın, Kanuni 
Sultan Süleymanın, Barbaros Hayreddin Pa~ 
_şanın, Yavuz Sultan Selimin, Mustafa Reşid 
Paşanın, Midhat Paşanın, Namık Kemalin, 
Mehmed Akifin resimleri asılmışdır. 1964 -
1966 arasında 282 öğrenci ilk okul diploması 
almışdır; 1967 de okul müdürlüğünde Bay Faz
li Taştan bulunuyordu. 

Hakkı GÖKTÜRK 

EYYUBSULTAN İDMAN YURDU -
Aşağıdaki satırları Cumhuriyet Gazetesinde 
Nuri Bosut imzalı bir yazıdan alıyoruz: 

«Eyüb İdman Yurdu 1919 senesinde Ra
kım, Refet, Cevad, Nezihi, Neşet, Burhan, 
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merhum Kamil; Adnan ve Feridun Beyler ta
rafından kurulmuştur. Kulübün rengi, eflatun 
sandır. «Kendi malı bir futbol sahası ile ku
lüb binasına sahibdir. 

«Sahanın hemen yanında bulunan kulüb 
binası altı odalıdır. Salon, idare hey'eti ve so
yunma odaları ve duşları ile şimdilik ihtiyaca 
kafi gelmektedir. 

«Eyüb. kulübü, 195() lig maçlarında ikinci 
küme B grubunun, Anadolu ve Elektrik takım
ları ile aynı puanda üçüncüsü idi. Kulüb, fut
boldan maada atletizm, güreş, boks ve voley
bol şubelerinde çalışıyor. Voleybolda, üç sene 
ikinci kategori İstanbul ikincisi olmuşa.ur. 

«1951 yılında 320 kayıtlı azası bulunuyor
du; çeşitli kaynaklardan yıllık geliri 15.000 
lira idi. Her sahada ilerleme yolunda bir spor 
kulübüdür.» (N. Bosut, 1951). 

EYYUBSULTAN KADILIGI :_ Te.nzi
matdan önceki devirde İstanbul «Kadılık>> un
vanı ile dört kazai ve idari bölgeye ayrılmış 
idi: 

1 _.:_ İstanbul Kadılığı (Büyük şehrin Bi
zansdan kalmış kale duvarları ile çevrilmi_ş 

ana gövdesi) ; 
2 - Eyyub Kadılığı (Şehrin, Yedikule ile 

Ayvansaray arasında uzanan kale duvarları 
dışında kalmış Silivriye, Çatalcaya kadar uza
nan bölgesi); 

3 - Galata Kadılığı (Şehrin Galata Be
yoğlu, Boğazın boydan boya Rumeli yakası ile, 
Kırkkilise - Kırklareli sınırına kadar uzanan 
bir bölgesi) ; 

4 - Üsküdar Kadılığı (Boğazın Anadolu 
yakası ile Gebzeye kadar bütün Anadolu böl
gesi). 

Medreseden yetişmiş, ilmiye sınıfına men
sub Kadı Efendiler, bu bölgelerin hem en bü
yük adli amiri, hakimi, hem de idari ve beledi 
amiri, bir nevi kaymakamı ve belediye reisi 
idiler (B. Kadı, İstanbulun Dört Kadısı). 

XVII. asırda yaşamış büyük muharrir Ev
liya Çelebi Eyyub Kadılığı için şunları yazı

yor: 
«Fatih Sultan Mehmed Kanunu üzere yev

miye 500 akçelik kadılıkdır. 700 parça köye 
hükmü geçer, 26 nahiyede naibi vardır (B.: 
Naib, Kadı Naibleri) ; adalet ile senevi 10.000 . 
kuruş hasılatı olur». 

tsTANBUL 

Eyyub Kadılığına «Havası Refia. Kadılı

ğı da denilirdi (B.: Eyyub, Eyyubsultan). 
Alım:ed AÖIN 

EYYUBSULTAN KAYIK İSKELESİ -
Buharlı şehir hatları vapurlarından önce İ&
tanbulda bu isimle iki büyük iskele vardı; biri 
Eyyubsultan kasabası sahilinde şimdiki vapur 
iskelesinin yerinde, diğeri İstanbulun Eminö
nü yalısında Büyük Gümrük ile Yemiş· İske
lesi arasında, Yemiş İskelesinde idi. 

Haliç vapurlarından önce Eyyubsulta.n 
halkının büyük kısmı İstanbula kayıkla gidip 
gelmişlerdir. Bunun için~r ,ki Eyyubsultan ka
sabasındaki kayık iskelesi Haliç boyunun en 
büyük iskelelerinden biriydi. Hicri 1216 (M. 
1801 - 1802) yılında tanzim edilmiş kayıkcı 

esnafı sicil ve kefalet defterindeki kayde göre 
bu iskeleye kayıdlı 93 kayık ve 97 nefer ka
yıkcı vardır. İsimleri ile kaydedilmiş kayıkcı
ların 82 neferi müslüman, 15 neferi gayri müs
lim, ermenidir (B.: Kayık Kayıkcı). 

EYYUBSULTAN KAYIKLARI İSKELESİ -
İ s t a n b u 1 sularında nakil vasıtasının yal
nız kayıklar olduğu devird~ Eminönü - Yemiş 

İskelesi arasında bir kayık iskelesinin adı; bu 
iskeleye k?-yıdlı kayıklar, yalnız Eminönü ile 
Eyyub arasında dolmuş usulü ile yolcu taşır• 
lardı; Yeniçeri ocağının kaldırılmasından bir 
müddet önce tanzim edilmiş bir bostancıbaşı 
defterinde yeri şöyle tesbit edilmişdir; Emin
önünden Yemiş İskelesine doğru gidildiğine 
göre: 

«. . . Ortaköy kayıklarının iskelesi - Be
şiktaş kayıklarının iskelesi - İzzet Mehmed. Pa
şa. Mescidi - Tophane kayıklarının iskelesi -
Balıkpazarı iskelesi - Pazarbaşı odası - Balıkcı 

odası - Hasköy kayıklarırun iskelesi- Baş ya
se.kcı odası - Tütün güımrüğü iskelesi - Elli al
tı Ömerin kahvehanesi - Hasır iskelesi - Seri.
pa limoncu dükkanları - Çardak iskelesi - Se
rapa yemişci dükkanları :. Eyyub kayıkları is
kelesi - Y emi,ş iskelesi ... » 

Kayık ücretleri devir devir değişmişdir. 
25 Receb 995 (M. 1587) tarihli bir fermana 
göre bu iskeleden Eyyuba dolmuş ücreti adam 
başına yarım akçedir. 

Tek hamlacı (kayıkcısı) olan iki kürekli 
kş.yık en çok 5 · kişi; üç çifte (altı kürekli) 
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kayık da 7 kişi. alabilirdi; hususi olarak tutu
lacak kayık ücreti de 1 çifte 3 akçe, 2 çifte 4 
akçe, 3 çifte 5 akçe olarak tesbit edilmişdir. 

Bibl: Ahmed Refik, X. hicri asırda İstanbul ha-

yatı. 

EYYUB.SULTAN KAYMAGI, KAY-
MAKCI DÜKKANL.ı\.RI - Eyyubun kaymağı 
ve k.aymakcı dükkanları kadimden beri bu ka
sabanın şöhretlerinden birini teşkil ederdi; za
manımızda Eyyubun ne kaymağı ne de kay
rnakcı dükkanları kalmışdır. 

Civarda pek çok mandıranın bulunması 

ve kaymağın buralardan temin edilen halis süt 
ile yapılması Eyyub Kaymağına şöhret sağla
mışdı; kaymakcı dükkarJan da Camii Kebir 
yanındaki çarşı boyunda, yine pek meşhur olan 
Eyyub kebabcılannın yanı sıra dizilmişlerdi. 

Türbe ziyaretine gelenler bu kaymakcı dük
kanlarına muhakkak uğradıkdan be.şka Ey
yuba sureti maksfısada kaymak almaya, kay
mak yemeğe gelenler olurdu. 

Eyyubda kaynı..akcı esnafı çoğunlukla bul
gar idi; son kalan iki kaymakcı dükkanı da 
1958 - 1960 (-..rasındaki istimlakde yıkdırılmış
dır. 

XVII. asrın büyük yazan Evliya Çelebi 
Eyyubu tasvir ederken şöhretli kaymağından 

da bahsediyor: « . . . yoğurdu ve kaymağı pek 
lezzetlidir; erbabı safa kaymakcı dükkanları
nın şahnişinlerinde oturarak kaymak yerler, 
halis süt içerler, bal yerler ... » diyor. 

Fakat bir XVI. asır vesikası Eyyubdaki 
kaymakcı dükkanlarının uygunsuz kadınlarla 

erkeklerin buluşma· yerine getirildiğinden bah
setmekdedir; Divanı Hümayundan Eyyub Ka
dılığına hitab ile yazılmış olan 23 muharrem 
981 (25 mayıs 1573) tarihli bu fermanın bu
günkü dile çevrilmiş sureti şudur: 

«Eyyub Kadısına hüküm ki; 
«Mektub gönderip bildirmişsin ki kaymak

cı dükkanlarına bazı kadın taifesi kaymak ye
mek bahanesi ile girip oturup erkeklerle bu
luşurlar imiş, şeriata aykırı işler olurmuş. Bu 
babda ihmal caiz değildir; derhal men ediniz; 
dükkan sahiblerine şiddetle tenbih edilsin, kay
mak yemek için gelen kadınlan dükkinlarına 
almayacaklardır; dükkanına kadın müşteri 

alan kaymakcı şiddetle te'dib edilecekdir .. ». 
Buna benzer fermanlarla İstanbulda giz

li fuhşun önüne geçilememişdir. 

EYYUBSULTAN KEBABCILARI - Ya
kın Ylllara kadar Eyyubun kebabı ve kebabcı 
dükkanları İstanbulun püyük şöhretlerinden 
idi; kebabcı dükkanlan bilhassa Camü Kebir 
yanındaki çarşı boyunda sıralanmışlardı. Ey
yub kebabının şöhretinin başlıca sebebi; Eyyub 
kebabcılarmın, bir aşçılık ocağı halinde, kebab 
etini terbiye etmesini bilmelerindendi. 

Müşteriye kebablar tabak ile değil, bir ge
lenek olarak, kapaklı yuvarlak bala.r kebab 
lengerleri ile arz edilirdi, bu da Eyyub kebab
cılannın bir hususiyeti idi. 

Geçen asır sonlarında yaşwııış kalender 
şairlerden Nebil Kaptanın aşağıdaki şarkısı 

Eyyubda bir kebabcı çırağı şanında.dır: 

Yar idinc:lim bir Eyytibi dilkeşi 

Taze civan kebabcımn serkeşi 
Bıçkın meşreb pırpırılar şahıdır 

Vallalı billah yer yüzünde yok eşi 

KL, üstüne yıkmış uşak: dalfesin 
Küşid etmiş ayinei sinesin 
Uşşli.kına atmış ayak çelmesl:n 

Vallah biJWı yer yüzünde yok eşi 

İnce belde al peştemal alımlı 

Tıkır tıJar reftin pek çalımlı 

Güzel yüzde hicabı var yahmb 

Vallah billih yer yüzünde yok eşi 

Şiihi hüban kebabcımn dilberi 
Teşrif id.er elde keba'b lengeri 
Nebil Kaptan indiriib yelkenleri 
Bir yolun bul tayfa yaz ol dilkeşi 
Vallah billah yer yibünde yok eşi 

Tanzimatdan önceki devirde bütün İstan
bul kebabcılannda olduğu gibi Eyyub kebe.b
cı!ı0.nnda da Tandır Kebabı terazi ile tartıla
rak okka hesabı ile; şiş kebabı da «Büyük lok
ma bir zira boyunda bir şiş dolusu» olarak u
runluk ölçüsü ile satılırdı. 

Bilhassa tandır kebabı emsalsizdi. Önce 
Eyyubun tandır kebabı kayboldu; 1935 - 1950 
arasında Eyyubda yalnız iki kebabcı kalmış 
bulunuyordu; bunlardan Hacı Baba adı ile anı
lan kebabcı da 1950 - 1958 arasında tek dük
kan olarak kaldı. 
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Bu rakibsiz kebabcı, son yıllarında o ka
d~r gaddar olmuş idi ki, şiş kebabı lokm_aları
nı, kıymadan az biiyükce doğramakda, bu ka
dar küçük kesilmiş et parçalarına kebab _şişi 

geçemiyeceğinden, et parçacıklarını bir tele di
zerek pişirmekte idi. 

1958 istiınlakinde bu son dükkan da kaldı
rıldı ve Eyyubda kebabcılık diye bir şöhret kal
madı. 

Ahmed AÖIN 

EYYUBSULTAN KÜTÜBHANELERİ -
Eyyubda son yıllara kadar yedi umumi vakıf 
kütübhanesi vardı; bu yedi kütübhanede 3529 
yazma ve 1565 basma kitab olarak 5094 kitab 
bulunuyordu; kurucularının isimleri ile şunlar
dır: 

Yazına Basma 
Hacı Beşir Aga 191 6 

Esma Sultan 554 32 
Hasan Hüsnü ];>aşa 1052 416 
Hasan Hüsnü Paşa 380 500 
Hüsrev Paşa 714 445 
Hz. Halid 191 73 

Mihriş~ Sultan 447 93 

Müstakil binalarda kurulmuş olan bu kü
tübhaneler, nıemur kadrolarında tasarruf kas
dı ile önce Bostan İskelesindeki Hüsrev Pa§a 
Kütübhanesinde. toplandılar; sonra, Eyyubun 
şehir asıl ilim ve fikir faaliyeti merkezine u
zaklığı dolayısiyle yazmalar, nadir basma ki
tablar Süleymaniye kütübhanesine nakledildi. 

Husrev Paşa Kütübhanesi Eyyubda. yine 
bir umumi kütühpane ola.rak açık; binası· çok 
güzel olan Esma Sultan Kütübhanesi .. depo ol
mu_şdur; Mihri.şah Sultan Kütübhanesi de boş 
duruyordu. 

Ahmed AaJN 

EYYU:BSULTAN LİSESİ - Eyyub İske
le Caddesi üzerindedir, iki katlı kagir bir ya
pı olan asıl bina eski «Eyyubsultan Reşadiye 
Nümfıne Mektebi» binasıdır (B. : Eyyub Re
şadiye Nümfıne Mektebi) . Asıl binada sekiz 
dershane bulunup avlusunda dört dershaneli 
ve bir katlı kagir bir paviyon eklenmişdir. 

1931 - 1932· ders yılında burada önce Ey
yub Orta Okulu açılmış, 1956 - 1957 ders yı
lında da lise sınıfları ilave edilmişdir; ve okul 
orta kısmı. da bulunan bir lise olmuşdur. 

1965 - 1966 ders yılında 12 dershaneli bir 
lise idi, 1400 öğrencisi ve 40 kişilik bir öğret
men kadrosu bulunuyordı ... 4 750 cildlik bir ki
tablığı vardı. 

1932 - 1965 a,rasında 2286 öğrenci orta
okul, 1956 - 1966 arasında da 525 öğrenci lise 
diploması almışdır. 1965 - 1966 ders yılında 

lise müdürlüğünde Bay Talib Yüzak bulunu
yordu. Bu İstanbul Ansiklopedisinin yazı ai
lesinden merhum Ahmed Ağın, vefatına kadar 
yıllarca Eyyub Orta Okulu ve sonra Eyyub 
Lisesinde Tarih öğretmenliği yapmış idi. 

Hakkı GÖKTÜRK 

EYYUU.SULTAN MAHALLESİ - Eyyub 
ilçesinin mahallelerinden; Eyyub Gümüş.suyu, 
İslambey ve Cezeri Kasım Paşa mahalleleri ve 
deniz ile çevrilmişdir; sınır yolları şunlardır: 
Balibey Sokağı (Eyyub Gümüşsuyu Mahalle
si ile),. Kalenderhane Caddesi (İslambey Ma
hallesi ile), Kızıl değirmen Sokağı ve Kızıl Mes
cid Sokağı (Cezeri Kasım Paşa Mahallesi ile.) 

İç sokakları şunlardır: Eyyub İskele Qıd
desi, Feshane Cadd.esinin bir kısmı, Boyacı So
kağı, Bostan İskelesi Sokağı, Beybaba Sokağı, 
Camii Kebir Caddesi, Oyuncakcılar Çıkmazı, 

Eski Kavaflar Sokağı, Türbe arkası Sokağı, 

Silahdarağa Caddesi (1934 Belediye Şehir 

Rehberi, pafta 9 /117). 1934 de Eyyubsultan, 
Fatih ilçesinin bir nahiyesi idi, 1935 de ilçe 
olunca bu mahalle Eyyub Gümüşsuyu Mahal
lesi ile birleştirildi. 

Eyyub Camii Kebiri ve E'ba Eyyfı.b El-En
sarinin türbesi ve Türk tarihinin büyük şöh
retlerinden pek çoğunun türbe ve kabirleri bu 
mahallenin sının içindedir; .mahalle sınırı için
deki diğer müesseseler şunlardır: Husrev Pa
şa Kütübhanesi, İsmihan Sultan Çocuk Kütüb
hanesi, Eyyub Lisesi, Kızılay Derneği Eyyub 
Şubesi, İstanbul Belediyesi Eyyub Sağlık Der
neği, Bakırköy Akıl Hastahanesine bağlı Ruh 
Sağlık Dispanseri, P.T.T., Eyyub Polis Komi
serliği, Eyyub Kayınakarrılığt; ve yine qu ma
hallede bilhassa yalı boyunda pek çok fabrika 
vardır; mahalle nüfusu 10.000 kişinin üstün
dedir. 1968 de mahalle muhtarlığında bay Asaf 
Engün bulunuyordu. 

Hakkı GÖKTCRK 
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EYYUBSULTAN NİŞANCI İLK OKU
LU - Eyyubsultanda Zahireci Sokağında, 

duvarı demir parmaklıklı sed üstü bir avluda 
üç katlı kagir bir binadır, önünde . ağaçlar ile 
bezenmiş bir bağçesi vardır. 

Bu semtde ilk sibyan mektebi Nişancı Ca
miinin yanındaki çeşmenin üstünde xvın. 

yüzyıl sadırazamlanndan Rami Mehmed Paşa 
tarafından yaptırılDU§dır (B.: Rami Mehıned 
Paşa). Çeşme ile beraber yaptırılmış olan bu 
mekteb geçen asır sonlarına kadar ,bir mahalle 
sibyan mektebi olarak devam etmişdir ki İs
tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin ta
rih bölümü profesörlerinden ünlü bilgin İsmail 
Hakkı Uzunçar~ılı ilk tahsili bu mektebde gör
müşdür. Cumhuriyet devrinde . Çiniliçeşme. 
Mevkiinde küçük bir binada Eyyub 33. İlk O
kulu açılınca Nişancı Mektebinin talebesi de 
oraya nakledilerek çeşme üstündeki tarihi mek
teb kapaııdı. Bir müddet sonra Sıraevler mev
kiinde Balıkhane Nazırının · Konağı denilen bü
yük ahşab bir konakda Eyyub 38. İlk Okulu 
açıldıı, ve 33. llk OkuI: lağvedilerek talebesi 
38. Okula nakledildi. 1929 - 1930 arasında Za
hireci Sokağındaki yeni büyük kagir okul bi
nası yapıldı ve 38. ·İlk Okul eski ahşa:b konak
dan bu yeni binaya. kaldırıldı. İlk okullardan 
numaralar kaldınlıp yerine münasib isimler 
konulmaya ba§layınca , 38. tık Okulun . adı da 
«Eyyub Nişancı Mustilfa Paşa İlk Okulu», ve 
kısaca «Nişancı İlk Okulu» oldu. 

Okulda, yeni binaya nakil tarihi olan 1931 
den 1958 yılına kadar normal tam gün tedri
sat yapılmı~, 1958 de aynı bine.da bir de orta 
okul açılınca bina ilk okula yaıiıız sabahlan 
tahsis edilmişdir. 

13 dershaneli bir okul olup 1967 ders yı
lında 388 erkek ve 325 kız, cem'an 113 öğren
cisi vardı, 

Tarihçeleri birbirine bağlanmı§ 33. ve 38. 
ilk okullarla bu l'ılişaııcı İ:lk Okulundan 1923 -
1966 yılle.n arasında 2043 öğrenci mezun ol
muşdur (1967 ekim). 

Hakin GOKTORK. 

EYYUBSULTAN NİŞANCI ORTA OKU
LU - Eyyubsultanda Zahireci Sokağında, Ey
yub Nişanca İlk Okulu binasmdadır; 1958'/yı
lında tedrisata başlamışdır; öğleden sonra ted
risat yapılır, öğleden evvel bina ilk okul ola-

rak kullanılmaktadır; 1. sınıfı beş, 2. sınıfı 

üç, 3. sınıfı iki şubelidir. 550 öğrenci, 10 asil; 
11 ücretli öğretmen vardır. Yabancı wl ola-

. rak fransızca ve ingilizce okutulur. 1961 -
1967 yıllan arasında 631 mezun vermiljdir; 
1967 de okul müdürlüğünde Bay Nureddin Ol
cay bulunuyordu ( ekim 1967) . 

Hakkı GÔKTÜıti( 

EYYUBSULTAN NİŞANCISI - (B.: Ni
şancı) 

EYYUBSULTAN OYUNCAKLARI -
Geçen asır sonlarında A vrupanın fabrika 

yapısı pek çekici ve pek çeşidli çocuk oyun
cakları gelinceye kadar. yüz yıllar boyunca 1s
tanbulda çocuk oyuncakları el ile işleyen san'
atkarlar tarafından, adeta bir iş ocağı halin
de Eyyubda yapılmışdır ve Türkiyenin her ta
rafına «Eyyub Oyuncağı» adı ile yayılmışdır. 

Seyyar Eyyubsultan Oyuncakcm 

(Resim: s. Muhtar Alus) 



EYYUB REŞADİYE -M62-

Eyyub oyuncakları yüz yıllar boyunca Ey
yubda oyuncakcı dükkanlarında, İstanbulun 
her semtinde attar dükkanlarında ve büyük 
şehri sokak sokak dolaşan ayak sat~cısı oyun
cakcılar tarafından se.tılmışdır. 

XVII. yüzyılda Evliya Çelebi Eyyub oyun
cakcılarının · 100 dükkanda 105 nefer oldukla
rını kaydediyor. 

Servet İskit'in çıkardığı «Resimli Tarih» 
Mecmuasında «Dünkü İstanbul», sayfasında 
«Eyyub Oyuncakları» isimli imzasız bir maka
le yayınlanmışdır ki Eyyub oyuncaklarını ta
rifden ziya.de tehzil kastlı ile yazılmışdır; aşa
ğıdaki satırları bu yazıdan alıyoruz: 

«O zamanlar oyuncak denilen şeyi, aileler, 
terbiye bakımından· mütalaa etmezler, yalnız 
avutma ve eğlendirme tarafını düşünürlerdi. 

Eğlendirme de, ne eğlendirme idi; ya çatlak 
bir ses, ya kırık dökük bir gürültü ... 

«Kaba saba, tesviyesiz tahtalardan yapıl
mış, en kötü ve göz çıkaran boya ve renklerle 
boyanmış bu iptidaf fikir mahsullerinin, çocu
ğa fenni, düşündürücü ve estetik bir terbiye 
vermesi şöyle dursun, yavrucağı gürültüsüyle 
sersem ve elini avucunu da boyayıp kirleterek 
muazzeb ederdi.» (Resimli Tarih) 

Merhum muallim Ahmed Ağın da bize ver
diği notlarda şunları yazıyor: «Halen Camii 
Kebir Caddesi denilen yolun eski adı Oyuncak
cılar Çarşısıdır; oyuncakcıle.r bu çarşıda 25 -
30 dükkan idi. Eyyub Oyuncaklarının başlıca 
çeşidleri şunlardır: Küçücük çocuk destileri, 
desti şeklinde sulu düdükler, şişirme kursak 
düdükler, küçücük davullar, çocuk trampetle
r-i tahtadan arabalar, tahtadan beşikler, kü
ç~k defler ve darbukalar, kaynana zırıltısı, fı
rıldak, dönme dolap, topaç, hacı yatmaz, ço
cuklar için yapılmış Hacivat ve Karagöz tas
virleri. Zamanımızda Eyyub Oyuncaklarının 

yapıcısı da satıcısı da kalmamış gibidir.» (A. 

Ağın). 

Seyyar Eyyub Oyuncakcıları istisnasız tu
lumbacı taslakları ile külhanbeyi döküntüleri 
idi (B.: Külhan Beyleri; Tulumbacılar); yu
karda bahsettiğimiz Resimli Tarih Mecmuasın
daki imzasız makalede bu oyuncak satıcılan 
için de şunlar yazılıdır : 

«Büfün bu molozları sırtındaki çerçeve ar
kalığında istif edip, mahalleye çıkan satıcı, so
kak başında kursak düdüğü. öttürdü mü, .san-

ki bir sihirli flütmüş gibi, çocuklar köşe bu
caktan fırlar, etrafını alırdı. 

«Seyyar oyuncakçının düdük nağmelerine, 
annelere yalvarış sesleri karışır, muhakkak bir 
kaç para sızdırılıp oyuncakçıya koşulurdu. 

«Külhanbeyi, bu düdüğü ne güzel çalar, 
yeni türküleri ne de kıvrak ara nağmelerine 
boğardı: Felek bana neler etti, nane suyu ne.
ne şeker... gibi şarkılar gırla giderdi. . · 

«Çocuklar, marifet çalanda değil de, dü
dükte imiş gibi, ondan muhakkak alır, fakat 
ilk üfleyişde hayal sukutuna uğrarlardı.» (Re
simli Tarih) . 

EYYUBSULTAN REŞADİYE NÜMUNE 
MEKTEBİ - Meşrutiyet devri padişahı Be
şinci Sultan Mehmed Reşad tarafından Eyyub
daki türbesinin hemen yanı başında yaptırıl

mış bir okul idi; bu padişahın «son uykumu 
masum çocuk sesleri arasında uyumak iste
rim» dediği me_şhurdur. Zamanımızda Eyyub. 
İskele Caddesinde Eyyub Lisesinin bulunduğu 
iki katlı kil.gir binadır; yapısına türbe ile bir
likde 1911 yılında . başlanmış ve bir yılda ta
mamlanarak 1912 - 1913 yılında Eyyub Reşa
diye Nümune Mektebi adı He tedrisata açıl

mıştı. Bizzat devrin padişahının himayesinde 
hakikaten bir örnek okuldu. Hükümdar tara
fından her yıl talebelerine yazlık ve kışlık iki 
kat üniforma yaptırılır, buna bir pelerin, bir 
fes, bir çift ayakkabı ve bir kat çamaşır ila
ve edilirdi. Türkiyede ilk izci teşkilatı da bu 
mektebde kurulmuşdur. · 

Binanın ikinci katında ortadaki kubbeli 
oda, bina nümune mektebi iken mekteb mes
cidi idi. 

Hakin GÖKTÜRK 

EYYUBSULTAN RÜŞDİYELERİ - A
sırlar boyunca medreseleri ile Türk ilim ve ir
fan hayatında önemli bir yer almış olan Ey
yubsultan kasabası .Tanzimat'dan sonra da 
mektebleri hayli gene nesiller yetişdirmiş bir 
S€mtdir. Tanzimatdaki maarif inkılabının en 
mühim tahsil müessesesi olan rüşdiye mekteb
lerinden Eyyubsultanda tesbit edebildiklerimiz 
şunlardır: 

1. Eyyubsultan Erkek Rüşdiyesi. 

Beşinci Sultan Mehmed Reşad tarafından 
.. Eyyµbsultan Reşadiye . Nü1!1:une Mektebi ola-
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rak kuruldu; 1915 de Rüşdiyeye kalbeclildi. 
Sonra aynı binada Eyyubsultan Orta Okulu 
ve Eyyubsultan Lisesi açıldı. 

2. Eyyubsultan Askeri Baytar Rü§d.iyesi. 
Bahariye yolunda kadim İplikhane Kışla

sında (B.: İplikhane) bir topcu mektebi açıl
ımşdı, bu okul Halıcıoğluna nakledilince yerin
de bir Askeri Rüşdiye açıldı. Bir müddet sonra 
Rüşdiye yine Eyyubda başka bir binaya, 11ak
ledilince yerinde bir Askeri Baytar Rüşdiyesi 
açıldı. İstiklal Marşımızı yazan büyük şair 
Mehnıed Akif bu Baytar Rüşdiyesinden yet.i§-
rn.işdir. . 

3. Eyyubsultan Askeri Rüşdiyesi. 
İplikhane Kışlasında kuruldu, oradan ha

len Askeri Dikim Evinin bulunduğu yeni bi
nasına nakledildi. .Askeri Dikim Evi oldu. 

Halen dikim evinin kreşinin bulunduğu 

kısımda bir Askeri Sibyan Mektebi açılmışdı, 
bu mektebe talebe olarak asker eliyle idare 
edilen karşısındaki Feshane Fabrikası işçileri
nin çocuklan alındı. Bu san'at okulu da Top-

. hanedeki Askeri San'at Okuluna ilhak edilince 
yeri ath tıramvaylarm aygırlarının ahın ol
du. Atlı tıramvaylar kalkdığında orası da di
kim evine katıldı ve bir kısmı kreş, bir kısmı 
da dikim evi hizmetindeki neferlerin koğu§u 
oldu. 

4. Eyyubsultan Kız Rüşdiyesi. 
Büyük semtin kız mektebleri açılını§ mer

_kezine uzak bir semtinde pek çok İstanbul kızı
nın tahsil imkanını sağlayan bu mekteb Kuru
kavak Caddesinde bir konakda açılmışdı. Ne 
kadar devam ettiğini tesbit edemedik. 

5. Eyyubsultan Darül Feyzi Hamidi Rüş
diyesi. 

İkinci Sultan Hamid devrinde açılmış bir 
özel okuldur. Akarçeşmede Mescid Sokağında 
ahşab bir binada idi, ilk kısmı da vardı. Sem
tin ·halkının çoğunun fakirliği . özel okulun u
zun zaman yaşamasını sağlayamadı. 

6. Eyyubsultan Maşriki Füyuzat Rüşdi

ye.si. 
İkinci Abdülhamid devrinde açılmış bir 

özel okuldur. Yerinde Reşadiye Nümune Mek
tebi kuruldu. 

Ahmed AÖIN 

şında Kazlıçeşmede kurulmuşdu; salhanelerin 
yanında da Debbağhaneler, Kirişhaneler, Mum
haneler de yine orada kurulmuşdu (B.: Yedi
kule; Kazlıçeşme; Mezbahaları, Salhaneler) ; 
yine fethin hemen tezine bir salhane de Haliç 
bölgesinde Eyyubsultanda kurulmuşdu. Ey
yubsultan Salhanesi'nin geliri Kızlarağasma 

aiddi. Zamanımızda mevcud olmayan bu sal
hane için merhum Ahmed Ağın bize verdiği 

bir notda: «... halen Kızılay Kurumunun bu
lunmakda olduğu yerdir, yarısı kahvehane o
larak kullanılmaktadır .. »diyor. 

EYYURSULTAN. TÜRBE ERİÖİ - İri, 
durdukça kendiliğinden kızaran ve pek latif 
bir kokusu olan meşhur erik; ilk defa XVII. 
yüzyılda Eba Eyyfi.b El-Ensarinin türbesi ci
varında bir bağçede yetiştirildiği için «Türbe 
Eriği» adı verilmişdi. Zamanımızda Eyyubda 
bu erik artık yetiştirilmiyor; aslında Eyyubun 
eski meyva ve çiçek bağçelerinden de eser kal
maınışdır. Pazarlarda, manavlarda Türbe Eri
ği diye satılan erikler başka tarafların eriği

dir, yine o eski meşhur erikdir ama Eyyubla 
ilgisi yokdur. 

Ahmed A0.IN 

EYYUBSULTAN TÜRBE HAMAMI -
«Eyyubsultan Camii Kebir Hamamı» ve «Fa
tih Sultan Mehmed Hamamı» isimleri ile de a
nılır. Eyyubsultandan Bahariyeye giden cad
denin hemen başında sol koldadır. Evliya Çe
lebi: «Fatih Sultan Mehmed binasıdır, suyu 
gayet latifdir; erkek ve kadınlar için çifte ha
mamdır, hastalar girse, Fatih Sultan Mehme
din nefesleri eseri şifa bulurmuş» diyor. 

Hicri 1147 (M. 1734) de tanzim edilmiş 
· hamam · müstahdemleri sicil defterinde bu ha
mamın erkekler kısmında 12 dellak, 7 natır ve 
1 külhancının çalışa.ığı, külhanında bannır 8 
lıammal (külhanbeyi; B.: Külhan Beyi) bulun
duğu kayıdlıdır. Dellak ve natır 19 nefer ha
mam uşağının çalışdığı bir hamam büyük ve 
çok işlek çarşı hamamı demekdir. 

Geçen asır sonlarında yaşamış kalender 
EYYUB SALIIANESİ - İstanbulun fet- şairlerden Nebil Kaptan, bu hamamın dellak

hinin hemen tezine ilk salhaneler Y edikule dı- ierinden bir genci şu manzume ile övmüşdür: 
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Yusufi Mısri ile elhak doğm:ıı,dur ikiz 
Bir dellaki pak gördük Türbe Haııımam:ında biz 
Sarub siyeh fiitesin çıkdı şahım meydi.ne 
Şfilei hüsnü anın etti hammimı Iebrfz 

Siyeh çerde bir acem güzeli Firuz Ali 

Haki paki o şu.hin ya Şirazdır ya Tebriz 

Ekrem Hakkı Ayverdi «Fatih Devri Mi
marisi» isimli eserinde şu satırları yazme.kla 
yetinmişdir: «Eyyubda camiin garbında bir 
çift hamamdır. Camekan kısımlan, bir çok ha
mamlarda olduğu gibi tama.men değişik ev 
manzarası almışlardır. Hamam da sıkışık bir 
sahada kalmışdır. Hali faaliyetdedir.» (1953) 

Kendine mahsus bir pla.m olan güzel ve 
Türk !stanbulun en eski hamamlarından biri
dir. Yirmi yıldan beri kira.cısı Tokatlı Bay 

Mehmed Coşkun tarafından i.§letilmektedir, 
mülk sahibi Salah Elmasoğludur. (B. Coşkun) 
baba mesleği olarak hamamcı olup Beykoz ve 
Alibey Köyü hamamlarını da işletmekte idi. 

Erkekler kısmında camekandan kubbeli 
bir soğukluğa girilir; sağ taraf da boydan bo
ya mermer bir. peyke, sol tarafda da kapulan 
ayrı ayrı üç ot yeri ile iki ayak yolu vardır; 
tam karşıda da duvar içinde bir çeşmecik bu
lunmaktadır. Hara.re kapusu, bu çeşmenin bu
lunduğu duvarda sağ taraftadır. 

Hara.re, e.sıl yıkanma yeri, göbek taşının 
bulunduğu müstakil planlı büyükce bir salın 

ile üç halvetden mürekkebdir. Halvetlerden 
biri sağda, soğukluğun yanına düşer, soğuk 

halvetdir, diğer iki halvet de onun karşısında 

, 
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KA HVE HANE 
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Eyyubsultan Türbe Hamamı 
(Plan: R.E.K.) 
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iki sıcak halvetdir; halvetlerin üçü de dörder 
kurnalıdır. 

Müstatil planlı göbek taşı sa.hm iki yanın
dan birer kemerle üçe bölünmüşdür, kurnalar 
bu kemerlerin gerisinde kalmış, sağlı sollu ü
çerden altı kurnadır; ışığı, orta kısmı örten 
kubbenin tepe camları ile kendi üstlerine rast
layan birer tepe camından alırlar. Göbek taşı
çlıa müstatil şekillidir. 

Kadınlar kısmının soğukluğu hamamın en 
geniş yeridir; tonos kemerle örtülmüş olup 
sağ tarafda boydan boya bir mermer peyke 
vardır. Yine sağda dar ve uzunca bir koridor 
ile tek göz ayak yoluna gidilir. Camekandan 
girildiğine göre tek kurnalı küçücük bir so-_ 
ğuk hıal vet vardır Sol tarafta olan kapudaıı 
harareye girilir; hara.re, müstatil planlı bir 
salın ile üç kumalı bir sıcak halvetden mü
rekkebdir. Müstatil planlı sahn, erkekler los
mındaki göbek taşı salının küçük tadil görmüş 
benzeridir, şöyle ki, göbek taşı yokdur, altı 

kurnası da fır dolayı duvarlar boyunca dağıl
mışdır. 

Eyyubsultan Türbe Hamamı, Türk ha
mam yapısı san'abnın titiz dikkatle korunma
sı gereken ve benzeri .olmayan bir san'at ese
ridir. 

Çifte hamamın camekan. yapılaıınin orta
sında bir göz dükkan, mülk sahibi tarafından 
bir kahveciye kiralanmış bulunuyordu; ka
dınlar hamamının camekanının üst kısmı da 
kahvehanenin üst salonu olmuşdu (1969, a
ğustos). 

EYYUBSULTAN TÜRBESİ ~ Arablar 
tarafından İstanbulun ilk muhasarasında İs
tanbul önünde vefat etmiş Peygamberimizin 
sancakdarı Eba Eyyfıb El-En.sari Halid bin 
Zeyd'in kabri üzerindeki türbe; İstanbul un 
Türkler tarafından fethinden bu yana alem-i 
İslamın en büyük ziyaret makamlarından bi
ri; türbe binası da Fatih Sultan. Mehmed dev
ri yapı eserlerinden biri; kabrin yeri, Fatih 
Sultan Mehmedin İstanbulu muhasarası sıra
sında Türk ordusunda bulunmuş erenlerden 
Ak Şemseddin tarafından keşfedilmişdir (B.: 
Mehmed Efendi, Şeyh Ak Şemseddin). 

XVII. asrın büyük muharriri Evliya Çele
bi, kabrin keşfi rivayetini şöyle anlatıyor: 

«Fatih Sultan Mehmed Han Gazi İstan
J:>ulu fethederken yetmiş yedi kibar ehlullah 

Eba Eyyfıbun kabrini aramaya koyuldular. 
Nihayet Ak Şemseddin Hazretleri: - Müjde 
olsun beyim, alemdarı Resulullah Eba Eyyfı
bi Ensa.ri burada medfundur ! diyerek bir hi
yabe.n ormanistan içine girdi, bir seccade üze
rinde iki rek'at namaz kılarak selamdan son
ra bir secde daha idüb gilya uykuya varmış 
gibi kaldı. Birçokları: - Efendi kabri Eyyfı
bu bulamadığı için hicabından uyudu.. diye ta
rizler ettiler. Bir saat sonra Ak Şemseddin 

Hazretleri secdeden başını kaldırıp mübarek 
gözleri kan çanağını andırır bir halde padişa
ha hitaben: - Beyim!.. Hikmet-i Huda sec
cademizi kabri Eyyfıb 'lizerine döşemişler, he
man şu mahalli kazsınlar!.. deyince dervişle

rinden üç kişi Fatih Sultan Mehmedle beraber 
Ak,şenıseddinin seccadesinin altını kazmaya 
başladılar, üç zira. derinliğe vasıl oldukda bir 
yeşil somakiden dört köşe bir taş çıkdı, üze
rine kufi hat ile «Haza kabri Eba Eyyfıbi En
sari» diye yazılmış. O taş kaldırılıp içinde vü
cildi Eba Eyyub safran ile boyanmış kefen 
içinde terü taze görüldü ki sağ ellerinde bir 
tunc mühür vardı. Taş yine hali ile kapatılıp 
kabir o yeşil ta,şla örtüldü. Bunu. gören İslam 
askeri toprağım tevhid ve tezkir ile doldurub, 
sonra cümle hazır ole.n müslümanlar ziyaret 
idüb türbesinin inşasına başladılar. Halen kab
ri üstündeki türbe ve yanında cami, mescid, 
medrese, han, hamam, imaret, çarşı, pazar 
cümle Fatih Sultan Mehmed Gaazinin binası
dır. Ondan sonra gelen Osmanlı padişahları 

da her birisi teberrüken E;yyub civarına bir 
güzel eser bina ederek oralarını cennet gibi bir 
makam yapmışlardır». 

Evliya Çelebi Türbe için de şunları yazı
yor: 

«Türbei pür envarı bfr kubbei rıdvan için
dedir. Kabri şerifinin dehlizinin pencereleri 
camiin iç harem avlusuna bakar. Cümle du
varlıarı çini ile müzeyyen bir türbei pür nurdur. 
Ravzai kabri münevveri çep çevre gümüşden 
bir ,şebeke ile çevrilmişdir. Mübarek başları 

ucunda alem şerifi durur. Dört tarafında gü
müş ve altın şamdanlar ve kandiller ve adam 
boyunda mutalla şamde.nlar üzerinde kafurlu 
balmumları ve buhurdanlar ve gunagun gü
labdanlar ile mala.mal bir kabri şerifdir. Bura
da olan hüsnü hat mushafı şeriflerin eşini rav
zai Münevverei Hadradan başka bir ra vzada 
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göremedim. Kabri Eyyubda olan musanna avi
zelerin eşi ancak Sultanahmed Ca.miinde bulu- . 
nabilir. Ayak uclarında bir su sarnıçı vardır 
ki türbeyi ziya.ret edenler bu sudan içerler, ha
fakan illetine deva.yi ruhanidir». 

Ekrem Hakkı Ayverdi «Fatih Devri Mi
marisi» isimli eserinde (1953) bu türbe hak
kında şu satırları kayd ile yetiniyor: 

«Eba Eyyfıb El-Ensari'nin Ak Şemseddin 
tarafından keşfedilen kabri üzerine Fatih ta
rafından yaptırılan bu türbe birçok ta.dil ve 
ilaveler görmüşdür. Kıble ve cenub cihetinden 
ilave edilen binalarla gizlenmiş XV. asır yapı
sı asıl türbe binası arka tarafdan olduğu gibi 
görülmektedir. Mahmud Paşa ·Türbesini andır
maktadır (şu fark ile ki, Mahmud Paşa Tür
besinin dışı çinilerle müzeyyendir, bunun çini 
tezyinatı yokdur); sekiz köşe beden üstüne ta
mamen köfeki taşından yapılmı,ş, köşelerdeki 
sütuncuklar silmeler üstünden de dönüp kitabe' 
teşkil etmektedir. Türbenin en ehemmiyetli 
ta.mirinin, mina.relerin i~ası ile beraber ca.miin 
Üçüncü Sultan Ahmed devrindeki tamirinde 
yapıldığı yaldızlı uzun kitabesinden anlaşıl

maktadır. Bugünkü camiin inşası tarihi olan 
H. 1213 (M. 1898 - 1899) d.e, ve sonra da 1235 
(M. 1819 - 1820) de tekrar ta.mir olunmuşdur. 
Dahilde ve haricde başka yerlerden nakledil
ıniş muhtelif cinsde çinilerle kaplıdır; en çoğu 
XVI. asra aid muhteşem çiniler yanında daha 
aşağı çiniler de mevcudd.ur. Hacet penceresi
nin bulunduğu mahalde aslından da belki bir 
revak va:rmış; çünki bu yerin hizasında XV. 
asır sonuna aid kabirler görüldüğüne göre ca
mi avlusu, türbenin i.ç kapusuna kadar devam 
etmeyip arada kubbeli bir medhale yer bırak
maktadır. Fakat cenub 1 tarafına doğru olan 
türbedar odasi muhakkak ki bir ilavedir .. Tür
be, tezyinatın zenginliği ve pür huşu ruha.niye• 
ti ile derin bir tesir bırakmaktadır». 

Bahriyeli ressam Hüsnü Bey «Bedayii A
sarı Osmaniye:.- isimli eserinde (1916 - 1917) 
türbe haklpnda şunları yazıyor: 

«Türbenin cami avlusuna nazır pencere
leri renkli camlarla ve bütün duvarları gaayet 
regin çinilerle müzeyyendir. Önünde dua olu
nan müvacehe penceresi (Hacet Penceresi) 
Birinci Sultan Ahmed tarafından açılmışdır. 

Merkadin baş ve ayak ucunda olan büyük gü
müş şamdanlar Sultan İbra,hiın -uırafıngaıı 

konmuşdur. Peygamberimizin ayağı tabanının 
nakşı Birinci Sultan Mahmud tarafından sa
raydan getirtilerek halen ziyaret edilen yerine 
konmuşdur. 1137 de (1724-1725) Damad İb
rahim Paşanın himmetiyle türbe ta.mir edilmiş 
ve kabri şerifin etrafı gümüş şebike ile çevril
miştir. Üçüncü Sultan Selim, cülusunun sene
sinde türbeyi mükemmelen tamir ettirmiş, pirinç 
den dökme kapakları, gümüş telden iken dök
me gümüş kafes yapılmışdır, kisvei şetife ve 
avizeler cümleten yenilenmişdir. Sultan Se
limin aşağıdaki kıt'ası Yesarizadenin hattı ile 
türbeye asılmışdır: 

Alemda.n kerimi şilıi iklimi risaletsin 
Muinim ol benim da.im be Hakla Hazret-i Biri 
Selimi İlhami :Jııer dem yüz sürer bu ravza.ı, pake 
Şefaatle kerem: kıl ya Eba Eyyôbi Ensiri 

«Türbenin İkinci Sultan Mahmud tarafın
dan tamiri yapılırken merkadi mukaddesin ör
tüsü yenilenmişdir, bu örtünün üzerindeki ya
zılardan kuşak şeklinde olan yazı Sultan Mah-
mudun el yazısıdır». . 

Sekiz köşe bedenli türbe binası, sekiz ka
nad duvarları üzerine kasnaksız olarak otur
tulmuş bir kubbe ile örtülmüşdür. Kubbenin 
iç tarafına yazılmış ayeti kerimenin altın yal
dızlı süslü hattı XVI. yüzyıl tarzındadır. 

Halen türbeye, camiiln iç 1a.vlusulna açı
lan bir kapudan girilir. Bu avlunun tam orta
sında ulu bir meşe ağacı ile çemenli bir sofa 
vardır, sofanm etr?,fı demir parmaklıkla çev
rilmişdir. Çemen1i sofanın dört köşesinde IIT. 
cü Sultan Selimin turasını taşıyan barok üslu
bunda dört çeşme vardır (B_.: Eyyubsultan Ca
mii Avlusundaki Hacet Çeşmeleri) ; bu padi
şah mevlevi muhibbi olduğundan parmaklığın 
demir çubukları üstüne de birer mevlevi sik
kesi konmuşdur. 

Türbenin cami avlusuna bakan ilave ceb
hesi serapa çini kaplıdır ve bu çinili duvarda 
bir Hacet Penceresi bulunmaktadır; türbeye, 
Hacet Penceresinin yanındaki yuvarlak ke
merli kapudan girilir; kapunlın üstündeki a
rabca kitabe türbenin Üçüncü Sultan Ahmed 
devrinde yapılan önemli tamirinde konmuşdur. 
Hacet Penceresi önündeki sahayı örten ve dört 
sütunun taşıdığı geniş ah_şab saçak Üçüncü 
Sultan Selim zamanında yapılmışdır'. Ha~\ 
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Penceresinin çok güzel bronz şebikesi Birinci 
Sultan Ahmed zamanına aiddir; Halid bin 
Zeydin sandukası bu Hacet Penceresinin tam 
karşısındadır. 

Asıl türbe sahasında, Hacet Penceresinin 
vanındaki kapuda.ıı geçildikden sonra iki ba
;amak taş merdivenle çıkılarak girilir. Ön kı
sımda iki kanadlı ve alçak ve sedef kakmalı 
l:ıi.r pa.rmaklık kapu vardır; onun arkasında 
türbenin yine iki kanatlı ağır demirli bir ka
pusu vardır. Bu demir kapunun Abdül
mecid zamanında yapıldığı kanadların üs
tündeki talik hatlı kitabede yazılıdır. Türbe
nin ahşab, kündekari, kuşaklan runıili asıl es
ki kapuları ziyaret medhalinin çıkışındaki ko
ridorda.dır. Kapunun demir olarak değiştirilme
sfoe Abdülmecid zamanında bir hırsızlık vak'
ası sebeb olmuşdur. 

Sekiz köşe planlı türbenin her duvannda 
altlı üstlü ikişer pencere vardır. İçli dışlı pen
cerelerdir, yalnız alt pencerelerin iç kısmına 
oymalı tezyinatlı kapa;ltlar yerleştirilınişdir. 

Duvarlar tamamen çini kaplı, kubbe çev
resi de bozok kalem işleri ile tezyin edilmişdir. 
Çiniler, Hacet Penceresi durvarmdaki ve med
haldeki çinilere nazaran daha muahhar dev
rin eseridir. Burada dikkati çeken kısım, tür
beyi çepçevre kuşatmış mavi zemin üzerine 
beyaz sülüs hat ile çini üzerinde «Tebareke» 
suresidir. ' . -ı-, 

Ahşab sanduka türbe sahnının tam orta
sındadır; Üçüncü Sultan Selimin yapdırttığı 
borok tarzında oymalı gümüş şebeke ile çevril
mişdir; bu şebekenin baş tarafının üst kenan
na kabartma olarak «Amme» suresi yazılmış
dır: ortasmda da yine gümüş kabartma · ole.
rak · bir <<Besmele» vardır. Sebekenin di'ğer ta
rafmda dikdörtgenler içerisinde Eba Eiyyub 
El-Ensarinin ismi bulunmaktadır; ayrıca iki 
uzun yan kenarının ortalarında da yuvarlak 
madalyonlar iGinde oyma «Fatiha» suresi ya
zılmışdır. Bu kıymetli gümüş şebeke İkinci 
Dünya Harbin-in i"çinde diğer müze eşyaları 

ile birlikde Niğdeye götürülmüş ve harb so
nunla tekrar yerine konulmuşdur. 

Sandukanın üzerindeki atlas örtü hicri 
1233 (M. 1819) de türbeyi tamir ettiren İkin
ci Sultan Mahmudun hediyesidir; üzerinde ya
zılar bu hattat padişah· ile devrin büyük üsta
dı Rakım Efendinin yazılandır. 

Dairevi kandillikde asılı çeşidli şekillerde 

36 tane buhurdan ve zemzemiye Üçüncü Sul
tan Ahmed tarafından verilmişdir. 

Sandukanın ayak ucunda mermerden (bi
leziği) ile bir kuyu vardır ki o da tarihi riva
yetlere göre kabrin keşfi sırasında mevcud 
olan bir pınar idi; şöyle anlatılır: Bizans im
paratorlarından birinin kızı hastalanmış, bir 
gece rüyasında ancak bu pınarın suyu ile yı

kandığı zaman iyileşeceği' söylenmiş; ~rtesi 
gün pınarın yanına bir ~adır kurulmuş ve has
ta prenses o çadırda yıkanıp sıhhate kavuş

muş. 

Türbenin içi Osmanlı padişahlarının hedi
yeleri ile bir müze-hazine halindedir. Sultan İb
rahim, sandukanın baş ve ayak ucla.nna bü
yük gümüş şamdanlar koymuşdu; bunlar bila~ 
h~re Topkapusu Sarayı müzesine kaldırılınış
dır. . 

Koyu siyah zemin üzerine altın sırma .ile 
keli'mei tevhid işlenmiş 14 aded perde, bir sa
nat eseridir; bu perdeler, rivayete göre Rav
zaıi Mutahh'are için yapılmış, Bir'inci! Dünya 
Harbinde yerine götüıiilemeiniş, buraya kon
muşdur. 

Türbedeki levhalar da Türk hat san'atmın 
güzel örnekleridir; bu arada hattat padişah
lardan Üçüncü Sultan Ahınedin, İkinci Sultan 
Mehmudun, ve büyük sanatkar Mustafa İzzet 
Efendinin çok güzel yazıları vardır. İkinci Sul
tan Abdülhamidin hocası hattat Celfileddin E-. { 

fendinin, bu kabrin, Akşemseddin taı-afından 
nasıl bulundu~u anlatan sülüs hatlı levhası 
ve Fatih Sultan Mehmedin turası görülmeye 
değer eserlerdir. 

Türbenin malO.m olan en eski halıları 1819 
da İkinci Sultan Mahmud tarafından . konmuş
du. İkinci Sultan Abdülhamid, eskimiş olan bu 
halıları· Hereke Fabrikasında sureti mahs.usa
da dokutduiu yeni halılarla değiştirmişdi. On
lar da son zamanlarda camiin halıları ile bir
Ukde kaldınlm İkinci Sultan Mahmud türbesine 
götürülmüş, Eyyubsultan Türbesine de bugün 
görülen yeni yeşil halılar dösenmişdir. · 

Türbede bulunan kıymetli yazma Kur'an
ların bir kısmı tki'nci Meşrutiyet devrinde .Ev
kaf nazın Hayri Efendi zamanında Evkafı İs-· 
lamiyye Müzesine kaldırılmışdır. 1922 de tür
belerin kapatılması üzerine eşyaların bir kısmı 
daha «Türk ve İslam Eserleri Müzesi» adını al
ınış bulunan aynı müzeye nakledilmiş, halen 
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görülenler bu nakillerden arta kalmış olanlar
dır. 

Sancağı Şerif hicri 1115 (M. 1703) yılı

na kadar bu türbede muhafaza edilmekde idi, 
1115 ihtilalin.de ihtilalci zorbalar sancağı al
mak istemişler, bundan sonradır ki Sancağı 
Şerif Eba Eyyub El-Ensari Türbesinden Top
kapusu Sarayındaki Hırkai Saadet Odasına 

nakledilmiştir. 

Türbede gümüş bir çerçeve içinde mermer 
üzerinde bir «Nakşi Kademi Nebh vardır; 

Peygamberimizin bu ayak tabanı nakşi de 1144 
(M. 1731) de Topke.pusu Sarayından Türbeye 
Birinci Sultan Mahmud tarafından verilmi§
dir. 

Eba Eyyf:ıb El-Ensari Türbesi, Fatih .Sul
tan Mehmed vakfiyesi gereğince Cuma gecele
ri sabaha kadar açık bulunur, içeride Kur'an 
okunurdu. Çorlulu Ali Paşa pazartesi geceleri, 
Hafız . İsmail Paşa da Kadır geceleri türbenin 
ta besabah açık bulunup Kur'an tilaveti için 
tesisler yapmışlardı. Bu gecelerin. sabahları, 

namazı müteakıben devamlı olarak 10 hafız ta
rafından devir hatmi indirilirdi. 

1922 yılına kadar biri baş olmak üzere 10 
.türbedar burada görevli olup. her gün üçü nö
bet tutardi. . 

. Halen türbe, pazartesi hariç, her .gün 10 -
16 arası zfyarete açıktır. Abdestini alan ziya
retçi. ayakkabısını çıkararak, .. hacet . penceresi 
yanındaki kapudan tazimle .medhale girer, bu
rada üç İhlas bir Fatiha okuyarak, sükun içe
risinde diğer kapudan çıkar. 

Ziyaretimiz sırasıncla Türbeler Müdürlü
ğünün idaresi altında olan . türbede . muhafız 
olarak Bay Mustafa Arslan vazife görmekte 
idi; bilgili, aydın b~r zat idi (1967). 

Erdem YfiCEL 

EYYUBSULTAN OÇŞEHİDLER iLK O
KULU - Eyyubsulta.nda · Gümüşsuyu semtin
dedir: adtnı aldığı «Üçşehidler», 16 mart 1920 
de İstanbulun işgali sırasında Sehzadebaşı 
Karakolunda düşman askerleri tarafından sün
gülenerek şehid edilen Zileli Abdullalı' Çavuş, 

nefer İbişoğlu Abdülkadir ve nefer Kadiroğ
lu Osmandır; şeni bir tecavüzün kurbanları o
lup bu mevkideki kabristana defnedilmişlerdi; 
sonra, Cumhuriyet · devrinde bakiyei izamları 
Edirnekapusu Şehidliğinin Sakızağacı lpstnıne, 

nakledilmişdir, fakat Eyyubsultanda Üçşehid
ler adı bir mevki ismi olarak kalmışdı. 

Geniş bir avlu içinde 4 katlı, 87 odalı be
ton bir binadır. Arsası alınır iken Ahmed Lut
fi Tan adında bir emekli hakim 35.000 lira ba
ğışda bulunmuşdur; yapıya 1962 de başlan-. 

mış, 1964-1965 ders yılında da tedrisata açıl

mışdır. 15 dershanesi vardır; normal olarak 
tam gün tedrisat yapılır; 1967 yılında 750 öğ
renci, müdiir ile birlikde 16 öğretmeni _vardı. 
Okulun bir konferans salonu, bir. de kapalı te
neffüshanesi vardır. Bütün öğrenciler beslen
me rejimine tabidir. Okul aile birliği ve koru
ma derneği tarafından 40-50 yoksul öğrenciye 
elbise, kitap, defter verilir. Atatürk köşesinde 
büyük adamın büyük bir yağlı boya portresi, 
okul koridorlarında da Fatih Sultan Mehme
din, Yavuz Sultan Selimin, Kanuni Sultan Sü
leymanın, Barbaros Hayreddin Paşanın, Köp
rüUi .~ehmed. :Paşanın, Cezayirli Gaazi Hasan 
Paşanın, Ga,a,~i Osman Paşanın, Namık Keme.-· 
lin, Midhat Paşanın; Ziya Gökalpin, Mehmed 
.Akifin resimleri vardır. «Okul Sesi» adı ile el 
yazması bir duvar gazetesi çıkarılmakta idi. 
1964 - 1966 arasında 125 öğrenci ilk okul dip
loması ahmşdır. 1967 de okul müdürlüğUnde 
Bay Mehmed Kurtlar bulunuyordu ( ekim 
1968) 

Hakkı GÖKTÖRK 

EYYUBSULTAN VAPURLARI - Haliç 
Şirketi vapurlarına İstanbul halkının avam ta
bakası ağzında takılmış isimdir; hatta Eyyub 
kelimesinin telaffuzu bozularak «Ip vapuru, 
İp vapurları» denilirdi (B.: Haliç Vapurları 
ve Vapur İskeleleri) ' 

EYYUBSULTAN YANGINLARI - Eski 
ahşab İstanbulun her semti gibi Eyyub da ta
rih kaynaklarııia kaydedilmiş büyük yangınlar 
geçirmişdir. 

· Çarşı yangını (9 şaban 1101 = 18 mayıs 
1690) - «Ateş ge~e çarşıda bir ·kebabcı dük
kanından çıkdı', bütiliı çarşı boyu yandı, camii 
kebirin de bir · mikdar yeri yandı, bir. kaç gün 
camide namaz kılınamadı.» (Raşid, II). 

İskele ve çarşı yangını (13 ceınıaziyel ev
vel 1120 = 31 temmuz 1708) - «Ateş gece is
kele başındaki bir başcı dükkanın,de.n çıkdı; o 
civ~rda bulunan müteaddid ~alılar ve iskeled~ 
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camii kebire kadar olan çarşı boyunun sağlı 
sollu bütün dükkanları yandı» (Raşid, III). 

Camii Kebir l\fahallesi yangını (28 t.eşrini 
evvel 1886) - Bu mahallede 20 bina yandı 
(Mecellei Umuri Belediye) 

Camii Kebir Mahallesi yangını (29 mayıs 
1895) - «Ateş gece iskele civarında Hayri 
Bey adında biır zatin yalısının selamlığının or
ta katında gaz lambasının devrilmesiyle çıkdı; 
üç saat kadar devam ederek 6 yalı, 33 ev, 18 
dükkan, 1 mescid, 1 karakol, 1 kayıkhane ve 
yangın köşklülerinin koğuşu yandı. Harikzede
ler bosanlara, camilere alındı» (Günün Gazete
leri). 

Eski yeni yangını (1912) - Eyyubun bu 
semtinde 33 bina yandı (Mecellei Umuri Bele
diye). 

EYYUBSULTAN YOOURDU Eyyu-
bun yoğurdu kadimden beri bu kasabanın kay
mağı ile birlikde bir şöhret idi; zamanımızda 
Eyyubun ne kaymağı, ne de yoğurdu kalmış
dır (B.: Eyyub Kaymağı). 

EYYUB VAMPİRİ - 1967 yılı ekim ayın
da İstanbul gazetelerinin kendisine b-q sıfatı 
verdiği Ali Kıvrak adında 54 yaşında cinsi sa
pık bir arabacıdır ki yaşlan 10-14 arasında 
dört erkek çocuğu 20 gün Eyyubdaki gecekon
dusunda kapayarak kan oturup çürütünceye 
kadar çocuk boynu emme vahşetini göstermiş
dir. Nüfusu iki milyonu aşmış ve «gece kon
du» denilen yapılarla havsalanın alamyaacağı 
perişanlık içinde genfşlemiş büyük şehir tstan
bulun türlü gUnlük hayat cilveleri arasında bu 
kütükde kayde değer bu vak'a üzerine aşağı
daki satırları Son gazetesinden alıyoruz: 

«Hiç evlenmemiş ve eskiden kundura bo
yacılığı yapmış olan Ali işlediği cinayetden İz
mir Cezaevindi.~ yatarken 1950 de çıkan umu
mi af dan faydalanarak tahliye ediimfş ve İs
tanbulda yük arabacılığı yapmaya başlamış
dir. Eyvubda Akarçeşmede bir gece konduda 
oturmaktadır. Sokaklardan topladığı 10-14 
yaşında dört erkek çocuğu ölümle tehdid ede
rek kulübesinde kapamış, geceleri kulübesin
deki tek va.takta onlarla birlikde yatarak bo
yunlarını ve kollarını emerek cinsi hırsını vam
pirçe tatmin etmişdir. Çocuklardan yalnız bi
:rinin ablası kayıp kardeşi için zabıtaya mü-

racaa t etmiş ve bir gün bu çocuk çeşmeye su 
almaya geldiğinde teşhis edilmiş, kulübe ba.• 
sıldığı zaman içinde üç çocuk daha bulun
muşdur, çocuklar başlarından. geçeni bütün 
açıklığı ile anlatmışlardır» (Son, 13 ekim 
1967). Vak'anın adli safhası tesbit edilemedi. 

20 gün bir kulübede kapatılmış 4 çocuk
dan yalnız birinin aranması, her gün işine gi
den cin.si sapığın yokluğunda 10-14 yaş ara
sında dört çocuğun kaçmayışı, içinde 4 çocuk 
kapatılmış bir kulübeye karşı muhitin kayıd
sızlığı dikkate değer. Cemiyet ilmi ile ve kri
minoloji ile uğraşanlar için herhalde tedkike 
değer bir vak'adır. 1950 de (37 yaşında) ceza.
evinden çıkan Vampfr ( ?) in 1968 yılına kadar 
geçen 17 yıllık hayatı da ayrıca tedkik edil
meye değer bir konudur. 

EYYUBZADE - Geçen asır sonlarında 
yaşamış ve 1865 de henüz 1~19 yaşlarında 
iken bir yaz günü esrarengiz bir yolculuğunda 
boğularak' öldürülmüş bir delikanlı; O sküdarlı 
halk şairi Aşık Razinin evrakı metrukesi ara
sında bir defterde macerası şöylece kaydedil
mişdir: 

Sömbekili Dalgıç Eyyub Ağa adında çok 
zengin bir adamın oğlu imiş; gaayetle yalnşık
lı, boylu boslu, pençeli delikanlı imiş, baba 
mesleğinde ve hizmetinde kendisi de dalgıç 
imiş. Bazan hovardalığı tutar, avamdan a~n 
ve--emsali ile Galata meyhanelerinde işret eder 
imiş; evleri Salacak yahut Harem İskelesinde 
olduğu için gece geç vakitler karşıya kayıkla 
geçermiş; parmağında elmas yüzük, yeleğin

de altın saat ve kordon, kesesi de daima al
tunla dolu imiş. Bir gece dini kuru Laz Riza 
adındaki bir kayıkcının kayığına. binmiş ve 
kayıblara karışmış. Kapaklanm:ış kayığı Mar
mara ,açıklarında içinde kayıkcının cesedi ile 
birlikde bulmuşlar. Eyyubzadenin: cesedi de 
bir müddet sonra Salıpazarı önlerinde bulun
muş, fakat üzerinde meşhur elmas yüzüğü, al
tun saati ve para kesesi çıkmamış, boynunda 
urganla boğulduğunu gösteren bir iz varmış. 
Her iki cesed de yarı ur-yan bulunmuş. Zabı
taca o gece yolculuğunda kayıkda üçüncü bir 
meçhul şahsın bulunduğu kanaatine varılmış, 
ve kayığın, Eyyubzade boğuldukdan sonra o 
meGhul şahıs ile kayıkcı arasında başlayan bir 
boğuşma sonunda devrildiği tahmin edilmiş, 

fakat vak'anın esrarı çözülememiş. Devrin ka-
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lender şairlerinden ve bu genci yakından tam
mış Nebil Kaptan bu esrarengiz deniz kazası 
üzerine şu tarih manzumesini yazmışdır: · 

Dirler idi Eeyyumide 
Nevcivam serazade 
Kenzi mutalsam lhıak üzre 
Mihri direhşan fezade 
Bu.si piyi muanberi 
Çıksa bin altın mezade 
Reva mıdır telef ola 
Esrar ilfid bir kazide 
Esrin mevti ol şahın 
Dini kuru Laz Rizade 
Kayıkcmın görülecek 
Hesabı Ruzi cezade 
(Beyti Mücevher Tarih) 
«Gice derya safisında 
Gark oldu vah Eyyubzide» 

1282 (M. 1865) 

Bibl.: Vasıf Hiç, Not. 

EYYÜHÜM ÇIKMAZI - Kasımpaşada 
Süruri Mehmed Efendi Mahallesi yollarından, 
Samancı Ferhad Sokağl,ındadır:, Tennure So
kağı ile kavuşağı vardır (1934 Belediye Şehir 
Rehberi, pafta 16/141) . Yerinde ise Samancı 
Ferhad Sokağı ile Keramet Sokağı arasında 

uzanır ve levhasında «Çıkmaz» değil «Sokak» 
yazılıdır; bir araba geçecek genişlikde, kabataş 
dö_şeli yokuş bir yoJdur; sağ yam bir bağçe 
duvarı ve bir arsadır; sol yanında da biri eh
şah biri kagir iki ev ile bir kagir apartıman 
vardır (ekim 1968). 

Hakkı GÖKTlJRK 

EYYÜHÜl\1 MESCİDİ Kasımpaşada 
idi; Hadikatül Cevami şu malumatı veriyor: 
«Banisi Şemseddin Ahmed Efendi ibni Yusuf 
Y eganidir; Amasya, Bursa ve Geliboluda ka
dılık yapmışdır; mefluc olarak 941 (M. 1534 -
1535) de vefat etmişdir; kabri de mescidinin 
yanındadır. Minberini Kamer Hatun koymuş
dur; Kamer Hatun binti Sinan 988 (M. 1580) 
de vefat idüp Beşiktaş _ Mevlevihanesi karşı
sında cadde üzerindeki mektebinin avlusunda 
medfundur. Şemseddin Ahmed Efendinin oğlu 
Mehmed Şah Riyazi Edirnede müderris iken 
babasından bir sene sonra vefat etmişdir. Ey
yühüm Mescidinin yanındaki hamam, mescide 

vakfedilmiş binalardandır. Hamamın· külhanın

da medfun Sefer Dede, Kasımpaşada kendi za
viyesinde medfun olan Husameddin Uşşaki 

denmekle meşhur Şeyh Hasan Efendinin der
vişlerindendir. Sefer Dedenin ölümü şöyle an
latılır: Şeyh Hüsameddin bir gece misafirleri
ne ikramdan sonra yatak vakti oldukda, yer 
dar olduğu için Sefer Dede: - Ben nerde ya
tayım?.. diye sorunca şeyh kızar: - Sen var 
külhanda yat!.. der; dede de gelip zaviye ya
kınındaki bu hamamın külhanında yatub bir 
daha kalkmaz ve orada defnolunur; kabri zi
yaretgahdır. Mescidin mahallesi vardır». 

Tahsin Öz «İstanbul Camileri» isimli ese
rinde şunları yazıyor: «Kasımpaşade. Surahi 
Mahallesinde Ufak Köprü Sokağında; (yıkıl
mışdır), temel kalıntıları vardır». 

Zamanımızda Kasımpaşada Surahi Ma
halle.si yokdur; Ufakköprü Sokağı Kasım paşa
da Sururi Mehmed Efendi Mahallesi.ndedir· .. , 
Tahsin Oz'ün yukardaki _ notunda Sururi adı 
mürettib hatası olarak Surahi dizilmişdir. · 

Vefakar yazı arkadaşımız Hakkı Göktürk 
bize şu notu tevdi etmişdir: 

«Byyühüm Mescidi 1968 yılında temelin
den tutularak yeniden inşa edilmekde idi. Ka
re planlı, duvarları tuğladan yapılmışdı. Mes
cide yakın bir yerde ve yolun karşı tarafında 
kare planlı, kagir yapı, demir kapulu ve pen
ceresi demir parmaklıklı Sefer Dede Türbesi 

· duruyordu, kitabesi şudur: Pir Hüsameddin 
Hazretlerinin arabacısı Sefer .Dede ruhuna fa
tiha, 988». 

EYYÜHÜM SOKAĞI - Kasımpaşada 
Süruri Mehmed Efendi Mahallesi yollarından; 
1934 Belediye Şehir Rehberine göre Burcur
gat Sokağı ile Keramet Sokağı arasındadır. 

(1934 B.Ş.R. pafta 16/141); yerinde ise Ke
ramet Sokağı ile Hacı Ahmed Efendi Sokağı 
arasında olup Burcurgat Sokağı ile kavuşağı 
vardır. Bir araba geçecek genişlikde paket ta
şı döşelidir, kısmen yokuş, kısmen düzlük bir 
yoldur. Ahşab ve beton evler arasından ge- . 
çer; önüne duvar yerine tel örgü çekilmiş bir 
açık oto garajı vardır, kapu numaraları 3- 21 
ve 2 - 20 dir (ekim 1968}. 

Hakkı GöKTÜRK 
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EZAN - «Aslı arabca isim; haber ver
. me, bildiriş; şeriatdıa: namaz vaktini bildirmek 
için yüksek sesle okunan malum lafızla, söz
ler; Ezanı Muhammedi>> (Türk Lugatı). 

Tabiat güzelliği dillere destan olmuş, yalı 
boylarında, sırtlarır.da, tepelerinde yüzlerce 
yüzlerce minaresi, Türk - Müslüman İstanbul
da ezan sesi, bilhassa gürültülü motorlu vası
taların ve düdüklü vapurların bulunmadığı de
virlerde, beş namaz vaktinde gök yüzüne yük
selen ilahi bir terennüm olmuşdur. 

Güzel sesli erkek çocuklar ve delikanlılar 
için semtinin mescidi veya camii minaresinden 
ezan okumak, pek yakın nmanlara kadar aşk 
ile ve şevk ile fırsat olarak gözlenirdi, bu lut- · 
fa nail olmak için de müez;ıinlere yalvarırlar 

idi. 
Hele sabah ezanları, güzel büyük beldeyi, 

istisnasız hepsi güzel sesli müezzinlerin avazı 
ile şairane uyandırırdı. Ezandan önce sala ve
rilir ve bir kaside okunur, ezanın musikisine 
ayrı bir revnak verirler. 

Rumeli Hisanmn İstanbulda Türk gücünü 
temsil eden azametli yapısı yanındaki Aşiyan'
ında (B.: Aşiyan) sabah ezanları dinleyen Tev
fik Fikret'in şu meşhur şiiri, şairin dinlediği 

ezanlar kadar ulvıöir: 

SABAH EZANINDA 

EZAN 

Bir sabah ezanı kasdedilerek yazılmış şu 
beyit ise geçen asrın büyük kalender şairi En
derunlu Fazıl Beyindir: 

Narayı hayri minen nevnü uzatma ey hatib 
Bisterü halini aguuşimde ol -canan yatur 

Aşağıdaki manzume de, yine sabah ezanı 
hatırlanarak gene ve güzel bir müezzin şanın
da yazılmışdır: 

Bülbül olur şakır vakti seherde 
Bir nigahı vallah deva bin derde 

Hele bir gör abdest alurken ol malh 
A.bı revan zikrider Allah Allah 

Busi paye nail olan ol abe 
Sor · ki ta beseher varmış mı ha.be 

Hayri minennevmin zahir hikmeti 

Bu.si paye koş Muhammed ümmeti 

Seher vakti açılur babı hacet 
Koş ki davet itler ol niiri behcet 

Uyan aşık uyan ha'bı gafletten 
Nasibin al aşkdan hem ibadetten 

Zaman olınuşdur ki istanbulun iki, dört, 
altı minareli büyük camilerinin ikişer, üçer ~-

Allahü Ekber ... Allahü Ekber ... 
Bir sanıtı ulvi: guya tabiat 
Hiimiiş hamiiş eyler ibadet 

Allahü Ekber... Alliilıü Ekber ... 
Bir samtı nalan: giiya avalim 
Pinhanü peyda, nevvarü muzlim 
İtmekde zikri Hallakı Daim 

, . refeli minarelerinin her şeref esinden ezan o
kunmuşdur. Biı· namaz vaktinde, mesela Sul
te.nahmed Camiinde 16 müezzin, Süleymaniye 
Camiinde 10 müezzin ezan okumuşlardır; fa
kat o seçme güzel sesler öylesine talimli ve_ öy
lesine ahenk\i idi ki, minarelerin şerefelerin
den yükselen ve mü'minleri namaza _davet eden 
avazları bir ezan korosu olmuşdur. 

Allahü Ekber... Allahü -Ekber ... 

Bir samtı ulvi: kalbi taJbiat 
Bir sam:tı nalan: ruhi avalim 
ttmek'.de zikri Hallakı Daim 
İtmekde raşan raşan ibadet. 

Minarelerin kapuları daima kıbleye açılır; 
\ müezzin de ezana yüzü kıbleye müteveccih o

larak başlar ve sonra şerefede daime. sağa doğ
ru yürüyerek, her yöne seslen.erek ezana de
vam eder (B.: Müezzin). 

İstanbulda bir an'ane olarak: 

Yukardaki terennüm ile tam tezad halin
de şu beyit de aynı şairindir (B.: Fikret Tev
fik): 

Sabah ezanı - Saba, Dilkeşhaveran; 
Öğle ezanı - Saba, Hicaz; 
İkindi eıı;am - Hicaz; 
Akşam ezanı - Hicaz, Rast; 

Ben de aşı,kdım ezan nağmesine 
~ir koşardım, ki o Allah sesine .. 

Yatsı ezanı - Hicaz, Beyati, Neva veya 
Rast makamlarında okunurdu. Sabah ezanın-
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dan yarım saat yahut kırkbeş dakika kadar 
önce verilen sala da Dilkeşha.veran makaamın
dan verilir; sala.dan sonra da bir dini kaside 
okunurdu. 

Zamanımızın en seçkin ve bilgili hafızla
rından sayın Fahri Tükel ezanın okunuşu hak
kında bize şunları söylemişdir: «Ezanda dik
kat edilecek hususiyet tavır ve üslubdur. Ezan 
nağmelerinin bazı kısımlarında keşide ve bazı 
kısımlarında kesiklik vardır. Ezanda müessir 
olan cihet kararlardaki' kalışdır. Hangi ma
kamda ve hangi perde ile eza.na başlanmış ise 
aynı perde ve aynı makamda tamamlanması 

şartdır. Zamanımızda buna riayetden gaafil 
müezzinler vardır. Ezan okuyanların, makam
ların perdelerine hakkı ile vakıf olmakla bera
ber seslerinin perdeli, güzel ve sürekli nağme
ler yapacak kudretde olması lazımdır. 

«Beş namaz vaktinde . .okunan . ezanların, 
mutlakaa yukarda kaydettiğimiz makamlarda 
olması icab etmez; musiki bilir bir müezzin 
dilediği makamda ezan okumakda ve salada 
tereddüt etmez» (H. F. Tükel). 

Zamanımızda minarelere hoparlörler kon
maya başlanmışdır. İnsan sesi tabii kudretinin 
üstüne çıkdığı zaman mekanik bir vahşet alır; 
son haddine kadar açılmış bir radyo, ancak bir 
işkence aletidir; müezzinin sesini koca bir ma
hallenin üstUne yayan hoparlörler de böyledir; 
hele sabah ezanlarında, alem de'rin sessizlik 
içinde iken salada, ezanda bülbül gibi şakıyan 
tertemiz insan sesinin yerine hoparlörün yay
dığı ses, ancak demagoji ile müdafaa edilebi
lir. Kaldı ki ibadet bir gönül işidir. ! 4Ji&A .. , .. ~ .. . w: ..... ~x. ... ~P... , . z -. ... , ıfC!P..>:4( • . ,~_,._, ___ _ 

EZAN - Eski külhanbeyleri argosunda 
sabahleyin, gün doğmadan duyulan horoz se
si (B.: Külhan Beyleri). 

EZGİ (Dr. Mehmed Subhi) - Türk musi
kisi sistemini keşfeden ve kaleme alan ilk üç 
büyük bilginden biri; 1869 yılında Üsküdarda 
Acıktürbede anne tarafından dedesinin evinde 
doğdu. Posta ve Telgraf Nezareti muhasebe 
mümeyyizi İsmail Zühdü Beyin oğludur. Anne
si İmrahor imamı mevlevı Kamil Dede Efendi:.. 
nin kızı Enise hanımdır. Beş yaşında okula 
başladı. Az zamanda mektebde ilahicibaşı ol
du. Babası amatör hanende, kaanuni ve ke-

mani idi ; devrin başlıca müzisiyenlerini hafta
da bir gün evinde toplardı. Bu muhitde yeti
şen Subhi Ezgi, onbir yaşında 1880 de Mızıkai 
Hümayun kolağası Tahsin Beyden keman öğ
renmeye başladı. Bir yıl içinde, fasıllara katı
lacak dereceye geldi. Babasının kanun hocası 
olan Kaanuni Hacı Arif Beyden batı notası ve 
pek çok saz eseri öğrendi. Gene babasının dost
larından Medeni Aziz Efendi ye devam ederek 
onbeş kadar fasıl meşk etti. Hamparsum no
tasını öğrendi. Sonra musiki bilgini ve ney vir
tüozu Şeyh Hüseyin Fahreddin Dededen re
pertuar, ney ve nazariyat dersi almaya başladı. 
Onyedi yaşına gelince ~.886 da Zekai Dedenin 
öğrencisi oldu. Klasik musikimizin bu son bü
yük bestekarından otuzbeş fasıl geçdi. Zekai 
Dedenin tavsiyesi ile Kozyatağı Rüfai Tekke
si şeyhi tanburi ve neyzen Halim Efendiden 
önce sine kemanı (eski Türk kemanı) , sonra 
üç buçuk yıl tanbur der·si aldı. Aynı zatden 
dokean kadar da saz eseri geçdi. Halim Efen
dinin tanbur hocası kuyuı;ncu Oskiyan, onun 
hocası ela Üçüncü Sultan Selime tanbur öğre
ten Tanbfiri İsak olduğu i.çin Subhi Ezgi, Ce
mil Beyden sonra ortadan kalkan geleneksel 
tanbur . çalma tavrını, asli kaynağından elde 
etmiş oldu. Bu tavrı sonradan Mes'ud Ceınile . 

öğretmişdir. Bugün terk edilmiş olan klasik 
tanbur icrasının en mühim hususiyeti birkaç 
perdeyi tek mızrab darbesi ile bağlı olarak çal
makdır. 

Dr. M. Subhi Ezgi 
ca,esiJl).: Sabi~ Bozcalı) 
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Subhi Ezgi 1892 de 23 yaşında Mektebi 
Tı.bbiyei Askeriyei Şahaneyi bitirdi. Doktor 
yüzbaşı rütbesi ile Binga.zideki 58. Alayın I. 
tabur tabibliğine tayin edildi. Bingaziden İs
tanbula izinli geldiği · zamanlar dışında, 21 yıl 

kaldı. İtalyan savaşına katıldı. Libyanın İtal
yanlar tarafından işgali üzerine 1913 te 1stan
bula döndü. Birinci Cihan Savaşında albay rüt
besiyle Beykoz Selviburnu hastanesi ba,şheki
mi oldu. Milli Mücadeleye iştirak etti. Ankara 
Merkez hastanesi başhekimliğini yaptı. Arelin 
tavsıyesiyle o sırada bir yıl önce 1stanbuldan 
İzmire gelen Arelle beraber bulunabilmek için 
İzmir Kızılay doktorluğuna atandı. 1923 te 54 
yaşında isteği üzerine emekliye ayrıldı. 

Bundan sonra Subhi Ezgi kendisini tama
miyle, ismini ölümsüz kılacak alana, müziko
lojiye verdi. Önce Rauf Yekta Beyle, onun ölü
mü üzerine Ahmed 1rsoyla, onun ölümüyle de 
tek başına, İstanbul Belediye Konservatuarı · 
Tasnif Hey'etinde çalıştı ve yüzlerce klasik e
serin notasını yayınladı. Bu arada «Ameli ve 
Nazarı Türk Musikisi» adlı büyük eserinin ma
kamlara ait ilk cildi 1934 te, usullere ait ikin
ci cildi de 2 yıl sonra çıktı. Sonra diğer 3 cilt 
basıldı. 

500 yıldan beri Türk Musikisinde ilini ma
hiyette bilgi veren bir eser yazılmamıştı. 500 
yıl önce yazılanlar da ancak zamanlarına gö
re ileri olup, günümüze göre yetersiz kalıyor
du. Türk Musikisi bilgisine ilk eğilenler, 3 Mev
levi şeyhinin teşvikıyle, Rauf Yekta, Subhi Ez
gi ve Sadeddin Arel oldu. Bu 3 bilgin, 1913 ten 
1920 ye kadar 7 yıl birlikte çalıştılar. Subhi" 
Ezgi'nin Ankara'ya ve Sadeddin Arelin İzmi
re gitmesi üzerine ayrıldılar. Az sonra Eızgi ile 
Arel yeniden birleştiler ve çalışmalarına, Are
lin 1955 teki ölümüne kadar devam ettiler. 
1903 te tanışan Arelle Ezgiye, fizik bilgini Ord. 
Prof. Salih Murad Uzdilek de yardım etti. Bu 
suretle Arel-Ezgi-Uzdilek sistemi kuruldu ve 
Türk Musikisi, ilmi bir mahiyet kazandı. 

Türk Musikisi bilgisinde ilk ilmi eserleri 
yayınlamak şerefi Rauf Yekta Bey'e n.aJ:lib ol
du. Sonra Ezgi'nin eserleri ,çıkmaya başladı. 

Ezgi, 5 büyük çiltlik ölümsüz eserinde, heır 

ciltte yaptığı hataları sonraki ciltlerde düzelt
inek suretiyle ilerledi. ··Nihayet Arel, bu ko
nudaki kusursuz eserlerini -yayınlıyarak, Türk 

Musikisi bilgisini mükemmel şekilde ortaya 
koydu. 

Subhi Ezgi'niıı eseri, onda dokuzu yazma 
halinde olan Arapça, Farsça ve Türkçe kay
naklara dayanır. Bu iş için, binlerce musiki 
parçası, yüzlerce defa . okunup çalınmış, ince
lenmiş, tahlil edilmiş, eldeki bütün nüshalar 
biribiriyle karşilaştırılmış, en doğru şekil bu
lunup tesbit edilmiştir. Bu suretle klasik Türk 
Musikisi eserlerine ilk defa olarak edition cri
tique» usulü uygulanmıştır. «Metin tamiıi>> 

metoduyla eserlerin eksik veya usulsüz par
çaları yeniden bulunmuştur. Bu şekilde kay
bolmak üzere olan bir.çok eser notaya alınmış
tır. Bunların ba§ında, Subhi Ezginin 30 yıllık 

bir çalışmadan sonra yayınladığı Osman De
de'nin Miraciyesi gelir ki, Türk Musikisinin bu
gün elimizde bulunan en büyük eseridir. Itri
nin Na'ti de 10 yıl çalı§Ilarak asli şekline en 
yakın tarzda yayınlanmıştır. Bu suretle yüz
lerce klasik, dejenere hallerinden eski şekille
rine kavuşturulmuştur. Ezgi, geleneksel beste
li Mevlid üzerinde de çalışmış, fakat çalışmala
rını tamamlayamamıştır. 

Büyük müzikolog, bir geleneksel tanbur 
metodu- ile yarım kalan bir solfej kitabı yaz
mıştır. Tanbiiri Mustafa ÇaVU§'un 36 şarkısı
nı, 35 ine aranağmeleri de yaparak yayınla
mıştır. «Durak» ismiyle zamanımıza kadar ge
len eserlerin tamamı olan 39 parçayı, en doğ
ru kaynaklardan alıp usullerini keşfederek 

bastırmıştır; bu eserine, 15 Naat ve diğer dini 
parçayı eklemiştir. Bu sure_tle Ezginin unutul
maktan kurtardığı bestelerin sayısı yüzleri bu-

. lur. Klasik Türk Musikisinde kabına erişile

mez bilgi ve zevkı ile en doğru ve güzel nüsha
ları ilmi usulle yayınlaması, çok ·büyük bir 
hizmet teşkil etmiştir. 

Tanbiiri Ali Efendi ile Arif ve Şevkı Bey
lerin birçok eserini bu şekilde yazmıya ba§la
mış, fakat bu üç büyük bestekarın külliyatını 
bitirememiştir. Usul geçkileri ve İstanbul nin
nileri hakkındaki etüdü, yayınlanmıştır. 

Biraz ney, orta derecede keman ve sine
kemanı çalan Ezgi, iyi bir tanbiiri idi. Fakat 
emsalsiz olan icra tarafı, okuyuculuğunda idi. 
Sesi güzel olmamakla beraber tavır ve üslubu, 
nağmeleri bağlaması ve nüanslaması, zevkıne 
doyulamıyacak derecede güzeldi. Birçok mü-
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zisyen, bu derece güzel bir okuyuşa kimsede 
tesadüf etmediklerini söyleyip yazmıştır. 

Ezgi, 700 den fazla eser besteleı:nişse de, 
bunların ancak 165 tanesini neşre layık gör-

. müştür. Önce Arel Kütüphanesinde bulunan, 
Arelin ölümü üzerine şimdi küçük oğlunda bu
lunan bu eserler, 2 Durak, 13 Peşrev, 43 Saz 
Semaisi, 10 Oyun Havası, 1 Taksim, 13 Beste, 
4 ağır ve 9 Yürük Semai, 3 Marş ve 67 Şarkı
dan ibarettir. Klasik tarzdaki saz ve söz eser-

.. !erinden çoğu güzel, birkaçı pek güzeldir. Güf
telerini Hekimbaşı Abdülaziz Efendi, Mustafa 
Çavuş, Ahmed Refik Altınay, Halil Nihad Boz
tepe, 1'evfik Fikret gibi şairlerden almıştır. 

Bu arada 1916 da Musahib-zadenin «Lale Dev
ri» opereti için Nedimin 28 şiirini bestelemi§
tir. 

Dr. Subhi Ezgi, 12 nisan 1962 de 93 ya
şında öldü. Cenazesi Şişli Camiinden alınarak 
Zincirlikuyuya, yarım yüzyıllık arkadaşı Sa
deddin Arelin yakınlarına gömüldü. Mavi göz
lü, ufak tef ek, son dexece zeki, gençliğinde 

fevkalaade titiz, sonradan tamamen kalender, 
sakallı, meşrep ve mizacı kimseye benzemeyen 
bir adamdı. Pek çok talebe yetiştirmiştir. 

T. Yılmaz ÖZTUNA 

EZGİ (Muhlis Sabahaddin) - 1889 yı
lında Adanada dünyaya gelmişdir. Babası Sul
tan Azizin ba,şmabeyincisi Hurşid Beydir. Hur
şid Bey, zamanının üstad musiki icra.karların
dan olup; keman, ud, lavta, nısfiye, ve on iki 
telli denilen bir nevi sazı gayet mükemmel ça
larmış. 

Hurşid Bey Sultan Aziz tahtdan indiril
dikden sonra İstanbuldan Mardine, oradan A
danaya ve en son Dramaya sürgün edilmişdir. 
Sürgün hayatının acılıklarım ancak musiki ile 
gidermeye çalışarak, haftada bir kaç gece e
vinde musiki toplantısı yaparmış. Babasının 

musiki muhitinde yetişen Muhlis Sabahaddin 
Bey, küçük yaşda üstün kabiliyetini göstere
rek. etrafında bulunanların takdirini kazan
mı,şdır. 

Babasının vefatı üzerine, ailesinin İstan
bula gelmeyip, Selanikde ikaamet etmesi, Sul
tan Hamid tarafından irade edildiği için, on
beş yaşına kadar Selanikte kalmaya ve ilk 
tahsilini orada yapmaya mecbur olmuşdur. Ni
hayet 1904 de ailesi ile birlikde İstanbula ge-

İSTANBUL 

len Muhlis Sabahaddin Bey, Galatasaray Sul
tanisine girmiş ve tahsilini devrinin bu en üs
tün okulunda yapmışdır. Sultanide batı musi
kisi ile de meşgul olarak bir İtalyan öğretmen
den piyano dersi almışdır. 1908 de meşrutiye
tin ilanında gazetecilik ve politika hayatına 
atılmı§, İttihad ve . Terakki Fırkasının muha
lifleri arasına katılmış ve Avrupaya kaçmaya 
mecbur olmuşdur. Bir müddet Avrupada kalmış 
siyasetle meşgul olmamak şartı ile ve İstanbul 
civarında bir köyde oturmak kaycli ile af edil
miş, İstanbula gelerek bütün meşgalesini mu
sikiye bağlamışdır ve pek çok eser vermişdir. 

Aksini söyleyenler çok olduğu halde ala
turka musikinin armonize edilmesi üzerinde 
çalışmış ve başarılı eserler meydana getir
mişdir. Bunlardan «Aşk Mektebi» isimli ope
reti sahneye konınuşdur. 

Orkestralar tarafından çalınabilecek; Meh
tabiye, Kü~adiye, Hasret, Mehmed Onbaşı gi
bi eserler ,besteliyerek bu sahadaki kudretini 
is bat etmişdir. 

Şarkı ve türküleri de çokdur; fakat bil
hassa operet bestekarlığı ile tanınmışdır. Ne 
kadar hazindir ki musiki aleminde bir mek
teb kurmuş olan üstadın hayatı mali sıkıntı

lar içinde geçmiş . ve geçim yolunda didinerek 
yıpranmışdır. 

Bestelediği operetlerin çoğunu da kendisi 
yazmış, oynayacak olan sanatkarları kendi ye-

Muhlis Sabahaddin Ezgi 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 
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tişdirıniş, kurduğu temsil hey'etleri ve kendi
sinin idare ettiği orkestralarla Türkiyenin her 
tarafını dolaşarak temsiller vermek sureti ile 
halka hizmet etmişdir. 

Eserlerinin pek çoğu Bayan Fikriye tara
fından Sahibinin Sesi plaklarına okunmuşdur. 
Kıymetli bestekar Neveser Kökdeş Hanımın 

ağabeyidir. 

10 Şubat 194 7 de Heybeliada Sanatoryo
munda vefat etti, Mecidiyeköyü Asri Mezarlı
ğına defnedildi. 

Operetleri: Çaresiz, Zühre, Ayşe, Gül Fat-: 
ma, Asaletmeab, Muteber Paşa, Aşk Mektebi, 
Kerem ve Aslı, Yerden Göğe. 

Müzikal Piyesleri: Büyük Ateş, Aşk Öl"' 
mez, Zühre, Şatırzade, Zehra, Mon Bey, Hatı
rım için, Anam Kayseri, Perde Arkası, Kadın
ların Beğendiği, Muhasebeci Mutedil Efendi. 

Revüleri: Hilali Ahmer Çiçeği, Çingene 
Aşkı. 

Monokl kullanırdı, alameti farikası gibiy
di. Gayet yüksek sesle ve bir tuluat sahnesin
deymiş gibi konuşurdu; muhakkak ki bir mec
lis adamı idi, fakat arkadaşlığı zordu. 

Mustafa RONA 

EZİNE (Mehmed CeJaleddin) - Ünlü mu
harrir ve edib, 1901 de İstanbulda doğdu; İs-

M. Celaleddin Ezine 
(Resim: Yaşar Ekinci) 

tanbul Darülfünunu Hukuk Fakültesi profe
sörlerinden ve Temyiz Mahkemesi azasından 

Mehmed Memduh Beyin oğlu ve annesi tara
fından da valiliklerde bulunmuş Şair Nazmı 

Paşanın torunudur (B.: Nazım. Paşa). İlk tah-
, silini Galatasarayı Sultanisinin ibtidai kısmın
da görmüş ve henüz onüç ya.Şında iken ailesi 
tar&fınde.n. Almanyaya tahsile gönderilmiş, Or
ta ve lise tahsilini orada Zehlendorf, Erfurt 
ve Lichterfelde liselerinde yapmişdır. Yüksek 
tahsilini de evvela yine Almanyada Heidelberg 
ve Leipzig Üniversitelerinin felsefe fakültele
rinde yapmış, sonra Fransaya giderek Par.is 
Siyasi ilimler Yüksek Okulunun İktisad Şube
sinden mezun olmuşdur. 

Muharrir olarak ilk yazılarını Türkçeden 
önce Almanca yazan Celaleddin Ezineni.n o ilk 
yazıları «Berliner Börsenzeitnug» gazetesinde 
çıkmışdır. Yine Almanca yazdığı ~<De Weg» 
isimli ilk piyesi de kısa bir müddet Darmstadt
da Stadttheater'de oynanmışdır; kendisinin 
ifadesi ile «aslında bu piyes hareket ve aksi
yon dramatik bakımlarından ziyade okunmak 
için yazılmış bir fikir eseri» idi. 

Celaleddin Ezine bir çocuk olarak gittiği 
Avrupadan 1927 de yirmi altı yaşında olgun 
bir genç adam olarak döndü; tabiatı ile zayıf 
kalm.ı.ş anadilini kuvvetlendirmek için babası
nın yakın dostu olan edib ve şair Midhat Ce
mal Kuntaydan Türkçe dersleri aldı. 

A vrupadan dönüşünde, 1927 - 1935 arası 
İstinye Dokle.rı, Emtia .Sigortası, Ergani Ma
deni gibi o zamanın ecnebi şirketlerinde idare 
meclisi azalığı, murakıblık yapdı, İskonto ve 
Ticaret Bankasının müdürlüğünde bulundu. 
Fakat yaratılış ve düşüncelerine tamamen ay• 
kın olduğu içindir ki .basın alemi hayatı ve fa
aliyeti, fikir hareketleri mücadelesi ona bir 
mali müessesenin müdürlük odası hesablann
dan çok daha cazib oldu. 

İbrahim Alaeddin Gövsa «Türk Meşhur
ları» isimli eserinde onun için şunları yazıyor: 
<<Celaleddin Ezine edebi nevilerin çoğunu dene
mişdir. Piyes, roman ve seyahat kitabları, 

muhtelif gazete ve mecmualarda ilmi ve sos
yal makaaleler ve günlük fıkralar yazdı. Kitab 
halinde neşredilen ilk eseri « Yakub ve Öteki
ler» isimli diyaloğlu romandır ki birçok ten
kidlere sebeb olmuşdu». 

Türk Edebiyat tarihcisi ve şöhretli ede-



EZMEK - 5476 - ISTANBOL 
-----=-~-~--~------------------------
biyat muallimlerinden İsmail Habib Sevült 
1940 da neşretdiği «Avrupa Edebiyatı ve Biz» 
isimli eserinin mukaddimesinde Celaleddin E
zine hakkında şunları yazıyor: 

«İşte dostum Celaleddin Ezine; çocuklu
ğundan başlayarak bütün gençliğini, uzun yıl
lar Almanya ile Fransada ve o iki milletin 
mekteplerinde geçirdi. Almanca ve Fransızca
yı ciğere hava alır gibi öğrenmişti. Kendi va
tanının dışında iki ecnebi dile o çapta tasarruf 
ederken, tabii kendi ana dili için zaman ve im-· 
kan bulamıyordu. Dolgun bir garb kültürü ile 
vatanına dönen genç, kendini önce Türkçenin 
fethine verdi. Sessiz ve uzun bir çalışmadan 
sonra, son yıllardaki eserleri ve yazılarıyla is
bat etti ki, güzel Türkçe onun kalemine ram 
olmuşdur. Bizi mühimsememek gafletinde 
olanlara karşı « Yakub ve Ötekiler» müellifini 

bir misal olarak veriyorum.» 
Cumhuriyet gazetesi namına Amerika. 

Birleşik Devletlerine giderek «Amerika Mek
tubları» isimli eserini ve Tasviri Efkar Gazete
leri adına büyük bir Avrupa seyahatı yaparak 
<<Harb İçinde Avrupa» isimli eserini yazdı. 

Celaleddin Ezine Romanya Akademisi 
Steaua Romaneei nişanının komodorluk rütbe
sini vermişdir. Türkçe yazılarının çoğu da Al
manca, fransızca, ingilizce, romence, macarca, 
bulgarca, ispanyolca, ermenice ve rumcaya 
terceme edilmişdir. 

EZi\'IEK - Haneberduş pırpırılar argo
sunda: «Para harcamak; günlük zaruri ihtiya
cın dışında para harcamak; misal: «Bakın a 
sen o şorulunun addembabalığına, her gece yüz 
kağıd ezer o!.». 

Osküdarda Esld Valide Ci:mil 
(Resim: Y. Ekinci; Plan: ö. Tel) 
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Ereflili Omer Faile Beyin «Amentü» levhası 

FABRİKA - BAĞLARBA.ŞI YOLU -
Bakırköyde Osmaniye Mahallesi yollarından; 

Bağlarbaşı - İncirli Yolu ile Velief endi Koşu 
Yolu arasında uzanır, Terakki Sokagı ile dört 
yol ağzı yaparak kesişir, Osmaniye Taşocağı 
Yolu, Köyaltı Sokağı, Fabrika Caddesi ve 
isimsiz bir yol ile kavuşakları vardır; uzun bir 
yoldur (1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta 
12) . Bağlarbaşı ~ · İncirli Yolu tarafından ge
lindiğine göre bir arabe. rahat geçecek geniş
likde faşlı toprak yoldur. Üzerinde bir kaç kü
çük ev ile yeni yapılmakta olan apartımanlar 
görülür, ve arsalar sıralanır, sağa sola kavis
ler çizer, çukurda bağçeler, gecekondular gö
rülür, sağ tarafda eski Bakırköy Çimento Fab
rikası vardır. Derby Lastik Fabrikası, Ar-İş 

İplik Fabrikası, Aksu İplik-Dokuma Fabrikası 
bu yol üzerindedir. Eski çimento fabrikasının 
yerinde de bir plastik imalathanesi ile bir küs
pe imalathanesi vardır (ekim 1968). 

~kkı OÖKTÜRK. 

FABRİKA CADDESİ - Bakırköyün Os
maniye Mahallesi yollarından; Fabrika - Bağ

larbaşı Yolundan başlayarak şimale doğru gi-

den uzun bir yoldur, bir kınmsı terde sona 
erer, bitim noktasından ilerde Londra Asfaltı 
görünür. Güney başından, Fabrika - Bağlar
başı Yolu kavuşağından gelindiğine göre sağ 
kolda Umraniye Sokağı, Adalet Sokağı, isim
siz bir yol ve Osmaniye Kireç Sokağı ile, sol 
kolda da Köyaltı Sokağı, Fabrika Çıkmazı ve 
Osmaniye - İncirli Yolu ile kavuşakları vardır 
(1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta 12). İki 
araba geçecek genişlikde, kabataş döşel\ıdir; 
sağ başında Derby Lastik Fabrikasının avlu 
duvarı görülür. Umraniye Sokağı kavuşağın
dan sonra asfalt yol olur, ikişer üçer katlı be
ton evler arasından geçer; Osmaniye - İncirli 
Yolu kavuşağından sonra kabataş döşeli bo
zuk bir yol olur, yokuşlaşır, gecekondular ara
sından geçerek toprak bir yola dayanır. Bütün 
yol boyunca 2 bakkal dükkanı, 1 kahvehane 
ve bir briket imalathanesi vardır. Köyaltı So
kağı ile olan ka vuşağında da Lastik - İş Sen
dikasının Bakırköy Eğitim Lokali vardır ( ekim 
1968). 

H?Jdn GöKTt'JRK 

FABRİKA KALIBI FES - Halk ağzı 
deyim; dükkandan alınıp kalıba vurdurulma-
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dan başa konulup giyilen fes (B.: Fes) ; umu
miyetle amele, ırgad, uşak takımından kimse
ler feslerini böyle giyerlerdi; geçen asrın son
larında yaşamış . kalender şairlerden Nebil 
Kaptanın başı fabrika kalıbı fesli gene bir 
uşağın tasviri şanında yazdığı manzumedir: 

Alnında kakülünden ayakda topuğuna 
Hele bak Tosunumun süsüne yaputuna, 
Nahveti şebab ile levendine salınıp 
Geçerken bakılmaz mı Rumeli koputuna. 

Fabrika kalıbıdır şahımın başında fes 
Sırma telli kakülün bir cünbüşü var ki petı 

Doğrusu onun kadar mavi londirin 'Çuha 
Cebken ile poturu yakışdıram&l herkes 

Kadıii şimşadı ile eşbehim altun başak 
İnce narin beline pek yaraşmış al kufak 

· Çakır ela gözlerin mestanedir işman 
Paşa efendisinin 1başı tacıdır uşak 

Bibl.: Aşık Razi evrakı metriikesi, Nebil Kap

tan Defteri. 

FABRİKALAR ÇIKMAZI - Bakırköyün 
Osmaniye Mahallesinde Fabrika Caddesinde
dir. (1934 Belediye Şehir. Rehberi, pafta 12). 
Bir araba geçecek genişlikde, mıcır taşlı top
rak yoldur, birer ikişer katlı evler ve gece
kondular arasından geçer ( ekim 1968) . 

Hakkı GÖKTÜRK 

FABldKA YANI SOKAĞI - Yukarı Bo
ğazın Anadolu yakasında İncirköyünün geri
sindeki vadi içinde tuğlaı fabrikası yanında bir 
sokakdır (1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta 
24/Paşabağçe); sel yatağı halinde bakımsız 

bir sokakdır, sekenesi gece kondularda otu
ran ve tuğla fabrikası ile Paşabağçesi Şişe ve 
Cam Fabrikasında çalışan işçilerdir, çoğu da 
Karadeniz yalısı halkındandır. Bir bakkal dük
kanı, bir. marangoz atölyesi, bir de çeşme var
dır (1969). 

FAÇA - İstanbul ağzında argo· kelime; 
«1. İskambil kağıdı destesinin en altındaki ka
ğıd; 2. Yüz, çehre, surat: Şu hırbonun faça
sına bak da saatini ayar et; 3. Elbise: ıı:açayı 
düzmüşsün, keyfin gıcır» (F. Devellfoğhı, Tiirk 
Argosu). 

Façasını Alınak - «Mahcub etmek, bo
zum etmek, forsunu kırmak, fiyakasını boz
mak: Alırım façanı aşağıya! .. » (F. Devellioğ
lu, Türk Argosu) . 

FADIL - (B.: Fazıl) 

Ji'AHİŞE, F AıltŞELE~ «Ahlak, edeb, 
namusa aykırı, şer'an dünyada cezaya ve ahi
retde azaba müstahak zina fiilini irtika.b eden 
kadın; zaniye, kah be kadın, kötü kadın, ruspi 
(orospu)>> (Türk Lligatı). 

Nereye &itse rezilü rüsva 
Her gören fahişe der bi perva 

(Abdülhak Hamid) 

Kadimden beri büyük şehir İstanbulda, 
le.baka tabaka her .sınıf halk arasında, dünya
nın her çağında ve her, yerde . ve her büyük 
şehirde olduğu gibi fuhuş yaygın ola gelmiş 
(B.: Fuhuş) ve isimleri bu büyük beldenin ta
rih kütüğüne geçen şöhretli fahişeler yaşamış
dır. 

Bu kadınların bir kısmı fuhşu, sadece ne-. 
fis zevki ve hırsı için irtikab eden kibar yahut 
zengin fahişeler olmuşdur (B.: Dürdane Ha
nım, Şamlı, cild 9, sayfa 4828; Mısırlı Hanım); 
bir kısmı da fuhuş yoluna zaruretler karşı

sında sürüklenmiş atılmış, vücudla.rını bir be
del karşılığı satan, kiralayan bedbaht kızlar, 

kadınlar olmuşdur .ve bu bedbaht kadınların 
kimi vücudunu satacağı erkeği sokak~a bizzat 
kendisi aramış bulmuş ve fuhşu irtikab ede
cekleri bir · yere götürmüş, götürülmüş; kimi 
de zabıta nezaretinde işletilir bir fuhuş· evine, 
umumhaneye, geneleve girerek çalışmış, ora
nın «Sermaye» !erinden biri olmuşdur. 

Tanzimat, Uyanık İstibdad devrine gelin
ceye kadar geçim yolunda fuhuş gizli, yasak 
olarak icra edilmişdir. Erkeklere vücudunu 
satarak geçinme zorunda kalmış fahişelere 
XVIII. Yüzyılın ilk yarısina kadar, hepsi be
kar olan yeniçerileri tatmin etmek için izın 

verilmiş, yeniçeri ocağının nezareti altında ve 
Ayvansaray Kapusu etrafındaki bir kaç evde 
toplanmış fahişelere de «Yeniçeri Avreti» de
· nilmişdi. 

Tahmin ile kaydediyoruz, İstanbulda · ilk 
. umumhaneler Tanzimat Devrinde resmiyet 
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kaydına girmeden açılmış olacakdır. Ancak «İstanbul kadısına· hüküm ki, 
Meşrutiyet'in ilanından sonradır ki zabıta ne- «i'stanbul mahallelerinde oturan fahişe
zareti -altında ilk umumhaneler Beyoğlunda 

ler teftiş olunup mahalle imamlarına şiddetle 
Galatasaray semtinde Y eniçargı denilen yerde 

" tenbih edesin, mahallelerinde fahişe avret ol-
ve Gala tada Kuledibi ile Hendek denilen yer- dukda derhal haber vereceklerdir; fahişeleri 
lerde açılmış, bir müddet sonra da Y eniçarşı 

himaye eder, ele vermezlerse ve sonra fahişe
Uumumhaneleri yine Beyoğh.inda Abanoz So-

ler yakalanırsa fahişelere yapılacak hakaaret 
kagınaw nakledilm_ işdir (B.: Abanoz Sokagıw , 

ve siyaset evvela onları himaye edenlere ya
cild 1, sayfa 6; Yeniçarşı; Kuledibi; Hendek); 

pılacakdır .. » ( 4 Safer 975 - ağustos 1567). 
bu umumhaneleıin ilk sermayeleri de rum, er-
meni, yahudi kadınları olmuşdur. «İstanbul Kadısına hüküm ki, 

Fuhşun amansız ye.sak devrinde yaşa- «Teftişe tutulup hapsolunan fahişeleri ba-
mış XVII. Yüzyılın büyük yazan Evliya Çele- zı kiıruıeler nikahla almak ( dolayısı ile hapis
bi fahişe karşılığı «Zen Kahbe» tabirini kulla- den kurtarmak) isterlermiş. Fahişeleri nikah
nıyor ve meşhur seyahatnamesinin İstanbul'- la almak isteyenlere tenbih edesin ki nikah et
dan bahseden birinci cildinde o kadınlan te- tikten sonra tstanbulda durmayıp kadını alıp 
min eden muhabbet dellalları için İstanbul es- başka yerlere gideceklerdir, İstanbulda kalır
nafı arasında kısaca: «Esnafı Zen kahbegan; larsa hem kadın, hem erkek hapse atılacak-
Nefer 212, haşa ki pirleri ola .. » diyor. tardır .. » (5 receb 975 - ocak 1568). 

Büyük şehrin nefsi İstanbul tarafında, O devirlerde bekar uşaklannııi. çamaşırla-
yine Meşrutiyetin ilanından sonra ve otuz yıl 
kadar sürmüş İkinci Sultan Abdfilhamidin rını yıkayan kadınların dükkanları ile Eyyub-

da kaymakcı dükkanlarının da bazı fahişe av
meclissiz istibdad devrinde ancak gizli rande-
vu evleri işletilmiş ve bu evlere de halk ağzın- retlerle namahremlerin gizlice buluşdukle.n 
da «Koltuk» adı verilmişdir, bu evlere gelen, yerler olarak teabit edilmiş, ona karşı da ya-

saklarla tedbirler alınmışdır (B.: Çamaşırcı, 
-getirilen, 'Yahut «Abla» adı verilen randevu-

cild 7, sayfa 3696; Eyyubda Kaymakcı Dük-
cu kadın tarafından beslenen gizli müslüman kanlan, cild lO, sayfa 5459). 
fahişeler de fuhuş yolunda ibtizale düşmemiş 
gene kadınlar ve ekseriya da kapatmalar Meşrutiyetden sonra, bir koltukda veya 
(metresler) olmuşdur (B.: Koltuk). bir umumhanede bulunmuş bir fahişeye aşık 

Gerek kendi evinde, gerekse bir koltuk- olan bir erkeği11, o kadını himayesi altına ala
da gizlice fuhuş icra eden kadınlar, o yolda rak ibtizalden kurtarıp bir ev tutarak bakma
muhitinde en küçiik bir şübhe uyandırdığı tak- sına mani olunmamış, ve böyle tek erkeğe bağ
dirde mahalleli tarafından evleri basılarak bü- lanmış tevbekar kadınlara da «kapatma» de
yük rezaletlere hedef olmuşlardır (B.: Baskın, nilmişdir (B.: Kapatma). 
cild 4, sayfa 2141). Bir kadının fuhuş yoluna sapması türlü 

Meşrutiyetden önceki devirlerde resmi ve- sebeblerin sonucu olmuşdur; ve İstanbul bu 
sikalarda Fahişe karşılığı «Yaramazlık eden yolda pek çok vak'alara sahne olmuşdur. Bu 
avret» tabiri kullanılmışdır. Aşağıdaki satır- vak'aların bazıları da o alemlerde dolaşmış 

lan Galata Kadısına hitaben yazılmış hicri 2 rind meşreb şairler tarafından manzumeler, 
rebiülahir 973 (ekim 1565) tarihli bir ferman- destanlarla kalem diline verilmişdir. Milli Kü
dan alıyoruz: t_üphanemize İstanbul un büyük evladı Ahmed 

« ... Arab Fati ve Kirteli Nefise ve }'farin Rasim Bey tarafından «Fuhşi Atik» isminde 
ve Atlıases demekle maruf Kamer ve Balatlı bir de ölmez eser konmuşdur (B.: Fuhuş; 

Ayni nam avretler yaramazlık ile meşhurlar- ~ Fuhşi Atik). 
dır; (mahallelisinin şikayeti üzerine) evleri 
cebren satılıp kendileri İstanbul şehrinden sü
rüleceklerdir.;» (B.: Fati, Arab; Nefise, Kir
teli; Narin; Ayni, Balatlı;- cild 3, sayfa 1618); 

Bugünkü dilimize çevrilmiş aşağıdaki fer
man suretleri de fahişeler üzerinedir: 

FAHİŞELERİN ASILMASI VAK' ASI -
Üçüncü Sultan Selim zamanında ağır can ve
bali bu padişahın boynunda kalmış bir vak'a• 
dır; şöyle ki: Hicri 1205 yılında (miladi 1790 -
1791) Rusya ile harb halinde idik ve_ cebheden 
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daima kötü haberler geliyordu; Sultan Selim 
kendisini derin bir teessüre kaptırmış, müver
rih Cevdet Paşanın ifadesi ile «Allaha duadan 
başka zaferi temin edecek yol kalmamışdı». O 
sıralarda Tırhale.dan bazı işleri için Şeyh Ha
cı Mustafa Efendi adında bir zat 1stanbula 
gelmiş ve rüyasinda Hazreti Peygamberi gör
müşdü, Peygamber bu şeyh efendiye: «Yann 
git Şeyhülislama emrimi tebliğ et.. haramı ve 
fuhşu ortadan kaldırsın» demiş, Hacı Mustafa 
Efendi de ertesi gün Şeyhülislam Hamidizade 
Efendiye gidip rüyasını anlatmış, Şeyhülis

lam da padişaha arzetmişdi. Zaten derin yeis 
içinde bulunan Sultan Selim: «Doğru!.. İstan
bul süfeha ile doldu!..» diyerek şiddetli bir iç
ki yasağı çıkarttı, surların dı§ında hıristiyan
lar için bir kaç meygede müstesna şehir için
deki bütün meyhaneler kapatıldı; yine padişa
hın emri ile, mahalle imamlarının «uygunsuz 
fahişedir» . diye bildirdikleri on onbeş kadar 
bedbaht kadın şehrin kalabalık yerlerinde ası
larak idam edildiler. 

Bibl.: Cevdet Paşa, Tarih V. 

FAHREDDİN ACEMi EFENDİ - On
beşinci asır ulemasından, Osmanlı şeyhülis

lamlarının ikincisi, Molla Mehmed Şemseddin 
Fenari'nin ölümünden sonra Fatih Sultan Meh
med devrinde otuz yıl kadar şeyhülislamlık 

makamında bulundu, aslı İranlıdır; İranda 
Seyyid Şerif Cürcani'den okumuş, genç yaşda 
Türkiyeye gelmiş, Şemseddin Fenarl'niİı oğlu 
Mehıned Şah Efendinin hizmetine girmiş ve 
onun himayesi ile ulema arasında sür'atle yük
selmiş idi. Amansız korkunç taassubu ile meş
hurdur, aşağıdaki satırları İlmiye Salname
sinden alıyoruz: 

«O asırda Hurufiye taifesinden Fadlı Teb
rizi'nin felsefesi pek ziyade revacda idi, Fatilı 
Sultan Mehmed de bu taifeye meyletmiş, hatta 
hurufi taifesinden bazılarını Sarayi Hümayu
na almışdı. Veziriazam Mahmud Paşa hazreti 
Fatihin bu temayülünden me_mnun değildi, hu
rufileri_ padişahın gözünden düşürmek istiyor
du ve Fatih Sultan Mehmede bir şey söyleme
ye cesaret edemiyor idi. Meseleyi Fahreddin 
Acemi Efendiye açdı. Müftü, vezirin nakletti
ği sözleri onların ağzından işitmek istedi; 
Mahmud Paşa da bir gün Fadlı Tebrizi taraf
darlarını konağına ziyafete davet etti, militü 

efendiyi de kimsenin göremiyeceği bir yere 
sakladı; yemekden sonra Mahmud Paşa mi
safirleri ile müsahabeye başladı; söz Fadlı 
Tebriz.inin fikirlerine ve mesleğine geldi; Fah
reddin Acemi saklandığı yerden konuşulanla
rı dinliyordu; ictihadlarına ay kın fikirleri işi
dince kendini tutamadı, bulunduğu yerden fır
ladı, muarızı kaçmaya mecbur oldu. Fahred
din Acemi bununla kanaat etmedi; (Edimeye 
gitti) ve muarızını Edirneye getirterek üç Şe
refeli Camide halk •önünde fikirlerini birer bi
rer cerhetti ve neticede onu ( dinsizlikle suçla
yarak) diri diri yakılarak idamına fetva ver
di». 

İ. A. Gövsa da «Türk Meşhurları» isimli 
eserinde: «Fatihin lilarayına giren birkaç hu
rufinin yakılarak öldürülmesine fetva vermiş, 
hatta onları yakan ateşi, sakalı tutuşuncaya 

kadar üflemekde devam ettiği rivayet olunur» 
diyor. Bu Ill:Utaassıb molla 1460 da Edirnede 
öldü. İstanbulda adını taşıyan bir sokak var
dır. 

FAHREDDİN ACEMİ SOKAĞI :--:-- Gala
tanın Hacı Mimi Mahallesi sokaklarından, Ka~ 
rabaşdere Sokağında bir çıkmaz sokakdıt 

(1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta 15/135); 
iki araba geçecek genişlikde ve kabataş döşe
lidir. Üzerinde üçer dörder katlı birkaç kagir 
ev, bir şarab imalathanesi vardır (Nisan 1968). 

Hakkı GÖKTORK 

FAHEDDİN ALTAY (Orgeneral Aluned:) 
İstiklal Harbinde Atatürkün silah arka .. 

daşlanndan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükumeti Ordusunun Süvaııi Kolordusu Ku

. mandam; 1880 de İzmirde doğdu, İzmirli Mi
ralay İsmail Bey ile yine İzmirli bir kibar kı
zı olan Hayviye Hanımın oğludur. Tahsilinli 
asker babasıııın ordu · hizmetinde dolaşdığı 

memleketlerde gördü, İşkodra İlk Okulunda, 
Erzincan Rüşdiyesinde, Erzincan Askeri İda
disinde okudu (1887-1899). Harbiye Mektebi 
ve Erkanı Harbiye Mektebini (Harb Akade
misini) bitirdi. Balkan Harbine ve Birin,ci Ci
han Harbine girmiş, Çanakkale Muharebele
rinde, Filistin Muharebelerinde bulunmuşdur. 
Daha başladığında katıldığı İstiklal Harbin
de yurdumuzu istilaya yeltenmiş düşmana 

karşı kesin saferi sağlayan Başkumandan 

Meydan Muharebesinden sonra düşman silah• 
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lı kuvvetlerinin Egede denize döküldüğü aman
sız taklhde Türk atlı askerinin başında bu-
lundu. ' 

Zaferi sağlayan Birinci Büyük Millet Mec
lisinde Mersin Mebusu, Cumhuriyeti ilan eden 
İkinci Büyük :Millet Meclisinde İzmir mebusu 
olarak bulunmuşdu. Anayasa Kanununda ya
plan değişiklikden sonra askerliği politikaya 
tercih etti; on yıl 2. ordu ve on yıl da i. or
du 'kumandanlığı yapdı; .muhteHıf tarihlerde 
'Türkiyeyi ve Atatürkü ziyaret için vatanımıza 
gelmiş Afganistan Kıralı Amanullah Hana 
. ' 
Iran Şahı Riza Pehlevi'ye ve !ngiltere Kıralı 
Sekizinci Edward'a mihmandarlık yapdı; !s
tanbulda vefat eden Atatürkün naşi Ankara
ya götürülürken yapılan muhteşem askeri me
rasimi o idare etti, hatta tabur Gülhane Parkı 
İskelesinden gemiye nakledilirken müheykel 
yapılı üç Mehmedciğin yanında, aynı vücud 
yapısına sahib bir orgeneral olarak tabutu tu
tanlardan biri oldu. Emekliye aynldıkdan soq
ra siyasi hayata atılmadı, herkesden hürmet 
gören bir büyük kumandan olara.k münzevi
yane yaşadı, yalnız, eski arkadaşlarının ısrarı 
üzerine Sekizinci Büyük Mille.t Meclisine Bur
dur mebusu olarak girdi. Bu satırların yazıl

dığı sırada (1969) yaşı doksana yaklaşmış, 

pek sevdiği briç oyunlarına devam edecek de
recede sihhatli, Emirgandaki evinde oturu
yordu. 

General Fahreddin Altay 

(Resim: S. Bozcalı) 

Kırmızı-Yeşil Kordelalı İstiklal Madalya
sı taşıyanlardandır. Askerlikde mesleği icabı 

binicilik sporuna yakın ilgisini kaybetmemiş
dir; kendisi de pehlivan yapı!ı olduğu için yağ
lı Türk güreşini pek sever; Milli Kütübhane
mize kalemi ile «İstiklal Harbinde Süvari Kol
ordusu Harekatı», «Birinci Cihan Harbinde 
3. Gazze Muharebesi», «Birinci Cihan Harbin
de Kudüs Muharebesi» ve «İstiklal Mücadele
si Hatıraları» adı ile dört mühim eser ver
mişdir. 

Fransızca ve Almanca bilir; Londra, Pa
ris, Varşova, Moskova, Tahran, Kabil ve Ro
maya gitmişdir. 

Eski şöhretli valilerden Paşabağçesindeki 
mükellef yalısı pek meşhur Tahir Paşanın kı
zı aydın bir Türk kadını olan Mün'ime Hanı
mefendi ile evlidir; Hayrünnisa ve Tank adın
da iki evladı olmuşdur; kızı Hayrünnisi Ha
nım editör Avni bısel ile . evlidir; oğlu Tank 
Altay bankacıdır. 

FAHREDDİN DEDE EFENDİ (Hüse
yin) - Alim, şair, musikişinas son büyük 
mevlevi şeyhlerinden biri; Beşiktaş Mevlevi
hanesi şeyhi Yenişehirli Hasan Nazif Dede 
Efendinin oğludur, hicri 1270 (M. 1853) de Be-
şiktaşda o mevlevihanede doğdu; 1278 (1861) 
de babasının ölümü üzerine henüz 8 yaşında 
iken şeyh oldu. Hacr Raşid Dede Efendi de ço
cuk şeyhe naib tayin edildi. 1863 de Beşiktaş 
Mevlevihanesi yanındaki Beşiktaş Sahilsarayı
na ilhak edilerek Mevlevihane Maçkaya, 1873 
de Maçkadan Eyyubsultanda Bahariyede de
niz kenarı!J.da iki yalıya nakledildi ; bu suretle 
Bahariye Mevlevihanesi kurulmuş oldu ki şey
hi Hüseyin Fahreddin Dede o tarihde 20 ya
şında bir gene idi (B.: Beşiktaş Mevlevihane
si, cild 5, sayfa 2585; Bahariye . Mevlevihane~ 
si, cild 4, sayfa 1854). 

Devrin en değerli hocalarından hususi tah
sil gördü, bu. arada Magnisalı Hüseyin Hilmi 
Efen diden arabca, Abdülfettah Belhi Efendi
den 4e farsca öğrendi; eniştesi son· büyük di
van şairlerinden Yenişehirli Avni Beyden (B. : 
Avni Bey, Yenişehirli, cild 3, sayfa 1351) ta
savvuf ve edebiyat tahsil etti; bu arada oto
didakt olarak da meramını ifade edebilecek ve 
okuduğunu anlayacak kadar fransızca öğren
di. Güzel bir yüze sahib, sohbeti tatlı; gaayet 
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güzel ney üflerdi; Bahariye Mevlevihanesi İs
tanbulun en seçkin simalarının toplandığı bir 
edebiyat ve sanat mahfili oldu. Ney üflemesi
ni Neyzen Yusuf Paşadan öğrenmişdi (B.: Yu
suf Paşa, Neyzen; Said Dede· Efendi, Ney
zen). Musiki bilgisini mevlevihaneden almışdı, 
aynca devrin iki büyük üstadı Mutafzade 
Ahmed Efendi ile Zekai Dede Efendiden de 
feyz almışdı. Ayini şerifler, ilahiler ve şarkı
lar b-estelemişdir. Şiirleri derviş duygusu ile 
yazılmışdır, ·· divan tarzının vezin hataları, ta
sannCt soğuklukları bulunmayan güzel ömek
leridir. 1911 de vefat etdi ve Bahariye Mevle
vihn.nesinde defnedildi. 

Devrin ünlü şairlerinden Üsküdarlı Talat 
Beyin yazdığı ölüm tarihi: 

Vı!,sıl ola cemale, vasıl ola cemile 
Gitti Hüseyin Efendi Dergahı, Zülcelale. 

Bestelediği saz eserlerinden «Acemaşiran 
Ayini», «Dügah Peşrevi», «Müstear Sazsema
isi» ve «Hüseyni Sazsemaisi» birer şaheser

dir. 

Suzidil makaamında şu ağırdüyek şarkı

sı güzel eserlerinden biridir: 

H. Fahreddin . Dede 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 

Kimse bilmez çekdiğim derdi dili cinıın bilir 
Giryei şeb ta be subhu çeşmi giryanım bilir 
Hak bilir faş tnnedim esrin aşkı kimseye 
Anı bir abd.i fa.kirin bir de sultanım 'bilir. 

Nedim'in şu meşhur şarkısını da Hisar
buselik makaamında bestelemişdir: 

Yetmez mi sana bisterü halin kucijun 

Serd oldu hava çıkma koyundan kuzucatım 

Ateşlik ider sana şu sinemdeki diipm 

Serd oldu hava çıJana koyundan kıu:ıuıitım 

Kızı Fatma Fasiha Hanınun ölümü üzeri
ne şarki tarzında üç kıt'alık bir mers~yesi var
dır, aşağıdaki satırlar o mersiyenin son kıta
sıdır: 

Yavrucatım nüh felek insü melek ağlar sana 
Şimdi biçire gönül etiler misali çatlıyor 

· V'alidin Gahrlyt sor sensiz ne hal oldu ana. 

Yadı geysfiyi siyahın ile kaare bağlıyor. 

:-\1Sf7 
; __ '. 

FAHREDDİN · EFENDİ TEKKESİ - Üs-
küdarlı Ahmed Münib Efendinin Mecmuai Te
kaya adlı risalesindeki kayde göre Maçkada 
bir Şabani dergahı idi, ayin gün.ti . perşembe 

idi; zamanımızda mevcud değildi:ç. "7111-- . 
. . .. .- · .. _;~:3:~ı~~r,~;i~:~:~~( 

FAHREDDİN KERİM GÖKAY - (B.: 
Gökay Fahreddin Kerim). 

FAHltEDDİN PAŞA (Medine Müdafii 
Gazi Ömer) . - Tarihimizdeki şerefli yeri Ka
nije müdafii Tiryaki Hasan Paşanın, Budin 
müdafileri Kara Mehmed ve Koca Abdi Paşa
ların, Plevne müdafii Gazi Osman Paşanın ve 
Edirne müdafii Şükrü Paşanın yanında büyük 
kumandan; İngilizlerin takdığı isimle «Türk 
Kaplanı»; askeri edebiyatımızın seçkin bir si
ması, Tüxk neferine alem olan «Mehmedcik» 
ismini günlük emirlerinde kullanarak ordu ar
şivine geçiren zat; bugün Topkapu · Sarayı Mü
zesinde buhman ve maddi manevi kıymetleri
ne baha biçilemeyen «Mübarek Emanetler»in 
mühim bir kısmını, · Medioede asi Şerif Hü~::
yin ile ingilizlerin · eline geçmesini önleyerek 
vaktiyle çıkdıkları yere, 1stanbuldaki Türk 
Hazinesine yollayan büyük vaUiı,ndaş; 1868 de 
Ru.scukda doğdu, Mehmed Nahid Bey ile Fat-
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ma Adile Hanımın oğlu, babası da anası Tu
na boyunun bu eski Türk şehrinin yerlisidir; 
Tuna Vilayeti posta ve telgraf baş müdürlü
ğünde bulunmuş olan Nahid Bey (Öl. 1_914), 
Nizamı · Cedid topçubaşısı Ömer Ağanın oğlu, 
Adile Hanım ( Öl. 1887) da meşhur akıncı Bü
yük Bali Beyin ahfadındandır. Ruscukdan 
1877-1878 Türk - Rus ·harbinde, büyük Rume
li bozgunu içinde çıkdılar; Fahreddin Paşa 9 -
10 yaşlarında ilk okul talebesi idi; bir muha
cir kaafilesi içinde ve top sesleri arasında ev 
bark, yurd ocak terkedilirken asker olriraya 
karar verdiğini yıllarca sonra oğullarına söy
lemişdir. 

1888 de Harbiye Mektebinden sınıfının bi
rincisi süvari teğmeni olarak diploma aldı, 

1891 de pek iyi derece ile Erkanı Harbiye 
(Kurmay) Mektebini bitirerek yüzbaşı oldu; 
merkezi Erzincanda olan 4. Ordu emrine veril-' 
di ve meşrutiyetin ilinına kadar onyedi sene 
orada kaldı, · o ordunun kadrosu içinde kay
makamlığa (yarbaylığa) kadar yükseldi. 1908 
sonlarında İstanbula geldi. 31 Mart vak'asın
da divinı harb reisliği yapdı; 1. Nizamiye A
layı· Kurmay Başkanlığında bulundu; 1910 da 
miı:alay (albay) oldu ve Tekirdağında 2. Fır
ka erkanı harb reisliği
ne tayin edildi. Balkan 
Harbinde (1912 - 1913) 
Hurşid Paşa kolordu
sunda 31. Alay Ku
mandanı olarak Çatal
ca muharebelerinde bu
lundu; bu 31. Alaydır 
ki Türk müdafaa hat
tının sağ kanadından 

bir taarruz hareketi 
yapmış, bu taarruz da 
Bulgarların Çatalca ö
nünde bozguna uğraya
rak - Edirnenin - gen a
lınmasına yol açmışdı. 

1914 de Türkiye Bi- /2 _ 
rinci -cihan Harbine /~w-'.:ı~~_,, 

bulunuyordu, o yılın kasım ayında Miriliva 
(Paşa, 'Iuğgeneral) old_u ve Suriyede bulunan 
4. Ordu Kumandan Vekilliğine tayin edildi. 

4. Ordu Süveyş Kanalına ve Mısıra_ taar
ruz hazırlıklarına başlamıştı. 

İngilizler, Fransızlar ve Ruslar da çok eski 
tarihlerden beri ilişki kurdukları ve hazırla

dı_kları Ermenileri ve Arapları ayaklandırma
ğa çalışıyorlardı. Suriyede muhtelif bölgeler
de ayaklanmalar olmuş ve hepsi Fahreddin 
Paşa tarafından bastınlmıştı. Biraz sonra 4. 
Ordu Kumandanlığı, Bahriye Nazırlığı üstün .. 
de kalarak Cemal Paşaya verildi. 

Osmanlı İmparatorluğu cihidı mukaddes 
(Kudsal Cihad) ilin ederek bütün müslüman
Iardan yardım istemişti; bu davete ilk koşa
caklardan biri sayılan Mekke Emiri Şerif Hü
seyin'in Hicaz'daki ayaklanma hazırlıkları 

ciddi bir tehlike kaynağı oluyordu. Bu_ ger
çek üzerinde Enver ve Talat Paşalar ve daha 
sonra Alman Generali Von Falkenhayn, 4. cü 
Ordu Kumandanı Cemal Paşa'yı uyarmağa, 
muvaffak olamadılar ve Fahreddin · Paşayı 
Medine Müdafii yapacak hadiseler şöyle ge
lişdi: 

fngilizler, 1915 yılında Çanakkale savaş
larına -_ bağlanmışken 
Hicaz'da Şerif Hüseyin 
tehlikesi, mevcud kuv
vet ve imkanlarla k&-: 
künden kazınabilirdi. 
Şammar aşireti reisi 
Emir İbn El-Reşid 

Türkleri seviyor ve tu
tuyordu. Şerif Hüse
yiiıe karşı çıkacak daha 
başka arap aşiretleri 

de bulunuyordu. Bun
ların istekleri silah ve 
cephane ve altın para 
yardımı vardı ve onla
rı askeri birliklerle des
teklemek de mümkün
dü. 

girdiği tarihde Miralay 
Fahreddin Bey Musul
da 12. Kolordu Kuman 
danı idi ve aldığı emir
le Kolordusunu Musul
dan Haleb'e getirınİ§ 

Gazi Fahreddin Paşa 

Arabistan denilen o 
büyük ülkede Ye171-ende 
iki fırkalı 7. kolordu 
ve Asirde 21. fırka (Tü 
men) seferberlikle be
raber Suriye bölgesine ( Reısim: Sabiha Bozcalı) 
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alınması g,eı:e}cirken yerlerinde bırakılm,şdı, 
Hicaz ise bilakis boşaltılmış, 22. Hicaz fırka
sı Mısır seferi için 1914 kasımında Suriye ye 
çekilmiş, Hicazda zayıf mevcutlu dağınık bir 
_alay kalmıştı. 

· !ngilizle!'., Çanakkaleyi boşalttıkıtan son
ra, 1916 başlarında Mısırda 12 fırkalık bir_ 
kuvvet toplayınca, hain Şerif Hüseyin ayak
lanma için elverişli zamanı kazanmıştı. 

4. Ordu Kumandanı Cemal Paşa, Şerif Hü
seyin ve oğullarının sözlerine ve yeminlerine 
inanarak ve güvenerek, 1500 gönüllü hecinsü
varla Kanal ve Mısır seferine katılmaları için 
Şerif Hüseyine 60.000 altını tereddüt etmeden 
vermişti. Fakat Hüseyinin oğlu Şerif Ali Ku
mandasındaki l;m gönüllüler Mekkeden gelerek 
Medinede kalmıştı. 

Bu durum karşısında Suriyede bulunan 
12. Kolordu Kumandanı Fahreddin Paşa, se
çeceği subaylarla birlikte, ziyaret ve aslında 
Şerif Ali'nin durumunu tedkik maksadiyle, 23 
Mayıs 1916 da Medineye hareket emrini aldı; 
gerekince Medinede emir ve kumandayı eline 
alacaktı. 

Fahreddin Paşa, 31 Mayıs 1916 da Medi
neye vardı. Durumu esaslı inceledikten sonra, 
Muhafız Basri Paşanın, Şerif Hüseyinin ayak
lanacağına ait yazdıklarının doğruluğunu ve 
ona inanılmasını bildirdi. Şerif Hüseyinin 
oğulları Ali ve Faysalın, gönüllü hecinsüvar
larla gelerek Medinede kalışının maksadlı ol
duğunu ve civardaki arap muharipleriyle Me
dine garnizonuna baskın yapabileceklerini ve 
Yemene gidec~k müfrezenin Medinede kalma.sı · 
emrini verdiğini yazdı. 

Nihayet Şerif Hüseyin 5 haziran 1916 da 
Hicazda isyan etti ve onun asi kuvvetleri ·ne 
çarpışmalar da başladı. Medinede emir ve ku
mandayı eline alan Fahreddin Paşa, kuvvet
lerin başında fiilen savaşa katılarak asilerin 
büyük bir sa,yı üstünlüğü ile yaptıkları bas
kınları püskürttü ve Medineyi kurtardı. Metli~ 
neye yetiştirilen kuvvetleri aldıktan sonra da; 
İngilizlerle Fransızların sifah, altın, para, yi
yecek, subay ve askeri birliklerle destekledik
leri asi Mekke Emiri Şerif Hüseyinin kuvvet
lerini zincirleme mağlubiyetlere uğrattı ve Me
dineyi 1916 temmuzundan 1919 ocak. ayına ka
dar 2 sene 7 ay, sonsuz güçlük ve yoksuzluk
lar içinde müdafaa etti; öylesine ki, Osmanb 

Devleti mağlub olmuş, düşmanlarla mütare
ke imzalanmış, devlet için harb bitmiş, bu ku
mandan Medineyi hala müdafaa ediyordu. Bir 
teslim teklifine verdiği cevab pek haşmetlidir: 

«Malumunuz olsun ki, kahraman askerle
rim, islamlığın göz bebeği olan Medineyi son 
fişeğine, son damla kanına, son nefesine ka
dar muhafaza ve müdafaaya memurdur. Bu
na askerce and içmiştir. Bu asker Medinenin 
enkazı içinde ve nihayet Ravzai Mutahharanın 
yeşil kubbesi altında kan ve ateşten örülmüş 
kızıl bir kefenle gömülmedikçe, Medine kale- · 
sinin burçlarından ve Mescidi Saadet minare
ierinden Türk bayrağı indirilmeyecektir». 

Büyük kumandanın o çetin müdafaa gün
lerinde başardığı çok önemli bir iş daha var
dır. Medinede Ravzai Mutahhare (Peygamberi
mizin Türbesi) Osmanlı padişahlarının asırlar 
boyunca yolladıkları hediyelerle bir hazine ha
linde idi, Medine düşerse ingiliz uşağı Htiseyin 
ile ingilizlerin eline geçecek, yağma edilecek
di; o hazineyi !stanbula göndermeye muvaffak 
c!du; ,,aktiyle çıkdıkları yere, Topkapusu . Sa
rayındaki Hırkai Saadet dairesinde muhafaza 
edilen Emanatı Mübareke arasına ve aynı sa
raydaki Hazine Dairesine konuldular. Fahred
din Paşanın büyük oğlu emekli General Selim 
Türkkan şöyle anlatıyor: 

«Filistin ve Suriye bozgunundan önce, 
yollar elimizde iken bu hazineyi İstanbula gön
dermek istediğini yazmış ve kendisine sorum
luluğu yüklenmek şartı ile gönderebileceği bil
dirilmişti; mes'uliyeti yüklenmekden çekinme
di; maddi kıymeti; tarihi kıymeti, sanat kıy
meti ile tutarı milyonların üstünde 97 parça 
eşyayı, bir heyet huzurunda sayım yaparak 
mazbatasını tarizim ettirdi, sandıklara yerleş
tirdi ve emrindeki namus dmsali kiş&lerden 
bir heyete teslim etti, muhafazalarına da bir 
bölük asker tahsis etti ve Medineden İstanbula 
· doğru trenle yola çıkarak, değeri milyarların 
üstünde bu hazine 27 Mayıs 1917 de İstanbu
· la selametle ulaşdı. Hazine muhteviyatı kütük 
defterine göre şudur: 

· Ceylan derisi üzerine Hazreti Osmanın el 
yazısı ile Kuran, 

· El yazması 5 aded kıymetli Kur'an 
Kıymetli taşlarla bezenmiş altın kapla,-· 

malı 5 Kur'an kabı, 
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Gümüş çerçeveli yeşil kadife üzerine pır
lanta ve incilerle Peygamberimizin adı yazılı 

bir Hilyei Şerif levhası, 
Som altın plak üzerine pırlanta ile yazıl

mış Kelimei Şehadet levhası, 
Pırlantadan, inciden, mercandan ve an

berden 7 tesbih, 
Gümüş kaplamalı ve işlemeli 2 .rahle, 
Sultan Azizin altın plak üzerine pırlantalı 

turası, 

3 tarihi kılıç, 

4 altın sancak alemi, 
Altm plak üzerine oturtulmuş ve çeyresi 

elmas ve yakutlarla bezenmiş «Kevkebi Dür
ri» ismi ile meşhur 100, 80, 40 ve 20 kıratlık 
4 parça elmas, 

Pırlanta ve zümrüdlerle bezenmiş 14 aded 
altın askı, 

Pırlanta, ziimrüd, yakut ve incilerle be-
zenmiş 11 aded kandil askısı, 

Murassa 1 altın kandil, 
1 altın kahve askısı, 
7 aded murassa altın şamdan, 
8 aded murassa altın gülabdan, 
12 aded murassa altın buhurdan, 
Yirmi parçadan fazla· giranbaha mücev

herat, çelenk, iğne, yüzük, gerdanlık, kemer, 
bilezik, küpe ve saire, 

Pek çok murassa kutu ve çekmece, 
84 kırat tutarında iri hürmüz incisi, 
95 parça pırlanta, elmas, zümrüd, yakut, 
2 kilo 935 gram ağırlığında 20 ayar külçe 

altın, 

908 kilo 250 gram ağırlığında külçe gü
müş .. 

Medine müdafaasında Fahreddin Paşa 
yalnız düşmanla değil tabiat ile de döğüşmüş
dü. 

Hicazda sıcaklık, yazın odada 38 derece, 
açıkta gölgede 40 :50 derece arasında değişi

yordu. Arazi genellikle_ susuz ve çıplak kum 
çöllerinden ibaretti. Dağlar çıplak, kayalık ve 
taşlık, boğaz ve geçidler sarp olup bazı yerle
rinde ancak bir kişinin hareketine. imkan ve
riyordu. Kış ayları, harekat için nisbeten en 
uygun zamandı. Fakat Fahreddin Paşa için en 
mühim mesele askerini beslemek olmuşdu; as
kerine çekirge yedirmeye mecbur olmuşdu, bu 
hususda bir günlük e·nıri askeri edebiyatımız 
~ah eserlerindendir: 

«Çekirgenin serçe kuşundan ne farkı var? Yal
nız tüyü yok. O da serçe gibi kanatlı ve uçuyor. Ne
batat ile besleniyor. Serçe kadar asabi ve yediği 

şeyleri itina ile intihab ediyor. Temiz ve taze şey

le! yiyor. Hem de tiryaki ve keyif sahibi, tütün ve 
limondan pek zevk alıyor. 

«Hicaz, Asir, Yemen ve Afrika urbaru.nın başlı
ca gıdası çekirgedir. Bedeviler salabet ve zindelik
lerini, çevikliklerini çekirgelere medyundurlar. Çe
kirgeyi deve ve hecinler de büyük bir zevk ile yi
yorlar. Knıg'da da deve ve hecinler kamilen çekir
ge ile beslenir. 

«Çekirgenin kat'i olan şifai hassaları şudur: Diz
lerinin bağı çözülenlere ve zayiflere, bünyevi hasta
lıklara, basurlulara, kuvvei bahiyesi tenakus eden
lere:, tesiri azimi vardır. Romatizma için iksir gibi
dir. Havası şifa.iyesi bilhassa yumurtalarında. top
lanmısdir. Biz maalesef bunları. topraklara gömerek 
üzerle~iııe kireç döküp heder ediyoruz. • 

«Çekirgeyi tabiblerimıize tetkik ve tahlil ettir
dim .. Neticesinde çekirgeden kemali sitayişle bah
setmekde ve havassı şifa.iye ve gıdaiyesini saymak
la bitirememektedirler. 

<cFilhal.cika ziraatimize zarar veriyorlar. Fa
ka,t bir çok kuşlar ve hayvanlar mezriiatımızı tah
rib etmiyor mu? 

«.Çekirge hem bir gıda hem bir devadır. Av et
leri gibi bundan da istifade etmeliyiz. Yediğimiz 

sebzelerin kısmı küllisinden daha zyiade faydalı ol
duğu tecrübe ·ile tahakkuk etmişdir. -

«MecUnede mezadda okkası çürük para ile 7 - 8 
kuruşa satılıyor. Sahil kasabalarda pek rağbet ecli
len İstakoz ve Karidesden hiç farkı yokdur. 

ccHer iklimde çekirge yenilebilir ve ehli sünneti 
seniyyedir. Cenabı Peygamber Efendimiz hadisi şe

riflerinde «Uhillet lena meyyita.ni veddemen» buyur
muşlardır. Manası: İki ölünün ve iki kanlının yen
mesi bize helal oldu demekdir. İki ölü, çekirge ile 
balığın. ölmüş:leridir. İki kanlı ise karaciğer ve da
lak.dır. İmam Malik ekline cevaz verilen çekirgenin 
başının koparılmasını yahud ateş üzerinde kavrul
masını şart koşmuş ise de ulemayi hanefiyyenin çe
kirgenin ölüsünü t•ile helal ad ettikleri ve hiç bir 
kayde tabi tutmadıkları Tenvirül Ebsar nam kitab
da ve onu şerh -eden Dürrül Muhtar isimli eserde 
zikredilmişdir. 

«Hioaz'ın çekirgesi diğer mıntakaların çekirgele
rine nazaran daha besili ve daha tatlıdır. Urban ara
sındı:ı, ismi Hulviyedir. Bedeviler çekirgeyi bereket 
addederler. 

«Çekirgenin yemeği dört türlü hazırlanır: 
1 - Toplanan çekirgeler çiroz gibi güneşe seri

lir, iki üç gün kadar kurutulur, ayakları ve başı ko
parılır, mütebaki beden kısmı bir parça yağ ile kav
rulur ve kavurma gibi yenilir. 

2 - Sıcak su ile haşlanır, başı ve ayakları ve 
_kanadları temizlenir, hemen pişmek üzere olan pi
rinç veya burgur pilvına karışttrılıp pişirilir. 

3 - Haşlanmış çekirgeler tabağa dizilip üzeri
ne zeytinyağı ve limon suyu gezdirilir. 
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4 - Çeldrgenin kavrulan kısmı havan içinde toz 
haline getirilir ve et tozu konservesi gibi kutularda 
ve dağarcıklarda hıfzedilir. Bedevilerde en makbul 
tarzu budur, gazve zamanlarında yegane gıdalarını 

teskil eder. Bazı müsademelerde çuvallarla çekirge 
to;u elde etmiştik, o zamanlar kıymetini bilmediğimiz 
için dökerek heder ettik. · 

«Büyük bir dikkat ve ihtimam ile ve kendime 
mahsus olan titizlikle yaptırdığım tecrübelerde ha
vassı tıbbiyesi tahakkuk eden ve yenmesi helal olan 
çekirgeye yan gözle bakmak ve ondan tiksnmek en 
ha,fif bir bir tabir ile nimet bilmemezlik.tir. Dün 
karargah sofrasında çekirge tavası vardı, arkadaşla
rımla birlikde pek tatlı yedim ve bunu dil konser
vesinden pek iyi buldum. Hele zeytin yağı ile ve li.: 
nion suyu ile salatası pek nefis oluyor. Elhasıl dün 
çekirgeyi bağçelerden def ve tenkil tedarikini düşü
nürken bugün çekirge geliyor mu diye yollarını göz
lüyorum. Hangi mıntakaya çekirge düşerse tarifim 
veçhile istifade edilmesini ve bana da hediye olarak 
çekirge gönderilmesini arkadaşlarımdan rica ede
rim. 

Hicaz Kuvvei Sefeıiyyesi Kumandam 
ve Medine Muhafızı 

Ferik Fahreddin 

Fahreddin Paşa, 17 Temmuz 1916 da, Or
du Kumandanlığı salahiyetiyle Hicaz Seferi 
Kuvvetleri Kumandanlığına tayin edilmiş, va
zifesine ek olarak 28 Nisan 1917 de Medine 
Muhafızlığı da verilmişti; 28 Temmuz 1918 de 
Ferik (Korgeneral) oldu ve harb müddetince 
Türk, Alman ve Avusturya-Macarların en bü
yük harb nişan ve madalyalarını ·aldı. 

Nihayet Medine, Mondros Mütarekesinin 
imzasından iki ay kadar sonra 27 Ocak 1919 
da teslim oldu. Büyük kumandan kılıcını İngi
lizlere vermedi; Peygamberin. kabri üzerine bı
rakdı. Aynı gün Yanbu'. iskelesinden bir İn

giliz destroyeriyle Mısır'a götürüldü ve 6 ay 
Kahirede İngilizlerin Kasr El-Nil kışlasında 
tutuklu ~aldı ve oradan harp suçlusu olarak 
l\faltaya götürüldü, 2 yıl da Malta'da Fort 
Salvatore kışlıasında mevkuf kaldı. O sıralar
da İstanbulda KUrd .Mustafa Paşa Askeri Mah
kemesi tarafından gıyaben idama mahkum 
edildi. 

Gazi Mustafa Kemal Paşanın (Atatürk)ün 
teşebbüsü ile, İstanbul'dan götürülmüş diğer 
Türk harp suçluları ile birlikte Fahreddin Pa
şa da Malta'dan kurtarıldı. 
kavuşur kavuşmaz; İtalya, Almanya ve Rus
kavuşur kavuşmaz ;İtalya, Almanya ve Rus
ya üzerinden geçerek 2 Ağustos 1921 de Kars-

da vatan toprağına kavuşdu ve 24 Eylül 1921 
de Ankaraya geldi. 12. fırka kumandanı ola
rak Başkumandan Meydan Muharebesine ka
tıldı. 

Atatürk tarafından: «Adını tarihimize al
tın kalemle yazmış dostum,> diye karşılanmış 
olan Fahreddin Paşa 1922 de Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükumetinin Kabil Elçiliğine ta
yin edildi; müdafaası ile şöhreti kendisinden 
yıllarca önce gitmiş Afganistanda 4 sene· kal
dı, Türk - Afgan dostluğunun temelini atan
lardan biri oldu. 1926 da memleketine döndük
den sonra İstanbulda inzivaya çekildi ve 22 
kasım 1948 de seksen yaşında vefat ederek 
vasiyeti gereğince Rumelihisarı kabristanına 

defnedildi, kabirtaşı kitabesi şudur: «Birinci 
Cihan Harbinde Medinenin kahraman müdafii 
Ömer Fahreddin Paşa burada yatıyor. El Fa
tiha». 

Güçlü bir vücud yapısı vardı, ortanın üs
tünde uzunca boylu, buğday beniz, açık kum
ral saçlı idi. Melih bir yüze sahibdi; kalın ses
li ve sesi gaayetle ahenkliydi. Kırmızı rengi 
pek severdi, kahve fincanı, kalemleri, battani
yesi, kıravatlan, mendilleri ya düz kırmızı, ya 
kırmızı çubuklu, kırmızı benekliydi. 

Erzincanda bulunur iken 4. Ordu Müşiri 
Zeki Paşanın yeğeni süvari feriki Ahmed Sıd
kı Paşanın kızı Ayşe Sıdıka Hanımla (1884 -
1959) evlenmişdi; bu hanımdan üç oğlu, bir 
kızı olmuşdur; oğulları emekli general Meh
met Selim Türkkan (doğ. 1908), emekli gene
ral ve Kırklareli milletvekili Mehmet Orhan 
(doğ. 1910), ve hava yedek subayı iken vefat 
eden Ayhan Türkkan (1927-1955), ve kızı 

Subhiye Türkkan (doğ. 1906) dır. 

Arabistan çöllerinde adı hala unutulma
mışdır; on binlerce bedevi «Fahri» adını taşır. 
Bir bedevinin atı su içerken birden ürkmüş ve 
bedevi atına: «Ne oldu! .. suda Fahriyi mi gör
dün!..» diye bağırmışdı. 

Ji'AHRİ (.Bursalı) - Onaltıncı asır son
ları ile onyedinci asir başında yaşamış değerli 
bir.hattat, .büyük bir oyma ustası ve nakkaş -
hakkak; hayatı hakkında bilinen Bursada doğ
muş, İstanbulda yaşamış ve 1618 de ölerek 
Edirnekapusu mezarlığına defnedilmiş olma
sından ibarettir. İbrahim Alaeddin Gövsa 
«Türk Meşhurları» isimli eserinden: «Koyu bir 
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zemin üzerine açık renk kağıdları kesip yapış
tırmak sureti ile gaayet nefis talik yazılar 

yazmışdır ki bizde bu sanatın adı Katı'dır. 

Üçüncü Sultan ~1urad için hazırladığı albümü 
Viyana Saray Kütübhanesindedir. Adı Avru
palılarca bilinen bir sanatkardır. Tahta veya 
maden üzerine oymalarına Fahri Oyması adı 
verilir» diyor. Nureddin Rüşdi Bi.ingül «Eski 
Eserler Ansiklopedisi» isimli eserinde «Fahri 
Oyması» maddesinde şunları yazıyor: «... bu 
· zatiıı elinde fildişi, baga, ud ağacı, peleseng 
ağacı gibi şeyler kağıd gibi işlenmişdir; oyma
cılıkda emsali olmayan eserlerdir» diyor. 

FAHRİ (Tokadlı Aşık) - Geçen asır 
sonlarında İstanbula gelmiş kalender meşreb 
bir halk şairi, beş kıt'alık bir manzumesi gö
rüldü: 

Handa yatar garib yiğit bekarım 

Yırtıldıkca don gömleği yamarım 

Am:a gel gör aşıklara hünkarıpı 

Bir güzeli peylemeyi umanın. 

Ser veririz sır verme:)iz güzelim 

Tenhalarda sevişelim gezelim 

Buseleri tesblh misal dizelim 
Aşıkım ben yar yoluna kumarım. 

Samanlıklar seyran olur yar olsun 
Bir post yeter ild cana ar olsun 
Bir tas yeter iki ağza nar olsun 
Viraneyi saray yapar mimanm. 

Namım Aşık Fahri lhıikim Tokattır 
Yarelerim şerha şerha, kat kattır 

Gurbet elf sanma hicran firka.ttır 

İstanbulda defteri aşk tomarım. 

Vasıf Hiç 

Bibi.: Aşık Razi evrakı metrukesi, Defter. 

FAHRİ AHMED EFEJ~H)İ - «Celvetiye 
şeyhlerinden ve şa.irlerin ariflerinden, Şar

köylüdür, mutasavvifine şiirleri ile tanınmış 
Zati Süleyman Efendinin oğludur; yaşlılığın

da İstanbula gelmiş ve hicri 1214 (M. 1799 -
1800) · de İstanbulda ölmüş, Kasımpaşada Ali 
Efendi Dergahında defnedilmişdir. Aşağıdaki 

beyitler bir gazelinden alınmışdır: · 

Ba. Hüda bir endeli'bi dilfeza ister gönü! 
Gillşeni bezmi eleste aşina ister gönül 

İtmeye mi'racı ruhani harimi Hazrete 

:~ ••. 1 

Sırrı e,• ednaya mahrem rehnüma ister gqnül. 

«Basılmamış müretteb divanı ve Müftü 
Baba denilen bir zatin Yunus Emre tavrında
ki nutkunda şerhi vardır.» (Bursalı M. Tahir, 
Osmanlı Müellifleri). Tahir Bey Müftü Ba.ba
nın eserine yazdığı şerh için «Bir nüshası ta
rafı hakıranemden Üsküdarda Hüdai Dergahı 
Kütübhanesine hediye edilmişclir» diyor. 

F A.HRİ AHMED El'ENDİ (Ba,ğ~kapu
lu) - Onsekizinci Yüzyıl şairlerinden; Salim 
Tezkiresinde hal tercemesi için hiç bilgi veril
meden «Nev şüküftei verdi handan», «mec
muai irfanı desti nazik benam gibi mala.mali 
sanayii firA.van», «bir şairi taze zeban» denil
mekle yetiniliyor; şu beytini o tezkireden alı

yoruz: 

Nari :tıa:sretle yakub penbe fitili dağın 
Kıldı bemıi çemene şem'i şeb ji,ra. lale 

FAHRİ AHMED EFENDİ (Zeyrekli)·
Onsekizinci Yüzyıl şairlerinden; Salim Tezki
resinde hal tercemesi için hiç bilgi verilmeden 
« bir şairi şirin kelamdır» denmekle yetinili
yor; şu_ beyiti o tezkireden alıyoruz: 

:.,.;t~~{ rz;:~; 
Teşbih eden ebı'iilerini kavsi kazaya 

Şayestediı· olsa hedefi tiri tegaafül 

FAHRİ BEY (Aktör) - Tiyatromuzwı 
tulfı.at devri aktörlerinden ve son hayaletler
den, karagözcülerden ;• karagözü «Şair Ömer» 
takma adı altında oynatırdı; Selim Nüzhet 
Gerçek 1930 da yayınlanmış· «Türk Temaşası» 
isimli eserinde: «El yevm hayal oynatanlar
dan Fahri Bey (Şair Ömer) tuluat kumpan
yalarının mühim bir rüknüdür» diyor. Hal 
tercemesi elde edilemedi. 

FAHRİBEY SOKAGI - Fatih ilçesinin 
merkez nahiyesinin Şeyhresmi Mahallesi yol
larından; Otlukcu Yokuşu ile Salih Zeki So
kağı arasındadır (1934 Belediye Şehir Rehbe
ri, pafta 6/98). Bir araba rahat geçecek ge-
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nişlikde kaba taş döşelidir; kapu numaraları 
1-13 ve 2-14 olan çoğu ikişer üçer katlı ahşab 
evler arasından geçer, aralarında yeni beton 
yapı evlerle apartımanlar da görülür ( ocak -
1968). 

Hakkı GÖRTÜRK 

:FAHRİ CAN (Dr.) - Tıb doktoru, Milli 
Mücadeleye ilk günlerinden katılanlardan; 

1896 da Yemende San'a şehrinde doğdu; ora
da siyasi sürgün olarak bulunan kaymakam 
Mehmed Necib ile Şekibe Hanımın oğludur. 

Babası Necib Bey aslen Harputlu ve Hekim
başılar diye maruf bir aileden olup İstanbulda 
Üsküdarda İhsaniyede doğmuş, annesi de İs
tanbullu, Üskü,darlıdır. 

San'a ilk okuluri.da, Akka E,üşdiyesinde, 
Üsküdar İdadisinde okudu, Tıbbiyeden diplo~ 
ma alır almaz askere gitti, 1918 mütarekesin
de 22 yaşında tabib teğmen · iken terhisi~de 
Gebze hükumet tabibliğine tayin edildi. Anado
luda milli bir mukavemet hareketi mütareke
den onbeş gün sonra ve izmirin Yunanlılar ta
rafından işgalinden de altı ay evvel başlamış
dı, bu hareketin ilk hamleleri de, İstanbulun 
Anadolu yakasında sınırı olan Gebze ve hava
lisindeki azgın rum çetelerinin imhası olmuş
du. Genç doktor bu ilk harekete ·katıldı ve İs
tanbul - Anadolu yolunun açılarak emniyetle 
tutulmasında çalışdı. İkinci Düzce isyanını da 
basdıranlardan biri oldu, fakat her tarafda 
aranmaya başlayınca Ankaraya kaçdı. Bir 
mücadeleci olarak o sırada düşman ateşi çen
beri içinde bulunan Gazianteb'e hükumet ta
bibliği ile gönderildi; o ateş çenberinde gedik 
bulup geçerek girdiği Gaziantebde, her kur
tarma ümidi bitince, esir olmamak için bir ge
ce yine düşman hatları arasından sızmak su
retiyle ve ölüm tehlikeleri atlatarak çıkdı. Ka
radeniz kıyısında Cide Hastahanesi baştabib
liğine tayin edildi ve orada hem mesleki hiz
metde, hem de İstanbul ile irtibat tesisinde ça
lışdı. 

Cumhuriyetin ilanından az sonra kurulan 
Adli Tıb müessesesinin başına getirildi ki bu 
müessese Dr. Fahri Can'ın eseridir denilse ye
ridir. Otuz ·yıl çalışdı ve aqını unutmak iste
diği bir adliye vekilinin müdahaleleri yüzün
den ayrıldı. Şahsi dostu Denizcilik Bankası 
Umum Müdürü Yusuf Ziya Öniş'in ısrarlı is-

teği ile o bankanın sağlık müfettişliğini kabul 
etti, 27 mayıs 1960 ihtilalinde de · o günlerin 
havası ile müstafi addedildi. 

Siyasi partilere intisab etmedi. Onaltı ya
şında bir tıbbiye talebesi iken, lttihad ve Te
rakki Fırkasının en nüfuzlu azası ve kendisini 
de çok seven bir hocası olan D. Bahaeddin Şa
kir Beyin isteği ile o fırkaya yeminli aza ola· 
rak girmişdi, kendisi: «Sonradan öğrendim, 
be:r:ıden başka da o yaşlarda fırkaya giren ol
mamış; İttihad ve Terakki gerçi artik mev
cud değildir ama yeminlere ölünceye kadar sa
dakat gerekdiğine inandığımdan başka parti
ye girmedim .. » diyor. 

Toplum hizmetlerinde f edakarane çalış

mış simalardandır, yıllarca Hilali Ahmer - Kı

zılay Cemiyetinde bulunmuşdur, va.tan hizme
tinde mübeccel hizmetleri olan bu cemiyetin 
Üsküdar idare heyetinin en faal azasından bi
ri olmuşdur. 

«Hürriyet Bü~ler\i ve Şehidlerlni An
ma Cemiyeti» nin kurucularından olup bu sa• 
tırların yazıldığı sırada (1969), bu cemiyetin 
ve «Türk Hekimleri Yardım ve Dostluk Cemi
yeti» nin başkanlığını yapmakda idi. 

Eski valilerden Ahmed Tevfik Beyin kızı 

Naime Hanımla evlenmişdir, üç evladı vardır, 
Dr. Operatör Atila Can, bir büyük elçi zevce
si olan Gencay Gürün ve Ankarada büyük bir 
şirketde çalışan yüksek mühendis Tulgar Can. 

Muhtelif dergi ve gazetelerde kıymetli mü
şahede ve hatıra yazıları çıl_r:ınışdır, bunları 

maalesef bir· kitap halinde toplamıamışdır; 
Midhat Paşa hakkında küçük bir etüdü kitab 
olarak basılmışdır. Bilmiyoruz yazmış mıdır, 

Dr. Fahri Can'ın hatıraları muhakkak ki ge
niş ilgi ile okunması gereken bir eser olıacak
dır. 

FAHRİ PAŞA (Doktor) - Çeşidli konu
da eserleri ile taninmış, Askeri Tıbbiyede mu
allimlik yapmış zıamanın ünlü bir hekimi; 
1860 da İstanbulda doğdu, Muhasebeci Süley
man Bey adında bir zatin oğlu, şair ve tiyat
ro münekkidi ve piyes yazarı Halid Fahri 
Ozansoy'un babası (B.: Ozansoy, Halid· Fah
ri) ; 1884 de Askeri Tıbbiyeden diploma aldı, 

Almanyaya gönderilerek- Berlin Tıb Fakülte
sinde ihtisas tahsili yapdı; memlekete döndük
den sonra Askeri Tıbbiyede muallim öldu, yir-
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mi yıl sıhhi tedavi ve hıfzüssıhha okuttu. Ta
savvufa meraklı, eski tarzda şiirler yazmışdır. 
Kitab olarak basılmış eserleri şunlardır: «Hıf
züssıhha», «İlmi Maadin ve İlmül arz», «Sı
yam ve Erkanı Sairei Dini İslam», «Tıbbı Ne
beviden Tababet ve Hıfzüssıhha», «Müdavatı 

Sıhhiye», «Kolera ve Tedavii Mukteziye>>, 
«Hıfzüssıhhai İştigaalatı Zihniye», «lşkodra 

Tarihi Harbi» (Manzum). 1932 de vefat etti. 

Bibl.: İ. Alaeddin Gövsa, Türk Meşhurlarıı. 

FAİK (Deli) - İkinci Sultan Abdülha
mid devri sonları ile meşrutiyetin ilk yıllarında 
Galata eşirrasından ve haraccı kabadayıların
dan cür'etkar bir gece hırsızıdır .. Sırtında yaz 
ve kış. daimıa bir pelerin · taşır, gece hırsızlık 
kasdı ile bir eve girdiği .zaman bu · peleri:nın 
kukuletesini başına geçirirdi, hem maske gibi 
yüzünü gizler, hem de karşısına çıkanı korku
turdu. Galatanın kumar oynatılan hemen bü
tün kahvehaij.eleri bu serseriye harac verirler
di. Birinci Cihan Harbinin ilk yıllarında kay-
boldu. . 

Servet 

FAİK (Gaıskonyalı) - Torna Çinga ve 
Vangel Çinga kardeşlerin önce Eminönü balık
pazarındaki meyhanelerine takdıkları «Gas
konyalılar» . adının kahramanları üç hane ber
duş oğlandan biri; facire ve şerire bir üvey 
ananın zulmü karşısında baba evinden kaçan 
ve 14 yaşında iken büyük şehrin haytaları 
pençesine düşen Faik'in başından akla gelecek 
bütün felaketler geçmiş, yalnız hırsızlık yap
mamışdır ve asil ruhlu bir adam olan Torna 
Çinga'nın himayesinde eşirra zulmünden, şe

naat ve zillet çirkinden kurtulmuşdur; iki yıl

lık haneberduş hayatı kendi acı ve açık itirafı 
ile zabtedilmiş müdhiş bir hikayedir; 1944 · -
1945 arasında askere gitmiş, bir daha görül
memişdir (B.: Gaskonyalılar). 

Bürhaneddin OLKER 

FAİK (Kwnaş) - İkinci Abdülhamid 
devri sonlarının namlı kumarbazlarından; ha
yatı hakkında bilgi edinilemedi. 

FAİK (Terzi) - Geçen asır ortalarında 
yaşamış, işlediği dükkan Fatihde Malta Çar-

şısında bir terzi olub nevcivanlık çağında gü
zelliği dillere destan olmuş ve devrinin büyük 
halk, şairi Erzurumlu Emrah tarafından şu 

manzume ile övülmüşdür: 

Sevdi gönül bir püseri 
Sanatı terzi güzeli 
Hüsnünün bir muhtaısan 

Şerh iderek söylemeli. 

Malta'nm Fiik'ini 

Sohbetinin la.yıkını 

Ben gibi bir işıkını 
Eylemiş aşkıyla deli 

Tutuldu dilim diline 
Gözleri memlii seline 

PerçemJnin bir teline 

Destei reyhan demeli. 

Süslüce püsküllü lesi 

Görmeden oldum sevesi 

Simü zere çok hevesi 

1$ilmem anı nişlemeli. 

Mi-iliyim mih cebine 

Durma sarıl gabgabine 
İçliğinin llıer cebine 

Dökmeli altın kümeli 

Bu işi kanun idelim 

Gönlünü m·emnun idelim 

İğneden altın idelim 

İncinmesin nazile eli 

Şehr içre süslü gezer 

Aşıkının bağnn ezer 

İğnesi hem yüksüğü zer 

Gonces-i sim işlemeli. 

Ülfet ider tize ile 

Aynalı yelpaze He 

Bir gümüş endaze ile 

Ölçelim ol ince beli. 

Dilr;;e dikiş naz iderek 

Hem nutanıp şiz iderek. 
Söyledi canım diyerek 

Yiyesim geldi o dili. 
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Yokdur işinin kötüsü 

Yüzünün ağı ütüsü 

Nazeninin misk kokusu 
Nazenin olmuş ezeli. 

Ruhleri gül penbe beden 
Nazü eda hokka dehen 

Beş mecidiye verüben 

Bir öpücük istemeli 

Sofrasına kim ki banar 

Narine elbet te yanar 

Buse -ile dil mi kanar 
A.guuşunu dişleıneli. 

Meclisine gelmez ise 

Şevka irüb gülmez ise 
Doğnıca söyl$11.ez ise 

Bak o zaman şlşlem.eli. 

Söz olmaz onun sözüne 
Kaşları şehla gözüne 
Hasılı dünya yüzüne • 

Gelmemiş aslaa bedeli. 

Maderinin nesli peri 
Li'li Bedehşan gilheri 
Gaaliba anın pederi 
Huri ve gllman dimeli. 

İsmini anın diyemem 
Çekmeye gam gırssa elem 
-Oçyüz öte düşdü kıdem 
Ebcedi harfin temeli 

Şairin son kıt'ada «ismını söyleyemem» 
demesi, halk şairlerinde çok sık rastlanan ava
mi nüktedanlıkdır, şöyle ki, Emrah, manzu
mesinin ikinci kıt'asında açıkça yazdığı «Fa
ik» adını, son kıt'ada g(ıya «üstün» anlamın
da kullandığını söylemektedir. 

Emrah'ın bu manzumesi İstanbulda sSr'
atle yayılmış ve ona nazire, hatta taklid yollu 
bir ikincisi yazılmış ve gaayet tatlı nağmeler
le bestelenınişdir: 

Sevdi gönül bir püseri 
San'atı terzi güzeli 
Kakülün kesen 1berbert · 
Sırm·ada.n etmiş her teli 
Neylemelu nişlemeli 

Bu kışı da hurda kışlamalı. 

Derdi dili şerh idemem 

Güzellin sevdim diyemem 

Koyub ağyara gidemem 

Bir gez Öpsem nazlı eU 
Ağjamaİı sızlamalı 

Bu yazı da hurda yazlamaiı. 

Bülbiil olur gelse dile 

Payine yüz göz sürlle 

Bir gfünüş endaze ile 
Ölçmeli ol nazlı beli 

Neylemeli nişlemeli 

Bu kışı da hurda kışlamalı. 

Şôhane yıkmış daJfesi 

Bin güzelin bir da.nesi 

Aşkbazlıkda var hevesi 
Yar olarak peylemeli 
Ağlamalı sızlamah 

Bu yazı da hurda yazlamalı. 

FAİK ALt BEY - (B.: Ozansoy, Faik 
Ali) 

FAİK BAYRAM - 1966 yılında lstanbul 
itfaiyesinin grup amirlerinden olup emekliliği
nin eşiğinde · sahte bir ilk okul diplomasi yü·• 
zünden intihar etmişdir; ·1936 yılında 34 ya
şında iken nefer olarak girdiği itfaiye teşki
latında hizmeti ve gayreti ile grup amirliğine 
kadar yükselmiş, son olarak Büyükada İtfai
yesinin başında bulunuyordu ve 64 yaşında idL 
İlk okul tahsili görmemişdi, memurin kanu• 
nuna göre emekli maaşı ve ikramiyesi alabil
mesi için kendisinden bir ilk okul diploması 

istenmişti; çaresiz kalan Faik Bayram da sah
te bir diploma tedarik etmiş ve itfaiye mii
dürlüğüne göndermiş, diplomasının sahte ol
duğu anlaşılmış, hakkında soruşturma açı1-

mış, otuz yıllık fedakar grup amiri de derin 
teessüre kapılarak o yılın kasım ayı sonların
da gece Büyükadadaki itfaiye binasının ef ra<l 
yatakhanesine çıkan merdivene kendisini as
mak suretiyle intihar etınişdir. Mesleğinde hak 
ettiği yere diplomasız, fakat yıllar boyu feda
karlık, gayret ve namusla yükselmiş bu maz
lum ve mağdurun adını bu kütüğe vesilei rah
met olsun diye aldık; aslı Ardeşenli idi. 

Bürhaneddin Olker 
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l:ı'AİK BEY (Eğinli) - İkinci Sultan Ab
dülhamid devrindeki özel okullardan Üskü
darda Ravzai Terakki Mektebini açmış bir ma
arifcimiz; Darüşşefakanın (B.: Darüşşefaka, 
cild 8, sayfa 4254) rıimi takvim ile 1301 (M. 
1885) senesi mezunlarındandır; Darüşşefaka
da harikulade zekası ile tanınmışdı, her sene 
sımfinın birincisi olurdu, vechen pek güzel, 
hassas, nezih bir gencdi. Mektebden çılnnca 

memuriyet hayatına atılmadı, Darüşşefakada 
muallimlikle kaldı ve iki sene sonra da, 1303 
(M. 1887) de Ravzi Terakkiyi kurdu; mektebi 
için Üsküdarı tercih edişi fukarası, gurebası 
çok oluşudur. Mektebine bir ücretli çocuk kar
şılığı on yoksul çocuk alıp parasız okuttu. Da
rüşşefakalılar da yardım ettiler, İsmail Safa 
Türkçe muallimliğini, Mehmed Emin riyaziye 
muallimliğini fahri olarak yapdılar. Fakat ya
nına mubassır diye aldığı Rüşdi Bey adında bi
ri kısa bir zaman sonra mektebin idaresini ta
mamen eline geçirmek için kendisine çok çir
kin bir tuzak hazırladığını görünce Ravzai Te
rakkiyi rizası ile Rüşdi Beye devretti. Üzün
tülerle kendisini içkiye vermişdi. Kendisine 
sadakatle bağlı Mustafa Çavuş adında bir ha
demesi ile talebelerinden Yakub adında kim
sesiz bir çocuğu alarak Adapazarına hicret ve 
orada yine Ra vzai Terakki adı ile ilk özel oku
lu açdı; yanılmıyorsak orada 1311-1312 (M. 
1895 - 1897) arasında vefat etti (B.: Ravzai 
Terakki Mektebi) 

Osman Nuri ERGİN 

FAİK BEY (Ereğlili Kürekcioğlu Ömer) 
«Geçen asrın ikinci yarısında ve asrımız ba
şında yaşamış değerli bir hattat; Karadeniz 
Ereğlisinde ve Kürekcioğullarından Kürekci 
Ali Efendinin oğludur. 1855 de İstanbulda doğ
du. Topcubaşı Bali Süleyman ağa Mektebin
de okudu, o ibtidai mektebinde yazı hocası 

Şumnulu Ömer Rüşdi Efendiden sülüs ve ne
sih yazı meşk etti, sonra hattat Bahri Efen
dinin talebesi oldu ve 1871 de bu iki hattatdan 
icazetname aldı. Devrin ünlü yazı üstadların
dan Şefik Beyin yanında da sekiz sene kadar 
çalışdı. İlk yazı hocasının vefatı üzerine Sü
leyman ağa mektebine yazı hocası oldu ve bü
tün ömrünü yazı hocalığı ile geçirdi, Cerrah
paşada D0;vudpaşa Çeşmesi Sokağındaki evin
de münzeviyane yaşadı ve 1919 da vefat ede-

rek Silivrikapusu dışında defnedildi. Bırakdığı 
yazılar oğlu Bahaeddin Bey tarafından Top
kapusu Sarayı Müzesine hediye edilmişdir. 

«Bala Gamiinin dışında kıble tarafındaki 

taş üzerine Maşaallah La Kuvvete illa billah 
yazısı, Topcubaşı Türbesinin saçağı altında 

onaltı metre uzunluğundaki Ayetel Kürsi, Ba
la Çeşmesi üstündeki « Ve minel mai külle şey'in 
hay» ayeti onun yazıiarıdır. Bala_ Tı:ıkkesinin 
celi kitabesi de onun olup Topkapusu Sarayı 
Müzesine kaldı!rılmışdır, Kubbealtı yanındaki 

duvarda asılıdır. Büyük kıt'ada bir mushafı 
şerif yazmaya başlamış, Ali İmran Suresine 
kadar yazabilmiş, bitirmeye ömrü vefa etme
mişdir,» (Mahmud Kemal İnal, Son Hattat
lar). 

FAİK BEY (Erenköylü) - İkinci Sultan 
Abdülhamid devrinde valiliklerde bulunmuş bir 
müşirin (mareşalin) oğlu, bir İstanbul Beye
fendisi, ataşemiliter iken bir aile faciası kar
şısında tecennün etmiş ve ömrünün büyük bir 
kısminı hürmetle kaydedilecek asil bir cinnet 
içinde geçirmiş bir zat; R.E. Koçu soy adını 
ve paşa babasının adını gizleyerek bu muhte
rem zatin hayatını Hergün Gazete'1inde «Fıs

tık Yağı» ve «Roman» başlıklı iki yazısında 

şöyle anlatıyor:··· 

«Bütün servetini hasta ve fakir gençlere 
selsebil eden şefkat timsali bir deliydi. İlk ta
nıdığımda yaşlı yetmişine yakındı. Her sabah 
Erenköyündeki muhteşem köşkünden çıkar, 

birinci mevki abone karneleriyle üçüncü mev
ki vagonlarda iki üç sefer Haydarpaşaya gi
dip gelir, sonra vapura biner, yine birinci mev
ki biletle ikinci mevkide köprüye geçerdi. Se
vimli ve gayetle şık bir ihtiyardı; nereye git
se hürmet telkin ederdi. Trenlerin tahtalı va
gonlariyle vapurların güvertelerinde ve tahta 
kanapeli kamaralarında, cinnet ışığı insanı 

korkutmayan gözleri, hasta benizli, öksüren, 
çelimsiz, nahif yapılı yahut üstü başı dökük, 
yalın ayak yarım pabuçlu gençler arar, ve her 
seferinde muhakkak aradıklarından birini bu
lur, harikulade bir zerafetle yaklaşıp konuşur 
ve muhatabına tasarladığı yardımı yaptıktan 
sonra· onu hayretler içinde bırakarak uzakla
şırdı. 

«Esvap alır, kundura alır, kış ise palto 
alır, cep harclığı verir, o zamanın mesela Akil 
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Muhtar ve Neşet Ömer gibi tanınmış büyük 
doktarlannı yakından tanıdığı için, muayene 
ve tedavileriyle uğraşır, yazılan ilaçları temin 
eder, şefkatini ve merhametini istismara kal
kan serseri ve haşarat güruhundan bile koru
yucu elini çekmez: 

- İnsandır efendim, çıplak gördüm, giy
dirdim, satmış, yine çıplak, kabahat bende, ca
ket ve kwıduradan daha mühim bir ihtiyacı 
varken onu sormamışım!. derdi. 

«Giydirip kuşattığı bir haneberduş oğla

na da şöylece hi.tap ettiğine şahit.oldum: 

- Oğlum .. dedi, biliyorum ki, bunları sa
tacaksın, satarsan başkasına satma, bana sat.. 
başkasına bir defa satarsın,· sırtından çıkarıp 
alır, ben almam, bana bunları belki üç dört 
defa satarsın! .. 

«Oğlanı savdıktan sonra arkasından ba
kıp gülümseyerek: 

- Ayağı -kunduraya ve sırtı cakete alı

şırsa artık eski çıplaklığına kolay kolay döne
mez! .. dedi. 

« Yelek ve caket cepleri küçücük şişeler le 
dolu idi, şişelerde kendisi tarafından istihsal 
edilmiş çam fıstığı yağı vardı; acı acı öksüren 
garipleri gördü mü, hemen bir şişe fıstık yağı 
verir: 

- Sabahleyin yataktan kalkar kalkmaz 
bu yağdan bir yudum iç.. Gece yatarken de 
bir yudum iç.. Öksürüğü derhal keser, rahat 
edersin evladım! derdi. 

« Yollarda tanıyıp orta mektepten Üni
versiteyi bitirinceye kadar tahsillerine yar
dım ettiği çocukların, g-ençlerin sayısı belki 
yüzden fazladır .. 

«Bu iyi adama niçin deli dedim? -
«Mesela, gaaye_t cidd ibir eda ile: 
- Dün gece bizde yine bir toplantı vardı! 

derdi. · 

- İmam Gazali, Şeyh Sadi, Pastör, Sü
leyman Çelebi, Edison, ulemadan, hükemadan 
belki seksen kişi toplandılar, pek revnaklı bir 
meclis oldu ... 

- Şu kağıdı hiç açmadan yuzunuze gö
zünüze sürünüz .. ;,~vvelsi gece bendenizi ziya
ret lfıtfunda bulundular, Mevlana Hazretleri 
verdi, mübarek hatlariyle bir rübaileri vardır .. 

Gündüz görünmez, ancak seher vaktında açar
sanız o· nurani yazı tecelli eder .. 

- Müsaadenizle bey oğlum.. şu rençber 
kılıklı gençle biraz konuşayım, öksürüyor, fıs
tık yağı vereyim .. 

«Müşir ... Paşazade Faik Beyefendi ne za
man vefat etti, öğrenemedim ... » 

R.E. Koçu «Roman» başlıklı yazıda da 
aile faciasını anlatıyor: 

«Erenköyünün eski köşklerinden biri, ne 
zaman önünden geçsem, tuylerimi ürpertir; bu 
büyük ve çok güzel köşkün içinde geçmiş aile 
faciasını görür gibi olurum. 

«Mareşalin iki oğlu vardı, ikisi de asker
di ve iki kardeş arasında yirmi senelik bir yaş 
farkı vardı; mareşal öldüğü zaman küçüğü on 
beş yaşında bir mektebli olarak bırakmış, otuz 
beş yaşındaki ağabey, babalık vazifelerini de 
yüklenmiş, bir melek kadar güzel bu çocuğa 
sonsuz bir şefkat ve sevgiyle bağlanmıştı. 

«Harbiye mektebini parlak bir muvaff a
kiyetle bitirmiş olan genç ve güzel zabit, İngi
lizce, Fransızca ve Almancayı ana dili gibi ko
nuştuğu için Harbiye Nezaretinde mühim bir 
vazifeye tayin edilmiş, gayet güzel bir kızla 
evlenmiş, servet, sa.adet ve şerefli meslek her
kesin gıbtasını çekerek birleşmişti. 

«Ağabey, Avrupadaki büyük elçiliklerimiz
den_ birine ataşemiliter olarak gönderilmişti. 

«İki kardeş arasında mektuplaşma, hafta
nın iş proğramı içine itina ile yerleştirilmiş 

edebi bir sohbet saati idi. 
«Bir yaz günü Harbiye Nazırı Paşadan 

izin alan küçük bey, Çanakkale istihka:mlan
nın ıslahı hakkında hazırladığı eser üzerinde 
çalışmak için mfıtad vaktından çok evvel köş
ke döndü; ve garip 1?,ir tesadüf, geldiğini ihti
yar bahçivandan başka kimse görmedi,· sessiz
ce çalışma odasına çekildi ve saatlerce çalıştı. 

«O zamanlar elektrik yok, gaz lambaları 
yakılır, güneş batmak üzereyken, aslında çam
lar arasına gömülmüş olan köşke bir loşluk 

çöktü ve genç zabit elinden kalemini bırakarak 
koltuğunda biraz dinlenmek istedi .. 

«Çalışma odası, yatak odasının yanında 

idi ve her iki odanın birer kapıları da köşkün 
cephesindeki büyük balkona açılıyordu. Genç 
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adam balkonda iki karaltı gördü, yatak oda
sından çıkmışlardı, biri kansı, öbürü de dayı
sı idi. Dayı bey elli beş yaşlarında, gaayet iri 
yapılı ve · haydut suratlı, çirkin bir adamdı. ' 
Anasının da övey kardeşiydi. Vücudunu kolla
rının ar,sına teslim etmiş olan genç kadının 
yüzünü, dudaklarını bütün behimiyyeti ile öp 
mekte idi.. 

• li'nhuş şenaatinin bu veda sahnesi ne ka 
dar sürdü bilinemez. Köşkün içinde bir silah 
sesi gürledi. Dayı bey sırım gibi şerir herif
ti, balkonun direğinden canbaz çevikliği ile sıy
rılıp indi, soluğu sokakta aldı, gelin hanim ya-

- tak odasına kaçtı. Ayaklanan köşk halkı kü
çük beyi çalışma odasında kalbinden ağır ya-
ralı buidular. · 

. «Masanın üstünde iki mektup ~ardı. Bi:ııi 

bir talakname, o zamanın adetince kan boşa
ma kağıdı, öbürü de tek bir satırdan ibaretti: 
«Dayı bey evimize girme yerecektir!..». 

«Genç zabit kaatil olamazdı, beraat etSf 
de asaleti eli kanlı yaşamasina mani idi. Pisli 
~ temizlemek için boşama kafi idi, fakat ka
nsını çılgın gibi seviyordu. 

«Avrupadan telgrafla ~ağınlan ate.şemili
ter ağabey o .zamanın vasıtası olan trenle şu 
kadar günlük yolu uykusuz geçirdi ve evladı 
yerinde sevgili güzel kal'deşini yatakta, ancak 
kapı arasından, şöyle bir görebildi. Doktor ya
rayı sarmış, mutlak sükun emrini vermişti. 

«Ah o zamanın İstanbul terbiyesi!. Bu 
emre yalnız köşk halkı değil, bütün muhit ita
at etmişti. Çocuklu komşular kışlık evlerine 
gitmişler, civardan araba geçmiyordu. Ara 
trenleri Erenköy · istasyonunda düdük öttür
müyordu; posta ve marşandiz makinistleri de 
Erenköyünden gaayet ağır ve düdüksüz geçi
yorlardı. 

«Bir gece gökyüzünü yağmur bulutları 

kapladı, ve şakır şakır, gümbür _gümbür köş
kün bahçesind~ki ceviz ağacına bir yıldırım 
düştü. Genç e.daın yatağından fırladL, yara açıl
dı, o asil ve güzel baş yast~ğa ölü olarak düş
tü .. 

«Ya ağabey?.. O da tecennün etti. Bu va
kadan sonra tam otuz yıl, bütün servetini has
ta ve fakir gençlere selsebil eden şefkat tim
sali bir deli olarak yaşadı». 

FAiK BEY (Hacı) - Geçen asırda yaşa
mış ünlü bir bestekar ve musiki üstadı; aşağı
daki hal tercemesini, İbnülemin Mahmud Ke-

. mal İnal'ın ölümü ile yarım bır~ktığı «Hoş Sa
da» isimli eserinin Avni Aktuç tarafın

dan tamamlanan kısmından a l ı y o r u z : 
«Doğum tarihi kesin olarak belli değildir, Del
lalzade İsmail Efendinin talebelerindendir; 
meşhur Neyzen Salim Beyin küçük kardeşi
dir. Aksaray Kız Sanayi Mektebi ile Haseki 
Hastahanesi müdürlüklerinde bulunniuşdur. 
1892 de Bulgurluda Libadedeki köşkünde za
türrieden vefat etti. İ:Iafız Osmanın ifadesine 
göre orta boylu, zaif bir zat imiş. Muhtelif 
makamlarda ilahi, beste ve şarkıları vardır .. ». 

· Avni Aktuç, bu hal tercemesine Müntehi
batı Tercümanı Hakikat'dan «Berki» imzası 

ile çıkmış şu yazıya eklemişdir ki· Berki imzası 
için «-Muallim Naci olacak» diyor: 

«. . . Hacı Faik Beyefendi hazretlerinin 
musikide olan mehareti kamilesi vecd averi 

-erbabı safa olan beş altı yüz parça mükemmel 
_ eserleriyle sabittir. Bu defa bir mükemmel Kar 
daha vücude getirdiğini işittim. Musikiye in
tisabı olanlar Hacı Faik Beyin bu Karda gös
termiş olduğu mehareti teslim ediyorlar, güf
tesi de kendisinindir: 

Etdim bu Dügah Karı ehibbaya hediyye 
Kim dinler ise Faiki yad eylemeli • 
Erbabı terennüm okuyub dairnül evkaa.t 
Ruhi selefi a.şk ile şad eylemeli...». 

FAİK BEY (Hendek Kahvecisi) - İkinci 
Sultan Abdülhamid devrinin namlı Galata ka
badayılarından; e.slı Aksaraylı idi, fakat ço
cuk denilecek yaşda Galataya düşmüş, başın
dan hayli maceralar geçmiş, o muhitin tabiri 
ile «gaco, şorulu, şıkırdım dalgası, dalaveresi» 
içiİıcle batmış,· çıkmış, türlü kaza bela ıatlatdık-• . 

dan sonra Galatada meşhur Hendek Tulumba-
cı Kahvehanesini . almış ve yıllarca meharetle 
işletmiş idi; geceleri de üç çırağı ile orada ya
tardı. Müşterilerine istisnasız fevkalade itibar 
ederdi. O alemlerin icabı yanında şorulusu ile 
gelenlere aldırış etmezdi; bir hoş tarafı da var 
idi ki mezellet çirkine düşmek üzere olan dil
berin gariblerini para yardımı ile kurtarmaya 
çalışır, bu yüzden Galata eşirrası tarafından 

de. hiç sevilmezdi. 



FAİK BEY (İdmancı) 

Faik Beyin ne zaman öldüğünü bilemiyo
rum, 

Vasıf HİÇ 

FAİK BEY (İdınancıla;r Şeyhi) - «Jim
nastikci» lakabı ile de anılllll§dır; memleketi
mizin ilk spor, beden terbiyesi muallimlerin-• 
den; zamanının gencleri arasında sporu sev
di~ip yayanlardan; 1859 da İstanbulda doğ-.
muşdur, Düyı1ni Umumiye İdaresi muhasebe
cilerinden Mesud Beyin oğludur; Galata.sarayı 
Sultanisinde okumuş, 1879 da diploma alır at
maz ayni mektebin jimnastik muallimliğine ta
yin edilmiş, 1924 yılına kadar 45 yıl bu vazi
fede bulunmuş, emekliye ayrıldıkdan sonra da' 
24 yıl Galatasarayı Lisesinin fahri muallimi 
unvanını taşımış ve 1948 de 90 yaşında ve
fat etmişdir. Hayatının son yıllarında gözleri 
görmez Ölmuşdu. 

Avrupada spor eğitimini tedkik için Vi
yanaya, .Berline ve Parise gitmişdi; · meşruti
yetden · önce basılmış «Jimnastik yahut Riya
zeti Bedeniye» ve · ~<Jimnastik Mecmuai Eşka:
li» adında iki eseri vardır ki b,izde beden eği
timi üzerine yayınlanmış ilk eserlerdir. Yine 
bu Faik Bey Beyoğlunda bir jimnastik salm1u 
açmışdı ki okullar dışında halk tabakasından 
gençler için kurulmuş ilk spor müessesesidir. 
Gençleri spora teşvik yolunda 1894 de Paris
de hususi madalyalar yaptırmış ve onları la
yık gördüğü genclere dağıtmış idi. İsveç usulü 
beden terbiyesi yerine o zaman pek reva_cda 
olan Alman usulü aletli sporu gösterenlerden
di, bilhassa iyi bir halterci idi; iri· ve sağlam 
yapılı, gaayetle kuvvetU idi. 

Meşrutiyetden hayli önce, İstanbula Dou
bier adında bir fransız halterc.i gelmiş, Kon
kordiya Tiyatrosu sahnesinde numaralar gös• 
termiş, pehlivanlıkda sırtını yere getirene l.00 
altın vereceğini · söyliyerek meydan okumuş, 
fakat güreş tutuşması için rakibinin · önce 
güllelerini kaldırmasını şart koşmuşdu. Pehli-. 
vanlarımız usül bilmediğinden fransızın gülle
lerini kaldıramamışlar ve bilhassa şımarık 

rum palikaryaları tarafından her gece alaya 
alınır olmuşlar idi. Bir gece fransızın karşısı
na Faik Bey çıkdı ve yekden en ağır gülleleri
ni kavr;ayıp çocuk oyuncağı gibi oynamaya 
başlayınca Doublier o gece Konkordiya'dan 
ertesi gün de !stanbul'dan kaçmışdİ. · 

Sermed Muhtar ALUS 

İSTANBUL. 

FAİK BEY (Mabeyinci) - İkinci Sultan 
Abdülhamid devrinin seçkin saray adamların
dan · ve devrin hafiyelik ve jurnalcılık ile kir
lenmemiş simalarından; konağı ve yalısı bir 
sanat ve edebiyat mahfili olmuş bir zat; çağ
daş musikimizin pek değerli iki sanatkarının, 
Tanburl Fayize ve· Kemençeci Fahire hanımla
rın babası (B.: Fayize Hanım; Fersan Fahi
re); 1870 de İs~nbulda doğdu, Bolulu Lutfi 
Ağa ile saraydan yetişmiş ve o devrin kibar 
muhitinde aşırı güzelliği ile tanınmış bir Çer
kes kızı olan Hüsnü Melek Hanımın oğludur; 
Galatasarayı Sultanisinde okudu, mezun ol
duktan sonra Hariciye Nezaretine intisab etti, 
ve pek sonra da saraya alındı; 1909 da Sultan 
Abdülhamidin tahtdan indirildiği tarihe ka
dar sarayda kaldı, bir müddet Mısırda, dokuz 
yıl kadar da İsviçre ile A vrupanın diğer mem
leketlerinde bulundu, Cumhuriyetin ilk yılla

rında İstanbula dönerek Nişantaşındaki kona
ğına yerleşdi ve 1937 de orada altmış altı • yaş
larında vefat etti; Feriköy kabristanına defne
dildi. 

Uzun boylu, siyah _saçlı ve gözfü pek ya
kışıklı, gaayetle nazik bir zat idi. Tütün ve 
kahve tiryakisi idi; saraydaki kasvetli haya
tının sevkettiği ihtiyac olarak içkiye düşkün
dü. Yalısı Bebekde idi, Sultan Abdülhamid kı-

Mabeyinci F'ıi,ik Bey 

(Resini: Sabiha Bozcalı)·. 



zı Ayşe Sulta.ru evlendirirken, · güzelliğini duy
duğu bu yalıyı satın almış, kızına hediye et
mişdi; konağı Nişan taşında idi; bir müddet de 
Göztepede, Erenköy Kız Lisesi iken yanan ve 
saray denmeye la.yık Rıdvan Paşa köşktinü 

satın alarak orada oturmuşdu. 
İki kızının Türkce hocası olmuş Ahmed 

Ra.simin anlattığı şirin bir fıkradır: 
«Faik Beyın yalısında haftada üç gün ço

cuklarla uğraşıyordum. Kış geldi, l:>en bila. 
se~ yine derse devam ediyordum. Bir gün 
kızlarından biri dedi ki: 

......: Beybabam sizi görmek istiyor .. 
«Dersden sonra gittim. Beni ~örür gör-

mez: .. 
.---'· Sizin Menakibi İslam namında bir ki

tabınız . var mı?.. diye sordu; 
· -Var! 

«Biraz düşündükden sonra decJi ki: 
- Masanın üzerinde gördüm de.,. 
-- Hangi masanın? 
- Efendimizin masasının . üstünde.. kim-

bilir, biri . ı:ı:ıi jurnal etti, fakat J.corkma, ben 
bugiin anlarım, gelecek dersde size söylerim .. 

· . «Alın bir merak! .. Menakibi İslam'm ne
resi jurnal edilecek?.. Ama erbabı bilir!.. 

«Erle.si günüydü, hava yağışlı, soğuk, son . 
derecede çipildi. Matbaaya biri geldi, beni sor
du, gösterdiler. Kemali nezaketle eğildi, kula
ğıma dedi ki: 

- Sizi Mabeyinci Faik 
istiyor .. 

- Nerede? 
- Ma.beyni hümayunda, 

kendi dairesinde .. 
- Baş üstüne, hemen gi

derim .. 
«Bir araba, Yıldızın alt 

kapusuna vardım. Faik Beyin . 
dairesini gösterdiler. Bir oda ki · 
neuzübillah!.. küçük, basık, loş, 
sobası sönük, camlan kırı.k, or
talığı pis, birdenbire şaşala

dım. Kurenadan bir zatin s~
raydaki odası böyle mi olur? .. 
İnanmadım. Yandaki odadan 
çıkan bir ağaya sordum, bura
sıdır dedikden sonra: 

-· 
ıı! 

FAİK BEY (Manastıriı) 

«Oooh ! .. ağa odası, ne sıcak, ne temiz bir 
yer!.. henüz ısınır gibi oldum, olmadım: 

- Bey geldi.. buyrun dediler ... dediler. 
«Faik Bey ile elinde kırmızı bir muhafaza 

diğer biri ayakda duruyorlardL O bilmediğim 
zat mahfazayı öpdü, başına götürdü, Faik Be
ye verdi, o da öpdü,, başına . götürdü, bana 
verdi; ben de öpdüm, başıma götürdüm. Faik 
Bey dedi ki: 

- Velinimet efendimiz size Mena.kibi İs-
lam kitabınızdan dolayı İkinci Mecidiye Nışa~ 
nı ihsan ettiler, bir teşekkürname yazın da 
takdim edeyim ... 

«Yağmur yağıyor. Param yok, gelirken 
arabaya · vermişim. Yıldız Yokuşunu koltu
ğumda nişan mahfazası ile ıslana ıslana iner
ken: 

- İkinci Mecidi Nişanı vereceğine iki 
mecidiye vereydi de arabaya bineydim! .. di
yordum ... » (A. Rasi?I, Muharrir Buya). 

FAİK BEY (Manastırlı Salih) - «Geçen 
asrın tanınmış şair ve ediblerinden; 1825 de 
Ma:p.astırda doğdu, Haseki Hacı Ahmed Ağa
nın oğludur; . husu,si tahsil gördü, kalem ka
tibliği ile memuriyet hayatına girdi, mutasar
rıflığa ka~ar yükseldi; Samsun mutasarrıfl,ı
ğından emekliye ayrılıp !stahbulda yerleşdi, 

1899 da. İstanbulda öldü, · Rumelihisarı Mezar
lığına defnedildi. Türkçe Aruz adlı bir risalesi 

- Biraz bizim odada: otu_. 
nın, şimdi gelecekdir.. · 

Acıbademde Faik.bey Mescidi 
(Resim: S. Büyükerbiİ) 
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vardır; farsca ve Türkçe rübailerini de «Pey
ma.ne» isimli kitabında toplamışdır. Müretteb 
divanı ve Binbir Hadis Şerhi isimli eseri basıl
mamışdır. Divanında hece vezni ile başarılı 

denemeler vardır» (1. A. Gövsa, Türk Meş'
hurları), 

FAiK BEY (Miralay) --- İkinci Sultan 
Abdilihaın.idin yaverlerinden; Ahmed Risiiıı 
«Muharrir Buya .. » adındaki eserinde «Kaş, 

kirpik, sakal, bıyık» ser levhalı makalesinde bu 
zat hakkında şu satırları yazıyor: 

«Zarif, hoşgu, hovarda ın.izac bir zat idi. 
Bir gün yenilmiş, içilmiş, tam sofradan kalkı
lacağı zaman yanında oturanlardan biri mer
humun uzunca sakalını tutunca el bezi gibi ağ
zını silmiş. Faik Bey: 

- Ne yapdın be! .. demiş, senin ağzını sil
diğin bu sakal benim sebebi saadetim, ben bu
nun sayesinde miralay oldum, daha livA ola
cağım, ferik ola~ağım!...>>. 

Hayatı hakkında başka _bilgi edinilemedi. 

E'AİKBEV MESCİDİ - Acıbadem ile Ko
şuyolu arasında kendi adını taşıya~ sokakda 
fevkani ahşab bir mesciddir; Tahsin Öz ·«İs
tanbul Camileri» isimli eserinde şunları yazı
yor: «l{adıköyünde Mecidiye Mahallesinde ( ?) 

banisi Belediye müf ettişliklerinden Faik Bey 
olup !-kinci Sultan Abdülhamid devrinde yap
tırılmışdır, fevkaani olan işbu mescidin duvar
ları kagir, çatısı ve minaresi ahşabdir. (1965) ». 

------- ----• --•- ·"-----

Acıbiidemde Faik~ey Mescidi 
(Plan: Hı Eraktan) 

1969 Eylülünde ziyaretimizde şu notları 
tesbit ettik: 

Mescidin önünden adını tesbit edemediği
miz bir derecik geçer, sokakdan mescide be
ton bir köprücük ile geçilerek girilir. Zemin 
katı kagir, ikinci kat, asıl mescid ahşab olup, 
mihrabın bulunduğu kısım, köprücük üzerin
de cumba gibi bi,r çıkınb teşkil eder, mihrab 
da bu parça -üzerinde ayrıca dışarı taşkındır. 
Zemin katı eskiden sibyan mektebi imiş,,. ha
len imam ve müezzin meşru.tası · oda ola-rak 
kullanılıyor idi. Mescide dar. bir taşlıkdan ah
şa b merdiven ile çıkılır. Üst katda merdiven 
başında sağda bir ahşab bölme vardır ki mes
cidin ahşab minaresi buradan yükselir imiş, zi
yaret tarihimizde mınare mevcud değildi, 

ezan, mescidin yanında kurumuş bir meşe ağa
cının gövdesi üzerine yerleştirilmiş bir· tahta 
balkondan okllninakta, bu balkona da. uydu~
ma dayanmış bir- tahta merdivenle çıkılmak
ta idi, balkon üzerine radyo antenlerini andı
rır tahtadan bir ·kasnak konmuş, bu kasnağın 
dört yanina üçerden 12- ampul konularak şere
f e kandilliği vazifesi görmekte idi; iptidai aina 
şirin bir görüşü vardı. Sol tarafda• bir -odacık-

Faikbey Mescidinde ağaçdan minare 
(Resim: Ömer Tel) 
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dan yine ahşab kısa .bir merdiven ile kadınlar 
mahfiline çıkılır. Asıl ibadet salını müstatil 
planlıdır. İmamlığında Erzincanlı Abdullah 
Sertbaş ve müezzinliğinde de Çankırılı Osman 
Özdemir Efendiler bulunmakta idi, ikisi de çok 
gene adamlardı. 

Bibi.: Halid Eraktan, Not; R.E. Koçu ve Ömer 

Tel, Not. 

FAİKBEY MESCİDİ SOKAÖI - Acıba
dem ile Koşuyolu Caddesi arasında gaayet 
uzun, müteaddid kavisli bir sokakdır; Acıba
dem Caddesi tarafından gelindiğine göre, or
tasına yakın bir yerde bir · çeşme başında ve 
dere kenarında hemen geldiği istikametde geri 
döner ve birkaç kavis daha çizerek Koşuyolu 
Caddesine kavuşur. 

· Acıbadem Caddesinden çeşme başına ka
dar, ilk parçasında iki araba geçecek geni~
likde olup seyrekce beton yapı köşkler arasın
dan geçer, bir k~ da eski ahşab ev, gecekon
dumsu yapılar vardır. Çeşme başııide. ve adı
nı tesbit edemediğimiz dere kenarında bir 
köprücük yanında geriye döner; bu ikinci par
çası bir araba ancak geçebilecek g~nişlikde 

ve kaba.taş döşelidir. Dere de yolun sağ ke
narını ~kib ederek uzanır. Sokağın bu kısmı 
üzerinde sağ kolda sokağa adını veren ahşab 
Faikbey Mescidi bulunmaktadır, sokakdan 
mescide dere üzerinden bir köprücük ile geçi
lip girilir. 

Mescidden geçildikten . sonra sokağa ta
mamen bir köy yolu manzarası hakim olur, iki 
kenarında yığma taş duvarlar, çit duvarlar, 
böğürtlen çalrlan vardır, gaayet sessiz ve ten
hadır, boydan boya geçdiğimizde tek insana 
ra:stla.madık (Eylül 1969). 

Bibl.: R.E. Koçu ve Ömer Tel, Not. 

FAİKBEY SOKAÖI Kadıköyiinde 
Kurba.ğalıdere semti yollarından; Kurbağalı
dere Caddesi ile N azifbey Sokağı arasında 

uzanır (1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta/ 
29, Kurbağalıdere). İki araba geçecek geniş
likde, paket taşı döşelidir. İkişer üçer katlı ah
şab ve kagir evlerle beton yapı dörder katlı 
beton apartımanlar arasından geçer; 1 bakkal 
ve 1 elektrikci dükkanı vardır; kapu numara
ları 1-17 ve 2-18 dir (Kasım 1968). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FAİK EFENDİ (Kilerli) - İkinci Sultan 
· Mahmud zamanında. Enderunu Hümayunda 
bulunmuş ve şairlikle tanınmış bir zat; hayatı 
hakkında. başka bilgi edinilemedi; şiir diline 
örnek olarak aşağıdaki parçalan Tayyarzade 
Ata Beyin Enderun Tarihinden alıyoruz: 

Hattı zulhur eylemeden arz ider lehin 
Gôyaki ziri kahveye gülbeşeker verir .. 
Görmek ne müınkin ol şebi ağyar Falkaa 
Halvetsariyi aşıka tenha gelür gider 

* 
Sensiz göremem hatırı viranemi ey gam 

Gökden mi yağarsın bana yerden mi çıkarsın 

* 
Senin cem'i.yetin. var ise yevmi cum'ada va.iz 
Bizim meyhanede hergün ayakdivanımız vardır 

• 
Zevld meyhaneyi sen eylemezsin zahid 

Sarfı güncinei idrak olacak yerlerdir. 

• 
Bir Şarkıdan 

Girsem seninle bir gez firişa 

Bak sen o demde bende te1aşa 

Sen_ şiihi Faik tac etdi başa 

Pek 'çok dilara kıldım temaşa 
Dünyada halen yok senden ali 

Dalın seni ben halka sorarken 
Her şeb hayalin düşde sararken 
Ben yerde buldum gökde ararken 
Pek çok dilara kıldım temaşa 
Dünyada halen yok senden ili 

. ':. j 
_..._ .. i 

FAİK PAŞA-Onyedinci asır mirimiranla
rından; Rumeli fatihlerinden meşhur Gazi 
Turhan Bey neslindendi, ecdadı vakıflarının 

mütevellisi olup senede büyük bir geliri oldu
ğu halde haris ve tamahkar bir adam olarak 
tanınmışdı, ekseriya vergi bakiyelerini tahsili
ne memur edilir, ve gittiği yerlerde halkın fer
yadına kulaklarını tıkar, parayı amansızca 

toplar, hatta bu yolda mahkeme karan, ke.dı 

fetvası olmadan adam We öldürtürdü. Sul
tan lbrahim devrinin · ilk yıllarında, 1053 (M. 
1643) de Faik Beye karşı teveccühü olan sad
razam Kemankeş Kara Mustafa Paşa onu mi
rimiranlık (paşaik) ile Rumeli Beylerbeyisi 
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tayin etti; fakat yeni vali valilik merkezi Sof
yada ancak altı ay kalabildi; gider gitmez hal
ka göz dağı vermek, keyfi emri ile bir kaç ki
şiyi astırdı ve idamların infazından sonra Sof
ya Kadısı Sin cari Mehmed Efendiden tazyik 
ile idam hükmü almak istedi, kadı efendi Sof
yadan kaçarak ılgarla İstanbula geldi, duru
mu anlatarak şika.yetde bulundu. Se.dırazamın_ 
himayesine rağmen, . Kara Mustafaya -karşı 
cebhe almış ve padişah üzerinde nüfuz sahibi 
Silahdar Yusuf Paşa ile Cinci Hoca. Hüseyin 
Efendinin ısra.n ile Faik Paşa azledilerek İS
te.nbula getirildi ve bir. gün Yalı Köşkünde 

bizzat sorguya çekildi. Faik Paşa kadının ağır 
ittihamları karşısında: 

- Padişahım, beni benden önce Sofyada 
vali olan Dilaver Paşaya sor; ha.len açıkda ve 
İstanbuldadır ve bir doğru sözlü adamdır, o ne 
der ise razıyım!.. dedi. 

Dilaver Paşanın bir mansıb almak için, 
sadırazamın tuttuğu bir adamın lehinde şa

hidlik yapacağını sanıyordu. Halbuki Dilaver 
Paşa Silahdar Paşa ile Cinci Hocaya hoş gö
rünmeyi tercih etti, Alay Köşküne getirildi
ğinde: 

- Kadı Efendi şeriata ve adalete riayet 
eden bir zattır, cümle halk kendisinden mem
nundur, ama Faik Paşa Sofyaya varınca ka
dıya cefa ve halka zulmettiğini duydum!.. de
di. 

Padişah Şeyhülislam Yahya Efendiyi da
vet etti; Yahya Efendi: 

- Bu Faik Paşanın idamı vacib oialı otuz 
yıldır!.. deyince Sultan İbralı:imin Bostancıba
şıya işareti üzerine yaşı yetmişi bulmuş ak sa
kallı Faik Paşayı padişahın gözü önünde . boğ
dular. 

:FAİK PAŞA - Değerli kumandanlarmiız
dan ve Birinci Cihan Harbi şehidlerinden; 

1876 da doğdu, 1899 da Harbiye Mektebinden 
kurmay yüzbaşı olarak çıkdı, Sisam Adasında 
askeri bir vazife gördü, 1909 da kaymakam 
(yarbay) olarak Debre'de bulundu, 1911 de 
Üsküdar mutasarrıflığı yapdı, 1. Kolordu kur
mayı olarak Balkan Harbine iştirak etti, mi
ralay (albay) ve 1. İşkodra Fırkası Kuman
danı; 1913 de İstanbul Meı:-kez Kumandam ol
du, 1914 de miriliva (paşa, general) olarak 
kolordu kumandanlığı ile Kafkas ceb-hesine 
gönderildi, -1916 d;a ·bir hücumda kolordusı,ınl.Ul 

başında vurularak şehid oldu. Hayatı hakkın
da, bir şehidin şanına layık tafsilat elde edile
medi: · · '.~~~! 

Bibl.: İ. A. Gövsa, Türk Meşhurları. 

FAİK PAŞA (Süleyına,n) - «İkinci Sul
tan Abdülhamid zamanının tanınmış temiz si
malarmdan bir amiral; 1854 de tstanbulda doğ
du; çocukluğu Girid evkaf müdürü olan baba
sı ile Giridde geçdi ve ilk tahsilini ora.da gör
dü; Heybeliade. Bahriye Mektebini bitirdi; 1864 
de henüz 19 yaşında bir teğmen iken Bursa 
adında küçücük bir kervetin süvari olarak 
Ümidburnu yolu ile fstanbuldan Basraya gi
dip geldi, bu başarılı seyahati üzerine yüzba
şı oldu. Muhtelif tarihlerde süvarisi bulundu
ğu gemilerle İngiltere, Fransa, İspanya ve Tu
nusa seferler yapdı, 1876 Türk - Rus Harbin
de yararlıkları görüldü; Amiral Höbart Paşa
nın yanında Bahriye Erkanı · Harbiyesi ikinci 
reisliğini yapdı ve ·1885 de · bu dairenin reisi 
oldu; fakat hür fikirli olarak İkinci Sultan 
Abdülha'mide jurnal edildi; Fizana süriilmek 
üzere iken Kıbrıea kaçdı; 1908 . de meşrutiyetin 
ilanı, üz~rine tstanbula döndü ve 1909 da ve
fat etti» (İ. A. Gövsa, Türk· Meşhurları): 

-"FAiKPAŞA CAMİİ.,....... (B.: Acıbadem C'"
mii,• cild 1, sayfa 192). 

I:!'AİKPAŞA YOKUŞU - Beyoğlu kazası: 

· merkez nahiyesinin Kuloğlu ve Firuzağa ma
halleleri arasında sınır yoldur; Bostanbe.şı 

Caddesi ile Turnacıbaşı arasında uzanır, kü
r,ük bir kısmı Firuzağa, büyük bir parçası da 
Kuloğlu mahalleleri içinden - geçer; · Kuloğlu 
Mahallesinde merdivenli · Acıçeşme Yokuş~, 

Osmanhoca Çıkmazı ve yine o iki mahalle sı
nırında Hacıoğlu Sokağı ile kavuşakları var
dır·. (1934 Belediye Şehir Rehberi,. pafta 14/ 
164 ve 165) . Bostan-başı Caddesi tarafından 
gelindiğine göre, iki araba geçecek genişlik

de paket taşı döşeli ve iki yanı yaya kaldirun
lı az meyilli bir yokuşdur, iki tarafa kavisler 
çizer ve ikişer katlı kagir evler, beşer altışar 
katlı apartımanlar arasından geçer; 1 yorgan
cı, 2 koltukcu, 2 ·manav, 1 berber, 1 kasab,_ -1 
kömürcü dükkanı ile 1 garaj ve 1 · esvab · te
mizleyici evi vardır (nisan 1968). 

Hakkı GÖKTÖRK 
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F AtK REŞAD BEY - Edebiyat tarihimiz
üzerine eserleri ile· tanınmış muharrir, edebi
yat muallimi, Osmanlı Tarih Encümeninin mu
habir azalarından; - 1851 de İstanbulda Kaba
sakalda Divanı hümayun haceganından Seyyid 
İhya Efendinin konağında doğdu; babası bu 
konağa iç güveyi olarak girmiş alay eminle
rinden İzmirli Hacı Tahir Efendi, anası da İh
ya Efendinin kızı Şerife Saliha. Hanımdır. Sul
tanahmed sibyan mektebinde, Bezmialem Va
lide Rüşdiyesinde ·okudu; faka1; rüşdiyeyi bi-

. tirmeden henüz 9-10 yaşlarında idi ki Seras
-kerlik Dairesine katib yamağı _ olarak girdi, 
1863 de 12-13 yaşında iken dedesi İhya Efen

. dinin recası ile önce Diva.nı · hüma.yun kalemi-
ne, sonra da yine Babialide Hariciye Mektub
: culuğu kalemine alındı. Gündüzleri kalemde 
vakit buldukca kalemin seçkin -simalarından 
Cem'i Efendi adında bir zatden fe.rsca; gecele
ri de Ayasofya· Medresesi talebelerinden olup 
İhya Efendinin konağında bannan Ali Efendi 
adında bir geneden de arabca öğrenmeye baş
ladı. 13-14 yaşlarında iken, akran ve emsaline 
uyarak, kendi tabiri ile «şiir namına yaveler» 
yazmaya, ve onları, kalemde şairliği ile de ta
nınmış Cem'i Efendiye. tashih ettirmeye baş
ladı. Kalemde birinci sınıf katibliğe yükseldiği, 
halde, dedesi öldükden sonra, 17 yaşında iken 
de evlendirildiği, maaşlar da muntazam çık

~dığı için geçim sıkıntısı çekmeye başladı. 
Biraz huzura kavuşacağını umarak, o sırada 
Trablusgarb valiliğine tayin edilen, kendisini 
mektubcu yapacağını vaad. eden· Erzincanlı Ha
cı İzzet Paşanın yanında Trablusgarba gitti, 
fakat paşa vaadini yerine getiremedi, İstanbu
la dönmeye mecbur olan Faik Reşad Bey Ka
le.r.1deki yerini de kaybetmiş oldu. _ O sıra,da 

Ahmed Midhat Efendi Matbaai -Amire (Dev
let 1~atbaası) ve Takvimi Ve_kaayii müdürü 
idi, ayrıca Tercemanı Hakikat gazetesini çı~ 

karıyordu, ziyaretine .gelen iyi tanıdığı Faik 
Reşad Beye: 

- İsabet olmuş, ben de takvim için ( dev
letin resmi gazetesi Takvimi Vekaayi) bir baş
muharrir arayıp duruyordum ... dedi, ve Faik 
Reşad Bey, o- zaman için önemli para sayılan 
15 lira maaş ile Takvimi Vekayii başmuharri
ri -oldu; kendisi anlatıyor: 

« 1296 martında ( 1880) Takvimi Vekaayii 
-·t::ıenirn riyaseti ta,hririyem altında neşrolunma-

ya başladı. Aradan bir sene -geçdikden sonra 
Midhat Efendi beni ve sair muharrir ve mü
tercimleri Tercemünı Hakikat ile Osmanlı adın
daki fransızca gazete için kendi matbaasın

da alıkoyarak Takvime göndermemeye başla
dı, Takvim çıkamadı, nihayet büsbütün inti
şardan kaldı. Bu sıralarda Alipaşazade Ali Fu
ad Bey maarif nazırı olmuşdu, hariciye kale
minde iken maiyetinde çalışmışdım, nazırlığı

nı tebrike gittiğimde beni Diyarbekir maarif 
müdürlüğüne tayin etdi..» . 

Diyarbekirden sonra Van maarif müdUrü, 
sonra Yanya maarif müdürü oldu; Yanyada 
vali Ahmed Eyyub Paşa ile geçinemedi, azle
dildi, 1888 de İstanbula döndü, gazetelerde 

· muharrirlik, hususi mekteblerde muallimlik 
yapdı, 1908 de meşrutiyetin ilanı üzerine Mat
buatı Dahiliye (iç basın) müdür muavini, az 
sonra Takvimi Vekayii miidürü oldu, bu mü
dürlük lağvedilince açıkda kaldı, emekliye ay
rıldı. 1911 de yeni açılan Kadastro Mektebine 
edebiyat muallimi, 1912 de İstanbul Darülfü
nunu Osmanlı Edeblyat Tarihi muallimi oldu, 
fakat Darülfünun kürsüsü için kifayetsiz gö
rülerek İstanbul Kız Sultanisi edebiyat mual
limliğine nakledildi, . hastalandı, kız sultani
sinden iştifa ederek Kadastro Mektebindeki 

Faik Reşad Bey 

(Resim: Sabiha Bozcalı) 
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vazifesi ile yetindi. 1914 de tebdili hava için 
götürüldüğü oğlunun Göztepedeki evinde ve
fat ederek Sahrayicedid Mezarlığına defnedil
di. 

Zamanının başda Şinasi, Namık Kemal, 
Ebüzziya Tevfik, Recaizade Ekrem, Ahmed 
Midhat gelmek üzere en seçkin kalem sahible
rini yakından tanımış, ve bir Türk Matbuat 
(Basın)· Tarihi yazmaya başlamışdı; ömrii bo
yunca büyük himmetle toplanmış kitab, nadi
de el yazması mecmualar, divanlar, gazete ve 
dergi koleksiyonları, meşhur kişilerin· fotog
raflarındaıi mürekkeb zengin bir kütübhaneye 
ve kendisinin kütübhane kütübhane dolaşarak 
yıllar boyu emekle derlenmiş kıymetli notla
ra sa.hibeli, 1912 İshakpaşa Yangınında evi ile 
birlikde yandı, Türk Matbuat Tarihinin müs
veddeleri de kütübhanesi ile birlikde bir anda 
yok oldu; bu ağır darbe üzerinedir ki hastalan
dı, iki sene sonra derin bir karamsarlık için
de öldü. 

Aşağıdaki satırları Osmanlı Tarih Encü
meni Mecmuasında ölümü münasebeti ile ya
zılan bir makaaleden alıyoruz: 

«Ölümünden· yıllarca _ evvel alınıp şimdi 
mecmuaya koyduğumuz fotografına bakılınca 
yüzünde görülen tatlılık, tavır ve hareketle
rinde daha tesirli idi. Gaayet halim, selim, mü
tevekkil, kanaatkar, derviş yaradılışlıydı, mu
hitine iyilikden başka şey yapmamış, hiç kalb 
kırmamışdı; Mevlevi tarikati . muhiblerinden 
idi». 

Kitab olarak basılmış eserleri şunlardır: 

«Güldeste» (Şiirlerinin bir- kısmı); «Güncinei 
Letai.f» (Mizah ve nüktedanlık üzerine fıkra
lar); «Kemal bey ile muhaberemiz» (Namık 
Kemal ile olan münasebetleri üzerine); «Os
manlı Lugatı» (Ali Nazıma Beyle müşterek); 
«Muhtasar ve Musavver Tarihi Osm:ani», «Ha
z.inei Müntehebah, «Külliyatı Letaif », «Ser
güzeşti Aristonois» (Terceme roman); «Ser
güzeşti Hulusi (Telif roman) ; «Eslaf » (2. kü
çük cild ve zeyli ile Türk meşhurlarının hal 
tercemeleri) ; «Tarihi Edebiyatı Osmaniye»; ve 
pek çok· makaale. 

F AiK SABRİ BEY (B.: Duran, Faik 
Sabri; cild 9, sayfa 4765). 

FAISENSAC (Doc de) - (Fezansak.) 
Bin senelik bir aileye mensub bir fransız asıl-. 
zadesi; 1957 de Fransanın Marsan şehri bele
diye başkanı iken İstanbula geldi; aynı zaman
da Fransanın meşhur Armagnac. (Armanyak) 
konyağının sahibi olan bu zat İstanbul için 
şunları söylemişdir: 

«İstanbul... İstanbul. Bu güzel emsalsiz 
şehir hakkında insan hayranlığını ifade için 
kelime bulamıyor. Hayranım. Abidelerinin ih
tişamı, Boğaziçi, Haliç. Bunle.ı:ın hepsi insana 
güzel bir rüya gibi geliyor. Sonra halk ... Ne 
temiz, ne nazik insanlar. Burada meşhur Türk · 
misaffrperverliğinin bütün hususiyetlerine şa.
hid oldum. Herkesten, tanıdığım dostlarımdan 
hudutsuz nezaket gördüm. Memleketinize her 
fırsat buldukça geleceğim; şarablarınız güzel, 
ama yemekleriniz dünyanın en nefis yemekle
ridir. Kıbrıs için ne düşündüğümü · sordunuz 
açıkça söylüyorum, bu ada eski sahibleri Türk
lere verilmelidir» (Nazım Ulu~oy, Cumhuriyet 
Gazetesi). 

FAİZ - (B.: Fayiz) 

F Atz - (B. :· Abdullah Efendi, Saraçza
. de; cild 1, s~yfa 43). 

FAİZ - (B.: Mehmed Efendi, Yfrm.isekiz 
Çelebi) 

F Atz - Onı:ıekizinci yüzyıl şairlerinden; 

asıl adı Halil'dir, · doğma .büyüme semtine nis
betle «Yedikuleli Faiz», soy adına göre de «Ca
bizade_» diye anılırdı; matematik ve astronomi 
ile meşgul olmuşdu; Salim Tezkiresinde «as
rın şuerasından, vaktin zürefasından bir iner
di suhansöz» deniliyor; şu kıt'asını o tezkire
den alıyoruz: 

· Oldu dil farlı hücfuni gamla berbidü harab 

Hanei ınir'atı St.'yli jeng viran eyledi 

Sırn aşkı ya.ıi pü.şide kıyas eyler gönül 

Zan ider fanO.s şem'i bemıi pinhan eyiedi. 

FAİZ (Heraıtlı) - Onsekizinci yüzyıl şa
irlerinden; İranlıydı, Herat kasabasında . doğ
muş, tahsilini de orada yapmışdı;- asrın baş

larında İstanbula gelerek sadırazam. Şehid· Ali 
Paşaya sunduğu bir kaside üzerine Divanı Hü'." 
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mayun katibleri arasına alınmışdı; şu beytini 
Salim Tezkiresinden alıyoruz: 

Derdime ilac olmaz sürahi vü sag-ar 
Meğer ide le'bi meygüni. yar def'i humar 

FAİZCİ SOKAĞI - Fatih'in Karagüm
rük Nahiyesinin Dervişali Mahallesi sokakla
rından; Salmatomruk Caddesi ile Alişah So
kağı arasında ııza,nır; Tetkik, Arı, Sena ve Ke
f evi Sokakları ile dört yol ağızları yaparak ke
sişir (1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta 7 / 
108) . Salma tomruk Caddesi tarafından gelin
diğine göre iki araba geçecek genişlikde ka
ba~aş döşeli iken bakımsızlıktan bozulmuş, 
toprak yol haline gelmiş olarak başlar, az son
ra yokuş iner ve böylece Alişah Sok.ağına bağ
lanır; iki katdan beş kata kadar beton yapı 
evler arasından geçer: Kapu numaraları 1-51 
ve 2-62 dir (ocak 1968). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FAİZİ EFENDİ. (Kafzade Abdülhay) -
Onyedinci asrın ilk yarısında yaşamış ulema
dan, şair; divanlardan titizlikle seçip topladı
ğı_ şiirlerle bir «Müntehebat · Mecmuası», ki 
Kafzade Mecmuası diye anılır, divan _edebiya
tı tarihi ile meşgul kimselerce çok makbul sa~ 
yıla gelmişdir;_ 998 de (M. 1589 - 1590) istaıı
bulda doğdu, Birinci Sultan Ahmed zamanın
da kadıaskerliğ·e kadar yükselmiş . Kafza.de 
Feyzullah Efendi· adında bir zatin oğludur; 
ana tarafından Şeyhülisla:m Ebü~suud Efen
dinin torununun oğlu olur; medrese tahsili 
gördü, ilmiye mesleğinde sür'atle yü~seldi, 
1016 da (M. 1607-1608) 18 yaşında müderris, 
1027 de (M. 1618) de 29 yaşında Selanik Ka
dısı oldu, iki sene sonra Şam Kadılığına tayin 
edildi, Şama gitmek üzer~ Selaİıikden İstan
bula geldiğinde Şam_· Kadılığının başkasına ve
rilerek açıkd2. kaldığını öğrendi. 1031 de (M. 
1622) İkinci Sultan Osmanın tahtdan indirile
rek Yedikule Zındanında boğularak öldüriildü-

. ğü kanlı ihtilalde korku ile şuurunu kaybede
rek 33 yaşında öldü. 

Evi devrinin gene aydınlarının toplandığı 
bir · edebi mahfil gibiydi ve kendisi «Sakina
me» isimli iki manzum eserini tamamlayama
mışdı. Aşağıdaki iki beyit şiir diline ömekdir: 

Daha ben şimdi bildim rôzigarın nolduğun ey dil 

Blliı:ımezmiş ·safayi vaslı dilberle geçen .demler 
.., 

. Hiç cemiyeti hatırdan eser gördün mü 
Bu kadar meclise uğrar yolun ey badi saba 

FAKİRHANE SOKAĞI - Ortaköyün so
kaklarından, Gürcüoğlu Sokağı ile Amcabey 
Sokağı arasındadır; Sarısünbül Sokağı ve Cu
diefendi Sokağı ile kavuşaklan vardır (1934 
Beleqiye Şehir Rehberi, pafta 20/192). Amca
~y Sokağı tarafından gelindiğine göre bir arar 
ba rahat geçecek şekilde kabataş döşeli yoku§ 
bir yoldur; ikişer üçer katlı ahşab ve kagir 
-evler arasından geçer, sola bir dirsekle kırıla
rak merdivenli bir yol olarak iner, Gürcüoğlu 
Sokağına bağlanır ( ağustos 1968) . 

Hakkı GÖKTÜRJC 

Jt,AKİR SOKAÖI 1934 Belediye Şehir 
Rehberine göre Beyoğlu merkez nahiyesinip. 
Kalyoncu Kolluğu Mahallesi yollarından, Tar
Iabaşı Caddesi ile Simidci Sokağı arasındadır; 
Kömürcü Zeynel Sokağı, Turunç Sokağı ve 
Gaz Sokağı ile kavuşakları va_rdır (1934 B.Ş. 
R. paf~a 14/145). 

Rehbere göre gidildiğinde bu sokakda lev
hası görülmedi, sakinleri sokaklarının adını 

Ataman Sokağı olarak biliyordu, aynı rehbe
rin alfabetik fihristinde de Ataman Sokağı di
ye bir sokak mevcud değildir; bu sokağın adı
nın sonradan değiştirilmiş, levhası da asılma
mış olması gerekir. 

Tarlabaşı Caddesi tarafından gelindiğine 
göre bir araba rahat geçecek genişlikde ve pa
ket taşı döşelidir. Aralarında iki katlı bir ah
şab yapı d,a bulunan üçer dörder katlı kagir 
evler arasından geçer; 1 bakkal, 1 sıhhi tesi
şat kaloriferci, 1 esvab temizleyici ve 1 mat
baa vardır (nisan 1968) . 

Hakkı GÖKTÜRK 

FALAI{A - «Suçluları ve mekteb şakir-· 
danını (talebelerini) dayakla cezalandırmak 

· için vaktiyle kullanılan bir alet ki dayak yiye
cek olanın ayaklarını sıkışdırmaya mahsus or
ta tarafına halka vari ip geçirilmiş bir sopa 
ile ayak tabanlarına vurmaya mahsus bir değ
nekden ibaret idi; böyle dayağa · Falakaya Ya
tırmak, Falakaya Yıkmak, Falakaya Çekmek 
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denilirdi» (Şemseddin· Sami, Kaamfısi Türki). 
Dayak yiyecek olan, ayakları Falaka so

pasına sımsıkı bağlanarak yere sırt üstü yatı
rılır, sopanın iki ucundan birer kişi tutar ve 
tağlı ayaklan bel hizasında yukarı kaldırılır, 

öyle ki iki taban, dayağı atacak olan kimsenin 
değneklerine tam hedef --teşkil ederdi. _ 

Falaka, kadimden 1908 meşrutiyetine ka
dar kullaıiılmışdır; kullanıldığı yerler: 

1. Mektebler; 2. Kışlalar; 3. Kolluk - Ka
ra·kollar; 4. Çarşı, Pazar boylan olmuşdur; 
falaka ile mekteblerde çocuklara, _ kışlalarda 
neferlere, Kolluk ve karakollarda uygunsuz gü
ruhu ile hırsızlara, carihlere, kaatillere · ve çar
şı pazar boyu sokaklarda da herhangi bir hi
lekarlığı yakalanmış e~fa dayak atılmışdır 
(B.: Dayak, cild 8, sayfa 4317). 

Falaka dayağında kızılcık veye. fındık 
değnekleri kullanılırdı; kızılcık ve fındık değ
neklerinin meziyeti sırım gibi, kayış gibi ol
ması, kınlmamasıdır. 

Ahmed Rasim_ Falaka Dayağının çeşidle-
rini ş9yle sıralıyor : 

Mest üstüne (hafif)· 
Mest çıkarılarak çorab üstüne (az ağır} 
Yalın ayak tabanına (ağır} 

Islak yalın ayak tabanına (çok ağır} 
Islak yalın · tabana atılan çok ağır fala-

ka dayağında, değneği vuran insafsız ise, değ
neği indirdikdedn sonra hemen kaldırmaz, ta
banın üstünde deriyi yürerek geçirirdi. Böyle 
bir dayak yiyenin çoğu zaman ayaklan sakat 
kalırdı. 

Falaka dayağının çe~di · ve vurulan değ
nek_ sayısı suçun derecesine göre olurdu. 

Yeniceri Kolluklarında suçlulara atilan 
faJak~ d~yakları aLbnda ölenler çok olmuş
dur. 

Ahmed Rasim «Falaka» isimli çocukluk 
hatıralarında kendisinin dayağı ile meşhur 

lla.fızpaşa Mektebine verilişini anlatırken şun
ları yazıyor: 

«Mahalleye yeni taşındığımız için safa 
geldinize gelmiş kadınlardan birinin valideye: _ 

- Aman hanım!.. evladına nasıl kıyıp da 
Hafızpaşa Mektebine yolliayacaksın, o sarığı 
boynuna dolanası herif falakada üç çocuk öl
dürmüşdür !.. dediğini hiç unutmam .. ». 

Aşağıdaki satırlar _da Ahmed Rasim tara
fından o mekteb için yazılmışdır: 

« ... sarığı çözük, benzi atık, gözleri dön
müş, bıyığı sakalına karışmış, safi sinir kesil
miş hoca efendi elindeki sopayı, önünde iki ha
fızın Iovıra kıvıra tuttuğu büyük bir falakanın 
ta ortasında yan yana duran iki çıplak taba
na gerile gerile birbiri ardınca indiriyordu .. >>. 

Dayağı ile meşhur mekteb hocalarına ha
zan falakaya çekmesi için kendi talebesi ol
mayan çocuklar, hatta geneler getirUirdi, yi
ne Ahmed Raı:ıim anlatıyor: 

« . . . geçenlerde bilmem hangi medrese
den bir hafız getirdiler, sakallı bıyıklı adam
dı, gelir ·gelmez bizim hafızlar üstüne üşüşd~
ler, falakaya yatırdılar; hoca aldı sopayı elı

ne, kalkdı ayağa, öyle dayak attı, öyle dayak 
attı ki hafız bayıldı, ayaklarından kanlar fış
kırdı, üç kişi zorla kaldırdılar, bağçeye götür
düler · de ayaklarını musluklara tuttular ... 

«Ağır neviden falaka dayağı yiyenlerin 
ekserisi, ayaklan falakadan kurtulur kurtul
maz yürüyemiyerek kıçın kıçın, sürüne sürü
ne bağçeye kadar gider, oradaki musluk altın
da ağrılannı teskin ederlerdi.. 

«Bir gün kapudan içeriye iki erkek, biri
nin sırtında tabanlarına basamayan blı: ço
cuk, arkalarında mangal kapağı yaşmaklı, çif"'.' 
te etek feri.celi iki kadınla girdiler, doğruca · 
hocanın önüne gittiler. Bu çocuk daha dün fa
laka dayağı yemişdi, bugün de anasının baba
sının hatırı için- mi dayak yiyecekdi? .. Erkek
lerden biri çocuğu yere oturttu, kunduraları
nı, ~tabını çıkarttı, birdenbire doğrularak: 

- Hoca efendi.. bu ne hal? .. dedi. 
«Öteki de bağıra bağıra: 
- Biz size çocuğumuzu _ teslim ettikse 

okut diye teslim ettik, bak, iki tırnağı düş
müş, bütün parmakları mosmor, Aksaray~a 
Yahudi hekime götürdüm, ölür diyor!.. dedi. 

«Erkeklerden uzun boylusu: 
· - Ben şimdi senin sarığını boynuna do

lar, eşek sudan gelinceye kadar o sopalarla 
kemiklerini kırarım ama ne yapayım ki hafızı 
Kur'ansın zalim herif!.. diye bağırdı .. ». 

Geçen asır başlarında yaşamış Mustafa 
adında bir zat « Vasiyetiıa.mei Sibyan» isimli 
hatıraları arasında (1826-1835) : «... okumak 
derdinden şol mertebe · dayak yedim ki ha.la 
ayak parmaklarımın tırnakları küt kalmış

dır .. » diyor. 
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Bıçkın, kopuk, hırsız gürıilmna kendisi
nin de falaka dayağı atma yetkisi olan Çar
dak Kolluğu çorbacısı ve halk şairi Gala.talı 

Hüseyin Ağa (B._: Çardak Kolluğu, cild 7, say
fa 3748; Hüseyin Ağa, Çardak Çorbacısı Gala
talı) falaka dayıağı ile meşhur sadist bir çor
bacıyı şöyle hicvetmişdir: 

Kınalı müzellef gül yağlı sakal 
Mclla bozuntusu çorbacı çakal 

Daya;ğa ytkdı mı kopuk eşbehi 
Ya ki külhen nişin pırpm beyi 

Tahriki hırs ldüb yalun ayağı 

Ağzı sulanarak atar dayağı 

Zan itme zalimi düşkün nigare 
Gaayetle muglim · hem düşmez inkare; 

Serkeş civanları basdırub faka 
Yola getirmeye alet falaka 

«FALAKA» - Büyük muharrir ve gaze
teci, İstanbiılun büyük evladı Ahmed Rasim'
in ölmez eserlerinden biri, üstadın çocukluk 
çağı ve ilk mekteb yıllanna aid hatıralarıdır 
(B.: A. Rasim, cild 1, sayfa 443) ; Türk niaa
r~ tarihinin yakın geçmişe aid faslı için eşsiz 
kıymetde kaynak olan bir eserdir; arab asıllı· 

Türk harfleri ile 1927 yılında Hamid Matbaası 
yayınları arasında basılmışdır; sonra la.tin 
asıUı Türk harfleri· ile ve insafsızca bir buda
ma yapılarak tekra.r basılmışdır. 

Eser 19 parça yazıdan mürekkeb olup ya
zılar şu başlıkları taşımaktadır: 

Hoca Korkusu, A.min'e doğru (B.: Amin 
ile mektebe haşlanış, Amin Alayı, cild 2, say
fa 783), Amin .Alayı, Mektebde ilk günler, Bir 
şamarın neticesi, Naklihane, Mektebe ikinci 
başlanış, Amine ilk girişim, Mekteb sey~i, Lok
malı Kapamalı Mekteb, Meğer başıma gelecek
ler varmış, Eyvallah olsun, Hafızpaşa Mekte
binde birinci gün, Falaka enva'ı ve davacılar, 
Zuhuri isyanı, Topuz Hoca, Yeni Mekteh Yeni 
Korku, Hissi hürmet korkudan çok kuvvetli
dir, Zincirli Hoca. 

Bu konuda milli kütübhanemizde bir eşi 
dmayan bir kitabdır, küçük boyda 153 sayfa
lık tadımlık bir eserdir (B.: Mekteb, Eski Ma-

halle Mektebleri; Niyazi, Pehlivan Hoca Ha
fız; Hafızpaşa Mektebi; Topuz Hafız). 

«FALAKA» - İkinci Meşrutiyet devrinin 
mizah mecmualarından, ilk nüshası 25 tem
muz 1327 pazartesi günü yayınlarimışdır (7 
ağ·ustos 1910); 28x39 santim boyurida 4 say
falık bir nüshası 20 paraya satılrnışdır; birin
ci ve dördüncü sayfalarına yarım sayfayı kap-

.' layan birer karikatür konulmuşdur. Sahib ve 
.sermuharriri Mahmud Nedim Bey, edebi mü
dürü de (Elif) Rıfkı Beydir. Yer olarak Babı
ali Caddesinde 25 numaralı dairei · me,hsusa 
gösterilmişdir ki Raşid Efendi Hanı içinde bir 
yer olduğunu tahmin ediyoruz. Mes'ul müdü
rü Mehmed Kenan. Bey ol tıp Manzumei Efkar 
Matbaasında basılmışdır. 

O devrin, aşağılık duygusu pek ay~n gö
rülen mizah· gazetelerinden biridir. «Dı~ltı», 
<~Derdleşme», «Dahili» gibi başlıklar altındaki 
yazıları da asil mizahla ilgisi olmayan soğuk
luklardır. 

Falakanın bir « T a k v i m i C e r a i d » 
sütunu vardır, o zamanlar böyle sütunlar he
men mizah gazetesi tarafından yapılırdı; gün
lük ciddi gazetelerin · haber ve yazı başhklan 
alınır, sözde mizah yollu ona bir cevab verilir
di, aşağıdaki satırları Falaka'nın 13 sayılı nüs
hasının o sütunundan alıyoruz: 

«İkdam: Uyanık bulunmalıyız! 

Falaka. - Uykudan baş kaldırdığımız yok .. 

Tercemanı Hakikat: Eşkiya Poletikası 

Falaka - Yunan ve Bulgar siyasetinden mi bahsede

ceksin .. 

~abalı: Herkes kendi yerinde 

Falaka - Zaten kımıldadığımız yok .. ». 

Gazetenin aynı nüshasında birinci ve dör
düncü sayfalarında birer karikatür vardır, ya
zıları udur·; 

Falaka'nın 13/334 numaralı nüshasının 

birinci sayfasındaki karikatürün yazıları: 

AhvaE ruhiyemiz nümunelerinden; · bir hadise vu

kuunda 

- Aman el birliği ile çalışalım, haydi ·gayret za

man0dır, ne duruyorsunuz, iş başa düşdü ... 
J.-.---·.·•·--'• .. 
t-,• -- ---..;',~ ·. ; ... ~ . ,•. , 

Falaka'nın 13/334 numaralı nüshasının 
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FALAKACI - MOG - ISTANBUL 

dördüncü sayfasındaki karikatürün yazıları: Şu yalın ayaklı kaldırım iti 
Hadise geçdikten sonra. 

~ Oh! .. bu da geçdi .. elhamdülillah ortada ne var? .. 
ha şöyle!.. keyfimize bakalım yahu ... 

FALAKACI, FALA.KA.CWAŞI - Tanzi
matdan önceki devirde İstanbulun zabıta amir
leri olan Yeniçeri Ağası, Sübaşı Ağa, Asesba
şı Ağa ve Bostancıbe.şı Ağanın maiyetinde fa
laka dayağı atmada ihtisas sahibi neferlere 
«Falakacı» denilirdi; ~ol teftişlerinde falaka 
ile değnekleri sırtlarına asıp dolaşırlardı; Kol 

Görmez de perçemde dolaşan biti 
Cakayla el atıp falçatasma 
Ağam demiş yenm:ez her kuşun eti. 

(Uzun kalhve Cinayeti Destam) 

• 
Şorolo kurbanı oldu bu yiğit 

Yine bir fetiyı devirdi bir it 
Yenbıden çıkanp falçatasını 

Vurunca . attım bir feryadı medfd 
(Saraçhane Cinayeti Destani) 

teftişlerinde yakalanan uygunsuz güruhunu FAL, FALCILAR - «Aslı arabca olup 
Ağakapusuna yahut Kolluğa götürmeye lüzum uğur, güzel baht, iyi tali' anlamındadır; baht 
görmeden falakaya sokak orta~ında yıkarlar- ve talil· anlamak için bir takım garib vasıtala
dı. ra müracaat etme; atılan boncuk ve baklaya, 

Zaman zaman şehir "içinde narh ve esnaf alettesadif açılan bir kitabın bir satırına ve sa
teftişine çıkan Sadırazam ile İstanbul Kadı- . ir bunlar gibi şeylere bakarak mana çıkarma; 
sının yanında da bir falakacıbaşının idaresin- Falcı: Fal açan, fala bakan» (Şemseddin ~;. 
de falakacılar bulunur, herhangi. bir hilesi tu- . mi, Kaam.usi Türki). 
tulan esnaf hemen o ~da,· dükkainnın .· önürid.e . Fala; istik};)a].den . haber almak için, . bah-
falaka. dayağına yatınlırdı. tından haber almak için; aşk yolunda sevgili-

Sadırazam ile İstanbul Kadısı Efendinin deıı haber alm~k için; uzun ve .tehlikeli yolla
falakacıları hepsi zeberdest geneler olan Ace- ra çıkılırken; kaybolan kıymetli. bir şey; bul
miqğlanlan arasından ·seçilirlerdi. mak ümidi ile ve nihayet öğrenilmek isi~nen 

her §_ey için· be.ktırılır. . 
M. Zeki Pakalın «Osmanlı Tarih Deyim- Her şey· ile fala bakıla bilirse de kadim-

leri ve Terimleri» isimli eserinde sadırazam · · 
den beri yaygın fallar şunlardır: Kitabdan bamaiyetinde.ki falakacı · başının üniformasını 

şöyle tarif ediyor: «Başında beyaz destar sa- · kılan fal; El'den bakılan fal; Bakla da.neleri 
rılmİş kalafat, üstünde yeşil çuhadan dolama, veya çakıl taşları ile bakılan fal; içilen kah
bacaklarında al çakşır, ayaklarında mest pa• . venin fincanda kalan telvesi ile bakılan fal; 

··iskan bil kağıdları ile bakılan; Remil ile bakıbuç yahud sarı çizme .. » (B.: Kalafat; Dola-
lan fal. ma, · cild 9, sayfa 4665,; Çakşır, cild 7, sayfa 

3680; Mest; Pabuç, Çizme, cild 8, sayfa 4042). Kitab Falı: . . 
R,astgele bir bir yaprağı açılarak ilk satırla-

F'.ALÇATA _ Yassı derp.irden kunduracı- rından bir mana çıkarmak suretiyle fala _ba
terlikci bıçağı; bir bıçak, kama satın' alacak . kılan kitabların en meşhurları Mushafı Şerif, 
haneberduş güruhu ellerine geçen bir demir · Mevla.nanın Mesnevisi ve İranlı büyük şair Ha.
maşa parçasının bir ucunun. bir yanını bir bi- _fız Şirazi'nin divanı olmuşdur. 
leğiciye beş on kuruşa bileterek falçate. hali- Tarihimizde Mushafı Ş~rifden bakılan 
ne getirirler ki lstanbulda hakiki falçata ile- falların en meşhuru, hocası ve asrının büyük 
ve böyle maşadan bozma falçata ile pe~ çok şairi Molla Husrev Mehmed tarafından Fatih 
cinayet işlenmişdir. · Bilhassa mahbushaneler- Sultan Mehmedin bahtı, istikbali için bakıl
de azılı şerirlerin ilk işleri kendilerine maşadan mışdır. Sultan Mehmed Varna Muharebesin
bir falçata, yahut bir yuvarlak demir çubuk- den sonra tahtı tekrar Sultan Murada bırakıp 
dan bir şiş yapmak .olmuşdur. Falçatanın kör Manisaya giderken son derece üzgündü, yanın
ucuna bir bez sarılır ve kabza haline getirilir. da bulunan hocası Molla Husrev çocuğu tesel-

Terlikcl civam elde falçata li etmek için ona Mushafı şerif den fal a'!;dı ve 
yan bakmaya gelmez ola ld çata pek yakında yine padişah olacağını tebşir et-

(Aşık Razi) ti; şu kıt'a o fale işaretle söylerimişdir: 
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Cihan bağında şadan ol hemişe 
Melfil olma bu birkaç günlük işe 

Ki azdır müddeti 'bu infisalin 
Eyü geldi senin Mushafda filin 

Şu kıt'a da Üsküdarlı Aşık Razinindir: 

Yarime açdım gör Mushafda ra.u. 
Gaayetle muvafık ayet meali 
Hendesi Raziye avdet mukarrer 
Geçüb aerkeşimhı boş infiali 

El Falı: 
Falina bakılan kimsenin sağ avucunun 

içindeki çizgilerden manalar çıkarılır; falcılar 

avuçdaki çizgileri Ömür Çizgisi, Servet Çizgi
si, Aşk Çizgisi gibi isimler vermişlerdir, mana
lar bu _çizgilerin çatışma şekillerine göre ve
rilir. 

Bakla veya Çakıl taşı Falı: 

Yere serilmiş bir bez üzerine avuçla atı
lan bakla veya çakılların yayılış, serpiliş şek
linde mana çıkarılır, bu fali İstanbulda bilhas
sa zenci bacılarla çingene karıları, kızları ba
karlar; zenci bacılar nesli tükenmiş gibidir, 
falcı çingene karılarına kızlanna hala rastla
nır, sokaklarda «Fal bakar, niyet · age.r.. fal
cm !.. » diye bağırarak dolaşı_rlar; bilhassa ya
kışıklı erkeklere, delikanlılara, gene kadın ve 
kızlara: «Te _ bakdır bu çingene karısına falı

nı, yavuklundan nişanlından, koce.ndaıı haber 
versin sana! .. » diyerek adeta musallat olurca
sına sırnaşırlar. Aşağıdaki satırları Osman 
Cemal Kaygılının «Çingeneler» isimli roma
nından alıyoruz (B.-: Çingeneıer, cild 7, sayfa 
3990) , İrfan adında bir delikanlıya karşı bak
la falı bakan bir çingene karısı konuşmakta
dır: 

«- Hay yaşayasın adınla İrfe.n Efendi.. 
sen hem irfan sahibisin hem de ihvan sahibi
sin .. çok okumuşsun, çok yazmışsın, çok gez
mişsin, çok tizmuşsun.. elin açıkdır, paran sa
çıkdır .. büyükle büyüksün, küçükle küçük
sün .. fodulluk bilmezsin, codulluk bilmezsin:. 
herkesin iyiliğini istersin, ihvan için muhab
bet beslersin .. amma velakin çelmişdir bu gün
lerde birisi senin yüreciğini, ona sebeb şimdi 
yanar içerin çömlekçi fırını gibi.. dolaşırsın 

kaç gündür o şeytanın kızını bulayım diye bü
tün dağı bayırı.. amma bu senin gönlünü ka-

çıran, yüreciğini tutuşduran dilber kız mıdır, 
karı mıdır, esmer midir, sarı mıdır, arpa mı
dır, darı mıdır onu bilmem, yalnız bildiciğim 

bir şey var ise o da hiç meraklanıp kasavet
lenmiyesin, pek. yakında daha böyle bir sürü 
dağlar, bayırlar aşa_cak, sevgiline kavuşacak, 
muradına ulaşacaksın ... ». 

Yine aynı eserde Osman Cemal kaydedi
yor: «İstanbulun pek meşhur çingene falcıla
rından Kağıdhaneköylü Afi?,b denilen gene 
kadın A'bdülazizin son günlerine doğru şehza
de Abdülhamid'in Kağıdhane Çayırında bir 
falına bakmış ve üç ay sonra tahta çıkacağı
nı söylemiş, ve falcının bu sözü tam üç ay son
ra gerçekleşmişdi .. » 

Geçen asır sonlannda «Falcı Çingene Ka
rısı, Çingene Kızı, tuluat tiyatroları sahnele
rinin kantolarında adı g:eçen tiplerden_ olmuş• 
dur: 

Hicaz Falcı Düettosu 
(Luçlka ve Vlrjini hanımlar) 

- Fal bakar niyet açanın 

Bakla atar keriz atanın 
Mang:izi bolca verin de 

Kıvınrım haylice 

- Fal bakar baht açarun' 
Size böyle göbek atanın 

- Çok sefalar sürersin 
- Bir edalı güzel seversin 

Rast Falcı Kantosu 
( Şamram Hanım) 

Falcı fal bakar bakla atar 

Bana derler Çifte Benli 
Yalelli _yalelli 

Abe mangiz uçlan bakayım 
Nazlı nazlı sana göbek atayım 

Hicaz Çingene Düettosu 
(Luçika ve Virjini Hanımlar) 

..,... Kaynanam falcı kan 

Yokdur onun emsali 
- koluna sepet takar 

Sokaklarda fal bakar 

Güzel olurum diye 

Başına çiçek takar 
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Kahve Falı: 
Kahve falı ile hem falcılar hem de falcı

lığı geçim vasıtası edinmemiş kimseler meşgul 
ola gelmişlerdir, hatta bazı aydın kimseler 
kendi fallarına bakmışlardır ki bunların ba
şında: 

Dünyanın en büyük kahve fal cısı Darüşşe
f ekanın resim muallimlerinden Agah Bey mer
hum olmuşdur. Büyük bir aşkın ııdırabı ile 
bakdığı kahve f~}larmda görünen şekilleri bir 
deftere resmetmiş,. o şekillerden çıkardığı· hü
kümleri de şeklin - resmin ·yanına .yazmışdır; 
bu suretle yer yüzünde bir eşi bulunmayan bir 
eser vücuda getirmişdir; Yeri Milli _Kütübha.;, 
nemiz olması lazım gelen kıymetine baha biçil
mez bu eser sanatkarın torunlarİ elinde bulu
nuyordu. 

Üsküdarlı kalender halk şairi .Aşık Razi 
de amatör kahve falı bakıcılarından olmuş:. 

dur; şairin akrabalarından genç· yaşında dul 
kalmış zengin bir kadın, ikinci kocasını Aşık 
Razinin. kahve fallanndaki işaretlerle seçmiş

di (B. : Binnaz Hanım, Telli, . cild 5, sayfa 
2803). 

lskanbil Falı: 

Bu çeşid falı kendilerine geçim vasıtası . 
yapmış kimseler tste.nbulda umumiyetle ayak 
tabakasından rum veye. ermeni kadınlaridır. ls
kanbil kağıdları ile pek çeşidli fal açılır. 

Geçen asrın sonlarında yaşamış Üsküdar
lı Aşık Razinin evrakı metrukesi · arasında 
«Tatavlalı Falcı Katinanın açdığı iskanbil fa
lıdır ki falcı karının ağzından. nazmolundu» 

.· diye bir manzume vardır: 

Çıkdı yarin kendisi 

Şu maçanın fantisi 
Falda görünen hali 
Gaayet fındıkcı · sinsi 

Şu kara kızla papaz · · 

Baba ~bla düzenbaz 
Onların pençesinde 
Yarim didiğin şehbaz · 

Dinarinin onlusu . 
Güzel haber . doğrusu 

Açar isen keseyi 

Kalkar engel korkusu 

• Ya üç hafta ya üç gün 

Döner sana. o küskün 
Hesabını sakın ha 

· Sorma şehbaz sürtüğün 

Azarlama bir hoş tut 
Ne duydunsa hep unut 
Genclikde yaz yağmuru 
Gelip geçecek bulut 

Memleketimizde geçim vasıtası: iş olarak 
falcılık yasakdır; bakla falcısı çingenelere 
göz yumulur; müşterilerini evlerine gelmiş mi
safir · kisvesi altında gizleyen sair falcılar da 
pek ala iş görmektedirler. 

. FAL SOKAĞI - Haliç Fenerinde Katib 
Muslihüddin Mahallesi .sokaklarından; Zülüf
lü Sokağı ile Merdane Sokağı arasında bir ara
lık Sokakdır (1934 Belediye Şehir Rehberi, 
pafta 8/104). Bir araba geçecek genişlikde, 

bozuk kabataş döşeli .bir yoldur; kapu numa
raları 1-13 · ve 2-14 olan ahşab ve kagir evler 
arasından geçer ( ocak 1968) . 

Hakkı GöKTÜRK. 

FANİ - 1892 ile 1893 arasında Tarle.ba-• . . 

şının kaldırım - yosmalarmdan bir rum kızı; 

Altunoluk Osman denilen gene ve güzel bir laz 
kayıkcıya aşık olmuş, o oğlanın yolunda eski 
belalısı Yamalı Dimitri adındaki bir serseriden 
yüz çevirmiş, intikam alma yolwıda Dimitri 

- rakibinin yüzünü kezzab dökerek Osmanın 

gözlerini yakmış kör etmişdir; Fani ise tövbe-_ 
kar olmuş, İslam dinine girmiş ve kör sevgi
lisinden ayrılmayarak onunla beraber, «Bun
dan .sonra onu ancak ben mes'ud edebilirim» · 
diyerek kayıkcının memleketi olan Sürmeneye 
gitmişdir. Hayatı hakkında . başka bilgi edini
lemedi (B._: Dimitri, Yamalı, cild 8, sayfa 4591; 
Osman, Al~unoluk). 

Vasıf HİÇ 

FANİ - 1900 de Beyoğlunda Çubukcu 
Sokağında bir apartımanda oturur 25 yaşla

rında. ve güzelliği dillere destan olmuş hafif· 
meşrep bir rum kadını; Beyoğlunwı namlı ser
serileı~inden 30 yaşlarında Kız Panayot'u sev
miş ve_ bir sene kadar bu gene ile yaşamışdır, 
fakat Panayotun güzel metresinden sık sık 
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para istemesi Faniyi bıktırmış ve · onu bir ak
şam apartımandan kovmuşdur; Panayot bu
nu, o sıralarda apartımana yeni alınan Van
gel ·adında gene bir kapucu ile Fani arasında 
başlamış bir aşk ve alakaya hamletmiş, bir 
akşam oraya giderek Vangeli bir bıçak darbe
si ile öldürdükten sonra Faniyi de aynı kanlı 
bıçakla vurmuş ve kaçmışdır, güzel kadın da 
hastahaneye nakledilirken ölmüşdür. Çifte ci
nayetin faili kaatil Panayot Beşiktaşda serse
riyane dolaşırken yakalanmışdır. Faninin ölü
mü Beyoğluda derin teessür uyandırmış ve gü
zel kadın için .bir destan çıkmışdı ki bir kıt'a
sı biliniyor: 

Kız Panayot dedikleri hergele 
Savurdu bıçağı vurdu rast gele 
Harcandı Faninin yolunda civan, 
Arada pek yazık oldu Vangele. 

Vasıf HİÇ 

FANİ - Zamanımızda esrar kaçakçısı ve 
satıcısı bir rum kadını; 22- 23 nisan tarihli 
satıcı bir rum kadını; 1968 de yaşı altmışın 
hayli üstünde idi. Harab olmuş bir. güzelliğin 
izleri vardı yüzünde. Hayli maceralı olınası 

gereken, ve bir kaç defa yakalanmış ve hapse 
girmiş. Faninin hayatı tesbit edilemedi. 

Büı:lhineddin OLKER 

FANI EFENDİ (Ömer) - Onyedinci asır 
başl0.ruıda yaşamış Sünbüli ta_rikati şeyhlerin
den, · arnavud, Debrelidir; tefsir ilmi ile meş
gul olduğundan «Tefsiri» lakabı ile aıulır; 

Drağman 'I'ekkesi şeyhi Bosnali Abdülmü'min 
Efendinin halifesi ve damidı idi; Üçüncü Sul
tan Mehnied'in Eğri seferinde· bulunmuş, uzun
ca bir zaman Ayasofya Camiinde vaızlik yap
mışdı; «Kıyafetname» adında bir eseri·vardır; 
103~ (M. 1622 - 1623) de vefat etdı, Drağman 
Tekkesi haziresine defnedildi. 

Bi'bl.: M·. Tahir, Osınanlı Mliellifleri. 

yukarı gövde üzerine giyilen malum iç çama-. 
şırı için kullanılır; aynı kumaşdan yapılmış 

iç donları için ayrıca ·belirtilerek «Fanila Don» 
denilir. 

Yünden yapılmayan, pamuk veya keten 
ipliğinden iç çamaşırı da yine fanila adını ta
şımaktadır; şöyle ki yünlüsüne «Yün Fanila», 
pamuk veya keten ipliğinden olanına da «Fil~ 
dikos, Fildekos Fanila» denUir. Bu isim de 
fransızca Fil d'Elkos (Fil d'Ecosse), İskoçya 
ipliği isminden e.lımnışdır. 

Yünlüsü, Fildikosu, zamanımızda uzun 
kollu, yarım kısa kollu, hiç kolsuz, düz dokun
muş, balık ağı gibi dokunmuş türlü_ çeşidleri 
vardır. Bu iç çamaşırı o kadar yaygındır ~i 
hem mağazalarda, hem seyyar satıcılar eli ile 
işportalarda satılmaktadır. 

Fanilanın memleketimize girmesi Tanzi
mat devrinde olmuşdur ve bol iç, ten gömlek
lerinin yerini alarak sür'atle yayılmışdır. Fa
nilayı ilk giyenler de, · yangınlara giderlerlcen, 
koşarlarken tulu.mbacılar olmuşdur: 

Başda keçe külah ayaklar yalın 
Bir dizlik fanila gaayet civelek 
Tul~bacı şahım merdane salın 
Bahtını küşade eylemiş Felek 

Yangını sanma oyun 

Soyun küçük bey soyun 

Bir fanila dizlikle 
Görelbn fidan boyun 

Vücudun çalak hareketlerine en elveri!lli 
iç çamaşırı olduğu için z,amanımızın gençleri 
de alafranga serbest veya greko-romen güreş, 
boks, koşu, kürek, futbol, ve sair çeşidli spor 
hareketlerine kısa donlar üzerine fanila giye
rek çıkarlar. Takım halinde çıkılan futbolda, 
her takımın oyuncuları aynı renkde fanila gi
yerler, umumiyetle de iki renkli fanilalar giyi
lir, böylece futbolcu fanilalan ünüormalaştığı 
için, fanila yerine de «Forma» adı . kullamhr. 
·Mesela İstanbul'un üç büyük spor kulübünden 
Galatasarayhlar sarı-kırmızı, Fenerbağçeliler 
sarı-lacivert, Beşiktaşlılar da siyah-beyaz fa
nila (forma) giyerler. 

~ANİI.A ~ «~nsızca Flanel (Flanelle) 
kelimesinden; teri içmek ve sıcak tutmak için 
ten üstüne giyilen yünden dar ( vücuda sıkı 

olarak intıbak eden) gömlek veya don» (Şem

seddin Sami, Kaamfuıi '•Ti.irki). FANUS SOKAĞI - 1934 Belediye Şehir 
yalnız __ belden · Rehberfne göre Beşiktaşda Abbasağa Mahalle-Zamanımızda «Fatila» adı 
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si sokaklarından, Kalkan Sokağı ile Çeşme 

Sokağı arasında bir aralık sokakdır (1934 B. 
Ş.R. Pafta 20/175). Yerine gidilip bu satırla:. 
rın yazıldığı sıradaki durumu tesbit edilemedi. 

FAR - «Haneberduş pırpırılar argosun
da kız yahut kadın memesi» (F. Devellioğlu, 
Türk Argosu). Fransızca phare (fener) is
minden alınıp bilhıassa motorlu vasıtaların ö
nündeki bir çift fenerden kinayedir. 

FARABİ SOKAĞI - Taksimin .. Şehid 
Muhtar Bey, Bülbül ve Kocatepe mahe.Üeleri 
arasında sınır sokakdır; Turan Caddesi ile Fe
ridiye Caddesi arasında uzanır. Şehid Muhtar 
Bey Mahallesinden Çorbacı Sokağı, Kocatepe 
Mahallesinden Çaylak Sokağı' ve Kocatepe 
Mahallesi ile Bülbül Mahallesi arasında sınır 
olan Dıvarcı Adem Sokıağı ile kavuşaklan 
vardır. (1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta 19/ 
147, 148, 149-). Feridiye Caddesi tarafından 

gelindiğine göre bir araba geçecek genişlikde 
kabataş döşelidir, Çaylak Sokağı kavuşağın
dan sonra merdivenli yokuş olur, ' kagir evler 
ve aparb.manlar arasından geçer, kapu numa
raları 1-25 ve 2-28" .dir; 1 bronz-pirinç işler 

atöliyesi, 1 tornacı atöliyesi ve yeni yapılmış 
beş dükkan vardır (haziran 1968). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FARLEY (J. Lewis) - Geçen asrıh ikin
ci yansında Türk dostu bir ingiliz yazarı, ga
zeteci; devrin ünlü türk diplorruı,tı . Keçecizade 
li.,uad Paşa ile A vrupada. tanışarak dost olmuş 
ve evvela «Türkiyeni~ Kaynakları» isimli ese
rini yazmış, «Türkiyenin Yükselişi» ismindeki 
ikinci eserini de Fuad Paşaya ithaf ederek ya
yınlarnışdı; 1862 de . bu ünlü vezirin misafiri 
olarak tstanbU:la gelmiş, ingiltereye döndük
ten sonra da «Modem Türkiye» adindaki üçün
cü eserini yazmış ve bu kitabda kapitülasyon
lara şiddet hücum etmişdi. Hayatı hakkında 

bilgi ~nilemedi. 
BibL: Haluk Y. Şehsüvaroğlu, Not. 

FARMASON - Halk ağzı argo; . F. De
vellioğlu «Türk Argosu» isimli eserinde: «La
übali, rind: harifçioğlu farmason, dünyaya boş 
veriyor» diye tarif ediyor. tstanbulda, bilhas
ro. mahalle karıları ağzında, yukarıdaki tarif
den biraz farklı, karısının kızının ve · oğlunun. 

ahlaki ahvaline kayıdsız adamlar hakkında 

kullanılırdı; misal: «Ana sürtük, kız fingirdek, 
oğlan apiko, ne olacaklardı ki evin erkeği far
mason.»; hazan «aksilik, inadcılık». karşılığı sı

fat olarak kullanılır: «Farmasonluğu bırak! .. », . 
«Oğlanın yine farmasonluğu tuttu», «Ak der
sin kara der, farme.sonun biridir .. » gibi (B.: Fi
ravun). 

F AR,RERE ( Claude) - Asıl adı ile Fre-. 
deric-Charles-Pierre Bargone (Klod Fe.rrer; 
Frederik - Şarl-Piyer Bargon), tanınmış Fran
sız edibi, Türklerin sadık dosttJ, fstanbulun 
gönülden aşıkı ünlü romancı, Korsikalı bir ai
lenin çocuğu ve genç yaşta ölen deniz piyade 
albayının oğlu olarak .1876 da Lyon'da doğdu. 
1894 de Deniz Uisesine girdi. · 1899 da ı,nezun 
oldu. 

İlk defa 1902 yılı Temmuz ayında · Mes
sagerie Maritimes'in «Saghalien>> vapuru ile 
İstanbula geldi. 1903 Eylülünde Pierre Loti 
(Lucian Viaud) idaresine geçen «Le Vautour» 

Claude Farrere 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 



ANSiKLOP.EDist -Mıi FARRERE (Claudel 

gemisi ile İstanbula ikinci defa gelen Farrere, dc;>stluğuna karşı halkın ve aydınların yaptığı 
burada daha uzun bir süre kaldı ve batı kapi- tezahüratı gören Fransı_z yüksek Kontlseri Ge
talizminin etkisi altına girerek bir çok deği§ik- neral Pelle, onu, Anadoluya geçerek Mustafa 
!iğe uğramakla beraber henüz eski karakteri- Kemal Paşa ile görüşmeye teşvik etti. O sıra
ni muhafaza eden İstanbulun mistik ve tarihi larda Anadolu hareketine karşı yumuşak bir. 
atınosferine bağlandı. 1904 de ilk eseri olen politika izleyen Fransız Cumhuriyet H~me
«Fumees d'Opium» yayınlandı. 1905 .de ikinci tinin de bu temasda bilgisi ve isteğinin bu• 
romanı «Les Civilises» 108 bin ba.sıldı ve yılın lunduğunu tahmin etmek zor değildir. 
Goncourt mükafatını aldı. Fakat konusu _ ts-
tanbulda geçen büyük romanı «L'H.omme q:ui _ Farrere, Joubert Kumandasındald bir 
assa.sine» 1906 da Farr~re'e asıl şöhretini sağ- fransız destroyeri ile 1zmit'e geçti. Orada Ga· 
ladı. Bir heyecan ve cinayet romanı olan bu zinin yolladığı özel bir tren kendisini Adapaza
eşerinde, kitabın konusunu teşkil eden olaylar rına götürdü. Sıikaryada savaş heiıüz . kazanıl-

. ımştı. Mustafa Kemal Paşa kendisini· asken zinciri ıçinde, yer-yer, İstanbulun tarih ve ta-
biat peyzajları bütün zenginlikleri ile anlatılır.. törenle karşıladı. Farrcre hatıralarında, bu 
Büyükderedeki yazlık sefaretlerde _ balolar, kabulü, ve izlenimlerini ·anlatır. Bunlardan 
Küçüksu mesireleri, Beyoğlu'nun Farrere'in anlaşılacağı gibi, ünlü romancının, yeni Tür-

- kiye'nin kurucusu ile münasebetlerindeki ilk zıd-hiç sevmediği kozmopolit cadde ve mağazaları, 
cami avluları, mezarlıklar, iç içe açılır. 19. Yüz- diyet ve dramın tohumu, daha bu görüşme
yıl sonu tstanbulunu, 0 çağın Avrupalısı gö- '.de tarlasına düşmüş olur: Sadece egzotizme 
zü ile en iyi veren eserlerden biri bu romandır. düşkün olan ve ulusal menfaatlerin gerektir
Romanın edebi çerçevesinin içinde, 'Dürk eko- · diği sosyal operasyonları anlamayan yabancı, 

Mus4-~fa Kem.al'in k,..""kin ve aziınlı· ı:ıehre·sı·nı· nomisine ha~im olan yabancı ve azınlıklar ka- = ~ ~ 
Ve. ateQler içinde yogv rulan iradesini_ yadırgar_ pitalizminin tenkidini yapmış olması da, dik-_ "' 

kate değer. ve -daha öncı:' kendi.sini kabul etmiş olan Hali-
fe Mecid Efendi'nin Çamlıcadaki köşkünü, 

1908 ve 1909 da yayınlanan_ «Mademoiselle çevresini y~ saltanatını özler! 
Dax, jeune fille» ve «La Batailıe» eserleri de 
aynı yılların Goncourt ödüllerini- kazandı. Kurtuluşu izleyen yılHtrı.n .devrimleri ve 

Farrere önce «Bb~vet», sonra «l'AmiraI-· - reformları, Farrere ile yeni Türkiyenin yöne
Aube» gemilerinde bulundu; 1915 yılında tici kadrosu arasındaki mesafeyi daha da aç
Fransız Harbiye ~ezaretinin emrine girdi.· Her · tı. Comte_ de Chambrun'ün Ankarada Büyük
vesile ile İstanbula gelmeye can atıyordu. 1911 elçi bulunduğu yıllarda ve onun tavsiyesi ile, 
de Beyrouth'a giderken yine· bi.iyülç şehr~ uğ- İçişleri Bakanlığının 'I'ürkiyeye gelmemesi yo
radı ve Kandillide kaldı. !undaki bir mektubunu almamış gıbi, yola çı-

karak yeni Ankara'yı görme merakını tatmi-
1914 ile 1918 arasında Birinci Cihan Sa- ne çalıştı. i930'da General Gouraud ile Sed

vaşının Avrupayı ateşe boğduğu yıllarda, dün- dülbahir'e gelerek kendisinin_ de çalıştığı ve 
ya, medeni cesaretin, dostluk ve bağlılık .duy- - daha sonra Çanakkale savaşlarında, batan ·ve 
gularının pek ilginç bir örneğini, Türkler ise «Le Bouvet» zırhlısının ve Fransız ölülerinin 
soylu dostlarının göz yaşartan ve cesaret ve- hatıralarını anma törenine katıldı. 1931 Mar
ren bir işaretin igördüler: Türkiye Fransa ile tınd~ Hug9 Arditty tarafından davet edildi, 
savaş halinde olduğu halde, birer asker olan İstanbul ve Ankarada konferanslar verdi. 
Loti ve Farrere yazıları ile, konuşmaları ile Sbsyal reformlar ve kadın haklal'l konulan 
şiddetle Türkleri savunmakta ve Fransamn ·· ilgisini çekmekte idi. 1934'de yayınladığı 
Doğudaki büyük, asil ve tarihi dostuna karşı «Les Quati:-e Dames d'Angora» Romanı bu 
yaptığı hatadan bir an önce dönmesi için ısrar seyahatin mahsulüdür. 1935'de Louis &rt
etmekte idiler. 1919'da Farrere emekliye sev- hou'nun yerine Fransız Akademisine üye se
kedildi. çildi. İstanbula gelen bir turistik kruvaziyer'e 

Cihan Savaşından sonra• Türkler asıl katılıp, burada Çanakkale hakkında bir iki 
ölüm kalım savaşlarına giriştiklerinde, Farrere konferans verdikten sonra, _İstanbula son geli
Tilrkiyeye geldi. Kendisine· Savaş sırasındaki şi, 1950 ağiıstosundadır. Ankara -vapuru ile 



gelen yaşlı romancı Türkiyenlıı Fransız kültü
rüne yakın çevrelerince iyi bir kabul ile karşı
le.ndı. Yine Kandillide Kont Ostrorog'un yalı
Sına indi, fakat · sahildeki aşı boyalı asıl yalı
da değil, yukarıdaki sette, bir çıne.nn altında
ki beyaz boyalı küçük evde oturdu ve kendisi
ni ziyarete gelen sayısız hayranları ve okuyu
cularına, anılarını anlatmak ve resim ve eser
lerini imza etmekle günlerini geçirdi . . 

21 Haziran 1957'de Paris'de vefat etti. 
Val de Grace Hastahanesinde 26 Haziran 

1957'de yapılan törende Mareşal Juin başta 
olmak üzere general ve amirallerle . bir çok ya
zarlar, 'I'ürk ve Japon elçileri ve dostu Reşid 
Saffet Atabinen hazır bulundu. Cenazesi Sainte 
-Foy-les~Lyon'a. gömüldü. 

Başlıca eserleri: 
Fumees d'Opiun. (1904) - · Les . Civilises 

(1905) -:- L'Homme qui assasj.na (1906) -
La Bataille (1909) - Les Petites Alliees 
(1911) - Thome.s l'Agnelet (1913) - Dix 
sept hist9ires de marins ( 1914) .._ La demi-
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ere · deesse (1920) - Les Honunes nou\'eaUX 
( 1923) - Les condamnes a mort, eombe.t.s. 
et be.te.illes sur mer (19.25) - Cent ınillions 
d'or (1927) - L'autre cote .(1928) - La 
marche · funebre (1929). - Loti et le Chef 
(1930) - Shahra Sultane et la. Mer (1931) 
- L'Atlantique en rond (1932) - Les quatre 
Dames d'Angora (1934) - L'Inde perdue, le 
quadrille des mers de Chine (19315) - Silla
ges, Mediterranee et Navires (1936) - For
ces spirituelles de l'Orient (1937) ......:. ~ grand 
drame de l'Asie (1938) - La onzieme heure 
(1940) - L'Ho:m.me seul (1942) - ~ soıia-· 
te heroique (1.9:47) - La sonate tragique 
(1950) - La sonate a la mer, l'Election sen
timentıa.le, le Traitre (1952) - Les petites 
cousines (1953). · 

Çelik GÖLERSOY 

C. Farrere'in 1922 ha,ziranındaki Türkiye 
ziyareti İstanbul gazeteleri tarafından günü 
gününe ve adım adım takib edilrn,ış ve · gaze--

•J}i\i~ •J .),_ J~;\j J.).lf"\+t ~w_. J; ... J r;Ji.. ( .., • ..,~ );. ) 

..,~, .. .,l.. ~ .19 ~ .J. ~ J'. ~ ~.) i . 
11 haziran · 1922 pazı,ır tarihli ve 361/3389 numaralı Tevhidi Efkar Gazete$inde 'Clalide 

, Farrere sütunu. Gazetenin altı sütımhık say fasında hetgün sol başda iki sütunu. Türk 
dostu edibin ziyaretine tahsis edilmişti. Yazılar: Yukarıda band içinde «Klod Farer 1s
tan'bulda»; onun . altında «Altıncı Gün·•~ onun altında da üç satır bilinde: «Dostumuz mu
hicl:rlerimizi teessürle ziyare tetti, Klod Farer, mazlwn ve malfil müslüman mlilıi- · 

cirlerini ziyaretden sonra Yiınanlılara ka1111 büyük bir hissi nefret du.r.muştur». 



Claude .f;urere'in R.E. Koçuya 31 4.ğustos 1950 · tarihli mektubu 
Tercemesi metin içindedi:r .. 
,., :-- -. : '" ., ; '. '- • - ,; • •• .!:C" "'. 
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telerin birinci se.yfalannda bti ziyaret için özel 
sütunlar yapılmışdı. 

aaude Farrere İstanbula, dolayısiyle Tür
kiyeye son defa olarak 1950 yılının ağustos 
ayı başlarında geldi ve Kont Ostrorg'un Bo
ğaziçinde Kandillideki yalısında misafir oldu. 
Kendisini Cumhuriyet Gazetesi adına ziyaret 
eden Metin Toker şunlan yazıyor: 

cıKont Ostrorog'un, Boğaziçinin bu küçük ve şi

rin kciyündeki, sırtını tepeye dayamış, ahşab, ter
temiz evinin sofasında. rahat bir koltuğa yerleşmiş 
oturan bu adam, muha.Wta.k • ebedi gençlik iksirin
den içmişti. Bemlbeyaz sakalı, bembeyaz saçları, iki 
büklüm, olmuş iri vücudüne · rağmlen içinde, harare
ti halA dışar-ıya kadar vuran bir muazzam ateş ya,. 
nıyordu. Her sözünde, her hareketinde bu ateşin 
emarelerini görmek kabildi. üzerinde beyaz bir bah
riyeli .elbisesi, ayaklarında üstü açık, bezden, gene 
beyaz, çarık tertibi ayakkabılar vardı. Önünde bir 
masa ve kciylü sigarası bulunuyordu; siyah ağızlı
ğa da bir sigara takılmıştı. 

«Yetmişin bir hayli üstündeki yaşına rağmen 

pırıltılarını ~aybetmiyen gözleri ışıl . ışıl· yainyordu. 
Sesindeki cfUllilık, kendisini dinliyenlerde Meta ür
pertiler uyandıracak kadar fazlaydı. Bir hayli yük
sek sesle ve elleriyle hareketler yaparak konuşu
yordu ... ». 

Aşağıdaki sabrlar Türk dostu büyük fran~ 
sız yazarının o gün Metin Toker ile konuşma
sı arasından alınmışdır: 

cıTürkiyeyi ve Türkleri nasıl seviyorum bilse
niz ... Dünyanın en iyi insanlarısınız; 1902 denberi 
defalarca geldiğim meleketinizde bunun türlü delil
lerini· gördüm ve hepsini, hayatımın en tatlı hıı.tıraı
ları olarak sakl1yorum. Bir gün -~k.teblerinden çı
kan çocuklarınıza rastladım:; Yeryüzünün bütün ço
cukları gibi çantaları ellerinde, hoplaya zıplaya, ne

. şe içinde cıyıldaşarak sokağa boşanan yavrular ... 
Az ileride bir kahve vardı ve ora.da aksakallı ihti
yarlar oturuyordu. Çoeuklar gittiler ve onların elle
rini öpüp, başlarına koydular. Belki dedeleriydi, bel
ki değil. Fakat bu hareketi öyle asil bir şekilde yap
tılar ki, gözlerilll\ln yaşardığını hissettimJ. 

<cYa cesaretiniz; o harik.ulMe kahramanlığınız! 

Sizden kat kat kuvvetli düşmanlarınızla merdce w
ruşmanız ! Her şeyi bırakınız, sa.dece bunlar bir in
sanı ömrü boyunca. size bağlamağa yeter. 

«Aziz dostum ve büyük dostunuz Pierre Loti ile 
bzraber Balkan harbi sıralarında Edirnenin mutla
ka size verilmesi gerektiği yolunda yaptığımız mü
cadelelerden bu yana çok zam.an geçti. Loti ölüm 
döşeğinde idi, bana, git, dem;işti, Edirneye git ve 
Sultanselimı camünde beni hatırla. Gittimı. Gittim 
ve orada size biı' kat daha bağlandığımı hissettim. 
Beni tanıdılar ve hocalar, o mubarek yerde, Allahm 
şefaatinin benim, sizin dininizden_ olmıyan benim 
üzerimden hiç eksik oJ.mıı,ı:n.a,sı için q.ua ettiler'. Bü• 

tün mü'ıninlerle bera:tıer amin deı:ken, boğazıma 
hıçkırıkların düğümlendiğini hiss~diyordum. 

<cAradan yine seneler geçti. Beni artık unuttuğu
nuzu zannediyordumı. Bundan daha tabii de bir şey 
olamazdı. O günleri yaşamıyan sizlerden müteşek
):til yepyeni bir nesil meydana gelmişti. Ama, ara,. 
·nızda bulunduğum şu birkaç gün içinde bana gös
terilen sıcak misafirperverlik... Oh, bu hakikaten 
harikulade ~bir şey! 

«Ahşab evleri, dar sokakları, yaşmaklı, feraceli 
kadınları ile şarkın esrarlı güzelliği içindeki pitoresk 
İstanbulu elbet ki arıyorum. Fak.at Atatürkt'ün yap
tıklarına da hayranım. Bütün pitoresk sevgime ı-ağ
m,en bunu başarmıya mecbur olduğunuzu kabul edi
yorum. Artık tahta. evler, dar sokaklar içinde, yaş

mıaklar ve feraceler arasında yaşayamazdınız. Onla
rı gene de aramıyor değilim ama ... Ne yaparsınız, 
dünya dönüyor. · 
. «Dünyaya kendinizi gereği gibi tanıtmanız için 
yabancılarm gelip. buraları görmesi lazım. Türkiye
ye turist celbi için yapacağınız çok şey var. Ama 
bakın şu tepelere .. çıplak .. nerede eski korularınız?. 
Yapacağınız çok şey var, ama yapmamanız gereken 
bir şey var: Ağaçl~rı kesmeyiniz!.. Bu sizin gibi bir 
millete hiç yakışmıyor! .. >> (M. Toker, Cwnhuriyet, 
13 ağustos 1950). 

Büyük dosta tstanbul-u bu son ziyareti 
sırasında İstanbul Ansiklopedisinin _ ilk baskı
sının üç cildi R.E. Koçu'nun · imzası ile ve pos
ta ile takdim edilmişdi; ve lstanbuldaki Fran
sız hatıraları için, İstanbul Ansiklopedisinin 
kendilerine daima açık olduğu bildirilınişdi; 

büyük yazardan şu mektubu aldık (Muzaffer 
filsen tercemesi) : · 

«Kandilli, 31 ağustos 19-50 
Azizim, efEındim, 
Bana gönder11113k liitfunda bulUİlduğunuz bu gü

zel ve kıymıatli İstanbul Ansiklopedisinden dolayı 
size daha çabuk teşekkür etmek isterdim, fakat 
bende . adresiniz yokdu, onu ancak dün elde edebil
dim. 

Hududsuz hayranlığımı ca.nlandıran bu . gönde
riş vesilesi ile samıimi minnettarlığımı ifa.deyi her 
şeyden evvel şiddetle arzu ediyorum. Bu, muasır 
Türkiyenin muhtac olduğu muhteşem bir teşebbüs
dür. Bunu daha evvel elde edememiş olmanın hüz
nü ile sizi takib ediyorum. 

Artık size sonsuz teşekkürieri.ıru. ve en candan 
hislerim.1 temin etmekden başka benim için yapa
cak bir iş kalmamışdır azizim efendim. 

C. Farrere». 

FARUK BAYÜLKEN - Çağdaş Türk 
hekimliğinin kıymetlerinden, bu satırların ya
zıldığı sırada Bakırköy Akıl ve Sinir Hastalık~ 
ları Hastanesi· başhekimi ve müdürü bulunu
yordu; 1912 de tst~nbtıldıa, dotdu:, babasının 
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adı Hasan Necib Beydir; Bakırköy İlk oku
lunda ve Ankara Lisesinde okudu (1931); 1938 
de İstanbul Üniversitesi Tıb Fakültesini bitir
di; seçkin bir genç hekim olarak aynı yıl için
de Bakırköyündeki · büyük hastahaneye asis
tan olarak alındı ve bütün meslek ha.yatı ora
da geçdi, 1942 de mütehassıs hekim, 1952 de 
başhekim yardımcısı, 1960 da başhekim ve mü-. 
dür oldu.· 

1959 . Helsinki Akıl Sağlığı Konferansın
da Türkiyeyi _temsil eden ve 1961 de Dünya 
Akliye Kongresinde başkan vekilliğine seçilen 
Dr; ··F. _ Bayülkenin Türkçe, Almanca ve .Fra,n
sızce. tıb dergilerinde-, yüze ye.kın makaale · ve 
tebliğleri yayınla~mışdır. 

Almanca ve fransızca bilir; Müzeyyen 
(Gültoprak) _Hanında evli olup Pınar (doğ. 

1949) ve Hasan (doğ. 1957) adında iki evlad 
sahibidir. Deniz sporlarını, at yarışlarını ve 
balık tutmayı sever, poste. pulu koleksiyoncu
larındandır, güzel sanatlara ve resim sanatına 
çök meraklıdır. Mesleki ihtisas ve kudretinin 
yanında hekimliği şefkat yönünden de temsil 
eden •bir simadır (1970). 

FARtJKI MAÖAZASI - (B.: Ahmed Fa
ruki Mağazası, cild 1, sayfa 364). 

FASAFİSO - Halk ağzı argo; önemsiz, 
fayda.sız iş; gevezelik, boş laf; misal: 

- Baş başa neler _konuşuyorsunuz? 
---- Fase.fiso ! 

* 
- Yine nutuklar çekilmiş .. 
- Boş ver .. hep fasafiso!.. 

* 
- Benim oğlanın bir ciddi şeyle uğraş

dığını görmedim, işi hep fasafiso !.. 

FASARYA - Halk- ağzı argo; -fasafiso 
anlamında kullanılır (B.: Fasafiso); talebe 
ağzında «önemsiz ders», misal: 

- Bugün ne var? 
- Geometri, üst tarafı fasarya, beden, 

müzik, iş bilgisi ... 
F. Devellioğlu «Türk Argosu» isimli ese

rinde «naz, cilve, çalım» anlamlarında da kul
lanıldığını kayderek şu misali veriyor: «Şu pa,
sozun (karının) fasaryasına be.k .. », 

FASİH - (B.: Ahmed Dede, Fasih; cild 1, 
sayfa 350). 

FASİHİ AHMED - İstanbullu bir sa.zen• 
de, hanende, şair ve seyyah; Ramazan Pehli
van adında birinin oğludur; hayatı hakkında 

başka bilgi edinilemedi; XVII. asırda. yaşamış
dır, şu iki beyitini Salim Tezkiresinden alıyo
ruz: 

Beni tiğ bendi miyan etti o cananım 
Beli yanındayım anurİa ki kıl üstündedir canııİı 

* 
Meylidüb kıblenümi gibi bir a.z sağa sola 
Akibet kftyine doğruldu göiıiil geidi yola. 

F~IIİ MEHMED EFENDİ - Onseki
zinci yüzyıl şairlerinden ve Divan-ı Hümayun 
katiblerinden; 1105 (M. 1693-1694) de öldü; 
aşağıdaki iki beyit bir ria'tinden alınmışdır: 

Vücudun dürri naya.hı safadır ya Resfilallab 
Anınçün nimi pakin Mwıtafdır ya Resfilillah 
Cebini tabnakin reşkbahşi mfürü mah eyler 
Cemalin per'.evi nuri Hüdidır ya Resfilallaihı. 

Bibl.: Slim Tezkiresi. 

FASİHİ MUSTAFA EFENDİ (Niğboİuı
lu) - Onsekizinci Yüzyıl şairlerinden; tahsi
lini memleketinde yapdı, genç yaşında İstan
bula geldi, Divan-ı Hümayun kalemine girdi; 
devri vezirlerine divan katiblikleri yapdı, Def
teri Hakaanı eminliğinde bulundu, sonra · inzi
vayi tercih ederek Beşiktaşde.ki Yahya efendi 
zaviyesinde derviş oldu ve o civarda yerleşdi; 
1106 (M. 1694) da öldü; aşağıdaki gazelini 
Salim Tezkiresinden alıyoruz: 

Sahbayi naz kim: ola· peymane aşina 
Olur mu ya niyaz ile mestane aşina 

_ Biı- tab var ki söyündürmez bir şeraresin 

Deryalar_ olsa bu dili sfizane aşina 

Biz çaki çaki sine firakız Fasihi 
Geysuyi yar ile olalı şane aşina. 

FASULYACİYAN (Tovmıas) - Ermeni 
asıllı sahne artisti; 1843 de İstanbulda doğdu; 
~rmeni azınlığının avam tabakasına mensub-
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du, çocukluğu haylaz olarak geçdi, talebesi 
olduğu Kumkapu Ermeni İlk Okulunu bile bi
tiremedi. Kendisini yakından tammış olan ka
lender halk şairi Nebil Kaptanın Fasulyaciyan 
olduğu muhakkak aynı adı taşıyan mürahik 
bir ermeni genci hakkındaki yarım kalmış bir 
manzumesi. şairin sevgi He yazılmış bir hicvi
yesidir: 

Kumkapuda Ermeni bir civelek şah gördüm 
Siyehçerde mürahik nazlı narin ahbardır 
Saçlar kara, kaş kara, kara gözleri mürdüm 
Pa bürehne ·serazad Baronzade kibardır. 

ismi şerifin sordum Tomas dedi şehbazım 
Haylazlığı aşlkar, serkeş şiilıi tannizıın 

Yalın ayaklar ile elbet' nümayiş lazım 

Böyle çaJımlı civan şayanı itibardır. 

Eım'eniden güzeller az velakin has çıkar 

Çıkınca ~ afeti devran bir Tomas çıkar 
Aklü zekası taşlan böyle bir elmas çıkar 

Gaayet·-bi bakü perva dilberi sebükbardır. 

Akli fikri şahıının tiyatroda, oyuQda 
Cehdü gayret oğlanın ermenillk soyunda 
Ta be sabah sayıklar uyur iken koynunda 
Nakleyen şaşlana dönmüş ·baba Kasbardır 

Hem mektebe gitmemiş, hem de zenaat için . 
verildiği usta yanında durmamışdır. Semtinin 
sokaklarında yalın ayak dolaşacak kadar fa
kir bir ailenin evladı olan Tovmas Fasulyaci
yan ilk defa 1858 de ve henüz onbeş yaşında 
iken bir amat5r topluluğu arasında .Hasköyde 
sahneye çıkdı, aldığı küçük bir uşak rolünde 
o kadar başarı göstermişdi ki ertesi sene Şark 
Tiyatrosuna girerek profesyonel aktör oldu. 
1862 de EJkşiyan'ın yanınde. bir İzmir turnesi
ne katıldı ve orada aktris Bayzar Hanımla se
vişdi ve evlendi. 1863 de karısını da alarak 
Tro.bzona gitti, Trabzonlu ermeni gençlerle 
amatör bir tiyatro topluluğu kurarak bir yıl 

kadar temsiller verdi. Ermeni komitecilerinin 
bilhassa Kafkasyada çok faal olduğu bir de
vir idi, belki de karanlık bir tarafı olacakdır, 
1863 de yirmi yaşında iken Trabzondan Kaf
kasyaya kaçdı ve iki sene kadar oranın her 
şehrini dolaşarak İstanbula · döndü, birkaç se
ne Manakyamn (Mınağyaiı) yanında oynadı 

ve· kendi bıaşına İstanbulup, muhtelif şemtl~ 

rinde sahneye çıkdı; '1869 da tekrar Kafkas
yaya gitti, bu ikinci yurd dışı seyahatı biraz 
daha uzun sürdü, İstanbula dönüşünde kurdu
ğu yeni bir tiyatro topluluğu 'ne Üsküdarda 
Aziziye Tiyatrosunda çahşdı, fakat işi başa

. ramadı, yanındakileri besleyemedi, Güllü A -
gob'un teklifini kabul ederek Gedikpaşa Tiyat
rosuna girdi. Çok mazbut adam olan Güllü 
Agob ile de geçinemedi; 1880 de yeni bir te
şebbüs olarak Bursaya gitti, orada . beş sene 
kalarak başarılı temsiller· verdi, 1885 de Bul
garistan'a giderek sekiz sene kaldı. O tarihler
de -Bulgaristan ile Rumanya da Kafkasya gibi 
ermeni komitecilerin aşırı faaliyet gösterdik
leri memleketlerdi, Tovmas Fasulyaciyanın ak
tör hüviyeti altında o anarşistlerle · yakın te
ması olan bir kimse olmasından şüphe edile
bilir. Türkiyeye dönüşünde iki defa Samsunda 
temsiller verdi, İstanbula "döndü, bir Tekirdağ 
turnesine çıkdı ve 1894 de bir daha dönmemek · 
üzere Türkiyeyi terketti, 1900 yılına kadar 
Rumanyada ve Bulgaristanda dolaşdı, hasta
landı, dostlarının is.nesi ile tedavj için Pt:ı.rise 

gönderildi, orada bir kaç ay kalarak Mısır'a 
geçdi; İskenderiyede birkaç temsil verebildi, 
ilerleyen hastalığı sahneye çıkmasına mani ol
du ve 1901 de Mısırda tüyler ürpertici bir se
falet içinde öldü. 

Bibi.: Aşık Razi, Evrakı Metrüke, Nebil Kap

tan Defteri; Mahmud Yesari. Not. 

FA-TEK AMBALAJ LİMİTED ŞİRKETİ 
- İstanbul piyasasının ambalaj sanayünin en. 
büyük müessesesi; Gala tada Demirciler Soka
ğındadır; atöliye 1925 - 1930 arasında Abajoli 
adında bir mu.sevi tarafından kurulmuş, bir 
rivayete göre İsrail'e hicret etmeye karar ve
ren Abajoli atöliyesini 1943 de Enver Teka-nd 
ile zevcesi Fahire Tekand'a satmışdır ve mü
€SS(:!se o tarihten bu yana Fahire Hanım tara
fından idare edilegelmiş ve İstanbulun · en bü
yük ambalaj atöliyesi olmuşdur. 

Müessesenin sahibesi ve ve müdiresi Fahi
re Hanım 1901 de doğmuşdur; Birinci Büyük 
Millet Meclisinin mebuslarından olup bir ara 
Reassürans müdürlüğünde ve Denizcilik Ban
kası idare meclisi azalığında bulunmuş ve 1961 
de vefat etmiş Enver Tekand'ın zevcesidir; üç 
çocuk anası ve yedi tortm şabibi ve . y,aşı alt-
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ınişını aşmış Fahire Hanım işçileri üzerinde 
kesin otoriteye sahih bir iş kadını idi. 

Bibl.: Hürriyet Gazetesi, Metin Soysal'ın Büyük 

İş Sahibi Kadlnlar röportajı, 1965. 

- FATİ (Arab) - Galata Kadısına hitab 
ile yazılmış 2 rebiülahir 937 (M. 27 ekim 1565) 
tarihli bir fermandan öğrenildiğine göre Onal
tıncı Yüzyıl ortalarında Galata dışında Sul
tangir (Cihangir?) Mahallesinde oturmuş bir 
fahişe; evj.nde namahrem · ile basılmış, evi ceb
ren sattınlarak kendisi lstanbuldan sürgüne 
gönderilmişdir. · 

Bibl.: Ahmed Refik, Onwıcu Hicri Asırda İs

tanbul Hayatı. 

FATİH _:_ (B.: Fatih İlçesi) 

FATİH ASKERi RÜŞDİYESİ - tstan
bulda 1292 (1875) de açılan dokuz askeri rüş:
diye mektebinden biri (diğerleri: Gülhane, So
ğukçeşme, Kocam-w1tafapaşa, Eyyub, Kasım
paşa, Beşiktaş, Üsküdar Paşakapusu, Üsküdar 
Toptaşı askeri rüşdiyeleri); Fatihde Arslan
hane Caddesinde, bu caddenin Fevzipaşa Bul
van ile olan kavuşe.ğmdan gelindiğine göre 
solda, sed üzerindeki büyük binada açılmişdı 
ki bu askeri rüşdiye için sureti mahsusada 
yapdırılmış olan bu binada . zamanımızda Fa
tih İlk Okulu bulunmaktadır (B.: Askeri Mek
tebler, cild 2, sayfa 1109; Rüşdiye Mekteble
ri; Fatih İlk Okulu). 

Devlet Salnamesindeki kayde göre, açıl

dığı zaman, ilk ders yılında bu okulda 6 mual
lim, 1 dahiliye zabiti ve 339 talebe bulunuyor
du, askeri rüşdiyelerin en kalabalığı idi. 

Hakkı -GöKTÜRK 

FATİH CADDESİ~ 1934 Belediye Şehir 
Rehberine göre Fatih İlçesinin merkez nahi
yesinin Kirmasti ve Şeyh Resmi mahalleleri ile 
aynı ilçenin Karagümrük nahiyesinin Koca
dede mahallesinin müşterek yollarından (1934 
B.Ş.R. pafta 6/95 ve 98, pafta 7 /101) ; Fatih 
Camii ve külliyesinin de bulunduğu Kirmasti 
Mahallesinde bu külliyenin şimal cebhesi önün
den geçen İstanbul Ca<;ldesi ile Kocadede ' ma
hallesinde Fatih Nişan~ı Camii önünden ge
,çen Bakkalzade Sokağı arasında uzanır; Fera• 
izci Sokağı ile ka vuşağı vardır, Başimam So-

kağı, Başmüezzin Sokağı, Başhoca Sokağı, 
Yusuf Ziya Paşa Sokağı, Yavuz Selim Cadde
si ve Çelebi Süleyman Sokağı ile dört yol ağız
ları yaparak kesişir. 

Fatih Camii tarafından gelindiğine göre 
iki araba geçecek genişlikde ve palcet taşı dö
şelidir. Başimam Sokağı kavuşağına kadar 
olan kısmının iki kenarında üzerlerinde · oda
lar bulunan dükkanlar sıralanmışdır. Başimam 

_ Sokağı ile Başmüezzin Sokağı arasında kelan 
kısmında Fatih Yangınında yanmış Hafızpaşa 
Camii, Medresesi ve · Darülhadisinin duvar ka~ 
lıntıları bulunmaktadır. Başmüezzin sokağın
dan Yavuz Selim Caddesine kadar hepsi son 
zamanların yapısı ve beton evler, apartımaıi
lar, dükkanlar arasından geçer. Yavuz Seliın 
Caddesi dört yol ağzından sonra bozuk, tüm~ 
sekli bir toprak yol haline gelir. 

Fatih Camii tarafındaki kısmı bir ~araı 
boyu olan bu ce.dd&le 7 bakkal, 5 berber, 6 
kahvehane, 4 manav, 6_ kasab, 2 elektrikci, 1 
doğramacı, 2 kunduracı, 1 döşemeci,_ f soba
cı, 3 kundura tamircisi, 1 mest yapıcı, 4 lo
kanta, 1 ciğerci, 1 tekel bayii, 2 helvacı, 1 şe
kerci, 1 tavukcu, 3 nalbur, 1 hallac, 1. kuru 
yemişci, 1 eczahane, 1 saatci, 2 terzi, 1 kalay
cı, 2 kırtasiyeci, 1 soba, su, hava · gazı tesisat
cı.sı, 1 enkazcı, (Hafızpaşa Camii duvar kalın
tısı içinde), Doğan P_lastik Sanayü Müessesesi, 
Bilmen Yayınevi ve Kirmasti Mahallesi Muh:. 
tarlığı vardır. Kapu numaraları 5-123 ve 4-156 
dır ( aralık 1967) . 

Hakin GÖKTÜRK 

FATİH CAMİİ - (B.: Fatih Sultan Meh~ 
med Camii Kebiri ve Külliyesi) 

FATİH CİNAYETİ - 1937 yılının 25..-26 
mart gecesi Fatihde Atpazarında İmam Niya
zi Sokağında işlenmiş bir cinayetdir ki toplum 
hayatı bakımından hem realist romancı ve hi
kayecilerin, hem de kriminologlıarın dikkatle 
tedkik etmesi gereken vak'alardandır. 

Daha önce Fatihde Karagümükde oturan 
ve ticaretle meşgul olan 44-45 yaşlarında Os
man Nuri o semtde berber esnafından 16~17 
yaşında gaayetle dilber Ali Receb adında bir 
gence alaka peyda eder; türlü vesileler, hiz
metler icad ederek bol bol para verdiği güzel 
geneden uysal yakınlık görür ve sık sık O. Nu
rinin evine gelen A. Receb akranı olmayan 
adamla evde geç vakitlere kadar işret eder. 



FATİH DARÜŞŞİFASI · - 5518 - İSTA.NllUL 

Osman Nuriııin karısı İrfan ile kaynanası İfa
kat geceleri bir işre sofrası başında güzel bir 
delikanlı ile yalnız bırakdıkları evin erkeğine 
göz yumar görünürlerse de, bu müsamahanın 
asıl sebebi, biri kucağında, ikisi pek küçük üç 
_ çocuk anası gene bir kadın olan İrfanın koca
-sının mahbubuna karşı olan aşkıdır; ve O. N_u• 
ıinin. evde bulunmadığı sıralarda da eve gelen 
delikanlıya muhabbet yolunda ikna eder ve 
t_atlıca zamanlar geçirir. O. Nuri Karagümrük
den Atpazarına taşındıkdan sonra da A. Re
ceb'in gündüz İrfan'a ve akşamları Osman Nu
riye .misafirlikleri devam eder. Bu halin böy
lece devamı imkansızlığı karşısında toy oğlan
_la ana kız iki cahil kadın başbaşa verip Osman 

_ :.t'ıJurinin _vücudun\! ortadan kaldırıp Rece·b ile 
İrfanın evlenerek tam murada ermelerin~ ka
rar verirler. Bir g~ce Receb Nuriyi bıçakla öl
dürüp kaçacak ve kadmlar o gittikten sonra 
bağrışarak istimdadda bulunacak, O. Nuriyi 
eve giren bir hıl'$ızın vurub öldürdüğünü söy
leyeceklerdir. 

Plan aynen tatbik edilir; · 25-26 mart ge
cesi 17 yaşındaki Ali Receb, geç vakte kadar 
işretderi sonra kendisine mı1tad iltifatlarda bu
lunan · gaafil tutkunu dokuz yerinden bıçakla
yarak öldürür ve kaçar. Cahil kadınların mü
tenakıs ifadeleri, gizlenemeyen işret sofrası, iş
ret sofrasında bir misafirin de __ bulunduğunu 
gösteren ·deliller İstanbul zabıtasına esraren
giz gibi görünen Fatih Cinayetinin_ esrar dü
ğü~ünü iki gün içind~ çöz.Jürür. Yakalanan 
kaatil, sözde namus müdafaası yolunda suçu
nu itiraf eder ve muhakemede de aile faciası 
bütün çıplaklığı ile meydana çıkar; kaatil gene 
yaş küçüklüğünden, muini kaatil ana kız İfa
kat ile İrfan da, O. Nurinin evinde göz göre 
çirkin münasebeti hafifletici sebeb görüler-ek 
idama bedel_ yirmi beşer sene ağır habse mah
kum olurlar. 

Bürhanedclin OLKER 

FATİH DARÜŞŞ:İFAsl - (B.: Fatih 
Sultan Mehmed Camii Kebiri ve Külliyesi) 

· FATİH DARÜŞŞİFASI VAK'ASI - (B.: 
Ebe Kadın Vak'ası, cild 9, sayfa 4845) 

FATİH HAMAMI - (B.: Çukur Hamam, 
cild 8, sayfa 4171) 

FATİH İLÇESİ - Eski deyimi ile «Fa
tih Kazası», «Fatih Kaymakamlığı», bu satır
ların yazıldığı 1970 yılı şubatında İstanbul vi
layetinin 19 ilçesinden biri, diğer ilçeler şun
lardır: 

Adalar, Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz, Bey• 
oğlu, Çatalca, Eminönü, Eyyub, . Gaziosman .. 
paşa, Kadıköy, Kartal, Sarıyer, _ Silivri, Şile, 

Şişli, Üsküdar, Yalova, Zeytinburnu. 

· Bunlardan Fatih İlçesi ile Adalar, Bakır
köy, Beşiktaş, Beykoz, B'eyoğlu, Eminönü, Ey.: 
yub, Gaziosmaııpaşa, Zeytinburnu,· Kartal; Sa
rıyer, Şişli, Üsküdar 14 ilçe Anadolu ve Ru
meli yakasında ve Halicin- ve Boğazın iki ta
rafında muazzam ve çok yaygın büyük şehl'.'i 

kurmuşdur. 

«1967 İstanbul İl Yıllığı»nde. Fatih İlçesi 
hakkında en küçi.ilt' bir' bilgi bu.laıruı.dık. Fatih 
Kaymakamına · gönderdiğimiz bir mektub da, 
Eyyub · Uçesinde olduğu gibi, cevabsız kalmış
dır; ne istediğimiz anlaş:ılmamış · olacakdır. Bu 
durum karşısında aşağıdaki notlan, muhak~ 
kak ki çok eski, 1934 Belediye Şehir Rehberi~;. 
den alıyoruz. · 

1934 de Fatih İlçesi 6 bucak (nahiyeden) 
ve 80 mahalleden mürekkebdi; nahiye ve ma
ha.llelerin isimleri şunlardır: 

I. Fatih Merkez Nahiyesi:' 

Gureba Hüseyin Ağa Mahallesi 
Baba Hasen Alemi » 
Kırkçeşm,e 

Hüsam; Bey 

Sofular 
Murad Paşa 

İskender Paşa 

Hasan Halife 
Hacı Üveys 
Sinan Ağa 

Kirmastt 

Şeyh Resmi 

II. Kara.gümrük Nahiyesi : 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

»·. 
)) 

)) 

)) 

Kaariye Atik Ali Paşa Mahallesi 
Neslişah )) 

Mimar Sinan )) 

Keçeci Karabaş )) 

-Hatice Sultan )) 
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Muhtesib İskender 
Kocadede 
Beyceğiz 

Derviş Ali 

III. Fener Nahiyesi: 

)) 

)) 

)) 

)) 

. Haraccı Kara Mehmed Mahallesi 
Kasab Demirhan )) 

Küçük Mustafa Paşa · )) 

Haydar )) 

Müftü Ali )) 

Abdi Sübaşı )) 

Hatib Muslihiddin )) 

Tevkii Cfl.fer )) 

Katib Muslihiddin . )) 

'J'ahtanµnare )) 

Hızır Çavuş )) 

Hamft.mi Muhiddin )) 

Avcıbey )) 

Kaasım GönAni )) 

Balat Karabaş )) 

Molla Aşki )) 

Atik Mustafa Paşa )) 

IV. Eyyub Nahiyesi: 

Nişancı Mustafa Paşa Mahallesi 
Abdülvedud » 
Cezeri Kaasım )) 

Eyyubsultan )) 

Eyyub Gümüşsuyu >l 
İsla.m Bey ·. )) 

Fethi Çelebi )) 

Düğmeciler )) 

Üç Şehidler )) 

·Rami Cumıt )) 

Rami Yenimahalle )) 

Topcular )) 

. v_.' Şehremini Nahiyesi = 

Veledi Karabaş - Mahallesi 
Uzun Yusuf· )) 

İbrahim Çavuş )) 

Melek Hatun )) 

Bayazıd Ağa )) 

Ereğli )) 

Nevbahar )) 
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Seyyid Ömer 

Deniz Abdal 
Molla Sefer 
Ördek Kasab 
Arpa Emini 

VI. Samatya Nahiyesi 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Koca Mustafa Paşa Mahallesi 
Abdi Çelebi » 
Hacı Hüseyin Ağa 
İmrahor 

Hacı Evhadüddin 
Hacı Hamza 
Ali Fakih · 

Arabacı Bayazıd 

Cambaziye 
Eynebey 
Çakır Ağa 

Yalı 

Keçi Hatun 
Kürkcübaşı 

Cerrah Paşa 
Kasab İlyas 
Davud Paşa 
Sancakdar Hayreddin 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) •. 

FATİH tLÇESt 

1934 den bu yana .İstanbulun mülkt idari . ' . 

teşkilatında büyük değişiklikler ·olmuşdur, bir-
kaç misal verelim: Fatih İlçesinin bir nahiyesi 
olan Eyyub ayrılmış, İlçe olmuş.dur. 

Fatih İlçesinin Eyyub nAh.iyesinde Rami 
Cuma Mahallesi ile Rami Y enimahe.lle Mahal
lesi, yeni :kurulan Eyyub fiçesine, şehir dışı 
Çilingir, Hacımaşlı, Haraççı, Taşoluk, Arna
vudköy, Boğazköy ve Bolluca köyleri de· katı-· 
Iarak Rami Nahiyesi teşkil edilmişdi:r. 

Eyyub sının içinde Taşlıtarla denilen yer 
gece kondularle. yıldırım sür'ati ile büyümüş, 
Taşlıtarle. de. «Gaziosmanpaşa» adı ile bir il
çe olmuşdur v~ Eyyub !içesinin Rami Nahiye
sinin 7 köyü bu yeni ilçeye. eklentnişdir. İki 
mahallesi ile kalan Rami Nahiyesi nahiye hü
viyetini muhafaza etmiş midir, yoksa o iki 
mahalle eskiden olduğu gibi Jl)yyubun mahal
leleri arasına mı katılmışdır? 

Fatihin Se.me.tya Nahiye.sinin adı değiş
miş, Kocamustafapa olmuşdur. Bu değişiklik 

sadece isimden mi ibaret kalmışdır? 
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Yedikule dışında, yine gecekondularla bü
yüme yüzünden Zeytinburnu adı ile bir İlçe 
teşkil edilmişdir. 

Elbet ki Fatih İlçesinin sınırları içinde de 
büyük değişiklikler olmuşdur. 

İstanbul Ansiklopedisinde Eyyub İlçesi ile 
ilgili 50 madde vardır, onların arasında «Ey
yub İlçesi» mıaddt::sini hazfetmek zorunda kal· 
mışdJk. 

İstanbul Ansiklopedisinde Fatih İlçesi ile 
ilgili 46 madde vardır, 

Yazdığımız mektuba cevab alamayınca 

«Fatih İlçesi» maddesini de Eyyubda yaptığı
mız gibi hazfetmeği düşündük. Fakat gönlü
müz razı olmadı, 1934 Belediye Şehir Rehbe
rinden aldığımız · notlarla yetindik. 
· · 1934 Belediye Şehir Rehberine göre Fa
tih İlçesinin 80 mahallesinden İstanbul Ansik
lopedisinde bahsedilmiş olanlar şunlardır, al
fabetik sıraları geldiğinde diğerleri de · kayde
dilecekdir. Karşılaşdığımız kayıdsızlıkları bel· 
ki bu suretle telafi edeceğiz: 

Abdi _ C-elebi, cild 1, sayfa 24; Al)4i Sü
başı, cild 1, sayfa 27; Abdülvedud, cild 1, say
fa 145; Alifakih, cild 2, sayfa 664; Arabacı 
Bayazıd, cild 2, sayfa 919; Atik Mustafa Pa
şa, cild 3, sayfa 1297) ; Baba Hasan Alemi, 
cild 4, sayfa 1739; Balat Karabaş, cild · 4, say
fa 1971; Beyceğiz, cild 5, sayfa 2630; Canba0 

ziye, cild 6, sayfa 3366; Cerrahpaşa, cild 7, 
sayfa. 3510; Cezerı Kaasım, cild 7, sayfa 353_8; 
Ç.akır Ağa, cild 7, sayfa 3671; Davud Paşa, 
cild 8, sayfa 4305; Deniz Abdal, cild 8, sayfa 
4395; Derviş Ali, cild 8, sayfa 4499; Düğme
ciler, cild 9, sayfa 48üi3; Ereğli, cild 9, sayfa 
5154; Eyyub Gümüşsuyu, cild 10, sayfa 5443; 
Eyyubsultan, cild 10, sayf~ 5460. 

FATİH İLK OKULU - Fatih Camii av
lusunda Arslanhan~ Sokağı kavuşağındaki 
Fatih Askeri Rüşdiyesi binasındadır (B.: Fa
tih Askeri Rüşdiyesi); 1924-25 ders yılında 
«13. İlk Okul» adı ile açılmışdır, ilk okullar
dan numaralı i13imler kaldırıldığında «Fatih 
İlk Okulu» adını almışdır. 

Ziyaretimiz tarihiııde 5 sınıflı w· 26 şu

besi bulunan, çift tedri~at yapılan, 1500 tale
besi ve 28 muallimi o!an bir okuldu. Bir yav
ru kurt oymağı, folkl0r-halk müziği, bale, ba
tı müziği ve ingilizce kursları vardı, ve 1000 · 
cildlik bir okul · ki.itübhanesi bulunuyordu. Öğ-

retici konferanslar verilmek<l eidi. Mermer ka
ideler üzerinde Fatih Sultan Mehmed ile Ata
türkün tunç büstleri okulun ziynetleri arasın
da idi. 

Kuruluşundan 1965 yılına kadar geçen 
kırk sene içinde bu ilk okuldan 5814 çocuk 
ilk okul diploması almışdır. 1966 de. okul mü
dürfüğünde Bay Kemal Köktürk bulunuyor
du (1967). 

Hakkı QÖKT'ORK 

FATİH İMARETİ - (B. Fatih Sultan 
Mehmed Camii Kebiri ve Külliyesi) 

FATİH İTFAİYESİ - a:alk böyle der; 
İstanbul Belediyesi İtfaiye Gruplar Müdürlü
ğü teşkilatındaki ~es-mi adı «İstanbul İtfaiye 
Grupu» dur; 8 grupdan biri ve en güçlüsüdür, 
iki de müfrezesi vardır; diğer grupların isim
leri şunlardır: Beyoğlu Grupu, Bakırköy Gru
pu, Üsküdar Grupu, Adalar Grupu, Sarıyer 
Grupu, İstinye Grupu. 

İstanbul· Merkez Grupu Fatihde Saracha
nebaşında İtfaiye Caddesinde İtfaiye Gruplar 
Müdürlüğü binasındadır. Nefer ve amirleri ile 
kadrosu 153 kişidir, 22 motorlu vasıtasl, 17 
motopompu vardır. 

İstanbul Grupunun Haliç :Müfrezesi, Ata
türk Köprüsünün Unkapanı cihetindedir. Ne
fer ve amirleri ile 8 kişilik bir kadrosu vardır. 
(B.: İtfaiye; Özavcı, Tarık). 

Bibi.: İtfaiye Gruplar Müdürü Tarık özavcı'nın 

bize tevdi ettiği notlardan. 

F'ATİH KALENDERHANESİ ~. Fatih 
Sultan Mehmed Vakfiyesindeki bir kayde göre 
İstanbulda kurulmuş ilk Darülaceze, Haneber
duslar Yurdu; vakfiyede yeri kesin olarak 
gö;terilmeyerek: «... fukara ve mesakin (mis
kinler) için Kalenderhane ismi . ile olan me
kan ... » deniliyor. 

Yine Fatih Sultan Mehmed Şehzadebaşın
da Bozdoğan Su Kemeri dibinde Akataleptos 
Kilisesini camie · çevirmiş ve bu camie «l\alen
derhane Camih> adı verilmişdi; öyle tahmin 
ederiz ki Kalenderhane de kiliseden çevrilmiş· 
bu camiin hemen yakınında idi, ve belki de ki
lise müştemilatından bazı binaların tamir ve 
tecdid iile açılmışdı. 

Bibi.: o. N. Ergin, Muallim Cevdet. (metrukatı 

kalemiyesi); Hadika.till Cevami; Tahsin Öz, İstanbul 

Cam.ileri. 
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FATİH KERVANSARAYI - (B.: Fitih 
Sultan Mehmed Camii Kebiri ve Külliyesi) 

· FATİH KIZ LİSESİ - Sultanselimde Da
rüşşafaka Caddesinde bağçeli iki katlı beton 
bir binadır. 

1939-1940 öğretim yılı başında Beyceğii 

Caddesinde İkinci Abdülhamid devrinin ilmiye 
ricalinden Ders vekili Asım Efendinin 17 oda
lı ahşab konağında bir kız orta · okulu olarak 
açılmışdır. Bu konak 1936 da bir erkek orta 
. okulu ittihaz edilmiş, bu orta okui da 1939 da 
talebesini Karagümrük Orlaokulunıa. devrede-· 
r·ek bina kız orta okulu olmuşdu. · 

1949-1950 öğretim yılı başında da kapatı
lan Cumhuriyet Kız Lisesinin öğrencileri bu 
orta okula verilerek bir kız lisesi haline geti
rilmişdir. 1951-1952 öğretini yılında ahşab ko
n~kdan çıkarılarak h.a.ragümrük Erkek Orta
okulu binasına nakledilmiş ve bu binada· iki 
okul çift tedrisat· yapmak zorunda kalmış, 
19!'>9-1960 öğretim yılında da bugünkü müsta
kıı binasına nakledilmişdir. 

.İlk mezununu 1962 yılında vermiş olan bu 
kız lisesinin 1967 de 176~ öğrencisi ve 43 öğ
retmeni bulunuyordu. 

Fizik, kimya ve tabiiye laboratuvarları 
.ve 46.59 cildlik bir kitabbğı vardır. Çok. mun
tazam olan kitablığı ziyaretimiz tarihinde öğ
retmen Bay Adem Gürçağlayan'ın ~ezaretin
_de tanzim edilmişdir. Yine o tarihde okul mü
\ıurlüğümie Bayan İsmet .Köknel bulunuyor
du. 

Okulda dikkati çeken bir spor faaliyeti 
. gö:rülmüşdür, kız öğrencilere yakışan voleybol 
ve atletizme bilhassa öriem verilmekte :idi. Bu 
lise· disk atmada bir Türkiye üçüncülüğü ve 
uzun atlamada da bir Türkiye birinciliği ka
zanmıştır; Bir vitrinde spor · yarışmalarında 
kazanılmış kupalar görülür. 

· 1962-1967 yilları · arasında Fatih kız Lise
sinden 478 hanım kız diploma almışdır. (1967) 

Hakkı GÖKTÜRK 

FATİH KtTTüBıiANEst - (B.: Fatih 
Sultan Mehmed Camii Kebiri ve Külliyesi) 

«FATİHLİ» - 1950 ile 1955 arasında 

çıkmış düyek usulünde sfızinak bir earkı, güf-

te ve bestesi Cemal Çağlayanın dır; güftesi şU
dur: 

Fatihliın pek şahanedir 
Güzellikde yegaiıedir 
Çıl~ hasretinden 
Onsuz yerim meyhanedir. 

Çiçek takar yakasına 
·· Baytlırım cakasına 

Ka.inat hep meftun olmıuş 

Fatihlimin edasına . 

Üzmez 'beni hiç incitmez 
Bir sözümü iki etmez 
Hangi aşık böyle yarin 

Uğruna can feda etmez. 

·FATİH MEDRESELE;Rİ ·(B.: Fatih 
Sultan Mehmed Camii Kebiri ve Külliyesi) 

FATİH MEYDANI - Evliya Çelebi, ya
~-adığı Onyedinci Asır ortasında İstanbul için
deki mesireler arasında bfr Fatih Meydanın
dan bahsediyor; öyle tahmin ediyoruz ki Ev~ 
Uyanın meydan dediği, ·Fatih Sultan Mehmed 
Camii Kebirinin alan gibi diş harem avlusudur. 
Diğer tarih kaynaklarımızdaki kayıdlarda da 

. bu avlunun, yılın her mevsiminde ve günün 
her saatinde alandan farksız kalabalık· oldu-

. . 
ğu görülür. Geçen asır sonlarında · Türk dostu 
olarak tanınmış ünlü Fransız romancısı Pierre 
Loti, vak'aları İatanbulda geçen «Azade» isim
li aşk römanında Fatih Camii dış harem avlu
sundan «meyd,an» diye bahsediyor . (B.: Aziya
de, Azade; cild 3, sayfa 1690); aşağıdaki sa
tırları- oradan alıyoruz: 

«Sultan Mehmed - Fatih'in camii bizi, Ah
ınedle beni, gümüşi reıikde büyük ·kapılarının 
önünde alelekser oturmuş; güneşin al:tında ve 
hayattan endişesiz, hiç bir beşer lisanına ter
cümesi kabil olmayan bir kararsız hülya takip 
etmek üzere uzanmış bulur. 

Mehmed-Fatih meydanı eski tstanbtiluiı 't~ 
yukarısında, Keşmir kaftanları giymiş ve baş
larında geniş ·beyaz se.rıklar taşıyan kims~le
rin gezip dolaştıkları geniş •_mesafeler işgal 
eder. Merkezinde yük.selen cam(. İstanbulun 
en büyük. camilerinden ve en mazharı: ~ürinet 
olanlarından birisidir. 

«Cesim meydan, arı kovanlarının sıralan-
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masına müşabih ve Üzerlerinde bir sürü taştan 
kubbenin yükseldiği esrarlı duvarlarla muhat
tır; bunlar medreselerdir ve Hıristiyanlar bu
ralara kabul edilmezler. 

· Bu mahalle tamamiyle şarkkari bir hayat 
ve hareketin merkezidir. Develer, yeknasak 
çıngıraklarını şıngırdatarak bu meydanı sakin 
adımlarla kat'ederler. Mukaddes şeylerden 

bahsetmek üzere dervişler gelip otururlar ve 
buraya garpten henüz hiç bir şey gelmemiş
tir.» 
(Nihid Sırrı Örik Tercemesi). 

FATİH MİLLET K'O:TOBHANESİ - (B.: 
Feyzullah efendi Medresesi ve Fatih Millet 
Kütübhanesi). 

FATİH NİŞANCA CADDESİ - 1934 
Belecµye Şehir Rehberine göre Fatih İlçesinin· 
Kare.gümrük Nahiyesinin Kocadede ve Beyce
ğiz Mahallelerinin müşterek yollarından; Bey
ceğiz Mahallesinde Sarayağası Caddesi, Hasan 
Fehmi Paşa Caddesi ve Bakkal Çıkmazının 

teşkil ettiği dört yol .ağzı ile· Koce.dede Mahal
lesinde Çelebi Süleyman Sokağı, Çarşanba So
kağı ve Müstakimza.de Sokağının teşkil ettiği 
dört yol ağzı arasında uzanır. Müezzin Bilal 
Sokağı, ·Meymenet Sokağı, Keskindede Çıkma
zı, Gözlemeci Çıkmazı, Beyceğiz fırını Soka
ğı, Bakkalzade Sokağı· ve İspanakcı Sokağı ne· 
kavuşakları ·vardır (1934 B.Ş'.R. pafta 7 /101 
ve 102). 

Kocadede Mahallesindeki başından gelin
diğine · göre bir araba geçecek genişlikde ve 
paket taşı döşelidir; Kagir, beton ve ben gibi -
kalmış aiı"şab evler anısından geçer. Nişancı 
Mehmed Paşa Camii bu cadde üzerindedir ve · 
cadde de ~dını bu camie nisbetle almışdır, ca
mi karşısında da Ebubekirağa Çeşmesi vardı.r 
{B.: Ebubekirağa Çeşmesi, .cild 9, sayfa 4849; 
Nişancı Mehmed Paşa Camii) . 

. Nişancı Mehmed Paşa İlk Okulu, Ahmed 
Rasim Orta Okulu, Beyceğiz Mahallesi Muh
tarlığı ve Beyceğiz Spor kulübü bu cadde üze
rindedir. 1 ekmek fırını, 4 bakkal, 1 manav, 
2 kasab, 2 terzi, 1 kırtasiyeci, 1 :muhallebici, 
2 doğrama-mobilya atöliyesi, 1 mobilya ma
ğazası, 1 kahvehane, 1 lbtik kaplama atöliye
si, 1 gazoz depo.su vardır. Bakkal Çıkmazı ka
vuşağında elektrik muhavvile· merkezi bulun-

maktadır. Kapu numaralan 1-47 ve 2-66 dır 
(aralık 1967). 

Hakkı GöKTORK 

FATİH NİŞANCISI - Semt adı, bütün 
· semtler gibi hududunu kesin olarak tayin im
kanı yokdur; Fatihde Nişancı Boyah Mehmed 
P;aşanın yapdırttığı ve «Yeni Nişancı Caınii» 
denilen camie nisbet anılmış bir semtdir .. ls
tanbulde, «Ni.Şancı» diye meşhur iki semt da
ha vardır, biri Kumkapusuiide. «Kumkapu Ni
şw:ıcısı», diğeri de Eyyubda. «Eyyub Nişan~ 
cIBı» dır. Bu semt zamanımızda Fatih tlçesi
nin Karagümrük nahiyesinin Kocadede ve 
Beyceğiz mahallelerini ihtiva eder. 

FATİH PARKI - Fatihde Kaymakamlık 
binası önündedir; Haydar Bey Sokağı, Büyük 
Karaman Caddesi (Kaymakamlılt binasınin 

bulunduğu yol), İtfaiye Caddesi ve Macarkar
deşler C,addesi (Veznecilerden Edimekapusu .. 
na uzanan ana yolun bir parçası, diğer kısım
larının isimleri: Vezneciİer Caddesi, Şehzade
başı Qaddesi ve Fevzi Paşa Caddesi) ile çev
rilmişdir. Artık evleri bağçesiz ve sokakla'n 
ağaçsız kalmış İstanbulda Fatih semti halkı
nın yazın biraz yeşillik gördüğü bir sahadır, 
ortasında Tayyare Abidesi denilen bir mermer 
sütun bulunmaktadır, aslında da evvela bu 
abide yapılmış, sonra etrafı park olarak tan
zim edilmişdir (B.: Fatih Tayyare Abidesi). 

FATİH ROŞDİYESt - Bina yerini tesbit 
edemedik, ilk açılan rüşdiye mekteblerinden 
biridir (R: Rüşdiye Mektebleri); 1291 (1874) 
de İstanbulda 18 rüşdiye mektebi içinde 201 
talebesi ve 10 muallimi ile Darülmaarif Rüşdi
yesinden sonra ikinci geliyor idi; 1319 (1901 ,;; 
1902) de ise-694 talebesi ve 15 muallimi ile 21 
rüşdiyenin ep. başında idi. 

FATİH RÜŞDIYESt ÇEŞMESİ - «Fev
zipaşa Caddesi ile Arslanhane Sokağının ka
VU§ağı köşesinde sol kolda idi, (ki bu köşe 
Fatih Sultan Mehmed külliyesinin bulunduğu 
geniş sahanın güney-doğu köşesidir) , iki ceb
heli bir çeşme olup bir yüzü caddede, bir yü
zü sokakda idi; geçen asrın büyük hattatla
rından Mustafa Rakım Efendinin yazısı ile bir 
yüzünde iki ayet yazılı · idi. Tarihi ve yapdıra-
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nı meçhuldür. Çeşme 1940 da satılmış, yıkdı

nlmış, yerine şahıs mülkü olarak üç katlı bir 
bina yapdırılmışdır» (İbrahim Hilmi Tanışık, 
İstanbul Çeşmeleri, I; 1943) . 

Çeşmenin arkasındaki sed üstünde eski 
Fatih Askeri- Rüşdiyesi binası bulunduğu için.: 
dir ki· 1:.H. Tanışık eserinde bu çeşmeyi bu 
isimle kaydetrri.işdir. 

FATİH S1BYAN MEKTEBİ - (B.: Fa
tih Sultan Mehmed Camü Kebiri ve Kµlliye
-si) 

FATİH SULTAN MEHMED -- İkinci 
Sultan Mehmed, cihan tarihinde hükümdar
lık san'atını çok iyi bilmiş simalardan biri, İs
tanbulu alarak Türk Osmanlı . _ İmparatorluğu 
yapısının kilid taşını koyan ve yine cihan ta
rihinde yeni bir çağ açan adam, ordularının 
başında askerliğin bütün hasletleriyle serdar 
ve hükumetinin başında geniş ve ileri görüşü 
ile büyük padişah, «Avni» mahlası ile onbeşin
Gi asır Türk edebiyatının seçkin bir şairi; 29/ 
-30 mart 1432 de bir pazar gecesi sabaha karşı 
doğdu; «Gazi Hünkar» unvanı ile anılan İkin
ci Sultan Murad ile. Sinob. hükümdarı İsfendi
yar Beyin kızı Hatice Alime Hüma Hatunun 
oğludur. 

Aşağıdaki satırları R.E. Koçu'nun «Fatih 
Sultan Mehmed» isimli eserinden alıyoruz: 

. «i~31 yılı yazı~da evvela güneş tutuldu; 
v_e -~n azametli hali korku ve dehşet içinde 
:Kostantiniyyedeİı seyredildi; o.rtalık öyle zi ~ 
firi karanlık ~ldu ki, gün ortasında gök . yü
zünde yıldızlar göründü. 

«Bundan bir ay sonra üç gece arka ar
kaya fec:ri şimali göründü. 

«Arkasından pek muhteşem bir kuyruk
lu yıldız doğdu, kuyruğu doğu ufkunun üstün
de, başı gök kubbesine doğru, sabah ezanı 
vaktinde Kostantiniye ve civarındaki memle
ketlerin semasını bir hafta kadar murassa bir 
sorguç halinde tezyin . etti. 

«O yıl ve ertesi yıl, Anadoluda ve Rume
linde doğan çocukların çoğu oğlandı ve koyun
lar,' keçiler ikiz yavruladılar. İneklerin yavru
lan hep dişi oldu ve atların yavruları erkek 
oldu. Tarlalarda başakların da.neleri iri ve dol
gun oldu, bağ ve bağçelerde ağaçlar nakıl gibi 
riıeyvayla donandı .. 

«Hicri 835 yılı Recebinin 26/27 nci ve mi
ladi 1432 yılı Martının 29 /30 uncu gecesi ve 
bir pazar günün sabah vaktinde, ki güneş Ars
lan burcundaydı, :ti.kinci Sultan Muradın, Si
nob hükümdarı İsfendiyar · Bey kızı Hatice 
Alime Hüma Hatundan bir oğlu dünyaya gel
di. 

«Baba, sabah namazını kılmış, seccade
sinde Kur'an okuyordu; Sure-i Muhammedi 
bitirmek, Sure-i Fethe başlamak üzere idi, bir 
oğlu dünyaya geldiği müjdesini verdiler, genç 
adam, henüz yirmi sekiz yaşında, ikinci oğlu
nun gelişini gözleri sevinç yaşlarıyle dolarak 
karşıladı: 

-- Ravzai Muraddıa bir güli Muhammedi 
açdi! dedi. 

« O tarihte henüz iki yaşında olan büyük 
oğlunun adı Alaeddin idi. Recebin on ikinci 
cuma günü, vüzeranm, ümeramn, ulemanın 

hazır bulunduğu bir meclisi alide, iki rekat 
namaz kıldıktan sonra kollarına verilen kun
dak içindeki masumun kulaklarına, tekbir ve 
ezanlarla adım üçer kere «Mehmed» diye ses
lendi; ve: 

- Bu şehzade Mehmedimin kudumü şa

nına aleme gülabı meserret saçılsın! dedi. 
«Edirne sarayından Bursaya, Manisa.ya, 

Amıasyaya, Tokada•; Anadolunun ve Rumelinin 
valilerine ve sancak beylerine, Rumelideki 
akıncı serhad beylerine atlı ulaklar gönderil
di ve yedi gün yedi gece donanma ve şehra~ 
yin emredildi. 

«İstikbalin İstanbul fatihi olacak ve bir 
imparatorluğun temelini atarak cihan tarihi
nin·· akışım değiştirecek olan çocuğun . beşiği 
rollanmağ;a başladığından ·ilk adımını atması
na, konuşmağa başlamasına, besmeleler ve 
dualarla hoca önüne diz çöktürülmesine ve ni
hayet yine «aleme gülabı meserret saçılarak» 
sünnet düğünü mürüvvetine kadar, kendisine 
nıev'ud tahtı tehlikeye düşürecek hadiselerle 
dolu on yıl geçecektir. Doğum yılından adım 
yılına, adıni yıhndruı dil yı1ına, dil yılından 

okuma yılına ve sünnet yılına basan şehzade, 
bu hadiselerin kendi haya.tiyle olan yakın ba
ğını sonra anlayacaktır. Burada çocuğu, gü
lüp ağladığı, koşup oynadığı masum aleminde 
bırakarak hadiselerin peşinde dolaşmak gere· 
kir.» 

Kendisinden dört yaş kadar büyük olan 
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kardeşi Alaeddin ile birlikde Semendire Kale
sinin fethedildiği yıl, 1439 da sünnet edilmiş
di, 7 yaşında. idi, onbir yaşlarında· olan şeh
zade Alaeddin o yıl Amasya valiliğine tayin 
edilmiş,_ bir müddet sonra da orada vefat edin
ce Şehzade Mehmed « Veliahd Şehzade» ol
muşdu. 

Osmanlı Devletinin o kuruluş çağında. A
nadoluda ve Rumelinde zincirleme harblerle 
çok yoruhnuş olan Gaazi Hünkar, 1444 de Ma~ 
caristan Kiralı Ladislas ile. on sene süreli· Se- . 
gedin Sulh muahedesini imzaladıktan sonra 
Osmanlı tahtını henüz oniki yaşında bulunan 
Şehzade Mehmede terkederek Magnisaya çe
kildi. 

O çağın müverrihi Aşıkpaşazade Derviş 
Ahmed Aşıki çok şirin ifadesiyl eşöyle anlatı
yor: 

«Murad Ge.azi, Halil Paşaya itler: 

-:o Oğlumu tahta geçireyim, padişah ide
yim. Ben hayli sefer ettim, gazalar ettim. İm• 
di benim oğlum dahi benim hayatımda göre
yiın ne suretle padişah ol ur... dedi. 

Oğullar ataya yürek yağıdır, 
Oğulun iyisi • gamı dağıtır, 
Oğlu ld.m atanın lhemsazı olsa 
Sa.falı bağı. bostan bağıdır. 
Oğlu kim dua alub makbul ola 
Atanın devleti, yüzü akıdır .. » 

Sadırazam Çandarlı Halil Paşa Suitan 
Murad'ın. tahtdan · çekilmesine · taraf dar değil

. di; bu" değişikliği, d!:)vlet için old-µğu kadar 
~endısi için de tehlikeİi. görüyordu. Muhakkak 
ki oıiiki yaşında bir çocuğun emir ve iradesine 
ram olmak hem güç, hem de ağırdı. Yeni pa
dişah ile beraber siyasi nüfuza sahib olacak 
yeni . simalar ortaya çıkacakdı. İstikbalin İs
tanbul fatihi olacak bu çocuğun şahsiyeti hak
kında konuşmak için zaman erkendir. · Hatta 
vücud yapısı ve yüzünün şekli, nakşı bile de
ğişme . çağındadır; o kadar ki, yaşından umul
mayan vekaarına rağmen, askerin dahi gözü
nü dolduramamışdı. 

Bir rivayet çıkdı k_i: · Aklı fikri zevku · sa
fa.da, saydü şikarda imiş; hocası Molla Güra
ni sope. ile ve güciyle okuturmuş diye; ulu sö
zü dinlemezmiş dediler. 

Ve yine dediler · ki; o hallar · küçükkendi, 
geldi geçdi. _Türki, arabi ve farisi ve hem dahi 
fernkçe tekellmüm eyler ve gece gündüz ilme 
meşgul olur. 

İkinci Sultan Murad; vezirlerinden İshak 
Paşa'yı, sohbet ve ülfetlerin.den haz ettiği tıie
ma ve üdeba.dan birkaç kişiyi .alarak Mente
şe, Saruhan ve Aydın eyaletlerinin ·geliri. ile 
geçinmek üzere Magnisaya gitti. O asırda Mag
ni.sa, taht .şehri ol~n . Bursadan sonra· Anad_o
lunun· en büyük ve mamur beldesiydi. Öİn.rli
nün geri kalan yıllarını oraq.a ibadetle geçire
cekdi. Fakat,· çocuk hükümdar padişahlığın 
tadını, baba da inzivanın safasını gereği gibi 
alamadılar. 

Evvela sindirilmiş Karainanoğlü İbrahim 
Bey baş _kaldırdı: Macar. kıralına bir elçi _gön .. 
derdi, Aşıkpaşazade ağzı ile· yazalım: «Ne 
durursun, Osme.noğlu· deli oldu,· tahtını bir oğ
lana verdi ki cenk yüzün görmemiş ve at sür
müş değildir; kendi ç~licı avratlarla bağçeler
de yeyib _ içib yürür,· fırsat sizin ve ~em bizim~ 
dir ... » .. 

Karamanöğlunun bu teşvikine, Sirp Kıra .. 
lının tahrikleri de eklenince,· Macar Kralı La-· 
dislas ve . tekrar gayrete gelen ?a,pa, · süratlE! 
yeni bir Haçlı ordusu topladılar; bu H;açlı or• 
dusuna Papanın· mümessfü olarak iştir:ak'eden 
kardiiııal Çezarini, Macaristanda toplanan he.rb· 
meclisinde, kralın; Segedin ·muahedesine -se.da
kat yeminini feshetti; · bilakis böyle bir yemini 
tutmanın· güri.ah olduğunu söyledi. Başlarında· 
Kral Ladislas ve Hunyadi · Ye.ııuş ve Çezarini 
bulunan Haçlı ordusu Tunayı geçti, burada- · 
Eflak Beyinin de iltihakı ile, -Vıarnaya doğru· 
ilerlemeğe başladı. 

Beri tarafta, vezirleri, · çocuk · padişaha, 
·babasını ordunun ·başına çaği:rmasını tavsiye 
ettiler; fakat Sultan Murad, ilk daveti kabul 
etmedi. Bunun üzerine oğlunun ağzııide.ıi şir

mealde bir mektub yazıldı ve Sultan,·M~hmede 
imzalattırılıp gönderildi: «Eğer sizler padişah 
iseniz, hücı,ı.mu küffarı def ~çin gelmek va~ib
dir; ve eğer biz padişah isek emrimize, itaıı.t 
etmek sizlere yine vicibdir·, geliniz ve aske~ 
nizin başına geçiniz .. » 

. . . 

1fagnisadan ·kalkıp Anadolu askeri ile Ge-
libolu karşısına gelen Sultan Murad, Çanakka-
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I 
le boğazının Papalık donanması· tarafından 

tutulduğunu görünce, Rumeliye, -Karadeniz 
boğazında dedesi Yıldınm Be.yazıdın yaptırt
tığı Güzelce Hisardan (Anadolu Hisarından) 

geçti. Edirneye geldiğinde, harb meclisinde, 
tahtında oğh.ı ile yanyana oturdu. Biu meclis
te, çocuk padişahın Edirnede kalmasına ve 
Sultan MuradıQ. ordunun başında düşman kar
şısına . çıkmasına karar yerildi. Cebri bir yü
rüyüşle şimale doğru çıkan Türk ordusu, Haç
lıları Varna sahrasında buldu ve burada, Or
taçağın son büyük kanlı meydan muharebele
rinden biri oldu. Günlerce süren bu müthiş mu
harebenin askeri tafsilatını vermek, bu eser.in 
mevzuu dışında kalır. İlk günıerde üstünlük, 
Haçlılarda olciu. Macar Kralı, İncil üzerine ye
min ettiği halde bozduğu Segedin_ muahedesi
ni, bir mız~k ucuna bağlatmış ve bu mızrağı 
da. ordugahının en yüksek yerine diktirtmişti; 
ı 444 yılı kasım ayının birinci günü idi, muh!l,
rebenin en kıziştığı bir anda Macar Kralı U
dislas, serapa zırha bürünmüş şövalyeleriyle, 

Sultan Muradın bulunduğu noktaya saldırdı. 

Yeniçeri safları evvela bir dalga halinde yarıl
dı ve sonra l\Iacarlarm üzerine kapanıverdi. 

Koca Hıdır adında bir yeniçeri bir mızrak dar
besi ile Kıral LadislA.s'ı atından yıkmış ve pa
lası ile de başını gövdesinden alıp, yemin 
b o z a r a k . ayak altına aldığı mliahedenin 
yanında bir mızrak üstüne saplayıp dikmişdi. 
Macar kırahnın başını rnızrak üstünde gören 
haçlı ordusu bozguna uğradı. 

. Seri kıralı seri nizede -gören eşrir 

Çekildi ~iizalıa, herbiri tuttu firar 

Türklerin Varna zaferi Orta Avrupada 
dehşet uyandırmışdı; Gaazi Hünkar Edirnede · 
pek parlak karşılandı. Çocuk Padişah Sultan 
Mehmed babasının elini öperken, sadırazaın 

Çandarlı Halil Paşanın talimi üzere : 
· - Halen siz hayatda iken bana padişe.h

lık yaraşmaz, evvel~ emretdiğiniz için ·kabul 
etmişdim.. dedi. 

Hıa.lil Paşa: «Siz tahtı teklif edin, gönlü
nü alırsınız, atanız yine feragati tercih eder
ler» demişti. Fakat, çocuk bu sözleri söyler 
söylemez, Çandarlı ile ağız birliği etmiş olan 
vezirler ve kumandanlar ve sair devlet ricali 
hemen Sultan Muradın ayaklarına kapandılar: 

- Şehzadenin ricasını red buyurmayın! 
diye yalvardılar. 

Sultan Murad bir an tereddüt etti ve son
ra oğlunun ricasını kabul etti. Tatiılıkla ve söz
de kendi arzusuyla tahttan inen Şehzade Meh
med, melul ve mahzun, Magnisa yolunu tuttu. 

Bu sefer, yanına muallim ve mürebbi ola
rak asrın en büyük alimlerinden ve şairlerin
den Molla Hüsrev Mehmed verilmişti. Sultan 
Mehmed, yolda kederini gizleyemedi, Molla 
Hüsreve; Halil Pıaşayı kasdederek: 

- Şu herif be.na ne acep mekreyledi! di
ye şikayet etti. 

Molla Hüsrev, şehzadeyi teselli etti, Mus
. haftan fal açtı ve pek yakında tekrar tahta 
çıkacağını tebşir etti. 

Cihan bağında şadan ol hem.işe 
Melfil olma bu birkaç günlük işe 
Ki azdır müddeti bu infisalin 
Eyü geldi senin Mushafda fiilin. 

Tahtı tereddüd ile kabul eden İkinci Sul
tan Murad pek az sonra, bütün devlet ricalini 
ve bilhassa Halil Paşayı hayrette bırakarak 
şehzadeyi geri getirtdi, tekrar tahta oturtdu 

· ve kendisi Magnisaya gitti. Sultan Mehmed, 
yeni hocası ve mürebbisi Molla Hüsrev'i pek 
şahane_ ihsanlara garketdi; bundan anlaşılıyor
du ki kendisini tahtdan indirenleri de o ölçüde 
hırpalıyacakdı. Fakat, berikiler daha· çabuk 
davrandılar ve beklenmedik bir vak'adan .is
tifade etmesini pek iyi bildiler; şöyle ki: Ço
cuğun ikinci cülftsunun tezine, bir gece Ed_ir
nede büyük bir yangın oldu, şehriri yarısına 
yakın yeri, bedestenle beraber · çarşısı yandı. 

Bedesten kahyası ve bedesten tüccarlarından 
çoğu, içinde hazineler mahvolan bedestenle be-

. raber yandılar. 

Yeniçeriler; kışlalarını terkedip evvela, 
sevmedikleri Şahabeddin Paşanın konağını 
yağma ettiler, Paşa saraya kaçtı, sığındı. Baş 
kaldıran asker, sonra Buçuktepe'de pürsilah 
toplandılar; bu vak'a ocakda, mahud kazanın 
ilk kaldırılmasıdır. Bu işde, çocuğa gözdağı 

vermek isteyen vüzeranın parmağı olduğunu. 
da iddia ederler; böyleyse, herhalde tehlikeli 
bir oyundu. Asker, yevmiyelerine yarım akçe 
zam yapılarak teskin edildi ise de kışlaya so
kulamadı. Şehir halkı umumi bir yağma, ihti
lal katliam korkusu içinde yaşarken, Halil ve ' . . . 
İshak Paşalar anlaşarak, Slutan Muradı gız-
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lice tekrar tahta davet etdiler. Rahat bırakıl
mıyacağını anlayan Sultan Murad, av bahane
siyle Geliboluya geçti, ummadıkları bir anda 
Buçuktepe'deki askerin önüne çıktı. Varna 
kahramanının çatılan kaşları, askerin kışlaya 
girmesi için kafi geldi; baba oradan, lisan-ı 

münasiple oğluna bir hattı hümayun gönder-_ 
di, kendisine Magnisa Sancağının verildiğini, 

çocuğun gururunu okşıayan, şanına layık bir 
iisanla bildirdi, Sultan Mehmed, Sarıca Paşa
nın refakatinde tekrar Magnisa yolunu tutdu. 
Artık, babıasıriın tahtına_ son ve kat'i olarak 
oturacağı ane kadar yedi yıl geçecekdi ve bu _ 
yedi yılın geçmesi de, genç şehzadenin fikren 
tealisi ve · dolayısı ile devlet için herhalde ha
yırlı olacakdı. 

Bazı vak'anüvisler bu iki cülusu birleşti

rirler, derler ki: Sultan Murad Varna dönü
şünde tahta -oturmadı; Edirnede bir müddet 
istirahat edip tekrar Magnisaya çekildi, son
ra Buçuktepe vak'ıası oldu. Haiil Paşa, çocuk 
pa<iişaha babasını davet ettirdi ve kendisini 
tatlılıkla tahtdan indirip Magnisaya,· şehzade 

rancağma gönderdi. Herhalde şu vezir, çocuk 
Sultan Mehmede pek acip mekreyledi ama, dev
lete hizmet etti; şöyle ki, Macaristanda Kıral 
naibi ilan edilmiş olan Hunyadi Yanoş'un Var
na hezimeti intikamına hazırlandığı he.beri' 
gelmişdi. 

Sultan Murad, Türk ordusunun başında 
evvela Mora · yarımadasına yürüdü; Şehzade 
Mehmed, Magnisadan orduya davet edilmişdi. 
tık defa harb görecek olan prens, şahsına ve-: 
rilen ehemmiyetten memm.i.n, babasının yanı

na koşdu; zırhı, miğferi, kılıcı ile küçük cen
gaver; mevkib-i hümayfı.mın hakikıaten bir zi- -
neti olmuşdu. Bu Mora seferi Sultan Mehmede 
:lk harb ve askerlik dersi oldu. Fakat asıl bü
yük harb dersini, 17 ya,şında iken, yine baba
sınıı~ yanında, Macarlarla yapılan İkinci Ko
sova Meydan Muharebesinde gördü, ki bu cen
ge «Sultan M_luradın Gazai Ekberi» derler. 

_ 1449 baharında, Sultan Murad, oğlu şeh
zade Mehmetli, Edirnede parlak bir düğün ile 
evlendirdi, oğluna, Elbistan Hükümdarı Dul
kadiroğlu Süleyman Beyin kızını aldı. Aşıkpa
şazide şöyle anlatır: «Padişah, bir gün veziri 
Halil Pıaşaya: 

- Halil! Dilerim ki oğlum Sultan Meh
:ı.nedi everem ... Dulkadiroğlun kızın alam di-

. . 

rim,' hem Türkmen biziİnle doğruluk itler! der. 
Paşa da: 

- N ola sultanım, layıkdır ! diye tasvib 
eder.» 

Amasya ayanı Hıdır Ağanın hatunu ile 
Rumeli ayanlarının hatunlarından üç kibar 
kadın görücü gönderilir. Süleyınan Beyin beş 
kızı vardı, her biri «bir duhteri pakize» idi, 
amma içlerinden bir da.nesi hü.sn-ü cemalde 
cümlesinden bihter» idi. Hıdır Ağanın hanımı, 
bu güzeller güzelinin eiinden tuttu. -«Ol arii.s-j 
pürnamus» u parlak bir alayla Edirneye ge
tirdiler. Bu kızın adı «Mükerreme ~atun» idi; 
Şehzade Mehmedin ilk zevcesi oldu. 

Sultan Murad 1451 de Edirnede bir felc 
darbesi ile öldü. Sultan Mehmed Magnisad8Jl 
gelinceye kadar ölünıü onüç gün gizlendi. Na
şi Bursaya götürülerek taht şehrinde _yaprıt
dığı camiinin yanındaki türbesine defnedildi. 
Ölümünde 49 yaşında idi; Alaeddin, Mehmed,, 
Büyük Ahmed, Hasan ve Küçük Ahmed ismin
de be,Ş oğlu olmuşdu. Alaeddin 1441-1442 ara
sında Amasyada öldü. Büyük Ahmedle_ Ha
san da küçücük iken Edirnede öldüler, Tun
ca_ kenarında gömüldüler. Küçük Ahmed de, 

· Sultan Mehrnedin cülusunda, meşhur tabiri ile 
«izale» eqildi. 

Senindir meydan ve eflak ü ile~ 
Ki seninçün olubdur hıtta-vü hak 
Gel imdi sen eyli: Sultan Muhammed 
İriş meydanına çüst-ü çalak ... 

Sultan -Mehmed Osmanlı tahtına kesin -o
larak çıkdığında 19 yaşında idi. Orta boylu, iri 
kemikli, koç boyunlu, pençeli; teni beyaz, saç
ları ve gözleri kara, bakışları temiz ve merda
ne,· alnı geniş, ağzı büyük ve dudakları etlice, 
kn·mızıydı. Ve doğan burunluydu. Bu iri, ke
merli burun, dudağının üstüne bir kartal ga
gası gibi inmiş, sonsuz bir azmin, · iradenin, 
kudretin, ihtişamın damgası gibiydi. Taze yü
zünü yeni bırakılmış kara bir sakal ve bir ka
ranfil bıyık süslüyordu. 

1453 den, İstanbulun fethinden sonra ken
disinin hayranı ve sadık bir hendesi olacak ve 
«Fatih Sultari Mehmed» şanında, Rumca bü
yük bir vakayiname kaleme alarak büyük 
efendisine arz ve takdim edecek olan Kritovu
los şunları yazıyor: 

«S'llltan Mehmedin doğumunda olduğu gi
bi, tahta çıktığı sıralarda da birçok harikula-



Şehzade Sultan Mehmed bin Gazi Murad Han · 
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de şeyler zuhur etdi: Hareket-i arz, kaynar su
lar fışkırması, yıldırımlar, fecr-i şimali gibi 
alametler,. dünyada büyük değişiklikler, yeni
likler olacağını anlatıyordu. Kahinler, falcılar, 

evliyalar, velhasıl gaaibden haber verenler, is
tikbalde büyiik şeyler olacağını ve genç padi
şahın bahtı açık, muvaffakıyetleri pek aza
metli ve onun kılıcı ile kainatda büyük hadi
seler olaçağını haber verdiler. 

«Sultan Mehmed Han, oüyük bri devletin 
varisi ve hesapsız bir servetin, silahın ve as
kerin sahibi; Asya ve A vrupanın en güzel ve 
mamur kısımlarının hakimi iken elinde topla
nan bu kudret ve satvetle-iktifa etmedi. Cev
val zekası ciham dolaş!rdı. Eski ve yeni ilim
lere tam vukufu kendisini fevkaladeliğe doğ
ru götürmüşdü. Arap ve Acem edebiyatında 
herkesin teslim etdiği sağlam bilgisi şöyle· 

dursun, Yunan hukemasının Arap ve Acem li
sanlarına tercüme olunmuş eserlerini okumuş, 
bu felsefe mezheblerinde mütehassıs kimsele
ri hocalığında istihdam etmişdi. İhmal nedir 
bilmezdi, mak.sa.dlarına dosdoğru koşardı. Sat
vetde, şecaatde, akıl ve zekada; eski Yunan ve 
Ronia'nın büyük hükümdarları, cengaverleri 
yanında küçük kalırlar.» 

Magnisada, babasının ölüm haberini alır 

almaz: •. «Beni seven arkamdan gelsin!» di
yerek atına binmiş ve dolu dizgin yola çıkmış
dı. Maalesef adını öğrenemediğimiz bu cins 
hayvanın, Magnisa4an Gelibolu karşısına, yüz 
yirmi fersahlık uzun bir . yolu iki günde aldı
ğı söylenir. Geliboluda, arkada bırakdığı mai
yetini beklemek ıçin iki gün ka:lmış ve babası
nın öfümi.inü halka ılan etmişdi; -Edimeye lıa
rekıot ederken, peşine Geliboludan tepeden tır
nağa müsellaJı binden fazla atlı takılmışdı; ci
var köylerin ve kasabaların halkı, yeni padi
şahın yolu üzerine döküJmüşdü. Vezirler, bey
lerbeyiler; sancak beyleri, ulema efendiler, 
muhtelif tarikat şeyleri, Edirne ayan ve kiba
rı ve tüccarın ileri gelenleri ve halktan büyük 
bir kalabalık da Sultan Mehmedi şehirden bir 
fersah ileride karşılamışdı; padişah görünün
ce atlarından inmişler ve şehir kapusuna ka
·aar rikabında yaya yürümüşlerdi. Şehir kapu
sunda Sultan Mehmed de atından inmiş, dev
let erkanı ve rical ve Edirne ayanı, padişahın 
elini öperek, başsağlığı dileği ile hükümdarlı
ğını tebrik ederken, babasının hatırasına çok 

bağlı olan genç adam, teessüründen ğalamış, 
Sultan Mehmedin ağladığı görülünce, Gaazi 
Sultan Muradın ufıllüne herkes gözyaşı dök
meğ-e başlamış, etrafı pek -ulvi bir hüzün. dal
gası kaplamıştı .. Yeni padişah şehre yaya gir
miş ve . saraya kadar cfı.ş-u hurfı.ş içinde olan 
şehri yaya geçmişdi. Ertesi gün de mutad me
rasimle tahta oturmuşdu. Burada bir fıkra 
naklolunur: 

Sultan Mehmed tahta oturunca, kizlam
ğası Şahin Ağa ile vezirlerden İbrahim Paşa 
hemen gelmişler, - mutad olan yerlerinde dur
muşlardı. İkinci Muradın en yakın dostu İshak 
Paşa ile Vezir-i azam Halil Paşa biraz geride 
idiler, bu çekingenlikde haklı idiler; Sultan 
Mehmetli, çocuk iken çıkdığı tahtdan· iki defa 
indirmişlerdi, Sultan Mehmedin kendilerini 
affedeceği şübheliydi. Sultan Mehmed, sekiz 
yıl evvel geçeni unutmuş göründü ve kızlara.

ğasına hitaben: 

- Vezirlerim niçin benden bu kadar umk 
duruyorlar, Halile ·söyle, mfı.tad olan yerinde 
dursun! İshak Paşaya gelince, Anadolu Bey-; 
lerbeyisidir, babarn,ın mübarek na~ini Bursa
ya o götürsün! dedi. 

Her iki vezir de koştular, padişahın elini 
öptüler; ve İshak Paşa hemen, Sultan Murad 
ile Küçük Ahmedin ne.işlerini yola çıkardı; 

yolda, misli görülmemiş miktarda sadakalar 
dağıtarak B'ursaya gitdi. 

O günlerdedir ki . Edirneye İmparator 
Kostantinin bir elçisi geldi; vazifesi, cülus 
tehriki ile beraber sulhün yenilenmesi idi. Sul
tan Mehmed, elçiyi iltifat ile karşıladı; impa
rat<?r ile imparatorun. Mora Hükümdarı olan 
kardeşi Demetriyos'a. Sultan Murad tarafın
dan verilmiş sulh si;>züne riayet edeceğini bil
dirdi; ayrıca, Kostantiniyye'de rehine olarak 
bulunan şehzade Orhan'ın durumunu da ha-

- tırlatdı. Orhan, İkinci. Sultan Muradın amcası 
oğlu, Emir Süleymanm torunu idi; bu şehza
denin masrafları karşılığı için senevi üç yüz 
bin akçe verileceğini vadetdi. 

Yine o günlerdedir ki; Edirneye, cülus 
tebriki ve sulh_ muahedeleri tecdidi için diğer 
komşu ve tabi hükümdarılaın elçileri gelmeğe 
başladı: Raguzıa (Dobrovnik), Eflak, Cenova, 
Galata, Sıakız, Mjdilli, Rodos ve Macar elçi
leri... Hemen hepsi, veregeldi-kleri senelik ver-
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gilerini ke.!_1.diliklerinden çoğaltıyorlardı. Ma
car Kral naibi Hunyadi Yanoş ile de mütareke 
üç yıl daha uzatıldı; yalnız bir kişi, Karaman 
oğlu İbrahim Bey, Edirneye elçi gönderecek 
yerde, eski hanedanların varisleri olduklarını 

iddia eden üç maceraperesti, yanlarına koştu
ğu derme çatma askerlerle Germiyan, Aydın 
ve Menteşe üzerine saldırtdı. Evvela Anadolu 
Beylerbeyisi . İshak Paşa, bunların üzerine yü
rüyerek tarümar etd.i; sonra Sultan Mehıned 
sür'atle Bursaya geçdi ve hemen Karaman üze
rine yürüdü; fakat, kapulannı açan Akşehir
de İbrahimin yine aman d.ileyen bir adamını 
buldu; bu sefer de, uslu duracağına son te
minat olarak genç padişaha, kızınin dest-i iz
divacını teklif ediyordu. Sultan Mehme4, Ka·
ramanoğluna aman verd.i. Çünkü, ne kadar ki
sa sürse, kendisini hiç olmama o yaz uğraş
tıracak Karaman seferinde zaman harcamak 
istemiyordu. Kafasında bir an evvel halletmek 
isted.iği bir Kostantiniyye dAvası vardı; Pey
gamberimiz Efendimize izafe edilen bir söz, 
lacivert üzerine altun ile yazılmış muhteşem 

bir levha halinde gece ve gündüz gözlerinin ö
nündeyd.i: 

Letüftehann-el Kostantmiyye felenl'mel 
emirü iınirüha, ve feni'm-el ceyşü zalik-el ceyş. 

Hazret-i Muhammed: «Kostantıniyye mut
laka fetholunacakdır. , Onun fatihi olan emir 
in'am ve tevkıre şayan emirdir ve askerleri de 
in'am ve tevkıre şayan askerdir» demişdi. 

Bu emir kendisi ole.cakdı. Pıad.işahlığının 
ilk yılını, devletin sabit ordugahı olan Edirne
de geceli gündüzlü İstanbul cenginin hazırlığı 
ile geçird.i. Otuz yıl sürecek olan şanlı devrini 
İstanbul'un fethi ile açdı (B.: İstanbulun Mu
hasarası ve Fethi) . Burada büyük padişaıinı 
otuz yıllık devrinin kronolojisini kaydetmekle 
yetiniyoruz: 

1451 Fatih Sultan Mehmedin cülusu 

1452 İstanbul Boğazı üzerinde Rumeli Hisarının 
. yapılması. 

1453 6 nisan. İstanbul muhasarasının başlaması. 
1453 29 mayıs. İstanbulun fethi. 

Mora despotunun arzı ubpdiyeti, senelik ver
gisinin W:000; dukaya çıkarılması. 

Sırp kıralının arzı ubudiyeti, senelik 12.000 
duka altını vergi taahhüdü. 

Sakız Adası cenevizlilerinin arzı ubudiyeti, se
nelik 6000 duka. a!,tını, verç-i t~hhüdü, 

Limni cenevizlilerinin arzı ubudiyeti, senelik 
3000 duka altını vergi taahhüdü. 

Trabzon rum ill1/Paratorunun arzı ubudiyeti, 
senelik 2000 duka altını vergi taahhüdü. 
Raguza (Dobrovnik) Cumhuriyetinin arzı 

ubudiyeti, senelik 30C-O duka altını vergi taah
hüdü. 

1454 İstanbulda Bayazıdda Eski Sarayın yapılması. 
Amavudlukda Berat'ın fethi. 
Sırbistanda Semıendirenin ikinci :ve kesin fet• 
hi, Sırb kıralının tabiiyet vergisinin 30'.000 du
kaya çıkarılması. 

1455 Mora desI?otunun vergisinin 2-0.000 dukaya Çl· 

karılması. 

Limni cenevizlilerinin. vergisinin 4000 dukaya 

çıkarılması. 

1456 Enez ceneviz duka:lığının ilhakı, Semadirek 

ve Taşoz adalarının fethi. 

145a Kıyılarındaki Venedik • üsleri hariç, bütün 
Mora yarımadasının. fethi. 

1459 İstanbulda Eyyub Camii ve türbesinin inşası. 

1460 Efl§.k Voyvodası Vlad'ın (Kazıklı Voyvoda) 

tenkili ve bu memleketin Türkiye tabiiyeti al

tına girmesi. 

. 1461 Karadeniz kıyısında Anıasra'nın cenevizlilet · 

elinden fethi. 

1462 Trabzon -rum imparatorluğunun başdan baş~ 
fethi. 
Midilli Ceneviz Dukalığının ilhakı. 
Anadoluda İsfendiyaroğulları - Çandaroğullaı

rı beylitinin (.Sinob ve havalisi) ilhakı. 

Çanakkale Boğazı kalelerinin inşası. 

1463 tstanbulda Fatih Camii ve külliyesi inşaatı

nın başlaması. 

Bosna Kırallığının ilhakı. 
Hersek'in Türkiye tabiiyetine girmesi. 
Onaltı yıl sürecek Venedik harbinin başlaması, 

1466 Arnavudluğun fethi. 

14.ti,7 Anadoluda Konyenın ilhakı. 

1.469 Yunanda Venedikliler elinden Atina'nıil ve 
Eğriboz Adasının fethi. 
Anadoluda Ermenek, Aksaray ve İçel'in ilhd
kı, Karaman Beyliğine son verilmesi. 

1471 Fatih Camii ve külliyesi yapılarının tamam; 

!anması. 

Anadoluda Alanya Beyliğinin ilhakı. 

1472 Anadoluda Silifke ve etrafının ilhakı. 
İstanbulda Çinili Köşkün yapılması 1 
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1473 Anadoluda Akkoyunlu hükümdan Uzun Ha

san Beye karşı Otlukbeli zaferi. 

1474 Kırımda Kefe kalesinin fethi. Kırım Hanlığı-

nın Türkiye tabiiyetini kabulü. 

1475 Boğdan seferi. 
1476 Belgrad seferi. 

1477 Kroya Kalesinin alınması ile Arnavudluk fet

hinin tamamlanması. 

1478 Venedikle sulh .. Türk fütuhatı tasdik edilerek 

Venedik'in 10-0.000 duka harb tazminatı ver
mesi. 

1479 Zante - Kefalonya Dukalığının ilhakı. 

Gürcistan seferi; Turul Beyliğinin ilhakı. 

1480 Hersek Dukalığının ilhakı. 

Gedik Ahmed Paşanın güney İtalya seferi. 
tıodos muhasarası. 

1481 Fatih Sultan Mehmedin vefatı. 

Fatih Sultan Mehmed, asrının en büyük 
hükümdarı, Hicri 886 Rebiülevvelinin dördün
cü ve Miladi 1481. yılı mayısının üçüncü Per
şembe günü yeni bir sefer yolunda Gebze ci
varında Sultan Çayırındaki otağında vefat 
etdi. 

Ya Rab riyazi kabrin Cennetden eııver et 
Niiri Mul11ammediyle yüzün münevver et 
Cennetden ana bir kapu fetheyle daima 
Kurbin revayihiyle kabrin muattar et. 

Ne hoş bir tesadüfdür ki «Dua.i hayır» 
kelamı Hicri yıl ile ölümüne tarihdfr; ve yine 
san'at belagatinin ne güzel eserıdir ki devrinin 
ulemasından Mevlana Lfıtfi, Fatih Sultan Meh
medin ölümiine <<Nurullahi kabrihi nura» difye 
tarih söylemişdir. 

Babasının ölümünden sonraki padişahlığı 

30 sene, 2 ay, 14 gün sürmüşdü; İstanbul fet
hinde 21 yaşında bir delikanlıydı, ve 49 yaşın
da ölmüşdü. Ordunun başında sefere giderken 
beklenmedik ölümünün sebebi için, babasın
dan miras kalmış bir nikris ( damla hastalığı) 
olduğu söylenir. Çağdaşı ve belki de o ölüm 
gününde Türk ordusunda bulunmuş olan Aşık 
Paşazade Derviş Ahmed Aşıki ise, büyük hü
küırıdarın ölümünü şübheli gösterir ve zehir
lendiğini açıkce. yazar: 

«Vefatına sebeb ayağında zahmet vardı, 
tıtbibler ilacından aciz oldular. .A.h!lr tal;>il:>le;r 

cem'oldular, ittifak etdiler, ayağından kan al
dJlar, zahmet ziyade oldu. Şarabı fariğ verdi
ler, Allah rahmetine vardı. 

Tabibler şerbeti kim virdi Hana 
O Han içdi şerbeti kana kaıia 
Ciğerin doğradı şerbet o Han'm 
Hemin dem zari itti yana yana 
Diclj ni'çün bana kıydı tabibler 
Boyadılar ciğeri canı · kana 
İsabet etmedi tabib şarabı 

Timarları Han'ın vardı ziyana 
Tabibler Hana çok taksirlik itdi 
Budur doğru kavil, düşme gümana 
Düa it Aşıki bu Han hakkında 
Ki niiri rahmete canı boyana 

Bilhassa manzume, Fatihin ağzından ve 
müverrihin ağzından tabibleri ağır sfı.retde it
ham ediyor. İsmail Hami Danişmend: «Bu ila-
cı içince Fatih niçin ciğeri doğranarak hemen 
can vermişdir? Ve müverrih neden dolayı ken
disine kıydıklarını kaydetmek lüzumunu his
setmişdir? Bütün bunlar yanlış veyahud fay
dasız bir tedaviden şikayet mahiyetinde ola
bileceği gibi, şübheli bir ilaca ait bir takım ima
larla tefsir edilebilmek imkanı da yok değil

dir» diyor. Türk tarihinin muhakkak ki va
kitsiz olan bu büyük kaybı karşısında, hatıra, 
cevabı kolay 'olmıyan sualler veriyor: 

Tabiblerin, · o devir için, musevi, hiç ol
mazsa musevi mühtedisi o]dukları kabul olu
nabilir; Fatih'in · ölümü üzerine, daha veliahdi 
Sultan Baye.zıd tahta oturmadan İstanbuldaki 
musevi mahallesinin ıasker tarafınd;ı.n basılıp 

yağma edilmesi ve Sadırazam Piri Mehriıed 

P~şanın yine asker tarafından paralanarak 
öldürülmesi ile halkın ve askerin suikasd şüb
hesi arasında bir münasebet var mıdir? Sadı
razam, padişahın ölümünü askerden gizlemek 
istemişdi: «Padişahın mizacı şeriflerinde bir 
mikdar fütur olup istihmam iktiza etmekle bir 
kaç gün Darüssalt.anaları tarafına müracaat 
lazım geliyor» diyerek naşı hemen bir 
arabaya koymuş ve bizzat kendi nezareti altın
da İstanbula göttirmüşdü. Bütün iskelelere 
gönderdiği emirlerle Üsküdar yakasından İs
tanbul tarafına, İstanbuldan Üsküdar yakası
na kayık geçmesini şiddetle yasak etmişdi; İs
t~nb1.ıldaki Acemioğlanlarını da «Filçayırında-
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ki bir köprünün ta:~ri» bahane.siyle şehirden 
çıkarıp kale kapularını kapatmışdı; Sultan Ça
yırı ordugahındaki askerin de, padişahın av
detine kadar bir yere ayrılmamalarını tenbih 
etmişcli; fakat kendisi ordudan ayrıldıkdan bir 
müddet sonra, asker, büyük vak'ayı ogren
mişcli; Solakzade: «Tedarik mesleğine salik 
olmadıklarından amelleri batıl olup sırrı ni~ 
hıanları gün gibi ayan oldu.» diyor. Takım ta
kım, Pendik ve Kartal iskelelerinden kayıklara 
dolıan asker Galatada Kurşunlu mahzen önüne 
çıktı, oradaki gemileri zorla kaldırıp Üsküda
ra geçireli ve Üsküdara karadan gelmiş olan
lar da bu gemilerle 1stanbula geçdiler. 

Evvela Sadırazamın ışarayı basıldı ve ken
disi paramparça edildi, sonra yahudi mahalle
leri yağma edildi, arada kan da . döküldü ve 
bazı İstanbul zenginlerinin kona'kları soyul
du. Fakat S0.dırazam Mehmed Paşa telef edi
lir edilmez, Fatih tarafından 1:stanbul muha
fızı olarak bırakılmış olan İshak Paşa askeri 
sür'atle ve kolaylıkla yatıştırdı. Amasyada 
bulunan veliaht Şehzade Bayazıd gelinceye 
kadar, İstanbulda dedesinin yanında bulunan 
oğlu Korkud hü~ümdar vekili olarak tahta 
oturtuldu. 

Vak'anüvisler, Fatihin ölüm haberi ile 
Sultan Bıayazıdı İstanbula davet mektuplarını, 
Kıapucubaşılardan Keklik Mustafa namında 

«bir merdi rüzgarın» götürdüğünü yazarlar ki 
bu kayıtda bir nevi baş korkusu gizlidir. Tah
tın meşru varisine bu mektublar kimler tara
fından yazılmıştır? Şehzade Cem Karaman va
lisi idi ve bu memle~et halkı tarafından çok 
sevilmişti, ki, babasının ölümiyle başlıyacak 
olan isyanlarında ve saltanat kavgalarında hep 
bu memleket halkµun kuvvetine daya.nacak
tır; Sadırazam de, Karamanlı idi ve bu mem
leketin hanedan sahiplerindendi, Mevlana Ce
laledclin-i Rfuni ahfadındandı. Solakzade, açık
ça yazıyor: «Maktul Mehmed Paşa Ceni Sul
tanı seriri saltanata geçirmek hususunda fikr-i 
nama.kul etmeğin ııiukarriblerinden birini taht
nişini · diyarı Kıaraman olan Cem Sultan tara
fına gizlice revan idüb taht mahlilldür deyfı: 
sür'atle lüzumu vüsulünü mektupta . dercetmiş 
idi. Tedbiri makusu takdire muvafık gelıneyüb 
mektub götüren şahıs esnayi rahda Anadolu 
Beylerbeyisi Sinıan Paşanın eline girüb herifi 
mezbunı adem diyarına revan ve binam ve ni-

şan eyledi. Şehzade Bayazıd dergahına giden 
Keklik Mustafa uçar kuş gibi Amasya şehri
ne erdi» eliyor. Şehzade Cem, Karamanlı Piri 
Mehmed Paşa tarafından, boş kalan tahta mı 
davet edilmiştir, yoksa, koca Fatih, İmpara-. 
torluk tahtına Şehzade Cemi oturtmak için mi 
feda edilmiştir? İstanbul Muhafızı İshak Pa
şanın da, Sadırazıamın katline kadar !stanbul
daki askeri ihtilale seyirci kalması ve ancak 
Mehmed Paşanın ölümfüıden sonra askeri tes
kini şayanı dikkattir. 

Karamanı Mehmed Paşanın Şehzade Cem 
ile yakın münasebeti hatırlandıktan sonra, 
Fatih'in Kanunnamei Ali Osmanının da Meh
med Paşa sadaretinde hazırlandığı göz önjlne 
getirilirse, bu kanunnamede, padişahlar tara
fından şehzadelerine yazılacak fermanlara ör
nek olarak kaydedilen suret dikkati çekecek 
bir mana alır: KanunnS!medeki örnek ferman 
veliahd Şehzade Bıayazıd'a değil de Şehzade 
Cem'e hitaben yazılmıştır. Hükümdarın zehir
lenme.si ihtimali üzerinde durulurm, Sultan 
Mehmedin B/ayazıdı saltanat hakkından ınah
rum etmek gibi bir kararının sezildiği ve ma
hut tabiblerin Bayazıd tarafını tutanlara hiz
met ettiği de düşünülebilir. Bu takdirde, Şeh
zade Bayazıdın İstıanbulda bulunan oğlunun 
hükümdar vekili olarak alelacele tahta otur
tulması da ayrıca bir mana alır; ve bu ikinci 
ihtimal daha kuvvetli görünür. 

Fatih Sultan Mehmedin tahnit edilen na
şı Mayısın· 22 nci salı gününe kadar, yani yir~ 
mi gün İstanbul sarayında kaldı. 

Babasının ölüm haberini alan Şehzade 'Ba
yazıd, dört b,n atlı ile, 21 Mayıs Pazartesi gü
nü Üsküdara gelmişti. İlk işi, İshak Paşayı 
s'adırazam tayin etmek oldu. Elrtesi günü de 
muhteşem bir alayla Sultan-ül-mücahidin Sul
tan' Mehmed Han Gaazi merhumun cenazesi 
kaldırıldı. 

Bu cenaze merasimi hakkında bildikleri
miz, hiç denilecek kadar azdır. Cenazeyi, ev
vela, siyah matem elbiseleriyle Sultan Baya
zıd ve vezirler taşımış ve sonra ulema ve me
şayihin parmakları üzerinde tekbir ve tehlil
lerle ve İstanbul halkının feryad ve figanı ara
sında Fatih Camii musallasına götürülmüşdür; 
ve orada, cenaze namazını; devrin_ derin ule
masından Şeyh Vefa kıldırmışdır; ve haya
tanda -iken hazırlatdığı türbes!_ne tevd,i egil-
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mişdir. Ne garib tesadüfdür ki, bir salı gunu 
fethetdiği şehrin toprağına yine bir salı günü 
defnedildi. · 

Fatih Sultan Mehmedin otuz yıllık padi-. 
~ahlığında sadırazamlık yapmış olan vezirler 
şu zatlerdir: 

Çandarlı Halil Paşa; İkinci Sultan Murad 
zamanında 1438 de sadırazam olmuşdu, 1453 
de İstanbulun fethinden az sonra azil ve idam 
olundu (B.: Halil Paşa, Çandaı:1ı; fstanbulun 
Fethi); 

Mahmud Paşa; 1453 - 1466. 

Rum Mehmed ~aşa; 1466-1469, azil ve 
idam edildi (B.: Mehmed Paşa, Rum; Runu 
Mehmed Paşa Camii; Eski Hamariı, cild 10, 
say.fa 5285). 

İshak Paşa; 1469 - 1472 (B.: İshak Paşa) 

Mahmud Paşa; ikinci sadırazamlığı, 14 72 
- 1473, azil ve idam edildi (B.: Mahmud Pa
şa; Mahmudpaşa Camii; Mahmudpaşa Hama
mı). 

Gedik Ahmed Paşa; 1474-147'7; (B.: Ah
med Paşa, Gedik, cild 1, sayfa 406; Gedikpa
şa; Gedikpaşa Hamamı). 

Karamani Mehnied Paşa; 1477-1481, Fa
tih Sultan Mehmedin ölümünü müteakip yeni
çeriler tarafından parçalanarak öldürüldü 
(B.: Mehmed Paşa, Karamani). 

Fatih Sultan Mehmedin üç oğlu olmuşdu; · 
Şehzade Mustafa, babasının hali hayatında 

147.3 de öldü; Şehzade Bay0.Z1d · kendisinden 
şcnra padişah oldu (B.: Bayazıd II., cild 4, 
sayfa 2216"; ve müteakib sayfalarda Bayazıd 
Camii, Hamamı, Medresesi v.s.); Cem. 

Ölümünden bir sene evvel, torunlarının 
düğünü, Fatih Sustan Mehmedin son mürüvve
ti olmuşdu; Bayazıdın oğulları Abdu}lah, Şe- · 
hinşah, Ahmed, Korkud, Mahmud, . Alem§ah 
ve Selimi, Cemin oğlu Oğuzu ve Mustafanın kı
zını lstanbula getirtmiş; Abdullah ile Musta
fanıp: kızını evlendirmiş, öbür oğulları da sün
net ettirmişdi. Düğünler Eski Sarayda yapıl
mış ve bir ay de:vam etmişdi. Kemalpaşazade: 
«Şehrin içi pür ziyb-ü ziynet oldu; Divanı Sul
tani, münakkaş ve müzehheb kadife ve kem
halarla gülistan gibi donandı; sadayı safa ile 
sema doldu; her kişi, erkek ve dişi, işini gü
cünü bıraktı, ol düğün şevkine zevk ve -sohbet 
bahrına daldı; selsebili cennet gibi leziz ve na-

zif şerbetler sebil olup has çinilerle latif taam
lar celil ve zelile am oldu.» diyor. Düğünden 
sonra Abdullahı, karısı Sultan ile beraber Ma
nisa valiliğine,. Şehinşahı Menteşe valiliğine, 

Ahmedi Çorum valiliğine, Selimi de Amasya
ya baba~ının yanına göndermiş, diğerlerim 
İstanbulda yanında alıkoymuştu. 

Sultan Mehmed, Gedik Ahmed Paşa Sada
retine kadar, Divanı Hümayuna riyaset. ede
rek devlet işleriyle bizzat meşgul olmuştu; bü
tün ilim ve iktidıariyle Mahmud Paşa da
hi, padişahın ancak emirlerini tatbika me
mur muavinleri olmuşlardı ve yine püyük as
kerin direktifleri çerçevesi içinde ordu kuman:.. 
oonlıkları yapmışlardı. Divana riyasetden çe
kilmesine küçük bir vak'a sebep olmuşdu: Bir 
gün ancak padişahdan medet uman bağrı ya
nık bir Yörük, yırtık şalvarı ve· çarıklariyle 
Divana girmiş, kaba şivesi ve. saf eda.siyle: 

- Delvetlu Hünger kang·wıuzdur?.. diye 
/ 

sornıuşdu. (. 

Bunu fırsat bilen G~dik Ahmed Paşa, 

«Bundan böyle mesalihi divaniyyeyi vezirlere 
brkmanın d,:ıha münasib olacağına» Sultan 
Mehmetli ikna etmişdi; divanda riyaset maka
mının arkasına bir kafes yapılmış ve padişah, 
divan toplantılarında onun arkasına çekilerek 
müzakereleri takip etmiş, müdahale etmesi ge
rektiği zaman, kafese vurduğu bir iki fiske, 
müzakerenin durdurularak Sadırazamın tali
mat almak uzere huzura çıkmasını temin için 
kafi gelmişdi. 

Asrının büyük riyaziye alimi ve feylesof 
Ali Kuşçuyu memleketine davet ettiği zaman, 
ilk gcnderdiğinden başka, hududu geçtiğinden 
tstanbula ,:ıyak basıncaya kadar, her konak 
için· bin altın harcırah vermişdi; ve bu müte.; 
vazi büyük alim, İstanbulda te'lif eylediği şa~ 
heserine; pek yerinde olarak «Muhammediyye» 
adını koymuşdu. İlimlerini ;akarlariyle süsle
miş o~,:ın padişahın delikanlılık çağından ho
cası ve mürebbisi ve büyük şair Molla Hüsrev 
Mehmed ve Na.sraddin Hocanın torunu, şair 

Sinan· Paşanın babası lstanbulun ilk kadısı Hı
zır Bey Çelebi Padişahdan daima sonsuz hür
met görmüşlerdi. Asrının muhakkak en bü
yük şairi ve Sultan Mehmedin has· nedimlerin
den ve şehzıadelerinin hocası Bursalı Veliyyüd
din oğlu Ahmed Paşanın, ki rind ve laübali 



FATİH SULTAN MEHl\lED _;_ 5534 - İSTANBUL 

meşreb bir adamdı, bir ara "büyük hükümda
rın. gazabına uğrıyarak Yedikule Zindanına 

atılımşdı, nakledilen fıkra pek zarifdir: Ha.s
oda gılmanlarından bir Üveys vardır, gayet 
güzel, zeki bir gençdir; bir gün padişah ile 
şair bir kır gezintisine çıktıklarında_ Üveys de 
hendilerine refakat eder. Bir ara padişahin 
atının ayağından sıçrayan bir çamur parçası 
delikanlının yanağına yapışır, bunu gören Ah
med Paşa, Kur'an-ı Kerimin, ahiretde küffa
rın nasıl eza ve cefa göreceklerini tasvir eden 
yerinden bir parça mırıldanır: 

--,- Ya leyteni küntü türaba!.. (Ben keş
ki toprak olaydım) der. Sultan Mehmed pek 
işitemez, Üveyse: 

- Paşa ne dedi? diye sorar .. Kültürlü ve 
zeki çocuk cevap olarak ayeti tam ola
rak okur: 

- Vıe yekulül kafirli ya leyteni küntü tü
raba (Kafir der ki ben keşki toprak olay
dım) .. ; 

Çocuk denilecek bir yaşdan itibaren çok 
kuvvetli bir şark kültür havası içinde yetiş

riıiş olan İkinci Sultan Mehmedin minyatürden 
pentüre çevrilen gözleri büyük mana ifade 
eder. Bizde batı medeniyetini hakiki değeriyle 
benimseyenlerin öncüsü olduğu muhakkakdır. 

Venedik sulhundan sonra, 1478, onbeşin
ci asrın bu en kuvvetli hükümdarı tarafından 
İstanbula davet edilen ressam Gentile Bellini'~ 
nin riyasetindeki İtalyan sanatkar kaafilesi, 
doğu A vrupanın bu muazzam beldesinde öyle 
hir insanla k~rşılaşmışlardı ki, kafasının eşi, 

ne şarkde ve ne de garbde vardı; Fatih Sultan 
Mehmedin kafasında, bu iki ayrı alem hariku
lade bir imtizac ile kaynaşmışdı .. 

İstanbulda bir yıldan pek az fazla kalan 
ve bu müddet zarfında büyük hükümdarın 

muhabbetini kazanan, «Sizin sihirkar bir fır

ç.anız var .. ,> gibi sözler ile iltifat gören, mul1-
teşern ihsanlara nail olan Bellini Fatih Sultan 
Mehmedin meşhur portresini bitirdikden az 
sonra İstanbuldan ayrılmış_, bu nefis tablonun 
hitamından ancak beş ay sonra da Sultan 
Mehmed vefat _etmişdi. 

Rivayet edilir ki Sultan Mehmed, ressam, 
25 Kasım 1480 tarihi ile imzasını koyduğu gün 
portresini uzun uzun seyretmiş, kendisini ıaza
meti, vekarı ve ka.lbinin şair hassasiyetiyle 
asırlar boyunca yaşatacak olan bu resim için: · 

- Bu, benim! .. 

Demişti; ve Belliniyi alnından öpmüştü. 

Ressamın kendisine veda ettiği gün de, Belli
ninin boynuna, kendi €liyle, ucunda girenba-

. ha bir elmas bulunan murassa bir gerdanlık 
taıkmış ve Vıenedik senatosuna hitaben, res
sam hakkında pek sitayişkar cümleleri ihti
va eden hir teşekkür mektubu vermişdi ki; 
İstanbul fatihinin bu mektubu üzerine, Vene
dik Senatosu ressama, kaydı hayat şartiyle 
200 altın aylık bağlamıştı. 

Bellini, büyük adamın karşısına geçip res
mini yapmış tek .san'atkar değildi; Ragozalı 

Pholo ve ondan yıllarca evvel Veronalı Ma.tteo 
da, Sultan Mehmedden, yuzunun çizgilerini 
tesbit etmek müsaadesine nail olmuşlardı ve 
ayrılırken, Bellini gibi murassa gerdanlık al
masalar bile, İtalya hükümdarlarından hiç bi-. 
rinin temin edemiyeceği bir servetle dönmüş
lerdi. 

Rönesans çağının büyük Mesen'lerinden 
biri olduğu muhakkakdır. 

Fatih Sultan Mehmedt «Avni» Divanı ~ 
Bu ansiklopedide «Avni» mahlası ile şiirler 

yazmış ve bir divan bırakmış Fatih Sultan 
MehmedJn edebi şahsiyeti ve şürleri üzerinde 
sözü, sıaiahiyet sahibi kalemlere bırakıyoruz; 
aşağıdaki satırlar Refik Ahmed Sevengil'iıi bir 
makıaalesidir: 

«Fatih Sultan Mehmed, Türk fikir ve sa
nat aleminin mühim simalarından biridir. 0-
min yaşadığı Onbeşinci Asırda Türk divan 
edebiyatı, denilebilir ki hemen hemen teşekkül 
devrinde i~i. Ne Fuzuli, ne Baki, ne Nef'i ve 
Şeyh Ga.alib, yani şahikalar, divan edebiyatı

nın büyük tepeleri henüz sanat tarihim.izin üs
tüne doğmamışlardı. 

«Arnb ve Fars kültürünün potası içinde 
kaynatılıp olgunlaştırılmaya çalışılan Türk şi

ir zevki, Onb-eşinci Asırda divan edebiyatının 
temellerini atmış, fakat abidelerini henüz ta
mamiyle yükseltmemişti. Fatih Sultan Meh
med, bu sırada, genç yaşından itibaren klasik 
kültürün hav.a.siyle sarılı, şiir söyleme alışkan
lığı içinde yetişdi; şehzadeliğinde ve padişah -
lığmdG. devrinin mm ve san'at adamlarıni et
rafına toplayıp onların meclisinden tad alarak 
yaşadı; bu arada o edebiyat toplantılarına da 
daima revnak vermiş olduğunu, bırakmış ql-
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duğu beş asırlık şiirler bize fesahat ve bela
gatle söylüyor. 

«Fatihin şiirle dostluğu, zaman zaman ga
zeller yazdığı, şiirlerinde Avni imzasını kul
landığı ötedenberi yazılıp gelmiş olan şuara 
tezkerelerinde, biyografi kitaplarında ve eski 
tarihlerde kayıdlıdır; bazı şiirlerinden vücuda 
gelmiş küçük divanı ilk defa 1904 yılında Ber
linde Profesör Doktor Georg Jacob tarafın
dan basdırılmışdı. İstanbulda Fatih Millet Kü
tübhanesinde · Ali Enıiri tarafından vakfedilen 
kitabl0.r arasında da yazına bir divanı bulunu
yordu. Son zamanlarda çeşitli eski mecmualar
da ve bu divanlardaki şiirleri bir araya getiri
lerek biri Ahm-ed Halid Kitabevi, öteki Kemal 
Edib Ünsel tarafından toplanarak iki · defa ay-
rı ayrı basdırılmışdır. · 

«Fatihin bugün elimizde bulunan şiirleri 

sayı bakımından azdır, bazı gazellerden ve bir 
kaç münf erid beyitclen ibaretdir;. f:akıat bun
lar bize şairin ustalık değeri hakkında fikir 
vermeğe yeter ·mahiyettedir. Bu şiirlerde za
manın hususiyetlerini taşıyan ve aruz vezni
ne maharetle uydurulan oldukça renkli bir li
san kullanılmışdır. Fatihin şiir lisanı, edebi 
san'atlarla süslüdür. Divan edebiyatına daha 
önce ve .daha sonra hakim .olan bütün fikir, 
bilgi, hüner kaynaklarından bu şiirlerde de 
faydalanmışdır. Resmi hayatında pek büyük 
bir kahraman, asker ve kumandan olarak tak
dir etdiğimiz Fatih Sultan Mehmed, şiirlerin

de hemen daima ince, alçak gönüllü, sıcak ve 
samimi; ve oldukça kuvvetli bir lirizmle _bizi 
sarıp bir kere daha kendisine hayran etmek
dedir. 

«Dış hayatında müstesna şa'şaasiyle göz 
kamaşdıran ve yaklaşılmaz zannedilen büyük 
Hünkarın azameti, pırıltısı, debdebe ve tan
tanası içinde özlü, samimi ve aşık bir kalb, ba
na öyle geliyor ki bu şiirlerin havasında İs
tanbul kalelerinin üstünde vıe yıldızlı gök al
tında, Marmaranın mavi sularına bakıp ağla
maktadir; bu, güzellikden anlayan bir ruhdu, 
içi hisle, istekle, aşkla dolu bir insandır. Fu
zuliden bir -asır önce: 

Aşıka dünya ü can terlreylemek asan olur 
Lik canan terkini etmek .. gelübdür cana güç 

çliyen bir şairdir. Aşık için dünyadan da, can-

dan da vazgeçmek kolay ama sevgiliyi terket
mek mlimkin mi? Cihanın tac ve tahtını ve 
devletini verseler, o yine sevgilisinin olduğu 
yerden ayrılıp gitmek istemez; orada, yüreği 
sevgi çarpıntıları ile dolu ol.arak kendi başına 
sultan olmayı üstün tutar. Başka müstesna 
ve muhteşem bir beytinde de: 

Benim, sen şah.i mehrfiye kul olmak iledür fahrim 
Gedayı dilber olmak yeğ cihanın padişahından 

diyor. Okuyucular manasını elbetde anlıyor
lar: Sen ay yüzlüye kul olm·akla övünüyorum; 
sevgilisinin kapusuna fakir bir aşık olup gö
nül bağlayıp 'kalmak cihana padişah olmak
dan aladır. , .. , - ; 

«Bu çeşid sözleri şunun bunun ağzından 
işitmek belki de o kadar mühim sayılmaz; fa
kat. bunu söyliyen Fatih Sultan Mehmed gibi 
bir padişah, şöhreti dünyayı tutmuş, adı sanı 
tarihi kaplamış bir büyük adam, müstesna ya .. 
radılışda bir hükümdar olursa, işin rengi el
bet de değişir. 

«Şair hükümdar bir başka. gaz.elinde bize 
bahar hava~ıı ile sarılı pek muhteşem bir neş'e 
halinde görünüyor: Bahar oldu, güller açıldı; 
ey sili:ı kadeh getir! Bu mevsimde şa.ra,b i~~ 
mek gerekir. Günümü, .gönlömıü ay~tnuı.k 
için ışığa ihtiyacım yok, iQki veren güzelin ya;
nağmdaki · pırıltı bana yet.er! 

,«Avni (Fatih Sultan Mehmed) bir şiir üs
tadı değildir, fakat bu şairin ortayı çok aşan 
değer taşıdığı da inkar edilemez; divanı, ki 
tamam olduğunu sanmıyoruz, kültür olgunlu
ğunµn aynasıdır. Bazı giaZellerinde Ondokuzun
cu Asrın, hatta Yirminci .Asrm ilk yirmi beş 
yılının şiir diline yaklaşan sadelik görülür. Şi

irlerinde sağlam seciyesi pek aydındır; :riya, 
müdahene, zulüm ve irtişa gibi kötülükleri ve
ciz bir dil ile anlatır ... ». 

Aziz dostlanmızdan ve değerli edebiyat 
muallimlerinden Rifat Necdet Evrimer bize 
şu notları . vermişdir: 

«Büyük adamlar mizaçlarının türlü köşe
leriyle yaşarlar. Ruhları daima med halinde
dir, akıllariyle bütün muhalleri kendilerine 
rameder; hisleri mahmuzlandığı. zaman heye
can bir şelaledir. Dış görünüşleri sakin, içle
ri bir mahşerdir. Her arzu, her heves, onları 
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ihtiras grafiğinin son noktasına götürür. En 
büyük eserlerini ıztırar anlarında yaratırlar. 

Dehaları bir sahada d,aha ziyade hükümrandır 
amma bu dehanın uzantıları diğer sahalara da 
girer. :Şüyük adam odur ki kendisinden ötesi 
için yaşamayı ge:cçek yaşama bilir; kalbi en 
az kendisi, en çok c·emiyet iç!n çarpar; görü
nüşte en muhteşem yalnızdır. Fatihin divanın
da yer tutan gazelleridir. Şairliğini orta dere
ceden üstün sayanlar çoktur. Vezin ve kafi
yede aksaklıklar görülüyor. Temalar malum: 
Bütün divan edebiyatı şairlerinde olduğu gibi 
sevgili, aşk, hicran ve hüsran ... Bütün gazel
lerini okuduğumuz zaman hususiyetlerini şöy
lece sıralayabiliriz: Şiirlerinde lirizm hakim
dir, şiirde vüzuh taraftarıdır, ekseriya fevka
lade samimidir; harabatiliğe meyyal görünür; 
istediği saatlerde, kalbinin sesım mısralara 

aksettirmiş, böylece şair bir babanın oğlu ve 
iki şair evladın babası olan Fatih, bir nevi irsi 
kabiliyetle mücehhez olan bu büyük padişah, 
fütuhat aşkı, ilim aşkı yanında bir de şür aş
kiyle muttasıf ·oıan Fatih, zaman zaman yaz
dığı şiirleriyle XV. inci asır şairleri arasında 
kendine bir yer ayırmışdır. Böylece kıJıçla ka
lemini- beraberce kullanmasını bilen Fatih, bir
çok cepheleriyle beraber ş,airlik tarafı da in
celenmeye değer. Filhakika bugün elimizde 
mevcut olan şiirleriyle Fatihi büylik bir şair 
olarak kabul etmek pek de mümkün değildir. 

XVI. ncı asır tezkirecilerinden Ş e h i 
Bey, Aşık Çel~bi gibi fikir adamları ve en- son 
ve en büyük tezkireci olan Ali Emiri Efendi, 
ilimde, fetihlerde, politikada, ilmi tesislerde fi
kir ve sosyal ·münasebetlerinde büyük- bir kud
ret gösteren Fatihi şiir sahasında da ayni bü
yüklükte -görmek isterler. Fakat bu gün elde 
bulunan şiirlerine göre· Fatihin şairlik cebhesi
ni çok objektif bir şekilde inceleyen Profesör 
Fuad Köprülü Yeni Mecmuanın 44 üncü ·sayı-· 
sında çıkmış bir makalesinde: «F'atihin diva
nı, hatta en seri ve sathi bir nazarla tedkik 
olunsa bile, İstanbul fatihine, mütevassıt şa
irlerimiz arasında müstesn,a bir mevki ayır

mak lüzumu derhal itiraf edilir.». diyor. 
«Fatihin şiirleri ilk defa 1904 yılında Pro

fesör Doktor Corc Jakob tarafından - Berlin
de kitab halinde ba.sılmışdır. 

«İlk defa Fa.tinin şiirlerini ilim alemine ta
nıtan bu alimden sonra bizde bu tab'edilmiş 
eser hakkında ilk söz açan Faik Reşad olmuş-

dur. O, edebiyat tarihinde pek kısa olarak bu 
eseri medheder. Bundan sonra Şahabeddin Sü
leyman ve Fuad Köprülü tarafından yazılan 

Osmanlı Edebiyat Tarihi eserinde bu kitabdaıi 
l::ahsedilmiş, daha sonraları yukarıda işaret 

etdiğimiz gibi Yeni Mecmuada Fuad Köprülü 
tu Fatih divanının eksik ve yanlış olduğunu 

ileri sürmüşdür. 

«Kitabı basdıran Profesör Doktor Corc Ja
kobun esere yazdığı ön sözde: «Neşredilen ilk 
on beş şiirin Upsala Krallık üniversite 'Kitap 
f;arayında bulunan el yazması bir küçük mec
muadan alındığı, bu mecmuanın 1834 te ölen 
tanınmış alim «J. Hallenberg» in metriı.katın

dan olduğu Toroberg ke.toloğunde. 191 numa
rada kayıtlı <--bulunduğu ... » yazılıdır. 

«Bugün elimizde bulunan iki kitapta ayrı 
ayrı mahiyette Fatihin şiirleri toplanmış bu~ 
lunuyor. Bunların ilki, Saffet Sıtkı'nın hazır
ladığı ve Ahmed Halid Kitabevi tarafından bQ.
sılan Fatih Divanı ki, -bu yalnız Ali :mmirinin 
Millet Kütübhanesinde yazma eserler arasında 
numara 305 de kayıtlı bulunan eserin kopye
ddir ve baskıda. arkasına bir de lugatçe ilave 
c-dilmişdir. İkincisi de Tarih Kurumunun bas
tırdığı ve Ankara Üniversite.si Dil ve Tarih _ -
Coğrafya Fakültesi Kütübhane Müdürü Ke
mal Edib ünsel'in hazırladığı «Fatihin Şiirle
ri» eseridir. Bu ikinci eser •'de Ali Emiri Efen
dinin Millet Kütübhanesindeki yazma . nüsha
da Fatihin 6~ tam gazeli, 3 eksik gazeli, 1 mu
hammes, bir terciibend, 1 kıta yine Fatihin bir 
mı.sraıyla buna yapılan nazireler. 

«Kıymetli müellif Kemal Edib Ünsel'in 
eserine gelince, derin ve yorucu araştırmalarla 
el.de etdiği Fatihe aid olduğu kabul edilen bir
kaç şiiri Ali Emirinin yazma nüshası kopya
sına ekliyerek eseri büyütmüş ve ayrıca eserin 
1:a.ş tarafına eser hakkında · kıymetli bir ince
leme ilahe etmiş, şiirlerin altında gerekli izah
ları yapılmış, b{ınıardan başka esere, bir söz
fök eklenmiştir.. Bu ikinci kitapda müellifin 
dediği gibi 85 şiirden 83 ü Türkçe, diğerleri 

Farsçadır. Böylece Fatihin şiirleri hakkında 

mevcut emniyet edilir eserlerden faydalanarak 
kısaca izahlarını verdikden sonra biraz da şi

irleri üzerinde duralım:. 

«XV inci asırda şiir dili daha ziyade Arap
ça ve bilhassa Farsçanın tesiri altında bulu~ 
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nuyordu. Esasen XV inci asır, divan şiirinin 

daha henüz teşekkül devirlerine rastladığı için, 
Fatihin şiirlerindeki dil munisleşmiş. değildir. 

Filhakika bu asırda Şeyhi, Ahmed Paşa gibi 
kuvvetli şairlerin eserlerindeki kıvrak dil, mıs
raların içindek~. duygu ve hayal kesafeti Fati
hin şiirlerinde yoktur. Fatihin şiir dili, pek ka
tıdır ... Onun şiirlerinde Türkçenin estetiği, ke
lime dizisinin seyyali yeti teessüs etmemişdir. 
Maamafih XV inci asırda ve Fatihin şiirlerin
de, Türkçe kelimeler aruzun kalıplarına göre 
hazırlanmamış, ayni zamanda aruz da Türkçe 
için bir gelişme ve serpilme yolunu tutama-· 
mışdır. •Fakat yer yer kelimeler, aruz vezni
nin kalıpları içinde tam man0.Siyle kaynaşa

mamasına rağmen bu şiirlerin içinde bulunan 
bazı güzel parçalardan yine derin bir ruh ür- . 
permesini duyuyoruz. İşte gelişigüzel bir şiiri: 

Kfme yar olam cihan içinde yaruın: · var iken 
Kime kul olam o şa.iı-ı tac--darum var iken 

Hfir-ü-has neşv-ü nema 'bulur ~akaı irince ah 
Ben hazan-ı hecre düşdüm nev-baharım var iken 

Bülbül-Ü gül işi naz ile niyaz illa benüm. 

Hasılım dağ-ı cefadur lalezarum var iken 

inti.;;abum hidmetüm bi rağbet .oldu akıbet 

Har-u-zar oldum aziz.ü-kamkarui:n var iken 

Leşker-i gani şah-ı aşka nice bulsun dest-res 
. Avniyii. meyhane ·gibi bir lhlsanun var iken. 

«Şair ağlıyan bir gönül, yalvaran bir ruh 
teslimiyetiyle terennüm ediyor. Aşk önünde 
insan ister hükümdar, ister çoban olsun dere
ce derece zaafını duyuyor. Zaten sevmek bi
raz da insanın gönül kuvveti önünde kendin
den geçmesi, kendini kaybetmesi demek değil 
midir? 

«Sevmek, hakikatlerden ayrılmak, bir ha
yal dünyası içinde küçüle küçüle yok olmak 
demektir. Dünyayı emirlerine münkad kılan 
koca hükümdar sevgilisine karşı tazallüm edi:
yor, şikayet ediyor, ümitsizliğini bildiriyor!. 

«Burada şair, dünyaları fethe çıkan bü- · 
yük hükümdar değildir. Aşk mevzuunda o çe
likten iradesini çoktan kaybetmişdir. Bütün şi
irlerinde ince ruhlu şair, aşk aleminin derin 
melali içinde kendinden geçiyor. 

«İkinci bir şiirinde onu dinliyelim : 
Bağlamaz Firdevse gönlünü Kalatayı gören 
Servi anmaz anda ol serv•i d.il-arayı gören 

Bir firengi şivelü İsai gördüm anda kim 

Lehleri dirilmişi ~er. idi İsayi gören 

Akl-ü fehmin din-ü imanın nice zabteylesün 

l{afir olur mu m:üselmanlar o tersayı gören 

Kevseri anmaz ol içdüğil mey-i nahı içen 
Mescide varmaz c varduğı kilisayı gören 

Bir füengi diföer oldığın bilürdi Avniya 
Beli-•vü-boynunda zünnar-ü-çelipayı gören 

Galatalı dilber, şairin can evinde neler ya~ 
rıatıyor. 

Kevseri anma.z ol içdüğü meyi nahı içen, 

demekle şairin aşk önündeki hayranlığını tes
limiyetini göstermiyor mu? 

«Mescide varmaz o vardığı kilisayı gören, 

Şair, devrinin kılı kırk yaran hocasını, 

softasını, yobazını düşünmeden gönül hunima
sı içinde kendinden geçen avare, mütevekkil, 
kararsız bir ruh hamlesiyle aşkını dile getiri-' 
yor. Seven Fatih, masum arzularını, yalvarış
larını ne güzel ifade ediyor.· 

«Hi.ikümdar şairin bazı şiirlerinde, mısra
larında manası hiç anlaşılmıyan veya çok müp
hem olanları da varclır. Düşük kafiyeler, ba
yide fikirler, görülür. 

«Aynca Fatihin en büyük ve en pmltılı 
zafer tacını hazırlıyan onun fetih kılıcının mıs
ra!ara gömülmüş ihtirasları, ışıkları bu şiir

lerde yok gibidir. 
«Onun bu büyük hamleleri şiirlerine dö

külememiş, Fatih belki de şiiri, yalnız bir gö
nül macerasının vasıtası saydığı için aşkını 
ancak, şiirle ifade etmişdir. Belki de fütuhat 
arzularım şiirle anlatacak kadar, şiirin dilini 
kafi derecede vüs'atli , bulamamışdır; 

Her ne hal ise, Fatıhin şiirlerinde onun 
ancak aşkını, gönül maceralarını okuyup anlı
yoruz. 

«Bugün bile zevkle okunan çok güzel par
r,aları olan bu şiirleriyle Fatihin kuvvetli bir 
şair olduğuna hükmetmek icabeder. Evet za
manla dil ·eskiyor, nazım şekilleri pörsüyor, fi-
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kir ve iman soluyor. Zamana mukavemet eden 
ancak samimi duygulardır ki zaman ve mekan 
tanımadan dipdiri duruyor. Bu §iirlerin yeni 
kalan tarafı koca Fatihin işte bu samimi duy
gularıdır.» (R. N. Evrimer) 

Aşağıdaki parçaları Fatih Sultan Mehmed 
divanının Ahmed Halid . Kitabevi bakısınde.n 

alıyoruz: 

GAZEL 

Bir güneş yüzlü melek gördüm ki alem :mahıdur 
Ol kara sünbülleri aşıklarmun ahıdur 

Kaareler giym;iş meh-i taban gibi ol •serv-i naz 
Mülk-i efrengün m,eğer kiİn hüsn içinde şahıdur 

Ukde-i zünnarına her kimse kim dil bağlamaz 
Ehl-i iman olmaz ol,. aşıkların giim-rahıdur 

Gamzesi öldürdiğüne leblerü canlar virür 
Var ise ol rüh-bahşun dini İsa rahıdur 

Avniyi kılma güm.in kim sana ram ola nigar 
Sen Stanbul şahısın, ol Kala.ta şahıdur; 

GAZEL 

Görün . il gonce-lebi kim nice rina olmuş 
Bir nihai idi kaddi, serv-i. dilara ohnuş 
Kam-ı can istedüği lerı2etü sordum bildüm 
Han-ı hüsnünde lehi şehd-i musaffa o.lmuş. 
Halk-ı alem ki hilali gözedür illa ben 
Kaşlarun seyı· iderüm özge temaşa olınuş 

Yalanuz ben değilim gülşeni kuyunda bezir 
Gül yüzü yadına bül'bül dahi şeyda olmuş 

Avniyi şehdi lehin göreli hayran oldum 
Nice nazük nice ter sükker-i helva olmuş. 

GAZEL 

Hüsn ile cananlar içre canı canandır Oveys 
Şerbet-i la'lüyle dil derdine dermandur Oveys 

Ağlamaz can bülbüli şimdengerft feryad idüb 
Bağ-ı dilde hüsn ile bir verd-i handandu.r Oveys 

Nice ma'ım:ur olmasun dil mülki adl-ü dad ile 
Bunca yıld~r kim gönüI tahtında sultandur Oveys 

; 

Eşk-i çeşmüni şarab-ü bağrunı eyle kebab 
Ey dil-i aşüfte çün bir gice ınihınandur tl"veys 

Avniyi. çün devlet elverdi ki •mihman oldu yar 
Fursatı fevt etme kim bin cani erzandur tl"veys. 

GAZELLERDEN BEYİTLER 

Cünôn sahrası içinde felekde başuına yağan 
Cefa taşlarını cem eyledüm seng-i ~ar· itdüm. 

* 
Rah-i aşka virmedi sahrayı hicran hiç zaaf 
Ta kly~met imtidadınca ana meydan gerek.· · 

* 
Bu meste keyfiyeti 1bideden sual itme 

Beli hakikati deryayı kande bile garik. 

* 
Aşka dayandum bela vü milJmeti fikr itmedüm 
San'atmdan kah olur aciz kalur üstadlar. 

* 
Ateşi gam yakmasa tan mı vücudum şehrini 
Gözlerümden gönlüm üstüne iki derya gelür. 

* 
Aşk içinde kimi yar idem kim:e halim diyem, . 
J?üşmen oldular senünçün dostum alem bana. 

Fatih · Sultan Meıhmedin El Y aı.ıısı ile 
Mushaf-ı Şerif - Vasıf Tarihinde gördüğü
müz bir kaydı naklediyoruz: «7 rebiülevvel 
1168 (22 aralık 1754), Üçüncü Sultan Osma
nıii kılıç alayı - Yeni padişah Sultan Osman, 
ecdadının riayet edegeldiği kanun üzere Ey~ 
yubsultanda kılıç kuşaruwakdı. Eyyuba kara
dan büyük bir alaylı gitdi, yolda Fatih Sultan 
Mehmedin Camii önünde atından inerek büyük 
ceddinin türbesini ziyaret etdi. : Orada kendi
sine Fatih Sultan Mehmedin el yazısı ile bir 
mushafı şerif gösterdiler. Padişah: - Bun
dan ala ziyaret olmaz.. diyerek o mushafı şe
rifden bir aşir (1 cüz) Kur'an okunmasını fer
man etdi, kendisi de dinledi, bu suretle o mus
hafı şerifi yazan büyük ceddinin de ruhunu 
şad iderek tekrar atına bindi ve Eyyubsulta-· 
na gitdi.. .». 

Tarihi kıymeti çok büyük olan bu mus
hafı şerif hakkında başka bir kayde rastlama
dık; aynı türbede mi durmakta.dır,- yahud bir 
müzeye mi kaldırılmışdır, onu da tahkik im
kanını bulamadık, · İstanbul Türbeler Müdür~. 



ANSİKLOPEDİSİ - 5539 - FATİH SULTAN MEHM'.ED 

1ü.ğüne yazdığımız mektuba cevab alamadık 
(1969). 

. Fatih Sultan Mehmede Çirkin İftira, Gran
dük Lukas Notaras'm İdamı Meselesi - İs
tanbul fethinin ilk günlerinde, Bizansın impa
ratordan sonra en nüfuzlu siması Grandük 
Notaras'ın idam meselesini, İstanbul fethinin 
vak'alarından ve Fatih Sultan Mehmedin hal 
tercemesinden ayırmak, fakat mutlakaa anlatr 
mak lazımdır. Fatih Sultan Mehmedin muhte
şem hatırasını, bu mesele ile bir leke sürmeye 
yeltenen hıristiyan fanatiklere karşı kayıdsız 

kalınamaz. 

. Mutaıassıb bir ortodoks olan Notaras, La
tin kilisesiyle birleşme tarafdarlarının ve !s
tanbuldaki İtalyanların menfuru idi; mu~telif 
rivayetlere göre · vak'anın hakikati şu olsa ge
rektir: İki oğlu, kızları ve karısiyle beraber 
esir edilen Notaras, Fatih Sultan Mehmedin il
tifatına na.il oldu, huzura kabul edildi, genç 
hükümdar tarafından bizzat teselli edildi ve 

. Sultan Mehmed, gayet zeki ve İstanbul rum
ları üzerinde büyük nüfuz sahibi olan bu dev
let adamına. kendisini önemli bir mevkide is
tihdam etmek niyetinde olduğunu ima etdi. 
N atam.sın elinde mühiıµ siyasi vesikalar var
dı, bunların arasında en ehemmiyetli olanla
rının da, Sadırazam Halil P.aşanın,. Sultan 
Mehmede açıkça ihanetini isbat eden ve Kos
tantin ile Notarası mukavemete ve şehri mü:. 
dafaaya teşvik eden gizli mektupları idi. Gran
dük'ün Padişaha bu hususu arzetmiş olması 

da muhtemeldir. 

Biz, Grandükün muhafaza altında bulun
durulduğu yere iadesinden bir müddet sonra 
iki oğliyle beraber idamını Sadırazam Çan
darlı Halil Paşanın nefis müdafaası yolunda 

· yaptığı son ve harikulade cür'etkarane · bir iş 

olarak görüyoruz. Öyle ki, ihanet vesikala_riy
le beraber, masum çocuklar da olsa, bu iha
netin bütün şahidleri · imha edilmişdir ve Fa
tih· Sultan Mehmed bir emri vak,i karşısında. 

bırakılmışdır. 

Daha İstanbul seferi hazırlıkları sırasın

da idi, Lukas Notaras, sefa.retle Edirneye gel· 
mişdi; o zaman halk ağzında Halil Paşaya 
rüşvetler geldiği, fakat padişahın azmi karşı~ 
sında elçinin hiç bir şeye muvaffak olamıya- · 

rak dönmeğe mecbur kaldığı dolaşmışdı. Man,
zfı.me. Düsturnamei Enveri'dendir: 

Şahi gaazi kasdi i-stanbul ider 
Künkler dökdü çeküp aldı gider 

Kir Llka geldi Halile dir meded 
Mal çok aldı Şahi kılmağa red 

Oku Şah atdı anı kim döndürür 
Bes Halil anları mahzun gönderür 

F'akat, fetihte Notarasın canlı olarak ele 
geçmesi ve Fatihle mülakatında ihaneti bütün 
çıplaklığiyle ıarzetmesi, kendisiyle oğullarının 
felaketine sebep olmuşsa da, peşisıra Halil Pa
şayı da cellat satırı altında diz çökertmişdir, 

Fatihin pençesinde kahrolan Çandarlı, herhal
de masum ve mazlum değildi. 

Hiç şübhesizdir ki Çandarlı hakkındaki 
şübheleri ve bundan doğan gazab ve nefreti, · 
Notarasl,a. görüşdükden sonra son haddine 
varmış olan genç padişah da vezirin ölüm hük
münü vermişdir. 

Bizanslı Dukas'ın anlatdığına göre Sul
tan Mehmed Notaras'la evvela biraz sert ko
nuşmuş: 

· - Büyük bir siyasi nüfuzu temsil ediyor
dunuz, benim bu şehre gireceğimi de biliyor
dunuz, şehri teslim etmemekte ısrarınızla dö
külen kanlardan mesuliyettniz.i müdrik misi
niz? diye sormuş. Grandiik: 

- Ne Kayser ve ne de ben başka türlü 
hareket edemezdik, her ikimiz de, en mah_rem 
adamlarım~dan, mukavemet etmemiz için ıs

rarla mektuplar aldık ve teşci edildik! cevabı
nı vermiş. 

Kalem, Notarasın idamı vak'asında · şaşkın 
ve perişan ve kindar me.ğlilblar ve garazkar 
fanatikler tarafından büyük Fatih Sultan Meh
medimize sürülmek istenilen iğrenç bir iftira
yı tamamen çürütüp yerin dibine sokmak is
terken bile titriyor: 

«Sultan, bir cünbüş esnasında Notarastan 
küçiik oğlunu istemiş, Notaras red cevabı ver
miş, bunun üzerine de padişah Notarasla oğul
larının idamını emretmiş!..» 
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Fatih Sultan Mehmed'in turası 

Bir zerre idrak kafidir; Sultan Mehmed :Mıehmed Abidesi yapılması fikri ortaya atıldı; 
kumandanlarına hitaben söylediği son hücum bu abidenin· büyük adamın şanına layık °Qir hey
nutkunda: «Ne kadar yüksek bir maksada hiz- kel olmıasını isteyenler, ınüslümanlıkda hey
met etdiğinizi göz önünde bulundurunuz; İs- kel yokdur, ama bir anıd yapı dikmelidir di
tanbulun adı geçen yerlerde, o şehri zapteden yenler oldu. Heykel olsun yapı olsun Fatih 
kahramanlar olarak şan ve şerefle anılacaksı- Sultan Mehmed Abidesinin İstanbulda nereye 
nız!» demişdi; istanbula girdiği zaman, yeryü- dikilmesi münakaşa. edildi; bazıları Sarachane 
zündeki bütün gözlerin kendisine çevrilmiş ol- başında şimdi Belediye Sarayının bulunduğu 
duğunu biliyordu. Fatih Sultan Mehmed, şah- yeri, bazıları da Ayasofyada yanmış Adliye 
sında, koca bir milletin ve muazzam İslam ale- Sarayının yerini gösterdi. Ve bu proje yazılar
minin kudret, kuvvet ve şevketiyle beraber da kaldı, abide tahakkuk etmedi. 
seciye ve ahlak nezahetinin de temsil edildiği- O zamanlar istanbuhin en büyük ve en çok 
ni bilen adamdı; İstanbul un fethinden sonra satan mecm:uası olan ve basının aydın sima.
daha rub'u asır, İmparatorluk tahtında ilim !arından Tahsin Demiray tarafından çıkarılan 
ve sanatın büyük hamisi, ordularının başında «Hafta» mecmuasında bir de proje resmi ya- . 
büyük kumandan olarak hükümran olacaktı; yınladı, bu projede abidenin Ayasofyada Adli~ 
bütün ömrü boyunca «cünbüş meclisleri» ol- ye Sarayı yerinde dikilmesi, ve Orhun'da ya
mıyacaktı; meclisleri, asrının en seçkin ule- pılmış kadim Türk abidleri havasında olması 
masının hazır bulunacağı arifler toplantısı o- müdafaa edildi. Bu abideyi Gündüz Özdeş ve 
lac-akdı. Kenan Akınay adında iki genç mimanri 14 ay-

Çirkin iftiraya, Fatih Sultan Mehmedin da t_amamlayabilecekleri yazıldı. Fakat ne ka- · 
dar hazindir ki o proje resimlerini dillendiren 

divanındaki bazı kalenderane · terennümlerin 
yazıda şu satırlar okunur : 

yol açdığını söyleyenler vardır. Cemal aşıkı «Böyle bir abidenin ilk örneklerini Or-
«Avni» nin o şiirleri her yerde rahat okunabi- · 

hun'da görebiliriz. Bu öz_ abide min_ıarisini 
lecek saf ve afif terennümlerdir -(B.: Fatih bizzat ge~ç Fatih 500 yıl evvel Rumeli ya.ka
Sultan Mehmed, «Avni Divanı») . 

sında yü~elttiği Güzelce Hisarda bir kere da-
İstanbul fatihinin pak ve direhşan hatı

rası bizim naçiz kalemimizin müdafaasından 
müstağnidir; ruhi pürfütfahu şadolsun. Bura
da Abdülhak Ha.midi de rahmetle analım: 

Ecri azimi vasfın kaydinde gönlüm, ey Şah! .. 
Affeyle bu kusurum sen ol günahkarın ... 

FATİH SULTAN MEHMED .ABİDESİ 
PROJESİ - 1953 de istanbulun Türkler tara-
fından fethinin beşyüzüncü yılı kutlanacakdı. 

1945 den sonra İstanbulda bir Fatih Sultan 

ha canlandırmışdır. Güzelce Hisar bir kaleden 
ziyade bir fetih abidesidir .. ». 

Düşünmelidir ki· bu yazı o devrin 'en bü
yük ve en çok satan bir mecmu3:sında çıkmış
dır. Orhun'dan abide örneği alan kişiler, İs-
tanbulda Boğaziçinde gözlerinin önündeki mu
azzam ve muhteşem Rumeli Hisarının adını 
hilmemekdedirler, o kalenin adı «Güzelce Hi
sar» değil, «Boğaz · Kesen»dir, Güzelce Hisar, 
karşısındaki Anadolu · Hisarının adıdır. ' 

Hüsnü KINAYLI 
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FATİH SULTAN ItlEIIMED Bü'STÜ 
( Hürriyet Ga.zetesinin Türkiye Liselerine Ar
ır.,,a.ğanı) - . 'Iürkiyenin en çok satan günlük 
gazetesi Hürriyetin 1970 senesinde sadece bü
yük bir gazetenin şanına yakışacak asaletle 
ifade edilecek bir· hareketidir; şöhretli hey
keltraş ve emekli Profesör Kenan -Yontuç'a 
(B.: Yontu.ç Kenan) biri Fatih Sultan Meh
medin olmak üzere beş büst yapdırtmış (Di
ğerleri: Atatürk, Namık Kemal, Mimar Sinan 
ve Barbaros Hayreddin Pıaşa) ve onlardan 
450 takım büstü Milli Eğitim M:°üdürlükleri 
aracılığı ile Türkiye Liselerine yılbaşı arma
ğanı olarak dağıtmışdır. Büstler 26 santim bo
yunda ve mermer tozundan dökiilmüşlerdir. 

Bu güzel ve asil hareketi bu büyük şehrin bir 
tarih ve günlük hayat kütüğü olan İstanbul 
Ansiklopedisine kaydını hir vecibe bildik (Ocıak 
1970). 

FATİH SULTAN MEHMED CAMİİ 
Yedikule Kalesinin içinde idi, Hadikatül Ceva
mide <<Y edikule Camii» adı ile kayıdlıdır ve şu 
malumat verilmektedir: <<Banisi Ebülfeth Sul
tan Mehme.d Han Hazretleridir; vakfı Ayasof
yayı Kebir vakfına mülhakdır. Dördüncü Sul
·tan Murad nedimlerinden Deli Hüseyin Paşa 
şehiden orada medfundur; . mahallesi vardır». 

Bu kayıdda mahalleden kasid, halen mevcud 
olmayan kale içindeki evler olsa gerekdir. 
Tahsin Öz <<İstanbul C§.mileri>> isimli eserinde 
«Yedikule Camii» adı ile alıyor ve: «Camiin 
duvar bakiyeleri ve minaresinin ı:ılt kısmı du
ruyor>> diyor (1962). Ekrem Hakkı Ayverdi de 
«Fatih Devri Mimarisi» isimli kitabında Yedi
kule Camii adı ile kaydederek: <<Hisar içinde 

bulunan bu camiin yalnız şerefeye kadar mi
naresi kalmışdır>> diyor (1953). 

Yedikule Hisarı zamanımızda bir müzedir, 
fakat müze hüviyeti kendi mimari bünyesin
dedir. Fetihden asrımız başlarına kadar bir ka-

T~sarı halinde kalmış Fatih Sultan Mehmed Abidesi 
ve abidenin denizden g·örünüşü -

(HcJta Mecmuasından) 
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le ve zindan olarak zengin bir tarihçesi olan 
bu hisarın ortasındaki bu camiin cami olarak 
ihyası gerekdigi kanaatindeyiz. 
~ ,,- . i ).j . ... 

,. ·--FATIHSULTAıt'·MEHMED CAMİİ ~ 
Yedikule kapusunun dışında idi; Hadikatül Ce
vamide <<Yedikule Camii» adı He kayıdlıdır; 
ve «Banisi Ebülfeth Sultan Mehmed Han Haz
retleridir, vakfı kebirine mülhakdır» denili
yor. Ekrem Hakkı Ayverdi «Fatih Devri Mi
marisi>> .isimli kitabında Hadika~ül Cevamide
ki ismi _ ile alarak: «Bu camiden eser kalına
mışdır» diyor (l953)_. 

Tahsin Oz «İstanbul Camileri» isimli ese
rinde, (1962) Yedikule Camii isminden Fatih 
Camii .maddesine göndererek camiin aynı za
manda «Kazlıçeşme Camii» adı ile anıldığını 

ve m_!;!vcud olduğunu yazıyor; Kazlıçeşme Ca
mii Hadikatül Cevamide «Kasablar Mescidi» 
adı ile kayıdlıdır ve onyedinci · yüz yılda Mer
zifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından yaptı
rılmışdır. 

FATİH SULTAN MEHMED CAMİİ -
Boğaziçinde Rumelihisarında Fatih Sultan 
Mehmedin yapdırttığı Boğazkesen KalesiRin 
içinde idi (B.: Boğazkesen Kalesi, cild 6, sayfa 
2910). Evliya Çelebi, Türk askeri mimarisinin 
bu ·muhteşem eserinden bahsederken şunları 
yazıyor: <<.. kale dizdarı ve üçyüz kadar nefe
rat gece gündüz amade dururlar. Kale içinde 
kayalara muttasıl kırlangıç yuvası gibi yüz 
s~ksen kadar neferat evleri ve bir minareli 
Ebülfeth_ Camii ve iki mes_cidi ve iki buğday 
anbarı vardır .. ». 

1-jadikatül Cevami şöyle kaydediyor: « .. ka
le içinde serdar (dizdar) menzi (evi) ve ka
le kulu (kale neferleri) haneleri vardır, ve 
kale ortasındaki camii şerif Fatih Sulta'n Meh-: 
med Hazretlerinin hayır eserlerindendir .. ». 

Ekrem Hakkı Ayverdi <<Fatih Devri Mi
marisi» isimli eserinde mescid olarak alıyor 

ve şuhları: yazıyor: «Rumeli Hisarı içinde yal
nız şerefe altına kadar tuğla minaresi kalmış 
olan mesciddir; minarenin hususiyeti, ihtimal 
acele yapıldığından taş _ tedarik olunarnayıb, 
basamaklarının meşe ağacına oyularak yapıl
mış olmasıdır. Cami orada mevcud eski bir 
Bizans. ·açık !larnıcının yarısını işgal ediyor- __ 
muş, temelleri dipde görülmektedir-> (1953). 

Yine Hadikatül Cevamide bir «Fenari 
Mescidi>> için şunlar yazılıdır: (<Rumeli Hisa- -
rı içinde, banisi Molla Fenari'dir». Kale orta.: 
sındaki camiin Fatihin eseri olduğunu ayrıca 
kaydeden Hadikatül Cevamiin bahsettiği bu 
mescid, Evliya Çelebinin kale içinde mevcudi
yetini yazdığı iki mescidden biri olsa gerekir. 

Tahsin Öz <<İstanbul Camileri» isimli ese
rinin ikinci cildinde Fatih Sultan Mehmedin 
bu kale camiini, Hadikatül Cevam~in yukar
daki kaydına kapılarak «Fenari Mescidi» adı 

ile kaydediyor ve şunları yazıyor: «Rumeli Hi
sarı içinde; banisi Şeyhülislam Molla Fenari 
olub, _ altı sarnıç olduğundan fevkaani ve kare 
plandaki bu mabedin duvarları ayakda iken 

- 1957 yılı tamiri sırasında üzerine platform ya
pılarak kapatılmışdır; şimcİ.i minaresi şerefeye 
kadar ayakda· olup merdivenleri ahşabdır» 

(1965). 
l • .:.; 

Hadikatül Cevamiin kaydettiği · kale ıçın
deki Fenari Mescidi hakkındaki kanaatimizi_ 
yukarıda yazdık. Ahşab merdivenli mınare 

kalıntısı Fatih Sultan Mehmedin camiine aid
dir. Fenari Mescidinin minaresi bile yokdu. 
Acele çalışma· eseri olacakdır, Tahsin Özü ya
nıltan ve Fa~ihi.n camiinden hiç bahsetmiyerek. 
onu Fenari Mescidi ile karıştırmışdır. Bunun 
da sebebi; Hadikatül Cevamiin 1281 (1864) ta".' 
rih_li matbu m.i!:ıhasında Rumeli Hisarı içinde
ki Fatih Sultan Mehmed Camii için müstakil 
bir serlevha, başlık konulmamış olmasıdır. 

Bu camiin minaresinin ahşab _ merdiveni 
hakkında Ekrem Hakkı Ayverdi'nin «acele 
yapıldığından taş tedarik olunamadığı» hük"' 
mü de varid degildir. Dev gibi bir taş kale ya
pılırken minare merdiveninin üç beş parça ta
şının tedarikinde elbetki sıkıntı çekilmez; mi-, 
narenin ahşab merdiveni, bu kalenin iç mi
marisi ile tam ahenklidir. 

Türkler tarafından İstanbuiun muhasarası 
ve fethinin en muhteşem abidesi olan bu güzel 
ve azametli kalenin içinde, bir müslüman Türk 
kalesinin asalet damgası olan bir cami idi. 
İmparatorluğun son perişanlık asrında kale ile 
bitlikde bakımsız kalmış ve ahşab __ çatısı -çök
müşdü, minaresinin şerefesiyle birlikde üst 
kısmı da yıkılmışdı ve dört kagir duvardan 
ibaret kalmışdı. 1956 da kale tamir_ edilirken 
bu camiin de mutlaka ihyası gerekirdi; maale
sef duvar kalıntıları da yıktırılmış ve cami sa.: 
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hasmın üstüne bir beton zemin, platform ya
pılmışdır, yalnız minare kalıntısı muhafaza 
edilmişdir. 

Buna rağmen bu kale -camiinin ihyası biz
ce her zaman mümkindir ve mutlaka ihya edil
melidir. İhyasına delalet edecek kimseler, bi
ze bu güzel İstanbul şehrini hediye eden Fa
tih Sultan Mehmedin ve İstanbul Cengi şe
hidleri ile gazilt:rinin aziz ruhlarını da şad et
miş olacaklardır. 

F ATiH SULTAN MEHMED CAMİİ -
Salacakda İskele yakınında, Salacak İskele
sinden Ayazmaya giden yol üzerindedir, Sala
c:;ak Plajı denilen gazinonun kapusu dibinde
dir; Hadikatül Cevamide: <<Banisi_ Fatih Sul
tan Mehmeddir, minberini Hekimoğlu Ali Pa
şa ilk sadaretinde koymuşdur, mahallesi var
dm> diyor. Tahsin Öz de {<İstanbul Camileri>> 
isimli eserinde şunları yazıyor: «İkinci Sultan 
Mahmud zamanında ihya edildi, . muhtelif ta., 
rihlerde tamir görmüşdür. Fevkaani, duvarla
rı kagir, çatısı ahşab, minaresi tuğladandır>>. 
Salacak İskele Arka Sokağında olan cami, gör
düğü tamirler ile zamanın mimari hüviyeti 
tamamen kaybetmişdir; · sayın Tahsin Özün 
kaydi hilafına cami fevkaani değildir, sokak 
kapusundan bir pabuçluğa, oradan da "'ibadet 
salınma girilir, ahşab bir merdiven ile de ka
dınlar mahfiline çıkılır (1970). 

FATJiI SULTAN MEHMED CAMİİ KE
BİRİ VE KÜLLİYESİ - İstanbulun bizim eli
miz ile yapılan ilk bina manzumesi ve mimari 
abidesidir. Geniş bir- saha üzerine kusursuz 
yerleşdfrılen 1 ,:ami, 16 medrese, 1 mekteb, 1 
kütübhane, 1 hastahane, 1 tabhane, 1 imaret 
ve fodlhane, 1 kervansaray, 1 hamamdan mü
rekkeb olub diğer binalar camii ihata ediyor
du. Ne yazıkdır ki külliyenin mihrakı olan ca
miin harim kısmı XVIII. asırda yıkıldı, Da
rüşşifa. (Hastahane) ve sekiz tali medresesi 
mahvoldu, duvarlar yer yer çöküp haremin 
mahremiyeti gitti; mekteb ve kütübhane yok 
oldu ve yerlerini tufeyli binalar kapladı. Bir 
asır İstanbulda rakibsiz fermanferma olan bu 
manzumeye ancak Süleymaniye ölçülebilir, 
benze tile bilir. 

_ Fatih Sultan Mehmed Külliyesi şehircilik 

ve imar sahasında yeni bir devir açmışdır. 

Yapdığımız restütüsyon planında mevcut 
binalar açıkca görünmektedir. Bu planda yal
nız Darüşşifa 1239 (1823) da yapılmış bir pla• 
nına; Kervansaray ve İmaret, yerinde yapdığı
mız araştırmalarımıza ve 1288 (1813) tarihli 
bir su yolu haritasındaki işaretlere dayanıla

rak yerleşdirilmişdir. Vakfiyedeki kaydını 

umumi planın tenazur prensibi ile birleştire
rek,· Kütübhane binasını, duvarları görülen 
Mekteb'e mukaabil çizdim. 

Cami - Fatih Sultan Mehmedin yapdırt
dığı ve yapısı 1470 senesinde tamamlanmış ve 
İstanbulun Türk yapısı ilk büyük selatin ca
mii olan, asırlar boyunca «Sultan Mehmed 
Camii», <<Fatih Sultan Mehmed Camii» ve «Fa
tih Camii» isimleriyle anılmış camii şerif 13 
zilhicce 1179 (23 mayıs ·1766) daki büyük zel
zelede büyük kubbesiyle birlikde yıkılmış ve 
yerine zamanımızdaki Fatih Camii inşa edi-: 
lerek resmi küşadı 1185 muharreminin aşure 
günü (25 nisan 1771) bil' cuma namazı -ile ya
pılmışdır. 

Fatih Camii" üzerine başlıca tarih kaynak
ları şunlardır: 

1. Fatih Vakfiyesi 

XVI. asırda Türkçeye tercüme edilip· Ev
kaf İdaresince neşrolunmuşdur, aşağıdaki sa
tırları oradan alıyoruz: 

<<Kostantiniyyenin çak (ta) ortasında ha
len: Yenicami denilen mahallede bir camii cen
netasa, ve payitahtlarının darül ilim (ilim ye
ri, makaamı) olması için camii şerif çevresin
de sekiz medrese, ve bu ı:nedreseler arkasında 
Tetimme ismi ile birer medrese beçe (medre
se yavrusu), cem'an onaltı medrese, ve camii 
şerifin garba bakan Darütta'lim, ve camiin yi
ne garbinde medreselerinde· " ders veren mü
derrisler, ilim tahsn eden gençler ve hatta ule
madan kitab alamayanlar için vakıf buyurduk
ları kitablar~ mahzen (Kütübhane olmak) üze
re bir bina daha inşa buyurdular. 

<<Müslüman hastalara, İstanbula gelip ge
çim sıkıntısı çeken misafirlere, İstanbula ge
lip yerleşmiş muhtaclara hizmeti, hükümdar
lık borcu bilerek iki bina daha yapdırdılar ki 
birine Darişşifa, birine de İmaret adını verdi
ler .. » (Muhterem yazarın vakfiyeden aynen 
naklettiği yukardaki satırları biz bugünkü dile 
çevirdik. İstanbul Ansiklopedisi; R.E.K.) 
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2. Evliya Çelebi 

Fatih Külliyesini yapıldığı zamanın ha
liyle gören XVII. asırda yaşamış Evliya Çele
bi seyahatnamesinin birinci cildinde şunları 

yazıyor: 

<<Bu camiin sağından solundan taş merdi
venlerle çıkılır. Yerden (ta üstüne) yüksekliği 
87 zira.dır. Dört paye üzerinde bir büyük kub
bedir, i:nihrab üzerinde de bir yarım kubbe 
vardır. Mihrab ve minber .ve hünkar mahfi
li ve müezzinler mahfili beyaz mermerden sa
de güzelidir, ve kubbenin içinde iki tabaka 
kandiller vardır .. ». 

İrtifa için 87 zira = 65 metre mübalağası 
ha.de, diğer sözleri hale mutabık, ve bilhassa 
mihrab üzerinde bir yarım kubbe bulunduğu•• 
nu açıkca zikretmesi pek mühim bir kayıddır. 
Mahfillerin cinsi hakkında Hadikatül Cevami 
ile mütearıi olduğu görülür. 

3. Hadikatül Cevami: 

Bu kaynak da şunları yazıyor: <,Fatih Sul.:. 
tan Mehmed Camiinin yeri bir kilisenin yeri 
olup harab oldnkdan sonra bina olunmayıp 

kalmışdı, oraya Fatih Sultan. Mehmed birer 
şerefe ile iki minareli bir camii şerif bina ey
lemişrli r (Yapıya 867 de, 1462-1463 başlanmış 

ve· cami 875 de, 1470-1471 yani sekiz senede 
tamamlanmışdır). Camiin içindeki mahfili hü
mayun ahşab olup Sultan Bayazıdı Veli yap
tırmışdır. (Şadırvan camii şerif ile beraber 
yapılmışdır. · Etrafında sekiz· medrese ki Salını 
Seman denilir ve bir tabhane ve imaret ve 
karşısında darüşşifa bina olunmuşdur.· Tabha
ne ve darüşşifanın müstakil mescidleri yar
dır. Ve sekiz ele tetimme yaptırılniışdı'r. Ve 
Fatih Sultan Mehmed· 886, 1481 de vefat edip 
camiin mihrabı öniine defnedilmiş ve üzerine 
bir kubbeli türbe bina olunmuşdur. Karşısın
daki türbede baremi hümayunları ·olan Gül
bahar Sultan medfundur ki Sultan Bayazıdın 
validesidir. 1179 senesi kurban bayramının 

üçüncü perşembe günü ki mayısın onbirinci 
günüdür, 1766, güneş doğdukdan bir saat son
ra ·vukua gelen büyük zelzelede camiin. büyük 
kubbesi tamamen harab olmuşdu, binanın ge
ri kalan kısmı da :ı;emine kadar yıkdırılarak 

yeniden bina ve ihyasına başlandı; Fatih Vak
fının katibi devlet ricalinden. Haşim Ali Bey 
bin&emini tayin edildi. 1180 tarihinde başlan-

dı. Türbe de yeciden yapılıp 1179 da bitti. Ali 
Bey azledilip Sarım İbrahim Bey bina emini 
oldu. 1183 de Sarım İbrahim Bey vezaret ile 
orduda sadırazam maiyetine memur. edilip 
darbhane emini İzzet Mehmed Bey bina emi
ni oldu. Yeni yapılan camiin içinde evvelce 
yazılanlardan ziyade kılınan şeylerden biri 
mahfili hümayun olub tamamen mermerden 
yapılrnışdır ve haricinde Karadeniz tarafına 
nazır iki oda yapılmışdır ve mahfile at ile çı

kılmak üzere yol yapılmışdır. Ve camii~ için
de Akdeniz tarafı kapusu tarafında bir kuyu 
kazılmıştır. İki tarafda fevkaani birer :mahfil 
ve onların dışında da avlulara nazır iki mah
fil ve her birinin altında onbeşer aded abdest 
muslukları ihda::ı olunmuşdur. Ve evvelce kub-. 
be iki fil ayagı ve iki somaki direk üzerinde 
iken bu sefer kubbe dört fil ayağı üzerine ya
pılmışdır, iki somaki direkler camiin dışında· 

yer altına defnedilmişdir. Hareminin eskisine 
nazaran hayli genişlediği bellidir .. » (Muhte
rem yazarın Hadikadan aynen aldıgı bu met
ni de biz bugünkü dile çevirdik. İstanbul An
siklopedisi; R.E.K..) 

Üçüncü Mustafanın medhi ile muvaff.µtı"' 
yetini belirten bir kaç satırdan sonra da: <<Kırk 
altı ay on gün· tamamında 1185 senesi muhar
!:eminin aş ura günü ve nisanın on beşinci cu-. 
ma günü (M. 1771) sala.ti cuma ile ihtida olun-:, 
muşdur diyor. 

Hadika müellifi eski binada mahfilin ah
şah olduğunu ve kubbenin iki fil ayağı ve iki 
direğe müstenid olduğunu ve kaldırılan sü
tunların gömüldüğünü bildiriyor. Yeni binada 
da zeminedek hedm edilerek kubbenin dört 
paye üzerine yapıldığını ve mahfillerin ilave
sini takib eden ibarede hareme vüs'ati azime · 
geldiğini beyan etmektedir. Musluklarına ve 
kuyusuna kadar zikretdiği camiin hududları · 
ve türbelerin v<ıziyeti hakkında hiç bir kayıd 
olmaması dikkat edilecek bir noktadır. Ehem
mı.yetli bir cihet de türbeye receb 1180 de 
başlanıp 28 zilkaade 1180 de yani 4 ay 24 gün
de bitirilmiş olmasıdır. 

Direklerin zemine gömüldüğü de doğru
dur. 1949 senesinde avlu hafriyatı esnasında,· 
ı::enub muslukları önünde ve zeminden. 2,5· 
metre aşağıda hu granit sütunları gördüm ve_ 
ölçdüm. 
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4. Vasıf Tarihi: 

Vasıf Tarihinin birinci cildinde 1179 sene
si vak'aları arasında şunlar yazılıdir: <<Büyük 
zelzele Zilhiccenin onüçüncü perşenbe günü 
23 mayıs 1766) gün doğdukdan yarım saat 
sonra iki dakikadan az süren İstanbul ve civa
rında büyük zelzele oldu. Kagir ve ahşab pek 
çok bina sakatlandı veya tamamen harab ol
du ve pek çok adam telef oldu. Kalb-dehşet 
ve herkese hayret ve vahşet geldi. Sarsıntılar 
iki ay devam etti>> deniliy_or. Harab olan bina
ların tamiri için padişahın emir verdiği, Fa
tih Vakfında kafi nakid olmadığından Hazinei 
Hümayundan yardım edildiği, ve . bu zelzelede 
Şehzade, Sultanselim, Süleymaniye, Nurios
maniye, Laleli, Valide Yeni Cami ve Ayasof
ya camilerinden maada diğer bütün camilerin 
minare · veya kubbelerinin harab -0lduğu ilave 
·ediliyor. 

5. Gravürler, Resimler 

Melchior Lorih'in 1559 da_ Şişhane sırtla

rından bakarak resmettiği gravürde görülen 
ilk Fatih Cami!nde mihrab cihetinde büyük 
kubbenin yanında bir yarım kubbe gayet va
zıh çizilınişdir. Minareler birer şerefelidir . 

. 
. [O] [O] • [] • 
• [ô] . ö [o • 

1535 de Matrakcı Nasuhµn yapdığı resim
deki Fatih Camii, avludan görülerek çizilmiş
dir. 

F'atih su yolu haritasındaki Fatih Camii 
resmi; M. Lorich'in çizdiği resme benzer. 

I. İlk Fatih Camii 

(Camiin iç harem avlusu kareye yakın 

müstatil planlı olup bu avluya ikisi yanlarda 
üç kapudan girilir. Etrafı 18 sütun üzerinde 22 
kubbeli bir revakla çevrilmişdir. Bu kubbe
lerden cami tarafındaki 7 kubbenin altı son 
cemaat mahallini teşkil eder. Son cemaat ye
rinden ibadet salınma bir tak kapu ile geçilir, 
Minareler camiin son cemaat yeri tarafındaki 
duvarının iki ucunda olup kapuları dışardadır. 
Teker şerefeli minarelerdir. Yine kareye yakın 
müstatil planlı ibadet -sahnının ikr yanında 

üçer küçük kubbe, ortada iki sütun ile iki fil 
ayağına oturtulmuş bir büyük kubbe, ve mih
rab cihetinde bir yarım kubbe bulunmaktadır. 
Mihrab duvarında ve son cemat yeri tarafın
daki duvarda altışar, iki yan duvarlarda dör
der pencere vardır, pencereler altlı üstlü çift 
penceredir. Yan duvarlarda minarelere yakın 
birer de kapu buh,mmaktadır ki bu yan kapu-

i • . [01 ,!O] • ı 
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İlk Fatih Camii 
(Ekrem Hakkı Ayverdinin çizdiği resim) 
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İlk Fatih .Camii 
(Ekrem Hakkı Ayverdi'nin çizdiği makta resim ve plan) 
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lardan da doğrudan ibadet sahnina girilir. E.H. 
Ayverdinin çizdiği plana göre). 

Fatih Camiinin ilk yapısından Şadırvan 

Avlusunun üç duvarı, bu avlu ortasındaki şa

dırvan, camiin lak kapusu, camiin mihrabı ve 
kaaidelerinden şerefe altına kadar minare göv
deleri kalmışlardır. Bu kalıntıları izah edelim. 

1. Şadırvan Avlusu 

İstanbulda şadırvanlı ilk cami avlusu ol
masına _ rağmen hatlarında ve nisbetlerindeki 
asalet ve kuvvet ile uzun müddet kademesine 
erişilememiş bir eserdir. Üç kol revak aynı 
,eviyede, cami kıble duvarına muttasıl olanı 

ise daha yüksekdedir. Revak kubbelerinin ha
rici kasnakları sekiz köşeli olup müsellesi kü
revilerle kemerlere oturur. Kemerler umumi
yetle kırmızı taş ve· beyaz mermerle mütena
viben işlenmiş, yanlız mihverdekilere yeşil taş 
kullanılrriışdır. Kırmızı taşlardaki eksiklikler, 
asırlar boyunca yapılan tamirlerin izleridir. 
Duvarlar haricen ve dahilen büyük eb'adda 
Bakırköyü köfeı:ıindendir. Alt ve üst pencerele
rin etrafı geniş silmelerle çerçevelenip, altda-

kilere kenarı yeşil Eğriboz taşi, mermer ayna
lar konmuşdur. Söveler mermerdendir ve gaa
yet ve kuvvetli silemelerle tebarüz ettirilmiş
dir. Demir parmaklıklar 30 mm. kutrunda ka
lın demirden ve topuzludur. Duvarlar kuvvet
li bir köfeki silme ile nihayetlenir. Revak sü
tunlarının 8'i yeşil Eğriboz taşından, 2'si pem
be ve 2'si esmer granitden, son cemaat tara
fındaki büyük sütunlar ise pembe Mısır gra
nitındendir. Sütun başlıkları tamamen mer
merden ve hepsi de istalaktitlidir. !stalaktitli 
sütun başlığı artık camilerde kat'i olarak yer 
almış, mimarimizin klasik devrinin mühim 
eserlerinde artık terk edilmemişdir. Revak 
kemer alınları ve silmeleri beyaz mermerden
dir. 

' Şadırvan avlusunun biri kıblede, ikisi yan
da üç kapusu ·vardır ve hepsi mermerdendir. 
Kıble duvarında olan birincisi höcreler, kum 
saatleriyle müzeyyen bir çerçeve ort~sinda is
talaktit yaşmaklıdır. Kapu kemeri yeşil ve be
yaz taşla işlenmişdir, en üstünü de bir taç süs
lemektedir. Yan kapulat sadedir ve bir sivri 
kemerle nihayet.lenir. 

Fatih Camiinde Şadırvan 
(Resim: Behcet Cantok) 
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2. Şadırvan 

Evliya Çelebinin tarifi üzere sekiz dıllı'lı, 

baklava başlıklı sekiz direk üstüne müstenid 
saçaklı ve içi .ıhşab kubbelidir. Heyeti umu
miyesinde bir XVII. asır (Evliya'mn yaşadığı 
asır) çeşnisi sezHmektedir. 

3. T~k Kapu 

Edirnedeki üçşerefeli Camiin tak kapusu
nun biraz noksanı ile aynıdır. Eb'adı bile uy
maktadır. 9"çş0refelideki kapunun kum saat
leri etrafındaki istalaktitli ıiilme bunda yok
dur. Yazılar da Ed_irnedekinde olduğu gibi, 
tezyini bir gaaye düşülmeyerek kitabe üç be
cihde birbirinin devamı olarak hak olunmuş
dur. Kapunun iç yüzü bir abidecikdir; dilim
li şemse bir kubbenin altında keskin badem ve 
yaprak teşkil et.tiği yaşmağını, hatları gaayet 
zafir_ bir çerçeve kucaklar. Kanat yuvası bir 
Bursa kemeri ile nihayetlenir. İki tarafında da 
nazik iki höcre vardır. 

4. Mihrab 

Yaşmağı istalaktitli, höcre köşeleri yeşil 

direkli, kum saatleriyle süslü ve habir taçla 
niha.yetlenmişdir. Yaşmağın üstünde tek satır 

celi sülüsle: <<Kaalallahü teala fenadehül me-

liketü ve hüve yuselli kaaimün fil mihrab. Sa
dakallahÜ>> ayet.i kerimesi yazılıdır. 

5: Minareler 

Hicri 1250 senelerinde (1830-1835) bir İngi
lizin büyük sihhatle y~pılmış ve aslı Güzel Sa
natlar Akademisi yangınında yanmış bir İs
tanbul panoramasında l<'atih Caniıi minareleri 
teker şerefeli gösterilmişdir. (Bundan, ikişer 

şerefeli minarelerin bu tarihden sonra yapıl

dıkları söylenebilir. Minarelerin ilk şerefeler 
altına kadar gövdeleri Fatih devrinin eseridir). 
Cenub yüzünde Ali Kuşcu tarafından yapıldı
ğı tahmin edilen bir güneş saati bulunmakta
dır. 

6. Tezyinat 

İlk camiden kalan tezyinat mermer malı"' 
kfıkat ile iki çini levhadır; kalem işi ve alçı gi
bi tezyinat kalmamışdır. Mermer oymalar~ 
yukarda yerlerinde kaydettik. 

Çini levhalar. son cemaat duvarının sağ ve 
solundaki pencere aynalarındadır; <<Besmele» 
ve Ayetül Kürsh> lacivert üstüne beyaz sülüs 
ile yazılmışdır. 

Satıh tezyinatı olarak bir de §adırvan av
lusu garb duvarında altı pencerenin aynaları-

Fatih Camiinde Çorba Kapusu 
(Resim: Behcet Cantok) 
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ua kabrtma celt sülüsle yazılarak zeminlerine 
yeşil ~ğriboz taşları kakma olarak yerleştiril~ 
miş <<Besmele» ve «Fatiha,> levhaları vardır. 

Terkib ve nisbetleri de yazısı kadar güzeldir. 
Tuhfei Hattatin'de bu yazının hattat Ali bin 
Yahya Es-Sofi'nin ·eseri olduğu kaydedilıniş

dir. (Camiin kapusu üzerinde de arabca bir ki
tabe vardır: Aynı hattatın eseridir). 

II. Zamanımızdaki Fatih Camii 

(Ortası şadırvanlı iç harem avlu üç du-

varı ile camiin ilk yapısından kalmadır. İba
det salını da kareye çok yakın müstatil planlı 
olup dört büyük fil ayağı üzerine atılmış dört 
büyük kemer füıtünde bir büyük met kezi kub
be, ve onun etrafında dört büyük yarım kub
be, ve dört köşede birer küçük kubbe ile örtül
müşdür. Mihrab duvarında ve son cemaat yeri 
tarafındaki duvarda on ikişer, yanduvarlarda 
da onbirer pencere vardır. Büyüklü küçüklü 
dört kat pencerelerdir. Yarım kubbeler ve mer-

Zamanımızın Fatih Camii 
(Makta resim: Gurlitt) 
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kezi kubbenin kasnağı da pencerelidir. Yan 
duvarlarda ve minarelere yakın yerde dışarı

ya açılır birer de kapu vardır. Son cemat yeri 
ile ,ibadet salını arasındaki büyük tak kapu da 
ilk yapıdan kalmadır. Minareler ikişer şerefe
Jidir. Minare külahları taş külah iken yakın 
zamanlarda kurşunlu ahşap mahruti külaha· 
tahvil edilmişdir. Gurlitt'in çizdiği plan ve re
simlere göre.) 

(Büyük zelzeleden sonra yıkılan Fatih Ca
miini Üçüncü Sultan Mustafa 1767 - 1771 yıl
ları arasında Mimar Mehmed Tahir Ağa eli ile 
ihya ettirınişdir. Zelzeleden camiin şadırvan 
avlusu ile taç kapusu cebhesinin hasara uğra
madığı anlaşılıyc,r. Bunlarla diğer duvar kalın
tılarından istifade edilerek cami ihya edilmiş
dir. Şimdiki durumda merl,{ezi kubbe dört fil 
ayağına oturmakta ve bunu dört yarım. kubbe 
çevrelemektedir. Yarım kubbelerin etrafında 
tali yarım ve tam kubbeler, mahfilleri ve dış
daki abdest muslukları önündeki galerileri 
örtmektedir. Mihrabın son tarafından türbe 
yanından · geniş b.ir rampa ile çıkılan hünkar 
mahfili ve odalar bulunmaktadır ki bunlar ca-

miin ihyasında yapılmışdır. Yalnız şunu, da 
ilave edelim ki yakın zamana kadar tahmin 
edildiği gibi cami, ihyasında tevsi edilmemiş
dir. Minarelere gelince, şerefeye kadar olan 
gövdeleri ilk yanandır. Taş külahları da İkin
ci Abdülhamid zamanındaki zelzeleden sonra 
yapılmışdır. Elhasıl Mimar Tahir Ağa, camii 
ihya ettiği sırada kalan klasik parçalarla yeni
den yapdığı barok parçaları iyi bir suretde 
imtizac ettirmişdir. Camiin alçı pencereleri son 
devirlerde harab olduğundan adi çerçevelere 
tahvil edilmiş, ve gayet fena kara.kalem süsle
meler yapılmışdır. Camiin, son cemaat yerinin 
iki başındaki pencere üstlerindeki çini pano
lar Fatih devrinden kalmışdır. Yine bu avlu
nun cümle kapusu dışındaki pencere üstlerin
deki yeşil porfir üzerine gömme Besmele ve 
Fatiha Suresi ,Jevrinin sanatkarane eseridir. 
Bu avlunun kapusu yanındaki yangın havuzu 
1241 (1825) de İkinci Mahmud tarafından 
yaptırılmışdır. Camiin sağındaki kapusu üs
tündeki «Selamün ala nuh ... >> ayeti 1185 (1771) 
Hattat Bursalı Ali yazısıdır. Camiin geniş bir 
dış harem avlusu bulunmaktadır ki 

7 
bunun 

Zamanımızın Fatih Camii 
(Plan: Gurlitt) 
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Tabhaneye çıkan kapusu, üzerının mozayik 
süslemeli tacı ile Fatih devrinden kalmışdır. 

Bu kapunun adı «Çörekci Kapusudur. Camiin 
türbe tarafındaki haziresinde yatanlar arasın
da Pilevne kahramanı Gazi Osman Paşanın 
türbesi bulunmaktadır, türbe Sultan Reşad 

zamanında Mimar . Kemaleddin Bey tarafan
dan yapılmışdır. Müverih Ahmed Cevdet Pa
şanın, Ahmed Midhat Efendinin, . sadırazam 
Giridli Mustafa Nail Paşanın, ve Müftüali Ha
mamı civarından buraya nakledilmiş Hattat 
Yesarinin açık kabirleri bulunmaktadır. Yine 
burada Nakşidil Valde Sultanın türbesi, sebi
li, ilk mektebi, çeşmesi ve odaları ayrı bir 
manzume teşkil etmektedir. Tahsin Öz, İstan
bul Camileri, 1962). 

Fatih Sultan Mehmed Külliyesinden Med
reseler - 16 medresenin sekizi <<Semaniye 
Medreseleri», sekizi de <<Tetimme Medresele
ri>> isimleri ile anıla gelmişdir. 

.-~_-- ..... , ,, \ 
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1. Semaniye Medreseleri. 

Kapuları camiin dış harem avlusuna açı

lan medreselerdir; dördü camiin şimal, Haliç 
tarafında, dördü de cenub, Marmara tarafında
dır; ilmiye mensubları arasında Haliç tarafın
dakiler <<Karadeniz Medreseleri», Marmara ta
rafındakiler de <<Akdeniz Medreseleri>> adı ile 
anılmış, ayrıca her iki tarafdaki dörder med
reseye çle <<Başkurşunlu», «Çifte Başkurşunlu», 
<<Çifte Ayakkurşunlu>>, <<Ayakkurşunlu» isimle
ri verilmişdi. Medreselerin herbirinde 19 höc
re, 1 dersha:ne, .4 ayakyolu vardır ki Semaniye 
Medreseleri cem'an 152 höcre, 8 dershane ve 
32 ayakyolunu !htiva eder. 

Ortaları şadırvanlı ve üstü avluları çevir
miş olan revakları, yığma köfeki ayaklara müs
teniddir. Medhal karşısındaki höcre yeri ey
van şeklinde açık bırakılarak nazara bir ferah
lık temin edilmişdir. Kokudan korunmak için 
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Semaniye Medreselerinden biri 
(Plan: E. Hakkı Ayverdi'den Ömer Tel eli ile) 
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ayakyolları da ayrıca bir iç avlu üzerine dizil
mişdir. 

Her medresede medhalin, medhal karşısın
daki eyvanın ve 19 höcrenin üstü cem'an 21 
kubbe ile örtülın,üş olup höcreler önündeki re
vakda da 24 küçük kubbe, ve dershane üzerin
de de bir büyıik kubbe vardır. Dershanenin 
kapusu revak-h3cre tarafına açılmakda olup 
dershanenin avluya bakan yüzü ile ayak yol
larının iç avlusunun kapusunun bulunduğu ia
rafda revak kesilmektedir, yani revak, med
resenin şadırvanlı avlusunun yalnız üç· kena
rını çevirmişdir. 

II. Tetünme Medreseleri. 

Her sema.niye medresesine karşılık bir te
timme vardı. Hepsi yıkılmışdır. İlmiye men
subları arasında Akdeniz Tetimmeleri «Üla», 
<<Saniye>>, <<Salise» ve <<Rabia», Karadeniz Te
timmeleri de «Ha.mise», <<Sadise>>, <<Sabia>> ve 
<<Semaniye» isimleriyle anılırdı. 

Mekteb, Fatih Sultan Mehm~d .Oarüttfili
nıi - Halen mevcud değildir; camiin dış ha
rem avlusunun batı tarafında, 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre İslambol Caddesine açı
lan Boyacı Kapusu dışında ve yanında, avlu 
duvarına bitişik idi. Medhalinin . nerede, avlu
da mı, cadde üzerinde mi tahkik edilemedi. 

Fatih Sultan Mehıned Kütübhanesi -
Vakfiye külliyenin garb tarafında olduğu kay-· 
dedilmiş olan ve halen mevcud olmayan Kü
tübhane binasını da, mekteb binasına müte
nazır olarak Çörekci Kapusunun yanında_ gös
terdim. 

Daı-üşşifa ve Darüşşifa Mescidi - Zama
nımızda mevcud değildir, Nakşidil Valide Sul
tan Türbesinin şimalinde, halen mevcud Tab
hane binasına mütenazır bir yerde idi. 1240 
(1824-1825) yılına kadar hastahane olarak kul
lanılıyordu. 1239 da ya.(.ıılmış l;>ir planı vardır. 
Bu planda Darüşşifa avlusu ortasında dairevi 
çizgi, altında bir şadırvan bulunan Hadikatül 
Cevamide kaydedilmiş fevkaani Darüşşifa 

Mescidinin yeri olabilir. 
Tabhaııe ve Tabhane Mescidi - Fatih Sul

tan Mehmed lmareti ile Kervansarayını da 
içine almış geniş bir ihata duvarı içindeki av
ludadır. Fatih Külliyesinin misafirhanesiydi. 
Zelzelelerden yıkılmış ve noksan bugünkü ha
liyle bile azametli bir yapıdır; 64 X43 metre 
eb'adında mustatil bir fünadır, medhali harb 
tarafında. Kapu geçidinden sonra 20 kubbeli 
bir revakın ihata ettiği bir avludan yanları 

höcreli · bir kemer geçilerek bir salona varılır. 
5 X 5 metre geni§likde ve 7 metre yükseklikde
ki bir. kemer bn salonun büyük bir açık eyvan 

: -ılı · ı r 
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Fatih Tabhanesinin şark ve garb cebİıeleri 

(Resim: E.H. Ayverdiden B. Cantok eli ile) 
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olduğunu göstermektedir, dipde mihrab da 
gösterir ki Hadikatül Cevamiin bahsettiği Tab
hane Mescidinin burada olması muhakkakdır, 
l 179 zelzelesindı>n sonra kubbe ihya olunmayıp 
yerine ahşab tavan ve çat~ yapılmışdır. 

Salonun hemen önündeki revakın sağ ve 
solunda ikişer kubbeli mahal höcre haline so
kulmayıp açık hırakılmış ve yan eyvanlar teş
kil olunmuşdur. Büyük eyvan yaza - mahsus, 
yanlardaki ikişer büyük oda da kışlık toplantı 
ve namaz yeri idi. İkişer kubbeli ve sekili yan · 
eyvanlar da misafirlerin eşyasına mahsus de
polardı. Binanın şimal_ ve cenub .dılilerinde 
üçerden altı, mcdhalin yanlarında da ikişerden · 
dört ki cem'an on aded ocaklı oda misafir ikaa
metine tahsis edilmişdi. 

İmaı·et ve Fodlahane ..;.,_ Tabhane avlusun
dadır, avlunun cenubi garbi köşesindedir. Bu
günkü bakiyeler; 6x6 ebadında, kalın taş du~ 
·varlı, pencereli, iki . büyük kubbeli mahal ile 
bunları birbirine bağlayan 8 metre boyunda ve 
bir kapu ile penceresi vuzuhla görülen bir du
vardan ibarettir. 

Kervansaı'ay - <<Deve Hanı» adı ile anıla 
gelmişdi. Fatih Külliyesinin, Tabhaneye ko
nan, misafirlerin hayvanlarına mahsus kervan
sarayı idi. Tabhanede üç gün müddet ile ibate 
ve iaşe edilen misafirlerin hayvanlarına da bi
la bedel yem veriliyordu. Bu kervansarayın 
vaziyeti bilinmiyordu. 1945 de Fatih mevkiin
de umumi ayakyolu inşası için duvar yıkılınca 
arkasında tonozlu büyük ahırlar ve odalar 
çıkdı. Üstü mektebin (Askeri Ri.işdiyenin) 
bağçe toprağı ile mestur olduğundan· görüle
miyormuş. Aycıkyolu yapılarak kervansaray 
örtülmüş oldu. Yeri Tabhane avlusunun ce
nub - doğu köşP-sindedir. 

Türbeler - Külliyenin haziresi sahasında 
ve camiin mihrab duvarı önünde Fatih Sultan 
Mehmedin, ondan az_ ötede de zevcesi ve İkin
ci Sultan Bayazıdın anası Gülbahar Hatunun 
türbeleri bulunmaktadır. Her iki türbe 1179 
(1765) zelzelesinden bir sene sonra yeniden 
yaptınlmışdır. · 

Fatih Sultan Mehmedin Türbesinin yeni 
yapısı 1180 zilk:-ı.adesinde tamamlanmış (Nisan 

Fatih Sultan Mehmed Türbesi 
(Resim: Kemal Zeren) 
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1767) ve kitabesi Birinci Sultan Abdülhamid 
tarafından 1199 (1784 - 1785) de konulmuşdur, 
kitabe metni şudur: 

Hüvel Hallakül Baki 
Lüllü nefsin zaikatül mevt 

Cenabı hazreti A'bdüllıamid Han kıldırıp tahrir 
Bu pür nur merkade bu ayeti vaz etti ibretgir 

1199 

Dışarda kapunun üstündeki geniş dalgalı 

saçak da o asrın sonuna aiddir. Türbe Sultan 
Abdülaziz devrinde 1282 (1865-1866) de tamir 
olunmuş, ve altınlı nakışlar, sürme pencereler 
yapılmışdır. 

Sekiz köşeli bir binadır. 

Yine sekiz köşeli bir bina olan Gülbahar 
Hatun Türbesi de 1179 zelzelesinden sonra ye
ni başdan yapılmışdır, ve yapısı 1181 (1767 -

Fatih Sultan Mehmed Türbesinde S:ınduka 
(Resim: Kemal Zeren) 
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1768 de tamamlanmışdır. Bu tamirden onbeş 
sene kadar sonra konulan kitabesi şudur: 

Cennetmekan firdevs aşiyan merhum ve mağfıl
rünleh Fatif Sultan Mehmed Han ta.be sed.hü haz· 
retlerinin zevcei muhteremeleri ve validi maoidi 
merhum ve mağrurünleh Sultan Bayezidi Veli Han 
merhume ve magruhünleha Gülbahar Hatun türbei 
şerefidir, li seneti 1196 0781-1782). 

Hamam - «Irgatlar Hamamı>> ve «Kara
man Hamamı» isimleri ile anı gelmişdL Fatih 
camii yapıldığı sırada, böyle. mühim eserlerin 
inşasında teamül olduğu üzere, amelegüsülsüz 
çalışmaması için evvela bu hamam yaptırıı .. 
mışdı; zamanımızda.ki Şekerci Hanının tam ar~ 
kasında idi, 1332 (1916) deki büyük yangında 
yanmış, yalnız duvarları kalmışdı, 1930 yılına 

kadar . bu halde- kaldı, o tarihde kalıntı duvar
lar da yıkdırılarak yerine evler yapılmışdır. 

(B.: Irgadlar Hamamı). 

(Fatih Sultan Mehmed yapısı olarak bir
de <<Çukur Hamam» vardır ki) Fatih Külliye
sinde Karadeniz Baş Kurşunlu Medresenin 
pek yakınında bulunan bu hamam yeri belir
siz hale gelmişdir. (Külliye yapıları arasında 

1 hamam, bu makaleyj. büyük eserinden telhi
sen aldığımız E. Hakkı Ayverdiye göre Irgad
la:r Hamamı gösterilmiş olduğu halde İstanbul 
Ansiklopedisi külliyenin hemen yanı başındaki 
bu Çukur Hamamı da . külliyenin bir · p~rçası 
olarak kabul ediyor, bu takdir de külliyede 2 
hamam binası bulunmak gerekiyor. Irgadlar 
Hamamı inşaatı başlamadan önce, Çukur Ha
mam da külliye ile birlikde yapılmış oluyor. 
B.: Çukur Hamam, cild 8, sayfa 4171). 

Külliyenin Minıaı-ı - Anonim bir . Teva
rihi Ali Osman ile Evliya Çelebide (yazma 
nush~larda) küliiyenin mimarı olarak <<Sinan» 
ismi kesin olarak kaydedilmişdir; (sariat tari
himizde Atik Sinan diye XVI. asrın büyük mi
marı Koca Mimar Sinan Ağadan ayırd . edilen 
zattir); Fatihde Hafızpaşa Caddesinde . bani".' 

. si. olduğu Kumrulu Mescidin avlusunda güze] 
taşlı mezarında yatan . zatdir, kabir taşı y~zı
sında «El-Mimar>> kaydı bulunduğu halde Fa
tih Sultan Mehmed Külliyesine 'aid bir işaret 
yokdur, vefat tarihi 876 . (1471) · dir, bu tarih 
kaydi de külliy,min mimarı olma şerefine ma
ni değildir (B. : Sinan Ağa, Atik; Kumrulu 
Mescid). 

Fatih Sultan Mehmede hizmet etmiş ikin
ci mimar Ayas Ağadır; Saraçhanebaşındaki 
mevcud iki kitabede de <<Ebülfeth Sultan Meh
med Han Hazretlerinin mimarı>> olarak zikre
dilmesine ve vefat tarihinin 892 (1486 -1487) 
olmasına nazaran bu zat de Fatih Camii ve 
Külliyesi mimarı ola'bilir. Esasen rivayetlere 
nazaran Saraçh~nebaşındaki camiini, müsaade 
alarak, Fatih Sultan Mehmed'in · inşaatından 
artan malzeme ile yaptırmışdır. 

Ulah beyl~rinden Kantemir tarafından 

XVII. asırda y3.zılmış bir Osmanlı tarihinde, 
_ hiç bir dayanak gösterilmeden, Fatih Külliye
sinin mimarı olarak Kristodulos adında bir 
Bizanslı gösterilmişdir. Türk sanatını, bir sa
bit fikirle, mutlaka yabancı kaynağa bağla
mak isteyenler Kantemirin bu mesnedsiz kay
dına sarılmışlardır. Kaldı Fatih Camii ve Kül
liyesi Bizans sanatından en küçük bir iz taşı

maz. (Kristodulos adı, bu muhteşem Türk ya
pı· manzumesinde Hıristiyan fanatizminin 3ır

naşıklığından başka bir şey değildir). 
Ekrem Hakkı AYVERDİ 

F6.tih Devri Mimarisi 

«Fatih Devri Mimarisi» -'- Bu İstanbul 
Ansiklöpedisinin muhterem dostu, ve Türk 
yapı sanatı üzerinde çok salahiyetli kalem sa
hibi Y. Mimar Ekrem Hakkı Ayverdinin (B.: 
Ayverdi, Ekrem Hakkı, cild 3, sayfa 1663) mil
li kütübhanemize koyduğu çok mühim bir 
eser; · 1953 de İstanbulun Türkler tarafından 
beşyüzüncü fethi yıldönümünde İstanbul Fet
hi Derneği tarafından yayınlanmış ve o zaman 
35. liraya satışa çıkarılmışdır; 25X 35 ;>an tim 
eb'adında 512 sayfa olup içinde 550 fotoğraf, 

plan ve rölöve vardır. 
Kitabda Fatih devrinin mimari eserleri İs

tanbuldaki yapılar, Bursadaki yapılar, Edime
deki _yapılar, ve bu üç büyük şehirden gayri 
Osmanlı ülkesindeki yapılar olmak üzere dört 
fasılda kaydedilmişdir, ve büyük kitab «Fatih 
devrinde mimarinin umumi esasları» başlıklı 

bir makale ile .bağlanmışdır. 
İstanbuldaki eserler şu bölümlerde kay-

dedilmişdir : 
Cami ve Mescidler 
Medreseler 
Mektebler 
Kütübhaneler 
Mahkemeler · 
HastahAnerer 
Aşhaneler, Fodlahaneler 
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Darbhane 
Saraylar 
Hamamlar 
Haruar, Kervansaraylar 
Çarşılar, Pazarlar, Höcreler, Mahzenler #.'. 

Menziller, Evler 
Değirmenler 

Sute~isatı, Çeşmeler 

Askeri Yapılar 

Türbeler 
Açık Kabirler 
İstanbuldaki Fatih Devri yapılarından .38 

eserin de mimari hususiyetleri hakkında fo
toğraf, plan ve rölövelerle bilgi verilmşidir; 

ikiyüzden fazla yapının da isimleri kaydedile
rek kısa notlar konmuşdur. 

Tedkik ve 1.,¾fsil edilen 38 eser şunlardır : 
ı. Topkapusu Sarayındaki Ağalar Camii (B.: 

cild 1, sayfa 247; R. E. Koçu). 
2. Atik Ali Paşa Camii ve Medresesi (B.: cild 3, 

sayfa 1281; E. H. Ayverdi). 
3. Demirciler Mescidi (B.: Cild 8, sayfa 4382). 
4. Davudpaşa Camii, Medresesi, Türbesi (B.: 

cild 8, sayfa 4291; E. H. Ayverdi). 
5. Fatih Camii Manzumesi (E. H. Ayverd.inin 

yukardaki makaalesi buradan telhis edilmiştir) 
6. İshakpaşa Camii ve Hamamı 
7. Mahmudpaşa Camü, Medresesi, Türbesi ve 
Hamamı 

8.~MollagO.rani Hamamı 
9. Merdivenli Mescid 

10. Mollaşeref Camii 
11. Muradpaşa Camii, Medresesi, Hamamı (B.: 

Aksaray Hamamı, cild 1, sayfa 536; R. E. 
Koçu) 

12. Sağrıcılar (Yayı.ızlar Sinan) Camii 
13. Samar,veren Camii 
14. Şeyhvefü Camii, Hamamı, Türbesi 
15. Timurtaş Camii (B.: Demirtaş Mescidi, cild 

8, sayfa 4391) 
16. Yarhisar Camii 
17. Yatağan Camii 
18. Yavascasahin Camii 
19. Zinci;lik~yu Camii (B.: Atikalipaşa Camii, cild 

3, sayfa 1286; E. H. Ayverdi) 
2-0. Eyyub Camii, Medresesi, İmareti, Hamamı, 

Türbesi (B.: Cild 10, sayfa 544tl, 5463, 5465) 
2,1. Rummehmedpaşa Camii, Medresesi, Hamamı, 

Türbesi (B.: Eski Hamam, cild 10, sayfa 5285) 
22. Ayasofya Medresesi (B.: cild 3, sayfa 1452) 
23. Eski Saray (B.: cild ıc, sayfa 5296; R. E. 

Koçu) 
24. Yeni Saray (-Topkapusu Sarayı, FMih devri· 

yapıları, bu arada Babıhümayun, Orta Kapu -
Babüsselam, Fatih Köşkü, Çinili Köşk); (B.: 
Babı Hümayun, cild 4, sayfa 1765; E. H. Ay
verdi. Babüsselam, cild 4, sayfa 177; E. H. 
Ayverdi. Çinili Köşk, cild. 7, sayfa 4031; E. H. 
Ayverdi). 

25. Çukur Hamam (B.: cild 8, sayfa 4171; R. E 

Koçu) 
26 .. Gedikpaşa Hamamı 
27. Tahtakale Hamamı 
28. Akbıyık Hamamı (B.: cild 1, sayfa 5()8) 
29. Davudpaşa Hamamı (B.: Dawdpaşa İskelesi 

Hamamı) 

30. -Kürkcü Hanı 
31. Eski Bedestan (B.: cild 5, sayfa 2347; E. H. 

Ayverdi) 
32. Bitpazarı Çarşısı 

33. Sandal Bedestanı (B.: cild 5, sayfa 2358; E. H. 
Ayverdi) · 

34. Saraçhane 
35. Acemioğlanlar Çarşısı, Kışlası (B.: cild 1, 

sayfa 189) 
::',6. Galata Bedestanı (B.: cild 5, sayfa 2361; E. H. 

·Ayverdi). 
37. Rumeli Hisarı (B.: Boğazkesen Kalesi, cild 

6, sayfa 2910; Albert Gabriel). 
38. Yedikule İç Hisarı 
Kısa notlar ile yetinilmiş eserler de şun.:. 

lardır: 

1. Abbasağa Mescidi (B.: cild 1, sayfa 10; H. 
Kmaylı) 

2. Acem.ağa Mescidi ·cB.: cild- 1, sayfa 178; S. 
Eyice) 

3. Acemioğla.ıılar Mescidi (B.: cild 1, sayfa 189; 
R. E. Koçu)· 
4. Ahmedkethüda Mescidi (B.: _cild 1, sayfa 
386; R. E. Koçu) 

5. Akbıyık Camii (B.: cild 1, sayfa 507; R. E. 
Koçu) 

6. Akseki Mescidi (B.: cild 1, sayfa 543; R. E. 
Koçu) 

7. Akşemseddin Mescidi (B.: cild 1, sayfa 558; 
R. E. Koçu) 
8. Alaca Mescid (B.: cild 1, sayfa 573; R. E. 
Koçu) 

9. Alifakih Mescidi (B.: cild 2, sayfa 664; R. E. 
Koçu) 

10. Asmalı Mescid (B.: cild 2, sayfa 1126) 
11. Ayasofya Camii (B.: cild 3, sayfa 1439) 
12. Azebler Camii (B.: cild 3, sayfa 1684; R. E. 

-Koçu) · 
13. Baklalı Mescid (B.: Baklalı Kemaleddin Mes

cidi, cild 4, sayfa 193a) 
14. Bala Mescıdi (B.: Bala Camii, cild 4, &ay. 

fa 1955; E. R Ayverdi) 
15. Balabanağa Mescidi (B.: cild 4, sayfa 1946; S. 

Eyice) 
16. Başcı Mescidi (B.: cild 4, sayfa 2176; H. Gök

türk) 
17. Bayazıdağa Mescidi CB,: cild 4, sayfa 2227) 
18. Babahasanalemi Mescidi · (B.: cild 4-, sayfa 

1739; O; Mümtaz) 
19. Bodrum Camii (B.: Bodrum Camü, cild 5, 

sayfa .2840) 
20. Bodurum Mescidi (B.: Bodrum Mesoidi, cild 

5, sayfa 2844; R. E. Koçu) 

21. Bıçakcı Mesdici (B.: Bıçakcı alaeddin Mesci
di, cild 5, sayfa 2742; R. E. Koçu) 
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22. Camcılar Mescidi (B.: cild 6, sayfa 3348) 
23. Cankurtaran Mescidi (B.: cild 6, sayfa 3376; 

H. Göktürk) 
24. Çakırağa Mescidi (B.: cild 7, sayfa 36712; R.E. 

Koçu) 
25. Çatalçeşme Mescidi (B.-: Feııa.ri Mescidi) 
26. Çukurçeşme Mescidi (B.: cild 8, sayfa 4170) 
27. Çobançavuş Mescidi (B.: oild 8, sayfa 4049; 

H. Göktürk) 
28. Darüşşifa Mescidi (B.: cild 8, sayfa 4267) 
29. Demirhan Mescidi (B.: cild 8, sayfa 4386; E: 

Yücel) 
30. DemirkaP.1:! Mescidi (B.: · cild 8, sayfa 4388; 

R. E. Koçu) 
31. Değirmen Mescidi (B.: cild 8, s»,yfa 4350) 
32. Dülgerzade Camii (B.: cild 9, sayfa 4816; .R. 

E. Koçu) 
33. Eminsinan Camii (J3.: cild 9, sayfa 5082; H. 

Göktürk) 
34. Eğrikapu Mescidi (B.: Avcıbey Camii, cild 3, 

sayfa 1345; B. Olker) 
35. Eskiimaret Camii CB.: cild 10, sayfa 5287; 

R. E. Koçu) 
36. Etyemeztekk.esi Mescidi (B.: cild 10, sayfa 

5396; H. Gtıktürk) 
37. Eğriıninare Mescidi (B.:. cild 9, sayfa 4969; 

. R. E. Koçu) 
38. Elvanzade Mescidi (B.: Elvan Mescidi, cild 9, 

sayfa 5'ü28) 
39. Fazlıpaşasarayı Mescidi 
40. Fenai Mescidi 
41. Hacıbayramkaftani Mescidi 
42. Hacıkadın Camii 
43. Hacıküçük Camii 
44. Hacımuhiddin Mescidi 
45. Hacıtiınur Mescidi ~, 
46. Haraçcı Mescidi 
47. HindÜertekkesi Mescidi 
48. Harbi Mescidi 
49. Hızırbey Mescidi 
50. Hobyar Mescidi 
51. Hol;ıyar Mescidi 
52. HocahayredtUn Mescidi 
53. İbnimedas Camü 
54. İğciler Mescidi 
55. Kalenderhanf' Camii 
56. Kanlı Mesc~di 
57. Karanlık Mescidi 
58. Kantarcılar Mescidi 
59. Kasabilyas Camii 
60. Kasımağa Mescidi 
61. Kazancı Mescidi 
62. Kazancı Mescidi 
63. Kemalpaşa Mescidi 
64. Keskindede Mescidi 
65. Keycihatun Mescidi 

_ 1)6, Kilise Mescidi 
6'i. Kızahmedefcndi Tekkesi Mescidi 
68. KlZı1minare Mescidi 
69. Kuvıı.c,dede Mescidi 
70. Kul Mescidi 

71. Kumrulu Mescid 
72. Küçükmustafapaşa Mescidi 
73. Kürkcü Mescidi 
74. Kürkcühanı Mescidi 
75. Manastır Mescidi 
76. Mercimek Mescidi 
77. Merdivenli Mescidi 
78. Merdivenli Mescidi 
79. Mimarağa Mescidi 
80. Mollaaş1"J Mescidi 
81. Molla Hüsrev Camii 
82. Mollafeneri Mescidi 
83. Mollakestel Camii 
84. Mustafabey Mescidi 
85. Nallı Mescidi 
86. Nakilbend Mescidi 
87. Nevbahar Mescidi 
88. Nişancı Camii 
89. Orucgazi Camii 
90. Pirinçci Mescidi 
91. 'Resmi Mescidi 
92. Sancakdar Mescidi 
93. Saraçhane Mescidi 
94. Saraçhanebaşı Mescidi 
95. Saraçdoğan. Mescidi 
96. Sarıbayazıd Mescidi 
97. Sarıgez Mescidi 
98. Sarımusa Mescidl 
99. Sekbanbaşı Mescidi 

100. Sekbanbaşı Yakub Ağa Mescidi 
101. Servi Mescidi 
102. Sinanağa Mescidi 
103, Sofular Camü 
104. Şeyhdavud Mescidi 
105. Şehreemini" Camii 
100. ŞeyhSüleyman Mescidi 
107. Tahtaminare Mescidi 
1(.8. Tarakcılar Camii 
109. Tarsus Mescidi 
110. Tokludede Mescidi 
111. Timurtaş· Mescidi· 
112,. Uzunşüca Mescidi 
113. Uzunyusuf Mescidi 
114. 'Üsküplü Camii 
115. 'Üskubiye Mescidi 
117. 'Üçmihrablı Camii 
118. Vuynukşüci Mescidi 
119. Yazıcı Mescidi 
120: Yedikule Mescidi 
121. Yemeniciler Mescidi 
122; Yildizdede Mescidi 
123. Darbhane Mescidi 
124. Zeyrek·. Camii. 
125. Zenburcu Mescidi 

. -126. Bursa Tekkesi CamU (B.: Arpacılar Mescidi, 
cild 2, sayfa 1052) 

127. Çatıadıkapu Mescidi (B.: cild 7, sayfa. 3782) . 
128. Kireçiskelesi Mescidi 
129. GümrükönU Mescidi 
130. Yedikule Camii 
13-1. Yoğurtcular Camii 
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132. Balçık Mescidi (B.: cild 4, sayfa 1979) 
133. Çayırbaşı Mescidi 
134. Handanağa Mescidi 
135. Kasımçavuş Mescidi 
136. Mehınedbey Mescidi 
137. Ödlücebaba Mescidi 
138. Otakcılar Mescidi 
139. Sinanpaşa Zaviyesi Mescidi 
140. Sofular Mescidi 
141. Sultan Mescidi 
142. Divanhane Mescidi (B.: cild 9, sayfa 4618) 
143. Kuşkonmaz Mescidi 
H4. Okmeydam Mescidi 
145. Sarılütfi Mescidi 
_ 146. Tahtakadı Mescidi 
147. Bereketzade Meı:ıcidi 

148. Karaköy Camii · -·<' 

149. Manastır Mescidi 
150. Okcurnusa Mescidi 
151. Şehsüvar Mescidi 
152. Ekmekcioaşı. Mescidi (B.: cild 9, sayfa 4976) 
153. Rumeli Mescidi 
154. Kuruçeşme Camii 
156. Rumeli Hisarı Mescidi 
157. Baltalimanı Mesci.di (B.: cild 4, sayfa 2077) 
158. Anadoluhisarı Camii (B.: cild 2 sayfa 818) 
159. Dürbıili Mescidi (B.: cild 9, sayfa 4824) 
160. Fatih Mescidi 
161. Sarıkadı Mescidi 
162. Toygar Mescidi 
163. Çobançavuş Medresesi 
164. Efdalzade Medresesi 
165. Eskiimıiret Medresesi 
167. Eski Medrese 
168. Hacıkadın Medresesi 
169. Hızırbey Medresesi. 
170. Kurabalı Medresesi 
171. Mollagi'.i.rani Medresesi 
172. Sekbanbaşı Medresesi 
173. üçmihrablı Medresesi · 
174. Zeynimehmedefendi Medresesi 
1 75. Zeyrek Medresesi 
176. Üçmihrablı Mektebi 
177. Kalenderhane İmareti 
178. Mahmudpaşa Sarayı 
179. Tokad Kasrı 
180. Acemioğlanlar Hamamı (B.: cild 1, sayfa 188; 

R. E. Koçu) 
181. Alaca mımE:m (B.: cild 1, sayfa 570; R. E. 

Koçu) 
182. Azebler Hamamı (B.: cild 3, sayfa 1685; R. E. 

Koçu) 
183. BalatkapusL: Hamamı (B.: Balat l{amamı, 

cild 4, sayfa 1967; R. E. Koçıi) 
184. Bostan Hamamı (B;: Bostan Hamamı, Hase~ 

ki Bostan Hamamı, cild.. 6, sayfa 3006; R. E 
Koçu. (Fatih devri yapısı değildir) 

185. Çavuşbaşı Hamamı (B.: · Balat Hamamı) 
186. Davudpaşa jskelesi Hamamı (B.: cild 8, say

fa 4302; H. Kınaylı) 
\. 

187. Hacıkadın Hamamı 

188. Hacıkadın Hamamı 
189. Kazasker Hamamı 
189. Kule Hamamı 
190. Mollagi'.i.rani Hamamı 
191. Niş8Jlcı Hamamı 
192. Sinan.paşa Hamamı 
193. Sırt Hamamı 
194. Şengül Hamamı 
19f1. Yıldız Hamamı 
196. Eskiyeni Hamamı (B.: cild 10, sayfa 5304; 

R. E. Koçu) 
l97. Karaköy Hamamı 
198. Direlı:.lice Hamam (Buğuluca Ham::llll) 
199. Tophanekapusu Hamamı (Kapuiçi Hamamı) 
2ı00. Kervansaray 
201. Kervansaray 
202. Eski H8Jl 
:!03. Mollagi'.i.rani Hanı 
!!04. Muradpaşa Hanı 
205. Odunkapusu Hanı 
2-06. Şeyhdavud H8Jlı 
207. Yemiş Kapanı Hanı 

O devirde tapılmış, kurulmuş ·çarşı ve pa
zarlar tesbit edilmiş ve Fatih Sultan'Mehmed 
devrinin adamlarından 134 zatin de açık kabir
leri kaydedilmişdir: büyük himmet eseri_ bir 
kitabdır. Rölöve ve planların çoğu bizzat Ek-· 
rem Hakkı Ay verdi tarafından çizilmişdir. 

Bu esere 1961 yılında ayni dernek tarafın
dan aynı eb'adda 43 sayfalık bir zeyil yayın
lanmışdır. E. H. Ayverdi bu risalede de İstan
bul, Balıkesi&, Bursa, Çardak, Edirne ve Sara
yı Bosnada 90 iiadar Fatih devri eseri kayde
diyor. Bu zeyilcİe htanbuldaltj yapılar şunlar-· 
dır: 

1. Acemoğlu Mescidi 
2. Altıboğaça Mescidi 
3. Beyceğiz Mescidi (B.: cild 5, sayfa 2631} 
4. Bezzazıcedid Mescidi (B.: cild 5, sayfa 2740) 1 

5. Debbağyunuıs Mescidi (B.: cild 8, sayfa 4327) 
6. Divanealibey Mescidi (B.: cild 9, sayfa 4616) 
7. Eminbey / Dibek Camii (B.: cild 9, sayfa 

5051) 
8. Güngörmez Mescidi 
9. Hacıhaliattaı Mescidi 

10. Hacıhaliattar Mescidi 
· 11. Hacıhamza Mescidi ve · Mektebi 
12. Hocapirl Mescidi 
13. Hocarüstem Mescidi 
14. Hocateberrük Mescidi 
15. Hocaüveys Mescidi 
16, İsakapusu / Esekapusu Mescidi 
17. Hoşkadem Mescidi 
·ıs. Karakedi Mescidi (Karaki Mescidi) 
19. Kirmastı Camii ve Medreseleri 
20. Mercanağa Camii 
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21. Mimarkemaloğlu Mescidi 
22. Nuridede Mescidi 
23 .. Şeref ağa Mescidi 
214. Talıtakale Mescidi 
2·5, Yüzerioğlu Mescidi 

E. H. Ayverdi'nin <<Fatih Devri Mimarisi» 
tükenmiş bir kitabdır, yeniden basılması gere
kir. 

Hüsnü KINAYLI 

Şadırvan Avlusu sütunlarının dip çenber
lerindeki yazılar - Bilhassa XVII. asırda -me
rak salınmış bir adet vardı, camilerin iç harem 
avlularındaki revak sütunlarının diblerindeki 
tunç çenberlere halk eliyle bazı vak'alar bı• 

çakla oyulmak suretiyle kaydedilirdi, Evliya 
Çelebi böyle yazılar için <<Cami Sicili» diyor. 
Fatih Camiinin şadırvan avlusundaki sütun
lardan bir kısmının çenberlerinde böyle yazı

lar vardır. Ç~zdjğimiz krokiye göre: 

1 numaralı sütunda: · 

Kınalızade mübarek zilhiccenin on üçün
de Lazgrada (Razgrad olacak) gitti, sene 1041 
(Haziran - Temmuz 1632). 

Abdi Paşa vefat eyledi, zılhiccenin yirmi 
birinde, sene lll68 (19 eylül 1658). 

Kabetullah minberi ve Altunoluk işlendi, 

Sultan Ahmedin zamanı şerifinde. Ketebehül 
fakir Osman Çelebi Kasımpaşalı, sene 1020 
(1611). 

İbrahim Pa~a hazretlerinin meyyti geldi 
sene 1010 (1601). 

6 numaralı f,Ütunda: 
Mubarek saferin yirmi birinde azim ihrak 

yangın oldu, sene 1023 (2 nisan 1614) 

l 
1 i 

... 
12 

··- \ } 

1 1 

i 
( 

Şad.rvan avlusunda 'çenberleri yazılı sütunlar 
(Kroki: Hüsnü) 

Azmizade Efendi vefat eyledi, şevval on
da, sene 1040 (1.2 mayıs 1631). 

Vaiz ve nasih Muslu Efendi vefat eyledi, 
cemaziyelahir üçde, fi yevmi cuma, sene 1116 
(1 ekim 1704). 

7 numaralı sütunda : 

Mevleviler ~eyhi İsmail Efendi vefat ey
ledi, ramazan yirmide,_ sene 1041 (10 nisan 
1632). 

12 numaralı sütunda : 

Benim ruhıım bizi hayır duadan feramuş 
etmeyesin sene 1017 (1608 - 1609.) 

Sadırazamlann Cenaze Namazları - Os
manlı İmparatorluğunda fetihd~n bu yana kal
mış bir gelenekdi, makaamıtJd.a ölen sadıra
zamların cenaze namazları mutlakaa Fatih Ca
miinde kılınırdı. 

Fatih Camii Haziresi - Fatih Camii Ha
ziresinde Türk büyüklerinden Pilevne kahra
manı Gazi Osman Paşa müstakil türbesinde, 
müverrih ve edib ve din bilgini Ahmed Cevdet 
Paşa ile gazetec1: ve roman yazarı Ahmed Mid
hat Efendi de açık kabirlerinde yatmaktadır
lar (B.: Ahmed Cevdet Paşa, cild 1, sayfa 336; 
Ahmed Midhat Efendi, cild. 1, sayfa 389). 

Fatih Camii Süruri'nin bir gazelinde -
Vak'alar üzerine yazdığı tarih manzumeleriy
le meşhur Osman Süruri (ölümü 1813) Fatih 
Camii için de bir gazel yazmışdır : 

Camii Sultan Muhammed kim cemaat bundadır 
. Cenneü Firdevsdir Iıakkaaki ümmet bundadır 

Geldiği hengamde Ade~ cihandan aleme 
Görse bu me'vayj paki dirdi cennet bundadır 

Başka revnak virdi İstanbfila mabi. ruze kim 
Cennet içre olmayan arayiş elbet bundadır 

Hatırı uşşak veş pür nurdur her kiışesi 
Dilberanı mihriban mihi tal'at bundadır 

Dii'beri sahih ceınalii zümrel ehli kemal 
Hem bu iki fırkaya ashabı rağbet bundadır 

Nushai tab'm sekaametden masun itsün Hüdi 
Camü ilmü meiirifdir metanet bundadır 

Fatih Camiini yıkan zelzele hakkında bir 
halk rivayeti - Geçen asrın zerafeti ile meş
hur ulemadan Kethüda.zade Mehmed Arif 
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Efendi (B.: Arif Efendi, Kethüda.zade, cild 2, 
sayfa 996) şanında yazılmış <<Kethüdazacle Me
nakibi>> isimli eserde Fatih Camii hakkında şu 
fıkra görülmüşdür : 

«İçinden cemaat hiç eksik olmaz, ya na
maz kılarlar, ya hafızlar hıfza çalışırlar, ya 
tilaveti Kur'an veya selatü selam iç.erler. Ca- · 
mi hiç boş ,_kalmaz iken büyük zelzelede ya
ni 1179 senesi kurban bayramının üçüncü per-
şembe günü gün doğdukdan bir saat sonra 
vaki olan zelzelei kübrada camiin büyük kub
besi kamilen iner yıkılır; garabet şundaki bu 
kubbe indikde ~amiin içinde kimse bulunmaz. 
Nakle göre o zelzele olacağı dakikada camii
şerife birisi gelü', ne duruyorsunuz, Fatih Sul
tan Mehmed kabirden çıkmış diye bağırır, 

herkes dışarı koşar, camiin kubbesi de o vakit 
iner. Hoca. efendimiz Fatihin hulusudur bu
yurdular .. ». 

Fatih Camiiİıin resmi ile ilan - Bankalar 
İstanhulun bir semtinde yeni bir şube aşdıkla
rı zaman, o şubede açdırılacak yeni tasarruf 
hesabları numaraları ile özel _ikramiye piyan
goları tertib · ed2rler ve bunu gazetelerle ilan 
ederler; bu ilanlarda da hazan o yeni ş-ubenin 
bulunduğu binanın resmi konulur. 1967 mar-

AKBANK 

FATiH 
ŞUBESi 

f 3 Mart Pazartesi 
gUnUnden itibaren 

YENİ BINASINDA 
{Fevzipaşa Cad. No.173) · 

HİZMETİNİZDE -

tında, Akbank yeni Fatih şubesi için böyle bir 
ilanında, olgun bir sanat duygusu Fatih Ca
miinin, Çorba Kapusu kemeri altından görü
nüşü ile çok güzel bir resmini koymuşdur; 

resmi yapan sanatkarın adını maalesef tesbit 
edemedik. 

FATİH SUL'fAN MEHMED CAMİİ CİVA
RINDAKİ MAHALLELERDE ÇİNGENELE
RİN OTURMASI ·YASAĞI - Kadimden beri 
Fatih Sultan Mehmed Cainii civarındaki ma
hallelerde çingenelerin han ve bekar odaların
da veya müstakil evlerde oturması yasakdı. 

Aşağıdaki satırları 1176 (1762) tarihli bir fer
mandan alıyoruz : 

«Yeniçeri Ağası Mehmed Ağaya hüküm ki, 
<< .... ceddim Ebülfetih Sultan Mehmed Han 

Hazretlerinin -camii şerifleri civarındaki ma-:
hallelerde kıbti taifesi oturmamışdır. 1164 ta
rihinden sonra (1750-1751) yolunu bulmuşlar 
Fatihde Büyük Karaman ve Dülgerza.de ma
hallelerinde evler ve odalar tecla.rik ~el.erek 
yerleşmişler. Çingeneler kadimdenberi Edir- · 
rıekapusu içindeki Kıbtiyan Mahallesinde (Su
lukulede) oturagelmişlerdir .' Emrediyorum, 
Büyük Karaman ve Dülgerza.de mahallelerin
deki çingeneler evlerinden ve odalarından der-

Akbank İlanında Fatih Camii Resmi 
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hal çıkarılacak ve Edirnekapusu içindeki ken
di mahallelerine gönderilecekdir ... ; evali ce
maziyelevvel 1176>> (Üçüncü Sultan Mustafa 
devri). Hüsnü KINAYLI 

FATİH SULTAN MEHMED CAMitNDE 
l{AATİL SOFTA VAK'ASI - Kabahcı Mus
tafa ihtilalinin (1807) tahta çıkardığı Dördün
cü Sultan Mustafanın kısa padişahlık zamanı 

(Sabiha Bozcalı'nın kompozisyonu) 
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tüyler ürpertici bir anarşi devridir. Devlet sö
zünün eclaf ve erazil ayağına düştüğü o de
virde İstanbul'daki medreselerin hali ve için
deki softaların ahvalide pek perişan ve ya
mandı. 

O yılları yaşamış olanlardan devlet adamı 
ve müverrih Şanizade Ataullah Efendi, kendi
si de medreseden yetişmiş ulemadan olduğu 

halde, medreselerin halini çirkin çıplaklığı ile 
şöyle tasvir ediyor : 

«Suhtegan ise tullabı şebabı nev suhtekan 
ile medarisde bi muhb hikyei kavli lut ile meş
gul ve mümaris olup tasviri mesaili sekkaki
yede sahibi yedi tula ve faris idiler ... » 

Şanizade Tarihinin o devre ait sayfaları 

softalar ve çömezleri için «Yobaz taifesi», «Yo
baz güruhm> gibi tabirlerle doludur. 

Büyük şehirde devlet sözü yalın ayaklı 
haytalar ağzına düşünce, tüysüz gençlerin ve 
otuzluk, kırklık kara sakallı bekar uşaklarının 
doldurduğu medrese odaları . da ilim ve irfan 
ocağı olmaktan çıkmış, sarıca arı yuvalarına 

dönmüştü. 

Fatih Karadeniz Medreselerinden birinin 
bir odasında oturan 25 - 30 yaşlarınqa yobaz 
taifesinden ve Karadeniz yalısı halkından ze
berdest bir softa bir gün Fatih Yeniçeri kol
luğu önünde acemi oğlanlarından bir tulum- -
bacının oradan geçmekde olan bir kadına ulu 
orta tecavüz ettiği ve yüzünden yaşmağını sı

yırıp attığını gôrdü. Tahammül edemedi, tu
lumbacıyı bir wkatta yere serdi. Omuzdaşla
rının yardımına koşan diğer iki tulumbacıyı 
da tepelerken kolluktan ellerinde sopalarla 
on onbeş nefer ö.cemioğlanı daha çıktı. Bu du
rumda genç softa medresesine kaçtı, fakat pe
şinin bırakılmadığını görünce· tabancasını alıp 
:(Iledresede bir acemioğlanını vurup öldürdü ve 
o kan şaşkınlığından istifade ile Fatih camiine 
kaçıp kapıları ıçerden kapadı. 

Kavga bir cinayete bağlanmış, kaatil de 
camie kapanmıştı. Kısa bir zaman içinde Fa
tih camiinin etrafında ikiyüzden fazla acemi
oğlanı toplandı ve camii sardılar. Kaatil sof
ta camiin münasip bir yerinde siperlendikten 
sonra dışardan yüksek sesle yapılan teslim 

· tekliflerini reddetti, camiin hangi kapısından 
bir acemioğlanı baş gösterse hemen tabanca 
ile ateş etti. Acemioğlanları ise camie ve ca-

miin taşıdığı büyük isme hürmeten içeriye 
kurşun atamıyorlardı. 

Vak'ayı Şeyhülislam Ataullah Efendi ha
ber ald1; Kabakçı ihtilalinin en ön plandaki 
müşevviklerind('n olan efendi, meslek haysiye
tinden ziyade mevkiini korunia kaygusunda 
idi, mevkiinde desteği de yamaklar, acemioğ

, J anları, yeniçerilerdi. İlk iş olarak_ medreseler-
deki talebeye, ve camiin hademesine kaatil 
softaya sahip çıkıp en küçük bir yard.ımda bu
lunmamalarını emretti. Softa ise o akşam . or
talık karardıktaı1 sonra, camide· bulunup da bi
rer köşeye sinmiş sekiz on kişiyi dışarı çıkart
tı ve bütün kapı1arı içerden kilitleyerek koca 
mabette tek başına kaldı ve böylece camide aç, · 
susuz, uykusuz üç gün üç gece geçirdi. 

Vak'ayı dikkatle takip eden ve gazaba ge
len Şeyhülislam. İstanbul'daki yeniçerilerin en 
büyük kumandanlarından Sekbanbaşı Ağayı 

çağırttı: 

- Vak'a yeririe bizzat git, neferlerin ca
miin içine hücum etsinler, camiin içindedir 
diye kaaiilin üstüne ateş etmekde tereddüt et
mesinler, ateş etsinler ve kaatili öldürsünler!.. 
dedi. 

Şeyhülislam Efendinin bu kesin emri üz~
rine acemioğlanları da pencerelerden caıniin 

içine pervasızca ateş etti, kaatil softa iki üç ye-. 
rinden hafifçe yaralandı. 

Cinnet halir,e girmiş olan genç softa ölüm 
eri oldu ve dördüncü günün sabahı alaca ay
dınlığında camiin kapısını açtı. 

Üstünde yal.nız şah;arı vardı. Tamamen: 
soyunmuştu. Başı açık, gövdesi ve ayakları 
çıplaktı, sarığını da boynuna dolamıştı. Kur
şunu kalmadığı için tabancasını atmış sağ eli- . 
ne bıçağını . almıştı. 

Dal hançer bir ok gibi fırladı ve aceınioğ
lanlarını yarıp kaçmak i::tedi, fakat yüzlerce 
sopa, bıçak. pala darbeleri altında tepelenerek 
öldürüldü. 

Müthiş vak·~ bütün İstanbul ulemasını 
ayaklandırdı: <<Yeniçeri ·kışlalarına ve kolluk
lanna sığınan caniler kurtulur iken Fatih Sul
tan Mehmed Han Hazretlerinin camiine · sığın
mış bir adama karşı bu zulüm ve vahşet ne
dendir?.. Şeyhülislam Efendinin · camii şerifi 
düşman tabyası gibi kurşuna tutturması ne 
manadır? ... » decliler. 

Müfsid Ataullah Efendi de azledildi. 
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FATİH SULTAN MEHMED CAMİİNDE 
I{ADizADELİLER VAK' ASI - Önyedinci 
Yüzyıl ortasında Kadızadeliler diye anılan aşı
rı mutaassıbların çıkardığı bir vak'adır. Cahil 
halkdan hayli tarafdar bulmuş· olan kadızade
lilerin iddiaları, Peygamberimizin zamanında 
olmayan her_ şeyin kaldırılması idi; vıl ayrıca 
onların kavlince bütün tarikatlar batıl, tarikat 
erbabı dinsiz, ipekli kumaş, güzel sesle tegan
ni, hatta güzel bir ses ve makamla Kur'an oku
mak, akli ilimlerle, riyaziye (matematik), tıb 

ile meşgul olmak haramdı. O devrih tek büyük 
tarih kaynağı olan Naima Tarihinde bu güru
hun mahrem hayatlarında livataya kadar en 
şeni şeyleri yapdıkları halde halkı korkunç bir 
karanlığa sürükledikleri kayıdlıdır (B.: Kadı
zadeliler). 

Bir diktatör selahiyeti ile sadırazim olan 
Köprülü Mehmed Paşanın sadaretinin sekizin-' 
ci günü idi, 3 zilhicce 1066/2 eylül 1656 bir cu
ma günü, Fatih Sultan Mehmed Camiinde cu
ma namazı kılınır iken müezzinler mahfilinde 
bir müezzin Fahrialem Efendimiz şanında ga
ayet güzel bir sesle bir na'ti şerif okurken bu 
güruh ayaklanıp müezzine en çirkin, rezil.ine 
küfürler etti, müezzini susdurdu, camide on
) ara karşi duranlar da oldu, münakaşa az kal
dı ki camiin içinde kanlı bir kavgaya vara
cakdı. Kadızadeliler o gün camide azınlıkda ol
duklarını gördÜier, meseleyi ertesi güne bırak
dılar ve işi de aklın almayacağı şekilde geniş
lettiler. Bütün tarafdarları ile ve silahlanmış 

'olarak yine Fatih Camiinde toplanacaklardı, 

evvela tekkelere hücum edecekler, ·tstanbulda 
ne kadar tekke varsa temeline kadar yıkarak 
enkazını ve toprağını denize dökecekler, . rast
ladıkları saçlı sakallı tarikat --erbabına tecdidi 
iman teklif edeı:-ekler, kabul etmeyenleri kat
ledecekler, sonra ikiden fazla minaresi olan se- -
latin camilerinde tek minare bırakacaklar, bu 
arada Süleymaniyenin üç ve Sultana.hmed Ca
miinin de beş minaresini· yıkacaklardı. Naima 
Efendi bu yobazların tarafdarlarını şöyle ta
rif ediyor: «O gece bu haber İstanbula yayılın
ca esnafın ve zanaat erbabının muhtekirleri 
ve müraileri Hacı Mandal ve Fakı Döngel ta
kımı madrabazları çırak ve köleleri olan hot
man kazak kakavanlarına silah kuşatıp din 
davasına gidelim şeklinde güruh güruh Sultan 
Mehmed Camiinde _ toplanmaya başladılar». 

Köprülü Mehmed Paşa da o gece Kadıza
delileriiı ileri geleblerine haber yollamış,· bu 
davadan vaz geçmelerini. bildirmişdi, dinleme
diler, hele sabah olsun dediler. Sonra ulema
yı topladı, onlar ise: <<Ü güruhun iddiası batıl-

- dır, söz ile yola gelmezlerse şer'an siyaset olu
nur;.>> dediler. Mesele padişaha arz edildi, ve 
devrin padişahı Dördüncü ·· Sultan Melımed 
cümlesinin idamı için ferman verdL Fakat 

· Köprülü Mehmed Paşa idama kadar gitmedi, 
· gece Kadızadelilerin ileri gelenlerinden _ vaiz 
·ustuvani Efendiyi, vaiz Türk Ahmed Efendi
yi ve vaiz Deli Mustafa Efendiyi evlerinden 
bir kaç adamı ile birlikde kaldırtıp ·tersaneden 
getirttiği geiniye doldurdu ve sürgüne yolladı, 
bir daha nain ve nişanları duyulmadı, ve Ka-
dızadeliler meselesi de böylece kapanJiı. · . 

Ertesi sabah da Fatih Sultan Mehmed· 
Camiinde toplananları dağıtmak gaayet kolay 
oldu, verilmesi icab eden cezalar da nümayiş

. siz,. gizlice verildi. 

Bibi.: Naima Tarihi, VI. 

FATİH SULTAN MEHMED CAMİİNDE 
MERE HÜSEYİN PAŞA VAK' ASI - Bir de
li olan İkinci Sultan Mustafanın 1 sene 3 -ay 
kadar sürmüş ikinci padişahlığı bilhassa İs
tanbulda devlet sözü yeniçerilerin ağzına düş
müş bir anarşi devri olmuşdu: kısa zaman için
de altı defa sadırazam değişmiş, Kara Davud 
Paşa 24 gün, Mere Hüseyin Paşa 25 gün, Lef .. 
keli Mustafa Paşa 2 ay 14 gün, Hadını Meh
med Paşa 4 ay _ 14 gün, tekrar Mere Hüseyin 
Paşa 6 ay 23 gün, Kemankeş Kara Ali Paşa da 
7 ay 4 gün veziriazamlık yapmışlardı. -

Aslı Arnavud olup gencliğinde uşaklık, aş
cı yamaklığı, aşcılık yapmış, bir yolunu bulup 
sipahilik almış, ve Mısır_ V~liliğine kadar yük
selmiş olan Mere Hüseyin· Paşa (B.: Hüseyin 
Paşa, Mere) cahil, gaddar, ırz ve namus bil
mez bir adamdı. O anarşi devrinde ikinci sa
daretinde, 4 rebi.ülahİr 1032/5 şubat 1623, yer.ı
çerilere yaranma yolunu tutarak halka ve ule
maya, vüzeraya göz dağı verme nümayişleri 

ile işe başladı. Aşağıdaki satırları Naima Tari
hinden alıyoruz : 

<<Bir beylerbeyini (valiyi, paşayı) Divanı 

Hümayunda dayak altında öldürttü, yeniçeri
lerin edebsizliklerini para ile önlemeye çalışa
rak hazineyi tüketti, bir gün de bir katli efen-
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diye divanda dayak attırdı. Bu adam İstanbul
daki ulema ve. şeyhlerin kapularını dolaşarak 
şikayetde bulundu ve onların diyanet ve ha
miyetlerini tahrik etti. Anadolu kadıaskerliği
ne kadar yükselmiş Yahya Efendi adında bir 
zat da öne düşdü, ulema ve şeyhler Fatih Sul
tan Mehmed Camiinde toplandılar. Mısır va
lidi iken sarf ettiği bir söz Heri sürülerek Me
re Hüseyin Paşa küfr ile suçlandı, ve katli için 
fetva suretleri yazıldı; toplantıya Şeyhülislam 
ve ünlü şair Yahya Efendi de zorla getirilmiş. 
di; küfürle suçlanan sadırazamı carriie çağır

masını; Şeyhülislam: - Mere sadırazam olduk
ca gelmez, gideyim padişahdan evvela onun 
azlini isteyeyim.. diyerek toplantıdan ayrılıp 

kaçmaya muvaffak oldu. Toplantıyı duyan 
Mere Hüseyin Paşa da Yeniçeri Ocağına sığin
mışdı. Onlar da Fatih Camiindeki toplantının 
silah kuvvetiyle dağıtılmasına karar verdiler. 
Önce dağılmaları için camie nasihatcılar yol
landı, dinlenilmedi. Toplantı sabah namazi 
vaktinden akşama kadar sürdü. Camide ulema 
ve şeyh efendilerden başka vak'anın · nereye 
varacağını merak etmiş kalabalık bir halk da 
toplanmışdı. İkindiye doğru yeniçeri ·ağası si
lahlı kuvvetle yola çıkdı, ikindi namazını Şeh
zade Camiinde kıldı, toplantının karanlık çö
künce dağılacağını umuyordu. Fakat yeniçeri
lerin delikanlıları ve acemioğlanları bir çavu-

. şun başa geçmesiyle Fatih Camiine hücum etti. 
~Toplantıya katılan ulema ve şeyh efendilerden, 
cemiyeti seyre veya akşam namazı için gelmiş 
halkdan pek çok_ kimse öldürüldü. Öldürülen
lerin cesedleri bir battal kuyuya ve gerizlere 
doldurularak yok edildi. Bir kaç gün sonra 
da müderris• efendilerden ve kadılardan sekiz 
on kişi padişaha karşı ayaklanma ile suçlanıp 
sürgüne yollandı. Ulemayı Fatih Camiinde top
lantıya çağıran Derviş adında bir dellal da 
Küçük Karaman. Çarşısında asılarak idam edil
di. Merenin ayağı da düz basdı, bu vak'adan 
sonra daha nice fir'avunluklar yapdı». 

Bibi. : Naima. Tarihi, II. 

miinde musiki okutacak olur. Fakat bunu oku
tacak zatin yan)nda tanbur olmayınca okuta
maz. Tanburun perdeleri tamdır, alafranganın 
piyanosq gibi. Perdeleri tarif için tanbur la
zımdır. Tanburla camii şerife girip musikiyi 
okutacak hoca efendiler ayaklanırlar, camie 
eğlence aleti girmez derler. Beriki: Siz mantık 
okutursunuz, ben musiki okuturum, ikisi de 
hikmetdir .. der. Hoca efendiler cevab vereme~ 
ama derse de mani olurlar ... >>. 

FATİH SULTAN MEHMED CAMİİNDE 
TEFSİRİ ŞERİF HATMİ VAK' ASI - Onye
dinci Yüzyıl sonlarında garib bir vak'a.dır;· 
Fatih Camiinin vaizlerinden Demirkapulu 
Şeyh Süleyman Efendi, hicri 1104 ramazanının 
son cuma günü (M. Mayıs 1693) camide tefsi
ri şerif hatmedeceğini cemaate bir hafta ön
cesinden ilan etmişdi. Fatih Camii zaten her
gün beş _namaz vaktinde dolan bir cami idi, o 
gün camide öyle bir kalabalık birikdi ki ca
miin içi dışı, adım atacak yer kalmayacak hal
de doldu. 

Padişah İkinci Sultan Ahmed ve devlet er• 
kanı Edirnedeydi. İstanbul'un idare•si ve payi-

. taht kaymakamlığı ile Bosnalı Hüseyin Paşaya 
bırakılmıştı. ·İyi niyet · sahibi ve işgüzarlık 
·göstermek hevesinde olan bu vezir de, bu gö
rülmemiş kalabalığı haber alınca, · İstanbul ta
rihindeki kanlı ihtilallerin ekseriya bu gibi 

· toplantılarla başladığını hatırlıyarak, bir fitne 
çıkmasından korktu, ve bir ihtiyat tedbiri ola
rak o civarda, kapısı kulu halkından ve yerii~ · 
çerilerden mürekkep mühim bir kuvvetle kola 
çıkdı. Camide tefsir hatmi cemiyeti başlamak 
·üzereydi; vezirin arkasında askerle geldiğini 

gören birkaç korkak verme ve telaşa düşüp 

kaçdı, onları görenler de ne olduğunu tahkika 
lüzum görmeden ortalığı velveleye verdiler, 
ve bir an içinde, camiin •civarı ile avlularında 
ve camiin içinde bulunan binlerce kişi birbiri
ni çiğniyerek kaçışm_ağa başladı, öyle ki, fitne
den korkan; ·Hiiseyin Paşa, ·bir faciaya sebep 
oldu. Camiin merdivenlerinde iki çocuk ayak 

FATİH SULTAN MEHMED CAMİİNDE altında kalarak öldü, birçok hamile kadın ço
MÖSİKİ DERSİ VAK' ASI ~ Aşağıdaki satır- .. · cuk · düşürciü, . feryad ve figan ayyuka çıktı. 
ları Mızıkai Hümayundan Emin Beyin ~Ket- Kaymakam paşa her ne kadar askerini derhal 
hüdazade Menakibi>> isimli eserinden alıyoruz döndürüp · uzaklaştı ise de halkın · uğradığı 
(B.: Arif Efendi, Kethüdazade Mehmed, cild 2, dehşeti gideremedi. Gerek paşa,· gerek asker 
sayfa 996) «Riyazi ilimlerden olsun Musikiyi tarafından ·hiç· kimse hatta söz ile dahi incitil
bilir bir zat gelir, Fatih Sultan Mehmed Ca- memiş iken halk bedduaya başladı. Vak'a 
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Edirneye akseder etmez de Hüseyin Paşa az
ledilerek Erzurum valiliğine tayin edildi. 

Yol hazırlığı görürken memuriyeti Erzu
rumdan Karsa tahvil ~dildi, arkasından Trab
zon valiliği emri geldi; birkaç gün ara iİe me
muriyetinin üç defa değiştirilmesi Bosnalı Hü
seyin Paşayı haklı olarak can ve baş kaygusu
na düşürdü, bilhassa son olarak Trabzona ta
yini, hareketi için Karadenize gemi J>eklemeğe 
mecbur olduğun_dan, İsta:nbulda oyalanmak is
tendiğini, idam fermanile celladın da yolda 
olduğunu gösteriyordu. Aynı günlerde, Edir
nedeki yakın bir dostundan da korkusunun 
hakikat olduğunu bildiren mahrem bir mektup 
alw. · 

Eşyası gemiye yüklenmiş. ve adamları · da 
!Çeriye girmişken geminin tam hareket edece
ği anda. kıyafetini tebdil ederek ve en yakın 
adamlarına bile haber vermeden karaya çıktı 

ve büyük şehrin içinde kayboldu. İki gün· son
ra da bir mü haşir idam fermanını getirdi. . Pa
şayı İstanbulda bulamayıp geminin de hare
ket ettiğini öğrenen mübaşir, Trabzona git
miştir zannıyla ılgar ile Trabzon yolunu tuttu, 
fakat gemiden paşanın çıkmadığını göri.ince 
kaçtığı anlaşıldı. Gerek İstanbulda gerek taş
rada bir hayli arandı ise de buhınarnadı; ve 
bir daha kendisinden bahsedilmedi. 

Bibi. : Raşid Tarihi, II. 

,. 
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FATİH SULTAN MEHMED CAMİİ Mİ
NARESİNDEN DÜŞEN GENÇ VAK'ASI -
Büyük camiin beşyüz yıl{ aşmış tarihi~de gö
rülmemiş tek vak'adır; 14 aralık 1963 giınü 

ı.aat 11 de bir gene adam li''atih Camiinin mih
raba nazaran sağ minaresinin üst şerefesinden 
(45 metrelik bir yükseklik) yere düşerek öl
rnüşdür. Vak'anın kaza olmayıp intihar olabi~ 
leceği de söylenmişdir. 25 yaşında ve adı Dila
ver. Kırımtay olan gene adam Muş'un Malaz
gird kazasında yedeksubay öğretmenlik' yap
ı:nakda idi. Birkaç gün önce İstanbula izinli 
olarak gelmiş ve Fatihde Taş Handa bir bekar 
odasında kalmakda idi. Aslen Rurnanya muha
cirlerindendi. 

Camiin müezzinlerinden Celaleddin Erden 
adındaki delikanlı cesed karşısında şunları an
latmışdır: <<Kıyafetinden münevver bir zat ol
duğu anlaşılan bu bey öğleden evvel camide 
temizlik ile meşgul olduğumuz sırada, saat 

- 11 sularında bana müracaat etti, elinde bir 
çanta vardı, çok neş'eli görünüyordu, gayri 
tabiilik sezmedim, vakıflardan geldiğini, mina-. 
reyi görmek istediğini söyledi, minare kapusu
nu açmakda mahzur görmedim. O minareye 
çıkarken biz de işimize devam ettik; fakat çok 
geçmedi, dışarda bir kafabalık toplandığını 

gördük ve şu feci manzara ile karşılaşdım .. ». 
Vak'aya in~ihar hükmünü verenler, D. Kı-

Fatih Sultan Mehmed Köşkü 
(Makta resim: E. H. Ayverdi) 
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rımtay'ın müezzime sahte bir hüviyet bildirme• 
sinde durmaktadırlar. 

Bürıbaneddin OLKER 

FATİH SULTAN MEHMED KÖŞKÜ -
Enderunu Hümayunda Fatih Sultan Mehmed'
in Köşkü, salonlarında milli hazinemiz teşhir 
edilen Topkapu sarayının en eski, en güzel, 
Türk yapı san'atının en asil bir J?arçasıdır. Bi
nanın güzelliği kalemle tarif edilemez, gözle 
görmek gerektir. Yavuz Selim tarafından ika
metgah olmaktan çıkarılmış, hazine ittihaz 
edilmiştir. 

Bir bodrum katı üzerinde inşa edilmiş 

olan bu muhteşem köşk, limanı, Boğazı ve Ka
dıköyüne kadar Anadolu Yakası ile Marma
rayı gören bir ı:ı.çık hayat, üçsalon, _bir soğuk
luk ve bir hamamdan mürekkeptir. Köşkün 

saray aslm,u cephesinin önünde de dokuz sü
tunlu, geniş, gönül açıcı kemerli bir revak var
dır. Salonlardan ikisi ahşap çatı · ile örtülmüş 
ocaklı salondurlar. Açık Hayat bu iki salonun 
arasındadır,· yani bu ocaklı salonlardan biri 
limana, biri de karşıda Anadolu yakasına na
zırdır. Anadolu yakasına bakan ocaklı salonun, 
binadan dışarıya çıkmış, gayet güzel, . şahni
şini vardır. Bu ~alondan bir kapı ile kubbeli 
salona geçilir. Kubbeli salonu hamamın soğuk
luğundan gayet. kalın bir duvar ayırmıştır. Bu 
duvarın içine yerleştirilmiş bir merdiven ile 
de ,<bodrum» admı verdiğimiz alt kata inilir. 
Biz bodrum diyoruz, burası da bendegan için 

bir ikametgah olarak yapıJmşıtır. Yine büyük 
bir kub~ ile örtülmüş olan hamam soğuklu
ğuna, köşkün revaklı cephesinden ayrı kapı 

ile girilir. Köşk-:in muhakkak ki güzel olması 
gereken asıl hamama gelince, maalesef yıktı

rılmıştır. 

Fatih'in bu şaheser köşkü, hazine dairesi 
ittihaz edilirken, açık hayatın ortada birer sü
tun ve duvar kenarlarında da ikişer yarım sü
tun Ü-zerine atılmış iki köşe d\,lvarındaki dört 
zarif kemerin arası doldurulmuş, orası da bir 
salon haline ifrağ edilmişti. Topkapu Sarayı
nın son restorasyonunda bu sonradan dolma 
kısımlar sökülmüş, kemerler ve sütunlar bü
tün letafeti ile meydana çıkarılmıştır. Bu açık 
hayatın ortasında bir de şadırvan vardır. Şa
dırvan sular fışkırtarak ve hayatı, en güzel ve 
asil Türk minderleri ile döşeyerek, bir yaz ge
cesi mehtabında burada, oturduğunuzu tahay
yül ederseniz, kendinizi bir peri masalı . için
de bulursu~uz. Hele önümüzde altın ve gü-

. müş pırıltıları ıJe mükellef bir safra, sofrada 
bade'i gülrenk, hizmetinizde bir sakii serven
dam, ve dizinizin dibinde sine bülbulü- bir 
yar-ı şivekar var ise, efendim Allahın bahtiyar 
kulu o kimseye derler. 

Bibi.: E. Hakkı Ayverdi, Fatih Devri Mimllrisi; 
R. · E . . Koçu, Topkapusu Sarayı 

FATiH SULTAN MEHMED TÜRBESi 
(B.: Fatih Sultan Mehmed Camii Kebiri ve 

Külliyesi). 

Fatfü; Sultan Mehmed Köşkü 

(Plan: E. Hakkı Ayverdi) 
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FATİH TÜRBESİ SOKAĞI - 1934 Bele
diye Şehir Rehberine göre Fatih İlçesinin mer
kez nahiyesinin Kirmasti Mahallesi yolların

dan; Fatih Camiinin dış harem avlusu saha
sında sonradan ihdas edilmiş bir sokak olup 
camiin hazire duvarı yanından geçer, Hattat 
Nazif Sokağı il€' Eski Mutaflar ve Sulu Han 
Sokakları arasında uzanır, Testereciler Soka
ğı, Manisalı Fırını Sokağı ve Taylasan Sokağı 
ile kavuşakları vardır, "Mıhcılar. Caddesi ile 
dört yol ağzı yaparak kesişir (1934 B.Ş.R. Paf
ta 6/95). 

Cami tarafından gelindiğine göre iki ara
ba geçecek genişlikde asfalt bir yol olarak 
başlar, sağ tarafı hazire duvarıdır, sol _tarafda 
beton evler ve apartımanlar vardır, bu yapı
ların altlarında da 1 oto yedek parça imalat
hanesi, 1 oto tamircisi, 1 tornacı, 1 doğrama -
mobilya atöliyesi, 1 dokumacı, 1 halı mağaza
sı, 1 elektrikci vardır. Mıhcılar Caddesini aş
dıkdan sonra biraz daha genişler, paket taşı 

.döşeli ve meyiJli. olarak devam eder, yine be-

-~ -

ton evler ve apartımanlar arasından geçer, o 
binaların altında da l mobilya mağazası, 1 
bakkal, 1 sobacı, 1 camcı, 2 kahvehane ve 2 · 
nalbur vardır. Nalbur dükkanlarından birinin 
duvarına yamanmış küçük teknesi ve ayna ta
şı mermer bir çeşme bulunmaktadır, üzerin
deki kitabesinde <<Fi sebilillah 1341 (M. 1922 -
1923)» yazılıdır. Kapu numaraları 1-73 ve 2-12 
<lir (aralık 19ö7). 

Hakkı GOKTÜRK 

FATiH TAYYARE ŞEHİDLERİ (HAVA 
ŞEHİDLERİ) ABİDESİ - Fatihte kayma
kamlık binası önündeki parkın ortasında bu
lunan bu anıt ilk Türk hava şehitlerinin hatı
rasına izafeten Balkan Harbi sonunda ve Bi
rinci Cihan Harbinden az evvel yapılmışdır. 

Hatıraları bir anıtla taziz edilen ilk hava 
şehidlerimiz pilot yüzbaşı Fethi Bey, pilot üs~ 
teğmen Nuri Bey ve makinist asteğmen Sadık 
Beydir (Bu isimlere bakınız. Kendilerine İs
tanbuldan Kahireye uçma görevi verilmiş olan 

Fatih Sultan· Mehmed köşkünde bayat 

(Resim: Nezih) 
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Fethi ve Sadık Beylerin idaresindeki askeri 
uçak Beyrut ve Şam'a uğramış, Kudüs yakın
larında düşerek parçalanmışdı. Onların arka
sından yola çıkan Nuri ve İsmail Hakkı Bey
lerin uçağı ise Kudüsten sonra Yafa'ya inme-
ğe muvaffak olmuşdu. Fakat bu uçak da Ya
fa'dan kalktıktan sonra düşmüştü. Bu sırada 

İsmail Hakkı Bey kurtulmuşsa da Nuri Bey 
şehid olmuştur. 

Bu üç hava şehidi Şamda, Selahattin Ey
yubi'nin türbesine gömülmüş, İstanb~lda E'a
tihde bir şehitler anıt yapılmışdır. · 

Anıt, etraftan görünebilecek şekilde, ha
fifçe yüksek yefil bir sahanın ortasındadır. 

Her kenarında dörder tane babanın bulundu-

r, 
! : ı 

' 

Fatih Tayyare Şehidleri ,Abidesi 

(Resim: Sabih Büyükerbil) 

ğu mermer bir korniş, abideyi çepçevre kuşat
maktadır. Bunun içerisinde ve hafif bir tüm
sek halinde yükselen yeşil sahanın üzerine de 
anı tın kaidesi -oturtulmuştur. 

Abide yekpare beyaz mermerden bir sü
tundur; bazı yerlerine de madeni parçalar ila
ve edilmiş~ir. Kaaide kısmının köşeleri iri ba
balarla sınırlandırılmış, aralarında kalan hafif 
içerlek satıhlar da kıvrık· dallar ile rumileri 
andıran dekoratif şekiller doldurulmuştur. Bu 
kaidenin üzerine her kenarında geniş dairele
rin yer aldığı gövde oturtulmuşdur. 

Abidenin cadde ile kaymakamlık · binasi 
tarafına bakan cephelerindeki dairele:ı;in içleri
ne kıvrık dallar ve rı1mileri andıran şekiller 

işlenmiştir. Diğer cepheler ise bunlara ·göre 
oldukça değişiktir İçleri tamamen maden olan 
bu dairelerden birisinde kabartma olarak sarıl;. 
mış iki bayrak, Bayazıd kulesi ile eski Harbiye 
Nezaretinin kapısı ve bunların üzerinde uçan 
bir uçak görülmektedir. Fatih Camii etrafın

daki cephede is<' kartuşlar içerisine alınmış bir 
kitabe vardır. Bu kitabede şunlar yazılıdır : 

«Htiveibaki 
Yüzbaşı Fethi Efendi 
Topçu mülizimi evveli Sô;dık Efendi 
Topçu mfilazimi sariisi Nuri Efendi» 

Ayrıca kitabenin iki yanında da 1330 (M. 
1911) ve 1332 (M. 1913) tarihleri yazılmıştır. 

Gövdenin üzerine silmeli konkav bir torus
oturtulmuştur; bunu abidenin ucu kırık sütun 
şeklindeki yuvarlak kısmi takib etmektedir. 
Ayrıca yuvarlak kısmın üzerinde de arabesk 
motifleriyle süslenmiş iki m~deni bilezik var"' 

. dıi. Bu bileziklerden alttaki daha kalındır; 

altdakine madeni bir defne dalı ilave edilmiş
tir. 

Fatih Şehitler Abidesinde her yıl 15 Ma
yıs günü bir tören tertip edilmektedir. Böyle~ 
ce ilk üç hava şehidimizin yanı sıra bütün ha
va şehitleri de burada anılmaktadır·; bu töre~ 
ne askeri birliklerin y~nı _sıra okullar da ka
tılmaktadır. 

Fethi Beyin uçağının adı <<Muaveneti Mil
liye>>, Nuri Beyin uçağının adı da <<Prens Ce
laleddin>> idi. 

Abid.enin mimarını tesbit edemedik; fakat 
Abidei Hürriyeti yapmış olan Mimar Muzaf-

.. ·ier Beyin eseri olabilir. -
: Bibi.: Halid Eraktan, Not; Erdem Yücel, Not. 
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FATİH YANGINLARI --:- İstanbulun baş
ka bir semtinden, bilhassa Haliç kıyılanndan 
çıkıp şehrin dörtde birini, üçde birini, hatta 

. yarısını, bu arada Fatih semtini de yakmış ce
hennemi ateş afetlerinden başka (B.: Yangın) 
Fatihde çıkmış ve tarih kaynaklarımıza· geç
miş yangınlar şunlardır =. 

28 Rebiülevvel 1128 Yangını (1716 Mart) 
- Ateş gece Karaman Çarşısından çıkıp, p~k 
çok dükkan ve ev yandı; bu arada onyedinci 
asrın ünlü şeyhlilislamı Bahai Efendinin «adi
ınünnazir hanesi>> diye trif edilen eşsiz güzel
likdeki konağı yandı,. ki o sırada şeyhülislam 

Mahmud Efendinin mülkiyetinde idi. 

H. 1145 (1732) Yangını - Ateş, 1730 ihti
lalinin körükcülerinden Zülali Hasan Efendi
nin Fatih Camii yakınındaki evinden çıkdı, ci
varında bulunan 8 konak yandı. 

12 Eylül 1286 (1870) Yangını - Ateş Nal
burlardan çıkdı, 10 kadar dükkan yandı. 

.15 Mayıs 1288 (1872) Yangını ~ Ateş Ni
şancı Camii civarından çıkdı, 20 konak yandı. 

11 Nisan 1299 (1883) Yangını - Ateş 
Kumrulu Mescid civarında çıkdı, 8 konak yan
clı. 

1 Mayıs 1305- {f889). Yangını - Ateş Atik
aliden çıkdı, :.25 bina yandı. 

18 Ağustos 1317 (1901) · Yangını - Ateş 

Manisalı Mehmed ,Paşa Camii civarından çık
dı, 20 bina 'yand.1. < ·: 

19 Nisan 1319 (1.903) Yanginı - Ateş Mal
ta Çarşısından .çı~di i 1~ dJÜtkan yandı. 

13 Ağustos ·13~4 · (f9Q8} Yangını - <<Çırçır 
Yangını>> diye< µi~şh:Urdur,: 1500 bina· yandı. 

20 Teşrini e,~vel la25 · (1909) Yangını -
Ateş ~umrulu Mescid civarından çıkdı, 23 bi
na. yandı. 

20 Şubat 1326 (1911) Yangıni - Ateş Nu
reddin Tekkesi dvariiıdan çıkdı, 15 bi.na yandı. 

31 Mayıs 1334 (1918) Yangını - «Cibali. -
Fatih Yangını» diye meşhurdur, 7500 bina 
yandı. 

FATİN - Geçen asır şairlerinden; asıl 
adı Davud Beydiri Drama :eşraf:mdan Hacı 
Halid Beyin oglu· 9lup: hicri 1229 da (miladi 
1814) Dramada doğmuşdur, ilk tahsilini orada 
hususi muallimlerden görmüş hicri 1243 de 

(miladi 1827 - 1828) babasının ölümü üzerine 
13 - 14 yaşlarında iken Mısırda bulunan amıca
sı Mehmed Beyin · yanına gönderilmişdir; se
kiz sene kadar :v.Iısırda kalmış, devrine göre 
yüksek tahsilini orada tamamlamış, bu arada 
hüsnü hat öğrenmiş ve hicri 1252 de (miladi 
1836 - 1837) İstanbula gelerek Divanı Hüma
yun kalemine girmişdir. yazısının güzelliği ve 
zekası ile kısa zamanda temayüz ederek mü
himeme odasına verilmişdir, ve kendisine «Fa
tin» mahlası d::ı orada takılmışdır; şiir ile de 
meşgul olması kadrini bir kat daha yükselt
miş, Sadaret Mektubi Kalemine alınmışdır; 

hicri 1264 de (miladi 1848) bir nahoş muame
leye gücenerek· bu kalemden ayrılmış Ticaret
hanesi Amirede (Ticaret Odasında) ilamat ka
lemine girmiş, o işlerde de anlayış göstererek 
mukabeleci olmuş, o sırada adına nisbetle anı
la gelen şuera lezkiresisini yazmış (Fatin Tez
kiresi), bu· esere mükafat olarak kendisine ra- · 
bia rütbesi verilmişdir. Muhitince sevilmiş ki
bar bir efendi bayatı sürerken 28 sefer 1283 
(7 temmuz 1866) de elli iki yaşında vefat et
mişdir; Göksu Deresi kenarındaki Anadoluhi
sarı mezarlığında medfutıdur; divanı ölümün
den sonra bir vefakar dostu tarafından bastı
rılmışdır; !;Uera tezkiresi ve divanından başka 
ebedi yazıları ve şiirleri vardır. Şiir diline ör
nek olarak divanından bir kaç parça alıyoruz. 

Ga~l 

Ey şebi iklimi istigna nedir sende _ bu naz 
Pi\yilnal oldu yolunda cümle erbabı niyaz 

Alemi kırdın geçirdin tigi istigna ile 
Görmedim çeşmi siyeh~rın gibi bir işvebaz 

Hastei Iıicriinınım zehri sitem virme bana 
Ey tabibi nazeninim. lütfile ol çaresaz 

Hanende Seyyid Aliye Şarkı 

Çokdur ilmi musikide medhali 
Başka bir hinendedir Seyyid Ali 
Olmamıs alemde misli münceli 
Başka 1bir hinendedir Seyyid Ali 

Zatine mahsiisdur savtu sada 
Mevhibe olmuş ana hüsni eda 
Sinii Fiirabidtr dirsem seza _ 
Başka bir hinendedir Seyyid Ali 

Tab'ı ,•alası sever nazmı teri 
Güftci üstadı söyler ekseri 
Hl!p _ usulünde okur şarkileri 

Başka -bir hinendedir Seyyid Ali 



FATİN llOCA -:- 5570 - iSTANBUL 

Kıt'a 

Bes on gündenberi itaya bir kafir olip kaatil 
Nükôl etti sözünden yandı bu sözle dilü canım 
üç ay ge'çdikde üa eylemek şartı ile ba tahvil 
Bana beşyüz kuruş · karzen inayet eyle sultinam 

Kıt'a 

Eşki dü çeşmim ile bulmuş idi neşvü nemi 
Ah o mahsiili ciğerpareden oldum· mehcôr 
Gitti ol ltatibi nevhat dahi Mektôbiye 
Alnımın kaare yazısı ne· aceb itti zuhôr 

Beyit 
Bir siyah sııçlı kara kaşlı kömür gözlü civan 
Sinemi külhen gi'bi ateşlere yakdı_ ~l!'an 

Beyit 
Çekdim aguuşe o mehpareyi sordum ismin 
Yanarak yalularak bôse virüp Yanko dedi 

FATİN EFENDİ - (B.: Gökmen Fatin). 

FATİN HOCA İLK OKULU - Yukarı 
Boğaziçinin Anadolu yakasında Paşabağçesi 

ile Beykoz arasında Sultaniye Çayırındadır; 

büyük bir bağçe içinde iki katlı beton bir bi
nadır. · 1954 - 1955 ders yılında beş sınıflı ola
rak tedrisata açıldı; sonra bağçesine üç bara
ka ilave edilmiş, bu suretle 11 dershaneli ve 22 
şubeli bir ilk okul olmuşdur; ve sabah ve öğ
leden sonra çift tedrisat yapan bir ilk okul ol
muşdur'. 1967 yılında ziyaretimizde 1000 öğren
cisi vardı ve hemen hepsi civar fabrika işcile-· 

rinin çocukları idi, ve hepsi beslenme eğitimi
ne tabi idi. Bir Yavru Türk oymağı ve bir Ço
cuk Mehter takımı vardır. 

Okulun adı, yıllarca Kandilli Rasadhanesi 
müdürlüğünde bulunmuş ve İstanb1,1l Üniver
sitesi Fen Fakültesinde astronomi okutmuş, 

talebesi ve halk arasında Fatin Hoca diye anıl
mış Prof. Fatin Gökmen'in hatırına hürmeten 
verilmişdir (B.: Gökmen, Fatin). 

Koridorların duvarları Türk büyüklerinin 
resimleri ile süslenmişdir, bu arada okula a,dı 

verilmiş Fatin Hocanın da resmi· vardır. Ay
rıca, 1956 - 1966 arasında geçen on yılda okul
dan diploma alan çocukların vesikalık· resim 
portreleri ile: <<Çocuk bir çiçek, okuJ bir bağ
çedir>>, ve 1963 yılı mezunlarının resimleri ile 
de <<Fatin Hoca>) levhaları yazılmış ve duvara 
asılmışdır. 19!56 - 1966 arasında bu ilk okuldan 
399 kız ve 675 oğlan olmak üzere 1074 öğrenci 
diploma almışdır. Ziyaretimiz tarihinde okul 
müdürlüğünde Bay Şakir Akyüz bulunuyordu. 

Ha~ GÖKT(}RK 

FATMA (Aşkaleli Kara) - İstiklal Sava
şının gönüllü kadm mücahidi, müstevli Yu
nan askeri kıt'aları ve düşmana destek olan 
ye.rli müsellah rumlara karşı bilhassa Kocaeli 
ve Bursa cebhelerinde çarpışmış zaman zaman·. 
100.., 150 kişilik bir Türk gönüllü süvari müf
rezesinin kumandanı fahri üsteğmen; beş defa 
yaralanmış_ bir defa esir düşmüş ve kısa blr 
esaretden sonra kaçıp tekrar mücadeleye ka
tılmış, zaferden sonra kırmızı kordelalı İstiklal 

· Madalyası ile taltif edilmiş Türk kadını; ha
yatı maal esef kalem diline verilmemiş, hal 
tereemesi derlenememiş, hakında yazılanlar 

gaayet sathi şeyler olmuşdur. 

1878 - 1879 arasında Erzurumun Aşkale ka
zasının Ergemahsul Köyünde doğdu; hali . vak
ti yerinde bir çiftçi kızıydı, nasıl gelip yerleş-

. diği bilinmiyor, 1918 de Mondros Mütarekesi
nin imzası sırasında erkek kardeşi Süleyman, 
oğlu Mehmed, ve Mehnıedin 8 - 9 yaşlarındaki 
kızı ile birlikde İstanbul'da Kasımpaşa'da otu
ruyor idi. İzmir'in işgaali üzerine, kendi söz
leriyle: «İstanbulda teşkil edilen bir müfrezeye 
oğlu ve kardeşiyle ve küçük kız torunu ile bir
likde katılmı:ı, iehlikeli bir seyahatdan sonra 

. Anadoluya geçmiş ve Milli Mücadeleye ilk 
günlerinde KocaeÜ bölgesinde katılmışdı». 

Aşkaleli 

(Resim:. S. Bozcalı) 
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İstanbul'a 1923 senesi temmuzunda, Lozan 
Muahedesinin henüz imzalanmadığı sirada 
dönmüşdü. 

_ Şöhretini istismara tenezzül etmedi, taşı

d_ığı İstiklal Madalyasının şerefini titizlikle ko
rudu. Kardeşinin ve_ oğlunun ölümlerinden 
sonra yine Kasımpaşada Camiikebir Mahalle
sinde Gülhane Sokağında 12 numaralı kulü
bemsi bir evde . ve tamamen unutulmuş, derin 
bir . yoksulluk içinde yaşadı ve o halde iken 
1950 ile 1955 arasında vefat etii. · 

Orta boylu, okuma yazma bilmeyen duy
gulu ve metin bir kadındı. İstanbulun tarih 
ve günlük hayat kütüğü olan bu ansiklopedi 
Kara Fatma_ Hanımın şanını layık bir hal ter
cemesinin -yazılmaması üzüntüsü ile bu satır~ 

iarı vesile rahmet olarak dere ediyor. 

FATMA (Fındık) - İşgal yılları ile Cum
huriyet devrinin ilk yıllarında, 1920 - 1935 ara
sında İstanbul zabı-:ı-..ısını hayli yormuş bir yan
kesici kadın; kaşı gözü yerinde, bilhassa toy 
taşralıları cezbedecek şekilde süslenmesini, bo
yanmasını bilir, eline düşürdüğü erkeği çin gi
bi- çarpardı. Bir kaç defa girip çıkdığı -mahpus
hanede 1935'den sonra müteverrimen öldüğü
nü zan ediyoruz. O devrin gazete ve mecmua
larındar{ toplanacak · .-maceralarına bir az da 
aşk oyunları katılarak hayatı, bir polis romanı 
konusu olabilir. · 

FATMA (Kandıralı) - 1933 ile 1935 ara:. 
sında Eminönü Balıkpazarında <<KızmanaV» 

diye meşhur 18 - 20 yaşlarında bir seyyar satı
cı kız; kırmızı turp, kara bayir tuı~pu, kıvır

cık salata, taze soğan,/}fz~ n,ane, limon satar-:. 
dı; boylu boslu, yüi nakışları. düzgün, yarı er
kekleşmiş gelinlik çağında bir. kızdı; babası 
Bırinci Cihan Ha.tbinde şehid olmuş, anası ile 
İstanbul'a gelmiş,_. Küçükpaza1"9-a ha_nlaştırıl
mış eski bir ahşab konağıri · ii~ odasını ayda 12 . . .,. 
lira kira ile tutmuşlar; günde saf.. kar 3 lira-
dan ayda 90 lira kazamriakda, keridi tabiri ile 
<<gül gibi geçinmekde» idi. Tek eksiği, yine 
kendi tabiri ile <<aynalı. bir koca>) idi. -

Bibi. : - Haftalık Mecmua 

FATMA (Kozanlı Kara) - Kırım Harbin
de kahramanlığı dillere · destan _- olmuş Kozan'ın 

Türkmen aşiretli'!rinden Cirit Aşiretinden bir 
kadın, 1854 de aşiretinden 600 atlı gönüllünün 
başında İstanbula gelmiş, Kırıma sevkedilen 
orduya katılmış, bilhassa Sivastopol muhare
belerinde büyük yararlıklar göstermiş, erkek 
kardeşi şehid düşmüş, kendisi de yaralanmış
dı. Meşhur Sivastopol Destanında da adı ge
çer: 

Beş altı gün sonra geldi Kara Fatımıı Gaaz-i 
Nisalar kahramanı serefrazı 

Beş aıtıyüz kişiyle geldi ol an 
Kainusu !hep siivarii namdaran 

Anların namı var Türkman ilinde 
Kargı kollarında kılıç belinde 

Onlar çok düşman kırdı dökdü kanın 
Şehid oldu karındaşı nisanııi · 

O hatun kendi dahi yaralandı 
Onuldu yarası hoş varlandı 

Ömer Paşa clup Şumnuda kaaim 
Onlara gönderir cebhiine daim 

Kozanlı Kara Fatma Kırıma giderken ve 
harb sonunda memleketine dönerken bir müd
det İstanbulda kalmışdı. Erkek kıyafetiyle ve 
elinde daima bir kamçı, atlı. veya yaya şehir 
içinde_ dolaşmış, . İstanbullular tarafından hür
metkar bir te~essüsle takib edilmiş, o tarihler-

Koıanlı Kara Fatma 
(Resim: S. Bozcali) 
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de İstanjbulda bulunan Avrupalı ressamlar ta
rafından resimleri yapılmışdır. 

Müverrih Cevdet Paşa <<Maruzat» isimli 
eserinde şunları yazıyor: << .. Cirit Aşireti halkı 
zararsız olup Kırım Muharebesinde İstanbula 
gelip orduya girmiş olan Kara Fatma bu aşi
retin bir ocağının kahyası idi..>>. 

Hicri 1282 (M. 1865 - 1866) da fırka ku
mandanı olarak Kozan havaalisine gitmiş olan 
Gazi Ahmed Muhtar Paşa da hatıralarında: 

« .. Meşhur Kara Fatma, Çukurova üstünde 
dağlarda otura11 Ciritli Aşiretine mensubdur. 
Bereket dağının Adana cihetine geçdiğimizde 
16 atlı ile bizi karşıladı. Erkekden hiç farkı 

yokdu ... >> diyor. 

Nlyad Ahmed BANOGLU 

FATMA (Kör) - Gençliği zevku safa ve 
iyşü nuş alemlerinde geçmiş ve hayli dünya
lık edinmiş İstanbulda Sulukule Mahallesi sa-

Kör Fatma. 
(Resim: S. Bozcalı) 

kinlerinden bir kıbti kadını; 1966 da yine ken
di cinsinden Şükrü Güveyler adındaki şehbai 
ijzolosu ile yaşarken genç adam onun -üstüne 
ayni mahalle sakinlerinclen Bebek._ Remziyeyi 
dost edinmiş;. Kör Fatma da rakibesi_ Remziye
yi tabanca ile 0ldürmüşdür. İstanbul 5. Ağır 
Ceza Mahkemesi tarafından 15 yıl habse mah
kum olan Kör Fatma 1968 yılı martında Sul
tanahmed Cezaevinin kadınlar kısmında cin-

net alametleri göstermiş ve kaldırıldığı Bakır
köy Akıl Hastahanesinde çıldırarak ölmüşdür. 

Bürhineddin OLKER 

FATMA · (Paçası ... ) - Geçen .asır sorıla• 

rında İstanbulun «Koltuk» denilen randevu ev
lerinden birini . işleten bir yosma; evi Langada 
idi ve koltukların adilerinden, mübtezellerin
dendi_; kayıkcı, hammal, arabacı takımı· kaldı
rıı~ıda bulup getirdikleri ve kendi ağızlan ile 
<<Zeybek» dedikleri yosinaların buluşma yerle
rindendi (B.: Koltuk; Zeybek). 

Bibi. : Ahmed Rasim, Fuhşi Atik. 

FATMA (Şa.kırşukurun) - Geçen asrın 

ikinci yarısında yaşamış namlı bir çengi; oyu
na ekseriya erkek kılığında çıkar, laz hornsı 

deper, horon oynar, . zeybek oyunu oynardı. 
Boyunun kısalıgı büyük kusuru ve üzüntüsü 
idi; yaninda boydan posdan konuşulmasını is
temez, konuşanlar olursa bunu kendisine alay
lı bir ima kabul ederek hernen küserdi. 

Sermed Muhtar ALUS 

FATMA AFİYET - Zamanımızda · esrar 
kaçakcısı ve . satJcı bir kadın, 22 - 23 nisan ta
rihli ABC Gazetesinde «İstanbulda esrar satı
şını kadınlar idare ediytr>> başlıklı bir yazıda 
bu kadının da namlı bir satıcı - kaçakcı olarak 
adı geçmişcıir; bir kaç defa yakalanmış ve hap
se girmiş olan Fatma Afiyetin hayli maceralı 
olması gereken hayatı tespit edilemedi. 

Bürlıaneddin OLKER 
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FATMA Al.İYE HANIM - Edebi ve ta
rihi makaale ve kitapları ile tanınmış aydın 

bir Türk kadını; din ve hukuk bilgini ve mü
verrih, nazırlıklarda bulunmuş değerli devlet 
adamı Ahmed Cevdet Paşanın büyük kızı (B.: 
Ahmed Cevdet Paşa, cild 1, sayfa 336); 1864 
de İstanbulda doğdu, hususi fakat ço~ sağlam. 
ve geniş tahsil ile yetişdi, bir edP.bi ve ilmi 
mahfil olan babasının konağında devrin en 
değerli simaları Fatma AJiye Hanıma hocalık 
ettiler, bu arada, o devrin kadınlarının çoğu
nun mahrt1.m kaldığı yabancı dil, mükemmel 
Fransızca öğrendi; tarih; edebiyat ve arabca 
hocası da bizzat babası oldu. Kitab halinde 
yayınlanan ilk eseri Georges Ohnet'nin <<Vo
lonte» isimli e~erinin tercemesidir ki kitaba 
<<Meram>> adını · ve mütercim ismi olarak da 
«Bir Hanım>> imzasını koymuşdu. Bu terceme 
o kadar rağbet gördü ki Fatma Aliye Hanım 
bundan sonra bazı niakaalelerini de «Meram 
Mütercimi» diye imzaladı. 

Kitab halinde basılmış diğer eserleri şun
lardır: <<Nisvanı Islam», «Muhadarat», «R.e'fet>>, 
<<Üdi», İstilayı İslam», «Levanihi Hayat», <<Te
raciini Ahvali Felasife», «Tedkiki Ecsam>>, «İs
lam Kadınları», <<Enin>>,_ «Ahmed Cevdet Paşa 
ve Zamanı», <<Mahmud Esad Efendinin Taad
düdü Zevezatı'na Zeyil»,'. <<Kosova Muzafferi
yatı». Eserlerinin içinde en çok okunmuş olanı 
Muhad~rat olmuşdur. 

:faik Paşa adında bir zat ile evlenmişdi; 

Fatma Zübeyde adında bir kızı oldu; aq.ası 

Fatma Aliye Hanım 

(Resim: Sabiha Bozcalı) 

gibi çok ciddi bir tahsil gören bu kız görgü 
ve bil~isinin genişlemesi ıçın gönderildiği 

Fransada irtidad etmiş, bir katoJik rahibesi 
olmuşdur, 1960 da Tunusdaki Notre Dame de 
Sion fransız kız lisesinde <,Mere Mariam>> adı 

ile muallimelik yapmakda idi · (B.: Mariam, 
Mere). 

Fatma AliyP. Hanım 13 teminuz 1936 da 
vefat etmiş, cenaze namazı Teşvikiye Camiin
de kılınarak Feriköy Kabristanına defnedil
mişdir. İbrahim Alaeddin Gövsa'nın Türk Meş
hurları eserinde ölüm tarihi fahiş bir hata ile 
1924 olarak kaydedilmişdir. 

. Bu ünlü kadın yazarın ölümü münasebeti 
ile İstanbul basınında ya]nız iki kişi konuş
muşdur, Cumhuriyet Gazetesinde M. Turhan 
Tan ve Son Posta Gazetesinde E. Ekrem Talui 
aşağıdaki satırlar o yazılardan alınmışdır: 

<<Dün, onbeş yirmi kişilik ufak bir cemaat. 
taı'ihci Cevdet Paşanın kızı edib Fatma Aliye 
Hanımı Feriköy mezarlığına kadar teşyi ede~ 
rek, yeryüzündeki son durağına tevdi ettiler. 

«O büyük adamın bu büyük kızı, yetmiş 
iki yıllık hayatında, yüksek kültürü ve yaba
na atılmıyacak kıymetteki eserlerile ;rürk ka-
dınlığına hizmet etmişti. ' 

<<Dün, onun tabutunu takib edenlerin az
lığından anladım ki bu hizmetler unutulmuş; 
yahut ki onları takdir eden kalmamış. 

<<Gerçi, unutmak insanlığın şia.rıcµr. Fakat 
Cevdet Paşanın kızının bu kadar çabuk hem
cinslerinin nankörlüğüne he.def olacağını talı-. 

min edemezdim. 
<<Sosyal tarihimizin son yarım asırlık fas

lında, Fatma. Aliyenin bir öncülük mevkii var
dır. Harem ve kafes devrinde, Türk kadınlığı 
kasten koyu bir cehalet içinde. boğulurken, 

okur, yazar ve yazdığını okutur. olarak dosta, 
düşmana gösterebildiğimiz . birkaç kadının ba
şında . o vardı. . . . 

<<Çok esaslı bir tahsil gö:ı;-müş ve öğrendiği 
şeyleri hazmetmişti. Mükemmel arapça, farisi, 
fransızca bilirdi. İşlenmiş hafızasında Müte
nebbinin kasideJeri, Hafızın divanı ve Lamar
tine'in Meditat=c,ns'ları yanyana yaşardı. 

Ölüm.ünden pek az evvel, kendisine Fran
sız kitapçmnda rastgelmiştim. Yeni müellifle
rin son eserlerini karıştırıyordu. Ayak üzerin
de on dakika; ban[!_ François Mauriac'ın Andre 
Maurois ile mukayesesini yaptı. 
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Otuz, otuz iki sene evvel Hanımlara Mah
sus Gazete'de edebi makalelerini neşrederken 

muhakemesi ne ise, o gün de öyle idi. Ayni 
kuvvet ve ayrii ciyadet! , 

Fatma Aliye, iki roman neşretmişti. Biri 
Muhaderat, öteki de Udi'dir. Bunların her iki
si de, içinde kullanılan lisan fazla terkipli ve 
ağdalı olmasa, klasikler meyanına geçecek kıy
mettedir. (E. Taiu, Son Posta). 

<<Dünkü gazeteler, para ile konulan ilan
lar arasına sıkışmış dört satırla Cevdet Paşa 
kızı Bayan Fatma Aliyenin öldüğünü haber 
veriyorlardı. Şu yazılıştan bu ölünün Türk ede
biyatı, Türk irfan hayatı üzeıinde vaktile hay
li müessir olmuş bilgili bir muharrir olduğunu 
anlamıya imkan yoktu. İlan ücretinin kabar
maması için olarakdır; gerçekten acıklıdır. 
Çünkü Fatma Aliye, sayısı henüz · çoğalmıya 
başlıyan münevver Türk kadınlarının en de
ğerlilerinden biri. idi. Çünkü Fatma Aliye, pe
çenin Türk kadın yüzünü karanlıklarda bırak
tığı devirde bilgı güneşinden nur alarak aydın · 
yaşamış bir çehre idi. Çünkü Fatma Aliye, Av-, 
rupa harsile yetişen ilk Türk kadını idi. Çün
kü Fatma Aliye. kadın kaleminden çıkan ilk ; 
Türk romanının halıki idi. Çünki.i Fatma Ali- · 
ye, eserleri Avrupa dillerine çevrilen Türk mu-

- harrirlerinin en eskilerindendi. Çünkü Fatma 
Aliye ölümüne ağlanılacak, tabutu taşınılacak, 
mezarına çelenk konulacak seçkin bir yurddaş
tı. Onun ölümünü dört satırla haber vermek 
bir facia değil de nedir? 

«Ben şahsan bu büyük kadının hayatını 

safha safha ve ,devir devir takib eden bir ada~ 
rimn. Muhadarat adlı romanını okuduğum za
man çocuk sayılacak bir yaşta idim, onu Ah
med Mithatlardan çok üstün bularak hayretler 
içinde kalmıştım. Sonra <<Refet>> ini, «Udi»si
ni, <<Enin» ini okudum, hakkındaki saygımı b!r 
kat daha· çoğaltmak mecburiyetinde kaldfnı. 
Çünkü bunlar, bu romanlar, halkın mütalea 
zevkini · kökünden değiştiren ve okumak isti
yen gözleri Battal Gazilerden, Şah Meranlar
dan, Kesik Başlardan ve hatta Hasan Mellah
lardan, Hüseyin Fellahlardan, Dürdane Hanım
lardan uzaklaştıran yepyeni mevzuda eserler
di. Fatma Aliye, Ahmed Mithatın yapamadı
ğını veya eksik yaptığını yapıyor, garb çesnisi 
veren yazılarile edebi idrak seviyesini yüksel
tiyordu.» (M. Turhan Tan, Cumhuriyet) 

.. -Reşid Halid GÖNC 

FATMA ANİ HATUN - (B.: Ani Hatun, 
Fatma, cild 2, sayfa 862) 

FATMA HANIM (Hafız) - 1880 ile 1885 
arasında Üsküdarda Çinili semtinde oturur 
ulemadan bir zatin güzellikde yekta ve gelin
lik çağında kızı olub semtlerinde çıkan bir 
yangına gelen tulumbacılar arasında Bülbül
dereli Altınbaş Mustafa adında bir bıçkıı:ı şeh
baza gönüL vermiş, yolunu bulub baldın çıp
lak oğlan konuşmuş, fakat konu komşu arasın
da vak'a şüyu bulunca güzel kızın adı kötüye 
çıkmış, anasından babasından döşeğe düşecek 

derecede de dayak yemiş, bir sabah da henüz: 
ortalık ağarmadan hasta döşeğinden · kalkmış 
ve intihar edeceğini beyan eden bir mektub 
bırakarak evden kaçmışdı. Belki yüzlerce ku
vu arandı cesedi bulunamadı, kendisini Şem
~ipaşa tar;flarmdan denize attığı tahmin edil
di. Tulumbacı Altınbaş Mustafa da çok tazyik 
edildi, karakolda bir kaç sefer dayak yedi, kız 
ile buluşub konuşduğunu inkar etti, hatta Fat
ma Hanım tarafmdan sevildiğini bile . bilmedi
ğini sö-yledi. Aşağıdaki manzume bu vak'a üze
rine Üsküdarlı Aşık Razi tarafından kaleme 
alınmışdır : 

Saç safa.dan uzar tırna~ cefadan 
Sevilenler geçmez semti vefadan 
Bir biçkırun .. nari ~ yandım 
Lokman he~ ümld kesdi şifadan 

Molla kızı lıifızı Kur'an idim 
Dürdane sa.bibi hüsnü an idim 
Namım Fatma naz ile peiran idim 
Bildim bu derd bana gaybü haradan 

Nerden gördüm ya Ra.b ben ol fetayı 
Tulumbacı civan bürehne payı 
Alııuyi vahşi püskÜllü 'belayı 
Dad Ü . feryad · Altunbaş Mustafadan 

Canımla sevdim külhini çapkını 
Ayağı koşarlı gözü baygını 
Kundaklandı dU lıinesi yamgını 
İçdim şarabı aşln musaffadan 

Molla babam duydu oldu bir ejder 
Validem gazabı pederden beter 
Şebü ruz darbider valide peder 
Rahi halas mevt ola· 'bu cefadan 
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Gülniemiş ne Şirin, ne Zühre, Leyla 

-Benim başımda da ayni vaveyla 

Bir yan duzah bir yan deşti kerbela 
Yarim el çekdi ateşi itfadan 

Hafız Fatma Hanım 
(Sabiha .Bozcalının Kompozisyonu) 

FATMA HANİM 

Bir şeb vakti seher virdim kararı 
Ağlattım vatan şehri 'Osküdirı, 
Çözülmedi mevtimin lıiç esrin 
Sade mektup kaldı kasdı ifadan 

Vasıf HİÇ 

FA'l'MA HANIM (Hanende) -
Büyük bestekar Hamamizade İsma
il Dede Efendinin büyük kızı, Dürri 
Bey adında bir zat ile evlenmişdi; 

oğlu yahud üveyoğlu sar~y hanen
delerinden Şevket Bey Fatma Ha
nımın himmeti ile yetişm~şdi. Ünlü 
babasının nefis bir şarkı mecmuası 
bu hanımın elinde idi. Vefa semtin
de oturan Fatma Hanım, tesbit edil
,memiş bir tarihte dokscın yaşında 

vefat etti. 

Bibi.: S. N. Ergun, Türk Musikisi 
Antolojisi; il. 

FATMA HANIM. (Prenses) -
İstanbul Darülfünununa (Üniversi.,. 
tesine) mühim bir vakıf vasiyet et
miş olan Kavalalı Mehmed Ali Pa
şa torunlarından Mısırlı bir Türk 
prensesi; Mısır Hidivi İsmtıil Paşa
nın kızı ve Mısır Kıralı Fuadın kız 
kardeşi; İstanbul Darülfünununa 
vakfettiği para, Mısırdaki geniş 

arazisinin gelirinin onda biti idi. Fa
kat Mısır hükumeti, 1912 de vefat 
eden Prenses Fatma Hanımın bu va
siyetinin beyan ettiği paranın İstan
bula yollanmasına 1923 den sonra 
mani oldu, adi, bayağı bir sebeb ile
ri sürüldü, vasiyetnamede İstanbul 
için <<Darülhilafe» adı kullanılmışdı, 

Türkiyede Hilafet müesse~si kaldı
rılmış ve İstanbul artık D~rülhilafe 
sıfatını kaybetmişti. Mütev~ffa Mı

!'lll' Kıralı Faruk muhterem halası-

. mı. bir ilim müesses~sine vakfettiği 
parayı sefahet yollarına h;ucadı. 

Fatma Hanım yakın akrabala
rından Prens Tosun Paşa ile evlen
mişti. 

FATMA HANIM (Sadaret Ket
hiidisı Mehmed Ağa zevcesi) _- On- · 
sekizinci asır başlarında . yaşamış, 



FATMA HANIM - 5576 - İSTANBUL 

aşırı derecede güzelliği, ve güzelliğine denk za
rafeti ve zekası ile tanınmış bir Türk hanımı 
ki kendisini, İngiliz edibesi ve Türkiyedeki İn
giliz elçisinin zevcesi ~ady Mantague'nun 
Londrada muhibbelerinden bir kontese yazdı
ğı 18 Nisan 1717 tarihli mektııp ne tanıyoruz. 
Güzel Fatma Hanım, sadaret kethüdası (Yani 
İçişleri Bakanı) Mehmed Ağanın z~vcesiydi. 
Lady Montag-i.ıe şöyle anlatıyor: «Tercümanım 
olan_ Rum kadını kethüdanın hanımını ziyaret 
etmemi ısrarla teklif etti. Gittim. Kapıdan iki 
haremağası tarafından karşılandım. Beni uzun 
bir sofadan geçirdiler. Burada iki sıralı cariye
ler dizilmi~di, hepsinin örülmüş saçları topuk-

Prenses Fatma IJaı;µıp 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 

larına kadar inmiş ve elbiselerinin kenarı sır
malı idi; ayıp olmasaydı, kendilerini teker te
ker daha yakından görmek için duracaktım. 
Daha sonra, kafesleri yaldızlı bir odaya girin
ce bu kızları unutuverdim. Pencerelere hanı
melleri ve yaseminler sarılmıştı; oda çiçeklerin 
tatlı kokusuyla doluydu .. Odanın ortasında bir 
mermer fıskiye vardı. Fatma Hanım, zarif İran 
halılarıyla döşenmiş bir sedire uzanmış, işle~ 

meli beyaz saten yastıklara yaslanmıştı. Dizi
nin dibinde takriben 12 :.14 yaşlarında iki kız 
çocuğu oturuyordu. · Esvapları serapa elmaslar
la müzeyyendi; pek sevimli idiler. Fatma Ha
nıma gelince, bu kadar latif bir yüzü ömrüm 

boyunca gördüğümü hatıriamıyÔrum. Bir 
· yüz ki, insan, hayran hayran seyretmek 
· istiyor. Beni görünce ayağa kalktı, elini 
göğsüne götürerek Türk adetince selam 
verdi. Bu selamı o kadar asilane ve vaku
rane verdi ki, bu zarafet Allah vergisi
dir, saray terbiyesiyle de elde edilemez. 
Sedirin üzerinde baş köşeye ·oturtuldum.· 
Bu güzelli~ karşısında·· bir müddet söz 
söylemeğe cesaret edemedim. O ne müte-
nasip sima!.. O ne güz~l mecmua-i hüsn!.. 
O ne mevzun endam!.. Nedir üstündeki 
tatlı renk_!.. Nedir o tebessümlerindeki 
cazibe!.. Ve o gözler!.. Gözleri iri. ve si
yahti ve mavi gözler gibi baygın bakı
yordu. Yandan, karşısından, hangi taraf
tan bakılırsa bir başka güzellikti. Bu ani · 
tesirlerin hayreti geçince, kendisinde kü
çük bir kusur aradım. Mütenasip olarak 
güzel bir kadın hoşa gitmez derler, me
ğer · ne kadar yanlışmış.. Eski Yunan . res
samlarından·· Apellis mükemmel bir sima 
vücude getirmek için sanatın bütün va
sıtalarına beyhude yere başvurmuş, bu 
mucize ancak tabiata veı·gi imiş, tabiat 
da onu Fatma Hanımı vücude getirerek 
göstermiş. Vekaarı ile, tavır ve hareket
lerinin asaleti ile, tereddütsüz söylüyo
rum, Avrupanın en muhteşem tahtların
dan birine kraliçe olarak oturur ... 

«Boylu boyuna beyaz sim kenarlı, 
sırmalı dibadan bir entari giy.miş. İnce 
bürüncük gömleğinden gerdanı bütüri gü
zelliği ile görünüyor. Şalvarı soluk karan
fil renginde, gömleği gümüşi yeşildi. Be-
yaz saten .terliklerinin işlemeleri pek gü
zeldi. Zarif ko11arı elmas bileziklerle süs-



ANSİKLOPEDİSİ - 5577 - . FATMA HATUN 

lüydü. Belinde işlemeli kemer, başında da, ze
~nini karanfil renginde sırmalı bir çevre var
dı. Örgü örgü ayrılmış latif siyah saçları to
puklarına kadar iniyordu. Başının bir yanına 
gayet sanatkarane elmas iğneler takmıştı. En 
vekarlı muharrirler birkaç güzel tablodan, bir
kaç meşhur heykelden vecdile bahsetmişler

dir, neden tabiatın nefis bir mahluku bu aciz 
kopyalar kadar methe· şayan olmasın?! Hiç u
tanmadan itiraf ediyorum: En güzel bir hey
kelden ziyade dilber Fatmayı seyir ve tema
şadan mütelezziz oldum. Fatma Hanım, dizi 
dibinde gördüğüm çocukların kendi kızları ol
duğunu söyledi. Halbuki kendisi bunların an
nesi görünmiyecek derecede taze idi. Yirmi ka
dar car.iye, oturduğumuz sedirin alt başına di
zilmiş, bana su perilerini hatırlattı. Bu manza
ra yazılamaz, gözle görmek lazımdır. Fatma 
Hanım çalgı çalmalarını, oynamalarını emret
ti: İçlerinden dördü lavtaya, kitaraya benze
yen sazlarla gayet rakik havalar çalmağa, tür
küler söylemeğe başladı, öbürleri oynuyorlar
dı. Böyle bir raksı da ömrümde görmedim. 
Fevkalade oynak ve şehvetengiz bir raks .. Göz
lerinin süzülüşünü, yücutlerinin arkaya kıvrı
lışını ve sonra sanatkarane bir çeviklikle doğ
ruluşun u gören en katı ruhlu bir zahit, ken
dinden geçecektir. Türklerin musikisi kulakla
rı tırmalar diyen Avrupalılar, sokaklarda:ki 
baldırı çıplakların ırlamalarından başka bir 
şey işitmemişlerdir. Londra sokaklarının mızı
kacıları da. muhakkak ki . İngiliz musikisini 
temsil etmezler. 

<<Oyun bitince, odaya ellerinde gümüş bu
hurdanlarla dört sarışın cariye girdi. Havayi 
anber, sarısabır ve sair güzel kokularla koku-· 
landırclılar. Sonra diz çökerek bana Japon por
selenleriyle, al bir tabağın içinde kahve verdi
ler. Güzel Fatma Hanım benimle gayet nazi
kane, zarifane konuşuyordu. Bana «Güzel Sul
tanım>> diye hitap ediyordu. İngilizc:e bilmedi
ğini üzülerek söyledi. Ayrılacağım zall@..n iki 
cariye işlemeli çevrelerle dolu güzel · bir gü
müş sepet getirdiler, Fatma Hanım bu çevre
lerden en güzelini seçti: <<Güzel Sultanım!.. 

Başım için kabul edin!..» dedi. Ah aziz hemşi
rem .. Fatmayı beraber ziyaret etmeliydim!..». 

Lady Montague, __ ayni muhibbesine 10 
mart 1718 tarihli diğer bir mektubunda Güzel 
Fat:madan ~öyle bahsediyor; 

« ... Dün yine Güzel Fatmayı ziyarete git
tim. Gözüme eskisinden daha güzel göründü. 
Beni oda kapısından karşıladı. Gayet zarif bir 
eda il~. elini uzatarak, kendisini melekler ka
dar güzelleştiren tebessümü ile: 

- Hıristiyan kadınlar için vefasız derler .. 
Sizi bir daha göremiyeceğim sanıyordum. Şim
di anlıyorum ki hoşunuza gitmek saadetine na
il olmuşum. Kadınlarımıza hakkınızda neler 
anlattığımı bilseniz, tarafınızdan muhibbelik 
,unvanına layık olduğumu kabul edersin.iz ... 
dedi. 

<<Bir ara Güzel Fatmaya: 
- Simanız . kadar latif bir sima Londrada 

veya Pariste ne velveleler uyandırırdı!.. de
dim. 

Gayet zarif bir tebessümle: 
- Güzel Sultanım, bu sözünüze inana

mam, eğer memle~eiinizde güzellik, dediğiniz 

gibi o derece takdir edilmiş olsaydı sizin bura
lara gelmemeniz lazımdı!.. dedi. 

<<Aziz muhibbem .. Size bunu övünmek için 
değil, ~üzel Fatmanın zeka ve garafetini gös
termek için yazdım>>. 

FATMA HANIMSULTAN İkinci Sul-
tan Bayazıdın oğlu Şehzade Mahmudun kızı; 

<<Hançerli Hanımsultan» diye anılır, lakabını 

ne münasebetle almışdır tesbit edemedik; genç
. liğinde delikanlılar gibi beline bir hançer tak-
maktan hoşlanmış olabilir. Yalısı Eyyubsul
tanda idi, o yalı da halk ağzında «Hançerli Ya
lısı» diye anılmışdır; 1532 - 1533 de öldü, kabri 
Eyyubsultandadır; yalısı ise miri· binalar ara
sında XIX. yüzyıla kadar geldi, İstanpuiuİı en 
uzun qmürlü yapılarından biri oldu; devir de-

-vir padişah kızları sultanların ikaametine tah
sis edilirdi; aşağıdaki satırlar 1814-1815 arasın
da tanzim edilmiş Bostançıbaşı · Defterinden 
alıyoruz: «(Eyyubsultan . .İskelesinden Bahari
yeye doğru) .. Hibetullah Sultanın yalısı -ya
nında Hatice Sultanın yalısı - yanında Ha
nımsultanzadenin oturduğu Çukur yalı - ya
nında Yalı Hamamı:_ · yanında Yalıhamamı 
iskelesi - yanında kayıkhane :.,,,... yanında Han
çerli Yalısı, boşdur - yanında Şah Sultan Ya
lısı. .. ». 

FATMA HATUN Üsküdarda kendi a-
dına nisbetle bir mescid yaptırmış hayır sahi,
besi bir kadın; hayatı hakkında adından baş-
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ka bilgi edinilemedi, ne zaman yaşadığı, mer
kadinin nerede· olduğu bilinmiyor (B.: Fatma
hatun Mescidi). 

Bibl.: Hadikatül Cevami, II. 

FATMA HATUN - Onyedinci asır son
ları ile onsekizinci asır başlarında hayır sahi
bi bir kadın, kendi adına nisbetle anılan ve 
<<Bağodaları Mescidi» de denilen mescidin ha.
niyesi (B.: Fatmahatun Mescidi); Hadikatül 
Cevamiin kaydine . göre Tersaneemini iken 
idam edilen Hüseyin Efendinin kızı ve Elmas 
Mehmed Paşanın imamı İbrahim Efendinin 
zevcesi idi, Ahmed Efendi adındaki oğlu da 
ulemadan olup Ayasofya müderrisliğinde bu
lunmuşdu. Fatma Hatunun kabri Üsküdarda 
Şerifkapusu denilen yerde Kurşuncubaşı Ali 
Sofasında olup kabir taşı kitabesi şudur: «Sa
bıkaa Tersanei• Amire emini Hüseyin Efendi 
merhumun necli necibesi ve Elmas Mehmed 
Paşayi şehidi mebrılrun imamı İbrahim Efen
di merhumun halalei muhteremesi merhume 
Hane Fatma hanımdır, 1179 (M. 1765 -.. 1766)>>. 

FATMA HATUN - Samatyada Hatı1niye 
Mescidinin baniyesi; hayatı · hakkında başka 
kayde rastlanmadı (B.: Hatı1niye Mescidi). 

Bibi.: Hadikatül Cevami, I. 

FATMA HATUN - Onsekizinci yüzyıl or
talarında yaşamış hayır sahibi bir kadın; Ga
latada Tomtom Mescidinin mınaresi ahşab 

iken hicri 1173 (M. 1759 - 1760) yilında bu ka
dın tarafından tuğladan yaptırılmışdır; hayatı 

hakkında başka kayde rastlanmadı. 
Bi.bl.: Hadikattil Cevami. 

FATMA HATUN (Şerife) - Mehmedağa 
Camii civarında Bitlice Mescidinin bariiyesi, 
Bitlice Ali Efendi adında bir zatin zevcesi ol
duğu için mescidi o isimle anılmışdı; kabri de 
mescidinin yanında bulunuyordu; hayatı hak
kında başka kayde rastlanmadı (B.: Bitlice 
Mescid, cild 5, sayfa 2826). 

FATMAHATUN MAHALLESİ - Beyoğ
lu tarafının eski mahalle isimlerinden biri; Ha
dikatül Cevamide <<Bağodaları Mescidi» .adı ile 
kayıdlı Fatmahatun Mescidinin mahallesi idi; 
1934 Belediye Şehir Rehberine göre (pafta 15/ 
169) Beyoğlu İlçesinin Galata nahiyesinin Ö-

meravni Mahallesi sınırı içinde, Bağodaları ve 
Beyodaları sokaklarının geçdiği yerler olması 
gerekir. 

FATMAHATUN MESCİDİ Üsküdar 
mescidlerinden; Hadikatül Cevami şu maluma
tı veriyor: <<Ha.niyesi Fatma Hatundur, mer:.. 
katli malum değildir; yanmış ve Zülüflü Bal
tacılar Ocağından Sırmabıyık Hacı Mustafa 
tarafından yeniden yaptırılmış, solakbaşılar

dan Samurkaş Hac! Mehmed Ağa da minberi-
ni koymuşdur». · 

Tahsin Öz de «İstanbul Camileri» isimli 
eserinde şunları ilave ediyor:- <(Duvarları ka
gir, çatısı ahşabdır, kadro haricidir; (ibadete 
kapamnışdır) 1965>>. 

Bu mescid tamamen yıkılmış, Sırmabıyık 

Hacı Mustafa Ağanın tecdiden tamirinde kon
muş 7 beyitlik manzum kitabesini havi. taş da 
o civarda Selami Ali Efendinin çeşmesinin ay
na taşına konmuşdur.• 

FATMAHATUN MESCİDİ Hadikatül 
Cevamide ve Tahsin Öz'ün <<İstanbul Camıleri» 
isimli eserinde <<Bağodaları Mescidi» adı ile 
kayıdlıdır. _ _ 

Hadikatül Cevami şu malumatı veriyor: 
<<Baniyesi (Tersane Emini) maktul (idam edil:.. 
miş) Hüseyin Efendinin kerimesi Fatma Ha
timdur, 1117 (M. 1705-1706) de yapılmışdır; 

tahta minare ile bina olunmuş iken baniyesinin 
. vefatından evvel tuğla minareye tebdil edildi. 
Fatma Hatun, Elmas Mehmed Paşanın imamı 
İbrahim Efendinin zevcesidir ... >> 

Tahsin Öz Hadikatül Cevamiin kaydına 
şunları· ilave ediyor: << .. Kabataşda Bağodaları. 
Sokağındadır; mevcud kitabesine göre yanmış, 
1839 da Ali Paşa ihya etmişdir; duvarları ka
gir, çatısı ahşabdır .. » 

FATl\'İA NAZİRE HANIM ÇEŞMESİ. 
Bulgurlu Köyü civarında Libade mevkiinde, 
üstü sed halinde metruk bir namazgah olan bir 
kır çeşmesidir, kesme taştan yapılmış yassı ve 
uzunca cephesi önünde bir yalak bulunmakta
dır; halk ağzında «Şekersuyu Çeşmesi>> diye 
anılır; çeşmeyi yapdıran Fatma N'azire Hanım 
İkinci Abdülhamidin mabeyincilerinden Meh-. 
med Besim Beyin zevcesi olup çeşmeyi zevci
nin ruhunu şad etmek fçin yapdırtmışdır; kita
besi şudur: <<Ve ~ealna: minel mai külle şey'in 
hayy. Kurenayi hazreti şehriyariden merhum 
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Mehmed Besim Beyin zevcesi Fatma Nazire 
Hanım tarafından sevabı rıihi müşarünileyhe 
hediye olmak üzere rizaen lillah müceddeden 
inşa ettirilmişdir, sene 1310>> (M. 1892 - 1893). 
Yakın zamanlara kadar çeşmenin üstünde met-

- ruk _ sed-namazgah civar kadınlarının mesiresi 
gibiydi (1953). 

H. · Basri ÇİLLİ 

FATMA SUAD HANIM - Filosof Riza 
Tevfik Bölükbaşının kızı (B.: Bölükbaşı, Riza -
Tevfik, ciid 6, sayfa 3079); . vasiyetinin yerine 
getirilmesi için mecburiyet karşısında naşi ya
kılarak kabrine külleri defnedilen ilk müslü
ınan-Türk kadını; Fatma Suad Hanım 1922 de 
Safa Bey 3:dında bir zat ile evlenerek Amerika
ya giderek New York'da yerleşmişdir; 1960 da 
ölür iken kızı Leyla Hanıma cesedini İstanbula 
yollıyarak babası Riza Tevfik'in yanına def
nettirmesini vasiyet etmişdir. Leyla Hanım söz · 
vermiş fakat naşi!l İstanbula nakli için mali 
ta.katının dışında 50.000 Türk lirası istenmiş
dir. Bunun üzerine annesinin cesedini hususi 
bir fırında yakdırtmış ve İstanbula Fatma· Su-

-ad Hanımın küllerini göndermişdir. Kül kutusu 
gümrükten 1960 yılında Sağlık Bakanlığinın ö- · 
·zel bir izni ile geçmiş olduğu halde merhumenin 
İstanbuldaki yakınları kendi aralarında an
laşmazlığa düşmüşler, küller Zincirlikuyu Me
zarlığındaki kabre ancak 6 sene sonra 1966 da 
konulabilmişdir. 

Bibi.: Cumhüriyet Gazetesi 

FATMA SULTAN - Yavuz Sultan Se
limin kızı (B.: Fatmasultan Mescidi). 

FATMA SULTAN - Birinci Sultan Ah
medin aynı adı taşıyan iki kızından biri; bi~ 
rinci Fatma Sultan bebek iken .ölmüşdü; bu 
ikinci ise hemen bir asra yakın yaşadı; Kara 
Mustafa Paşa, sonra Kanbur Mustafa Paşa, 
ondan sonra da Kozbekci Yusuf Paşa ile üç 
defa evlenmişti. Ölümünde babasınm türbesi
ne defnedildi. 

FATMA SULTAN - Üçüncü Sultan Ah
medin kızı ve bu padişahın çok sevgili ilk. ev
ladı, annesi de Sultan Ahmedin en sevgili ha
sekisi Emetullah Sultan_çlır; Lale Devrinin iki 
ünlü sadırazamı Silahdar -Şehid Ali Paşa ile 
Nevşehirli Daınad İbrahim Paşanın zevcesii ·12 

cemaziyelevvel 1116 (12 eylül 1704) de doğdu; 
1121 de (M. 1709) henüz beş yaşında iken ba
basının gözde silahdarı Ali Ağa ile evle.ndi
rildi; ve nikahın ertesi günü AH Ağa vezirlik 
ile saraydan ayrılarak devlet hizmetine girdi; 
beş yaşında bir sabi ile sembolik bir izdivac
dı; Fatma Sultan ile zevcinin ikaametine Pa
şakapusu (Babıali) cibarında kadim ve büyük 
saray olan Bıyıklı Mustafa Paşa sarayı ile Ey
yubda Validesultan Sahilsarayı tahsis edildi. 

Fatma Sultan 1713 de sa:dırazam ve 1716 
da Petervaradin meydan muharebesinde şehid 
~lan ilk kocasından ı2 yaşında dul kaldı (B.: 
Ali Paşa, Daınad Şehid; cild 2, sayfa 681). ';r'a
rihimizin o devrine <<Lale Devri>> adını vermiş 
olan müverrih Ahmed Refik Bey (B.: Altı

nay, Ahmed Refik, cild 2, sayfa 732): «.. Ali 
Paşanın hücrei zifafına dahil olmamışdı, fa
kat -iltifat ve nüvazişleriyle sadırazama sami
mi bağlanmışdı; ölümünden en çok müteessir 
olan Fatma Sultan oldu>> diyor. 

Hicri 6 rebiülevvel 1129 da (18 şubat 1717) 
ikinci defa olarak sadırazam Nevşehirli İbra-' 
him Paşa ile evlendi, Sultan 13-14 yaşında, İb
rahim Paşa 50 yaşında idi. 1730 yılına kadar 
babası yerinde bu ikinci kocası ile hem sevgi 
ve karşılıklı hürmet, hem de tantana ve ihti
şamla dolu mes'ud bir hayat sürdü .. 1730 da 
çıplak ayaklı serserilerin ayaklanması ile baş
layan ihtilalde muhterem kocası öldürüldük
den ve babası Üçüncü Sultan Ahmed de taht
dan indirildikten sonra ancak üç sene yaşadı 
(B.: İbrahim Paşa, Damat Nevşehirli; Ahmed 
III, cilci 1, sayfa 284). Hastalığında isteği yeni 
padişah Birinci Sultan Mahmud tarafından red 
edilmiyerek en güzel yıllarının geçdiği Beşik
taşda Çırağan Sahilsarayında ikaametine mü
saade edildi ve orada 1145 (M. 1733) _ yılında 
vefat etti; Yeni Camide Hatice Turhan Sulta:n, 
türbesi avlusunda müstakil bir sofaya defne
dildi, ölümünde 29 yaşında idi. Kabir taşının 
kitabesi şudur: 

Şehriyarı sabık Ahmed Hanı ali hazretin 
Zübdei silkü bennatı iffetü takva ile 
Eyledi zevcinden üç yıl sonra dünyadan veda 
Cem ile · Cennetde Mevla c:levleti ukba ile · 
Tamiye ile nase tarihin kıl ima ü heya 
«Fatma Sultanı Allah haşr i~e Zehra. ile»_ 

1148-3 = 1145 (M. 1733). 
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Tarih mısraı üç rakamı ile tamiyelidir. İb-. 
rahim Paşadan Mehmed Bey (Paşa) adında bir 
oğlu olmuşdu; o da genç yaşında, anasından 

beş sene sonra ölmüşdür (B.: Fatma Sultan 
Camii; Fatmasultan Sahilsarayı; Fatmasultan 
Sarayı). 

<<Fatma Sultan» - Üçüncü .Sultan Ah-· 
medin kızı hakkında Ahmed Refik'in eseri, kü
çük boyda 72 sayfalık bir kitabcıkdır, Diken -
İnci Yayınları arasında basılmışdır ki Cumhu
riyetin ilk yıllarınçla Sedad Simavi tarafından 
çıkarılmış Diken mizahi ve İnci edebi. iki der
gidir. Kitabın başlık yazısı altında <<Gayri 
matbu vesikalara nazaran yazılmışdır>> notu 
bulunmaktadır. Eseı·de Üçüncü Sultan Ahnie~ 
din sadırazam İbrahim Paşaya gönderdiği yazı 
mektublardan üçünün fotokopileri konmuşdur; 
bu mektubl~rdan biri' sadırazaıi.1ın hastalığı ü
zerine yazılmış ve Sultan Ahmed mektubun 
sonunda iki satır da kızına eklemişdir, padişah: 
«Sultan kızımın nerkis çeşimlerinden takbil 
ederim, paşaya takayyüd idüb ilaca mukayyed 
olasın>> diyor. 

FATMASUL'l'AN CAMİİ SOKAĞI - Fa
tihin Şehremini nahiyesinin Fatmasultan Ma
hallesi sokaklarından, Şeyhülislam Sokağı ile 
Arpaemini Yokuşu arasında uzanır, kavisli ve 
dirsekli bir yoldur, Eminmolla Sokağı ile ka
vuşağı vardır (1934 Belediye Şehir Rehberi, 
pafta 10/84). Arpaemini Yokuşu tarafından 
gelindiğine göre bir araba geçecek genişlikde 
kabataş döşeli bir yol olarak başlar, sola bir 
kavis çizerek biraz genişler, en büyük üf kat
lı ahşab ve kagir evler arasından geçer; Emin
molla Sokağı. kavuşağında bir dirsekle kırıla

rak yokuş aşağı iner ve Şeyhülislam Sokağına 
bağlanır. Kapu numaraları 3 - 21 ve 4 - 32 dir 
(hazinm 1968). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FATMASULTAN ÇEŞMESİ - <<Üçüncü 
Sultan Ahmedin kızı Fatma Sultanın Üsküdar
da yapdırtdığı bir çeşme olup kitabe taşı bü
yük anasının hayır eseri Üsküdardaki Yeni 
Valide Camiinin avlusunda yerde duruyordu. 
Manzum kitabesine göre hicri 1141 (M. 1728 -
1729) yılında yapılmışdı» (İ.H. Tanışık, İstan
bul Çeşmeleri, 'II; 1945) . 

. FATMASULTAN CAMİİ - Hadikatül Ce
vami şu malumatı veriyor: «Asıl banisi terzi-

. FATMASULTAN ÇEŞM.ESİ - <<Fındıklı
başılardan Piri Ağa namındaki hayır sahibidir; 
sonra Damad Maktul İbrahim Paşa Nevşehir- da merdivenli bir yol olan Molla Bayırı Yo•• 
li İbrahim Paşa bu mescidin yanında bir sa- . kuşunda, bu yolun Beşaret Sokağı ile birleşdi-

. ği noktadadır. Altı beyitlik manzum kitabesi
ray bina etmekle zevcesi Fatma Sultan da mes-

nin tarih beyti şudur: 
cidi müceddeden bina. ettirmiş ve minber koy-
muşdur; kapusu üstündeki tarih budur: 

Bu mısra'la Nedimi -söyledi tarihi itınamın 

«Ne iliı cami ihya etdi elhak Fatime Sultan» 

1140 (M. 1727 · 1728) 

<<Fatma Sultan pederi Üçüncü Sultan Ah
medin · hal'inden sonra vefat ve büvük anası 

valide . sultanın türbesinin h;ricine defnedildi, 
vefatı tarihi 1145 (M. 1732 -1733) dir. Camiin 
mahallesi vardır>>. 

Tahsin Öz «İstanbul Camileri>> isimli ese
rinde şunlaq · yazıyor: <<İstanbul Vilayet Ko
nağı karşısındadır. Üçüncü Ahmedin kızı ve 
Damad İbrahim Paşanın karısı Fatma Sultan 
tarafından 1727 de yaptırılmışdır, 1827 de ta
mirler görmüş, Gümüşhaneli Dergahı namı ile 
maruf bir tekkedir. Duvarları kagir, çatısı ah
şab olup, yol açılma dolayısiyle 1957 de yıkıl
mışdır>> (1962). 

Canfeza tarihi Vehbi teşnegana müjdedir 
Fatına Sultan J,'iihiyçün gel iç aynülhayat» 

1212 (M. 179'7 -1'798) 

<<Adı geçen Fatma Sultan Birinci Sultan 
Abdülhamidin kızı olup 1785 de üç yaşında 
iken vefat etmiş, bu çeşmeyi küçük sultanın 

ruhunu şad etmek için Üçüncü Sultan Selim'-
. in anası Mihrişah Validesultan yaptırtmışdır. 
Bir sıra taş ve bir sıra horasanlı harçla tuğla
dan yapılmış büyük haznesinin üstünü otlar 
örtmüş, musluğu koparılmış, teknesi harab su-. 
suz bir çeşme idi. Eskiden suyunu Taksim 
makseminden almakda idi» (İbrahim Hakki 
Tanışık, 'İstanbul Çeşmeleri, il, - 1945; Saadi 
Nazım Ni_rven, Not). 

FATMASULTAN - İBRAHİMPAŞA SU
YU - Onsekizinci Yüzyıl başlarında ·üçüncü 
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Sultan Ahmedin kızı Fatma Sultanın Üsküdar
daki Sahilsarayı için akıtılmış bir sudur. 

Suyun kaynakları Erenköy gerilerinde Ka
raman Çiftliği. yakınlarından akan Sazlıdere 

civarındadır. Sekiz katma kaynaktan gelen su
lar, üzeri kapalı ufak bir I1avuzda toplanır. Bu 
havuzdan çıkan su yolu Kireç Ocakları ve 
Uzunçayır denilen yerlerden geçerek ve civar
dan gelen su katmalarını da alarak Taşlıdere 
yakınlarındaki, eski dahiliye nazırlarından 
Memduh Paşanın çiftliğine gelir, burada tek
rar katma sularla dolan suyolu, Küçük Çamlı
caya, oradan da Üçpınar deilen yere ·varır. Yo
la bu mevkide Üsküdardaki Emetullah Valde. 
Sultanın Yenicamii için. üç katma suyu da ka
tılmıştı. Suyolu kısa bir ilerlemeden sonra Al
tunizadede Necib Beyin tarlasından, biraz da
ha ilerde Ahmed Celaleddin Paşanın Küçük 
Çamlıcadaki çiftliğinden gelen katma suları da 
alarak Acıbademe doğru iner. Künk yol yeni 
katma sular aldığı Valdebağından sonra Se-_ 
yidahmed deresi mevkiinde, toprağın uygun
luğundan delme mecra haline getirilmiştir. 

Sonra tekrar künk olarak devam eder. Selimi
ye semtinde. Helvacı Sokağında arazi yolun 
delme n-ıecra yapılmasına uygun olduğundan, 
Selimiyede Karlıkbayıra kadar böylece gider 
ve sonra tekrar künk olur. İhsaniyeden sonra 
yol Doğancılar meydanındaki suların ayrılma 
yeri olan maksem binasına gelir. (B.: Doğan
cılar su maksemi, -cild 9, sayfa 4645). 

, · Maksemden sonra Fatma Sultan suyunun 
Üsküdarda dağılışı hakkında Türk ve İslam 
müzesi eski direktörü Abdülkadir Erdoğan 

«Üsküdar Su Yolu Haritası>> adlı yazısında bil
giler vermiştir. Yazıya mehaz olan haritada 
suyun kaynakları, maslakları, çeşmeleri, Kavak 
ve Şerefabad kasırları isim ve resimleriyle bil
dirilmiştir. Maksemden çıkan ve soldan ilk su 
yolu üzerinde; Hasanağa Mahallesinde İbrahim 
Paşa çeşmesi; Hayreddin Mahallesinde Osman 
Efendi Camii yanında İbrahimpaşazade Meh
med Paşa çeşmesi; Atpazarı kapısında Darüs
saade · Ağası Hacı Beşir Ağa çeşmesi; Atpaza
rı içinde Sulu Han karşısında Fa:tma Sultan 
çeşmesi; Bulgurlu Mahallesinde Şehzade Ab-
dülhamid çeşmesi; Bulgurlu Mahallesinde Şeh-
zade Numan çeşmesi; Bulgurlu Mescidi karşı
sında Esma Sultan çeşmesi; Tenbeller Mahal
lesinde Üçüncü Ahmediı1 oğullarından Sultan 
Mustafa ve Süleymanın valdesinin çeşmesi; 

Süleyman Ağa Mahallesinde Şeyh Camii ya
nında Üçüncü Kadın çeşmesi; Bülbülderesi ni
hayetinde Hatice Sultan çeşmesi. 

Soldan ikinci yol üzerinde: Sinan Paşa Ma
hallesinde Kaptan Mustafa Paşa çeşmesi; fülm-

. za Faik Mahallesinde Şehzade Seyfeddin val
desi çeşmesi; Gülfem Hatun Mahallesinde Sul
tan Mustafa çeşmesi; · Aziz Mahmud Efendi 
Tekkesi yanında Kethüda Mehmed Efendi çeş
mesi; Kefce Mahallesinde Halil Paşanın tür
besi yanında Şehzade Bayazıd· çeşmesi; Davud 
Paşa Mahallesinde cadde üzerinde İbrahim Pa
şa çeşmesi; Tembeller Mahallesinde Kireçha
ne karşısında Sultan Mehmed valdesi çeşmesi; 
Süleyınanağa Camii karşısında kolluk yanında 
İbrahim Paşa çeşmesi; Büyük iskelede Sultan 
Ahmed Meydan Çeşmesi. 

Soldan üçüncü yol üzerinde: Mirahur Ca
mii karşısında Başkadın çeşmesi; Eskihamam 
yanında Mehmedpaşa Mahallesinde İbrahim 
Paşa çeşmesi; Hamza Faik Mahallesinde Şeh
zade Abdülhamid çeşmesi; Şehzade Süleyman 
çeşmesi; Sinan Paşa civarında Şehzade M~h
med çeşmeleri. 

Fatma Sultan - İbrahim Paşa suyunun bir 
yarım yüzyıla gelinceye kadar 1600 metrelik 
kısmı galeri, 13000 metrelik kısmı da künkten 
uzun bir şebekesi ve 3000 metreküplük l::!ir ve
rimi vardı. Bu miktar son yirmi yıl evveline 
kadar ancak bin metre kübü buluyor ve şebe
kesi üzerinde on-onbir tane çeşmesi ancak akı-
yordu. -

Saadi Nazım NİRVEN 

FA'rMASULTAN MAHALLESİ - Fatih 
İlçesinin Şehremini Bucağı mahallelerinden; 
Karagümrük Bucağının Mimarsinan. ve Nesli
şah, Şehremini Bucağının Bayazıdağa mahal
leleri ve İstanbulun meşhur surlarının bir par
çası ile çevrilmişdir. Sınır yolları şunlardır: 

Topkapu Caddesi (Bayazıdağa Mahallesi ile), 
Arpaemini Yokuşu (Arpaemini Mahallesi ile), 
Yenibağçe Deresi, halen Vatan Caddesi (Nes·
lişah Mahallesi ile), ve eski kale duvarı bo
yunca uzanan Sulukule Caddesi, ki bu cadde 
kısmen bu mahalle içindedir. Mahallenin di
ğer iç yolları şunlardır: Koçmeydanı Caddesi, 
Kahhalbağı Sokağı, Urban Çıkmazı, Şeyhülis
lam Sokağı, Marifetnaıne Sokağı, Koltukcuta
hir Sokağı, Edhemefendi. Sokağı (1934 Beledi~ 
ye Şehir Rehberinde adı yazıhnamışdır), Emin 
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molla Sokağı, Emece Sokağı, Fatmasultan Ca
mii Sokağı, Cami Avlusu, Undeğirmeni Soka
ğı, İzmirli Niyazi Çıkmazı, · Kaynata Sokağı, 
Karatay Sokağı, Sulukule Caddesi (devamı 

Neslişah Mahallesindedir), Bayazıdağa Mekte
bi Sokağı, F'edai Sokağı, Bayazıdağa Fırını So
kağı, Hoşgör Sokağı, Bayazıdağa Yağhanesi 

Sokağı (1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta 
10/84). 

Fatmasultan Mahallesinde 2 cami (Kara
ahmedpaşa Camii, Fatmasultan Camii kalıntı
sı; B.: Ahmedpaşa Camii, cild- 1, sayfa 431; 2 
kilise (Ayios Nikolaos Rum Ortodoks Kilisesi 
ve Surp Nikogos Ermeni. Kilisesi; B.: Aios Ni
kolaos Kilisesi, cild 3, sayfa 1581); 1 okul (Le
on Varturyan özel ermeni ilk okulu); İlim Yay
ına Cemiyeti, Topkapu Yüksek Tahsil Talebe 
Yurdu, Topkapu Gençlik Kulübü, 1 çocuk par
kı, 1 çeşme, 200 ev, 27 apartıman, 29 dükkan, 
3 imalathane, 1 bostan vardır. Son sayıma gö
re nüfusu 2350 kişi idi. 1968 de mahalle muh
tarlığında emekli emniyet memuru Bay Ka
sıın Atay bulunuyordu. 

Hakkı GÖKTÜRK 

FATMA SULTAN.MEDRESESİ - Üçüncü 
Sultan Ahmedin kızı Fatma Sultanın medre
sesi, İstanbul Vilayet Konağının karşısındaki 
camiinin yanında idi; son zamanlarda bazı o
dalarında bekar uşakları oturur, bazı odaları 

da küçük imalathane, pedal matbaacıkları ola
rak kullanılırdı; yol açılma dolayısı ile cami 
ile beraber 1957 - 1958 arasında yıkıldı. 

fı'ATMASULTAN MEKTEBİ '_ İstanbul'
un en eski mahalle mekteblerinden biriydi, 
Yavuz Sultan Selimin kızı Fatma Sultanın 

vakfı olup Karagümrükte Tahtaminare mes
cidinin karşısında idi, <<Sultan Mektebi» ve 
«Taş Mekteb» diye anılırdı; halen mevcud de
ğildir. 

Bibi.: Hadikatül Cevami, I. 

FATMASULTAN MEKTEBİ - İstanbul'
un en eski mahalle mekteblerinden biriydi; 
Yavuz Sultan Selimin kızı Fatma Sultanın 

vakfı olup Hırkaişerifde Muslihiddin Mescidi 
karşısında idi; halen mevcud değildir. 

Bibi.: Hadikatül Cevami, I. 

FATMASULTAN MESCİDİ - Hadikatül 

Cevami şu malumatı veriyor: «Topkapusunda 
Ahmedpaşa Camii kurbindedir .. Baniyesi Sul
tan Selimi Kadimin (Yavuz Sultan Selimin) 
kızıdır ,Topkapu Camiinin banisi Kara Ahmed 
Paşanın zevcesi olma~la onun türbesi dışına 

defnedilmişdir, bu mescidin vakfı dahi paşanın 
vakfına katılmışdır. Fatma Sultanın Kara
gümrük semtinde Tahta Minare (mescidi) kar
şısında bir mektebi de vardır; bu mescidin 
mahallesi vardır>>. 

Tahsin Öz <<İstanbul Camileri>> isimli ese
rinde şunları yazıyor: «Topkapuda Ahmedpaşa 
Camii civarındadır. XVI. Yüzyılda kesme taş
dan yapılmış bu mabedin dört duvarı pencere 
üstlerine kadar kalmışdır (1962) ». 

<<Şerefesine kadar minaresi durmakda idi; 
kalıntısı duran duvarları da kesme taş ile ip.ce 
tuğladan yapılmışdır (haziran 1968) » (H. Gök
türk, not). 

FATMASULTAN sAHİLSARAYI Üs-
küdarda Salacak sahilinde idi. Onsekizinci Yüz
yıl başlarında sadı razam Silahdar Şehid Ali 
Paşa tarafından sabi zevcesi ve devrin padişa
hı Üçüncü Sultan Ahmedin kızı Fatma Sultan 
için yaptırılmışdı. Büyük ve pek muhteşem 
bir .sultan yalısıydı. 1717 - 1718 yıllarını İngiliz 
elçisinin zevcesi olarak . Türkiyede geçirmiş 

<?lan ünlü İngiliz kadın yazar Lady Montague 
bu sahilsarayı gezmiş, görmüş ve Londradaki 
dostlarından bir rahib yazmşı olduğu 17 
mayıs 1718 tarihli mektubunda şöyle anlatmış
dır: 

<<. . . Petervaradinde şehid olan sadıraıam 
(Ali Paşanın) sahilsarayını görmeye gittim, 
şimdiki padişah (Sultan Ahmedin) kızı (Fat
ma Sultan) için yaptırmış. Size bu sara,yı tas
vir etmek istiyorum ama bir fikir hasıl ettire
ıneyeceğimden korkuyorum. 

<<Deniz kenarında, bulunabilecek mevkile
rin en güzelinde, ardında koru ile kaplı bir te
pecik var. Kapucu sekizyüz odadan fazladır 
dedi, o kadar olduğuna emin değilim ama her
halde pek çok odası var, hepsi de harikulade 
müzeyyen. Mermerin, yaldızın ve boyanın en 
inceleri kullanılmış ve bol bol kullanılmış. 

Pencerelerin camları İngilterenin en birinci 
billı'.irunda_n. Zevkimi en çok okşayan hamam 
daireleri · oldu. Karşılıkh iki hamam, ikisi de 
aynı tarzda yapılmış, kurnalar, tabanlar hep 
beyaz mermerden. Kubbeleri yaldızlı, duvar-
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ları çini kaplı. Hamamların yanında iki salqn 
var, (camekan, soyunma yeri}; dört köşesinde 
birer (selsebil) var, tavandan çanaklara dökü
len sular ortadaki geniş havuzda toplanıyor ve 
Qradan binanın (kubbesi) boyunca fıskiyeler 

teşkil ederek atılıyor. Duvarlar çiçek parmak
lığı şeklinde, haricden hanımelleri, asmalar sa
rılmış, bir yeşillik panosu teşkil ediyor. 

<<Size diğer daireleri de tasvir etmek ister
dim, fakat yapılarında tenazur bulunmayan 
ve güzelliği de buradan alan Türk sarayları
nı anlatmak zor. Yalnız şunu ilave edeyim, kı
zını görmeye geldiği zaman padişaha mahsus 

Fatmasultan Sahilsarayı; 
cild 6, sayfa 3337). 

Cağaloğlu Hamamı, 

Saadi Nazım NİRVEN 

FATMA SÜSLÜGİL İLK OKULU - Zey
tinburnunda Telsiz semtinde · gaayetle geniş 

bir avlu içinde dört katlı okul olarak yapılmış 
beton bir binadır, yanında Telsiz İlk Okulu 
bulunmaktadır, eğitim ve öğretime 1959 -1960 
ders yılında açılmışdır; okula adı verilen F;:ı.t

ma Hanım binanın inşasında 25000 liralık ba
ğışda bulunmuş bir hayır severdir; 

Hakkı GÖKTÜRK 

yamlmış odanın, hünkar dairesinin her tarafı FATMA ŞEBSAFA KADIN ..,_ Birinci 
sedef kakmalı, ve çivi yerine de zümrüdler ça-' · Sultan Abdülhamidin kadınlarından; Unkapa
kılmış. Zeytin ağacı kaplı daireler, çini kaplı nmda Şebsafa Camiinin ha.niyesi (B.: Şebsafa 

daireler, türlü yemişleri, çiçekleri, yemiş kap- Camii); 1220 (M. 1805) de vefat etdi, camiinin 
lan ve çiçek saksıları ile alçıdan kabartmalarla haziresinde medfundur. 

1 

kaplı. Bağçelere gelince sarayııı ihtişamı ile 
denk; kameriyeler, havuzlar, ağaçlar hepsi za
rif bir ahenkle toplanmış, yalnız heyk.el yok. 

<<Yazık ki bu saraylar payidar olamıyor .. 
Ölenin varisleri o muhteşem· binaların." idare
sinden aciz kalıyorlar ve saraylar çok geçme
den harab oluyor ... ». 

. Lady Montagu'nun bu tasvirinden Fatma 
Sultanın Cağaloğlundaki sarayı hakkında da 
bir fikir edinilebilir. Fatmasultan Sahilsarayı
nın iıe zaman yok olduğunu tesbit -edemedik 
(B.: Montagu, Lady Mary; Ali. Paşa, Damad 
Şehid, cild 2, sayfa 681; Fatma Sultan, cild 
10, sayfa 5579). 

FAT1\1ASULTAN SARAYI - Üçüncü 
Sultan Ahmedin kızı Fatma Sultanın sarayı;_ 

Cağaloğlunda, zamanımızda Cağaloğlu Hama
mının bulunduğu yerde Lale Devrinin en gü
zel -ve muhteşem binalarından biriydi, büyük 
bir ahşab saraydı: Petervaradinde şehid olan 
ilk kocası Silahdar Ali Paşadan sabi sayılacak 
yaşda dul kalan Fatma Sultan babası yerinde 
Nevşehirli İbrahim Paşa ile evlendirildiğinde 
yeni kocası da bu sarayda oturdu. 

1730 ihtilalinden bir müddet sonra yanan 
muhteşem ve muazzam_ sarayın yerine Birin
ci Sultan Mahmud zamanında büyük bir çifte 
çarşı hamamı, Cağaloğlu Hamamı yapıldı (B.: 

FAVORİ - «Yüzün iki yanında bıra)ulan 
sakal destesi, sakal parças1» (Larousse) ; aynı 
isim fransızcada <<makbul, gözde, bir büyüğün 
mahbubu veya metresi, bir yarışmada yahud 
seçin1de kazanacağı kuvvetle tahmin edilen 
anlamındadır; zamanımız -gençlerinin bir kıs
mında sakal salmak, bir' kısmında da sakalı tı
raş ettirip, bıyıklı veya bıyıksız favori bırak
ma çok yaygın bir modadır; favorili gençlerden 
de büyük bir çoğunluk, saçlarında ense tıraşı 
yaptırmayıp saçlarını, enseyi. tamamen örte
cek şekilde uzatmaktadırlaı;-. 

Bizde bir delikanlının yüz tuvaletinde fa
voriden önce ve kadimdenberi <<Zülüf» vardi. 
Şemseddin Sami Bey . <<Kamu.si Türki» de zü
lüfü şöyle tarif ediyor: <<Yüzün iki tarafında 
sarkan saç bölüğü, büklümii>>. Bu tarif ile La
rousse (Larus)un favori tarifi arasında tam 
bir benzerlik vardır, şu kadar ki biri sakal, bi
ri saç üzerinedir. 

Bilhassa mürahik delikanlı, _ büluğ çağın

da iüysüz genç ile sakalı yeni bitmiş ve sakal 
tıraşına yeni başlamış taze şehbaz yüzüne pek 
yaraşan zülüflerin en uzunu, kulak memesi hi•
zasında sakal başına kadar inerdi (B.: Zülüf)'; 
favori ise, sakal başından, -kulak memesi al
tında çene kemiği başı hizasına kadar uzanır; 
kulak memesi hizasında zülüfün saç ve favo
rinin sakal kılları birbirine kavuşur. 

Zülüf, alelade nakışlİ, hatta -çirkince yüz-
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lere bile bir cazibe, albeni verirdi; Türk divan 
ve halk edebiyatında <<zülüf» üzerine zengin 
bir terennüm vardır. Favorinin ise her yüze 
yakışdığı asla iddia edilemez; hatta favorinin 
yüzlerine bir güzellik ve cazibe verdiği, sahih
lerinin zevk telakkisidir. Bilakis kısa boylu, 
hatta orta boylu genç yüzlerinde favori bi~ sa
kaalet olmaktadır. Müşahedelerimize dayanan 
kanaatimizde zamanımızdaki favori modası 

salgını, kimi gençlerde <<artistlik nümayişi>,, 

kimi gençlerde <<asi gençlik nümayişi>>, kimi 
gençlerde <<asi gençlik nümayişi», kimi genç-

Favorili Kü~ük Haneberduş 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 

lerde <<zeberdestlik nümayişi>>, kimi gençlerde 
«şıklık nümayişi>> isteğinden doğmuşdur (B.: 
Hırpani turistler). 

Hüsnü KINAYLI 

F AYİZ EFENDİ (Abdurrahim) - Onse
kizinci Yüzyıl ulemasından; bir talik hattatı 

ve şair; nakıbüleşraflıkda bulunmuş Esadzade 
Ebüssuud Efendinin oğludur; talik yazıyı Ab
dülbaki Arif Efendiden öğrenmiş ve hocasının 
kızı ile evlenmiş idi (B.: Arif Efendi, Abdülba
ki, cild 2, sayfa 992); müderrislik yapdı, Mag
nisa, Galata ve Mısır kadilıklarında bulundu; · 
hicri 1138 (ivı:. 1726) da Mısırda ölü. Güzel ya
zısı iİe pek çok eser istinsah ettiği söylenir; 
aşağıdaki beyitler şiir diline örnekdir: 

Kalmaz misali zerrei naçiz Fayiza 
Ol afitabı hüsnü görünce kararımız 

,ı. 

Ne dem eski fiteni nazı ol afet koparır 
Alemin başına gôya ki kıyamet koparu·. 

,:, 

Feryadımız ol yare de· ağyare de kalmaz 
Aıl:ıi dili bülbül güle de hare de kalmaz · 
Tigi nigehin kim: dolruna bir dili zire 
Sadpare de olmazsa o yekpare de kalmaz 

Bibl.: Salim ·Tezkiresi; 'Iiıhfei Hatta.tin 

FAYİZE HANIM (Tanburi) - Musikişinas 
kadınlarımızın büyük şöhretlerinden; aşağıda-. 

ki hal tercemesini Mustafa Rona'nın «50 Yıllık 
Türk Musikisi» isimli eserinden alıyoruz: <<Ma
beyinci Faik Bey ile Şem'inur Hanımın kızı, 

(kemençe üstadı Fahire Fersan Hanımın kız 

kardeşidir); 1894 de İsfanbulda doğdu, (maarif 
müfettişlerinden musikişinas) Ruhi Beyle ev
lendi, (ve zevci, sanat hayatında en yakın mü
şevviki, yardımcısı oldu); ihatalı, geniş muhay
yileli, çok görgülü ve geniş kültürlü bir kadın
dır; bestekar olarak pek çok kıymetli eser ver
mişd ir. (Babasının evi bir sanat ve musiki 
mahfili idi, o mahfilin müdavimi üstadlardan) 
Tanburi Cemil, İsmail Hakkı ve Enderunlu 
Hafız Hüsnü Beylerden ders almışdı. Kıymetli 
sanatkarın _son günleri ağır geçim . sıkıntısı 
içinde geçmiş, 21 şubat 1954 de vefat etmişdir» 
(Mustafa Rona). 

Nari hicrinle harab ender harab ettin beni 
Aşkı razdın sineme gôya kitab ettin beni 

Mahur şarkısı ile: 
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Elimde sagar isterim 
Yanımda dilber isterim 
Teraneperver isterim 
Yerim de gülşen olmalı 

Uşşak şarkısı, ve: 
Kız sen geldin Çerkeşden 
Pek güzelsin herkesden 
Faı·kın yokdur 1billahi . 
Lepiska saçlı Çerkesden 
Annen baban işte bunu bilmezler 
Kız seni beylere vermezler 

Nihavend şarkısı en güzel eserleridir. 

Iı'AYRAB - <<Vapur ateşcisine ateşi ziya
deleştirmek için verilen kumanda; mecazen bir 
işi birdenbire sür'atle ,e-örmeye başlamak: fay
rab etti>> (Şemseddin Sami, Kaamusi Türki). 
<<Kapıp koyuverme, hızlandırma; kapu pence
.re açma, üstbaş çıkarma>> (F. Devellioğlu, Türk 
Argosu). 

Sefinei aşkı.mda 
Fayrab edip külhanı 

Tersane ocağından 
Sevdim bir nevcivanı 

FAYTON - <<Aslı fransızcadan, Phaeton 

Son kira · faytonlanndan 
(Resim: Nezih) 

(Faeton); körüklü açık binek arabası>>. (Şem• 
seddin Sami, Kaamusi Tür ki). Dört tekerlekli, 
ön tekerlekleri küçük, arka tekerlekleri büyük, 
tek oklu ve çift at koşulur, öndeki arabacı yeri 
yüksekde, körük çekildiği zaman arabacı kö
rük dışında kalır. Arabaya ön ve ard tekerlek
lerin çamurlukları arasına yerleştirilmiş basa
makla binilir; dört kişilik arabadır, iki kişi, 
yüzleri gidiş istikaametinde arkaya sabit yere, 
iki kişi de onların karşısına, bakan iner bir 
yere oturur. Körük bilhassa yağmurlu havalar
da çekilip açılır;. bacakların ıslanmaması için 
de diz üstüne çekilir bir muşambası vardır; kö
rük dışında kalan arabacılar da, bir gocuk ya
hud yağmurluk giyerler. Arabacı yerinin iki 
yanında da birer feneri vardır. 

İstanbula, dolayısı ile Türkiyeye Suitan 
Abdülmecid devrinde; önce konak ve saray a
rabası olarak girdi; Sultan Abdülaziz devrin
de ~e kira .faytonları kullanılmaya başlandı. o 
devırlerde Istanbulun tek nakil vasıtası atlı bi
nek arabaları olup biri körüklü ye açık araba 
olan faytonlar, diğer ikisi de kapalı arabalar 
o~an <<Lando>> lar ile <<KU:pa»lardı (B.: Araba, 
cıld 2, s.ayfa 902; Lando; Kupa; Hinti; Katib 
odası). !kinci Sultan Abdülhamid zamanırıda 
kadınların faytona binmeleri yasakdı. 

Kira faytonları iki 
kısımdı, bir kısmı her 
gün piyasaya çıkardı; 
bir kısmı lüks fayton~ 
!ardı, piyasaya çıkmaz, 
ahırlarda, arabalıklarda 
durur, varlığı hususi 
araba tedarik edecek 
mertebeye varmamış, 
fakat kira arabası ile 
d~laşmayı da kendileri• 
ne yediremeyenler tara
fından haber salınarak 
tutulur, içine, konak a
rabası cakası ile binilir
di (B.: Arifoğullarının 
Faytonları, cild 2, ~ay
fa 1010; Fehimpaşa, 
Margaret). · 

İstanbulun kira fay
tonları ilk zamanlar ga
yet süslü, pırıl pırıl a
rabalardı, fayton sürü
cüleri çehresi güzel şeh-
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levend delikanlılardan seçilir, o gençler pek 
süslü giydirilirdi, kıyafetleri için de umumi
yetle Rumeli kesimi cebken ve potur tercih 
olunurdu. 1880 - 1890 arasında yazıldığını tah
min ettiğimiz aşağıdaki manzume Üsküdarlı 
kalender halk şairi Aşık Razinin evrak-ı met
rukesi arasında görülmüşdür: 

İst~nbulda faytonlar süslü olmak gerekdir 
Döşemesi kadife parıl parıl fenerler 
Hepsinin sürücüsü . tuvana delikanlı 
Gören yosma hanımlar divaneye dönerler 

Topuklusu, Caponu, Karabiber, Benlisi, 
Ateşoğlu, Beyoğlu, Kızanlıklı, Çırpanlı, 

Baygını, l\lestanesi, Karakızı, Çakın, 

Cümlesi miilakkabdır yüzlerce delikanlı. 

Şaklattığı kamçılar işmardır serkeşane 

Kimi Cengizhan, kimi İskenderi zamandır 

Cümlesi esafili nasın eşbeh civanı 
Faytoncu çaplanları gaayeile bi amandır 

Çalımına yandığım kamçısına yandığım 

Faytonu gı,ldır gıldır süren şu bıçkına ba_k · 
Fesinden perçem~~en, şıpıdığna topuğna 

Bak şu dUber fetaya bak Allah aşk:u,ıa bak 

Cebken potur mintanı ince belde kuşağı 
Ur:umeli kesimi bir hoş turfa layafet 
Böyle dayı revişli şelılevend fetaları 
Doğuran anaların yedi ceddine rahntet 

Kağıdhane yolunda katar tozu dumana 
Kaidınnca dört nala köpürterek atları 

Aldırmayın kopukluk nümayişi valhışete 

Altını görür görmez yumuşar suratları 

· Geçen aşır sonlarında <<İstanbul Faytoncu
SU>>·,. tüluat tiyatroları sahnelerinin kantoların
da da .adı geçen tiplerden olmuşdur: 

· Cila Ham,min Nihavend Kantosu 

İşlemeli potur cebken 
Çala kamçı giderken 
Aman aman · Faytoncum 
Oya gibi bıyıklan 
Duman duman faytoncum 
Aman yosma civan 
Dayanır mı sana can 
Mürüvvet kılmaz isen 
Benim halim pek yaman 
Kara göz kara perçem 
Beyzadeden geçerim 
Faytoncudan geçemem 

Luçika Hanımın Nihavend Kantosu 

Faytoncuya yandı gönül 
Alı ah 
Vuslatı pek müşkül • 
Aslaa rahmi yok 
Hem cefası gaayet çok 
Al fesini yıkmış kaşa 
Henüz basmış yirmi yaşa 

Luçikayım divanesi 
Şakakda gül goncesi 
Beklerim pazar gecesi 

Son zamanlarda faytonların çoğu eski, a
rabacıların kılık kıyafeti de arabaları kadar 
pejmürde idi. Müşteri bekleme durak yerleri 
Eminönü Meydanı, Sirkeci İstasyonu önü, Sul
tan Ahmed Meydanı, Bayazıd Meydanı, Aksa
ray Meydanı, Fatih, Edirnekapusu, Beyoğlun
da Tünel önü, Galatasarayı, Taksim Meydanı, 
Harbiye, Karaköy idi. Faytonu çokca bulunan 
semtlerden bazıları da Beşiktaş, Sarıyer, Bey
koz, Üsküdar, Bakirköy, Yeşilköy, Kadıköy, E
renköy, Kartal, ,,Maltepe, Pendik ve Büyükada 
idi. 

. Kira faytonları zamanımızda motorlu na
kil vasıtaları karşısında tamamen ortadan k~l
kacak kadar azalmışdır. İstanbul içinde hemen 
hiç kalmamışdir,. Beyoğlu tarafı da öyledir. 
Motorlu . vasıta sokulmayan Büyükadanın ye
gane nakil vasıtasıdır, pek az olarak Yeşilköy
de, Kadıköy, Erenköyde, Pendikde de faytona 
rastlanır. 

İkinci Sultan Abdülhamid Yıldızda Hami
diye Camiinde kıldığı cuma nainazl~rıha, ca
mii!). yakınında olan Yıldız Sarayından kendi 
kullanıp . sürdüğü bi.r fartonla gelirdi; fayto
nun arabacı yeri yokdu, padişah arabasını ar
kad·a oturduğu yerden sürerdi; namazdan son-· 
ra sarayina yaya döner, arabayı da pir araba
cı alır götürürdü. Aynı cami önffnde Sultan 
Abdülhamide anarşistler tarafından yapılan 
suikasıdda da, Viyanada sureti mahsusada yap
tırılmış bir fayton kullanılmış, Cehennem Ma
kinası denilen bir saatli bomba arabanın ara
bacı yerinin altına konmuşdu (B.: Hamidiye 
Camii Suikasdi). 

FAZIL AHMED 
med, cild 3, sayfa 1599); 

(B. Aykaç, Fazıl Ah-
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FAZil, AHMED PAŞA (Köprülüzide) -
Onyedinci Yüzyılın ikinci yarısında Dördüi::ıcii 
Sultan Mehmede onbeş sene sadırazamlık yap
mış büyük Türk veziri; 1635 - 1636 . arasında 
Amasya'nın kazalarından Köprü kasabasında 

doğdu, aslı Arnavud oltip bu kasabada çocuk 
iken yerleşmiş olan Köprülü Mehmed Paşanın 
büyük oğludur; anası Köprü eşrafından Mus
tafa Ağanın kızı Saliha Hanımdır. İlk tahsilini 
Köprüde ·yapdı, dokuz yaşlarında iken babası 
tarafından İstanbulda devrin seçkin ulemasın
dan Karaçelebizade Abdülaziz Efendiye tahsil 
ve terbiyesi recası ile gönderildi. Abdülaziz e
fendi şair, edib, servet ve zevk sahibi idi, hi
mayesine verilen paşa zadeye sağlam bir med
rese tahsili yaptırmakla kalmadı, Fazıl Ahmed 
Efendinin üzerinde .derin tesirleri oldu (B.: 
Abdülaziz Efen.di, Karaçelebizade, cild 1, 
sayfa 69). Pek · genç yaşında müderris oldu, 
ders takrirlerinde belagati ve <<Paşazade Efen
di>> lakabı ile tanındı. 1658 de Dördüncü Sultan · 
Mehmedin bir Bursa seyahatında, o sırada sadı
razam bulunan babası tarafından padişaha tak
dim edildi ve 22 yaşındaki müderris ilmiye 
mesleğinden ayrılarak Şam valiliği ile idari ve 
siyasi hayata atıldı, Şamdan sonra Haleb va
lisi oldu; her iki valiliğinde de adaleti ile ken
disini halka öylesine sevdirdi ki Halebden ay
rılır).<en halk atının ayakları altına atılarak: 

<<Bizi kime bırakıp gidiyorsun! .. >> diye ağlaşdı
lar. 

Yedi yaşında padişah. olan.· ve saltanatının 
ilk yılları uzun bir anarşi devri olan Dördüncü 
Sultan Mehmedin, İstanbulda kanlı ihtilallere 
şahid olmuş, büyük şehre karşı· içinde korku 
taşıyan genç bir hükümdardı; anarşi bir dik
tatör yetkisi ile sadarete getirilen Köprülü 
Mehmed Paşanın amansız şiddeti ile önlendik
den sonra devamlı surette Edirne sarayında 
oturmaya başlamış, bütün devlet erkanı ve 
hükümet Edirneye nakledilmiş, devlet merke
zi İstanbul bir sadırazam vekilinin eline terk 
edilmişdi. Fazıl Ahmed Paşa Haleb valiliğin

den İstanbul kaymakamlığına, İstanbulda sa
dırazam vekilliğine tayin edildi. Bir ~y kadar 
sonra da Edirneye çağırılarak ağır hasta olan 
ihtiyar babasının yerine Divan-i Hümayiinda 
sadırazam vekili oldu, 29-30 ekim 1661 cumar
tesi/pazar gecesi Köprülü Mehmed Paşanın 
vefatı ve ölürken padişaha tavsiyesi üzerine 
mührü hümayun ertesi gün, 30 ekim 1661 de 

Fazıl Ahmed Paşaya verilerek bilfiil sadırazam 
oldu, o tarihde dünyanın en büyük imparator
luğunun idari sorumluluğunu üzerine alırken 

_ henüz 25 - 26 yaşlarında idi. Osmanlı tarihinde 
en genç sadırazam olmuş simadır. 

Fazıl Ahmed Paşanın onbeş senelik sadıra
zamlığı Osmanlı İmparatorluğunun en haşmet
li devri olmuşdur, devletin hududları Kanuni 
Sultan Süleyman zamanındaki hududları bile 
aşmışdı. 

Divanı Hümayunu sadırazam olarak ilk 
topladığı güne aid bir fıkrayı nakletmek lazım
dır. Devlet erkanı. divanda Köprülü Mehmed 
Paşanın hizmetlerinden bahsediyordu. Şeyhül
islam Bursalı Esiri Mehmed ]l:fendi: 

- Nahak yere çok kan dökmüşdü! .. dedi. 
Fazıl Ahmed Paşa: 
- Babam idam ettirdiği kimselerin fet

vasını sizden almış .. deyince Efendi: 
- Ne yapayım.. dedi, korkumdan fetva 

verirdim! 
O zaman genç sadırazain kendisini tuta

madı, acı acı gülerek: 
- A efendi.. siz bir din ve ilim adamısı

nız, Allahdan korkmayıp Mehmed · Paşadan 
korkmak olur mu! .. 

Bu konuşmayı kafes arkasından dinleyen 
padişah Mehmed Efendiyi derhal azlederek 
memleketi olan Bursaya sürgün gönderdi. 

Sultan İbrahim zamanında başlamış olan 
Girid Harbi kanlı. muharebelerle yirmi beş yıl
danberi devam ediyordu; adanın hemen her 
tarafı fethedilmiş, fakat idare merkezi olan 
Kandiye Kalesinde Venedikliler şiddetle daya
nıyorlardı; devlete yüzbinlerce cana ve ağır 

masraflara mal olan bu harbe bir son vermek 
lazımdı. 

Almanya imparatoru Macaristanda Türk
ler aleyhinde tahriklerle meşguldü, Transil
vanyada çıkan büyük bir isyanı Köprülü Meh
med Paşa güçlükle bastırmışdı. 

Polonya kıralı açıkça Türk düşmanlığı gü
düyordu. 

Fazıl Ahmed Paşa sadırazam olunca düş
maniarın en kuvvetlisinden işe başladı; büyük 

. bir ordu Almanya imparat?runa karşı sefere 
çıkdı, Macaristanda imparatorun kalelerinden 
Uyvar'ı muhasara etti ve bir buçuk ayda zabt 
etti; Türk askeri bu muhasarada"o kadar kah
ramanca döğüşmüşdü ki bundan sonra Macar
lar ve Almanlar bir kahramanı övmek için: 
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<<Uyvar önünde bir Türk gibi>> sözünü kullanır 
oldular. Almanya İmparatoru Birinci Leopold 
Fransa kıralı Oridördüncü Louis ile Papa'daİı 
yardim istedi; en seçkin Fransız şövaliyelerin
den 4000 kişi İmparatorun yardımına koştu; 
.Tunaya dökülen <<Raab = Rabe>> suyu kenarın
da Fazıl Ahmed Paşa mağlılb oldu, fakat or
dusunu intizamla geri çekmeye muvaffak oldu 
ve Almanya Türk şartlarını kabul ederek 
<<Vasvar Sulh Muahedesi» imzalandı. 

Avrupa sulhunu yapdıkdan sonra Fazıl 

Ahmed Paşa Giride geçdi. 8000 Fransız şöva-. 
liyesi de Kandiyenin yardımına, koşmuşdu; fa
kat iki buçuk yıl süren kanlı bir muhasara 
muharebelerinden · sonr~ Kandiye Kalesi de a
lındı, bu suretle adanın fethi tamamlandı, Ve
nedikle de sulh yapıldı. 

Büyük vezir Girid zaferinden sonra Po,. 
lonya üzerine yürüdü, Padalya eyaleti Türki
yeye ilhak olundu. 

Büyük vezir iki kışı siperlerde geçirdiği 

Kandiye Muhasarasında verem denilen aman- · 
sız hastalığa tutulmuşdu; aşın derecede de al
kollü içki kullanırdı, vücudca da sağlam yapı
ya sahib değildi, kendisini sonsuz enerjisi ya
şatıyordu; hayatının en parlak devrinde İstan
buldan Edirneye giderken hastalığı birdenbire 
şiddetlendi, seyahata devam edemedi, Ergene 
Köprüsü civarında Karabiber Çiftliğinde ko
nakladı ve 1676 yılının 4 - 5 kasım çarşamba -
perşembe gecesi orada vefat etti, ölümünde 
henüz 41- 42 yaşında idi, naşi İstanbula getiri
lerek Çenberlitaş civarında Babas~::.ın türbesi 
yanına defnedildi. 

· On beş sene süren sadırazamlığı Osmanlı 

tarihinin mal ve can emniyeti olan kansız bir 
devridir. Zera:feti ile meşhurdu; . bir kış sefe
rinde padişahın sevgili zevcesi Gülmiş Sulta
nın gümüş arabası çamura · saplanmış, Fazıl 
Ahmed Paşa hemen atından inerek bu kıymet
li binek hayvanını çamurdan çıkarmak üzere 
sultanın arabasına koşturmuşdu. 

Bir gün an'anevi Türk-Fransız dostluğun
dan bahseden Fransız elçisine de: 

- Bunu pek iyi bilirim, Rahe Suyu Mu
harebeşinde ve Kandiye Muhasarasında düş

manlarımızın yanında Fransız şövaliyelerinin 

kılıçları ile dövüşdüm!.. cevabını. vererek elçiyi 
susturmuşdu. 

Anası Saliha Hanım Girid cengine oğlu 

ile beraber gitmiş ve büyük vezirin en yakın 
. -• . . ., - . ..... - .. ·- -· ·-··-· 

manevi d_esteği olmuşdu (B.: Saliha Hanım). 
Kendisinden sonra eniştesi Merzifonlu Kara 
Mustafa Paşa sadırazam oldu; bir müddet son
ra küçük kardeşi Fazıl Mustafa Paşa da sadı
razamlığa kadar yükseldi ve Slankamen Mey
dan Muharebesinde şehid düşdü · (B.: Mehmed 
Paşa, Köprülü; Mustafa Paşa, Merzifonlu. Ka
ra; Fazıl Mustafa Paşa, Köprülüzade; Hüseyin 
Paşa, Amıcazade; Numan Paşa, Köprül_üzade). 

Edirnede Mekkareci Mustafa adırida ayak 
takımından· gaayet güzel bir delikanlıya bir 
paşa kızı aşık olur, kız tarafının türlü tezvir
l~ri ile oğlan öylesine hırpalanır ki Mekkareci 
Mustafa şekaavet yoluna düşecek kadar çile
den çıkar ve yakalanıp Edirnede asılır. Bti. deli
kanlı için çıkan bir türküde Fazıl Ahmed Pa
şa zulüm ile suçlandırılmışdır: 

Çifte kuburlarıını ağalar 
Çakdım almadı. çakdım. almadı 

Dört yanıma bakdun ağalar 

Ki~e kalmadı, kimse kalmadı 

En küçük kardeşden be ağalar 
İmdad olmadı, imdad olmadı 
Aman vezir oğlu vezir yazık şanına 
Bu genclikde nasıl kıydın tatlı canıma 

Aman tatlı canıma 

Devrinin Kronolojisi 

.30 ekim 1661. Sadırazamlığı 
12 nisan 1662. Sadırazam ve serdar olarak Avustur- · 

ya seferine çıkışı 

2:4 eylül 1663. Uyvar Kalesinin fethi 

4 ekim 1663. Novigrad Kalesinin fethi 
8 şubat 1664. İstanbulda yapısı tamamlanan Yeni 

Camiin ibadete açılışı 

30 haziran 1664. Serinvar Kalesinin fethi. ,., . 

1 ağustos 1664. Saint Gotthard (Rabe Suyu) Muha

rebesi 
1-0 ağustos 1664. Avusturya ile Vasvar Sulh Muahe

desinin imzası 
24 temmuz 1665. İstanbulda Topkapusu Sarayı yan

gını 

15 mayıs lô66. Sadırazam ve serdar olarak Girid 
seferine çıkması. 

25 mayıs 1667. Girid Adasında Venedikliler elinde-
ki . son büyük Kale Kandiye'nın · muhasarasına 

başlanması. 
5 eylül 1669. Venedik ile Kandiye Sulh ·Muahedesi

nin imzası. 
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2rl eylül 1669. Kandiye Kalesinin Türklere teslimi. 
4 haziran 1672. Sad.ırazam ve serdar olarak Polon

ya Seferine çıkışı 

18 ekim Hl72. Polonya ile Buçaş Sulh Muahedesinin 
imzası 

3 ek.im 16,76. Ölümü. 

FAZILARİF SOKAĞI - Taksimin Hacı
ahmed efendi Mahallesi sokaklarından; Hacı 

ahmed Karakolu Sokağında bir çıkmaz sokak
dır (1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta 19/ 
182); Hacıahmed Karakolu Sokağı 'tarafından 

gelindiğine göre bir araba geçecek genişlikde, 
mıcır taşlı toprak bir yol olarak başlar, dikce 
bir yokuş iken sonra düzleşir. İkişer üçer katlı 
ahşab-ve kagir evler arasından geçer, kapu nu
maraları 5 - 51 dir (ağustos 1968). 

Hakkı GÖKTÜRK 

F AZiL BEY (Enderunlu Hüseyin) - On
sekizinci Yüzyıl ·sonları ile Ondokuzuncu Yüz
yıl başında yaşamış Türk divan edebiyatının 
ünlü şairlerinden; şiir dili çağdaşlarına nisbet
le çok sade, çok renkli ve canlı, kalenderlik yo
lunda samimi ve_ riezih pervasızlığı muhakkak 
ki büyük sanatkar; arab asıllıdır; 1755 - 1756 
arasında Suriyede Safad kasabasında doğdu, 

Tahir Ömer. Beyin tprunu ve Tahir Ali Beyin 
oğludur; Osmanlı Pevletine karşı isyan eden 
dedesinin 1775 de, babasının da 1776 da bu is
yanları bastırmaya memur Cezayirli Gazi Ha
san Paşa tarafıll.dan yakalanıp idam edilmele
ri üzerine küçük kardeşi Hasan Kamil Beyle 
birlikde İstanb1.ü_a gönderildiler ve bu iki arab 
beyzadesi Enderunu Hümayuna alınarak Fazıl 
bey Hazine Koğuşuna, Kamil Bey de Kiler 
Koğuşuna verildik•-; 1776 y ı 1 ı n d a Fazıl 

Bey 19 - 20, Kamil Bey _de 16 - 17 yaşlarında 

idi; Fazıl Bey saraya alındığı zaman için <<Def
teri Aşk>> il!imli manzum hatıralar - itirafna
mesinde şunları yazıyor: 

· Arabistan · beni. atdl Riime 
Oldu ol vak'ai ınaliime 

Meskenim oldu Hazıne Ocağı 
Rondu şirvana bu ahdin yatağı 

Ki henüz tavri lisanım arabi 
Çelebi söylese dir ya Şelebi 

Su yemek neydiğiİii bilmez ikeıi 

Ateşi aşkım olup şu'le fiken 

Küçük kardeşi Hasan Kamil Bey üç dört 
sene sonra sarayda öldü; Fazıl Bey ise saray
da· Hazine Koğuşunda sekiz sene kaldı; man
zum itirafnamesi olan Defteri Aşkda geniş taf
silat ile anlatmışdır, mahbub dost idi, daha ye
rinde tabir ile cemal aşıkı idi; Türkçesi düz
güu- konuşamaz iken Hazine Koğuşunda dilber 
bir gence platonik bir alaka ile bağlandı; iti
rafnamesinde <<idelim ismi şerifin mektum» di
ye adını vermediği bu geneden sonra yine o 
koğuşdan Bostancıbaşızade Süleyman Bey a
dında bir gence aynı duygu ile bağl~ndı; 1783 
- 1784 arasında Süleyman Beyin yerini sara
yın namlı hanendelerinden sarayda Şehleven
dim lakabı ile _meşhur Hafız Abdullah Ağa al
dı (B.: Abdullah Ağa, Şehlevendim Hafız, cild 
1, sayfa 32). Bu alakası sarayda çirkin dediko
dulara yol açınca Fazıl Bey 1784 de sarayı terk 
ederek kaçdı; 12 sene kadar İstan~ulda bekar 
odalarında çok sıkıntılı, adeta sefalet içinde 
yaşadı; kendisi şöyle anlatıyor: 

01 zamandan bu zamana gelicek 

Kaldım alam ile mağdôri Felek 

1780 da Üçüncü Sultan Selim p~dişah ol
du. Enderunu Hümayunda hayli değişiklikler 
oldu; Fazıl Beyin Şehlevendim mes'elesinden 
düşmanlap olan kimselerin saraydan· ayrılma
sı, birkaç .dostunun yeni padişah yanında şefa
at imkanını sağladı, aslında sanat hamisi · olan 
Sultan Selimin emr.i ile 1795 de Haleb Defter
darlığı verildi. 

Taki rahmeyledi şahi devran 

Kıldı nanparemi lütfü ihsan 

Bir ara maden eminliğinde bulundu; ken
di kalemi ile halinin tasviridir: 

Dil ki ol mehlikeden buldu halis 
Lüccei diğere oldu gavvas 

Lezzeti aşkı alub divane 
Gördüğü şem'a olur pervane 

Dili mecnun arayub Leylasın 
Ya 'belasın bula ya mevlasın 

Cüstü cô eyler iken tize bela 
Başına geldi kaza ah ne kaza .• 
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' 1800 de Rodos Adasına süriildü; Müverrih 
Cevdet Paşa: <<.. bazı hizmetlerde istihdam o
lunmakda iken bir cünha ile Rodosa süriildü .. >> 
demekle yetiniyor ve suçunun ne olduğunu 
yazmıyor. Rodosda gözlerine bir hastalık geldi 
ve iki gözünii birden kaybetti. 

Bir gün musikişinas padişahın bir musiki 
meclisinde Fazıl Beyin bir şarkısı okundu, ka
lender meşreb şair: 

Bak Riziyi şiline 

'.Aşıkın vay haline 
Benziyor gül diline 
Kaddi mevzun ince bel 

diyordu; padişah Fazıl Beyin ne alemde oldu
ğunu sorunca. Rodosda sürgün ve· iki gözünün 
de kör olduğunu söylediler. Sultan Selim der
hal İstanbula getirtilmesini emretti; 1803 - 1804 
arasında İstanbula dönen Fazıl Bey huzura ka
bul edildi ve kendisine, Enderundan, refah için
de · yaşatacak bir emekli maaşı bağlandı. 1807 
de dost elini pek geç uzatabilmiş haşmetli ha
misi Sultan Selimin tahtdan indirilmesi, az 
sonra da. şehid edilmesi Fazıl Beye son ağır 
darbe oldu; görmeyen gözleri ile o kadar çok 
ağladı ki, gözlerini Rodosda kaybetmiş . oldu
ğu halde Tayyarzade Ata Bey: «Sultan Selim 
için döktüğü. göz yaşları ile kör oldu, nimet 
borcu ve vefakarlık duygusu farizasını böyle 
ödedi...>> diyor. 

Hicrl· 1225 (M. 1810) · de öldü; kabri Eyyub
sultandadır; ölümü.ne çağdaşı ··Süruri şu tarihi 
yazmışdır: 

Şiiri Hassan eda Tihlrömerzide gidüb 
Nüktesencim basiretmendi glıyan eyledi 

Merdümü çeşmin kaza göz habsine almış idi 
On •sene m'ahrtimi seyri hiiban eyledi 

Zulnıeti gamda idüb efgan didim t~rihi 
«Göçdü Fazıl Bey gice ahbabı niilin eyledi» 

U25 (M. 1810). 

Kanaatimizce Enderunlu Fazıl Bey; Ne
dimden sonra, Şeyh Galib müstesna, Türk di
van edebiyatının en renkli, Türkçeyi çok tat
lı eda ile konuşan şairdir; hele Türkçeyi düz
gün konuşmaya yirmi yaşından sonra başladı
ğı hatırlanırsa, hakikaten büyük sanatkar ol-

duğunu kabul etmek lazımdır. Divanı basılmış
dır; edebi kıymetinin yanında, bilhassa o dev
rin giyim, kuşam ve süslenmesi üzerine zengin 
bir kaynakdır (B.: Fazıl Divanı); <<Defteri Aşk», 
<<Zenname», <<Hubanname>> ve «Çenginame» a
dında dört eseri daha vardır, onlar da 1286 
(M. 1869) da bir arada basılmışdır; yukarda 
da kaydettiğimiz gibi cemal aşıkı bir büyük 
şair olan Enderunl_u Fazıl Bey, kısa görüşlüler 
tarafından o kadar anlaşılmamışdır ki, son dört 
eseri toplu olarak basılır iken, aynı vadide bir 
eser sanılarak sonuna Sünbülzade Vehbi Efen
dinin bayağılıklarla dolu <<Şevk engiz>> isimli 
manzum risalesi de eklenmişdir (B.: Zenam
name; Hubanname; Çenginame, cild 7, sayfa 
3845; Defteri Aşk, cild 8, sayfa ·4348). «Zenan
name» J. Decourdemanche (Dökurdömanş) ta~ 
rafından Fransızcaya terceme edilerek 1890 da 
Parisde basılmışdır. 

FAZIL DİVANI - Onsekizinci yüzyıl 
sonları ile Ondokuzuncu Yüzyıl başında yaşa
mış Enderunlu Fazıl Beyin divanı; divanda İs
tanbul hayat ve tarihi il~ ilgili parçalar şunlar
dır: 

Vefa semtindeki kendi evi : 

Sad gône bela ile girlftiin cefiiyun 
Bir hanei viranede ti semti Velide 

Bir hinei virane ki divirü taviinı 

Sad secde ider badi hevi subhü nıeııide 

Dükkinçei ~ dönüp zihirü batın 
Birfinü derun 'beri ile side beside 

Defn itti 'bizi zinde iken berft sfyehkir 
Ey ehli nefes Fazılı biçare· bellide 

(Oçüneü Sultan Selime Şitaiye) 

* Dördüncü Sultan Mustafa ve İkinci Sul
tan Mahmuda cülus tarihleri. 

İzzet Mehmed, Koca Yusuf, Halil Hamid 
ve Yusuf Ziya Paşalara sadaret tarihleri. 

Tayyar, Hamdullah ve Musa Paşalara sa
daret kaymakamliğı tarihleri. 

Şerif, Mustafa, İbrahim ve Mustafa Refik 
Efendilere sadaret kethüdalığı tarihleri. 

Salihzade . Esad ve .t\.rabzade ME;!hmed E
fendilere şeyhülislamlık tarihleri. 
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Şemseddin ve. Ataullah_ Efendilere Rumeli 
kadıaskerliği . tarihleri. 

Hatice Sultanın Neşatabad Sahilsarayına, 
Esma Sultan Yalısına, Kaptanıderya Hüseyin 
Paşa konağına, Kasımpaşada Kaptanpaşa di
vanhanesine, sarayda hazine dairesine, Topha
neye, Miri Demirhaneye, Tersaneye, Barutha
neye, Kumbarahaneye, Arabacılar Kışlasına, 

Hububat Anbarına, Mihrişah Valdesultan se
.biline, Sırkatibi İbrahim Efendi Çeşmesine, 
Tahire Kadın Mektebine tarihler. 

Vesair memuriyet, vefat, sünnet düğünü, 
ölüm tarihleri. 

* İstanbulluların sabah ezanları ile uyan
nıası: 

Narayi «hayrün minennevm»i uzatma ey hatib 
Bisterü bilini iguuşlmde ol canan yatur 

(Gazel) 

Dehşetli. bir yer olan ve Zından denilen o 
devir ceza evlerinin bitleri ile meşhur olduğu: 

.. Sen dahi kehleli ıından gibi ey işılo zir 
Göricek ol büti şimdengerii yakasına bit 

(Gazel) 

İstanbul delikanlıları arasında Cezayir Ke
simi denilen bir kılıkla (B.: Cezayir Kesimi; 
_cild 7, sayfa 3531). yalın ayak ve baldır bacak 
·çıplak dolaşma modası; 

O baldırlarla o cinim ziba 
İki. sh:nin ayaklı · servi bili · 
Ayaklar bir sebikei simi halis 
Topuklar parei elmas gilyi 

(Gazel) 
Simi halis. gibi ol .baldırı der kim görse 
Rahmi midenle gümüş mideni ~ar mı acaba 

· (Gazel) 

Şebi vuslatda teni piki· olunsa · taksim 
O topuklar o gümüş baldın olsun bana pay 

(Gazel) 

Cezayir Kesimi· kıyafetle yalın ayak baldı
rı çıplak dolaşan İstanbul gençleri arasında ya
zın şemsiye kullanma modası : 

Ş__ivekirım serefraz olmuş yine 
Şehsüvin esbi · naz olmuş yine 
Naz içün şemsiye almış destine 
Hasreti ehli niyaz olmuş yine 

(Şarkı) · 

Şemsiye tutmuş el'aman 
Kayı,kda ol nuri siyah 

(Şarkı) 

Gençlerin işlemeli, telli uçkur kullanması: 

Şali lihor'un iki başı o telli uçkur 
(~azel) 

Kısa diz çakşırlı gençlerden bir kısmının 
bacaklarında tozluk kullanmaları: 

Eyledi hatırıma tozluğu irisı gubar 
Vah ki ol sakını seyreylemeden mehcôrum 

(Gazel) 

Gençlerin gömlek, mintan düğmeleri çöze
rek uryan sine nümayişi : 

Çöz düpıelerin sine ko lııemvilre görünsün 
(Gazel) 

Gençler arasında sarı ve al renkli esvab 
giyme modası: 

Alı o pikize eda aşıkı zann canı 
İki renk ile esir etti dili nilanı 
Gihice san · gehı al giyer kaftanı 
Biri altun sarısıdır biri tavşan kaaıµ 

(Şarkı) 

Al baratalı genç, belki bir bostancı neferi 
(B.: Barata; cild 4, sayfa 2112): 

. Barata al yüzü al gaaret ider ftb;Ald 
(Şarkı) 

Hançerle, kılıçla dolaşan gençler: 
Han'çer elde tiğ belde şehlevendim eı•a~ 

(Gazel) 

Dal hançer ı:lal fes olmuşaun aman el!aman 
Niyyetin zalim yine uşşak ile kavgaa Jibi 

Şahbazım eşbehim diyi revişli yolda!i!pn 
Hanümanı ehli aşkı niyyetln yağmi gibi 

Sırma perçem sırmalı mintan ile simin ten 
Pehlivanım bir gümüşden yapma ejdefhi gibi 

(Kaptanıderya Hüseyin Paşaya kaside) 

Gençler arasında külah altından perçem 
çıkarma: 

Rünüma olsa eğer ziri külehden perçem 
Olur elbet sana başdan 'başa dünya aşık 

(Gazel) 
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Gençlerde perçem salma: 
Aşıkın başına püsküllü beladır perçem 
Dili bend etmeye zenciri kazadır perçem 
Bağçei işvede sümbül gibi katmer katmer 
Olmuş arayişi gülzarı safadır perçem 

(Gazel) 

Baldırlara bazulara dövme ile yapılan ye
niçeri nişanları (B.: Dövme; cild 9, sayfa 4733): 

Açdı bazusunu bildim ki o meh Yetmişbir 

Gamzesi sineme dövdürdü nişanı orta 
(Gazel) 

Bir yeniçeri zabit unvanı olan Başeski: 
Olalı laşlayı, aşkında Başeskt 

(Gazel) 

İstanbulun ayak takımı, külhanileri ara
sında sevgililerini öperken aleme teşhir kasdı 
ile dişleme, ısırma geleneği: 

Eyliyem hırs ile dişyiresi hep etrafın 
Seni hep aleme teşhir ideyim nam olsun 

(Şarkı) 

Ruhsarın 'biıs eyliyecek dişleme· yarin 
(Gazel) 

Devrin namlı köçeklerinden Fenerli Zer-
nişan: 

Kimdir ol nadide mahbiibt cihan 
Raksa girmiş naz ider bir nevcivan 
Semti ol şem'in meğer semti Fener 
İsmine derler imiş hem Zernişan 

(Şarla) 

Devrin namı~· köçeklerinden Yasemin: 
Kimse bilmez ne çiçeksin cana 
Yasem~ gerçe ki ismiri hali 

(Şarla) 

Devrin namlı köçeklerinden Darçıngülü 

(Darçıngülü, cild 8, sayfa 4240): 
Bir civan gördüm ki yanağı gülgülü 
Benleri var. üç aded şeh danelü 
Orta boylu hoş edilı cilvelü 
İsmine dirler imiş Daı'çıngülü 

. (Şarla) 

Devrin namlı köçeklerinden Mehtab: 
Halkdan lalcİı o mehpire hicab 
Yüzüne perçemini . laldı nikah 
Ay gibi mecllsde ettikce zuhur 

Didller ismile alem Mehtab 
(Şarla) 

Delikanlıların giydikleri üstlüklerden Bi- Devrin namlı köçeklerinden Andon (B.: 
niş: Andon; cild 2, sayfa 846): 

Şehleveridim güzelim hak bu ki lb;oş yakışmış 

Ateşin atlasın üstünde o barudi biniş 
Seni gör.dükde dahi Fazılı biçare dimiş 
Yandım ateşlere Tophaneli 'bir dilber için 

(Şarla) 

Gençler arasında· .levandane yürüyüş ça
lımı modası: 

Yakışır tavrı levendine sana 
(,Şaria) 

Güzeller şahı Andonum sana billih meftunum 
Ne sim var, ne altunum, heman bir saklı .canım var 

(Şarla) 

Devrin namlı köçeklerinden Afet (B.: Afet, 
Büyük ve Küçük, cild 1, sayfa 221): 

Be hey Afet ne lo.yametsin sen 
Aşıkın canına hasretsin •sen 
İşidirdim ki bir Afet var imiş 
Şimdi · bildim ki ne af etsin sen 

(Şarkı) 

Bıçkın civanları ile meşhur Tophane. sem-
ti: Bahar gecelerinde Boğaziçinde mehtab a-

Bıi.İt şİ.ı Tophaneye dilberler ile dopdoludur lemleri: 
Kişi · gördükde fitil almaya hiç kaabil mi 
Ateşi aşk ile barut gibi hep tutuşur 
Yalnız falya viren dilberine Fazıl mı 

(Kıt'a) 

Cihan · içre · eğer bir kere ol Tophaneli şiihin 

Dudağın emse aşık bal yemez ti ömrü oldukca 
. (lıeyit). 

Nevbahar lrdi safa mevsimidir 
Böyle demlerde nice hah idelim 
Binelim kayığa sohbet demidir 
Ti seher saz ile mehtiib idelim· 

Şevkile abü havaya uyalım 
· Vaktidir zevku safa.ya doyalım 
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Ne Hisar ve ne Taarbya koyah,m 
Ti seher saz ile mehtib idelim 

Ol kayıkda iki sazende 
Biı- iki nağmesi ·hoş hanende 

(Şarla) 

. Köçek oğlanların giydikleri sırına püskül-
lü, beyaz . fes : 

Şöyle zannını gir~iş onbeş yaşına 

Itn şahiler sürünmüş kaaşına 
Sırma püsküllü beyaz- fes 'başına 
Bir yaraşmışdır ki ya hu yelleli 

(Şarkı) 

FAZIL MUSTAFAPAŞA (Köprülüzade) 
Sadırazam Köprülü Mehmed Paşanın oğlu, 

sadırazam Köprülüzade Fazıl Ahmed Paşanın 
küçük kardeşi; Onyedinci asır sonları~ın ünlü 
yezirl~rinden,. Üçüncü Sultan Süleyman ile 
ikinci Sultan Ahmedin sadırazamlarından · . . ' 
1047 (M. 1637 - 1638) de doğmuşdur; medrese 
tahsili gördü, babasının ve büyük kardeşinin 

· yirmi sene sürmüş olan sadırazamlıkları dev-
rinde müderrıslik yapdı; eniştesi Merzifonlu 
K~ramustafapaşanın sadırazamlığı zamanında 
ilmiye mesleğinden ayrılıp 1680 de vezir rüt
besi_ ile kırk yaşından sonra siyasi hayata atıl
dı._ ikinci Viyana Muhasarası bozgunu ile baş
layan karanlık devirde ve felaketli uzun harb 
içinde Silistire valiliği, Babadağı askeri hare
katında serdarlık yapdı, 1687 de İstanbulda sa
daret kaymakamı (sadırazam vekili) oldu; 
devri_n padişahı Dördüncü Sultan Mehmede 
karşı ayaklanmış olan ordunun Edirneden İs
tanbula yürüyüşünde, padişahın tahtdan indi
rilmesinde büyük hizmeti görüldü. O bozgun 
ve anarşi devrinde Sakız Adası Mtihafızlığın
da bulunur iken 11 muharrem 1101 (25 ekim 
1689) de sadırazam oldu. Ordunun başında · se
fere çıkarak Belgradı geri aldı; Üçüncü Sultan 
Süleyınanın vefatında halefi İkinci Sultan Ah
med, Ffızıl Mustafa Paşayı makamında bırak
dı ise de az sonra 24 zilkaade 1102 (19 ağustos 
1691) de Slankamen meydan muharebesinde 
alnından kurşunla vurularak şehid oldu ve na
şi kanlı l)arb meydanında kayboldu, sadırazam
lığı l sene 10 ay kadar sürmüşdü. Tarihimizde 
temiz hatıra bırakmış bir-, devlet adamıdır. 

Hüsnü KINAYLI 

FAZIL PAŞA (Mısırlı Mustafa) -- Tan-, 
zimat devrinde nazırlıklarda bulunmuş, ve 
Sultan Abdülazize şahsi kırgınlık ile bir ara 
Avrupaya kaçarak meşrı1tiyetci <<Genç Osman
lılar»a geniş ölçüde para yardımları yapmış 

Mısırlı bir p:ens; Kayalalı Mehmed Ali Paşa
nın torunu, lbrahim Paşanın ikinci oğlu; 1829 
da Mısır~a Kahirede doğdu, 1845 de 16 yaşın~ 
da iken lstanbula geldi ve Babıaliye girdi. 
Kendisinin İstanbula getirtilmesinde ve Babı
aliye alınmasında büyük rol oynayı;ı.n Mustafa 
Reşid Paşanın gaayesi bu Mısırlı prensi Os~ 
manlı Devletine sadakatle bağlı bir kişi ola
rak yetiştirmekdi. 

1840 da Mısır valiliği Kavalalı Mehmed Ali 
Paşaya iç işlerinde istiklal ve evladına kalmak 
üzere bırakılmışdı, kabul edilen veraset usu
lü de Osmanlı Hanedanı verasetinin aynı idi, 
yani Mısır Valiliği Kavalalı Ailesinin· erkekle
rinin en yaşlısının hakkı olacakdı; dolayısı ile 
Prens· Mustafa Fazıl da bir gün Mısır v1.Iisi 
olacakdı. Böyle bir valilik bir hükümdarlıkdı; 
Mustafa Reşid Paşa istikbalin bir Mısır vali
sinin İstanbulda yetiştirilmesini zaruri gör
müştü: Prens Mustafa Fazıl'a 1852 de henüz 
23 yaşında iken vezirlik verildi ve Tanzimat 

Mısırlı Mustafa Fazıl ·P_aşa 

(Resim: .Kemal Zeren) 
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Meclisine aza tayin olundu; 1862 de Maarif Na
zırı, aynı yıl içinde Maliye Nazırı oldu. 

1845 ile 1863 arasında geçen onsekiz sene 
içinde Mısır valiliğinde de tebeddüller oldu. 

Mehmed Ali Paşa 1848 de öldü, büyük oğ
lu İbrahim Paşa (Fazıl Paşanın ·babası) vali ol
du; aynı yıl içinde o da öldü, Mehmed Alinin 
daha önce ölmüş ikinci oğlu Tosun Paşanın 
oğlu Abbas Paşa vali oldu, 1854 de Abbas Pa
şa ölün~e Mehmed Alinin üçüncü oğlu Said 
Paşa vali oldu, 1863 de Said Paşanın ölümü 
ile valilik İbrahim Paşanın oğlu ve Fazıl Pa
şanın büyük kardeşi İsmail Paşaya kaldı. Aile
nin yaşca büyük erkeği olarak Mustafa Fazıl 
Paşaya gelmişdi. 

İsmail Paşa Sultan Aziz_e, anası Pertevni
yal Sultana ve Babıali erkanına muazzam rüş
vetler vererek «Vali» unvanını «Hidiv»e tah
vil ettirdi (padişah yetkili ulu vezir anlamın
da bir unvan) ve veraset kanununu değiştire
rek Mısır Hidivliğini babanın büyük oğluna ka-. 
lır şekle sokdu; bu suretle Mustafa Fazıl Paşa
nın hakkı gasbedilmiş oldu, buna karşılık İs
mail Paşa küçük kardeşine astronomik bir nak
di tazminat verdi; ve Mustafa Fazıl Paşa dün
yanın en zengin adamlarından biri oldu. Buna 
rağmen Sultan Abdülazize kırıldı, Avrupaya 
kaçarak Paris'de yerleşdi, muazzam serveti ile 
Sultan Abdülazizi devirmeye çalışan Genç Os
manlılara nakdi yardıma başladı. Namık Ke
mal Bey, Ziya Paşa, Şinasi Efendi ondan en 
geniş ölçüde yardım görenlerdir. Parisde ken
disini ziyarete gelen Genç Osmanlıların para 
isteyerek izzeti nefislerinden fedakarlık etme-• 

. lerini önlemek için, kabul salonundaki bir ma
sanın üstüne altınla doldurulmuş çanaklar 
koyduğu, gelenlerin dilediği kadar alıp gittiği 

rivayet edilir. 

Fakat bu bilgili ve cömerd adam İstanbul'
un aşıklarındandı, Parisdeki gurbet hayatında 
bunaldı; 1867 de Sultan Abdülazizin Fransa 
seyahatını fırsat bildi, padişaha refakat eden 
Keçecizade Fuad Paşa ile de dostluğu vardı, 

onun delaleti ile Sultan Abdülazizi ziyaret et
ti, kendisini af ettirerek İstanbula dönme iz
nini aldı ve İstanbula döndü. İstanbulda cö
merdce himaye ettiği kimselerden biri Ebüzzi
ya Mehmed Tevfik Bey oldu (B.: Ebüzziya 
Mehmed _Tevfik Bey,- cild 9, sayfa 4875). Yine 
yüksek meclisler azalıklarında, _maliye ve adli
ye nazırlıklarında bulundu; 1875 de 46 yaşında 

öldü; kabri Eyyubsultanda Bostan iskelesinde
dir. Ansiklopedik geniş bilgi sahibi, sohbeti 
gaayet tatlı bir meclis adamı idi. 

FAZILPAŞA SOKAĞI - Bakırköyünün 
sokaklarından; Sporcu Sokağı ile Cumhuriyet
ci Sokağı arasındadır (1934 Belediye Şehir 

Rehberi, pafta 12). İki araba geçecek genişlik
de beton döşenmiş bir yol olup ikişer üçer katlı 
beton yapı evler ve apartımanlar arasindan. 
geçer; bir marangoz atöliyesi vardır; kapu nu
maraları 3 - 19 ve 6 - 28 dir (şubat 1968). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FAZIL RİZA BEY - Tiflis, Viyana ve Ce
nevrede konsolosluklarda bulunmuş bir hari
ciyeci; aşırı derecede zengin bir _ailenin evladı 
olarak 1875 - 1878 arasında İstanbulda d,oğdu; 
son Osmanlı Ayan Meclisi azasından Topcu fe
riki Ali Riza Paşanın oğludur, bu .. muhterem 
zat meş'um Sevr · Muahedesini kabul için top
lanmış Şurayi Saltanatda, 300 kişi arasında red 
oyu kullanan tek sima olmuşdu (B.: Ali Riza 
Paşa, Topcu; cild 2, sayfa 708); 1921 de vefat 
ettiği zaman Mustafa Kemal Paşa (Atatürk) 
Fazıl Riza Beye şu telgrafı göndermişdi: 

<<Vatanımız, babanızın umduğu gibi kurtu
lur da hepimiz halas buluruz. Taziyetler. _Göz:-:
lerinden öperim. Mustafa Kemal.» 

16 yaşında bir çocuk iken İkinci Sultan 
Abdülhamid tarafından mülazimi evvel (üst
teğmen) rütbesi ile hünkar yaverliği payesi 
verilmişdi. Ailesi Gürcistanın kadim bir hane
danından geldiği için muhitinde <<Prens Fazıl 

Bey» diye anıİırdı. Büyük bir servetin tek va• 
risi olarak refah içinde yaşadı; iki defa evlen
di, zevceleri tahtı nikahında öldüler, çocugu 
olmadı, tek başına kaldı. Kendi ağzı ile <<kırk 
yıl her Allahın akşamı içen bir adamın akıbe
ti olarak>> siroz h~stalığına tutuldu ve bakıl

mak üzere 1958 de Darülacezeyi hastahanelere 
tercih etti. 1964 de orada kısmen şifayab ol
muş, yaşı doksana yaklaşmış bir kibar kişi, __ 
Prens Fazıl Bey adı ile yaşıyordu. 

Bibi.: Darülacezeye Düşenlerin Hild.yesi, Metin 
Soysal, Hürriyet Gazetesi 

FAZİLET SOKAĞI -· Fatih ilçesi merkez 
nahiyesinin Sinanağa Mahallesi sokaklarından; 
İbadethane Sokağı ile İbadethanearkası Sokağı 
arasındadır, isimsiz bir sokakla kavuş-ağı var
dır ve üzerinde bir de isimsiz çıkmaz vardır 
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(1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta 6/94). İba
dethane Sokağı tarafından gelindiğine göre bir 
araba geçecek genişlikde kabataş döşeli bir 
yol olup ahşab ve kagir en büyük üç katlı ev
ler arasından geçer; sağa bir dirsekle kırılır, 
dirseğin tam karşısında meydanımsı bir açık
lık vardır. İbadethanearkası Sokağı ile kavu
şak noktasında Zeyrek Kilise Camii bulun
maktadır .. Bir bakkal dükkanı vardır; kapu nu
maraları 1 - 31 ve 2 - 18 dir; 1 numaralı iki kat
lı ahşab ev yeni yanmış, iskelet halinde duru
yordu (ocak 1968). 

Hakkı GÖKrtl'RK 

FAZLI BEY (Hazineli) - Kanuni Sultan 
Süleyman devrinde Enderunu Hümayundan 
yetişmiş bir şair ve büyük hükümdarın nedim
lerinden; Sultan Süleyman için bir mersiyesi 
meşhurdur; aşağıdakf beyitler o mersiyenin 
son parçasıdır: 

· Ana ya Rab clnan durağ olsun 
Meskeni gülistanü bağ olsun 

Arsal tibnaki mahşerde 
Sayei Arş ana otağ olsun 

Meclisinde şarabı kevserden 
Desti buran pür ayağ olsun 

Kabri tarik olmasun bir dem 
Pel'tevi nur ana çerağ olsun 

Ola Cennetde ol Buraka süvar 
önünce gılman kamu yayağ olsun 

Ana dağ üstü bağ olub ııter dem 
Hasreti bağrımızda dağ olsun 

Yerde yatdıkca ol vücudi şerif 

Padişahi zemine sağ olsun ' 

Şeceri ömrü payidar olsun 
Avni Hak ana dayat olsun 

Hayatı hakkında başka bilgi edinilemedi. 
'.Bibi.: Tayyarzade- Ati, Enderun Tarih, IV. 

FA~Lİ ÇELEBİ - ._Onaltıncı asır şairle
rinden; gaayetle esmer olduğu için <<Kara Faz
li>>, saraç olan babasına nisbetle <<Saraçoğlu» 

lakabları ile anılırdı; İstanbulda doğmuşdur, 
asıl adı Mehmed Ali'dir, <<Fazli» şiirlerinde 

kullandığı mahlasıdır, gençliğinde asrın ünlü 
şairi Zatinin hizmetinde bulunmuş ve onun 
himmeti ile yetişmişdi!', Kanuni Sultan Süley
manın şehzadelerinin sünnet düğününde sun
duğu bir kaside ile nazarı dikkati çekmiş; bü
yük padişahın en sevgili oğlu Şehzade Mehmed 
Magnisaya vali olarak gönderilirken onun di-. 
van katibliğine tayin edil~iş; Şehzade Meh
medin ölümünde aynı vazife ile Şehzade Mus
tafanın hizmetine geçmiş, o prensin de 1552 de 
idamında Şehzade Selimin kapusuna girmiş ve 
1563 de Kütahyada ölmüşdür. 

Fazli Çelebi'yi yakından tanımış olan Kas
tamonulu Latifi, adına nisbetle anılan şuera 

tezkiresinde: <<Merhum basit, divane, abdal gö
rünüşlü ama zihni açık, gayet zeki idi. Şiir

lerinde, manadan ziyade kelimelerin rengine, 
nümayişine bakardı; Hüsrev ve Şirin tarzında 
Hüma ve Hümayun· isimli beş bin beyitlik bir 
kitab nazmetmiş, Hamse tarzında bir de Sitte 
yazmışdır ki bu eserinde en güzel manzum 
hikayesi Gül ve Bülbüldür; nazım sanatının 

türlü hünerlerini göstererek garra gazeller, be
yitler yazmışdır» diyor. Aşağıdaki gazelini La
tifi Tezkiresinden alıyoruz: 

Aşk u hüsniyle iden şeydi beni ziba seni 
İtti Kays ü Leyli'ye hempa beni hemta seni 

Asılu'b ben karşusunda kat'ı peyvend etmeden 
tt.memiş hali Hüda aslaa beni kat'a seni 

Kani devlet ey peri babı saadet açı,lub 
Hanen içinde gören peyda beni tenha seni 

F AZLİ NECİB BEY - Geçen asır sonları 
ile asrımız . başında tanınmış bir gazeteci, ve
rimli bir yazar; 1863 de Selanikde doğdu, ora-· 
mn ileri gelenlerinden Abdürrahman Nazif 
Beyin oğludur; Selanik idadisini bitirdikden 
sonra hukuk mektebine girdi, bir ara Selanik
de avukatlık yapdı, · İstanbul gazetelerine <<Se
lanik Mektubları» adı ile yazılar yolladı ve 
1869 da Selanikde <<Asır>> adı ile bir gazete çı
kararak 1909 yılına kadar devam ettirdi, gaze
tesi İttihad ve Terakki Fırkasının organı gibi 
tanındı, 1909 da İstanbula gelerek Matbuat Mü
dürü oldu ve 1912 de emekliye ayrıldı, Tütün 
Rejisi idaresine girdi ve şube müdürü . oldu. 
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Muhtelif hayır cemiyetlerinde çalışdı; 1932 de 
vefat etti. 

Mektebler ıçın gramer ve coğra(ya kitab
ları yazmışdı; <<Aile Büdçesi?>, <<Aile Sofrası» 
ve <<Aile Eğlenceleri» isimli üç kitabı da bizde 
o yolda kaleme alınmış ilk eserlerdir; devrinin 
tanınmış hikayecilerindendi, kitab halinde ya
yınlanmış olanları şunlardır: <<Bir Gençliğin 

·Güzarı», «Cani mi, Masum mU>>, <<Dilaver», 

Fazli Necib Bey 
(Resim: Sezai; Türk Meşhurları) 

.... Saf,:,:,_,_ _,.,.,.t-:~~~';i!W 

<<S_evdayi Masum», <<Pervin», <<Şık>>, <<Garib A
ileler>>, <<Türk Kızı», «Dehşetler İçinde», «Men
fi>>, <<Saraylarda Mecnunlar>>, <<Külhani Edib
ler>>, «Küçük Hanım», «Muhacir», «Roz ve Ni
net» (Terceme), «Gerdanlık>> (Terceme), <<Fa
milya Çocukları» (Terceme), «Arsen Lüpen» 
(Terceme),· «Bir Genç Kızın Jurnalı» (Terce
me), «Japonya Seyahatnamesi» (Terceme).-

En son yazıları Haftalık Mecmua ile Cum
huriyet Gazetesinde çıkmışdır. 

Iı'AZLİ PAŞA (Kara) - Onaltıncı asrın 
ikinci yarısında yaşamış ve siyasi hayatı sö
nük geçmiş bir vezir; İstanbulda Binbirdirek
deki sarayı, devrinde vezir saraylarının en 
muhteşemi idi; adını tesbit edemdeiğimiz bir 
sultanla evlenmişdi; XVIII. yüzyıl başlarında 

yazılmış meşhur Tayyarzade hikayesinde ölü
münden sımra Cevahirli Hanımsultan diye a
nılan kızının Binbirdirekdeki sarayı bir batak
hane gibi kullandığı anlatılır (B.: Mehmed A
ğa, Tayyarzade). Birinci Sultan Ahmed tahta 
çıktığı zaman hayli yaşlı imiş; genç padişah 
bu görgülü ve sohbeti tatlı zati sık sık ziyare
te gelirmiş, Fazli Paşa meşhur sarayında padi
şahı oturtmak için bir taht yaptırmış ve tah
tın konduğu salona da hünkar sofası denilmiş. 

FAZLİ PAŞA (Müsahib) Onyedinci asır 
vezirlerinden; aslı Bosnalıdır, Enderundan. ye-, 
tişmişdir, gençliğinde aşırı derece güzelliği He 
meşhurdu, Dördüncü Sultan Muradın iltifatı

na nail olmuş, padişah emriyle,Has Oda ağala
rı -arasına alınmış, Sultan İbrahim devrinde 
saraydan çıkarak Anadolu Beylerbeyisi, . padi-:-, 
şaha müsahib ve damad oldu. Kısa bir müddet 
kaptan paşalık yapdı, sonra yine valiliklerde 
bulundu; Silistire valisi iken halka zulüm· ve 
rüşvet alma iftirasına uğradı, aslında dürfü::.t 
bir adam iken azledilerek 1068 (M. 1658} · de 
Edirnede idam edildi. 

İ. Alaeddin Gövsa «Türk Meşhurları» isim
li eserinde bu. zatin hal terGemesini kaydeder
ken: <<İstanbulun bir semtine adı°nı bırakmış 
vezirlerdendir, sarayı Binbirdirek dvarında 
imiş, o semte bundan dolayı Fazlipaşa denili
yor .. >> diyor. Yanılmışdır, Binbirdirekde sarayı 
olan bu Müsahib Fazlı Paşa değil, Birinci Stil.:. 
tan Ahmed devri vezirlerinden Kara Fazli Pa..'.· 
şadır; hatta Dördüncü Sultan Murad ·_zamanı
nın büyük halk şöhr~tlerinden · Tayyarzade 
Mehmed Ağa adında bir gencin hayatı üzerine 
yazılmış meşhur bir hikayeniıı en önde kahra
manlarından biri ~e Kara FazÜ Paşanın kızı 
bir hanımsultandır (B.: Mehmed Ağa, Tayyar
zade). 

FAZLİPAŞA. SARAYI Ona:ltıncı asır 

vezirlerinden Kara Fazli Paşanın sarayı, Bin
birdirekde idi; meşhur Tayyarzade Hikayesin
de bu sarayın bir batakhane olarak işletildiği 
anlatılır (B.: Mehmed Ağa, Tayyarzade); 1660 
Ayazmakapusu Yangınında yanmışdır ·. (B.: A
yazma Kapusu Yangını, cild ·3, sayfa 1512). Ye
rine yapılan ·büyük bir ahşab konak da halk 
ağzında aynı isimle anıldı; bir ara defterdarlık 
konağı olarak kullanıldı. Bu bina da geçen as-
rın ikinci yarısında büyük Hocapaşa Yangının
da yandı. Ha_len bu eski meşhur sarayın yeri, 
<<Binbirdirek Sarnıcı üstü)· · meydanımsı arsa 
halindedir. 

FAZLİPAŞA-SARAYI MESCİDİ - Hadi
katül Cevamide şu malumat verilmektedir: 
«Banisi Fatih Sultan Mehmedin şatırı Uzun 
Şüca'dır, Ayasofya Camiinde- minber kal'şısın
daki duvarda olan maruf pençe nişanı bu Uzun 
Şüca'ındır; kabri mescidinin mihrabı önünde
dir. Bundan mada iki mescidi daha vardır. 

Minberini Darüssa~de ağası Hacı Beşir Ağa 
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koymuşdur; bu mescidin mahallesi vardır>>. 

Tahsin Öz <<İstanbul Camileri>> isimli ese• 
rinde Fazlıpaşa Sarayı Mescidi maddesinde 
Fuadpaşa Camii maddesine bir atıfda bulunu
luyor ve o maddede şunları yazıyor: «Yereba
tanda Peykhane Sokağındadır. Bu camii ilk 
defa Fatih Sultan Mehmedin _şatırı Uzun Şü
caeddin · yaptırmış, harabiyeti üzerine sadıra

zam Keçecizade Fuad Paşa 1848 den evvel ye
niden• yaptırmışdır. Kagir ve tek kubbeli, bü
yük pencereli olup belirli bir mimari hüviye
ti yokdur. Camiin haziresinde Uzun Şücaeddin 
medfundur. Sol tarafında da Fuad Paşanın 
türbesi bulunmaktadır (1962) (B.: Fuadpaşa 
Camii) 

F AZLİPAŞA SOKAĞI Kadıköyünde 
Moda_ semti tollarından; her iki başı da Moda 
Burnu etrafında bir çenber çevirmiş olan Dev
riye Sokağı üzerindedir; Beşbıyık ve Şükran 
sokakları . ile dört yol ağızları yaparak kesişir 
(1934 Belediye _Şehir Rehberi, pafta ı9/Moda). 
Devriye Sok,ağının Moda Koyu ~arafında olan 
kısmmdan gelindiği~e göre iki ·araba geçecek 
genişlikde asfalt döşeli ve yaya kaldırımlı bir 
yoldur. Üzerinde bağçeli •iki eski ahşab. konak, 
yine bağçeli iki kagir konak ve beşer katlı üç 
beton· apart~an; <<Konak Restoran» adında bir 
lokanta, bir tenis oyunu yeri vardır. Ağaçlar
la gölgelendirilmiş sakin, sessiz bir sokakdır; 
kapu numaraları 3 - 11 ve 6 - 16 dır · (kasım 
1968). 

Hakkı GÖKTÜRK 

·_FAZLİ ŞAH - Onaltıncı Yüzyılda yaşa
mış ve güzelliği ile şöhret kazanmış bir deli
kanlı; asrın kalender şairlerinden Ulvi Çeiebi
nin Şehrehgizinde şü beyitlerle övülmüşdür ki 
güzel gencin bir medresede tahsilde· bulunan 
bir softa olduğu anlaşılıyor: 

Birine dahi Fazli Şah . derler 
Kemali fazlı Hakka oldu mazher 

Taleb kılmış ulfıma ol dilara 
Ata kıl ana m:atliibun Hüdaya -

Bulunmaz vuslatı fazlına miftah 
Hidayetle meğer fethide Fettah 

Küttab aşık olub ana bi bak 
Yakaasmı ider şürim gi'bi çak 

Bileliden siihte olduğum ol mah 
Kitabi gibi dürdü yüzünü ah 

FAZLULLAH - XV. Yüzyıl sonlarında İs
tanbulda yaşamış bir ressam; yalnız adına ras
landı. 

Bibl.: O. N. Ergin, Maarif Tarihi, I. 

FAZLULLAH EFENDİ (Belgı·adlı) - On
altınq asır hattatlarından; sülüs ve nesih ya
zıyı asrın ünlü sanatkarlarından Şeyh Hamdul
lahın damadı Şükrullah Halifeden öğrenmişdi; 
Şeyh Hamdullahın yazısını o derece dikkatle 
taklid ederek yazardı ki Şeyhin yazısı zanne.;. 
dilirdi. Müstakimzade. Süleyman Sadeddin E
fendi: <<Belgradlı F.azlullah'ın yazılarını gör
düm, Şeyh Hamdullahın yazısının tıbkı idi a
ma, gülün rengi gibi, kokusu yokdu .. >> . diyor. 
Şair Şeyhi'nin <<Husrev ve Şirin>> hikayesini 
yazmışdı, Müstakimzade onun için de: << .. 970 
(1562 - 1563) de tamamladığı Husrev' ve Şiirini 
de ziyaret. ettim, elhak pek güzeldir>> diyor. 

Bibl.: Tuhf13İ . Hattatin. 

FAZLULLAH EFENDİ (Tokadlı Ha~z) -
Onyedinci asır hattatlarından; Faflı Efendi di
ye anılırdı; Enderunda Kiler koğuşundan yetiş
miş, sülüs ve nesih yazıyı sarayda iken saray 
yazı hocası· Belgradlı Mehmed Efendiden öğ
renmişdi. Saraydan çıkdıkdan sonra Sultanah
med Camiinde- hatiblik yapdı. Yeni Cami ta
mamlandığında · ilk imamlığı ş~refine nail ol
du; Yeni Cami imamı ve çok yaşlı iken Merzi
fonlu Kara Mustafa Paşanın Viyana seferine 
iştirak etti. Müstakimzade: <<Ehli Kur'an, fazıl, 
alim .kamil bi:r zati alişan idi>> diyor. 

B_ibl.: Tuhfei Hatta.tin. 

. . 

FAZLULLAH FİRKATEYNİ - .Hicri 1244 
(M. · 1828: '." 1829) yılında Giresun çekek yerinde 
inşa edilmişdir, Aktaro adında bir gemi mima
rı tarafindan yapılmışdı; 130 metre boyunda, 

- 34 metre eninde 48 toplu bir harb gemisi olub 
Kavaklı Ahmed Bey kaptanın idaresinde Sinop 
baskını muharebesinde bulunmuş, Rus donan
masına karşı harikulade bir mukavemetden 
sonra ba tmışdır. 
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FEBÜS EFENDİ - Geçen · asır sonları ile 
asrımızın başında çok meşhur bir fotografcı; 

ermeni asıllı olup asıl adı Bogos Tarkulyandır, 
imzasını <<Pol Tarkuh> diye frenkleştirip atardı; 
Karakaş Biraderler Fotografhanesinde çırak

lıkdan yetişmiş, sonra <<Febüs (Phebus) Fotog
rafhanesi>> adı ile bir atöliye açmış, teşebbü

sünde parlak başarıya ulaşmış, devrin yüksek 
tabakasının rağbetini görmüş ve· <<Ressamı 

Hazreti Şehriyari>> (Padişahın Ressamı) un- . 
vanı verilmişdir. Asıl adı unutularak kendisi 
de «Febüs Efendi>> diye şöhret buldu. 

İlk atöliyesi Beyoğlunda Caddei Kebirde 
(İstiklal Caddesi) 301 numaralı mağazanın üs
tünde idi. 1896 da Malumat Mecmuasında 

kendi resmi ile ve haber kılığı altında bir ila
nında fotografhanesi hayli övüldükten soma 
« .. Febüs Fotografhanesi zannı ile bbı zevatın 
civardaki ufak tefek resimhanelere gitttı.ekde 

oldukları işidildiğinden Febüs Fotografhanesi
ni bulmak için yukardaki adrese dikkat edil-

Fe'büs Efendi 
(Resim: S. Bozcalı) 

mesi tavsiye olunur» deniliyor. 
Çekdiği resimleri pastel ile boyayarak . İs• 

tanbulda ilk defa renkli fotograf yapan bu sa
natkardır. 

1900 mayısınaa Febüs Fotoğrafhanesi biti
şiğ'indeki meşhur Hanaki Gazino-Kahvehane
siyle birlikde yanmışdır (Fransızca Servet Ga
zetesi). Çocukluğunda çırak olarak Febüs · E
fendinin yanında çalışmış «Foto Sel» sahible.
rinden Herant Bey Febüsün son atöliyesinin 
Galatasarayında Tokatlıyan (Konak) Oteli 
karşısında olduğunu söylüyor. ., 

i,·;· 

Ünlü fotoğrafcı-ressamın hal tercemesi ve 
hatta ölüm tarihi tesbit edilemedi. Geçen asır 
sonlarında yaşamış kalender halk şairi Üskü
darlı Aşık Razinin evrakı metrukesi arasında 
bir defterde Febüsün Kumkapulu Haçik ad1ri
da fakir bir balıkcmın oğlu olduğu, çocukiuğ~
nun pek acı geçdiği yazılıdır ve şu kıt'a .kay
dedilmişdir: 

Gençliğinde Febüsun kendi resim gibiydi 
Siyehçehehre civelek güzel bir ermeniydi 
Tarkul Şah dirler idi uşşakı kalenderler 
Emsali ender çıkar ermeni güzeliydi. 

Yine Aşık Razi, Hafiye Fehim Paşanın 
metresi Margaret Hanımın küçük katdeşJ 

Charles Junior :tvıorgan'm (B.: Hidayet, İngi
liz) bu fotğrafhanede çektdirtdiği bir resmin 
altına da şunları yazmışdir: 

Koltuğa oturtup bu resmi çeken 
Febüs Efendinin usta elidir. 

1914 nisanında Tasvir-i Efkar Gazetesi mu
habirinin Febüs Efendi ile yaptığı k.on1;1şmada, 
sanatkar kendisine İkinci Sultan Aıbdülhamid 
tarafından R~ssamı Şehriyari unvanı, Şehza
de Bürhaneddin Efendinin bir resmi verildi
ğini ve p.yrıca beşinci rütbeden_ bir Mecidi ni-: 
şanı .ile· taltif edildiğini söylemişdir. Fotograf
cının ölümü o tarihten sonra olacaktır. 

FEDA (Afganlı Derviş) - Onsekizinci 
Yüzyıl başlarında İstanbula gelmiş Afganlı 
bir seyyah derviş, şair; aşağıdaki satırları bir 
fevaid mecmuasından alıyoruz: <<Afgani Der
viş Feda ki gülgoncei bağı melahet ahO.yi hüs
nü behcet dilberi ruh efza Palhenk (Farsca ip. 
kayış, dizgin, kemend anlamında) nam ta-zesi 
ile daim bile olub ol mecmuai hüsnü bahade 
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nukuuşi aşkın dekaayiki hurdebinin temaşa ve 
o cünbüş ile çar aktarı cihanı geştü güzar ey
ler p~ pürehne apapı1ş kalender derbeder der
vişi dilriş bir merdi nazik ve şairi hoş · tabir 
ki seyahat tariki ile diyarı rı1ma gelüb nadi
dei rı1zigar olan şehri İstanbulda seyyahin 
zümresinin vardıkları kibar ve rical menzille
rinden firar ve Tahtakale nam mahalde Ha
mam kü!heninde vafir müddet karar etmişdir, 
amın,a lisanı farsı olmakla avam. ile dahi ihti
lat etmeyüb İstanbulda Tahtakalede ve Unka
panında hanlarda olan ve ahurlar'da ve Valide 
Hanında menzil tutmuş eşekci acem taifeı;in

den yaran peyleyüb anlarla olurdu, sene 1115 
(M. 1703 - 1704) :hilalinde>>. 

Mirzazade Salim Efendi de kendi adına 

nisbetle anılan şuera tezkiresinde Feda adıp
da bir seyyah dervfşden bahsediyor ki bu zat 
olması çok muhtemeldir; Salim şiir diline ör
nek olarak şu farsca beyti kaydetmişdir: 

Cilve ber cijve dad be arsai zevk 
Esbi ia'b'em zi tazyanei şevk 

Bibi.: Fevaid Mecmuası; Salim, Şuera Tezkiresi 

FEDA ÇIKMAZI - Galatanın Ömer Av
ni Mahallesinde Mollabayırı Sokağı ile Saray
arkası Sokağt arasında uzanır Rizabey Soka

. ğındadır. 

FEDAİ, FEDAİLER - «Şahsi menfaatle
rini ve canını bile esirgemeyen, bir hayır işi 

uğrunda her fedakarlığı göze alan; hamiyetli, 
serdengeçdi» (Şemseddin Sami, Kaamı1si Tür
ki). 

Zamanımızda İstanbulun günlük hayatın
da tamamen aksi anlamda kullanılmaktadır; 

kendilerini besleyen soyguncu içkili yerlerin. 
barların, kumarhanelerin menfaatleri yolunda 
ve dolayısı ile şahsi çıkarları için adam döven, 
adam soyan, her çeşid zorbalığı ve hatta ş_ena
ati irtikabdan çekinmeyen dişli ve pençeli ço
marlara <<Fedai>> denilmektedir. Kendi iş ahlak
larının bozukluğunu önce kendileri kabul et
miş olan patronların hemen hepsi fedai besler
ler. 

Reşad Ekrem Koçu, devlet gücünü zedele
miş ünlü serserilerden Patrona Halil'in ro
manlaştırılmış hayatıni· yazarken o devrin bü
yük şairi Nedim'in bir gazelini iki gene <<Kül-

han Beyi>> şanında söylenmiş gösteriyor, 1730 
ihtilalinde_ çok önemli rol oynamış Külhan 
Beyleri için şirin bir yakıştırmadır, meşhur 

gazelin bir beytinde «Fedai>> kelimesi kullanıl
mışdır (B.: Külhan Beyi): 

Uşşakın olsa nola feda nakdi canlan 
Seyretmedin mi dünkü fedai civanları 

·Şevk ateşine sen de tutuşdun mu ey gönjil 
Gördün mü dün güreş tutuşan pehlivan~,;ı · 

FEDAi BEY (İsmail) - <<Ünaltıncı asrın 
ikinci yarısında yaşamış kalem ve kılıç sahib
lerinden, Enderunu Hümayunda Kiler KpJu
şundan yetişmiş, o koğuşun katibliğinde bti.lun
muş, Üçüncü Sultan Mehmedin maiyetinde 
Eğri Seferine gitmiş, bir Türk zaferi ile sonu 
eren meşhur meydan muharebesinin ilk boz
gun: safhasında kaçanların ağzından bir terki
bi bend yazmışdır ki Ali Emiri Efendinin Ta
rih ve Edebiyat isimli mecmuasında yayınlan
mışdır. O uzun sefer içinde 1601 de Peşte m\J,
harebesinde şehid olmuşdur» (İ. A. Gövşa; 
Türk Meşhurları). 

FEDAİ SOKAĞI - Şehremini Nahiyesi
nin Fatmasultan Mahallesi yollarından, Top
kapu Caddesi ile Karatay Sokağı arasındadır. 
Bayazıdağa Fırın Sokağı ve Bayazıdağa Mek
tebi Sokağı ile kavuşakları vardır (1934 Bele
diye Şehir Rehberi, pafta 10/84). ·· Cadde tara
fından gelindiğine göre bir araba geçecek ge
nişlikde, paket taşı döşeli olarak başlar, son
ra kabataş yol olur, sola bir kavis çizer; birer 
ikişer katlı beton evler arasmdan geçer, bir de 
tek katlı ahşab ev vardır. <<Temiz İş» adında 
bir esvab temizleme ve boyama atöliyesi var
dır. Kapu numaraları 3, ve 4 - 14· dür (hazi
ran 1968). 

Hakkı GÖKTORK 

FEDAKAR SOKAĞI - Şehremini nahi
yesinin Nevbahar Mahallesi yollarından; Ha
tibnaci Sokağı ile Münifpaşa Sokağı arasında
dır (1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta 10/ 
74). İki araba geçecek genişlikde, paket taşı 
döşeli, iki yanı dar yaya kaldırımlı bir aralık 
sokakdır, üzerinde birer ikişer katlı 4 ev ile 
beşer katlı 2 apartıman va·rdır. Sokağı iki ağaç 
gölgelendirmişdir (ağustos 1.968). 

Hakkı GÖKTORK · 
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FEHİM (Ahmed Münif) - Çağdaş Türk 
basınının büyük kıymet ve şöhretlerinden; 

ressam, illüstratör ve dekoratör; mecmualarda, 
günlük gazetelerde ve kitab yayınlarında çok 
büyük emeği geçmiş bir sanatkar. 1899 da İs~ 
tanbulda. doğdu, ünlü aktör Ahmed Fehim E
fendinin oğludur (B.: Ahmed Fehim Efendi, 
cild 1, sayfa 365), annesinin adı Hatice hanım
dır. Üsküdar İhtida.isinde ve Üsküdar Sultani
sinde okudu, kısa bir müddet de ressam ve ka
rikatürıst Cemil Beyin (Cem) müdürlüğü za
manında Çallı İbrahimin atöliyesinde Sanayii 
Nefise Mektebinde (Güzel Sanatlar Akademi
sine) devam etti.- Dedesi Şeyh Abdülkadir E
fendi. şair ve hattat, babası Ahmed Fehim E
fendi Türk Tiyatrosunda yeni bir d~vrin ön-

'derlerindendi, güzel yazı yazar, resim yapardı; 
ressam Cevad, ressam Sami Yetik ve res~am 
Hoca Ali Fiza Beyler, pek çok fikir ve sanat 
adamı arasında evlerinin sık gelen dostları 

arasında _ idi; aslında Münif Fehime baba evi 
akademi oldu, ve sanat atmosferi içinde henüz 
12 yaşında iken meslek hayatına atıldı, yıllar

ca Ahmed Fehim Efendinin sahnesine· çıkdığı 
tiyatroların afişlerini ve sahne dekorlarını 

yapdı ki o zamanların en güzel eserleridir. 

Münif Fehim 
(Resim: Kendi çizgisi) 

Birinci Dünya Harbinde - askerliğini Har .. 
biye Nezaretinde Ordu Sinemasında -geçirdi. 
Harb sonunda o sinemanın makina ve sair le
vazımı harb malulleri yararına devredilmişdi; 
terhis edilmiş olan Münif -Fehim de sinemada 
çalışma teklifi aldı. O zamanın imkanları için, 
de ve babası Ahmed Fehim Efendinin rejisör
lüğünde iki yerli film yapıldı, biri Yusuf Ziya 
Ortaç'ın <<Binnaz»ı, diğeri de Hüseyin_ Rahmi 
Gürpınarın <<Mürebbiye>>si; bu iki filmin de 
dekor, kostüm, makiyaj ve senaryolarım · Mü--. 
nif Fehim hazırladı (B.: Binnaz, cild 5, say
fa 2799). 

Basına 1921 de, Celal Nuri Beyin <<İleri>> 
gazetesinde, gazetenin yazı işleri İlhami Safa 
Beyin ı_srarlı davetiyle ve o gazeteden ayrıl

mış olan ressam Namık İsmail B~yin yerine 
ressam olarak intisab etti, ve böylece başla~ 
yan asıl meslek hayatı zamanımıza kadar . sürdü 
geldi. Fakat bir gazete ressamı olarak, tek bir 
eser için de olsa, ilk çalışması büyük _ harbin 
ilk yıllarında, 1914 -de, İstanbulda · çıkan «Os
manişer Loyd» isimli Almanca günlük gaze
te olmuşdur; bu Almanca gazetede tefrika 
edilen Leyla Hanımın (B.: Saz, Leyla) Saray 
Hayatı üzerine hatıralarını resimlendirmişdi. 

Yine o harb yılları içinde· Subhi Kadri ve Se
lami İzzetin çıkardıkları Fağfur isimli edebi 
mecmuasıyla resimler yapmışdı. Şöylece sanat
karın basın hayatı altmışıncı yılını aşmış -bu
lunmak_dadır. 

Ressam ve illüstratör Münif Fehim · elli · 
yıllık basın hayatında İleri, İkdam, Vakit, Sarı 
Posta, Aydede, Akbaba, Yedigün, Yirminci 
Asır gazete ve mecmualarında ç-alışmış; bir· 

· ara Reşad Nuri Güntekin, İbnürrefik Ahmed 
Nureddin ve Mahmud Yesari ile · birlikde «Ke
lebek>> adı -ile edebi bir mizah mecmuası çı

karmışdır. Yapdığı güzei kitab kapak resimle
ri, ve resimlendirdiği kitablar sayılamayacak 

kadar çokdur. Bir gazete ve kitab ressamı olas 
rak mesleğine o kadar bağlanmış bir sanat
kardır -ki bir klişeci ve matbaa makinisti ka
dar da işden anlar, yapdığı ·-resimlerde . o im_
kanlara göre çalışır. 

Bir yağlıboya ressamı olarak ölmez batı-

-rası, İstanbul Gazeteciler Cemiyetinin şeref 
galerisine yapdığı ünlü Türk gazetecilerinin 
portreleridir kanısındayız. 

Aydede ve Akbaba gazetelerinde <<Eski Şi
irlerin Medlulleri>> adı altında yapdığı resim-
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ler basınımıza yepyeni bir şirinlik getirmiş, 

çok çok rağbet görmüş, tanınmış imzalarla ay
nı yoldan gitmek isteyen sanatkarlar olmuş, 

fakat hiç biri Münif Fehimin o vadideki zara
fetini gösterememişdir. Sedad. Simavi'nin .Ye-_ 
digün yayınları arasında «Şiir Bağçesi» isim
li kitab, sanatkarın o resimlerinden bir kısmı
nın yeniden çizilerek bir arada . toplanm~şıdır. 

Tarihi konuları, bilhassa yakın geçmişin 

İstanbul Hayatını resimlendirmede bır üstad 
bilinmişdir. Resimlerini bir süre «Ahmed Mü
nif» diye imzalamış, soyadı kanunu çıktığında 
«Özarman» soy adını_ -almış ise· de hiç kullan,
mamış, imzasını baba adına nisbetle <<Münif 
Fehim» diye atmaya başlamıştır. ---

Birkaç sergi açmış amatör usta fotografcı
dır. Bağçe işlerine ve bilhassa gülcülüğe me
raklıdır, parfü_meri _sanatından anlar. Çok genç 
yaşlarından başlayarak. yıllarca yaprak siga-

rası içmişdir, öylesine ki başkaları tarafından 
çizilen karikatürlerinde dudaklarında bir yap
rak sigarası unutulmamışdır. Sonra pipo içmiş. 
bir müddet sonra da, sayısını çok azaltarak 
tekrar eski tiryakiliğine dönmüştür. 

Fransızca bilir; evlidir, zevcesinin adı Re
fikadır, adı gibi asil hayat arkadaşı olmuşdur, 
çocukları yokdur. 

Bu satırların yazıldığı _sırada, 1970, Esen
tepe_de Gazeteciler Mahallesind_eki evinde ade
ta inzivaya çekilmiş bulunuyordu. 

FEHİM ÇELEBİ (Uncuzadc Mustafa) -
<<Ünyedinci asrın ilk yarısında yaşamış üstad 
şairlerden; aynı mahlası almış ve iki asır son
ra yaşamış Süleyman Fehim Efendiden ayırd 
etmek için Fehimi Kadim diye anılır. istan
bulda doğdu, paşaların katipliklerinde bulun
du, Mısır Valisi olan Eyyub Paşa ile Kahireye 

Eski şiirleri reslmlendirerek basın ressamlığında bir çığır açmış olan sanatkarın · o re

simlerinden biri: 
Şirler pen'Çei kabrimde olurken lerzan 
Beni bir gözleri ahôye zebun etti Felek 

Yavuz Sultan Selim 
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gitti, fakat orada paşasının gözünden düşdü, 

hamisiz ve parasız kaldı, Mısırlı bir zenginin 
gönderdiği kervanla İstanbula dönerken Kon
ya civarında Ilgında vebadan öldü. Daha ço
cuk iken düzgün şiirler söylediği, divanını 18 
yaşında iken meydana getirdiği rivayet edi
lir» (İ.A. Gövsa, Türk Meşhurları). 

FEHİM EFENDİ - Geçen asrın ikinci 
yarısında yaşamış · değerli bir farsca muallimi; 
aslının nereli olduğu bilinmiyor, gençliğinde 

devrin seçkin aydınlarından -İsmail Ferruh E
fendinin yanına uşak olarak, alim efendisin
den feyz almak için en ağır hizmetlere taham
mül etmişdir; müverrih Cevdet_ Paşanın da 
farsca hocası olm_uşdur. Fatma Aliye Hanım, 
babasının hayatı üzerin_e· yazdığı «Cevdet Pa
şa ve Zamanı» isimli eserinde şunları yazıyor: 
<<Fehim Efendinin evi mahfili edebi idi; İsma
il Ferruh Efendi tarafından yetiştirilmiş olup 
iyi farsca bilir, güzel şiir söyler, zarif, filosof 
meşreb bir zat idi. Masrafını iradına uydur
muş, konağına çekilmiş, kendi a,leminde yaşar, 
gelip gidenlerle görüşür, farsca divanlar öku
turdu ... >>. 

Hayatı hakkında başka kayde rastlanma- · 
dı. 

F'EHİM EFENDİ (Ahmed) - (B.: Ahmed 
Fehim Efendi, cild 1, sayfa 365). 

FEHİM EFENDİ (Hoca Süleyman) 
<<Ündokuzuncu asır başlarında tanınmış şair 
ve alim; 1788 · de İstanbulda doğdu, Divan-ı 
Hümayunda, Darbhanede katiblik, Rumeliride 
kaymakamlık yapdı; memuriyetden ayrıldık

dan son_ra. İstanbulda K_;=ıragümrükdeki evinde 
hususi farsca dersleri vermekle meşgul oldu, 
1845 de vefat etti. İran edebiyatı üzerine Dev
let Şah, Ali Şir ve Sam Mirza Tezkirelerini 
tercifme ve ihtisar ederek Sefinet-üş-Şuara is
mini verdiği bir eseri ve divanı bas1lmışdır>> 

(İ. A. Gövsa, Türk meşhurları). 

FEHİM KAPTAN - Elimizde 10 kıt'alık 
bir destanı bulunan kalender bir halk şairi, 

hayatı hakkında da pek az şey biliniyor: Trab
zonludur, memleketinde medresede okur iken 
bir aşk yüzünden tahsili terketmiş ve gemici
lik hayatına atılmış; İstanbula geldiği zaman
lar Salıpazarında bir kahvehane üstündeki 
odasında kalırmış; gaayet cessur, merd, sima-

sı melih, sohbeti tatlı, badeye iltifat eder, eli 
açık bir zat imiş. Elimize geçen destanı şu

dur: 

ı. Dilberanı mühmelden severim yar tutmayı 
Cehlin hem cümle tevsin o güzelden atniayi 
Gerçi emri düşvardır sabr ister hem ceJhıd ister 
Çakılı elmas yapub ne sandın · parlatmayı 

2. Haneberduş mürahik bilmez kendi laymetln 
Baziçesi olmuşdur erizili ümmetin 
Çeküb çirki zilletden selsebil et himmetin 
Bırak lifu güzafı ilmü hilanet satmayı. 

3. Ol ihôyi vahşiyi çek iguuşe _ pirine 
Şihm nôri hüsniyle lebriz olsun virane 
Pi bürehne eşbehin salunsun emiriııe 
Çul çap!ltun yerine giydir çuha çatmayı. 

4. Yalun ayak kaldınm depe gelmiş cilism 
Sineye çekmek gerek türlü türlü belasın 

Emsali arasında dilersen itilisın 
İhmal etme çıplağı serapa donatmayı. 

5. Kılık kıyafet kolay akçesin hare iderek 
Talimi edeb irfan kolay olmasa gerek 
Yanında gezdirirsin göğsünü de gererek 
Sev~r isen yarana caka çalım satmayı, 

. 6. Meşk olmaz aşk olmayan yerde deinbj erenler 
Muhab'bet bağçes_inde giil goncasın dereııler 

Tazeleri irşadlıi aşka destur verenler 
Talim ~der . ? şiha otur· kaİki

0 

yat~yı 

'7. Ol eşbehi ın'iihmelin diİfiıi · törpülemek 
Şebü Tiiz talim ile az mıdır gayret emek 
Kafi değil fetaya ş~rolo yiriın demek·. 
Bilmek · gerek bıçkıriı zürefiya katınayı 

8. ~hvehirte meygede germabeler bağ bostan 
Dolaşdır ki şanında yazılsın şarkı destan · 

Anın ile sürdüğün safayı sürmez• sultan 
Hem datıa ister isen düşmam · çatlatJW',yı. 

9. Kur halvetde meclisin çak çalaşdır · badeyi 

. Ak sade tuman ile topuklu_ külhen beyi 
Ayağın .mühüleyüb durdukda at hey. heyi 
İhmal etm:e şuha.ne mestine oynatmayı. 

10. Bir kalender kaptansm İstanbulun garibi 
Yokdur ummam aşlan ucu bucağı dibi 
Yelken açdın velikin delik geminin dibi 
Göze aldın ey Fehini ol ummanda 'batmayı. 
Bibi.: Aşık Razi evrakı metrftkesi, Fehim Kap-

tan defteri; Vasıf HİÇ, Not. 
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FEHİM PAŞA - İkinci Sultan Abdülha
mid devrinin kötü kişi · olarak tanınmış sima
larından; türlü yönden uygunsuz adamların 

. tQplandığı kalabalık bir hafiye çetesini idare 
-etmiş ve hafiyelerinin jurnalları ile pek çok 
itilenin felaketine sebeb olmuşdur denilir; İs
t~nbulda ve bütün Türkiyede halkın nefreti

,ne uğramışdı. 

1873 de İstanbulda doğdu, Sultan Abdül
hamidin süt kardeşi Esvabcıba~ı İsmet Beyin 
~ğludur; bu yakınlık dolayısı ile padişahdan 

·çt)k büyük himaye görmüş, çocukluğu saray
da· şehzadelerle arkadaşlık ederek geçmiş, Har
biye Mektebinin Zadegan Sınıfında okuyarak 
1894 de yüzbaşı rütbesi ile diploma almış, 
18~6 da kolağası rütbesi ile hünkar yaveri ol
muş, kısa zamanda rütbe merdivenleri hima
ye 'ile atlayarak henüz yirmi beş yaşında iken 
general olmuşdu. 

Gayet yakışıklı, fakat şımarık ve küstah, 
.emrindeki hafiye çetesinin türlü ıriel'anetleri 

ile bir haydud idi. Kendisi aşırı derecede zen
dost, adamları da ırz ve namus tecavüzlerinde 

. p~rvasız hezele güruhu olup mazlum kahra
manları güzel delikanlılar ve kızlar ve güzel 
genç kadınlar olan pek çok vak'a anlatılmışdır. 
Esrı.af ve tüccardan da paşaları adına pek çok 
harac aldıkları söylenir. 

Fehim Paşa 
(Resim: S. Bozcalı) 

Alman ve İngiliz elçilerinin padişaha ıs
rarlı şikayetleri üzerine nihayet 1908 de meş
rutiyetin ilanından az önce Bursaya sürülmüş 
olan Fehim Paşa Sultan Abdülhamidin taht
dan indirilmesi üzerine halkın nefret gösteri
sinden korkarak Bursadan kaçmış fakat Yeni
şehirde yolu çevrilerek halk tarafından o ka
sabada linç edilmişdir (B.: Fehimpaşa, Mar
garethe). 

FEHİMPAŞA (Margarethe) - Asıl adı 
Margarethe Morgan; İkinci Abdülhamid dev
rinin hafiye teşkilatı idarecilerinden Esvabc1-
başızade Fehim Paşanın büyük şöhret yapmış 
metresi bir İngiliz kızı; İstanbula 1900 sene
sinde gelerek Beyoğlunda Konkordiya Tiyat
rosunda hünerler göstermeye başlamış bir 
cambaz ailesinin o tarihde 18 yaşında bulunan 
büyük kızı idi; dört kişilik aile baba Charles 
Morgan:, iki kızı Margarethe ve Mary Morgan 
ve bir oğlu Charles Morgan Junior'dan mü
rekkebdi (B.: Morğan Cambaz Ailesi). Mar
gareti metres olarak kapattıği zaman Fehim 
Paşa da genç, henüz 23 yaşında idi. 

İstanbul Ansiklopedisi yazı ailesinin müm
taz siması merhum Sermed Muhtar Aluı; 1900 
de henüz onüç yaşında ve lala himayesi altın
da dolaşır bir paşazade idi (B.: Alus, Sermed 
Muhtar, cild 2, sayfa 7-55); hafızasındaki müp
hem hayallerle konak dedikodularını yuğura
rak Fehim Paşanın Margarethe üzerine şunla
rı yazıyor: 

«Yosma Tunus gediğine kondu. Fehim Pa
şa Margarete Şişlinin nihayetinde, hala duran 
ve şimdi · Marmara Kliniği olan koca bir ev 
tutmuştu. İçi:nde saraylardakinciert farksız dö
şeme dayama; Hıristiyan aşçı, hizmetçi, uşak 
hepsi tamam. Mutfak, kiler, büfeler kuş sü
tünden maadası ile tıklım tıklım . Au, Lion, 
Dron, Bon Ma:rche, Bazar AJlemand İnağazala
rından hesap açmaya, istediğini almaya me
zun. Meşhur }{adın şapkacılarından, Iphigenie, 
Spiegel ve Para gibi kalantor harcı terzihane
lerin devamlısı. Numarasız, lastik tekerlekli 
lüks kira faytonu emrine amade. 

<<Akşamları takıp takıştırıp, baştan aşağ~
ya elmas.larla pıtrak, arabya kurulur; Beyoğ
lunda, Tepebaşında, Kağıthanede gezintilere 
çıkardı. Ekseriya da . Fehim Paşa peşi sıra. O 
da, bir çift yağız kadanalar koşulu al maroken 

. minderli şahanenin şahanesi bato_ · faytonuna 
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yan gelir, başında nar çiçegı renginde fes, 
göğsünde sırma kordon, ·altın imtiyaz madal
yası, önde giden arabanın arkasını bırakmaz
dı. Sular kararınca, yahud ortalıkta çekinecek 
kimseler yoksa dildadesini sağına alır, kelle 
götürür gibi tozu dumana katar, görenler ağ
zı açık bakarlardı.. 

«Afeti devranın Viyanada parlak karton
lara basılmış, üzerinde <<Margarethe Fehim Pa
şa>> kelimeleri yazılı, türlü türlü pozlarda çe-

-kilmiş . kartpostalları da türedi. Bunları Şark 
Pazarı dönemecindeki iri kıyım Rum (Rum 
değil, gayet iyi Rµmca konuşur Viyanalı Mu
sevi) kırtasiyeci Leoffler Frühterrrıann gizli 
gizli satar; yalnız erkekler ve delikanlılar de
ğil, küçük hanımlar da kapışır, koleksiyon ya
parlardı. 

«Margaret zemane kadını modasının ade
ta hakimi idi. Alın bombesi, ense şinyonu, şa- · 
kak bukleleri gibi saç tuvaletleri içirı ondan 

Margarethe Fehim Paşa 

(Kartpostalından S. Bozcalı eli ile) 

örnek alınır; giydiği robların,. kürklü bolero
ların, tafta kaşpusyerlerin kumaşı, rengi,. bi
çimi tıpkı tıp~ısına taklid edilirdi. 

<<Fehim Paşa meşrutiyetin ilanından az 
evvel Bursaya sürüldükten sonra güzelliği, şa
tafatı, şöhreti afakı tutmuş cananı da İstanbul
dan sırra kadem . bastı, adı sanı işitilmez oldu.» 

Sermed Muhtar Alus:. <<Ne kadarı doğru, 
ne mikdarı yakıştırmadır bilemem» dedik
ten sonra dilber Margarethe'in babası ve kar
deşleri hakkında şu malumatı·' veriyor: . 

<,Fehim Paşa Margarethe'i metres olarak 
kapatmaya karar verdiğinde kızm baba;ına 
bir torba altın sunacağını, boynu~a da üçüıi

-cü rütbeden Osmanlı .· nişanını astıracağıiiı, 
belki de matmazeli nikahlıyacağıİıı söyler ~oy-
lemez adam end llend: · · · 

- Hayır, olamaz, katiyen müsaade et
mem, bu fikirden vazgeçm~zse~iz sefarete _mü
racaat eder _şikayette bulunurum! .. demiş;·· da

yağın mükemmelini yemiş, ertesi gün 
küçük kızı, oğlu ve köpeğiyle beraber 

. Avrupayı boylamış.» . . .. 
· Sermed l\ıluhtar yazdığına güvene

memekte· haklıdır, ne dayak faslı -var~ 
dır, ne de A vrupaya kaçan. -

O .. zamanlar İstanbulun en lüks 
kira fayton_larını işleten Çeşme Mey
danlı Arifoğullarının hizmetinde 13 
yaşında _bir-,ttspi~',_ '·: ~:ı,ı=şı gözü yerinde 
tığ gibi bıçkin ar~~a.,9i yamağı, Mar
garethe'i .11~ta~ı _ara]?a;c~ Halil Ağa ·ne· 

- beraber gezdirmiş, :yö'~manm nazik el
leriyle saçları, yana~la.rı okşanmış, Pa 
şanın k9nağa gelmediği geceler de ko
nakta yatırılmış ,Japon Rıza, Konkor-
·(:liya sahnesinden, çekildikten sonra 
:Morgan familyasJ. ~a.kkmda bize en 
doğru mal uıİ-iat(\repriıtşjJr, . Son günle-

-_. ririi Çrt>ztepede geçir.rtııj;')/11ıikkaşlıkla 
. -·rıieşgul olmuş ve :,ıtıubitie: ~tk~lpocu 
Rıza» diye tanınmış, tahm:iuen· _ 56 - 58 

, : yaşlarınd~ vefçıt -~tri1iş ölah btl e·ski 'is
pir şöyie<anl.atıyor: · · · · · ·" · · 

, «Hafiyeliği, türlii;=köiiilüJcl~ri'. bir 
yana, Fehim. Paşa, .M~fğaiefiiı ailesine 
büyük iyilikler yapn:üştif ,iiikar edil
mez, Kız kari:İeşi -1\ıfary'yi zengin bir 
İtalyan fabrikatörü ile evlendirdi, ba
baları o kızla beraber yaşadı. Mister 
Morgan cambaz ·manbaz ama çok na-
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zik, kibar bir İngilizdi, kendini . içkiye verdi, 
bütün gün Tokatlıyanın dip köşesinde oturur, 
içkisini içer, ecnebi gazeteleri okurdu. Meşru
tiyetten az evvel fabrikasını satan damadı ve 
küçük kızı ile beraber galiba İtalyaya gitti. 
Cambaz oğlana gelince, haytaliğa vurdu, tu
lumbacılarla düşdü kalkdı, hatta müslüman 
olarak İngiliz Hidayet adı ile hayli şöhret sa
hibi bir şıkırdım oldu (B.: Hidayet, İngiliz). 

<<Margarethe'e gelince, Fehim Paşa sürgü
ne gider gitmez, konaktaki bütün eşyasını sat
tı, zaten çok parası vardı, zannederim kıymet
li ve külliyetli mücevheri de olacaktır, Viyana
ya gitti. Sirkeci Garına ustam arabacı Halil 
Ağa ile biz götürdük, tatlı sesi hala kulağım
dadır, ··vagona binerken Fransızca: 

- Japon!. Seni hiç unutmıyacağım!. di
yerek yanaklarımdan öptü. Fransızca bilmem, 
güzel kadının sözlerini orada bulunan bir bey 
tercüme etti. Tren hareket edip giderken sal
ladığı mendil de hala gözümün önündedir ... >> 

FEHMİ (Galatalı Yemenici) - Geçen 
asır başlarında, Yeniçeri Ocağının kaldırıldığı 
1826 dan önce Galatanın en namlı yemeni ve 
filar dikici ustalarından; bilhassa yeniçeri ci
velekleri için ayaklarına Galatalı Fehmi Usta
rıın bir çift yemenisini giymek büyük istekdi, 
aşağıdaki kıt'a Çardak Çorbacısı Galatalı Hü
seyin Ağanındır: 

Çakşırı muglim Deli Abdi'den 
Yemenisi Galatalı Fehmiden 
Helali gömleği Koca -Ammiden 
Şahin başda Cezayirin fesidir. 

FEHMİ (Kör) - Önce Üçüncü Belediye 
Daire.si Sandığında, sonra Davudpaşa Mahke
mesi sandığında elli yıldan fazla uşaklık ve re
islik yapmış bir tulumbacı; Birinci Cihan Har
bi seferberliğinde 80 yaşlarında bir ihtiyardı, 
1834 - 1835 arasında doğmuş olacakdır; gencli
ğinde son derece çevikliği ve hemen kavgaya 
atılan hırçınlığı ile meşhurmuş, ve hasmının 
üzerine havaya sıçrayıp atıldığı . için «Horoz•> 
lakabı ile de anılırmış. Orta boylu, son zaman
larında sesi kısıkca bir adamdı. Eşek besleme 
meraklısı idi ve iki adımlık_ yer de olsa eşek 
ile gidip gelirdi. 

Bibl: S.M. Alus, Not; V. Hiç, Not. 

FEHMİ BEY (Çelik bacak) - 1911 de on
sekiz yaşlarında bulunan Adanalı sportmen bi~ 
delikanlı; Türkiyede yaya yürüme rekoru kır
mışdır; 1911 martında memleketinden yaya 
olarak yola çıkmış ve altı ayda İstanbula gel
mişdir, birkaç gün kaldıkdan sonra 1911 eylü
lünde tekrar yola çıkmış ve Karadeniz kıyısını 
takib ederek Trabzona kadar gitmiş ve 9 ay 
sonra 1912 haziranında İstanbula dönmüş, ken-: 
disine «Çelikbacak» lakabını takmış olan ga~. 
zetecilere verdiği beyanatta şunları söylemiş

dir: «Birkaç gün dinlenip Trakyaya gidec;e
ğim, Bulgaristan üzerinden Avrupaya ge~rek 
İspanyaya gideceğim, oradan Şimali Afrikada 
Fas, Cezayir, Tunus, Trablusgarb, Mısır, Filis~ 
tin ve Suriye üzerinden memleketime dönece
ğim, bu yürüyüşüm tahminime göre üç yıl sü
recekdir>>. 1912 yılı ekiminde, Çelikbacak Feh
mi Beyin bu beyanından . 4 ay sonra Balkan 
Harbi başlamışdır; Adanalı sportmen delikan
lı tasavvurunu tahakkuk ettirmiş midir bilmi
yoruz; hayatı hakkında başka kayde rastlan
madı. 

FEHMİ BEY (Hasan) - Geçen asır son
ları ile asrımız başında yaşamış· bir şai,r, mu
harrir ve mütercim; kereste ticareti ile meş
gul Oflu Zaimzade Midhat Efendi adında bir 
zatin oğlu olup 1878 de babasının iş kabı otur
duğu Varnada doğdu; oradaki Türk mekteble~ 
rinde okudu, 1890 da henüz 12 yaşında iken İs
tanbula gelerek imtihanla Mühendishaneye 
girdi, bu askeri okulun idadi kısmını • bitirip 
Harbiyenin İstihkam bölümüne geçcljğinde 
asabi ve ruhi bir buhran geçirdi, askeri tıb 

meclisi kararı ile 1894 de Harbiyeden çık.arıl
dı, Defteri Hakaani (Tapu) de katib oldu. 1896 
da Sultan Abdülhamide karşı meşruiiyetci giz
li cemiyete mensub olmakla suçlandı ve tevkif 
edildi, Taşkışla Divanı Harbi kararı ile 18 ya
şında iken Trablusgarba sürüldü, orada bir se
ne kadar hapis yattıkdan sonra sadece· sürgün 
olarak kaldı, geçinmesi için de o vilayetin ter•• 
cüman muavinliği ile resmi vilayet gazete_si 
muharrirliğine tayin edildi. Aşırı heves ve gay
reti ile otodidakt olan fransızca, italyanca, al
manca, ingilizce, rusca, bulgarca, arabca ve 
farsca öğrenmişdi; Trablusgarbdan Mısıra kaç
dı; Mısır Hidivliği yanında Osmanlı Devleti 
fevkalade komiseri Gazi Ahmed Muhtar Pa
şa tarafından himaye edildi, ünlü vezir padi-
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şahdan aldığı. irade ile :aasan Fehmi Beyi ta
mamen affettirerek tahsilini tamamlaması için 
1898 de Mısırdan Viyanaya gönderdi; üç sene 
orada kalan gene adam (20-23 yaşlarında) Vi
yana Üniversitesi Hukuk ve İktisat Fakülte
lerini bitirdi ve Mısıra hamisinin yanına dö
nerek Ahmed Muhtar Paşanın hususi katibi 
oldu, 1904 de Mısır Fevkalade Komiserliği tah
riratı ecnebiye katibliğine tayin edildi, 1907 
de komiserlik başkatibi oldu, meşrutiyetin ila
nı ve İkinci Sultan Abdülhamidin tahtdan in
dirilmesi üzerine vazifesinden ayrılaralt 1910 
da İstanbula geldi; 1911 de Tebriz Başkonso
losluğuna, aynı yıl içinde Dahiliye Nezareti 
kalemi mahsus müdürlüğüne tayin edildi; bu 
vazifede dört sene kadar kaldı, bir makaamın
da yüksek sesle şarkılar söylemeğe başladığı 

duyulunca tecennün ettiği anlaşıldı, akıl has
tahanesine kaldırıldı ve onbeş gün sonra 17 
ocak 1915 · de orada öldü, Fatih türbesi hazire
sine defnedildi. 

· Mısırda iken ingilizceden «Çar>> almanca
dan <<Devleti Aliyyenin Za'fı ve Kuvveti>>, ital
yaricadan <<Deha Nedir» isimli üç eser terceme 
etmiş ve kttab halinde yayınlamışdı. Manzu
melerini de <<Haclei Ebkar» adı altında topla-. 
mış ve İstanbulda bastırmışdır. 

Taşkın bir zekaya sahibdi, kabına sığama
yan o zeka nihayet 'cinnete dönmüşdü. Evlen
memişdi, ancak 39 yıl süren ömrü boyunca 
muzdarib insan olarak yaşamışdı; manzume
lerinin çoğu ızdırabının, o ruhi huzursuzluğu
nun ifadeleri olmuşdur: 

Gebi semaya bakub eşkimi nisar ederim 
Zelim içinde geçen ömre inkisar ederim 
Gehi tulii'da sahil nişin olup pürsiiz 
;Bu bahri mihnetin alamını şümar ederim 

* 
Nasiı çağırmayayım mevtimi muavenete 

* 
Zevk ile rahat ile geçmedi hiç bir anım 
Ölmedim kurtulayım ben ne garib insanım 

Bibi.: M.K. İnal, Son Asır Türk Şairleri 

FEHMİ BEY (Saruhanlı) Onaltıncı 
asır kalem ve kılıc sahiblerinden; · Kanuni Sul
tan Süleyman zamanında Enderundan yetiş
miş, saraydan çıkdıkdan sonra alaybeyliği yap
mış; Kastamonulu Latifi kendi adına nisbetle 
anılan şuera tezkiresinde bu zat için şunları 

istANBt1t 

yazıyor: «Feraset sahibi, tez anlayışlı, gaayet 
zeki idi, ama bir mertebede aşık ve mahbub
perest idi ki ve kadın taifesinden o mertebed~ 
nefret ederdi ki kadının pişirdiği yemeği ye
mez ve zenparenin dikdiği giyeceği giymezdi>>. 
Hayatı hakkında başka kayde rastlanmadı: 

FEHMİ EFENDİ (Cerrah) - Geçen asır 
sonu ile asrımız başında yaşamış• bir bestekar; 
<<İslimyede (Bulgaristan) doğmuş, 1293 . (1876) 
da (muhacir kaafileleri içinde) İstanbula gel
miş, önce ziraatle meşgul olmuş,· sonra Dahili
ye Nezareti Muhasebe Kaleminde Nafiz Bey
den beş yüz kadar ilahi ve otuzdan fazla durak 
ve Nayi Osman Dedenin Mi'raciyesini meşk 
etmiş; tekkelerde zakirlik etmiş ve Seyyid Ni
zam Dergahına zakirbaşı olmuşdur. İstanbula 
ilk geldiği sıralar Çarşıkapusunda bir rum ter
ziden -cerrahlık ve bazı ilaçların tatbikini öğ

renmişdi, hastalarına parasız bakardı. Neve
ser makaamında iki beste ve bir ağır semai, bir 
nakiş, yürük semai ve muhtelıf usullerde şar
kılar bestelemişdir. İyi kalbli, terbiyeli, her
kesin işine koşar, orta boylu, beyaz sakallı bir 
zat idi. Eserlerini Abdülkaadir Töre notaya al..: 
mışdır. 1935 de kalb ·hastalığından vefat etti, 
Seyyid Nizam Dergahı karşısında Hacı Nafiz 
·Beyin kabri yanına defnedıldi.» (Hoş Sada, Av
ni Aktuç kısmı). 

FEHMİ EFENDİ (Hafız Mehmed) -
<<Valde Rüşdiyesi muallimlerinden Afiyonka
rahisarlı İbrahim Hilmi Efendinin oğludur, 
1860 da İstanbulda doğdu; o mektebde okudu. 
Hattatlık icazetini devrin üstadlarından Şefik 
Beyden aldı. Kur'an kıra.et ve vücuhumi ka
yınpederi ve İkinci Sultan Abdülhamidin baş 
imamı flafız Raşid Efendiden öğrendi. Şeyhül
islamlıkda mushafları tashih hey'eti azalığın
da ve Sultan Abdülhamidin büyük kızı Zeki
ye Sultanın ramazan imamlığında bulundu. 
Büyük Fatih Yangımnda evi, bütün eşyası, bir 
sandık dolusu yazıları, iradı ile geçindiği Ak
saraydaki fırını ve bir dükkanı yandı, ağır sı

kıntıya düşdü. Bayazıdda Kağıdcılar Çarşısın
da bir dükka11- açarak isteyenlere yazı dersf 
vermek sureti ile yeni bir geçim yolu aradı. 
1915 de Beşiktaşda Vişnezadede kaynatasının 

evinde mesane kanserinden öldü, Maçka ka l;ı
ristanına defnedildi. 
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<<Uzun boylu, esmer, kara sakallı, haluk, 
nazik, hoşsohbet bir zat idi. Ramazanlarda Be
şiktaşda Sinanpaşa Camiinde hazin bir seda ve 
eda ile Kur'an .okurdu ki dinleyenler vecd 
içinde kalırdı. Ebülala Beyde büyük bir Hilyei 
Peygamberi levhası vardı; yangın sebebi ile 
yazısı hemen kalmamış gibidir>> (Mahmud Ke
mal İnal, Son Hattatlar). 

FEHMİ EFENDİ (Hasan) - (B.: Hasan 
Fehmi Efendi) 

FEHMİ . EFENDİ (Şeyh) """"."" Geçen asır 
sonları ile asrımız başında yaşamış namlı ha
yalci, karagözcülerden; Ahmed Rasim. «Muhar
rir Bu Ya>> isimli eserinde <<Karagöz ile Orta 
Oyunu>> başlıklı makalede bu zatin Sultanah
med kahvehanelerinde karagöz oynattığını ya
zıyor. Hayatı hakkında başka kayda rastlama
dık. 

FEHMİ EFENDİ (Üsküdarlı Hoca) - Üs
tad hafızlardan, emsalsiz güzel sesi ile Kur'.ı. 
an okurken dinleyenleri ilahi vecd içinde bı
rakan bir zat; 1285 (M. 1871) de Üsküdarda · 
Selimiyede doğdu; Üsküdar Paşakapusu Rüş
diyesi Müdürü Süleymaniye müderrislerinden 
İsri:ıail Hakkı Efendinin oğludur; annesi Mev
hibe Hanım da meşhur Hafız Hacı Sapri E:. 
fendinin kızıdır; Üsküdar Valide Medresesin
de okudu, hıfza büyük babası Sabri Efendiden · 
başladı; kıraet, aşere ve takribi de ondan öğ
rendi; devrin alimlerinde müderris Hoca Os
man Efendinin derslerfne de devam ederek 
icazet aldı. Kendisi de Kur'an okuma ilminde 
pek çok genç yetişdirmişdir. 

Bibl.:-S.N. Ergun, Türk Musikisi Antolojisi; II. 

FEHMİ PAŞA (Hasan) - (B.: Hasan Feh
mi Paşa). 

FELEK - «Arabcadan alınmış; Gökyüzü, 
Sema, Asüman; mecazen tali' (talih), baht, ka
der>> (Şemseddin Sami, Kaamusi Türki). « ... Ta
biatı Külliye, Zaman; bu manalarına göre ah
kamü şuunun, (bütün hadiselerin) faili adde
dilir» (Hüseyin Kazım, Büyük Türk Lugatı). 

Bilhassa mecazi manaları ile halk ağzında, 
çok kullanılır; Felek üzerine man'iler, türküler, 
şarkılar, kantolar, deyimler ve darbı meseller 
vardır; baht anlamı_nda darbı mesel: 

Felek, kimine kavun yedirir, kimine kelek 

Baht ve zaman anlamında darbı mesel: 
Feleğin sillesini yemeyen baş, elini demir, yum

ruğunu taş sanır. 

Beklenmedik hoş fakat kısa bir zaman g_e
çirme anlammda: «Felekden bir gün çalmak>>, 
yahut «Felekden bir gece çalmak>>; tecrübelerle 
kurnazlaşmış adam: <<Feleğin çenberinden geç
miş>>; tecrübelerle kemal sahibi olmuş, olgun
laşmış adam: «Feleğin germü serdini görmüş>>; 
bahtsızlık karşısında ümidsizliğe düşüp· işlerini 

yüz üstü bırakma, hayat mücadelesini kaybet
me anlamında: <<Feleğe küsmek>>, «Feleğe küs
kün~>; içinde bulunulan iyi durumun sürüp gi
deceğine güvenmemek gerekdiğı. _anlamında: 
«Feleğin meşrebi dönekdir>>> 

Pek rengine aldanma, Felek, eski Felekdir 
Zira ·Feleğin meşrebi na.sazı dönektir. 

( Ziya Pa,şa) 

İşi yolunda anlamında: <<Felekle yıldızı ba
rışık>;; aşırı mağrur, .kendini herkesden ::üstün 
gören anlamında: «Feleğe kelek. der>>;•. babtsiz, 
zengin iken, kibar iken, yüksek mevki sahibi 
iken düşmüş kimse ş.nlamında: «li'elek düşkü
nü». Zaman kahbeliği, dönekli,· güçlükleri için 
<<E:anbı.i.r Felek», «Gaddar· Felek>>, <<Za.li~ Fe
lek» tabirleri vardır. 

Hama.miza.de İsmail Dede Efendinin mu
hayyer· Felek şarkısı: 

.-"'--- .... ·--!,,,:,, __ .,., 

Hafiz Fehmi Efendinin bir yazısı: «Allah bes, baki heves» 
(M. K. İnal'ın Son Asır Hattatıarı'ndan) 



F:ELEK (Büı-haıı) 

Sevdiceğim aşıkım ağladır 
Göz yaşını sular gibi çağladır 
Felek bana karaları bağladır 
Aınan Felek yaman Felek yare benim yaremi 
Yar yar yalvarırım eyle benim ~aremi 

İrmez akıl· şu feleğin fendine 

Çekdi beni bir güzelin bendine 

Kul eyledi efendimin kendine 

Aşk yoluna postum'ıızu sermişiz 

Hak yoluna hazır olmuş durmuşuz . 
Bu Feleğin çok sitemin görmüşüz 
···ı ... = ••••••••••••••••••••••••••• 

- 5608 -

İstanbulun eski tuluat tiyatrolarında oku
yucu rakkaaselerin kantoları aras1nda Felek 
üzerine olanlar pek çokdur ki halk tarafından 
rağbet gördüğüne deHldir; aşağıdaki parçalar 
da onlardan bir kaç örnekdir: 

Felek bana neler etti 
Bu gencliğim elden gitti 
Bu iftirak cana yetti 
Ben gibi zavallı olmaz 
Gözlerimin yaşı durmaz 
Nedir halin diye sormaz 

İSTANBtrt 

( Şamram Hanım) 

* 
Yeter artık Felek yeter 
Oldum öksüzden beter 
Bin yare açdııı sineme 
Alı yaıuyorum dayanamam 
Karadır bahtım eyvah kara 
( Kulisden seslenir): 
Yazık oldu eyvah sana 

(Şamram Hanım) 

* 

FELEK (Bürhan) - Asıl adı 

Mehmed Bürhaneddin, Bürhan 
Felek diye anılır; Türk basınının 
seçkin simalarından, fıkra yazarı, 
spora Türk basınında ilk defa yer 
kazandıran bir kalem sahibi, bu 
satırların yazıldığı sırada İstan
bul Gazeteciler Cemiyeti Başka

nı; 1889 da İstanbulda. ·Üsküdarda 
doğdµ, Üsküdar eşrafından ve 
Devlet Şurası (Danıştay) azasın

dan Ziyaeddin Beyin oğludur; 

Ravzai Terakki Mektebinde, Üs
küdar İdadisinde okudu; İstanbul 
Darülfünununun -Hukuk Fakülte
sini bitirdi: Evkaf Nezareti inşaat 
başkatibliğinde, Ticaret Nezareti 
hukuk müşavirliği muavinliğinde, 
İstanbul . İaşe Müdürlüğünde bu

. lundu ve sultani mekteblerinde 
(liselerde) fransızca muallimliği 

yapdı. Basın hayatına Donanma 
Mecmuasında muhabirlikle başla

dı, günlük gazeteciliğe de Tasviri 
Efkar Gazetesinin foto muhabir
Hği ile girdı, · sonra fıkra. yazarlı
ğına başladı ve zamanla ün kazan
dı; fıkralarında kullandığı ~<Felek>> 

Bir hırsız, girdiği evde alem yaparken yakalandı ---GAZETELER - takma adını sonra soyadı olarak 
- Felekten bir gece çalalım dedinı ahi. .aldı. Elli yılı aşan zaman içinde 
(Karikatür: Cafer Zorlu, Akbaba, 1967) · Vakit, Vatan, ·Millet, Yeni Ses, 
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Milliyet, Tan ve Cumhuriyet gazetelerinde ça
lışdı. Bu satirların yazıldığı sırada kırk yıl 

emek verdiği Cumhuriyet Gazetesinden ayrıl

mış, günlük fıkra yazarı olarak Milliyet Gaze
tesine geçmiş bulunuyordu. 

1924 de bir kaç arkadaşı ile birlikde Tür
kiyede milli spor teşkilatını kuranlardandır, 

güreş ve futbol federasyonları reisliklerinde 
bulunmuş; 1924 ve 1928 olimpiyadlarına iştirak 
eden Türk sporcuları kaafilesine reislik yap
mışdır; 1930 da da Balkan Oyunlarını kuran 
Balkan Devletleri murahhasları arasında Tür
kiyeyi temsil etmişdir. Gazeteci olarak da he
yetler arasında pek çok yer dolaşmış, 1944 de 
Hindistana davet edilen Türk gazetecileri ara
sında bulunmµş, bu seyahatının hatıralarını 

<<Hind Masalları» isimli bir kitab~.a toplamış

dır; muhtelif gazetelere yazdığı fıkralarından 

bazılarını da <<Penbe Felek» ve «Mavi Felek» 
isimli iki kitabda toplamışdır. Fotoğrafcılığa 

dair de bir kitabı vardır. 
Uzunca boylu, melih simalı, görgülü adam

dır; «şeytan tüyü taşır» denilen bir cazibesi 
vardır, konuşmaları rahat dinlenir; mayası ba
badan kalma, fakat' gaayetle tutumlu, meteli
ğin kıymetini bilmekle meşhur, elinin hissesi 
büyük olmuş, zengin gazetecilerdendir. 

. Büı1ıaneddin OLKER 

FELEK SOKAĞI - Galatada Bereketza
de Mahallesi yollarından; Bereketzade Med;e
sesi Sokağı ile bir merdivenli yol olan Hacıali 
Sokağı arasındadır (1934 Belediye Şehir Reh
beri, pafta 15/132). Kavisli, bozuk kabataş dö
şeli, bir araba geçecek genişlikde bir sokakdır. 
Üzerinde bir mılsevi sinagogo, dörder katlı üç 
kagir ev,) plastik eşya imalathanesi ve 1 san
dıkcı vardır (ağustos 1968). 

Hakkı GÖKTÜRK 

i 
FELEK TABANCASI - Kadın başının 

eski süslerinden Hotoz'un bir biçiminin adı; 

Kaptanıderya Hacı Vesim Paşa torunu Neş'e
can Hanım efendi şöylece tarif etmişdir: <<Ho
tozun ön tarafında çarkı felek şeklinde . bir fi
yonga vardı; bu fiyonga eski tabancaların mer
mileri taşıyan döner topuna benzetilmiş, çar
kı fele-k şekli adından da Felek ismi alınıp ho
toza Felek Tabancası adi" verilmiş olacakdır. 

Tazeler, tazelerin fingirdekleri, yaşlansa da 
gönlü t~ze kalan yosmalar tara,fınçlan bağlanır 

hotoz idi. Aynı tarzda bağlanan kundak yeme
nilere de l<'elek Tabancası denilirdi (B.: Kun
dak Yemeni)». 

Bibl.: R.E. Koçu, Türk Giyim, Kuşam ve Süs

lenme Sözlüğü. 

FELEMENI{, FELEMENKLİ Yakın 
geçmişe kadar memleketimizde Hollandaya ve 
Hollandalıya <<Felemenk, Felemenkli» denil
mişdir; bu isim almanca «Flamand» adından 

bozmadır. Geçen asrın ikinci yarısında yaşamış 
kalender halk şairi Üsküdarlı Aşık Razinin İs
tanbulda oturan ve gemi acentalığı yapan Hol
landalı bir kaptanın Yuvan· (Yohan) adındaki 
oğlu şanında yazdığı bir manzu:qıeden, Ab~ü
laziz ve İkinci Abdülhamid zamanlarında Is
tanbul Limanına gelen Hollandalı gemicilerin 
Avrupa memleketlerine esrar kaçırdıkları, ya
kışıklı ve cinsi sapık bir gene olan Yuvan'in 
da, İstanbulda kaçakcı gemic~lere mal bulan 
bir şebekeyi idare ettiği anlaşılıyor: 

Adı dillere düşdü Galatada civanın 

Acanta kaptanzade Felemenkli Yuvanın 
Toplayıp· fedaisi üç beş zeberdest iti 
Meyhanesinde çakar her akşam Kel Savanın 

Biri Gürcü Hidayet yanık kokar abası. 

Biri Hırvat Milko'dur babasının kavası 

Biri Salapuryacı meşhur Kanlı Laz Ali 
Yağlı kara bel~dır şeytan ile da.vasi 

Sarıcaarıların yuvasıdır meclisi 
o haşerat güruhu gözü kanlı delisi 
Yer içer diş kirası bir gümüş mecidiye 

Pabu'çsuz kaçırtırlar Golyabani İblisi 

Kız l{ıraldaıı elinde varmış derler fermam 
Doğru çıkacak elbet gemilerin duinanı 
Sarıkızdan Pasııa\'a sır içjnde esrarı 

Mal 'bekliyor ingiliz talyam alamam 

Zahirde bir taze rfi civandır Felemenkli 
Güzellikde afeti zamandır Felemenkli 
Baldmçıplakların hemdeıni · kaptanzade 
Şalü · hfiban kaçakcı yamandır Felemenkli 

«Kız Kıral» tabi~inden kasıd 1890 da on 
yaşında iken Hollanda tahtına oturan Kraliçe 
Wilhenmine'dir. 

Bibl.: Razi, Evrakı Metruke, defter; Vasıf Hiç, 

Not; 
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FELEMENK, FELEMENK TAŞI - Hol
landa elmastaşları tarafından işlenmiş adi el
maslara verilmiş isimdir, ekseriya <<taş>> eki 
kullanılmadan <<Felemenk>> denilmekle yetini
lir, İstanbul kuyumcuları arasında hala kulla
nılır bir kelimedir. 

Sokakda yaJın ayak takunyayla dola,şan 

Kenarın yosmasına bi~ elmas yüzük aldım 
Entarisi basmadan haspam dudak bükerek 
Bu felemenk deyince hayretden dona kaldım 

( Vasıf Hiç, Bülbüldereli Pakize) 

FELEMENK YAKO - Onyedinci Yüzyıl 
sonunda İstanbulda Hollanda mu.sevisi bir ta
bib; . dükkanı (muayenehane ve ecza.hanesi) 
Galatada idi. Hekimbaşılıkca imtihan edildik
den sonra ellerine icrayi tababet ruhsatname
si verilen tabib ve cerrahJn adı kayıtlı hicri 
1111 (M. 1699) tarihli defterde adı vardır. Ha
yatı hakkında başka kayde rastlanmadı. 

Bibl.: Ahmed Refik, XII. Hicri Asırda İstanbul 

Hayatı. 

FENA, F'ENA OLMUŞ - «Kötü, bed>> 
(Şemseddin Sami, Kaamusi Türki). Halk ağ
zında iffetini kaybetmiş, vücudu fuhuş metaı 
olmuş kadın veya delikanlı; fuhuş yoluna düş
müş, atılmış anlamında kullanılır. Aşağıdaki 
satırları Ahmed Rasimin <<Fuhşi Atik» isimli 
ölmez eserinden &lıyoruz; üstad- bir arkadaşı
nın ağzından anlatıyor: 

« .. onbeş onaltı yaşlarında idim. Pederim 
bir şey almak için beni eve gönderdi. Öğle üs
tü idi. Valdemi ağlar buldum; gözleri kızar

mış, şakaklarına limon ile kahve bağlamış, tey
zem yanınq.a bileJderini ovuyor. 

- Nen var anneciğim? .. 
<<Mahzuna.ne cevab verdi: 
- Bir şeyim yok evladım .. 
«Sütninem öteki odada hıçkırıklar içinde 

anlattı: 

- Bizim Sarıgüzeldeki ahbabımız Remzi-
ye Hanım yok mu? 

- Var .. Ölmüş mü? 
~ Ölmemiş ama yüreğine inmiş .. 
- Neden? 
- Kızı fena olmuş! 
<<Beni de bir teessür aldı. Dükkana dön

düm. Pederim gaayeile sofu idi. Teessürümü 
görünce sordu: 

- Ne oldun .. yoruldun mu? _ 
<<Macerayı babama anlattım, elini saka

lına göturdü: 
- O evin kızı fena olsun! .. İnanılacak şey 

değil.. Bunda ya bir iftira yahud bir yanlışlık 
var .. 

<<Zavallı babacığım ağlamadı ama üç dört 
defa hızlı hızlı öksürdü: 

- Hasbünallah.. sen bilirsin ya_ Rabbi.. 
diyordu .. 

<<Siz kırk - kırkbeş sene evvel böyle bir 
maceranın ahbab gönüllerinde husı'.Ue getirdi
ği teessüre bakın. Fahişe olmuş, orospu olmuş 
gibi bir isnadı müstehcen yok, yalnız bir fe
n§. olmuş sözü var! ... ». 

Şeytandır şaşırtan hep güzelleri 
Şahin başda eser kavak yelleri 
Ağabeylik kardeşlik hep lafü güzaf 
Peymane tutmaya görsün elleri 

Varır meyhaneye o rfiyi sade 
Şehir eşkiyası sayde amade 
Bilıiıezki fenaya çıkarır adın 

Nikaabı hicabı attıran bade 
(Rizf.) 

«Kötü» •sıfatı da aynı anlamda kullanılır. 

FENAi ALİ EFENDİ (Kütahyalı Şeyh) -
(B.: Fenai Tekkesi ve Mescidi). 

FENAİ TEKKESİ VE MESCİDİ - Üskü
darda Çavuşbaşında, Nuhkuyusuna giden cad
de üzerindedir. Hadikatül Cevami şu maluma
tı veriyor: <<Banisi Kütahyalı Şeyh Seyyid Ali 
Efendidir, Üsküdarda adaşı olan Şeyh Selami 
Ali Efendiden nisbet aldıkdan sonra Magnisa
ya giderek o beldede ikaamet kastlı ile bir ca
r.1i ve bir tekke yaptırmışdır ve bh' de kuyu 
kazdırmışdır ki hala Şeyh Kuyusu· derler; bir 
zaman sonra şeyhi Selami Ali Efendi 1104 (M. 
1692 -1693) de vefat edince bu Kütahyalı Ali 
Efendi Üsküdara gelip Selami Tekkesine şeyh 

· oldu, bir müddet sonra bu tekkeyi de tarika
tından bir başkasına bırakarak Üsküdarda Ça"
vuşbaşı Mektebi karşısında bu camii şerifi bi
na ve birkaç odalar da inşa ederek yeni bir 
Celveti dergahı olmuşdur, tarihi binası 1126 
(M. 1714) senesidir, ve bu yeni tekkede otuz 
iki sene kadar şeyhlik ederek vefatında - tek
ke:aindeki türbesine defnedilmişdir, vefatı ta-
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rihi 1158 (M. 1745) dir. Şiirlerinde , ilahilerin
de Fenayi · mahlasını kullandığı için tekkesine 
bu isim verilmişdi. 1123 (M. 1711) de Baltacı 
Mehıned Paşa yanında Prut Seferin:de bulun
muş, Ruslardan aldığı iki bayrakdan biri tür
besinde , baş ucuna konmuş, biri de sandukası
nın üstüne serilmişdir. 1180 (M. 1766 - 1767) 
de bir fırtınada mescidin minaresi zedelenmiş, 

devrin padişahı Üçüncü Sultan Mustafa tara
iından cami, tekke ve derviş odaları yeniden 
ihyi edilmişdir. Tekkenin karşısındaki mekte
bi Türk Ahmed Paşa 1116 (M. 1704 - 1705) da 
çavuşbaşı iken yaptırmışdır ki bu Türk Ahmed 
Paşa Varadin gazasında Şehid Ali Paşa ile bir
likde şehid olmuşdur; bu mescidin mahallesi. 
yokdur» . 

Tahsin Öz «İstanbul Camileri» isimli ese
rinde bt;ı mescidin son defa olarak 1293 (M. 
1876) de Zeynep Hanım tarafından yeniden 
yaptırıldığını kaydediyor ve <<Yaldızlı Tekke 
Mescidi >> adı ile de anıldığını söylüyor, <<Du
varları kagir, çatısı ahşab, minaresi tuğladan
dir>> diyor (1962) . Üsküdarlı Vasıf Hoca ise 
bize 1948 de verdiği bir notda «Çatısı çökmüş, 

dört duvarı kalmışdır>> diyor. 

FENARi İSA MESCİDİ - Hadikatül Ce
vami şu malumatı veriyor: <<Halıcılar Köşkü 

kurbindedir, kiliseden çevrilmedir; yakıfı 

(mescide çevirip vakfını yapan) F'eniırizade

lerden Şeyhülislam Şemseddin Mehmed Efen
dinin torunu Alaeddin Ali Efendidir, 902 de 
(M. 149.6 - 1497) Bursa kadısı iken orada vefat 
etmişdir, Bursada medfundur. Minberini sadı

razam Bayram Paşa koymuşdur; bu mescidin 
imamı bulunan Şeyh İsa El-Mahvi civarında 
odalar ile bir ev yaptırarak vakfetmiş ve bir 
Halvetiye Zaviyesi olarak evladına meşruta 
kılmışdır. Mescidin mahallesi vardır>>. 

Tahsin Öz «İstanbul Camileri>> isimli ese
rinde şunları yazıyor: «Halıcılar Köşkü sem~ 
tinde Vatan Caddesi -üzerindedir. Bir Bizans 
eseri olup Lips Manastırıdır. İkinci Bayazıd 
zamanında kadıasker Alaeddin Fena.ri tarafın
dan•. camie tahvil edilmişdir. Mabed zamanla 
ilaveler. görmüş, beş bölüni halindedir. Vaktiy
le fevkaani bir kısmı da mevcud imiş. Bu ma
bede . devrinin meşahiri de~nedilmişdir; 1635 
de ve 1918 de yanmış olan bu mabedde 1929 
senesinde İstanbul Arkeoloji Müzesince araş
tırmalar yapılmış, bulunan eserler müz_eye 

l<'enai Tekkesi 
(Resim: Nezih) 
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nakledilmişdir. Bina hüviyetini kısmen muha
faza etmekde olan bir harabe halindedir <<Ki
lise Camii ısimli bir ma bedden de Fenari İsa 
adına bir atıf yapılmışdır. 

Aşağıdaki satırları, bu ansiklopedinin ya
zı_ ailesinden gene arkeoloğ Erdem Yücelin bi
na hakkında bir tedkik yazısından alıyoruz 

(çok _kısaltılmışdır): 

<<Bu cami, yukarda Tahsin Öz'ün de kay
dettiği gibi Lips Manastırının kilisesidir, Kos
tantinus Lips tarafından (ölümü 917) X. Yüz
yıl başlarında yaptırılmışdır ve bir kitabe 
kaydına göre Meryem Ana adına vaftiz edil
mişdir; XI. Yüzyıl sonlarında temellerinden 
tutulup yeniden inşa edilircesine tamir edil
mişdfr. 1261 de şehrin la.tinler elinden kurtulup 
t~kra:r Bizansın başkenti olması üzerine ta
mir edilen pek çok cirtodoks kilisesi arasında 
bu.' da ele alınmış ve manastırla birlikde ona
rılmışdır; ki o zamanlar asayiş bozukluğu yü
zünden surlar dışındaki manastırların şehir 

içine· nakledildiği bir devirdir. Lips Manastırı
nı ihya eden İmparator Sekizinci Mihail'in 

· (1261 - 1282) zevcesi Teodora olmuşdur. Eski 
kilisenin yanına bir ikincisini yaptırmış ve 
onu mensub olduğu Paleologos Hanedanın 

merkad-kilisesi yapmışdır ve bu yeni de Ayios 
İnoanis adi.na vaftiz edilmişdir. 1261 den İs
tanbü.lun Türkler tarafından fethine kadar Bi
zans tahtında kalan Paleologoslardan burada 
medfun" oldukları bilinen kişilerin isimleri şun
lardır: Baniyesi Teodoranın oğlu ve kızı, Üçün- · 
_cü Andronikosun ilk zevcesi İrini, İkinci And-

·--
ır 

--- ----~-: ---

_ __ --=::;:,..: ~ --· 
... = ~ -.:,,;," 

ronikos, İmparator İoannis'in zevcesi Rus An
na. 

<<XV. Yüzyılda camie tahvil edilmiş, XVII. 
Yüzyılda geçirdiği yangından sonra sadırazam 
Bayram Paşa tarafından tamir ettirilmiş, 1918 
yangınından sonra da yarım asır hara b ve met
ruk kalmışdır. 1959 yılında Vakıflar Genel 
Müdürlüğünce tamirine başlanmış ve 1969 da 
cami olarak ibadete açılmış, minaresinüı ya
pılması da iş programına alınmışdır>>. 

FENARİ MESCİDİ - Rumelihisarında 
Boğazkesen Kalesinin içinde idi; Evliya Çele
bi bu kaleden bahsederken: «Kale içinde ka
yalara muttasıl kırlangıç yuvası gibi yüksek
sen kadar neferat haneleri, ve· bir minareli Fa
tih Sultan 1\/Iehmed Camii, iki mescidi var ... » 
diyor ve mescidlerin banilerinin adım kaydet
miyor. Hadikatül Cevami ise, bu azametli ka
-leyi kayd iderken, eserin baskısında hataya 
düşülerek kale içindeki Fatih Sultan Mehmed 
Camiine müstakil başlık konmamış ve: << ... ka• 
le içinde kale neferlerinin haneleri,- vardır, ka
le ortasındaki cami Fatih Sultan Mehmedin
dir .. >> denilmişdir; az sonra da Evliya Çelebi'~ 
nin bahsettiği iki mescidden biri <<Fenari Mes
cidi» adi ile müstakil serlevha altında yazılmı~
dır (B.: Boğazkesen Kalesi, cild 6, sayfa 2910; 
Fatih S_ultan Mehmed Camii, cild 10, sayfa 5612). 
Hatlık~ bu mescid için şunları_ yazıyor: «Bani
si Molla Fenaridir ki hal tercemesi ';l'ophane
deki Çukurcuma denilmekle meşhur camiinde 
beyan olundu .. » diyor (B.: Çukurcuma Camii; 
cild 8, sayfa 4164). 

Fenari İsa Mescidi 
(Resim: Reşad Sevinçsoy) 
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Hadikatül Cevamiin baskısındaki zühul 
Tahsin Öz'Ü yanıltmış, <<İstanbul Camileri>> 
isimli eserinde Rumelihisarı içindeki Fatih 
Sultan Mehmed Camiini <<Fenari Mescidi» adı 
altında kaydettirmiş ve <<Fenari» adı altında 

Fatih Sultan l\ılehmed Camiinin bu günkü du
rumunu anlatmışdır. 

Fenari Mescidinin yapısı hakkında bilgi 
yokdur, belki, minaresiz küçük bir ahşab veya 
taş odacıkdan ibaretti. 

FENAYI BABA - Aşağıdaki hal terce
mesini Üsküdarlı halk şairi Aşık Razinin ev
rakı metrfıkesi arasında bir defterden alıyo
ruz: «1310 etrafında (M. 1880 - 1885) yaşı alt
mışın üstünde bir meczub idi; yaz ve kış başı 
açık, yalın ayak, üstünde iç çamaşırı ve esvab 
adına belinden bir kuşakla bağlanmış bir en
tari, ve onun üstüne de bir bektaşi abası ata
rak dolaşırdı. Son Külhan Beylerinden imiş 

(B.: Külhan Beyi), 1262 de (M. 1846) Seras
ker Riza Paşanın emri ile İstanbulda külhan 
beyliği teşkilatı kaldırıldığında 18-19 yaşların
da ve Ayasofya Hamamı külhanından çıkarı

lan haneberduş oğlanlardanmış, · askere alın

mış ve Şumnu'da bulunan bir kıt'aya gönde
rilmiş, orduda merdane gayret ve hizmetiyle 
çavuşluğa kadar yükselmiş ve Kırım Harbin- . 
de başından kurşunla ağır yarafa.nmış, o yara
nın tesiri ile kendisine cezbe gelmiş, ve tarif 
ettiğimiz kılıkda' sokaklara düşmüş, bir imti
yaz olarak 11 yaşından 19 yaşına kadar için
de çocukluk ve ilk geneliğinin geçdiği .Ayasof
ya Hamamı külhanında barınırdı, Ayasofya 
Çarşısı esnafı tarafından da beslenirdi. Bir 
güzel gene görünçe, koynunda taşıdığı kağıd 

parçalarından birine bir ş~yler yazar ve o gen
ce: 

- AL. fenafillah muskasıdır!.. derdi. 

Bir gün Fenayi Babaya Yemiş iskelesin
de rastladım, çıplak ayaklı ve mühmel kılıklı 

fakat eşbehlerin dilberi bir kayıkcıya da böy
le bir kağıd verdi. Meczubun ne dediğini an
lamayan oğlana bir mecidiye verip kağıdı sa
tın aldım, içinde şu kıt'alar yazılıydı: 

Hey kayıkcnn heman yelken açalım 

Fener · değil İstanbuldan kaçalım 
Ey 'bıçkınım şalvarı bol paçalım 
Fener değil İstanbuldan kaçalım 

Ülfet etme ayakdaşm yabanla 

Aç kayığın iskeleden tabanla 

Halvet olub bu kalender babanla 

Fener değil İştanbuldan kaçalım 

Derya üzre ta be saba:tı, gezelim 

Feneri de söndür hele güzelim 
Yıldız falı açıp mana sezelim 

Fener değil İstaııbuldan kaçalım 

Yalın ayak eşbeh servi bülendim 
Adm sordum Fehim dedin levendim 

Bfisi paye iznin gerek efendim 

Fener değil İstanbuldan kaçalım 

İki cana yeter yahu bir a!ba 
Kayık benim Fehim senin meı-haba 
İskeleye depme vurdum: gör baba 
Pusulamız kitabı aşk açalım 

Yelken kürek İstanbuldan ka'çalım 

<<Fenayı Babayı ilk defa gördüğünü söy-
leyen gene kayıkcı ile şöyle konuşduk: 

:__ Adın nedir? 
- Fehim! 
- Hangi iskelenin kayıkcısısın? 
- Fener ·iskelesinin! 
«Tüylerimi ürperten bir dehşet ve hayret 

içinde k~ldım ... ». 

Mecz:ub eski külhan beyine atfedilmiş 

manzumenin Aşık Razi kalemi ile hayli tas
hih gördüğünü sanırım. 

Vasıf HİÇ 

FENAYi MESCİDİ Hadikatül Cevami 
şu malumatı veriyor: <<Molla Güra.ni Camii 
kurbindedir, banisi Akbaba Mehmed Efendi
dir, kabrinin nerde olduğu bilinmiyor, mesci
din karşısında Şeyh Mehmed Fenayii Halveti 
medfun olduğundan bu isim ile anılmışdır. 

Şeyh Mehmed Fenayi Ümmi Sinanzade Ha
san Efendinin halifesidir, onun yerine şeyh ol
mu} ve vefatında bu camiin civarında defne
dilmişdir. Minberini Sadırazam Seyyid Hasan 
Paşa koymuşdur; Hasan Paşa sadırazam ol
muş, sonra 1161 (M. 1748) de Diyarıbekirde 

vefat etmişdir. Mescidin mahallesi vardır>>. 
Tahsin Öz <<İstanbul Camileri» isimli ese

rinde bu me~cidin Molla, Güranide Kızılelma 

Caddesinde bulunduğunu ve 1918 de yanmış 

olduğunu yazıyor (1962). 
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.. FENAYİ MUSTAFA DEDE (Odabaşı şey
hi) - Onyedinci Yüzyılın ikinci yarısında ün
lü Celveti şeyhlerinden; aslı Şumnuludur; İs
tanbula mürahik bir gene olarak gelmiş, Ye
niçeri Ocağına girmiş, 20. Bölüğün .odabaşılığı
na kadar yükselmiş; ocakdan ayrılarak devri
ıün büyük celveti şeyhlerinden Ücıküdarlı Se
lami Alı Efendıye intisab etmiş, onun halifesi 
olmuş ve Beşiktaş da Yahya Efendi Türbesi 
yanında bir tekke yaptırarak orada inzivaya 
çekilmişdir. Cemal aşıkı, halk aşıkı bir zat idi. 
Yeniçeri Ocağındaki zabitlik rütbesine nisbet
le tekkesi halk ağzında Odabaşı Tekkesi diye 
şöhret buldu. Zamanının değerli bir şairi ola
rak tanmmışdır. 

Nait 

Ey cemalin pertevin alemde peyda eyleyen 
Yine ol ayinede hüsnjin temaşa eyleyen 

Bir avuç toprağa salnuş cami a.şlan cür'asın 

Kıınini aJnl kimin mecniini şeyda eyleyen 

Şemsi vahdet zerresinden abü kilde var eser 
Çeşmü akli pes odur dana vü bina eyleyen 

Beyit 

Kcşfolur ana bütün mahiyeti kevnü mekan 
Sırrı tevhid ot,a bir ayinei dilde ayan 

Bibl.: Salim, Tezkirei Şuera; Bursalı M. Tahir, 

Osmanlı Müellifleri. 

.. 
FENER, FENERLER - <<(Arab asıllı Türk 

harfleriyle <<Fe», «Nun>>, «Elif>>, <<Rı>> harfleri 
ile) Fener yazılır, fakat Fener telaffuz edilir; 
kelimenin aslı Yuna.nca Fenarion'dur;· her tara
fı camla çevrilmiş mum veya iamba mahfaza
sı» (Şemseddin Sanii, Kaamusi Türki). Yunan
ca Fanarion'dan Fenar, Fener; içine ışık konu-

-lan ve rüzgardan sönmemek için etrafına cam 
veya yağlı kağıd gibi bir şey geçirilen alet; El, 
Gemi, Deniz, Hırsız, Elektrik feneri; Cam Fe
ner, Kağıd Fener, Muşamba Fener, İşkembe Fe
ner» (Hüseyin Kazım, Büyük Türk Lugatı). 

El Fenerleri - İstanbul sokaklarının so
·kak fenerleri ile aydınlatılmamış olduğu eski 
devirlerde (B.: Fenersiz Sokağa Çıkma Yasağı) 
halk çoğunlukla tenekeden yapılmış ve içinde 
mum yakılır el fen~rleri kullanmışdır. Dört tc;1.
rafı camlı olup bunlardan biri de fenerin kapa
ğı idi. Hava fenerin üst kısmında silindirik kı-

1 
!i 

1 

Petrol lambalan devrinde Kumlµıpuda bir so• 
feneri ve lamba şişesi silen fenerci 

(Fotografdan S. Bozcalı eli ile) 



ANSİKLOPEDİSİ - 5615 - FENER 

sa bir borudan girer, borudan -rüzgarın gırıp 

mumu söndürmesini önlem~k için de borunun 
üstünde yine tenekeden bir~küçük külah bulu:
nurdu. ]),enerin el ile tutulacak sapı da yine ha
va borusuna rabt edilmiş bir teneke halkadan 
ibaretti. Mum fenerin içine dip tablasına le
himlenmiş_ bir borucuk içine oturtulurdu. 

Geceleri dükkanlara, salaşlara da ekseriya 
bu el fenerleri asılırdı. Gece seyirlerinde kayık
cılar da fener kullanmak mecburiyetinde idiler, 
onlar da kayıkları baş tarafına böyle · bir tene
ke el feneri koyarlardı. · Zamanımızda gece se
yirlerinde sandalcılar da aynı mecburiyete tabi 
olup aynı fenerleri kullanırlar. 

Gece şehir içinde uzakca bir yere gidecek 
olanlar <<İşkembe Fener>> de denilen ve muşam
badan y{l.pılan büyük el fenerleri kullanırdı. İş
kembe fenerlerin mumu daha iri, uzun olurdu. 
Alt ve üst tablaları ekseriyetle pirinçden yapı
lan muşamba fenerler silindirik şekilde olup mu
şamba, armonikalarda, akordeonlarda olduğu 
gibi körüklüydü, o sazdan farkı silindirik olu
şu idi. Muşamba fenerlerin sapı da üst tablası
na merbut ve yarım daire şeklinde ve hayli 
büyükce olurdu. 

Gece yangınlarına koşan tulumbacı takım
ları da bir muşamba fener çekerek koşarlardı. 
Bir yangın tulumbası sandığında fener çekmek, 
fenercilik, takımda imtiyazlı vazife idi, takımın 
en önünde koşarlar ve takımın en koşarlı genc
lerinden seçilirlerdi. 

Muşamba fenerler artık kullanılmıyor. 
Zamanımızın günlük hayatında el feneri 

olarak yalnız pilli elektrik fenerleri kullanıl
maktadır. 

Sokak fenerlel'i - (B.: Sokak, Sokakların 
Fenerlerle Işıklandırılması). 

Al'aha feııerleı·i - İstanbulun eski binek 
arabalarından Landon, Kupa htç kalmadı, Fay
tonlar ve Paraşollar da gün günden azalmakta
dır (B.: Fayton; Kupa; Landon; Katib Odası; 
Koçu; Paraşol; Araba, cild 2, · sayfa 902). 

Hususi veya kira arabası olarak kullanılan 
landonlar, faytonlar, paraşollar geceleri· fener 
kullanma mecburiyetinde idiler; fenerler bu 
arabaların arabacı yerinin iki yanına çift ola
rak asılırdı. Fenerlere ekseriyetle mum yahud 
<<İdare Lambası» denilen gaz lambasının küçü
ğü konulurdu. 

Araba fenerlerinin kendine has bir şekli 

vardır. Fener arabanın iki yanında bulunan de
mir bir halkaya uzıin ve ağır bir dip sapından 
geçirilerek takılır, ki fenerin şekli dört köşeli 
madeni bir çiçeği andırır, dipdeki sap, fenerin 
üstü kısmından ağır olup arabanın seyrinde fe
nerin devrilip düşmesini önler. Hususi landon 
ve faytonların feneri arabanın ayrıca bir süsü 
olurdu, yaldızlı, kristal camlı, pek kıymetli fe
nerler kullanılmışdır. 

1938-1939 arasında Edirnekapusu dışında İs
tanbulun ilk gece kondusunu yaptırmış olan 
(B.: Gecekondu Mustafa Fidan adında kundu
raboyacısı bir çingene, evinin sokak kapusuna 
kapu kanadı yerine, aynası sokağa gelmek üze
re bir aynalı. dolab, gardrop kapağı koymuş, 

kapunun iki yanına pek süslü ve yaldızlı iki 
a~aha feneri asmışdı, kapunun üstünde de 
<<Villa Fidan» levhası bulunuyordu. 

Yangın Kuleleri Fenerleri - İstanbulun 
meşhur Galata ve Bayazıd yangın Kuleleri İs
tanbul halkına gece yangınlarını haber ver
mek üzere fener çeker, asarlardı. Asıl İstan
bul içi, ve surların dışında Haliç kıyısında Ey
yuha ve Marmara kıyısında Yeşilköye kadar 
Rumeli yakası içir;ı.: 

Bayazıd Kulesi iki yanına· birer kırmızı 
fener 

Galata Kulesi bir kırmızı fener 
Kadıköy, Üsküdar ve Boğazın Anadolu 

yakası için: 
Bayazıd Kulesi iki yanında birer yeşil fe

ner 
Galata Kulesi bir yeşil fener 
Beyoğlu tarafı ve Boğazın Rumeli yakası 

için: , 
Bayazıd Kulesi iki yanında birer renksiz 

fener 
Galata Kulesi bir renksiz fener asarlardı. 

Yangınlar için ilk haber kulelerin. fenerle
rinden alınır, se:mt, mahalle, tafsilatı, kulele
rin yangın habercileri olan <<KöşklÜ>> lerden 
öğrenirlerdi (B.: Yangın; Tulumbacılar; Köşk
lü). 

Zamanımızda bu iki meşhur kule artık 

yangın haberi yolunda kullanılmıyor. Galata 
Kulesi restore edilmiş, içinde sözde turistik 
tesisler bulunan bir dev yapı olmuşdur. Ba
yazıd Kulesi de sahibsiz, hara.biye terk edil
miş durumdadır (1970). 
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Kayık Fenerleri - Yüzyıllar boyunca İs
tanbul sularında gece seyreden kayıklar bir 
fener yakmak mecburiyetinde bulunmuşlar

dır; kayık fenerleri tenekeden bir el feneri o
lup kayığın baş tarafına konulurdu.· Zamanı
mızda kayık artık mevcud değildir, kayıkların 
yerini almış olan sarıdallar da halen aynı mec
bu.riyetdedir, ve teneke el fenerlerinin son kul
lanıldığı yerler olmuşlardır. 

Aşağıdaki mani geçen asır sonlarında ya
şamış Aşık İbrahimindir: 

İstanbulun kayıkları 

Kayıkları kayıkları 

Gece gündüz gezdiriyor 
Sarhoşları ayıkları 

Ka.ğıdhane, Göksu, Fener 
Sarhoş beyin başı döner 
Üfleyince deli poyraz 
Kayıkdaki fener söner 

Adam aman... denize 
Kayıkcısı kayıkları deryas,ınuı ziyııeti 

Va.ilah 1billah hayran oldum tstanbulda denize 
l{ayıkcısı kayıkları bu İstanbul şehrinin 

Vallah billahi cihanda yok sorar isen bendenize 

İskele Fenerleri - Kadimdenberi Haliç ve 
Boğaziçinin iki yakalarındaki kayık iskelele
rinde birer fener- bulunurdu; bu iskele fener
leri de birer teneke el feneri olup dip tablasın
dan uzunca bir sırığın tepesine çakılı olarak 
kullanılırdı, fener direkleri de iskelenin kara 
tarafındaki başına dikilirdi. Haliçde ve Boğa
ziçinde vapur seferleri başladıkdan sonra va
pur iskelelerine de aynı biçimde· birer fener 
konuldu; mumun yerini petrol lambalan alın
ca kayık ve vapur iskeleleri fenerleri de azıcık 
büyütüldü ve içine mum yerine 1 numaralı bir 
petrol lambası konuldu, bu münasebetle fe
nerler de şeklini değiştirdi.; yine tenekeden 
mamul, fakat dörtgen şeklindeki dip tablası 

üst kısmına nazaran küçük, ters çevrilmiş bir 
kesik piramid şeklinde, t~pesi de dik durur bir 
tam piramid şeklinde fenerler oldu. 

Hamın sevmiş iskelede fenerci bir şehbazı 
Yalun ayak mühmel kopuk güzellerin serveri 
Allem etmiş kallem etmiş o toy oğlan palazı 
C5me haha çekdi diye şüyu buldu habeı·i 

Gemici Fenerleri - Petrol lambalarının 
taammünden sonra İstanbulda bilhassa balık
cılar tarafından kullanılmışdır; lambanın ken
disi fener· şeklinde idi: Alt tabl~sı daire şek
linde ve genişçe olan petrol haznesinin üst 
kısmı basık bir kubbe şeklinde olup ortasına 
fitil makinası konmuşdur, lamba şişesi de ma
deni bir çenber içinde almmışdır, şişe de bir 
manivela ile kalkar iner. Fener-Lambayı yak
mak için şişe çıkarmaya lüzum görülmeyip ~:
şeyi manivelası ile yuka~ı kaldırmak kifayet 
eder. En sert rüzgar12.rda bile sönme. ihtimali 
olmayan bu Fener-Lambalar İstanbul balıkcı
ları arasında sür'atle yayılmışdır. Evler~ de 
girmiş, el feneri olarak kullanılmış, dükkanla
ra, salaçlara, çardaklara asılmışdır. 

Kapu Fenerleri - İçinde ikaamet edilen 
bekar hanları, sonraları oteller, yeniçerilik dev
rinde ve yeni ordu teşkilatı devrinde kışlalar, 
kolluklar ve sonra karakollar ve nihayet 
umumhaneler devir devir içinde mum, -idare 
lambası, küçük bir gaz lambası bulunan birer 
fener yakmışlardır. Yalnız umumhanelerin fe
nerlerinin camları kırmızı olmuş ve <<Kırmızı 

Fener» tabiri umumhane yerine kullanılmış~ 

dır,· mesela: <<Dün gece kırmızıfenerdeydim ... >> 

denilirdi. 

Deniz Fenerleri - Açık denizdeki gemi
lere gece ,seyirlerinde tehlikeli kayalıkları, bo
ğaz ağızlarını, liman ağızlarını, burunları mil
lerce uzakdan göstermek ve tehlikeleri önle
mek içiı; yapıla gelmişdir. 

İlk deniz feneri miladdan önce 285 - 246 
yılları arasında Mısır kırallığında bulunmuş, 

İkinci Ptolema (Batlamyos tarafından İsken
deriye limanı ağzında Faros yaptırılmışdır. 

İskenderiye Deniz Feneri eski çağ tarihin
de dünyanın yedi acibesinden biri, yedi eşsiz 
eserinden biri olarak sayılmışdır, diğerleri 

§Unlardır: Mısırda Firavun Keps'un büyük eh
ramı, Babildeki Asma Bağçeler, Rodos Limanı 
ağzındaki Apollo Heykeli, Olimpiyad oyunla
rının yapıldığı Olimpiyadaki. Zeus Heykeli, E
fesde Diyana Mabedi, Halikarnas (Bodurum) 
da Kıral ).\/Iozol'un Türbesi. 

İstanbul sularındaki deniz fenerlerinin en 
eskileri. Fenerbağçesi Feneri, Kızkulesi Fene
ri, Ahırkapusu Feneri, yuka:rı boğazda Rume-
li Feneridir. 

İstanbul sularındaki deniz fenerleri hak-
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kında aşağıdaki notları, 1928 de İstanbul Ti
careti Bahriye Müdürlüğü tarafından hazırla

narak yayınlanan «İstanbul Limanı>> isimli 
eserden alıyoruz; bu eserde 17 fener kaydedil
mişdir: 

1 - Fenerb~ğçesi Feneri. 
Fenerbağçesi burnunun nihayetinde . 78 ka

dem irtifaında beyaz taşdan yuvarlak _müdev
ver bedenli kule. Her 6 saniyede beyaz şim
şek gösterir bir fener yakar. Fenerin deniz yü
zünden yüksekliği 83 kademdir; 10 mil mesa~ 
feden görünür. 

2 - Haydarpaşa Fenerleri. 
Dalgakıranın her iki başında 4; 7 kadem ir

tifaında 47 kadem irtifaında birer beyaz kule 
mevcud olup deniz sathından 46 kadem irti~ 
faında birer fener yakarlar. Cenubdaki fener 
yeşil; şimaldeki fener de kırmızı . ziya gösterir; 
zi:yaları daimidir. 

· 3 ~ Kızkulesi Feneri. 
Kulenin şimal tarafında beyaz bir çerçeve 

ve sütunun üzerinde 36 kadem irtifaında 4 mil
den görünür ve 3 saniyede bir kırmızı bir şu
le neşreder bir fener vardır .. 

. 4 - Yeşilköy Feneri. 
Yeşilköy Burnunun şark tarafında ve ka

sabanın yarım mil şarkında 63 kadem irtifam
da beyaz taşdan fener kulesi. Deniz sathından 
75 kadem irtifaında her 2 saniyede beyaz bir 
şule ·. neşreder, 15 mil mesafeden görünür. 

5 - Ahırkapusu Feneri. 
Beyaz Boyalı 127 kadem irtifaında fener 

kulesi. Deniz sathından 115 kadem irtifaında 

her 6 saniyede husuf . gösterir beyaz ziyalı fe
ner yakar; 16 milden görünür (B.: Ahırkapu
su ·Feneri, cild 1, sayfa 264). 

6 - Kandilli Feneri. 
Kandilli Burnunun ucunda deniz sathın

dan 90 kadem irtifaında beyaz · bir demir sü
tun üzerinde 3 saniyede bir kırmızı şule gös
terir. 

7 - Kanlıca Feneri. 
Kanlıca Burnunun üzerinde deniz sathın-. 

-dan 82 kadem irtifaında demir bfr çerçevenin 
üzerinde her 3 saniyede bir kırmizı şule gös
terir. 

8 - Umuryeri Fenerli Şamandırası. 
Her 3 saniyede bir. kırmızı şule gösterir; 

4 milden görünür. Beyaz boyalı mahruti bir 
şamandıra dır. 

9 - Anadolukavağı Feneri. 
Burun üzerinde deniz sathından · 52 kadem 

irtifaın<la bir sütun üzerinde 3 saniyede bir 
kırmızı şule gösterir; 4 milden görünür. 

10 - Anadolu Fener i 
Burun üzerinde 65 kadem irtifaında taş

dan fener kulesi. Üzerinde deniz sathından 249 
kadem irtifaında 2 dakikada bir kırmızı şim
şek gösteren ve ayrica sabit beyaz ışıklı bir 
fener yakar. Kule çok yüksekte olduğundan 

Karadenizden gelen gemiler gündüz bile gö
rürler. 

11 - Anadolu ~'ener Dubası. 
Anadolu Fenerinden 14 mil mesafede bir. 

fener dubası demirlemişdir. Dubanın her iki 
direğinde 28 kadem irtifaında iki fener yakı
lır; 16 mil mesafeden görülür. 

12 - Rumeli Feneri. 
99 kadem irtifaırıda ve değişik çapda ve 

birbiri üzerinde iki taş kuleden mürekkep mü
devver fener kulesi. Kayalık bir burun üzerin
de deniz sathından 190 kadem irtifaındadır, 

sabit beyaz ışık gösterir; 18 milden görünür. 

13 - Tarabya Feneri. 
İngiltere Sefarethanesinin 2 gomana şima

li garbisinde Kireçburnu üzerinde beyaz bir 
binanın üzerindeki demir sütunun tepesinde 
deniz sathından 26 kadem irtifaında 3. saniye
de bir yeşil şule gösterir. 

14 - Y eniköy Fener Şamandırası. 
Yeniköy bankı üzerinde beyaz demir çer

çeveli 3 saniyede· bir yeşil şule gösterir bir şa
mandıra demirlemişdir. 

15 - Rumelihisarı Feneri. 
Kale du~iarının üzerinde dört köşeli demir 

» sütun tepesinde deniz sathından 36 kadem ir
tifaında 3 saniyede bir yeşil şule gösterir fe
ner. 

16 - Bebek Feneri. 
Ehram şeklinde taşdan sütun üzerinde de

niz sathından 15 kadem yüksek, 3 saniyede bir 
yeşil şule gösterir. 

17 - Kuruçeşme Feneri. 
Bir bankın nihayetinde deniz;. sathından 23 

kadem irtifaında 3 saniyede bir yeşil şule neş
reder; 3 mnden görünür. 

Adı geçen eserde kaydedilmiş olup Mar
mara, Boğaz ve Boğaz dışı Karadenizdeki İs
tan bul sularında bulunan diğer deniz fenerleri 
şunlardır: 
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18 - Büyükçekmecede Değirmen Burnu 
Feneri 

19 •·- Tuzla Feneri 
20 - Yalova Feneri 
21 - Balıkcı Adası Feneri 
22 - Heybeliada Feneri 
23 - Bostancı Feneri 
24 - Burgaz Adası Feneri 
25 - Sivri Ada Feneri 
26 -- Harem Feribot İskelesinde iki fener 
27 - Beylerbeyi Feneri 
28 - Defterdar Burnu Feneri 
29 - Kireç Burnu Feneri 
30 - Dikilikaya Feneri 
31 - Büyük Liman Feneri 
32 :- Kilyos Dalyan Burnu Feneri 
33 - Eşek Adası Feneri 
34 - Şile Feneri 
35 - Agva Çanak Burnu Feneri 
36 - Haydarpaşa Mendireğine ilave edi

len 2 fener 
37 - Fenerbağçe Fenerine ilave edilen 2 

fener · 
İstanbul sularındaki deniz fenerlerinin 

idare ve muhafazası, İstanbul Vilayeti sınırı 
dışındaki · vazifeleriyle birlikde Denizcilik 
Bankası T.A.O. Kıyı Emniyet İşletmesi Mü
dürlüğüne bağlıdır: İstanbul sularındaki fe
nerlerin yıllık masrafı 13-15 milyon Türk li
rası arasındadır. 

İmparatorluk devrinde Türkiye suların
daki bütün deniz fenerleri <<Fener İdaresi» adı 
altında imtiyazlı bir fransız şirketine veril
mişdi, Cumhuriyet devrinde devletleştirildi. 

Fenerler konusunda bu kütüğe kaydetti
ğimiz yukardaki notların noksansız olduğunu 

sanmıyoruz. Elimizdeki kaynaklar . Mehmed 
Enisi Beyin (B.: Enisi Bey, Mehmed, cilçl 9, 
sayfa 5125) 1311 M. 1893 -1894 de basılmış 

<<Çanakkale ve Bahrisiyah Boğazları ile Mar
mara Denizi Rehberi» isimli eseri, ve 1928 de 
İstanbul Ticareti Bahriye Müdürlüğü tarafın
dan neşredilmiş <<İstanbul Limanı>> isimli ki-· 
tab; ve Kıyı Emniyet İşletmesi Müdürlüğün
den verilen küçük bir notdan . ibaret kalmış
dır. Muhakkak ki çok ciddi emek mahsulü ye
ni bir Liman Rehberi, milli kütübhanemizin 
acil ihtiyaclarındandır. 

Caddelerde Elektrikli Trafik Fenerleri -
Kesif trafik faaliyeti olan bu.yük caddelerin 
dört yol ağzı kavuşaklarında halen üç renkli 

. ~ 

trafik fenerleri kullanılmaktadır; ·~akil vasıta-
ları sürücüleri, ·şoförleri ile yayalara: 

Kırmızı ışık «Dur>>, 
Yeşil ışık <<Geç», 

Sarı ışık <<Hazır ol» emirlerini verir. 
Bu elektrikli ve otomatik trafik fenerleri

ni kimi cehlinden, kimi laübaliliğinden umur
samayan şoförler ve sürücüler ve yayalar pek 
çokdur. 

FENER - (B.: Fener Nahiyesi) 

FENER, FENER ALAYLARI - Milli şen:. 
liklerde geceleri fenerler ve meş'alelerle ter
tiblenen halk yürüyüşleri; bu olaylara bilhas
sa sınıf sınıf esnaf ve mektebler katılır. İstari
bulda Fener Alayı tertibi İkinci Meşrutiyetde 
başlamışdır; ondan önce saray düğünJeri ve 
zaferler dolayısı ile İstanbulda üç gece, yedi 
gece devam eden gece donanmaları, şehrayin
ler yapılmış ;binalar, yollar fener ve kandiller
le donatılmış, havai fişekleri atılmış, fakat ge
ce fenerli ve meş'aleli yürüyüş olmamışdır. 

İstanbulda en büyük fener alayı, 1922 eki
minde, B.M. Meclisi ordusunu temsil eden Re
fet Paşanın ve ilk Türk askerlerinin İstanbula 
gelişinde tertib edilmiştir, Bayazıd Meydanın

dan Taksim Meydanına, hemen bij.tün İstanbul 
balkının · katılması ile yapılan olaydır'. İkinci 
büyük fener alayı da Gazi Mustafa Kemal Pa
şanın Kurtuluş Savaşından sonra İstanbula ilk 
gelişi gününün akşamı yapılmışdı (B.: Atatürk, 
cild 3, sayfa 1209). Ond~n sonra Cumhuriyet 
Bayramlarında İstanbulda esnaf cemiyetleri
nin ve mekteblerin katılması ile fener alayı 

tertibi bir gelenek oldu. 1939 dan sonra sür'at
le tavsadı ve nihayet terkedildi; başlıca sebeb
leri İkinci Cihan Harbinin dünyaya çöken 
kanlı kasveti ve memleketimizde başlayan, 
gün günden çirkinleşen siyasi çekişmenin mil.:. 
!etimizin şetaretini zedelemesidir. 

FENER, BİNALARDA ÇATI FENERLE· 
Rİ - Bazı binalarda, bilhassa hamamlarda 
<<Camekan>> adı verilen soyunma yerlerinde 
kubbenin yahud ahşab çatının ·ortasında ışık 
almak için bir açıklık bırakılır ve onun üzeri
ne de etrafı camlı büyük bir kutu gibi bir ek 
oturtulur ki ona da <<Fener» denilir. Fenersiz 
hamam camekanı yokdur; o soyunma yerleri-
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ne · Camekan adının verilmesi de kubbesinin 
veya çatısının üstündeki Fener'den gelir. 

FENER, ŞEYHÜLİSLAM KONAKLAIU 
KAPULARINDAKİ FENERLER - Sadıra
zaınlara mahsus «Paşakapusu>> adı ile miri bir 
saray onyedinci asırdan beri mevcud olduğu 
halde (B.: Babıali, cild 4, sayfa 1748), Şeyhül
islamlar miri bir saraya ancak 1826 da, Yeni
çeri Ocağının kaldırılmasından sonra Süley
maniyedeki Ağakapusunun Şeyhülislamlık Sa
rayı yapılması ile kavuşdular (B. : Ağakapusu, 
cild 1, sayfa 24.5). 

· 1826 ya kadar Şeyhülislamların resmi ma
kamları kendi konakları olagelmişdi. Büyük 
şehirde sokak fenerlerinin bulunmadığı devir
de, Şeyhülislam konağının alameti farikası, so
kak kapusunda bir fener bulunması ve o fene-

rin de bütün gece yanması idi; her kim · ise E
fendi şeyhülislamlıkdan .:zledince . konağınm 

sokak kapusundaki fener söndürülürdü, gaze
te de bulunmadığına göre bir Şeyhülislamın 

azli ve yerine kimin tayin edildiği, bir konak 
kapıısundaki fenerin sönmesi, diğer bir konak 
kaplisundaki fenerin de yanması ile öğrenilir 

idi. 

Geçen asır şeyhülislamlarından nüktedan
lığı ile meşhur Zeynelabidin Efendi (B.: Zey
nelabidin li~fendi} , Fatih Medreselerinde sof
taların mum yüzünden çıkardıkları büyük kav
gada (B.: Mum, Softanın Mum Kavgası Vak'
ası) durumu idare edememesi yüzünden azle
dilmiş ve o zarif adam bir dostuna acı acı gü
lerek: «Softaların mumu bizim feneri_ söndür
dü! ... » demişdi: 

istanbulun işgalden kurtuluşu fener alayları karikatürde 
(Karikatür : Ramiz, Ay dede Gazetesi, 1922) 
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FENERBAĞÇE, FENERBAĞÇESİ - A
nadolu yakasında, Marmara kıyısında Kadı

köyünün güneyinde, Kadıköyü ile Caddebosta
nı arasında meşhur semt; bir yarım ada olup 
bu yarım ada ile Kadıköyü yarımadası arasın
da Kalamış Körfezi vardır. Adını, batı ucun
da kadimden beri mevcud olan bir deniz fene
rine nisbet almışdır; tarih kaynaklarımızda 
<<Fener Bağçesi>>, yahud <<Fenerli Bağçe» isim
leri ile kaydedilir. 

Bu yarım ada İstanbulun fethinden. XIX. 
Yüzyıl ortaiarına kadar padişahlara · mahsus 
miri bir bağçe idi; deniz fenerinden başka pa
dişahlara mahsus küçük yazlık bir kasır, ha~· 
vuzlar, çiçek bağçesi, bağçenin muhafızları 

bostancılar için bir mescid vardı; ve küçük bir 
koru ile bezenmişdi. Zamanımızda milli em
lakden umuma açık bir mesiredir; kasırdan, 
havuzlardan, mescidden eser kalmamışdır (B.: 
Fenerbağçesi Kasırları ve Mescidi). 

Onyedinci Yüzyılın büyük yazari Evliya 
Çelebi, civarından bahsederek buranın. sadece 
adını kaydediyor: «Kalamış Burnu teferrücga
hı, Kadıköyü bağları ile Fenerbağçesi .arasın

da bir körfez içre beyaz kumsal bir denizdir. 
Cümle dilberan ve uşşakaanı sadıkan orada 
deniz melekleri gibi yüzerler .• » diyor. Kalamış, 
bir koydur; Fenerbağçesi ismini yazmakla be
raber Evliyanın «Kalamış Burnu>> dediği yer 

Feıı~rbağçı:si .Yan~adası .. 

ancak Fenerbağçesi Yarımadası olabilir, büyük 
yazar burada bir tarif sürçmesine düşmüşdür. 

Evliya Çelebi buradaki deniz fenerinden 
ve kasırlardan b~hsetmiyor; fakat çağdaşı er
meni yazarı Ererr•ya Çel~bi Kcmürciyan «İs
tanbul Tarihi» isimli -=Serinde: «Kadıköyden 

Fenerlibağçeye kadar uzanan saha, gözleri ok
ŞE!yan bağlarla örtülüdür. Burada köşkün önün
de denizin içinde atılmış · metin bir temel üze
rinde yekpare bir heykel gibi yüksel~n kule
nin tepesinde fener yanmaktadır; bağçe ve köşk 
yarım günlük mesafeden görülmekde olan bu 
fenerin adı ile yad edilir. Çınar ve servilerle 
dolu olan bu padişah bağçesinin karşısında de
niz içine uzanmış ve her tarafdan görülmekde 
olan güzel bir köşk vardır. Akdenizden gelen 
ve İstan buldan giden bütün gemiler, garba na
zır olan bu köşkten temaşa edilir ... » diy9r. 

On.dokuzuncu asır başında Fenerbağçesi 

padişahlara mahsus bir -bağçe olmakdan çık
mış, Haydarpaşa Çayırı ile birlikde halkın ge
zip eğlendiği ·meşhur mesirelerden biri 'olmuş
dur: 

Mahfice dün ağyar ile 
Gezdin fenerde el ele 
Haydarda etdiğin hele 

Yazık sana yazık sana 
(Latif Ağa, Hicazkar Şarkı) 

Fenerbağçesi halka açık bir me
sire olarak en parlak devrini İkin
ci Sultan Abdülhamid devrinde 
yaşadı. İstanbul halkı için hayli u
cakca bir yerdi. Kadıköyünden Fe
nerbağçeye araba ile gitmek bahalı, 
kadın ve çocuklarla o uzun yolu 
yürümek yorucu olduğundan, Ana
dolu Demiryolu üzerinde ·<<Feneryo
lu>> adı ile hususi bir istasyon ya
pılmış, buradan da yarımadaya ka
dar· bir ek demiryolu döşenınişdi. 

Ahmed İhsan Tokgöz, sahibi oldu
ğu Serveti Fünun Mecmuasınd_a bir 
hafta sohbetinde şunları yazıyor: 

<<.. . Haydarpaşa Garından Fe · 
nerbağçeye hareket. etmek üzere o
lan tirenin kalabalığı tasavvurun 
dışında. Tamamen dolmuş vagon
lara birkaç vagon daha ilave etti-

. ler; yarım saat sonra bir tiren daha 
hareket edecekdi. Gar ve rıhtım 
üstü. yaz_ renki_i esvablarını giymiş 
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halk ile doluydu. 
«Oh!! Ne letafet; tiren yolu boyunun iki 

yanı papatyalarla donanmış. Fener bağçesine 

doğru hafif bir meyil ile ağır ağır inen tiren 
ve keskin düdüklerini etrafa aksettiren tire
nin her penceresinden sarkmış başlar.. Bizden 
evvel gelmiş civar semtler halkı yarım ada
nın heybetli ağaçları altında,· zümrüd gibi çi
menlere çocuk sevinci ile yayılmış ... » (mayıs 

1893). 
· Civar semtler halkının bir kısmı yaya, bir 
kısmı da çeşid çeşid arabalarla gelirdi. Yarım 
adayı fırdolayı dolaşan bir araba yolu yapıl
mışdı, arabaların bu yolda dolaşmasına «Tur» 
denilirdi. 

O devrin ünlü muharrirlerinden Ahmed 
Rasim de Malumat Gazetesine yazdığı şehir 
mektublarında Fenerbağçe mesiresinden şqy

lece bahsetmektedir: 

<iF'e'nerbağçe mesiresinde fakir ve orta ta
baka ha:lk, iekerleklerin ve arabalara koşul
muş hayvanların ayaklarının kaldırdığı kesif 
bir toz bulutu altında çimenlere serilir, hoşça 
bir gün geçirmeğe çalışırdı. Arabalar, Fener
bahçe turunu, durmadan, fıldır fıldır döner
lerdi; kibar takımı, birinci turdan sonra dö
nüp giderdi. Bu araba selinde İstanbulun her 
çeşit arabası görünürdü: «Çek çek>> lerden tu
tun da paraşol, bağ· arabası, payton, brik, ku
pa, landon, yarım landon, tek atlı, çift atlı .. 
Kadınlardan çarşaflılara yaşmaklılar ekseri
yetle arabalarda, yeldirmeliler par~şollarda ve 
bağ arabalarında bulunurlardı. ikinci . kısım 
halk da ekseriyeti teşkil ederdi. Dolma, helva 
tabaklarını, yenecek yemiş ve saireyi hamil 
olan sepetler arabada en geride bulunurdu. O
nun yanında mama dadı, onun -yanında beyaz 
dadı, onun yanında efendi, ağa, bey, ~üçük 
bey, küçük hanım, ondan sonra çatık çehreli 
büyük v~lide ile küçük anne nievki alırdı». 

Fenerbağçesi Mesiresinin yanında, yarım 

adanın güney kıyısında, mesire kadar meşhur 
deniz hamamları vardı; bu hamamlardan Eır
kek Hamamı yeri Fenerbağçe Plajı adı ile bir 
plaja terk etmiş, zamanımızda kurulmamak
dadır; Kadınlar Hamamı ise durmaktadır, ade
ta plaja bir ek olmuşdur, fakat bir kadınlar 
deniz hamamı hususiyet ve mahremiyetini 
kaybetmişdir (B.: Fenerbağçesi Deniz Hamam
ları; :ıı~enerbağçesi Plajı). 

Yarımada zamanımızda bir meşhur mesi
redir. Üzeri yer yer bodur mazılar, ve halkın 
gölgelerinden faydalandığı çitlenbik ağaçla,rı 
vardır. Bir plaj bulunmasına rağmen, halk, bil
hassa çocuklar ve geneler yarımadanın güne
yindeki kayalar üstünde soyunup açıkdan, bir 
plaj ücreti ödemeden denize girer. Ocakları, 

tezgahları dört tekerlekli · arabalara oturt~l
muş kır kahvecileri vardır. Seyyar köfteciler 
dolaşır. 

Yarım adanın deniz fenerinin de bulundu
ğu batı ucunun Marmaraya nezareti fevkala
dedir, Kuzey kıyısı Galata Sarayı ve Fenerba,ğ-• 
çe Spor Kulüplerinin tesisleri ile halka ka
panmışdır. Geniş koy servet erbabının ve· bu 
spor kulüplerinin tenezzüh motörleri ve yel
kenlileri, ile doludur. Yine o kıyıda, az içerlek 
bir yerde çok temiz bir kır lokantacığı bulu
nuyordu. 

Yarımadayı çepçevre bir asfalt yol çevir
mişdir; bu yoldan motorlu nakil vasıtalarının 

· seyir istikaameti, sağdan, kuzey kıyısı tara
fından başlar; Belediyenin . Kadıköy - Fener
bağçesi otobüsleri de, seferlerini, bu asfalt yol
da yarım adayı dolaşarak tamamlar. 

Fenerbağçesinde yarımada dışında ve ya
rımadanın doğu tarafında «Devlet Demiryol
ları Dinlenme SitesL> ve <<Savunma Bakanlığı 
Dinlenme Sitesi» isimleri ile iki büyük tesis 
bulunuyordu. 

Fenerbağçesi Mesiresi Kadıköy vapur is
kelesine Belediye Otobüsleri ve dolmuş· usulü 
ile yolcu taşıyan otomobillerle bağlıdır. 

İstanbul'un bütün mesirelerinde olduğu 
gibi, burası da geçen asır sonlarındaki• hayatı
na nisbetle çok sönüktür. 

Feneryolu İstasiyonundan ayrılarak ge
len demir yolu, 1935 denberi metruk idi, 1969 -
1970 arasında da raylar ve traversler sökül
müş, demiryolu tamamen kaldırılmışdır. 

Plajın yanında derme çatma bir · sandal 
iskelesi, mesireye gelenlerin kiralayıp denizde 
dolaşması için de üç dört· sandal vardır; kayık .. 
cılar tarafından kurulmuş bir çardakda «Ki
ralık Sandal» levhası asılı idi. 

. FENERBAĞÇE, FENERBAĞÇE~İ DENİZ 
FENERİ - Yarim adanın batıya doğru· uzan
mış burnundadır; XVI. Yüzyılda Kanuni Sul

. tan Süle.yman zamanında bu mevkide padişah-
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lara mahsus bir bağçe «Fenerbağçesi>> adı ile 
anıldığına göre bu deniz fenerinin daha o za
man mev>cud olduğu aydın olarak bellidir. 
Muhtemeldir ki burada ilk deniz feneri Bi
zanslılar zamanında yapılmış olsun. Celal E
sad Bey <<Eski İstanbul» adındaki eserinde Bi
zans devrinde burada bir kulenin mevcudiye
tini kaydediyor, fakat bu kuleyi bir deniz fene
ri olarak değil, o eski devirlerde ateş ile mu
haberede kullanıldığını söylüyor. 

Bugünkü deniz feneri kulesinin XVII. Yüz
yılda Dördüncü Sultan Murad tarafından ya
pıldığına dair çok sonraları yazılmış kayıdlar 
vardır; bizce Dördüncü Sultan Murad bu fene
ri ancak ihya etmiş olabilir; biz sarih bir kay-
de rastlamadık. , 

Kıyı emniyeti bakımından Fenerbağçesi 

Deniz Fenerinin her gece ışık vermeye başla
ması 1253 . (1837 - 1838) de başlamışdır. 

Fener Kulesinin kitabesi yokdur, inşa ta
rihini tesbit edemedik; bugünkü kulenin de 
İkinci Mahmud devrinde 1837 - 1838 arasında 
yapılmış olması muhtemeldir. 21,80 metre yük
sekliğinde kesme taşdan yapılmışdır. Her 6 sa
niyede bir beyaz şimşek gösterir; ışığı 10 mil 
açıkdan göri.ilür. 

Feneri ziyaretimiz tarihinde fener memur
luğunda, doğma büyüme oralı -Bayan Mediha 
Kara bulunuyordu; nazik, hatır sayar bir İs
tanbul hanımı idi. Namlı balıkcılardan Meh
med Kara'nın zevcesiydi. . Babası Sabri Güler 

\ 

1920 de Fenerler idaresi bir fransız şirketinin 
elindeyken bu · fenerin memurluğuna tayin e
dilmiş, onun vefatında da kızı aynı vazifeye 
geçmişdir, baba-kız 50 yıl bu fenere baka gel
mişdir. Mediha Hanım, bir kız kardeşi, · zevci 
ve iki oğlu ile fener kulesi yanındaki lojman
da oturmakda idiler. Fener Kulesinin küçücük 
bağçesi gönül açıcı şekilde çiçekler ve meyva 
ağaçları ile imar edilmiş bulunuyordu; kule 
de pek bakımlı idi. Böyle memurların madal
yalarla taltifi gerekir. 

Kaya ve Mendirek Fenerleri - Kalamış 
Koyunun güney kısmında, Fenerbağçesi yarı

madası önünde şahıs ve spor kulüpleri malı 
tenezzüh ve yarış motor ve yelkenlileri yatar~ 
iki yüz tekneye yakındır; onların korunması 

için 1937 - 1938 arasında zamanın başbakanı Ce
lal Bayar'm himmetiyle Fenerbağçesi yarıma
dasından körfeze doğru uzanan bir mendirek 
inşa edilmiş ve mendireğin ucur1a da bir fe
ner konmuşdur. Bu fenerde, Latin asıllı Türk 
harfleri ile bir kitabe vardır ki metni şudur: 
<<Atatürkün ve onun Başvekili Celal Bayarın 
deniz sporlarına gösterdikleri yüksek himaye
nin yeni bir eseri olan bu kotura mendireği 
1938 senesinde İktisad Vekili Şakir Kesebirin 
emı;iyle İstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğü 
tarafından yaptırılmışdır.» Kitabenin. bulun
duğu dört köşeli mermer sütun üstündeki fe-
nere, sütunun bir yüzüne dayanmış demir 
merdivenle çıkılır. 

" . 

Fenerbağçesl Deniz Feneri, 1922 de. 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 



ANSİKLOPEDİSİ - 5623 - FENERBAGÇE 

Yine aynı yıllarda bir küçük deniz feneri 
de yarımadanın önündeki serpme kayaların 

«Yılan Taşı>> yahud «Öreke Taşı>> denilen en 
büyüğünün üstüne konmuşdur. 

FENERBAĞÇE, FENERBAĞÇESİ KASRI 
VE MESCİDİ - Yakın geçmişde halka açıl
mış İstanbulun çok ünlü bir mesiresi olan Fe
nerbağçesi geçen asır başlarına kadar padi
şahlara mahsus has bağçel_erden biriydi; bu 
bağçede bir kaç küçük kasır, muhafızları olan 
bostancı neferlerinin (R: Bostancı, -Bostancı
lar Ocağı; cild . 6, sayfa 2976) odaları koğuşu 

ve yine bostancıların bir küçük mescidi var
dı. Bağçesinde çemen sofalar ve iki havuz bu
lunuyordu. Bu yapıların zamanımıza izleri bile 
kalmamışdır. Yalnız bir hamam harabesi du
ruyordu. Bu hamamın, padişahların gece ya
tısına gelmedikleri, bir yaz mevsimi boyunca 
ancak bir iki defa uğradıkları bu kasırda, ha
mama ihtiyaç görülmeyeceğinden, hamamın, 

bağçe ve kasır muhafızları olan bostancılar 

için -yapıldığını sanıyoruz; harabede soğukluk 
ve harare kubbeleri ile bir halvet-sofa kubbe
ciği duruyordu. Tahminimize göre bu hamam, 
bir küçük camekan, bir soğukluk, üç sofa ve 
iki halvetden mürekkeb idi (1970). 

Bir de Yarımadannıri burun tarafına ya
kın ve güney kıyısında bir sed kalıntısı görü
lür ki zamanımızda bir kır kahvecisi üzerine 
bir kaç masa ve iskemle atmışdır. Eskiden kal
ma olup yapısı, şekli çok değigniş tek bina, 

yarım adacığa adını da vermiş olan burunda
ki deniz feneridir. 

Mescid dolayısı ile Hadikatül · Cevamide 
şu malumat verilmekdedir: 

«Burası halvet yeri olduğu için muhtasar
ca bir saray olup Birinci Sultan Mahmud dev
rine kadar gaayet mamurdru; sonraları rağ..: 

betden düşdü, halen eski binalarından iki ha
vuz ile iki çemen sofa kalmışdır. Bir de bir. 
bostancı ustası ve neferlerinin kışlaları ( o4ıl-:. 
lan) ve bostancılar için bir mescidi vardır; bir 
de mahsus bir kule vardır ki gemilerin . gece-:
leri gelip geçmesi için tepesinde büyük bi~ 
kandil yanar. Şu beyit Fenni Efendinin (B.i 
Fenhi Mehmed Dede) sahilnamesindendir: 

Fikıi ruhsarı ile yandı tenim bilmez mi 
Aceb ol mah Fenerbağ'çesine gelmez mi». 

XVIII. Yüzyılda Grelot tarafından çizil
miş bir panorama gravürde Fener Bağçesi de
niz feneri ile Fener Bağçesi Kasırları gösteril
mişdir; resim çok uzakdan çizilmiş olmasına 

rağmen kasırların ve muhafızları olan bostan
cıların koğuşların etrafının bir duvarla çevri
li olduğu aydin olarak görülmektedir. Bir mi
nare görülmediğine göre de Fenerbağçesi 
Bostancılar Mescidinin minaresiz küçücük ah"'. 
şab bir yapı, belki de bir odacıkdan ibaret ol-· 
duğu anlaşılır. · 

«Fenerbağçesi», yahud <<Fenerltbağçe» 
kasrının. veya kasırcıklarının ne zaman yapil-

,4-1'· 
~ 

dığı bilinmiyor; Tezkiretül Bünyanda ·Mi:. 
mar Sinanın · yapdığı otuz üç saray ara
sında buranın adı vardır ve: <<Fenerbağ
çesi Sarayı; tecdiden bina olundu>> diye 
kaydedilmişdir. Bu kayidden ilk binası
nın Kanuni Sultan Süleymanın ilk za
manlarında, XVI. Yüzyıl başında, veya 

·'JI 

Fenerbağ'çe~i Kasrı 
(Greloenun gravüründen, XVIII. Yüzyıl) 

XV. Yüzyıl sonlarında, İkinci Sultan Ba
yazıd devrinde yapılmış olması gerekir . . 

XVIII. Yüzyılın ilk yarısında asrın 

büyük şairi Nedim, velinimeti sadıra-, 
zam .Dam.ad Nevşehirli İbrahim • Paşayı 
medih yolunda yazdığı ]:tasidelerinden 
birine <<Der Tarifi Bağçei Fen.er der Şeh
ri Üsküdar>> ser levhasını koymuşdur; 22 
beyitlik bir kasidedir. Ünlü . şairin . «Üs
küdar Şehri>> demesinden kastlı , denizin 
karşı tarafında, An.adol~ tarafında, . Üs~ 
küdar şehrinin bulunduğu yakada anla
mındadır. Kasideden, bu güzel kasrın bir 
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ara ihmal edildiği, İbrahim Paşa zamanında, 
Lale Devrinde tekrar rağbet gördüğü ve bu 
kasırdaki havuzun İbrahim Paşa tarafından · 
yaptırıldığı anlaşılıyor; kasideden üç beyit alı
yoruz, ki sonuncusu bir tarih mısramı ihtiva 
ettiğinden çok kıymetlidir: 

Ki evvel olmuş idi hüsnü anı işvesi mestur 
Kabayi köhnede bir dilrübayı malı rti asa 

Şu havzi pake bak sinei yari getür ya.de 
Şu nahli gör de bari neydüğün bil kaameti bala 

Bu mısra'la N edima didi tahsin birle tarilhin 
«Bu nüzhefgahı İbrahim Paşa eyledi ihya» 

1144 - 1 = 1143 (M. 1730) 

1 rakamı ile tamiyeli tarih mısraından an
laşılıyor ki Fenerbağçesi kasrının ihyası ve bu
rada güzel bir havuzun yapılması, -1730 ihtila
linden az önce, belki bir kaç ay, hatta birkaç 
hafta evvel tamamlanmışdır. 

1730 da tahta çıkmış olan Birinci Sultan 
Mahmudun sır katibi Salahı Efendi (belki A
ğa), hizmetinde bulunduğu padişahın emri ile 
günlük bir hatıra defteri tutmuşdur; çok kıy
metli bir vesika olup Üniversite Ki.itübhanesi
nin Türkçe yazmaları arasındadır; bu defter
de iki günlük kayıd Fenerbağçesi üzerinedir: 

«15 Muharrem 1148 (7 Haziran 1735) pa
zartesi. Fenerbağçesine gidilecekdi. Binişi hü
mayun (B.: Binişi Hümayun, cild 5, sayfa 
2798) levazımı ile binişi kulları (sabaha kar
şı) Fenerbağçesine gittiler. Fakat padişahın 
hareketinden evvel deniz kabardı; müdhiş bir 
yağmurla bir fırtına çıkdı, padişah Fenerbağ

çesine gitmekden vaz geçdi, binişcilerin dön
mesi ferman olundu. Öğleden sonra hava açıl
dı, deniz yavaşladı. Padişah yalı köşküne gi
dip ikindi namazını orada kıldılar. 

<<25 Muharrem 1148 (17 Haziran 1735) per
şenbe. Sandal ile Fenerbağçesine gidildi. Bü
yük havuz kenarında kurulan çadırda bir mik
dar gölgelendiler, sonra derya tarafındaki ten
tenin altına gittiler; denize para atarak ne
dimlerin, dilsizlerin, cücelerin ve çavuşların 

para kapışmak için esvabları ile denize atılma
larını seyrettiler: Deniz içindeki bir kaya üze-

rine desti konulup tüfekendaz kullarına nişan 
attırdılar, muvaffak olanlara ihsanlarda bu
lundu. Abdest tazeleyerek ikindi namazını kıl

dılar. Hazırlanan muhtasar yemeği havuz ba
şındaki çadırda taht üzerinde yediler. Nedim
lerine evic faslında çalıp söylemelerini işaret 

ettiler. Sonra karadan Hasodalı kulları ile 
muhtasarca yemişcibaşı kullarının bağına git
tiler; kahve içip dinlendikden sonra İbrahima-. 
ğa Çayırı. yanından Harem İsk~lesine inerek 

. filikaya _bindiler. Yolda yedek kancabaş san
dalı Topkapusu açığında demirli olan köhne 
kereste gemisinin üstüne düşdü, kancabaşın 

lıaşı geminin _palamar demirine girip akıntı 

kuvvetinden uzaklaştırmak mümkün olmadı, 

sandalın üst tarafından bir kısmı parçalandı, 
fakat padişahın filikası hızır gibi yetişip· için
dekileri kurtardı, ben de onların arasında 

idim». 

Salahi Efendi Fenerbağçesi Kasrından hiç 
bahsetmediğine göre bu kasrın 1730 ihtilalin
de Patronanın çıplak ayaklı haytaları ve· onla
ra katılan «Külhan Beyleri>> (B.: Külhan Bey
leri) tarafından tahrib edilmiş olması muhte
meldir. 

Hadikatül Cevamiin <<Birinci Sultan Mah
mud devrine kadar gaayet mamur idi, sonrala
rı rağbetden düşdfü> ifadesi, «İhtilalde tahrib 
edildi>> dememek için, o devirlerin bir kalem 
terbiyesidir. 

FENERBAĞÇE DALYANI Fenerbağ-
çesi Yarımadasının güney doğusunda Laz 
Burnu açığında kurulur; İstanbul Balıkhane 
Müdürü müteveffa Karakin Efendi Deveci
yanın «Balık ve Balıkcılık» isimli muteber 
eserinde «Salistre Dalyanı» adı ile kayıdlıdır; 
hududu Fener Burnu ile Şapka Burnu arasın
da gösterilmişdir ki Laz Burı:;ıu bu sahanın or
talarındadır; aynı eserde faaliyetinin mart or
talarından ağustos sonlarına kadar devam et
tiği yazılmışdır; çiroz; palamut, torik ve orki-

. nos balıkları tutulur; dalyanın devam ettiği 

müddetce hududu için sair balıkcılar avlamaz
lar. Yarım asra yaklaşan bir zamandanberi 
Oflu Mehmed Reis tarafından kurulmakta idi; 
namlı balıkcılarımızdan olan Mehmed Reis ba
lıkcılık mütehassısı olarak İsra.ile davet edil
miş ve orada İsrail balıkcılarına hocalık yap
mış, bilhassa dalyancılık · öğretmişdir. Fener-
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bağçesi Dalyanının tayfa, balıkcı odaları ya
rıriı adanın Kalamış Koyu tarafındaki kıyısın
dadır. 

FENERBAĞÇE, FENERBAĞÇESİ DENİZ 
HAMAMLARI - Fenerbağçesi Yarımadasının 

güneyinde~i körfezde kurulagelirdi. Hemen 
bütün ömrü dedesinin Göztepedeki kaşane köş
künde geçmiş değerli yazar merhum Sermed 
Muhtar Alus, bu deniz hamamını hatıralarına 
dayanarak şöyle anlatıyor'. 

«Mayıs sonlarında kurulmaya başlanırdı. 

İkisi de, şimendifer mevkiinden aşağı inilince 
oracıkta idi. Araları 50 metre kadar vardı. Sağ
daki küçüğü kadınlarınki, ·büyükçesi erkekle
rinki. Erkeklerinkinin ortasında, boylu boyun
ca tek kişilik kamaralar. Solda, bir koridor üs
tünde sıra ile localar. En nihayetteki _iki loca 
oldukça genişce. Duvarlara nalıncı çi~ileri ile 
şuradan buradan kesilen matbu resimler mıh
lanmış: Kuzulu köylü kızı; Boer muharebesi
ne Bahriye neferi güzel yavuklusunun hayali
ni gören kız; Dört direkli yelkenli gemi; Bur
gonya vapurunun bahri muhiti atlaside bat
ması. 

<<Gişede oturan palabıyık, yusyuvarlak er
meni, önünde pandispanya camekanı, köşesin

den hiç kımıldamaz; halbuki ortada, her tara
fa seğirten Hamamcı Karabet, inadına bir sa
niye yerinde durmaz, dört tarafa koşar, faal, 
çenebaz, alaycı bir Samatya balıkçısı idi. 

«Kadınlar hamamında da uzun boylu, de
veye benziyen, herkesle senli benli Hacı is
mindeki ermeni biletçi ile Takuk Hanım de
dikleri natır bozuntusu vardı. Sabahları ha
mamlara oldukça müşteri gelir, ikindiden son
raları ise rağbetkarlar daha çoğalırdı. 

<<İğne atsan yere düşmiye·cek zaman pa
zar günleri idi. Galatasaray Sultanisinin meş
hur jimnastik muallimi Faik Bey bu deniz ha
mammın gedi~lilerindendi. Gençlere pir aşkı
na atlama dersleri verirdi». (S. M. Alus). 

Zamanımızda Fenerbağçesinde yalnız ka
dınlar için bir deniz hamamı vardır; Fener
bağçesi plajına eklenmişdir; 1967 ağustosunda 
Hürriyet Gazetesinde İstanbul deniz hamamla
rı hakkında çıkmış bir yazıda zamanımızın bu 
deniz hamamı için şun~_ar söylenmişdir: 

«Fenerbağçe Deniz Hamamının yirmi yıl

lık emekdar bakıcısı Vartoş Bacl: 

- Mini etekli hanımların plaj yerine bu 
hamama gelmelerine ş_aşıyorum .. dedi. 

<,Bu deniz hamamını yıllardan beri işleten 
plaj sahibi Oktay Arslan da: 

- En modern görünüşlü hanımların de
nize deniz hamamından girmelerinin sebebi, 
geleneğe bağlılıkdan ziyade, plaja gelen ha
nımların kıyafetlerini tecessüsdür .. demişdir ... 

«Çok uzak yerlerden,, mesela Boğaziçinde 
Sarıyerden kalkıp Moda, Bostancı yahud Fe-. 
nerbağçe deniz hamamlarına gelen hanımlar 

vardır .. >> (B.: Deniz Hamamları; cild 8, sayfa 
4438). 

1970 de bu kadınlar deniz hamamının gi
riş ücreti 200 kuruş idi. Hamamın kurulduğu 
saha 400 metre karelik bir yerdir, plajın do
ğusundadır. 

FENERBAĞÇE HAT BOYU - Feneryo
lu İstasyonundan ayrılan ve Fenerbağçesi ya
rım adasına doğru uzanan tiren yolunun de
mir tiren yolunun iki kenarındaki yola veril
miş bir isimdir. Uzun zaman muattal kaimış 
olan bu demir yolu 1970 martında sökülmeye 
başlanmışdır; İkinci Abdülhamid devrinin bü
yük şöhretlerinden Müşir Deli Fuad Paşanın 
cennet misali korusu ve meşhur köşkü burada 
idi; parsellenmiş, satılmış, yerine zamanımız

zenginlerinin köşkleri yapılmışdır, yola da 
<<Doktor Faruk Ayanoğlu Caddesi>> adı kon
muşdur, asfalt döşeli geniş bir cadde olmakta
dır (nisan 1970). 

Bibi.: H. Eraktan, not. 

FENERBAĞÇE LİSESİ - İstanbulun A
nadolu yakasında Çiftehavuzlar ile Göztepe a
rasında, Göztepe sınırı içinde, ve Bağdad Cad
desi üzerindedir; büyük, ve bu satırların ya
zıldığı 1970 yılına göre çok yeni bir bina; te
melleri 1967 ağustosunda atılmış, ve kız-erkek 
karma lise olarak <<Göztepe Lisesi>> adı ile 25 
eylül 1968 de eğitime açılmışdır. Açılış töre
ninde kordelasını İstanbul Valisi Vefa Poyraz 
kesmişdir. Üç ay kadar sonra da bir okul aile 
birliği toplantısında alınan karar ve bu kara
rın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tasdikı 

üzerine adı «Fenerbağçe Lisesi>> olarak değiş
tirilmişdir. İçinde bulunduğu se_mtin adı bıra
kılarak çok uzakda başka bir semt adının alın
ması, Fenerbağçe Spor Kulübü taraftarlarının 
başarı ile yürüttükleri bir iş olsa gerekdir. 
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Beton yapı, birbirine eklenmiş bir kaç 
blokdan mürekkeb beş katlı büyük binanın 

proje mimarları Erdoğan Güldag ile İ_lhan Tay
man'dır; 3 milyon liraya ]!lal olmuşdur. 

1968-1969 eğitim yılında yalnız lise I, lise 
II sınıfları bulunuyordu, 1969 - 1970 eğitim yı

lında lise Hl, ve orta I ve orta H sınıfları da 
açılmışdır, ilk mezunlarını 1970 yılında ver
mişdir. 

Ferierbağçe lisesinin ilk müdürü Tahsin 
Çizenel, ve okula 1 numara ile kaydedilmiş ilk 
ilk öğrencisi de Kamil Aktuğ'dur. 

1969 -1970 ders. yılı başında Tahsin Çize
nel Eğitim Enstitüsünde muallimlik görevi ile 
müdürlükden .ayrılmış ve lise müdürlüğüne 

Kemal Yener gelmişdir, edebiyat öğretmeni
dir. 

Eğ~tim kadrosunda JiO öğretmen bulunu
yordu; lise I ler 15, lise II ler 7, lise III ler 3, 
orta II ler de 4 şube ki okulun cem'an 36 ders
hanesi vardır; okulun ogrenci mevcudu da 
1438 erkek ve 478 kız olmak üzere 1916 idi. 

Bir lise için büyük ve başda gelen ihtiyaç
lardan kitablık, okuma salonu, konferans-tem
sil ve sinema salonu, ve kapalı spor salonu he-
nüz kurulmamış, tanzim edilmemiş, yapılma

mış bulunuyordu, yalnız bir yeri kitablık ola
rak ayrılmışdı. Laboratuvarlarının ·cla ihtiyaç
ları çok çok büyükdür. 

Hayli geniş bağçeleri vardır, bir kısmı 

ağaçlandırılma yolundadır, bir kısmı da spor 
sahasıdır. 

Liseye Bağdad Caddesinden özel bir yol 
ile gidilir. O yolun solunda ve geride kalan li
se binasının önünde, . cadde kenarında geniş 
bir arsa bulunmakda olup şahıs mülkiyetinde
dir, oranın da alınıp hemen liseye katılması. ge
rekir.· 

Bina kaloriferle ısıtılır. Müstahdem kad
rosunda 1 idare memuru, l bağçıvan ve 4 ha
deme vardır sınıf çokluğu ve öğretmen-öğren
ci kalabalığı. karşısında . okulun ihtiyacını ve 
işlerini asla karşılayıp çevirecek takatda ol
masa gerekir. 

Lisenin <,Örgüt» isimli bir yayın organı, 
mecmuası vardır, 1. sayısı 1968 yılı aralık ayın
da <<Göz tepe Lisesi» adına yayınlanmış; 2 .. ve 
3. sayıları da ikisi bir arada 1969 yılı mayısın
da Fenerbağçe Lisesi>> adına yayınlanmışdır. 

FENERBAĞÇE PLAJI . Yarımada me-
siresinin güney kıyısındadır, bir ara yakın za
mandan beri kurula gelen Fenerbağçesi De
niz Hamamlarının hemen yanında 1938 - 1940 

arasında Erenköylü Terzi İsmail Tezel tarafın-. 
dan tesis edilmiş, otuz yıllık bir zaman içinde 
de Anadolu yakasının meşhur plajlarından bi
ri olmuşdur. Kurucusu olan İsmail Tezel 1953 
de vefat etmiş, o yıldan bu yana da müessese 
Tezel ailesi adına müdür olarak Bay Oktay 
Arslan, varislerin umumi vekili olarak da Bay 

. Şemsi Ersezer tarafından işletilmekde idi; yer 
milli emlakdendir. Plajın kurulduğu saha 175(1 

I 

metre kare civarında, yalı boyu da 130-140 
metre kadardır. Soyunma kabinlerinden ve 
denize atlama iskelelerinden, duş yerinden 
başka bir bufesi v~ birinci sınıf bir içkili lo
kantası vardır; lokanta genişce bir taraça üze-

. rinde olup yemek zamanlarından gayrı bir kah
vehane olarak açıkdır, yalnız en öndeki 8 ma
sa daima yemek yiyeceklere tahsis edilmişdir. 

İstanbul un, deniz suyu en temiz plajı . ola
rak bilinir, suyunda koli basili bulunmamış

dır. 

Motorlu bir tahlisiye sandalı ve iyi yüzü
cülerden bir cankurtaran vardır ki son zaman
larda bu vazifeyi İsmet Yazgan adında bir 
sporcu görüyordu. Daimi bir de sıhhat memu
ru bulunmaktadır, resmi tayin · ile vazifelen
dirilir. 1970 haziranında müessesede 18 kişi· ça
lışmakda idi; Ahmed Erkan adında gün gör
müş ve gayetle terbiyeli bir zat müessesenin 
id8.re memurluğu gibi bir iş görüyor ve ora.da 
t,~r lojmanda oturarak plajın kış bekçiliğini ya
pıyordu. 

Piajda 65 kilidli aile kabinesi (750 kuruş). 
40 kilidli bir kişilik kabine (250 kuruş), 120 
açık kabine (8-10 kişi soyunabilir, adam başı
na 200 kuruş), 1 gardrop (200 kişinin soyunma
sına elverişli, adam başına 200 kuruş). 

FENERBAĞÇE SPOR KULÜBÜ - Ku
ruluşu yarım asrı aşmış İstanbulun en eski VE: 

büyük spor kulüblerinden biridir; bilhassa fut
bol kasdedilerek, Galatasaray ve Beşiktaş ku
lübleriyle bitlikde, <<Üç Büyükler» diye anılır
lar. 

1907 ilk baharında gayri resmi olarak ku
rulmuş, 1908 de devletce tescil edilerek resmi 
bir teşekkül olmu~dur, 
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Tescilinden 1952 yılina kadar amatör, 1952 

den sonra profesyon~l q!mµşd{ı~. 

Zamanımızda h1ç -~iri • kalmamış Ka,dıköyü
nün yemyeşq3ay:i:rlarırıda ilk futbol çalışma
larına başlayan · asrımız başlarinın gel).cliği, bu 
kulübü ilk kurduklarında, adını, Fenerbağçesi 
Çayırından · almışlar, formalarının rengını, o 
çayırı · bezeyen pl;lpatya çiçeklerine benzeterek 
Sarı-Beyaz kab~l -· etmişlert~-amblem olarak da 
yarım adanın ucundaki deniz . fenerini almış
lardı. Fakat az sonra renk Sarı-Laciverd ol
muş, deniz feneri yerine de iki kozalaklı bir 
meşe dalı konmuşdur. 

Kulübün ilk yeri, Kurbağalı Dere üzerin
deki eski ahşab köprünün hemen yanı başında 
metrük bir bağçıvan kulübesiydi, sonra Kuşdi
li Çayırı kenarındaki beyaz boyalı ve tek kat
lı ahşab . binaya sahih oldu ve 1932 de içinden 
çıkan yangında, b.ir müze denilmeğe değer 

spor hatıraları ile birlikde yanıncaya kadar o
rada kaldı. 

Kurucuları 1900 yıllarının genclerinden 
Nurizade Ziya Bey (Songülen), Ayetullah Bey 
ve Heybeliada Bahriye Mektebi talebelerinden 
Necati Bey (Okaner) dir. Ziya Bey ticaret ha
yatına atılmış, Enver Bey muallim olmuş, Aye
tullah Bey memur, Necati Bey d·eniz subayı 
olmuşdur. 

Saint Joseph (Sen Jozef) Fransız mekte
binin Türkçe muallimi Enver Bey de talebele
rini bu kulübe aza yazdırtarak kuruculara ilk 
büyük . yardımı yapmışdır ki adı kurucular a
rasında kayde değer. 

Parlak bir spor tarihçesi olan bu büyük 

Fenerbağ"çe Spor Kulübü rozeti 

kulüb hakkında çok şeyler yazılmışdır, hatta 
Dr. Rüştü Dağlaroğlu tarafından 1957-1958 a
rasında «Fenerbahçe Spor Kulübü Tarihi>> adı 

ile koca bir de kitab yayınlanmışdır. 
Spor faaliyetine futbol ile başlayan b:üyük 

kulübün sonraları deniz sporları (Kürek, yel
ken, yüzücülük, su topu), atletizm, voleybol, 
basketbol kolları açılmışdır. 

Bu satırların yazıldığı .1970 yılında kulüb 
altmış üçüncü yılını idrak etmiş bulunuyordu, 
bu süre içinde 21 kişi kulüb başkanlığı yap
mış ve · onlardan bazıları defalarca başkanlığa 
seçilmişdir, isimleri şunlardır : 

1. Ziya Songülen 
2. Ayetullah Bey ( 4 defa 
3: Tevfik Taşçı (2 defa) 
4. Hakkı Safvet Tarı 
5. Şehzade Ali Fuad Efendi (2 defa) 
~- Nafia Nazın Hulusi Bey (2 defa) 

· · 7. -Dr. Hamid Hüsnü Kayalan (8 defa) 
8. Maarif Nazırı Dr. NAzım Bey (2 defa) 
9. İbnürrefik Ahmed Nuri Bey 

10. Şehzade Ömer Faruk Efendi (4 defa) 
11. Sabri Toprak (11 defa) 
12. ŞtikrU Saracoğlu (1:7 defa) 
113. Zeki Riza Sporel (4 defa) 
14. Osman Kavrakolğu (3 defa) 
15. Ali Muhiddin Hacıbekir (3 defa) 
1-6. Bedii Yazıcı 
1 7. .AgAh Erozan < 4 defa) 
18. Hasan Kamil Sporel 
19. Razi Trak 
20. Dr. İsmet Uluğ (4 defa) 
21. Faruk Ilgaz (3 defa ) 

Şu zatler de kulübü adeta temsil eden fut
bol takımının mukaveleli profesyonel antre
nörlüğünü yapmışlardır. Bazıları vazifeler~n
den ayrıldıktan sonra - tekrar davet edilmış
lerdir: 

Necmeddin Çakar 
Joseph Sveng 
James Elliot 
Joseph Sveng 
Nem:etz Prayr 
Miço 
Fikret Arıcan 
İgnace Molnar 
Peter Molley 
James Mac Cormick 
Lazlo Szekelly . 
Zarko Mihailoviç 
imre Markoş 
Fikret Ancan 
Lazlo Szekelly 
İgnace Molnar 
Fikret Arıcan 
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Kokotoviç 

Oscar Hold 

Abdullah Gegiç 

İgnace Molnar 

K t 
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Fenerhağçe Spor Kulübü Karikatürde 

Fenerbağçe Spor Kulübünün Futbol Ta
kımı 1907 - 1952 yılları arasındaki amatörlük 
devrinde 13 defa İstanbul şampiyonu olmuşdur 
ki y 1Jları şunlardır: 

,. 

1911 - 1912 
1913 - 1914 

· i-ın4·- 1.915 
1920-1921 

··1922- i92a 
192!9- 1930 
Hl32 - 1933 · ve Türkiye Şam:piyonu 
H:.34 - Hl35 ve Türkiye Şampiyonu 

1935-1836 
1906-1937 
1943 - 1944 ve Türkiye Şampiyonu 
l9 46 - lı94 7 
1"947- IıS48 

Bu devre içinde 1930, 1934, 1938 
ve 1939 yıllarında İstanbul şildini; 
1937, 1940, 1943, 1945, 1946, 1950 yıl

larında Milli Küme kupasını; 1945, 
1946, 1950 yıllarında Başbakanlık 
Kupasını, ve bir defa da Atatürk 
Kupasını almışdır. 

Profesyonellik devrinde, 19Ş2 

den sonra 3 defa İstanbul profesyo
nel lig· şampiyonu, 5 defa da Türki-· 
ye ligi şampiyonu olmuşdur, yılları 

şunlardır: 

İstanbul Şampiyonlukları 

1952- 1953 
1956 - 1957 
1958-1959 
Türkiye Şampiyonlukları 

19·58 - 1'959 
1'960-1961 
1'96:3 -1964 
1964-1965 
1!967-1968 

Yine bu devre içinde 1968 de 
Türkiye Kupasını ve aynı yılda 
/Cumhurbaşkanlığı Kupasını almış

dır. 

Amatörluk ve profesyonellik 
devirlerinde aldığı özel ~upalar da, 
yılları ile şunlardır: 

1914 İttihad ve Terakki Cemiyeti Kupası 
. l920 İlk Turnuva Kupası 

- KAPTAN UFUKTA İKİ KADIRGA!.. 
1920 Şehzade Abdülhalim Kupası 

1921 Hilaliahmer Kupası 
1922 İdman Cemiyetleri Birliği Kupası 

1923 General Harrington Kupası 
- BANDIRASI BELLİ Mİ? 
- İZMİRLİ. 

(Karikatür: Orhan, Cumhuriyet Gazetesi, 1964) 
1925 Tayyare Cemiyeti Kupası _ 
193-6 19 Mayıs Stadı Açılış Kupası 
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1:947 Matbuat Cemiyeti Kupası 

1952 Eva Peron Kupası 
l.953 Çanakkale Anıdı Açılış K.tJ.pası 
1967 Spor Toto Kupa,~ı '."'": ·- •. 

Kuşdilindeki lokalinin 5 haziran 1932 ge
cesi yangınında bu büyük kulübün o tarihe ka
dar aldığı kupalar, şildler, tabaklar 150 parça
ya yakın, hem manevi hem de maddi kıymeti 
olan eşyası yok olmuşdur, ancak iki kupa kur
tarılabilmişdir. Yangından kurtarılan en kıy

metli şey de kulübün hatıra defteri, ve o def
terde Atatürkün el yazısı ile olan satırlardır, 

arab asıllı Türk harfleriyle 1918 de yazılmış 
olan o satırlar şudur; 

«Fenerbağçe Kulübünün her tarafda mazharı 

takdir olmluş bulunan asan mesaisini işitmiş ve bu 
kulübü ziyaret ve erbabı himmetini tebrik e~meyi 
vazife edinmişdim. 

«Bu vazifenin· ifası ancak bugün müyesser ola
bilmişdir. Takdirat ,·e tebrikatımı buraya kayd ile 
mübahiyim. 

3.5.1334 - 1918 
Ordu Kumandanı 
Mustafa Kemal». 

ücreti ile yıllık aidatın ne olduğunu öğren

mek için kulüb başkanlığına· yazılan bir mek
tubumuza cevab alamadık. 

Bibl.: R. Dağlaroğlu, Fener bahçe Spor Kulübü 
Tarihi; Ha.yat Mecmuasının bu kulüb için verdiği 
bir spor ilavesi, 1967; Sedad Taylan, Aylık Ansiklo
pedide Fenerbahçe Spor Kulübü Maddesi. 

Fenerbağçe Spor Kulübü Maı·şları - Bu 
büyük spor kulübü için iki marş yazılmışdır, 
biri ünlü edib ve şair Süleyman .Nazif'indir, 
1923 de Malta Esaretinden dönüşünde yazılmış 
olan Süleyman Nazif'in marşı bestelenmemiş
dir, iki kıtalık güftesi şudur: 

Hep bilirler bizi, ,ıporculuğun mefhariyiz, 
Mesleğin aşıkıyız, bendesiyiz, şerveriyiz. 

Bu güzel milletin zinde dilaverleriyiz, 
Biz Iı'enerbağçeliler Türk İlinin erleriyiz. 

Ytiksclen ırkımızın şanı dolar yadımıza 
Hepimiz meni ve metin benzeriz ecdadımıza 
Onların ruhu koşar her zaman imdadımıza 
Biz Feneı·bağçeliler Türk İlinin erleriyiz. 

Bu büyük spor kulübünün tesisleri şunlar- İkinci marş 1948 de ünlü bestekar Necib 
dır: Celal Antel tarafından yazılmış ve bestelen-

Kurbağaiı Dere Köprüsünün hemen yanı 
başında, Kadıköyünden gelindiğine göre köp
rüyü geçer geçmez sol koldadır. İstanbulda bir 
spor kulübü tarafından ilk yaptırılmış stad
yomdur, daha önce Taksim Stadyomu bir kış
la avlusu, şeref Stadı da bir saray avlusuydu. 
Fenerbağçe Stadyoınu halen, aynı yerde 40.000 
kişilik daha büyük bir yenisi yaptırılmak üze
re yıkdırılmışdır, yapı faaliyeti 1970 de aksak 
aksak devam ediyordu. 

Kalamış antrenman sahası; eski stadyoın 
yıkıldıkdan sonra tesis edilmişdir. Burada a
matör maçları da yapılır, portatif tribünleri ve 
etrafında atletler için bir de koşu pisti vardır. 
Kulübün denizcilik lokali de buradadır. 

Fenerbağçesi Yarımadasında, Kalamış ko
yu tarafında 1,5 milyon lira sarfı ile kurulmuş 
sosyal lokal. Kulübün yelkencilik kolu için bir 
yeri, lokantası, oyun salonu, kütübhanesi, sau
nası, bir reviri vardır, devamii bir kamp yeri
dir. 

Kulübün büdcesini, futbolculara ödenen 
aylık ve primleri, üye mevcudunu, duhuliye 

mişdir. 

Bi.bl.: Dr. R. Dağlaroğlu, Fenerbahc;e Spor Ku

lübü Tarihi 

FENERBAHÇE STADYOMU İstanbul-
da stadyom olarak kurulmuş ilk nizami futbol 
oyun sahasıdır. Yeri eskiqen Papazın Çayırı 

1 

diye anılırdı, 1908 den önce ilk hevesli geneler 
bu çayırda futbol oynamış, ve çayırın bir ke
narında bulunan Kanbur Todorinin kahveha
nesinde soyunup sahaya çıkmışlardır. 

1908 temmzunda Şehremini Belediye Baş-. 
kanı Operatör Cemil (Topuzlu) Paşa, hürri
yet kahramanlarına yardım maksadı ile Çifte
havuzlardaki köşkünün bağçesinde bir garden
parti tertip etmiş, davetlilerden Reji Whittş.11 
(bir İngiliz) ki evladları İstanbulda ilk futbol 
oynayanlardandı, Cemil Paşaya: 

- •Paşa, çok şükür hürriyete kavuşuldu .. 
geneler artık cemiyetler kurabilecek.. memle
ketde futbola büyük bir alaka var .. bu spor ır
kın tekamülün~ hizmet etdiğinden İngilterede 
milli bir hüviyete bürünmüşdür.. aynı hali 
Türkiye için de arzularım.. Türk genclerinde 
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bu top oyununa istidad çok büyük.. şu muhit
te bir stadyom yapalım.. hem futbolu halka 
sevdiririz, hem de bu işin müteşebbisleri ola
rak faydalanırız .. demişdir. 

Cemil Paşanın bu teklifi kabulü üzerine 
«Union Club» (İttihad Kulübü) adı ile bir ku
lüb kurulmuş ve Hazinei Hassaya aid olan Pa
pazın Çayırı seneliği 30 altın lira kira ile bu 
kulübe verilmişdir. Yanında bir kulüb lokali 
yapılmış, döşenmiş, çayır zemini futbol sahası 
olarak tesviye ve tanzim edilmiş, 3000 altin da 
o işlere sarf edilmişdir. Fakat tertib edilen 
maçlarla umulan hasılat elde edilememiş, ku. 
lübün kurucuları maliyeye kira bedelini öde
yemez duruma düşmüşdür. Hissedarlar dağı

lınca 1915 de Union Club'ün adı <<İttihad Spor 
Kulübüne çevrilmiş ve Maliyeden kira ile tu
tan Basri Bey adında biri tarafından idare e
dilmişdir. Ahşab tribünler yapılmış ve İstan

bulun işgal yıllarında bütün spor hareketleri 
bu sahada yapı]mışdır. 

Saha 1922 de başka ellere devredilmiş; 
1924 de Taksim Kışlası Avlusu bir stadyom o
larak açılınca Kadıköydeki saha tamamen atı] 
kalmışdır. 

Kadıköydeki sahayı nihayet Milli Emlak 
idaresinden 1929 da Fenerbağçe Kulübü kira-• 
lamış, yeniden tanzim edilerek 30 eylül 1931 
de yapılan bir törende Fenerbağçe Stadyomu 
adı ile açılmışdır; resmi küşadında kordelası
nı o zamanın İstanbul Valisi ve Belediye Reisi 
Muhiddin Üstündağ kesmişdir. 

Stadyom otuz yıl kadar Kadıköy semtinin 
yegane spor alanı olmuş, hatta 19 m:ıyıs Genı;

. lik Bayramlarının spor hareketlerinden bir kıs
mı Fenerbağçe Stadyomunda . yapılır olmuş

dur; ve stadyom ihtiyacı karşılayamayacak 

duruma gelmiş, 1960-1962 arasında 40.000 ki
şi alacak yeni bir stadyom yapılrn,ak üzere es
kisi yıkdırılmışdır. Fakat yeni stadyomun ya-
pısı çok ağır gitmişdir. 1967 - 1968 arasında 

stadyomun 1971 de tamamlanacağı söyleniyor
du; bu satırların yazıldığı 1970 yılı haziranın

da biz bunun tahakkuk edeceğine dair bir ala
met, faaliyet göremedik. 

Bibl.: Dr. R. Dağlaroğlu, Fenerbahçe Spor Ku
lübü Tarihi. 

FENERBAĞÇE VAPURU - Denizcilik 
Bankasının liman işletmesi vapurlarından; 

Do]mabağçe Vapurunun ikiz eşi (B.: Dolma-

bağçe Vapuru; cild 9, sayfa 4682); ikiziyle be
raber aynı tarihde hizmete girmiş olup bu sa
tırların yazıldığı 1970 yılı mayısında Galata 
İskeles_i - Adalar hattında kullanılıyordu. 

FENER BULGAR ORTODOKS KİLİSESİ 
(Stefi Stefanos) - Haliç Fenerinde deniz ke
narındadır; bina gövdesi tamamen demirden 
yapılmış, takılır sökülür (portatif) bir yapı o
lup aynı ye..rde bulunan küçük ahşab bir k~li
.senin yerine kurulmuşdur; demir bina gövde
si Viyanada yapılmışdır, mimarı R Ph. Vag
ner adında Viyanalı bir sanatkardır; ku,rulma
sı bir buçuk yıl kadar sürmüş ve 1898 de ta
mam)anmışdır. İç ve dış duvarları mermer 
kaplı. gaayetle süslü bir kilisedir. 

Ka:dtçeşmelilerin _gene fenercisi 
Karabiber Süleyman 

(Fotografdan S. Bozcalı eli ile) 
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Bu kilisenin kurulması,. Osmanlı İmpara
torluğu tarihinde çok önemli ·bir siyasi ve dini 
mes'eleye bağlanır ki bu İstanbul· Ansiklopedi
sinin konusu dışındadır. ·Bu hususta müverrih 
Ahmed Refik Beyin Türk Tarih Encümeni 
Mecmuasında (No. 8/85) «Osmanlı İmparator..: 
luğunda Fener Patrikhanesi ve Bulgar Kilise
si» başlıklı bir makaalesi vardır. 

Bibi.: H. Göktürk, Not. 

FENERCİ İstanbulun eski yangın tu-
lumbacılığı teşkilatında, gece yangınlarına gi
dilirken tulumba sandığının önünde fener çe
ken tuhımbacının unvanı. Bir sandıkda feneri 

Mustafa Fenerci 
(Resim: H, Kutay) 

daima aynı uşak taşırdı. Ayakları gaayetle ka
şarlı delikanlılardan seçilirlerdi; yangına ikin
ci rejsin emir ve idaresi altında gidilirdi, Fe
nerci de ikinci reisin muavini yerinde idi. Tu
lumbacıların herhangi bir şikayetleri veya is
tekleri olduğunda Fenerci vasıtası ile Birinci 
Reisden divan isterlerdi. Tulumbacıların <<min
tan>) dedikleri bir nevi üniforma ceketinde Fe
nercinin rütbe alameti, işareti, kolda, ortada
ki zikzaklı 3 şerid idt (B.: Tulumbacılar). 

Yangın tulumbası sandıklarının çoğunda, 

mahallenin pırpırı oğlanlarından 12 - 13 yaşla
rında bir de maskot çocuk bulunurdu, onlar 
da fenercinin yam sıra koşar · ve yedek feneri 
taşırdı. 

FENERCİ - (B.: Fener çekmek, Fener
çeken) . 

. FENERCİ (Mustafa) - 1940 ile 1950 ara
sında İstanbula mevsimine göre soğan ve man
gal kömürü getiren Hudaverdi isimli bir ta
kanın 18 - 19 yaşlarında mürahik tafyası; bu 
küçük gemi 1944 senesi temmuz ayında bir 
pazar günü Pendik İskelesine bağlı dururken; 
gaayetle şık giyinmiş bir rezil adam iskelede 
rastladığı bir kedi yavrusunu ayağı ile iterek 
denize fırlatıp atmış ve Mustafa Fenerci de 
hemen esvabı ile denize atlayarak boğulmak 

üzere olan hayvancağızı kurtarmışdır. İskele 
yanındaki gazino-lokantada. ailesi efradı ile 
birlikde yemek yemekde olan kedi meraklısı 

bir hanımefendi, başlangıcı çirkin ve sonu asa
let güzelliğine misal bu vak'anın şahidi olmuş 
ve garib gemici · oğlanı o yıllarda küçümsen
meyecek yüz lira gibi bir nakdi mükafat ile 
taltif etmişdir. Mustafa Fenercinin hal terce
mesi tesbit edilemedi, yalnız Rizeli olq_uğu öğ
renildi. O gün aynı gazinoda bulunan bu sa
tırların yazarı tarafından bir fotografı çekil
miş ve vak'a üzerine de miladi takvim ile mu
hakkak ki acemice şu tarih tanzim edilmişdir: 

Bilirsiniz meşhur kelam da rahate fiddünya» 
Tatil günü dinlenmekçün seçmiş idik Pendiği 

Attı tekmeyle denize bir kedi yavrusunu 
Dışı süslü, içi rezil gördün mü şu gidiyi 

Ama gel gör yalın ayak şu gemici şehbaz da 
Hükemanın vicdanı pak kahramandır dediği 
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Bir mücevher tarih olur ondokuz yaşı ile 
«Mustafa Fenerci oğlan kurtardı bak kediyi». 

1925 + 19 = 1944 

Hüsnü KINAYLI 

FENERCİ HÜSEYİN ÇIKMAZI·- Fatih 
İlçesi merkez nahiyesinin Sinanağa Mahalle
sinde İbadethane Sokağındadır (1934 Belediye 
Şehir Rehberi, pafta 6/94). Bir araba geçecek 
genişlikde kabataş döşeli hafif yokuş olarak 
başlar, sola bir kavis çizerek düzleşir, ve gaa
yetle daralarak sona erer. Üzerinde dört beş ev 
vardır (ocak 1968). 

Hakkı GÖKTÜR!{ 

FENERCİ KADRİ SOKAĞI Beyoğlu 
ılçesinin Taksim Bucağının Yenişehir Mahal
lesi yollarından; Feylesof Sokağı ile Akağalar 
Sokağı arasındadır (1934 Belediye Şehir Reh
beri, pafta 19/131); bir aralık sokakdır. Üze
rinde üçü ahşab biri kagir dört ev· ile bir arsa 
bağçe vardır ( ağustos 1968). 

Hakkı GöKTÜRK 

FENER CİNAYETİ -'-- Benzerine az rast
lanır bir vak'adır; geniş bir muhayyile ve kuv
vetli bir kalemle, içinde türlü toplum hayatı 
mes'elesinin mütalaa ve tahlil edileceği bir ro
man konusu olabilir. 

Gemi inşaat tezgahları sahibi 75 yaşında 

Saim Birkök, bir arkadaşının oğlu olup evlad 
gibi okutup yetiştirdiği ve· sonra yanına ortak 
olarak aldığı mühendis Saim Gökoğlunun 3 
ağustos 1966 günü Fenerde Mürselpaşa Cadde
sindeki yazıhanesinde tabanca ile vurarak öl
dürmüşdür. Gazetelere akseden cinayet sebe
bi, mühendis Sa.imin iş adamı yaşlı hamisin
den devamlı para çekmesi, onu kötü duruma 
düşürmesi, ve tehdidleridir. Yaşlı kaatil: «Ka
derin böyle bir son hazırladığını nasıl tahmin 
ederdim ... » den:ıişdir. 

Bibl.: Günün Gazeteleri 

FENER ÇEKMEK, FENER ÇEKE:N -- İ:::
tanbulda sokak fenerlerinin bulunmadığı ve 
geceleri yatsıdan sonra sokağa fenersiz çıkma
nın yasak olduğu devirde, sokağa herhangi bir 
çeşid el feneri alarak çıkma karşılığı kullanıl
mış bir deyimdir. Bir kaafile önünde fener ta-· 
şıyana da <<Fener Çeken>> denilirdi: Kibar ko-

naklarında ve tekkelerde, gece geç kalmış mi
safirleri evlerine kadar götürecek fener çeken 
genç uşaklar, genç dervişler vardı. 

XVII. Yüzyılın ikinci yarısında yaşamış 

ünlü Halvetiye şeyhlerinden Mehmed Nazmi 
Efendi «Hidayetül İhvan» isimli hatıralarında 
Yenikapu Mevlevihanesinin fener çeken der
vişlerinden bir meczub (Deli) Mehmedden 
bahseder. Kışın buz üstünde bile yalın ayak 
dolaşırmış. Bu delikanlı bir kış gecesi Nazmi 
Efendiyi Yenikapu Mevlevihanesinden· Şehre
mininde Baruthane Caddesindeki tekkesine gö
türmüş. Bir kar fırtınası varmış, sokağa yine 
yalın ayak çıkmış ve eline de fener yerine 
~amdan almış, elini bile siperlemediği halde,' 
kar savuran rnüdhiş rüzgar Derviş 1\/Iehmedin 
elindeki şamdanı söndürmemiş. 

Bir Fener Çekene 

İn'ikası tabi mlısarınla ey kudsi furôğ! 
Ateş ender ateş oldum ateş ender ateşim 
Tabişi ahı.m yeter söndüı- o şem'i bi feri 
Şfileye hacet mi var ey dilber meş'alkeşim ! 

Fenerçeken yerine bazen sadece <<Fenerci», 
yahud <<Meş'alkeş» de ~enilir idi (B.: Cemil, 
Meş'alkeş, cild 6, sayfa 3456). 

FENER HAMAMr - . (B.: Tahtaminare 
Hamamı). 

FENER İSKELE CADDESİ - Halic Fe
nerinde Tahtaminare · ve Abdisubaşı mahalle
leri arasında sınır sokakdır; Yıldırım ve Sadı
razam· Ali Paşa Caddeleri ile deniz-vapur is
kelesi arasında uzanır, Mürselpaşa ve Abdüle
zel Paşa Caddelerini bir dört yol ağzı yaparak 
geçer (1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta 8/ 
99-105). Yerinde ise Yıldırım ve Alipaşa Cad
delerine kadar varmaz, Mürselpaşa - Abdüle
zel Paşa Caddeleri kavuşağından başlar. Ka
ra tarafından gelindiğine göre asfalt döşeli •ge
niş bir yol olarak başlar; çatal olarak ikiye ay
rılır, sağdaki yol asfalt döşenmiş meydanımsı 
bir açıklık ile Fener Kayık İskelesine çıkar; 
soldaki yol bir araba geçecek genişlikde olup 
yine asfalt döşelidir, v:apur iskelesine çikar; iki 
yol arasında çocuk bağçesi vardır. Sağ kolda 
iki katlı ahşab bir binada Fener Patrikhanesi 

. bulunmaktadır. Metal T.AŞ; Deposu, Fener 
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İplik Fabrikası, Doğan Lastik ve Akümülatör 
Sanayii müessesesi, Ulusoy Turizm . Seyahat 
Acentası bu caddededir; 2 odun· deposu, 2 lo
kanta, 2 kahvehane, 1 kundura tamircisi var
dır. Kayık iskelesi tarafı11da da bir umumi a
yak yolu vardır (Ocak 1968). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FENER İSKELE GAZİNOSU -- Geçen . a
sır sonları ile asrımız başında, Haliç Feneri 
Vapur İskelesinin hemen yanı başında, vapur
dan çıkıldığına göre sağ tarafda, · deniz kena
rında Haliç yalısının en büyük gazinosu idi. 
Büyük bir kapalı kısmı ve önünde denize doğ
ru uzanmış, kazıklar üstünde bir salaşı, arka
sında da genişce ve mamur bir bağç~si bulu
nan bir gazino idi. 

Bu ünlü gazino zamanımızda mevcud de
ğildir, ne zaman kapandığını _tesbit edemedik, 
1940 - 1943 arasında duruyordu, adi bir kahve
haneye inkılab etmiş halde idi; 1970 de büs
bütün kalkmış durumda gördük; deniz üstün
deki salaşı yıkılmış, yok olmuş, arka bağçesin
de bir odun deposu kurulmuş; gazinonun ka
palı binasının yerinde saç kaplı hangarımsı bir 
yapı vardı, kapusunda şu levha bulunuyordu: 
«İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü De
niz Tamir Atöliyesi Amirliği>>. 

Bu gazinonun edebi metinlerimizde zen
gince şirin hatıraları vardır. Geçen asrın ikin
ci yarısında İstanbulun hovarda meşreb, çap
kın beyleri Kağıdhane alemleri için burada 
toplanıp buluşurlar ve Fener İskelesinden ka
yık ve sandallara binip Kağıdhaneye gider
lerdi (B.: Kağıdhane). İstanbulun en namlı ha
nende ve sazendeleri de buraya gelip çakar, 
okurlardı. Şöhreti büyük şehrin her tarafına 

yayılmış bir gazino idi. 

Macar Türkoloğ Dr. İgnas- Kunoş «Türk 
Halk Edebiyatı>> isimli meşhur eserinde bu ga
zinodan şu satırlarla bahsediyor: <:... hemen 
bir kayığa binip meşhur olan Fener Gazinosu
mm önüne çıkdım. İnsan dolusu kahvede ince 
saz takımı, urumların pepeleme gürültüsü, te
laffuzları yanlış ermeni hanendeleri işime ya
ramadı. Gel Şehzadebaşındaki sakin ka.hve
ler!..>,. 

Ahmed Rasim de «Fuhşi Atik» isimli öl-· 
inez eserinde şunları yazıyor: 

«Arkadaşımla. İç Fener (Haliç Feneri) 

Gazin0sunda buluşmak üzere evden çıkdım. 
Kalben büyük .bir inşirah duyuyordum. Mek
tebden (Darüşşafakadan) çıkalı birinci ilkba
harı idrak ediyordum. O gün cuma idi. Kağıd
haneye gidecekdik. Gazinoya geldiğimde he
nüz öğle olmamışdı. Tek tük bir iki müşteri, 
deniz tarafındaki köşede dört beş kişiden mü
rekkeb bir grup vardı. Bunlar çıkıyorlardı. 

· Gaaliba biraz erkence davranmış olmalıdırlar 

ki içlerinden habeşi biri titrek, hazin bir sesle 
hicazkar üzerinden gezinmeye başladı: 

Arz etmediğim yare meğer yare mi kaldı 
Ya derdi· dile kılmadığım çare mi kaldı 

<<Üh'. .. ne kadar da güzel okuyor. O za
man benim de musikiye merakım vardı ... Kah
vemi içdim içmedim arkadaşım da kapudan 
girdi. Bana doğrulmakla beraber gözlerini kö
şeden ayıramıyordu. Gazel biter bitrriez bir 
şarkıya girdiler. Dördü birden okuyordu: 

Muntazır teşrifine çifte kayık 
ince yaşmakla bu cum'a seyre. çık 
Penbe mantinden ferace pek de şık 

İnce yaşmakla bu cum'a seyre çık 

<<Yine bir oh!.. ne revan bir şarkı. .. Arka

daşım dedi ki: 
· - Kemani Serçe Tevfik de içlerinde .. 

- Kim? 
- Serçe Tevfik, Kerrıani Kör Sebuh'un 

çırağıdır .. 
- Ötekiler kim?· 
- Bir da.nesini tanıyorum, o da hanende-

d i r .. bunlar bugün Kağıdhaneci! .. belli .. ben gi
deyim, bir kayık tutayım.. sonra bunları bek
ler, arkalarını bırakmayız ... ». 

Gecen aşır sonlarında yaşamış kalender 
halk şairi Üsküdarlı Aşık Razi de bu gazino 
iizerine, şu manzumeyi yazmışdır: 

İskele başında gazino.;;unun 
Medhini duydum da gittim Fenere 
Selsebil olmuş ülfet muhabbet · 
Çıkamaz içine giren bir kere· . 

Her taraf ·elhak ki güzelle dolu 
Şaşırır aşıklar sağ ile solu 
Gamzenin işmarı gösterir yolu 
Kanca atmak için o güzellere 
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Taze nigar ile taze fetalar 
Urum dilberanı dürri yektalar 
Kaçırma fırsatı demiş atalar 
Saydı kalmış heman seride hünere 

Geysu perçem zülüf merguule kakül 
Cilveli işveli dilleri bülbül 
Gümüş külçeleri kimi gonca gül 
Nakdi can verilir ayak ellere. 

Kimi bey çorbacı oğludur ldbar 
Kimisi avamdan eşbehi cebbar 
Cümlede kiseye nreylü itibar 
üst tarafı fasa fiso mentere. 

Bu.si payi gerek hicab atmaya 
El peşrevi yari soyub yatmaya 
Hey Kalender Razi hüner satmaya 
Felek matlubunca oynaşın vere. 

FENER İSKELESİ, KAYIKLARI VE KA
YIKCILARI - Haliç kıyıları iskeleleri ara
sında Eyyubsultan ve Kasımpaşadan sonra Ba
lat İskelesi ıle birlikde ikinci kademede büyük 
iskele idi:. Yakın zamanlara kadar, Balat Mu
sevileri ve Fener . de Rumları ile, sekenesinin 
çoğunluğu gayri müslim iki semt olarak tanın
mışlardı (B.: Balat, cild 4, sayfa 1961). 

Haliçde vapurlar işletilmeden önce, Fene
rin İstanbul ve Galata ile günlük trafik bağı
m yalnız kayıklar temin ederdi. Hicri 1216 (M. 
1801 - 1802) yılında tanzim edilmiş bir kayıkcı 
esnafı sicil ve kefalet defterindeki kayde gö
re, İstanbul sularında günlük seyrü seferin 
yalnız kayıklar ile yapıldığı o devirde Fener 
iskelesine kayıdlı 78 kayık ve 78 nefer kayıkcı · 
vardır; bu iskele kayıkcılarının 36 neferi müs
lüman ve 42 neferi gayri müslim olup isimleri 
ile tesbit edilmişlerdir; o isimlere göre gayri 
müslim kayıkcılar da rum, ermeni ve Bulgar 
azınlıklarında ndır. 

Haliçde vapur işletilmesi Fener İskelesi 
kayıklarını dörtde birine kadar azaltdı, Kasım
paşaya ve Galataya kayıkla geçenler kalmadı. 
Kara yolunda hemen zamanımıza kadar uzun
ca bir devir tek nakil vasitası kira binek ara
bası ve araba ücreti de halk için bahalı oldu
ğundan Fener kayıklarının faaliyeti . Fener -
Eminönü arasına inhisar etti, bir de yazın Ka
ğıdhane mesiresine yolcu taşıdılar. 

Ü s k ü d a r 1 ı kalender h a 1 k şairi 
A ş ı k R a z i nin 1880 - 1885 arasında kaleme 
aldığı bir manzumeden Fener İskelesi kayıkcı
larının çoğunun rum ve Karadeniz yalısı hal
kından olduğu anlaşılıyor; manzu.me şudur: 

Gaayet ile süslüdür Fenerin kayıkları 
Sarhoşlara mahsusdur taşımaz ayıkları 

Fenerin kayıkcısı ped.imu ya palikar 
Pekce wrsa topuğun iskelesini yıkar 

Fenerin kayıkcısı bıçkınların eş'belbıi 

Reşk ider çalımına nice yüz külhanbeyi 

Fenerin kayıkcısı keşişlerin bülbülü 
Belinde zünııar olmuş şahın gümrah kakülü 

Fenerin kayıkcısı uşşakı.na her gice 
Kadehi çeşıni ile bade sunar gizlice 

Fenerin kayıkcısı urum güzeli urum 
Kaçan payin bus itsem topuk kakar gavurum 

Fenerin kayıkcıs• Karadeniz urum!u 
İttiğinden kinaye afur tafur kurumu 

Fenerin kayıkcısı cümlesi çakır pençe 
Gice çalar kayıkda ta besabah kemençe. 

Birinci Cihan Harbin.den sonra İstanbul 
sularında güzelim kayıkların yerini sandallar 
aldı. 

Eminönü - Eyyubsultan arasında bir tram
vay hattı. döşemek devamlı düşünülmüş, fa
kat tahakkuk ettirlememişdi. Fenerden geçe
cek olan ve Fener halkının İstanbuldaki. iş 
merkezleri ile karadan kolay, ucuz ve sür'atli 
temas~m sağlayacak tramvay hattına karşılık 

zamanımızda otobüsler ve dolmuş usulü ile 
yolcu taşıyan otomobiller Fener - Eminönü ka
ra yolunu birden canlandırarak, artık eski ka
yıkları!! yerini tamamen almış olan Fener san~ 
dallarına son ağır darbeyi vurdu. 1801 - 1802 
arasında lt"'ener Kayık İskelesine bağlı 78 ka
yık var iken 1970 de, bir buçuk asır sonra ay
nı iskelede ancak 6 sandal bulunuyordu. Hep
si kıçdan takma motörlü olan bu sandallar da 
yalnız Fener - Kasımpaşa arasında dolmuş u
sulü ile çalışıyorlardı.· 

Zamanımızda Haliç boyu kara yolunun 
motörlü vasıtalarla çok işlek hale gelmesine 
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mukaabil Haliçdeki vapur seferleri kalkmış gi
bi idi. Halicin iki kıyısı semtleri ile Köpr:ü a
rasında yalnız iki vapur işletilmekde idi, ve· bu 
vapurlar, ikisi sabah ikisi akşam günde döı\ 
defa sefer yapıyorlardı. 

1970 haziranında, ahşab bir bina olan Fe
ner Vapur İskelesi, temiz ve bakımlı olarak 
durmakda idi. 

Fener Kayık İskelesi de, vapur iskelesinin 
hemen yanı başında ve sağ tarafındadır. 

FENER KAPUSU - Bizansm Haliç kıyı~ 
sındaki surlarının kapularından biri, Celal E-
sad Bey «Eski İstanbul» isimli eserinde «Haliç 
Surlarının Kapuları» başlığı altında şunları 

yazıyor: <<Faı;i Kapusu (Fener Kapusu): Bu 
kapu vaktiyle Halic'in feneri bulunan çıkıntı
ya tesadüf eder, Halicin surları bu kısımda iki 
sıradır. Halic cihetindeki surlar tamamen de
niz kenarında olmayub denizle aralarında hay
li bir mesafe vardır ki bu mahalde bir çok ti
carethane, iskeleler, depolar ve saire vardı.>> 

Kapu halel). mevcud değildir, «Fenerkapu
su Mescidi>> nin hemen. yanında idi ki yeri 
Mürselpaşa ve Abdülezelpaşa Caddelerinin uc 
uca bağlandıkları noktaya rastlar. 

FENERKAPUSU HAMAMI - Zamanı

mızda mevcud olmayan Fener Kapusunun iç 
tarafında, Sadırazam Ali Paşa Caddesi üzerin
de, Fener İskelesi Caddesinden gelinip sağa sa
pıldıktan sonra yirmi otuz adım ileride sol 
kolda idi, yıkılmış, bina hakkında bir fikir ver
mEryecek izleri kalmışdır (haziran 197Q). Bu 
hamama vaktiyle Fener İskelesi Hamamı da 
denilirdi. 

FENERKAPUSU MESCİDİ - Hadikatül 
Cevami şu malumatı veriyor: <<Banisi Süzek
ci (Süzgeçci) Yusuf Efendidir; merkadi na ma
lumdur, mahallesi yokdur». 

Tahsin Öz <<İstanbul Camileri» isimli ese
rinde şunları yazıyor: <<Fenerkapısı, Mürsel Pa
şa,_ İskele Caddesinde; cami Fatih zamanındH 
yapılmış, mevcud kitabeye nazaran XVIII. 
Yüzyılda Yusuf Yazıcı tarafından ihya edil
mişdir. Kagir ve fevkaani bir bina olup altın
da dükkanlar vardır. Tuğla minaresi ilk bina-
sına aiddir>>. .. 

Mü.rselpaşa Caddesi ile Feneriskelesi Cad
desi kavuşağıp~a olan fevkaani mescide yirmi 

beş basamak taş merdivenle çıkılır. İbadet salı
nı kare planlıdır; beş pencere ile aydınlatılmış
dır. Müezzin mahfili zemine nisbetle yüksek
de olup ahşab bir merdivenle çıkılır. Ahşab o
lan minberi ve vaiz kürsüsü yeşil ile beyaza 
boyanmışdır: Mihrabın iki yanında ikisi bü
yük, ikisi küçük_ dört pirinç şamdan bulunu
yordu. Ayrıca üç pencere ile aydınlatılmış son 
cemaat yerine de müezzin mahfilinde olduğu 
gibi ahşab bir merdivenle çıkılmakta idi. Son 
cemaat yerinin üstünde bulunan kadınlar mah
filine ise asma bir tahta merdivenle çıkılır. 

Minare kapusu taş merdivenin üst başın
da fevkaani imam meşrutasının yanındadır. 

Mescid kapusunun üzerindeki kitabenin metni 
şudur: 

Kıldı bina hazreti Fatih cennetmekan 
Eylediler ediyi salat çok müslüman bir zaman 

Bir zamandan sonra oldu çün harab ihrik ile 
Geldi bir ehli •sahavet yine okundu ezan 

Binit sinisi merhum Hacı Raşid oldu kını 
Özge mali halisinden çün yapıldı mescid ( oli;unamadı) 

,. 
·~~~! 

İtmiş idi hizmet çok meskôkatı şahine (de) 
Bu asarı hayrdan çok memnun oldu ehli iman 

Genci dilden doğdu cevher didi Bidi tarllbin 
«Dilerln andan recayı meskeni bağı cinan.» 

- . _,· 
.• l~ :•>:~~-. 

Kit~benin yazısı, ifadesi, imlası, vezni ga
yet bozukdur. Tarih mücevher olup 1308 (1890 
- 1891) yılını verir ki kitabe taşında rakam ile 
de kaydedilmişdir. Mescid 1963 de ye1:1i bir. ta
mir görmüşdür. 

Hadikatül Cevamide ilk banisi Sü7.ekci 
Yusuf Efendi adında bir zat gösterilmiş olma
sına rağmen halk ağzında Fatih Sultan Meh-

. mede atfedile gelmişdir. Yine halk ağzında şi
rin bir de hikayesi vardır. Bir gün padişah ka
yıkla denizden geçer iken Fener Kapusu muha
fızı neferlerin bu kale kapusunun üzerinde, 
açıkda namaz kıldıklarını görmüş _ve hemen o 
kapunun iç tar'.1fında onlara bu mescidi yap
tırtmış. 

Tahsin Öz'ün Yusuf Yazıcı diye kaydetti
ği zat ile Süzekci Yusuf efendinin ayni kimse 
olması kuvvetle muhtemeldir, bu takdirde 
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mescid XV. Yüzyılda Fatih Sultan Mehmed 
tarafından yaptırılmış, XVIII. Yüzyılda Yusuf 
Efendi tarafından tecdiden ihya edilmiş, bir 
yangında yandıkdan sonra XIX. Yüzyılda da 
Raşid Efendi tarafından tekrar yaptırılmış o
lur (1970, haziran). 

Hakkı GÖKTÜRI< 

FENER KİREÇHANESİ· SOKAĞI - Ha
liç Fenerinin yollarından; Tevkiicafer ve Tah
taminare mahallelerinin müşterek sokakların

dan olup Tevkiıcafer Mahallesinde Yasemin 
Sokağı ile Tahtaminare Mahallesinde Yıldırım 
Caddesi arasında uzanır bir dirsekli bir sokakc 
dır; Yaldızcı Sokağı, Bakidede Sokağı ve Vo
dina Caddesi ile dörtyol ağızları yaparak kesi
şir (1934 Belediye Şehir Rehberi,. pafta 8/103 
ve 105). Yıldırım Caddesi tarafından gelindiği
ne göre bir araba rahat geçecek genişlikde ka
bataş döşeli bir yokuşdur, üçer dörder katlı 

kagir evler arasından geçer, kapu numaraları 
1 - 43 ve 2 - 48 dir; Yaldızcı Sokağını geçdik~ 
den sonra. sola bir dirsekle kırılır ve düzleşir 
( ocak 1968). 

Hakkı GÖKTÜRK 

f'ENER l{ÜLHANI SOKAĞI - Haliç Fe
nerinde Hizırçavuş Mahallesi yollarından; Ka
zancıselim ve Çorbacı sokakları ile Rifatefen
di ve Hızır Sokakları arasında uzanır, Akgül 
Sokağı ile kavuşağı vardır (1934 Belediye Şe
hir Rehberi, pafta 8/106). Bir araba geçecek 
genişlikde kabataş döşeli bir yoldur, kagir ve 
ahşab evler arasından geçer; kapu numaraları 
1 - 23 ve 2 _; 40 dır (ocak 1968). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FENERLİ - <<Argo; Önünde sakalı sarkan 

kimse; misal: Şu fenerliyi sövüşlesen ( = pa

ra sızdırsan) işimiz aynalıdır» (F.: Devellioğ

.lu, Türk Argosu). 

FENERLİ, FENERLİLER İstanbulurı 
Türkler tarafından fethinden Tanzimat devri.,. 
ne kadar İstanbulda Halicde Fener denilen 
semtde otura gelmiş İstanbulun rum aristok
ratlarına verilmiş isimdir. 

İstanbulun 1453 senesinde Türkler tarafın~ 
dan fetholunduğu zaman,· Fatih Sultan Meh
medin derin görüşünü ve olgun siyasetini bil-

meyen Bizansın aristokrat aileleri, Akdeniz a
dalarına, Moraya, İtalyaya ve Avrupanın diğer 
yerlerine hicret etmişlerdi. Az zaman sonra şe
hirde sükun te'sis edildi ve refah başladı; bu 
aileler efradından bazıları gerek ticaret ve ge
rek, alicenablığı ve adaleti şayi olmuş Türk 
padişahına arzı hizmet maksadı ile İstanbula 
avdet etmişlerdi. 

Irk ve mezheb ayırmaksızın ilim ve san'
at adamlarının Fatih Sultan Mehmed tarafın
dan gördükleri himaye bu gibi zevatın İstan
bula akın etmelerine sebeb olmuştur: 

Fatih Sultan Mehmed İstanbuldan hicret 
etmiş olan şehrin eski ahalisini tekrar devlet 
merkezine getirebilmek için din serbestliğini 

ilan etti ve kendilerine ortodoks mezhebinden 
bir Patrik intihap etmelerini _emretti ve Kato
liklerin en büyük muhalifi olan Yenadios So
larios'u Patrik intihap ettirdi! bu suretle fe
tihden evvel büyük tehlikeler geçirmiş ve sön:
meye yüz tutmuş olan Ortodoksluğu sureti 
kat'iyede kurtardı ve kuvvetlendirdi. Bu gün 
«Şark Ortodoks kilisesi» dediğimiz Fener Pat
rikhanesi mevcudiyetini Fatih'e borçludur. 

Kudretli büyük hükümdar Bizanslılar za
manında Patriklerin haiz oldukları bütüa sa
lahiyetleri Yenadios'a verdi. 

Fetihden sonra Rum Patrikhanesi bir kaç 
yer. değiştirdikten sonra nihayet 1600. tarihin
de Üçüncü Sultan Mehmed zamanında Haliç 
Fenerinde bugünkü yerinde yerleşti (B.: Fe
ner Rum Ortodoks Patrikhanesi) Rum Aristok
rat aileleri de Patrikhanenin etrafında yani Ci
baliden Balata kadar olan mahallelerde ika
met etmeye başladılar; ve bunların ·zenginleri,' 
Haliçte muhteşem yalılar yapmışlardı. 

Bu ari;;tokrat ailelerin efradına ecnebiler, 
<,Fenerli» adını vermişlerdi. Fenerliler, çocuk
larinı, o zamanın en iyi ilim müesseselerine 
malik olan İtalya üniversitelerine gönderip 
Felsefe, Tıp ve sair ilimler tahsil ettirirlerdi. 
Bu çocuklar, Türkçe, Arapça, Farsçayı öğren
dikten sonra ecnebi lisanlarını da tahsil eder
lerdi. Bundan dolayıdır ki Osmanlı Hükumeti1 

ecnebiler ile olan münasebetinde bu Fenerli
leri kullanırdı. Divanı Hümayun ve Donan• 
mayı Hümayun tercümanları ve bilahıre Ef
lak ve Boğdan beyleri, bu Rumlardan seçilir
di. 
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· Yüz sene evveline gelinceye kadar Fener

lilerin Haliçteki muhteşem kar.gir evlerinin 
ekserisi duruyordu. Bakımsızlıktan birer birer 
harab oldular. Elli sene evvel Cibaliden Bala
ta kadar olan yerde yüzü mütecaviz böyle ev
lerin mevcudiyetini hatırlıyorum. 

Son senelerde, Haliç sahili fabrikalar sa
hası oldu ve bu sebepten dolayı Fenerlilerin 
yalıları tedricen yıktırılarak yerlerine muhte
lif fabrikalar tesis olundu. 

Onyedinci asırda inşa olunmuş olan ev
lerden yalnız Divanı Hümayun Tercümanı Fe
nerli •Panapotaki N~kusios'un evi kalmıştır. Bu 
zat · Fenerlilerden devlet hizmetinQ giren ilk 
simadır. 

Bu ev 1740 tarihinde esaslı bir ta:mir gör
müş olduğundan eski vaziyetini iyi bir halde 
muhafaza etmektedir. Üç katlı bir bina olan 
bu kargir ~v Türk mimarisi bakımından tedki-

ke değer bir binadır. Bu evin ilk sahibi bult,1-
nan Panayotaki, Divanı Hümayun tercüman~ 
lari arasında ilim, zekavet ve iktidarı ile meş:
hurdur; devlete sadakat ile hizmet eylemiştir. 
Bu zat Köprülüzade . Fazıl Ahmed Paşa gibi 
bir veziri , azamın maiyetinde bulunmuş ve Gi
;rid Adasında Kandiye Kalesi ve şehrinin. üç 
seneye yakın süren muhasarası ve tamamen· 
zaptı sırasında Paşanın yanında hem tercüman• 
lık ve hem de siyasi müşavirlik vazifesini ifa 
eylemiştir. , 

1699 da Avusturya ve Rusya ile Karlofça 
muahedelerinin akdi sırasında Fenerlilerden 
Aleksandros Mavrokordatos'un da Divanı Hü
masun tercümanı sıfatı ile iyi hizmetleri gö
rüldüğünden, devletin mühim bir memuriyeti 
olan bu tercümanlığa Fenerlilerin tayini bir 
gelenek, adet oldu. Bilahare Tersane Ter
cümanlığı da onlara verilmeye başlandı. 

Fenerli Beylerden. Panayota ki'ıdn Fene~~ld evi,: l~· · , _ 
(Resim: Sinan) 
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Üçüncü Sultan Ahmed zamanında Osman
lı Devletine tabi Boğdan Voyvodası Dimitri 
Kantimur Prut Harbinde Rusların tarafına 

geçmişdi; 1711 de onun yerine de bu beyliğe 
ilk defa olarak bir Fenerli, Nikola Mavrokor
dato tayin edildi. Yarım asır kadar Eflak ve 
Boğdan beyi olarak Osmanlı Devletine tabi bir 
prenslik tahtına ..sahih olmuş Fenerli aristok
rat rum aileleri Mavrokordato'lar, Gika'lar, 
Kalimahi'ler, Garagea'lar, Sutzular, İpsilanti'
ler, Moruzi'ler, Ralli'ler, Hangerli'ler, Rosetti'
lerdir. 

Fenerlilerden son Boğdan beyi Aleksan
dros İpsilanti, Rusya çarının himayesinde Ode
sada kurulan Eterya ihtilal cemiyeti ile teşri~ 
ki mesai etmiş, Yunanistan istiklali mücadele
sine karışarak tabi olduğu devlete ihanet· et
miştir. 

Bu aristokrat ailelerden XVIII. asrın ikin
ci yarısı içinde Fenerdeki eski konaklarını bı
rakarak Boğaziçinin Rumeli yakasında yeni 
yaptırdıkları ve Avrupalıların ev eşyaları ile 
döşedikleri konak ve yalılara taşındılar, Bo
ğazda da bilhassa Kuruçeşme, Arnavudkö~ü 
ve Tarabyayı tercih ettiler. Bu yalıların en 
meşhurlarından biri Tarabyada Aleksandros 
İpsilanti'nin yalısı idi ki bilahare Fransız yaz
lık sefarethanesi olmuşdur. 

Tanzimattan sonra bu aristokratlar İstan
bulu1 Türkiyeyi de terk ettiler, bir kısmı yu
nanistana, bir kısmı da Fransaya, İngiı-tereye 
ve Avrupanın · sair memleketlerine gidip yer
leşdiler. İsta~lmlda kalanlardan Osmanlı dev
letinin 'son devrinde de yüksek devlet mevki
leri işgal edenler olmuştur, _ Mozuros Paşa bü
yükelçi, Mavrikordato Bey Hariciye nazırı ol

muşdıtr. 
Vladiınir MİRMİROĞLU 

Aşağıdaki satırları M. Zeki Pakalın'ın «Os
manlı Tarih Deyimleri ve 'Terimleri>> isimli e
serinden alıyoruz: 

<<Eflak veya Boğdanda Bey olan Fenerlile
rin oğullarına Beyzade, kanlarına Dorrina, kız
larına Dominiç~, Beyzade ve Dom.iniçalarin da 
oğullarına Çelebi, kızlan:n.a, · Kokonaça - deni
lirdi»;,·. · ' . . -- . 

F;~ERLİ · AüMEDBEY -SOKAĞI - Ka-
dıköy ilçesinin Kızıltoprak · Nahiyesinin Fe
neryolu Mahallesi yollarından; demir yolu ti-

ren hattı boyunca Feneryolu Sokağı ile Gazi 
muhtarpaşa Sokağı arasında uzanır. Demir yo
lunun şimal kenarında olup demir yolu ile so
kak arasını tiren istasyonu peronunun beton 
parmakliğı ayırır; üzerindeki binalar yalnız 

bir yanında ve hepsi, 2-44, çift numaralıdır; 
18 numaralı binada, ahşap bir köşkün yerine 
1944 de yapılmış olan bir camidir (B.: Fener
yolu İstasyon Camii); Feneryolu tiren istasyo
nu da tiren hattının öbür tarafında bu sokağın 
karşısındadır. 

Bu yol üzerinde atkestaneleri ve çamlarla 
bezenmiş bahçelerinde eski şirin köşklerden an
cak beş bina kalmışdır; köşklerin yerini 2 - 3 
·katlı apartımanlar almışdır, bağçeli bir kahve
hane de 1969 yılında kaldırılmış, yerine bit 
apartıman , yapılmağa başfanmışdır (nisan 
1970) 

Bibl.: H. Eraktan, not. 

FENERLİBAĞÇE SOKAĞI - 1934 Bele-
diye Şehir Rehberine göre yukarı boğaziçinin 

_ Anadolu yakasında Paşabağçesi köyünün yol
larından; Beyazerguvan ve Şehidlik caddeleri 
arasında kabataş döşeli bir sokakdır. Beyazer
guvan CJlddesi tarafından· gelindiğine göre ha
fif meyilli bir yokuş olup Şehidlik Caddesine 
12 basamaklı bir merdivenli yol olarak bağla
nır. Beşi kagir, geri kala~u, ahşab birer ikişer 
katlı evler arasından geçer, orta halli aile mes
kenleridir, kapu numaraları 1 - 27 ve 2 - 16'dır. 
Bir çeşme vardır -(haziran 1969). 

H. ERAKTAN 

FENERLİ B~YZADE - 1885 ile 1890 ara
sında· Haliç F'enerinin rum aristokrat ailele
rinden birine mensub bıçkın bir delikanlı; ka
lender şair Üsküdarlı A~ık Razinin evrakı met
rukesi arasında bir defterde görülen hal ter
cemesi şudur: 

«16 - 17 yaşlarında iken tulumbacılığa he
ves bağlayıb umumiyetle Kiliseli diye adlan
dırılan rum yangın tulumbaları sandıkları ki
bar gericin babasının nüfuzundan korkdukları 
için tüysüz delikanlıyı uşak olarak sandıkları
na alamamışlar, Feri.erli Beyzade de Fethiye 
Sandığına baş vurarak (B.: Fethiye Yangın Tu
lumbası Sandığı) o sandığın uşağı olmuş, ba
ba evini de terkederek sandık koğuşunda yatıp 
kalkmaya başlamışdır, namını da tebdil etmiş
dir. Babasına yazdığı bir mektubda da tulum-
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bacı olu!;ı aile şerefini lekelediğinden kendisi
ni ölmüş farz etmelerini, fakat kimlerden ol
duğunu kimsenin bilmediğini yazmışdır. Fet
hiyelilerden Tatar Kerim Giray ile tulumbacı 
kılığmda çekilmiş bir resmi vardır, rum gen
cinin Fethiye Sandığında fenerci olduğu anla
şılıyor. Tulumbacılığı ancak üç beş ay kadar 
sürmüş, Fenerli rumların takib ve tazyiki kar
şısında bu günahkara sığınmış, üç ay· kadar 
da Üsküdarda hanemizde mihman olmuşdu. 
Delikanının ısrarlı yalvarmaları ile delalet et
tim, Aynaroza gidip orada keşiş oldu idi, doğ
rusu da tamam yerini buldu ki burada kalsay
dı başına esen bıçkınlık havası ve kavak yeiıe
ri ile esafili :nas pençesinde sefil, rezil ve pe
rişan olurdu. Rum beyzadesi için 5 kıt'alık bir 
destanımız vardır.» 

Razinin destanı şudur: 

l'anayot mu, Andon mu, İstavro mu, Koço mu 
İsmi şerifin yazmam Fenerin kibar rumu -
Eşbeh beyzade aınına yalım ayak pırpırı 
Tulumbacı bıçkıuım şıkırdım rum pedimu 

Elhak ki Fenerliden yaman olur Fenerci 

Hele böyle Fenerjn Rum Beyzadesi genci 

Fenerciler içinde güzellikde birinci 
Ben olayım çekdiği fener içinde mumu 

Koşarlı ayaklarla bir da.nedir Fenerli 

Çahınlı topuk vurur merdi.nedir Fenerli 

Sormayın bu nümayiş edi. nedir Fenerli 
Eflak Beyzadesidir hakdır nahvet kurumu 

Sandığın baş tacıdır mürahik palikarya 

Kendini bin cilveyle bin naz ile satar ya 
Gel beyzadem çakalım üst tarafı fasarya 
Geysiilerin pek de hoş mestine şuh savrumu 

Kaddi şimşıid tiğ gibi iri kıyım el ayak 
Tulumbacılık için var ~ıdır ondan elyak 
Değil sade abayı Rbi küUlh·ı da yak 
Cennetin gilmanına değişmem ben mavromu 

Son kıta'adaki <<Mavro» isminden, bu tu
lumbacı kibar Rum gencinin Fenerin büyük 
aristokrat ailelerinden Mavrokordato'lara 
mensub olduğu söylenebilir. 

Beyzad~ rum gencinin Aşık Razi evrakı 
metrukesi arasında görülmüş resminin arka
sına da Razi şu tarih manzumesini yazmış

dır: 

- Kimdir dedim yanında şu pelid-i müheykel 
Refiki Tatar Kerim dedi resimci Vangel 

Tulumbacılar ile yıllarca düşüb kalkdm 

Gördün mü hiç benzerin Razi bak şu resme gel 

El güzel ayak güzel çehresinde· asalet 

Böyle feta bulunmaz ta ebed minel ezel 

On dokuz yaşı ile kaydidelim tA.rihin 

«Rum beyzade bıçkının bak şu resmi pek güzel» 

1284 + 19 = 1303 (M. 1885 - 1886) 

Vasıf HİÇ 

FENERLİBOSTAN SOKAĞI - 1934 Be
lediye Şehir Rehberine göre Boğaziçinde Ru
melihisarı Köyü yollarından; Boğazkesen Ru
meli Hisarı Kalesinin arka tarafında, her iki 
başı Kaleağası Sokağında kavisli bir yoldur, 
isimsiz bir aralık sokak ile de Kalebağçesi So
kağına bağlanmışdır (1934 B.Ş.R. Pafta 22). 
Kabataş döşeli dar bir sokakdır. Ahşab evler 
arasından geçer, evlerin çoğu boş, harab, yıkıl
maya terkedilmiş görünüşde idi. Kapu numa
raları 1-15 ve 2-6 dır (Nisan 1969). 

H. ERAKTAN 

FENERLİKAPI SOKAĞI - Eminönü il
çesinin Alemdar Nahiyesinin Sultanahmed 
Mahallesi yollarından; demir yolu ci'{arında 

Kapuağası Sokağı ile Tomurcuk Sokağı ara
sında uzanır, Akbıyık !>eğirmen Sokağı ile 
kavuşağı vardır (1934 Belediye Şehir Rehbe
ri, pafta 2/17). Adı geçen rehber paftasında 

açılması t~sarlanmış bir yol gibi gösterilmiş, 

nitekim yerinde ·de du,rumu değişikdir, sokak 
levhasına ve kapu numaralarina göre, Akbıyık 
Değirmen Sokağı ile Oğul Sokağı arasında bir 
aralık sokakdır, ve ıyı:ustafapaşa Sokağı. ile de, 
kavuşağı vardır. Bir: araba geçecek genişlikde, 
kabataş döşeli, az meyilli bir yokuşdur; çoğu 
ikişer üçer katlı ahşab evler arasından geçer. 
Mustafapaşa Sokağı ile kavuşağı köşesinde 

susuz ve kitabesiz bir eski çeşme vardır. Bu 
kavuşak g~çilince Kapuağası Mahmudağa Ca-, 
mii görülür (B.: Ağa Camii, cild 1, sayfa 233); 
iki bakkal dükkanı vardır, kapu numaraları 
44-62. dir (ağustos 1968). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FENERLİ SOKAĞI - Fatih ilçesinin mer
kez n~hiyesinin Sinanağa Mahallesi yolların-
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dan; Hacıhasanağa Sokağı ile Hasanbaba So
kağı arasında bir dirsekli bir sokakdır (1934 
Belediye Şehir Rehberi, pafta 6/94). Hacıha
sanağa Sokağı tarafından gelindiğine göre bir 
araba geçecek genişlikde kabataş döşeli bir yol 
olup, kagir, beton, ahşab evler arasından ge
çer, kapu numaraları 1-17 ve 2 - 24 dür (ocak 
1968). , , '~ 

Hakkı GÖKTÔRK 

FENERLİTÜRBE SOKAĞI - 1934 Bele
diye Şehir Rehberine göre Boğaziçinde Rume
lihisarı Köyünün yollarından; köyün gerisin
de bayır kırlıkda Kaşlık Sokağı ile Zincirli
kuyu - Bebek Yolu arasında uzanır uzun bir 
yoldur (1934 Belediye Şehir Rehberi pafta 22). 
Bir cad9-e denıilebilecek genişlikdedir, paket 
taşı döşenmiş, fakat bakımsız ve bozukdur. 
Zincirlikuyu - Bebek Yolu tarafındaki yukarı 
kısmı meskun değildir, kır, çayırdır. Alt ta
raflarında, Boğaza harikulade nazareti olan 
meşe ve ıhlamur ağaçları arasında, bağçeler 

içinde köşkler vardır. Kapu numaralan l- 7 
ve 2 ':' 8 dir; Amerikan Kolejinin İlk Öğretim 
Dershanesi bu sokak üzerindedir., 

Sokağa adını vermiş olan bir türbeye rast
lamadık. (Nisan 1~69)_. 

H. ERAKT.i\N 

FENER MEYHANELERİ Kadimden 
beri rumların çok toplu olarak oturduğu Fe
ner semti, yine kadimdenberi büyük gedikli 
meyhaneleri ile meşhurdu (B.: Meyhane). Ge
çen asır sonlarında Çaylak lakabı ile tanınmış 
gazeteci Mehmed Tevfik Bey «Meyhane ya
hud İstanbul Akşamcıları» isimli risalesinde 
Fenerde dört büyük gedikli meyhanenin adı
nı kaydediyor: Sukiyas, Gümüş Halkalı, Kan
buroğlu ve Tartaşaki; Fenerin Kiremit Mahal
lesinde Sakızlı· ve Kafesli adında iki gedikli 
meyhane bulunduğunu yazıyor. Bunlardan hiç 
biri zamanımıza kadar geİ.ı:tiemişdir. 

Geçen asır sonlarında lfener Vapur İskele
si yanında bir de m·eşhur gazino vardı, 1943 
den sonra orası da kapanmıştır (B.: Fener İs
kelesi Gazinosu). 

FENER NAHİYESİ - İstanbul Vilayetinin 
Fatih Kazasının en büyük nahiyelerinden bi

.. ri; 1934 Belediye Şehir Rehberine göre 17 ma
halleden mürekkeb olup mahallelerin isimleri 

şunlardır: Abdisübaşı (cild 1, sayfa 27), Atik
mustafapaşa (cild 3, sayfa 12.97), Avcıbey (bir 
zühul eseri bu mahalle İstanbul Ansiklopedisi
ne kaydedilmemişdir, unutulan maddeler kıs
mında yazılacakdır), Balatkarabaş (cild 4, 
sayfa 1971) ,_ Hamamı Muhiddin, Haraccı Ka
ramehm~d, Hatib Muslihiddin, Haydar, Hızır
çavuş, Kasabdemirhan, Kasım Gönani, Katib 
Muslihiddin, Küçükmustafapaşa, Mollaaşki, 
Müftüali, Tahtaminare, Tevkiicafer (Bu isim-
lere bakınız). ----

Nahiyenin yalı boyu, Ayakapu İskelesi ile 
Balat İskelesi arasındaki kısmı <<Haliç Feneri», 
yahud sadece <<Fener>> semt adını taşır. Fener 
semti de Abdisübaşı ve Tahtamınare mahal
lelerini tüm olarak, Kasım Gönani, Katib Mus
lihiddin, Mollaaşki, Hızırçavuş ve Tevkiicafer 
mahallelerinin bazı. sokaklarını ihtiva eder. 

Nefsi Fener semtinin Haliç kıyısı binala
rı 1814 - 1815 yılları arasında tanzim edilmiş 

bir Bostancıbaşı Defterinde (B.: Bostancıbaşı 

Defterleri, cild 6, sayfa 2979) şöyle tesbit edil
mişdir: 

«(Haliç Yenikapusu İskelesinden Balat İs
kelesine doğru).:. Kürkcü Ligorun hanesi 
- yanında Tuğlacı karısının hanesi - yanında. 

Kuyumcu Kostandi karısının hanesf- yanın
da Yorgi bezirganın hanesi - yanında Cerrah 
Todori vereselerinin hanesi - yanında Aralık 

İskele - yanında Havlucu Dimitrakinin ha
nesi - yanında Kuyumcu Yordan vereseleri
nin hanesi - yanında Kürkcü Yenakonun ha".'· 
nesi - yanında Cevahirci Manol vereselerinin 
hanesi - yanında Kostandi karısının hanesi 
- yanında K"yumcu Acı Panayotun hanesi 
- yanında Bezirgan Lazarakinin hanesi -
yanında Kürkcü Nikolakinin hanesi - yanın

da Ligoreşkonun hanesi - yanında Os~olinin 
hanesi - yanında Hekim Arakiloğulları ha
nesi - yanında Ya~ıcı Malak'nin hanesi - · 
yanında Petkari kızının hanesi - yanında 
Bezirgan İstrati'nin hanesi - yanında Mike 
oğullarının hanesi - yanında Çulcu Kostinin 
hanesi - yanında Togozoş'un (?) hanesi -
yanında Acı Arslan kızının hanesi - yanında 
Sandalcı Anesti'nin hanesi - yanında Tuloğ

lu veresesinin hanesi - yanında Mesfurun di
ğer hanesi~ yanında Kayseriye Petropolidinin 
ıianesi - yaI1ında Kuyumcu Ostoraki'nin ha
nesi - yanında Kamburoğlu Dimitraki'nin 
ha~esi- yanında Fener İskelesi - yanında 
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meydana nazır kahve dükkanları yanında 
Limoncu Mihal'in hanesi - yanında üç . göz 
kayıkhane - yanında Komyanos Kalfanın ha
nesi - yanında Sarraf Kostandi vereselerinin 
hanesi - yanında Anastaş'ın arsası - yanın
da Bezirgan Mihal'in hanesi - yanında dülger 
Misenas'ın hanesi yanında boyar taifesinden 
Elmas'ın hanesi - yanında Patrik Kapuoğla
nı İmare'nin hanesi - yanında Kürkcü Yor
gaki'nin hanesi - yanında Kürkcü Tanaşın 
hanesi - yanında Tohari kızının hanesi -
yanında Moralı Bezirganın hanesi - yanında 
Manolaki karısının yalısı - yanında Bezir
gan Dimitrinin hanesi ~ yanında İskerlet'in 
arsası - yanında halen Eflak Voyvodası Ya
ni Beyin hanesi - yanında Sarraf Simanto 
yahudinin hanesi - yanında Sakızlı Mise Kos
ti 'nin hanesi - yanında Mise Kosti'nin arsa
sı - yanında Gavrail Yahudinin arsası - ya
nında Kolbaşı Çalık zimminin hanesi - ya
nında boyar :taifesinden Yorgaki'nin hanesi -
yanında Plaşki kari.sının arsası - yanında 
Şerbetci Kostaki'nin hanesi. .. » 

Bu kayıdda görülüyor ki XIX yüzyi.l ba
şına kadar Halicin Fener semti yalı boyu ta
mamen rumlar tarafından iskan edilmiş h1<1lun
maktadır. 

Semtin <<Fener>> adı, Bizans devrinden kal
madır denilir, İ~tanbulun Türkler tarafından 
fethinden önce o semte, Haliç kıyılarında bu
lunan tek deniz-liman fenerine nisbetle «Fa
nariyon>> denilirmiş. 

Bu semt halkının çoğunluğunu yakın za
manlara kadar rumlar teşkil etmekde idi, ço
ğu Yunanistana hicret etmişdir, zamanımızda 
Fener sekenesinin büyük ekseriyeti Karade- .. 
niz yalısı halkıdır. Eski Fenerli Rum Beyleri 
denilen aileler hiç kalmamışdır. Öyle ki bura
da bulunan Fener Rum Lisesi, öğrenci bul
mak noktasından hikmeti vücudu kalmamış, 

bir müessese olmasına rağmen, bize, sadece 
siyasi endişe ile durur gibi gelmektedir. 

Fener semti İstanbula karadan dolmuş ya
pan otomobiller, denizden de ·vapur ve san
dallarla bağlanmıştır. 

Eskiden ,Fener iskelesine bağlı kayıklar 

Eminönü ile Fener arasında gidip gelirlerken 
zamanımızda, kara yolu, deniz yolunu körlet
miş, Fener iskelesine bağlı sandallar, hepsi 
kıçdari takma motorlu olup Fener ile Kasım
paşa arasında dolmuş yapmaktadırlar. 

Haliç vapurları seferleri de günde sadece 
dört sefere indirilmişdir, birer seferi sabah ve 
birer seferi akşam olmak üzere Köprünün. Ha
liç İskelesi ile Fener vapur iskelesi arasında 
günde dört defa gidip gelirler. 

FENER RUM ERKEK LİSESİ Haliç 
Fenerinde Patrikhane civarında Sancakdar 
Yokuşundadır; Haliç boyunun her iki yaka
sındaki binaların · en büyüğüdür, geniş ve yük
sek cebhesi, kırmızı tuğla rengi ve ortasında 
kubbeli kalın bir kulesi ile hemen göze çar
par; ·bu bina 1881 yılında yapılmışdır, mimarı 
Dimadis adında bir rumdur. Mekteb, İstanbu
lun Türkler tarafından fethinden bir sene son
ra 1454 de Patrik Yenadios tarafından kurul-' -
muşdur; bir ara Kuruçeşmeye taşınmış ve .bu 
yeni binası tamamlandıkdan sonra tekrar Fe
nere gelmişdir; yüzyıllar boyunca <<Rum Mek
tebi Kebiri» adı ile anılmış ve Cumhuriyet 
devrinde ilk ve orta sınıfları da olan bir er
kek lisesi olmuşdur; Milli Eğitim Bakanlığı

nın resmi talimatnamesine göre idare edilir. 
İstanbul rumlar~ çocuklarını İstanbuldaki ya
bancı okullarla sair rum liselerine verdikle
rinden, Fener de rumlarm çoğunlukla iskan 
ettiği Beyoğlu ve etrafına çok sapa düşdüğün
den 1966 - 1967 ders yılında koca binada ancak 
8 sınıf, 300 öğrenci bulunuyordu ve okulun 
muallim kadrosu da 34 kişi idi; 

Sınıflar da 2 ilk (5 ve 6. sınıflar), 3 orta 
ve 3 lise sınıfı idi. Ücretli bir okuldur. Mas
rafları zengin vakıflarının geliri ile karşılanır.· 
Ziyaretimiz tarihinde okul müdürlüğünde fel
sefe öğretmeni Yani Karayani, müdür baş yar
dımcılığında da sosyoloji· öğretmeni Dr. Ziya 
Somar bulunuyordu. 

Mora isyanı yıllarında Yunan ihtilali ide
olojisi ile çok kuvvetH bağları olmuş bir okul
dur. 

Bibl.: Hakkı Göktürk, Not. 

FENER RUM ORTODOKS PAT~İKHA
NESİ - Rum Ortodoks Patrikhanesi Istanbu
lun Türkler tarafından fethinden önce Aya
sofyanın yanında idi. F~tih Hazretl:ri Patrik 
Yenadios'a Ayios Apostolon (Havarıyun, Ha~ 
variler) Kilisesini ihsan eylemiş ve o kilise, 
patrikhane ittihaz olunmuşdu. Patrikhane Ha• 
variyun Kilisesinde takriben üç sene kadar 
kalrnışdır; bu kilisenin yerine Fatih Camii 
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yaptırılmış ve patrikhane oradan da Pamma
karistos adındaki kadınlar manastırına nakle
dilmişdir. Manastırda 131 sene, 1587 tarihine 
kadar kaldı. 1587 de Üçüncü Sultan Murad za
manında bu manastırın kilisesi de <<Fethiye>> 
adı ile camie tahvil edildi ve Patrikhane Ha
liç Fenerinde Panaia Vahsarai Kilisesine nak
ledildi; orada da en sene kaldı ve 1597 de Ba
lat yanında Lonca Mahallesinde Ayios Dimit
rios Kanava Kilisesine nakledildi, üç sene ka
dar da orada kaldıkdan sonra 1600 de yine Ha
liç Fenerinde Ayios Yogios Manastırına nak
ledi_ldi ki zamanımızda bulunduğu yerdir. 

.Bu manastır aynı adı taşıyan bir kilise
nin yanında ufak ahşab l;ıir bina idi. 1720 de 
bitişiğinde rum cemaati eşrafından bir aileye 
aid bir kona_k satın alınarak Patrikhaneye il
hak· olundu. 1738 de bir yangında bu ahşab 

binanın hepsi yandı ve. patrikhane yanan bi
naların yerinde büyük bir konak olarak ye
niden inşa edildi. 

Yanan eski Manastır binasının yanındaki 

- Ayios Yorgios Kilisesi küçük bir kilise idi; 
1614 de bu kilise de Patrik İkinci Timoteos 
tarafından büyütüldü. Patrikhane ve kilisesi 
1720 deki büyük Fener yangınında yandılar, 

ve aynı sene içinde Patrik Üçüncü Yeremias 
tarafından yeniden yaptırıldılar. Bu vekayi, 
Patrikhanede bulunan bir kitabede kayıdlıdır. 

1797 de Patrikin ikaametine mahsus ve 
Patrikhane işlerinin görüldüğü kagir binalar 
ilave edildi. 20 Eylül 1941 de Patrikhanenin es
ki ahşab binaları içinden çıkan bir yangında 
yandı. Bu yangından sonra Patrikhane geniş 

ölçüde bir tamir gördü ve daireleri, kalemleri 
bu tamirde ilave edilen yerlerde yerleştirildi. 
Halen Patrikin ikaametgahı ve hususi yazı
hanesi bu binaların üst katında bulunmaktadır. 

· Patrikhane fırdolayı bir duvarla çevril
mişdir: Cebhesindeki duvar yenidir, arka ta
rafındaki duvar ise Bizans zamanından kal- . 
madır. 1941 yangınında Patıfııkhanenin med
hali hasara uğramamış old-qğundan eskisi gibi 
durmaktadır.· Medhalin üç kapusu vardır; sağ
da_ki kapudan Patrikhane ile patrikin ikaamet
gahına, soldaki kapudan da patrikhane kilise
si olan_ Ayios Y orgios -Kilisesine· girilir; üçün
cü kapu· 1821 tarihinden beri kapalıdır, çünkü 
Mora_ İhtilali sırasında o zamanın patriki Be
şinci Grigor~s ihtilalcilerle teşriki mesai et
miş töhmeti ile (ihtilalcilerle işbirliği bütün 

çıplaklığı ile meydana çıkarak; İst. An.) bu 
kapuda asılarak idam olunmuşdu; kapu o gün
den beri kapalı· kalmaktadır. 

Sağdaki kapudan girilince gaayet güzel 
tanzim edilmiş ve çam ağaçları ve çiçeklerle 
tezyin edilmiş bir bağçeden geçilerek bodru
mu ile birlikde dört katlı kagir bir bina olan 
Patrikhaneye gelinir. Yukarda· da kaydettiği

miz gibi bu binanın üst katı patrikin şahsına 
maqsusdur. Bodrum katı da muntazam bir şe
kilde tanzim edilmişdir ve Patrikhanenin ha
zine evrakı, arşiv dairesi ittihaz edilmiştir. 

Zemin katında: Patrik Vekaleti, (Proto
singelia) daire ve kalemi, Patriğin birinci Di
yakosunun (Arhidiakonia) daire ve kalemi,· 
Tahriratı Türkiye Müdürlüğü ve kalemi, Ter
cümanlık, muhasebe, veznedarlık; evrak ve si
cil daireleri vardır. 

Birinci katta: Sen Sinod azaları olan Met
ropolitlerin hususi dairesi, Sen Sinod Baş ki
tabeti dairesi ve kalemi mevcuttur. 

İkinci katta: Patriğin ikametine mahsus 
daire mevcuttur ki yatak ve yemek odaları, 

yazıhane, banyo ve sair odalar ve Patriğin 
ibadetine mahsus ufak ve çok müzeyyen Aya· 
Andrea kilisesi mevcuttur. 

Bu binanın ittisalinde kezalik kargir ola
rak üç katlı bir bina daha vardır ki Patrik
hanenin ruhani erkanı ve memurlarının yatak 
odaları mevcuttur .. 

Patrikhanenin hariç kapılarından sol ta
raftaki kapıdan girilince, mermerle döşeli bü
yük bir avluya ve bu avludan geçerek Patrik
hanenin kilisesi olan Ayios Y orgios kilisesine 
varılır. Avlunun sol tarafından dört beş sene
de _bir imal olunmakta olan mukaddes yağ ima
lathanesi vardır ki ahşaptan yapılmıştır. Ayi-. 
os Yorgios Kilisesi ise, 1_601 senesinde Patri_k
hane kilisesi olduktan sonra muhtelif yangın
larda yanmış ve bugünkü şeklini 1836 tarihin~ 
de almıştır. Şekli, İstanbtil'un diğer Rum kili
selerinden farklı değildir. Kilisenin içinde: 

1) Hazreti İsa çarmıha vurulmadan evvel 
mermerden bir direğe -. bağlanarak dövülmüş
tür. İşte bu direk kilisenin sağ kısmında bir 
mahalli mahsusta bulunuyor ve hı,ristiyanların 
ibadetine hasrolunuyor. 

2) Havariyundan Ayios Andrea'nın mu
kaddes kemiklerini havi sanduka. 

_ 3) Azize Salomin'in lahdi. 
4) Bizans İmparatoru Sofu Leon'un karı~ 
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sı Azize Teofano'nun lahdi. 
5) Azize Aya Efimia'nın lahdi mevcuttur. 
Patrikhane kilisesinin içinde asarı nefise 

olarak Patriğin oturmasına mahsus kürsü ve 
İncilin okunmasına mahsus mahal (Amvon) 
vardır. 

Bu kürsü bir rivayete göre Patrik meşhur 
Hrisostomos'un (vefatı miladi 407) kürsüsü
dür. Patrik ikinci Yeremiya (1572 - 1582)~ta
rafından Patrikhanenin Pammakaristos'da 
(Fethiye Camii) · bulunduğu zaman hibe edil
miş olduğıı üzerinde yazılıdır. Bunu imal eden 
usta Atinalı Lavrendios'tur. 1584 senesinde 
Bal'da tab'olunan Martin Krusios'un Türkog-, 
recia nam siyasi tarihinde (176 - 184) de yu-
karidaki malumat yazılıdır. Arnvon da Patrik 
Hrisostomos'un zamanından kalma olduğu ri
vayet ediliyor. Gaayet eskidir ve sedeflerle mü
zeyyendir. Üzerinde oyulmuş bir yazıda 1703 
tarihinde yapıldığı bÜdiriliyor. Kilisenin mu
ayyen bir mahallinde hıfzedilmekte olan (Pan
garion) yani paraların ve kıymettar eşyanın 

hıfzına mahsus mahal dahi fildişi ile tezyin 
olunmuş asarı nefiseden olup üzerindeki mah
kuk yazıdan 1669 tarihinde imal olunduğu an
laşılmaktadır. Bunlardan başka kilisenin için
de Bizanslılar zamanından kalma birçok tasvir,. 
ler (İkon) vardır ki en kıymetlisi «Pamma
karistos» ikonudur; mozayık san'atinın bir şa
heseridir. 

Patrikhanenin şarkında ve Ayios Yorgi
ös Kilisesinin arka taraflarında taştan mamul 
bir kale burcu (Pirğos) vardır ki üç kattan 
ibarettir. En üst katta evanii mukaddese (Ske
vofilakion), orta katta gayet eski mukaddes 
nefis eserler, (Archiofilakion) ve alt katta mu
kaddes yağ (Mirofilakion) mahfuzdur. 

Burcun yanında, Pa'trikhanenin kütüpha
nesi ve onun yanında ahşap olarak Lozan mu
ahedesinin aktinden evvel cemaat meclisinin 
toplandığı daire vardır ki ahşap olduğu halde 
son yangından müteessir olmamıştır. 

Vladimir MİRMİROĞLU 

FENERSİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 
İstanbul sokaklarına Belediyece sokak fe

nerleri konmadan önce, akşam ezanından son
ra sokağa fenersiz çıkmak yasakdı, yakalanan
lar karakola götürülüri bir dayak fash,nd'.an 
sonra hüviyetleri tesbit edilerek ancak sabah
leyin serbest bırakılirdi; işsiz, serseri takımın-

. . . . 
dan, uygunsuzluk yolunda sabıkalı ise hapse-
dilirdi. 1826 dan önce, Yeniçerilik zamanında 
bu ceza, uyguıısuzlar için idama kadar varabi
lirdi. Bilhassa ev veya dükkan soyan gece hır
sızları fenersiz yakalandıkları zaman, hele üst
lerinde bıçak da bulunursa, ertesi sabah mut
laka asılırdı. 

XIX. Yüzyıl başında Mora İhtilali yılla
rında, ve XVII. Yüzyıl ortasında Dördüncü 
Sultan Muradın amansız kanlı istibdad dev
rinde, akşam ezanından sonra fenersiz gece so
kağa çıkma yasağına, yatsıdan sonra her ne 
sebeble olursa olsun gece sokağa çıkma yasağı 
eklenmişti. 

Mora ihtilali sırasında bir ara Topcubaşı olan 
Çengeloğlu Tahir Ağa (B.: Tahir Paşa, Çen
geloğlu) ayrıca İstanbul muhafazasına da me
mur edilmişdi. Yatsıdan sonra fenerli fenersi:ı 

yakalananları bizzat sorguya çeker, serserileri 
karakol ·gemisinde boğdurup diğerlerinin gözü 
önünde denize attırırdı; meşhur fıkradır,. yat
sıdan sonra sokakda fenerle yakalanmiş bir a-
dam sorguya çekildiğinde: . 

- Zevcemin ağrısı tuttu, eb.e çağırmaya 
gidiyordum!.. deyince, garabetleri ile meşhur 
Tahir Ağa: .. ' 

- Bu seferlik kurtuldun ama karina söy-
le bir daha gece vakti ağrısı tutmasın!.. de
mişdi. 

Dördüncü Sultan Murad zamanında ise 
bu yasak korkunç şiddetle takib edilmişdi. Bir 

. gece padişah bizzat teftişe çıkmış ve Hocapaşa 
Camiinin öni_inde ve yatsı namazından az son
ra fenersiz bir gence rastlamışdı; delikanlı: 

- İmamın oğluyum,· cemaat dağıldıktan 
sonra camii süpürdüm, kapadım, işte şuracık

taki evimize gidiyorum!.. demiş, fakat padi
şah yanındaki cellada işaretle biçare delikan
lıyı hemen oracıkda boğdurtmuşdu. O devri 
yaşamış Hasodalı Mehmed Halife «Tarihi Gil
manh isimli vekaayinamesinde b,u vak'ayi 
şöyle anlatıyor: « ... Sultan Murad bütün gece 
gezerdi. İstanbulda yatsı namazına fenersiz gi
dilmezdi; halk hatta cami.e namaza varmaya 
korkardı. İstanbula geldiğim zamanlarda, Ho
capaşada m'isafirdim. Bir gece Sultap Murad 
mahalleyi dolaşırken Hocapaşa Camiinin ima~ 
mının oğlu camiden evine giderken padişaha 
rastlamış, aman verilmeyip katledilmişdir. 
Ben varip gördüm, yeşil kaftanlı bir taze yi
ğit yatardi ... ». 
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~ Aşağıdaki beyit, XVIII. Yüzyıl sonu ile 
XIX. Yüzyıl başında yaşamış Enderunlu Va
sıfındır; maşukunu, kimseye görünmeden evi
ne davet ediyor: 
Sakın vehmeyleyüb ı·iı.bi adüvden ihtiraz etme 
Buyur ba'del işa. bi bak ü bi perva fenersizce 

FENER SOKAĞI - Eminönü ılçesinin A

lemdar nahiyesinin Cankurtaran Mahallesin
de, demiryolu kenarında ve sı:ır harabeleri di
bindedir; Ahırkapu Fenerinin Sarayburnu ta
rafına düşer; yol üzerinde beş ailenin barın
dığı iki katlı ahşab bir ev ile teker katlı üç 
kagir ev vardır; kagir evler Cankurtaran de
miryolu istasyonu memurlarının lojmanlarıdır. 
Bu sokak 1934 Belediye Şehir Rehberinde gös
terilmemişdir, fakat ahşab evin üzerinde <<Fe
ner Sokağı>> diye levha vardır (Eki_m 1968) 

Hakkı GÖKTÜRK 

FENER YAĞHANESİ SOKAGI - _Halic 

Feneri yollarından, Tevkikafer ve Katib Mus
lihiddin ;mahall~leri arasında sınır sokakdır; 

Manyasizade Caddesi ile Muradmolla Caddesi 
arasında uzanır (1934 Belediye Şehir Rehberi, 
pafta 8/103-104). Bir araba geçecek g~nişlikde 
kabataş döşeli ve_ yokuş bir aralık sokakdır; 

kagir evler arasından geçer, kapu numaraları 
_3 - 13 ve 2 - 16 dır (Ocak 1968). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FENER YANGINLARI - Haliç .Feneri 
İstanhulun yarısını, yarısından fazlasını yok 
eden büyük ateş afetlerinde birkaç defa yanıp 
kül olmuş semtlerdendir; kendi sınırları için
den çıkan yangınlar da tarih kaynaklarımız
dan şöyle tesbit edildi: 

H. 1080 (M. 1669) Yangını - Fenerde Fe
ner Kapusuna yakın Petre Kapusu denilen yer
de pek çok ev ve dükkan yandı, ateş zorlukla 
önlenebildi (Raşid Tarihi, 1.) 

H. 1223 (M. 1808) Yangını, 22 receb/15 
ekim - Ateş bir kış gecesi, gün battıktan iki 
saat sonra Fener Kapusu dışında bir meyha-_ 
neden çıkdı, dört meyhane ve iskele meydanın
daki kahvehanele1: ve sair dükkanlar yandı. 

O gece gaayet şiddetli bir fırtına kopmuşdu. 

Tulumbacıbaşı ağa Üsküdardaki bağında bu
lunuyordu, hemen iskeleye gelip o fırtınada 
bile kayığa binerek İstanbul tarafına yola çık
dı, ardından gelen adamları da başka bir kayı-

ğa bindiler, fakat yolda arkadaki kayık o müd
hiş fırtınada batarak kayboldu, ne kayıkdan 

ve ne de içindekilerden bir eser bulunamadı. 
H. 1272 (M. 1856) Yangını - 13 ramazan/ 

18 haziran - Fenerde Abdisübaşı ve Cafersü
başı mahallelerinde 200 bina yandı. 

H. 1277 (M. 1860) Yangını - Fenerde Ki
remit Mahallesinde 100 bina yandı. 

H. 1293 (M. 1876) Yangını - Abdisübaşi 
ve Cafersübaşı Mahallelerinde 35 bina yandı 
aynı yıl içinde ikinci bir yangında Kiremit 
Mahallesinde 67 bina yandı. 

H. 1302 (M. 1885) Yangını - Fenerkapu
sunda 51 bina yandı. 

FENERYOLU - Anadolu tarafındaki de
mir yolu boyunda bir semt adı, Kızıltoprak 

ile Göztepe arasındadır; tiren istasiyonu var
dır; bu istasiyon 1880 - 1890 arasında ana de
mir yolundan Ferierbağçesi Mes.fresine bir de
mir yolu uzatıldıkdan son;ra yapılmış ve bu 
münasebetle istasyona, sonra da semte Fener
yolu adı verilmişdir; hatta Anadolu Demiryol
ları Cumhuriyet devrinde devlete mal edilme
den, bir Alman şirketi . tarafından işletilen bu 
istasiyonun adı Fransızca olarak <<Bifurcati
on» (Okunuşu: Bifürkasiyon; yol çatalı, tali 
yol anlamında) yazılıydı. . 

Bu semtde yazlık olarak gelip yerleşen ilk 
meşhur adam Şekerci Hacı Bekir Efendidir, 
köşkü hala durur, Haydarpaşa tarafından ge
lindiğine göre sağ tarafda, istasiyon peronunun 
hemen önündeki geniş cebheli ve gri boyalı 

büyük ahşab binadır,· tek benzeri kalmamış
dır, . 1970 de metruk duruyordu, pek yakında 
yıkıcı yok edecek, yerine bir peton apartıman 
dikilecektir. İstasyonun karşı tarafında daha 
sonraları yapılmış güzel güzel . ahşab köşkler 
vardı, hiçbiri kalmamış, hepsi yıktırılmış, em
lak bezirganları tarafından yerlerine beton a
partımanlar yaptıplmışdır. Semtin gerilerinde 
de Gazi Ahmed Muhtar Paşanın muazzam bir 
koru içinde bir köşkü vardı, koru parsellen
miş, ağaçlar vahşiyane kesilmiş, yerlerine, yap
dıranların dili ile <<moderin villalar, daireleri 
üçer odalı ve salon salamonjeli moderin apartı
manlar» yapılmışdır. 

Büyük musikişip.as ve kemençeci merhum 
Kemal Niyazi Seyhun, büyük fizik bilgini ve 
yazar merhum Prof. Salih Murad Uzdilek, ·an 
bilgin( en eski Türkçülerden merhu,m Beşim 
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Atalay ve ünlü asabiye mütehassısı merhum 
Dr. Mazhar Osman Feneryolunda oturanlardı; 
değerli devlet adamlarından ve eski iç işleri 

bakanlarından Rükneddin Nasuhioğlu da bura
da oturur. 

FENERYOLU CADDESİ - Yeşilköyün
yeni yollarından; elimizde esas rehber olarak 
kullandığımız 1934 Belediye Şehir Rehberin
de adı yokdur; Yeşilköyün Yenimahalle sem
tinde demir yolu boyu ile Yeşilköy - İstanbul 
Yolu arasında uzanır. Üç araba geçecek geniş
likdf!, iki kenarı yaya kaldırımlıdır; üçer dörder 
katlı beton apartımanlar . arasından geçer; adı 

Yeşilköy deniz fenerine nisbetle verilmişdir; 

İstanbul yolu tarafından gelindiğine göte . Fe
ner, bu caddenin bitimindedir (1969, mart). 

Hakkı GÖKTtl'RK 

FENER YOLU İSTASİYON CAMİİ - Ba
niyesi tarafından konulan asıl adı «Recai Yah
ya Camii»dir; Feneryolu demiryolu istasiyo
nunun karşısında, derriiryolu boyunca uzanan 
Fenerliahmedbey Sokağında· ahşab bir köşkün 
yerinde Güzide Bileman Hanım tarafından ko
cası Recai Bey ile Edebiyat Fakültesinin coğ
rafiya bölümünün son sömestr talebesi iken in
tihar eden oğlu Yahya Beyin ruhlarını şad et
mek için 1944 - 1945 yılları arasında yapdırıl
mış · ve 1946 da ibadete açılmışdır. Mimarı İs
tanbul Vakıflar Başmimarı olan Vasfi Egeli'
dir · (B.: Egeli, Vasfi, cild 9, sayfa 4955). 

Beton yapıdır, dört duvar üzerine kiremit
li çatı ile örtülmüş olup beton minaresi mihra
ba nazaran sağ tarafda, son cemaat yeri ile asıl 
ibadet salını arasındadır, minare kapusu iba
det sahnında, sağ tarafdaki müezzin maksure
sindedir. 

Son cemaat yeri gaayetle dar olup son za
manlarda demir çerçeveli bir camekanla muha
faza edilmiş ikinci son cemaat yeri· eklenmiş
dir, bu camekanlı yere biri cebhede, diğeri ar
kada iki kapudan girilir. 

İlk dar son cemaat yerinin sağ tarafından 
ahşab bir merdivenle kadınlar mahfiline çıkı-: 

lır. 

İbadet salını kare planlıdır. Sağlı sollu iki 
maksurenin · üstünde iki gürgen direk üzerine 
kadınlar mahfili balkonu -oturtulmuşdur. 

İbadet salını, mihrab duvarında altlı üst
lü ikişerden dört, diğer duvarlar da keza altlı 

üstlü ikişerden sekiz ve son cemaat duvarında 
iki ve mihrabın üstünde madalyon şeklinde bir 
ki, cem'an 15 pencere ile aydınlatılmışdır. Al
tı aded üst pencereler küçük, kemerli, renkli 
camlarla nakışlı alçı çerçevelidir. Mihrab üs
tündeki yuvarlak pencere de aynı şekilde olub 
ortasında ismi Celal bulunmaktadır. Sade na.:. 
kışlı tavanın ortasında sekiz dilimli ve kalem 
işleri ile tezyin edilmiş bir iç kubbecik bulun
maktadır ve tam ortasına dairevi bir ayeti 
kerime yazılmışdır, güzel bir yazı olup hatta
tının imzası yokdur. Basit olan· mihrab levhası 
da <<Naciye>> imzasını taşıyan bir kadının ya
zısıdır. 

" 
Tavanın ortasında bir avize vardır, avize

ye· ve kadınlar mahfili üstüne asılmış üç billur 
kandilin içine elektrik ampulleri yerleştirilmiş
dir. 

Minber ve vaiz kürsüsü gürgenden ·yapıl
mış olup temiz -marangoz işçiliği görülür. 

Sokakdan girildiğine göre camı binası, 

mamur bağçenin ilk kısmına nisbetle bir sed 
üstündedir. Sed önüne yarım daire şe,klinde 
bir havuz yapılmışdır. Hav.uzun suyu güzel bir 
mermer olukdan dökülmektedir. Havuzun dış 
kasnağına beş abdest musluğu konmuşdur. 

Musluklar mermer ka_snağa oymalı tunçdan dö
külmüş aynalar ortasına oturtulmuş ise de 
ilk konan musluklardan üçü aynaları ile bir
likde sökülüp çalınmış, çalınan muslukların ye
rine yenileri konmuş ise de tunç aynalar yeni
lenememişdir. 

Camiin arka tarafında yine beton yapı ve 
iki katlı bir imam ve müezzin meşrutası var
dır. Ön taraftaki avluda bir musalla taşı mev
cud ise de bu camiden mevta kaldırılmaz. Ya
pılalı beri cenaze namazı. kılınmamışdır. 

Ön tarafdaki mamur bağçede Vakıflar 
Bankası tarafından konulmuş 6 tahta kanape 
ile bir demir bağçe masası bulunuyordu. Geri
de, meşrutaların yan tarafında üç göz de ayak 
yolu vardır. 

Ziyaretimiz tarihinde camiin sağ duvarın
da çatı hizasından temele kadar uzanmış bü
yük bir çatlak görülmüşdü, minarenin de bu
lunduğu o duvar için, dolayısı ile cami binası 
için tehlikeli olabileceğini tahmin etdik. 

Sokak kapusundan bağçeye girildiğinde 
sağ tarafda bir baraka-oda vardır, kapusu üze
rinde <<Kadıköy Feneryolu İstasyonunda yeni 
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yaptırılan camii yaşatma ve koruma cemiyeti, 
1957>> yazılı idi. 

Ziyaretimiz tarihinde camiin ima.metinde 
I 

Karadeniz yalısı halkından Hüseyin Gürson 
Efendi, müezzinliğinde de İstanbullu aydın bir 
kişi olan İhsan Özgerçek Efendi bulunuyorlar
dı (haziran 1970)_, 

Tahsin Öz <<İstanbul Camileri» isimli ese
rinde bu yeni camii, yine Feneryolunda fakat 
hayli uzakda bulunan Tuğlacıbaşı Camii ile 
karışdırmışdır ki hoş görülmesine imkan bu
lunamayan zühullerdendir. 

FENERYOLU İSTASYON ÇIKMAZI -
1934 Belediye Şehir Rehberinde (pafta 30/Ka
lamış) Feneryolunda Bağdad Caddesi· ile Ka
lamış arasında uzanır gösterilmiş olan bu yol, 
yerinde bulunamaınışdır, orada halen <<Eğe

men Sokaği>> adı ile bir sokak vardır, bu isim
de bir sokak da adı geçen rehberde yokdur. 

Eğemen _ Sokağını Feneryolu Hat Boyuna 
bağlayan bir yeni sokak da Ali Fuad Başgil 
Sokağı ·adını taşır; ·1950-1960 arasının şöhretli 
poletika simalarından Prof. Ali Fuad Başgil'in 
evi bu sokaktadır. · 

Her iki sokak asfalt döşeli, refahı hal için
de aile meskenleri arasından geçer; evler ara
sında blok apartımanlar da yapılmışdır (nisan 
1970). 

Bibl.: H. Eraktan, not.. 

f'ENERYOLU İSTASYON SOKAĞI -
Kadıköy iİçesinin Kızıltoprak Nahiyesinİn Fe
heryolu Mahallesi yollarından; 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre, Feneryolu tiren istasyo
nu önünden Bağdad Caddesine doğru uzanır 
kavisli bir yoldur (pafta 30/Kızıltoprak). Es
kiden,· adı geçen rehber paftasında da görülür, 
bu yoldan tiren ~attı geçerdi ve sokak demir 
yolunun iki kenarında uzanırdı. Üzerinde iki
şer katlı beş ahşab ev, bir o kadar da 2-4 katlı 
kagir ev vardır. Uzun zamandır kullanılmayan 
demir yolu sökülinüşdur (nisan 1970). 

Bibl.: H. Eraktan, not. 

FENERYOLU SOKAĞI - Kadıköy ilçe
sinin Kızıltoprak Nahiyesinin Feneryolu Ma~ 
hallesi yollarından; _ demir yolu tiren hattı ile 
Kayışdağı Caddesi arasında uzanır; uzunca bir 
yoldur. 

Kayişdağı Caddesi ile olan_ kavuşağının 

yeri <<Kuyubaşı>> denilen semtdedir. Bu kavu-

şakda bir otobüs durağı ve beton mozayık ve 
tuğladan yapılmış, üstü_ kapalı bir çeşme var
dır; eski bir çeşmenin yerine 1967 de Behice 
Naci Yazganın hayır eseri olarak tecdiden ya
pılmışdır, güzel içme sularımızdan Kayışdağı 
Suyu akar. 

Yol boyu eski manzarasını tamamen kay
betmişdir; hepsi bağçeli ahşab köşklerin ve ev
lerin yerini türedi sermayenin yaptırtdığı bl~k 
apartımanlar almışdır; bir kısmı inşa' halinde 
idi. 

Kuyubaşından Feneryoluna doğru gider
ken sol tarafda Tuğlacibaşı Camii vardır, 1968 -
1969 yıllarında te-cdiden tamir edilmiş olup ilk 
binası Tuğlacıbaşı Hacı Mustafa Efendinin_ ha.: 
yır eseri olarak hicri 1285 de (M.1868-1869) ya
pılmışdı (B.: Tuğlacı başı Camii); Tahsin Öz 
<<İstanbul Camileri» isimli eserinde bu camii, 
1944 de_ bir_ ahşab· köşkün yerine in§a edilmiş 
Feneryolu tiren istasyonu karşısındaki Fener
yolu Camii (Recai Yahya Camii) ile karışdırı
yor (Feneryolu İstasyon Camii). 

Blok apartımanlar salgını karşısında bağ

çe imhasına ve ağaç katliamına uğrayan bu u
zun yolda bağçeli eski evlerden ancak altı bi
na kalmış bulunuyordu; 6 bakkal, 1 es_vab te~ 
mizleyici, 1 berber, 1 · nalbur dükkanı. ile bir 
özel ana okulu (İnci Abla Okulu) vardır. So
kak kısmen asfalt, kısmen de bozuk, toprak -
kabataş döşeli idi (nisan 1970). · 

Bibl.: H. Eraktan, not. 

FENİK (Adviye) - <<Tanınmış kadın ga
zeteci, yazar; 1906 da İst_aİıbulda doğdu, baba
sının adı Ferdi Bey, annesinin adı Zehra H8,:.. 
nımdır, meslekdaşı Mümtaz Faik Fenikle evli
dir, Ali Cem (dog. 1937) adında bir oğlu var
dır. Fatih Cebeci ·Nümılne İhtida.isinde, Bezmi
alem Kız Orta Okulu ve Lisesinde (1924) oku
du, 1928 İstanbul Üniversitesinin Felsefe Bö
lümünü, 1934 de Brüksel Üniversitesini bitir
di. İstanbul Üniversitesine öğrenci olduğu yıl
larda (1925 - 1928) İstanbulda azinlık mekteble
rinde muallimlik yapdı, Avrupadan döndükden 
sonra 1936 -1937 İstanbulda Tekel Umum Mü
dürlüğünün neşriyat bürosunda çalışdı; zevci 
Mümtaz Faik Fenikle birlikde Demokrat· Par
tinin yayın organı olan Ankaradaki Zafer ga
zetesini çıkardı (1949 - 1960 arasında) ve seç
kin bir yazar olarak tanındı; bir ara Ankara 
Belediye Meclisi üyeliğinde l?ulundu. 1961 de 
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yine zevci ile beraber Demokrat Partinin İs
tanbulda neşretmeye başladığı Son Havadis 
Gazetesinde yazmaya başladı. Demokrat Parti 
iktidarını deviren 27 Mayıs 1960 askeri hüku
met darbesinden sonra birkaç yıl evinde inzi
vaya çekildi, bu satırların· yazıldığı _sırada 
(1970) Adalet Partisi iktidarında yeniden ku
rulan Son Havadis Gazetesinde yazıyordu. 

Fransızca bilir; akademik kültür sahibi 
seçkin 'bir kadın yazardır; <<Tramvaylar», «İki 
Şahsiyet», «Osmanlı Borcları>> adında 1927 ile 
1934 arasında yayınlanmış üç eseri vardır, so
nuncusu Fransızca yazılmışdır>> (Kim Kimdir 
Ansiklopedisi, 1962). 

FENİK (Mümtaz Faik) - «Tanınmış ga
zeteci, yazar; 1905 de İstanbulda doğdu, baba
sının adı Süleyman Faik Bey, annesinin adı 

Binnaz Hanımdır, meslekdaşı Adviye Hanım 
ile evli. olup Ali Cem adında bir oğlu vardır; 
Kızıltoprakda Zühdü Paşa İbtidai Mektebinde, 
Kadıköy Sultanisinde okudu, 1929 da İstanbul 
Hukuk Fakültesini bitirdi, 1934 de Brüksel E
konomi Fakültesinden diploma aldı. Gazeteci
lik hayatına tahsil çağında, pek gene yaşında 
iken atıldı; Vakit, Vatan,. Tan, Milliyet (Siird 
mebusu Mahmud Beyin eski Milliyeti), Cum
huriyet gazeteleri ile Haftalık Mecmuada çalış
dı, Cumhutiyetde yazı işleri müdür yardımcı
lığı yapdı; uzunca bir zaman Ankarada Cum
huriyet Halk Partisinin organı Ulus Gazete
sinin yazı işleri müdürlüğünde bulundu; fikir 
anlaşmazlıkları ile muhalefete geçerek Anka
rada Demokrat .Parti tarafından tesis edilen 
Zafer Gazetesinin başına geçdi (1949); sonra 
ayni partinin İstanbulda kurduğu Son Havadis 
Gazetesinin başına geçdi. Bir devre meb'us o
larak Türkiye Büyük Millet Meclisine girdi. 
27 mayıs 1960 askeri hükumet darbesinden son
ra bir müddet Kızıltoprakdaki evinde inziva
ya çekildi; bu satırların yazıldığı sırada, 1970, 
Adalet Partisi iktidarında yeniden tesis edilen 
Son Havadis. Gazetesinde yazıyordu. Fransız
ca bilir; İstanbulun eski kibar ailelerinden bi
rinin evladıdır; melih bir yüze sahih, nazik, za
rif, sohbeti latif bir zattır. Türk basının seçkin 
kalem sahiblerindendir. İstanbul Gazeteciler 
Cemiyeti, Ankara Gazeteciler Cemiyeti ve Ga
zeteciler Sendikası üyesidir. Resim ve moza
yık yapar. Avrupanın başlıca memleketlerini, 
Amerikayı, Yakın Şarkı, Hindistanı, Formoza 

ve Japonyayı görmüşdür>> (Kim Kimdir An
siklopedisi, 1962). 

FENİSK (Madam) - 1890 ile 1900 ara
sında Beyoğlunda pansiyonculuk yapan bir 
fransız kadını; evi Caddeikebirde Timoni So
kağında (İstiklal Caddesinde Gönül · Sokağı) 
idi, pansiyonunun kiracıları da, İstanbulda hay
li rağbet görerek iyi para· kazanan ve memle
ketlerinin üçüncü dördüncü sınıf artistlerr Av
rupalılardı. Devrin mirasyedi gencleri, bun
ların arasında da bilhassa firenkperestler Ma
dam Feniks'in şahsi dostları sıfatı altında pan
siyonun devamlı misafirleri idiler; sahnede gö
rüp beğendikleri artist kızlar, kadınlar, deli
kanlılarla pansiyoncu madamın delaleti ile aşi
nalık, ahbablık kurarlar, bu çeşit ~ülfet ve soh
betler için hazırlanmış odalarda sabaha kadar 
kapanık kalırlardı. · 

Fehim Paşanın adamlarından Hafiye Sü
reyya'nın buraya musallat olması üzerine Ma
dam Feniks'in huzuru kaçmış ve pansiyonunu 
bir Polonyalıya devrederek hayli dünyalıkla 
memleketine gitmişdi. 

Müniı' ·Süleyman· ÇAPANOĞLU 

FEN MEN (Lamia) - Sosyal hizmetleri 
ile tanınmış aydın bir İstanbullu hanım; 1889 
da İstanbulda doğdu; Amerikan Kız Kollejin
de okumuşdur; ingilizce ve fransızca bilir; Zi
raat Mektebi muallimlerinden ve Kocaeli mil
letvekilleFiriden Refik Fenmen ile evlenmiş

dir; hepsi kültürlü ve onun himmeti ile .. yetiş
miş beş evlad sahibidir (Biri ünlü piyanist Re
fik Fenmen); yıllarca Himayei Etfal (Çocuk 
Esirgeme Kurumu) Cemiyetinde, Kadınlar 

Birliğinde çalışmışdır; 1964 de 75 yaşında <<Ma
vi Melek>> (Fahri hasta bakıcı>> olarak çalışı

yordu; 1913 de zevci ile yaptığı bir Avrupa 
seyahatında ilk şapka giyen kadınlarımızdan 

olmuşdur. Yıllardan beri Ankarada yerleşmiş 
bulunmaktadır; 1964 de Türk Anneler Derneği 
tarafından <<Yılın Annesi» seçilmiş idi. Daha 
etraflı bir hal tercemesi için yazdığımız mek
tuba cevap alamadık, bu satirlarla yetinildi. 

Bibi.: Hürriyet Gazetesi, 1964. 

FENMEN (Midhat) - Ünlü piyanist, Dev
let Konservatuarı piyano öğretmeni; · 1916 da 
İstanbulda doğdu, Ziraat Mektebi muallimle
rinden ve eski Kocaeli milletvekillerinden Re-
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fik Bey ile Lamia Hanımın oğludur (B.: Fen
men Lamia); evde hususi tahsil gördü, Çifte
havuzlar Amerikan Mektebinde, Robert Kol
lejin orta kısmında, Feyziati Lisesinde okudu; 
1935 de bu liseden diploma alarak müzik tah-

'sili için Fransaya gitti, 1938 Parisde Ecole Nor
mal de Musique'i (Musiki Muallim. Mektebi) 
bitirdi; 1939 da Ankara Devlet Konservatuarı 
piyano öğretmeni oldu, 1951 de İngiliz zevci 
ve bale öğretmeni Beatrice (Beatris) Hanım 

ile birlikde Ankarada Fenmen Bale Stüdyosu
nu kurdu (1954 - 1957). Konservatuardaki öğ

retmenliğini de üzerinde olarak Cumhurbaş
kanlığı Orkestrası üyeleri arasına girdi. Türk
ocağı, Kızılay ve Konser Cemiyeti üyesidir; 
fotoğrafcılığa, posta pulu koleksiyonuna me
raklıdır; tenis, yüzme ve futbol sporlarını se
ver. Mesleki tahsilini yapdığı Fransadan baş
ka İtalya, İngiltere, Amerika, Hollanda, Yu
nanistan, Lübnan ve Mısıra gitmiş; İngilizce, 
Almanca, Fransızca bilir; Nermin (doğ. 1956) 
ve Refik. ( doğ. 1959) adında iki evlad sahibidir; 
«Piyanistin Kitabı>> (1947), <<Nota Okuma Ki
tabı» (1953) adında ik ikitabı ve beş kompo
zisyonu vardır. 

Beatrice (Appleyard) Fenmen - Ankara 
Devlet Konservatuarı Bale Bölümü öğretme
ni ve şefi; 1913 de Londrada doğdu. Umumi 
ve meslek itahsilini memleketinde ve 1936 -
1951 arasında muhtelif tiyatrolarda balerin ve 
kareograf olarak çalışdı. 

Bibi.: Kim Kimdir Ansiklopedisi 

FENNİ BEY (Ahmed Aziz Paşazade A
rif) - Geçen asır başlarının aydın ve şaır 

genclerinden idi. Enderunu Hümayundan ye
tişmiş, Dördüncü Sultan Mustafaya sır katibi 
olmuşdu; 1808 de Ale~dar Mustafa Paşanın 
saltanat darbesinde sarayda tahtdan indirilmiş 
Sultan Mustafanın hizmetinde bulunmuş kim
seler tevkif edilirken Sultan Mustafanın ma
beyinci Ferid İbrahim Bey ile sır katibi Arif· 
Fenni Bey de Bostancıbaşı Ağanın dairesinde 
Fırın denilen yere kapatılmışlar, Üçüncü Sul
tan Selimin katlinde ilişkileri olup olmadıkla
ri araştırılmış ve ,ahkikat çok uzamışdı; ikisi 
de masum, cinayetle en küçük ilgileri olma
yan genclerdi. Babasının Sultan Selime aşırı 

baglılığı olan Enderun Tarihi müellifi Teyyar
zade Ata Bey yazıyor: 

«;.. İstintakları uzamış olduğundan naz ve 

nimet içinde büyümüş curumsüz, günahsız A
rif Fenni Beye bu hal çok ağır geldi, Aleµida-
rın istintak için gönderdiği adamına: . 

- Var paşana söyle, ne yapacak ise yap
sın, artık canıma kar etti!.: dedi. 

<<Herif paşasına bu sözü aynı ile nakletti
ğinde Alemdar kendi ıstılahınca: 

- Var paçasını getir, diğerini def et!.. de
miş. 

<<Cemaziyel ahirenin yedinci pazar gunu 
(31 temmuz 1808) biçare Arif Fenni Bey .:Alay 
Köşkü önunde şehid edilerek (idam edilerek) 
Ferid· İbrahim Bey salıverilmışdir.» · 

Henüz yirmi beş yaşında şair bir gencin 
böyle zalimane idamı pek hazindir. Şu kıt'a, 

şiir diline örnekdir: 

Senin .hüsni hüdildadın gören mir'atı alemde 
Ne yüzle baksun ayi bir dahi tasviri Bihzade 
Nigahi iltifat ile kerem kıl payümal etme 
Sana üftadedir hayli zaman Fennii Şeyda.de. 

Bibl.: Ata, Enderun Tarihi, III ve IV. 

FENNİ ÇELEBİ - Onyedinci asırda yaşa
mış bir hezarfen ve şair; Evliya Çelebi İstan
buldaki hezarfenlerden bahsederken bu zat 
için: <<İblis laine ders verir, pireyi kafese kor, 
kehle fakiri arabaya koşar bir hezarfen idi, 
pakize eş'arı vardır>> diyor. Hezarfen F.enni Çe
lebi ile aynı devri idrak ederek çok uzun bir 
ömür sürmüş nievlevi şair Fenni Mehmed De
denin ayni zat olması çok muhtemeldir (B.: 
Fenni -Mehmed Dede). 

FENNİ EFENDİ (Hakkakbaşı) - Geçen 
asrın ilk yarısında yaşamış kıymetli bir hak
kak; ölümü üıerine şu tarih kıt'ası söylenmiş
dir: 

Üstad Fenni gitti ah ismi cihanda kaldı hayf 
Mecmıiai asarın ehli maarif yazdılar 
Tarihi fevtin ezber et kennakşi fi vechil füsus 
«llakl,akbaşı namını sengi mezara kazdılar.» 

H. 1248 (M; 1832 - 1833) 

İ. A. Gövsa <<Türk Meşhurlari» isimli ese
rinde şunları yazıyor: «... Şarkın pek ince 
san'atlarından biri olan ve yazı san'atı gibi 
Türklerin elinde en yüksek dereceye gelmiş 

bulunan mühürcülüğün Fenni Efendi bir tiı:il-
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salidir. Elde kalabilen eserleri, meslekden an
layanlarca, bu ölmüş güzel san'at şubesinin en 
mükemmel örnekleri sayılmaktadır .İmzasını 
taşıyan mühürlere gaayet nadir rastlanır. Az~ 
mi, Vefa, Sami, Nadir ve Yümnü gibi son as
rın rahmetli usta mühürcüleri Fenni Efendiyi 
üstad tanımışlardır .. ». 

Hayatı hakkında bilgi edinilemedi. 

FENNİ MEHMED DEDE - Onyedinci a~ 
sır şairlerinden ünlµ bir mevlevi dervişi; bil
hassa Boğaziçi . köylerinin isimleri ile yazdığı 
ve <<Sevahilname» diye anıla gelmiş bir man
zumesi çok meşhurdur (B.: Boğaziçi, cild 5, 
sayfa 2861). Aşağıdaki hal tercemesini Mirza
zade Salim Ef~ndinin kendi adına · nisbetle anı
lan şuera tezkiresinden alıyoruz: 

_ «Asıl adı Mehmeddir; İstanbulda doğdu 
(Bizce tahminen 1640 - 1650 arasında); hezar
fen bir şair o]duğundan Fenni mahlasi · ile şöh
r~t buldu. Genchğinde _devrinin ünlü şeyhle
rınden Cihangirli Hasan Efendiye intisab et
mişdi, sonra Bursa .Mevlevihanesi şeyhi Salih 
Dedeye intisab etti.. Sadırazam Köprülüzade · 
Fazıl Ahmed Paşa şanında ya~dığı bir kaside 
ile bu büyük vezirin himayesine . nail oldu, ciz
ye katibliğine tayin edildi.. Sonra Dördüncü 
Sultan Mehmedin nedimlerinden biri o·ldu. Pa
dişah huzurunda nice hünerler göstererek pek 
çok ihsana nail oldu. Rumelihisarında kendi 
san'atkar eliyle yapılmış sahilhanesinde geçim 
derdi olmayan varlıklı bir kişi olarak 9turur 
iken hicri 1127 (M. 1715) de vefat etti>>. 

Tahminen lr,tydettiğimiz doğum tarihine 
göre ölümünde 65-75 yaşlarında · olması gere: 
kir. Rumelihisarında Kayalar Mezarlığına · def
nedildi. İbrahim Alaeddin Gövsa «Türk Meş
hurları» isimli eserinde Fen:ı;ıi Mehmed Dede
nin sadırazam Ayas Paşanın torunlarından ol
duğunu yazıyor; Hadikatül Cevami de musi
ki ile de meşgul olduğunu kaydediyor .. 

Evliya Çelebinin İstanbul hezarfenleri a
rasında bahsettiği şair Fenni Çelebinin bu Fen

. ni Mehmed Dede. olması kuvvetle muhtemel-
dir (B.: Fenni Çelebi). · 

Haluk Şehsuvaroğlu da Boğaziçi Yalıları 

üzerine yazdığı bir makaalede: «Bebekden son
ra Ruİnelihisarının yapdığı çıkıntı Fenni Bur
nu ismini almışdır. Dördüncü Mehrriedin mu
sahiblerinden mevlevi şeyhi şair ve ressam 
Fenni Efendi bu burun üzerinde kendi çizdiği 

plana göre bir yalı yaptırmışdı ve içini de nü
kuuşi gunagun ile süslemişdi..» diyor. 

FER (Evrim) - Sinema aktrisi; aşağıda
ki ~ısa hal tercemesini Ses Mecmuasından a
lıyoruz: 

«1938 de Yunanistanın İskeçe şehrinde 
dünyaya geldi. Esas adı Evrim Abit'tir. Sarı 

saçlı ve gri-mavi gözlüdür. Işık Lisesinin orta 
kısmını bitirdikden sonra Konservatuvara de
vam etmiş ve 1958 de çevrilen <<Şeytan Maya
sı» filminde aldığı rol ile beyaz perdeye inti
sab etmişdir; rol aldığı filmlerden bazıları şun
lardır: <<Saadet Şarkısı», «Ömrüm Böyle Geç
ti>>, <<Poyraz Osman», <<Kırık Kalbler>>; <<Bir 
Yaz Yağmuru», <<Unutamadığım Kadın», <<Al
tın Kalbler», <<Avare Şoför>>, . <<Süleyman Çele
bi», «Yalnız Efe». 

<<Bir sinema artistinden çok romantik bir 
. genç kızdır. Aşk romanları, sevgi üzerine ya
zılmış şiirler, tatlı maceralardan sözeden der
gilerle vaktini geçirir. Denize girmesini sev
mez ve gece hayatı da yoktur. 

<<Konservatuvar'da piyano dersi almış, yıl
larca memur olarak aynı yerde çalışmıştır. 

Film çevirmediği zamanlar vaktini evde geçi
rir, piyano çalar. Annesi Fahriye Hanım eski
den kadın terzisiydi, ona dikişlerinde yardım 
ederdi, şimdi terziliği bırakmışdır. 

<<Evrim Fer hem beyaz perdede, hem de 
özel hayatında tıpkı Greta Garbo, Ingrid Berg
man gibi ağır rolleri başaran kudretli ve es
rarlı bir hava faşır>> (1962). 

Evrim Fer 
(Resim: S. Bozcalı) 



FERACE, ERKEK FERACESİ Aslı a-
rabca <<Ferrace»dir, · fakat şiirde vezin ~arureti 
veya lugatperdazlık olmadıkça daima Ferace 
denilegelmişdir. «Ulemanın giydiği pek geniş 

ve (yine çok geniş olan) kolları yarık bir nevi 
biniş» (Şemseddin Sami, Kaamusu Türki). 
<<Bol kollu ve yakalı biniş; kenarına samur 
kürk de kaplanırdı, eskiden ilmiye ricali gi
yerdi» (Hüseyin Kazım, Büyük ';r'ürk lugatı). 

M. Zeki Pakalın <<Osmanlı Tarih Deyimleri 
ve Terimleri>> isimli eserinde Ferace madde

'sinde erkek feracesi için şunları yazıyor: 
«İlmiye ricalinin resmi günlerde giydikle

ri sırma işlemeli üstlüğe de ferace denilirdi. 
Biniş dahi denilen bu feracenin kollan çok 
boldu, çuhadan yapılırdı. İlmiyenin ferca gi
yenleri hicri 1264 (M. 1848) senesinde rütbeler
de yapılan tadilat ile başlamış, Osmanlı salta
natının sonuna kadar devam etmişdir. Tanzi
mantdan önce saray erkanı da ferace giyerdi. 
Bunların kürkle kaplı olanları _ da vardı. Baş
çavuş divan günleri kürklü ferace giyerdi» (M. 
Z. ·Pakalın). 

Tütün tiryakisi delikanlı sırtında erkek feracesi 
(Bir XVIII. asır gravüründen S. Bozcalı eli ile) 

-~. 

Yukardaki satırlarda <<Kürke kaplı>> ve 
«Kürklfö> tabirlerinden kasıd, feracede iki ön 
kenarının, yakadan etek ucuna kadar kürklü 
de olabildiğidir; yoksa içinin -de kürklü oldu
ğu sanılmasın. Zira ferace diye kesilmiş bir 
çuha bir ferveye kaplanırsa (Bakınız: Perve) 
feracelikden çıkıp çuha kaplı kürk olur. 

Delikanlı feracelerinin kolları · kısa olur, 
bir de geniş devrik yaka ilave olunurdu, kol 
kenarları ve yaka sırma harçla işlenirdi; _önün
de sadece süs olarak kalan kürk parçaları . ile 
gençleri pek açan bir üstlük idi, yazın parde
sü yerine giyilirdi. 

XVIII. Yüzyıl şairlerinden Sabit bir -vaiz 
efendiyi şöyle hicvediyor: 

Ferrlce ve destar ile pek maskara düşmüş 

FERACE, KADIN FERACESİ - <<Kadın
ların sokakda yaşmakla beraber giydikleri 
üst esvabı ki muhtelif biçimlerde olup en ma
rufunun etekle bir boyda yakası vardır» (Şem
seddin Sami, Kaamusi Türki). 

M. Zeki Pakalın «Osmanlı Tarih Deyimle
ri ve Terimleri» isimli eserinde Ferace mad
desinde kadın feracesi için şunları yazıyor: 

<<Çarşaf dan evvel kadınların teseUür · (müslü
manlık gereğince örtünme) için giydikleri üst
lüğün adıdır; çuhadan, sofdan, sonraları aynı 
zamanda fantezi kumaşlardan yapılırdı. ~ Düz, 
süssüz, sade olanları olduğu gibi cebleri ve ya
kalan işlemelileri de olurdu. Arkası, . yakası 
uzun olanları,- modaya göre bol ve darları var
dı; renkleri de daha ziyade koxu idi. Bir ara
lık al moda olmuşdu, kibarlar' hep al feraceler 
yaptırmışdı: 

Af ferace, ince yaşmak, eldiven 

Gencliiim var isterim elbette ben 

diye şarkısı da çıkmışdı. Ferace manto'dan he
men hemen farksızdır. Feraceyi manto'dan a
yıran cihet, feracede manto tarzında geniş ya
ka bulunmaması (!) ve daha uzun olmasıdır. 
Feracelerin yakaları, askerlerin giydikleri ce
ketlerin dik yakaları tarzında ( ! ) idi» (M. Ze
ki Pakalın). 

Hemen kaydedelim, M. Zeki Pakalının yu
kardaki satırları feraceyi, hatta feracenin res
mini bile hiç görmemiş bir kimsenin kalemin
den çıkmış zannını verir. 

Ferace ile mantonun hiçbir yönden mü-
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nasebeti yokdur. Manto, kendi başına müstaki
len bir üsllükdür. Ferace ise, başı ve saçları 

örten ve yüzün de bir kısmını kapatan yaşmak 
ile tamamlanır bir üstlükdür. <<Feracede man
to gibi geniş yaka bulunmamakda idi>> demek 
ise hayretle karşılanacak lafdır; feracede yaka, 
bu üstlüğün bir ikinci parçası sayılacak kadar 
geniş ve omuzlardan, sırtdan '0yere kadar dökü
lecek kadar da büyük ve uzundu. Omuzlardan 
sırta dönüp düşerken gaayetle yatık olan Fe
race Y akasma <<askerlerin giydikleri ceketle
rin dik yakaları tarzıhda · idi>> demek . ise, en 
hafifinden bir hezeyandır. 

Ferace, kadimden İkinci Sultan Abdülha
mid devri sonlarına kadar büyük şehirlerde, 
bilhassa İstanbulda giyilmişdir ve yaşmakla 
beraber kullanılmışdır; Müslüman - Türk ka
dınırım başı ve yüzü örten yaşmak ve vücudu 

Süslü··ferace yakası ve yaşmak 
(Resim: Bülend (,$eren) 

ıçıne alan feraceden mürekkeb bu eski sokak 
kıyafeti, kıza ve kadına feerik bir güzellik 
ve çekicilik veren· kıyafetti. Yüz yıllar boyun
ca Avrupalı yaza~lar ve ressamlar feraceli yaş
maklı Türk kadınlarınıh sihri altında kalmış
lar, onları tasvir eden pek çok resim yapılmış, 
pek çok yazı yazılmış, hatta Avrupalı sefire
ler, İstanbula gelmiş ünlü kadın yazarlar fe
race yaşmak altında kendi portrelerini yaptır-

. makdan da kendilerini alamamışlardır. 
Eski Türk kadının sokak kıyafetindeki si

hir ve füsunun sırrı, muhakkak ki feraceden 
ziyade yaşmakda idi. İki parçadan mürekkeb 
olup biri başı, diğeri de gözlerin hemen altın
dan . yüzü örten yaşmak, tuvaletine düşkün bir 
kız veya gene kadın tarafından, ayna karşısın
da uzunca bir zaman titiz dikkatle bağlanırdı 
(B.: Yaşmak). 

Yukarda da kaydedildi, 
ferace de yaşmak gibi iki 
parçadan mürekkeg olup bi
ri uzun kollu rob kısmı·· idi. 
Bu robun boyun etrafı ve ö
nü, her devrin modasına gö"'. 
re şeridler, dantellerle süsle
nır, işlenirdi. Feracenin ikin 
ci parçası, benzetmede bü
yük hatamız olmayacakdır, 

zamanımızın bahriye nefer
leri üniformasındaki palet 
denilen geniş mavi yakalar 
gibi, gerdan altında bir ka
vuşma noktasından omuzla
ra doğru açılan ve omuzları 
aşarak sırta kıvrılan, ve ye
re kadar dökülüp inen, ade~ 
ta bir pelerine benzeyen ge
niş ve büyük bir yaka - ar
kalık idi. Feracelerde bu 
ikinci parça, arkalık yaka
lar, o kadar nümayişli, şata
fatlı, süslü yapılmışlardır ki, 
sokaklarda yabancı erkekle
rin gözlerini kadınların üs
tüne çekmiş, devir olmuş, 

giyeni kahbelik, haspalık ile 
suçlayacak kadar ileri gidil
miş, aşırı s~slü feraceler, a-
şırı süslü ferace yakaları 

için devlet yasakları çıkmış 
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dır (B.: Açık sa~ık gezme yasağı; cild 1, sayfa 
202). 

Bu mücadelenin en şaya_nı dikkati de On
sekizinci Asırda Lale Devrinde olmuştu. Bir 
yasak fermanının bugünkü dile kısaltılarak 

çevrilmiş suretidir: 
«İstanbul Kadısına ve Yeniçeri Ağasına 

ve Bostancıbaşıya hüküm ki: 
<<İstanbul, memleketimizin yüz suyu, ule

ma, suleha ve üdeba beldesidir; halkının da 
günlük kılık kıyafetinin Şeriat iznine uygun 
bulunması devlet namusu gereğindendir. Bazı 
avretler Hıristiyan kadınlarını taklid ederek 
başlarına acayip şekilde serpuşlar geçirdiler; 
nice utanılacak biçimler çıkarıp ismet adabı
nı tamamen kaldıracak kılık ve kıyafete girdi
ler, namus perdesini yırtmaktan çekinmedi
ler. 

«Bundan böyle kadınlar bir karıştan ziya
de büyük yakalı ferace ve üç değirmiden fazla 
yemeni ile sokağa çıkmıyacaklardır. Ferace:. 
lerde bir parmaktan kalın süs şeridi kullanmak 
yasaktır; Bu yasağı dinlemiyecek kadınların 
sokakta yakalarının kesileceği . ve feracelerinin 
yırtılacağı ilan olunsun. Dinlememekte ısrar 

edenler yakalanıp başka memleketlere sürüle
ceklerdir' Bun11 mahalle imamlarına kat'i ola
rak J>ildiriniz. (Hicri 1138 Şevval, Miladi 1725) 

· haziran) ». 
Aşağı tabakadan kadınlar ile kibar hanım

ların ferace ve yaşmakları her devirde ayrı ay
rı · olmuşdu. En cazib renklerde aşırı süslü fe
raceler ancak hanımlar sırtında görülmüşdür. 
Bilhassa İstanbulda ferace ve yaşmak tuva
letlerine aşırı önem verenler, büyük şe_hrih 
yôsma nigarları olagelmişdi. 

Ahmed Rasim . <<Fuhşi Atik>> isimli ölmez 
eserinde önü sıra yürütı:m fer~celi bir yosmayı 
şöyle tasvir ediyor: 

«Alt üst yaşmağın birleşdiği. saç topuzu~ 
nuh açık bırakdığı ense omuzlara. doğru. avuc 
gibi mi desem, ne desem, dört parmak arzında 
beyaz mı desem, biraz mücella, bit saha görü
nüyor. Ondan ötesini beş altı parmak ehin.de 
yine siyah boncukdan çiçekli gibi bir yaka ör
tüyordu. Ya gron, yahud mantin olacak; feta.: 
cenin arkalığı aşağıya doğru · su gibi akul) du
rurken kalça . hizasından bükülmüş küçük ve 
yine beyaz bir elin yumuk parmakları arasına 
sokularak tatlı miller, kıvrımlar yapmışdı; 

adımların hareketi ile bir o yana, bir bu yana 
dalgalı dalagalı bocalandırıyordu . .. » · 

Şu beyit geçen asrın büyü~ şairlerinden 
Yenişehirli Avni Beyindir: 

Yeşil ferrlee giysen goncasın en Illerıi amma. 
Gülüb açıldığın demler güli zibaya benzersin 

Şu kıt'a Beşiktaşlı Gedai'nindir: 

Y~kardan aşağı ferlce siyah 
Görenler yarimi ettiler ah vah . 
Kimi mecnun oldu kimi de seyyah 
Koltuğum kabarır gördükce yari 

Orta oyunlarinda <<Zenne» (Kadın) rolle
rine çıkan genç san' atka.rlar ferace ve yaşmak 
altında kadından, hatta güzel, oynak ve yosma 
bir kadından aslaa farkedilemezdi; orta oyunu
nu ilk gören toy taşralılardan zenneyi hakika
ten kadın zan edip aşık olanlar çıkdığı söyle~ 
nir. 

Kadın üstünde ferace 
(Resim: s. Bozcalı) 
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FERACECİLER SOKAĞI - Büyük Kapa
lı Çarşının sokaklarından; şehrin ana yolların
dan biri olan ve çarşı içinde N uruosmaniyeden 
Beyazıda doğru uzanan Kalpakcılar Caddesini 
Çarşının Örücüler Kapusuna bağlayan yolun 
bir parçasının adı, ki bu yol Kalpakcılar Cad
desinden Örücüler Kapusuna doğru üç isim ta
şır. Kalpakcılar Caddesi ile Keseciler Cadde
si arasındaki kısmı <<Sipahi Sokağı>>, Keseciler 
Caddesi ile Zenneciler ve Fesciler sokakları a
rasındaki kısmı <<Feraceciler Sokağı>>, -Zenne
ciler ve Fesciler sokakları ile·: Örücüler Kapu
su arasındaki kısmı da «Yağlıkcılar Caddesi» 
isimleri ile anılır (B.: Büyük Kapalı Çarşı, 
cild 6, sayfa 3290). 

3 gramofon plakcısı, 5 antikacı, 5 yorgan
cı, 1 şapkacı, 1 yazmacı, 1 musiki aletleri satı
cısı, l terlikci, 1 dikiş makinalap tamircisi, 1 
hazır paltocu ve l berber dükkanı vardır. 

Plakcı dükkanlarında eski gramofon plaklarını 
bulmak mümkindir (Aralık 1970). 

Mesud -AYABAKAN 

FERACE SOKAĞI - Şişlinin Paşa Ma
hallesi yollarından, Ferahi Sokağı ile Civelek 
Sokağı arasındadır, Adsıznefer ve Kahraman
bey sokakları ile dörtyol ağızları yaparak ke
sişir (1934 Belediye Ş.R. Pafta 18/155). Ferahi 
Sokağı tarafından gelindiğine göre bir araba ge 
çecek genişlikde kabataş döşeli bir yol ola
rak başlar; Kahramaıibey Sokağı kavuşağın

dan sonra pakettaşı döşeli olarak devam eder; 
1 - 3 katlı evler arasından geçer; 1 gazoz ima
lathanesi, 2 bakkal, 2 terzi, 1 yorgancı, 3 kasab, 
1 manav, 1 tuhafiyeci, 1 mobilyacı, 2 kundu
racı, 1 berber ve 1 kuru sistem esvab temizle
yici vardır. ~ahramanbey Sokağı ile olan ka
vuşağı başında üzerinde <<C.H.P. Sakarya aka
rı, sene 926>> yazılı bir çeşme vardır. Kapu nu
maraları 1 - 37 ve 2 - 20 dir (temmuz 1968). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FERAHABAD SAHiLSARAYI - Boğazi
çinin Anadolu yakasında padişahlara mahsus 
ve müteaddid kasırlardan mürekkeb bir saray
dır; Ferahabad adını Lale Devrinde almışdır; 
XVIII. Yüzyıl vak'anüvislerinden Subhi'nin 
bir tarifine dayanarak buranin Kandilli Has
bağçesi ve Kasrı olduğu kanaatindeyiz; ki bu
rada ilk kasrı XVI. · Yüz-yıl sonunda Üçüncü 
Sultan Murad yaptırmışdı (B.: Kandilli Has
bağçesi ve Kasrı). 

M. Zeki Pakalın <<Osmanlı Tarih Deyimle
ri ve Terimleri>> isimli eserinde fahiş bir hata
ya -düşerek <<Fer~habad» maddesinde: <<Beşik
taşda sadırazam Damad İbrahim Paşaya aid 

-kasrın adıdır, yerine yanan Çırağan Sarayı 
yapdırılmışdır>> diyor. 

-Nedim Divanının 1922 tarihli soiı baskısı
na bir lugatce eklemiş olan Halil Nihat Bozte
pe ise <<Feraha.had>> maddesinde daha daha fa- -
hiş bir hata ile: <<Üçüncü Sultan Ahmed za
manında inşa olunan kasırlardan biri olup Ca
ğaloğlunda Cağalazade Sarayı _ civarında idi>> 
diyor. 

Lale Devrinin adamı Subhi Efendi ise 
vakaayinamesinde şunları yazıyor: · 

<<Padişah tebdili huva için Boğaz Hisarla
rına yakın Feraha.had Sahilsarayına teşrif e
deceklerini irade buyurdular, lakin İrem Ba
ğından nazire o yerde yeniden yapılmakda O" 

lan kasırlar henüz bitmediği için· birkaç gün 
k~r~ı yakada bulunan Neşatabad sahil~arayına · 
gıttıler» (Subh, sayfa 176). Neşatabad Sahilsa-

-. rayının Rumeli yakasındaki yeri kesin bilin
mektedir, Arnavudköyündedir ki Kandilli Has-
bağçesinin tam· karşısına düşer. · 

Yine o devrin adamlarından Sami Şakir 
de vakaayinameşinde şunları yazıyor: «Padi
şah Bağıferah Sahilsarayından gerdunei şaha
ne ve tahtı revanı mülukane ile kırları dağları 
temaşa ederek Şevkabada gitti..>> (sayfa 60). 

Şevkabad denilen yer, Beylerbeyi sırtla
- rındaki kasrı hümayundur (B.: Şevkabad). 

Evliya Çelebi Kandilli Hasbağçesi ve Kas
rından bahsederken: «Göksuhun cenubunda 
bir Bağı İremdir, akıntı burnunda bir kaya ü.., 
zerinde müteaddid kasırlarla müzeyyendir; en-

-sesi dağlar ve bağlardır» diyor_ ki Lale Devri 
vak'anüvislerinin tariflerini tamamen tutmak
dadır. 

FERAHİ - Fesin üst tablası üstüne diki
len ve f~sin daima kalıblı durmasını sağlayan 
sarı pirinçden yapılır, dairevi ince bir plaka
nın adı. 

Fesin milli serpuş olarak kabulü İkinci 
Sultan Mahmud zamanındadır (Bakınız: Fes).
İlk feslerin püskülleri, tel ipek püsküller idi; 
fesin üst tablasının ortasındaki bir ibiğe geçi
rilip bağlandıktan sonra, tablanın' dairevi ke
narından fesin etrafına fırdolayı dökülürdü; ve 
ufak bir rüzgarla savrulur, tel tel ipekler bir-



FERAHİ SOKAĞl - 5654 -- isfA.N8UL 

birine _dolaşır, karışır, püskül güzelliğini kay
bederdı. Bunu önlemek içindir ki <<ferahi» 
kullanıldı; püskül takılıp fes- tablası üstüne in
tizamla yayıldıktan sonra onun da üstüne bu 
dairevi ince pirinç levha kondu ve dikildi· 
böylece püskülün dağılıp bozulması önlend/ 
fesin etrafına fırdolayı dökülen püskülün tel~ 
leri karışdıkça da, bir tarakla kolayca taranıp 
düzeltildi. , 

Tel ipek püsküllerden sonra burma top 
top püsküller çıkdı (Bakınız: Püskül). Bunlar 
ibiğe geçirilip bağlandıktan sonra fesin tabla
sı kenarının bir noktasından aşağı salındı, tab
la kenarına da bir kaç ilmek dikiş ile tesbit 
edildi; püskül ~ağılması, karışması diye bir şey 
kalmadı, dolayısı ile «ferahi» de lüzumsuz bir 
yük, ağırlık oldu. Fakat, fesin başda güzel dur
ması için, kalıplarını muhafaza etmesi lazım
dı. Burma püsküllerle beraber ortaya fes ka
lıbcısı esnafı çıkdı. Az da olsa fes kalıplatmak 
bfr masraf idi. Askerin ise fes kalıbının _ düz
günlüğünü koruması çok zordu, sık sık kalıp
latma imkanını sağlayamayacağından, burma 
püsküller. çıkdıkdan sonra, ferahi; fesin dai
ına kalıplı durmasını sağlayan bir faydalı şey 
olarak, asker feslerinde muhafaza -edildi, ve 
1908 meşrutiyetine kadar askere beylik bir fes 
ile beraber bir de ferahi verildi. 

Ferahi, feslerin kalıpları pek tez bozula
cağı aşikar olan çocuk feslerinde de kullanıl
nıışdır; hatta çocuk feslerinde, ~vlerde kesilip 
yapılan mukavva ferahiler de kullanılmışdır. 

Madeni olsun, _mukavvadan olsun, ferahi
ler kaba, düz bir levha olarak . bırakılmamış, 
zarif oymalarla tezyin edilirlerdi. 

Cumhuriyetin ilanına kadar impa.ratorlu
ğun son yıllarında askeri inzibat erleri ve su
bayları, boyunlarından bir kordon ile göğüs
lerine hilal şeklinde madeni bir levha asarlar-. 
dı ki bu levhanın üzerinde <<Kanun» yazılı idi; 
M;. Z. Pakalın <<Osmanlı Tarih Deyimleri ve 
Terimleri» isimli eserinde Kanun yazılı hilal 
ş~klindeki bu madeni levha-plaklara da «fe
rahi» denildiğini yazıyor. 

FERAHİ SOKAĞI - Şişlinin Paşa Ma
hallesi yollarından, Batı Caddesi ile Baha.dır 
Sokağı arasındadır, Ferace Sokağı· ile kavuşa
ğı vardır (1934 Belediye Ş. R. pafta 18/155) 
Batı Caddesi tarafından gelindiğine· göre iki a
raba · geçecek genişlikde kabataş döşeli bir yol
dur, -çoğu birer katlı evler arasından geçer, · ü~ 

çer-dörder katlı bir kaç apartıman vardır, ka
pu numaraları 1 - 15 ve 2 -18 dir (temmuz 
1968). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FERAHNAK SOKAĞI - Şişlinin Paşa 
Mahallesi yollarından, Avukat Caddesi ile 
Yalvaç Sokağı arasındadır. Ruşen Sokağı ile 
kavuşağı vardır (1934 Belediye Ş. R. pafta 18/ 
155). Avukat Caddesi tarafında gelindiğine gö
re dar ve mıcırtaşlı toprak yol olarak başlar, 
birer katlı gece kondular arasından geçer ve 
taş basamaklı bir. merdivenle Yalvaç Sokağı
na bağlanır. Kapu numaraları 1 -13 ve 2 -12 
dir (temmuz 1968). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FERAH SOKAĞI Üsküdarda İnadiye 
semti sokaklarından; 1934 Belediye Şehir Reh
berine göre Gündoğdu Caddesi ile Toptaşı 

Caddesi arasında uzanır uzunca bir yoldur; ü
:erinde beş tane isimsiz çıkmaz sokak vardır, 
Ayin Sokağı, Pırnal Sokağı ve Beygirciler So-

.§ kağı ile kavuşakıarı vardır (1934 B.Ş.R. pafta 
27/İnadiye ve İmrahor arası). İkişer-üçer kat
lı ahşab ve kagir evler arasından geçer. 2 bak
kal dükkanı, 1 garaj ve ha.len kullanılmayan 
bir yazlık sinema . vardır. Beygirciler Sokağı 
ile olan kavuşağında ,ve 13 numaralı evin al
tında hicri 1141 (1728) de yapılmış Üçüncü 
Sultan Ahmed~n oğlu Şehzade Numan'ın bir 
çeşmesi vardır, tamir görmüş bir akar çeşme
dir. Kapu numaraları 1 - 87 ve 2 - 76 dır (1969) _ 

M. HAK.ER 

FERAH- TİYATROSU - Asrımız başında 
Şehzaqebaşının en meşhur ve büyük tiyatro
_larından biriydi, Veznecilerden Saraçhaneba

. şına doğru .giderken sağ kolda idi; bu tiyatro
nun tarihçesi hakkında M.N. Özön ve B. Dür
der (B.: Dürder, Baha; cild 9, sayfa 4829) ta
rafından yaiilmış «Türk Tiyatrosu Ansiklope
disi>> isimli. eserde şu kıs~cık kayde rastladık: 
<<Şehzadebaşında bulunan beş tiyatrodan biri; 
yanmış ve tekrar yapılmış, Yeni Fera,h adı ve
rilmişdir». 

FERAİZCİ SOKAĞI - Fatih ilçesinin 
m~rkez nahiyesinin Kirmasti .mahallesindedir; 
İslambol Caddesi ile Fatih Caddesi arasında 
bir aralık sokakdır, Boyacıkapusu Sokağı ile 
kavuşağı vardır (1934 Belediye Şehir Rehberi 
pafta 6/95). Bir araba geçecek genişlikde, pa-
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ket taşı döşelidir. Arabacı Mektebi denilen es
ki mahalle mektebi bu sokak üzerinde olup 
kapusunun üstünde kitabesi ile durmaktadır, 

taş ve ince tuğladan yapılmış, altı dükkan fev
kaani üç odalı bir yapıdır, mesken olarak kul
lanılmakta idi. Bu sokakda 5 manav, 2 kasab, 
1 şekerci - tatlıcı, 1 kağıtcı, 1 kuruyemişci dük
kanı, 1 kahvehane, 1 lokanta ve 1 odun - kö
mür depou vardır. Kapu numaraları 1 - 17 ve 
2 - 30 dur (ocak 1968). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FERAY (Ayfer) - «Tiyatro ve sinema 
san'atcısı, 1928 de İzmirde doğdu, tiyatro san'.,. 
atçısı Gülfer · Ferayın ablasıdır. Tahsilini orta 
okulda iken terketti, 1946 da evlendi, fakat 
mes'ud olamadı, ayrıldı, Ali (doğ. 1947). ve Sü
eda (doğ. 1949) adında iki çocuğu vardır. 1952 
de İzmirde çevrilen <<Bergan:ıa· Sevdalıları» fil
minde rol alarak sinemaya intisab etdi; ikin
ci filmini de İzmirde çeviren Ayfer Feray İs
tanbula gelerek yerleşdi; rol aldığı filmlerden 
bazıları şunlardır: «O Adam l{iin?», «Efelerin 
Efesi», <<Sönen Yıldız», <<Drakula İı,tanbulda>>, 
<<Aşık Veysel», «Çakırcalı Mehmed Efenin De

finesi». 
<<Tiyatro sahnesine 1955 de <<Papaz" Kaç-

tı>> piyesinde çıkmışdır. Bir süre Dormen Ti
yatrosu kadrosunda çalışdı, bir yandan da film 
çevirmeye devam etti» (Ses Mecmuası; San'
atcılar Ansiklopedisi, Ses Yayını). 

1966 yılı mayısında film çevirirken büyük 
bir kaza geçirdi, vücudu ve yüzü tehlikeli bir 

Ayfer Feray 
(Resim: S. Bozcalı) 

şekilde yandı; · aşağıdaki satırları günün gaze
telerinden alıyor:uz: 

<<Dadaş Fil~m hesabına Bomonti'deki bir 
filim setine <<Çingenenin Aşkı» isimli filmi 
oynayan eski güzellik kıraliçelerinden Ayfer 
Feray, çingene kıyafetinde ateşe bakması icab 
eden bir sahneyi çevirirken, ispirtonun parla
ması neticesinde yanmıştır. Kirpikleri, kaşla-

. rı, boynu, elleri, ayakları ve vücudunun yüzde 
25'i yanan Ayfer Feray, derhal Amerikan has
tahanesine kaldırılarak tedavi altına alınmış

tır.» (Cumhuriyet, 29 mayıs 1966). 
Haldun Dormenin ve bi~hassa Betül Mar

dinin (B.: Dormen, Haldun, dld 9, sayfa 4707, 
Mardin, Betül) pek asila.ne yitrdımları ile Lon
dra'ya gönderilerek orada dünyanın en ünlü 
yanık tedavi merkezi olari East Grimstead Mc 
Indoe Bum Centre'da başarılı bir ameliyatdan 
sonra altı ay süren bir tedavi görmüş, mem
lekete döndükden sonra yine sahne hayatına 
başlamışdır. Nisa Serezli ile birlikte bir top
luluk kurdu; N. Serezlinin ayrılması üzerine 
kendi aqı ile devam ettirdi; tiyatrosunda sah
neye koyduğu başlıca oyunlar şunlardır: «Ni
na>>, «Fare Kapanı>>, <<Cengiz Hanın Bisikleti», 
<<Hepimiz Parisde>>, «Pasifik Şarkısı>>, <<Ayı Ma
salı», «Sevgilime Göz Kulak 01», «Monserrat», 
«Şahane Züğürtler», <<Yedi Kocalı Hürmüz». 

FERAY (Günfer) -- <<Tiyatro _ san'atçısı, 

1942 de İzmirde doğdu; Ankara Devlet . Kon
servatuvarı Bale Bölümünü · . bitirdi; tiyatro 
san'atçısı Ayfer Feray'in küçük kardeşidir. 
1970 de henüz evlenmemişdi. İlk oyunlarını a
matör sahnelerde oynadı, profesiyonel olarak 
ilk defa Oda Tiyatrosunda <<Tapılacak _Kadın» 
piyesinde sahneye çıkdı. Münir Özkul toplu
luğunda «Generalin Aşkı», Dormen ';riyatro
sunda »«Bulvar», <<Dün Gece Yolda Çok Ko
mik Bir Şey Gördüm», «Yer Demir, Gök Ba
kır», ve Ayfer Feray topluluğunda <<Kadın ve 
Balık» oyunlarında oynadı. Bu satırların ya
zıldığı 1970 de Ayfer Feray Tiyatrosu kadro
sunda idi» (San'atçılar Ansiklopedisi, Ses Ya
yını). 

FERAYE . -.:...,. , (Hafif batı muzıgı solisti, 
1947 de İstanbulda doğdu, ünlü ses san'atka.rı 
Müzeyyen Senar'ın kızıdır, lise mezunudur, 
Fransızca ve İngilizce bilir, duldur. San'at ha
yatına 1967 de annesinin teşvik( ile başlamış-
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dır, kulüblerde şov'a çıkmaktadır>> (San'atcı

lar Ansiklopedisi, Ses Yayını). 

FERDAĞ (Ferda) - <<Sinema ve tiyatro 
sarı'atcısı, asıl adı Fikriye Dulrul'dur; 1937 de 
Edremitde doğdu, Üsküdar Paşakapusu orta 
okulunu bitirdi, Sevda Ferdağ'ın ablasıdır, ev
lenip ayrılmışdır; sinemaya girmeden önce bir 
süre tezgahdar olarak çalışmışdır; ilk filmi 
1952 de çevrilmiş olan «Sarı Zeybek» dir; «İs
tiklal Harbi>>, «Fakir Kızın Kısmeti>>, «Anjelik 
Osmanlı Sarayında» filmlerinde oynamış, <<Pos-

Sevda . Ferdağ 
0

(Resim: S. Bozcau) 

bıyıkllar» piyesinde de ilk defa sahneye çık
mışdır, Muammer Karaca ve Vahyi Öz toplu
luklarında çalışmışdır, 1970 de hiçbir tiyatro
nun kadrosunda değildi» (San'atcılar Ansiklo
pedisi, Ses Yayını). 

FERDAĞ (Sevda) - «Sinema san'atcısı 
ve Türk müziği solisti, asıl adı Lütfiye Dum
rul'dur, Ferda F'erdağ'ın .kardeşidir; 1942 de 
doğdu, Erenköy Kızlisesi öğrencisi iken tahsili 
terkederek sinema alemine girdi, ba~ rolün.de 
oynadığı ilk film <<0 Günden Sonra>>dır, yüze 
yakın filmde rol almışdır; 1968 de şarkıcılığa 

başlamış ve ilk defa İstanbulda Luna Park'da 
sahneye çıkmışdır; oynadığı filmlerin başlı

caları şunlardır: Kelebekler Çift Uçar; Gurbet 
Kuşları (1964); Me~deres Köprüsü (1968); Ga
latalı Fatma (1969) » (San'atcılar Ansiklopedi
si, Ses Yayını). 

Aşağıdaki satırları da günlük gazetelerden 
alıyoruz: 

«1942 de İstanbulda doğmuşdur; 1,68 bo
yunda, 60 kilo ağırlığında, siyah saçlı, kahve 
rengi gözlü, eğitimi orta derecededir» (Kimlik 
Kartı; Hürriyet Gazetesi)». 

«Şöhreti gün geçtikçe artan Sevda, perde• 
ye geldiği ilk günlerde, sadece açık saçık sah
neler için tercih ediliyordu. İşte bu bakımdan 
vücuduna ihtimam göstermeye . başladı. Ölçü~ 
lerini en ideal şekle sokabilmek arzusu ile, re
jim ve spor yaptı. Kilosunu düşürdü ve bugün• 
kü .ölçülerini elde etti. Gurbet Kuşları'nı çevi• 
rirken rejisör, onu soymakta hiç tereddüt et
memişti. (Oturmuş olarak yandan çekilmiş ta-

. mamen uryan bir resminin altında; Hürriyet 
Gazetesi, 1964). 

«Sevda Ferdağ çok açık kalbli kızdır; gü
zel olan bir şeyin de mutlaka teşhir edilmesi 
gerektiği inancındadır; iyi giyinmesini seven, 
artist: - Hayr.a:nlanmın karşısına daima gü· 
zel olarak çıkmayı isterim!.. diyerek yeni al
dığı ve göğsünden beline kadar açılabilen fer
muarlı mayosti ile fermuarı açık Ses objekti
fine poz verdi. Maçkada Spor Caddesinde o
turduğu apartımanın terasında mayolu resim
leri çekilirken civardaki apari;ımanların pen
cerelerinde görülen meraklı başlara aldırış et
miyor: - Gizlenecek hiç bir şeyim yok! .. di
yor» (Ses Mecmuası). 

«Mümkin olduğu kadar açık mayo giyen 
Sevda Ferdağ: - Ben çıplaklıkdan hoşlanı

rım! .. diyor>> (Son Gazetesi). 
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FERDİ ( Arayicızade Hüseyin) - Onseki
zinci_ Yüzyıl şairlerinden; İstanbulludur; sadi
razam Rami Mehmed Paşanın kapusundan ye
tişmişdir. Rami Mehmed Paşanın damadi olan 
Mırzazade Salim Efendi kendi adina nisbetle 
ani.lan şuera tezkiresinde bu zat için: <<erbabı 
mearifden hoş sohbet, pür marifet bir şairi ma
hir, lugaz söylemede pür iktidar idi» diyor; 
eserlerine göre verilecek hüküm ise emsali sa
yısız 'alelade bir nazım . demekden ileri geç
mez. Mesnevi tarzında yazilmiş <<Şapurname» 
ve <<Esmai Büldan>> (Şehirlerin İsimleri) diye 
iki manzumesi zamanında şöhret bulmuşdu. 

Şu beytini adı geçen tezkireden aliyoruz: 

Görüb ani ruhin. öpdüm elin ol ştl.b feta.nın 
Dehi yadımda<lır billlh Ferdi çıkmaz o el'an 

Hicri 1121 (M, 1709-1710) de öldü. 

- Kanuni devrinin 

Yeniçeri Ferdi 
(Resim: S. Bozcalı) 

/ 

başlarında zerafeti, inceliği ve fevkalade gü
zelliği ile meşhur bir yiğittir. Emekli ·bir ye
niçerinin oğlu olarak İstanbulda doğmuşdu; 
babasının bunca yıllık hizmetine karşılık bir 
taze civan iken Ocağa alınmıştı. Tahsile heves 
etmiş, ocak an'anesi imkan vermiş, okumuş, 

şiire heves etmiş, güzellik aşıkı şairler tarafın
dan iltifat ve teşvik görmüş, adı şuera tezki
relerine geçmiştir. Ferdi için <<hoş tab' yiğit
tir» diyen muasırlarından Sehi Bey, kendi adı
na nisbetle anılan şuera tezkiresine genç ye
niçerinin şiirine örnek olarak şu beyti almış 
tır: 

Hiç yerde gökde zerrece yokdur kararımız 
Hercai oldu kevn gibi çün mihribanımız 

Yine o asırda yaşamış muharrirlerden 
Kastamonulu Latifi, kendi adına riisbetle anı
lan şuera tezkiresinde: «Nevcivan ve nevhe
ves iken ölen Yeniçeri Ferdi şiir ile hayli işti-

har ve iiibar bulmuşdu>> diyor, ve 
tezkiresine onun şu beytini alıyor: 

Benim mahı siyehçerdem giyer bir şeb

külah eğri. 

Anınçün başımın üstünde olur dfı.di sl
yeh eğri 

Ve bir gün bir kalenderin gene 
ve güzel yeniçeriye latife yollu söy
lediği şu beyti kaydediyor: 

Yalnızlık bir AHA.ha yaraşır 

Gel ey Ferdi seninle çift olalım 

Gene yaşında ölen Yeniçeri 
Ferdinin adı İstanbttluİı rindler ale
minde asırlar boyunca unutulma
mış, bu yeniçeri güzelinin hatırası 

etr~fında pitoresk bir şark zevki ile 
macera hikayeleri yazılmış ve bu 
hikayeler meddahların ağzında bal
landırılarak anlatılmıştır. Onseki-
zinci asır muharrirlerinden Nergisi 
Efendi «Meşak-ul Uşşakıı adındaki 

meşhur eserinde Yeniçeri Ferdi ü
zerine şu maceray1 naklediyor: 

«Zamanının Yeniçeri Ağası em
ri altındaki ocağın neferlerinden 
genç ve güzel şairi kendisine nedim 
ve riıüsahip edinmek istemişti, bir 
gece . mahremlerinden biriyle işret 
ederken: 
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- Varalım Ferdiyi alalım, bize gazel ve 
kıt'a söyleyip ruhumuza cila versin!. diye kalk
mış, tebdili kıyafetle Gökturna adındaki meş
hur atına binmiş ve o mahrem arkadaşı ile be
raber Jı'erdinin evi semtine varmıştı. Ferdinin 
babası yağız çehreli uzun ak sakallı, adem ej
derhası misali bir ihtiyar askerdi; yeniçeri a
ğasının arkadaşı ihtiyarın elini öpmüş: 

- M~hdumunuz Ferdi Çelebiyi Ağa haz
retleri dünya ve ahirette oğul edinmek ister, 
edep ve erkanına ve hüsnü anına meftun olup 
çırağ edinmek ister, ocağımız hakkı ve pirimiz 
Hacı Bektaşı Veli ruhaniyeti için ihsan edin, 
şimdi alıp Ağa hazretlerine götüreyim.. demiş. 

Babası tarafından izin verilen Ferdiyi ala
rak koş başında beklemekte olan Ağaya götür
müş, Ağa da onu. Gökturnanın terkisine bindi
rerek sürur içinde menziline dönmüşdü. Ve o 
gece sabaha kadar badenuş olup saz ve söz ve 
köçek seyri ile felekden gereği gibi kam al
mıştı. 

lY.Ieğer o yeniçeri ağası gencliğinde padi
şah sarayının zülüflü iç oğlanlarından imiş, pa
dişahın gözde nedimi imiş, sandığında mücev
herli bir altın kemer varmış ki Ali Osman Pa
dişahına Acem şahı tarafından hediye edilmiş, 
padişah da gözdesi olan o ağaya hediye etmiş. 
Ağa hazretleri o gece rindane ve aşıkaane biri · 
öbüründen güzel gazeller okuyan Ferdiden o 
kadar hoşnud olmuş ki o muhabbet gecesinin 
sabahı hükümdarlar yadigarı bu. kıymetli ke
meri Ferdinin beline bağlamış. 

Ertesi gün delikanlı çarşı ve pazarda be~ 
!inde bu mücevherli kemerle dolaşmış, kışlaya 
da onunla gitmiş, fakat kışlada yoldaşları et
rafını almışlar: 

- Bre Ferdi, bu ne haldir?!. Bu kemer 
cihanın malumu olup padişahımıza Acem Şa
hı tarafınd~n gönderilmiştir, o da ağamız ola
cak ayyaş herife vermişdir, böyle bir muteber 
yadigarı belinde taşıyabilmek için sen· kim o
lursun?!. Bu kemer senin beline dolanmış mü
cevherden bir ejderhadır! Senin gibi şair bir 
gence böyle sefihlik yaraşmaz!. Çıkar o keme
ri belinden ve götür babalığın olacak o herife 
ver! .. diye azarlamış ve zorlamışla.r. 

Ferdi de mücevherli kemeri götürmüş Ye'
niçeri Ağasının önüne atmış: 

-Böyle babalık olur mu? .. kendi malın 
olmayan kıymetli bir yadigarı başkasına nasıl 
verirsin, kışlada yoldaşlarımu{ arasında rezil 
oldum, al hediyeyi başına çal, gayri ben sana 

ne oğul, ne de nedim ve müsahip olurum! .. de
miş ve hüngür hüngür ağlamaya başlamış. De
likanlının bu halinden fevkalade müteessir o
lan Yeniçeri Ağası: 

- Ferdi!. sen melek gibi güzel ve melek 
gibi saf ve temizsin!. şairsin, bir hükümdarın 
diğer bir hükümdara hediye ettiği bu kemeri 
elbet ki taşımaya layıksın.. seni dilleri ile ze
hirleyen yılanları bana söyle, şu anda hepsi
nin kafasını ezeyim!. demiş. 

Ferdinin kırık gönlünü tamire ·muvaffak 
olan Ağa onu Beşiktaşda bir gülistana götür
müş, denize karşı bir işret sofrası · kurulmuş, 
ve tamam üç gün üç gece sakiler kadeh dön
dürmüşler. · 

Beri tarafda yeniçeriler bakmışlar ki ağa
ları görünmez, meydan bizimdir demişler,• ya
hudi mahaUesini yağma etmişler. Ağanın dost
ları bre aman diyerek Beşiktaşa koşmuşlar, fa
kat görmüşler ki Ağa kendinden geçmiş, sız

mış yatar. Kmi eline, kimi ayağına yapışıp de
nize sokmuş çıkarmışlar, yine ayılmamış. Der
ken semadan inen yıldırım gibi Bostancıbaşı 
gelmiş, Ağayı kayığına koyup götürmüş· ve o 
haliyle padişahın huzuruna çıkarmış, . gazaba 
gelen padişah da Yeniçe~i Ağasını hemen cel
lada vermiş .. ». 

Nergisi Efendi şatafatlı ve tantanalı üs
lubu ile Yeniçeri Ferdi üzerine bir menkıbe 
daha kaleme almıştı; eski Yunanistanın tr:aje
di muharrirlerinin muhayyilesi ile yazılmış 
garip bir faciadır, Yeniçeri Ferdinin ağzından 
şöylece nakledilir: 

<<Pek sevgili bir arkadaşım vardı, bendeJ?. 
iki üç yaş büyüktü, ekseriya beraber gezer do-. 
!aşırdık, ülfet ve muhabbetimiz daima letafet 
ve nezaket içinde geçerdi. Bir gün: 

- Ferdi, seninle Müderris Köyü tarafla
rına teferrüc ve seyrana gidelim!. dedi. 

· Teklifini kabul ettim, sabahleyin · erken
den atlarımıza bindik, kale kapusundan çık

tık, sahralar temaşa ederek, zamana ve_ yere 
münacib şiirler okuyarak Müderris Köyüne 
gittik. Arkadaşım o civarda seyredilmeğe de
ğer bir mağara bulunduğunu söyledi: 

- Varalım o mağarayı da görelimL dedi. 
Fakat mağaraya girer girmez hali ve · tav

rı birden değişti, gözlerinin ışığı, ba,kışı başka
laştı, derhal anladım ki, tecennün etmiştir. Fi
rar etmek istediğimde yoluma geçdi; belinden 
hançerini çıkarıp göğsüme dayadı: 
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- Ferdi!. Ben sana mecnun misali aşı

kım, kara sevda dedikleri derd benim başım
dadır, Mecnunun Leylası bir kızdı, sen ise er
keksin, güzel olduğun kadar da masumsun ve 
temizsin, güzelliğine revnak veren de senin is
metin ve iffetindir.. sana el süremem, benim 
için en büyük lı1tuf ölmek ve hem de senin 
elinde ölmektir, haydi Ferdi, hançerini çek ve 
beni öldür, sen beni vurmaz isen ben hem· sa
na, hem de kendime kıyacağim, iki masum ka
nı birden dökülmesin!.. dedi, ağlamağa başla
dı. 

Ben de ağlayarak ayaklarına kapandım: 
- Ey benim refiki azizim efendim, bana 

kiyma, gencim, gençliğime doymadan öldür
me, ve benim elimi dahi senin kardeşimden ile
ri arkadaşımın kanı ile kizartma! dedim. 

- Kalk ve dediğimi yap, zira ki, sabrım 
kalmadı!. diye bağirdi. 

Baktım ki, halas yokdur, hançerimi çeke
rek mecnun arkadaşımı kalbinden vurup öldür
düm, sonra ben dahi deli gibi Müderris Köyü
ne giderek vakayı köylülere naklettim, sözle
rime inanmadılar, yalakayıp Ocağa teslim etti
ler. Mağarada öldürdüğüm arkadaşımın koy
nundan bir mektup çıktı, o günkü. macerayı 
evvelden tasarladığı için olduğu gibi yazmış, 
bu mektup .masum olduğumu isbat etti ve be
ni siyasetten kurtardı, fakat o günden beri bir 
can ejderi .içimi kemirmektedir, ve bana bu 
dertten halas olmak yoktur.» · 

Nergis' Efendi bu müthiş .faciayı Yeniçe
ri Ferdinin genç yaşında ölümü sebebini bir 
vicdan azabına bağlamak için yazmış olacak
tır. Halbuki yine onsekizinci asırda yaşamış 

namlı meddahlardan Şehla Hasan Çelebi, gü
zel yeniçeri neferinin ölümünü Nergisi gibi 
vahşi ve sapık bir sevgi sonunda değil, munis 
ve tabii bir aşk hikayesi içinde anlatıy~r: 

«Aksarayda Muradpaşa Hamamının karşı
sında Cevizli Konak denilen saray yavrusunda 
oturur Gülyağı Abdi Çelebinin daridünyada 
bir da.ne ve güzellikte müstesna Hayal Banu 
adında bir kızı vardi. 

Güzel deli.kanlı bir gün arkadaşları ile Mu~ 
radpaşa Hamamına gider. Başında ak keçeden 
yeniçeri börkü, börkünün kaşıklığına altın yal
dızlı turna telleri sokulmuş, sırtında beyaz üs
tüne al çubuklu bürümcük gömlek, ak kadife 
zıbbın, ve sırma işlemeli al çuhadan cebken, 
belinde· şal kuşak, kuşağnı,da gümüş kabzalı ya-

\ 
tağan bıçak, kuşağın üstünde mücevherli ke-
mer, kemerinde kabzası mercanlı hançer, al çu
hadan sırma işlemeli kısa diz çağş~ri ve baldır
larında tozluklar, ayaklarında kırmızı sahtiyan 
filar, şehbazane reftar ile hamama girerken 
şöyle bir dönmüş, can alıcı gözlerle Cevizli Ko
nağa bakmış, ve kafes _ ardından sokağı temaşa 
eden Hayal Banuyu,_ o anda ateşi aşkına yak
mış. Kız bu afeti devran çocuğun hamamdan 
çıkmasını beklemiş. Yeniçeri Ferdiyi bu sefer 
de gül gül ol~uş yüzü ile görünce, büsbütün 
çileden çıkmış, divane olmuştu. 

Gülyağcının kızı n:ıahbıibunun Yeniçeri 
Ferdi olduğunu öğrenince ser verir sır vermez 
emektar bir ayvaz ile oğlana bir aşk . naniesi 
gönderir, genç şair de yüzünü görmediği kıza 
namesinden aşık olur.· Kızm mahremi dadısı 

meseleyi anasına söyler, anası da kocasına açar. 
Fakat Gülyağcı Çelebi hemen parlar. 

- Yeniçeri ağasına gülistanda sakilik 
eden, küstahlık idüb · belinde mülukane kemer 
ile dolaşan ve refikini mağarada katleden oğlu
na kız vermem!. der, 

İkinci bir engel de ocak tüzüğü olmuştu, 
yeniçeriler ocaktan emekliye ayrılıncaya kadar 
evlenemezlerdi ;ge:p.ç Ferdinin ocaktan ayrılma
sına imkan yoktu, bir kız için yeniçeriliği bı
rakması ocağa hakaret sayılır ve oğlan ortası 
y~ldaşları tarafından katledilirdi. İkfsi de aşk 
hastası olup yatarlar ve gün günden _- sararıp 
solarlar. Nihayet imdada bir hintli tabib yeti
şir, kızla oğlana bir macun yedirir, ikisi de ay
nı günde ölürler. Acı haber İstanbulda yayılın
ca herkes gözyaşı döker, sevgililer yanyana iki 
kabre defnedilir. Gömüldüklerinin üçüncü ge
cesi Yeniçeri Ferdinin üç mahrem .arkadaşı bi
rer kat kadın ve erkek çamaşır ve esvabı alıp 
mezarlığa giderler, evvela kızın kabrini açar
lar, yi~e o hintli tabibin verdiği bir ruhu kok
latırlar, Hayal Banu bir uykudan uyanıyormuş 
gibi gözlerini açar, verilen çamaşırları, esva
bı, feracesini giyer, yaşmağını sarar. Sonra 
Ferdinin kabrini açarlar, fakat hayat iksirini 
koklatacakları sırada ruh şişesini elinde tutan 
şişeyi düşürür, kırar, ruh da toprağa dökülür, 
uçar. Bre medet diyerek hekimin misafir kal
dığı- hana koşarlar, hancı: 

- Molla Cevadı mı sorarsınız? dün gemi
ye bindi, ve İstanbul'dan bir semti meçhule 
gitti.. der. 

Ferdinin arkadaşları yakalarinı yırtarak 
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perişan bir halde mezarlığa dönerler ve bu ka
ra haberi Hayal Banuya söylerler. Kız da bir 
ah çekerek Ferdinin naşına kapanır ve ölür. Bu 
sefer her ikisini aynı kabre, koyun koyuna tek
rar defnederler.>> 

köçekmiş, paşa .dedemin meclisinde oynatırlar
mış... demiş. Ferdi Dede bir ramazan Galib 
Ağanın kahvehanesinin çığırganını para ile el
de etmiş, çığırtkan: 

- Adam aman Gaa ... liba! .. diye bir ma-

FERDİ BABA - Kalender meşreb bir bek
taşi şair, aslı Mostarlı idi; 1266 (1849-1850) da 
doğmuş, 1282 (1865) .de onbeş yaşlarında İstan
bul'a gelmiş, kırk yıldan fazla Merdivenkö
yündeki Şahkulu tekkesinde yaşamış, bağçıran
lık ve hamamcılık yapmış, 1917-1918 arasında 

Mısır'a gitmişdir. Şahkulu Tekkesinde bulun
duğu sırada yazılmış bir manzumesi bilini
yor: 

ni ayağı atınca Ferdi Dede maniyi basmışdı: 
- Adam aman Gaa ... liba 

Tekkemizde gonca güller dereriz 
O gülleri soyar aşka deneriz 
O aşk ile mertebeye ereriz 
Erenleriz güzellerdir dostumuz 
Güzellel'e döşek yorgan postumuz 

Makbulümüz zeberoesti fetanın 
Hali vahşet revnakıdır bütanın 

Narhı yokdur bizde ahzu atanın 
Gül kokarız g_üller olmaz dikensiz 

· Yal' sararız tüm üryan pirehensiz 

Erenlere bir şehlevend yar gerek 
Perv.aneveş ya aşk diye dönerek 
Güzel yalun · ayakları çark direk 
Aşık sarhoş maşuk sarhoş hey baba 
Merhaba ey şahi hu.ban merhaba 

İşte oldum pil' evinde hamamcı 
Çıplak geda cihan değer kazancı 
Kam almaya-bak şu dünya ya.lancı 
Hizmetimiz güzel güzel canlara 
Ham gümüşden oryan oryan hanlara 

Gül varakda duman duman siyelı hat 
Virmiş hüsni yare revnak kat bekat 
Aguuşe çek hicabını heman at 
Ferdi .A:'Şık yalnız olan bir Allah 
Güzellerden kısmetine eyvallah 

FERDİ DEDE (Beşiktaşlı Kan bur) Ge-
çen asır sonlarında çalgılı kahvehanelerin naJ?
lı semai, destan ve ayaklı mani okuyucuların
dan; Osman Cemal Kaygılı: «Çalgılı kahveha
ne işleten Galib Ağa adında biri varmış, fırsat 
buldukca asaletinden, paşa torunu olduğun
dan bahsedermiş; bir gün Ferdi Dede için: 
- Babama Kız Hasan derlerdi, kıbtii müslim 

Maşrabam tıkırdıyor küpte su yok gaaliba 
Paşazadeyim dersin, sen piçmişsin Gaalib 
_ Ağa!.. 

<<lt.,akat elde ettiğini zan ettiği çığırtkan da 
hemen cevabı vermiş: 

- Adam aman Gaa ... liba 
Piçliğini ilk defa senden duydu Gaalib Ağa 

Ama senin ........... .luğnu herkes bilir gaa-
liba! .. 

<<Mat olan Ferdi Dede kahvehaneden kaç
mış. 

Önce tuzağa düşürüldüğü zan eden Galib 
Ağa, Ferdi Dede kaçdıktan sonra çığırtkanı 
bağrına basmış ·ve kahvehanedeki halka hita
ben: - Huzurunuzda ilan ediyorum, bu oğlan 
bu geceden itibaren işbu kahvehanede çırağım 
değil, ortağımdır! .. demiş». (O.C. Kaygılı, Not). 

FERDİ DEDE (Abdullah) - «Ulemadan 
ve nakşibendiye şeyhlerinden; aslı Turgudlu
ludur tahsilini İstanbul'da tamamlamış, bir ara , 
Kasaba müftülüğünde bulunmuş, hacca gitti
ğinde Mekke'de nakşibendiye büyüklerinden 
Hindli Mehmed Can Efendiye intisab ederek 
ahzi hilifet etmiş, İstanbul'a döndüğünde Fa
tih civarındaki Emir Buhari Tekkesi şeyhliği
ne tayin edilmişdir. Bu vazifede iken hicri 1274 
M. 1857 - 1858 de vefat etti ve o tekkenin hazi
resine defnedildi. Dergahının kütübhanesinde 
basılmamış divanı vardır>> (Bursalı M. Tahir, 
Osmanlı Müellifleri). 

FERDİ TAYFUR - Büyük bir sanatkar; 
radyo takdimcisi, film dublörü ve aktörü; dub
lör olarak bilhassa <<Lorel» ve <<Hardy>> adında 
iki· komedi aktörünü taklidi imkansız gaayet
le şirin çetrefil bir Türkçe ile konuşturması bir 
ibda harikası bilinmişdir. 

1904 de Kilidbahirde doğdu, topcu mirala
yı (albayı) Hüseyin Tayfur Beyin oğlu ve ken
disi gibi büyük bir film dublörü ve güzel sa
natların çeşidli kollarında isim yapmış Adalet 
Cimcoz Hanımın ağabeyidir. Lise· tahsilini Al
manya'da yapmış ve 1931 de <<Çanakkale Geçil-
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mez» filmi ile rejisörlüğe başlamışdır. 1941 de 
Muhsin Ertuğrul ile <<Nasreddin Hoca» filmini 
yönetmiş, 1946 da <<Senede Birgün», 1947 de «İs
tiklal Madalyası>> ve «Kerimin Hilesi» filmle
rini çevirmiş, film aktörü olarak da rejisör ola
.rak da başarılı olmadığını kendisi de kabul et
miş, dublörlüğüne dönerek o yolda emsalsiz 
başarıya ulaşmışdır. Sinema ed~biyatında yet
~ili kademe sahib Erman Şener: «Dünya Sine
masının ünlü komikleri F. Tayfur t~rafından 
sürekli bir adepteye tabi tutulmuşdur; isimle
ri değiştirilir, konuşmaları bir lehçeye uydu
rulur, filmin esprileri yanına kaynağını bizden 
alan yepyeni espriler ~atılır ve böyle bir adap
te işleminden sonra piyasaya çıkan filmler 
kitleleri peşinden sürüklerdi. Arşak Palabıyık
yan, Lorel-Hardi, İki Açıkgöz, Yani Babanoğ
lu ve Neriman (asla unutulamaz)» diyor. 

1958 de öldü; ölümü için uyuşturucu .ze
hirle ibtilası söylenir. Hayatı hakkında şanına 
layık bilgi edinilemedi. 

;Bibi.: Ölümünün 12. Yılında Ferdi Tayfur, Er

man Şener, Ses Mecmuası, 

FERELİ - Geçen asır başlarında namlı 
pehlivanlardan, asıl adı bilinmiyor, halterce
mecesine de rastlanmadı. Saray mensubların
dan «Kozbekcisi» lakabı ile tanınmış ve yine. 
asıl adı bilinmeyen diğer bir pehlivan ile yap
dığı bir güreş üzerine devrin şairlerinden En
derunlu Kamil Bey şu gazeli yazmışdır ki, id
dialı olan gürE:şde Ferelinin Kozbekcisine ye
nildiği anlaşılıyor; gazel şudur : 

Aferinler yine Kozbekclslne 
Seyred;m)er didtler cümle beli 

PehJivan böyle gerekdir hakkaa 
Şimdi meydanın odur bi bedeli 

Tutuşan kimdir anınla acaba. 
Birinin var ise gelmiş eceli 

Berki hatif gibi ·sabit göricek 
Ateşi darb ile yandı Fereli 

Kamilin oldu hoş ayencle yine 
Pehlivana.ne bu zlba gazeli 

. ') ·-

Blbl.: Tayyarzade . Ata, Enderun Tarihi, IV. 

FERERA EFENDİ (İsak) - Geçen asır· 
sonları ile asrımız başında yaşamış İstanbul 
mılsevilerinden ünlü bir avukat, ve duygula
rını_ Türkçe terennüm etmiş bir şair; hayatı 

hakkında bilgi edinemedik; ilk şiir kitabı . ol
duğunu tahmin ettiğimiz <<Ebri Bahar» 1904-
1905 arasında basılmışdır; ilk şiirleri de Malu
mat Mecmuasının edebiyatı sütunlarmda 1899 
da yaymlanmışdır. Aşağıdaki parçaları Ebri 
Bahardan alıyoruz: 

Bir Gazelden 
Ah kim terkedecek aşıkı canan gidiyor 
Bak nasıl şevk ile naza.nü hiraman gidiyor 

Bin reca eyledim ol ya,ri cefa.kare meded 
Hiç tesir edemez kabme efgan gidiyor 

Ey gönül ahkeşi mihneti hicran olma 
Çünki cana.neye hempi olarak can gidiyor 

• 
· Bir Şarkıdan 

Ey nô:ri mücessem sen o hurşidi behasm 
Ey verdi emelzarı dilim ruhfezasm· 
Bir goncei nevbavei gülzarı vefftsın 

Ey verdi emelzarı dilim ruhfezasın 

FERHAD (Bahriyeli) - i958 yılında bir 
yaz günü Köprüden Adalara giderken vapur;. 

. dan denize düşen 17-18 yaşlarında Mehmed 
. Gökçınar adında haneberduş bir oğlanı peşin

den denize atlayıp ölümden kurtarmış fekar bir 
bahriye neferi; ayakdaşları arasında «Mekteb
li», <<Bitik>> (Aşık), 1962 den sonra da «Hippiler 
Prensi>> la.kahları ile anılan ve haneberduş bir 
şair olan Mehmed Gökçınar (B. : Gökçınar, 
Mehıned) vak'ayı şöyle anlatıyor: <<Yeni düş~ 
müşdüm maceralarla dolacak o müdhiş sefil ve 
rezil hayatın içine, yüzüm.şöyle dtırsun, sokak-. 
!arda çıplak ayaklarımın bile kızararak dolaş
dığım zamandı. 

Tophane'de Necatibey Caddesinde babam
la yüz yüze geliverdim, beni o berduş kılığın
da birden tanıyamadı, yahud tanıdı da şaşırdı, 
kaşları çatıldı, ben tabanı kaldırıp kaçdım. Ar
kamdan seslendiğini sanmıyordum, nefret duy
duğu muhakkakdır, Devam ettiği şarabhanede 
Mastor Kara ~ustafa'yı buldum, beni o hale 
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düşüren adamdır, sıcak bir yaz günü, iki bardak 
şarabını içdim, iki lira da para aldım, benim 
orada akşama beklerim, ödeyeceksin bu parayı 
dedi, olur dedim, içimden de bulursan artık 

Mehmetli dedim. Köprüye gittim, Büyükada'ya 
bir gidiş bileti aldım. İntihar etmeye karar 
vermişdim, ama kendimi kalabalık arasından 

denize atmaya da utanmişdım. Yanımda bir 
bahriye neferi duruyormuş, ben farkında de
ğilim, ayağım kaymiş gibi yapdım, Saraybur
nu önünden geçerken kendimi denize bırakı
verdim. Akıntı, anafor beni denizin dibine doğ
ru çekerken göğsüme demirden bir pençe . ya
pışdı ve ben o anda bayılmışım. Gözümü•. ka
rada açdım. Kurtarıcım bahriyeliyi orada gör
düm. Bizi o civarda Akbiyık Hamamına götür
"düler, esvablarımızı kuruttular, adı Ferhad olan 
bahriyeli de beni kaza eseri düşmüş saniyor
du, doğruyu sakladım. Yıkanırken benimle. 
alay etti, . vücudun hamam, su yuzu gorsun 
dedi, kızmadım. O günden sonra .,,halaskarimı 

·~ 

onbeş gün sonra köprünün ada iskelesinde söz
leşdiğimiz yerde bekleyip buldum. Sözde beni 
sinemaya götürecekdi, ve bana hatıra olarak 
bir resmini verecekdi, bir vesika resmi verdi, 
ama beni o berduş kılığında yanında götürmek
den sıkıldı, sinema parası diye bana ikibuçuk 
lira verdi, hadi sen yalnız git dedi, başından 
savdı. Bahriyeli Ferhad'ı bir daha görmedim. 
Yı1lar geçdi, ne zaman beyaz yazlıkları ile bir 
bahriyeli görsem Ferhad Ağabey gelir gözü
mün önüne .. ». 

Şu kıt'alar da Mehmed Gökçinar'ındır: 

U.nutamam ben aslaa Bahriyeli Ferhadı . 
Yazılmışdır kalbimin üstüne güzel adı 
Onsekiz yaşındaydım boğulurken denizde 
Beni o sırım gibi delikanlı kurtardı 

Anlatamam o anı macerayı şimdi ben 
Ne zaman hatırlasam tüylerim diken diken 
Göğsümden yakalayan bir demir pençe gördüm 
Akıntıya kapılmış dibe doğru giderken 

Hey Gökçınar Gökçınar Hippinin antikası 
Bak şu bahriyeliye geniş mivi yakası 
Kend.isl kara kaplan yazlık forması beyaz 
Ferhad Ağabey der idim, olmasa fiyakası 

Adaşı dağ devirdi hayalinde bir Şirin 

O denizle güreşdi bir can kurtarmak için 
VaUah billah eğer bir güzelce kız olsaydım 
Her yola baş vururdum Ferhada varmak için 

FERHAD (Borucu Ayı) - Geçen asir son
larının namlı tulumbacılarından; Üçüncü Dai
re Sandığı. uşaklarındandı; gaayet iri bfr adam
dı; · bir seyyar gazyağcı merkebini iddia üzeri
ne ön ve ard ayaklarını kocaman pençelerine 
alıp havaya kaldırdığını gördüm; ayakları da 
öylesine iri kıyım idi, çarşıda hazır kundura, 
yemeni bulamazdı; yerler kar, buz, don olma
dıkca da yalın ayak dolaşırdı; ömründe çorab 
ve fanila giymemiş, mintanının düğmeleri da
ima çözük, sinesi yaz ve kış açıkdı; kış günle

\ ' ri pir aşltına mahallesinin: sokaklarında kar kü-

l 
( 

Bahriyeli Ferhad 
(Resim: S. Bozcalı) 

reyip yol açar, evinden çık?.mayan kimsesiz 
ihtiyarların ekmeklerini alır; suları taşır geti
rir, para bahşiş· almazdı. Bekardı, ayda bir de
fa iki üç gün kaybolur, kimse nereye gittiğini 

bilmez, her dönüşünde paralı döner, aşcıya 

bakkala, kahveciye olan çingene borclarıni 
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öderdi; kimi hanımı vardır, kimi de beyi pa
şası vardır derdi. Gaayet edebliydi; ağzından 

bir çirkin laf, küfur duyulmamışdır; mütare
ke senelerinde, 1918-1920 arasında 70-7!i, yaşla
rında Cerrahpaşa Hastahanesinde öldü. 

Vasıf ıi:iç 

FERHAD (De~lak) -- Aşağıdaki hal terce
mesini geçen asrın ilk yarısında yazılmış oldu
ğunu tahmin ettiğimiz bir risaleden alıyoruz: 

«Dellak Ferhad nam civan ki dudimani 
bektaşiyandan Serturnaciyan, Kara· Mustafa 
Ağanın çehrelisi, Ellidokuz (Üsküdar muhafa
zasına memur 59. Orta) · neferatının şahinbaşı 
ve· kavakyellisi, cümle aşıkaanı sadıkan ve der
vişanı dilrişan ve b!:).ş açık yalın ayak cümle 
rindan ve kalenderan ve cümle ehli keyf esiri 
bengü bade haneberdı'.'ı.şan ve nice ehli dil aşüf
tei zarnan ricalü kibarı zişan ve arifanü zari
fan ve cümle şehir . eşkiyası evbaşan . eşbe
hin mecbı'.'ı.rudur. Üsküdar Kolluk Hamamında 
bila dirlik dellaki pak ve hizmetinde çiştü ça
lak çıplaklar serveri ve o hamamı dilküşanın 
ahi rı'.'ı.yi feta hizl;)eri: 

Beyti Adli Şair 
Anmaz mıyuz ga.minle geçen günleri meğer 
Eyyamı hoş güzarı firamuş ider müyüz 

«Fı'.'ı.tei siyeh içre ol kaddi şimşad mecli 
si has olub babı sohbeti muhabbet uslı'.'ı.bu kü
şad ey ledikde bülbüli gülistanı lefafet ve hem 
goncei gülistanı nezafet yart_i Ferhatlı. nevhat 
gayreti nevcivanii dellakanesini aşku şevk ile 
ayan itler ki hizmet bu kadar olur: 

Beyti Aziz Şair 
l\'lıiıniyanın kim deraguuşi hayal eyler se.nin 
Camehab içre safayi vuslatın kimlerledir 

«Maderzad eşhebi pür istidad Dellak Fer
had hizmetine koşduğu erbabı sühan saz ile 
hemraz ve halveti germabede dı'.'ı.ri diraz soh
beti can ile anlardan ahzi irfan ile nice nakış
lar peyda ve derı'.'ı.ninde nice cilveler ve şiveler 
hüveyda olub hamam çıblağı iken karbanı şu
erada tutii hoş güftar sahibi nam ü şan oldu. 

Beyti mülhem ez şuera 
Yanub yakılmayı talim ider birbirine hıiban 

Muhabbet ehli eksik olmaz germabedir bu 

<<Amma ol eşbehin mürşidi serçeşmei ehli 
harabat açık baş ve yalın ayak libası köhne 
aba Bitli Remzi Babayi Tebrizidir, bu ebyat 
Dellak Ferhadındır: 

Pir aşkına soyunduk 
Hem yunulduk hem yunduk 

Köçek olduk pire hıi 

Yandık yakdık be yahu 

Ayak öpdük öpdürdük 
. Dimedik küçük büyük 

Bizde ar ile namus 

Şfilei aşka fa.nus 

Gönüllerde şah oldum 
Sanma mertebem buldum 

Kaçan aşık kul oldum 
Ande kendimi buldum 

Sual idersen namım 
Çıplak Aşık Ferhadım 

«Risalemizin hini tahririnde Ferhad Şair 

Üdküdarda Kolluk Hamamında Ubeydi Mısri 
köçeğidir, ser nöbet idi>>. 

T~rihi Mücevher 
Berayi Tamiri Hamamı Kolluk 

Vatanımız Üsküdarın· hamaınJ.ardan güzeli 
İskelenin kar~usunda Kolluk Hamamı belli 
Dört halvet üç sofasında tam yirmi beş kurnadır · 
Çıplak eşbeh uşakların yokdur ı·akib engeli .. 
Mermerine bal dök yala gaayet ile pak· hamam 

Dilberandan çiştü çala.k on:beş dellaki var tam 
Sade Üsküdarda değil cihan içre virdi nam 

Cümle zevku safi ehli mutlak gidüb görmeli 

Biı· de Aşık Ferhadı var çıplakların serveri 
Bir zeberdest fetadır ki fetaların ejderi 

Kise urur destan yazar derd görmesin elleri 

Bir «Şah» geldi haber verdi tarihi mücevheri 
«Pek dilküşa hamam oldu Kolluk ta.mir göreli» 

932 + 300 ( Ş ) = 1232 (M. 1816 - 1817) 
932 + 306 (Şah) = 1238 (M. 1822 - 1823) 
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Bu Dellak Ferhadın, Ermeni harfleri ile 
Türkçe olarak «Hubanı Canım İstanbul» isim
li bir risalenin müellifi Kemahlı Ermeni halk 
şairi Aşık lt,erhadi olması da muhtemeldir. 
(B.: Ferhadi, Kemahlı Aşık). 

FERHAD (Hacı) - Aşıkpaşa Camii civa
rında Hacıferhad Mescidinin banisi; .hayatı 

hakkında başka kayde rastlanmadı (B .. : Hacı
ferhad Mescidi). 

Bibl.: Hadikatül Cevami, I. 

FERHAD· (Hacı) - Onaltıncı asır sonla
rında yaşamış ve kardeşi Hacı İlyas ile birlik
de Üşküdar'da Tabaklar Mescidini yaptırmış 
bir hayır sahibi; asılları Konyalıdır, İstanbul'a 
geldikleri sırada Üsküdar'da Eskivalide Camii 
inşa ediliyormuş, o yapıda çalışmışlar, buyük 
camiin ve külliyesinin yapısı tamamlanınca 

baniyesi Nurbanu Sultandan geri artan malze
menin kendilerine verilmesini istemişler ve o 
malzeme ile Tabaklar Mescidini inşa etmişler
di, mescidin yapıldığı tarih hicri 995 (M. 1587) 
dir; iki kardeşih kabirleri Seyyidahmed Dere
sindedir. Hacı Ferhad ile Hacı İlyas'ın hayatla
rı hakkında başka kayde rastlanmadı. (B. : Ta
baklar Mescidi). 

Bibl.: Hadikatül Cevami, II. 

FERHAD (Hacı) - <<Ünaltıncı asır vezir
lerinden Koca Kasım Paşanın azadlı kölesi, Ka
sımpaşa' da Karanlık Mescidin banisi (B. : . Ka
ranlık Mescid); hacca giderken yolda· ölmüş
dür; mescidinin mihrabı önündeki kabir akra
basından bir zatındır» (Hadikatül Cevami). 

FERHAD (Hoca) - Fazlipaşa Sarayı ci
varında, Divanyolu Civarında Asmanlı Mesci
din banisi, kabri de mescidinin mihrab duvarı 
önünde idi; Hadikatül Cevami de Fatih Sultan 
Mehmed'in hizmetkarlarından olduğu yazılı

dır, hayatı hakkında başka kayde rasnlanmadı 
(B. : Asmalı Mescid, cild 2, sayfa 1126). 

FERHAD (Köle) - İstanbul'da ondoku
zuncu yüzyıl sonlarında Ömer Ağa adında bi
rinin kölesi, genç yaşında ölümüne devrin ün
lü şairlerinden Süruri şu tarih kat'asını yaz
mışdır: 

Abdi memlıiki Ömer Ağanın 
Gene iken göçdü cihandan feryad. 
Tilbii hicr ile tarih didi 
«Canı şirinini verdi Ferhad» 

1204 (M, 1789 - 1790) 

FERHAD AĞA (Bostancıbaşı) - (B. : Fer
had Paşa, Bostancıbaşı). 

FERHAD AĞA (Duvarcı Tokadlı) - Hic
ri 1289 (M. 1872) yılında basılmış «Letaifi El
gaz>> adlı müellifi meçhul bir bilmece risalesi
nin bizdeki nüshasının 16 ve 17. sayfalarının 

çerçeve içinde bulunan methinin etrafına el ile 
yazılmış manzum ve mensur bir nota göre İs
tan bul' da fes kalıpcılığının mucidi, İs.tanbul'
un ilk fes kalıpcısı. 

Matbı1 olduğu halde nüshalarına ender 
rastlanan «Letaifi Elgaz»da bir beyitclen on b~
yite kadar manzum olarak 172 bilmece vardır; 
bunların arasında <<Top Fitili», «Su Meleği = 
Deniz Kızı>>, «Tatlı Limon>>, <<Bayram Beşiği>>, 

<<Misk Köpeği, Yaban Kirpisi», «Hüma Kuşu» 
gibi günlük hayat içinde akla gelmesi zor isim
ler bulunduğu halde · «Fes» yokdur (B. : Letafü 
Elgaz). Bundan ötürü olacakdir ki . bu eserin 
bizdeki nüshasına <<Fes>> üzerine de bir bilme
ce ilave edilmiş, onun altına da İstanbul'un ilk 
fes kalıpcısı Tokadlı 'Ferhad Ağanın hal terce
mesi çetrefilce fakat şirin bir dille kaydedil
mişdir; delikanlılık çağında gaayetle dilber olan 
bu zat hakkında pir de menzılme vardır: · 

FJ;S 

Ol nedir kim bir kırmızı çanakdır 
Nakşi Hüdft. bir kıllıya kapakdır 

<<Duvarcı Ferhad Ağanın evaili ahvali dil
darımız olduğundan yakın ile malumumuzdur. 

Gördüm bir dilrüb.i civanı nevhat 
İsmi şerifidir Dttvarcı Ferhad 

Bekar uşağı. ol şıihin vatanı 
Vilft.yeti Sivas Kazayi Tokad 

Cebini pakine dökmüş kft.külüiı 
Hoşbıidur sünbüle nisbetle kat kat 

Samurkaş üstüne yıkmış daHesi 

Bıçkını görende kalır mı takat 

Peşin hıra.kına ki bir gün bulursun 

Payini öpmeğe elbet ki fırsat 

Nedir tereddüdün kimdendir havfin 

Çeküb bir kenara derdini anlat 
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Aşıkı sad.ıkııı ararmış civan 
Garibdir elbet ki lazımdır kanat 

Döşeği bir kuru · hasırdır anın 

Vücud ınu dayanır olsa da pülad 

Sırt çamaf;ır ister ayağı pabuç 

Boğazı tokluğa çalışır ırgad 

Hem gümüş topuklu ve hem altunbaş 

Gök ziimrüd gözlüdür ol kaddi şimşill 

Hattı Yakut ile yazılmış anın 

Vechi enverinde hüsnüne berat 

Ol tiri müjganm takı ebrünin 
Reşk ider resmine musavvir Bihzad. 

Gerekdir efendim aguuşe çekmek 
Ol şebi aşıklar içre bir üstA.d 

<<Hanım · ki şehri şehiri Üsküdar'da Çifte 
Büyük Hamamda karılar hamamcısı idi, bu du
varcı Ferhadın dasitanı hüsnünü külhancı zim
miden duydukda ki Ferhad civan eyyamı zem
h~riri şitada erler hamamında yatur ve ha
mamcı ağanın akçe çıkarsun için ol garibe mer
hametinden destur alub soyunub dahi dellak
lik idüb müşteri hizmetinde olur idi ki hanım 
ol-- civanı tamam aklına koymuş ve külhancı 
Andon dahi meyaneciliğin yapub çöp çatmış

dır ve erler hamamına. boğça geldikde bir hi
lal noksanı yok ·cümle hedaya tamamdır sır

malı uçkura varınca ve oğlan heman istihmam 
ile ala çamaşur ve üstlük ve çakşır ve Tunus 
fesin dahi şahin başına kondurub gayreti Fer
hadane ile ve el hak yaraşur ol merdi meyda
ne şol veçhile ki kaküllerin savurub topukla
rın güm güm vurub konağa varub imam dahi 
akdi nikah ile adı güzel Ferhad hanım koynu
na gir yat deyüb hamamcı hanım muradına er
mişdir ki Duvarcı Ferhad sinni işrinden dun 
(yaşı yirmiden küçük) mürahik belki nevhat 
taze, hanım dahi sittini (altmışı) aşkın paluze 
gerdan idi. İşte efendim İstanbul'umuzda sarı 
maden dökme .. fes· kalıbını icad' ile fes kalıpcı
sı esnafının ilki belki piri bu Duvarcı Ferhad 
Ağadır ki maluın: ola>>. 

FERHAD AĞA (Sekbanbaşı) Zarriani-
mızda yeri, arsa haliride,.yıkılmış ve kiliseden 

çevrilme bir mescid olan Sekbanbaşı Mescidi
nin vakıfı. Fatih Sultan Mehmed devri yeni
çerilerinden olup ocakda sekbanbaşılığa kadar 
yükselmiş olan Ferhad Ağanın kabrinin nere
de olduğu bilinmiyor (B. : Sekbanbaşı Mesci
di). 

Bibl.: Hadlkatül Cevami 

FERHADAĞA MEKTEBİ SOKAĞI - Fatih 
İlçesi merkez nahiyesinin Hüsambey mahalle
si yollarından, N aciömerpaşa Sokaği ile. Fer
hadağa Sokağı arasındadır (1934 Belediye Şe
hir Rehberi, pafta 6/65). Bir araba rahat ge
çebilecek genişlikde, kabataş döşeli, yaya kal
dırımlı bir sokakdır; ikişer üçer katlı kagir ve 
ahşab evler arasından geçer, kapu numaraları 

~ 1-3 ve 2-16 olup sokağa adını veren eski mek
teb binası arka tarafda İtfaiye Caddesindedir 
(Ocak 1968). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FERHADAĞA SOKAĞI - Fatih İlçesinin 
merkez nahiyesinin Hüsambey Mahallesinin 
yollarından; N aciömerpaşa Sokağı ile Ferhad
ağa Mekteb Sokağı arasında tek dirsekli bir so
kakdır (1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta 
6/65). Bir araba rahat geçecek genişlikde, ka
ba taş döşelidir; ikişer üçer katlı evler arasın
dan geçer, kapu numaraları 3-17 ve 2-20 dir 
(Ocak 1968) .. 

Hakkı GÖKTÜRK 

FERHADİ (Kemahlı Aşık) - Geçen asrin 
ilk yarısında yaşamış bir Ermeni' saz şairi, asıl 

adı bilinmiyor; Ermeni harfleri ile Türkçe 
olarak kaleme aldığı <<Hu.bam Canım İstanbul» 
namında bir eseri vardır ki müellif kalemi ile 
el yazması ve tahmin ediyoruz ki yegane nüs
hası kütübhanemizdeki Ermenice el yazmala
rı arasındadır; 8X25 santim eb'adında beyaz, 
süt mavisi, penbe ve filiz yeşili renkli kağıd
lara yazılmış 28 varaklık bu risalede İstanbul'
un esnaf civanlarından Kassamkatibizade Eb
ruli Mustafa, Attar Mehmed, Urgancı Mehmed, 
Kayıkcı Sürmeneli Mehmed, Kayıkcı Sakızlı 
Vangel, . Nakkaş Lef ter, Kız Papaz Hanende 
Kapril, Hanımzade Dikrarı:, Simkeş Haçik, Oda
başızade Yervant, Benli Hacı ve Cevahirci To
puklu Kirkor namında on iki nefer gencin 
medhini yapmışdır ki aynı vadide kaleme alın
mış ve «Şehrengiz>> adı verilmiş m~nzum mec-
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muaların yanında Kemahlı Aşık Ferhadinin 
nesri tercih etmesi eserine ayrı bir kıymet ver
dirir. Son kaydettiği Cevahirci Topuklu Kir
korun bendi altına da kendi otobiyografisini 
eklemişdir: 

«Hakimiz Kemah Kalesi haki pakidir ki 
zurefayi zemaneden Erzincanlı Aşık Payzen 
Mustafa bizimle_ Latife yollu demişdir \ti: 

.. 

Kardan beyazdır tuzu 
Türkü karagöz kuzu 

Taze yiğitler olur 
Yahşi çalar kopu;zu 

Seveceksen sev anı 
Geçmeden ondokuzu 

Dalında taşır iken 

Ağrıtmasun omuzu 

Urum çıfıt yok amma 

Ermenisi domuzu 

Ferbadinin eş'arı 

_ Kömür Çayının buzu 

Ol aşıkın başına 

Baba Bekir Topuzu 

<<Pederimiz Hırant çulha idi. Henüz 16 ya
şında mürahik taze civan amma gaayetle re
şid idim ki bir dilberin karasevdası ile gün
düzleri bi aram ve giceleri uyku haram olub: 

Mani 
Derdim · ele geç gönül derdim ele 
Girdim aşk kalburuna gel güzel derdim ele 
Yürekden yandım sana söylemem derdim ele 

<<Bir şeb candan el aman diyüb hanei pe
derden· firar ve .dağlarda karar ile kurt çakal 
misali perişan ve sergerdan oldum: 

· Bilememkim kim idi 
Bir refikim var idi 
Muhabbet hekim idi 
Gönüller btmar idi. 

<<Ciğer püryan, pa bürehne sine uryan dağ 
bayır, derbend çayır, çengelistan, · gülistan 
handan hana konduk, türlü kılık kıyafete so
yunduk, ahı zülali aşku muhabbetle yunduk 
yunulduk, koçduk koçulduk, güzellerin ah göz
leri, gamzeleri, kaşları, saçları, ruhleri, lehle
ri belasını çekdik, işte şu civanın pistanı hun
nab, işte şöl fetanın p~yi dilberi ruyi siya.ha 
mihra.b, yürü ey haneharab yürü diyüb göz 
yumduk açdık ki şehri şehiri İstanbul'da, Talı-

Kemahlı Aşık Ferhii.di 
(Resim: Münif Fehim) 
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takale'de Alipaşa Hanında mihmanız; şöyle
mecburi hı1banız ki hasır üstünde yatar haz
reti padişah rüyaları görürüz, amma dildarı

mızın cümlesinin endişesi simü zer ve pişesi 

cevrü cefa olmayub nice dilberan aşık kadril 
kıymeti bilir yari vefakar olub şerbeti la'lin 
ihsan idüb payin bı1s ettiğimizde topuk kak
maz: 

Mani 
Başka yar gel geç gönül başka yar 
Cevahirci Kirkorum sendeki hal başka yar 
Topukhunun üstüne sevmem artık başka yar 

_ <<İşbu ikiyüz elli üç senei hicriyesi kurban 
bayramında Hazret-i Muhammed ümmeti koç
lar keser iken ben dahi yari gaari munisim 
Cevahircigüzeli Topuklu Kirkorumun koçbaşı
na kurban olayım ve anın ~şkı şevki ile med
dahı mumiyan olayım diyüb mecmuamızı tah
rir ve namını <<Hı1banı Canım İstanbul» de
dim. Sürci lisan vaki oldu ise hoş görün ey 
ehli aşk, zira aşık -anlar aşık halinden: 

Cevahirci dilber Topuklu Kirkor 
Ferhftdi kül olmuş o üstünde kor 
Kahbe dünya fani gün akşamlıdır 
Bahtiyar oldur ki bir nişancık kor 

(Tarihi mücevher) 
«Cevahirci dilber Kirkor» ile tlrih 
«Pek güzel oldu bu Hubaµı İstanbul» 

1125 + 128 = 1253 (M. 1838)» 

Bu otobiyografinin altında da Ermenice 
şu kayıd vardır: <;Cevahirci Kirkor yirmi ya
şinda civan iken 1843 de vefat etti, Balıklı N.e
zarlığına gömdüler; Aşık Ferhadi ki ınemleke-._ 

-tinde bir nice zaman mecnun misali dağlarda 
uryan dolaşmışdır, Kirkorkun firakı ile yine 
tecennün etti, bir gün sokağa uryan fırladık
da tutup tımarhaneye koydular, eşyası meya
nında bu risale babam Odabaşı Vahan Ağaya 
kaldı, babam okuma yazma bilmediğinden ba
na verdi, iyi ki öyle o~du, zira koca aşık benim 
için de bir bend yazmış, babam Vahan Ağa bil
seydi defteri yok iderdi ve pek yazık olurdu. 
Bu defteri okuyanlar Aşık Ferhadi ile cümle
mizi rahmetle ansınlar. Anılmak fani insan için 
en güzel şeydir». Bu satırların Odabaşızade 

Yervant tarafından yazıldığı aşikardır (B.: 

Mustafa, Kassamkatibizade Ebruli; Mehmed, 
Attar; Mehmed, Urgancı; Mehmed, Kayıkcı 
Sürmeneli; Vangel, Kayıkcı Sakızlı; Lefter, 

· Nakkaş; Kapril, Kız Papaz Hanende; Dikran, 
Hanımzade; Yervant, Odabaşızade; Hacı, Ben
li; Haçik, Simkeş; Kirkor, Cevahirci Topuklu). 

Aşık Kemahlı Ferhadi medhettiği nevci
vanların hepsine birer ayaklı mani yazmışdır 
ki şunl~rdır: 

Kassamkatibizade Ebruli •Must~fa 
Geçer yar .. gel geç gönül geçer yar .. 
Bir Ebruli Mustafam var selam vermez geçer yar 
Bilmez nazil cilve ancak şebabetde geçer yar 

* 
** 

Attar Mehmed 
Kara gözler .. geç g·önül kara gözler .. 
Sefinei aşkımızda tayfamız kara gözler 
Attargüzeli Mehmedde nedir o kara gözler 

* ** 
Urgancı Mehmed 

Ben de canım.. gel geç gönül ben de canım .. 
Be urgancı işte oldum payzen bir bende canım 
Bir nigahı muhabbete muhtacım ben de canım 

Sürmeneli Kayıkcı Mehmed 
Geceler .. geç, gönül geceler .. 
Ak alnında nuri seher gözlerinde geceler 
Sürmeneli yar tutanlar kayıklarda geceler 

* ** 
Sakızlı Kayıkcı Vangel 

Yar .. geç gönül yar ... 
Yalın ayaklı kayıkcı Vangelim bir kopuk yar 
Ben maniyle • taş at~yım sen topukla kafa yar 

* ** 
Nakkaş Lefter 

Boya.. gel geç gönül boya .. 
B~km hele şu bıçkına Nakkaş Letter selv~ boya 
Tanrı işi benzeri yok yüzündeki nakış boya .. 

,ıc 
,ıc,ıc 

Kız Papaz HA.nende Kaprll 
Ağlara.. gönül ağlara .. 
Kumkapuda yüzer iken Kapril düşmüş ağlara 
Altun adı bakır olan Kız Papazım ağlar a .. 

* 
** 
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Hanımzılde Vahram 
Yakası .. geç gönül yakası ... 

Hanıii;.zılde Valıramın açık her dem yakası 
Pek yamandır çapkınımm cakası fiyakası .. 

* ** 
Odabaşızftde Yervant 

Yedi beni.. geç gönül yedi beni 
Yervant · Şahın gül ruhinde saydım var yedi beni· 
Yar nahveti rakib cevri ejderler yedi beni 

* ** 
Benli Hacı 

Bel ince geç gönül bel ince .. 
Azarlama. bağçıvanı toprak arık bel ince 
Benli Hacı bağçıvanda topuk gülle bel ince 

*** 
Siınkeş Haçik 

. Ayağı geç gönül ayağı.: 
Ey ılşıklar kalenderler aç maniden. ayağı · 
Simkeş llaçik ııevcivanın gümüşdendir ayatı .. 

* ** 
Cevahirci Topuklu Kirkor 

Pervılne.. geç gönül pervane .. 
Kirkorum girmiş hamama F~rhadisi pervane 
Aç lügatı oku öğren ı\şık bilmez perva ne,;, 

•·. 

Aşık Ferhadinin, mecmuası yazıldığı ta-
rihde yirmi yirmibeş yaşlarında bulunduğu ve 
yine sevda yüzünden tekrar cinnet getirdiğin
de 30-35 yaşlarında olduğu söylenebilir (1943). 

Bedros NİŞANYAN 

FERHAD PAŞA - . Onaltıncı . Yüzyılın 
ikinci yarısında ünlü Osmanlı vezirlerinden; 
Üçüncü _Sultan Murad ile Üçüncü Sultan Meh
med zamanlarında iki defa sad.ırazam oldu! ar
navud asıllıdır, <<Kara Ferhad · Paşa» diye de 
anılır; memleketinden çocukluğunda devşirme 
oğlan olarak getirilmiş; Enderunu Hümayun
dan yetişmiş, saraydan Birinci Mirahurluk ile 
çıkmış, 1582 de Yeniçeri Ağası olmuşdur: Ay
:m yıl içinde devrin padişahı Üçüncü Sultan 
Muradın büyük oğlu ve veliahdi Şehzade Sul
tan Mehmedin At Meydanında yapılan sünnet 
düğününde bir vak'a Ferhad Ağanın Yeniçeri 
Ağalığından azline sebeb olmuş ·ve Sadırazam 
Koca Sinan Paşa ile aralarında ölümüne ka-: 
dar sürecek · düşmanlığın da başl~ngıcı olmuş-

dur. 
Büyük meydan düğünün son günü, At 

Meydanı civarındaki hanlarda oturan sipahi
lerden «birkaç taze yiğitcikler» odalarına fahi
şe avretler getirip sazlı içkili eğleniyorlardı. 

Şehir sübaşısı olan Tanqbilmez Ahmed Çavuş 
bir bölük yeniçeri ile sipahilerin meclisini bas
dı ve fahişeleri yakalamak istedi; diğer han
larda oturan bütün· sipahiler ayaklandı, yol
daşla!ını yeniçerilerin elinden kurtardıkdan 

başka yeniçerileri dövdüler ve sübaşı ile bir
likde At Meydanına götürüp İbrahimpaşa Sa
rayının bir penceresinden meydandaki eğlen

celeri seyretmekde olan padişahın önüne bı

rakdılar. O esnada kargaşalığı dağıtmak üzere 
meydana Yeniçeri Ağası Ferhad Ağa geldi, a
ğalarının gelmesi üzerine yeniçeriler cesaret 
bulup sipahilere saldırdılar ve iki nefer sipa
hiyi öldürdüler. Sadırazam Koca Sinan Paşa 
da Ferhad Ağayı huzura çağırdı ve: 

- Bre Kara köpek neye geldin, iki kana 
sebeb oldun, yıkıl git!.. diye hakaaret etti. 

Sinan Paşanın arzı üzerine Ferhad Ağa Yeni
çeri Ağalığından azledildi. Bir müddet sonra 
da Sinan Paşa azledildi, yerine gelen Siya
vuş Paşa, Ferhad Ağayı mirimiranlık (paşa
lık) ile Rumeli Beylerbeyliğine tayin etti. 

Osmanlı . Devleti İran ile harb halinde idi. 
1583 de Ferhad Paşa İstanbula çağrılarak İran 
üzerine serdar tayin edildi. Ferhad Paşa 1591' 
de İran ile gaalibane bir sulh anlaşması yap
dı ve İstanbula dönerken İran şahının kardeşi 
oğlu Haydar Mirzayı rehine olarak İstanbula 
getirdi (B.: Haydar Mirza). 1589 da · Siyavuş 
Paşanın yerine Sinan Paşa ikinci defa sadıra
zam ol~uşdu; İrandan dönen Ferhad Paşa 
düşmanın muhalefetine rağmen ikinci vezir 
oldu, ve az sonra da Sinan Paşa azledilerek 1 
ağustos 1591 de Ferhad Paşa sa<:hrazam oldu. 
Sadaretinin ilk günlerinde Ferhad Paşaya kar
şı bir ulılfe meselesinden İstanbulda büyük bir 
sipahi ayaklanması oldu, ayaklanma bastırıl
dı, Sinan Paşanın teşvik ve tahriki eseri ol
duğu anlaşıldı; .padişah, Sinan Paşanın gözle
rine mil çekilmesini ferman etti, fakat Ferhad 
Paşa bu . ağı:r cezanın çok kötü bir çığır aça
cağını arzederek Sinan P~şayı Malkaraya sür
gün etmekle yetindi. 

Ferhad Paşanın bu ilk sadareti çok kısa, 

8 ay 3 gün sürdü, 4 nisan . 1592 de azledilerek 
Siyavuş Paşa sadırazam oldu, dokuz ay kadar 
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sonra (28 Ocak 1593) onun da azli ile Sinan Pa
şa tekrar sadırazam oldu; Ferhad Paşa uzunca 
bir müddet çiftliğinde sürgün hayatı yaşadı. 

15/16 Ocak 1595 de Üçüncü Sultan Murad öl
dü, oğlu şehzade Mehmed İstanbura çağrıla
rak 27 Ocakda tahta oturdu ve yeni padişah 
16 Şubat 1595 de Sinan Paşayı azlederek Fer.,. 
had Paşa ikinci defa sadırazam oldu; bu ikin
ci sadareti birincisinden daha kısa, 4 ay 19 
gün sürdü. 

Osmanlı Devleti Avusturya ile harp ha
linde idi. Ferhad Paşa sadırazam ve serdar 
olarak cepheye hareket etti. İstanbul'dan ay
rılması Sinan Paşa ile tarafdarlarının Ferhad 
Paşa aleyhindeki entrikalarına geniş imkan 
verdi. Şöyle bir vak'a uyduruldu: 

Ferhad Paşa'ya Tuna yollarından · feryad
cılar gelmiş: 

- Ehlü iyalimiz kafire esir -oldu, meclis
lerinde iyaliınize kadeh sürdürdüler, ıgayreti 

isla.m. yok mudur! .. demişler, Ferhad Paşa da 
gaza:ba gelip: 

- Ya siz onların avretlerini esir ettiğiniz 
hoş mudur!.. diyerek hepsini huzurundan kov
muşdu. 

Bu adi iftira Ferhad Paşa'nın azli ile ida
mına fetva verilmesi kafi gelmişdi. Azil ve 
idam emirleri Kapucular Kethüdarı ile aramı
za gönderildi; Ferhad Paşa'nın dostları da 
durumu bir ulakla kendisine bildirdiler. Fer
had Paşa o sırada Rurscukda bulunuyordu. 
Vak'anüvis Naima Eefndi şöyle anlatıyor: 

"... mührü hümayunu alub vücudunu iza
le etmeye Kapucular ıKethüdası Ahmed Ağa 
tayin. edildi. .. Birkaç ·gün evvel Ferhad Paşa'ya · 
kendi adamlarından bazısı can atulb eriışti ve 
kaziyeyi bildirdi. Biçare Ferhad · Paşa'nın can 
başına sıçrayub hayatdan me'yus oldu. He
men İstanbula gitmem icab etti diyerek ordu
ya aid her ne varsa va mührü hümayunu Sa
tırcı Mehmed Paşa'ya gizlice teslim etti ve at . 
boynuna düşüb Kapucular Kethüda.sına rast 
gelmeyecek bir yoldan geceyi gündüze kata-
rak İstanbul diye gitti...". · 

F'erhad Paşa'mn azli tarihi 7 Temmuz 1595 
dir. Dördüncü defa sadırazam olan Sinan Pa
şa serdarlık ile İstanbul'dan henüz ayrılma
mışdı ki cebheye sevk edilen Şam yeniçerileri 
İstanbula geldiler, Sinan Paşa onların başbu
ğuna: 

- Ferh_ad Paşa'ı~ın katline fetva vardır, 
başı benim, malı sizin!.. dedi. 

l!'ERHAD PAŞA 

Naima anlatıyor: 
"... Kapucular Kethüdası Ahmed Rus

cuk da idamına memur olduğu Ferhad Paşa~ 
yı bulamamışdı; (Durum İstanbula bildirildi) ; 
Şam kulu (Yeniçerileri) Ferhad Paşa'mn üze
rine gönderildi; Ferhad Paşa'nın hazinesi ka
tar katar gelirken yolda rastlayub çekinmeden 
yağma ettiler. Ferhad Paşa bunu bir yüksek 
yerden seyretmişdi, Şam kuluna birkaç kere 
altun ve gümüş saçarak onlar akçe yağmasına 
düşünce Ferhad Paşa (ellerinden Jmrtulup) 
kaçmaya muvaffak oldu; Istranca Dağlarına 
düşdü ve İstanbul civarında Litroz'daki çiftli
ğinde -gizlendi. Paşa ve cevahirden her nesi var
sa Valide Sultan !Hazretlerine (Venedikli Sa
fiye Sultan'a) hediye olarak gönderdi; karşı

lığında idamdan affı müjdesi geldi. (O sırada 
Sinan Paşa cebheye hareket etmiş, taraf dar
larından Damad İbrahim Paşa'yı Kaymakam, 
sadırazam vekili olarak İstanbul'da ıbırakmış
dı) ; .Kaymakam İbrahim ·Paşa F-erhad Paşa'yı 
meydana çıkartmak için hile yoluna sapdı, 

Alamanoğlu diye meşhur ıSalamon yahudiyi 
Ferhad Paşa'ya yolladı ve ·onun vasıtası ile 
Ferhad Paşa'dan (rüşvet olarak) ·bir murassa 
(elmaslarla donatılmış) hançer aldı, ve cürmü 
af olundu, gizlenmesin, meydana çıkar, çift-
liğinde, dilediği yerde otursun diye bir hattı 
hümayun çıkartup yolladı. Ferhad Paşa mey
dana çıkdı. Ahba'blan çiftliğine gidip kendi
sini ziyaret ettiler. Fakat bir sabah seher 
vakti Bostancıbaşı Ferhad Ağa belayi nage
hani gibi zorba.zam bi aman bostancılarla 

gelip çiftliği basdı, Ferhad Paşa'yı alıp Yedi 
Kul·e Zındanına ·götürüp habsetti, 1004 senesi 
zaferinin dördüncü günü gün battı],ttan son
ra (9 Ekim 1595) zındanda boğularak idam 
olundu. !Ertesi . gün •Eyyub Sultanda yaptırdı
ğı türbesine defnedildi. Vakar sahibi bir vezir 
idi, acem seferlerinde bu kadar hizmeti ol
muşdu, mükafatı bu oldu". 

ÇataJca'da büyük bir cami, bir mekteb 
bir hamam ve bir çeşme yaptırmışdır, hala 
''Ferhad Paşa Suyu" diye anıla gelen bir de 
su getirerek bu kasabayı ihya etmişdir; vesilei 
rahmetidir. İstanbul'daki Bayazıd Meydanın
da bir sarayı ve Kum.kapısında Musalla Mesci
di adı ile bir mescidi vardı ( B. : !Musalla Mes-• 
cidi) . Cümlesi asrın büyük üstft.dı Mimar Sina
nın eserleridir. Çatalca'daki yapılar mamur 
olarak durmaktadır; İstanbul'daki Mescidi ve 
sarayı yok olmuşdur. 
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FERHAD PAŞA (Bostancıbaşı) - On
altıncı Yüzyıl sonu mirimiranlarından; sarayın 
bostancı ocaklarından Hamlacılar (Kayıkcılar) 

Ocağından yetişmiş, lbostancıbaşı olmuş, saray
dan miriıniranlık (paşalık) ile çıkarak bir ara 
Tunanın öteyakası muhafızlığında bulunmuşdu. 

(B. : Bostancı, Bostancılar; cilt 6, sayfa 2876). 
Müverrih Peçevili İbrahim Efendi hicri 1015 
(M. 1606) vak'aları arasında 'bu zatı şöyle an
latıyor: "Bir divane meşreb ve laübali mezheb 
adem idi. öte yaka muhafazasına serdar tayin 
edildi;· ama ne yapacağını bildi ve ne de yaptı
ğından haberi ol.du; günleri emrindeki bölük_ 
halkı ile çekişmekde geçti. Eteğine taş doldu
rur, otağını taşlamaya gelen sipahilerden önce 
kendi otağını kendi taşa tutardı ... " diyor. 

iMüverrih Selanikli Mustafa Ef endi'nin 
kaydettiği bir vak'a ise "divane meşreb ve laü
bali mezheb" bu adamın gaayetle gaddar ol- . 
duğunu gösterir. 

1595 yılında Aksaray' da bir imamın ço
cuk denilecek kadar körpe karısını bir yeni
çeri kandırıp kaçırmışdı; zamanın sadırazamı 

kadın ile yeniçeri mutlakaa bulunmasını Bos
tancılbaşı Ferhad Ağaya emretti. O devirde 
genç bir kadını bekar uşağı bir yeniçerinin 1be
kar hanlarında, bekar odalarında kaaptması 

kolay değildi, hemen dikkati çeker, yakalanır
lardı, imamın karısı bulunmadı, Ferhad Ağa da 
mutlaka bulmayı iş edindi ve bir gün Üskü
dar' da genç ve güzel bir yeniçerinin . yanında 
gaayetle köpre ve dilber bir oğlan gördü, içi
ne düşen bir 1şübhe ile ikisini de yakalatıp oğ
lanı muayene ettirdiğinde erkek kılığına so
kulmuş imam karısı olduğu meydana çıkdı. 

Ferhad Ağa küçük fahişeyi hemen boğdurt

tu ve cesedini denize attırdı. Yeniçeriye gelin
ce suçlarını şöyle sıraladı: 1 - Evli bir müs
lüman kadını k~çırmak; 2 - Bir imam ka
rısını kaçırmak; 3 - Bir müslüman ve hem 
imam karısının saçlarını kestirip oğlan kılı
ğında erkekler ara:sında dolaştırmak. Yeniçeri 
için: 

- Bu mel'unu derya ve toprak kabul et
mez!.. dedi. 

Genç yeniçeriyi 'bir kayığa 1bindirerek Top
haneye geçirdi; orada çırıl çıplak soydu, ba
cak kemiklerini kırdırıp ve yağlı paçavralara 
sardırıp bir havan topunun namlusuna gülle 
yerine tıktırdı ve topu ateşleyerek havaya -at-

tırdı. Tarihimizde bir eşine rastlanmayan bir 
idam cezasıdır. 

R. E. Koçu bu vak' ayı almış, romanlaş

tırmış ve İmam karısını Civelek Mustafa adı 
ile "Erkek Kızlar" isimli eserinin beş kahrama
nından biri yapmışdır. 

FERHAD PAŞA (Mehnıed) - On altıncı 
asır vezirlerinden; Mustafa adında İstanbul'lu 
bir zatın oğlu idi, Korucubaşılık, Y enjçeri ağa
lığı yapmış; •Kanuni Sultan Süleyriıanın oğlu 
Şehzade Mehmed'in kızı ile evlenmişdi; Baya
zıdda Eski saray karşısında kendilerine mah
sus yaptırılan büyük bir sarayda· zengin kibar 
hayat sürmüş, siyasetden, devlet kapusundan 
ilgisiz yaşamışdır. Arsın büyük hattatı Ah
med Karahisariden sülüs ve nesih yazı öğren
miş, icazetname almış, ve mushafı şerifler yaz
~ış,dır. Hicri 982 (M. 1575) de vefat etmiş, 
Eyyubsultanda Pertev Paşa Türbesi yanında
ki .türbesine defnedilmişdir. Sultandan olan 
Mustafa Bey adındaki oğlu da devrinin ünlü 
hattatlarından olmuşdur. 

Bibl.: 'l'uhfei Hatta tin 

FERHAD PAŞA CAMİİ _:, Çatalca'da, 
kasabanın ,göbeği denilecek bir mevkidedir; 
banisi onaltıncı asrın ünlü vezirlerinden sadı

razam Ferhad Paşa'dır, bina da asrıri büyüık 

sanatkarı Koca Mimar Sinan Ağa'nın eseri
dir. Kasabanın kurulduğu bir dağ sırtı eteğin
de yapılmış olup önünden geçen yola göre bir 
sed üstündedir. Camiin avlu duvarlarından bi
ri o sed boyunca uzanır. Cami duvarında ve 
duvarın doğu ucuna yakın ve yüzü sed üstü
ne bakar Ferhad Paşa hayratından •klasik üs
lubde ve camii ile birlikte yapılmış güzel bir 
çeşme, yine sed üstünde çeşmeye yakın bir 
yerde bir musalla taşı vardır. 

Cami avlusuna yol tarafından ve sed üs
tünden: yatık kemerli bir kapudan girilir. Ca
mi sol tarafdadır, sağda alçak duvarla çevrili 
bir hazire, haziTenin bitiminde, avlunun ku
zey batı köşesinde de yine cami ile lbirlikde 
yapılmış bir kütüphane binası bulunmaktadır, 
bu bin-anın önü revaklı ve üstü bir kubbe ile 
örtülmüşdür, Çatalca Müftülüğü ittihaz edil
miş bulunuyordu. İkinci bir sed üstü teşkil eden 
avlunun ,güney tarafına da son zamanlarda be
ton yapı olarak bir Kur'an Kursu binası ile 
kursa devam eden parasız yatılı öğrenciler için 
bir yurd -yatakhane binası yapılnıışdır. Camiiri 
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cümle kapusu karşısında da bir şadırvan var
dır. 

Camiin son cemaat yeri dört sütun üstüne 
atılmış kemerler üstünde üç küçük kubbe ile 
örtülmüş, onun önü de, sonradan yapıldığı, ek
lendiği 'belli, cami cebhesinden daha geniş öl
çüde ve duvar içi kemerler üstünde ahşab bir. 
çatı altına alınmış, kemer bo~luklan demir ka
salı camlarla kapatılmış ve bu suretle son ce
maat yeri sözde genişletilmişdir. 

İbadet salını kare planlıdır. Dört duvar 
üzerinde seka köşeli bir ~asnakla tek büyük 
kubbe ile örtülmüşdür. Cümle kapusundan giri
lince sağlı sollu -birer müezzin mahfili vardır, 
sağ taraf daki mahfilden ahşab bir merdivenle 
kadınlar mahfiline çıkılır. · 

İbadet salını, son cemaat duvarında 2, ve 
diğer üç duvarında altlı üstlü ikişerden 12, 
cem'an 14 pencere ile aydınlatılmışdır. Üst 

Çatalca'da Ferbadpaıa Çeımesi 

(Resim: S. Bozcalı) 

pencereler sivri kemerli olup yekpare alçı çer
çeveli yuvarlak camlarla bezenmişdir. İki yan 
duvarda ve alt pencereler arasında birer do-
lap vardır. . 

Minare, ibadet sahnını son cemaat yerin
den ayıran güney köşesindedir, cami binası gi
bi köfeki taşından yapılmış olup şerefe altı 

istalaktitlidir. 

Erdem YÜCEL 

FERHADPAŞA ÇEŞMESİ - Çatalca'da 
Ferhad Paşa Camiinin önünde ve sed üzerinde
dir· cami ile lberaıber yapılmış klasik üstübde . , . 

güzel bir çeşme olup kitabe taşı kemer içinde 
ve ayna taşı üzerindedir; kitabesi şudur: "Sa
hibül hayrat vel hasenat Ferhad Paşa rO.hiyçün 
el fatiha, sene 1006 (M. 1597 -1598)" 

Akar çeşme olup suyu da banisinin hayra
tındandır ve "Ferhad Paşa Suyu;' diye anılır. 

FERHAN (Necidli Emir) - 1882 ile 1885 
arasında İstanbula gelmiş genç bir arab asılza
desi; altı ay kadar devrin kalender şairi Top
hane katiblerinden Aşık Razinin Üsküdar'daki 
evinde misafir olmuşdur; Razi: "Ateşin z·ekaya 
sahih hafızasında arab şairlerinin en büyük-' . 

lerinden birkaç ·bin beyit bulunan gaayetle eclib, 
zarif, reşid genç idi" diyor. Üsküdar'lı kalen
der evinde misafiri olan ;Necidli genci şu man
zume ile övınüşdür: 

Emirzade ıEmir namı Ferbandır 

Melahat tahtında elhak sultandır 

Sahibi ıerafet asalet la ıek 
Her hali her tavrı delil bürhandır 

Necid çöllerinin bebrü pelengi 
Humret Üzre vechi necibin rengi 
Maırikin magribin hubanı içre 
Kasem· büdaya ki bulunmaz _dengi 

Bir dayı reviıli ıuhi şeblevend 

Retk ider . kaddine tubayi bülend 
Tiri müjgani:vle geysuyi hoı bu 
Olmuı uıtakına bançerü kemend 

Zülali la'lidir zemzernü kevser 
Ruhlerin ıuleıi burıidden eser 
Mutalsam buıegab payi mütekkel 
Yüz ıürüb ram olur ejderi beftıer 

Şehri Oıküdara ıaldı velvele 
Çöl Beyi geçer mi dediler ele 
Gör ki deıti aşkın mecnunu Razi 
Nedim oldu Emir Ferhana bele 
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FERİD ALNAR (Hasan) - Kaanun · vir
tüozu, orkestra şefi; 1906 da lstanbul'da; doğ
du, daha küçücük çocuk iken f evk:alade musi
ki istidadı gösterdi. Türk Musikisi öğrendi ve 
kaaınwı virtüozu olarak tanındı. 12 yaşında en 
iyi kaanun çalan Türk olarak ün yaptı. 16 ya
şında operet besteliyerek bestekarlığa başladı. 
Sadeddin Arel'in dikkatini çekti. Ondan armo
ni, sonra Arel'in de hocası olan Manas'tan cont
repoint ve füg öğrendi. 1922 - 1926 arasında 

Darüttalim-i Mu.sikı'de kaanun çaldı. Bitirmek 
üzere bulunduğu mimarlık tahsilini bitirmedi. 
1927'de Arel tarafından yüksek musiki tahsili 
için Viyana Konservatuarı'na gönd~rildi. 1932' 
ye kadar 5 yıl Viyana'da Arel'in hesabına mu
siki tahsil etti. Joseph Marx'dan composition, 
Oswald Kabasta'dan orkestra idaresi öğrendi. 
Viyana IK.onservatuarı'ndan •birinci sahada, 
Avusturya Devlet Musiki Akademisi'nden de 
ikinci sahada diploma aldı. 1stanbul'a döndü. 
Şehir Tiyatrosu'nda orkestra şefi ve Belediye 
iKonservatuarı'nde. musiki tarihi öğretmeni ol
du. 1936'da Ankara'ya yerleşti ve Türk Musi
kisj ile hemen hemen ilgisini kesti. Riyaset-i 
.Cumhur Filarmonik !Orkestrası şef yardımcısı 
ve konservıatuarda pianist olarak çalıştı. Erist 
ıPraetorius'un yanında orkestra şefi olarak 
ilerledi. İlk opera temsillerinin sahneye uy
gulanmasında hizmet etti. 1937 - 46 arasında 

Emir Ferhan konservatuarda composition okuttu. 1946'da 
(Fotoğrafından s. Bozcalı .eli ile) . Cumhurbaşkanlığı Filarmonik Orkestrası'na 

Razinin evrakı metrukesi arasında görülen - Praetorius'un ölümü üzerine - şef oldu. 6 
bir reminin arkasında da şu tarih manzumesi . yıldan fazla bu görevde kaldı. 1952 ı;ı.ralığında 
yazılıdır: . rahatsızlandı ve görevinden ayrıl,dı. Devlet 

Emir Ferhan sülüs hattın elifi 
Elde kalan §U tasvİ'ri latifi 

Altı aycık · olmuı idi mihmanım 
Kalem ile ne mümkindir tafiri 

Aıkbazlıkda gösterdim bir hüner hi 
Lafzi tarih oldu cevher redifi 

Noksanı o pek az olan altı ay 
"Bin Üçyüzdür latanbulu teırifi" 

1294 + 6 = 1300 (M. 1882 - 1883) 

Vasıf HİÇ 

R. !E. !Koçu'nun "Emir Talha" isimli ro
manlaştırılmış bir tarih yazısında büyük sanat
kar Sabiha Bozcalı resimlerini çizerken bu 
Emir Ferhad'in resminden faydalanmışdır; o 
konuya uyan bir yüz ve edaya sahibdir. 

,Konservatuarı'nda armoni, orchestration ve 
composition derslerine devam etti. Bir · ara 
uzunca müddet Viyana'da kaldı. Viyana Sen
foni Orkestrası'nda ve başka Alman ve Avus
turya orkestralarında şef oJarak çalıştı. 1964'te 
Ankara'ya döndü. Arada bir ıDevlet Operası 

temsillerini ve Cumhurbaşkanlığı Orkestrası'nı 
idare etmektedir. 

Piano, violonsel, kemençe gibi sazları da 
çalan bestekar, kaanun'da bütün Türk :Musi
kisi'nin tanıdığı en büyük . virtüoz, hatta Batı 
manasıyl-e tek gerçek virtüozdur. Şerif Mu•• 
hiddin . Tal'gan'ın ud'da yaptığuu, kaanun'da 
yapmıştır. Batı Musikisi'nde birçok orkestra, 
piano parçaları, oda musikisi eserleri, konçerto
lar besteledi. Türk Mllf$ikişjİ;nde bestelediği ve-
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ya Türk motiflerinin hakim olduğu pek çok 
eseri, 1951' de yazdığı bir kaanun konçertosu, 
kaanun taksimleri, 1926'da yayınlanan 10 Saz 
Semaisi, başka çok başarılı peşrev ve saz sema
ileri, çok sesli parçaları vardır. 

Ferid Alnar'm eserlerinde, Sadeddin Arel' 
in tesiri açıktır; Makam ve usullerimiz, çok 
defa an'anevi formlarımız çerçevesinde, Batı 

iMusikisi'nden aldığı ıgeniş imkanları ustaca ol
duğu kadar zevkle de kullanmıştır. Kendisi vir
tüoz olduğu için, saz eserlerinin icrası da çok 
zordur. Eserleri nüanslı olduğu için, bu tip no
taları çalmıya alışmamış sazendeleri ürklitecek 
güçlüklerle doludur. Vaktiyle Alnar'ın bazı saz 
eserlerini 'büylik tanburi Mes'ud Cemil ve bü
ylik 'kaanuni Vecihe Daryal, çok güzel çalmış-_ 
lardı. 

Bazı eserleri: Beyati Araıban ve Segah 
peşrevleri; Beyati Araban, Buselik, Dilkeş Ha.
verin, Karcığar, Maahur, Nihavend, Nikriz, Ni
şaburek, Segah, Şerefnüma, Yegah saz semai
leri; Kaanun Konçertosu; Acem Aşiran, ·segah, 
Suzidil, Suznak, Şeddi Araban taksimleri; Kö
çek Havası; Zeybek Havası; Saz Havası; Çifte 
Telli; Sirto; Sarı Zeybek; · Yalova Türküsü; İz•• 
mir'den Selamlar; Sözsüz Romans; Sadeddin 
Arel'e ithaf edilmiş 8 piyano parçası: Şu Ya
ınaçda; Uyuşuk Dans; !reniz Kıyısından Gün 
Doğuşu; Sisli Sabah; Biraz Da Yürükçe; Emp

. rovizasyon; Perdeden Sızan Ay Işığı; Oyun 
Havası. 

T. Yılmaz ÖZTUNA 

FERİD BEY (Hasan) - ünlü maliyeci ve 
matematik muallimi; 1871 de !stanbul'da doğ
du, Trabulusgarb reji müdürlüğünde bulun- . 
muş Suad Bey isminde bir zatın oğludur. Ba
basım küçük yaşda ·kaybetmiş, Darüşşefaka'da 
okumuş, · tahsil ve terbiyede titizliği ile meşhur 
bu mektebi 1890 da sımfını birinci olarak bi
tirnıiş, Parise gönderilerek telgraf mühendis
liği tahsili yapmış; memlekete dönüşünde, he
men ömrü boyunca Darüşşafaka ile Darlilmu
alliminde (Erkek Öğretmen Okulunda) mate
matik muallimliği yapmış, ayrıca Telgraf Fab
rikaşında, Darbhanede, Maliye Nazırlığında ça
lışmış, ilk bankalarımız itibarı Milli Bankası 
müdürlüğünde bulunmuş, 1918 de son Osman
lı Mebusan :Meclisine !stanbul'dan mebus se
çilmiş ve ~ynı yıl içinde vefat etmişdir. 

Hasan Ferid Bey 

(Resim: S. Bozcah) 

Devrinin . gazetelerinde yayınlanmış mesle
ki makaalelerinden başka "Hesa:bı Ticari", 
"Nakid ve itibari Mali'' ve "Bankacılık" isimli 
kitabları o devirde bu yolda yazılmış ve yayın
lanmış ilk eserlerdir. 

Bibi.: İ. A. Gövsa, Türk Meşhurları. 

FERİD BEY (Ömer) - (B.: Kam, Ömer 
Ferid). 

FERİD BEY (Mustafa) - Geçen asrın 
ikinci yansında ve asrımız başında yaşaıniş 'bir 
hattat ve yazı hocası; 1858 de lstanbul'da doğ
du, Şabani tarik ati şeyhlerinden Necib Efen
di'nin oğludur. Sibyan mektebinde okudu, hu
susi olarak arabca ve farsca öğrendi ve yazı 
nieşk ederek icazetname aldı. 1870 de henüz 12 
yaşında iken Babıaliye katiblikle girdi ve mü
hlimme kalemi mlidürlüğüne kadar ylikseldi. 
1908 · de ımeşriltiyetin ilanında umumi memur 
çıkarmada açıkda kaldı, temiz siciline dayana
rak hakkını aradı ve emekliye ayrıldı. Mıedre

setül Hattati'e celi divani ve sülüs yazılar mu
allimliğine tayin edildi; bu vazifede iken vefat 
etti; ölüm tarihi tesbit -edilemedi. 
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FERİD BEY SOKAG-1 - Kadiköyü'nün 
Talimhane semti yollarından; Nak~l Sokağı 
ile Y eldeğirmeni Karakolhane Caddesi arasın
dadır; Talimhane Caddesi ile dörtyol ağzı ya
parak kesişir ve bir isimsiz sokak ile kavuşağı 
vardır (1934 Belediye Şehir iRehberi, pafta 
29 /Talimhane). N akıl sokağı tarafından ge
lindiğine göre iki araba geçecek genişlikde ka
bataş döşeli, iki · yanı yaya kaldırımlı bir yol 
olup 2 ~ 4 katlı ahşab ve kagir evler ve apartı
manlar ara-sından geçer; 1 · berber, 1 kundura 
tamircisi, ve 1 boş dükkan vardır; kapu numa
raları 1 - 59 ve 2. - 60 dır ('Kasım 1968). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FERİD EFENDİ .(Salacı Zakir) - Ge
çen asır sonlarında ve asrımız başında yaşamış 
ve gür sesinin güzelliği ile tanınmış bir müez
zin ve Zakir; Hasköy'de Kıumlbarahane Camii
nin müezzinbaşısı idi, ayrıca Eyyubsultan Ca
mii Kebirinin sala.cısı idi; 1915 de vefat etti, 
·Eyyubsultan da defnedildi. 

Bibl.: S. N. Ergun, Türk Musikin Antolojisi, II. 

FERİD EFENDİ (Şekerci) - Asrımız baş
larında tSirkeci'de Hamidiye Caddesinde namlı 
bir şekerci - dondurmacı; 14 Temmuz 1903 ta
rihli Tercemanı Hakikat Gazetesinde şehir ha
beri şeklinde şöyle bir ilanı vardır: 

"Hayli zamandan beri san'atında meha
ret ve mesleğinde istikaameti ile umumun te
veccühünü kazanmış Sirkeci'de Hamidiye Cad
desindeki Şekerci Ferid Efendi :bu yaz mevsi
minde de taze meyvaların nefaset ve güzel ko
kularını muhafaza ederek şehrimizde misli bu
hınmayan alaturka ve alfranga dondurmalar 
yapmaktadır. Ferid Efendi şehrimizin bütün 
dondurma sanatkarları ile her an müsabakaya 
hazır olduğunu. söylemektedir". 

Reşid Halid GÖNÇ 

FERİD EFENDİ (Şeyh) - Geçen asır 
sonları ile asrımız başında yaşamış Sadiye ta
rikatı şeyhlerinden, şair; 1283 (iM. 1866 - 1867) 
de Yunanistan'da Yenişehir Fenel kasabasın

da doğdu; oradaki Sadiye Dergahı şeyhi iMeh
med Vehbi Efendinin oğludur; 1297 de (M. 
1880) Yenişehirin Yunanlılar tarafından işgaa
linde babası ile birlikte İzmir'e hicret etti, 1300 
de (1882 -1883) babasının ölümü üzerine kız 
kardeşi Sadiye Hanımla birlikde İstanbul'a gel
di ve Üsküdar'da yerleşdi, medrese tahsilini ta-

mamladı, 1313 de (1895 -1896) Selanige gitti, 
orada sürgün olarak bulunan babasının hali
felerinden Şeyh Yahya Efendiden hilafet al
dı, İstanbul'a döndükten az sonra Üsküdar'da 
Hallaç Baba Sadiye Dergahı şeyhliğine tayin 
edildi, 1326 da (1908) vefat etti ve dergahın 
haziresine defnedildi, Hallaç Baba Tekkesi 
şeyhliği kız kardeşi Sadiye Hanımın oğlu ve 
o tarihde 7 - 8 yaşlarında bir çocuk olan ede
biyat muallimi, şair ve edebiyat tarihi yazarı, 
biyograf Sadeddin Nüzhet Ergun'a kaldı (B. : 
Ergun, H. ıSadeddin Nüzhet, cilt 9, sayfa 5178). 
1S. Nüzhet dayısı için: "Muhitinde çok sevilmiş 
bir merdi kamil idi" diyor. 

(Beyitler) 

Dönerse aşıkın halvetgehinden ol köçekzade 
Nevası bi kararın tiz çıkar evci semasından 
Hisa·rı aşkını sinemde rengin eyle ey şehnaz 
Kerem kıl mayei can tahir olsun masivasından 

Bibl.: M. K. İnal, Son Asır Şairleri. 

FERİD HİKMET - İngilizleşmiş bir İs
tanbul'lu Türk; hayatı hakkında aşağıdaki sa
tırları 3 Ağustos 1963 tarihli Hürriyet Gaze
tesinden alıyoruz: 

"İstanbul Lisesi mezunu milyoner İngiliz 
iş adamı Ferid Hikmet 24 tonluk özel yatı 

Janet Susan ile İstanbul'a gelmişdir. 1936 yı
lında liseden mezun olarak İngiltere'ye tahsile 
giden ve sonra orada iş hayatına atılıp yerle
şen Ferid Hikmet'in üç lokanta, kahvehaneba
rı vardır; 45 yaşında olup E1izabeth adında bir 
İngiliz kızı ile evlenmiş, ondan dört çocuğu ol
muşdur: 19 yaşında Nesrin, 15 yaşında Richard 
(oğlan), 10 yaşında Janet ve 7 yaşında Susan; 
küçük yatı ile Fransa'yı nehir ve kanallar yolu 
ile geçerek Akdenize .inen Ferid Hikmet o ka
dar İngilizleşmişdir ki Haber Ajansı muhabiri
ne: "Yazık ki dışarda gereği gibi tanınmıyor
sunuz" demişdir. Bürhaneddin OLKER 

FERİD İBRAHİM BEY - tstanbul'ıun, 
dolayısı ile Türkiye'nin, günlük olaylar üzeri
ne resimler çekmiş ilk gazete, basın fotoğraf
çısı; ondan önce resimli gazete ve dergilere 
fotoğrafhanelerden tedarik edilen bina, gemi, 
manzara resimleri, portreler, ve ,Avrupa bası
nından alınan bazı vekaayi resimleri konulur
du. Ferid İbrahim Beyin ilk resimleri "Tasviri 
Efkar" gazetesinde ve "Serveti Fünun" gaze
tesinde çıkmış.dır; hayatı . hakkında bilgi edini
lemedi. 
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FERİDİYE CADDESİ - Beyoğlun'da Tak
sim'in Şehidmuhtarbey ve Kocatepe Mahalle
lerinin sınır yoludur; Taksim Sokağı ile Yeni
kafa Sokağı arasında uzanır. Şehidmuhtarbey 
Mahallesinin Çamdalı, Farabi ve Aşıklar so
kakları ile kavuşakları vardır. Canbazoğlu So
kağı ile dörtyol ağzı yaparak kesişir (1934 
Belediye Ş. R. pafta 19/147 ve 149). Taksim 
Sokağı tarafından gelindiğine göre bir araba 
rahat geçecek genişlikde ve paket taşı döşeli 
•olarak başlar. Ahşap ve kagir evler ve beşer 
altışar katlı kargir apartımanlar -arasından ge
~er. Canbazoğlu Sokağı kavuşağından sonra 
yokuş aşağı inerek Yenikaıfa !Sokağına bağ

lanır. 

Bir çar.şJ boyudur, 11 oto parçacısı, 1 cun
tacı, 1 motorcu, 1 akümUlatörcü, 2 oto tamir
e.isi, 1 oto kilidcisi, 1 camcı, 1 yaycı, 1 sportoto 
ve tekel bayii, 1 ithalat toptancısı, 1 kuyumcu, 
1 pantaloncu, 1 eczahane, 1 lokanta, 2 bakkal, 
2 manav, 2 kahvehane, 1 marangoz, 3 kundu
racı, 2 esvab temizleyici, 1 tuhafiyeci, 1 berber, 
1 yorgancı, 1 karyolacı, 1 karyoia tamircisi, 1 
. soba ve bisiklet tamircisi vardır. Kapu numa.; 
ralaiı. 1-141 ve 2 -142 dir (Haziran 1968). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FERİD PAŞA (Abdülhamid) - -Geçen as
rın aydın vezirlerinden; 1814 de lstarrbul'da 

Abdülhamid Ferid. Paııı. 
{Resim: $. BQ~çıw) 

doğdu; deri tüccarlarından Mustafa Efendi 
adında bir zatm oğludur. _ 1828 -1830 arasında 
katiblik ile Babıaliye girdi. Yazısı o kadar gü
zel idi ki padişaha arz edilen tezkireler ona yaz
dırıldı ve 1841 de devrin padişahı Sultan Abdül
mecidin dikkatini çekdi, mabeyin üçüncü katib
liği ile saraya alındı, 1848 de ikinci katib, 1849 
da da mabeyin başkatibi oldu. 1854 de Said 
Paşa'nın valilik fermanını götürme vazifesi ne 
Mısıra gönderildi ve !stanbul'a yeni Mısır va
lisi ile birl-ikde döndü. Kendisine aşın güven ve 
muhabbet gösteren padişah ahvali alem üzerin
de aydınlatması, o sırada sadırazam bulunan 
Mustafa Reşid Paşa tarafından hoş görülme
di, bu ünlü vezirin kanaatince, hükumet işleri 
hakkında padişaha, ancak sorumlu olan sadıra
zam bilgi verebilirdi, 'bir saray başkatibinin .bu 
işlere karışması doğru değildi; Mustafa ıReşid 
Paşanın ısrarlı isteği üzerine: "Ferid . Efendi .. 
seni benden ayırıyorlar'." diyen Sultan Abdül
mecid tarafından 1855 _de mabeyin başkatipli
ğinden azledil, fakat nişan ve paşalık ile taltif 
edilerek Seraskerlik müsteşarlığına tayin edildi. 
1861 de Sultan Abdülazizin cülasunun tezine 
müsteşarlık üzerinde kalmak üzere Masarif atı 
Askeriye Nazırlığına tayin 1863 de bir rama
zan al{şamı padişah Serasker Kapusuna iftara 
gelmişdi, maiyeti erkanından Yaver Paşa, padi
şahın orada bulunmasından istifade ile kaba 
bir dil ve tavırla maaş alamadıklarından şika
yetde bulundu ve maaşının ödenmesini .istedi, 
-F-erid Paşa: "Paşa.. :paşa!.. Ben askerin yiye
ceğini güçfükle temin ediyorum, para yok, def 
ol!" diye bağırarak Yaver Paşayı müsteşar
lık makamından kovdu, kendisi de o anda her 
iki vazifesini terkederek ayrıldı. Aynı yıl içinde 
Meclisi Vala azası, Evkaafı Hümayun nazın, 
-1865 de tekrar iMeclisi Vala azası oldu; 1866. 
da Adile Sultanın kethüda.lığına tayin edildi, 
ikinci defa Evkaf Hümayun nazın, 1868 de ye
ni kurulan Şurayı Devlete aza oldu. Sultan Aziz 
sadırazam Ali Paşaya sormadan Ferid Paşayı 
sadaret müsteşarlığına tayin edince, Ali Paşa 
da müsteşarlığı kaldirdı, Dahiliye Nazırlığını 
ihdas etti ve bu nazırlığa de Şirvanizade Rüşdi 
Paşayı tayin ederek Ferid Paşayı açıkda bırak
dı. Fakat 1869 da Divanı Ahkamı Adliyede 
mahakiİni nızamiye reisliğine tayin edildi; 187l . 
de Valide sultan (Pertevniyal Sultan) Kethü
dası oldu, bu vazifesine ilaveten Hazinei Hassa 
nbın ve az sonra da Mabeyin Müşürü (Saray 
iMa.raşa.li) oldu; ]bu suretle tama.men saraya in.:· 
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tisab etmiş oldu. Hükilınetde kısa . bir zaman 
da Bahriye Nazın vekilliği yapdı. 1875 de ve
fat etti ve Sultan Mahmud Türbesi haziresine 
defnedildi. 

Gaayet dürüst, zeki, iş yapmasını bilir, 
edib bir zat idi. Sa.diret mektubculuğunda bu
lunmuş Lebib Efendinin kızı ile evlenmişdi. (B. : 
Lebib Efendi) ; yüksek mevkilerde bulunmuş 

İzzettin, Sadettin ve Şadan adında üç oğlu ve 
bir kızı olmuşdur; . Damad Şerif Paşa kızının, 
asabiye mutahassıslarından Dr. izzettin Şadan 
da en küçük oğlu Şadan beyin oğullarıdır. 

Bir gün kahyalığını yapılığı Pertevniyal 
Sultan ile hasbihalde bulunurken sözü Mah- · 
mud Nedim Paşanın sadırbamlığına getirmiş,. 
milletin sevmediği . ·bir adamın padişah tarafın
dan tutulmasını tenkid etmiş: "Ahvalin gidişini 
beğenmiyorum.. maazallah padişahımızın taht
dan indirilmesine kadar varabilir .. " demişdi. 
Harem ağaları anlatmışdır, Sultan Azizin taht
dan indirildiği gün, Dolmaıbağçe Sarayından 
Topkapusu Sarayına nakledilmek üzere kayığa 
binileceği · sırada Pertevniyal Sultan: "Ferid 
Paşa .. Ferid Paşa!.. başım kaldır da gör, dedi
ğin oldu!.." diye bağırmışdı. 

FERİD PAŞA (Ali) - "Osmanlı İmpara
torluğunun son devrinin siyaset hayatına atıl
mış askerlerinden; Mısırlı Prens Mustafa Fazıl 
Paşanın mühürdarı Ali .Necib Efendinin oğlu
dur; 1860 da Kahire'de doğdu, ailesi soyca ts
tanbul'ludur; 1879 da Mühendishaneden topçu 
zabiti olarak diploma ıaldı .1909 inkilabında 

Divanı Harb azalığı, sonra Topçu . Dairesi reis
liği, Selanikde vali vekilliği yapdı. Mahmud 
Şevıket Paşa ile arası açılarak önce Diyarıbe
kire gönderildi, ·sonra emekliye ayrıldı. (ltti
hadcıların muhaliflerindendi, fakat siyasi bir 
partiye girmemişdi) ; 1919 da yakın arkadaş~ . 

ları ile "Sulh ve Selamet Fırkası" nı kıurdu ve 
bu fırkanın genel sekreteri oldu. (Millı Müca
deleye şahsen katılmadı, fakat partisinde fik
ren muzaharet etti, tstanbul'daki gizli teşkilat 
ile yakın temasları oldu, babadan kalma ser
vetle zengin adamdı, Anadolu'ya ,geçen genç
lere yardımda bulundu); ırevfik Paşa kebine
sinde harbiye nazırlığı yapdı, yine harbiye na
zırı olarak Damad Ferid Paşa kabinesine gir
di, (bir yumuşatıcı kişi olarak alındığı bu ka
binede) Milli Mücadeleye taraftarlığım açıkca 
beyan etti, çekilmeye . mecbur oldu. (Atatürk'
ün şahsi teveccühüiıü kazanmış bir ıat idi); 

1937 de Göztepe'deki köşkünde fevat - etti" 
(1. Alaeddin Gövsa, Türk Meşhurları). 

FERİD PAŞA (Avlonyalı Mehmed) 
İkinci Sultan Abdülhamid devri sonlarında sa
dırazam olmuş , memlekete hizmeti ve iyi kişi 
olarak · tanınmış vezirlerden; 1852 de Yanya' da 
doğdu, Avlonyalı Mustafa Paşanın oğludur, 

A vlonyamn çok eski hanedanı olan Vlora aile
sindendir, ki Ferid Paşanın oğulları Türkiye'de 
soyadı kanunu çıkdıkdan sonra Vlora soy adını 
almışlardır. Tahsilini Yanya' da yaptı. Giridde 
;Kandiye ve Hanya mutasarrıflıklarında bulu.:. 
nan babasının yanında ve o devrin ünlü kuman
danı Gazi Osman Paşanın yaninda katiblikde 
bulundu; bir ara adliye müfettişi, İstanbul İs.: 
tinaf Mahkemesi azası, uzunca bir zaman· Şu"'. 
rayı Devlet azası oldu; dört sene- kadar Kon
ya Valiliği yapdı ki o zamana kadar su sıkın
tısı çeken Konya şehrine Çayırbağı Suyunu 
getirtti, Konya'da adı · · hali rahmetle anılır; bir 
de halı sergisi açdırmışdır ki Türkiye'de bir iş 
konusu üzerinde açılan ilk sana~ sergisidir.-
1902 de Said Paşanın yerine sadırazam oldu 
ve 1908 inkılabından birkaç gün öncesine ka
dar bu mevkide kaldı; doğru ve temiz adam 
olduğu için, meşrutiyetin ilanında ayan aza
lığına tayin ~ildi. Bir ara İzmir Valiliğinde 
bulundu, · dahiliye nazırlığı, bir devre de Ayan 

Avlonyalı Ferid Pata 
(Resim: S. Bozcalı) 
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Meclisi reisliği yapdı; Türkiye henüz Birinci 
Cihan Harbine girmemişdi kı 1914 de tedavi 
için gittiği İtalya'da Sam Remo.'..da vefat etti, 
ecdadının memleketi Avlonya'da defnedildi. 
Fransızca ve Rumca belirdi. 

Bibi.: İ. A. Gövsa, Türk Meşhurları. 

FERİD PAŞA (Damad) - Son Osmanlı 
Padişahı Altıncı Sultan Mehmed Vahidüddine 
beş defa sadırazamlık yapmış ve tarihimize va
tan haini kara damgası ile geçmiş bir vezir 
(B. : Mehmed Vahidüddin VI. Sultan) ; Bahriye 
Nezareti müsteşarlığında bulunmuş İzzet Efen
di adında bir zatin oğludur, 1853 de !stanbul'da 
doğdu, hususi tahsil gördü, Hariciye mesleği
ne girdi; Berlin, Petersburg ve Londra sefaret 
katibliklerinde bulundu; Londra'da iken Bom
'bay başkonsolosluğu tayini üzerine yeni vazife
sini kabul etmeyerek İstanbu'a geldi. 

İstanbul' a döndüğü 1,885 - 1886 arasında 
32 - 33 yaşlarında gaayetle yakışıklı 'bir genç 
adamdı. 

1886 da Sultan Abdülmecidin kızı devrin 
1 

padişahı İkinci Sultan Abdülhamid ile istikba-

Damad Ferid Paşa 
(Resim: S. Bozcalı) 

lin padişahları Beşinci Sultan Mehmed Reşad 
ve Altıncı Sultan Mehmed Vehidüddinin kız 

kardeşleri ve Samipaşazade Necib Paşa'dan dul 
kalmış Mediha Sultanla eviendi; rivayet edilir 
ki bu dul sultan kendisine aşık olmuşdu. · 

Damad oldukdan sonradır ki evvela Şura
yı Devlet (Danıştay) azalığına tayin edildi, iki 
sene sonra da kendisine vezirlik (paşalık) ve
rildi. 

[kinci Sultan Abdülhamid devrinde Mediha 
Sultana tahsis edilmiş Balta Limanındaki muh
teşem sahil sarayda (zamanımızda Kemik 
Hastalıkları Hastahanesi olan bina) bir kibar 
zengin hayatı sürdü, vehdmleri ile tanınmış 

padişahı tahrik etmemek için yirmi yıl gi'bi 
uzun bir zaman siyasetle me~gul olmadı. 

1908 de meşhuriyetin ilanı üzerine Ayan 
Meclisi (Senato) azalığına tayin edildi. Ay-an
da nüfuzlu bir sima olarak İttihad ve Terakki 
Fırkasına karşı muhalefetde bulundu, öylesine 
ki muhalif partilerin en kuvvetlisi olan Hür
riyet ve . İtilaf Fırkası Damad Ferid Paşayı 
liderleriymiş gibi gördü. İşte 'bu muhalefetidir 
ki kendisine kazib bir şöhret kazandırdı. As
lında hiç de zeki olmayan, ciddi bir tahsilden 
mahrum, ·diplomat görgüsünden mahrum, fa
kat uzun 'boyu ile yakışıklı, çok düzgün ko
nuşur ve gaayetle şık giyinir bir damad paşa 
idi. Osmanlı Devleti ve müttefikleri ağır şekil
de yenilince İttihad ve Terakki Fırkası erkanı 
memleketi o felaketli devirde yüz üstü bıra

kıp yurd dışına kaçınca Türkiye'yi gaalib düş
manlar karşısında temsil edebilecek en kuv
vetli bir kişi olarak görüldü. Fakat 1919 ile 
1920 arasında beş kabine kuran Damad Ferid 
Paşa takib ettiği zelil poletika ve Anadolu'da 
başlayan milli mücadeleye karşı hasma.ne · ha
reketi · ile tarihimizde vatan haini olarak anı
lacak kadar kara bir hatıra bırakdı. fora.atım 
şöylece toplayabiliriz: 

1İlk Kabinesi, 4 Mart 1919 - 16 Mayıs 1919, 
2 ay 13 gün sürdü: 30 Ekim 1918 tarihli Mond
ros Mütarekesi ihlal edilerek. İttihadcıların 
yüz üstü bırakdığı Türkiye'de Ahmed İzzet Pa
şa'dan sonra ikinci kabineyi kurmuş olan Tev
fik Paşa zamanında 13 Ekim 1918 de düşman 
filoları İstanbul' a geldi ve yurdumuzun yer 
yer işgaaline böylece başlanmış oldu. 21 
Aralık 1918 de Meclisi Me'b'usan dağıtıldı. 8 
Şubat 1919 da da Balkanlardaki düşman ordu
ları başkumandanı Fransız maraşali . Franchet 
d'Esperey bir operet sahnesinde cihangir tas-
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lağı tantanası ile zafer alayı tertib ettirerek 
İstanbul'a girdi. İttihadcılarla milli duyguları 
coşkun aydınlar ittihadcı damgası vurular-ak 
kaafile kaafile tevkif edildiler. Bu tevkifler Fe
rid Paşa zamanında en geniş ölçüsünü buldu. 
Doğu Anadolu'da türedi bir ermeni devleti kur
ma hayaline kapılmış gaalip itilaf devletlerine 
karşı sempatik görünme ahmaklığı ile Birinci 
Cihan Harbi içinde sözde ermeni kıtaalinin suç
lularından biri olarak Divanı Harbe verdirt
tiği masum ve mazlum Yoz.gad mutasarrıfı Ke
mal Bey Bayazıd Meydanında asılarak idam 
olundu. Böyle bir hükumetin bulunduğu de
virde Kars ermeniler; Ardahan gürcüler An-· 
talya ftalyan'lar ve nihayet 15 Mayısda İzmir 
Yunanlılar tarafından işgal edildi. İzmir'in iş
gali faciası karşısında istifaya mecbur kala
rak ikinci kabinesini kurdu. 

İkinci Kabinesi, Mayıs 1919 - 20 Temmuz 
1919. 2 ay 2 gün 'Sürdü: 

İstanbul hükumeti hiçe sayılarak tevkif 
edilmiş olan ittihadcılarla vatan perver Türk 
aydınları İngilizler tarafından alınıp Malta'y-a 
götürüldü. Osmanlı Devleti Paris'de sulh kon
feransına davet edildi, Parise Tevfik Paşa baş
·kanlığında bir heyet gönderildi, fakat bu asil 
devlet adamı: "Bu sulh . şartları müstakil bir 
devlet anlamı ile bağdaşamaz" diyerek müza
kereye. girişmedi, ltstanbul'a döndü. Bunun 
üzerine sadırazam Ferid .P.aşa sulh murahhas 
heyeti başkanlığına kendisini tayin ettirdi, Pa
rise gitti, budalaca hazırlarunış bir muhtıra 

verdi, adeta uşak azarnamesi gibi bir cevab 
alınca İstanbul'·a döndü ve sadaretten istifa
sını verdi Kabineyi kurma vazifesi tekrar ken
disine verildi. 

Üçüncü Kabinesi, 21 Temmuz 1919-30 
Eylül 1919, 2 ay 11 gün sürdü: 

21 ·Eylül 1919 da Aznavur Ahmed Paşa 

adında bir gayri türkün kumandasında "Ku
vayi İnzibatiye" adı altında derme çatma ça
pulculardan mürekkeb çetelerle Anadolu'daki 
milli ,kuvvetleri dağıtma teşebbüsüne yeltendi. 
!Kabinesinin şeyhülislamı Dürrizade Abdullah 
Efendiden . Mustafa !Kemal !Paşa ile arkadaş
larının idamları fetvasını ,aldı, ve kendi hükfi- -
meti adına da bir vatan ihaneti vesikası olan 
bir beyanname yayınladı; Ve sonra hacil ve 
rezil istifaya mecbur oldu. 

Ferid Paşa'nın yerine sadıraz.am olan Ali 
Riza Paşa zamanında mebus seçimi yapıldı, 

12 Ocak 1920 de İstanbul'da toplanaµ meclis 
Misakı Milliyi kabul ve ilan etti. Galib düş
manların -ağır baskısına dayanamayan Ali 
Riza Paşa istifa etti, Salih Paşa sadırazam 
oldu. 16 Mart 1920 de İstanbul düşman devlet
ler tarafından filen askeri işgal altına kondu. 
Salih Paşa da aynı tazyik karşısınd3: istifa 
edince Ferid Paşa dördüncü defa sadırazani 

oldu. 

Dördüncü ~abinesi, 5 Nisari 1920 - 30 
Temmuz 1920, 3 ay 25 gün sürdü: 

11 Nisan 1920 de Misaki Milliyi kabul et
miş olan son Osmanlı Meclisi Meb'usanını da
ğıttı. Anadolu'.da Yunan işgali genişlemeye 

başladı. Trakya Yunanlılar · tarafından tama
men işgal edildi. Damad Ferid Paşa kabine
sindeki bazı nazırların kendisine muhalif bir 
ce'bhe alması üzerine istifa ederek beşinci ve 
son kabinesini kurdu. 

Beşinci Kabinesi, 31 Temmuz 1920 - 1-7 
Ekim 1920, 2 ay 17 gün sürdü: 

Parise gönderdiği iHadi Paşa başkanlığın
daki murahhaslar heyeti 10 Ağustos'da meş' -
um Sulh Muahedesini imzaladı. 

Ankarada'ki 'J;ürkiye ,Büyük Millet Meclisi 
Hükumetinin meşruiyetini kabul etme duru
munda kalmış olan itilaf devletleri Ferid Pa
şanın İstanbul Hükumeti başından çekilmesini 
bir zaruret olarak gördüler ve Dam.ad Ferid 
Paşa istifa etti, istifa ile de kalmayarak Tür
kiye' den ayrılıp Almanya'da Karlisbad'a gitti. 
Büyük zaferden sonra habersizce.tstanbul'a dön
dü, ailesini de alarak tekrar yurd dışına, Fran
sa'ya gitti, 6 Ekim 1923 de Nis yakınlarında 
bir villada öldü. 

FERİDUN (Acem) - "Hünsa: Kendisin
de hem erkeklik hem de dişilik. alameti mev
cud kimse" (lugat); zamanımızda bu alamet
lerden biri büluğ çağında üstün gelişme gös
terince ameliyat ile -asıl cinsiyetini bulabilmek- .. 
te, kız biline gelirken oğlan, oğlan zan edilir
ken kız olabilmektedir. lstanbul'da bu yolda 
ilk ameliyat 1945 yılında 16 yaşında Feride 
adında İranlı bir kıza yapılmış ve :ameliyat so
nucu erkek olan bu kıza Feridun adı verilmiş
dir. Hal tercemesi tesbit edilemedi. 

Burhaneddin OLKER 
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Acem F eridiın 

(Fotoğrafından S. Bozcalı eli ile) 

FERİDUN (Feshaneli) - Geçen asır son
larında Defterdarda Feshane Fabriıkasında 

gaayet yakışıklı bir delikanlı idi! Üsküdar'lı ve 
Üsküdar mescidlerinden birinin imamının oğ
luydu; zan ederim ki fabrikadaki işi boyacılık 

idi; bir medrese kapusundan adım atmadığı 

halde babasının ısrarı ile sok,akda 'Softa kılığın
da dolaşırdı; 1909 da otuz yaşlarında idi · ki 
Otuz bir Mart Vak' asından sonra ihtilalci as
keri yakalandıran yobazlardan biri şübhesi ile 
tevkif edilmiş, Divanı Harbde fabrikadaki us
talarının şefkaati ile yakasını güçlükle kurtar
mışdı 

Aşıkaane yazılmış manzumelerde her mıs
ram baş harfleri manzumenin matufunun ismi
ni veren ve Fransız'ların "Akrostij" dedikleri, 
edebiyatımıza da onlardan taklid ile geçmiş ol
duğunu s~ndığım o tarzda ilk manzume Üskü
darlı kalender halk şiiri Aşık Razi tarafından 
bu Feshaneli Feridun şanında yazılmışdır; üç 
·beyitlik manzume şudur: 

"Fe" 
i•Rı" 

"Ye" 
"Dal" 

"Vav" 
"Nı:ın" 

Feshaneli Üsküdarın bir şuhi şehlevendi. 
Rumuz ile naktolundu anın namı bülendi 

Yeri İşte her satırın baş tacıdır o dilber 
Dalfesli ol ıehbazımın yok-dur misli menendi 

Vallah billah bıçkınların serverisin efendim 
Ne hO§ geçdi boynuma bak kara zülfün 

kemendi. 

Akrostiş Feridun isminin arab asıllı türk 
harfleri ile yazılışına göredir. Fakat Aşık Ra
zi'nin tasviri hakikatden uzakcadır, Feridun 
dalfesli değil, fesine softa tarzı dülbend sa:. 
rardı, sonra gencin bıçkınlığı da yokdu, pek 

uslu edebliydi. Vaııf HiÇ 

FERİDUN (Hamurkar) - Geçen asır 
sonlarında yaşamış bir fırın uşağı ve Aksaray' -
da "Oğlanşeyh Tekkesi" diye meşhur Kaadiri 
Tekkesinin dıervi!ilerinden; 1885 ile 1890 arasın
da 20- 25 yaşlarında erkek güzeli zeberdest bir 
delikanlıy;dı; esmer çehresine başkaca halavet 
vermiş zülüf gibi bir sakal, uzun saçları, ve in-

. ce uzun boyu ile zikir halkasındaki kendine has 
edası, tavrı, cezbesi, tekkelerde ayin seyrine 
meraklı ;lstanbul halkı arasında Hamurkar Fe
ridunu bir şöhret yapmışdı; fırından ayağını 

çekmiş, tekkede yerleşmiş, o tarihlerde şeyh 
olan Hüsnü Efen dinin gaayetle makbul uşağı 
olmuşdu; efendinin çubukdarı, kahvecisi, fe
ner çekeni ,dellaki, müsahibi hep o Hamurk
kar Feridun idi. Devrin ·büyük kalender şairi 

Üsküdar'lı Aşık Razi tarafından şu kıt'alarla 
övülmüşdür: 

Hamurkar Feridun .fetayi ferid 
İsmail Mi§uki rahinde berid 
Cezbei aıkını vermiı o ıaha 

Serveri huban o sultanı ıehic:l 
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Bakın Hamurkarın açık bahtına 

Otırrmut Hüsni'nin gönül tahhna 
Don paça nim uryan mühmel dilberin 
Alkış tuttu canlar saltanatına 

El ayak kınalı teyh köçeği şah 

Şahın ayaklan şeyhe bu.segah 
Aferinler o postnişin sultana 
Sırn aşkdan şahı eylemit agah 

Nasıl benzetmeyem koçan sünbüle 
Ey Razi ey aıık düfün bir hele 
Yoğurur eıbebim nani azizi 
O dilber mütekkel ayaklar ile 

Şii.lesi eylemi, dergahı lebı-iz 

Maıuki Şehiclle doğmuıdur ikiz 
Cezbeli pelenkdir zikre girdikde 

· Meydanı muhebbet cenginde perviz 

Hayatı hakkında başka bilgi edinilemecli 
(B. : Oğlanşeyh Tekkesi; İsınail Maşfıki, Şeyh). 

Bibi. : Vasıf hiç, not.i Razi el'rakı metrukesinde 
defter. 

FERİDUN (Yangıncı) - Kabir taşı kita
besinden anlaşıldığına -göre yirmibeş yaşında, 

herhalde bir cinayetle suçlanarak idam edilmiş 
bir tulumbacı. Yakışıklı da olduğu kaydedilen 
delikanlının iftiraya kurban . olduğu yazılıdır. 
Taş, genç ve güzel tulumbacının ölümünden 
yirmi sene sonra konmuşdur ki kendisini unut
mayan sadık dostlarının da 'bulunduğunu gös
terir. Kabir Karacaahmedde Saraçlar Çeşmesi 
civa~ndadır. Ağabani sarılmış hamidiyekalıp 
fesli olup kitabenin üst tarafında da bir yangın 
tulumbası resmedilmişdir. 

Yancıncı Feridun'un kabir lafı 
(Resim: Ömel Tel) 

Taraveti şebab tahtının tabı 

Fermanı kazadır . yokdu gÜnahı 

Eşirri eri.zil kuru bühtinı 
Y akdılar ol garib şahi bütanı 

Gerçi bışkın meıreb hem serkeş idi 
Toylukdur ki yaşı yinnibeş idi 

Semender misali bi perva bi bak 
Hem si.bibi iffet gaayet ile pak 

İzzet ağa nam ol Hatemi unvan 
Hare etti kabrine mali firavan 

Olsun makaam ona arsai labüt 
"Yanıuncu Feridun" tarihi menkuut 

1263 (M. 1847) 
Tarihi vaz'ı sene 1283 (M. 1866 - 1867) 

Vasıf HiÇ 

FERİDUN BAGÇESİ - Bebek'de Nişan
cı Feridun Beyin (Paşanın) meşhur bağçesi, 

XVI. Yüzyılda Boğaziçi'nin en mamur yerlerin
den • biriydi; burada bir de küçük kasır vardı. 
Feridun Paşanın ölümünden sonra devlete in
tikal etti ve padişahlara mahsus 'bağçelerden 
biri oldu. Üçüncü Mehnıed'in anası Saıfiye Sul
tanın, çok sevdiği yerlerden biriydi; sadırazam 
Damad Boşnak İbrahim Paşa, ki devrinin · en 
zengin vezirlerindendi, burada Valide Sultana 
sık sık mükellef ziyafetler verirdi, Safiye Sul
tana verilen bu ziyafetlerden yalnız birinin 
50.000 altına mal olduğu söylenir. (R : İ'brahim 
Paşa, Damad Boşnak; 1Safiye Sultan). Feridun 
Bağçesi yanındaki Bebek Has bağçesine katıl
mış ve XVIII. yüzyılda da buna Bebek Sahilsa
rayı (Hümayun abad) yazılmışdır (B. : Bebek, 
Hümayunmabad Kasrı, cild 5, sayfa 2337). 

FERİDUN PAŞA (Nişancı Ahmed) -
Onaltıncı Yüzyılın ikinci yansında "Münşeat'
üs Selatin" isimli ·eseri ile tanınmış kalem sa
hibi bir vezir. Paşalığı hayatının son. yıllarında 
oldıuğu için kendisi "Nişancı · Feridwı Bey", 
meşhur eseri de "Feridun Bey Münşeatı" diye 
anıla gelir. 

Aslının nereli olduğu bilinmiyor, Bosnalı 
olması muhtemeldir; gençliğinde aşırı güzelliği 
ve yakışıklığı ile tanınmışdı; Çivimde Abdullah 
Çelebinin kapusundan . yetişmiş, 1553 de Sok:ul
lıi Mehmed Paşanın hususi katfui oldu; 1565 
de Mehnıed Paşa Sadırazam. olu1ca, hem liya-
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kati ve hem de paşasının himayesi ile Divanı 
Hümayun başkatibi, 1573 de de Nişancı oldu 
(B. : Nişancı); - nişancılığı zamanındadır yıl
lardan beri hazırladığı "Münşeat-üs Selatin" i 
kitab haline koyarak 1575 de ,Sadırazam So
kollu Mehmed Paşanın delaleti ile devrin padi
şahı Üçüncü Sultan Murada takdim etti; So
kollu'ya karşı bir küçüklük duygusu ile -sinsi 
bir kin 'besleyen· Sultan Murad, paşanın •adamı 
olan Feridun Beyin eserine layık olduğu ala
kayı göstermedi; o devrin ünlü müverrihi Se
lanikli Mustafa Efendi bu istiskal için: " ... uka
layi devrin hayretde kalınışdır'' diyor. .Sokol
lu'ya karşı garib bir de aciz duyan padişah 

onun yakıınlarını hırpalamakla, bilvasııta dar
beler . vurmaya çalışdı, bu arada 1576 da Ni
şancı Feridun Beyi azlederek Semendire san
cak beyliği ile İstanbul'dan uzaklaştırdı; ora
dan da Köstendil sancak beyliğine nakledildi. 
İstanbul'a ancak beş sene sonra dönebildi, 1'579 
da Sokollu Mehmed Paşa esrarengiz bir siyasi 
cinayetin kurbanı olarak i;>lmüşdü. ('B. : Meh
med Paşa, Sokollu), 1581 de Feridun Bey İs
tanbul'a çağırılarak ikinci defa nişancı oldu; 
Mihrimah !Sultan ile Rüstem Paşanın kızı ve 
Kaanuni Sultan ıSüleymanın torunu, sadırazam 
Kara Ahmed Paşadan· dul kalmış Ayşe Hanım 
sultanla evlendirildi ve kendisine vezirlik un
vanı verildi; Sultan Murad eserine gösterdiği 
istiskaali pu suretle geri almış oluyordu. Feri
dun Paşa, nişancılık mevkiinde bu1unur iken 
16 Mart 1583 de zevcesinin sarayında ağzından 
bir kan boşanması ile öldü; Eyyubsultanda 
yapdırdığı türbesine defnedildi. 

Yıllarca bakımsız kalmış olan türbe 1943 
de son derecede perişan idi; gaayetle nefis ka
bartma çiçek motifleri ile tezyin edilmiş mer
mer sandıı:kada kavuğu burma sarıklı baş taşı 
kırılmış, kırık kavuk sanduka üzerinde duru
yordu; türbe 1945 de temizlendi ve tamir gör
dü ve kavuk yerine kondu. 

Boğaziçinde Bebekde güzel bir bağçesi ve 
yazlık kasn vardı ki "Feridun Bağçesi" diye 
meşhurdu lB.: Feridun Bağçesi). 

Nişancı Feridun Bey (Paşa) zamanında 

fukara koruyucusu olarak tanınmışdı, sıkıntı

da olanlara "Hızır gibi yetişir .. " denilirdi; bu 
hatırası asırla,r boyunca yaşamış, kendi adı 

unutularak Eyyubsultandaki türbesi halk ara
sında "Hızır Baba"· türbesi adını almışdı; ba
kımsız olduğu zamanlar kapusu da daima açık 
olduğundan, 1:ilrbenin dış ve iç duvarları, san-

dukanın sathı, baş ve ayak taşları yüzlerce di
lek ve adak yazısı ile dolu idi; kaydettiğimiz 

bazı örnekler: 
"Sevgili Hızır Babacığım, ablama tez· gün

de hayırlı kısmet ver", "Hızır Baba, imtihanda 
benim yüzümü kara çıkartma", "Hızır Baba
cığım, çocuklarıma koca bana uzun ömür, ha
yırlı kısmet ver", "Hızır Babacığım, bir erkek 
evladım olursa burada üç mum yakayım", "Ka
çan evladım Hasanımı bana geri gönder ona 
kavuştur", "Beni bu aşk belasından kurtar, onu 
görsem deli oluyorum, görmesem deli oluyo
rum, sonu uçurum bir yoldayım H~r Babacı
ğım", "Hızır Babacığım, yoksullukdan kurtar 
beni.." 

'Eserleri: "Münşeatüs ,Selatin", Osman Ga
ziden zamanına kadar siyasi, idari ve askeri 
fermanlar, emirnameler, muha'berat, menzilna
me suretlerinden mürekkeb büyük bir eser. 
Çok ve ağır tenkid edilmişdir. Hakiki vesikalar 
-olmadığı söylenmişdir. Bilhassa Osman ve Or
han Gazilere atfedilen yazıların Feridun Bey 
tarafından yazılıp yakışdırıldığı söylenmişdir. 

Profesör Mükrimin Halil Tarihi Osmani Encü
meni Mecmuasında yayınladığı "Feridun Bey 
Münşeat" isimli uzun makaalerinde: "Osmanlı 
Tarihinin başlangıcı için yegane kaynak bili
nen bu eseri tedkik ve tenkid ederek sahteliği
ni isbata çalışacağız" diyor. İlk devirler için bu 
iddia doğru da olsa XV. ve XVI. asırlar için 
toplanmış yazılar 'Feridun Bey için övününe
lecek büyük himmet eseridir; Münşeatüs Sela
tin 1857 -18-58 de büyük kıt'ada eki cild halin
de basıl:m.ışdır. "Miftahi Cennet", ahliki •bir ri
sa. "Nüzetül Ah bar", Sokollu Mehmed Paşanın 
katibi olarak katıldığı Zigetvar Seferi üzerine 
iki yıllık _bir · vekaayiname. 

Nişancı Feridun Beyin Düğünü - Feridun 
Beyin Ayşe .Sultan ile olan düğünü üzerine 
devrin müverrihlerinden Selanikli !Mustafa 
Efendi şunları yazıyor: 

"Kızlar .ağası Mehmed Ağa Rüstem Paşa 
kızı Ayşe Hanım sultanın, miridem Mahmud 
Ağa da Feridun Beyin vekili oldular, nikahı 

şeyhülislam · Çivizade Efendi 35,000 altın üzeri
ne kıydı; ben de meclisde şahid idim. Düğün
de bulunanlara pek çok çeşidli kumaşlar, hi
lati fahireler dağıtıldı, defterle kaydettim; iki 
hil'ati fahire de bana verildi. Devlet erkanına 
da o gün büyük bir ziyafet verildi. Feridun 
Bey cömerd adamdı, bu düğünde hesabsız pa
ra harcadı, mal dağıttı .. ". 
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İbrahim Ala.edelin Gövsa, "Türk Meşhur
ları" isimli eserinde Feridun Beyin velinimeti 
Sokollu Mehmed Paşanın dul zevcesi IEsmahan 
Sultan ile evlendiğini kaydediyor ki fahiş ha
tadır. 

FERİHA TEVFİK DAĞ - Çağdaş türk 
kadınlığının medarı iftiharı simalardan; Tür
kiye'nin ilk güzellik kraliçesi; 1917 de Üskü
dar'da doğdu, ticaret ile iştigal etmiş olan ba
bası Ali Bey, ağır ceza mahkemesi reislerin
den ve Küçükçelebizadelerden hakim Ziya Be
yin oğludur; annesi Nebahet Hanım da Germi
yanoğullarından Mazhar Paşanın t_orunu Dü
yunu Umumiye nazırlığında bulunmuş Tevfik 
Beyin kızdır. Bütün çocukluğu ve gençliği he
nüz üç aylık iken yerleşdikleri iModa ile Eren
köyün'de geçdi; moda Fransız ilk okulu ile 
Erenköy Kız Lisesinin orta kısmında okudu. 
1929 da henüz 13 yaşında iken, Türkiye'de ilk ,,,: 
defa olarak Cumhuriyet Gazetesi tarafından ,.• 
tertip edilen Güzellik Kraliçeliği müsabakasına ~ 

katıldı ve kraliçe seçildi. Gelişmiş bir vücud ya
pısına sahibdi, o çocuk yaşında boyu 165 in üs
tünde idi, hakiki yaşı jüriden gizlenmişdi, ba
kışları ve hali tavrı çocuksu 17 yaşlarında bir 
genç kız gibiydi. iKendisi şöylece anlatıyor: 

'' .. müsabakaya aile dostlarının teşvikiyle katıl
dım; o devirde bir güzellik_ müsabakası büyük 
hadisedir, cesaretimi çok sonra anladım; hatta 
güzel olduğumu bile etrafı ile idrak edecek yaş-

FERblA TEVFİK DAG 

Feriha Tevfik Dağ 
(Resim: S. Bozcalı) 

da değildim; öyle hatırlıyorum ki kraliçe seçil
dikdei:ı sonra aynaya sık sık bakmış, benim 
neremi beğendiler diye bir şeyler ararnışdım 
kendimde; ama, sevindim herhalde. Paris,'de 
yapılan Avrupa Güzellik Kraliçeliği müsaba

kasına yetişemedim; akrabamızdan hariciyeci 
-İbrahim ·Ziya Beyin (Waşington sefiri şair 

Ziya Paşanın oğlu) ve teyzem Leman Hanımın 
(Yusuf 1Subhi Beyin zevcesi, Subhi Paşanın ge
lini) yanında ve himayelerinde Amerika'ya 
gittim, orada Galweston şehrinde çoğunu !Ame
rika'lıların teşkil ettiği jüri ibir Amerikan gü
zelini dünya güzeli seçdi; bir acaib iş ki, ava.
mi tabiriyle al külah ver külah bütün çekişme 
Amerika'lı kızlar arasında oldu, biz Avrupa 
Güzelleri müsa:bakanın bir süsü, figüranı ola
rak kaldık. IHiç tereddüdsüz ekliyebilirim ki 
hani Dünya Güzelliğinde ~özüm de yokdu, bü
tün akran ve emsalim gibi tek büyük isteğim 
sinema artisti olmak idi...". 

Memleketine döndüğünün tezine klasik tah
silini Erenköy Kız Lisesinin orta kısmından 
terk etti, fakat hususi taJ::ısiline çok dikkat 
edildi, ve kendisinin aşırı isteği ile İstanbul 
Belediyesi Konservatuvarının Tiyatro bölümü
ne girdi, baş,arılı talebe oldu ve Şehir Tiyatro
sunda sahneye çıkdı. Film çevirme tekliflerini 
de kabul etti, baş kadın rollerini aldığı dört 
filmi hatırlıyor: Ferdi Tayfur ile '(Kaçakcılar" 
da, yine Ferdi Tayfur ile "Leblebici Horhor" 
da, Münir Nureddin ile "Allahın Cenneti" nde, 
ve IErcümend Behzad ile "Karım Beni Aldatır-
sa" da oynadı. Film artistliği de ancak ,beş al
tı sene 1931 - 1936 devam etti, muhitden ürkdü 
ve çekildi. 

Bu yıllar arasındadır ki iki defa evlendi. 
İlk zevci Şirketi Hayriye müdürlerinden Hü
seyin Haki Efendi zade Ali Beyin oğlu Rahmi 
'beydir, ruhen anlaşamadığı bu zat ile evlilik 
hayatı ancak iki sene (1932 - 1934) sürdü. İkin-
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ci defa Profesör Ali Kemal Beyin oğlu avu
kat İsmail Kemal Elbir ile evlendi (B. : Elbir, 
Halid Kemal ve Elbir, İsmail Kemal, cild 9, 
sayfa 4993 ve 4994), ilk zevcinin hemen bir 
başka örneği olan bu zat ile de yaşayamadı 
ve ızdırabının en yakın şahidi kayın pederinin 
tasvibi ile ayrıldı. 1941 üçüncü defa Avukat 
Sadi Riza Dağ ile evlendi ve onunla ondört 
yıl huzur içinde yaşadı ve sevgiyle, hürmetle 
bağlandığı bu zevcini 1955 de kaybetti; ondan 
1946 doğumlu Attila adında bir oğlu vardır. 

Yazın Büyükada'da, kışın Beyoğlıun'da otu
rur, oğlunun tahsili ile meşgul bir ev hanımıdır. 
Sohbeti tatlı, güler yüzlü, Türkiye'nin ilk gü
zellik kraliçesinin nakışları taravetiyle durmak
tadır. 

FERİ.KÖY - Beyoğlu gerilerinde bir semt 
adı; yakın geçmişe kadar oba çingeneleri ,bıi 
semtin kırlığında · çadır kurarlardı; Beyoğlu 

kazasının Şişli Nahiyesinde şu adı taşıyan bir 
mahalle vardır; semt olaralI Feriköy, o mahal
le ile yine aynı nahiyenin Paşa ve Cumhuriyet 
mahallelerinini ihtiva eder 

FERİKÖY BİRAHANESİ SOYGUNU 
-VAK' ASI - Geçen asır sonlarında Feriköyün
de Eskikarakol sokağında meşhur bir biraha
ne ·idi; 22 şubat 1900 de gece hırsızlar girmiş, 
çekmeleyi -kırarak . 30 osmanlı · altını, 8 Fran
sız altım, 30 mecidiye, gümüş yemek takımı ve 
bir torba dolusu antika eski paralar çalmış
lardı. Şübheler birahanenin hizmetcisi Roza 
adında bir yahudi kızı ile birahane sahibinin 
Rumeli muhacirlerinden gaayetle güzel bir genç 
olan arabacı Hasan üzerinde toplandı; kara
kol dayağına dayanamayan arabacı oğlan sııı

çunu itiraf etti, kendisine aşık olan Rozapın 
teşviki ile hırsız olduğunu söyledi; Roza ise 
Hasanın suçu dayak ile üzerine aldığını, hırsı
zın kendisi olduğunu,· hatta. çalınan paralarla 
gümüş takımının kendi evinde buluiıduğunu 
söyledi; ayrıca Hasana olan aşkını da anlattı; 
Hasan 19, Roza 22 yaşında idi. Vak'anın adli 
safhası tesbit edilemedi. 

Bibi.: Fransızca Servet Gazetesi. 

FERİKÖY BARUTHANE CADDESİ -
Şişlinin Dua.tepe Mahallesi ile Feriköy Mahal
lesi arasında sınır yoldur; . Dua.tepe Mahallesi 
içinde Evranoszade Sokağı ile Dolapdere Cad-

desi arasında uzanır, Şişli'nin Bozkurt Mahalle
si ile Pangaltı Mahallesi arasında sınır yol olan 
Dolapdere Caddesine merdivenli bir yolcukla 
inerek kavuşur; bir kısmı da Pangaltı Mahalle
sinin ,içinden geçer Lala şahin, Çobanoğlu, Kuyu
lubağ, Savaş sokakları ve Bozkurt Caddesi ile 
dörtyol ağızları yaparak kesişir, Dua.tepe Ma
hallesinin Şahadet sokakğı ile kavşağı vardır. 
Pangaltı Mahallesi içindeki kısım da Türk beyi, 
Baysungur, Bilezikci ve Eşref efendi sokakları 

· ile dört yol ağızları yaparak kesişir (1934 Be
lediye Ş. Rehberi, pafta 18/152, 154 ve 156). 

Evranoszade sokağı tarafından gelindiği

ne göre iki araba geçecek genişlikde, paket ta
şı döşeli, iki kenarında dar yaya kaldırımı bu
lunan bir. yoldur; 

Büyüklü küçüklü evler, apartımanlar ve 
dükkanlar arasından geçen işlek bir çarşı bo
yudur. 10 kapalı dükkan, 5 kuru sistem esvab 
temizyi, 5 bakkal, 7 berber, 4 kahvehane, 4 ka
sab, 4 manav, 3 kundura tamircisi, 2 elektrikci, 
2 muslukcu, 2 nalbur, 1 kuru kahveci, 1 triko
taj mağazası, 1 mobilya marangozhanesi, 1 pas
tahane, 1 attar, 1 tatlıcı, 1 yorgancı, 1 tuhafi
yeci, 1 kuruyemişci, 1 çocuk konfeksiyoncusu,-
1 mezeci, 1 ayakkabı boyacısı salonu, 1 kırtasi
yeci, 1 Tekel bayii, 1 camcı, 1 gazocağı tamirci
si, 1 lokanta, l çerçiveci, 1 garaj, 1 köfteci, 1 
perçinci, 1 tavukcu, 1 doğramacı, 1 cilacı, 1 ka
laycı, l ekmekci, 1 ıtrıyatcı, 1 perdeci, Çin Çin 
Çiftliği satış yeri, 1 kavun karpuz sergisi, Tür;. 
kiye Baraj, Enerji, Su ve Sulama İşleri Sen
dikası, 1 diş hekimi ve 1 iç hastalıkları hekimi 
muayenehanesi vardır (Temmuz 1968). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FERİKÖY CAMll ARALICil - Şişlinin 
Paşa Mahallesinde, Atalık Sokağı ile Behram 
çavuş Camü Sokağı arasındadır. (1934 Beledi
ye Ş. R. Pafta 18/155). Yerinde dar ve toprak 
bir çıkmaz sokakdır, üzerinde biri ahşab bir 
kagir ve her ikisi de bağçeli tki ev vardır, ve· 
çıkmaza Behramçavuş Cemii Sokağından giri
lir (temmuz 1968). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FERİKÖY CİNAYETİ - Benzeri görül
memiş bir vak'adır; Feriköy'de Yayla Meyda
nına Fabrikaaltı Sokağında bir gecekondu da 
oturan Fatma Çakmak adında bir kadın 1954 
de amele - işci olan kocasırun ölümü üzerine 9 
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ve 2 yaşında iki oğlu ile dul 
kalmışdır, 24 yaşındadır ve o 
günlerde: "Üzülme, arkanda 
ben varım, karımı boşayıp se
ninle evleneceğim" diyen Dur
sun Aktürk adındaki köylüsünü 
evine almışdır; fakat kendi ka
rısını köyüne gönderen Dursun 
Fatına ile evlenmımıiş, ve Fat
ma ondört. sene evine gelip gi
den bu adama metreslik yap
mışdır. Oğlanlar büyümüş, bir _ '
iplik fabrikasında çalışan ana- ~ -·~,3,:cl"1ı!flll 

!arının bu münasebetine taham- ~~ 
mül edemeyecek idrake sahib (~ -~ 
olmuşlar (23 ve 16 yaşında), ~ ~ 
bir gün Fatmaya: "Namussuz- ~' 
sun, fakat anamızsın, seni öl-
düreceğimize biz bu evi terke-
delim, gözümüz seni görmesin" 
diyerek evden ayrılmışlardır. 

Fatma da: "Beni çocuklarım-

dan ettin" diyerek Dursunu eviıne almaz olmuş-
dur. · 

1968 yılında temmuz gecesi Dursun gelmiş, 
ve kapusunu omuzlayıp açdığı eve zorla girmiş
dir; 40 yaşındaki metresi zor karşısında güler 
yüz göstermiş, ve yatmadan önce erkeğini yı
kamak üzere çırıl çıplak soymuş, bir leğene 
oturtup başını, yüzünü gözünü sa:buruamış, 

sonra da koynunda sakladığı ekmek buçağını 
kalbine saplayarak Dursunu öldürmüşdür. Vak' -
anın adli safhası tesbit edilemedi. 

Bürhaneddin OLKER 

FERİKÖY CİNAYETİ -· Benzeri görül
memiş korkunc bir cinayettir; 52 yaşında Ali 
Rıza adında aldatılmış bir koca, yirmi yıllık 

zevcesi 35 yaşındaki Şermini cinsiyet uzvuına 
bir kazık çakınaık suretiyle feci bir şekilde öl
dürmüşdür;· 32 yaşında iken 15 yaşındaki bir 
kız f!,lmış olan Ali Riza, yaşlar ilerledikce ara
daki 17 yıllık yaş farkının ne kadar vahim do
ğuracağını düşünınemişdir; Şermin 1968 yılın
da çalışmak için işci olarak Alma.nya'ya gitmiş 
ve orada yine türk işcilerden Hasan adıında bir 
genci dost tutmuş, bu ihaneti de yine türk iş
ellerden birkaç kişi tarafından kocasına mek
tubla ihbar edilmişdir. 1970 martında İstanbula 
dönen Şermin ihbarın bir iftira oldugunu söy
lemiş ise de Ali Riza onun Hasaına yazdığı bir 
mektubu çantasında yakalamış, ve bu hadise 

· Fatma ve D,urıun 

(Resim: S. Bozcalı) 

müdhiş cinayete bağlanmışdır. Kaatil cinayeti
ni şöyle itiraf etmişdir: " ... (Şermin mart ba
şında İstanbul'a döndü) ; Beni aldattığına dair · 
bir emare yoktu. Fakat içim rahat etmiyor, de
vamlı takip ediyordum. Nihayet dün işe gidi
yormuş gibi yaptım ve belli etmeden takibe baş
ladım. Evden çıktı. Pastahaneye doğru gidiyor
du. Hemen yoluınu kestim ve çantasını aradım. 
Hasan'ın mektubu elime geçti: --- Yürü eve 
gidelim, bu işi baştan konuşalım.. dedim. Ka
bul etti. Eve girerken birkaç şişe de şarap al
mıştık. Bana ayrılmak istediğini ancak ayrılır
ken kızımızı da almak istediğini söyledi; Alınan
ya'da Hasan. ile birlikte yaşadığını da itiraf 
etti. Beynim atmıştı. Ellerini gravatla bağla
dım. Başını da ayaklarına iple bağladım. Sonra 
da kazığı aldım ve: --- "Bu bütün kadınlara ib
ret olsun!.. diyerek balta ile kazığı vücuduna 
çaktım." 

Vak'aya el koyan savcı Feridun Erman 
gazetecilere: "Yirmi iki yıllık meslek hayatım
da bu şekilde bir cinayete şahit olmadım. Ka
atil idam talebi ile yargılanacak" demişdir, 

Feriköyde Poyraz Sokağında işlenen bu 
cinayetin davası tek oturumda karara bağl~a
rak kaatil idama mahkum olmuş, fakat kadının 
ihaneti hafifletişi sebeb görülerek idam cezası 
müebbet hapse çevrilmişdir. 

Bibi.: Tercüman Gazetesi, Murad Çulcu, 24 mart 1970. 
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FERİKÖY ERMENİ ORTA OKULU -
Feriköyde Çobanoğlu Sokağındadır, dört katlı 
kagir bir binadır; ana ve ilk kısmı 1912 de, or
ta kısmı 1952 de açılınışdır. Fen dersleri er
menice, kültür dersleri türkce okutulur; yaban
cı dil olarak da fransızca ve ingilizce öğretilir. 
1966 -1967 yılında binin üstünde öğrencisi 

vardı. 

Bibi.: H. Göktürk, Not. 

FERİKÖY FES F'.ABRİKASI - Feshane
nin yaptığı fesler ordunun, ve yatılı parasız dev
let okullarının fes ihtiyacını karşılayarak Tür
kiye'de halkın giydiği fesler çoğunlukla Avus
turya'dan ve pek a,z olara:kda Fas'dan gelir ve 
İstanbuldaki fes tüccarları eli ile geçen asır 
sonları ile asrımız başının büyük Türkiyesine 
dağılırdı. Feshane fesleride yalnız İstanbul'da 
ancak birkaç dükkanda_ satılarak halk ihtiya
cının mahdud bu kısmını karşılayabilirdi. 1318 
(1900 - 1901) de Feriköyde hususi teşebbüsle 
ikinci bir fes fabrikası açılarak yerli fes ima
line başlandı. Bu fabrikanın ne kadar devam 
ettiği ve kimler tarafından kurulduğu_ tespit 
edilemedi. Ömrünün pek uzun olmadığı, kapitü- · 
lasyonlardan faydalanan Avusturya fesleri ile 
rekabete dayanamadığı kanaatindeyim. 

Hüsnü KINA YLI 

FERİKÖY FIRINI SOKAĞI - 1934 Be
lediye Şehir Rehberine göre Beyoğlu Kazasının 
Şişli Nahiyesinin Cumhuriyet ve Meşrutiyet ma
hallerinin müşterek yollarından; Şişli Deresi 
Sokağı ile Harzemşah sokağı arasında uzanır; 
Arpasuyu Sokağı ile kavuşağı vardır, Silahşor 
Caddesi ile dört yol ağzı yaparak kesişir ( 1934 
B.Ş.R. Pafta 18/157 ve 159). Uzuın bir sokak
dır; Harzemşah Sokağı ile olan kavuşıiğından 
öteye de HüITiyeti Ebediye Tepesi etekleri kır~ 
lığına doğru uzanır. 

. Şişli Deresi Sokağı tarafından gelindiğine 
göre iki araba g-eçecek genişlikde ve paket taşı 
döşeli olarak başlar, üçer dörder katlı beton 
evler ve apartıınanlar arasından geçer. Silah
şor Caddesi ile dört ağzı yaparak kesişdikden 
sonra bozuk bir toprak yol olur, 1968 temmu
zunda yer yer mıcır taşlar yığılmış, asfalt dö
şenme hazırlığı yapılmış bulunuyordu; sokağm 
iki yanında da o kavuşakdan öte imalathane
ler ve fabrikalar sıralanmış bulunuyordu. Bazı 
isimler şunlardır: Şark Yağ ve Boya Fabrikası, 

Lion-Melba. Çikolata Fabrikası, Sedef Triko 
Fabrikası, Kondor Radyoları Fabrikası, Bilim 
Tıbbi Müstahzerat Laboratuvarı, Abbot Labo
ratuvarı, Kent Bisküi ve Şekerleme Fabrikası, 
Emperial Çikolata ve Şekerleme Fabrikası, Se
def Düğme Fabrikası. 

Hakkı GÖKTÜRK 

FERİKÖY GENÇLİK KULtİBÜ - Bu sa
tırların yazıldığı sırada ellinci yılını idrak et
miş bir spor kulübüdür; tarihçest dört devre 
arz eder. 

1. Feriköy - İclaliye Kulübü. 

Semt gençleri tarafından 1919 da bay
ram yerinde bir kahvehanede kuruldu; futbol 
takımının forma renkleri kırmızı - yeşil idi; İs~
tanbulun düşman askeri kuvvetleri tarafından 
işgali üzerine faaliyet imkanı kalmayarak ka
pandı. 

2. Feriköy İdman Yurdu. 

1923 de Cumhuriyetin ilanı üzerine ma
halle ihtiyarlar heyetinin karar ve teşebbüsü 
ile kuruldu; futbol takımının forma renkleri 
kırmızı - beyaz idi. Semt gençleri futbolun ya
nında atletizm ve boks ile de meşgul oldular. 
Bu kulüb de mali sıkıntılar yüzünden dağıldı 
v-e kapandı. 

3. Feriköy- Şişli İdman Yurdu. 

1927 de semt gençlerinin teşebbüsü ile o za
manlar semtin meşhur bir yeri olan Ali Ağa
nın Kahvehanesinde kuruldu; o semt de oturan 
maruf bazı kimselerden yardım gördü. Futbol 
takımı kırmızı - beyaz rengi muhafaza etti ve 
on yıl, faaliyeti ve başarısı dikkati çeken bir 
ı:Jpor gaalip gelerek iki kupa kazandı. Fakat 
futbol federasyonuna girmek için yapılan teşeb
büslere engeller çıkarıldı · ve 1937 de Kurtuluş 
Kulübü ile birleştirildi. Maçlarda kazandığı ku.: 
palar, flamalar ve bütün resmi evrak Kurtuluş 
Kulübüne devredildi. 

4. Feriköy Gençlik Kulübü. 

Kurtuluş Kulübünde Feriköy ve_ Şişli 

gençleri ihmal edilir. On yıl gibi uzunca bir 
zaman sonra Feriköy gençliği kendi spor kulü
büne tekrar kavuşdu ve 1947 de Feriköy Genç
lik Kulübü kuruldu; kulübün son kurucuları 

Seyfi Kalenderoğlu, Kadir Alkay, Avni Sert-
. bulut, Fethi Gülderen, Salim Çağlar, Ragıb 
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Yentur, Salahaddin Karayavuzdur. Kırmızı - be
yaz renklerle tekrar faaliyete geçildi, ve faali
yeti de futbol üzerin de teksif edildi. 1954 - 1955 
İstanbul Amatör Ki.j.me şampiyonu, 1955 - 1956 
İstanbul Amatör 2. Kiline şampiyonu, 1958 -
1959 İstanbul Profesyonel 2. Küme şampiyonu 
oldu. 

Halen 1500 üyesi, bir futbol sahası, bir si
neması ve bir garajı vardır. 1968 yılında büd
cesi 1 milyon 950 bin _lira idi. 

Hakkı· GÖKTÜRK 

FERİKÖY HAMAMI - {B.: Pangaltı Ha
mamı). 

FERİKÖY tt.KOKULU - Şişlinin Paşa 
Mahallesinde Kahramanbey Sokağında, 1892 de 
·bir fransız şirketi tarafından debbağhane ola
rak yaptırılmış binadadır; devletce satın alınan 
bu binada gereken tadilat yapılaraık 1923 yı

lında biri kız, biri erkek çocuklar için iki ilkokul 
açılınışdır. 1925 de binada önemli bir çatlak gö
rülmüş, Feriköy nkokulu aynı semtde bulunan 
Mahmud Şevket Paşa . İlkokuluna nakledilmiş
dir ve beş yıl iki okul aynı binad~, biri öğleye 
kadar, biri öğreden sonra çift öğretim yapmış
dır. 1930 da Feriköy Okulu, hiç bir tamir ya
pılmadan Kahraman Sokağındaki eski binasına 
nakledilmişdir. 

1925 de Mahmud Şevket Paşa Okuluna 350 
öğrenci gönderilınişdi; 1963 - 1964 yılında öğ

renci sayısı 1400 çocuğu bulunca çift tedrisat 
yapma zorunda kalındı. 

Okulun çok faaJ bir öğrenci koruma der
neği vardır; bu dernek 1964 -1965 yılında sağ
ladığı gelir ile 500 fakir öğrenciyi giydirme im
kanı bulmuşdur ve 22 öğrenci de ciddi tedavi
ye tabi tutulmuşdur; ve önemli ders araçları 
temin edilmişdir. 

Müzik, folklor ve bale kursları ve 130 ki
şilik Yavrukurt teşkilatı vardır; 23 nisan bay
ramlarında daima takdir kazanır. 1966 da eski 
binanın esaslı tamiri ile okul bağçesine 20 ders
haneli yeni bir bina inşası projeleri hazırlanmış 
bulunuyordu. 1968 de o'kul bağçesine yeni b}na
nın inşasına başlanmış bulunuluyordu. 

Hakkı GÖKTÜRK 

FERİKÖY İSLAM MEZARLIGI - Darü
laceze yolu üzerindedir; bidayetde Deniz Askeri 
Baruthanesinin yanında küçük bir mezarlık idi; 

1936 da Belediyeye devredildi ve hayli geniş
letildi. Beyoğlu tarafında Zincirli kuyu Mezar
lığından sonra en çok mevta defnolunan yer
dir; kaıbir taşlarında rastladığımız en esıki ta
rih hicri 1177 (M. 1763 -1764) dir. 

Bir · mevıtanın rishlni şad etmek için -1966 
yılında yaptırılmış bir çeşmenin kitabes_inde şu 
garib kıt'a okumnuşdrir: 

Yaptırdım çeşmeyi 

Eyledim zahmet 
Hayrım olsun 
Ceddine rahmet 

Hakkı GÖKTÜRK 

FERİKÖY KABRİSTAN SOKAGI - Şiş
liınin Paşa ve Cumhuriyet Mahalleleri arasında 
sınır yoldur; Darülaceze Caddesi ile Ortanca 
Sokağı arasında uzanır, bu sokakla olan kavu
şağından öte, Feriköy Kaıbristan So'kağınm de
vamı olarak Şişli deresi Sokağı başlar (1934 
Belediye Şehir Rehberi, pafta 18/155 ve 157). 
Ortanca Sokağı tarafından gelindiğine göre, sağ 
tarafı, Cumhuriyet Mahallesi tarafı yüksek 
bostanlar, sol tarafı ise, Pa~a Mahallesi tarafı 
yer yer dere yatağı, bostan ve gecekondular-, 
dır; Feriköy Kabristan Sokağı bunların arasın
dan bir keçi yolu halinde geçer (temmuz 1968). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FERİKÖY KUYU SOKAGI - Şişlinin Pa
şa Mahallesinde Avukat Caddesi11;dedir; Buhur
lu Sokak ile ka vuşağı vardır. ( 1934 Belediye 
Şehir Rehberi, pafta 18/155). İki araba geçe
cek genişlikde lkabataş döşeli bir yol olarak 
başlar. Dört katlı bir beton apartman müstes
na, teker katlı kagir ve ahşab evler arasından 
geçer ve mıcır taşlı toprak yol olur ve sonuna 
doğru gaayetle daralır, çukurda dere yatağı-bos
tanınısı bir yere bağlanır. 1 bakkal ve 1 terzi 
dükkanı ile 1 garaj vardır, kapu numaraları 
1-27 ve 2 -26 dır (temmuz 1968). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FERİKÖY LATİN MEZARLIGI - Şişli 
tepelerinde doğru Beyoğlunun iskan bölgesi ola
rak gelişmesi yüz senelik bir meseledir; Tak
sim Kışlası Beyoğlunun sınırını teşkil ederdi, 
Kışladan ötesi, servileriyle ve kırık kaıbir taş
lariyle büyük bir mezarlıkdı, "Grands Champs", 
l'Ulu Kırlık" denilirdi; Onalbncı Yüzyıldan beri 
vebadan ölen katolikler kiliselerdeki mezarlık-



FERİKÖY MAHALLESİ - 5688 - İSTANBUL 

lara, lahidlere gömülmeyip oraya defnedilirler
di; Grands Champs, zamanımızda Taksim Be
lediye Bağçesinin yeridir. Vebalı ölülere mah
sus iken sooralan umumi mezarlık oldu ki bil
hassa 1697 den sonra Galatada St. Francois 
Kilisesinden getirilmiş kabir taşlan görülürdü. 

Ondokuzuncu asır ortalarına doğru Bey
oğlu büyüıneğe, iskan bölgesi Şişliye doğru ya
yılmaya başlayınca Taksimdeki latin mezarlığı 
Feriköyündeki geniş yere nakledildi. Etrafı du
varla çevrilerek Taksim Mezarlığında gömülü 
olanların 'kemikleri 1864 de, çok dikkatli olarak 
yeni mezarlığa nakledildi, ve bu iş, Rahib Gior
giovich'in riyasetindeki bir heyet tarafından 

yapıldı; nakledilen kemiklerin ·ağırlığı. 22,000 
okka gelmişdi. 

Yeni Feriköy Latin Mezarlığına getirilen 
kemikler için çok büyük bir lahid, bir "mah
zen-lahid" yapıldı ve üzerine bir hatıra piramidi 
inşa edildi, o abide de eski mezarlıkdan getiri
len kadim kabir taşlan ile dooatıldı. Çok ilgi 
çekici bir abide oldu. O taşlardan bir kaçı üze
rinde dura:biliriz. 

Kabir taşlarının en eskileri Galata Ceneviz
lilerine aiddir, onların da en eskisi miladi 1335 
tarihini taşır. Taş asılzadelerden Pagana aile
sine aid olup üstünde bu ailenin arması buluın
maktadır. 

Diğer bir taşda da Almanca olarak şunlar 
yazılıdır: "Burada medfun olan A. Helltzel Bo
hemyanın Steinschonau kasabasından bir tüc
cardır, 1804 de orada doğdu,· 1829 da (İstan
bulda) vefat etti": Taşın hikayesi şudur: 

Steinschonau'lı Sebastieın Palme adında 

maceraperest bir iş adamı, katır koşulu sağlam 
arabasına yüklediğı Bohemya billur kapların
dan mürekkeb bir mal ile Balkanlardan kara 
yolu ile gelmiş ve iş yapmak için Büyük Kapalı 
Çarşıda bir dükkan tedarikine çalışmışdı. Öfü
münde 25 yaşında olan A. Helltzel bu tüccarın 
damadı idi ve bel'.aber gelmişlerdi; tehlikeli bir 
harem macerasına atılmış ve Kağıdhanede bı
çaklanarak öldürülmüşdü, 'katilleri bulunama
mışdı. 

Diğer bir taş da bilhassa fransızlan heye
canlandırır. Fransa büyük ihtilalinden sonra 
Konvansiyonel hükumeti zamamnda, Türk Or
dusunda Avrupai ıslahat yapmak isteyen Üçün
cü Sultan Selim Fransadan zabitler istemiş ve 
o ihtilalci hükumet de Yüzbaşı Nicolas Augus
te Mezurier'yi yollamışdı. Taş o yüzbaşımın ve 
üstünde Fransız cumhuriyetcilerinin alameti fa-

rikası olarak bir Frikyalı külahı bulunmakta
dır. 

Bir taşda da şu yazılar okunur: 
"Bir İtalyandır. 
"Fakirlik, zından, sürgün, vatanı için hep

sine göğüs gerdi; şimdi burada dinleniyor. Ken
disini çok çok sevmiş . olan oğullarının cesedleri 
bile İtalyaya kabul edilmiyor". · 

İtalyanların bir millet ve İtalyanın bir va
tan olduğu kabul edilmemiş, "İtalya sadece bir 
coğrafi bir terimdir" denilen devirde lstanbul
da, gurbetde ölmüş bu italyan vatanperveri 
kimdir? .. 

Araşdırıcı derin bilgin Tommaso Bertele' -
den öğreniyoruz: Risorgimento'lu Gherardi 
Dragomani'dir. 1848 de, Gherrazzi'nin yönetti
ği ihtilalde Toskana Cumhuriyetinin temsilcisi 
olarak İstanbula gehnişdi. Toskana dukaları du
ruma hakim olunca Dragomani vatanına döne-

. memiş, İstanbulda kalmış, Türklerden misafir
perverlik görmüş ve . 1855 de vefat etmişdir. 

(1943). 
Gilberto PRiMi 

FERİKÖY MAHALLESİ - Şişlinin Ma
hallelerinden; Dua.tepe Mahallesi, Paşa Mahal
lesi, Bozkurt Mahallesi ve Taksimin Hacıahmed
ef endi, Yenişehir ve Eskişehir Mahalleleri ile 
çevrilmişdir. Sınır yoll~n şunlardır: Kurtuluş 

Caddesi (Yenişehir, Eskişehir, Bozkurt mahal
lesi ile), Ateş'böceğ~ Sokağı (Hacıahmedefendi 
Mahallesi ile), Yaymeydanı Caddesi (Paşa Ma
hallesi ile), Lala.şahin Sokağımn bir kısmı ile 
Feriköy Baruthtne Caddesi (Dua.tepe Mahalle
si ile). İç yolları şunlardır: Alkaramfil Sokağı, 
Beyzade Sokağı, Kocabaş Sokağı, Açık Yol, 
Azak Sokağı, Sopalı Hüsnü Sokağı, Nasib So
kağı, Şahin Sokağının bir ıkısmı, Civan Sokağı, 
Kuyularbaşı Sokağı, Bozkurt Caddesinin büyük 
kısmı, Savaş Sokağının büyük bir kısmı, Ku-. 
yulubağ Sokağının bir kısmı, Çobanoğlu Soka
ğının küçük bir kısmı, Darülaceze Yolu, Ermey
danı Caddesinin küçük bir kısmı ( 1934 Belediy~ 
Şehir Rehberi, pafta 18/154). Adı geçen· reh
berde isimleri yazılmamış veya güzergahı bile 
gösterilmemiş yeni sokaklar da şunlardır: Ta
bakhane Sokağı, Bayer Sokağı, Karlıtepe So
kağı, Dereüstü Sokağı, Cinderesi Sokağı, Şük- · 
rünün Bağçesi, Sokağı, Kanburun Bağçesi So
kağı, Arslan Bağçesi Sakağı, Mezarlık arkası, 
Sokağı, 1. Sokak, 2. Sokak, 3. Sokak, Makaı:J 
Fabrikası Arkası Sokağı. 
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Feriköy Mahallesi 
(1984, Şehir Rehberinden) 

Bu satırların yazıldığı · sırada Feriköy Ma
hallesinde 369 apartıman, 280 ev, 242 gecekon
du, 206 dükkan, 16 arsa, 5 mağaza, 1 pasaj (7 
dükkanlı), 3 ·bostan, 1 çiçek bağçesi, 2 gazino 
('bağçeli Kamelya Aile Gazinosu, bağçeli Birol 
.Aile Gazinosu), 4 eczahane, 5 kahvehane, 4 ga
raj, 15 atöliye, 16 tamirhane, 3 imalathane, 
8 fabrika (Vakko Emprime, Yeniteknik Men
sucat, Zafer Madeni Eşya, Gökçay Yay, Rekor 
Lastik, Kürk, Akümülatör, Kuru Sistem Elbise 
Temizleme), 1 banka (Yapı ve Kredi Bankası 
Şubesi), 1 depo (Türk Ticaret Ban'kası deposu), 
İstanbul Sular İdaresi Umum Müdürlüğü nak
liyat servisi, 2 mezarlık (Rum ve Bulgar Orta
doks mezarlıkları) bulunmakda idi. 

1965 sayımına göre mahalle nüfusu 12529 
kişidir. Gecekondular hala bu rakamın dışmdş.
dır. Bu _satırları!ll yazıldığı 1968 yılı mayısında 
mahalle muhtarlığında semt bakkallarından 

Bay Şeref Meriç bulunuyordu. 

Hakkı GÖKTÜRK 

FERİKÖY MEZARLIK ÇIKMAZI - Şiş
linin Cumhuriyet Mahallesinde Abidei Hürriyet 

·caddesindedir (1934 Belediye Şehir Rehberi, 
pafta 18/157). Bir araba geçecek genişliıkde 

kabataş döşeli bir çıkmaz sokak olup sağ tara
fında ikişer katlı beş 'kağir ev ile 1 kartonpi
yerci, 1 buzdalabı tamircisi ve 2 göz kapaiı 
dükkan varclır; sol tarafda da kapıları Ergene
kon Caddesinde olan beşer katlı apartımanlann 
arka yüzleri görülür (temmuz 1968). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FERİKÖY ORTAOKULU - Feriköyde Ta
bakhane Sokağıındadır. (Bu sokak 1934 Beledi
ye Şehir Rehberi haritasında yokdur), ibağçeli 
dört katlı beton bir bina olan Mahmud Şevket 
Paşa ilkokulundadır; 1967 -1968 öğretim yılın
da binanın kalorifer dairesinde altı şubeli bi
rinci sınıfı açılarak . öğretime başlamışdır; 

1968 -1969 .öğretim yılında 600 öğrencisi bulu
nuyordu; kalorifer dairesinden de çıkılmış, ay
ni ilkokul binasının orta ve üstkatında orta 
okula yer ayrılınıçdı; okul müdürlüğünde Ba
yan Emine Doğan bul:un..1Jyordu. 

ti._k~~ GÖKTÜRK 
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FERİKÖY TERKOS ŞEHİR SUYU HA
VUZLARI VE TAMİR ATÖLİYELERİ - Fe
riköyünde İstanbul Sular idaresinin su araç
larının tamir edildiği atölyeleriyle taşıt garaç
ları, İstanbul Terkos Su Kumpanyasını zama
nından beri semt için bir iş yeri olmuştur. Ka
ğıthanedeki slizıne havuzlarından su yolu ikiye 
ayrılıyor, biri .İstanbul çihetine, Edirnekapr su 
havuzuna, diğeri de Beyoğlu ve Galata cihetle
rine su dağıtmak üzere Feriköy Havuzlarına ge
liyordu. Terkos Su Kumpanyasının kurulduğu 
yıllarda Feriköy havuzlarıyla atölye binaları da 
Feriköy Harbiye mezarlığı ile eski Sınemköy 
rum mezarlığı arasında Sakızağacı Caddesinin 
arkasında, ozamanlar hemen hemen hali deni
lebilecek, ve bir taş duvarla sınırlandırılmış 

geniş bir arazi içinde tesis edilmişti. Bu sınır 
duvarının bir kısmı hala şirket zamanından kal
ma demir parmaklıklıdır. 

Yay meydanı Feriköy ve Paşa mahalleleri 
batı ucunda üzerindeki demir parmaklıklı cüm
le kapısından girilince sağda taş karğir olarak 
yapılmış üstü ikametkah ve altı büro olarak 
kullanılan ufak bir bina vardır; bunun yanında 
pompaj dairesi ve onun yanında ayrı bir yapı 
halinde su saatlerinin ve araçlarının tamir edil
diği atelyeler kısmı bulunur. Bu binaların kar
şı tarafında üstü örtülü gömme üç havuz bulu
nur. Bunlardan ikisi Terkos. Su Kumpanyası za
manından kalmadır. Kağıthaneden gelen su ga
lerisi burada ufak bir su haznesinde geçiş yap
tıktan sonra havuzlara dağılır. Bu gömme ha
cuzlardan biri 7610 metreküp, diğeri de· 8130 
metreküptür. İstanbul Sular İdaresinin kuru
luşundan sonra bunların yanma 5000 metreküp-' 
lük bir yenisi daha ilave olunmuştur. Bu tesis
lerin karşı tarafında, · eski bir dere yatağının 
çöküntü arazisi iç.inde, yine Terkos Su Kumpan-. 
yası zamanında yapılmış büyük bir garaj binası 
bulunmaktadır. Burası da idareye ait çeşitli va
sıtaların bakım yeri olarak kullanılmaktadır. 

Saadi Nazım NIRVEN 

FERMAN - "Farscadan alınmış isim; 
emir, buyruk, hüküm; padişahın emri, hükmü 
yazılı kağıd" (Türk Lugatı). . 

. Bu isme ınisbetle "Fermanlı", halk ağzında 
iki ayrı ve zıd manada kullanılır: 

.1. Büyük, nüfuzlu hamileri, yahud efen
disi tarafından aşırı derecede şımartılmış, dile
diğini söyleyen, yapan kimse yahud uşak. 

2. ~akkında idam hükmü verilmiş, görül
düğü yerde tutulacak adam; bu gibi hallerde 
de ilk hitab ekseriya: "Fermanlısın .. davran
ma! .. " demek olurdu. 

Sevgililerin sözüne, emrine de "Ferman" 
denilirdi: 

Ferman senin ti.hım kabulü benden 
.Aşıkın gedayım kapunda benden 

Padişahların yazılı emri, buyruğu, mektubu 
olan Fermanların çeşidlerl ve nasıl çıkdığı, ha
zırlandığı bu ansiklopedisin konusu dışındadır. 

FERMANLI SOKAGI - Eminönü nçesi
nin Kumkapu Nahiyesinin Saraçishak Mahalle
si yollarından, Turanlı Sokağı ile Midhatpaşa 
Caddesi aras~ndadır (1934 Belediye Ş.R. pafta 
3/27, iki araba geçecek genişlikde, pa:kettaşı 

döşeli bir aralık sokakdır. Ü çer dörder katlı be
ton yapı apartımanlar arasındaın geçer ve bir 
terzi dükkanı vardır (ağustos 1968). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FERMENE - "1 - Harcla işlenmiş ve 
yuvarlak yanlı ( ?) yelek; 2 - Harcla işlenmiş 
esnaf ve saire takımına (ayak takımına) mah-: 
sus her nevi elbise" (Şemseddin Sami, Kaamu
su Türki). 

"Fermene kelimesinin aslı latince para
mentum'dur, elbisenin önüne dikilen süsler de
mekdir; (bizde fermene) çuhadan veya abadan 
kısa bir yeleğin adı" (Hüseyin Kazım, Büyük 
Türk Lugatı). 

"Gaytanlı bükme nakışlı çuha veya aba" 
(Ahmed Vefik Paşa, Lehçei Osmanı) . 

M. Zeki Pakalın bu kaynaklardaki kayıd
ları aldı'kdan sonra "Osmanlı Tarih Deyimleri 
ve Terimleri" isimli eserin Fermene. maddesin
de şunları yazıyor: "Kolsuz, işlemeli bir nevi 
yeleğin adıdır; salta, ceket, şalvar. ve poturla
ra sırma ( ?) ve -kaytandan yapılan işlere de 
bu ad verilir. Fermene daha ziyade Rumelide 
giyilirdi". 

Fermene, halk ağzında daha ziyade kay
tanla işlenerek süslenmiş yeleklere isim olmtiş
dur; Şemseddin Sami Beyin bu yelekleri tari
findeki "yuvarak yanlı" tabiri de mübhemdir. 

Fermene, çuhadan veya abadan kesilir, 
kolsuz, vücuda sım sıkı yapışır ve önden çap
rast kavuşur bir yeleğin adıdır. Dalına avam 
ve esnaf tabakası tarafından giyilmişdir. Bu 
a.rada bilhassa yangın tuluinbacılan. fermene-
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ye aşın rağbet göstermişlerdi; tulumbacılığın 

da 1827 ile· 1880 arasındaki· ağır çardaklı yan
gın tulumbaları devrinde usta bir terzi elinden 
çıkmış güzel bir fermene, dizlik ve kuşağın 

üstünde tulumbacı kıyafetini tamamlamışdı (B: 
Tulumbacı kıyafeti; Dizlik, cild 9, sayfa 4637). 
Kalender meşreb şairlerimizin esnaf civanıarını 
medih yolunda y~dıkları şiirlerde o gençlerin 
kılık ve kıyafetleri tarif edilir iken Fermene
den de bahsedilmişdir. 

Aşağıdaki kıt'a geçen asır sonunda yaşa
mış Rifat Beyin bir köçek için yazılmış bir şar
kısındandır: 

Dün bakdım ol penbe tene 
Zülfü dökülmüş gerdene 
AI şal turuncu fermene 
Hoş yakışır ol dilbere 

.. 
Tulumbacı sırtında fermene 

(Resim: S. Bozcalı) 

FERMENECİLER SOKAGI - Galatanın 
Y enicami Mahallesi yollarından; Arabkayyum 
Sokağı ile Karaköy Caddesi (Meydanı) arasın
dadır; Kardeşim Sokağı ile dörtyol ağzı yapa
rak kesişir; Dikişci · Sokağı, Su İskelesi Sokağı, 
Aliyazıcı Sokağı ve isimsiz bir sokakla ıkavuşak
ları vardır (1934 Belediye Şehir. Rehberi; paf
ta 15/149). Karaköy tarafından gelindiğine gö
re, sol başı toprak bir meydancık olup, bura
dan sonra, bir araba geçecek genişlikde paket 
taşı döşelidir. Altları dükkan üçer katlı kagir 
binalar, hanlar arasından geçer; ticaret 
merkezi, günün her saatinde işlek bir yoldur. 
Tesbit ettiğimiz han, dükkan ve mağazalar şun
lardır: Çehreli Hanı, Hayat Hanı, Sevim Hanı, 
Bilgin Hanı, 29 inşaat boyaları mağazası, 13 
deniz ve inşaat malzemesi mağazası, 1 makina 
yl:!,ğları mağazası, 5 nalbur, 1 oltacı, 2 sanayi 
eldivenleri ve kayna:k maskeleri mağazası, 1 
kaynak aletleri mağazası, 4 terzi, 4 hırdavatcı, 
2 Tekel bayii, 1 asansör-vinç müessesesi, 1 fen
ni tesisat mağazası, 1 çadırcı, 1 demirci, 1 iş
kembeci, 2 yemenici, 2 tel halatcı, 2 bakkal, 1 
muşambacı, 2 tornacı, 1 tel örgü ve telçeimıe 
atölyesi, 1 çelik halat zincir atölyesi, 1 saç ve 
tenekeci, 1 lokanta, 1 el aletleri mağazası, 1 
boru ve aksamı mağazası, 1 cıvatacı, Çavuşoğ
Iu Baya.lan mağazası, Makel Ticaret Şirketi, 

Rulman Makina Ticaret Şirketi, Denizcilik Ban
kası İstanbul İşletme Müdürlüğü atölye şefliği. 

Arabkayyum Sokağında olan başında Mak
tul (Frenk) i~rahim Paşa Camil'nin duvarı ve 
abdest muslukları vardır. Kapu numaralan 
5 -151 ve 4 - 108 dir ( ekim 1968). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FERMON (Jak) -Ankara Devlet Oper~ı 
sanatcılarından; 1928 de İstanbul'da doğdu; 
kültürlümusevi ailesinin evladıdır; 47. İlkokul
da, Beyoğlu Orta Okulunda okudu, 1948 de 
Beyoğlu Lisesini bitirdi, İstanbul Konservatu
varından mezun oldu ve 1952 de Ankara Dev
let Operasına girdi; o tarihden bu yana orada 
çalışmaktadır, pek çok oparada oynamışdır; 

sahne müdürlüğü yapınışdır. Akordeon, mando
lin ve bateri çalar. İngilizce, fransızca, italyan
ca, ispanyolca, macarca bilir. Hayvanları Koru
ma Cemiyeti ve Alemdağı Spor kulübü üyesi
dir . 

Bibi.: Kim Kimdir .ı\ı:ısiklopedisi; Sanatcılar Ansik
lopedisi. 
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FERRUH (Çullu) - Onaltıncı Yüzyılda 

yaşamış namlı kemankeş pehlivanlardan; İs
tanbul Okmeydamnda Çizmeci Menzilinde re
kor kırmış ve taş dikmişdi · (B.: Çizmeci Men
zili, cild 8, sayfa. 4044); 1555 de idam edilen 
sadrazam Kara. Ahmed Paşanın kullarındandı 
(B.: Ahmed Paşa, Kara, ciıld 1, sayfa 416) ; 
hayatı hakkında bilgi edinilemedi. 

FERRUH AGA - Ferruh Kethüda diye de 
anılır, Balatda Balat Camiinin banisi; Kanuni 
Sultan Süleyınanın sadırazamlarındaın Semiz 
Ali Paşanın kethüdası idi; hayatı haıkkında baş
ka kayde rastlanmadı, kabri camiinin hazire
sindedir (B.: Balat Camii, cild 4, sayfa 1965). 

FERRUH EFENDİ· (İsmail) - Onseki
zinci Asır sonu ile Ondokuzuncu Asır başında 
yaşamış edib ve filosof, çağının hakiki aydm
larından; derin bilgisi kadar zerafet ve nükte
danlığı ile· tanınmış bir sima; maliye kalemin
den yetişmişdi, üçüncü defterdarlık da bulundu, 
Londraya elçilikle gönderildi; Ortaköydeki ya
lısı bir sanat ve ·edebiyat mahfili idi; ibu yalıda 
bir özel akademi kurulmuş idi ki tarih kaynak
larımızda "Beşiktaş Cemiyeti ilmiyesi", yahud 
"Ortaköy. Cemiyeti İlmiyesi" isimleri ile kay
dedilir (B. : Beşiktaş Cemiyeti İlriıiyesi, cild 5, 
sayfa 2574). Büyük musikişinas Hamamizade 
İsmail Dede Efendi, Ferruh Efendinin mahrem 
şahsi dostu olarak sık sık gelenlerdendi. Cemi
yeti ilmiyenin seçkin azaları arasında da büyük 
tabib ve müverrih Şanizade Ataullah Efendi, 
aydın ulemadan Kethüdazade Mehmed Arif 
Efendi, Melekpaşazade Abdülkadir Bey, farsca 
hocalarından Fehim Efendi, ilim ve irfan ile 
tanımmış ricalden Tahir Bey bulunmuşlardır 
(B.: Arif Efendi, Kethüda.zade Mehmed, cild 2, 
sayfa 996; Ataullah Efendi, Şanizade, cild 3, 
sayfa 1259; Abdülkadir Bey, Melekpaşazade, 

cild 1, sayfa 117; Fehim Efendi, cild, sayfa). 
1826 da Yeniçeri Ocağı kaldırılıp Türkiye

de bütün bektaşi tekkelerinin kapatıldığı, İs
tanbulda bazı bektaşi · babalarının idam olun
duğu sırada, (B.: Bektaşiler, cild 5, sayfa 2445) 
büyük bir hekim Şanizadeyi çekemeyen He
kim.başı Behcet Ef endi'llin entrikası ve padişaha 
verilen Jurnallarla Beşiktaş Cemiyeti İlmiyesi 
mensublarından Şanizade Ataullah Efendi, Me
lekpaşazade Abdülkadir Bey, Tahir Bey ve ce
miyetin reisi olan İsmail Ferruh Efendi bekta
şilikle suçlandırıldılar ve lstanbuldan sürgüne 

gönderildiler. Müverrih Cevdet Paşa: "Ferruh 
Efendi Londrada elçilik etmiş, ecnebiler na.za
rında da gaayet makbul ve muteber bir zat idi, 
böyle her tarafı mamur bir adamı bektaşilikle 
ittiham etmek ne kadar insafsızhkdır" diyor. 
İsmail Ferruh Efendi o sırada "Tefsiri Meva
kib" adlı meşhur eseri terceme ediyor, Borsaya 
sürüldü, fakat az sonra, tercemeyi tamamla
ması için sürgün yeri Borsadan İstanbulda Ka
dıköyüne çevrilmişdi. 

İsmail Ferruh Efen dinin mah~m dostu 
olan Kethüda.zade Mehmed Arif Efendi onun 
günlük hayatı üzerine . şunları anlatmışdır: 

"Gençlik zamanımdı, biraz üzüm aldım ve şarab 
yapdım; Ortaköyde Ferruh Efendinin yalısına 
gitmişdim efendi: 

- İşittim sen ev ekmeği yapmışsın, ondan 
bana da getir!.. dedi. 

'Yemeğini tartı ile yerdi, yemekden sonra 
da yalısının bü,>1ük sofasında bir hayli zaman, 
elinde çiş ördeği ile beraber, ayaklarına tahta 
pabuçlarını giyer gezinirdi. Başına da pamuğu 
tartılı kendisine mahsus küçük bir kavuk gi
yerdi..". 

Hicri 1256 (M. 1840) vefat etti, kimin söy
lediğini tesbit edemedik, şu mısr'a ölümüne ta
rihdir: 

Mübarek adem idi göçdü Ferruh 

Ortaköy sahilsarayları arkasında Yahya
efendi Dergahı yanındaki kabristana defnedildi. 
Bu mezarlık Yıldız Sarayı bağçesine eklenirken 
kabrinden nişan kalmadı. 

FERRUIIKAHY A SOKAGI - 1934 Bele
diye Şehir Rehberine göre Fatih Kazasının Fe
ner Nahiyesinin Balat Karabaş ve Molla Aşki 
mahallerinin müşterek yollarından; Molla .Aşki 
Mahallesinde meydanımsı bir beşyol ağzı ile Ba
lat Karabaş · Mahallesinde Demirhisar Caddesi 
arasında uzanır; Mah'keme altı Caddesi ve Kah
kaha Sokağı ile dört yol ağızları yaparak kesi
şir; Ferruh kethüda (Balat) Camiinin önünden 
geçer (1934 B.Ş.R. pafta 8/112 ve 113); yerine 
gidilip bu satırların yazıldığı sıradaki durumu 
tesbit edilemedi (Nisan 1970). 

FERRUH KETHtIDA - (B.: Ferruh Ağa). 

FERRuımETHODA CAMİİ - (B.: Ba~ 
lat Camii, cild 4, sayfa 1965). 
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FERRUHKETHtJnA TEKKESİ - Üskü
darlı Ahmed Münib Efendinin Mecmuai Tekaye 
isimli risalesindeki kayde göre Balatda Balat 
Camii avlusunda bir Sünbüli dergahı idi, ayin 
günü cuma idi; risalenin neşredildiği 1307 
(M. 1889 -1890) yılında yıkılmış, yeri arsa ha
linde idi. 

FERRUHNİHAL HANIM ÇEŞMESİ -. 
Aksarayda Muradpaşa Sülüklü Caddesi üzerin
de Softa Sinan (Eğriminare) Camii harabesi 
yanında bir küçük ve susuz çeşme idi; kitabesi 
şudur: 

Bu çeşmei ra'na s·alih Zeki Beyin nıaderi şefiki ve 
Tepedelenli Kamilin validei raniyesi merhume, Ferruh 
Nihal Hanım namına hayrat olmak üzere inşa edil
miştir. 

, İstedim :,azmağı tarihini Kamil fU metin 
Dilber çeımecik iD§a edilince şurada 
Düştü on dürlü fakat e~ hoş olan bence budur 
"Avmi hakle güzel çeşme yapıİmış burada" 

H. (?). 1326 (M. 1908?) 

Bibt: R. E. Koçu ve M. Esen, Gezi notu, 1947. 

FERSAN (Fal,ıire) - üstad bir kemençe 
icra.karı, musikişinas kadınlarımızın büyük şöh
retlerinden bir hanımefendi; 1900 de İstanbul
da doğdu, İkinci Sultan Abdüılhamidin mabeyin
cisi Faik Bey ile Şem'inur Hanımın kızı, T~-. 
buri Fayize Hanımın kız kardeşi, Bestekar ve 
Tanburi üstad Refik Fersamn zevcesi ·(B.: Fa
ik Bey, Mabeyinci, cild 10, sayfa 5494: Fayize 
Hanım, Tanburi, cild 10, sayfa 5584; Fersan, 
Refik, cild , sayfa) ; zevci Refik Fersan da 
Mabeyinci Faik Beyin teyzesinin oğludur, baba
sını küçük yaşda kaybetmiş olan Refik Bey 
Faik Beyin yanında ve himayesinde yetişmiş, 
Fahire Hanım, babasının bir sanat mahfili olan 
evinde müstakbel zevci ile yıllarca çocukluk ve 
gençlik arkadaşlığı yapmışdır; muharrir, şair, 

edib, bestekar Ahmed Rasim ile Tevfik Fikret 
hususi türkçe ve edebiyat muallimleri, musikide 
ilk hocalari da Tanburi Cemil Bey· olmuşdur. 

Kemençedeki icra kudreti en titiz musiki 
mahfillerinde takdir edilmiş Fahire Fersan, zev
cinin hem sanat hem de aile filem~nde en yakın 
desteği olmuş, kocasına sazı ile ve sevgi dolu 
kalbi ile ömrü boyunca refakat etınişdir. 

İkisi erkek ikisi kız dört evlad sahibidir: 
Hayreddin (doğ. 1917), lnıran (doğ. 1923), 
Melek (doğ. 1925), Füruzan (doğ. 1930)~ Fran-

Fahire Fersan 
(Resim: S. Bozcalı) 

- sızca ve az ingUizce bilir. Bu satirların yazıldığı 
sırada İstanbul Radyosunda muallim sanakar 
olarak bulunuyordu (1969). 

FERSAN (Refik) - Çağdaş türk musiki
sinin büyük simalarından, bestekar ve tanbur 
icra.karı, üstad musiki muallimi; 1893 de İstan
bulda doğdu, Maliye Nezareti Düytlni Mütefer
rika müdürü ve Siyavuş Paşa ahfadından Meh
med Şemseddin Beyin oğludur, annesinin adi 
Makbule Hanımdır. Şemseddin Bey, devrinin 
İstanbul kibarlarındandı, muhitinin geleneğine 
uyarak musiki ile meşgul olmuş, besteler yap
mışdı, sesi de çok güzel bir zat idi, oğlu Refik 
Bey, musikiye karşı -ilk heveslerini babasından 
aldı, fakat onu_ 11 - 12 yaşlarında iken kaybet
ti. Maıkbule Hanım küçük yetimiyle ablası Hüs
nimelek Hamının yanında yerleşdi, o hanımın 
oğlu ve f!kinci Sultan Abdülhamidin mabeyin
cisi Faik Bey de Refik Fersana sanat yolunu 
açan büyük bir hami oldu. 

Mabeyinci Faik Beyin İstarrbuldaki konağı 
ve Boğaziçindeki yalısı birer sanat mahfili idi; 
Faik Beyin isimleri Fayize ve Fahire olan iki 
kızının yanında Refik Bey oradadır ki türkce 
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Refik Fersan 

(Resim: S. Bozcalı) 

hocası olarak Ahmed Rasimi (B.: Ahmed Ra
sim, cild, 1, sayfa 443) ve musiki hocası olarak 
da Tanbuıi Cemil'i (B.: Cemil · Bey, Tanburi, 
cild 7, sayfa 3461) buldu. 

Galatasarayı Sultanisinde okudu; Faik Be
yin küçük kızı FAhire Hanımla evlendi. Musikiyi 
bir meslek olarak s·eçdi, uzunca bir zaman dev
rinin en değerli hocası Leon Hanciyan Efendi
nin en seçkin talebesi oldu (B. : Hanciyan, Le
on); 1917 de henüz yirmidört yaşında iken Da
:rülelhan'a tanbur muallimi olarak girdi ve pek 
çok sanatkar yetişdirdi. Bir ara da Ankarada 
Cumhurbaşkanlığı fasıl heyeti şefliğinde bulun
du. (1923 - 1927), 1936 da Ankara Radyosunun 

Türk Musikisi şefliğine tayin edildi, 1948 de 
Şam Konservatuvarına türk musikisi muallimi 
olarak çağırıldı, fakat a:ncak sekiz ay çalışabil
di, İsrail Harbi sebebiyle memlekete döndü ve 
İstanbul Radyosunun ve İstanbul Konservatu
varının icra heyetine girdi, tanbur çaldı ve kon
serler idare etti. 1950 de İstanbul Konservatu
varının tasnif heyetine üye ve başkan oldu. 13 
haziran 1965 pazar gü-nü akşamı vefat etti, Zin
cirUkuyu Kabristanına defnedildi, ölümünde 72 
yaşında idi. 

Uzunca boylu, vücud yapısı zaif, nahif, na
zik, çekingen, vekarlı bir zat idi; içki ile ulf eti 
olmamış, kahveyi ve çayı sevmiş, iki erkek ve 
iki kız çocuğu ve asil ve sadılk bir zevceden mü
rekkeb ailesinin sevilen babası olınuşdu. Sazın-

--- daki icra kudreti ile bir tan bur üsıtadı bilinir. 
Kendi ifadesi ile dörtyüz kadar bestesi vardır. 
Rast Kan Natık besıtelerinin başında bir şahe
ser olarak bilinir. Sözü Ferid Kam'ın olan bu 
eserinin, her mısrası klasik türk musikisinin 
ayxı bir makamından bestelemişdi, bir bestede 
makam ilahi bir geçid resmi yapar; hepsi ayn 
güzellik de saz eserleri şunlardır: 

Acemkürdi ve Şatara:ban peşrevleri; Arez
barbuselik, Hisar btiseliık, Tahir, Hüzzam, Se
gah, Karcigar, Suzinak, Neva, Beyatiaraban, 
Yegah, · Müstear ve Selınek sazsemaileri; Isfa
han, Nihavend, Hicaz, Şehnazbuselik, Evcara, 
Evic, Hisar, Kürdi, Acemaşiran ve Mahur peş
rev ve saz semaileri; Nikriz ve Sultaniyegah 
_peşrev, sazsemaisi ve sirtoları; ~ast peşrev, saz
semaisi ve ayini şerifi. 

Bibl.: Mustafa Roma, Elli Yıllık Türk Musikisi; 
:Fahire Fersan, Not. 

FERSOY (Orhan Cemal) - Ünlü avukat 
ve siyaset adamı; Türkiyenin siyasi kaderi üze
rinde sesinin dikkatle dinlenmesi kanısında bu
lunduğumuz Türkiye Milli Talebe Federasyonu 
kurucularından; Türkiye Adliyesi tarihinde bir 
ihtilal mahkemesi olarak unutulması imkansız 
_İstanbulda Yassıadada kurulmuş Yü:ksek Ada
let Divanında Hariciye Vekili Fatin Rüşdi Zor
lu'nun avukatlığını yapmış, ve o bünyedeki mah
kemelerde, her halde zordur, vazifesini mesleki 
şerefi ile yapmış_ seçkin avukatlardan biri ol
muşdur; Orhan Cemal Fersoy 1923 de Bursa.
da doğmuşdur. 

Babası Cemal Bey 1929 da Bursa polis mü
dürü vekili iken pek genç yaşında vefat etmiş 
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kadılığında bulunmuş 

Mustafa Efendinin toru
nuydu, o da bir mahkei 
şeriye reisi idi. 

Rumelinden g e 1 i p 
Bursada yerleşmiş olan 
aile "Kadızadeler" diye 
tanınmışdı; · Orhan Ce
mal Bursada · Hocailyas 
İlkokulunda ve Bursa 
Erkek Lisesinde oıkudu 
(1941); 1949 de İstan
bul Üniversitesi Hu
kuk Fakültesini bitire
rek meslek hayatına 
atıldı. 

Üniversite hayatın
da talebe hareketlerinin 
başında bulunanlardan 
biri olınuşdu, Türkiye 
Milli alebe Federasyonu 
kurucularından biri· ol
muş ve o federasyonda 
bir müddet de başkan
lık yapmışdır. Yine ta
lebeliği sırasında kısa 

bir müddet gazetecilik 
yapmış, Mareşal · Fevzi 
Çaıkmak'm hatıraların

dan bir kısmını yayınla
mışdır. 

Mesleki stajını bitir
dikden sonra 1951 de İs
tanbul Barosuna kay
dolmuş ve o tarihden bu 
yana serbesıt avukat · 
olarak çalışmışdır. 

Refik Fersan'ın Mahur Saz Semaisi 

Bir süre Türk Phi
lips (Filips) A. Ş. hu
kuk müşavirliğinde bu
lunmuş; 1946 da De
mo·krat Partiye girerek 

ve O. C. Fersoy altı yaşlarında öksüz kalmışdır. 
Cemal Bey Sarayıbosna ve Podgorissa ağır ce
za mahkemesi reisliklerinde bulunmuş Mustafa 
Reşid Efendidir; Fersoy'un mesleki hayatı dede 
hatırasma bağlanır. 

Anası Ragibe Hanımdır, 1939 da, onaltı ya
şında iken kaybettiği bu hanım da Es!kizagra 

siyasi hayatına başla

mışdır, bu partinin muhtelif kademelerinde üye 
ve başkan olarak çalışmışdır. 

1960 da Ya:ssıada Yüksek Adalet Divanın
da Fatin Rüşdi Zorlunun avukaıtlığını almış, ay
rıca, Yassıadada tutuklu bulunan ve kendisine 
müracaat eden herkesin avukatlığını kabul et
miş, 204 gün duruşmaya çıkmışdır, bu müstes-
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FERTEK MEYHANESİ Eminönü Ba-
lııkpazarının namlı bir meyhanesi, en parlak za
manı 1890 ile 1908 arası, İkinci Sultan Abdul
hamid devrinin son yıllarına rastlar. Aslında 
gaayet büyük bir şarab ve rakı deposu . idi; o 
devrin en ala rakıları olan Tekirdağının Müref
te ( meyhanesi rum ağzı ile Miryofte) rakısı ile 
Niğdenin Fertek düz rakıları İstanbul meyha
nelerine buradan dağıtılırdı, ayrıca büyük bir 
tezgah başında kadeh ile perakende satış da ya
pılırdı ve akşamcı müşterilerinin hemen hepsi 
muharrir, şair, musikişinas kimselerdi. Oturu
lacak iskemlesi, sofra kurulacak masası yokdu, 
herkes bir elma, armud, bir mikdar leblebi, zey
tin ekmek gibi mezeleri iic gelir, tezgah başın
da ayakda içilirdi. Biri tezgah-da durur, biri ayak 
hizmeti görür iki nefer Sakız Adalı mahbub 
uşağı vardı. İşret alemlerinde rindane sohbet

.. ler J;ıemen daima onlar üzerinde toplanırdı; bir 
akşam şu müşaere Tophane Ketebesinden Üs
küdarlı Razi Efendi ile yine ketebeden Gözlüklü 
Kemal ve Çingene Müşfik Efendiler arasında 
olmuşdur: 

Orhan Cemal Fersoy 
(Resim: S. Bozcalı) 

na bir gayrettir. 1961 den sonra nızami mah
kemede takib ettiği bir dava ile eski başyekil 
Adnan Menderesin bütün mal varlığının meş
ruiyetini isbat etmişdir. Bu çalışmaıları eski 
Cumhur Başkanı Celal Bayarın dikkatini çek
miş ve Orhan Cemal Fersoya umumi vekaletini 
vermişdir; bu suretle mesleki hayatının en 
önemli safhasını yaşamış, sekiz yıl süren mü
cadeleli bir savunmadan soora eski Demokrat 
Parti sorumluları hakkında af lı:anunlarımn çık
masında, onların siyasi haklarının iadesinde hu
kuki zemin hazırılanmışdır ki büyük gayrettir. 
· Bu çalışmalarını "G + 204- Yassıada Dava
ları", 'Bir devre. adını veren Başbakan Mende
res", ve "Fatin Rüştü Zorlu" isimli yazı serile
rinde ve Zafer, Yeni İstanbul ve Son Havadis 
gazetesinde yayınlamışdır. 

Adalet Partisine intis-ab etmiş, 1969 seçim
lerinde o partiden İstanbul Millet Vekili seçil
mişdir, bu satırların yaZHdığı sırada (1970 
ekim) Türkiye Büyük Millet Meclisi Büdce Plan 
Komisyonu üyesi bulunuyordu. 

1951 de Fatma Belma Korur Hammla ev
lenmişdir, Ragıb (doğ. 1952) ve Nilüfer doğ 
1958 iki evlad sahibidir. 

Müşfik - Balıkpazarında meıhurdur Fertek 
Razi - Her ak,am çakaTız gidip birer tek 

Kemal - Tezgahının batı meclisi edeb 
Razi - Tezgahdarla uıak birer ıekerleb 

. Müşfik - Kaş gözün istifi resim misali 
Razi - Tenasübi endam hem yalü bali 

Kemal - Mü,ekkel el ayak şehlevend şehbaz . 
Razi - · Sakız mahbublan eıbeh servinaz 

Mütfik - Gönül kandilinin çifte çerağı 
Razi - Topukları döver ıalvarın ağı 

Kemal - Güzellik şanında vermişler berat 
Razi - Eflatun Aristo Diyojen Sokrat 

Müşfik - Fertekde Sakızlı çifte giizelle>r 
Razi - Anlar içindir hep ıarkı gazeller 

Kemal - Kadehi çeşminden içenler bade 
Razi - Bu.si paye olur heman amade 

.Müşfik - Vela.kin o lutfa nail olan az 
Razi - Anlardan biridir Razii dilbaz 

Reşad MİMAROCLU 

FERTEK RAKISI - Geçen asır sonlarında 
Türkiyenin en ala raıkısı; Konyanın Niğde 'ka
zasının Fertek nahiyesinde yapılırdı; kaç alkol 
derecesinde olduğu tesbit edilemedi, toptancı 
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. tüccarı tarafından İstanbula getirildiğinde ga
zetelere ilan verilir ve İstanbul halkına nerede 
satıldığı bildirilirdi; rum komisyoncu yazıhane
lerinde, agzı mühürlü binlikler, d·amacanalar 
içinde satılırdı. Konaklarında, yalılarında dem
lenen bazı kibar akşamcılar da rakılarını sureti 
mahsusada Fertekden getirtirlerdi, bu ansik
lopedinin yazı ailesinden Münir Süleymanın ba
bası Çapanoğlu Süleyman Bey onlardaın biriy-, 
di. İmalathanesi, Türkiye Cumhuriyet devrinde 
Tekel İdaresinin kurulmasından sonra kapan
mışdır. 

FERTİK, FERTİGİ ÇEKMEK. - YaJkın 
geçmişde dilimize almancadan girmiş ve zama
nımızda atık unutulmak üzere olan halk ağzı 
bir deyim, "Gitmek", "K:açmak", "Savaşmak", 
"Ölmek" anlamlarında kullanılırdı; "Fertik" 
almancada "bitti", "son" demektir. 

F. Devellioğlu "Türk Axgosu" isimli ese
rinde deyimin nerden kaldığını kaydetıneden 

ve yalnız "kaçmak, uza:klaşmak, sıvışmak" an
lamlarında olduğunu söylüyor ve haneberduş 
apaş ağzında şu misali veriyor: "Aynasızlar 
(polisler) geliyor abi, fertiği çeıkmezse:k piyas
tos olurus (yakalanırız)". 

Bil alman şirketi olan "Anadolu - Bağ

dad Demir Yolu Şirketi" 2ıamanında tirenler. bir 
istasiyondan kalkar iken önce istasiyonlarda bu
lunan bir kampana, çan çalınır, ve istasiyon 
memuru "Fer-tik!.." diye bağırarak lokomotif 
düdük öttürür ve tiren kalkar giderdi. 

Misaller: 
- Seninki geldi! 
- Kim? 
- İnebolulu.. senin Ça'kır Mustafa .. 
- Hani nerde ulan? 
-,- Kapudan bakdı, ibeni görür görmez fer-

tiği çekdi! 

* 
Heber geldi Kılıçali Hamamından bu sabah 
Mahlul oldu külbandaki koca şair gediği 
Vesilei rahmet olsun şu mücevher thihim 
"Deli Osman yar koynund,a çekdi yahu fertiği" 

1303 (M. 1885 - 1886) 

FERVE - "Aslı arabca isim: Kürk. kap
lanmış esvab" (Hüseyin Kazım, Büyü'k Türk Lu
gatı) : M. Zeki Pakalın da "Osmanlı Tarih De
yimleri ve Terimleri" isimli eserinde Ferve mad
desinde biı tarifi aynen almakla yetiniyor. 

Ferve kürk kaplı esvab değildir; kürk ola
cak postun, esvab şeklinde biçilmiş astar ku
maşa dikiliş, hazırlanmış · naklidir B. : Kürk; 
ferveler postun cinsine göre "Fervei Kaakum", 
"Fervei Samur", "Fervei Beyza" gibi isimlerle 
anılır; sonra kürk olmaya layık kiymetli bir 
kumaşa kaplanır, kollan, kürk olur; XVIII. 
yüzyılın ünlü şairi Nedim'in bir şark:sında bu 
husus bir güzelliğin tasviri yolunda pek açık 

ifade edilmişdir: 

Kaplatub giimpenbe şali fervei samuruna 
Pi siyeh zülfü dökiib sinei billi'.iruna 
ltrıgahiler sürüg gerdeni kafi'.iruna 
lddir çık naz ile seyrana ku·rban olduğum 

Nedimin pek renkli ve zarif bu tasviri ile 
tam ıtezad halinde, aynı yüzyılın sonlarında ya
şamış Şürurl "Ferve" yi şu ağır hicvinde kul
lanmışdır: 

Mest olub ferveıini tersine giyınişdi köpek 
Ayıya döndü de çinganeler . oynattı anı 

FERVEİ BEYZA - Osmanlı Sarayı ağzı 
bir terimdir; Padişahın şahsında Temsil edilen 
devlete sadakatle hizmet eden veya etmesi is
tenen 'kimselere madalya ve nişan yerine elmas
lı sorguçlar, hancerler, kılıçlar ve en alasından 
kürkler verilirdi, bu arada "Fervei Beyza" da 
yalnız Şeyhülislam Efendilere verilirdi. "Fer
vei Beyza", gaayetle yumuşalk ve çok bahalı 
"Hermine = Beyaz Su Samuru" postundan ba;. 
zırlanmış beyaz bir kürklükden; ki bu postun 
dilim.ime ası1l adı "Kaakum" dur. Yalnız Şey

hülislamların sırtında bu isimle anılır; başkala
rının üzerinde ise "Kaakum Kürk" olur. 

FERYADI (Manastırlı Mustafa) - Geçen 
asır sonlarında yaşamış bektaşi bir halk şairi; 
lsıtanbu:la bir vali paşanın uşağı olarak gelmiş, 
kaşı gözü hoş ve eli ayağı· düzgün genç olduğu 
için lstanbuldaki konağın harem halkı için teh
likeli görülmüş, paşasının aşın iltifatı da dedi 
kodu olunca işinden ayrılmak zorunda kalmış, 
fakat cazibesine kapıldığı İstanbuldan ayrıla
mamış, Tophanede kahveci çıraklığı yapmış, 

esrara alışmış, sefalet içinde ve henüz otuzbeş 
yaşında iken müıteverrimen ölmüşdür. Devrin 
kalender saıiri Tophane ketebesinden Üsküdar
lı Aşık Razinin evrakı metrukesi arasında bir 
manzumesi ile bir resmi ve resminin arkasında 
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Razi tarafından yazılı bir ölüm tari görülmüş
dür: 

Aman aman aman aınan aman hey 
Aşıklıkla gör halimiz duman hey 
Olur mu hiç serkeş yarda iman hey 
Benim yarim pek yamandır yaman hey 

Görmedik biz ne mekteb ne medrese 
Kulak verdik arifane her sese 
Bende olduk eşbeh feta dalfese 
Ayaklarınız mühürlüdür peyman hey 

Meydanı aşk kenarında postumuz 
Cümle canlar candan azizi dostumuz 
Ne gam olmuş pelaspare üstümüz 
Hacı Bektaş Velidendir ferman hey 

Bu- · F eryadi güzellere pervane 
Desti aşka düşmüş gezer divane 
Dilde yari hem. destinde peymane 
Yolunuza baş koymuşa kıyınan hey 

* 
Razi'nin Tarihi 

Şu tasvi-re bakdım bakdım ağladım 
Defniderken o gün kabri başında 
Otuziki yaşla tarih bağladım 
"Göçdü gitti Feryadi'm genç yaşında" 

1275 + 32 = 1307 (M. 1889 - 1890) 

Vasıf HİÇ 

FERYADI ANDELIB - "Bülbütün Fer
yadı"; İstanbulda aydın tabaka arasinda, bül
büllerin ötmeye başladığı ilk bahar karşılığı 
kullanılmış bir deyim; artık kullanılmıyor; aşa
ğıdaki beyit Süleyman N ahifi'nindir: 

Agaazı nale itse nola canı bişekib 

Oldu reside mevsimi feryadı andebib 

FERYAL (Neyyir) - Onsekizinci Yüzyıl 
sonları ile Ondokuzuncu Yüzyıl başında yaşa
mış bir köçe·k; şu buselik şarkı ile övülmüşdür: 

N evreside bi.r güli al 
Bezmi haS&a geldi derhal 
Sordum ol gonce gül kimdir 
Dediler kim Neyyir Feryal 
Neyyir Feryal eyleme al 
Gönlüm oldu sana meyyal 

Körpedir kaaşı kemandır 

Büyüse cevri yamandır 
Aşıkın kadrini bilmez 
Dahi pek taze fidandır 

İşve bağında ol afet 
Gün begün bulsun letafet 
Görmedim alemde mislin 
Kendine mahsus kıyafet 

Neyyir ismi kaydedilmemiş olmasına rağ
men Numan Ağa tarafından Saba makaamında 
,bestelenmiş şu şarkının da aynı gene için çıık

dığını zan ediyoruz: 

Raksiderken ol mehi. nev 
Olamaz hiç kimse peyrev 
Küçücükden aldı pertev 
Meclise fer verdi Ferya.l 

Gül gibi ittikce hande 
Naz ile atar perende 
Seyriden olmaz mı bende 
Meclise fer verdi Feryal 

Antika gaayet edası 

Hem müessirdir sedası 
Şimdi dünya mübtelası 
Meclise fer verdi Feryal 

Bibl.: Haşim Bey, Şarkı Mecmuası. 

F E S - "Kuzey Afrikanın batısında Fas 
şehrinde ıcad edilmiş kırmızı renkli bir baş kis
vesidir; bütıün Osmanlı memleketlerinde ve di
.ger bazı müslüman memleketlerinde yayılmış, 
giyilmişdir" (Şemseddin Sami, Kaamusi Türki). 

"Fas şehrinde ica.d edilmiş maruf baş kis
vesi" (Hüseyin Kazım, Büyük Türık Lügatı). 

Osmanlı İmparatorluğunun son yüz yılı için
de Türkiyede erkekler için kabul edilmiş ve 
resmiyete bürünmüş ç.içek saksısı şeklinde ikır
mızı renkli serpuş, kalıpsız hali ters. kapanmış 
bir çanağa benzer ki şöyle bir bilmecesi de var
dır: 

Kırmızı çanak 
Kıllıya kapak? 

Memleketimizde giyilirken devir devir ve 
her• devirde çeşidli olarak kalıplanmış ve o yüz 
yıl içinde değişik modalarda püsküllerle süslen
mişdir. 

Fesi Türkiyede evvela askeri bir serpuş ola
rak resmen kabulü 1827-1828 arasındadır. Cum
huriyet devrinde 1925 yıhnda çıkan bir kanun 
ile de Türkiyede fes giyilmesi yasak edilmişdir. 

Yukardaki iki muteber lugaıtda:ki kayıdlar 
aathidir, fesin, Fas şehrinin !kurulduğu tarihi 
de aşan çok eski bir mazisi vardır. Anadolunun 
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mitolojik çağlarında Frikya Kıralı Midas'ın 
icad ettiği "Frikya K_ülahı" fesin ilk örneğidir 
denilebilir. Frikyalılardan sonra fesin eski ör
nekleri olan çeşidli kırmızı külahlar Romalılar, 
Bizanslılar, Ortaçağda Avrupalılar, Rönesans 
asırlarında bilhassa italyanlar tarafından giyil
mişdir. 

Türk lugatlarında fesin icad 
edildiği yet olarak gösterilen 
Fas, İslamiyetin yayılmasından 
sonra fes giyilen ilk müslüman 
memleketidir. Cezayirliler ve Tu
nuslular da FasWar gibi fes giy
mişlerdir. XVI. yüzyılda Cezayir 
Osmanlı İmparatorluğuna ilhak 
edildiğinde ve bu memleketde çok 
kuvvetli bir "Deniz Akıncıları" 
teşkilatı kurulduğunda, o yaman. 
deniz akıncıları, "Cezayir Korsan
ları" da başlarına fes giymişlerdir 
Bu bakımdan fes'in türkiyede gi
yilınesi, resmi asken serpuş olu
şundan asırlarca önce, XVI.' yüz
yılda başlamışdır. XVII. yüzyılda 
yaşamış büyü!k türk yazarı ve sey
yahı Evliya Çelebi, mesela Akka 
Limanı önünde bir deniz cengini 
anlatırken: " ... cümle kırmızı fes
li guzatı müslimin kalyonun kıç 

ve baş palavrası üzerinde sine.çak 
olarak Allah Allah sedasına reha 
buldurup .. ", " .. ardı sıra yeşil 

alemli .iıki kalyonda alf esli Ceza-
yirliler ... " Diyor. 

-Yine Evliya Çelebi meşhur seyahatname
sinde lstanbulda Kasımpaşayı anlatır iken öğ
reniyoruz ki daha XVII. yüzyılda Osmanlı Do
nanmasınm gedikli bahriyelileri olan Tersane
liler, "Azeb Askeri, Azeb Taifesi" başlarına fes 
giymişlerdir: ,i .. Kasınıpaşa halkının bir kısmı 
gemicilerdir ki cümlesi Cazayirli elbisesi giyip 
kırmızı fes üzerine kafesi destar ve arkalarına 
burnus, demirkoparan, kaput, gunagun dolama
lar ve bellerinde çatal pala bıçaklar ve ayakla
rında tomaklar ve bazıları baldırı çıplak seren
baz ve cundabaz gazilerdir .. ". 

XVI. ve XVII. yüzyıllarda erkek fesleri ce
zayirli gemicilerin ve onları taklid ile de tersa
nelilerin başlarında görülüyordu. İstanbul hal
kından ise erkeklerden ·önce kadınlar, İstanbul 
Hanımları daha o asırlarda başlarına fes giymiş
lerdir. 

ikinci Sultan Mahmud'un ilk feııli reımi 

(Resim: 8. Bozcalı) 

İkinci Sultan Mahmud 1826 da Yeniçeri 
Ocağını kanlı bir şehir muharebesi ile ıkaldırdık
dan sonra yeniçerilik hatıralarını da tamamen 
yok etmek için kökden bir kıyafet inkilabını za
ruri görmtişrü. "Asa.kiri Mansurei Muhammedi-

. ye" adı ile yeni türk ordusu kurulmuş, a&kere 
· setire pantalon giydirilmiş, fakat baş için mü

nasib bir serpuş bulunamayarak "Şubara, Şo
bara" denilen ve yeniçeriler tarafından hiç gi
yilmemiş ve anca:k bostancı.ların başlarında gö
rülmüş bir keçe külah serpuş olarak ıkabul edil
miş, bosta:ncılardan farklı olsun diye de Şuba
ramn üstüne sarık sardırılınışdır. 

Devrin ünlü vezirlerinden Mehmed Husrev 
Paşa, ki sonraları Koca Husrev Paşa diye anıl
mışdır, 1826 da kaptanpaşalı•k makaamında ve 
donanma ile beraber Akdenizde _bulunuyordu. 
Türk ·bahriyelilerini Avrupa devletlerinin donan-
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malarında olduğu gibi sı'kı askerlik talimlerine 
· tabi tutmuş, 1827 de İstanbula dönerken efrad 
ile birlikde zabiıtlere de Tunusdan aldığı fesler 
giydirmiş, kaptanpaşa, büyük aımiral olduğu 

halde kendi başına da bir fes koymuş, ve İs
tanbula döndükden az sonra fesli bahriyelileri 
padişahın bir cuma namazı alayına götürmüş, 
talimli askerin intizamı ve başlarındaki al renk
li fesler hem padişahın hem de halkın fevkalade 
hoşuna gitmiş ve lk~nci Sultan Mahmgd fesi 
bütün türk ordusu mensubları için resmi bir 
serpuş olarak kabul etmişdi. 

Kara askerinin deniz askerinden ayırd edil
mesi için de Asa.kiri Mansure feslerlıie eğri bir 
sarık sardırılmışdı, haıtta asker ile de yetinil
memiş, bütün devlet memurlarının ve ulema 
efendilerin de fes giymesi için yeni bir !kıyaf eıt 
mzamnamesi yapılmışdı. Bu mzamnamede me
murların askerden ayırd edilmesi için feslerine 
hiç bir şey sarmamaları, yani dalfes giymeleri 
kaydedllmişdi. Y almz · ulema efen diler için fes
lerine. beyaz dülbend sarmaları bir imtiyaz ola
rak kabul edilmişdi. 

Devrin şairleri fesi halka hoş gö$termek 
için fes şanında medhiyeler, şarkılar, gazeUer 
ve fesi överken bu yeni serpuşun bilhassa genc
lere gaayetle yakışdığım söylediler. 

Güftesi bir marş güftesine benzeyen Rifat 
Beyin şu şarkısı hicazkardan bestelenmişdir: 

Kisve giydi buldu asker şimdi ıan 
Her biri oldu misali kahraman 
İtmede böyle cemi asakiran 
Padişahım devletinle çok yaşa 

Pek yaraşdı eğri sarık eğri fes 
Resmine erbabı irfan didi pes 
Bu sözü tekrar iderler her nefes 
Padişahım devletinle bin yaşa 

llk asker f eslerinin sarıkları eğri sarıldık
dan başka başa da eğri konulduğu anlaşılıyor. 

Nikogos Ağanın Hüseyniden bestelediği 

bir şarkıdan da asker başındaki eğri feslerin 
bütün geneler arasında da. moda olduğu anlaşı
lıyor (B.: Eğri Fes Modası, cild 9, sayfa 4963) : 

Bir yana eğdir fesin ey nevcivan 
Halka halka kakülün olsun iyan 
Parlayıp lahdi ciğerden aşıkan 
Ateşi aşkınla yansın her zaman 

Şu da Enderunlu Şakir Beyin Bes,tenigar 
bir şarıkısıdır: 

Gel meclise nu.ş it şarab 
Nolsun bu rütbe ictinab 
Eğdir fesin· itme hicab 
Pek güzeldir perçemin 

Her yeniliği istemeyeiı aşırı muhafazakar 
ham sofularla yeniçerilik geleneklerine bağlı bir 
ayak takımı kalabalığı ve esnaf kitl_esi fesi, sa
de, dal fes giymemekde ısr~ ettiler; bunun üze
rine asker feslerindeki sarıklar kaldırıldı, fes 
giymeye mecbur tutulmuş esnaf ta:kımımn da 
feslerine yemeni, çenber, ağabani yazma dül
bend gibi şeyler sarmalarına izin verildi ve fes 
halk başında ancak bundan sonra gereği gibi 
yayıldı. Ayıntablı Ayni'nin aşağıdaki gazeli, fe
sin tarihçesinde bu durumun tasviridir ki En
derunu Hümayundaıld tüysüz deliikanlıların da 
çavuşluk, mülazi.m.lik, yüzbaşılık gibi rütbelerle · 
ordu hizmetine devredildikleri ve başlarına sa
de fesler, üzerine hiç bir sarılmayan dal fesler 
giydikleri zamandır: · 

Giydi gördüm mehcebinim bu gice rüyada fes 
Şahi hüsne tac ile tabir olur manada fes 

Onbetinde böyle bir yüzbaşı gelmez kışlaya 
Giyse de her haftada bin nevcivan dünyada fes 

Elde simin taziyane belde tlgi zer nişan 
Arkada gülpenbe harvani serinde sade fes 

Soofii dilmürdenin Hak kaavuğun taş eylesin 
Giymemi, ru.zi ibadetde şebi ihya.de fes 

Baş kabak yalın ayak gördü beni bildi 'o şuh 
Çünki vardır Ayniyi alada fes ednada fes 

. Ayni'nin yukarda:ki gazelinin son beytinde 
söylendiği gibi "Fes", kibar ve ricalden ayak 
takımına kadar herkesin başına yayılınca, o 
devirdeki türk musikisi de geysulu, perçemli, 
kaküllü nevcivan başlarındaıki ıkırmızı feslerle 
uğraşdi: 

Hüsnün gören seni ister 
Aç fesini perçem göster 

(Beyati Şarkı, Tanbiiri) 

* Sünbülistan etmiş etrafı fesi 
Perçemin baıdan çıkardı herkesi 

(Bu.selik Şarkı, Kemani Şakir) 

* Seni gördüm o perçemle beğendim fesle 
Niçün ülfet ediyorsun böyle herkesle 

(Hisarbuselik Şarkı, Numan Ağa) 
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O devrin fes üzerine türküleri şarkılardan 
çok asaletlidir; ,bu bir İstanbul tür,küsüdür: 

Aman al fesli al fesli 
ıEşbeh civanım dalfesli 
Aman dal fesli 

Dizlik mintanı açmış pek 
Fesinde püskül top İpek 
İpek kaküllü dalfesli 

Aman al fesli dal fesli 
Püskülü mavi al fesli 
Sırma perçemli al fesli 

Bu da bir Aydın türküsüdür: 

İstiınbuldan aldırayım fesini 
Nerelerden işideyim sesini 
Ayın on.dördüne benzer kesimi 
Bizi barışdıran diller övünsün 

Türkiyede daha XVI. yüzyılda fesi ilk defa 
giymiş olan Cezayirli gemicilerın feslerinde bir 
püskül bulunup bulunmadığını bilmiyoruz. Fes 
İkinci Sultan Mahmud devrinde önce askerin 
ve _sonra halkın başında erkek serpuşu olduk
dan sonra fesi bir de püskül süslemişdir. Aslın
da fesin sadece bir süs parçası olan püskülün 
türlü çeşidleri olmuşdur. (B.: Püsıkül). 

Fesin dairevi üst kısmına tabla denilirdi. 
Tablanın ortası delik olup buraya 2-2,5 santim 
boyunda "İbik" denilen f esii:ı kumaşından bir 
dilcik eklenir, incecil boru şeklinde bir dilcikdir, 
püskül fese, bu ibik vasıtası ile takılır, püskülü 
tutan bir iplik ibik içinden fes içine alınır ve 
çıkmaması için içerden düğümlenir. 

İkinci Sultan Mahmud devrinden 1925 yı

lına kadar fesin şekli devir devir değişmişdir. 
Bir sa.iksıya benzeyen fesin tablasının darlığına 
ve genışliğine, ve alından tabla kenarına kadar 
yüksekliğine göre değişen fes şekillerine "Ka
lıp" denilirdi. İlk fesler ki "Mahmudiye Kalıp 
Fesler" diye anılmışdır, büyük ve yüksek -fes
ler olmuşdur ve mavi iplik iplik ipek püsküllerle 
süslenmişdir ve püskül tablanın kenarından f e
sin etrafına fırdolayı yayılmışdır. Şehzadelerin 
fesleri, vezirlerin fesleri (mesela sadırazam 

Mustafa Reşid Paşanın merasim fesi) elmas
larla süslenmiş, murassa fesler olmuşdur. Ab
dülmecid zamanında fes biraz küçülmüş, son 
zamanlardaki şeklini almışdır. Püsküller de tel, 
iplik ipek yerine burma ibrişimden yapılır ol
muşdur. Abdülmecid törenlerde fesine elmaslı 

bir sorguç takmışdır. Abdülaziz kendi zevkine 
mahsus kalıpda fes giymiş, yüksekliği az ve tab
lası da darca olan bu şekil feslere "Aziziye Ka
lıp" denilmişdir. İkinci Abdülhamid zamanın
da fesin kalıbı tekrar değişmiş, daha dikce bir 
fes giyilmişdir. 

Fes kumaşının rengine göre de çeşidli ol
muşdur. Aslında kırmızıdır, fakat fesler, nar 
çiçeği kırmızısıından !karaya çalan koyu güveze 
kadar bu rengin çeşidleri kullanılmışdır. Fes
ler renkleri ile de giyenin ruh haletini ifade et

. mişdir. Aşağıdaki satırları büyük çağdaş yazar 
Ahmed Rasim.in bir yazısından alıyorum: 

"Fes umumiyetle eğri giyilir; kaş üstüne 
kadar eğile durur. Bazan ön tarafda, tabla ile 
kenarında hasıl olan çukura Yar Tekmesi de
ni.ur. Zarafet dilinin Yar Tekmesi dediği bu çu
kunın kopuklar arasındaki adı Kuş Yuvası'dır. 

"Fes perçem ve 'kaıkül üstünde, halka hal'ka 
kıvırcık saçlar üzerindeki duruşa ve edaya ve 
simanın da şekline göre açar, yakışır. Kulaklara 
kadar geçen fes ise ,bönlük verir. Kenarı gey
sillarla süslü olursa hal ehlinin ağzında Kapat
ma Sünbü.ı Saksısı'dır. 

"Fes renkleri gitıtikce koyulaşmak üzere 
kırmızı, hunnabi, orta renk al, narçiçeği, siyah 
(koyu güvez) dır. 

"Çocuk feslerine nazar takımı, muska, ziy
net altını takılır. Kulakları tamamen örten fese 
Babaya.ne, Kel örten, Ayıp Kapayan da denilir. 
Islanıp büzülmüşüne Limon Kabuğu, sıfır nu
mara kalıba çekilmişine · Saksı Dibi denilir. Nar
çiçeği · kırmizılığındaki feslere de Abdülhamid 
zamanında Hafiye Fesi denilirdi" (Ahmed Ra
sim). 

Fesin yapılışını M. Şakir Ülkü taşır fes üze
rine bir maıkaalesinde şöyle anlatıyor: 'lFesler 
yünden yapılırdı. Fesin dokunuşu çorab örgüsü
ne benzer ve önce kocaman torba gibi bir şe
kil alır. Boyama, dink ve zamk ameliyatların
dan sonra küçülür, bir külah şekline girer. Ba
şa giyileceği zaman kalıplanır" (M.Ş.ü.; Aylık 
Ansiklopedi). 

Fes bir f esci dükkanından alınıp hiç kalıba 
verilmeden başa bir külah gibi geçirilirse ona 
da "Fabrika Kalıbı" denilirdi. 

Esvab ütüsü gibi, fesler de sık sık ık alıp

lanına · ihtiyacı gösterirdi, fes kalıpcılığı ayrı bir 
iş, zanaat, geçim yolu idi. Bu zahmetden kurtul
mak içip, fesin kalıbını uzun zaman koruyan 
içi hasırlı fesler yapıldı, hasırlı feslere de halk 
ağzında "Şıllrk Fes" denildi. · 
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Tel ipek püsküller zamanında uf ak bir rüz
garla püskül karışır, yumaklaşırdı; o zamanlar 
da İstanbulda, zamanımızın kundura boyacıları 
gibi sokaklarda Püs-kül Tarayıcı'lar dolaşırdı, 

fesi alır, bir ağaç kalıba geçirir, karışmış püs
külü tarar ve fesi sahibine verirdi, bu iş için 
de küçücük bir para alırdı. 

· Fes üzerine aşağıdaki parçalar geçen asır
da ve asrımız başında yaşamış kalender meşreb 
şairlerden derlenmişdir: 

Saçılmıı kakülü dalfes altından 
Her teli yirmidört ayar altından 

Atık Razi 

* 
Fese bakma kaküle bak kaküle 
Benzemez mi katmerli mor' sünbüle 

.Atık Razi 

* 
Al fesinde kırmızı karanfili 
Hem al cimedanı gaayet afili 
Gördün mü Adalı Th-yandafil'i 
Molla Beyin nevhat hamlacısıdır 

Galatalı Hüseyin 

* 
Şahin baıda Cezayirin fesidir 

Galatalı Hüseyin 

Ali Çamiç Ağanın bir kıt'asından da fesden 
püskülün kopup düşmesinin kötüye yorulduğu
nu öğreniyoruz: 

Bildim kötü alanıet 

Püskülüm koptu fesden 
Bülbül misal şakıyan 

Yarinı kaçdı kafesden 

FES, ÇOCUK FESİ IDRSIZLARI - Fe
sin yeni kabul edildiği yıllarda, 1827 :- 1830 ara
smda İstanbulda çocuk feslerini. ziynet altınları 
ve incilerle süslemek modası yayılmışdı; bu su
retle süslenen çocuk feslerinde bazan bir takım 
serserilerin tamahını tahrik edilecek derecede 
ileriye gidildi ve istanbulda çoculr fesi · hırsız- -
lan türedi. O devrin zabıta kayıdlanna geç
miş v-ak'adır: ·Bayburtlu Pıolatoğlu Mustafa 
adında ba:ldın çıplak bir delikanlı yolda bir oğ
lancığın incili fesini çalmış, -aya:kdaşı ve hem
şehrisi Şaban ile fesin üstündeki incileri pay
laşırlarken yakalanmışlar ve Tersane Zindanın-
da küreğe konulmuşlardı. · 

Haluk, Y. ŞEHSOVAROĞLU 

FES, FESOİ D'üKKANLARI - Boy boy 
ve cins cins fesler perakende olarak tuhafiye 
mağaza ve dükkanlarında, müstakil fesci dük
kaııılarında ve fes kalıbcılarinda satılır, fes püs
külü de oralardan alınırdı. Geçen asır sonla
rında, 1880 ile 1890 arasında Tunus feslerinin, 
o memleket halkının kılığında ayak satıcıları 

tarafından Eminönünde Yeni Cami, Ayasofya 
Meydanı, Sultanahmed Meydanı ve Bayazıd 

Meydanı gibi kalabalık yerlerde kaldırımlarda 
sergiler kurulup satıldığı da görülmüşdür. Bun
lardan ikisinin resmi, o devrin İstanbul hatırası 
kartpostalları arasında basılmış, satılınışdır. 

1836 da kurulmuş olan İstanbul Feshane
sinin, Fes Fabrikasının ordu ihtiyacını karşıla
yarak 1850 den sonra halk için de fes yapmaya 
başlaması ile İstanbul piyasasında "Feshane 
Fesi" "Tunus Fesi" ve "Avusturya Fesi" ol
mak üzere bilhassa üç cins fes bulunmuşdur. 
Feshane fesleri standart mal idi, Tunus ve 
Avusturya feslerinin ise alası ve adisi vardı. 
Fesiın alası ıslandığı zaman, yağmurda boyası
nın çıkmam-ası idi. 

Feshane 1848 - 1850 yıllarında 400,000 fes 
yapmış, halk için ayrılan fesler de 1860 daın son
ra İstanbulda Veznecilerde, Büyük Kapalıçar
şıda, Tophanede ve Beşiktaşda kira ile dükkan
lar tutularak Feshane idaresi eliyle perakende 
satışa arz edilmişdir. 1880 den sonra Feshane 
fesleri piyasadan çekilmiş, hatta çuha ve şayak 
tüccarlarından Said bin Cebbari Beye "İkinci' 
Ordu Fes MüteahhidUği" verilmiş, İstanbuldaki 
askerin fesleri· de bu zat tarafından tekrar Tu
nusdan getirilmişdir. Feshane, yine_ aynı adı ta
şıyarak, askerin giyimi için bir kumaş dokuma 
fabrikasına intikal etmişdir. Said bin Cebbare 
getirtdiği feslerin içine İkinci Sultan Abdülha
midin turasını bastırarak piyasanın en meşhur 
fesci dükkanlarına dağıtmışdır; meali aynı ol
mak üzere gazetelere fesciler adına ayn ayrı 
ilanlar verilmişdir. 1903 de mart ayı içinde Ter
cemanı Hakikat Gazetesinde görülen bu ilanlar
daki fesci dükkanları şunlardır. Divan Yolun
da Fesci Mustafa Lütfi Efendi, Fındıklıda Fesci 
Hasan Çavuş, Üsküdarda Fesci Mustafa Yameri 
Efendi, Bayazıdda Fes kalıbcısı Hüsnü Efendi, 
Veznecilerde Fesci Mehmed Efendi, Bayazıdda 
Fesci Nazmi Efendi Feskalıbcısı Rıza Efendi. 
İlanların değişmeyen metni şudur: "Aldanmak 
istemeyen turalı fes alsın. Şimdiye kadar ma.;. 
ğazaım;lan Fes satııı alaµ zevatı kira.mm ma-
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lfunu olmak üzere muamelatımda istikaameti 
rehber ittiha~ ederek fes satmakdayıın. İkinci 
Orduyu Hümayun fes müteahhidi şayak ve çu
ha tüccarı mfiteberesinden Bin Cebbarı saadet
lu Said Beyefendinin yeni celb etmiş olduğu fes
ler alameti farika olarak tuğrayi garrayi hüma
yun ile müzeyyen ve muvaşşah olup zerafet ve 
metanet ciheti ile de diger tacirlerin satdıklan 
feslere faik ve fiatca rekabet kabul etmeyecek 
sfiretde ehven olduğunu ilan ederim." 

Fes satışlarınm en gelişdiği zamanlar Ra
mazan •ayları, bilhassa Şeker ve Kurban bay
ramları arifeleri idi. 

FES, FES KALIBLARI, KALIBCILARI -
1925 de Tür ki yede fes giymenin yasak edildiği 
Şapka Kanunu ile kalkdılar; fes kalıbları, mem
leketimizin yakın geçmişde kullanılmış eşyala
rından biri olarak artık müzelerde veya antikacı 
dükkanlarında görülmektedir. 

Fes kalıbları, feslerin çeşidine göre, pirinç
den dökülmüş iç ve dış iki parçadan mürekkeb 
bir alet, "Fes ütüsü" idi. 

İç kısım aynı fes şeklinde idi; tıbkı fes 
gibi içi de boş idi. 

Dış kısım da . ayni şekilde olup iç kısmın 
üstüne geçerdi ve aralarında fes kumaşı -kalın
lığı bir genişlik farkı vardı. Dış kısının iki ya
nında iki çomak kulp ile tepesinde, tabla kısmı
nın tam ortasında küçücük bir delik vardı. 

Fes kalıpları, aşcı dfı:kkanlarında görüldü
ğü gibi kömür ateşli uzunlamasma bir ocak üs
tünde dalına kızgın dururlardı. 

Kalıblanacak fes, püskülü çıkarılıp süprülür, 
üstüne su püskürtülerek hafifce ıslatılır, sonra 
kalıbın iç kısmına geçirilir, giydirilir, fesinin 
üstüne de kabın cİış kısmı geçirilir; fesin püs
kül ibiği dış kısmın tablası ortasındaki delikden 
dışarı çıkardı; ve kahbcı, dış kısmın çomak 
kulpların tutarak, fes kalıbı denilen fes ütüsü
nün iki kızgın parçası arasındaki hafif ıslak fesi 
kuvvetle bas-a basa -ka:l.ıblar, ütülerdi. Kalıbla
madan fesin püskülü geçirilip, ibik ucundan ve 
tabla kenarından dikilir, sahibine verilirdi. Bir 
fes kalıblama ücreti 1 kuruş idi, son zamanlar
da 5 :kuruş olınuşdu; o bile avam arasında çok 
görülür, o tabakadan kişiler, kalıb ütüsü bo
zulmuş feslerle dolaşırlar, feslerini bayram.dan 
bayrama kalıblatırlardı (B.: Fes; Püskül). 

Ahmed Rasim "Muharrir bu ya" isimli ese
rinde fes kalıbcıları için şunları yazıyor: ".. za-

marumızda kullanılan sıcak fes kalıbları 30-40 
senelik bir icad mahsulüdür. Evvelce fesler ıs
latılarak tahta kalıblara çekilip ütülenirdi. Fes
ci Nasib'e göre sıcak madeni fes kalıbl-arı evve
la İzmirde icad edilmiş ve İstanbula Todori na
mında biri getirmiş, bir rivayetde Sultanhama
mmda turşucunun yanındaki sütcü dükkanında 
icrai sanata başlamışdır. Sonra Uzunçarşı ile 
Süleymaıniyede de kömür ateşi ile işler fes ka
lıbcısı dükkanları açılm1şdır. Fes kalıbları Sıfır 
numaradan başlayıb 16 num.araya kadar yapıl
makdadır. Şimdi kullanılmayan "Dar Beyoğlu" 
kalıb 2 numara olup fes kalıblarının en'vai ara~ 
sında Hamidiye, Büyük Ha.midiye, Aziziye, Tom 
Zuhaf, Y•arım Zuhaf, Efendi Biçimi, İzmir bi
çimi namiarında kalıblar vardır .. ". 

Bizim rastladığımız bir kayda göre fes ka
lıbcılığmın mucidi İstanbulda Duvarcı Tokadlı 
Ferhad Ağa namında biri olup ilk defa 1872 
yıhnda ticari tatbik sahasına konmuşdur (B.: 
Ferhad Ağa Duvarcı Tokadlı; cild 10, sayfa 
5664). 

FES, HASIBLI FES, ŞILLIK FES - Fes, 
ayak takımı ve •avam tabakası haric, dalına düz
gün, 'kalıblı bulundurulması gereken bir ser
puşdu, ve fesin kalıbı da azıcık yağmur, azıcık 
horc-a kullanma ile ,bozulurdu. Fesi, edebine
uyarak giyebilmek için en az haftada bir defa 
muhakkak fes kalıbcısına götürerek kalıblat

mak gerekirdi, bu da iküçük de olsa bir masraf 
yeriydi. Bu zahmet, külfet ve masraf karşısın
dadır ki 1899 da İstanbulda Raif Bey adında 
bir zat hasırlı fesi icad etti. Çuhadan yapılan 
fesin içine, aym şekilde, fese tıpatıp uyan ince 
hasırd'3:ll örülmüş ve fesle birlikde kalıblanmış 
bir nevi hasır astar geçirdi; fesin ağırlığı bu 
hasır astar ile azıcık artmış ise de, hasırın ka
lıbı kolay ~olay bozulmadığı için dışındaki kır
mızı çuha fesin kalıbını da korudu, böylece ha
sırlı fesleri kalıbcıya hiç götürmeden uzun za
man giymek mümkin oldu. Bu icad üzerine _6 
mayıs 1899 tarihli Tercemanı Hakikat gazete
sinde şu haber satırları kayıdlıdır: 

"İstanbulda hasır fes imali.ni ic-ad eden ve 
bir ihtira beratı olan rif'atli Raif Bey rıhtım 
üzerinde (Galata Rıhtımı olacak) tesis eylediği 
fabrikada gereken alat ve edevatı tamamlamış 
ve icad ettiği f esden hayli mıkd-ar imal eyfedi
ğini aid olduğu makaam.a bildirmişdir; imalata 
nezaret ve teftiş muamelesini yapmak üzere . 
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evvelki gün mezkur fabrikaya memurlar gitmiş, 
lazım gelen raporu tanzim ederek Nafia Nazır
lığına vermişlerdir .. ". 

Hasırlı fesler 1899 - 1910 arasında bilhassa 
orta tabakadan şık gençler arasında rağbet gör
müşdü. Kalıb kolaylığına karşı hasırlı fesin en 
büyük mahzuru, ağırlığından başka hasır em
diği, içine siner agır ter kokusll!llu ve saça dö
ıkü1en lavanta kokusu idi. Avam ise, hasırlı fe
se, süslenmiş, boyanmış oynaşa hazır · pasaklı 
yosmalara benzeterek "Şıllık Fes" adını ver
mişdi. Başda duruşu da diger fesler gibi değil
di, şekilce idi Bir ~aza eseri hasırı ezilir, kırı

lırsa bir daha eski halini almaz, hasırı söküp 
atmak gerekir, geri kalan ince çuhası da öbür 
feslerin yerini tutmazdı. Aşağıdaki hicviye Bit
li Tevfikindir: 

Gözde .mavi gözlüğü, başında şıllık fesi 

Yukardan bakan Beyim küçük görür herkesi 

Daha dün yalın ayak yanm pabuç sürterken 

Bize mi bu çalımın, türedi menteresi 

Kasımpaşada doğdun Beyoğlunda gezersin 

A benim züppe beyim Ebeoğlu teresi 

FES, KADIN FESİ - Kadın başında fes 
d-aha XVI. yüzyılda çok yaygın bir serpuş ol~ 
muşdur. Müslüman türk kadımnın günlük ev 
hayatı tuvaletinde başını hotozdan ziyade tepe
likler, inciler, elmaslarla' bezenmiş, altın teller
le işlenmiş fesler süslemişdir. İstanbulda Ey
yubda XVI. asir vezirlerinden Pertev Paşanın 
türbes:nde fesli kadın- k•abir taşları vardır; türk 
taş işciliğlnin de en güzel örneklerinden olan bu 
taşlar _türk _giyim kuşamı bakımından da ayn
ca çok kıymetlidir. 

Ana.doluda fes, geçen asrın sonuna kadar 
hotoza daima tercih edilmişdir. Sokağa çıkarken 
de fesli başın üstüne bir bürgü, car a.tılmışdır. 

İstanbul kadınlarında fesin yerini XIX. yüz 
yılın ikinci yansında hotozlar almışdır. Aynı 

asrın ilk yarısında yaşamış Enderunlu Vasıf'm 
bir İstanbullu mahalle kızı ağzından anasına 
hitab ile yazılmış mizah yoUu bir kıt'adır: 

Ben gülistanı şivede bir nabli nevresim 

Bağlarda türkü söylemeden kalmadı sesim 

Giyip başıma pul donatıp nev resim fesim 

Girip koçunun içine öyle kırık dökük kesim 

Onbeı yaıında kendiı:ıte bi_r _ oynaş al'._ayı~ 

FESCİ CİVANI - Kalender meşreb şairler 
tarafından "Şehrengiz" adı verilen manzum 
risalelerde esnaf güzelleri arasında (B.: Esnaf 
civanlarına da rastlanır; şehrengiz yollu yazıl
civanlarına :.la rastlanır; şehrengiz yoHu yaazıl
mış "Hfıbannaınei Neveda" adlı manzum mec
muada Fesci civanı şu beyitlerle anılmışdır: 

- Fescinin civanı Tunuslu gerek 
Cilveyle naz satar kakül dökerek 

Levend perverdesi ol taze uşak 
Bıçkın nümayişi topukda kuııak 

Albenisi şahın serde al fesi 
Ateıi Nemruda atmış herkesi 

Cümle uşşakına püsküllü bela 
Pazarlık uyuşmaz diyor hep la la 

FESCtt.ER CADDESİ - Büyük Kapalı. 

Çarşının yollaarından biri; eskiden halk ağzın
da bu yol boyundaki çarşıya Bitpazarı denilirdi; 
bilhassa kullaımlmış giyim eşyasının satıldığı, 

günün her saatinde canlı, hareketli, renkli, 
sesli bir yoldu; elinde paket, çanta, boğça ile 
zor geçilir, içinde' satılık eşya var zannı ile iki 
sıralı esnaf tarafından hemen her adımda yol
cunun yolu kesilirdi (B.: Bitpazarı, cild 5, say
fa 2826). 

. Evliya Çelebi XVII. asır ortasında İstan
bul esnafından bahseder iken şunları yazıyor: 

"Esnafı hilekaram Bitpazarı - Dükkan 400, 
Nefer 700". 

Rakamların mübalagalı olduğunu sanırız; 

o zaman da Bitpazarı, Kapalı Çarşı içmde bu 
sokakda mı bulunuyordu bilemeyiz; fakat yo
lun "Fesciler" adı, İkinci Sultan Mahmud za
manında Fesin milli serpuşlar arasına girme-
sinden sonra ıkonulmUş olacakdır. · 

Halen, 1969 - 1970 de, bu yolun Bitpazarı 
hüviyeti kaybolmuş gibi idi, dükkanlarda kul
lamlmış giyim eşyasından ziyade, ayaktakımı · 
ve aşağı tabaka halk harcı yeni hazır esvablar 
satılıyordu. Pek çok dükkanda da hippi ve bit
nik turistlerin rağbet ettikleri deri ceketler, 
koyun postu kaplanmış gocuklar satılıyordu. 

Fescller Caddesi Büyüık Kapalı Çarşının 

Çadırcılar Caıddesine açılan kapusu ile Çarşı 

içinde Yağlıkcılar Caddesi arasında uzamr, 
uzunca ve çift kavisli, k-apu tarafından gelin
diği_ne göre evvela sola· ve sonra kıvrılan bir yol
dur._ Bodu:rum Hanı sokağı il~ dört yol ağzı ya-
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parak kesişir; Püskülcüler Sokağı, Hazır Elbi
seciler Sokağı, Emirşah Sokağı, Alemşah So
kağı, Yarım · Taş Han Sokağı, Gelincik Sokağı, 
Kuyulu Sokağı ve MüteveHi Sokağı ile kavıuşaık
ları vardır. Zemmi beton, ve üstü tonos ke
mer örtülüdür (1970. şubat). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FESCİ SOiiAGI - Kasım.paşada Hacıhü
sam Mahallesinin yollarından; P.aşalıhasan So
kağı ile İplikci Sokağı arasmdadır; Sahaf Ku
yu Sokağı ve Cendere Sokağı ile kavuşakları 
vardır (1934 B. Ş. Rehberi, Pafta 16/183) İp
likci Sokağı tarafından gelindiğine göre beton 
basamaklı merdivenli bir yoldur, birer ikişer 

katlı ahşab ve kagir evler arasından geçer; so
kağın sonunda tuğla bileziıkli ve taş kapaklı bir 
kuyu vardır ki eskiden Sahhaf Kuyusu diye 
anılırdı. İki bakkal dükkanı vardır; kapu nu
maraları 1-27 ve 2-16 dır. (Kasım 1968; B.: Ha
cıhüsam Mahallesi) . 

Hakkı GÖKTÜRK 

FESIIANE, FES FABRİKASI - (B.: Def
terdar Mensucat Fabrikası, Sümerbank; cild 8, 
sayfa 4340) . 

FES~ CADDESİ - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Ayvansaraydan Eyyuba 
uzanan ana caddenin bir parçasının adı ( öbür 
parçaları Yavedud Caddesi ve Defterdar Cad
desi) isimlerini taşır (B. Ş. R. Pafta 9/116); ye
rine gidilip bu saıtrların yazıldığı sıradaki du
rumu tesbit edilemedi (şubat 1971). 

FESIIANE CİVANLARI - İkinci Abdul
hamid zamanında Defterdardaki devlet mües
sesi Feshane Fabrikasının genç işçilerin hepsi 
!tle hikınetden ise güzel güzel çocuıklar ve deli
kanlılardı; halk arasında dolaşan bir rivayete 
göre, eski devşirmeler gibi, yüz güzelliğine ve 
vücud yapısı düzgünlüğüne sahih olmayanlar 
Feshaneye gıremez denilirdi. İşcisine çok iyi ba
kan bir müessese olup işcinin terbiye ve ahla
kına da titizlikle dikkat edilirdi. Beş vakitde 
namazım kılmayan, konuşur iken elfazı müsteh
cene ve küfür sarf eden, tulumbacılığına heves 
eden, uygunsuz güruhunun oturduğu kahveha
nelerde görülen geneler derhal çılkarılırdı. Fes
hanenin genç işcileri şan~nda güzel bir manzu
me vardır, kimin olduğunu bilmiyorum, hafı

zamda dört beyiti kalmışdır: 

Çıkınkcı iplik sarar, Dokumacı atar mekik 
Feshanenin civanları kimi süğlün kimi keklik 

Soyunınuşla•r dökünmüşler, pa bürehne, sine uryan 
Şahin başda al feslerin ateşine düşerek yan 

Yüz siretin ayinesi, iffet ismet timsalidir 
Ol fetalar şekli beşf'-.- içre melek misalidir 

Velinimet hünka·rımız bakar edna behaneye 
Tema.şayi cemal için ziyareti Feshaneye 

İkinci Sultan Abdulhamid saltanatımn ilk 
yıllarında ve Kamil Paşanın ilk sadareti zıuna
nında (1885 -1891) bir gün sadırazamla birlik
de Feshaneyi ziyaret etmiş, ve fabrika nazırına: 
"Bu 'kadar güzel genci nereden bulup topladı
nız?!..." diye sormuş; ve o yılın ilk bayramında 
bütün işcilere birer kat bayramlık esvap yap
tırılmasım emretmiş. 

Vasıf HİÇ 

FESLE GEN - Arabcası Reyhan; güzel 
kokulu ot ki saksılarda yetiştirilir; Ak Fesle
ğen, Hind Fesleğeni, Yabani Fesleğen, Yer Fes
leğeni gibi nevileri vardır" (Şemseddin Sami, 
Kaamusi Tür1ki). Fesliğen şeklinde de söyle
nir. Küçük ve çok sık, gür, güzel kokulu yap
rakları ile edebiyatımıza girmiş bir otdur; fa-
kat halk şairleri, divan şairleri ondan çoğun
lukla arabcası olan "Reyhan" adı ile bahse
derler. 

Fesleğene yakm bir bitki olan hoş kokulu 
nane yemeklere konduğu halde fesleğen, çiçek 
glbi esvab üstüne veya başa takılarak süslen-

' A A metle kullamlmışdır, ve aşırı şıklık, kibarane 
süslenme telakki edilmişdir; öyleki, şamna, had
dine layık olmayan şeyleri giyip kuşananlar 

için "Başına fesleğen talana" deyimi kullam
lır: 

Hele bakın pırpırımın şalına . 
Hane berduş şu mader be hataya 
Setri avret edecek bir donu yok 
Başına fesleğen takmış fetaya 

(Galatalı Hüseyin) 

"Başına fesleğen takma" deyimi "sevinç 
duyma" anlamında da kullanılır: 

Bakmaz aalaa niyaza göz yaşına 
Agu katıp aşıkının aşına 

Eşbebim fesleğen takar başına , 
Yakıştırdım nabvetini hüsnüne 
Hem de gaayet körpe onbeş yaşına 

(Galatalı Hüseyin) 
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Etrafından fırdolayı saçlar dökülmüş, taş
mış gene başlarındaki fesler için de "Fesleğen 
Saksısı" külhani kalender ağzında tabiri kul
lanılırdı. 

Fes etrafından taşan saç, kakül, zülüfler 
de f eslegene benzetilirdi. 

Fesleğen zülfüme, gül ru.yime benzer mi deyu. 
Sünbüli tazeye, verdi tere sor, sorma bana 

(Enderunlu Vasıf Gazel) 

Eğmiş fesini turresin ol simten açmı§ 
Sandım ben ise bağçede top fesleğen açmış 

(Enderunlu Vafıs, Şarkı) 

* 
Perçemi top fesleğendir sinesi berki se~endir 

(Enderunlu Vasıf, Şarkı) 

FESLEGEN ÇIKMAZI - Taksimin Bos
tan Mahallesinde Fesleğen Sokağındadır. Bir 
araba geçecek genişlikde toprak bir yoldur. 
Ü zerinde dört beş kağır-beton ev ile bir radyo 
tamircisi vıardır, kapu numaraları 3-5 ve 2-4 
dür (Ağustos 1968). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FESLEÖEN SOKAGI - Beyoğlu İlçesinin 
Taksim Bucağının Bostan Mahallesi yolların

dan; ayni ilçenin. merkez bucağının Kalyoncu
kolluğu Mahallesi ile sınır yolu olan Kahyabey 
Sokağı ile Kurtuluş Deresi Sokağı arasında uza
nır; Tevfikef endi Soıkağı, Dilbaz· Sokağı ve Şir
ket Sokağı ile dörtyol ağızları yaparak kesişir; 
üzerinde aynı adı taşıyan biT çıkmaz sokak var-. 
dır (1934 Belediye Şehir Rehberi, · p·afta 
19/143). Kahyabey Sokağı tarafından gelindi
ğine göre iki araba geçecek genişlikde kaıbataş 
döşeli meyilli bir yol olup 1-3 katlı kağir ve ah
şab evler arasından geçer; 3 marangoz atölyesi, 
3 oto tamirhanesi, ·1 koltukcu, 1 aşGI, 1 baroka!, 
2 kahvehane ve 1 ekmek fırını vardır. Kapu 
numaraları 3-63 ve 2-52 dir; çarşı boyu işlek 
bir sokakdır (Ağustos 1968). 

Hakkı GÖKTÜRK ,, ~.-..... 

FETA - "Dilimize arabcadan girmiş bir 
kelimedir; genç, delikanlı, yiğit" (Şemseddin 

Sami, Kanifuıi Türki). 
Bilhassa kalender . halk şairleri tarafından, 

İstanbulun kayıkcı, hammal, dellak, natır, fı
rın uşuağı, ırgad, yanaşma gibi. ayak takımın-

dan genelerin ve esnaf civanlarının tasvirlerinde 
çok kullanılmışdır; ve ekseriya "nevhat-yeni 
tüylenmiş'" "mürahik-buluğ çağında", "zeber
dest - hasmını yere çalan, gaalib, üste çıkan" 

gibi sıfatlarla birlikde kullanılır: 

Şehri İstanbuldur güzeller kanı 
Nevhat fetaları çar ebnıvanı. 
Dayı revişli ya keklik sekişli 

Kakülü telince üftadeganı 

(.Aşık Razi, Balıkcı Destanı) 

* 
Onsekiz yaşında miirahik feta 
Geçmiş padişahı hüsn olub tahta 

(.Aşık Razi) 

* 
Tazeru.nun nevhatı pu.lad beden 
Zeberdest fetadır Ali Rüstemden 

(Bozyörükoğlan, Hubanname, Hammal) 

* 
Zeberdest fetadır çabik ü çalak 
Müftü Hamamında ol dellaki pak 

(Galatalı Hüseyin Ağa) 

· FETA NUSHASI - "Feta = Taze oğlan, 
Delikanlı" (Türk Lugatı). Geçen asrın ikinci ya
rısında İstanbul Ceza Evinde mahkumlar ara
sında kullanılmış bir büyü nushasıdır ki sev
diği bir genci öldürdüğü için müebbed habse 
mahkum olmuş Kahveci Nusretin _defterinde 
şöylece tarif edilmişdir: 

"Zından Şeyhi Geysfidar Deli Veli Pauzen 
Baba hazretlerinin nushalarından Feta nushası 
zındana düşen delikanlının dam ağasına tamam 
itaati içindir (B. : Dam Ağası, cild 8, sayfa 
4224). Koğuşuna çehreli delikanlı gelmiş dam 
ağası üçüncü günü eteğini öpüp hediyesini ve
rir Payzen Babaya (Bir esra:rureş kaatil; B.: 
Payzen Baba, Geysfidar Deli Veli) Feta Nusha
sım yazdırır v_e o gece boy abdesti aldıkdan son

. ra ve yatsu namazından sonra nushayı bir maş-
raba su içine atup gece ayazda bırakup ertesi 
seher vaktinde sabah namazına kalkdıkda o su .. 
yu delikanlıya içirir ve bunu üç sabah tekrar 
eyledikde o taze oğlan esir pazarından satun 
alınmış köle gibi dam ağasına itaati mutlaka 
ile kul olur, ağa ateşe bas dese basar, zından
da mücerreb keskin nushadır; delikanlı ne mer
tebe serkeş ve hali vahşetde olsa dam ağasına 
boynunu eğer, kuzu olur; fakat delikanlının 
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zındanı teşrifinden üç günü geçinnemek gerek
dir, üç günü geçerse yedinci gün yazdırmalı
dır, engel çıkıp yedinci gün de yazdıramaz ise 
gayri tesiri olmaz. Feta Nushası bir ayak ta
banı nakşı olup taban içine parmaklar yanına 
bir mürahik delikanlı çehresi resmedilir ve to
puk içine de suyu içecek delikanlının adı ile 
babasının adı yazılır; manası budur ki başımı 
ağanın ayağı altına koydum kulu oldum demek
dir. Payzen Baba bu taban naıkşını bir daire 
içine alarak etrafına o anda hatırına sünuh 
iden bazı ebyat ve rumuzat yaz-ar, Feta Nushası 
üç varak olup yazılar her üçünde ayrıdır. Zın
danda ayak gaayetle mühimdir, zira ayak is
minde gaaibden işaretler vardır ki Eshar Nus
hasında kaydettik (B.: Eshar Nushası, cild 10, 
sayfa 5268). Onun için zmdanda adet olmuş
dur ki dam ağasının pervanesi olan delikanlıla
ra kişizade de olsa çorab ve ayakabı giydiril
mez, yaz ve kış koğuşda yalın ayak olurlar, 
taş üzere yürümek lazım gelse takunya giyer
ler. Delikaınlının !koğuşu değiştirilse yeni koğu
şun dam ağası bu Feta Nushasının sihrini ken
di canibine çevirmek için yine üç varak nıushai 
saniye yazdırır ve delikanlıya üç sabah suyunu 
içirir, üçüncü günü evvelki -ağaya olan itaat ve 
alakasmdan zerre mikdarı eser kalmaz;o dahi 
mücerrebdir. Nushai saniye de yine bir taban 
nakşi olup şu fark ile ki taban içindeki deli
kanlı çehresi resmi yerine bir yürek şekli çizi
lip yüreğin içine evvelıki dam ağasının isini ya
zılır, P.ayzen Baba da keza bu nakşı daire içine 
alıp etrafına münasib kelimat yazar. Ama feta 
nushasından daha müessir tılsım resmidir, ama 
onda delika,nlının tasvirini tıbkı tıbkısına res
medecek ressam bulmak şarttır. Boy· resmi ya
pılır, kaş göz benzemekle beraber üstündeki 

urubası da aynen resmelidir; ve ayakların çıp
lak oL"llası keza tılsım için şarttır". 

Kahveci Nusret (B.: Nusret-, Kahveci Gür
cü) defterine Feta nushalarııun birer suretini 
de resmederek koymuşdur; ikişerden 4 parça 
olan nushaların ilk parçalarındaki yazılar şun
lardır; birinci nushada: 

Taban nakşı içinde gencin yüzü ve topukda adı: 

Ali bin CAfer 
Yukarda: Serde perçem telinden ayağımda tırnağa, 

senindir senindir. hıl senindir vücud beden. 
Altda: Sıdk u itaat ile aşku muhabbet ile, kulun 

oldum ben senin, çıkmam gayri emrinden. 
Taban nakşının sağında: YA pirim teslim; solunda: 

UmmAnı aşk. 

İkinci nushada: 

Taban nakşında yürek şekli içinde: Kara Ömer. 

Üstde: Zındandadır postumuz, gönül tahtında dos
tumuz. 

Altda: YA pir imdAd eyle hO. el çeksün bu civan
dan, anı zabteden rakib Kara Donuz (Domuz) hiın~ 

met hıl. 

Taban nakşının sağıncla: HalAs ola Ali Civan, ve 
bir makasın bir parçası:, solunda, bir makasın öbür par
çası ve Def ola Kara Ömer belAsı. 

FETHİ (İmameci) - Geçen asır sonların
da yaşamış bir esrarkeş; gaayet güzel k•onuşur, 
kalem sahibi bir hanebeduş idi, yalın ayak, . 
pelaspare içinde adembaba kılığında dolaşır, 

rast geldiği uygun bir yerde yatar sabahlardı; 
!kibar bir ailenin evladı iken hyta güruhundan 
bir uşağın mel'aneti ile esrar belasına düştüğü 
ve mezellet şirkafı içine yuvarlandığı söylenir
di. Galatada Havyar Hanında bir rum sarraf 
vardı, arada ona gelir, bir mıkdar harclık alır 
giderdi, parayı istemeden vere ve verirken bu
yurun beyim diye adeta hürmetde. gösteren bu 

Feta Nüshası 
(Kahveci Nusret'in defterinden) 
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sarrafla olan münasebetinin neye · dayandığını 
bilemem. Bir gün sarrafa gelmiş, sarraf dük
kanda olmadığı için gelmesini bekliyordu, ba
na: "Efendi .. brişey söyleyeyim de yaz .. " dedi; 
şu manzumeyi yazdırdı ki Aşıkpaşa semtinde 
bir esrar tekkesi üzerine olduğunu talınrin edi
yorum: 

.Atıklar Dağında Matuk Tekkesi 
Mastorun rindanın gönül kafesi 

Tecessüs istirkab tahakküm nalıvet 

Bilmemi, canları safi muhabbet 

Biy Ü geda yok ne post var ne taht 
Dalga duman püf püf vefa ile ahd 

Nakti payi •dilber kaküli pelenk 
Olmuı aşıklara sorguçla çelenk 

Mastorum bir baygın yar ile vardım 
Külheni aşka brr hu deyüb daldım 

Ate, ab oldu hem ib oldu · iteı 
Seri.pi nur oldu ol yari dilkeı 

Dağlandık dağ ile gör gül aül olduk 
Yar ateı biz bülbül yandık kül olduk 

Kanatlandık uçduk maha hurıide 

.Aferinler bize rahber mürtide 

Pi bürehne abdal abapu9 derviı 

Fethiyi mestane söyletir hatit 

İmanıecilik bir sanatdır, Fethinin o sanat
la hiç alakası olmadığını sanıyorum, lakabının 
argo anlamla konulduğu muhakkaıkdır. 1890 -
,1895 arasında öldü. 

Vasıf HiÇ 

FETHİ AHMED PAŞA (Rodoslumde Da
mad) - İkinci · Sultan Mahmud ve Sultan Ab
dülmecid zamanlarında valiliklerde, elçiliklerde 
ve riazırlıklarda bulunmuş vezirlerden, Türkiye
de ilk müzenin temelini atan, türk müzeciliğin 
babası aydın adam; hicri 1216 (M. 1801) de 
İstanbulda Eyyub İskelesi civarında o zaman
lar Abdullahpaşa Sarayı diye meşhur bir yalıda 
doğdu, babası Rodoslu Hafız Ahmed Ağa adın
da bir zattır; Hafız Ahmed Ağa Saraya men
sub zengin bir adamdı; Kanuni Sultan Süley
manın Rod,os Seferinde ve bu adanın fethinde 
büyük hizmeti görülmüş ve Rodoa da yerleşmiş 
bir simanın asırlar boyunca devlete sadakatle 
hizmet eden adamlar yetişdirmiş bir aileye men-

Fethi Ahmed Paıa 
(Resim: S. Bozcalı) 

subdu; saraydan yetişmiş, Bir.inci Sultan Ab
dülhamide ve Üçüncü Sultan Selime rikabdar
lı:k yapmış olan Hafız Ahmed Ağa bu yalıda 
emekli bir münzevi olarak oturur ilken hayli 
yaşlı olduğu halde feskalade bir vazife ile Hi-. 
caza . gönderilmiş ve dönüşünde Aka civarında 
parasına tamah ile Cezar Ahmed Paşamın· hay
dud milisleri tarafından öldürülmüşdü. Hicaza 
giderken hamile olan zevcesi, Ahmed Ağanın 
ölümünden birkaç gün sonra Fethi Ahmed'i 
dünyaya getirmişdi. Çocuk yaşırn;!a Enderunu 
hümayuna alındı. İkinci Sultan Mahmud 1826 
da Yeniçeri Ocağını kaldırıp Asa:kiri Masurie 
Muhammediye adı ile yeni ordu teşkilatını ku-' 
rar iken genç Enderun Ağalarından da bir bö-

. lük teşkil etti ve Rodoshı Ahmed Fethi Ağa 
da isteği ile bölüğün neferlerinden biri oldu 
25-26 yaşlarında iken padişah sarayından çı.,. 

karak Rami Kışlasının bir koğuşuna yerleşdi. 
Sarayda iyi bir tahsil görmüşdü, zekası, ça

lışkanlığı ve askerliğe hevesi ile yeni orduda 
neferlikden müşürlüğe (marşallığa) kadar yük
seldi. 1827 rus seferine binbaşı olarak iştirak 
etti, harbde şecaat ve cesareti ile tanındı, sol 
ayağından yaralanmış olduğu halde taburunun 
başından ayrılmaması çok nazik bir anda bir 
mağlubiyeti önlemiş, kendisinin de kaymakam 
(yarbay) rütbesi ile 26 yaşında alay kuman-
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danlığına yükselmesine sebeb olmuşdu. Ha:i'b
den sonra İstanbula döndüğünde hunkar ya
verleri arasına alındı; miralay, az sonra mira.
liva (paşa), 1830 da Ferik (tfun general) -ol
du 1835 de Viyana büyüık elçiliğine tayin edildi: 
1837 de vezir ve müşir (Marşa!) olarak Mos
kova civarında yapılan rus askeri manevraları 
müşahid olarak gönderildi; aynı yıl içinde Ay
dın valisi, az sonra bu valilik üzerin de kalmak 
üzere Faris büyükelçisi oldu, aydına bir vekil 
göndererek Parise hareket etmek üzere iken 
ayrıca, İngiltere Kıraliçesi · Victoria (Viktorya) 
nın tac giyme merasiminde Türkiyeyi ve padi
şahı temsile memur edildi, İstanbuldan doğruca· 
Londraya gitti, ve o parlak merasimde bulun
duktan sonra Parisdclri elçilik vazifesine baş
ladı. 1839 da İkinci Sultan Mahmudun ölümü 
ve Sultan Abdülmecidin cülusu üzerine İstan
bula geldi, Meclisi Vala azası, · genç padişahın 
ablası Atiye Sultan ile evlenerek damad oldu; 
Ticaret Nazırı, Meclisi Va.1§. reisi, Harbiye Na 
zın, bu ınazırlık üstünde kalmak üzere Top: 
hane Müşürü, tekrar Ticaret Nazırı ve 1843 de 
İkinci defa Tophane Müşürü oldu; Tophane 
Müşürlüğüınde 1857 yılına kadar ondört sene 
kaldı ve·bu vazifede iken 56 yaşında vefat etti; 

İkinci Sultan Mahmud Türbesi haziresine def
nedildi. 

Babasının kabri Rcidosda Bağlarönü deni
len yerde idi ve Hafız Ahmed Ağa orada bir 
de vakıf Kütüphane yaptırmışdı; Fethi Ahmed 
Paşa da babası adına Rodos da bir rüşdiye mek
tebi, bir muvakkithane ve bir saatkulesi yap
dırttı. Yine Hafız Ahmed Ağa Üsküdarda Ka
racaahmed Sultan Türbesi karşısında ahşab bir 
mescit yaptırtmışdi, Fethi Ahmed Paşa o camii 
de bugün görülen kagir camie tahvil etti (B.: 
Karacaahmed Camii). 

Tophane Müşürlüğü sırasındadır ki, şurada. 
burada yok olmaya mahkum çeşidli eski . silah
ları toplatmış, temizletmiş, tasnif ettirmiş ve 
bir türk silah müzesinin, dolayısı ile Türk As
keri Müzesinin, müzeciliğinin temelini atmışdı. 

Taifde Midhad Paşa ile birlikde boğularak 
öldürülen Damad Mahmud Celaleddin Paşa bu 
Fethi Ahmed Paşanın oğludur. 

FETHİAHMETPAŞA YALISI - Uzunca 
bir zaman· Penbe Yalı adı ile de anılmı§(iır; 
Kuzguncukda, Kuzguncuk ile Üsküdar arasında, 
esıki yalılarımızdan kalmış tek örnekdir diye
biliriz; yalnız o semtin değil bütün Boğaz içinin 

Fethi Ahmed Paıa yalııı 
(Resim: Anonim) 
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onsekizinci asır sonu yapısı en güzel yapıların
dandır. 

1920 - 1925 arasına kadar bu yalı harem 
ve sela.mlık olarak iki kısım.dan müteşekkildi. 
Üsküdar tarafında bulunan kısım yanmış ve 
bugün yalnız · Kuzguncuk tarafındaki bina kal
mıştır. 

Bu bina dış görünüşü ve iç taksimatı iti
bariyle eski yalı mimarimizin karakteristiık ve 
güzel örneklerinden birisini teşkil etmektedir. 

Bina lebi deryada iki kat üzerine on altı 

oda ve iki büyÜk sofalı olarak yapılmıştır. Üst 
kattaki büyük sof anın zemini hiç bir sütuna 
istinat ettirilmemiştir. Yalının mimarı, bu su
:'.'etle yapısında bir yenilik ve meharet göster
miştir. 

Binanın denizden görünen cephe kısmının 
iki başlarında ve ortada üst katları çıkıntılar 

yapmaktadır. Bu çıkıntılar dörder büyük kon
sol üzerine oturtulmuştur. Kuzguncuk tarafın
da binanın üst katı dışarı taşmakla bu kısım 
da büyük direkler üzerine tutturulmuş bulun
maktadır. 

Bu direklerin altındaki kapıdan selsebiller
le süslü buiunan büyük bir taşlığa girilir, taşlı
ğın ön plAwııda ve kapı tarafında ilki taraflı, 

üst kısmı balkonvari, çok güzel . bir merdiven 
vardır. 

Binanın kapıları, pencereleri devrinin mi'." 
maıi hususiyetlerine uygun bir şekildedir. Ve 
ekserisi oldukları gibi muhafaza edilmiştir. Ta
van ve duvarlarında ayrıca göze çarpan bir hu
susiyet görülmektedir. 

Fethi Paşa yalısınin eskiden Üsküdar tara
fında beş odalı bir uşak dairesi ve Kuzguncuk 
tarafında da büyük bir mutfak dairesi mevcut-
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tu~ Mutfak da seneler evvel yanmış, yalnız fab
rika bacasına. benzeyen büyüık bacası kalmıştır. 

Yalının Fethi Paşadan evvelki sahibinin 
İsmet Bey olduğu tahmin edilmektedir. Yalı 
Fethi Paşaya geçtikten sonra aslı bozulmadan 
esaslı bir tamir. görmüştür. 

Güzel binaya ve iyi eşyaya meraklı olan 
ve zevk sahibi bulunan Fethi Paşa, yalıya çok 
iyi baktırmıştır. Yalı, Paşanın devrinde, sık sık 
tamir görür, boya ve eksikleri tamamlanırmış; 

Kuzguncuktaki Pembe Yalı, Tanzimat dev
rinin iyi· bir şekilde ve zevkle tanzim edilmiş 
binalarından birisiydi. Bilhassa Fethi Paşanın 
1stanbulda billur evani imalathaneleri tesis et
mesi sebebiyle bu büyük ve güzel Boğaziçi ya
lısı da pek nadide vazolarla, kaselerle süslen
mişti. 

Diğer taraftan, Avrupada sefirliklerde bu
lunmuş, Avrupa eşyasını zevkle seçmek husu-

/, 

_J 

sunda büyük bir incelik göstermiş olan Fethi 
Paşa, Abdülmecidin yaptırdığı yeni sarayların 
döşetilmesi işini üzerine almıştı. Paşa, ince zev
kiyle kendi yalı ve konağını da çok güzel eşya
larla döşetmişti. 

1840 yılında, Abdülmecidin, hemşirelerin

den Atiye Sultan ile evlendi; Sultana Amavud
köyünde mükellef bir sahilsaray tahsis edilmiş
di; yazın Arnavudköyünde, kışın paşanın Salı
pazarındaki konağında otururlardı. Atiye Sul
tanın ölümünden sonra Fethi Ahmed Paşa yaz
larını yine Kuzguncukdaki Pembe Yalıda ge
çirdi. 

Son zamanlarda, 1959 - 1960 arasında Fet
hi Ahmed Paşanın torunlarından Şevket Mocan 
boyaları tamamen dökülmüş yalıyı beyaza bo
yatmış ve aslı aslaa bozulmadan restore ettir
miş, içini de devrinin eşyası ile döşetmi§dir. 

Haluk Y. ŞEHSOVAROĞLU 

2 'l O. ~ 4 6 8 10 1?. 

Fethi Ahmed Pata yalısı ikinci katı 
(PlA.n: Ferzan Baydar) 
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FETHİ BEY (Ali) (B.: Okyar, Ali Fethi) 

FETHİ BEY (Süleyman) - "Yunanlılann 

lzmiri işgal ettikleri 15 mayıs 1919 bir perşem
be günü alçakca, rezilane ve seniane tecavüz kar
şısında Türk milletinin ve ordusunun şeref ve 
haysiyetini koruyarak ölümü tercih etmiş kahra
man bir kwnandan·; Üsküdard-a doğmuşdur, İs
tan-bulda Aydınoğlu Dergahının şeyhi İzzi Efen
dinin oğludur. -1899 da Harbiye Mektebinden 
Kurmay Yüzbaşı rütbesi ile diploma almış, ordu 
hizmetleri ile Suriye, Irak ve Hicazda bulunmuş, 
Harbiye Nezaretinde muhtelif müdürlükler yap
mışdı.1zmirde 4. Kolordu (İsmail Hami Daniş
mend Kronolojisinde 17. Kolordu) askerlik şu
besi reisi bulunuyordu ki İzmir işgaali faciası 
oldu; kışla ve hükumet konağından çıkardıkları· 
zabit ve memurları ve bu arada Süleyman Fethi 
Beyi "Zito Venizelos (Yaşa Venizelos) "diye ba
ğırmaya zorladılar. Çok sağlam milli ve dini ter
biye ile yetişmiş :kumandan sert ve vakur: 

- Ben türk askeriy.inı, öyle şey söyleye
mem!.. dedi, ve derhal tüfenk dipçiği ve süngü 
darbeleri ile şehid edildi. Devlet · bu muhterem 
şehidin ailesine generallikden maaş bağladı" 

(İ. A. Gövsa, Türk Meşhurları). 

Süleyman Fethi Bey 
(Resim: Sezui, Tiirk Meşhurlnrı) 

Tayyareci Fethi Bey 
(Resim: Sezai, Türk Meşhurleri) 

FETW BEY (Tayyareci) - İlk ünlü tay
yarecilerimi.zden ve ilk hava şehidlerimizden 

1891 de lstanbajda Ayaspaşada doğdu, Tophane 
Fabrikası basmakinisti Abdurrahman Efendi
nin oğludur; ilık tahsilini semtind,e gördü, 1907 
de Heybeli· Ada Bahriye Mektebini bitirdi, de
niz üsteğmeni iken 1911 de tayyarecilik tahsili 
için lngilterede Bristol Uçak Fabrikasına gön
derildi ve 1912 de memlekete dönerek yüzbaşı 
oldu; İstanbul havalarında çok başarılı tecrübe 
uçuşları yapdı, şahsına okadar güven topladı -ki 
devrim hükümet iktidarını temsil eden ittihad 
ve Terakki Fırkası başlarından Talat Bey (Pa
şa) ile Cemal Paşa bile rethi Beyin tayyaresine 
binip uçdular. 

Birinci Cihan Harbi arif esinde, A vrupanın 
her tarafında hav-acılığın ilk heyecanlı gelişme 
devri idi. Dancourt adında bir fransız tayyare
cisi bir uzun · uçuş rekoru için İstanbuldan Ka
hireye giderken Toros Dağlarını aşaınamışdı. 

Aynı uçuşun Türk _ tayyarecileri tarafından ya
pılması düşünü'1dü. Teklifi kabul eden Fethi Bey, 
yanına Harbiye Nezareti (Bakanlığı) yaverle
rinden mülazim Sadık Bey adında bir zenci ala
rak 1913 yılı şubatında Bleriot tipinde "Mua
veneti Milliye" isimli uçakla İstanbuldan yola 

_ çıkdı. Bu uçuş Türkiyede fevkalade heyecanla 
taldb e·dildi. Anadoluyu boydan boya hava yolu 
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ile ilk defa olarak geçen ve Toros Dağlarını da 
aşmaya muvaffak olan Fethi Bey Filistinde Ta~ 
beriye Gölü civarında Şimriye nahiyesinde, bel
ki de bir sabotaj esed idi, 300 metreden dü
şereılr yol askadaşı Sadık Beyle birlikde şehid 
oldu. Bu kaza bütün memleketde çok geniş ve 
derin ıbir teessür uyandırdı, miHi bir matem ol
du. Hatıralarına türküler, ağıdlar, marşlar yaJ 
pıldı ve bunlar mekteblerde ve halk ağzında. 

söylendi. istanbulda da o tarihlerde yeni tan
zim edilmiş olan Fatih Parkının ortasına, elim 
kaza ile tamamlaınamamış hava yolculuğunu 
temsil eden kırık bir sütun, Hava Şehidleri Anıdı 
konuldu. 

Bibl.: İ. A. Gövsa, Türk Meşhurları. 

FETHİBEY CADDESİ - Eminönü İlçesi
nin Bayazıd Nahiyesinin Balaban ve Kemalpaşa 
mahalleleri arasında sınır yoldur; Ordu Cad
desi ile Fevziye Caddesi arasında uzanır; Ku
rultay Sokağı, Ahmed Şuayib Sokağı, Zeyneb 
Kamil Sokağı, Mahfil Sokağı, Çukurçeşme So
ikağı, Ağa Yokuşu ve Vidinli Tevfik Paşa Cad
desi ile kavuş-akları vardır (1934 Belediye Şe
hin Rehberi, hafta 4/39, 40). Ordu Caddesi ta
rafından gelindiğine göre dört araba geçecek 
genişlikde, iki kenarı kabataş, orta kısmı paket 
taşı döşeli, iki kenarı yaya kaldırımlı, hafif me
yilli yokuş olarak başlar; Ağa Yokuşu ve Vi
dinli Tevfik Paşa Caddesi ile sağlı sollu kavu
şağında bir dörtyol ağzı teşkil eder; bu nokta
dan sonra iki yanı toprak v.e orta kısmı kaba
taş döşeli bir yol olur; 2 - 5 katlı kagir ve- be
ton evler ve apartımanlar arasından geçer. Or
du Caddesi ile olan kavuşağı başında sağ kolda 
Türk Hava Kurumu Apartımanlar (eski Hadk
zedegar Apaıtımanları), sol kolda da Laleli Ca
mii bulunmaktadır. Yolun her iki keınarı ağaç
landırılmışdır. Bu cadde üzerinde, adı türk yapı 
sanatı tarihine geçmiş meşhur Taş Hali ile 1 
kasab, 3 bakkal, 2 ma1bur, 1 berber, 1 köfteci, 
2 kebabcı, 1 aşcı, 2 ıkahvehane, 4 terzi, 2 kun
dura tamircisi, 1 oto döşemecisi, 1 oto tamir
cisi, 1 oto lastikcisi, 1 mobilya - doğrama atöl
yesi, 1 radyo tamircisi, 1 radyocu, 1 matbaa, 1 
çantacı, 2 emlakcı, 1 ticaret bürosu, 1 saz ve 
sair musiki aletcisi, Artun Seyahat ve Ticaret 
Bürosu, Karadeniz İnşaat Bürosu, Safa Aile 
Bağçesi vardır. Kapu numaraları 1- 77 ve 2-42 
dir (şubat 1969). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FETHİ BÜLEND ZIRHLISI - Geçen asır 
sonlarında Kahveci Nusret adında bir halk şairi 
ve ressamı bu gemini'll efradından ve aşırı de
recede sevdiği Kozlucalı İsmail adında bir gen
ci, ayak takımı hayatının cilvelerinden bir se
beble bıçaklayarak öldürmüş ve müebbed hap
se mahkum olmuşdu. Kahveci Nusret mahku
miyetinin bir kısmım geçirdiği Rodos Zmdamn
da gene bahriye neferi için mersiye-nedametna
me olarak onbir kıt'alıık bir semai yazınışdır 
(B.: Nusret, Kahveci Gürcü; İsmail, Kozlucalı, 
Zıından Şiirleri) Semainin üçüncü, beşınci ve 
yedinci kıt'alarında bu geminin adı geçer: 

ince belde kemer toka §ahin ba§da gör al fesi 
Külhan vari paça kıvrık basmış yemeni ökçesi 
Topuk vurup çalım satmak bıçkınlıkdır bas türkçesi 
Yalın ayak vardiyaya çıkdığında şabi levend 
Donanmayi Hümayuna §an vermişdir Fethi Bülend 

* 
Vardiyaya her çıkışda Kozlucalım yalın ayak 
Hurıid · olur Fethi Bülend Zırhlısında o al sancak 

* 
Dedim seher vakti şimdi yalın ayaklarla çıkar 
Fethi Bülend Zırhlısında ııahım güverteler yıkar 

Geçen asır sonlarında yaşamış kalender 
halk şairi Aşık Veysel'in Kazdağlı Cafer admda 
bir gene şanında yazdığı 22 kıt'alık bir desta
nın içinde de bu zırhlının adı ·geçmektedir: 

Yalın ayağı ile şabi şeblevend 

Gelince şan buldu ol Fethi Bülend 
Nefer Caferime yirmi iki bend 
Okusun destanım cümle muhibban 

Altmış sekiz salindedir hicretin 
Tersaneye kaydi ideyim beyan 

Kazd.ağlı Caferin Tersaneye nefer olarak 
kaydolunub Fethi BUlend Zırhlısı mürettebatı 
arasına katılması hicri 1268 (M. 1851-1852) 
yılına rastlamakdadır ki yukardaki satırların 

bu tarih kaydi baıkımından ayrıca kiymeti var
dır. 

FETHİ ÇELEBİ - Sur dışında Otakcılar
da kendi adına nisbet ile de anılan · Otakcılar 
Mescidinin banisi; hayatı hakkında bilgi edini
lemedi. 
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FETHİ ÇELEBİ CADDESİ - Eyyub İlçesi
nin Fefhiçelebi Mahallesi yollarında, bu mahalle 
içinde Ota:kcıbaşı Sokağı ile, mahallenin Abdül
vedud ve Nişancı Mustafa Paşa malleleriyle olan 
sınir köşesi arasında uzanır ki o köşe bir altı
yol ağzıdır (Fethiçelebi Caddesi, Kırımi Çeş
mesi Sokağı, Alaca Tekke Sokağı, Aşhane So
kağı, Paşmakcı Çayırı Caddesi, Çelebi Çayırı) ; 
Mehmedbey Mescid _Sokağı, Tüfenkci Sokağı, 

Fethiçelebi Çıkmazı, Çelebi Çayırı Sokağı ile 
kavuşakları vardır (1934 Belediye Şehir Reh
beri, Pafta 9/120). 

Altıyol ağzı tarafından gelindiğine göre sağ 
köşede polis karakolu, sol köşede de Otakcılar 
Fethiçelebi Camii vardır, ki bu camie sem halkı, 
yapdırtdığı bir tamir ile ikinci banisi yerinde 
Kapuağası Gazanfer Ağaya nisbetle Gazanfer
ağa Camii der. İki araba geçecek genişlikde pa
ket taşı döşeli bir yol olup ikişer katlı ahşab, 
yarı kagir ve kagir evler arasından geçer. Edir
ne Kapusundan Eyyuba giden enkestirme yolun 
bir parçasım teşkil eder. Yol boyunda mezar
lıklar da görülür ki biri, binası yok olmuş Mus
taf apaşa Tekkesi haziresidir. Burada evladı ile 
birlikde vefat etmiş bir lohusa kadının kabir 
taşı Vakıflar veya Türk İslam Eserleri Müzesin
de yer alacak kıymetdedir, oğlancığın küçücük 
taşı, anasının taşının bağrında yüksek kabart
ma olarak yapılınışdır, ikinci bir ~şi olmayan 
bir taşdır, yoldan geçdiğimizde yere kapanmak 
üzere idi. 

arasındaki kale duvar, Abdülvedud Mahallesi, 
Nişancı Mustafa Paşa Mahallesi ve Topcular 
Mahallesi ile çevrilmişdir. Sınır sokakları şun
lardır: Kırımi Çeşmesi Sokağı (Abdülvedud 
Mahallesi ile), Tüfekci Sokağı (Nişancı Mus
tafa Paşa Mahallesi ile), Edirne Kapusu Cad
desi Otakcılar Mahallesi ile. İç sokakları da şun
lardır: Fethiçelebi Caddesi, Çelebi Çayırı Soka
ğı, Tüf ekci Sokağının bir parçası, Fethiçelebi 
Çıkmazı, Mehınedbey Mescid Sokağı; Otakcı

başı Sokağı, Cebecibaşı Caddesi, Namazgah So
kağı, Otakcılar Mescidi · Sokağı, Müezzin Meh
med Sokağı, Savaklar Caddesi. (1934 B. Ş. R. 
Pafta 9/120). 

Bu maha:lle son zamanlarda Abdülvedud 
Mahallesi ile. birleştirilmiş ve birleşik mahalleye 
"Defterdar Mahallesi" adı verilmişdir (B.: Ab
dülvedud Mahallesi, cHd 1, sayfa 145). · 

Birleşik mahallenin sınırları içindeki bazı. 
binaler şunlardır: 

Abdülvedud Camii (B.: Abdülvedud Camii, 
cild 1, sayfa 144), Hirami Ahmed Paşa Camii 
(B. : Ahmedpaşa Mescidi, cild 1, sayfa 437) , 
Otakcılar Camii, Hacıhüsrev Mescidi, Mustafa
paşa Tekkesi Mescidi kalıntısı, Takkeci Camii; 
Savaklar Çeşmesi (B.: (Eğrikapu Kırkçeşme 

Suları Ma:ksemi, Savaklar Çeşmesi, cild 9, sayfa,_ 
4964); eshabdan hazreti Kaab'ın Türbesi. Edir
ne Kapusu dışı Mezarlığın büyük bir kısmı da 
bu mahalle sınırı içinde kalır ve bir rum orto
doks mezarlığı vardır. Son zamanlarda yapıl
mış pek çok da fabrika bulunmaktadır. 

1965 sayımında birleşik mahaHenin nüfusu 
9000 kişinin üstünde idi (Nisan 1969). 

Hakk~ GÖKTÜRK 

2 bakkal, 1 kasaıb, 2 kahvehane, 1 berber, 
1 terzi, 1 manav, 1 kundura tamircisi, 1 ma
rangoz, 1 kalaycı dükkanı ile bir dokuma f ab
riıkası vardır. Hicri 1260 (1844) tarihli bir de 
çeşme vardır ki Yahya Bey adında bir zat zev
cesinin ruhunu şad etmek için yaptırmışdır. 

Kapu numaraları 1 - 37 ve 2 - 56 dır (Nisan 
1969). FETBİÇELEBİ MESCİDİ - (B.: Otakcı

Hakkı GÖKTÜRK lar Mescidi). 

FETHİ ÇELEBİ ÇIKMAZI - Fethiçelebi 
Caddesindedir (B.: Fethiçelebi Caddesi); Dok
san derece ile kırılmış dirsekli bir çıkmaz so
kakdır ve gaayetle dardır. Üzerinde teker katlı 
iki kagir evle üç katlı bir ahşab ev vardır, biti
minde de ağaçlı bir bağçe vardır (Nisan 1969). 

. Hakkı GÖKTÜRK 
~--··-· 

FETHİÇELEBİ MAHALLESİ - Eyyub 
nçesi Mahallelerinden idi; 1934 Belediye Şehir 
Rehberine göre Edirne Kapusu He Eğri Kapu 

FETHİ EFENDİ (Bülbülcüzade Abdülke
rim) - Halveti şeyhlerinden alinı ve şair bir 
zat; asıl adı Abdülkerimdir," Fethi"; devrinin 
ünlü şeyhlerinden ve büyük şair Abdülahad Nu
ri Efen dinin hallielerindendir (B. : Abdülahad 
Nuri cild 1 sayfa 56); babası ulemadan Ka
ramanlı Abdüllatif Efendi adında bir zattır, İs
tanbulda doğmuşdur, bazı selatin camilerinde 

· kürsü şeyhliği yapmışdır, 1106 (M. 1698 - 1695) 
de vefat etmiş ve mürşidi Abdülahad Nuri Efen-
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dinin türbesi yanına defnedilmişdir. Aşağıdaki 
iki kıt'a bir ilahisinden alınmışdır: 

Senin bir zerrei qkınla Mevla 
Gönül ayineııi olııun mücella 
Görünsün sureti . mana muaaffa 
Gönül ayineııi olsun mücella 

Keder gitııün gönüllerden serapa 
Silinsün tekli sugra ile kühra 
Vaslın zevki olsun dilde peyda 
Gönül iyinesi olsun mücella 

Bibl.: M. Tabir, Osmanlı Müellifleri; SAlim, Tez
kirli ŞuerA. 

FETHİ EFENDİ (Halebli) - Onyedinci 
Yüzyıl sonlarında yaşamış ve bazı kibar ve ri
calin katibliklerinde bulunmuş ve Divanı Hü
mayun katibleri arasına alınmış bir şair; Ara
bacı Ali Paşanın sadırazamlığı zam.anında mek
tubculuğunu yapınışdı; Salim Tezkiresinde şu 
beyti kayıdlıdır: 

Fitili 9em'i bahtım gerçi .. ııultaııım uyandırdı 
Çerağ itti amma velakin yakdı hem yandırdı. 

Hicri 1106 (M. 1694-1695) da öldü. 

Bibi.: Silim, Te2'kireli ŞuerA. 

FETHİ EFENDİ (Jlalimdde Ahmed) -
Geçen asır başlarında ve bir ara Belgrad Ka
dılığında bulunmuş bir zat, Hallın Efendi adın
daki oğlu ile rindane ve kalenderane bir hayat 
sürmüş, eli resim sanatına da yatkın olduğun
dan· Enderunlu Razıl beyin Zenannaıne ve Hu
banıname isimli eserlerine, o devir için müsteh
cen sayılacak tar.ooa güzel güzel kadın ve de
likanlı resimleri yaparak, mazuliyeti yıllarında 
bir meşgale bulurunuşdu. Evinde de hayli ileri 
yaşına rağmen delikanlılarla işret meclisi kurup 
genelik iddiası güder olmuşdu. İhbar üzerine 
1233 (M. 1817 -1818) .de zabıta tarafından evi
ne yapılan bir baskında öyle bir meclisde bulun
du, ve "Allah rızasına aykırı" hareketlerinden 
ötürü :oğlu ile birlikde Bozcaadaya sürWdü. Met
bu Zenannaine nushalanmn bazılarında görülen 
ve bir imza taşımayan taş baskısı resimlerin bu 
zat tarafından yapılmış olduğu tahmin edilebi
lir. Müverrih Şanizade Ataullalı Efendi: "Ken
dilerini çekemeyenlerin yaygarasına kurban ol
dular" diyor. Hayatları hakkında başka kayde 
rastlanmadı. 

Bibi.: ŞA.nlzade Tarihi, II. 

FETHİ EFENDİ ( Osmanbeyzade Mehıned 
Ali) - Ondokuzuncu yüzyılın ilk yansında ta-

. nınımış ulemadan, şiir ile ve müsbet ilimler ile 
de uğraşmış bir yazar; aslı Ruscukludur,' 1804 
de orada doğdu, İstanbula 1815 - 1820 arasında 
geldi, tahsilini ve şöhretini İstanbulda yapdı; 
Mektebi Maarifi Adliyede muallimlik, Fatih 
Medresesinde müderrisli:kde bulundu, 1852 de 
Meclisi Maarif azası oldu, devam edememiş bir 
Türk Akademisi olan Encümeni Daniş azalığına 
seçildi; 1857 de vefat etti; kabri Eyyubsultan
dadır. Basılmış eserleri şunlardır: "Elhayrül -
Hasen fi Şerhi Müsteşarı Mü'temen", Tercemei 
Kelamı Erbaini Hazreti Ali", bazı hadis ter
cem.e ve şerhleri ihtiva eder "Sermayei Necat" 
"Hilyei Sultani", "Tercemei N asayihi Eflatun", 
İlmi Tabakaatül Arz". 

"El - Asan Aliyle fi Haza.ini.il Kütub" adı 
ile İstanbul Kütübhanelerindeki kitabların bü
yük bir Kataloğunu yapmak istemiş, birinci cil
dini tamamlamış, bitirmeye ömrü vefa etme
ınişdir. 

Bibi.: M. TAhir, Osmanlı Müellifleri; İ. A. Gövsa, 
Türk Meşhurları. 

FETHİ ŞAH (Aşirhan,) - Onalt•nm asır 

ortalarında güzelliği ile nam alm1ş İstanbul ci
vanlarmdan, şair Cemali Ahmed.in şehrengizin
de şöyle medhedilmiştir: 

Birisi Fethidir anın aşirhan 
Cemali battı Yakut ile kur'an 
Lehi surhi anın çün bir işAret 
Kim anın .vasfı hüsnüdür kıra.et 

Fahri Düngelen 

FETHİYE CADDESİ - 1934 Belediye Şe
hir Rehberine göre Fatih İlçesiniırı Fener Buca
ğının Katib Muslihiddin ve Hamami Muhiddin 
mahalleleri ile aynı ilçe - Karagümrük bucağının 
Derviş Ali Mahallesinin müşterek yollarından
dır; büyük kısmı Katib Musluhiddin Mahallesi 
içinden geçer, pek küçük bir kısmı da diger iki 
mahalle arasında sımr yoldur; Fatih Camii 
önünden Drağmana kadar uzanan bir ana cad
denin dört kısmına verilmiş isimlerden biridir, 
bu ana caddenin Fatih Camii tarafından gelin
diğine göre taşıdığı isimler şunlardır: Darüşşe
faka Caddesi, Manyasizade Caddesi, F~thiye 
Caddesi ve Drağman Cadesi. Fatih tarafından 
gelindiğine göre Fener Yağhane Sokağı, -Kol
tukcu Sokağı, Horozlu Sokak, Katib Muslihiddin 
Camii Sokağı, Zülüflü Sokağı ve Sarayağası 
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Caddesi ile kavuşakları vardır (1934, B. Ş. R. 
Pafta 7 /108 ve Pafta 8/104 ve 107). 

İlci araba geçecek genişlikde ve paket taşı 
döşelidir, kavisler çizerek ikişer üçer katlı ah
şab ve kagir evler arasından geçer, b}nalar ara
sında yeni yapı üçer beşer katlı beton apartı
manlar da v,ardır. Şu dükıkanlar görülmüşdür: 
5 bakkal, 1 kunduracı, 1 mobılya atölyesi, 11 ka-. 
sab, 1 tatlıcı - pastacı, • 1 terzi, 1 fotografhane, 
1 radyo atölyesi, 1 esvab temizleyici. Fethiye 
Genelik Spor Kulübü bu_ cadde üzer.indedir, ka
pu numaraları 1 - 65 ve 2 - 62 dir ( ocak 1968) . 

Hakkı GÖKTÜRK 

FETHİYE CAMİİ - Hadikatül Cevami şu 
malumatı veriyor: "Kiliseden kalbedilmişdir Ca
midir .İstanbul un fethi sırasında kilise olarak bı
rakılmışdı, hicri 1000 senesinde (M. 1591-1592) 
hiristiyaıiılar arasında vuku bulan bir çekişme 
üzerine ellerinden alınarak devrin padişahı 

Üçüncü Sultan Murad tarafından cami yapıl" 
mışdır. Avlusunda yine o devrin sadırazamı Si
nan Paşanın bir medresesi vardır. İç kapusu bi
tişiğindeki çeşme ile dış kapusu üstündeki mek
teb, sadırazam Nevşehirli İbrahim Başanm da
madı ve sadaret kethüdası Mehmed Ağanındır~ 
bu camiin mahallesi vardır". 

Tahsin Öz "İstanbul Camileri'; isimli ese
rinde şunları yazıyor: "Çarşanbada Fethiye sem
tindedir; Bizans yapısı Pammakaristos Kilisesi
dir. Üç kısımdan ibaret olup XI. Yüzyılda ya
pılmışdır; ilk ilave 1282 senesinde Mihail tara:
fından karısı Mariy-a namına yaptırılmışdır ve 
bir_ kadın maınastırı halini almışdır. Bir müddet 
sonra üçüncü bir ilave görmüş ve 1456 da Pat
rikhane olmuşdur, ve Fatih Sultan Mehme<i bu 
patrikhaneye gelmişdir. Mozayikler mabedin 
sağ tarafındaki ilave bölümde olup XIII. - XIV. 
Yüzyıllara aid İsa ile azizlere aid nefis parça
lardır. Bu Mabed 1585 de camie tahvil edil.miş
dir; merkezi absidi kaldırılmış, mihrab, mermer 
minber ve bir minare yapılmışdır. Camie Azer
baycan'ın fethi hatırası olaraık Fethiye ismi ve
rilmişdir. Mabedin karşısında bulunan ve Mi
mar Sinan eseri olan Sadırazam Sinan Paşa 
Medresesi yıktırılmış, yerine mekteb yapılmış
dır (1962)" 

Zamanımızda ibadete kapalı olup müzeler 
müdürlüğüne devredilmiş olan bu manastır - ki
liseden çevrilme camiin altında bir de direkli 
sarnıç - mahzen bulunmaktadir. 

FETHİYE İLKOKULU - Semtine adını 
vermiş Fethiye Camiinin karşısında Koca Si
nan Paşanın hayır eseri Fethiye Medresesiniıı 
yerinde yapılmış tek katlı kagir binadadır. 

Bu ilkokulun temelini "Çandarlı Halil Paşa 
Nümune Mektebi" isimli bir . özel okul teşkil 

eder; önce Egrikapuda ahşab bir binada açıl

mış olan bu özel bir müddet sonra Karagüm
rüıkde Zincirlikuyuda yine ahşab bir binaya ta
şınmış, 1924 de Maarif Vekaletince satın al::;.ıa

rak bu medreseye nakledilmiş, küçük medrese 
odal_arın iç duvarları yıkılarak i-ki oda bir ders
hane haline getirilmiş, bilahare de medrese bi
nası tamamen yıktırılarak yerine tek katlı ka
gir bir okul binası yapılmışdır, ve "16 İlkokul" 
adı ver-ilmişdir; 1949 - 1950 ders yılında da nu.:. 
maralı ismin yerine semtine nisbetle "Fethiye 
İlkokulu" adı verihnişdir. Ziyaretiiniz tarihinde 
8 dershaneli, 16 şubeli çift çiğretim yapan ve 
750 talebesi, 16 muallimi bulunan bir okuldu. 
Giyimi kuşamı ve kitablar ve sair ders levazımı 
temin edilen 150 yoksul talebesi vardı. Maarife 
devrinden 1966 yılına kadar bu okuldan 1431 
çocuk diploma almışdır. 1967 de okul müdürlü
günde Bay Kamil Seyhan bulunuyordu. Resim
le meşgul olan B. Kamil Seyhan okulunu kendi 
eseri tablolarla süslemişdi natür mortler, pey
zajlar arasında türk büyüklerinin portreleri, bir 
de 1,20X2,50 metre eb'adında Preveze Deniz 
Muharebesini gösteren hamasi bir tablo bulu
nuyordu (1967). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FETHİYE KALYONU---: XIX. yüzyılda bu 
isimle Osmanlı Donanmasında iki harh gemisi 
vardır. 

Fethiye I. 

Hicri 1246 (M. 1830 -1831) yılında Gem
lik çekek yerinde yapılmış ahşap tekneli ve yel
kenli kapak kalyondur, resmini_gemi mühendisi 
Manol çizmiş ve gemiyi Osman Kalfa inşa et
mişdir; 193 metre boyunda, 52 metre eninde, 
96 toplu ve nefer mevcudu 960 olan ve zama
nında Osmanlı Donanmasının en büyük tekne
lerinden bir harb gemisi idi. Büyük hizmeti Kı
rım Harbinin deniz harekatında oldu. 

Deniz Müzesi arşivinde bulunan bir vesika
-- dan bu geminin bazı eşyasını şöylece tesbit et

tik: 
üst kat kamarası kahverengi çuhadan min

der .ve yastıklarla döşenmiş-dl; karaağaçdan ya-



Fethiye Camii 

( Pla n: Aziz O 'd gaıı an) 

Fethiye Camii 

(Bir gravürden s B · ozcalı eli ile) 
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pılınış iki masa bulunuyordu. Bir büyUk "Por
tülan"ı (denizlerin limanları ile akıntılarını, 

med ve cezirlerini gösteren kitab - harita), bir 
büyük dürbünü, en son icad bir pusulası, iki 
Akdeniz haritası, üç jurnal defteri, manevi duy
gularla asılmış iki ayet levhası vardı. Salonu da 
leylaki çuha kaplı minder ve yastıklarla döşen
miş ve ayrıca hasırlı iskemlelerle bir endam 
aynası konmuşdu. 

Bu geminin ne zaman kadro· dışı edilip fes
hedildiği tesbit edilemedi. Feshi, aynı ·adı taşı
yacak ikinci kalyonun inşasından önce olacak
dır. 

Fethiye il. 

İstanbul Tersanesinde inşa edildi ve 16 ce
maziyelahir 1273 (M. 11 şubat 1857) de denize 
indirildi, ve denize indirilmesi hadiseli oldu; 
müverrih Cevdet Paşa va:k'ayı · "Maruzat" isim-· 
1i eserinde şöylece anlatıyor: 

"Bu gibi merasimde bulunması gereken 
kimseler Tersanede toplanmış padişahın gel
mesi bekleniyordu, Fethiye Kalyonu kendi ken
dine hareket ederek salimen denize indi, fakat 
birkaç kişi telef olarak gemiye kurban oldular. 
öteden beri kalyonların en üst katı havuzda 
yapılınayıp gemi denize indirildikden sonra ya
pılırdı; Fethiyenin ta üst katı da havuzda ya
pılmış, gemi ağır basmakla ve evvelce küçük 
desteklerden de bazıları alındığından büyük 
desteklerden biri kınlmakla kalyon hareket et
miş, sair destekleri de kırarak kendi kendine 
denize inmişdi. O zaman İstanbul kadısı bulu
nan molla gemiyi melekler indirdi demiş, yanın
da bulunan zürefadan bir zat de işin içine şey
tan da karışmış olacak ki birkaç kişi telef oldu 
cevabını vermiş .. ". 

Bu ikinci Fethiye Kalyonu buharlı gemi ola
cakdı, fakat kazanları, makinaları İngilterede 
konulacakdı, aynı yıl içinde yelkeınli gemi olarak 
Yahya Bey Kaptanın idaresinde İngiltereye 
gitti. Bu seyahatın hatıraları geminin seyrü se
fer defterinde kayıdlıdır. Bu ge:n:ıi Osmanlı Do
nanmasına elli yıla yakın hizmet etmişdir; . do
nanmadan ıkadro dışı edildikden sonra uzun 
zaman Haliçde demirli durmuş, "Merkez Sefi
nesi" adı ile Haliçde bahriye karakol gemisi ol
muş, sonra Tersaneden müretteb yerlerine sevk 
edilecek bahriye neferlerine misafir hanelik yap
mış, bir ara bahriye küçük zabitlerine işaretci
lik ve serdümenlik gibi nazari derslerin verildiği 

dershane olınuş ve nihayet Haddehane talebe
lerine yatakhane vazifesi görmüşdü. 1903 de 
feshedildi. 

Bibi.: C. Paşa, Maruzat; Bahriye Müzesi Rehberi; 
H. Y. Şehrüvanoğlu, Not. 

FETHİYE KAPISI SOKA(a - 1934 Bele
diye Şehir Rehberine göre Fatih nçesinin Fener 
bucağının Katip Muslihiddin Mahallesi yolların
dan; Katip Muslihiddin Sokağı ile Hacı İbrahim 
Sokağı arasında uzanır, iki araba geçecek ge
nişlikde olup Fethiye Camii bu sokaik üzerinde
dir. Cami karşısındaki Fethiye Medresesi de zi
yaret tarihimizde Fethiye Ukokulu olarak kulla
nılıyordu. Beş katlı beton bir bina olan İmam 
Hatib Okulunun bir yanı da bu sokağa bakar. 
Kısmen paket taşı ve kısmen kaba taş döşelidir. 
2 bakkal dükkanı vardır. Kapu numaraları 

1 - 19 ve 14 - 18 dir (Ocak 1968). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FETHİYE KUYU SOKAGI - 1934 Bele
diye Şehir Rehberine görf' Fatih Uçesinin Fa
ner bucağının Katib Muslihiddin Mahallesi ile 
Hama.mi Muhiddin Mahallesi sınırında kısacık 
bir aralık sokakdır (1934 B. Ş. R. Pafta 8/104 
ve 107) Adı sadece bahsettiğimiz rehberde kal
mış, Hacı İbrahim Sokağının bir devamı sayıl
mış, adı muhtarlık kaydinde bile yok idi (Ocak 
1968). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FETHİYE MEDRESESİ - Onaltıncı asır 

sonlarında sadırazam Koca Sinan Paşa tarafın
dan yapdınlmışdır; ve karşısında bulunan Fet
hiye Camiiıne nisbetle bu isimle anıla gelmiş
dir. lkinci Meşrutiyet devrinde büyük Fatih yan
ğınında bu medreseye harikzede denilen yangın 
geçirmiş ve açıkda kalmış dar gelirli aileler yer
leştirilmiş; 1924 de "Çanderli Halil Paşa Nümu
ne Mektebi" adı ile ilkokulınuş ve küçük med
rese odalarının iç duvarları yıkılarak iki oda 
bir büyükce dershane haline konınuşdu; sonra 
medrese binası tamamen yıktırılarak yerine ka
gir ve tek lkatlı bir okul yapılmışdır; okulun adı 
değişmiş, 16. İlkokul olmuş, nihayet o numaralı 
isim de değiştirilerek "Fethiye İlkokulu" adı 
verilmişdir. Bu satırların yazıldığı sıra aynı 

okul bulunuyordu (1969). 
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FETHİYE MEDRESE ARKA SOKAGI -
1934 Beldiye Şehir Rehberine göre Fatih İlçe
sinin Fener bucağının Katib Muslihiddin Ma
hallesi yollarından; Katfü Muslihiddin Camii 
Sokağı ile Fal Sokağı arasında uzamr. Kabataş 
döşeli iken bakımsızlıkdan toprak yol haline 
gelmişdir. Fethiye Medresesi Fethiye İlkokulu 
Bu sokak üzerindedir, bir dirsekle kırılarak es
ki medrese binasının arka tarafından geçer., 
Kapu numaraları 5-23 ve 2-14 dür (Ocak 1968). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FETHİYE YANGINI - İstanbulun ateş 
afetleri olmuş ve şehrin dörtde birini, üçde bi
rini, yansını, yarısından fazlasını yok etmiş 

yangınlarda Fethiye semti de birkaç defa ta
mamen mahvolmuşdur (B.: Yangın); semtin 
içinden ve tarih kütüğüne geçen bir yangın var
dır ki 21 nisan 1320 ( 4 mayıs 1904) de Fethiye 
semtinde. Katib Muslihtddin Mahallesinde 57 
ev yanınışdır. 

BibL: O. N. Ergin, Mecellei Unıiıri Belediye. 

FE'l;HİYE YANGIN TULUMBASI SAN
DIGI, FETHİYELİLER - İçlerinden namlı, 
yamaın tulumbacılar yetişmiş ikinci sınıf san
dıklardan biriydi, en kalabalık olduğu devrinde 
kadrosu iki takımı geçmemişdir, en çok on uşa
ğı olmuşdur. 

Tulumbacıların bayramlarda kendi semtle
rinden bahşiş toplama adetleri vardı; adamlık 
esvablarını giyerek çifte nekkaare, · klarinet, dar
buka gibi çalgı ile evlerin· kapularını dolaşır, 
bahşiş toplarlardı, Bayram bahşişi de ya fene
rin yahud da borunun içine toplanırdı. 

Bayram bahşişi üzerine en şirin hatıra da 
bu sandıkdadır. Türk dostu fransız edibi Pierre 
Loti İstanbula gediğinde Birinci Belediye da
iresi yangın tulumbasının ağası olan• zatin Fet
hiye Camii civarındaki evinde misafir olmuş, 
bu zatin adını tesbit edemedim. Bir misafirliği 
de bayram gecesine rastlamış. Fethiyeliler de 
bayram sa:bahı bahşişe gelmişler: Lotinin mi
safir olduğunu bilen polisler fransız edibini ra
hatsız ederler endişesi ile tulumbacılan önlemiş, 
evin bulunduğu sokağa sokmak istememiş. Fa
kat ev sahibinden tulumbacıların bahşişe gele
ceğini öğrenmiş olan Pierre Loti bir pencere 
önünde merak ile beklemekde imiş. Mütevazı 
bir türk efendisinin laübali ev kıyafetiyle, ba
§ında gecelik takkesi, sırtında gecelik entarisi, 

çıplak· ayaklarında şıpıtık mercan terlikleri ile 
kapuya koşmuş ve eliyle işaret ederek plisler
den tulumbacılara engel olmamalarını reca etmiş. 
Borunun içine de bahşiş olarak bir fransız al
tını atmış. Fethiyeliler bu altını hatıra o~ara:k 
tulumbalarının sandığına mıhlamışlar. Aynı san
dığın uşaklarından yorgancı kalfası Ayvaz Mus
tafa da bu fransız edibinin on onbeş gün kadar 
hizmetw.4e bulunmuş, ve hizmetindeki nezaket 
ve gayreti ile Pierre Lotiyi öylesine memnun 
etmiş ki ünlü muharrir memleketine döndük
den sonra Fransaya davet edilecek kadar ilti
fata nail olmuş. 

Fethiye sandığının en şöhretli uşakları 

Agah, Camcı Şerif, Kürdün Ömer, Ablasıgüzel 
Mustafa ve Arab Mustafadır, Mustafaların bi
rincisi Kocamustafapaşa sandığına, ikincisi de 
Şehremini sandığına gitmişlerdi. 

Vasıf HiÇ 

FETHULLAH ARİFİ EFENDİ - "Onal
tmcı Yüzyıl şairlerinden; babası İranlı, anası 
Diyarbakırlıdır; hatta meşhur Şeyh İbrahim 
Gülşeni'nin kızıdır. İstanbulda yaşamış ve öl
müşdür, ölüm tarihi 156I dir. Eserleri şunlar
dır: Şehname tarzında 60,000 beyitlik farsca 
manzum "Osmanlı Tarihi", Hadım Süleyman Pa
şanın Hind seferi üzerine 2000 beyitlik farsca 
manzum "Sefername", vak'alar üzerine söylen
miş tarihlerden mürekıkeb "Ebyatı Tarihiye", 
İnsan azasını tasvir eden "Sanemi Hayal" isimli 
manzum risale" (İ. A. Gövsa, Türk Meşhurları). 

FETHULLAH ÇELEBİ (Zakirbaşı) -
Onyedinci Yüzyılın ikinci yarısında yaşamış se
sinin harikulade güzelliği ile ünlü zakirlerden; İs
tanbulda Çarşanbada Mehmedağa Sünbüli Der
gahının şeyhi Esircizade Hüseyin Efendinin 
oğludur; h. 1066 (M. 1655) de doğdu, musiki
ye çocukluğunda heves etti; bir yandan da med
rese tahsili gördü; 1098 (M. 1686) da medre
seden icazet aldı; on sene kadar müderrislik 
yapdı, Mehmedağa Dergahının da zakirbaşısı 
olmuşdu. 1111 (M.1699) da müderrisliği,bıraka
rak Bağdad Valiliğine tayin edilen Hasan Pa
şanın imamı oldu, Bağdada giderken yolda has
talandı ve Şehrizur'da öldü. 

Bibi.: Sadeddin Nüzhet, Türk Musikisi Antolojisi, I. 

FETHULLAH EFENDİ (Kazıaıılı) - Ge
çen asır ortalarında hem seyahat hem ticaret 
diyen kimselerden; Tasviri Efkar Gazetesinde 
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şöyle bir ilanı görülmüşdür: "Bu defa· Kazan
dan gelmiş olan muteberanı tüccardan Fethul
lah Efendi gaayet ala Kişmir ve La.hor şalları 
getirmişdir; 1000 karbona kadar füruht olun
maktadır; Mahmudpaşada Kürkcü Hanında 27 
numaralı odada süal oluna" (T. E.1864). 

FETTAH SOKAGI - 1934 Belediy~ şehir 
Rehberine göre Heybeli Adanın sokaklarından; 
adanın batı tarafında Yeni İskele Sokağı ile İs
met Paşa Caddesi arasında bir aralık sokakdır; 
yerine gidilip bu satırların yazıldığı sıradaki du
rumun tesbit edilemedi (şubat 1970). 

FETVA - "Bir mesele ve dava hakkında 
şeriat adına verilen hüküm, karar" (Türk Lu
gatı). 

Fetva, Şeyhülislam (Müftfı, Müftiyülenam) 
tarafından verilirdi. Şeyhülislamlık dairesinde 
"Fetvaıhane" denilen bir büroda hazırlanırdı; 

bu büronun başında bulunan zate "Fetva Emi
ni" denilirdi. İlmiye mesleğinde ç-ok yüksek bir 
makamdı. 

Fetvada karara, hükme bağlanacak mesele 
yazılı olarak anlatılır ve hukmünün, kararının 
ne olduğu Şeyhülislama sorulurdu, Şeyhülislam · 
da o soru kağıdın altına kendi el yazını ile, bir 
yahud iki üç kelimelik, "olur, olmaz, caizdir, 
caiz değildir" gibi kısa, kesin cevabını yazar ve 
imzalardı. Fetva konusu meselede, davada 
şahıs ismi yazılmaz, erkek için "Zeyd", ''Am
ru" ve kadın için "Hind" ve "Zeyneb" gibi 
klişe halinde isimler kullanılırdı. 

Osmanlı İmparatorluğu tarihi boyunca, te
reddüde düşülen her hususda son hüküm bir 
fetva olmuşdur (B.: Fetvahane). 

İlk türk matbaası bir fetva alınarak açıl
mış; askerin talim görmesi, askerin kiyabetirti 
değiştirip setire pantalon giymesi, padişahla

rın tahtadan indirilmesi, ünlü kişilerin idamları 
için daima bir fetvaya dayanılmışdır .. 

Şeyhülislam Paşmakcızade Ali Efendinin 
(1638-1710) bir karı boşama meselesi üzerine 
verdiği bir fetva suretidir: 

"Zeyd, köyü ehalisine inci•ndikde, bugün 
köyümüzden. çıkmazsam avretim üç talak boş 
olsun declikden sonra Zeyd o gün o köyden çı
kıp bir iki günden sonra yine köye gelse avreti 
şartı mezbura göre üç talak boş . olur mu, be
yan buyurula .. 

"Elcevab, Allahü a'lem: Olmaz. Elfakir 
Esseyid Ali". 

FETV AEMtNt MEDRESESİ - "Fatihde 
Darüşşefaka Caddesinde, Fatih Camii tarafın
dan gelindiğine göre sağ kolda, caddenin Otluk
cu Yokuşu ile kavuşağı başındadır; Rumeli Ka
dıaskerliğinde bulunmuş ve 1071 (1660-1661) de 
vefat etmiş Abdürrahim Efendi tarafından f et
vaeminliği zamanında yapdırılmışdı; XVII. yüz 
yılın güzel binalarından biri olup odaları ve ders
hanesi harab, medrese bekar odaları olarak ki
raya veriliyordu; ha.ziresinde yazı ve serpuş ba
lomından kıymetli kabir taşları vardır" (1945; 
Esad Serezli, not) . 

Bu· güzel bina 1970 şubatında artı'k iskan 
edilemeyecek şekilde harab olmuş durumda, ka
pusu kilidli ve boş idi; tamiri mümkindir ka
naatindeyiz; kapusunun sol tarafında ikinci 
pencerenin kemeri içinde üzerinde "Maşallah" 
yazılı bir mermer plak duruyordu. 

FETV AHA.NE Medresede öğrenilen 
şer'i ve fıkhi (hukuki) bilgilerin en yüksek 
tatbik sahası bi'r daire, bugünkü terimlerle söy
lemek lazım gelirse Osmanlı Devleti teşkilatın
da bir hukuk akademisi. Müessesenin başında 
bulunan ulemadan efendiye Fetva Emini deni
lirdi, ve müessese Şeyhülislamlık ma:kamına 

bağlı !idi. 
Cumhuriyet devrinde Şeyhülislamlık ma

. kaamı ile birlikde kaldırıldı. 
Son zamanlarda bir gericilik, taasub mü

essesi olmuşdu; fetva.haneden çıkmış şu hüküm
ler ibretle okunmaya değer: 
"Lavanta ve kolonya sürümek caiz midir? 
"O güzel kokoların hepsi ispirto ile yapılır, is
pirto rakı nev'indenden, -kullanılması asla caiz 
değildir (H)21)" 

* "Erkeklerin tedavi edildiği hastahaneler
de kadın hastabakıcıların çalışması caiz midir?. 
"Caiz değildir ·(1921). 

Osman Nuri ERGİN 

FETVA YOKUŞU - 1934 Belediye Şeihir 
Rehberine göre Eminönü İlçesi;nin ·Küçükpazar 
nahiyesinin Timurtaş ve Hocagıyaseddin ma
halleri ile aynı nçenin Bayazıd nahiyesinin Sü
leymaniye Elma.ruf mahallesi arasında sınır yol
dur. Vefa Caddesi, Mehmedpaşa Yokuşu ve Na
mahrem sokağı ile teşkil ettiği bir dört yol 
ağ~ı ile Devoğlu Yokusu arasında uzanır. Şifa
hane Sokağı, Mimar Sinan Caddesi, Nazır İzzet 
Efendi Sokağı, Mutasarrıf Sokağı, Dökmeciler 
Sokağı, Ôdun•kapı Yokuşu ve Siyavuşpaşa so·-
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kağı ile kavuşakları vardır (1934 B. Ş. R. Paf
ta 5/44 ve 47, Pafta 4/45). 

Dörtyol ağzı tarafından gelindiğine göre 
asfalt döşenmiş meydanımsı bir açıklık ile baş
lar; sol tarafta İstanbul Müftülüğü (Eski Şey
hülislamlık Konağı, daha eskiden asırlar boyun
ca Ağakapusu, Yeniçeri Ağalarının miri sarayı) 
konağı, az ileride sağ taraf da, Mimar Sınan 
Caddesi ile olan kavuşağı başında Mimar Si
nan açık türbesi vardır. İki araba geçecek ge
nişlikde ve paket taşı döşeli bir yol olarak yo
kuşaşağı inmeye başlar, ikişer üçer katlı ahşab 
ve kagir evler arasından geçer; Siyavuşpaşa So
kağı ile olan kavuşağından sonra daralır ve az 
sonra onbeş basamak merdivenli bir yol olarak 
Devoğlu Yokuşunu kavuşur. Alt kısmındaki ev
ler bekar odaları halinde iskan edilmiş, Çarşı 
boyu işlek bir yoldur; 8 baıkkal, 3 berber, 1 ka
sab, 6 lokanta - aşcı dükkanı, 3 kahvehane, 3 
manav, 1 tatlıcı, 1 pide fırııiı, 1 simit fırını, 1 
bıçkıcı, 1 sandıkcı, 1 kırpıntı kağıd deposu, 1 
torna kahb atöliyesi, 1 tıraş makinası imalat
hanesi, 1 esvab temizleyici, 1 matbaa vardır. 
Kapı numaralan 1 - 41 ve 4 - 38 dir ( eylül 1968). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FEVAİDİ OSMANİYE KUMPANYASI, 
İDARESİ - (B.: Denizcilik Bankası, cild 8, 
sayfa 4422). 

FEVRi (Abdullahoğlu Ahmed) Onal-
tıncı Yüzyıl şairlerinden bilgin bir kişi; Draç
lıdır, doğum tarihi bilinmiyor; İstanbula pek 
küçük yaşda esirci eliyle köle olarak gelmiş ve 
Nakkaş Ali Bey adında bir zate satılarak mi.is
lüman olmuş, Ahmed bin Abdullaıh adını al
mışdır. Nakkaş Ali Beyin sevgiden gelen lutfu 
eseri medrese tahsili görmüşdür; müderrislik 
yapmış, kadılıklarda bulunmuş, Kanuni Sultan 
Süleymanın N ahcivan Seferine padişahın mec
lisinde bulunanlar arasında katılmışdır. Mev
levi tarikatine girdiği söylenir. Beyzavi tefsirine· 
bir şerh, Kanuni Sultan Süleyman hakkında 
"Ahlakı Süleymani" adında bir _eser yazmış, 

"Miftabül Maani" isimli eseri de farscadaın türk
ceye terceme etmişdir. Sultan Süleymanın şür
lerini de, padişahın emri ile divan halinde top
ladığı söylenir. Fevri, şiirlerinde kullandığı mah
lasdır, kendi divanı basılmamışdır. Divan ede
biyatında "Tahmis" ve "tesdis''. denilen şekil

lerde ilk şiir yazanın da bu zat olduğu rivayet 

edilir. Fatih Millet Kütübhanesindeki .Aşıkpaşa 
Tezkiresinde bir minyatürü vardır. 1570 de öl
müşdür. Şu iki beyit onundur: 

Ol kitabı hüsn etrafındaki ol hat ve hal 
Bir gülistandır kenarında şebistanı" hayal 

* 
Dünyadan mürdeleri ı;anma ubur eylediler 
Yattılar arkaları üzre huzur eylediler 

Bibi.: Latifi, Şuera Tezkiresi; i. A. Cijvsa, Tlirk 
Meşhurları 

FEVZİ (Hopalı) - 1965 ramazanında Şeh
zade Camiinden kıymetli bir Isparta halısı çal
maya yeltenmiş 28 yaşında bir hırsız; teravih 
namazından sonra Cami boşalıp içerde kendisin
den başka kimsenin kalmadığını sanarak halıyı 
kaldmp kaçarken yakalanmışdır. Karakolda 
verdiği ifadesinde cehil korkunç gılzeti ile gö
rülür: 

- Kaç gündür işi ayarlayamadım .. nihayet 
en münasib zamamn teravih namazından sonra 
olduğuna karar verdim, abdest falan almadan 
ömrµınde ilk defa teravih namazı kıldım, na
mazdan sonra da bu işin içinden yüzümün akı 
ile ayrılmak için Allaha dua ettim! ... 

Çağdaş büyük halk' şairi Bitlisli Ali Çamiç 
Ağa bu Hopalı Fevziyi şu beyitlerle hicvet
mişdir:, 

Fiyakalı, cakalı 

Hey Hopalı Hopalı 

Kolay çalınmaz oğlum 
Camilerdeki halı 

Önce bir çing~neye 
Açdır bir bakla falı 

Hem sonra da namazı 
Abdest alıp kılmalı 

Hele senin gibiler 
Boy abdesti· almalı 

Uyacağın imamda 
Bence polis olmalı 

Hem de öyle polis ki 
Eli coplu sopalı 

Falakaya yatırıp 
Tabanları yarmalı 

Sonra da nazikane 
Hatırını sormalı 

Yüz akına gelince 
Seni yoğurtlamalı 



FEVZİ (Tutuk) 5722 İSTANBUL 

Tutuk Fevzi 
(Resim: Sahihi:\ Bozcalı) 

FEVZİ (Tutuk) - 1943 yılı yazında Üskü
darda gemilerden kum boşaltan hammal amele
den 23-25 yaşlarında bir gene adam (B.: Kum 
Ameleleri) ; Tokadlı imiş, orta okul talebesi iken 
başından geçen bir Vak'anın dehşeti altında dili 
tutulmuş, ve bir daha konuşamamış. Güler yüz;. 
lü, ressamlara ve heykeltraşlara model olacak 
bir vücud yapısına sahibdi. Kulakları duyuyor, 
bir şey söylemek istediği zaman da yazıp okutu
yordu. Ayakdaşları: "Bu Fevzi dilsizdir ama 
aşıkdır, destan türkü yazar, saz da çalar .. de
desi de aşıkmış .. " dediler; "Bana da ü sküdarlı 
Destancı Aşık Vasıf derler .. " dediğimde Tutuk 
Fevzi defterime şu dört ıkıtalık destanını yazdı: 

ÇİL.ıE DESTANI 

CanavaT pençesinde tutulmuı benim dilim 
On yıldan fazla oldu kopdu sazda a~z telim 

İİı.tikaama ahdim var gebertmeye kafiri 
Silah bile istemem yeter şu iki elim 

Yüi karas; kaçırdı beni böyle gurbete 
Katlandım yoksulluğa türlü cefa mihnete 
Bir lokma rızık için bakın şu kıyafete 
Kum küfesi altında iki büyklümdür belim 

Yirmi Üç yaşımdayım garib uşak amele 
Üstelik benim gibi dilsiz olursa hele 
Hangi kız evlenmeye razı olırr benimle 
Genelik ile kuvvetim tek umud kör kandilim 

Aldanma güler yüze içimde kanlı pınar 
Aldanmayın boy bosa içi çürük bir. çınar 
Basdığım her yer ate§ çıplak ayaklar yanar 
Kahbe felek bana da böyle çevirdi filim 

Bu acı terennüm, aşıkım diyerek ortaya 
atılan nice kimseerin kaleminden çıkamaz. Daha 
müf assalca bir hal tercemesinin tesbiti için er
tesi gün aradık ise de aynı yerde bulamadık, 
Üsküdar. İskelesinde: "O takım bugün Kadı
köyünde çalışıyor" dediler ise de Fevziyi orada 
da bulamadık. 

Vasıf Hiç 

FEVZİ AHMED PAŞA - (B.: Ahmed 
Fevzi Paşa, Firari, Hain; cild 1, sayfa 365). 

FEVZİ BEY (Abdübaki) - Edebiyat mu
allimi ve şair, 1920 den sonra bilhassa mizah 
yolunda ve o devrin en çok satılan mecmuaları 
ve ga.7,eteleri ile yayınladığı manzumeleri ve 
hicviyeleri kendisine geniş şöhret sağlamışdı. 

İbnülemin Mahmud Kemal İnal "Son Asır Türk 
Şairleri" isimli eserinde hal tercemesini şöyle 
kaydediyor: 

"Çorumda Alaybeyizadeler ailesine mensub 
Fevzi Efendinin oğludur. 1885 de Çorumda doğ
du; ilk ve orta tahsilini memleketinde yapdı, 
idadiyi bitirdikde hususi suretde arabca, fars
ca, fransızca öğrendi, tarih tahsil etti. 1909 da 
Çorum ilk mektebleri müfettişliğine, 1910 da 
Çorum Muallim Mektebinin müdürlüğü ile tarih, 
coğrafiya, türkce ve pedagoji mualliınli.klerine 
tayin edildi. 1911 de açılan bir müsabaka imti
hanını kazımarak İzmit İdadisi tarih ve coğra
fiya muallimi oldu. 1918 de Kastamonu Sulta
nısı, 1919 da İstanbul Davudpaşa Sultaıiisi 
srmuidliğine (müdür baş yardımcığına) tayin 
edildi. 1922 de Üsküdar Sultanisi farsca mual
limliğine tayin edildi, kabul etmedi; ticaretle 
iştigal etti. 1929 da eski mesleğine dönerek üs-
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küdar Erkek Orta Mektebi türkce muallimi ol
du. 1921 de matbuata intisab etmişdi. Mizah ve 
latife vadisinde en güzel yazı yazan şairlerden
dir. Ciddi eserleri de güzeldir. Gazeteler ve mec
mualarla intişar eden eş'arı bir araya getirilse 
ciddi ve mizahi büyük bir divan olur .. ". 

Herhalde dikkatle kaleme alınmamış bir 
hal tercemesidir. Bir muallim mektebi müdürü
nün yarışma imtihanına girerek İzmitde bir 
idadiye muallim oluşu garibsenecek kayıddır. 

Abdümbaki Fevzi Bey, hal tercemesi için 
1. M. K. İnala gönderdiği cevabi bir_ mektubda 
şunları yazmışdır: ". . . birkaç seneden beri şiir 
ile, matbuat ile alakamı kesdim, yeni eserim 
yok. tki üç senede meydana gelmiş olanları top-' 
lasan:ı koca bir divan olur. Fakat alelacele ya
zıp gazetelere yetişdirğim bu yazılar hep ya 
tramvayda başlanmış, vapurda bitirilmiş, yahud 
mektebde teneffüs z~anlarında karalanmış 

şeylerdir, hicabla takdim ediyorum .. ". 

Abdülbaki Fevzi Bey mizah yolunda yazdığı 
manzumelerine Refik Halid Karay'ın çıkardığı 
"Aydede" mecmuasında başlamışdı (B:: Ayde
de, cild 3, sayfa 1516); o mizah gazetesinde 
"Be tarzı kudema" başlığı altında yayınlanmış
dır; sonra aynı başlıkla "Akbaba" da devam 
etti (B.: Akbaba, cild 1, sayfa 502). 

Aynı yolda son şiirlerini, Refik Halid Ka
ray'ın memlekete döndükden sonra 1948 de ye
niden çıkardığı Aydede de yayınladı, faıkat li-

Abdülbaki Fevzi Bey 

(Resim: Sabiha Bozcalı) 

FEVZİ BEY (Abdüİbiıki) 

sanı o kadar eski bulundu ki yirmibeş yıl önce
ki ilgiyi göremedi. Tamamen unutulmuş bir şair 
olarak 1950 -1955 arasında vefat etti. Aşağı
daki parçaları ilk Aydededen alıyoruz: 

Yahya Kemal ve Ahmed Rasim Hakkında 

Aşkıyla bir ahu beçenin deı.-beder oldum 
Mecnun gibi sahralara düıdüm heder oldum 

Dalgın diye Yahya'ya bakub hande iderken 
Sad bayf ki ondan da bugün beş beter oldum 

Rasim gibi serdim deri meyhaneye postu 
Sagar bekef badei ıam ü seher oldum 

Yok mumcunun oğluyla bir az ülfetim amma 
Peygulei mibnetde yanar bir fener oldum 

* 
Köprülüzade Fuad Beyle girişdiği bir kalem münakaşası 
Üzerine yazılarını rabatca yayınİamak için Ali ıEmiri 

Efendinin bir mecmua çıkarması üzerine 

Artık sataşıb durma Emiri'ye de zira 
Bir kızdı mı, neııreyler aleyhinde ceride 

Bilmez misin evvelce neler yapdı Fuad'a 
lffakkında yazıb bayii makaalatı ııedide 

Duydum ki bu günlerde fakat tarziye vermiş 
Nazmeyler imiı bir de senasında kaside 

* 
Süleyman Nazif, Tabirül Mevlevi, Ali Emiri hakkında 

Sen bakma nazif olsa da hakkiyle Nazif'e 
Tibir denilenlerde tabaretden eser yok 

Dermiı çakarım ilmi kıyafetden Emiri 
Heyhat ki ıahsında kıyafetden eser yok 

* 
Tahirül Mevlevi hakkında 

Yıkamaz çehrei menbu~unu bayraında bile 
Debre Tabir gibi bir kirli musibet gelmez 

Beni gördükce firar eyler o nadan elbet 
Güneıin geldiği bi-r mevkie zu.lmet gelmez 

* 
ikdam Gazetesi sahib ve başmuharrir 

Ahmed Cevdet ile Halid Fahri ve Enis Behiç 
hakkında· 

idüb ikdam olur ta Pe,te'd~n ldkam'a ziynet bahş 
Makaalatiyle Ahmed Cevdet dahiyi beyan timdi 

Macar dilberlerinden buseler aldım diyüb, bir bak 
Neler yazmaz Enis ibni Bebiç'i terzeban ııimdi 
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Kapanmıt hane humare Halid Fahri meshiiru 
Yapar "Baykuş" şikar etmek İçin durmaz kapan şimdi 

* Devrinin basın töhretleri hakkında 

Bakdım fala dün, milletimin bahtı açıkdır 

Artık vatanın gül yüzü handan olacakdır 

Gaayet bularak leylei yeldayi musibet 
Dillerde safa mihri direhtan olacakdıı-

Yad eyleyerek eski saadetleri Cahid 
Fazıl gibi giryanü esefhan olacakdıı-

Biçare Nazif inleyecek bir büt elinden 
En sonra onun ı-ahine kurban olacakdıı-

Elhac faziletu semihetlu Velid'im 
İkdama gelüb hafızı Kur'an olacakdır 

Peydayi cesaret iderek Falihi tersan 
Hayret fikeni ruhi neriman olacakdır 

Haıim de_ kalub vadii tariki atehde 
Cezri gibi biganei iz'an olacakdır 

Demler gelecek sahibi Vakt Ahmed Emin de 
ikbal irişüb dahili ayan olacakdır 

Terkeyleyeı-ek bezli Nihadım ebediyyen 
Zevrakçei ciddiyete kaptan olacakdıı-

Mey niiş ile her lahza Y aıaı- Şadii nqad 
Rasim gibi bir mefhari rindan olacakdıı-

Hammamii asr ol güli ranayi zemandır 
Bir buse alıp naili İhsan olacakdır 

lttikce tsadüf bana yollarda Emiri 
Bir berki hazani gibi lerzan olacakdıı-

Devri için şirin, zarif, acılı tatlılı nükteler 
de olsa bu çeşid terennümlerin şairine uzun bir 
unutulmazlık sağlamasına imkan yokdur. (B.: 
Beyatlı, Yahya Kemal, cild 5, sayfa 2606; Ah
med Rasim, cild 1, sayfa 443; Köprülü, Meh
med Fuad; Ali Emirl Efendi, cild 2, sayfa 659 ;, 
Olgun, Tahir; Ahmed Cevdet, cild 1, sayfa 335; 
Boztepe, Halil Nihad, cild 6, sayfa 3073; Nazif, 
Süleyman; Yalçın, Hüseyin Cahid; Yalman, 
Ahmed Emin; Aykaç, Fazıl Ahmed, cild 3, say
fa 1599; Atay, Falih Rıfkı, Cild 3, sayfa 1260; 
Koryürek, Enis Behiç; Ozansoy, Halid Fahri; 
Ahmed Haşim, cild 1, sayfa 368; Yaşar şadi; 
Hamam.ioğlu, İhsan). 

FEVZİ EFENDİ (Dersvekili FilibeU Halil) 
Geçen asırda yaşamış seçkin din bilginlerin

den; ahlaki faziletleri ile tanınmış, ulema ara
sında kendisine "Büyük Filibeli" denilmişdir; 

1805 de Filibede doğdu, ulemadan "Ayaklı Kü
tübhane" lakabı ile anılar Mustafa Efendinin 
oğludur. 1824 de lstanbula geldi, müderrislik 

yapdı, Abdülmecid zamanında saray hocası ol
du. Bir müddet kadılıklarda dolaşdıkdan sonra 
1865 de Fetva Emini, 1866 da Dersvekili oldu 
ve bu vazifede onyedi yıl kaldı, bu müddet 
içinde Anadolu Kadı.askeri ve Rumeli Kadıas
keri payelerini aldı. Dersvekilliğinden tekaaüd 
edilerek 1883 de hacca gitti ve Taif'de vefat 
ederek Abdullah bin Abbas'ın türbesine defne
dildi. 

A:hmed Cevdet Paşanın riyasetinde ."Mecel
le"yi yazanlardan biridir; devrinin medrese eği
timinde çok makbul bilinmiş eserleri vardır, 

eserlerini arabca yazmış olub en meşhurları 
"Haşiyei Cedide" ile "Süyufül Kavatı" dır. 

Kardeşi Filibeli Abdullah Efendide o dev
rin tanınmış alimlerindendi, İstanbula birlikde 
gelmişlerdi. Abdullah Efendide müderrislik, hu
zur dersleri mukarrirliği, Enderun Mektebi ho
calığı yapmışdır, fıkıh ilmi ve arab dili üzerine 
muteber eserleri vardır, 1865 de gene sayılacak 
yaşda İstanbulda vefat etmişdir. "Türk Meşhur
ları" adındaki faydalı eserin müellifi muharrir, 
muallim ve şair İbrahim Alaeddin Gövsa'nın 
dedesidir (B.: Gövsa, İbrahim Alaeddin). 

. Bibi.: İ. A. Gövsa, Türk Meşhurları; M. Tahir, Os
ma~ı Müellifleri. 

FEVZİ EFENDİ (Mustafa) - Onyedinci 
Yüzyıl sonlarında yaşamış İstanbullu bir ma
liyeci ve şair; Anadolu Muhasebeciliğine kadar 
yükseldi, Şeyh Selami Ali Efendiye intisab etti 
ve onun sofularından oldu. 

(Beyit) 

Muhabbet kalbi uşşakı hemin pür şevki fikreyler 
Derunin ehli tevhidin Hüda pür nüri zikreyleı

Bibl.: Salim Tezkiresi 

FEVZİ ·EFENDİ (Mustafa) - Onyedinci 
Yüzyıl sonları ile onsekizinci yüzyıl başında ya
şamış ve şiir ile de meşgul olmuş ulemadan bir 
zat; 1080 (M. 1669-1670) de Üsküdarda doğdu, 
Maraş kadısı iken vefat eden Kerküklü Ahmed 
Efendi adında bidnin oğludur. İstanbul med
reselerinde okudu, 1104 (M. 1692-1693) de 22-
23 yaşlarında müderris yardımcılığı ile ilmiye 
mesleğine girdi; yıllarca İstanbul medreselerin
de müderrislik yapdı; kendisini yakından tanı
dığı anlaşılan Mırzazade Salim Efendi: " ... söz 
pehlivanları toplandıkları zaman bunun şiirle

rine bahane bulmaya kimse cesaret edemezdi; 
ama_ yalnız şiirle meşgul olmaz, geceleri sabah-
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lara kadar okur, okumayı bırakınca bir düşeş 
gibi nadide gazeller yazardı .. " diyor. Aşağıdaki 
gazelini Salim tezkiresinden alıyoruz: 

Bu inbisi.tı dili visali yarden bilürüz 
Veli neşatı hezarı baharden bilürüz 

Alındı ol sanemin harfi vuslat ağzından 

Bu lütfi camı meyi hoşgüvarden bilürüz 

Benefşe var yatur aeri efkende ey Fevzi 
Şehidi aşkı kiyahi mezardan bilürüz 

FEVZİ EFENDİ (Mustafa) - "Türkiye 
Cumhuriyetinin ilk on yılı içinde Şer'iye Vekil
liğinde bulunmuş ve dersleri ile tanınmış hukuk 
ve din bilgini; 1875 de Akhisarda doğdu, ora
da Ef;endizadeler diye anılan -bir aileye mensub
dur. Medrese tahsili gördü, Hukuk Mektebinde 
okudu; Mektebi Hukukda hocası ve bacanağı 
Mahmud _E.sad Efendinin muavini oldu (B.: 
Esad Efendi, Mahmud, cild 10, sayfa 5249). 
Maliyede hukuk müşavirliğı, hazine avukatlığı 
yapdı, İstanbul İkinci Hukuk ve Beyoğlu Bida
yet Mahkemelerinde reislik yapdı; son osmanlı 
mebusan meclisine girdi, meclisin lagvinde Ana
doluya geçerek Ankarada Türkiye Büyük Mil
let Meclisine Saruhan mebusu olarak kaWdı, 
Şer'iye Vekilliği, Evkaf Vekilliği yapdı, 1933 de 
mebus iken vefat etti. 

Medreseden yetişmiş ve uzunca bir zaman · 
Mecelle hocalığı yapmış olduğu halde Büyük 
Millet Meclisinde Medeni Kanun inkilabında en 
çok hizmeti görülenlerden biri olmuşdu" (İbra
him Alaeddin Gövsa, Türk Meşhurları). 

FEVZİ PAŞA - (B.: Çakmak, Marşal 
Fevzi, cild 7, sayfa 3676). 

FEVZİ PAŞA (Doktor) - "Tıb Fakülte
sinde uzun müddet profesörlük etmiş ve zama
nında, (bilhassa İkinci Sultan Abdülhamid dev
ri sonlarında) iyi dahiliyeci olarak tanınmış he
kimlerimizden; Askeri Tıbbiyeden 1871·de çık
dı ve o yıl (iıhtisas tahsili için) Avrupaya gön
derilen gene hakimler arasında Parise gitti; 
meşhur fransız profesörü Behier'run şakirdidir; 
dönüşde Fakülteye hoca oldu; "Usu.ti Teşhisi 
Emraz" ve "Emrazı Dahiliye" isimli iki ter
ceme eseri vardır. 

Şehzadebaşındaki konağında hastalar nö
bet beklerdi. 1923 de öldü, ferik (tümgeneral) 
rütbesinde idi; KaracaaJımedde gömülüdür" 
(İ. A. Gövsa, Türk Meşhurları). 

Sermed Muhtar Alus, İkinci Abdülhamid 
devri doktorları üzerine Akşam Gazetesinde ya
yınladığı makaalednde Fevzi Paşa için kendine 
has laübali şirin eda ile şunları yazıyor: " ... boş 
boşuna saç sakakal ağartmamış; pek mukte
dir, çok tecrübeliydi. Hastayı karşıdan şöyle bir 
süzsün, mabzını bir ele alsın, bir de kulağını koy
du mu, iki kere iki dört .deyip teşhisi koyardı. 
Bırak sonra bülbül gibi anlatsın, tavsiyelerde, 
tenbihlerde bulunsun ... ". 

Şehzadebaşı semtinde konağının bulunduğu 
yol, zamanımızda bu ünlü doktorun adına nis
betle "Fevziye Caddesi" ismini taşır. 

FEVZİ PAŞA (Hüseyin) - "Geçen asrın 
ikinci yarısında isyanları bastırma harekatın
da, Yunan ve Rus harbinde yararlıkları görül
müş bir osmanlı İnarşalı; 1836 da Mecidözünün 
Kışlacık köyünde doğdu, Köroğulları diye anı
lır bir aileden Osman Kahyanın oğludur; çocuk 
çağında İstanbula getirilmiş, okutulmuş, · Har
biye Mektebini 1859 da erkanıharb (kurmay) 
yüzbaşı rütbesiyle bitirmişdir. Karadağ Harbin
de Serdarıekrem Ömer Paşanın maiyetinde bu
lu:nmuş, Cebelilübnam .isyanını bastırmada bü
yük hizmeti görülmüş, ömer Paşa ile .birlikde 
Giride gitmiş, . eş'kiyaya karşı oradaki muhare
belerde de yararlıklar göstermişdi. General ol
muş, Yemene gönderilmiş, arab eşkiyasının ten
kilinde cesur ve kahraman bir asker olarak 
tanınm,ışdı. 1871 de Girid Kumandanı, 1872 de 
tstanbula çağrılarak Seraskerlik erkanı harbiye 
. reisi, sonra Askeri Okullar nazırı olmuş, bir 
arada Bağdad vali vekilliğinde bulunmuşdu. 

İkinci Sultan Abdülhamidin cülusunda müşir 
(marşal) olmuş; 5. Ordu Müşürü, sonra Suriye 
valisi, Selanik valisi, Kosova umum kumandanı, 
3. Ordu kumandanı olmuş, 1900 de Selanikde 
vefat etmişdir" (İ. A. Gövsa, Türk Meşhurları). 

FEVZİP AŞA CADDESİ - İslanbulun en 
büyük ve uzun yollarından biri, Cumhuriyet dev
rinde geniş istimlak ile açılmış ilk yollardan 
biridir, adı Marşa! Fevzi Çakmak'a nisbetle kon
muşdur (B.: Çakmak, Marşa! Fevzi, cild 7, say
fa 3676). 1934 Belediye Şehir Rehberine göre 
Fatih Sultan Mehmed Külliyesi köşesinden 

Edirnekapusuna kadar uzanır. Külliye önündeki 
başı Feyzullahefendi Sokağı, Macar Kardeşler 
Caddesi ve- Arslanhane Sokağı ile bir dörtyol 
ağzı teşkil eder. Fatih İlçesinin merkez nahiye
sinin Kirmasti, Hasanhalif e, Şeyhresmi, Hacı 
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Üveys mahalleleri ve aynı ilçenin Karakgümrük 
nahiyesinin Beyceğiz, Muhtesib İskender, Der
viş Ali, Keçeci Karabaş, Kaariye Atil Ali Paşa, 
Kocadede, Hatice Sultan mahallelri ki cem'an 
11 mahalleden bir sınır yol olarak geçer. Talı
hane Sokağı, İslambol Caddesi, Şehid Kubilay 
Sokağı, Halıcılar Caddesi, Ocaklı Sokağı, Mute
med Sokağı, Akdeniz Caddesi, Başimam Sokağı, 
Başmüezzin Sokağı, Başhoca Sokağı, Yusufzi
yapaşa Sokağı, Zülaliçeşırıesi Sokağı, Emirbu
hari Sokağı, Kınalızade Sokağı, Hırkaişerif So
kağı, Yavuzselim Caddesi, Mütercim Asım 
Caddesi, MeV'kufatcı Sokağı, Çelebi Süleyman 
Sokağı, Meymenet Sokağı, Rüştüef endi Sokağı, 
Kırtay Sokağı, Altay Caddesi, Çalarsaat Soka
ğı, Müezzin Bilal Sokağı, Ninni Sokağı, Kimya
ger Sokağı, Atikalipaşa Cami Sokağı, Hattat 
Rakım Sokağı, Uncu Sokağı, Somuncular So
kağı, Eskibostan çıkmazı, Dersiam Sokağı, Lü
leci Yekta Sokağı, Alipaşa Türbe Sokağı, Tah
tacılar Sokağı, Sütcü Murad Sokağı, Küçükde
ğirmen Sokağı, Hasanf ehmipaşa Caddesi, Kele
bek Sokağı, Viranmescid · Sokağı, Türkistan So
kağı, Korucu Sokağı, Hatice Sultan Sokağı, So
falıçeşme Sokağı, Salınatomruk Caddesi, Kal
fa efendi Sokağı, Eflaklı Sokağı, Viran Odalar 
Sokağı, Eroğlu Sokağı, Aktar Kerim Sokağı, 

Şeyh Eyyub Sokağı, Arabacı Aralığı Sokağı, 
Vaiz Sokağı, Suluklu Caddesi ve Hoca Çakır 
Sokağı ile cem'an 55 yol ile kavuşakları vardır 
ve kadim kale duvarları kalıntısında Edime
kapusu önünde sona erer. Bayazıd - Edirneka
pusu tramvay yolu bu caddeden geçerdi (1934 
B. Ş. R. Parfa 6/80,89,95,98 ve Pafta 7/90,87, 
88,101,102,108,109) .. 

İki yanı ve ortası yaya kaldırımlıdır, böy
lece iki bölüm olan caddenin bir bölümü gidiş, 
bir bölümü dönüşe tahsis edilmişdir ve cadde 
asfalt döşenmişdir. Çoğu son yirmibeş yıl için
de yapılmış ikişer üçer katlı beton yapı evler 
ve üçer dörder katlı yine beton yapı apartımab
lar arasından geçer, bilhassa apartımanların 

altları sıra sıra dükkanlardır. Yolun her iki bö
lümü üç araba rahat geçecek genişl~kdedir. 

Bu uzun cadde boyunda 3 büyük cami 
(Külliyesinin medreseleri ardında Fatih Sultan 
Mehmed Camii Kebiri; Atikalipaşa Camii, cild 
3, sayfa 1286; Edirnakapusu Mihrimah Sultan 
Camii, cild 9, sayfa 4925) ; 5 medrese (Fatih 
Külliyesinin dört Akdeniz medresesi ve Fey
zullahefendi Medresesi) ; 1 umumi kütü~hane 

(Feyzullahefendi Medresesinde Fatih Millet 
Kütübhanesi (B. : Feyzullahef endi Medresesi; 
Fatih Millet Kütübhanesi) : 1 açık türbe (Fati
hi-n ekmekcibaşısı Hacı Mühiddinin türbesi, B. : 
Muhiddin, Ekmekcibaşı Hacı) ; 1 Harab Hamam 
(Edirnekapusu Hamamı, cild 9, sayfa 4929); 
1 stadyom ( Çukurbostanda Vefa Stadı, B. : 
Çukurbostan, cild 8, sayfa 4161); 26 tuhafiye 
mağazası, 18 kundura mağazası, 17 berber ve 
kadın berberi, 10 terzi, 10 emlakci yazıhanesi, 
9 eczahane, 9 büfe, 8 kuruyemişci, 7 banka şu-

. besi (Osmanlı Bankası, 2 Yapı ve Kredi Ban
kası, Akbank, Caranti Bankası, Anadolu Ban
kası, İstanbul Bankası), 7 saatci, 6 kahvehane, 
6 Tekel bayii, 5 esvab temizleme evi, 5 zücaci
ye dükkanı, 5 buzdolabı ve gaz sobaları ve 
ocakları mağazası, 5 mobilya mağazası, 5 ma
nifaturacı, 4 ıtrıyatcı, 4 şekerci-pastacı, 4 fo
tografhane, 4 halı ve mobilya mağazası, 3 tri
kocu, 3 pastahane, 3 plak ve pikap musiki alet
leri mağazası, 3 gazoz ve meşrubat dükkanı, 3 
nalbur, 3 bakkal, 3 mefruşatcı, 2 inşaat mal
zemesi mağazası, 2 yün mağazası, 2 kitabcı, 2 
ıtrıyatcı, 2 kundura boya salonu, 2 kasalı, 2 ma
hallebici, 2 yorgancı, 2 oto ~evazımat mağazası, 
2 manav, 2 gömlekci, 2 kebabcı, 2 kundura ta
mircisi, 1 çanta tamircisi, 1 radyo mağazası, 1 
bozacı, 1 baklavacı, 1 gözlükcü, 1 avize mağa-

. zası, 1 esvab boya evi, 1 halı mağazası, 1 ter
likci, 1 düğmeci, 1 Sümerbank Yerli Mallar ma
ğazası, 1 radyo tamircisi, 1 pasta börek fırını, 
1 postahane (Edirnekapusu Postahanesi), 1 bö
rek ve tatlıcı fırını, 1 oduncu, 1 Good Year oto 
lastikleri mağazası, 1 hazır esvabcı,- 1 mermer
ci, 1 oto alım satım yazıhanesi, 1 turşucu, 1 
helvacı, 1 börekci, 1 sağlık merkezi (Edirneka
pusu Sağlık Merkezi), 1 anahtarcı, 1 lokanta, 1 
elektrik tesisatcısı, 1 pedal matbaası, 1 saat ta
mircisi, 1 radyo teyp tamircisi, 1 sobacı, 1 oyun.;. 
cakcı, 1 kuru kahveci, 1 Tokyo pabuçlar ve de
niz yatakları mağazası, 1 toprak hafriyat yazı
hanesi. 

Kapu numaralan 1-371 ve 2-192 dir (mart 
1969). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FEVZİYE CADDESİ - Eminönü İlcıesinin 
- Bayazıt nahiyesinde Kemalpaşa Mahallesi yol
larından; Ağavokuşu ile $ehzadebası Cad~esi 
arasıındadır; Fethibey Caddesi v.e Mahmudive 
Çeşmesi Sokağı ile kavuşaklan vardır (1934 
B. Ş. Rehberi, pafta-4/40). Ağayokuşu tarafın-
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dan gelindiğine göre iki araba geçecek geniş
likde, pakettaşı döşeli, ik.i yanı yaya kaldırımlı 
bir yoldur. Kağır-betoıı evler ve apartımanlar 
arasından geçer; eski binalarından· üç katış bir 
konakcık kalmış bulunuyordu; Şehzadebaşı 

Caddesi ile olan kavuşağımn bir yanında Yeni 
Sinema binası, bir yanında da bir arsa vardır. 
2 terzi, 1 bakkal, 1 kunduracı, 1 manav dükkanı 
ve 1 lokanta vardır; kapu numaraları 17-25 ve 
16 - 40 idi (şubat 1968). 

Hakkı GÖKTÜRIÇ 

FEVZİY ÇARŞISI GEÇİDİ - Bayazıd
da Kemalpaşa Mahallesinde Mahmudiye Çeş
mesi Sokağı ile Şehzadebaşı Caddesi arasında
dır (1934 B. Ş. R. pafta 4/40). Mahmudiye Çeş
mesi Sokağı tarafındaki başında üç katlı kagir 
bir binanın altından geçilir; 7 oto tamil'hanesi 
bulunuyordu (şubat 1968). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FEVZİYE KIRAATHANESİ - Şehzade
•başı Caddesinde, bu caddenin Feyziye Caddesi 
ile olan kavuşağı köşesinde büyük bir kıraat
hane idi; adı yakın geçmişin edebi metinl~rine 
geçmişdir; ne zaman kurulduğunu tesbit ede
medik, en parlak devrini İkinci Sultan Abdül
hamid zamanında, 1885-1900 arasında yaşamış 
ve adeta bir musiki mahfili olmuşdu. 

Kapusu,. o . zamanlar Direkler arası denilen 
Şehzadebaşı Caddesinde idi, Fevziye Caddesi 
üzerinde bir bağçesi vardı, bağçenin yanında da 
yüksek riyaziye (matematik) hocası Vidinli 
Tevfik Paşanın konağı vardı. 

İçi gaayet genişdi, yüzelli kişi kadar alır
dı, fakat müşterisi az ve kibaI", münevver taba
kan kimselerdi; senede bir ay, ramazanlarda 
pek sazib bir sanat, musiki mahfili olurdu; Ka
dir gecesi müstesna, .her gece İstanbulun en seç
kin profesyonel sazende ve hanendelerinin mu
siki basılları pek meşhurdu. Fasıl, ya Kemen
çeci Vasilaki'nin yahud Kemfüni Memduh Efen
dinin idaresinde bulunurdu. Çalan ve okuyan 
sanatkarlar da şunlardı: Memduh yahud Vasi
laki efendilerden biri, Kanuni Selanikli berber 
Şemsi (berber dükkanı Direklerarasında idi) , 
Üdi Astikzade Bogos'nusf.iyezen Kirkor, Lav
tacı Övrik efendiler, ha!l.lendeler Ahmed Bey, 
Ortaköylü mu.sevi Karakaş Efendi, Kara Bo
gos Ağa. Şemsi Efendinin i~rası kolay olmayan 
kaanuıiu hiç falsosuz çalısı, zamanının musiki 
üstadları tarafından da.ima övülürdü. Bazı ge"'. 

celer okuyuculara amatör bir senatkar olarak 
Hafız Osman Efendi de katılırdı. Bazı geceler 
devrin büyük şöhretlerinden Tanbfı.ri Cemil 
Bey, Ali Rifat Bey, Rauf Yekta Bey, Şekerci 
Cemil Bey, Ra,hmi Bey, Lem'i Bey (Atlı), Lem'i 
Beyin dayısı hanende Muhib Bey ve sair ama
tör musiki müntesibleri de Fevziye Fasıllarını 
gelip takib ederlerdi ki alelade bir sazlı kıraat
hare olmadığına delildir. 

Kıraathanede yalnız kahve, çay, şurub ve
riliroi. Pek muntazam idare edilir her akşam 
dört saat kadar sürerdi ve yalnız iki makam 
üzerine tertipedilir, bir m_usiki ziyafeti olurdu. 
Yalmz Serveti Fünün sahibi Ahmed İhsan Bey 
(Toksöz) fırsat düşürdükce mecmuasının haf
ta sohbetlerinde: "Fevziye Kıraathanesine ge
lenler, gündüz teneffüs ettikleri. temiz havanın 
hayat bahşeden tesirini, lambalarda yakılmış 
gaayet adi petrolün müstekreh kokusu ile gi
dermişlerdir, ve evlerine,. kulaklarında kalmış 
musikinin latif yadigarı ile birlikde şiddetli bir 
başağrı götürmüşlerdir" gibi yazılar yazardı. 

Serveti Fünunun karşısında Malfı.mat'da 

ise Ahmed Rasim Bey buranın daima :medhin
de bulunurdu bir; yazısında: " .. Fevziye Kıraat
hanesindeki saz malumunuzdur ki ramazanlara . 
mahsus değildir; meşhur Kemani Tatiyos'un 
takımı her cuma ve pazar günü orada icrayi 
ahenk etmektedir... s.az adabı ile, eller dizde, · 
hareketsiz, en uf ak bir fısıltı_ olmadan dinle
nir .. " diyor: Ölmez eserlerindm "Fuhşi Atik" de 
de şunları yazıyor: "... zavallı ben, o zamanlar 
toy ve bi idrakim.. kaşları, gözleri, saçları, boy
lan ile menffı.re Avgustina ve benzerleri hep 
Beyoğlunda. Gala talı arkadaşım sordu: . 

Sizin taraflarda ne var? 
- Hiç! .. 
- Hiç ya! .. 
"Evet bir hiç .. haydi Fevziye Kıraathane

sine! .. bir Uşşak, bir Hicaz, kuyruğunda bir iki 
Köçekce ... çık dışarıya! .. ". 

Fevziye Kıraathanesi ne zaman kapandı 
bilemiyorum, bugün ye~i arsadır (1943). 

Reşad MIMAROĞLU 

FEYLESOF SOKAG-I - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Beyoğlu İlçesinin Taksim 
nahiyesinin Yenişehir Mahallesi yollarından, 

Bekci Mahmud Sokağı ile Yenişehir Dere Cad
desi arasında uzanır; Fenerci Kadri Sokağı. ile 
ka~ağı vardır, Gülleci ve Mirimiran sokak-



FEYZABAD - 5728 - İSTANBUL 

lan ile dört yol ağızları yaparak kesişir · (1934 
B. Ş. R. Pafta 19/181). Yenişehir Dere Caddesi 
tarafından gelindiğine göre iki araba geçecek 
genişlikde, onbeş yirmi adımlık yeri pakettaşı 
döşelidir, Mirimira:n Sokağını geçdikden sonra 
merdivenli yokuş olur, geri kalan kısmı kabataş 
döşelidir. Kagir ve ahşab evler arasından ge
çer; 2 boya atölyesi, 1 siınitci fırını, 1 oto ta
mircisi vardır; kapu n:umaraları 3-67 ve 2-70 
dır (Ağustos 1968). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FEYzABAD ...:.. Boğaziçinde. Çubuklunun 
Lale Devrindeki adı (B.: Çubuklu, cild 8, say
fa 4140; Çubuklu Çeşmesi, cild 8, sayfa 4144; 
Çubuklu Havuzu, ciltd 8, sayfa 4147). Aşağı
daki kıt'a o devrin seçkin şairi Nedim'in bir şar
kısındandır: 

Gahi Feyzabade doğru azmidüb .eyle safa 
Asafabade gelüb gabi salın ey mehlikaa 
Gel hele gör sabni Sadabade hiç olmaz baba 
lyddir çık naz ile seyrane kurban olduğum 

1922 de İkbal ve Sadakat Kütübhaneleri 
tarafından müştereken basılmış Nedim Divanı
nın metnini yazına nushalardan Halil Nihad 
Bey toplamış, Nedimin ilk defa olarak basılan 
divanına Ahmed Refik şairin hayatı, Fuad 
Köprülü de Nedimin şiirleri üzerine · birer 
makale eklemişlerdir, bu üç üstadın emeği ge
çen divanın sonuna da bir lugatçe konmuşdur, 
bu lugatçede Feyzabad için: "Kağıthanede bir 
kasır" denilmişdir ki hazin ve ayıbdır. 

FEYZİ - (B.: Feyzullah Efendi,. Bolulu; 
Feyzullah Efendi, Ebusaidzade; Feyzullah 
Efendi, Hadizade; Feyzullah Efendi, Subhizade) . 

FEYZİ - Onyedinci Yüzyılın ikinci yarı
sında yaşamış bir şair, asıl adı Alidir; kalem
den yetişmiş, cebeciler katibi olmuş, 1115 
(1703-1704) de vefat etmişdir. Bir beyti: 

Kelamı şu'belendirme uzatma gel makaamatı 
Gönül agaazci hüsni o şu.hin buseliksizdir 

Bibi.: Salim, Şuera T.ezkiresi 

FEYZİ - Onyedinci Yüzyılın ikinci yarı
smda yaşamış şalr bir şeyh ve vaiz, "Feyzi" 
mahlasıdır, asıl adı Hasandır; gençliğinde hal
veti şeyhlerinin en büyü-klerinden Abdülahad 
Nuri Efendiye intisab etmiş (B.: Abdülahad 

Nuri, cild 1, sayfa 56), onun asa.darlığını yap-. 
mış ve o şair şeyhinin büyük tesiri altında kal
mışdı; 1062 (1652) de Topkapusu dışında Tak
keci Camii vaizi, 1078 (1667-1668) de Topha
nede Kılıçalipaşa Camii vaizi, 1086 (1675) da 
da Topkapusu dışmda Emirbaki zaviyesi şeyhi 
olmuşdu; 1102 (1690-1691) de vefat etti; türk
çe divanı, "Gamza vü Dil", "Miracname" ve 
"Cevabname" isimli manzum mecmuaları var
dır. Bir rübaisi: 

Arz itse subbdem yüzün ol ııehsüvarımız 
Sab·rayi sabrı aııkda kalmaz kararımız 
Nevruzi vasli maksada baht irse Feyziya 
Yeksan olurdu şevk ile leylü nehi.rımız 

Bibi.: Salim, Şuera Tezkiresi 

FEYZİ ( Arabacı Tatar) - 1918 ile 1922 
arasında Beyoğlunda Taksimde faytonculuk ya
pan bir arabacıdır, o tarihlerde 20-22 yaşların
da bir gene olup İstanbuldaki işgal kuvvetleri
ne mensub türklere hakareti zevk edinmiş küs
tahlarla te'k başına mücadeleye girişmiş bir 
delikanlıdır. Yük arabası sürer Tatar ömer 
Ağa adında birinin oğludur, Topkapusunda doğ
muşdur, rüşdiye talebesi iken Birinci Cihan 
Harbinde askere alınmış, harbden sonra da tah
sile devam imkanı bulamayarak faytonculuğa 
başlamışdı. Hürriyeti Ebediye Tepesinde, Dol
mabağçe Gazhanesi yanında, Taşlıkda muhtelif 
tarihlerde. beş ingiliz askerini bıçaklayarak öl
dürmüşdür; bu cinayetler hem büyük heyecan 
hem de büyük hayret uyandırm.ışdı, öldürülen
lerin altın kol saatlerine, para dolu kaselerine 
dokunulmamış, sadece cesedlerin başında bir 
fes bulunmuşdur. Nihayet Tatar Feyzinin izi 
bulunmuş, fakat işgal kuvvetleri tarafından sıkı 
bir zabıta çenberine alındığı gece Arnavud Kö
yünden bir sandala atlayarak Anadoluya kaç
mış, milli mücadeleye katılmışdır. Çocukluğun
da mekteb arkadaşı olan bu satırların yazarı o 
tarihlerde Üsküdarda otururdu, Tatar Feyzi o 
geceyi evimizde geçirmişdi. Anadoluya gittikden 
sonra kendisinden haber alınmadı. Muharebe
lerin birinde şehid olmuş olaca:kdır. 

Münir Süleyman ÇAP ANO<iLU 

FEYZİ (Tophaneli) - Geçen asır sonla
rın Galatanın batakhane-tiyatrolarının devamlı 
müşterilerinden ve foricilerinden bir kaldırım 
kabadayısı (B. : Fori). Hayatı hakkında başka 
kayde rastlanmadı. Aynı devirde yaşamış kalen-
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der şairlerden Üsküdarlı Aşık Razinin şu man
zumesi bu kabadayımn gençlik devri üzerine ya
zılmış olacakdır : 

Tophaneli Kız Feyzi bir ııkırdım kopukdur 
Nümayişi kaldırım döven gülle topukdur 

· Kara perçemi yağlı çalımlı cakalıdır 
1 tliğin nişanesi on günlük sakalıdır 

Yerde sürür ucunu tırabulus kuıağın 

Galata yosmaları yolun gözler uşağın 

Bura bura geçerken karanfil bıyıkları 

Çıldınr karıların sarho,u ayıklan 

Hanebeduş eşbehim hem tavşandır hem tazı 

Nakdi can bağışlanan köçeklerin mümtazı 

Ha:rabathanelerde çakıp çıkar meyde.ne 
Kalender u§fakına rakseder levendane 

Hem başların tacıdır hem püsküllü beladır 
Gabi merhemi kafur geh gözlere ciladır 

Kah soyar kah soyunur çatlamış ar damarı 
Yerine göre kopuk kah bal olur kah an 

Bibl.: Ahmed Rasim, Muharrir buya; V!sıf Hiç, Not.· 

FEYZİ BAHRİ VAPURU - Abdülmecid 
devrinde padişaha mahsus küçük bir yat; yan
dan çarklı, üç direkli, tek bacalı, burnu malı~ 
muzlu, icabında yelken ile de seyreder bir-tek
ne idi; hangi tersanede yapılmış olduğu, ne za
man ve ne suretle hizmetden çıkarıldığı tesbit 
edilemedi; Sultan .A,bdülınecid bir yıl Heybeli 

Adadaki Bahriye Mektebinin imtihanlarına bu 
vapura binerek gitmişdi. 

Bibl.: Halılk Y. Şehsüvaroğlu, Not. 

FEYZİ BEY (İshakpaşazade) - Onaltıncı 
asır kalem ve kılıç sahiblerinden; Kanuni Sul
tan Suleymanın Beç (Viyana) Seferinde kendi 
kulları tarafından katledilmi:Şdi. Kastamonulu 
Latifi kendi adına nisbetle anılan şuara tezki
resine aldığı bir beyit için: "Guya halinin şahidi 
ve ahvaliniın. beyanı idi" diyor; beyit şudur: 

Kabrim üstüne ıemendinden inüb ol meh didi 
Zulm ile ölmüşdü nur indi bu miskin Üstüne 

FEYZİ BEY (Mehıned Emin) - Topcu 
zabiti, matematik bilgini, edib, şair; 1861 de 
lrakda Süleymaniye kasabasında doğdu, "Kürd 
Feyzi Bey" diye anılırdı; Derviş Ağa adında 

fakir bir adamın oğludur; ilk ve rüşdiye tah
silini memle~etinde yapdı, Bağdad Askeri İda
disinde okudu, 1882 de İstanbulda Mühendis
hanenin topcu bölümünü bitirerek mülazimi ev
vel rütbesi ile ordu hizmetine girdi; bir ara 
Harbiye Mektebi dahiliye za·bitliğinde ve Ku
leli Askeri İdadisi kitabet muallimliğinde bu
lundu; 6. Ordu kumandanı Receb Paşanın is
teği ile ve kolağ-ası rütbesi ile evvela Bağdad 
Askeri Rüşdiyesi müdürlüğüne, sonra Bağdad 
topcu alayı binbaşılığına tayin edildi; Meşruti
yetin ilanına kadar Irakda kaldı. 1902 de izin 
alarak Hindistan üzerinden Hicaza giderek Hac 

Fevzi Bahri Vapuru 

(Anonim bir reşimden Abidin Tel eliyle) .. 
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farizas_ını ifa etti, 1906 da kaymakam (yarbay), 
1911 de miralay (albay) oldu. Askeri vazifele
rinin dışındaki zamanlarını okumakla geçirmiş 
ve otodidakt olarak fransızca öğrenmişdi; Pa
risde Milletlerarası Tarih Cemiyetinin Türkiye 
muhabir azası olmuşdu. Yaşı elliye geldiği hal
de evlenmemiş olması, kafa üstünlüğünü çeke
meyenler tarafından çirkin dedikodulara, pis 
iftiralara yol açdı, hakkında İstanbula zurnal
lar gönderildi, bu zurnallar, Meşrutiyetin ilamın
da orduda bir tensikat yapmak isteyenlerce ele 
alınıp 1913 de emekliye ayrıldı; hakkını koruma 
yolunda yapdığı muracaatlar cevabsız kaldı. O 

__ sırada Musul Valisi bulunan edib ve şair Süley
man Nazif Beyin reca ve ısrarı ile dört ay ka
dar Musul Belediye mühendisliğinde bulundu, 
fakat hakkını aramayı bir izzeti nefis davası 
yaparak İstanbula geldi, devlet merkezinde pek 
çok emsalinin ordudan çıkarılmış olduğunu öğ
renerek bir az teselli buldu, haksızlığı takibden 
vaz geçdi. Çocukluğundan beri hasta mizaclı 
idi; türlü sıkıntı ile biriktirdiğ küçük bir para 
ile tedavi için Viyanaya, sonra Parise gitti, fa
kat Birinci Cihan Harbinin başlaması üzerine 
1914 de İstanbula döndü, Musula gitti; orada 
fransız mektebinin çoğu fransızca 20,000 cild-

Mehmed Emin Beyzi Bey 
(Resim: Şl!-biha _ ~o;calı) 

.. 

lik kütübhanesinin kitablarının tedkikine me-
mur edildi, iki yardı=nc1s;. ile bu işi dört ayda 
bitirerek tanzim ettiği defteri vilayete verdi. 
Düşman kuvvetleri Bağdadı alıp Musula -yak
laşır iken geri çekilen bazı memurlarla birlikde 
Halebe gitti, Haleb de aynı duruma düşünce 
İstanbula geldi ve Mahmudpaşada Baltacı Ha
nında bir bekar odasına sığındı. Ağır geçim sı
kıntısı içinde idi; daha ucuz bulduğu için Üs
küdarda bir hana taşındı;_ sefil ve perişan, has
talandı, önce Haydarpaşa Hastahanesine, son
ra bursa Hastahanesine, oradan İstanbulda Gü
müşsuyu Hastahanesine, oradan da Gureba 
Hastahanesine nakledildi; hastahane hastahane 
dolaştırılması şuuruna halel verdi, Bakırköyü 
Akıl Hastanesine kaldırıldı, nihayet oradan da 
Darülacezeye nakledildi ve orada 1928 de öldü; 
Okmeydanı altındaki tekkenin haziresine def
nedildi. 

"Eseri Hayatı Feyzi" adı ile otobiyogra
fisini yazmışdı. Çocukluğundaki ızdırablarını da 
kalem diline vererek: "... hasılı ömrüm hep ke
der ve elemle geçdi; sergüzeşti ahvalim söyle 
toplanır: illet ve zillet, gurbet ve gür bet (gam, 
tasa), fakr ve zazuret, makhuriyet (kahredil
me) ve mağduriyet; cilvei kader ... : 

Sine &İizan, dil füriizan, göçe göçe derbeder 

" bekar olarak kışla ve han köşelerinde 
kalmamı, zarar ve ziyanım gibi görmediler, ser
vet sahibi zanettiler. İrtikab etmedim, bir yıl 
içinde ancak 4-5 maaş alırdık, nasıl param ola
bilirdi. Bahalılık artdıkca artdı, muhafazayı 

hayat güçleşdi, ekseriya kendi elimle bir çorba_ 
pişirir ve onunla yaşamaya çalışırken halime 
kimse inanmadı. Hastalığımın önü alınması için 
doktor ve ilaç tedarikinde şaşırdığım gü'lller 
oldu. Eğer gaayet basit bir hayatım olmasaydı 
kitab yazma ve neşretmiye muvaffak olamaz
dun .. ". 

İbnülemin Mahmud_ Kemal şöyle anlatıyor: 
"... (bekarlık perişanlığından kurtulmak için) 
hayli masrafla evlendi, fakat az sonra ayrıldı, 
bir daha evlenmedi; tayinatı ile maişetini te
mine çalışarak maaşlarını irani ve esmeni mat
baacılar ile kUabcılara vererek birkaç eserini 
bastırdı, hepsinden zarar etti. Süleyman Na
zif Beyin delaleti ile birkaç defa evime gel
mişdi; gaayet edebli, mütedeyyim, mütevazı, 

mütefennin, edib bir zat idi, her neden bah
. sett.ık _ise_· hepsinde liyakatini gösterdi. Dünya-
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da saadet yüzü görmemiş bu bedbaht ademi 
Cenabı Hak ahiretde mazhari saadet buyur
sun". 

Üsküdarlı Vasıf Hoca da şunları yazıyor: 
" ... güzel yüz temiz kalbin aynasıdır sözüne al
danarak hanebeduş bir genci çirki mezelletden 
kurtarıp han odasında hizmetine alınışdı, has
ta velinimetine bir yudum su verecek olan nan
kör oğlan bir gece Kürd Feyzi Beyin esvab ve 
çamaşırlarını çalarak biçareyi üstündekilerle 
bırakmışdı ... ". 

Kitab hal:inde basılmış eserleri şunlardır: 
"Havayi Nesimi"; "İcmali Netayic" (Ma

tematik ve Fizik üzerine). "Şura.at" (Şiirler); 

"Esrarı Hayatı Feyzi" (Otobiyografi); "Tef
rikai Riyaziye" (Cebir üzerine); "Topcu Cüz
danı"; "Hayvana.ti Maiye"; "İlim ve İrade" 
(materyalizm felsefesinin reddi üzerine); "En
cümeni Ediban?' (Kürdce;. onbeş kürd şairinin 
seçme şiirleri); "Şuuni Kürdistan" (Türkce; 
Kürdistanın ve Baban Kürdlerıniıı tarihçesi) . 

Bir gazelinden Üç beyit 

Dil nasıl takat getirs~n narayi mestaneye 
Bülbülün feryadı sahnı lalezan titretir 

Desti bidadı sabadan goncadır aşüftabal 
Zori bazuyi muhabbet kalbi zarı titretir 

Dillerin sayyadıdır çeımi siyahı dilberan 
Her nigabı sabiri saydu şikarı titretir 

Bibi.: İ. M. K. İnal, Son Asır Türk ŞA.irleri; V!sıf 
Hiç, Not. 

FEYZİ CİDAR VAPURU - (B.: Sultani
ye Vapuru). 

FEVZİ EFENDİ (Derviş Mustafa) 
"XVII. Yüzyıl şairlerinden bir mevlevi dervişi; 
İstanbulludur, Köprülüzade Fazıl Ahmed Paşa
nın katibliğinde bulundu, ney üzerine şu cinaslı 
beyti meşhurdur: 

Durbini neyi al destine bak neymiı 
Neye halketti deme Hazret Mevla nayi 

"1688 de Şamda vefat etmişdir" (İ. A. Göv
sa, Türk MeŞ'hurları). 

. FEYZİ EFENDİ (Firuzağalı Dişlek) -
' Gencliğinde Kaptan paşalık Kethüda Kalemi ka
tibliğinde, ve geçen asır başlarının kaptapaşa
larından N asuhoğlu Ali Paşanın hususi katib-

Iiği ve nedimliğinde bulunmuş ve 1880-1885 ara
~ında yaşı sekseni aşkın olarak ölınüş, yaşadığı 
devirin tarih kaynaklarma geçmemiş, yahud 
kısaca kaydedilmiş vekaayii üz~rine pek çok 
hatıra nakletmiş bir zat; 1800-1801 arasında 

doğmuşdur, Fındıklı Hamamında Ali adında bir 
natırın oğludur, 10-11 yaşlarında iken o ha
mamda dellak yamaklığı yapmışdır, hamamın 
müşterilerinden Galata Sarayının yazı hocası Ali 
Vasfı .Efendinim hizmet ve zekası ile nazarı dik
katini çekmiş (B.: Ali Vasfi Efendi, cild 2, say
fa 721), babasının izni ile bir müddet efendinin 
hizmetine girerek hem okuma yazma hemde 
hüsnühat öğrenerek yine efendinin delaleti ile 
1819 da 19-20 yaşlarında iken Tersanede katib 
olmuşdur. 

Haşarı, bıçkın meşreb bir gene imiş, o hal
leri ile de o devrin zıpırlıkları ile tanınmış ter
sanelileri, kalyoncu çavuşları ve kalyon kaptan
ları tarafından sevilen bir sima olmuş; 1237 sa
f erinde ( ekim 1821), denizcilerden bir kaptan 
paşa tayini düşünülerek o yüksek mevkie getir
len kalyon kaptanlarından N asuhoğlu Ali Pa
şanın ilk işlerinden biri de Tersane muhitinde 
bıçkınlığı ile tanınmış Dişlek Feyzi Efendiyi ka
lemden kendi hususi katibliğine almak olmuş
dur; ve tezine de paşasının yanında donanma 
ile Ak denizde bir korsaıi takibi seferine çıkmış
dır. Mora ihtilalhılıı en kanlı safhasının içidir, 
"İzbandid" denilen yunanlı korsanların adalar 
denizini kana buladıkları devirdir. Adalar deni
zinde aylarca dolaşılmış, donanma Sakız Limanı 
ile Çeşme arasında demir atmış yatar iken. 
27-28 ramazan 1237 (18-19 temmuz 1822) bir 
salı~çarşanba gecesi kaptanpaşa gemisi korsan
ların bir ateş kayığı ile baskınına uğrayarak 
yakılmış, A1i Paşa ile geminin efrad ve zabıta
mndan pek çok kişi telef olınuş ve gene katib 
o müdhiş ateş içinden kurtulmaya muvaffak ol
muşdur. Yıllarca sonra vak'ayı şöylece anlat
mışdır: 

"Salı günü Nemçe bandırası çekmiş bir ge
mi gelip donanmadan uzakca bir yerde demir
ledi ve geminin kaptanı gelip kaptanpaşa ile 
görüşüp yarın kalkıp giceğini haber verdi. Bizim 
paşagemisinde bulunan mühendislerden biri dür
bünle o gemiye bakıp şekil ve tarzından şübhe 
etti, kaptanpaşaya gidip yoklanmasını teklif 
etti. Kaptan paşa rakı tepsisini koydurmuş işret 
ediyordu, işret sofrasından kalkıp kayığa binip 
gemi yoklamaya gidecek halde değildi. Yarın 
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kalkacağını söylemiş olan mahud geminin kap
tanı ise, gü-neş battıkdan sonra gidiyorum diye 
haber yolladı ve gemi kalkıp ·gitti. İzbandidle
rin hilelerini bilen donanmanın tecrübeli kaptan
ları bundan kuşkulandılar ve paşaya geldiler, 
demir alalım, yelken üzerinde duralım dediler. 
Bizim paşa sarhoş, korkak adamlarsınız, kafir 
ateş olsa cirmi kadar yer yakar, ne haddine bir 
harekete cesaret etsin dedi, onu şöyle yaparım 
böyle yaparım diyerek kaptanları azarladı. 

Kaptanpaşa bizim geminin zabıtanı ile beraber 
cümlesi sarhoş olup sızdılar, gece yarısı eşkıya
nın salıverdiği ateş kayığı kaptanpaşa gemisine 
yanaşıp paşa kalyonu ateş alıp yanmaya baş
ladı, ateş demir üstünde yanındaki kalyonada 
sirayet etti. Sair kalyonlar derhal palamarlarını 
baltalayıp yelken üzerine çıkarak selamet bul
dular. Kaptanpaşa ve sairleri uyanıp, rakı key
fi başlarına sıçramış, tedbire imkan zaman yok, 
kimi denize atılıp yüzerek karaya çıkdı, kimi 
boğuldu. Kaptanpaşa bazı hademesi ile sandala 
binip karaya gitmek üzere iken paşa kalyonu
nun cebhaneliği ateş aldı, infilakda yıkılan bir 
seren paşanın üstüne düşüp öldürdü, sandalı da 
batırdı. Yanmakda olan öbür kalyon da ayın 
suretle yanıp battı. 

"Ben de sarhoşum, paşanın meclisinde sa
kilik etmişim, Feyzi, cayır cayır yanıp kebab 
olmak mı istersin, yoksa denizde serin serin bo
ğulup ölmek mi dedim, denizi tercih edip atla
dıın, elime bir seren geçdi, sarılmaya uğraşır
ken bir sandala rastladım, çok dolu idi, tırmanır 
iken batıracaksın diyerek beni denize ittiler, 
elime yine bir seren geçerek ve sabahleyin er
kenden sahili selamete çıkdıın ... ". 

Gemi yangınında canını kurtarıp İstanbula 
dönen kati-b Feyzi Efendi Tersane katibliğinden 
ayrılmış, bir müddet bıçkınlık yolunda avare do
laşdıkdan sonra 1826 da yeniçeri ocağı kaldırıl
dığında Asa.kiri Mansurei Muhammediye adı ile 
yeni kurulan ordu teşkilatının ileri gelenlerin
den Binbaşı Hacı Mustafa Ağaının katibi olmuş. 
Hacı Mustafa Ağa, Alemdar Mustafa Paşanın 
en yakın adamı Pınarhisar ayanı Uzun Hacı Ali 
Ağanın oğlu ve geçen asır sonlarının ünlü halk 
şairlerinden Üsküdarlı Aşık Razinin dedesidir 
(B.: Ali Ağa, Uzun, cild 2, sayfa 621). Aşık 
Razi onu pirlik çağında tanımış ve ağzından 
hayli zengin hatıralar zabtetmişdir. Ayrıca onun 
ağzından çok uzun bir manzum sergüzeştname 
kaleme almışdır; aşa~daki kıt'alar ?radan nak-
1-..::ı;1'W\ı"lı;oır1;~. 

El ve ayak dökümü bot, boy boş endam yerinde 
Teslim eyle kaş göz nakşı güzelliğinin hakkını 

Tersanede katib imiş yeniçeri ·devrinde 
Firuzağalı Dişlek Feyzi zemanenin çapkını 

Tam ·bir karış üstündedir aklı tahin başinın 
Haşarılık ocak şanı hem ondokuz yaşının 
Kakül perçem gülle topuk çifte çakıl taşının 

Nümayişi olur elbet Tersanenin çapkını 

Gaayet: ile makbulüdür meati müdam paşanın 
Şimdi meydan pırpırıdan taze zülüfkeşanın 
Katib iken kadebkarlık hizmetine koşanın 
Sarhoşa da nedim gerek divanenin çapkını 

* 
Koca sandık dolusu. gitti malü menalim 
Bir İç donuyla çıkdım sabili selamete 
Serde genelik var dedim kalmadıysa hilalim 
Divitimdir yandığım ta yevmi kıyamete 

* 
Tarih 

Sarhoı kaptanpaşaya bir nedim aranırken 

Dişlek Feyzi Çapkını kendi koşar bulunur 
Kat ondokuz yaşını hem sekiz ay hizmeti 
İsmi ile lakabı mücevher · tarih olur 

1210 (Ditlek Feyzi) + 19 + 8 = 1237 

Bibi.: Cevdet Tarihi, XII; .Aşık Razi Evrakı Metru
kesi, Defter. 

FEYZİ EFENDİ (Ekiniti) - Üçüncü Sul
tan Selim devri ricalinden ve · Nizamı Cedid ta
raf darlarından; bu yeni asker ocagı kurulduğu 
zaman, masraflarını karşılamak üzere "İradı 
Cedid Deftardarlığı" adı ile müstakil bir mali 
teşkilat yapılmış ve başına Feyzi Efendi geti
rilni.işdi {B.: Nızami Cedid; Iradı Cedid). İs~ 
tanbulludur, doğum tarihi bilinmiyor, Peksi
metcibaşı Ahmed Ağa adında avamdan bir şah
sın oğlu idi; müverrih Cevdet Paşa kısa hal ter
cemesini şöylece kaydediyor: " .. civaruık zama
nında (defterdarlıkda, maliyede) Baş Muhasebe 
kalemina çırağ edildi {alındı), bu kalem katib
leri arasında aşırı güzelliği ile şöhret buldu, 
Divfügüzel Feyzi dediler, eski defterdarlardan 
Pepeki Hasan· Efendinin kardeşi Ahmed Efen
dinin aguuşi terbiyesinden yetişdi; Ahmed 
Efendinin vefatında onun yerine arpa katibi 
oldu, sonra zimmet halifesi, baş muhasebe kese
darı, Ziya Paşa (ordu ile) Mısıra gönderilirken 
on·un emrinde ordu defterdarı, Mısırdan dönü
şünün tezine İradı Cedid defterdarı oldu. Edir .. 
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ne Vak'asından sonra muhaliflerin (dedikodu
larını önlemek için) azli lazım gelen bazı dev
let ricali arasında azledildi. Vaz'ı, tavrı gaayet 
mutaazzımane idi; hatta başını vakuurane yu
karı dikmeyi adet ettiğinden, ekin tarlasında 
gezer köpek ekinlerin başakları gözlerine bat
ması diye suda yüzer gibi başını yukarı dikip 
gider olduğundan avam arasında Ekiniti Feyzi 
diye lakab takıldı. Yeniçeri güruhu Nızamı Ce
did efkarında olanlara adavet etmekde olduk
larından Feyzi Efendinin mütekebbirane tavır
lan bir mertebe daha adaveti davet etti. Aslın
da alelade bir katib iken az vakitde birden bire 
parlayıp Iradı Cedid Defterdarlığı ile devlet ri
cali sırasına geçmesi birçok ·kıdemli ricalin güç
lerine gidiyordu, Feyzi Efendiye karşı bir nef
reti umumiye vardı .. ". 

1221 (1806) de Çanakkale Boğazından ge
çerek İstanbulu tehdid edeceği haber alınan İn
giliz donanmasına karşı Boğazın tahkimine me
mur edilen Kaptanıderya Salih Paşa ile birlikde 
aynı işe memur.edilen Feyzi Efendi, İngiliz do
nanması Boğazdan geçip İstanbul önüne gelince 
vazifelerini ihmal ile suçlandırıldılar. (B.: İngi
liz Donanması, İstanbul önünde); asıl suçlu olan 
Salih Paşanın tuğlan alınarak azli ile yetinildi; 
Feyzi Efendi ise idam edildi. Bu haksız ölümün 
ağı·r vebali, yakınlarına karşı daima vefasız ol
muş Üçüncü Sultan Selimindir (B.: Selim III, 
Sultan). 

FEYZİ EFENDİ (Fıtıkcı) - Geçen asır 
ortalarında yaşamış bir mutatabib;. 9 zilhicce 
1280 (16 mayıs 1864) tarihli Tasviri Efkar ga
zetesinde şöyle bir ilanı vardır: "Feyzi Efendi 
namında bir zatin tarifine göre fıtık illetinin 
def'i için bir çare bildiği ve bunun icrası ilkba
har ile sonbaharda olabileceği, müracaat ihtiya
cında olan kimselerin kendisini görmek üzere 
Ü sküdarda Ahmetliye Camii civarında Kızlar
ağası Hanından sorması .. ". 

FEYZİ EFENDİ (Haydarzaıde Kefevi) 
Halvetiye tarikati şeyhlerinden şair ve fazıl bir 
kişi, "Risale fi Cevazı Deveranı Soofiye", "Şerhi 
Hadisi Erbain", ve "Risale fi Hakkül Ham.ir" 
adı ile üç eseri vardır, şiirler de yazmışdır, 1025 
(M. 1616) de İstanbulda öµnüşdür. 

Bibi.: M. Tahir, Osmanlı Müellifleri 

FEYZİ EFENDİ (Muallim Ahmed) - Ge
çen ası-r sonlarında ve asrımız başında. yaşamış 
ünlü farsca muallimi, İran edebiyatı üzerine 
yazıları ile bir otorite olarak tanınmış muhar
rir; aslı İranlı olduğu için "Acem Feyzi Bey" 
diye de anılırdı; 1842 de Tebri.z civarında Tür
kanpıir köyünde doğdu, Molla Esad adında bir 
zatin oğludur. İlk tahsilini babasından gördü; 
1859 da Necef' e gitti ve o devirde İran gencleri 
için bir üniversite olan Necef Medresesinde tah
silini tamamladı; oradan Hicaza geçerek Hac 
farizesini ifadan sonra Mısıra gitti ve Camii Ez
berdeki derslere devam etti. Mısırda hava teb
dili için gelmiş edi.b ve mütefekkir Abdürrah
maİı Sami Paşa ile tanışdı ve onun daveti ile 
misafiri olarak İstanbula geldi. Sami Paşa ko
nağında ulemadan İranlı Mirza Safa ile tamşdı, 
kendisine bir mürşid edindiği bu zatin isteği ile 
Osmanlı Devleti tabiiyetine girdi, kısa bir mü.d
det Amasya tahrirat katibliğinde bulundukdan 
sonra İstanbul Şehiremaneti (İst. Belediyesi) 
mektıibi kalemi mümeyftizliğine tayin edildi. Bir 
ara Emirgan Rüşdiyesi ile Amerikan Kollejinde 
muallimlik yapdı ve 1877 de kendisini yakından 
tanımış Münif Paşanın maarif nazırlığı zam.a-

Muallim Feyzi Efendi 

(Resim: Sabiha Bozcalı) 
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nında Galatasaray Sultanisi farsca muallimli
ğine tayin edildi; Şehiremanetindeki vazif esin
den istifa eden Feyzi Efendi, otuz üç yıl, ömrü 
boyunca bu büyük irfan müessesesinde çalışdı. 
1910 da 68 yaşında yaş haddi ile emekliye ayrıl
dı ve aynı yıl içinde şidetli soğuk alına sonunda 
iki üç gün süren kısa hastalıkdan sonra vefat 
etti, Üsküdarda Seyyid Ahmed Deresi Kabris
tanına defnedildi. 

Devrinin ilıni ve edebi mahfillerinde ve ba
sın muhitinde hem bilgisi hem ve vekaarı ile 
daima hürmet görmüşdü. Mesela Muallim. Naci 
onun için: 

Seyredin şair va!.:aarin Feyzii hami'işda 

Feyzii gi'iyade Feyyazın tecellisin görün .. 

diyor. 

Ağır hastalığından kurtulamayacağını his
etmiş, kendi ölümü için şu tarihi yazmışdı: 

Geldim kapuna ya Rab, elim boş, yüzüm siyah 
· İsyanıma ceza olarak kovma, etme dur 

Nefse uyub da olmayacakdım günahkar 
"La takneti'i" bu hale beni eyledi cesur 

İsyanıma tekaabül eder mi cemil fiil 
Etmiş değil bu ane değin bendeden sudur 

İllahi ehli beyti Resulün muhabbeti 
Zulmet sarayı kalbimi etmitdi garki nur 

Feyzi değilse mazharı gufrani Zülcelal 
Tarihi rihleti neden olmut "Hüvelgafi'ir". 

1328 (M. 1910). 

Evlenmiş, Safa adını koyduğu bir oğlu ol
muşdur. 

Sultaniler için yazdığı "U suli Farisi" isimli 
ders kitabi, mekteblerimizden bu yabancı dil 
kaldırılıncaya kadar tek k•itab olmuş, on dört 
defa basılmışdır. 

Diger es€rleri şunlardır: 
Farsca-Türkçe ve Türkce-Farsca Ceb Lu

gatı-Aslında büyük bir kaamus olarak hazırlan
mışdı; İran edebiyatından nakledilmiş örnekler
le süslenmişdi; bitmek üzere idi, baskısı için bir 
naşirle mukaavele bile yapmışdı ki 1890 da Ci
hangirde Karadut Çeşmesindeki evinin yanması 
ile sair eşyası ile birlikde yok oldu. Sonra ya
kın dostu Muallim Naci Efendinin ısrarı ile ta
lebeler için bir ceb lugatı yapdı. Basılmamışdır. 

Vaveyla-İmam Hüseyin ve Kerbela Vak'
ası üzerine yazdığı mersiyeler, 1897 de basıldı. 

Divan - Eski şiirleri 1890 da yangında kay
•bolınuşdu, şiirlerini sonra söyledikleri ile tekrar 
topladı. 

Sfı.zü güdaz - Şarkılarının toplandığı mec
mua, 1882 de basıldı. 

Rübaiyyatı Hayyam ~ Aslında yirmi yıl 
çalışarak ''Müntehibat Farisiyye" adı ile ve 
seçdiği parçaların türkce tercemeleri ile büyük 
bir İran Edebiyat Antolojisi hazırlamışdı. Onun 
içinden Hayyam'ın rübailerini bastırmışdı; bü
yük eser 1890 da yangında yok oldu .. 

Muallim Feyzi Efendiye büyük bir darbe 
olan yangından günün gazeteleri şöyle bahset
mişdir: "17 şubat 1305 sabahı (1 mart 1890) 
Tophanede Firuzağa Mahallesinde Karadutçeş
mesi ittisalinde Çavdaroğlu Mustafa Paşa kona
ğından çıkan yangında yanan evlerden biri 
Mektebisultanı muallimlerinden Feyzi Efendinin 
idi. Efendi bir gecelik entarisi bir kürk ile ka
lıp bir şamdan çıkarabilmişdir, bütün kütübha
nesi yanmışdır" (Sabah Gazetesi). 

Bir gazelinden iki beyit 

Kıyametler kıyam eyler hıramı nazenininden 
İyandıı- şiiri mahşer clidei sihr aferin.inden 
Görürsün ziri payinde baharistanı lahi'itu 
Nigah etsen ol iklime muhabbet durbininden 

Edebi yazılarını Tercemanı Hakikat Gazetesin
de yayınlamış ve makaalelerinde "-Sürıiş" (Tan
rının ulak meleğinin adı) takma adını kullan
mışdır. 

Ahmed Rasim "Muharrir, Şair, Edib" isim
li eserinde şunları yazıyor: "Muallim Feyzi 
bambaşka bir tipdi. Pek esmer, irani siması 
üzerinde bu ırka aid göz, burun, ağız, sakal ol• 
duğu gibi tarzı tekellümü de Azerbaycani şive
den kurtulamamışdı. Sade tarzı. tekellümü mü, 
mensur_ manzum yazılarının ekserinden de böyle 
bir koku alınırdı: 

Dil benim, dide benim, girye benim, aşk benim 
Neden ağır geliyor ağlayışım ağyare 

''Galatasay Mektebi Sultani farisi muallim
liği ona, ayan azalığı gibi, kaydı hayat ile ve
rilmişdi.. ". 

FEYZİ EFENDİ (Mühendis) - "Onseki
ztnci asır sonları ile Ondokuzuncu asır başında 
tanınmış ilim adamlarından; Enderurtdıµı ye
tişdi, Muhadaratı Feyzi adında bir eseri vardır 
ki sekstant (sextant) denilen aleti kullanarak 
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irtifa alma kaidelerini tarif edermiş, basılma
mış olan -bu eser Yıldız Kütüphanesinden Üni
versite kütüphanesine geçen eserler arasında
dır, hicri 1220 (M. 1805-1806) de yaıalmışdır; 
kitabın başın-da elinde sextant ile kendi resmi 
ve nihayetinde de o zam.an Türkiye hizmetinde 
bulunan bir ingiliz mühendisinin eseri medhe
den bir yazısı vardır. 1814 de Akdeniz Boğazı 
istihkamlarının takviyesi için gittiği_ Kilidülba
hirde ölmüşdür" (İ. Alaeddin Gövsa, Türk Meş
hurları). 

FEYZİ HASAN EFENDİ (Simkeşzide) -
Onyedinci asır sonlarında yaşamış nakşi şeyh
lerinden şair bir zat, anadili gibi bildiği arabca 
ve farsca şiirler de yazmışdır, önce zamanının 
büyük halvati şeyhlerinden Abdülahad Nuri 
Efendi ye sonra Melami yel Bayramiye şeyhle
rinden Beşir Efendi ye intisab etmişdi, Edirne
kapusu dışındaki nakşi dergahı şeyhi iken 1102 
(M.1690-1691) de vefat etti ve o dergahın ha
ziresine defnedildi. Müretteb divanı vardır, ba
sılınamışdır. Şu beyit onundur: 

Arz eylese subhdem yüzün ıehsüvirımız 

Sahrayi sabrı a9kda kalmaz hiç kararımız 

Ilibl.: M. Tahir, Osmanlı Müellifleri. 

FEYZİ PAŞA (Ahmed) - "İkinci Sultan 
Abdülhamid devri ordu kumandanlarıdan bir 
marşal; 1840 da Kırımda Gözleve kasabasında 
doğdu, çocuk sayılacak yaşda İstanbula gelerek 
tahsilini burada yapdı, 1864 de kurmay yüzba
şılık ile Harbiye mektebini . bitirerek ordu hiz
metine girdi; uzunca bir zaman Yemen valili
ğinde ve 7. Ordu kumandanlığında bulundu, 
6. Ordu kumandanı iken 1908 de öldü; yine o 
devrin şöhretli kumandanlarından Tatar Osman 
Paşa bu zatin Küçük kardeşidir" (İ. A. Gövşa 
Türk Meşhurları). 

FEYZİ PAŞA (Süleyman) - "Reisül küt
tablık ( dışişleri bakanlığı) yapmış ve ilmi eser
leri ile tanımış bir. ve2'lir; aslı gürcü olup köle
li-kden yetişmişdir. Küçük yaşda İstanbulda 
Seyyid Ahmed Efendi adında bir hoca tarafın
dan satın alınmış, evlad muamelesi görmüş, dev
let kapusuna girerek reisültablığa kadar yük
selmiş, 1787 de vezir rütbesi ile sefere memur 
edilmiş, valiliklerde bulunmuş ve 1791 de Haleb 
valisi iken orada ölmüşdür; Mekubatı Selatin 

vel Fer amin adında bir eseri vardır; Birgivi 
Mehmed Efendinin İzhar adındaki meşhur ese
rine şerkler yazmışdır" (İ. A. Gövsa, Türk Meş
hurlan). 

FEVZİ RAHMAN FİU.KATEYNİ - İlk bu
harlı harb gemilerimizden; hicri 1244 (M. 1828 -
1829) yılında İzmit Tersanesinde inşa edilmiş
dir; resmini çizen İstanbul Tersanesi gemi mü
hendislerinden Ali Efendi, yapan da Tersane 
mimarlannda:n Tanaş Kalfadır; 129 metre bo
yunda, 35 metre eninde, 40 toplu ve nefer mev
cudu 360 olan bir harb gemisiydi. Başka bilgi 
edinilemedi. 

Bibi.: Bahriye Müzesi Rehberi. 

FEYZ1Y:E MESCİDİ- Usküdarda Bülbül
deresi semtinde Selam.sız Caddesi üzerindedir, 
Bağlarbaşma doğru giderken, bu caddenin Se
lamsız Mezarlık Sokağı ile olan kavuşağı köşe
sindedir; Bülbülderesi Mescidi adı ile de anılır; 
yanıbaşmdald kabristan da "Bülbülderesi Me
zarlığı", "Selamsız Mezarlığı" ve "Selanikliler 
Mezarlığı" isimlerini taşır. 

Tahsin Öz "İstanbul Camileri" isimli ese
rinde şunları yazıyor: "Banisi Yusuf Efendi 

_olub kapu kitabesine göre 1300 (1882-1883) de 
yapılmışdır; Duvarları kagir, çatısı ahşabdır; 

taşdan olan minaresinin şerefe etrafı kapalıdır." 
(1965). 

Mescid 1956-1957 yıllarında iş adamların
dan Selanikli Dilber Kardeşler ile Kayserili Tu
ran Kevrem tarafından ilıemen yeniden denile
cek şekilde ta.mir eıttirilmişdir. Bu tamirde mi
narenin şekli değişmiş, Tahsin Özün kaydettiği 
kapak şerefe, çanak şerefe şekline konmuş, mih
ra-bı dışarıya çıkıntılı iken o da kı-ble duvarının 
içine alınmışdır. Kapu üzerindeki ıkitibe yerin
den kaldırılmış, mescidin sağ duvarının dışına 
konmuşdur. Talik hat ile dört beyitlik manzum 
kitibe metni şudur: 

Habbeza kim vadii Bülbülde esbabı kerem 
Y apdılar bu mabedi elhak latifü dilnüvaz 

Münzevi bir zahidi hak.bine benzer guyiya 
Hakka el açmış bu kabristan içün eyler niyaz 

Şa.hirah üzre dikilmiş atk ile eyler nida 
Essela ya mü'minin gel benle eyle ke9fi raz 

Re'feta itmamına yazdım zehi tarihi tam 
Abid& gel Camii Feyziyye de eyle namaz 

1300 
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Feyziye Mescidi 

(Resim: S. · Bozcalı, 1971; Plan: R. Sevinçsoy,_ 1944) 

Bu kitaıbenin yanına la.tin asıllı türk harf
leri ile küçük bir mermer taş konmuşdur, onda 
da: "Bülbüldere Fevziye Ha:tun Camii1

' yazılı

dır. 

Camiin inşasında konmuş :kitabede ''Yusuf 
Efendi" ve "Fevziye Hatun" isimleri yokdur, 
bani olarak "Hayır Sahfüleİi" deniliyor. · 

Son !tamirinde mescidin dış avlusuna, üstü 
saçaklı abdest muslukları konmuşdur ki onun 
la.tin asıllı türk yazısı ile olan kitabesinde İbra
him Asaf Germen ile zevcesi Ayşe Germenin 
hayrı olduğu kaydedilnıişdir. 

Mescidin avlu kapusu Selamsız Mezarlık 

Sokağı üzerindedir. Yine o sokakda ve mescidin 
hağçe duvarı öntinde iki uluca ağaç altında et
rafı parmaklık ile çevrilmiş bir ka:bir vardır, 

kitabesi şudur: "Asa.dar Baıba. Pir Aziz Mah
mud Hüdai Hazretlerinin asa.darı. Lillahil fati
ha, sene 1039 (1628-1629) ". 

FEYZİYE KALYONU - Hicri 1252 (M. 
1836-1837) yılında İzmit Tersanesinde yapılmış 
bir kapak kalyon; resmi müıhendis Mahmud 
Efendi tarafından çizilmiş ve Musa Kalfa tara
. fından inşa edilmişdir, 198 metre boyunda,, 55 
metre eninde, 96 toplu ve nefer mevcudu 960 
olan bir harb gemisi idi. Başka bilgi edinilmedi. 
Bibi.: Bahriye Müzesi Rehberi 

FEYZİYE MEKTEBİ - Fatiıhde Deve Hanı 
yanında eski ibir mahalle mektebiydi, mekıteb 
de han da mevcud değildir; büyük şair ve dil 
hocası Muallim Naci bu mektebin talebesi ol-
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muş ve 8-9 yaşlarında iken ilk Kur'an hatimini 
bu mektebde etmişdir (B.: Naci, Muallim Ömer) . 
Bibi.: Salahi, Muallim Naci. 

FEYZİYE MEKTEBİ SOKAGI - 1934 
Belediye Şehir Rehberine göre Eminönü kaza
sının Alemdar Nahiyesinin Eminsinan Mahal
lesi yollarından, Perterpaşa Sokağı ile Kati!bsi
nan Sokağı arasında bir aralık sokakdır (1934 
B.Ş.R. Pafta 2/20). Bir aralba geçecek genişlik
de, kabataş döşeli bozuk bir yoldur. Sağ taraf
da yolun yarısından fazlasını kaplayan bir apar
tımanın altında 1 döşeme atöliyesi, 1 trikotaj 
atöliyesi ve 1 şemsiyeci vardır. Sol kenarında 
da Fevziye Mekitebi arka avlusu var.dır. Sokak
da bir kaç da ahşab ve bağçeli evceğiz vardır 
(ekim 1968). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FEYZİYE RÜŞ-D~İ - İstanıbulda ilk 
açılan mülkiye rüşdiyelerinden (B.: Rüşdiye 

.Mektebleri); Tophane ile Salıpazarı arasında 
imalatı harbiye fabrikaları karşısında bir ah
şa:b konakda açılmışdı; 1287 (M. 1870-i871) de 
cadde genişletildiği sırada yeniden kağir olarak 
yapılmışdı; sonradan bu bina da yıkıldı, fakat 
güzel bir talik yazı ile yazılmış olan kitaıbesi 

1941 yılına kadar yıkık lbina kalmtısi büyük 
kapısının üstünde duruyordu, sonra o taş da 
kayboldu. 

1~94 (1877) senesi devlet · salnamesinde 
Feyziye Rüşdiyesinin 122 talebesi bulunduğu 
gösterilmişdir o tarihde mevcud mülkiye rüşdi
yesi arasında dördüncü gelir (Darülmaarifde 
186, Beşiktaş Rüşdiyesinde 157, Mahmudiye 
Rüşdiyesinde 142 talebe). 

Osman Nuri · ERGİN 

FEYZİYE TEKKESİ - Üsküdarlı · .A:luiıed . 
Münib Efendinin Mecmuai Tekaya isimli risa
lesindeki kayde göre Kocamustaf apaşa da bir · 
N akşi dergahı, ayin günü cuma idi; zamanımız
da nıevcud değildir. 

FEYZULLAH (Kuşada.lı) - Geçen asrın 
ikinci yansı başlarında gene ibir pehlivan, kalen- ·· 
der halk şairi ' Üsküdarlı Aşik Razinin genelik 
_arkad~lanndan ve koruduğu gariblerden olub · 
güreşe de onun ıtaraıfından teşvik ve himaye gö- · 
rerek başlamışdır. · 1865-1866 arasında deste 
pehlivanların şöhretlerinden olmuş, "Kuşadalı 

Feyzullah baş pehlivanlığa kadar yükselir" de
nilirken amiral Hacı Vesim Paşanın yanına uşak 
olarak girmiş ve ünlü amiralinin delaleti ile bah
riye askeri olarak güreşi terketmişdir. 

Kuşadalı Feyzullah Pehlivan 
(Resim : Sabiha Bozcalı) 

Aşık Razi şöyle anlatıyor: "O zamanlar pehli
vanlığa ·' hevesli geneler mutlakaa pırpıt ile gü
reşirlerdi, bir meydan düğününde de ilık iddialı 

güreşini yaparlar ve hasmım yenen, o gün ve 
merasimle pırpıtı çıkarır, !kisbet giyerdi. · Yine 
eski ;bir adet idi, •kisıbet ile ilk güreşine çıkarken 
de gül yağı ile yağlanırdı, o gene pehlivanın vü- · 
cuduna sürülerek zeytin yağına, ha.misi olan 
kim ise bir mıkdar gül yağı katardı ... " Kuşa4alı 
gene pehlivan· şaıimd.(t şu ~arıu· da Aşık Razi
nindir: 
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Taze feta pehlivana gökde melek verdi gönül 
Er meydanı ortasına varım yoğum koydum ödül 

Pırpıt ile çalımına yandığım h~y Kuşadalı 
Gül yağıyla yağlayayım vücudunu ey gonca gül 

Haber geldi müjdeciden Dudulluda varmış düğün 
Cümle yaran Feyzullahı alıp geldik işte bugün 
Bir bakarsın bebrü peleng bir bakarsın gazal süğlün 
Gül yağıyla yağlayayım vücudunu ey gonca gül 

Kuşadalı Feyzullahım destesinin serveridir 
Er- meydanı deyüb gelmiş eşbeblerin dilberidir 
Alkış tutun peşrevine akranımız bizberidir 
Gül yağıyla yağlayayım vücudunu ey gonca gül 

Bakın yaran tasvirine görülmüş mü böyle feta 
Bütün dünya güzelleri bir araya gelse hatta 
Ayaklarna su dökemez elhak ki bir diirri yekta 
Gül yağıyla yağlayayım vücudunu ey gonca ·gül 

"Feyzull,ah Şah" namı tarih yirmi yaşla ıöhretine 
Yani tebdil eylediği pırpıtını kisbetine 
Yazdım Razi bu şarkıyı rakiblerin nisbetine 
Gül yağıyla yağlayayım vücudunu ey gonca gül 

1262+20=1282 (1865-1866) 

FEYZULLAH AG-A (Eyyublu) - XVIII. 
Yüzyılda yaşamış namlı bir çiçekci, hayatı hak
kında bilgi edinilemedi. 

FEYZULLAH AGA (Hasoldah) - Onsekizinci 
Yüzyıl.da yaşamış Enderuni Hümayunun zülüf
lü ağalarından, 1791-1792 arasında Topkapusu 
Sarayında Hırkai Saadet Dairesinin ve Enderun 
koğuşlarının bulunduğu Üçüncü Avluda ibir çeş
me yapdırmışdır; üç satır üzerine kiltabesi şu
dur: 

"Sô.hibül hayrat vel hasenat Hanei Hana ağaların

dan saadetlô. Feyzullah Ağa bu mahalle bu çeşmeyi 

hayrat etmişdir; _sene 1206 (1791-1792)" 

1969 da susuz bir çeşme idi. Feyzullah Ağa
nın hayatı hakkında ıbilgi edinilemedi. 

FEYZULLAH BEY - Onsekizinci Yüzyıl hat
tatlarından; İstanbulludur Afımed Paşa adında 
bir zatin oğludur; Enderunu Hümayundan ye
tişmiş ve saraydan kapucubaşılık ile çıkmışdır; 
sülüs ve nesih yazıyı Hattat İpci Hüseyin Efen
diden öğrenmişdi, hicri 1179 (M. 1765-1766) da 
vefat etti; Çorlulu Ali Paşa Medresesi hazire
sine defnedildi. 
Bibi.: Tuhfei Hatttıtin .. 

FEYZULLAH BEY (Hekim.oğlu) - Onse
kizinci Yüzyıl hattatlarından ve tsıtanbul kibar-

!arından; Hekimbaşı Nuh Efendinin oğlu ve 
ünlü sadıra:zamlardan Hekimoğlu Ali Paşanın 
küçük kardeşi (B.: Ali Paşa, Hekimoğlu, cild 
2, sayfa 686); hayatı İstanibulda geçdi, yüksek 
mülkiye memuriyetlerinde bulundu; sülüs ve 
nesih yazıyı devrin !büyük üstadlanndan Yedi
kuleli Emir Efendiden (B.: Abdullah Efendi, 
İmrohor Camii İmamı, cild 1, sayfa 42) talik 
yazıyı da Fındıkzade İbrahim Efen.diden öğren
mişdi; hicri 1153 (M. 1740) de öldü, Kocamus
tafapaşada iba:baısının konağı yanında- bulunan 
mezarlığa babasının kabri yanına defnedildi. 

Bibi.: Tuhfei HatUtin. 

FEYZULLAH EFENDİ - On.sekizinci 
.Yüzyıl hattatlarından; A:bdullaıh adında ıbir za
tin oğludur; güzel yazı sanatını Hattat Ku

· yumcuzade Ahmed Efendiden öğrendi; Üskü
darda Ayazma Cam.linin müezzinlerindendi; ha
' yatı hakkında başka kayde rastlanmadı. 

Bibi.: Tuhfei Hatta.tin 

FEYZULLAH EFENDİ - Onsekizinci 
Yüzyıl hattatlarından; Cerrah paşa semtinde 
Hobyar Mahallesinin imamı SunullaJh Efendinin 
oğludur, sülüs ve nesih yazıyı Çinicizade Ab
dürrahman Efendiden öğrenmişdi; Baş Muha
sebe Kalemi ikinci katibliğine kadar yükselmiş
di; 195 mushafı şerif yazmışdır; hicri 1181 (M. 

_ 1767-1768) de vefat etmiş. Silivri kapusu ,dışına 
babasının kabri yanına defnedilmişdir. 

Dibi.: Tuhfei Hattatin 

FEYZULLAH EFENDİ - Onsekizinci 
Yüzyıl hattatlarından; kadılıklarda bulunmuş 

Akhisarlı Mustafa Efendi adında bir za:tin oğ
ludur, İstanbulda doğmuş, Rum.elinde •kadılık
lar yapmışdır; sülüs ve nesih yazıyı Hati:bzade 
İbrahim Efendiden öğrenmişdi. 

Bibi.: Tuhfei HatUtin 

FEYZULLAH EFENDİ (Bolulu) - On
sekizinci yüzyılın ilk yansında yaşamış bir şair 
şiirlerinde ''Feyzi" mahlasını :kullanmışdır; Bo
luda yirmi yıldan fazla müftülük yapmış Ahmed 
Efen.ili adında bir zatin oğludur; dedesi ve onun 
baıbası da aynı kasaba mütıtülüğünde bulunmuş
lardı. Bir ara İstanbula gelmiş, o tarihlerde 
yeni yapılmış olan saraydaki Üçüncü Sultan 
Ahmed Kütübhanesinde bulunan kitabelerin 
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isimleri ile bir kaside yazınışdı, ki kütü-bhane
nin . manzum fihristi denilebilir. Aşıkaane bir 
kıt'ası:: 

Nafei çini hutenden bir nişandır perçemin 
Kellepuş içere çü müşki ter nihandır perçemin 
Baş üzre mihri alemtab evci hüsnün 
Sayei bali hümayi asümandır perçemin 

Bibl.: Salim, Şuera Tezkiresi 

FEYZULLAH EFENDİ (Damadzade) -
Onsekizinci Yüzyıl ulemasından, zamanın ün
lü bir musikişinası ve bestekar; Osmanlı ,şeyhü
lislamlarının yetmişbirincisi; hicri 1111 (M. 
1699 -1700) de doğdu; Şeyhülislam Damadzade 
Ahmed Efendinin oğludur (B.: Afımed Efendi, 
Damadzade Ebülıhayr, cild 1, sayfa 355); Üçün
cü Sultan Osman zamanında 1168 (M. 1755 de 
ve yine o padişah ile Üçüncü Sultan Mustafa 
zamanında 1170 (M. 1757) de iki defa şeyhü
lislam oldu. İlk seferinde 1 yıl, ikinci seferinde 
ancak 11 ay kalabildiği mev-kiinden ilk seferin
de "muktezai hal", ikinci seferinde "padişahın 
yakınında bulunanların ta:hrikaatı" sebebleri ile 
azledilınişdi. Devrinin uleması arasında değerli 
1bir .adamdı. Halic kıyısında Süıtlücedeki y;ılısın
da 1175 (1761) de vefat etti. 

Bibl.: İlmiye Salnamesi. 

FEYZULLAH EF~NDİ (Ebusaidzade) 
Onyedinci Yüzyıl ulemasından; Osmanlı şey

hülislamlarının kırkyedincisi; hicri 1040 (M. 
1630-1631)da İstanbulda -doğdu, Şeyhülislam 
Ebusaid Efendinin oğludur (B.: Ebusadid Efen
di, Hocazade, cild 9,. sayfa 4854); .babasının 

şeyhülislamlığı zamanında pervasız himaye ile 
1055 (1645) de henüz 14 yaşında bir çocuk iken 
Mihrimahsultan Medresine müderris tayin edil
di, ve yine himaye ilmiye mesleğinde süratle 
yükselerek 1064 (1654) de otuzUç yaşında İs
tanbul Kadısı oldu. Bu vazifeden azlinden son
ra bir müddet açıkda kaldı, 1077 (1666-1667) 
de Anadolu Kaıdıaskeri, .1097 (1685-1686) de 
Rwneli Kadıaskeri oldu; 1101 (1690) de İkinci 
Sultan Süleymanın zamanında Şeyhülislam ol
du; bu padişah Feyzullah Efendinin şeyhülis
lamlığı sırasında öldü, Efendi, bir kısmı da 
İkinci Ahmed devrinde olmak üzere 1 sene 8 
ay kadar şeyhülislamlık yapdı, Sadırazanı Ara
.bacı Ali Paşa ile padişah huzurunda sert /bir· 
tartışması sonunda azledildi. 1103 (1692) de 
ikinci defa şeyhülislam oldu, bu sefer mevkiin-

de 2 sene kalabildi. Sa.dırazam Sürmeli Ali Pa
şaya bir müneccim Feyzullah adında bir adam
dan zarar göreceğini söylemiş, vekarlı, azamet
li ,bir zat olan Feyzullah Efendiyi aslında çeke
meyen Sürmeli Ali Paşa padişaha şeyhülislamın 
esrar tiryakisi olduğunu söyleyerek efendiyi az
lettirdi, . azli ile de yetinmeyerek Sakız Adasına 
sürgün ettir.di; Sakız Adası düşman istilasına 
uğrayınca Feyzullah Efendi adadan Çeşmeye 
kaçdı, fakat Çeşmede oturması uygun görülme
yerek oradan da Mısıra gönderildi Mısırda beş 
sene kadar kaldı, hastalandı, kendisini güçlükle 
af ettirerek 1110 (1698) de İstanbula döndü ve 
dönüşünden az sonra Fındıklıdaki yalısında ve
fat etti; ölümünde 67-68 yaşlarında idi. 

Hususi iyi bir tahsil gö~üşdü, asltrono
miye meraklı idi, şiir ile meşgul olmuş, yazıla
rında ifadesi çok düzgün, el yazısı da bir hattat 
.denilecek kadar güzeldi. , Şiirlerinde "Feyzi" 
mahlasını kullanırdı; aşağıdaki rübaisini Salim 
tezkiresinden naklediyoruz: 

Anılsa gahice bir dil aceb mi yar yanında 
Ki zerre yad olur mihri tabdar yanında 
Semendi naze itmezdi pi.mal ben gubarı 
Bilinse hak idiğim o ,ehsüvar yanında 

Bibl.: İlmiye Salnamesi; İ. H. Danişmend, Kronoloji; 
Sftlim Tezkiresi, 

FEYZULLAH EFENDİ (Erzurumlu Sey
yid) - Onyedinci Yüzyıl sonları ile Onsekizinci 
Yüzyıl başında yaşamış ulemadan, Osmanlı 

şeyhülislamlarının kİrk altıncısı;. Şemsi Tebrizi 
sülalesinden Seyyid Mehmed Efendi adında bir 
zatin oğludur; doğum tarihini tesbit edemedik, 

· 1644-1645 arası bilimin ediyoruz; ta!hsilini mem
leketi olan Erzurumda yapdı; bir aile dostu olup 
Dördüncü Sultan Mehmed zamanın çok büyük 
nüfuzu olan Şeyh Vani Mehmed Efendi tarafın
dan hicri 1074 (1663-1664) de İsıtanibula davet 
edlidi ve . Vani Efendinin kızı ile evlendi; 1078 
(1667-1668) ·zevcesi ile birlikde hacca gitti, hac 
dönüşünde kaynatası tarafından padişaha tak
dim edildi ve Sultan Mehmedin büyük oğlu Şah
zade Mustafaya hoca tayin edildi, bu padişahın 
saltanatı sonuna kadar Şehzade Mu.stafaya, son
ra kardeşi Şehzade Ahmetli okuttu; ayrıca mü
derrislik verildi, 1097 (1686) da Rwneli Kadı
askerliğine. kadar yükseldi. 1099 (1687) de 
Dör.düncü Sultan Mehmedin taJıtdan indirildiği 
askeri ihltihalde Şeyhülislam oldu, fakat şeyhü
lislamlığı ·ancak 17 gUn şij.rqµJ sadırazam Siya~ 
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vuş Paşaya karşı ikinci bir ihtilalde Siyawş 
Paşa öldürüldü, Feyzullah Efendi de azledilerek 
memleketi olan Erzuruma sürüldü. 

1106 (1695) de talebesi şehzade İkinci Sul
tan Mustafa unvanı ile padişah olur olmaz Fey
zullah Efendiyi sür'atle İstanbula davet etti ve 
tahta -çıkdığının dördüncü ayı içinde onu Şey
hülislam yapdı. Seyyid Feyzullah Efendinin bu 
ikinci şeyhülislamlığı İkinci Sultan Mustafa 
saltanatının son günlerine kadar 8 sene, 2 ay, 
3 gün sürdü. Padişahın muıtlak güveni ile hiç 
bir şeyhülislama nasib olmamış nüfuza sahih 
oldu; fakat ilim ve irfanına rağmen talebesinin 
güvenini suiistimal etti, nüfuzunu kendisi ile 
hayli kalabalık olan ailesi efradının menfaatleri 
yolunda kullandı; ilmiye mesleğinin Nakiıbül
eşraflık, Edirne ve İstanbul kadılıkları, Anadolu 
ve Rum.eli kadıaskerlikleri giıbi en yüksek ma
kamlarını, ilmiyeye mensub olan· dört oğlu ile 
üç damadı arasında dağıttı; büyükoğlu Fethul
lah Efendiye ise Şeyhülislamlık payesi vererek 
kendisine adeta velia!hd Uan etti. Bu suretde 
yükselme yolları kapanmış, . tıkanmış olan ule
ma Feyzullah Efendiye düşman olarak ·aleyhin
de çalışmaya, halkı ve· askeri lbir ayaklanmaya 
!tahrik etmeye başladılar. 

İkinci Sultan Mustafa devamlı olarak Edir
nede oturuyordu, İstanbul bir sadaret kayma
kamına bırakılmış, devlet merkezi Edirneye 
nakledilmişdi. Bu halde İstanbulda büyük bir 
hoşnudsuzluk yaratmışdı. 

Nihayet hicri 1115 (M. 1703) de tarihimi
ze "Edirne vak'ası" diye kaydedilen •büyük as
keri ihtilal kopdu. İhtilal İstanbulda cebecilerin 
ehemmiyetsiz bir uluf e meselesinden başladı ve 
cebecilere yeniç.erilerin ve halkın ayak takımı-· 
nın katılması ile sür'atle büyüdü. O sırada Fey
zullah Efendinin iki damadından Mahmud Efen
di İstanbul Kadısı, Köprülüzıade Abdullah· Pa.şa 
da İstanbul Kaymakamı bulunuyordu, hedefi 
kaynataları olan i-htilali önleyemediler. Bu du
rum karşısında İkinci Sultan Mustafa hocasını 
çok gecikmiş olarak feda etmek zorunda kaldı, 
azledilen Feyzullah Efendi dört oğlu ile mem
leketi olan. Erzuuma ,sürüldü, f.stanbuldan geç
mesi imkansız olduğu i-çin Edirneden Varnaya 
gönderildiler; Varnadan gemi ile Trabzona ge
çirileceklerdi. Dört oğlundan Fethullaıb. Efendi 
nakibüleşraf, Mustafa Efendi Anadolu kadıas
keri idi; Ahmed Efendi Bursa kadılığından yeni 
ayrılmış, Edirne kadılığına hazırlanmış, İbra-

him Efendi de şehzadeler hocası. i.di. Bu azil İs
tanbuldaki ihtilalcileri !tatmin etmedi. İsta.nıbul
da ayaklanan ordu istanbuldan Edirne üzerine 
yürüdü. Edirnedeki askeri kuvvetlerle karşı ko
nulmak istendi ise .de Edirnedeki askerin de İs
tanbuldan gelenlere katılması üzerine, İkinci 
Sultan Mustafa padişahlıkdan çekilme zorunda 
kaldı, kardeşi Üçüncü Sultan Ahmed padişah 
oldu. Feyzullah Efendi ile oğullan Varnadan 
geri çevrilip Edirneye getiri1diler ve Edirne de 
Ağakapusunda hapsedildiler. Feyzullah Efendi 
hapisde iken ihtilalcilerin ileri gelenlerinden si
pahi Karakaş Mustafa, yeniçeri Toricanlı Ah
med ve cebeci Küçük Ali tarafından ağır ha
kaaretlere uğradı ve yine bu adamların istek
leri ile yeni şeyhülislam Paşmakcızade Ali Efen
di Feyzullah Efendinin idamına fetva verdi; zin
dandan çıkarılıp hamına! beygiri üzerinde tür
lü hakaaretle Edirne Bit Pazarı önüne getirilen 
Feyzullah Efendi orada boğularak idam olun~ 
du. İhtilalcileri ölüm de tatmin etmedi, kılıç 
tehdidi ile Edirne rumlannıdan üçyüz kişi ile 
ellerinde haçları ile birkaç papaz getirdiler ve 
şeyhülislamın -cesedini, ayaklarına ip bağlaya
rak onlara sürüttüler ve götürüp Tunca Nehri
ne attırdılar. Vak'anüvis Reşid Efendi: " .. era-· 
zil İbni Mülcemin adını. ihya etti, Feyzullah 
Efendinin masumiyetinin davası mahşere kal-· 
dı ... " diyor. ··~~~ ı~ 

Alim adamdı; şer'i meseleler üzerine bir 
kaç ma:kıbul eseri vardır. Erzurumda bir cami, 
medrese, darülkurra, Şamda bir darülhadis, Me
dinede ve İstanbulda birer medrese, kütübhane 
ve mekteb yaptırmışdı. istanbuldaki m_edresesi 
ve kütü:bhanenin XVII. yüzyıl sonu türk yapı 
sanatının en güzel eserlerinden biridir, zamanı
mızda Fatih Millet •Kütüb'hanesi olan binadır. 
, İstanbuldaki sarayı Zeyrekde idi, devrinin en 
mükellef, muhteşem binalarından olup halk ağ
.zında "Zeyrek Sarayı" diye meşhurdu, idamın
dan sonra mirsi adına musadere olundu; Üçün
cü Sultan Alımedin kızı Ayşe Sultan Numan 
Paşa ile evlendirildiğinde bu sultan verildi .. 
Paşa ile evlendirildiğinde ibu sultana verildi. 
Devrinin üst.adlarından Suyalcuzade Mustafa 
Efendiden sülüs ve nesih yazı öğrenmiş, icazet
name almış değerli bir hattat idi. 

FEYZULLAH EFENDİ (Hadizade) 
XVID. Yüzyılda yaşamış ulemadan ve şair; 

medrese tahsilini bitirerek 1099-1123 (1688 • 
1711) arasında kademe kademe İstanbul med-
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,reselerinde müderrislik yapdı, İzmir kadılığın
da bulundu, 1127 (1715) de vefat etti. Latife 
ve mizahı sever, cemal aşıkı bir zat idi. Şürle
rinde "Feyzi" mahlasını kullanmışdır; bir kıt'
ası: 

Y anub yakılmayı talim ider birbirine aşık 
Muhabbet ehli ile eksik olmaz sohbeti şem'in 
Başında od yanar daim şikayetden değil hali 
Yine baksan dilinden~ir belayı mihneti şem'in 

Bibi.: Salim, Şuera Tezkiresi. 

FEYZULLAH EFENDİ (Mesnevihan Ey
yublu) - "Nakşibendiye şeyhlerinin ulemasın

dan, İstanbulludur, Mesnevihanede mesnevihan
lık, Eyyubda Murad Buhari Dergahında şeyh
lik yapmışdır. İşareti Maneviyye fi Ayini Mev
Ieviyye ve Aıhsenüttahdis fi Rivayeltülhadis adın
da iki matbu eseri vardır. Hicri 1284 (M. 1867 ._ 
1868) de vefat etti, Eyyub Nişancasında şeyh
lik ettiği dergahın haziresinde defnolundu". 
(Bursalı M. Taıhir, Osmanlı Müellifleri). 

FEYZULLAH EFENDİ (Seyyid) - On
sekizinci Yüzyıl hattatlarından, şair ve musi
kişinas, şiirlerinde "Sermed" mahlasım kulla
nırdı; Sarayı Hümayun Bostancılar Ocağı yazı 
hocası Şekercizade Seyyid Mehmed Efendinin 
oğludur; güzel yazı sanatını asrın büyük üs-

. tadların.dan Hoca Mehmed Rasim Efendiden öğ
renmişdi. .Babasının ·· yerine Bostancılar Ocağı 
yazı hocası oldu; müderrislik yapdı, hicri 1202 
(M.1787-1788) de Selanik Kadılığından mazul 
iken vefat etili; Üsküdarda Karacaahmedde def
nedildi. Şu kıt'a şiir diline örnekdir: 

Aşık hayale la'li lebi gonce fam alur 
Der hab teşne destine rüyada cam alur 
Ey servinaz: gülşene çıkma salınma sen 
Arar bakar da kaddine nakşi hiram alur 

Farsca şiirleri de vardır. 

Bibi.: Tuhfei Hatta.tin 

FEYZULLAH EFENDİ (Seyyid) - On
sekizinci yüzyıl hattatlarından; halvetiye der
vişlerinden Seyyid Mehmed Mevci'nin oğludur; 

. sülüs ve nesih yazıyı Ak Molla lakabı ile meş
hur Hoca ömer Efendiden öğrenmişdi; Erzu-
.rurn.lu Yazıcızade İbrahim Paşanın Yeniçeri ağa
lığı zamanında divan katfüliğinde bulunurken 
hicri 1157 (M. 1744) de vefat etti, Üsküdarda 
Karaca alhmede defnedildi. 

Bibi.: Tuhfei Hatta tin 

FEYZULLAH EFENDİ (Sublıizade) -
XVIII. Yüzyıl başında yaşamış bir şair; şürle
rinde "Feyzi" mahlasını. kullanmışdır; şürle 
meşgul olmuş Subhi Efendi adında bir zatin 
oğlu.dur, vezir kapularında katiblik yapmışdır. 
Bir rübaisi ile bir gazelinden bir beyit alıyoruz: 

Ham olmaz idi fikreti ebrfın ile kaddim 
Barı gamına takaatım olsaydı tenimde 
Sagar gibi meyi ider idim la'line yarin 
Peymane kadar hürmetim olsaydı benim de 

* 
Metni · aşkı bir mufassal şerh ider uttakı zar 
Muhtasar kılma mutavveldir kitabı hüsni yar 

Bibi.: Salim, Şuera Tezkil'esi 

FEYZULLAH EFENDİ (Vefalı) -XVIII. 
Yüzyılda yaşamış namlı bir çiçekci, hayatı hak
kında -bilgi edinilemedi. 

FEYZULLAH EFENDİ MEDRESESİ VE 
KOTüBIIANESİ VE FATİH MİLLET KtiTVB
IIANESİ - Fatihde, Bayazıd Meydanını F.dir
nekapusuna bağlayan ana cadde üzerindedir; 
1934 Belediye Şehir Rehberinde bu ana yol Ba
yazıddan Edirnekapusuna doğru parça parça 
Darülfünun Caddesi, Vezneciler Caddesi, Şeh
zadebaşı Caddesi, Macarkardeşler Caddesi · ve 
Fevzipaşa Caddesi isimlerini taşır; Feyzullah
efendi Medresi bu yolun Macarkardeşler Cad
desi kısmı üzerinde ve Edirnekapusu istikaanıe
tin.de yüründüğüne göre sol kolda cadde ile 
Aliemirl Sokağımn kavuşağı köşesindedir. 

XVIII. Yüzyıl başında türk yapı sanatının 
en güzel eserlerinden biri olan medrese 10 oda, 
1 Dershane-mescid ve 1 Kütübha.neden mürek
kebdir. Banisi İkinci Sultan Mustaıfanın hocası 
ve şeyhülislamı Erzurumlu Seyyid· Feyzullah 
Efendidir (B.: Feyzullah Efendi, Erzurumlu 
Seyyid). 

Sokakdan avluya açılan zamanımızdaki gi
riış kapusu, aslında arka avlu kapusudur; bina
nın asıl cümle kap usu Feyzull3.'hef endi Sokağın
da olub şimdi kullanılm.amakdadır. O kapunun 
sokak tarafındaki yüzünde ve kapu kemerinin 

, üstünde sülüs hat ile ara:bca kitaıbesinde yapı
, nın bitim tarihi olarak hicri 1112 (M. 1700 -
1701) yılı kay.dedilınişdir. 

Adı bilinmeyen mimar, köfeki taşı ve tuğ
ladan yapılmış ve klasik geleneklere riayet edil
miş bina.da vekarlı bir sadelik içinde küçük, fa-
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Feyzullalıefendi - Fatih Millet Kütübhanesi 
(Resim: Yaşar Ekinci) 

kat metin güzellikler, zarafeıtler ta:hahkkuk et
tirmişdir. 

Arabca kitaıbeli ve zamanımızda kullanıl
mayan sokak kapusundan kareye yakın musta
,til 'bir avluya girilir. Avlunun atasında bir şa
;dırvan Kapudan girildiğine göre sağda 6 ve 
karşıda 4, cem'an 10 medrese odası, sol tarafda 
da ayn ve çok güzel mimari bir kitle olarak 
Dershane-Mescid ile Kütübhane bulunmaktadır. 

Bir taşlığın iki ucunda fevkaani olan Ders
hane-Mescid ile Kütübhaneye, avludan basa
mak merdivenle çıkılır. Taşlığın, merdivenin iki 
yanından avluya bakan yüzü, alçak taş korku
lukludur, sokak tarafındaki yüzü ise duvar olup 
sokağa bakan üç penceresi vardır. Fevkaani 
taşlığın avlu yüzü, ki Dershane-Mescid ile Kü
tübhanenin arasını kaplar, döıit sütun üzerine 
atılmış üç kemerle bezenmişdir ve merdivenin 
başladığı ortadaki iki sütunun arasında ·kemer-

. li bir -kapu, bu kapunun ü.stünde de, yukardaki 
orta kemer boşluğunu dolduran · ve mermer 
üzerine ·dantela gibi işlenmiş çok zarif bir baş
lık, tac vardır ve tacın ortası da bir alem şek
lindedir. 

Merdiven ,kemerciği ile onun üstündeki 9y
malı tac arasına da binanın türkce kitabesi koıi
muşdur, dört mısralık manzum kitabenin met
ni şudur: 

Hace Feyzullah Efendi hazreti müftilenam 
Eyledi bünyadına bu dari ilmin ihtimam 
Lafzen ve ma'nen didim itmamına tarihi tam 
"Bin yüz on iki de hakkaa medrese oldu tatmam" 

'Son mısra, lafzen olduğu gibi ebced rakam
ları ile de 1112 yılını verir. 

Fevkaani ıtaşlıkda dördü tam ve ikisi karşı 
duvar.da yarım olmak üzere alti sütun daha 
vardır, böylece taşlığın üstü, sekiz sütun ara-
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Feyzullahefendi Medresesi ve Kütübhanesi 
(Anonim bir plandan Ömer Tel eli ile) 

!arına ve duvarlara atılmış kemerler üzerinde 
küçük kubbeler, çaprast tonos ve ayna tonos
fa:,la örtülmüş olup hepsi bir çatı altına alın
mışdır ve içleri XVIII. Yüzyıl uslübunda çok 
güzel kalem işleriyle tezyin edilmişdir. 

Merdivenden çıkıldığına göre taşlığın sa
ğında Dershane-Mescid, solunda .da Kütübhane 
bulunmaktadır; mütena:zır, ve 5.50 x 7.50 met
re eb'adında kare planlı iki büyük oda olup 
her ikisi_ de merkezi birer kuibbe ile örtülmüş
dür. Tek fark pencerelerindedir. Dershane -
Mescidin dört duvarında ikişerden 8, kütübha- . 
nenin ise taşlık duvarında ve avlu duvarında 
da 3 olmak üzere 5 pencere bulunmaktadır. 

Dershane - Mescidin kapusunun kemeri üs
tünde dış ve iç yüzünde iki arabca kitabe, Kü
tüblJıa.nenin de yalnız dış yüzünde bir arabca 
kita,be vardır. 

Dershane-Mescidin mihrabı, kapudan giri
lince tam karşıdadır, sade bir mihrabdır, eski
den çini ile kaplı olduğu rivayet edilir. 

Avlunun iki yanına yerleştirilmiş 10 med
rese odasının önünde baklava ıbaşlıklı sütunlar
la ve sütunlar arasında, sütunlarla duvarlar 
arasında alb.lmış kemerlerle, ve o kemerlere 

oturtulmuş kubbeciklerle bir revak uzanır. Oda
lar da kubbelerle örtülüdür, her odada bir ocak 
ve bir niş-dola:b bulunmaktadır. Odalar da 
4 x 4 metre eb'adında kare planhdır. 

Avlunun ortasında 6 sütunlu bir saçak al
tında bulunan şadırvan da çok çok güzeldir, şa
dırvanın su teknesi taş işciliğinin bir şaheseri
dir. 

Avluda ibir de çıkmklı kuyu vardır. 

Medresenin Feyzullahefendi Sokağındaki 

asıl avlu kapusunun yanında biri büyük biri 
küçük iıki çeşme vardır. XVIlI. Yüzyıl üslubun
da çok güzel çeşmelerdir, fakat günümüzde yol 
seviyesinin yükseltilmesiyle ayna taşlarına ka
dar toprağa gömülmüş bulunuyorlardı. Bir so
kak onarılırken bir yapı şah eserinin bu şekil
de zedelenmesi ancak sanat idrakinin korkunç 
kısırlaşması He izah edilebilir. 

Büyük çeşmenin talik hat ile. döı:1t. beyitlik 
manzum tarih ·kitabesi şudur: 

. Hacei hakaıanı azam hazreti fetvapenah 
Seyyidül afak Feyzullahı kudsiyülhisal 

Bu nümüdarı tahiıru siı be siı icra idüb 
Eyledi asarı pür envarını cennet misal 

Ciışişi ma ül hayatıdır ferahbaşayi can 
Hod behod olmuş sadayi kulkuli ziybi mekaal 

Liıle gördüm Kamiya tarih içün atşana dir 
"Gel gel iç bu çeşmesarı niırden abı zülal" 

1112 

İ. H. Tanışık "İstanbul Çeşmeleri" isimli 
eserinde bu şair Kami'nin, Edirneli Şeyh İbra
him Gülşeni'nin oğlu Karni Mehmed Efendi ol
duğunu yazıyor. Kitabeli büyük çeşmede ;müh
rüsüleyman motifli rozetler vardır. Kitabesi bu
lunmayan küçük çeşmede ise süs motiıfi olarak 
iki kurs kullanılmışdır. 

Erdem YÜCEL 

Feyzullahefendi Medresesinde Fatih Millet 
Kütüphanesi - İstanbulun ilim ve sanat hazi-
nesi vakıf kütübhanelerinden biridir. · 

Temeli, medresesini yaptırır . iken yanına 
ibir de kiiltüphane binası inşa ettiren ve iki!bin
den fazla el yazması kitabını o kütüphaneye 
vakfeden Şeyhülislam Feyzullah Efendi tarafın
dan XVIII. Yüzyılın ilk senelerinde atılmışdır 
(B.: Feyzullah Efendi, Erzurumlu Seyyid). 
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İkiyüz sene sonra da Diyarbakırlı Ali 
Emili Efendi 14,000 cildden fazla ve pek çoğu 
el yazması ve çok kıymetli kitablarım millete 
vakfetmiş, Feyzullahefendi Medresesindeki kü
tübhaneye nakledilen o yeni kitablarla 1916 da 
"Fatih Millet Kütübhanesi" adı altında resmi 
küşadı yapılmışdır. (B.: Ali Emirl Efendi, cild 
2, sayfa 659). 

Fatih Millet Kütüphanesi kurulurken Ali 
Emirl Efendi ye en büyük desitekliği Şeyhülislam 
Hayri Bey yapmışdır. Ali Emin Efendinin vak
fettiği kita:bların bir binaya yerleştirilmesi için 
Şeyhülislamın başkanlığında bir komisyon -ku
rulınuşdur, komisyon üyeleri şu zatlardır: Ali 
Emirl Efendi, Evkaafı İslamiye Müzesi meclisi 
idare reisi Reşad Fuad Bey, İstanbul mebusu 
Osman Saib Bey, Bursa mebusu Tahir Bey, 
Müessesatı İlmiyei Vakfiye müdürü Nail Re
şid Bey, Evkaf İnşaat Sermimarı muavini Talat 
Bey (B.: Fuad Reşad Bey, Keçecizade; Osman 
Saib Bey; Tahir Bey, Bursalı Mehme.d; Nail 
Reşid bey; Talat Bey; Hayri Bey, Ürgüblü 
Mustafa). 

·Komisyon İstanbulun muhtelif semtlerin
deki eşki medrese ve kütübhane binalarını ted
kik ederek kütübhanenin Faltihde Feyzullah
ef endi Mederesinde kurulmasına karar vermiş 
ve o karar günü de adı "Fatih Millet Kütüpha- _ 
nesi" olarak tesbit edilmişdir. 

_ Feyzullah Efendi Kütübhanesine vakfettiği 
çok kıymetli kitaıbları ile aynı binada Fatih 
Millet Kütübhanesini kuran Ali Emiri Efendi
nin bu büyük hayrını fikir ve sanat aleminde 
öven tek sima Yahya Kemal Beyatlı olmuş, 

onun· şanında şu gazeli yazmışdı: 

Ali Emiri'ye Gazel· 

Muhtic isen füyuzuna eslaf pendinin 
Diz çök önünde şimdi Emiri Efendinin 

.Amid, o şehri nur göğsünde ilel ebed 
Fadl ü faziletiyle bu necli bülendinin 

İklimi Rum'u gezdi otuz yıl taraf taraf 
Bir maksadiyle tab'ı nefais pesendinin 

Yekpare nur olan bu kütübhanei nefis 
Yekpare ııervetiyle bu alemde kendinin 

Ecdi~ı pi.kimiz gibi vakfetti millete 
Hayranı oldu halk eseri bimenendine 

Ya Fahri Kainat sen ihya et ecrini 
Divanı Kibriyada bu şark ercümendinin 

Yine o _ıtoplantıdan alınan diğer bir karar 
ile İstanbulun muhtelif semtlerinde bulunan 
dört vakıf kütübhane daha Fatih Millet Kütüb
hanesine nakledilmişdir ki o kütübhaneler de 
şunlardır: 

1. Veliyüddin Carullah Efendi Kütüpha
nesi: Fatrhde 1734 yılında tesis edilınişdi, bi
nası harab olmuş, kitabları Bayazıd Kütübhane
sine nakledilmişdi (2129 yazma, 94 matbu ki
tab). 

2. Reşid Efendi Kütübhanesi: Kocamuslta
fapaşada Ağaıçkakan'da Feyziye Tekkesinde te
sis edilmişdi, oradan da Hekim.oğlu Alipaşa Kü
tübhanesine taşınmışdı. (1178 yazına, 356 
matbu kitaıb) . 

3. Hekimoğlu Ali Paşa Kütübhanesi: Bu 
ünlü vezir tarafından caıniinin yanında yaptı
rılmış kütübhane binasında 1732 yılında tel'!is 
edilmişdi (B.: Ali Paşa, Hekimoğlu, cild 2, say
fa 686); (947 yazma, 179 matbu kitab). 

4. Pertev Paşa Kütübhanesi: Üsküdarda 
Selimiye Tekkesinde 1806 yılında tesis edilmiş
di. ( 667 yazma, 185 matbu kiltaıb). 

Bu dört vakıf kütülbhanenin kitabları 1916 
dan 1963 yılına kadar F'atih Millet Kütübhane-• 
sinde kaldı, 1963 de Süleymaniye Kütübhanesine 
gönderilerek Feyzullahefendi Medresesindeki 
Fatih Millet Kütübhanesinde Feyzullah Efendi 
kitabları ile Ali Emiri Efendi kitabları kaldı. 

Feyzullah Efen.fil Kita:bları - 2118 yamria 
kitabdır. Hem yazısı ve tezhi:bi, cildi bakımın
dan kıymetli, hem ilmi değeri olan, edebi ve 
tarihi vesika kiymeti taşıyan eserler pek çok
dur. Bu arada 1687-17 45 numaralar arasında 
kayıdlı "Kıeşfütbeyan an sıfatilhayvan" isimli 
64 cildlik ansiklopedik bir eser kıymetlidir. Hicri 
423 (M. 1. 1032 yılında istinsah edilmiş "Diva
nül Ha.dire" isimli kütüphanenin en eski kita
bıdır. 

Emirl Efendi Kitabları - 14000 cildi ge
çen bu kitaıblar, -konulanna göre 11 fihrist def
terinde toplanmışdır: 

1. Arabca kitablar 
2. Farsca kitaıblar 
3. Diger yabancı dillerde kitablar 
4. Dini, şer'i kita:blar 
5. Tarih ve Coğrafiya üzerine kitablar 
6. Manzum eserler, divanlar 
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7. Edebiyat, romanlar, lugatlar 
8. Tıbbi ve maitematık Uzerine eserler, as

kerlik üzerine eserler 
9. Gazete ve mecmua koleksiyonlan 

10. İstatistik, takvim, meskukat, musiki, 
katalok ve salnameler · 

11~ .Kanunlar, nızamnameler, muahedeler, 
hukuki eserler, iktisadi eserler, felsefi ,sosyolo
jik ve terbiyevi eserler. 

En nadir kitablar edebi ve tarihi eserler ile 
· salnameler ve gazete ve .dergi koleksiyonları 

arasındadır. Bu arada Kaşgarlı Mahmudun "Di
vanı Lugat-it Türk" ünü :bilihassa kaydetmek 
lazımdır. 

Şükrü Nail BA YRAKDAR 

FEYZULLAH EFENDİ SOKAGI - Fa
tiıh llçesi merkez nahiyesinin İskenderpaşa Ma
hallesinin yollarından; Karakadı Sokağı ile Fev
zipaşa Caddesi arasında uzanır; Caddeye yak
laşır iken küçük bir parçası aynı nahiyenin 
Hasanhalife ve Sofular mahallele.ri arasından 
sınır yol olarak geçer, cadde ile olan kavuşağı 
köşesinde Feyzulla:hef endi Medresesi (Fatih 
Millet Kütübhanesi) vardır ki XVIII. Yüzyıl ba
şında yapılmış o güzel eser Sofular Mahallesi 
sınırı içindedir. Değnekci Sokağı ile dört yol 
ağzı yaparak kesişir; muhtar Hüsnü Sokağı, 
Çiftekuınrular Sokağı, Pazaryeri Sokağı, Sarı;. 

güzel Caddesi, Kızanlık Caddesi ve Sofular Cad
desi ile kavuşakları vardır (1934 Belediye Şe
hir Rehberi, pafta 6/79 ve 80). 

İkişer üçer ve beşer altışar katlı beton ev
ler ve apartımanlar arasından geçer, Fevzipaşa 
caddesi tarafından gelinqi.ğine göre kavuşakda 
sol tarafda Feyzullahefendi Medresesi vardır, 
medresenin karşısında da asrımız başlarında 

çok haraıb bir halde iken yıktırılmış ve arsasına 
apartıman inşa edilmiş Kaptan Halil · Paşa Ca
mii bulunuyordu. İki araba geçecek gen:işlikde 
bir yoldur, paket taşı döşelidir. 1 manav, 1 kun
duracı, 1 garaj, 1 mobilya atöliyesi, 2 bakkal, 
2 yorgancı, 3 berıber, 1 kadın berberi, 1 nalbur, 
1 pastacı, 1 !terzi, 1 tuhafiyeci ve 1 ezcahane 
var.dır (ekim 1968). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FEYZULLAH EFENDİ TEKKESİ - Üs
küdarlı Ahmed Münib Efendinin Mecmuai Te
kaya isimli ricalesindeki kayde göre Yeni bağ-

çede Halıcılar Köşkünde bir N akşi derga:hı idi, 
.ayin günü cuma idi; zamanımızda mevcud de
ğildir. 

FEYZULLAH İLKOKULU - Kartal Mal
tepesindedir, 1921 de Kadıasker Feyzullah 
Efendi adında bir zatin veresesi tarafından ba
ğışlanmış tek katlı a;hşab bir binada üç sınıflı 
ıbir okul olarak açılmışdır, · 1936 yılına kadar 
bu okulda okuyan çocuklar üçüncü sınıfı bitir
dikden sonra Maltepe I. llkokuluna giderler, 
5-6. sınıflan orada tamamlardı. 1936-1937 ders 
yılın.da .beş· dershaneye çıkarıldı. 1957 yılında da 
ahşab okulun gaayet geniş olan bağçesinde üç 
katlı yeni bir kagir okul binasının yapısına baş
landı ve sür'atle tamamlanıp 1958-1959 ders yı
lında eğitime açıldı. 

Okul 5 sınıflı ve 22 şubelidir, ancak 11 ders
hanesi mevcud olduğundan çift tedrisaıt yapılır. 
Öğretmen kadrosu 24 kişidir, binin üstünde öğ
rencisi var.dır. Yüz kadar fakir çocuğa esvab, 
ayakkabı, kita:b ve sair ders levazımı verilir. 

Eski ahşab ibina 1964 de yıkdırılmış, onun 
yerine de 1967 de 15 dershaneli ek bir bina ya
pılınışdır. 1937 den 1967 ye kadar geçen otuz 
sene i~inde bu ilk okuldan 1805 çocuk diploma 
almışdır. (ekim 1968). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FEYZULLAH LEM'İ - Onsekizinci · Yüz
yıl hattatlarından; Üsküdarlıdır; sülüs ve ne
sih yazıyı Hamamı Mehmed Emin Ağadan öğ
renmişdi; hayatı hakkında başka kayde rast
·1anmadı. 

Bibi.: Tuhfei Hatta.tin 

FEYZULLAH NAFİZ EFENDİ (Liziki
zide) - Şeyhülislam İmam Mehmed Efendinin 
oğludur. Kaıdılıklarda bulunmuş kalem sahibi 
ulemadan; 1181 (1767~1768) de İstanbulda ve
fat etti, Eyyubrultana defnedildi; fıkıh ilmi 
üzerine "Dürretül MuhakemaJt" adında bir eseri 
vardır. 

FEYZULLAH PAŞA (Hacıatıeşoğlu) -
Unutulmuş kahramanlardan ve şehid kuman
danlarımızdan; 1842 de Ispartada doğdu, baba
sı Ispartanın zenginlerinden Hacı Ateş adında 
hamiyyet ve cesareti ile tanınmış bir zat idi, Is
parta gönüllülerinin başbuğu olarak 1853 Kı
nın Harbine giderken henüz 11 yaşında ·bulu
nan oğlu Feyzullş;hı da götürdü; Hacı Ateş rus-
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Feyzullah Paşa 

(Resim: Sabiha Dozcıılı) 

larla bir musademede şehid olunca küçük Fey
zullahı Suasker Riza Paşa himayesine aldı. Bur
sa Askeri Düşdiyesinde ve Harbiye· Mektebınde 
okuttu, Harbiyede iken arkadaşları arasında 

:Gazi Feyzullah diye anılırdı, Havbiyeden 1863 
de piyade mülazımlığı ile mezun oldu; 1866-1870 
arasında Giride eşkiya takib ve tenkili 
haraketlerinde bulundu ve f ev kala.de cesareti 
ile tanındı, başına devletce mükafat vaad edil
miş bir _ şakiyi yakaladı, 1870 de kargaşalık 

içinde bulunan Trablusgaı:ıbe gönderildi, orada 
da yararlıklar gösterdi ve yeni bir eşkiya ya
tağıolan Yemen'e yollandı, ·asi ibir kabile reisi
nin elinden Ride ( ?) adında bir kaleyi alarak bu 
kabile reisinin vücudunu ortadan kaldırması 

üzerine 1872 de kaymakam (yarbay) oldu. 1876 
Türk - Rus Har/bine Abüşir .Ahmed Eyyub Pa
şa ordusuna katıldı, büyük fedakarlıkiar gös
terdiği Aleksinaç muharebelerinde ya:::-alandı, 

Ahmed Eyyub Paşa kendisini 1stanbulda teda
viye yollamak istediği halde redetti, kılt'asından 
ayrılmadı ve yaralı kolu boynunda asılı olarak 
Kızıltepe isimli mühim bir mevkii zabtetti, mi
ralay (albay) oldu. O felaketli harb içinde Şum
nu muharebelerindeki yararlıkları ile miriliva 

(paşa) oldu. Hezargradda bir mulıareb€de ko
lundan ve bilhassa bacağından ağır yaralandı, 
iki feda.kar neferi tarafın.dan karargaha getiri
lerek ilk tedavisi yapıldıkdan sonra Varna yolu 
ile İstanbula gönderildi ve Haydarpaşa Askeri 
Hastahanesine yatırıldı, tedavisine, aslında bir 
bulgar casusu olan Doktor Volkoviç (B.: Vol
koviç Doktor) memur edilınişdi; kahraman ge
neralin ayağının kesilmesini zaruri olduğunu 

buldu, fakaıt, aıneliyatdan sonra kesilen yeri 
kasden iyi sarıp bağlamadı, Feyzullah. Paşa o 
gece kan kaybından vefat etti, ölümünde 35 
yaşında idi. Paşanın ölümü üzerine ·ihanetinin 
meydana çıkacağını anlayan Volkoviç Bulgaris
tana kaçdı. 

Haydarpaşa mezarlığına defnedildi, kabir 
taşının kitab~si şudur: 

Hüvelbaki 

İkinci Ordunun fedaisi vatan kurbanı hazreti pafa. ki 
Şemşiri kazayi mübrem idi fırakı ada.ye 

Adüvvi tire ruz olsa aceb mi rusiyeh 
Çok yüzleı· ağartmışdı girüb meydanı gavgaaye 

Olub mecruh harb içre nihayet kesdiler payin 
Ayakdan düşdü amma seyredin çok kat etti paye 

Nasıl Hak destgir etmez ana şahi şehidanı 

Kolun kesmek dilerken el attı . bil Mevla.ye 

Heman tarihini nazmeyledim Safi mücevherle 
"Ola ya Rab mahal firdevs FeyzuUah Paşa.ye" 

1294 (M. 1877) 

Oğlu Mustafa Fazıl bey "Bir şehidin tarih
çei hayatı" adı ile Feyzullah Paşanın kısa hal 
tercemesini 16 sayfalık bir risale halinde neş
retniişdir; bu kitabcığın baş tarafında paşanın 
bir resmi ve resmin altında da şu kıt'a vardır: 

Sen küçükken pederin oldu şehid 

Sonra sen de ona tabi oldun 
Ey şehid oğlu şehid Feyzullah 
Ne güzel payei rif'at buldun 

FIÇI- "Şarab, sirke ve sair.şeyler koyma
ya mahsus talı/tadan ve dışından demir çenıber
li ve ortası iki ucuna nisbetle daha şişkin silin~ 
dir şeklinde kap" (Şemseddin Sami, Kaaınusi 
Türki). 

Ş. Sami Bey bir halk ağzı deyim olarak 
"·Fıçı Dibi" tabirinin "Meyhane Köşesi" anla
mında kullanıldığını kaydediyor; biz böyle bir 
demiye hiç ;bir metinde rastlamadık ve meyhane 
erba:bı 'ağzından da duymadık. 
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Şara:b ayyaşlanna halk ağzında "Şarab 

Fıçısı" denilir. Çabuk ve her şeye kızan ve en 
•küçük şeyden birden parlayan kimselere de 
"Barut Fıçısı" denilir; misal: 

"Herif barut fıçısıdır, sohbete, ülfete gel
mez ... " Aynı deyim, içinde gürültü, kavga, hat
ta silahlı çarpışmalar olan yerler için de kul
lanıiir; misaller: 

"Üniversiteler Barut fıçısı oldu .. ", "Orta
doğu bir barut fıçısı oldu .. ". 

Çok şişman kimseler için de "Fıçı gibi" 
denilir. 

FIÇICI ABDİ SOKAĞI -- Beyoğlu İlçesi 
merkez nahiyesinin Çukur Mahallesi yolların

dandır; Çukur Sokağı He Haleplibekir Sokağı 
arasındadır, Karakurum Sokağı ile kavuşağı 
vardır (1934 eBlediye Şehir Rehberi, pafta 14/ 
146). Çukur Sokağı tarafından gelindiğine göre 
bir araba geçecek genişlikde,· paket taşı döşeli, 
iki kenarı dar yaya kaldırımlı bir sokakdır. Ev~ 
leri -üçer dörder katlı kagir yapılardır, Çukur 
Sokağı kavuşağında ve kapusu o sokak üzerinde 
bir berber dükkanı ile bir esvab temizleme ve 
boya-kola evi vardır. Kapu numaraları 1-29 ve 
2-24 dür (ocak 1969). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FIÇICJKERİM SOKAĞI -Yukan Boğazın 
Rumeli yakasında Yenimallenin yollanndan, 
ibir aralık sokak ile ana sahil_ boyu yolu ara
sındadır, vapur iskele.sinin karşısına düşer 

(1934 Belediye Şehir Rehberi, hafta 23/Yeni
rnahalle) ; yerine gidilip bu satırların yazıldığı 
·sıradaki durumu tesbit edilemedi (mart 1971). 

FIÇICffitiSTEM SOKAĞI· - Üsküdarda 
Nuhkuyusu semti yoliarından, Kümbet Sokağı 
ile Şair Talat Sokağı arasında uzanır, Fıstıklı
bayır Sokağı ile bir dörtyol ağzı yaparak kesi
şir. Üzerindeki evlerin çoğu a-hşab ve ikişer kat
lı olup kapu numaraları i-47 ve 2-52 dir. 1 bak
kal dükkanı vardır (1934 Belediye Şehir· Reh
beri, pafta 27 /Nuhkuyusu; ocak 1971). 

Halid ERAKT AN 

FIÇICI SOiiAĞI - Boğaziçinde Çengel
. köyünün yollarından, vapur iskelesi karşısında, 
Çengel-köyü Caddesi ile Çengelköyü Kuyu So
kağı arasında kısacık bir aralık sokakdır (1934 
Belediye Şehir Rehberi, patıta 26/Çengelköyü). 

FIÇICI SOKAĞI Beyoğlu sokakların-
dan birinin eski adı; meyhaneleri, yarı umum
hane pansiyonları, meyıhanelerinin pedimu ve 
palika.r şıkırdımları ve evlerinde yosmaları ile 
meşhurdu, sokağın müdavimleri de her millet
den ayak takımı i.di. 1934 de bilhassa Beyoğlu
nun eski sokak isimleri değiştirilirken ibu so
kağın adı da değişmişdir, yeni adını tesbit ede
medik. Ahmed Rasim İkinci Sultan Abdülhamid 
devri sonlarında Malumat Gazetesine yazdığı 
Şehir Mektublarından birinde Şişlide "Binbir 
Çiçek" adında hir gazinodan bahsederken bu 
sokağın da adını kaydediyor: ".. Şişlide Bin bir 
Çiçek denilen bir gazino var. İçinde alaturka 
çalgı çalıyor.. akşama doğru da Beyoğlunun ve 
Galatanın en nadir çiçekleri düşüyor: Tatavla
dan sünbül, Yenişehirden menekşe,· Çiçekci So
kağından karanfil, Fıçıcıdan sarmaşık, Kalyon
cu Koldluğundan yasemin, Kemeraltından yedi
veren, Papasköpl'.üsünden manolya, Linardi so~ 
kağın.dan ortanca.. ama kokularından insanın 
burnu düşecek". 

FIÇI WKANTASI - Zamanımızda Kadı
köyünün meşhur içkili lokantalarından; ön ka
pusu Yasa Caddesinde, yan kapusu Körler So
kağındadır. İskele civarında, çarşı ağzına ya
kındır. 1950 yılı etrafında açılmış ve hayli rağ
bet görmüş bir yer idi. Sonra sahib değişdirdi, 
Hasan Demirdağ ve Musıtafa Kayserili adında 
iki ortak tarafından içkisiz aşcı dükkanı haline 
sokuldu, işlemedi, . bir müddet kapalı kaldıkdan 
sonra 1968 de Katib Atacan tarafından aynı 
isimle ve içkili ikinci sınıf bir lokanta olarak 

· açıldı. Bilhassa Oğuz adında müşteri hal ve ha
tırı bilir bir barmenin himmetiyle ilk zaman
larından dah·a çok rağıbet gören bir yer oldu. 
Akşamları tezgahının başında ekseriya yer bu
lunmaz, masaları da dolar. Temiz bir mutfağı 
vardır. 

Katib Atacan Hemşinlidir. Meslek hayatı
na 13 yaşında Ankarada Baba Karpiç'in meş
hur lokantasında bulaşıkcılık ile aıtılrnış, zeki ve 
çalışkanlığı ile, müşterilerinin çoğunluğu, dev
let merkezinin en seçkin simaları olan Karpiç'in 
garsonlarından biri olmuşdu. Çocukluğu, ve 
gencliği Karpiç'in yanında geçmişdi. İngilizce 
öğrendi, Demokrat Parti iktidarında devlet baş
kanı Celal Bayar ile başbakan Adnan Mendere
sin yurd dışı seyahatlarında sofrac1:başılık hiz
metinde bulundu. Bir ara da İstanbuİ Hilton 
Otelinde çalışmışdır. 
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Bu· satırların yazıldığı sırada Fıçı Lokanta
sının aşcıbaşısı Ali Yıldırım. Usta idi, o da Hem-· 
şinlidir. Lokantada 18 kişi çalışıyordu, onların 
çoğu da patronun hemşehrileridir. Barmen 
Oğuz 1969 da ayrılmış, bir pasaj içinde 'kendi 
adına bir lokanıta açmış (B.: Oğuz Lokantası), 
yerine Hemşinli Talib gelınişdir ( ekim 1970) . 

FINDIK --,- Argo "Dolu, hileli zar" (F. 
Devellioğlu, Türk Argosu). 

FINDIK ALTINI - Onsekizinci yüzyıl baş
larında Üçüncü Sultan Ahmed zamanında ba
sılmış bir altın paranın halk ağzındaki adı, za
manında ve sonraları da halk tarafından ara
nan makbul bir para, sikke olmuşdu. A§ağıdaki 
satırları, on.dokuzuncu yüzyılda Ali adında ibir 
arzuhalciye aid mektub örnekleri defterinde ibir 
aşk mektubu, "Muhabbetname" örneğinden alı
yoruz: 

" .. kerem idüb hanei bi minnete teşrif bu
yursanız, •hamili name bizim Raşid yediyle ha.
kipe.ye bir elmas yüzük fındık altınıyla yapıl-. 

mış destavizi aşıkaane-irsal olunmuşdur, mak
bulünüz olmak niyazımdır. Baki afitabı hüsnü 
cemal gün günden ziyade 1bad. Ben.de: Ahmed/' 

Bu mektubdan Fındık Altınının makbul 
oluşu ayarının üstünlüğünden olduğu anlaşılı

yor, kuyumcular tarafından eriJtilerek yüzük ve 
.küpe gibi şeylerde ,kullanılmışdır. 

FINDIKCI - Mecazi anlam ile "türlü _ya
lan vaidlerde aldatarak aşıkım soyan mahbube 
yahud mahbub". 

Gerdaniye buselikden açmazı 

Fındıkeıdır latanbulun yosması 
Va' di vaslın meşkindeki şöhreti 

Aşıkını aldatması, asması 

* 
Fındıkeı Fıatmanın oğludur çapkın 

Aldanma sakın sen va' di vaslına 

Bir ayak Üstünde bin yalan söyler 
Cürkzade gürk şeved çekmiş aslına 

* 
İpe un serer de şaşar kalırım 
Budur fındıkcının karı kanunu 

FINDIKCILAR SOKAGI - Eminönü İlçe
sinin merkez nahiyesinin Tahtakale Mahallesi 
yollanndan; Cömerttürk Sokağı ile Sabuncu 
Hanı Sokağı arasında, iki dirsekle kırılmış bir 

sokakdır (1934 belediye Şehir Rehberi, pafta 
1/7). Cömerttürk Sokağı tarafından gelişdiğine 
göre bir araba geçecek genişlikde paket taşı dö
şeli bir yoldur, evvela sağa, sonra sola iki dir
sekle kırılır, hanlar ve dükkanlar arasından ge
çer. Sabuncu Hanı Sokağı ile kavuşağı başında 
sağda sergi halin.de bir pastırmacı-peynirci, sol 
taraf da da bir çarşı kahvecisi vardır; sokak ibu 
noktada daralır :ve her hangi bir nakil vasıtası 
geçemez. Sokak üzerinde 3 katlı Terma Hanı, 
2 kaıtlı Halil Hanı, ön kapusu Tahtakale Cad
desinde 4 katlı Prevuayan Hanı, 4 katlı Cam -
Porselen Hanı, üçer katlı diger 6 han, Turan 
Çikolata Fabrikası, An-Ka Kabloları Müessesesi, 
1 cam porselen imalathanesi, 1 cam eşya ima
lathanesi, 1 çikolata imalathanesi, 1 çekirdek 
leblebi imalathanesi, 1 dökümcü, 3 hırdavatcı, 
1 tuhafiyeci, 2 iboncukcu, 1 zücaciyeci, o aşcı, 

2 kırtasiyeci, 1 .defterci vardır. Kapu numara
lan 1-31 ve 2-22 dir (nisan 1969). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FINDIKCI REMZİ SOKAGI - Eminönü 
kazasının merkez nahiyesinin Hobyar Mahal
lesi yollarından, Aşirefendi Caddesi ile Bağçe
kapusu arasında uzanır (1934 Belediye Şehir 
~hberi, Pafta 1/3). Bayazıd tarafından ve 
Hocahanı Sokağı ile Cağaloğlu tarafından gelen 
bütün nakil vasıltaları, zamanımızın trafik niza
mınca Sultanhamamı meydanından Aşirefendi 
Caddesine dönerler ve bu Fındıkcıremzi sokağın
dan Bağçekapusuna inerler; ibir araba geçecek 
genişlikde oldukca dik bir yokuşdur, yokuşun 
üst başı Aşirefendi Caddesindedir. Yokuşun alt 
başında sağ tarafda meşhur Atalar Ticaretha
nesi, mağazası, sol tarafında da Yapı Kredi 
Bankası vardır. İstanbula limnndan bakıldığı 
zaman limon küfü renginde bir küçük kubbe 
görülür, o kubbe, bir köşeyi kaplamış ve ön 
kısmı kule biçiminde inşa edilmiş bu banka bi- · 
na.sının üstündedir. 

FINDIKCI REMZİ SOKAGI CİNAYETİ 
- 1967 martının başlarında toplum hayatı ba
kımından incelenmeye değer bir kanlı vak'adır; 
Rahmi Gideroğlu adında biri Urfalı Fatma adın". 
da bir kızla evlenir, İstanbula gelerek iki or
takla konfeksiyonculuk işine başlar, iyi para 
kazanır ve Fatmayı ıterk etmek ister; hamile 
olan Fatma ~al edilir ve bir hastahaneye kal
dırılır. Gene kadın oradan Ankarada bulunan 
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küçük erkek kardeşi F~hmi Fenerciye mektub 
yazarak hayatının tehlikede olduğunu bildirir; 
Fehmi 12 mart 1967 akşamı İstanbula gelir, 
geceyi Sirkecide bir otelde geçirip ertesi sabah 
erken eniştesinin Fmdıkcı Remzi Sokağındaki 
mağazasına gider, Konfeksiyoncu Remzi: "Be
nim ;Fatmaya ihtiyacım kalmadı, hayatından 

korkuyor iseniz ablanı al götür" der, Fehmi sert 
karşılık verinc.e elini hemen tabancasına aitar, 
fakat delikanlı daha atik davranır tabancasını 
çeker ve eniştesini öldürür. Vak'anın adli saf
hası tesbit edilemedi (Son Gazetesi). 

Buı-haneddin OLKER 

FINDIKKJRAN SOKAGI - Eminönü ll
çesinin Kumkapu Nahiyesinin Muhsinehatun 
Mahallesi yollarından, tiren yolu ile Telliodalar 
Sokağı arasındadır; Hisarçeşme Sokağı ve Ba
ha yiğit Sokağı ile dört yol ağzı yaparak kesi,;, 
şir (1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta 3/28). 
Telliodalar Sokağı tarafından gelindiğine göre 
iki araba geçecek genişlikde kaba taş döşeli, 

iki yanında dar yaya kaldırımı bulunan bir so
.kakdır üçer katlı kagir evler .a.rasından geçer 
ve tiren yolu boyundaki duvara dayanarak sona 
erer, bu yönden bir çıkmaz sokak görüniişü arz 
eder. 1 ıterzi, 1 baıkkal dükkanı vardır, kapu 
numaraları 1-25 ve 2-28 dir (Ocak 1969). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FINDIK KURDU - "Vücud yapısı ufak 
tef ek, yahud yaşca henüz çocuk sayılacak ka
dar küçük, fakat son derecede dilber, şirin ve 
sıcak kanlı, cazib" anlamın.da halk ağzı deyim: 

Şöbı-eti Bulgaı-oğlu fındıkkuı-du 

Gönül tahtında biı- eyyam oturdu 

(}.şık Ra:d) 

* 
O fındıkuı-du haspa lmamkızı Pakize 
Bebrü peleng fetayı getiı-iveı-di dize 

(}.şık Razi) 

FINDIKLI - İsta.Dıbulun meşhur semtle
. rinden , büyük şehrin Rumeli yakasında Galata 
,tarafında ve liman ağızında Tophane civarında 
Salıpazan ile Kabataş arasındadır; 1934 Bele
diye • Şehir Rehberine göre Galatanın Pürtelaş 

· Hasan Efendi ve ömer Avni Mahalleleri sının 
içindedir (1934 B.Ş.R. Pafta 15/167 ve 169). 

Evliya Çelebi İstanbula tahsis ettiği seya
hatnamesinin birinci cildinde "Fındıklı Kasabı" 
adını kullandığı halde Fındıklıdan müstakil bir 
bend içinde bahsetmiyor, buradaki bazı bina
ları, Tophane bahsi içinde kaydediyor (B.: Top
hane). 

1814 - 1815 arasında !tanzim edilmiş bir Bos
tancıbaşı Defterinde (B.: Bostancıbaşı defder
leri, cild 6, sayfa 2979) Fındıklı sahili şöylece 
tesbit edilmişdir; Salıpazarından Kaıbataşa doğ
ru gidildiğine göre: 

" ... aralık iskele; yanında Ömerağazacle Tevfik Bey ya
lısı; yanında Selun (?) zimminin değirmeni; yanında 

Süleyman Ağanın kayıkhanesi; yanında Hamı::nallar is
kelesi; yanında silahdar Giridli Mustafa Ağa zevcesinin 
yalısı;yanında kııJafat yeri; yanında Fındıklı İskelesi; 

yanında Ka.puçuhadarı Ömer Efendi yalısı; yanında 
. Fındıklınm büyük iskelesi; yanında Fındıklı Camii; ya
nında müsahibi şehriyilri Hasan Ağa zevcesinin yalısı; 

yanında Kepçe Nazırı Ali Efendinin yalısı, yanında ara
lık iskele; yanında Gümrükemini Hüseyin Efendinin ya
lısı; yanında Tersane katibi Mchmed Beyin yalısı; ya
nında rnüsilhibi şehriyari Sadık Ağanın yalısı; yanında 

Tophane nazırı Çelebi Efendinin yalısı; yanında Çizme
cibaşı arsnsı; yanında Hekimoğlu Ali Paşa Çeşm\!si; ya
nında Kabataş hkelesi...". 

Hadikatül Cevami'de Fındıklıda şu cami ve 
mescidlerin ve sair binaların bulunduğu kayıd
lıdır: 

Hatiiniye Mescidi, yanında zaviyesi ve kar
şısında Araıbahmedpaşa Çeşmesi; yine bu mes
cid civarında Bıyıklı Ali Paşanın mektebi ve 
çeşmesi; Husrev Mehmed Paşa yalısı; Selime 
Hatun Mescidi; Pişmaniye Camii; Hacı Receb 
Mescidi; Alçakdam Mescidi; Emirimam · Mes
cidi; Kazancı Camii: yanında Köprülüzade Ah
med Paşa Çeşmesi; Fındıklı Camii; yanında 

Fındıklı Hamamı; yanında mekteb; Kadı Mes
cidi (Bütün bu isimlere 'bakınız). 

.Şirketi Hayriye tarafından neşredilmiş 

"Boğaziçi" isimli kitabda (1330 - M. 1914; B. : 
Şirketi Hayriye) Fmdl'kliı için şunlar yazılıdır: 
"Giiya bizanslılara İncil ilk defa burada oku
narak hiristiyanhk teblig edilmiş. Vaktiyle bu
raya Argiropolis yani Gümüş Memleketi der
lerdi. Meşrutiyetin ikinci senesi ibaşında Çıra
ğan sarayına nakledilmiş olan Meclisi Mebusan 
bu sarayın 6 kanunusani 1325 de (M. 19 ocak 
1910) yanması üzerine Fındıklıda Cemile Sultan 
Sarayına nakletmişdi; Fındıklı Camii ve Fın
dıklı Tekkesi bu havalidedir". 
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Şair Mehmed Fenni Ded,e Efendi ölü.mü 
1715 İstanbul Sahillerini tasvir yolunda yazdığı 
ve "Salıilname" diye anıla gelmiş meşhur man
zumesinde Fındıklı için şu_ beyti söylemişdir: 

Tutsa uşşakı mahaldir kırılur gibi taref 
Buldu ol gözleri badam ile Fındıklı şeref 

Geçen asır sonlarında yaşamış kalender 
halk şairi .Aşık :tbrahim. Fenni Mebmed Dede 
Efendiyi taklid yolunda yazdığı sahilnamede 
Fındıklı için şunları söylemektedir: 

Salıpazanndan geçdik mestane 
Fındıklıda çattık bıçkın fettane 

Bir yalun ayaklı abaza levend 
Destinde hançer şakii derbend 

Bir nazar atfitsen bac alur eşbeh 
Serke§ çalımına o şehin peh ~eh 

Payin biis ittirüp yol virdi evbaş 
Fındıklıdan geçdik geldi Kabataş 

Yine geçen asır sonlarında yaşamış kalen
der halk şairi Tophane katiblerinden Üsküdarlı 
·Aşık Razi beş kıt'alık bir manzfunesinde Fın
dıklıyı şöyle anlatıyor: 

, Yine .Aşık Razi, ~eçen asır sonlann<ia Fın
.dıklmın ayak takımından bıçkın delikanlıları 

kadar, o güruh ile oynaşan yosma hanımlannm 

1
da pek çok olduğunu söylüyor: 

Fındıklı fU bizim Taphane yanı 
Güuller saydına kurdum dalyanı 
Çekdik çar§ısından aguuıe hele 

.Nice şiihi mühmel dilber uryanı 

Dirler ki avamı abaza çerkeıı 

Kimi lücuc .:ııur kimisi nakes 
imtizac .idemez anlarla herkes 
Sahilsararlarda kibar ayanı 

Fındıklı güzeli fındıkcı elbet 
Eşbeh levendlere gelse ger növbet 
Altunla açılur babı muhabbet 
Kahvehanelerde cana kıyanı 

Camii Kebiri niiri ala nur 
Çifte hamamı var memdiihi cumhur 
Tekkesinde derde derman bulunur 
Şehra.lıında cümle keriibeyanı 

Tema.şayi hüsün gözlere cila 
Veli.kin güzelleri püskiiUü bela 
Fındıklı ııanındiı. eyledim imla 
Razinin bergüzar olsun beyanı 

Fındıklıdır Cihangirin alt yanı 
Oğlanla~ın yanar ateşdir kanı 
Şu kayıkcı matlubunca müheykel 
Yosma Hanım yak oğlana abanı 

Haber salar hanım nısfülleyle gel 
İzin al kaç ne eylersen eyle gel 
Nakşi pa.yin hotozumun sorgucu 
Aman oğlan gel bir gönül eyle gel 

Tophanenin Fındıklıdıı- bir ucu 
Bak nefere ne güzeldir şu topcu 
Kılavuzu önde arab bir bacı 
Yürü, oğlan sürükleme pabucu 

Dellak natır civan hammıa.l kayıkcı 
Esnafından yorgancısı balıkcı 

Küskün gönül ipliğini arıaklar 

Oğlan yolcu yosma hanımlar hancı 

Hamammda fettan taze uşaklar 
Kayıkcılar vardır altun bataklar 
Bazu pençe tasasında hanımlar 
Ne gam yahu bitleriyle yavşaklar 

Kafeslerin arkasında hanımlar 
Gözlerinde aşk ateşi yalımlar 
·Nümayişi güm güm vuran topuklar 
Gözlediği çapkınlarda çalımlıa.r 

Yedi iklim dört bucakdan kopuklar 
Kınalıdır parmaklarla topuklar 
Türkü lazı kürd arnavud dilbazlar 
Çakıl pehle nümayiıi yıapuklar 

Fındıklılı delikanlı ayvazlar 
Yosma hanım oynaşları haylazlar 
Hammal ise ya Bitlisli ya Vanlı 
Kopuk çapkın delifi~ek palazlar 

Fındıklının· hanımları fermanlı 

Delikanlı mestineler dumanlı 
Y okdur muhabbetden çakmaz katırı 
Pulad misal hançerleri hep kanlı 

Kasab -civan pençesinde satırı 
Sayıar aşık yosma hanım hatırı 
Hicabı var kırmızı Hind canfesi 
Unutma şalvarı köhne natırı 

Fındıklının abazası çerkesi 
Mahbublaı'ı deli eder herkesi 
Altın ile kurup şaha kapanı 
Sarmış hanım tulumbacı dalfesi 

Fındıklıya yazdım işte destanı 

Yosma hanımlar_dan çokdur fettanı 

Birbirinden yaman eşbeh kopuklar 
Perçemli topuklu şahi bütanı 

FINDIKLI CAMİİ ~ Hadikatül Cevami şu 
malumatı veriyor: "Banisi molla Çelebi denilen 
ve ilmiyede Anadolu Ka.dıaskerliğine kadar yük-
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Fındıklı Camii 
(Resim ve plan: S. Iliiyükerbil) 

selmiş şair :Mehmed Vüsfili Efendidir (B.: Meh
med Vüsfili Efendi, Molla Çelebi) ; Üçüncü Sul
tan Muradın Haremi Hümayundaki kadın mü
sahiblerinden Ayşe Hubbi HaJtun ile evlendiği 
için Hubbi Mollası lakaıbı ile şöhret bulmuşdu 
(,B.: Ayşe Hubbi Hatun, cild 3, sayfa 1635). 
Cami derya kenarındadır, kuı:ıbinde olan mek~ 

teb ve hamam. da bu camiin evkafındandır. Ca
miin mahfili hümayunu vardır. Bir kaç defa 
tamir görmüşdü, 1238 cema.ziyelaılıirindeki bü
yük yangında (M. 1823) bazı etrafı- rahnedar 
olduğundan külli tamir görmüş ve mahfili hü
mayunu da genişletilmişdir; mahallesi vardır". 

Tahsin öz "lştanbul Camileri" üııimli. ese-
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;rinde şunları yazıyor: "Sahilde olan bu mibed 
_Mimar Sinamn eseri olup 1589 senesinde yapıl
mışdır. Mihr8ibı çıkıntılı, merkezi kubbe dört 
sütuna müstenid olup beş yarım kubbe ile çev
rilınişdir. Altı sütuna müstenid beş kubbeli son 
,cemaat yeri 1958 yılında yeniden yapılmışdır, 
.kalem işleri de ihya olunmuşdur. İki yanında 
kalkan duvarları vardır. Cam.ün önün.deki ba
rok stil~ndeki çeşme 1201 (M. 1786-1787) de 
Koca Yusuf Paşa !tarafından yaptırılmışdır ve 
1958 de camiin karşı tarafına nakledilmişdir. 

Camiin sağ tarafında bulunan Molla Çelebi Ha
mamı (B.: Fındıklı Hamamı) da 1958 de yık
tırılmış, yeri yeşil saha olmuşdur". 

Cami büyük kubbe altındaki kasnakda 8, 
mihrab duvarında altlı üstlü altışardan 12, iki 
yan duvarda altılı üstlü dörderde, 16 ve son 
cemaat duvarında da 2 olmak üzere cem'an 38 
pencere ile aydınlatılmışdır. Sağ tarafda bulu
nan minareye hem cam:ün içinden hem de son 
cemaat yerinden iki kapu ile girilir. Köfeki ta
şından yapılmış niınare ince ve zarif, şerefe altı 
ve petek kısmı kaba!itma çiçek teeyinatı ile be
zenmişdir. Kadınlar mahfiline sol tarafdan bir 
merdivenle çıkılır. 

Camiinin sağ duvarı önünde, pencereli bir 
duvarla bölünmüş biri büyükce, biri küçük iki 
haziresi vardir, büyüğünde _ 12, küçüğünde de 
4 kabir vardır. Camıiin banisi Mehmed Vüsuli 
Efendinin kabri Eyyubsultandadır. 

Camiin oldukça geniş olan avlusunda 'mih
rab duvarı önünde bir musalla taşı ve onun 
önünde de deniz tarafındaki avlu duvarına biti
şik bir bölme içinde ve bir kaç basamak merdi- . 
venle inilir çukurda 9 abdest m1:1sluğu bulun
maktadır. Avlunun yine o tarafında -ayrı bir· 
bölme içinde ayak yolları vardır. 

1970 yılı aralık ayında ziyaretimizde camii 
çok bakımlı durumda idi. İmamı Balıkesirli 
Mehmed Yıldız -Efendi imam hatib okulu me
zunu ve Yüksek İslam Enstitüsü öğrencisi idi; 
.iki müezzini bulunup biri Elazığlı Hilmi Demir
ci, biri de Bigalı Cahid Uysal, yüksek okula de
vam etmekde idiler, bu üç gencin üçü de ya
bancı dil biliyorlardı ve civarda dol_aşan turist
lere yararlı olmakıta idiler. 

Halid · ERAKT AN 

FINDIKLI ÇELEBİ HAMAMI SOKAGI -
1934 Belediye Şehir Rehberine göre Beyoğlu 
Kazasının Galata Nahiyesinin örneravni Mahal-

lesi yollarından, Mebusan Yokuşu ile Meclisi 
. Mebusan Caddesi arasında bir dirsekli bir so
kakdır; cadde ile olan kavuş.ağı Fındıklı · Camii 
ve zamanımızda mevcud olmayan Fındıklı Ha
mamı (Çelebi Hamamı ) karşısına rastlar, bu 
cadde ;ıtavuşağında iki büyük bini bulunmakta
dır, sağ tarafda Samer İş Hanı (altında Türk 
Ticaret Bankası Fındıklı Şubesi) ve sol tarafda 
Ak bank Genel Müdürlüğü binası; yokuş yukarı 
çıkılarak sola bir dirsekle kırılır ki o _noktada 
da Fındıklı P.T.T. binası bulunmaktadır, bubi
nanın önünden 35 beton basamakla Bilezik So
kağı ile bir irtibatı bulunmaktadır. Bakımlı ve 
asfalt dcS§enmiş olan sokakda üçer katlı o ah
şa:b evle 5-7 katlı büyük apa!ibmanlar ve han-

. lar ve 1 bakkal, 1 kasab, 1 lokanta, 1 terzi, 1 
nalbur, 1 elektrikci dUkkam, 1 garaj vardır; ka
pu numaralan 1-21 ve 2-22 dir (1934 B.Ş.R. 

Pafta 15/169). 

Bibi.: H: Eraktan, not, 1971 mart. 

. FINDIKLIDA GOMR-OKEMİNİ H0SE11N 
AGA YALISI - XVII. yüzyılın ikinci yansın~ 
da İstanbulun en mükellef, muhteşem yalıların
dandı; Dördüncü Sultan Mehm.edin sık sık gel
diği bir yalı idi, sahibi Gümrükemini Hüseyin 
Ağa da devrinin ricali arasın.da aşın derecede 
zenginliği ile meşhurdu. Yalı hakkında en kü
çük bir bilgimiz · yokdur (B.: Hü~eyin Ağa, 
Gümrükemini). 

1814-1815 arasında tanzim edilin.iş bir Bos
tancıbaşı Defterindeki kayde göre bu meşhur 
yalı geçen asır başlarında en · az yüzelli yıllık 

bir bina olarak duruyordu. 

- FINDIKLI HAMAMI - Fındıklıda, Top
hanetlen Kabataşa giden ana cadde üzerinde 
Fındıklı Camiinin · yanında ve sağ tarafında İs
tanbul un Mimar Sinan yapısı en şirin ve pek 
güzel çifte hamamlarından biri; 1958 de "imar" 
adı verilen ve İstanbulun üsltünden geçen müd
hiş yıkım fırtınasında san'at eserine ve tarihe 
omuz sUken cehlin kör kazınası · ile yıktırılmış 
ve yeri yeşil saha olmu.şdur. "Molla Çelebi Ha
mamı", "Molla Hamamı" isimleri ile de anılırdı; 
yanındaki büyük cami ile birlikde Anadolu Ka
dıaskerliğine kadar yükselmiş Mehıned Vüsfı.li 
Efendi tarafından yapbrılm.ışdır. Evliya Çelebi 
Fındıklıdan bahsederken bu hamamın kopusu 
üzerindeki kitabenin tarih beytini şöyle kayde• 
diyor: 
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Görenler ol makaamı dilküşanın didi tarihin 
"Lebi derya.de seyran eyle hamamını monlanın" 

963 (M. 1565 - 1566) 

Bu tarih ile Tahsin özün Fındıklı Camiin 
inşa tarihi olarak kaydettiği 1589 arasında 23 
yıllık bir fark vardır ki az değildir. 

Küçükçelebizade İsmail Asım Efendi, Ra
şid Tarihinin altıncı cildi itibar edilegelmiş . ıta
rihinde hicri 1137 yılı vak'aları arasında 18 se
fer pazar gecesi gece yarısına yakın. (6 kasım 
1725) Fındıklı Çarşısında çıkan bir yangın.da 
Molla Hamamının dmekan kısmının yandığını 
kaydediyor. 

Hicri 1147 (M. 1734) tarihli hamam müs
tahdemleri sicil defterinde (B.: Arnavud Del
lakla, cild 2, sayfa 1038) Molla Hamamında er
kekler kısmında dellak, natır ve külhancı 14 
nefer uşak ibulunduğu kayı.dlıdır ki hayli işlek 
hamam olduğu anlaşılır; isimler şunlardır: 

Sernöbet dellak topcu neferi kara sakallı 
Elbesanlı arnavud Süleyman bin ·osman, dellak 
kara sakallı Elbesanlı arnavud Yusuf bin Meh
med, dellak karabıyıklı gözü alilce Elbesanlı ar
navud İbrahim bin Hasan, dellak ihtiyar pir 
Arnavud b~lgradlı Hüseyin bin Mehmed, dellak 
uzun boylu karabıyıklıca Arnavudbelgradlı Sü
leyman bin Mehmed, dellak ince kumral bıyıklı 
Ohrili arnavud Osman bin Halil, dellak kabaca 
kara, bıyıklı Göriceli arnavud Hasan bin M:eh
ined, dellak ihtiyar Simavlı Veli Mustafa, dellak 
topcu neferi kumral sakallı Fındıklılı Mustafa 
bin Halil, kafesci natır kumral bıyıklı Opa.dlı 

arnavud Hüseyin· Ali, natır kumral kaba bıyık
lı Arnavudbelgradlı Mustafa ;bin İbrahim, naıtır 
kabaca bıyıklı Arnavudbelgradlı Musa bin Ha
lil, natır köse bıyıklı Göriceli arnavud Hasan bin 
Hüseyin, külhancı zimmi Avanis; 5 nefer ham
mallar (B.: .Külhan Beyleri) .. 

FINDIKLI İSKELESİ KAYIKLARI (Bu
harlı şehir hatları vapurularından önce) -
Hicri 1216 (M. 1801-1802) yılında tanzim edil
miş kayıkcı esnafı sicil ve kefalet defterindeki 
kayde göre, buharlı şehir hatları vapurlarının 
ıbulunmadığı ve İstanbul sularında güıılük sey
rü seferin yalnız kayıklarla yapıldığı o devirde 
liman ağzında yanyana sıralanmış Salıpazarı, 

Fındıklı ve Kabataş iskelelerinde kayıdlı 116 
kayık ile 187 kayıkcı vardır. Bunlardan 54 ka
yık gediği topcu naferlerine 62 gedik de sair ka-

yıkcı esnafına tahsis edilınişdir. Topcu kayık
larında 106 nefer, diğer kayıklarda da 81 nefer 
,kayıkcı işlemektedir. (B.: Kayık, Kayıkcı). 

FINDIKLI KAYIK YARIŞI - Tarih kay
naklarnnıza geçmiş ilk kayık yarışların.dandır; 
XVII. Yüzyılın ikinci yarısında Dördüncü Sul
tan Mehmed zamanında itertib edilmişdi., asrın 
müverrihlerinden Fındıklılı Silahdar Mehmed 
Ağa kendi adına nisbetle anılan vekaayinamesi
ne şöylece kaydetmişdir: "1092 senesi cemazi
yelahirinin 19 uncu pazartesi günü 6 temmuz 
1681 padişa:h Fındıklıda Gümrükemini yalısına 
geldi, sadırazam Merzifonlu Mustafa Paşayı da 
davet etti. Kayık koşusu için bir gün evvelin
den tenbih edilmişdi, koşuya katılacak kayıklar 
Kadıköyünde amade olup işaret olunduğu gi:bi 
birden hareket ettiler. Cümleden ·evvel şehzade 
Sultan Mustafamn (isıti:kba1in İkinci Sultan 
Mustafası) kayığı geldi, kayığa diba ve kumaş 
asıp hamlacıbaşısına gümrükden yevmi 30 akçe 
uluf e verildi, kürekcilerini de ihsanlar ile mes
rur ettiler, sair kayıklara da padişah tarafından 
onbeşer kuruş verildi .. ". Yarışın kaçar çifte 
kayıklar arasında yapıldığı, kayıkların Kadıkö

yünden Fındıklıya ne kadar zamanda geldiği 

yazılmamış olmakla beraber spor tarihimiz için 
kıymetli bir kayıttır. 

Bibi.: Silıihdar Tarihi, I. 

FINDIKLI MEZARLIK YOKUŞU - 1934 
Belediye Şehir Rehberine göre Beyoğlu Kaza
sının Galata Nahiyesinin Pürtelaşhasanefendi 

Mahallesi yollarından; Meclisi Mebusan caddesi 
ile Ateşpare Sokağı arasında uzanır (1934 
B.Ş.R. Pafta 15/167); dar, bozuk, kabataş dö
şeli ve merdivenli bir sokakdır, cadde ile olan 
kavuşağı başında Atlanitik İş Hanı (altında 
Yapı Kredi Bankasının Fındıklı şubesi) bulun
maktadır. Kapu numaralan 1-7 ve 2-16 dır. 

Bibl.: H. Eraktan, Nut, 1971, mart. 

FINDIKLI ORTA OKULU - Kabataşda 

ömeravni Mahallesinde Beşaret Sokağındadır; 
üç kademeli merdivenle çıkılır avlu için büyük 
ve eski kagir !binası 1882 .de İkinci Sultan Ab
dul-hamid tarafından Aşiret Mektebi olarak yap
tırılmış idi (B. : Aşiret Mektebi Hümayunu, cild 
3, sayfa 1157}. 

Kabataş Mektebi Sultanisi (Lj.sesi) bu bi
nada kurulmuş; Gazi Osman Paşa Orta Okulu, 
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Beyoğlu Erkek Lisesi olarak kullanılmış ve bu , FINDIKLI YANGINLARI - İstanbulun 
okullar .bugünkü binalarına nakledildikden son- hemen her semtinde olduğu gibi Findıklı da ken
ra 1948 yılında Fındıklı Karma Orta Okulu ol- di içinden çıkan ateş afetleri görmüşdür; tarih 
muşdur; 1959 yılına kadar karma okul olarak kaynaklarımızda ,tesbit edilmiş yangınlar şu.n
tedrisaıt yapılmış, bu tarihr.le de Erkek Orta lardır: 

Okulu olm.uşdur. Beyoğlu ve Beşiktaş ilkokul
ları ve Beyoğlu azınlık ilkokulları mezunları 
alınır. 

1963-1964 ders yılında 1060 öğrenci ve 33 
öğretmen bulunuyordu; 1948 den 1963 yılına 

kadar bu orta okuldan 653 öğrenci diploma al
mışdır. 

Hakkı GÖKTÜRK 

FINDIKLI PARKI CİNAYETİ - Günlük 
gazetelere bu isimle geçmiş olan kanlı vak'a 
l6 şubat 1967 de lapa la:pa yağan karlı bir ak
şam üzeri ortalık karardıkdan sonra işlenmiş 
bir aşk cinayetidir; Kabataşda ·Egemen Handa 
Yapı ve Kredi Bankasının ikramiye bürosunda 
·çalışan Sezen Neyyir adında 21 yaşında güzel 
bir kız, Fatih İtfaiye Grupu efradından birinin 
oğlu olan sevgilisi 19 yaşında radyo reklamcısı 
İrfan Altınkaynak tarafından 16 bıçak darbesi 
ile öldürülmüş; güzel kızın cesedi karla örtülür
ken kaatil delikanlı da hemen soyunarak intihar 
kasdi ile kendisini denize atmış ise de buzlu 
suda işlediği cinayeitle bozulmuş aklı müvaze
nesi yerine gelmiş, yüzerek saıhile çıkmış ve 
çıplak haliyle bir taksiye binerek Emniyet Mü
dürlüğüne giderek teslim olmuşdur. Krimino
loğların ve dolayısı ile vazü kaanumin üzerinde 
durması gereken vak'alardandır. Cinayet yeri 
Fın.d.ıklı Parkı, Fındıklı Camiinin yanında 1958 
de yıktırılmış Fındıklı Hamamının yeri olan ye
şil sahadır. 

Bürhaneddin OLKER 

FINDIKLI VOLİ YERİ - Boğaziçi balık
cılarının eski geleneklerine göre Fındıklı Camii
_nin önünde olan .bu voli yerinde, yüzde altı ai
dat ile Beşiktaş, Fındıklı, Sarıyer, Büyükdere 

1ve Rumelikavağı kancabaş ıgrıb ve manyat ka
yıkları tarafından ,balık avlanır, sair kayıklar 
',ancak onlar olmadığı zaman balık tutabilir. 

Fındıklıda Aralık İskele önündeki voli yeri 
de bu cami önü voli uerine bağlıdır, geleneği de 
aynıdır. · 

Karakin DEVECIYAN 

10 Muharrem 1136 (M. 10 Ekim 1723) 
Yangını-Ateş bir salı gecesi gece yansından 
sonra Mollaçelebi Camii (Fındıklı Camii) ya
'nında Tophane Mahkemesi katiblerinden Mus
tafa Efendi adındaki kimsenin evinden çıkdı, 

etrafa sirayetle bir kaç ev ve dükkan ve yalı 
boyunda sadaret kahyası Ali Ağanın sahilsa-, 
rayı yandı. 

18 Safer 1137 (M. 6 kasım 1725) Yangını
At~ş bir pazar gecesi Mollaçelebi camiinin ya
nında bir evden çıkdı, Fındıklı Çarşısı ve Molla
çelebi Hamamının. (B.: Fındıklı Hamamı) ca
mekan kısmı yandı. 

5 rebiüla:hir 1143 (M. 18 ekim 1730) Yan
gını - Ateş gece Fındıklıda Çubukcu Limanında 
bir dükkandan çıkdı ve pek çok ev ve dükkan 
yandı, "Fmdıklı ehalisinin derunları tabi nari 
1zdırab ile manendi külhen füru.zan oldu .. ". 

21 nisan 1302 (M. 3 mayıs 1886) Yangını -
Ateş Fındıklıda Molla-bayırında çıktı, 11 ev 
yandı. 

24 mayıs 1318 (M. 7 haziran 1902) Yan
gını - 37 bina yandı. 

30 temmuz 1321 (M. 12 ağustos 1905) Yan
gını - 20 bina yandı. 

Bibi.: Küçükçelebizade Tarihi; Mecellei Umılri Belediye. 

FINDIKLI YOKUŞU - 1934 Belediye Şe
hir Rehberine göre Beyoğlu kazasının Galata 
Nahiyesinin Pürtela.şhasanefendi Mahallesi yol
larından; Necatibey Caddesi ile Özoğlu Sokağı 
·,arasında uzanır; N ecati!bey Caddesi üzerindeki 
, başı, Tophane ıtarafından gelindiğine göre sol 
· kolda, Sosyal Sigortalar Hanı yanındadır, 45 
beton basamaklı bir yol olarak başlar, sonra 

,.iki kola ayrılır. Soldaki kolu a:hşab ve kağir ev
ler arasından geçen bir çıkmaz sokakdır; sağ 

· tarafdaki kol Sosyal Sigortalar Ham arkasın
dan geçen 150 basamaklı bir sokak halinde Ci
hangir Camiinin bulunduğu Özoğlu Sokağına 
kavuşur. (1934 B.Ş.iR. Pafta 15/167). 

Bu sokak üzerinde İstanbulun eski ahşab 
evlerinden birkaç güzel örneği vardır ki sotı za
m.anlarını yaşadıkları hüzünle görülür, yerlerini 
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soğuk beton apartıınanlara terkedeceklerdir. 
Kapu numaralan 1 - '29 ve 2 - 18 dir. Sokak 
bakımsızdır. 1957 de yıkdırılmış olan Süehylbey 
Camii ile altındaki güzel bir çeşme bu sokağın 
Necatibey Ca~desi olan kavuşağı başında idi. 

Bibl.: H. Eraktan, Not, 1971 mart. 

FINDm MEHMED PAŞA VERGİSİ -
İkinci Viyana Muhasarası Bozgunundan sonraki 
felaketli devir içinde, hicri 1099 (1688) yılı 

vak'alanndandır; Dördüncü Sultan Mehmed 
1tahtdan indirilmiş, yeni padişah Üçüncü Sultan 
Süleyman (1. Süleyman, Emir Süleyman; il. Sü
leyman, Kanuni Süleyman) cebhelere biraz da
ha yakın bulunmak için Edirnede idi. Hazinede 
para yokdu, -sadırazam Tekirdağlı Bekri Mus
ıtafa Paşa ne yapacağını bilemiyordu. Başdefter
dar Fındık Mehmed Paşa, bütün Türkiyede ev 
başına yıllık fevkalade bir vergi alınmasını tek
lif etti, "Evvela para istersek verilmez, önce ev 
başına bir gönüllü asker isteyelim, sonra askeri 
paraya çeviririz" dedi. Divanda uygun görüldü, 
vergi toplamaya İstanbuldan başlanacakdı ev 
ibaşına istenecek gönüllüler için de şu şartlar 
koşuldu: "Tuvana bir gene olacak; arkasında 
zırhı, başında miğferi, belinde kılıcı, çifte çak
maklı tüfeği, elinde mızrağı ve altında da bir 
•küheylan olacakdı''. İstanbulda sadaret k'ayma
kamı bu yol.da 1bir ferman gönderildi, o da· İs
tanbul kadısı ile birlikde şehrin ayan ve eşra
fını, büıtün mahalle imamlarını, esnaf kaıhyaları 
'ile yiğitbaşılannı davet ettiler, büyük bir mec
lis kuruldu, önce ferman sonra da şeyhülisla
mın fetvası okundu. Meclise gelenler: 

- Din ve devlet uğruna imdad ederiz, ev 
başına bır gönüllü bulur yollarız.. dediler. 

Bu sefer gönüllülerde aranan şartlar söy
lendi. Meclisde İstanbul halkını temsil edenler': 

- Bu kıyafetde adamları bulamayız!.. de
diler. 

Edirneye yazıldı, gelen cevabda: "Biz ara
dığımız adam.lan buluruz.. onlar ev başına 300 
kuruş versinler .. " deniliyordu. Meclis yine top
,Iandı. Ev başına 300 kuruş çok bulundu: 

- Veremeyiz!.. dediler. 

O sırada Belgrad düşman eline geçmişdi. 
.Edimeden sureti mahsusada gönderilmiş hassa 
silahşorlarından Küçük Hasan ağa bir nutuk 
söyledi: 

- Belgrad halkı imanlarını paraya değiş-
. diler, hem imandan hem maldan, hem candan. 
.hem ehil ve iyallerinin namusundan ve hem de 
memleketlerinden oldular .. ı;ıiz de mi bun"Q. ister
siniz !.. dedi. 

Oı:ıtada sadece ferman değil, bir de bu ver
. ginin verilmesinin meşrutiyeti üzerinde fetva 
vardı. 

Boyunlar büküldü, düşünüldü, "Bir seneye 
mahsus verelim .. " denildi. Hemen o gün ilk ola
,rak Ayasofya Mahallesinden bir kese akçe kay
makam paşaya teslim edildi. 

İstanbul halkı bu vergiye "Fındık Mehmed 
-Paşa Vergisi" adını verdi ve kısa zamanda İs
:,tanbul ve diger şehirlerden 40,000 keseden faz
; la para toplandı. Müverrih Fındıklılı Mehmed 
Ağa: "Halkın ciğerini sökdüler, fakat göz yaşı 
olduğu için bir işe yaramadı, yiyen yidi, alan 
gitti .. " diyor. 

Bibi.: Silahdar Tarihi, cild il. 

FINDIKOĞLU Emin - Seçkin ilim adamı 
Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlunun oğlu; aşağıdaki 
satıdan "Ses Sanatcılar Ansiklopedisi" nden 
alıyoruz: "Batı müziği sanatcısı; piyano çalar, 
·aranjman yapar; 1940da İsitanbulda doğdu, 
Şişli Terakki ve Sen Jozef liselerinde okudu, 
müzik tahsili için 1958 de Ameri.kaya_ gitti, ora
da Gevlee School of Music de okudu, Bostonda 
uzun süre müzik çalışmaları yapdı ve sanat ha
yatına Bostanda atıldı. 1966 da yurda dönen sa
natcı kendi adına bir orkestra kurdu, fakat bir 
müddet sonra orkestrasını dağıtarak araınjman
la uğraşmaya başladı; Durul Gencenin, Ajda 
Pekkan'ın ve Hiimeyra'nın (B.: Gence Durul; 
Pekkan, Azda; Hümeyra) plaklarını aranje edi
yor idi" (1970). 

FINDIK.OĞLU (Ziayeddin Fahri) - Sos
yoloğ, geniş ansiklopedik -bilgi sahibi ilim ada
mı, ünlü ya:zar, İstanbul Üniversitesinin İktisad 
Fakmtesinde sosyoloji kürsüsü Ord. Profesörü; 
1902 de Erzuri.unda Tortum kasabasında doğdu 
Halid Fahri Efendi adında aydın bir zatin oğ-

. ludur, annesinin adı Fatmadır. 

İlk tahsilini, babasının memuriyetle bulun
duğu Hakkaride bir ibtidai mektebinde yapdı, 
sonra Malatya İdadisinde (1916), Kayseri Sul
tanisinde (1917) ve İstanbulda Gelenbevi Sul
tanisinde (1918) okudu, 1922 de İstanbu.Lda 
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Posta Telgraf yüksek okulunu bitirdi ve pek 
kısa bir milddet P.T.T. İdaresinde çalışarak İs
tanbul · Darülfünununun . Edebiyat Fakülıtesine 

girerek o fakültenin felsefe bölümünde okudu; 
1925 ile 1929 arasında Erzurum, Sivas ve An
kara liselerinde felsefe ve sosyoloji öğretmen
liği yapdı. 1930 da Fransaya giderek Strasbourg 
Üniversitesinde felsefe tahsili yapdı ve 1934 de 
memleketine dönerek İstanbul Üniversitesi Ede
biyat Fakültesinin Felsefe Bölümünde ictima
iyat ve ablak doçentliğine tayin edildi 1938 de 
aynı üniversitenin İkıtisad Fakültesinde sosyo-

Ziyaeddin Fahri Fındıkoihı 

(Resim: S. Iloı:cıılı) 

loji doçenti, 1941 de de o kürsünün profesörü 
oldu, 195~ de de Ordinaryus profesör oldu. 

Efser (Mansuroğlu) Hanımla evlidir; Emin 
(doğ. 1940), Pınar (doğ. 1942) ve Halil (doğ. 

1949) adında üç evladları vardır; bir ilim atla
nurun şanına denk dürü'st ahlakı ile tanınmış,. 
her yerde hürmet edilmiş, sevilmiş, sohl:ıeto hoş,. 
zengin, cazib bir meclis adamıdır. 

Fransızcayı anadili gibi, ingilizce ve alnıan
cayı da iyi bilir; Meilletler arası Sosyoloji Ce
miyeti, Türkiye Harsi ve İctimai Araştırmalar 
rDerneğ-i, Türkiye Muallimler Birliği üyesidir. 

Eserleri: "Erzurum Şairleri" (1927); "Bay
burdlu Zihni'' (1928) ; " Zorlara Dağlar Da:-

yanmaz" (1934) ; "Les sociologues Turcs: Ziya 
Gökalp'' (Fransızca. Türk sosyologları: Ziya 
Gökalp; 1935) ; "Ziya Gökalp, Sa vie et sa soci
ologie" (Fransızca. Ziya Gökalp, hayatı ve sos
yolojisi; 1935); "Essai sur la. transformation· 
du code familial en Turquie" (Fransızca. Tür
kiyede aile düzeninin değişimi üzerine deneme; 

, 1935); "Le fondement philosophique d'une so
, ciologie de l'action" (Fransızca. Bir davranış 
sosyolojisinin felsefi temeli; 1936); '.'İbni Hal
,dun'un hukuka aid fikirleri ve itesiri" (1939) ; 
. "İbni Haldun" (Hilmi Ziya Ülken ile birlikde, 
-1940); "Hukuk Sosyolojisi" (1944); "İctim.ai
_,yata giriş" (1944); "Ahlak Tarihi" (1946); 
"Sosyalizm: I. Eflatundan Kari Marx'a kadar, 
il. Kari Marx" (1949 ve 1965) .; ve sayısı pek 
çok etü.dler, makaaleler. 

Bibi.: Kim Ki_mdir Ansiklopedisi; Türk Ansiklopedisi. 

FINDIK SOKAGI - 1934 Belediye Şehir 
Rehberine göre Beyoğlu Kazasının Taksim Na
hiyesinin Şehid Muhtar Bey ve Bülbül Mahalle
lerinin müşterek yollarından; Şehid Muhtar 
Bey Mahallesinde Doğramacı Şakir Sokağı ile 

i Bülbül Mahallesinde Paşa Bakkal Sokağı ara
sında uzanır; Bülbül Mahallesinde. Karaca So
kağı, ve iki mahalle arasında sınır yol olan Hü
seyin Ağa Kireçhane Sokağı ile dörtyol ağızlan 
yaparak kesişir (1934 B.Ş;R. pafta 19/147 ve 
148). Yerine gidilip bu satırların yazıldığı sıra
daki durumu tesbit edilemedi (nisan 1971). 

FINDIK SUYU - Sarıyer menba sulan 
arasında Hünkar, Çırçır kadar olmamakla -bera
ber yin!:!(le nam yapmış bir menba suyudur. 

Mehmed Raif Bey "Miratı İstanbul"da 
Fındık suyunun başında sütun . şeklinde bir ki
tabe ıtaşının bulunduğunu bildiriyor; ve Sultan 
Abdülaziz devrine ait bu sütun taşın üzerindeki 
beyitleri şöyle kaydediyor: 

Ne Hünkar ve ne de Kestane SU7U degil böyle ' bir ma 
Cümle sular tahtında bulunmuştuır müeeddet iıbu ma 
Şürb olunca taamı mahvedüp sadra tifa 
İsmi poste şürbü doste sahibi Elhaç Mıstafa 

1289 (M. 1871 . 1873) 

Fındık suyu Sarıyer sulan arasında kay
nağı en derinde olanıdır. Seyrek bir ağaçlık 
içinde bulunan suyun ibaşı, imparatorluğun · son 
yıll~rından beri, İstanbul halkının gendi gönül
lerince eglendikleri bir kır gazinosu halindedir. 
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· Şimdi yer.inde •bulunmayan taşının kitabesinde 
bildirildiği gibi, bu suya bir sindirim hassası 
izafe edilir. Organoleptik evsafında berrak ve 
serili, 5 fransız sertlik derecesinde, güzel lez
zette tatlı bir sudur, klorürler de cüz'idir. 

Saadi _ Nazım NIRVEN 

FINDIKZADE - Fatih Kazasının Şehre
mini Nahiyesinde meşhur bir semt, adını On
sekizinci Yüzyılın ünlü hattatlarından Fmdıl
zade İbrahim Efendinin lakabına nisbetle al
mışdı. Bu zatın babası seçkin ulemadan Fındık 
Mustafa Efendinin evi bu semtde idi ve 1105 
(1693-1694) de ölmüş, eyinin ka:rşısındaki Nu
ridede Mescidinin mezarlığına defnedilmişdi; 
baba evinde oturmuş ve 1165 (1751-1752) de öl
müş olan İbrahim _ Efendi de babasının kabri 
yanına gömülmüşdü. Nuridede Mescidi 1934 Be
lediye Şehir Rehberine göre Şehremininde_ N ev
bahar ve Seyid öımer mahalleleri arasından ge
çen Kızılelma Caddesinde idi, 1918 de -yanmış, 
yeri 1962 · senesine kadar arsa halinde duruyor
du •. İstanbul.un o semtinde yeni zenginlerin pa
rası ile şeddadi beton apartımanlar yükselme
ye başlayınca mescidin yerinde .de öyle bir bina 
yükseldi ve Fındıkzade ile babasının kabir taş
ları .yok oldu. Yurdumuzda katıı:an karası koyu 
cehil tarih, bağını ve saygısını çürütüb yok eıt
memiş olsaydı, o iki kaıbir taşı, semtin abide
cikleri olarak bir köşecikde elbet ki muhafaza 
edilirdi. (B.: İbrahim Efendi, Fmdıkzade; Mus
tafa Efendi, Fındık). 

FINDIK.ZADE SOKAĞI -:- 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Fatih Kazasının Şehre
mini Nahiyesinin Mollaşeref Mahallesi yolların
dan; -Millet Caddesi ile Başı:bozuk .Sokağı ara-_ 
sında uzanır, Çağnak Sokağı ile kavuşağı var
dır (1934 B.Ş.R. pafta 10/81). Yerine gidilip 
bu satırların yazıldığı sıradaki durumu tesb_it 
edilemedi (nisan, 1971) . · -

FINDIKZADE TEKKESİ - Üsküdarlı Ah
med Münib Efendinin Mecmuai Tekaya adlı 

risalesindeki kayde göre Yüksekkaldırımda bir 
Sadi dergaıhı idi; ayin günü pazartesi idi; za
manımızda mevcud değildir. Zamanımızda lllev
cud değildir. 

FIRANCALACI CADDESİ - 1934 Bele
diye Şehir Rehberine göre Boğaziçinin Rumeli 

yakasında Arnavudköyünün yollarından; Arna
vu.dköy. Mumhaııesi Sokağı ile Amavu.dköy De
re Sokağı arasında uzanır, ana sahil yolun~ p~
ralel · ·durumdadır, uzunca bir yokdur. İsımsız 
bir sokak, Bakkal Sokağı, Takkeci Sokağı, Du
baracı Sokağı, Beyaz Gül Sokağı ve Satış ~e!
danı Sokağı ile dörtyol ağızları yaparak kesışır, 
Sebzeci Sokağı ile de kavuşağı vardır (1934 
B.Ş.R. Pafta 21/ Arnavudköy~. Yerine gidilip 
bu saıtırların yazıldığı sıradakı durumu tesbıt 
edilemedi (1971, nisan}. 

FmAT (Ertoğnıl Oğuz) - "Klasik batı 
müziği sanatcısı, beste yapar, müzik yazılan 
yazar; 1923 de İstanibulda doğdu; İstanbul Ün~
versitesi Hukuk Fakültesinden mezundur; İngı
lizce, fransızca, almanca bilir. Sanat hayatına 
üniversite tahsilini bitirdikden sonra başlamış
dır. Hakimlik görevinin yanı sıra bestecilik, mü
zik yazarlığı ve ressamlık yapar. En önemli 
eserleri şunlardır: Keman klarinet ve piyano 
için üçlü sonat, Çoğul Yalnızlığı, Atatürk Sa
vaşda ve Barışda" (Ses Sanatcılar Ansiklope
disi, 1970). 

FIRAT (Fehmi) - "Ormancı; İstanbul 
Üniversitesi Orman Fakültesi profesörlerinden, 
1908 de Erzincanda doğdu; ilk ve orta tahsilini 

· orada yapdı, ormancılık tahsili için Fraiısaya 
giderek orada "Ecole des Eaux et Forets" yi 
bitirdi ve sonra Almanyada ormancılık üzerine 
doktorasını yapdı. (1936) . 

"Orman Fakültesinde asistanlıkdan profe
sörlüğe kadar yükseldi (1937-1946); 1945 ile 
1954 arasında o fakültenin dekanlığını yapdı, 
1955-1956 arasında da tstanbul Üniversiıtesi rek
törlüğünde bulundu. 
"Ormancılık üzerine türkce ve alırianca bir kaç 
eseri vardır, türkce eserleri arasında "Fıstık 
çamı ormanlarımızda meyva ve odun verimi 

-bakımından araştırmaların ve bu ormanların 
amenajman esaslan" (1943) önemli bir tedkik
dir. 

"Ormancılar Cemiyeti, Muallimler -Birliği; 
Türk-Fransız, Türk-Alman ve Türk-İngiliz dost
lum ve kültür cemiyetleri üyesidir; 1956 ,da 
Oxford'da toplanan Milletlerarası Ormancılık 

Araştırma Kongresinde Türkiyeyi temsil etmiş 
ve o kongrede seksiyon müdürlüğü yapmışdır. 

"Evli ve iki çocuk sahibidir. Posta pul.lan 
koleksiyonu meraklıla.rmdandır" (Kim Kimdir 
Ansikloprdu,i). 
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FIRAT (Kamyonfaresi . Şahabeddin) -
1955 ile 1965 arasın.da bilhassa İstanbul zabı
tasını çok yormuş -bir hırsız; kamyon soymada 
ihtisas ve hüneri olduğundan zaıbıtaca "Kam
yonfaresi" diye lakablandınlmışdı; 1966 da Hür
riyet Gazetesinde namlı hırsızlardan ve sabı
kalılardan bahseder bir yazıda Ş. Fıratın resmi 
altında şu satırlar yazılıdır: "Yüzlerce kamyon 
soymuşdur, son zamanlarda tövbekar olduğu 
söyleniyor". 

FIRATLI (Halil Ve<Ja,d) -. Felsefe mual
limi, maarif idarecilerinden; 1902 de Eğin'de 
doğdu, Ahmed Bey adında bir zatin oğludur; 
İstanbul Erkek Lisesinde okudu (1912-1921), 
1925 de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül~ 
tesini biltirdi, 1929 da Berlin Üniversitesinin Fel
sefe bölümünden diploma aldı; memlekete dön
dükden sonra 1931-1968 arasında İstanbulda 
Kabataş Lisesi Felsefe Muallimi, Edirne Lisesi 
edebiyat muallimi, Ankara Gazi Lisesi müdürü, 
Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü edebiyat mual
limi, Milli Eğitim Bakanlığı Orta öğretim şube 
müdürü, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişi, İstan
bul Maarif Müdürü, Güzel Sanaıtlar Umum mü
dürü, Milli Eğitim Bakanlığı başmüfettişi oldu. 

Makibfile (Kömürcüoğlu) Hanımla evlen
mişdir, Ahmed (doğ. 1950) adında bir oğlu var
dır; 14 nisan 1969 da vefat etti, Merkezefendi 
Kabristanına defnedildi. Muhitinde sevilmiş 

kimse idi. Türkiye Muallimler Birliği üyesi ve 
umumikatibi, Tür-İran Dostluk Cemiyeti üyesi 
ve umumrkatibi idi;· almanca bilirdi, Goethe'den 
İfiyeni"yi terceme etmişdir; "Türk Halk Şiiri 
Antolojisi" ve "Sanaıtın Menşeire Dair" isimli 
iki telif eseri vardır. 

FIRÇACI SOKAGI - Galatanın Bereket
zade Mahallesi sokaklarından; Yüksekkaldırıın 
ile Şa:hkapusu Sokağı arasında uzanır bir aralık 
sokakdır. İki araba geçecek genişlik de ve pa
ket taşı döşelidir ve dikce bir yokuş yoldur. Bu 
yolun yüksekkaldınm ile kawşağında, sağ kol
da bir sed üstü meşhur "Yüksek Kahvehane" -
nin yeridir (B.: Yüksek Kahvehane) ; Fırçacı 
Sokağının üst bitiminde de Galata Kulesi gö
rülür. 

Hakkı GÖKTÜRK 

FIRILDAK BAGçESt · - Yukarı boğazda 
Rumeli yakasında Yenimahallede,- aynı adı taşı
yan bir burnun ardındaki tepede, yakın zamana 

kadar namlı bir gazino-bağçe idi. Yukarı boğaz 
üzerine emsalsiz bir manzarası vardır. 

FIRILDAK BURNU - Yukarı 1boğazın 
Rumeli yakasında Yenimahallededir. Karadeniz, 
İstanıbul Boğazının en dar üç noktasından biri
dir, Anadolu yakasındaki Sütlüce ile bu Fırıl
dak Burnu arası 7 42 metredir. (Rumeli Hisarı 
ile Göksu Deresi ağzı arası 649 meıtre, Rumeli 
Kavağı Brunu ile Anadolu Kavağı Burnu arası 
da 927 metredir). · 

A. Cabir V ADA 

FIRILDAK SOKAGI - Kadıköy nçesinin 
merkez nailıiyesinin Sa:kızağacı semti yılların

dan, Gündoğdu Sokağı ile Muradbey Sokağı ara
sındadır, Rizapaşa Yokuşu ve Leylek Sokağı ile 
dörtyol ağızlar yaparak kesişir (1934 Belediye 
Şehi Rehberi, pafta 29/Sakızağacı); yerinde 
ise Yenifikir Sokağı ile Muradbey Sokağı ara
sındadır. Fırıldak Sokağının· Gündoğdu Sokağı 
ile Yenifikir Sokağı arasındaki kısmı adı geçen 
rehber-in tanziminden sonra açılmışdır. Yenifikir 
Sokağı tarafından gelindiğine göre, iki araba 
geçecek genişlikde, asfalt ve iki kenarı yaya 
kaldırımlı bir yol olup Gündoğdu Sokağı ile 
dörtyol ağzı yaparak kesişir. Üçer katlı aıhşab 
ve kagir evler, 4-5 katlı beton apartımanlar ara
sından geçer. 1 bakkal, 2 manav, 1 kasab dük
kanı vardır. Kapu numaralan 1-29 ve 2-24 dür 
(kasım 1968). 

Hakkı GÖK.TÜRK 

FIRIN - Topkapusu Sarayında Bostancı
başı emrindeki bostancı ocaklarından Celladlar 
Ocağındaki mahbushaneye verilen isim; herhal
de cehennem azabı gfüi işkenceler yapılan bir 
yer olduğundan bu isim verilmiş olacakdır. Za
manımızda mevcud değildir; 1826 da yeniçeri 
ocağının kaldınlmasından az sonra bostancı 

ocakları da kaldırılmış, sarayın Birun denileı.ı 
dış kısmında olan odaları (kışlaları) da kaldırıl
mış, Bostancıbaşı Mahbushanesi, Fırın da o es
nada yıkdınlmışdır. Dördüncü Subtan Mustafa
nın sır katibi Arif Fenni Bey Alemdar Mus
tafa Paşanın emri ile bura idam edilınişdi (B. : 
Fenni Bey,· Ahmed Aziz Paşa zade Arif, cild 
10, sayfa 5648). 

FIRIN, FIRINLAR - Büyük şehir İstan
bulda halkın baş gıda maddesi olan "Ekmek" i 
yapan, pişiren ve halka satan fırınlar, şehrin 
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Buğday -:--- tstanbulun iaşesinde "Ekmek", 
dolayısı ile "Buğday" en başda gelir. İstanbul 
değirmenleri-fırınları buğdayı hükumetin ara
cılığı ile temin ederlerdi. Rumelide ve Anadolu
da İstanbula buğday gönderen yerlerde buğda
yın fiatını ·hükumet tesbit ederdi. Matrabazlar 
bu fiatı az bulur, İstanbula buğday •gönderme
meye, çalışır.dı. Türk limanlarına gelen ecnebi 
gemilerine buğday satılması yasakdı, onlara da 
şiddeitli tak~blere rağmen kaçak buğday satı
lırdı. Bundan dolayı İstanbulda sık sık buğday, 
ekmek sıkıntısı çekilirdi. Hükumet kadılar va
sıtası ile buğdayı yerin.de narhı üzerinden sa
tın aldırtır, gemilerle İstanıbula getirtir ve o 
narh üzerinden fırınlara dağıtırdı. İıstanbula 
buğday getiren gemilere "Renc·ber Gemisi" de
nilmişdir. (Ahmed Refik, İstanbulun Usuli 
İaşesi, Osmanlı Tarih Encümeni Mecmuası). 

. . Gedik - İstanbulda bütün fırınlar gedikli 
ıdi. Mevcuddan fazla yeni bir yapılıp açılamaz, 

1091. (1680) tarihli esnaf nizamnamesi -
"Fırıncılar ekmeği çiy, kara, ekşi ve eksik işle
meyeler. Dirhemine bir akçe ceza alınır. Fırın
larda elekleri sık olub ekmekler kepekli olmaya. 
Riayet etmeyenlere muhkem siyaset oluna". 

Tartısı noksan ekmek işleyen fırmcılara ve
rilen cezalar - Geçen asır ortalarına kadar İs
tanbul kadılarının ve sadırazamlann en sık ve 
tiıtizce teftiş ettikleri esnaf fırıncılardı. Noksan 
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ekmek . işleyen fırıncılar türlü cezaya çarpdırı
lırdı. Her teftişde · beş on fırıncının fırını ve 
halkın gözü önünde ve sokakda toprağa çamura 
yatırılarak ak falakaya çekilir ve ayaiklannın 
çıplak tabanlarına sopa atılırdı. Bu su~u mü
kerrer işlemiş ise fırında tezgahın başında ku
laklarından duvara çaltarlardı (Ahmed Cevad 
Paşa, Tarihi Askerli Osmani) . 

Fırınlarda temizlik - Fırınlar çok temiz 
tutulacaltdır. Una, hamura toz, toprak ve sair 
çer çöp düşıneyecekdir. Tezgahlar temiz ola
cakdır, hamur üstüne serilen bezler temiz ola
cakdır. Fırın uşaltlarının da çamaşırı, eli ayağı 
çok temiz olacakdır. (Esnaıf Nizamnamesi). 

< ' <"""'."~---- -·-:. 

Fırın Çeşidleri - İstanbulda kadimden beri 
"Ekmek Fırını", "Sinıid Fırını" ve "Börek-Çö
rek Fırını" olarak üç çeşid fırın ola gelmişdir. 

1971 de İstanbul Fırınları - Zamanımızda, 
işledikleri ekmek hamurkarlar tarafından ayale
la yoğrulan fırınlar azalmışdır, İstanbul firın
ları hamuru makmalarla yoğrulan, kesilen faıb
rikalar haline kalbedilmişdir. Fırıncılar Cemi
yetinden bu konuda yazdığımız mektuba ce
vab alamayınca müracaat edeceğimiz · tek yer 
1971 İstanbul Telefon Rehberi olmuşdur. Reh
berde 60 börek ve pasta fırını, 178 ekmek fab
rikası ile fırın kayıtlı.dır. Simidci fırınları bu 
iki grupdan hangisine girmişdir bilemeyiz. 

\ 

Fındıklı Hamamı 

{Resiıı;ı: S. l\:fallo · Lopeı:, 1956) 
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