




Kanlıcada Keçecizade Fuad Pata Yalısı 

(Bi-r tablodan Sııbihıı Boıcalı eli ilr.) 

barınırlardı; dükkanlar üstündeki bekar oda
lan kaldırıldıkdan sonra bile, geceleri de bir · 

!_nöbet çalışmaya mecbur olan fırın uşakları için 
fırın üstü odalarda·ikaametlerine izin verilmişdi. 

Fınn uşakları meslek hayatına 13-14 yaş
ılarında, çocukluk çağında pasacılık ile atılır

· tardı. 

FmIN, FIRIN UŞAKLARI - İstanbul fı- i Fırın uşakları pişirici, hamurkar ve pasacı 

nnlarının çoğu fabrikalaşmış, ekmek hamuru
mm hamurkarlar tarafı~dan büyük teknelerde 
temiz çıplak ayaklarla yoğurulması geleneği 

te:rkedilm.iş. (B.: Mahurkar), fırınların yakıl

ması, ekmeğin haınurhaneden pişirime nakli 
,usulü çok değişmişdir; eski fırın uşakları da 
ekmek · fabrikaları ameleleri olmuşdur; değişen 
çalışma şekli icabı, işcinin, iş kılık kıyafeti de 
değişmişdir. 

Yakın geçmişe kadar eski tarz çalışan fı

nnlarını bütün · işcileri, çoğu Safranbolulu ve 
havalisinden bekar uşakları idi ve istisnasız fı
rınların· üstlerindeki bekar · odalarında yatar, 

plma~ _üzere üçe aynlmışdır; bilhassa hamur
: karlarla pasacı gençler ve gelişmiş oğlanlar gün-· 
lüık iş zamanlarında don paça soyunuk çalışmış
lar, dolayısı ile kendilerine has bir kıyafete sa
hib olagelmişlerdir. 

Fırmlarda gece çalışmaları da olduğu için 
iş icabı fırınlardakı bekar odalarında yatıp kal
kan. amele yatakdan çıkdıkları kılıkla iş başına 
geçerlerdi, · şu fark ile . ki yatarken üstlerinde 

_ •bulunan don ve gömleklerini çıkarıp iş başında 
giydikleri unlu don ve gömleklerini giyerlerdi; 
ıve yalın ayaklara ıtakunya geçirilir, saçların 
ı undan korunması için de başlarına ba1:1madan 
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pir takke giyerlerdi. Bu kıyaf etdeki fırın uşak
larına, eski usul çalışılan fırınlarda, zamanımız
da da rastlanır. Son zamanlarda basma takke
lerin yerini patiskadan boneler, külahlar al
mışdır. 

Hamurkarlar önlerine un çuvalından bir 
önlük bağlar; son zamanlarda bu çuvaldan ön
lük yerine de omuzdan askılı ve göğüsden diz 
kapağına kadar iner patiska yahud amerikan 
bezinden önlük kullanılmaya başlanmışdır. 

Yakın zamanlara kadar fırınlarda ekmek, 
haınurkarlar tarafından ayakla yoğrula gelmiş, 
ica·bında da pasacılar hamurkarlara yardım et
mişdir; aslında da pasacı oğlan bir hamurkar 
yamağıdır. 

Tezgahtar, Göztepe Fırını 1955 
(Resim: S. Bozcalı) 

İSTANBUL 

Hamurkar ve Pasacı, Göztepe Fır~nı 195S 

(Resim: S. Bozca.lı) 

Fırın uşaklarının günlük 
iş hayatında yalın ayak don 
gömlekle yarı çıplaklığı,. yukar
da da kaydettik, ekmek hamu
runun ayakla yoğrulmasının ve 
çabuk tozayıp bulaşan unun 
icib ettirdiği zaruretden gel
mişdir. 

Hamurkirlar ve pasacı oğ
lanlar, iş molası zamanlarında 

fırınları civarındaki kahvehane
lere de o kılıkda giderler, otu
rurlar, mevsim kış ise omuzla•• 
rına bit ceket atarlardı. 
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Pişirici, Göztepe Fırını 1955 
(Resim: S. Bozcalı) 

Fırınlarda ekmek yoğurma makinaları ge., 
reği gibi yerl~dikden sonra don paça yarı çıp
lak fırın uşakları tipi de ·kaybolmuş gi'bidir. 

Hicri 1285 (M. 1868 -1869) den 1325 (M. 
,1907) yılına kadar Koskada Hasfırında kırk 
:'sene kadar pasacılık ve sonra hamurkarlık yap
:'mış Hacı adında Safranbolulu ümmi bir saz 
· şairi "Serencam" adını verdiği bir manzumede 
p tarihlerde fırın uşaklarının günlük hayatını 
ve iş kılık kıyafetlerini şöyle anlatmış.dır: 

Seksenbeıde düıdüm gurbet yoluna 
Kadir Mevlam muin Hacı kuluna 
Yaşım henüz onbeı var yok idi 
Geldim padişahın lstanbuluna 

Cümle ııerencamJ.ar tatlı kah acı 
Safranbolu halkı cümle fırıncı 

Soyundum Koskad~ pirin yoluna 
Hasfırında oldum ben de pasacı 

Furunda uşaklar don paça çıplak 
Sayfü şita ruzü ıeb yalun ayak 
Amma gör cümlemız eşbeh zeberdest 
Pasacılar ·hamurkai-lara yamak 

Bir odada üç. yatak var aşikar 
Pasacı üç hem üç usta hamurkar 
Yamak ustasına '.terfik oluna 
Kanunu vaz iden pirimiz . hünkar 

Buğdayı uı, iden ceddimiz Adem 
Amr ibni Umran'dır pirimiz de hem 
Hamurumuzda mi.ye muhabbet 
Atkına hu çekip eyledik kasem 

Ayak mühürlemiş irşada yamak 
Fütüvvetde nişan mibrabdır ayak 
San'atı aık ile meşk eylemişiz 
Alııılanmız pakdir yüzlerimiz ak 

Günde un i9leriz otuz kırk kile 
Ganimet eyleriz ıehri nan ile 
Ayak hem pençeye Hak kuvvet vire 
Cehdi Ferhad misal · bizdeki çile 

FIRIN 
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Cümle fetalarız pakü pakize 
Dellakanı pakler reşk ider bize 
Don paça uryan garibanız ki 
Eı:nafı celile demişler bize 

Hakkı nas durmasun göze dizlere 
Her seher istihmam §arttır bizlere 
N ani aziz işler uşakle.rız ki 
Ayağımız abd~stesiz basmayız yere 

Çıkmamış Şeytana ayak uyduran 
Herdaim yürekde din emri Fürkan 
Zinhar kem nazarla bakılmaz bizde 
İçimizde nice afeti devrıan 

İzin nöbetimiz üç cumada bir 
Çayıı- çemenzara bağa gidiliı-

Tariki fütüvvet nizamıdır ki 
Usta ile yamak daim biledir 

Eyyamı şitada kahvehaneler 
Bekar uşaklara olıı1uş ianeler 
Kasıd muhabbetdiı- can sohbetleri 
Tütün kahve şerbet hep bahaneler 

Serde aşıklık vıar saz alup deste 
Arzı hal eyledik şikeste beste 
Hakim Safranbolu namımız Hacı 

· Tam kırk yıl müdavim oldum hizmete 

Pasacım şahım ki narın Zülfikar 
Güzellikde Yusuf sahibi vekar 
Dilfüruz dilfirib dilfikarımdır 

İhsan iden anı Hak perverdigar 

On yıl pasacılık sadakat ile 
Hamurkarlık otuz doldurduk çile 
Evladü iyalin hasretin çekdik 
Amma hamdü ı;ükrü vird ettik dile 

Kah şad olduk ki,lıi bunaldık kaldık 

Bahti dun elinden hayli cam aldık 

Deli poyraz misal yeldik dolaşdık 

Şehri .stanbulda· namü şan aldık 

Mühmel fakat pitoresk kılılk kıyafetleri ile 
fırın uşakları, halk hayatı geleneğine uyularak 
yazılan destanlarda, esnaf civanları şanında ka
leme alınan manzumelerde de tasvir edilmişler
dir, aşağıya birkaç örnek kaydediyoruz: 

Fırm uşaklan bir don bir gömlek 
Bekar taifesi gaayet civelek 
Çarpdı mı hanımın fettan· nazarı 
Y ~İııyor her ıı-efer bir fırın ekmek 

(Aşık Razi, Baskın Destanı) 

Şekerci kurbinde fodla furunu 
Nim uryan uşaklar kadim kaanunu 
Gör orda hamurkar şol Feridunu 
Şeyh köçeği el ayağı kınalı 

(Aıık Razi, Benli Binnaz Destanı) 

Müslüman Fırın uşaklan - Fırıncı esnafı

mn müslümanları ve fırınlarında çalışan uşak
lar beş vakit namazını kılanlardan olacak.dır, 

içlerin bi namaz olanların haklarından gelinir 
ve işden çıkarılır. Müslüman fırıncılar gayri 
müslim uşak istihdam edemezler (Esnaf Nizam
namesi). 

Hamurkarlarm ve Pasacıların her sabah 
mutlakaa gusul abdesti alma geleneği -- Müs
lüman edebinde Ekmek'e bir kudisyeıt atfedil
mişdir. Ekmeği yoğuran hamur~arlar ile on
lara yamak gfüi olan pasacılar, lstanbulda ka
dim bir gelenek olarak her sabah mutlakaa fı
rınlarına en yakın bir çarşı hamamına giderler 
ve gusül abdesti alırlardı. Hatta çarşı hamam
larının kapUları açılır açılmaz ilk müşteriler on
lar olurdu. (Hacışeyhoğlu Ahmed Kemal, Not). 

FırmJa.rda Safranbolulular - Pişirici, ya
mağı, tezgahdar, hamurkar, pasacı ve çırak İs
tanbuldaki fırın amelesinin büyük çoğunluğu 
taşralıdır, taşralıların içinde de Safranbolulu
lar fırıncılık-ekm.ekciliği, İstanbulda kendileri 

-_için adetek iş bilmişlerdir ve o işci-amelenin 

çoğunluğunu teşkil ederler. Soıkaklarda seyyar 
simid. satıcılarının da büyük çoğunluğu Safran
boluludur. İçlerinden hayli kişi de İstanbul fı
rın sahibi olmuşlardır. Köylerinin isimleri ile de 
İstanbulun fırın uşakları Yörüklüler, Kuzyaka
lılar, Bümüklüler, Gonarılılar, Akverenliler, Da
wdobalılar, Sırçalılar, Çerçeniller, Kirpeliler, 
Toprakcumalılar, Pölütverenliler, Değirmencik
liler, Karapınarlılar, Kadıbüklüler, Yaylalılar, 

Sarıyanlılar, nbarıtlılar, Boyalılar, Kızılcaveren-

1iler, Yaıssıköylüler, Memüklüler .. İstanbul fırın
larına nesil nesil evladlarını yollamamış Safran
-bolu köyü yok gibidir. Tahtakalede bunların 

çıkdıkları, toplandıkları kahvehaneleri de, köy
lerinin yaıkınlıklarına göre sıra. sıra dizilmi§dir, 
11 kahvehanedir .. " (A. Baha, İstanbul Etnog
rafyası). 

FmIN ÇIKMAZI - Fatih İlçesinin Sam·at
ya Nahiyesinin Alif akih Mahallesi sokakların
dan, bu mahallenin sınırında Hocakadın Cad
desi üzerindedir. (1934 Belediye Şehir Rehberi, 
pafta 11/63); Hocakadın Camii ve çeşmesinin 
:karşısına rastlar. Paket taşı döşeli olup kayde 
değer bir şey görülmedi (Mayı's 1969). 

Hakkı GÖKTÜRK 



ANSİKLOPEDİSİ - 5765 - FIRTINALAR 

FffiIN İSKE~Sİ SOKAGI - Hasköyde 
Keçecipiri mahallesinde alt başı Hasköy cad
desinde tek dirsekli bir çıkmaz soka:kdır. Küs
kücü Sokağı ile bir kavuşağı vardır. (1934 Be-
lediye Şehir Rehberi, pafta 17/189). Hasköy 
Caddesinden gelindiğine göre genişce bir toprak 
yol olaraık başlar. Sol kolda bir sandalya fab
rikası, sağ kolda da 3 tornacı, 1 demirci, 3 dö-

. kümcü aıtölyesi vardır. Bir _dirsekle kıvrılan so
kağın geri kalan krsmında da 1 odun deposu 

· ile 1 dam muşambası imalathanesi vardır (Ha
ziran 1969) . 

FffiIN YAPICILARI - Yapı sanatında 
fırın inşası elbet ki ayrıca ihtisasa bağlıdır; Ev
liya Çelebi XVII. Yüzyıl ortasında fırın yapıcı
larının 10 nefer olduğunu kaydediyor; İstanbu
lun büyüklüğüne nisbetle azımsamamak lazım
dır; bütün işlerin gedik usulüne bagh olduğu 
o devirde yeni bir fırının yapılması bir mesele · 
olduğuna göre on: nefer fırın yapıcının fırın in;. 
ş-asından ziyade tamir işleri ile uğraşdıklan 

bellidir; bir de yangınlarda yanan fırınları ye
niden inşa ve ihya etmişlerdir. 

Hüsnü KINA YLI 

FIRLAMA - Argo; şu anlamlarda kulla
nılır: 1. Piç; bilhassa erkek ve bilhassa deli
kanlı-erkek çocuk için !kullanılır; misal: İki 
_adam konuşur: _ 

- Kaptanın yanındaki şu güzel ve terbi
yeli delikanlı oğlu mudur? · 

- Evladlığı.. ama fırlama, Darülacezeden 
aldı .. 

2. Piç olmaya bilir; iffetsiz erkek çocuk, 
fakat aynı zam'anda serkeş ve terbiyesiz ve mü
.tecaviz; aşağıdaki kıt'alar Hippi Mehmed Gök
çınar'ındır: 

Bir yarim var bin güzelde bir tane 
Kaş . çatmıalar, topuk kakma, parlama 
Gönlüm olmuş o çapkına pervane 
Yanar ateş deli fişek Fırlama 

Püskül püskül bela oldu başnna 
Agu katar kopuk hergün aşıma 
Ahi diye hürmet etmez yaşıma 
Bir şey soı-sam sus ulan der dıı-lama 

Ama gel gör serkeşliği vahşeti 

Sevdirrnişdir bana berduş afeti 
Şeytan sevdim istemem ben cen~eti 
Biilbül Q}tır şorolÖmda hırlama 

F. Develioğlu "Türk Argosu" isimli eserin
de bu argo kelime için şunu yazıyor: "Çocuk, 
Şıkırdım, Şorulu, Şopar, Kopil". 

Değerli bilgin niçin aydınlaıtıcı notlar ekle
memişdir bilemeyiz, keydettiği .kelimelerin beşi 
de mücerred halde Fırlama karşılığı olamaz. 

Çocuk. Bir çocuğa "Fırlama" denilirse onun 
mutlakaa "Piç", veya "Terbiyesiz ve serkeş ve 
mütecaviz", yahud da o halleriyle beraber ayın 
zamanda iffetsiz olduğunu ima· ve ifade eder. 
;Herhangi bir çocuğa "Fırlama" denilmez. 

Şıkırdım. "Güzel ve iffetsiz bir delikanlı 
veya oğlan çoctik ve aynı zamanda belli bir 
erkekle birlikde yaşayan öyle bir gene veya 
oğlan" anlamındadır; ve ekseriya "Falanın Şı
kırdımı .. " diye 'kullanılır. Bir "Şıkırdım" Piç 
değilse, veya: edebİi, te:rıbiyeli, itaatlı irse ona 
"Fırlama" denmez. 

Şorulu ( veya Şorolo). "Güzel delikanlı ve
ya oğlan çocuk;' anlamındadır. İffetini muha
faza edebilmiş de olabilir. Piç değilse, veya edeb
li, terbiyeli ve ita.atlı ise ona "Fırlama" denmez. 

Şopar. Halk ağzında yaygın· olan bu isim 
-. sadece tüvlenm.emiş -çingene oğlanı demekdir. 
Kaydettiğimiz sıfatları yoksa her şopara da 
·Fırlama denmez. 

Kopil. Yine halk ağzında yaygın olan bu 
isim sadece tüylenmemiş gayrimüslim oğlan 
anlamındadır. Kaydettiğimiz sıfatları yokısa her 
kopile de Fırlama denmez; 

F. Devellioğlu lugatında şu misali veriyor: 
" .. dünkü fırlamalar adama bayağı· kafa tutu
yor .. "; bu ifadeden " .. dünkü piçler .. edebsiz, 
iffetsiz -çocuklar ve terbiyesiz, serkeş, rezil ço
cuklar .. " manası çıkarılır. 

FIRTILOGLU (Trabzonlu) - Onyedinci 
asır ortasında yaşamış kaptan - armatörlerden; 
''Karamürsel" denilen tipde bir geminin sahibi 
idi; büyük türk muharriri ve seyyahı Evliya 
Çelebi üçüncü seyahatı olan Trabzon seyaha
tına hicri 1050 yılının cemaziyelevvelinde 
(ağustos 1640) Unkapanı İskelesinden bu kap
tanın gemisine binerek çıkmış idi ki Evliya o 
tarihde 29 yaşında idi (-B.: Evliya Çelebi). Fır
tıloğlunun hayatı hakkında başka 'kayde rast
lanmadı. 

Bibl.: Evliya Çelebi, Seyahatname, il. 

FIRTINALAR - Vak'anüvisler eserlerine 
tstanbulu tahrib etmiş büyük zelzeleler, dep
remler gibi tufanı anrur~!l yağmurlan ve ha.llo, 
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20 ağustos 1968 fırtınasında Kadıköyünde parçalanan sandallar · 

(Fotoğrafdan Sabiha · Bozcalı eli ile) 

dehşete düşüren gök gürlemeli ve yıldırımlı fır
tınaları da kaydetmişlerdir. Zamanımızda lstan~ 
bulda görülen büyük fırtınalar, günlük gazete
lerde gereği gibi yer alclıkdan sonra gazete ko
leksiyonlarında kalıp unutuluyor. 

Aşağıdaki satırlar -tarih · kaynaklarımızdaki 
Fırtına 'kayıdlarından örneklerdir: 

1 safer 971 (20 eylül 1563) --: '' (Kanuni) 
Sultan Süleyman seher vakti Halkalıdere · etra
fında ava -çıkdı, yağmur alametleri görülünce · 
deniz kenarında Ayastefanos Köyü yakınında 
"lskender Çelebi Bağçesine (Floryaya) gitti. Az
s.onra güm güm gökgürlemeleri ve yıldırımlaria 
öyle bir fırtına kopdu ki ne işidibniş ne de gö
rülmüşdür. Bir gün bir gece durmadan yağmur 
yağdı ve 7 4 defa yıldırım indi. Halkalı Deresin
den deryl mislli sel geldi, uğradığı yerlerde 
bulduğu hayvanı insanı helak etti. lskerder Çe
lebi Bağçesini. sarıp Padişahın bulunduğu kasrı 
su basdı. · Tuvana ve _ uzun boylu bir enderun 
ağası padişahı omuzuna alıp mııısandıraya çıka
rarak kurtardı. Yağmur şiddetle bütün gece de-

vam etti, sellerin sürüklediği -ağaçlar ve balçik 
yeni yapılmış · olari su kemerlerinin gözlerini dol
durdıu, Muğlava Kemeri müdhiş bir gürültü ile 
yıkıldı. Sellerin sürüklediği şeyler Kağıdhane
deki çınar ağaçlarının doruklarına kadar yığıl ... 
dı. Eyyubsultan Kasabası su altında kaldı, Tür
berµn içinde bile su bir zira yüksekliği buldu. 
Sellerle yükselen Haliç yatağına sığm~dı. Yalı
ların ve deniz kenarındaki evlerin şehnişinleri 
yıkıldı, harab oldu. Sarayburnu gaayet akıntılı 
yer iken bir hafta sapsan balçık renginde akdı. 
Silivri, Büyük Çekmece, Küçük Çekmece ve Ha
rami Deresindeki köprüler harab oldu. Yolcular 
o geçid yerlerinden bin zahmetle gemilerle geç
diler .. " (Selanikli Tarihi). 

27 §aban 1101 (5 haziran 1690) - "!Wndi
den sonra şiddetli rüzgar _ esip denizde büyült 
fırtına kopdu, deniz kenarında lenger atmış ge
miler ,ard arda gelip çarpan dalgala:rla birbirler.i 
üstüne düşdüler; Karadeniz Boğazında ve Os
küdarla Beşiktaş arasında bulunan kayıkları da 
birbirine katıp bir saat içinde 400 - 500 adam 
,boğuldu" (Raşid Tarihi). 
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22 .muharrem 1114 (18 haziran 1702) -
"İkindiye doğru. hava bozub deryalar gibi yağ
mur yağdı, sokajtlardan seller· akdı. Gök gür
lemeleri ve şimşek ışıkları ortalığı dehşet içinde 
bırakdı. Yirmi kadar yıldırım düşdü. Bunlardan 
biri Tersanede yapılmakda olan kalyonun kıçı
na, biri de Un.kapanı :iskelesinde bir saman ka
yığına indi, kayıkda iki ru.m gemici telef oldu. 
Bir yıldırım bir kerestecinin mutfağında börek 
tavasına, bir yıldırım Avretpazarındaki. dikili 
taşa, bir yıldırım da Balatda bir yahudinin evine 
indi ve yahudinin bir uşağını öldürdü" (Raşid 
Tarihi). 

30 cemaziyelahir 1131 (20 mayıs 1719) -
"Pek çok yağmur yağdı ve İstanbul sokakların
dan derya gibi seller akdı. Halk bulunduğu yer
den bir adım atmaya imkan bulamadıkdan başka 
pek çok yıldırım indi. Edimekapusund:a bir fı
rına inen yıldırım fırın içindeki taş direği yarıp 
bir nefer ermeniyi yakıp öldürdü" (Raşid Ta
rihi). 

12 muharrem 1175 (13 ağustos 1761) ·
"Hava birden çok kıarardı sonra öyle dehşetle 
gök gürledi ki halkuı aklı başından gitti. Ca
milerin minarelerine yıldırımlar indi "Vasıf Ta- . 
rihi). 

8 safer 1236 (12 kasım 1820) - "Babdan 
esmeye başlayan rüzgar birden şiddetlenip bir 
çok binanın kiremitlerini camlarım dağıtıp Iar
dı, kurşun örtüleri söküp büküp attı,· ağaçları 
devirip kırarak pek çok_ zarar yapdı. Şiddetli yağ
mur ve fındık kadar dolu yağdı, yıldırımlar 
düşdü. Halk olanları. dehşetle seyretti. Hasköy 
önünde bağlı ;frenk tiiccar gemilerinden birini 
bağlı olduğu yerden alıp Tersane önüne kadar 
sürükledikd-en so;nra orada devirip batırdı. Ga
ribdir ki bu fırtına Emirgandan öteye geçme
mişdir. Karadenizden gelen gemiler tstanbtilun 
müdhiş bir fırtına geçirdiğini limana geldikden 
sonra öğrendiler" (Cevdet Tarihi). 

Bir firtına havası olmadan İstanbulda tu
fanı andırır yağmurlar yağmışdır ki onlar da 
tarih kaynaklarımızda kaydedilmişlerdir (B.: 
Yağmur; Sel; Kar ve Tipi). 

Fırtına üzerine aşağıdaki satırları da za. 
mammızın günlük gazetelerinden alıyoruz: 

13 ağustos 1968 - "Üç gündenberi devam 
eden bunalticı sıcakların ardından dün (yuka
rıya kaydettiğimiz tarih) saat 16.30 sıralarında 
batıdan g~letl bir bora ile sağnak halindeki şid
detli yağınur ve yumurta büyüklüğündeki dolu 

şehri allak bullak etti. Bora en büyük tahribatı 
bilhassa Boğaziçinde Emirgan ve Kıuruçeşmede 
yapmışdır. Emirganda asırlık üç çınardan en 
büyüğü ortasından kırılıp düşmüş, Kuruçeşmede 

de kömür depolarındaki ikiyüzkırkar tonluk· iki 
vinç manyetik frenalerinden kurtulup deniz se
viyesinden otuz metre yükseklikde çarpışmışlar
dır ve yere düşmüşlerdir, enkaz haline gelmiş
lerdir. Beylerbeyinde koca bir ağaç yıkılarak 
ana caddeyi kapatmış ve o havalide elektriğin 
de kesilmesine se:beb olmuşdur. Mazgallar suları 
alamamış, Şişli Meydanı bir göl haline dönmüş
dür .. " Hürriyet Gazetesi, 

20 ağustos 1968 · - "!stanbul•da yine bir fır-
. tına ve ardından gelen şiddetli yağmur can ve 
mal kaybına sebeb olm.uşdur. Gece yarısından 
az sonra başlayan yağmur sabaha karşı kuv
vetli ·sağnak halini almış, bora ve ceviz büyük
lüğünde dökülen dolu dehşet uyandırmışdır. 

Saatde 80 kilometre ile esen yıldız karayel fır
tınası tstanbulda ağaçlar devirmiş, çatılar uçur
muşdur. Kadıköy evlendirme dairesinin de çabsı 
olduğu gföi uçmuş, kıyıdaki · sandalların üstüne 
düşmüşdür., Sandalcıların çoğu sandallarının 

içinde yatmakda olub içlerinden 38 yaşmdaki 
sandalcı Mehmed Vedad ağır yaralanarak öl
müşdür. O cıva:rıda ağaçlar üstünde yuvaları olan 
binlerce kuş ölmüş ve yerlere dökülmüşlerdir. 
Büyük şehrin hemen her tarafında binlerce evi 
su basmışdır; tstanbulda ı saat içinde metre 
kareye 25 litre y;a~mur düşriıüşdür; sokaklar 
dere, meydanlar :göl halini almışdır. Yüzlerce 
nakil vasıtası yollarda kalmış, bir çok yerde 
hammallar sırtda adam taşımışlardır. Bir çok 
semtde elektrik cereyanı kesilmişdir" (Hürriyet 
Gazetesi). 

"Dünkü fırtınada en büvük zarar Kadıköy, 
Beşiktaş, Zeytinburnu. Eyyub. Ha:sköv: ve Ba
latda olmuşdur, buralarda 2500 sandal pat"Ga
Ianmışdır. İtfaiyeden yardım istevenler 3·500 ki
şinin üstündedir ... " (Tercümaı,- Gazetesi). 

FISHER (Geoffrey) - tFişer omu.nur) 
Anglikan Kiliseleri Başpiskoposu, İngilterede 
ve İngiliz müstemlekelerindeki 55 milvon orc
testanın reisi rfıhanisi, resmi unvam ile ''Can
terburrv Başpiskoposu" (Kanterburi) ; 29 ka
sım 1960 da uçak ile Kudüsden İstanbnla gel
di ve o gün İstanbul Rum Ortodoks patriki Ate
na gorası ziyaret etti, usulen bir ziyaret de vi
layet makaamına yapıldıkdan sonra İstanbulu 
şöyle sudan bir qglp,şdı, Ayasofya Mltzesini gör~ 



FISCHER (Hans) - 5768 - İSTA.NBUL 

meyi ihmal etmedi, ·ı aralık 1960 günü de Papa 
ile görüşmek üzere yine uçakla Romaya .gitti. 

Bu ani ve kısa İstanbul ziyareti için gaze
tecilere "Görüşmek daima faydalıdır" demekle 
yetinen reisi ruhaninin bir takım siyasi emelleri 
olduğu söylenir, bazı fikirlerinden ötürü de 
memleketinde "Kızıl Papaz" diye anılnuşdır. İs
tanbula gelişini, şehir kütüğüne geçmesi gereken 
bir hadise olarak gördük. 

İngiltere Kıraliçesi İkinci Elizabet ile kız 
kardeşi Prenses Margaret'in nikahlarını kıyan, 
ve veliahd Prens Çarles'i vaftiz eden bu zattır. 

Bürhaneddin OLKER 

FISCHER (Dans) -- (Fişer okunur) ; 1968 
haziranında İstanbula gelmiş alman asıllı 23 ya-

şında bir delikanlı, bir Hippi turist; meramım 
rahat ifade edecek derecede türkce konuşuyor
du ve yanında Erta adında Hippi bir kız arka
daşı vardı. Hans Fischer memleketinde güzel 
sanatlar akademesi öğrencisi olduğunu söyle
mişdir ve İstanbulda kaldığı on giiıi içinde yüz
den. fazla manzara ve •figür, halk tipl~ri resim
leri çizmişdir. 

İstanbula üçüncü gelişiymiş. İlk. defa 16-17 
yaşlarında iken 1962 de, Almanyadan memle
ketine dönen bir türk tüccarın yanında gelmiş, 
Sirkecide bir otelde o adamla bfrlikde bir ay 

· kadar kalmış, arkadaşı fakat- yaşca akranı ol
mayan o tüccar tarafından Trabzona götürül
mek istenmiş, H. Fischer: "Çok iyiadamdı, beni 
de çok seviyordu, fakat beni sünnet ettirmek, 
artık Almanyaya hiç yollamama:k. niy~tinde ol
duğunu açıklayınca Trabzona gitırı-~dim, tahsili
mi tamamlamak istiyordum; iki. sene sonra 1964 
de İstanbula yalnız geldim, Trabzônlu alicenab 
dostuma bir mektub -yazdım, bana. · yol parası 
gönderdi, ama ona karşı yalancı · oldum, parayı 
burda yedim -ve Trabzona yine·_ ğitınediın, şimdi 
niyetim, yapdığım İstanbul resimlerim Alman
yada bir albom şeklinde bastırmakpır, para ka
zanacağımı sanıyorum, hatta Leip.zig'cle bir edi
tör ile aıilaşdım, hele bir Hippi_ qlı-ı,:rak burada 
çok tatlı _ günlerim geçiyor" diye ai:ilatmışdır. 

Maceraperest gencin biperva nak
lettiği "tatlı günler" i de kendi re
simleri ile aynca çôk ilgi toplaya
cak bir kitap olabilirdt · 

Şu kıt'a Hippi şair Mehmed 
Gökçınar'ındır: 

Hippilerimin içinde bir de tlans Fişer 
. _. ,,. _ , _ _ vardır 

İstanbulun aşıkı ressamcbi-,' sanatkardır 
Be, dakika zarfında ııpıak resimler çizer 
İşte fU kendi resmi . ne güzel yadigardır 

•>·•" !\': .,. :·. 

Bibl.: M. Gökçınar, not.,_· /;•_•-, 

im f';oiegel. FISKİYELİ K.ıUIVEIIANE -
• ' 1: ··~. :::, '):; ·l: '. ', ·,,. 

·d er 

G;; I< e,,ı' ıuı; - I 

verLıeh& ,, c 

Hans Fisc:her 
(Kendi eli ile) 

Geçen asır sonların.,da ·: Kadırga 
Meydam'nda büyük ~;{·meşhur bir 
kahvehane idi, Avranı Ağa adın
da bir musevi tarafından- işletilir

di, her şeyi muntaza.m, ı t~rtemiz 
bir yerdi, ayak takıntı, :,eş!:fil gü
ruhu giremezdi; o -- şeıilikl( semtin 
efendi takımından. füı.lJdnrH:toplan
dığı yerdi. U şta bir iber'ber olan 
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Avram Ağa'•~n N aum adında bir oğlu vardı ki 
gaayetle dilber bir genç olup berberliği de 
mU.ke...-ı.unel olduğu için civar konaklara tıra~a 
çağırılırdı. Kahvehanede de babasına yardım 

eder, çıraklık yapardı. Bütün semt halkı o ya
hudi gencine· Naum demez, Numan diye hitab 
ederdi. Şu kıt'a onun için söylenmişdir: 

Bin Üçyüz altıda zuhur ;öhreti 
Varsa tek lcusuru civan nahveti 
Sabr eyle nerm ideı· al1en afeti 
Gelclikde gubari hatla fermanı 

1306 hicri takvim ile 1889 - 1890, mali takvim 
ile 1890 - 1891 yıllarına rastlar. 

Vasıf HİÇ 

FISTIK - Geçen asrın ikinci yarısında ya
şamış yahudi asıllı bir köçek oğlan; Enderunlu 
Fazıl Bey tarafından "Çenginame" isimli ese
rinde şu kıt'a ile bahsedilmişdir: 

Fıstığın cismi beli fıstıkdır 

Tab'ı fındıkcı gözü açıkdır 

Çeşmi hada.mı beli kaı1cıkdır 

Koz kırar gamzei çabükteri var. 

Hayatı hakkında başka kayde rastlanmadı. 

FISTIKA.GACI SOKAGI - Üs1rudarın Se
lamsız semti yollarından, Kerpiçhane Sokağı ile 
Babacan Sokağı arasında uzanır. Ekmekcibaşı 
Sokağı ile kavuşağı vardır (B.: 1934 B. Ş. Reh
beri, Pafta 27/Selamsız). Bozuk toprak yoldur, 
beton . binalar arasından geçer, bir kaç yeni 
apartıman da inşa halinde icİi. Briket imalatha:
neleri ile camcı ve demirci dükkanları vardır 
(mart 1970). 

H. ERAKTAN 

FISTIK BURNU Yukan Boğazda Bey-
koz yakınında "Burun" adı verilmesinde tered
düd edilecek kadar önemsiz bir kıyı çıkıntısının · 
adı, sadece balıkcılar arasında Beykoz Dalyanı
nın sınırım tesbit için kullanılıniş ve onlarca bi
linmiş bir mevkidir, Beykoz Dalyanının sınırı 

Yalıköyü önünden bu Fıstık Burnuna kadar 
gelir. 

Bibi.: K. Deveciyan, Balık ve Balıkcılık. 

FISTIK GİBİ - Halk ,ağzı deyim; bir gü
zel gencin vücud düzgünlüğünü tasvir yolunda 
kullanılır, ne zayif ve ne de aşırı derecede toplu, 
en· zarif şekli ile sihhatli vücud yapısı anlamına 
gelir. Aşağıdaki beyit Aşık İbrahim.indir: 

Fıstık tnisalidir vücudi paki 
Demişdir bamall?-da yuyaıı dellaki 

FISTIKi - "Şam fıstığının içi renginde, 
açık yeşil; bu renkde olan kum.aş" (Şemseddin 
Sami, h:aamusi Türki). 

Dilimizde, bir güzel yüze bakarak göze ve 
gönül eğlendirmeye "yeşillenme" denilir; ferace 
devrinde, bu yönden ilgiyi üzerlerine çelnnek 
isteyen hafif meşreb yosma hanımlar yeşil, ve 
bilhassa bu rengin en tatlı çeşidi olan fıstıki 
ferace giyerlerdi: 

Ya;mağı tutunur inceden ince 
Fıstıki ferace hem me§,rebince 
Kınalı elinde hasır yelpaze 
işmar çakar bekar uşak toy gence 

(Aşık Razi, Baskın Destanı) 

FISTIKLI BAG - Kıandilli. sırtlarında eski 
ve meşhur bir mesire; Boğaza karşı fevkalade 
bir nezareti vardı. Zamanımızdaki durumu tes
bit edilemedi, Tivayete göre gece kondularla ma
halleleşmişdir. 

FISTIKLI BAGÇE SOKA(a - Haliç yalı
sında Hasköyün yollarından, Piriçavuş ve Süt
lüce mahalleri arasında sınır sokakdır. Bir ucu 
Turşucu Hüseyin, Turşucu Çeşmesi ve , Çopur 
sokaklı.;.'! ile dört yol ağzı yapar, öbür ucu İç 
bostan Sokağına bağlanır; Kudüm Sokağı ve 
Misket Sokağı ile kaVŞakları vardır (1934 B. Ş. 

. Rehberi, Pafta 17/186 ve 190). Bir araba geçe
cek genişlikde kabataş döşeli, hafif yokuş olup 
küçük kagir ve yarı kagir evlerle gece kondu
lar arasından geçer. Kapu numaralı 1-13 ve 
2-24 dür (haziran 1969) 

Hakkı GÖKTÜRK 

FISTIKLI BAGLAR SOKAGI - Yukarı 
Boğaz.da Sarıyerin yollarından; bu köyün geri
sinde ve Yenimahalle tarafında Orta çeşme Cad
desi ile isimsiz bir yol arasında uzanır; Hacı
mahmud ve Selimağa sokakları ile .kavuşakları 
vardır (1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta 23/ 
Sarıyer); yerine gidilip bu satırların yazıldığı 
sıradaki dur.umu tesbit edilemedi (mart 1971). 

FISTIKLIBAYIR SOKAÖI. - Üsküdarın 
Nuhkuyusu semti sokaklarından; · Nühkuyusu 
Caddesi ile Karaman.oğlu Sokağı arasında uza
nır; Fıçıcırüstem ve Mantar sokakları ile dört
yıol ağızları yaparak kesişir. Bozulmuş paket 
taşı döşelidir. İkişer katlı ahşab evler arasın
dan geçer; bir kaç tane de 3-4 katlı beton apar-
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tı.man vardır; kapu numaraları 1-29 ve 2-30 dur. 
Sokakda bir yoğurt imalathanesi ile bir bakkal 
dükkam vardır (1934 B. Ş. Rehberi, Pafta 
27/Nuhkuyusu; mart 1970). 

H. ERAKTAN 

FISTIKLI ÇIKMAZI - Kadıköyünde Hün
karimaımı semti sokaklarından; Söğüdlüçeşme 
ile Haydarpaşa ,arasında demir yolu yarnıs.sı 

üstünde, Haydarpaşaya doğru giderken sağ ta
raf da, yarma ile Kısrak Sokağı arasında tı7a
nır (1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta 29/Hün
.karimamı). Yerine gidilip bu satırların yazıl
dığı sıradaki durumu tesbit edilemedi ( mart 
1971). 

FISTIKLIK - Geçen asır başlarında boğaz 
içinde Çubuklu sırtlarında bir mesire idi, s0n
ra :Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa tarafından 
satın alınarak Çubuklu üstündeki meşhur "Hi
div Köşkü" yaptırıldı. Son yeniçerilerden ve 
kalender halk şairi Çardak Kolluğu Çorbacısı 
Galatalı Hüseyin Ağa "Kalyoncu Behram" 
adında bir güzel delikanlı şanında yazdığı bir 
destanda buradan şöyle bahsediyor: 

Çubuklu Bağçesi size munhasır 
Fıstıklık altına serilir. hasır 
Rakısı mezesi hem nigar hazır 
Şehbaz civanları çeker o bağa 

FISTIKLI KÖŞK ARALI(a - Beşiktaşın 
Mecidiye Mahallesi yollarından, Fıstıklı Köşk 

Sokağı ile Ortaköy Kabristan Sokağı arasında 
uzamr (1934 B. Ş. Rehberi, pafta 20/178). Bir 
-ara:ba geçecek genişlikde, kabataş döşeli bir 
aralık yoldur, ikişer katlı ahşab, teneke kaplı 
evler arasından geçer. Kapu numaralı 1 - 15 ve 
2 - 8 dir (nisan 1969). 

Hakkı G.ÖKTÜRK 

FISTIKLI KÖŞK SOKAGI - Beşiktaşın 
Mecidiye Mahallesi yollarından; Ortaköyün ge
rilerinde olup Çopurahmed Sokağı ile Çevir• 
ıneci Sokağı arasında uzamr; Fıstıklı Köşk 
Aralığı, Yerebakan Sokağı ve Mütevelli İbrahim 
sokakları ile kavuşaklan vardır (1934 B. Ş. 
Rehberi, Pafta 20/178). Çevirmeci Sokağı tara
fından gelindiğine göre iki araba · geçecek ge• 
nişlikde, kabataş döşeli ve dik yokuş bir yol
dur. 2 - 4 katlı ahşab ve kagir evler arasından 
geçer; aralarında birer katlı ahşap, tahta üs
tüne teneke kaplı meskencikler de vardır; Fıs~ 

tıklı Köşk Aralığım merdivenle çıkılır ve Çopur
ahmed Sokağına da merdivenli yol olarak bağ
lamr. Bir bakkal dükkam, bir çeşme vardır, 
kapu numaralan 1 - 37 ve 2 - 60 dır (nisan 
1969). 

FISTIKLI MEKTEB - Üsküdarın meşhur 
bir siby,m mektebi idi. Şehrengiz yollu yazılmış 
"Hubannamei Neveda". isimli manzum risalede 
bir mekteb kalfası övülür iken o gencin adı ya
zılmayarak bu mektebin ismi geçer: 

Cennet kaçkınıdır mekteb kalfası 
Mürekkeb yalamış ciıvanın bası 

Kalbinde iman hem dilinde Kur'an 
Rahi müstakimde olmuşdur revan 

Onda tamam olmuf ilm ile edeb 
Civanın mekanı Fıstıklı Mekteb 

Mekteb Doğancılarda idi, zamalilınızda ye
rinde .bir apartımaiı vardır. 

FlSTIKLI MESCİDİ - Beylerbeyinde, kö
yün, Beylerbeyi Sarayı arkasından Burhaniyeye 
doğru uzanan gerilerinde· kendi adım taşıyan 
Fıstıklı Mescid Sokağındadır. 

Tahsin Öz "İstanbul Camileri'' isimli ese
rinde şunları yazıyor: 

"Banisi Emin Efendi (1261) 1845 de vefat 
ettiğine• göre bu tarihden evvel yapılmışdır; du
varları kagir, çatısı ahşab, minaresi tuğladan
dır. Avlusunda (1254) 1838 tarihli namazgah 
taşı vardır" (1965). 

Beylerbeyli Nezihi Baraz bize Beylerbeyi 
üzerine verdiği kıymetli notlarda bu mescid 
hakkında şunları yazıyor. · 

"Kareye yakın mustakil planlı, mihrabı 

uzun çizgisi üzerinde olup dışarıya çıkıntılıdır. 
Mescide ahşab bir pabuşlukdan girilir. Önü bağ
çe olduğu halde mihrab duvarında pencere ol
maması garibdir. Yan duvarlarında üçer ve 
cebhe duvarında iki pencere vardır. 

"Bu mescid yapılmadan önce oraları tama
men kırlık olup mevkie "Fıstıklı Namazgah" 
derlermiş, namazgahın mihrab taşı durmakta
dır". (N. Baraz, 19:40). 

Değerli kalem arkadaşlarımızdan Halid 
Eraktan bize şu notu verı.ınişdir: 

"Fıstıklı Mesc~d halen mevcud değildir. 
1969 yılı haziranında kurulacak Boğaz köprü
sünün çevre yolu açılırken yıktırılmışdır. Ba
nisi Emin Efendinin mihrab ·duvarı önünde bu-
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luııan kabir taşı, varislerinin isteği üzerine Zin~ 
cirlikuyu Asri Mezarlığının 10 numaralı adası
na kaldırılmışdır. 1970 ağustosunda bu taş ora
da yerde duruyordu. Manzum kitabesi Safvet 
admda bir şairin olup adeta kısa pir hal terce
mesi halindedir. Hafız Emin Efendi yıllarca 

Kızlarağasına imamlık yapmış, Eyyub Camii 
Kebire hatib, sonra hünkar imamı olmuş, Mek
ke Kadısı payesi almış, ayağında bir arıza ol
muş, ameliyat geçirmiş, kanı dindiremeni.işler, 
ölmüş;. 

"Mescid yıkılmasından az önce, 1969 da 
yeni tamir edilmiş bulunuyordu, hatta yanına 
iki katlı bir de imam ve müezzin meşrutası ya-

! 1 

1 

pılmı§dı. Cemil.ti çok bir ibadethane idi" (H. 
Eraktan, 1970 kasım) . 

FISTIKLIMESCİD SOKAGI - Beylerbe
yinde Şehbazyiğit sokağından Burhaniye sırtla
rına doğru uzanan bir sokakdır; üzerindeki ev
ler ve o mevkideki Fıstıklı Mescid ve aynı adı 
taşıyan eski namazgahla ile birlikde 1969 da 
istimlak edilmiş ve kurulacak olaı;ı Boğaz Köp
rüsünün çevre yolları sahasına katılınışdır. Yine 
aynı mevkide Nakkaşlar, Halime Kadın, Hallaç 
Tahir sokakları ile Şehbazyiğit sokağının ora
daki üst kısmı da köbrü çevre yollarına katıl-

Fıstıklı Mescidi 

(Resim ve plan: Nezihi Baraz) 
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mak üzere kaldırılmışlardır (1934 Belediye Şe
hir Rehberi, pafta 26/Beylerbeyi). 

Halid ERAKTAN 

FISTIKLI NAMAZGAHI - Beylerbeyinde 
Fıstıklı diye meşhur mevkide çok eski bir na
mazgahdı, İstanbulun fethinden evvel, Boğa.21n 
Anadolu yakasmın tamamen türkler eline geç
diği sırada kurulmuşdu. Bir ara hünkar imam
lığında bulunmuş Hafız Emlıı Efendi bu mev
kide bir mesci:d yapdırdığında namazgahı mu
hafaza ettirmiş, ve hatta güzel bir sülüs yazi 
ile "Küllema dahale aleyha zekeriyyel mihrab" 
kelamı ve 1254 (1838 -1839) tarihi bulunan 
bir de mihrab taşı koydurmuşdu; yanına bir de 
kuyu kazdırtmış, kuyu ağzına da kitabeli bir 
bilezik taşı konmuşdu. 

Bu tarihi namazgah, 1969 da, kurulacak 
olan Boğaz Köprüsünün çevre yolu açılırken 

kaldirılmış, mihrab taşı ile kuyunun bilezik taşı 
30-40 metre kadar toprak altında kalmışdır. 

H. ERAK.TAN 

FISTIKLI NAMAZGAH SO~GI - Üskü
darda İhasaniye semti sokaklarından; İhsaniye 
Sokağı ile İhsaniye İskelesi Sokağı . arasında 
uzanır doksan derecelik dirsekle kırılmış bir yol
dur, kabataş döşelidir, dirsekden İhsaniye So-. 
kağı ile olan kavuşağı arasındaki kısmı dikce 
bir yokuş.dur. Üçü kagir birer ikişer katlı ah• 
şab evler arasından geçer, kapu numaraları 

1 - 23 ve 2 - 6 dır. 3 numaralı ahşab eve en az 
yüz. yıla yakın bir ömür biçilebilir ( ocak 1971). 

Sokağa adını vermiş olan namazgahın ye
rini tesbit edemedik (1934, Belediye Şehir Reh
beri, Pafta 27/İhsaniye). 

H. ERAKTAN 

FISTIKLI SOKAGI - Boğaziçinin Anado
lu yakasında Çengel Köyü ile Beylerbeyi ara
sında Havuzbaşı mevkiindedir, bu mevkiden ge
rideki vadiye doğru uzanır (1934 Belediye Şe
hir Rehberi, Pafta 26/Havu.zbaşı) ; yerine gidi
lip bu satırların yazıldığı sıradaki durumu tes
bit edilemedi (mart 1971). 

FISTIKLI TEKKESİ - Üsküdarlı Ahmed 
Münib Efendinin Mecmuai Tekaya adlı risale
sindeki kayde göre Hasköyde Fıstıklı denilen 
yerde bir Kaadiri dergahı idi, ayin günü pazar
tesi idi. Zamanımızda mevcud değildir. 

FISTIKLI YALI SOKAGI. - Beykozda 
Yalıköyünün yollarından; Ekmekcibayırı Soka
ğı ile Seyrek Serviler· Sokağı. arasında uzanır, 
;lshakağa Caddesi ve Baharatcı Sokağı ile dört 
. yol ağızları yaparak kesişir (1934 B. Ş. Rehberi, 
Pafta 24/Yalıköyü). Ekmekci .Sokağı tarafın
dan gelindiğine göre iki araba geçecek genişlikde 
ve asfalt döşeli ve yokuş olarak başlar, İshak
ağa Caddesi ile olan kavuşağı geçince asfalt ka
bataşla çevrili; ikişer üçer katlı beton ve ah
şab evler arasından geçer, kapu numaraları 
1 - 17 ve 2 - 42 dir (mayıs 1967) .. 

Hakkı GÖKTÜRK 

FISTIKLI YOKUŞU - Boğaziçinin Ana
dolu yakasında Kanlıcanın yollarından; köyün
ortalarında Kanlıca Çeşme Sokağı ile köyün 
gerisindeki tepede Fıstıklı denilen mevki ara
sında uzanır (1934 Belediye Şehir Rehberi, Paf
ta 25/Kanlıca); yerine gidilip bu satırların ya
zıldığı sıradaki durumu tesbit edilemedi (mart 
1971). 

FISTIK SOKAGI - Yukarı Boğazın Ru
meli yakasında Büyükderenin yollarından; Ru
meli yakasının sahil boyunca uzanan anayolu
nun bir ,parçası olan Çayırbaşı Caddesi ile Azatlı 
Sokağı arasında bir aralık sokakdır ( 1934 Be
lediye Şehir Rehberi, Pafta 23/Büyükdere); 
yerine gidilip bu satırların yazıldığı sıradaki 

durumu tesbit edilemedi (mart 1971). 

FISTIK SUYU - Yukarı Boğazın Rum.eli 
yakasında Büyükderede bir kaynak suyu. Geçen 
asır sonlarındaki İstanbul hayatı üzerine soh
bet yazıları ve romanları ile . tanınmış Sermed 
Muhtar Al.us, Sarıyer Sularına dair bir yazısın
da, Kestane, Fındık, Çırçır ve Hünkar sularını 
saydıkdan sonra Fıstik Suyundan da şöyle bah
sediyor: "Birde Büyükdere sırtlarıiıdaki Fıstık 
Suyu.. burası da nezaret cihetinden yegane .. 
şimdi kırlaşmışdır .. ". -

Fıstık Suyunun kaynağı Kestane Suyunun 
batı - güneyine. düşer. Bir tepenin yamacında 
taşla örülmüş alçak bir duvara konulmuş b.i!' 
-borudan akarak önündeki uf ak bir -haznede top
lanır. 24 saatlik verimi ancak yarını metre kü
pü bulur. Yağmur1u mevsimlerde bulanık gelir 
ve hafif toprak kokusu vardır, evsafı da bozu
lur, 8-9 dereceyi bulur. Toprak üstü sızıntıları 
ile karışmadığı yaz aylarında serin, iyi bir su
dur. 

Saadi Nazım NIRVEN 
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FISTIK YAGI Çam fıstığı yağı; İstan-
bul halkı arasında s·on zamanlara kadar devam 
etmiş bir inana göre müteverrim genclere iyi 
gelirdi, bilhassa hastayı çok yoran öksürüğü 
kesdiği söylenirdi (B.: Faik Bey, Erenköylü, 
cild 10, sayfa 5491). 

FİDAN (Eski) - XIX. yüz yılın ilk yarı
sında yaşamış bir köçek oğlan; Enderunlu Fa
zıl Bey "Çeiıginame'' ismindeki meşhur eserin
de bu delikanlı için şu •kıt'ayı yazmışdır: 

Oduna benzer o Eski Fidan 
Meyvei vaslı çürükdür el'an 
Diyemem ana fidan bir orman 
Çınar olmuş nice aşıkları var 

Hepsi lakablarla anılan· köçekler arasında 
bir .gene şöhret bulunca, ayni iakabı daha ön
ceden taşıyan gelmiş köçeğe bir de "Eski" sı

fatı eklenirdi; Fazıl Beyin yıukardaki kıt'ası ta
zeliği elden gitmiş Eski Fidan için bir hicviyedir 
(B.: Fidan, Taze; Fidan, Hoş). 

FİDAN (Hoş) - XIX. yüzyılın ilk yarısında 
yaşamış bir köçek oğlan; Enderunlu Fazıl Bey 
"Çengiııame" isimli meşhur eserinde (B.: Çen
gina.m.e, cild 7, sayfa 3845) bu delikanlı için şu 
kıt' ayı yazmışdır: 

Hoıı Fidanım o çubukcu güzeli 
Geçme o .dilberi o İnce beli 
Yasemen kaametini söylemeli 
O kiraz lehler ile :ıiveri var 

O zamanlar lstanbulda seyyar çubuk satı
cuan istisnasız yahudi çocukları idi, Fazıl Be
yin bu kıt'asmdan, Hoş Fidanın bir yahudi genci 
.olduğu söylenebilir. Hayatı hakkında başka 
kayde rastlanmadı. 

FİDAN (Ta.ze) XIX. yüz yılın ilk ya-
ı-ısırida yaşamış bir köçek oğlan; devrin padi
şa,hı Üçüncü Sulta11 Selim ta.rafından şehnaz bir 
şarkı ile övülmüşdür: 

Bir nevcivana dil mübteladır 

Hemvare karı cevrü cefadır 
Virsem yoluna canım fedadır 
Nazik tabiat bir dilrübadır 

Servi misali muyi miyanı 
Kaale getirme ol Nev Fidanı 
Sevdim gönülden terk itmem anı 

Nazik tabiat bir .. dilrübadır. 

Enderunlu Fazıl Bey ise meşhur "Çengina
me" sinde bu· rakkas delikanlıyı hicvediyor: 

Ne çiçekdir bilürüz Taze Fidan 
Çok filiz a§ladılar ana cihan 
Kuru ağaca bulaııdırmam kan 
İşte başında kavak yel!eri var 

Güftesi kimin olduğu bilinmeyen bestekarı 
da mechul acembuselik bir şarkıdan esmer gü
zeli, aslı ya rum, yahud kıbti bir -gene olduğu 
-anlaşılıyor: 

Gel ey şuki siyehçerde 
Havayi kakülün ser-de 
Görünsün aksi endamın 
Ban,. mir'atı sagarde 

.,,. "".:'" •. ;· .. _ ...... -.. ~ ! ~--~ .~:·· 

Güzelsin şôbi fettansın bi amansıı:ı 
Bağı alem de sen Taze Fidans:n 

Aceb rakkaası bezm ara 
Nedendir böyle i~tigna 
Bi.- elde bir dest.., gül tut 
Bh· elde !caaesi sahba 

Güzelsin subi fettansın bi amansın 
Eağı alemde sen Teze Fidanııın 

Yine bu gene şanında Tahir Ağanın da su
zinak bir şarkısı vardır: 

Bir nevreste Taze Fidan. 
Pesend itti cümle cihan 
Hüsnü güzel sesi güzel 
Naziri yokdur bi bedel 

Ah ah gel itme cefa 

· Sende şöhret buldun nihai 
1E11clamında nedir bu hal 
Pek vahşidir uşşakına 
Şeftaliein almak muhal 

Ah yalvarayım seni earayım 
Ah ah gel itme cefa 

Bibi.: Enderunlu Fazıl, Çengin~me; HAşim Bey Mecmuası 

FİDANLI BAGÇE SOKAGI - Eminönü 
İlçesinin Alemdar Nahiyesinin Küçükayasofy:ı 
Mahallesi yollarından; Özbekler Sokağı ile Tah
sin bey Sokağı arasındadır (1934 B. Ş. Rehberi, 
Pafta 2/21); Özbekler Sokağından gelindiğine 
göre bir araba geçecek genişlikde, kabataş dö
şeli sağa hafif kavisli ve hafif yokuş bir aralık 
sokakdır, ikişer katlı ahşab ve kagir evler ara
sından geçer, kapusu Tahsinbey Sokağında. dört 
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katlı bir de apartıman vardır, kapu numaraları 
3 - 9 ve 2 - 4 dür (şubat 1969) 

Hakkı GÖKTÜRK 

FİDAN SOKAGI - Yeşilköyün yolların~ 
dan; Yeşil-köy - İstanbul Yolu üzerinde çıkmaz 
sokakdır (1934 B. Ş. Rehberi, Pafta 13) ; bozuk 
bir sokak olup ikişer katlı ahşab ve kagir ve he
men hepsi bağçeli evler arasındadır, bir ya
nında gaayet geniş bir bostan vardır, sokağm 
bitimi Marmara !oyısmda bir yar üstündedir. 
Kapu numaraları 5 -13 ve 2 dir (şubat 1969) .. 

Hakkı GÖKTÜRK 

FİGAANI - Onaltmcı Yüzyıl şairlerinden; 
Tırabuzonludur, asıl adı Ramazan'dır, .çok genç 
yaşında İstanbula gelmiş, yerleşmişdir, memle
ketine nisbetle Tırabuzunlu Ramazan Çelebi diye . 
de anılır. Bir ara tababet ile de meşgul oİmuş
du. Arabca ve farscayı o dillerde manzumeler 
yazacak kadar öğrenmişdi. Çok kuvvetli bir ha
fızaya sahibdi. Şöyle bir gözden geçirdiği, ya
hud kendisine bir defa okunmuş şiirleri, istenil
diği zaman aynen okurdu. Henüz pek gene ya- · 
şında iken İstanbul gibi büyük bir beldenin 
edebi mahfillerinde şöhret oldu, kibar ve rical 
meclislerine kabul edildi. 

Aşağıdaki iki beyit, zamanı için taze dilli 
bir şair olduğunu gösterir: 

Öldürürse ger beni ol Yu&ifi gül pireh~n 
Laleveş sarsun bana derd .ehli bir kanlı kefen 

* 
Bu haı:istanz alemde açılmazsa bana güli maksud 
Ne g.;.m ey bülbüli can çünki gülzan adem mevcüd 

Fakat ,gördüğü iltifatlardan cesaret almış, 
o devirlerde şairler. için tehlikeli olan hiciv yo
luna sapmış, hatta devrin kudretli sadırazamı 
İbrahim Paşayı bile hicv.etmekden çekinmemiş
di (B.: İbrahim Paşa, Pargalı Ma~bul) ; farsca 
bir tek beyitden ibaret olan hicviyesini malı. 
remi bildiği bir dostuna okumuş, fakat derhal 
yayılarak şairin mahvine sebeb olmuşdu; beyit 
şudur: 

Dü İbrahim amed be ruyi cihan 
Yeki büt çiken şüd yeki büt nişan 

!brahim Paşa Macaristan seferinden döner• 
ken bir takım heykeller getirmiş ve onları !s-

tanbulda At Meydawndaki sarayıwn önüne dik
dirtmişdi (B.: İbrahim.paşa Sarayı.· Şair, yu
kardaki beyitde onları kasdetmişdi:) Cihana iki 
İbrahim geldi, biri (İbrahim Peygamber) put 
kırdı, biri de (İbrahim Paşa) put dikdi" diyor
du. İbrahim Paşanın emri ile asılarak idam 
olundu. İdamından az önce şu beyti yazmışdı: 

Zülfi kemendin aldı da cellad gamzesi 
Benzer Figaani zulm ile berdar ider seni 

Bu beyit için yakınları akibeti sanki ken
disine malum olmuşdu dediler. Şuera tezkiresi 
sahibi Kastamanulu Latifi: "Yaşasaydı şairle
rin makbullerinden olacağı muhakkakdı" diyor. 

FİGENLİ (Yavuz) - Yerli film rejisörle-• 
rinden; 1936 da !stanbulda doğdu; orta tah
sillidir. Yerli film yapımı işine 1959 da rejisör 
asistanlığı ile başladı, sekiz yıl asistıµılık yap. 
dıkdan sonra 1966 da çevrilen "İntikam Fırtı4 

nası" filmi ile rejisörlüğe başladı. O tarihden 
bu yana rejisör olarak otuzdan fazla film yap
mışdır, bazıları şunlardır: "Allaha Adanan Top~ 
rak" (1967); "Derebeyi" ve "Bu Ne Biçim Ha-
yat" (1969). · 

Bibi.: Ses l',1ecmuası yarını· Sanateılar Ansiklopedisi. 

FİGORAN, tsT:iKLAL CADDESİNDE F1-
G0RANLARIN ÇIPLAK YİiRÜYÜŞO" 
ıFilm stüdyolarında figüranlık yapan yirmibeş 
yaşında Çetin Başaran adında bir delikanlı ile 
onsekiz yaşında ve muhitinde "Topkapu Güzeli'' 
lakabı ile anılan Ülkü Tuna adında bir kızın 2 
ocak 1966 günü, ki erkeklerin paltolara ve ka
dınların mantolara büründüğü gaayetle soğuk 
bir gündür, saat 15,30 da Beyoğlunda İstiklal 
Caddesinde Ağacamiinden Taksim Meydanına 
kadar, dünya sinemacılığının meşhur tiplerinden 
Tarzan ve Ceyn çifti kılığında çıplak olarak 
yapdıkları bir protesto yürüyüşü. . 

Yalın ayak ve elele tutuşmuş olarak yürü
yen 'iki gene halk tarafından hayret ve merakla 
takib edilmişdir ve "şişkin bazulu ve atlet ya
pılı" Çetin Başaran etraflarını saran halkı Tak
sim Meydanında şunları söylemişdir: 

"Elliye yakın filmde hep benim yumrukla
rım konuşdu, Ülkü de ona yakın filmde oynadı, 
ikimizde dublürlükden ve figüranlıkdan kurtula- · 
matlık. Kendimizde baş rollerde oynayacak kaa
biliyet görüyoruz, isimsiz . kalmak istemiyoruz, 
prodüktörler bize bir şans tanısınlar. Bu yürü-
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Çetin Başaran ve Olkü Tuna Çıplak YiirüyÜşde 

(Resim: Fofoğrafdan S. Bozcalı eli ile) 

yüşümüzden horı:r:-a.. da bizleri gören olmaz, iyi 
birer rol ala,m~sak beyaz perdeden ayrılacaF 
ğız .. ". , . 

O kış giµ)\J,' lstiklal Caddesinde yalın ayak 
yarı çıplak bir protesto yürüyüşü yapan bu· iki 
figür~nın gaayelerine ulaşıp ulaşamadıklarını 
tesbit edemedik, · ama bu satırlarla isimlerinin 
bir şehir ltütüğüne · geçebileceğini kabul ettik. 
Başkaları tarµm,qş.ıı tekrarlanmasına belki de 
imkan olmayan muhakkak ki şirin bir protesto 
yürüyüşüdür. Vak'a iki figüranın yürüyüş ha
lin4eki reı:ıill;l ,ij~, :y~lnız Hürriyet Gazetesinde yer 

alnuşdır ki Hürriyet Gazetesinin buna benzer 
hadiselere önem vermesi lstanbul şehrinin ta
rihçesine bir hizmet olagelmektedir. 

Çetin Başaran bu nümayişden sonra 1968 
de Almanyaya gitmiş. ve orada Realto Televiz
yon Şirketinde hemen iş bulmuş 1968.,-1970 

, arasında çok begenilen · 8 'İ'arzan filmi çevirmiş
dir. 1969 da İstanbula gelerek bir sıla ziyareti 
yapan delikanlı Almanyaya dönerken uçağa 

yine Tarzan kılığında çıplak ve nara atarak 
:ı...;..,_;..,,:ı• . •ı.,~l, 

Bürbaneddin OLKER 
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Ft:KlRTEPESt MAHALLESİ 1950 yı-
lından bu yana gecekondu evlerle mantar tar
laları gibi kurulmuş mahallelerden biridir; ya
kın geçmişe kadar bir mesire olan Fikirtepesi, 
Gazhane ile Göztepe arasındadır, İstanbulu çok 
iyi tanıyanlardan Saatli Nazım Nirven (B. : Nir
ven, Saatli Nazım) bize tevdi ettiği bir notda 
Fikirtepesi için şunları yazıyor: 

Bir zamanlar Kadıköyünün bahar ve yaz 
aylarının tatil günlerinde ve özellikle Hıdırellez
de yemekler hazırlanarak gidilen mesirelerden
di. Ziverbeyden Kızıltoprağa giden yolun sohın
da, çilek ve bamya tarlaları kaplamış geniş bir 
eraziniri ortasındaki Sultan Murad Köşkü ile 
Kurbağalıdere arasında akasya ve kestane 
ağaçları ile ·süslü yemyeşil bir tepe idi. Akas
yaların ve kır çiçeklerinin güzel kokulan ile dol
muş bir havası vardı. Buraya, Ziver Beyin köş
künün önündeki patekadan gidildiği gibi, Gaz
haneden geçerek Göztepeye ve Merdivenköyüne 
doğru uzanan toprak şoseden de gidilirdi. Te
penin Kurbağalıdere cihetindeki eteğinde XVIII. 
yüzyıldan kalma emlaki hassadan eskice bir 
kasrın yüksek duvarları arkasında Beşinci Sul-: 
tan Muradın şahsi mülkü çok -bakımlı bir çift
lik vardı. O kasra, çiftliğine yakınlığı, kendisi
nin de bir zamanlar,_ şehzadeliğinde içinde otur
ması dolayısı ile Sultan Murad 1Köşkü denilirdi. 
Son zamanlar da yıkılmış ve geniş bağçesine, 
korusuna İstanbul Eğitim Enstitüsü binaları ya
pılmışdır. 

Birinci Dünya Harbinin başlaması ile İs
tanbul mesirelerinin hayatı sönerken Fikirte
pesi de stiratle değişdi. İkinci Dünya Harbi baş
larında ve bilhassa 1950 den sonra öylesine bir 
gecekondu istilasına uğradı ki; daracık sokak
ları ile koca bir mahalle oldu .. ". 

Haluk Fikret 

(Resim: S. Bozcalı) 

kitab olarak 1911 de basdırır iken, şiirleri mat
baa harfleri ile dizdirtmemiş, çok güzel olan 
rık'a yazı ile sayfa sayfa eliyle yazmış ve eser, 
,devrin en lüks kağıdı üzerine ve taş basması 
:olarak şairin el yazısı ile yayınlanniı§dı, HaJ.uli: 
için yazılmış "Sabah olursa .. " şiirinden bir kaç 
mısra almakla yetiniyoruz: 

Bu memleketde de bir gün sabah olursa, Haluk; 
Eger bu ~emleketin sislenen şu msiyei . 
Mukadderatı kavi biı- elin kavi, muhyi 
Bir ihtiza:z:ı temaası ile ailkinüb §U :to~~J,c. . . 
Şu paslı çeht"eİ millet bir az gülerıe~.,. ~. gµn 

F1KJRTEPE SOKA.Ol - 1934 Belediye Şe- Ben ölmemiş bile olsam, hayata p~'İt5' !aiıruıı 
hl·r Rehberm· e go"re Paft (25/K l ) k. Bir irtibatım olur şübhesiz.. o ıriin benden 
ı . · a · an ıca yu arı 

Ümidi kes. .Beni köfrüm ve boş .m.ıibitimde 
Boğaziçinin Anadolu yakasında Kanlıcanın yol- Meraretimle unut; çür.ki Iengii pJJın~J~/, 
!arından, bu köyün gerisindeki sırtda Hacıbe- Nazarlarım seni maziye çekmek i-t~ff ~n 
kir Sokağı ile yalı boyuna yakın isimsiz bir yol ··Bütün hüviyet ve uzviyetinle atiaiı:t.jp'.g;.;,/ 

arasında uzanır, köyün Çubuklu tarafında son Terennüm eyliyor el'aı:ı. kulaklarlDlcLı'.: .:ım~I~! .. 
sokağıdır, yerine gidilip bu satırların yaZıldığı 
sıradaki duru.mu tes:bit edilemedi (nisan 1971). 

FİKRET (llalulı:) - Büyük şair Tevfik 
Fikretin oğlu, tek evladı; şair ona büyük ümid, 
büyük aşkla bağlanmışdı, öyle ki, onun içhı 

yazdığı şiirleri "Halukwı Defteri" adı ile bir 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . ' -- -·' -~ 

Silin bulutları, silkin zelali ahvali,. . . . 
Ziya içinde koşun bir halasi meşkilra. ··• 
Ümidimiz bu: öliirsek de biz, yaşar'omııtlak 
Vatan sizinle şu zından karanlığın<lııp\ uz~k .. 

=--~-·:: ,- : ; 

Bu şiir 1905 yılında yüılıınışd"ı. ifg93 de İs
. tanbulda doğmuş olan Haluk Fikret Robert Kol-
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Iejde okumuş, tahsilini tamamlamak için İs
koçyanın Glasgow şehrine gönderilmiş ve orada 
bulunuyordu, bir daha Türkiyeye dönmemişdi, 
vatansız adam olmuşdu. Mühendis oldu ve ora
da hiristiyan dinini kabul etti. 1913 de Ameri
lı::aya göç etti. Yıllarca değişik üniversitelerde 
eğitim üyeliği yapdı. 1943 de rahib oldu, kilise
lerde vaizler verdi. 9 haziran 1965 de 72 yaşın
da öldü, Park Lake şehrinin prespiteriyen kili
sesine baş rahibi idi. 

Hüsnü KINA YLI 

FİKRET (Tevfik) - öncelikle şair ve mü
tefekkir, sonra maarif adamı, muallim, ressam 
ve ç-ok kısa bir · süre gazeteci ve ölümünden 
ısonra bahtsız bir baba (B.: Fikret, Haluk). 

ı\şağıdaki hal terlemesini Türk Ansiklope
disinden alıyoruz. "Asıl adı Mehmed Tevfikdir, 
(hatta Malumat mecmuasında yayınlanmış ilk 
şiirleri Mehmed Tevfik" inızasını taşır; 1867 de 
İstanbulda doğdu, valde sultan kahyası Hüse
yin Efendinin oğludur ve Çankırı'dan gelerek 
istanbulda yerleşen Ahmed Ağanın torunudur. 
Annesi Refia Hanım, Sakızlı bir ailenin çok din
dar, mutaassıb derecede müslüman · olan kızı

dır, 1879 senesin-de hac görevinden dönüşünde 
koleradan vefat ecierek Fikreti on iki yaşında 
öksüz bırakmışdır.) 

(Yıllarca sonra kız kardeşinin ölümü üze. 
rine yazdığı "Hemşirem İçin" isimli şiirine ana
sma hitab ile başlar: 

Biz çocukduk, seni defneylediler 
Bi vefa kumlara bi kayd eller. 
O zamandan beri müstakü zebun 
Ne zaman kıbleye dönse~ dilhun 
Seni bir mahfede puyan görürüm 
Sonra da kumlarda pe-..-işan görürüm 
Bir diken· belki delili kabrin . 
Develer belki· ziyaretcilerin 
Kim bilir, ,belki de pamali gubar 

·Ne diken var, ne ziyaret, ne mezar 
Ne de sen... ben se bugün dardimle 
Seni inletmeye geldim, dinle 
Din!e her nerde isen, her ne isen 
Toz, bulut, ruh, melek, taş, ya ·diken ... 
. . ... ~ . 

"(Aksarayda, babasının kahyalığım yap
dığı Pertevniyal Valdesultanın vakfı ve zama
nımızdaki Pertevniyal Lisesinin temeli olan) 
Mahmudiye Rüşdiyesinde okıudu; sonra Mektebi 
Sultani'ye, Galatasarayı'na devam etti, ilim ve 
irfan hayatımızın batıya açılmış ilk penceresi 

olarak kabul edilmiş Galatasarayım en iyi de
rece ile bitirdi. 

''İlk şiir denemelerini 14 -15 yaşlarında ve 
asıl adı olan Mehmed Tevfik imzası ile yayım

·1ayan Tevfik Fikretin ,üzerinde, o yıllarda Da
rülfünundan, daha üstün tutulan Galata- sa
rayı Sultanisinin batılı anlamda kültür ve sa
nat etkisi yapdığı dikkatden kaçmamışdır. 

"Hariciye İstişare Odası (Dış İşleri Ba
kanlığı Damşma Kalemi) katibliği ile memuri
yet hayatına başlamış, fakat ay sonunda verilen 
;maaşını, bu maaşa hak kazanacak bir iş gös
terilmediği ve yapmadığı gerekçesi ile geriye 
vererek istifa etmişdir. Sadaret Mektubi Kele
mine, oradan tekr,?.,r İstişare Odasına giren ve 
bir yandan da Ticaret Mektebi Alisinde h~sn! 
hat öğretmenliği yapan Tevfik Fikret bu ara
lık dayısının kızı Nazmiye HMimla evlenmiş,. 
çok sevgili oğlu Haluk bu evlilikden doğmuş
:dur, (evlenme tarihi 1891-1892; Haluk'un do .. 
ğumu 1893). . 

"(İlk şiirlerini Galatasarayında öğrenci 

iken yazmaya başlamışdı. Önceleri Muallim Na
ci'nin, sonra Hamid'in, Namık Kemalin ve Re
ca.izade Ekrem'in tesirleri altında kalarak ken
dine bir yol aradı· henüz "Fikret" takma adını 
kullanmadığı) İlk şiirleri Mirsad, Maarif mec
muaları ile Tercümanı Hakikat g~zetesinde ve 
Malumat'da yayınlandı, o şiirlerin bazılarında 

Nazmi takma adını kıillanmışdır. 
"(Malumat'ın yazı kadrosuna girmiş ve 

edebi yazılarına da nezaret ediyordu, Malu
matın "Baba Tahir" diye şöhret bulacak Meh
med Tahir Beye intikaalinden ,sonra, meşrebi
nin tamamen zıddı olan o adamla çalışamaya
rak Malumattlan ayrıldı). 

"(1895 de Galatasarayı Sultanisine türkçe · 
mmµlimi oldu). 

"1896 da, hocası Recaizade Mah.ınud Ek
rem Beyin manevi koruyuculuğunda bulunan 
Serveti Fünun Mecmuasına girdi ve mecmuanın 
müdürü oldu. 

"'(Galatasarayında bazı muhafazakar mu
allimler arasında huzursuz bir muallimlik yap
dı), bir haksız karara şiddetle direnerek niha
yet istifa etti ve 1897 de Robert Kollej turkçe 
profesörlüğüne tayin edildi. Kü~ük bir ara ver
me dışında bu -okuldaki görevini havatı boy1m
ca bırakmadı. (Aşiyan adını verdiği ve hatta 
planını da kendisi çizdiği evini, o okıulun yakı-

. nında, Rumeli Hisarı yanında, Kayalar Mezar-



Tevfik Fikı-et Galataı;aı-ayını . bitirdiği yılda 

(Fotoröprodüksiyondan Kemal Zeren. eli ile) 



tsTANBUL ANSİKLOPEDİSİ - 5779 - FİKRET (Tevfik) 

lığının üst tarafında yapdırttı; B.: Aşiyan, cild 
3, sayfa 1161). 

"Serveti Fününda Hüseyin Cahid, Halid 
Ziya, Mehmed Rauf, Cenab Şehabeddin, Hüse
yin Siret gibi yazarlarla bir arada bu derginin 
müdürlüğünü yapdı. 

"Koyu bir istibdad rejiminin ortasında ve 
o rejimin aman vermez baskısı altında gene, 
ateşli ve Avrupayı derinlemesine tanımış Fikret 
ve arkadaşlarının elindeki Serveti Fünun yeni 
.ilkelerle bir edebiyat anlayışına öncü, (yeni bir 
edebiyat mektebi olmuşdu, sonra ona Edebiyatı 
Cedide adı verildi). 

"Serveti Fünuncularla arası açılan, küsen 
Fikret yalnızlığı içinde evine kapandı, (Robert' 
Kollejdeki derslerine devam etti), Serveti. Fü
ımın İkinci Abdülhamid tarafından kapatıldı, 
kendisi de göz hapsine alındı, istibdad yöneti
minin koyulaşması ile bir karamsarlığa düşdü, 
buna kendi acıları da eklendi, Antebe. sürülen 
babasının gurbetde Urfa mutasarrıfı iken ölü
mü haberini aldı ve kız kardeşi, (alçak kocası
nın iğrene muamelelerine tahammül edemeyerek 
genç yaşında öldü; duyduğu nefretle "Hemşi
rem İçin" başlıkla manzumesini yazdı, ki bu 
uzun şiir, sonraları Türkiyede kadınlık hak ve 
şereflerini koruma yolundaki büyük inkilabın 

adeta marşı, ilahisi oldu: 

Elbet ki değil nasibi mezellet kadınlığın 
Elbet ki değil melekliğin ümidi zulmü şel." 

Elbet ki sefil olursa kadın alçalıl" beıer 
Lakin bugün hep onlara aid . yığın ·yığın 
Endiıelel", kedel."ler, eziyetlel.", iğneler! 

Siz toplanın baı;ında bu naşi mükel."l."emin 
Siz, ey kadınlığın ebedi i,tikalaı-ı 

Siz toplanın ve aii;laıahm.. siz, bu matemin · 
En doğl."u, en yakın, en aııil aşinalal."I ! 

"Sosyal nizamı, çevresini, padişahı, sarayı 
lanetleyen şiirleri memleketin namuslu aydın
larını alevlendirmişdir. 

"1908 de meşrutiyetin ilanını bir kurtarıcı 
gibi allnşladı. Fakat yeni devir poletikacılarının 
da eğri yola saptıklarını görerek sevinç ve 
umutları yarıda kaldı. 

' "(Hüseyin Kazım) ve Hüseyin· Cahid.le bir
likde günlük Tanın gazetesini kurmuşdu, fakat 
az sonra aşırı hassasiyeti ve ülkücülüğü ile on• 
lara da küsdü ve Taninden ayrıldı. (B.: Tanin; 
Yalçın, Hüseyin Cahid; Hüseyin Kazım). 

"Galatasarayı Sultanisi müdürlüğüne tayin 
edildi. İşine büyük eğitimci olarak sarıldı, ( o ta
rihi okulda ilk konferans salonunu kurdu) , kısa 
zamanda ilim kafası taşır bir genelik• yetişdirdi; 
fakat dar düşüncelilerin (kendisine dinsiz diye- · 
cek kadar -alçakca iftiralarından, yıldı ve maarif 
nazırlığının kendi işlerine lüzumsuz karışmala
rına sinirlendi, istifa etti, nazırın recası ile mü
dürlük vazifesine döndü ise de 31 mart vakasın
dan sonra hem müdürlükden hem de muallim
Ukden tekrar istifa etti (ve Galatasaraydaki 
müdürlüğü sırasında ayrılmak zorunda kaldığı 
Robert Kollejdeki profesörlüğüne döndü). 

"1909 da Haluk'un Defteri'ni ve 1910 da 
Tarihi Kadim'i yayınladıkdan sonra Mehmed 
Akif'in şiddetli hücumlarına uğradı, aynı ağır 
dil'le cevablar verdi; Akif ona Protestan Zan
gocu, o Akife Molla Sırat adını verecek kadar 
ileri gittiler). Her ikisi de müsbet ilim ve dü
şünceye önem vermiş, ikisi de sağlam ve aşın-

. maz bir karakter ve ülkünün adamı olmuş bu 
'iki şairimiz çatışmaları oldukca etkili olmuş. 
dur. 

"Bir ara eğitimci· Sa.tığ Beyle birlikde mo
dern eğitim ilkelerine dayalı bir okul açma ça
baları sonuç vermedi. Yeni görüşleri kapsar bir 
çıkarma işinde de başarıya ulaşamadı. 

"Teşhisi gecikmiş bir şeker hastalığı ile ya• 
tağa düştü, ardından 'veremle karşılaşdı, ülküsü 
içinde yaşattığı eserlerini veremeden 18 ağus
tos 1915 de öldü "(Türk Ansiklopedisinden al- . 
dığımız ve bir imza taşımayan bu biyografiye 
lüzumlu gördüğümüz bir kaç not ekledik ve ·not
_ları metin içinde belirttik). 

· Arab asıllı tür k harfleri ile "Fikret" adı 

'Fe", "Kef", · "Rı" ve "Te" harfleriyle yazılır, 
Ali Vecdi Bingöl'ün aşağıdaki kıt'ası (B.: Bin
göl, Ali Vecdi, cild 5, sayfa 2796) Tevfik Fik
retin ölümüne hicri takvimle bir akrostiş U
rihdir: 

"Fe" Ferd.ayi Muhayyel'inden 
"Kef" Kam almadı gitti Fikret 
"Rı" Reşh oldu kalem dilinden 
"Te" Tal"ih "Edeb ü fazilet" 

1333 (1915) 

Tevfik Fikretin sanatkar hüviyeti ve eser
leri üzerine aşağıdaki satırları yine Türk An
ı:ıiklopedisinde imzasız makaaleden alıyoruz: 

"İlk şürlerini 13-14 yaşlarında Galatasa
rayında öğrenci iken yazmışdı, (farsca ve türk
~e) muallimleri Fevzi ve Muallim Naci Efendi
lerin etkisi altında kalmışdı; daha sonraları 
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Tevfik Fik.-et 
(Resim: Sabihıı Bozcalı) 

(yine muallimi olan) Recaizade Mahmud Ek
rem Beyin Beyin yolunda ve H!mid üslubuna 
kaçarak yazdi, kişiliğini ancak 1895 yıllarına 
doğru göstermeye başladı. 

· "Fikretin romantik, uçucu, biraz kendici 
havadan kurtulamadığı bir gerçekdir. Onun 
topluma ve memleketin yürekler acısı halini 
eleştirmeye yönelmiş şiirlerine bakarak Serveti 
FUnunculardan ayrıldığı söylenemez. 

"Salt kendisinde gördüğümüz yenilikler, 
renkler vardır. Yavaş, inilti halinde sslenişi; 
feryada, isyana, nutıu.k havasına kavuşturur. 

"Sıcak şiir ateşinden biraz· uzak da olsa, 
sanat süsleri ve çabaları ile bezenmiş eğitici ses
lenişi şiirimize bir yenilik olarak getirmişdir. 

"Fikretcilik ve Filµ-ete Karşıcılık, yaşadığı 
günlerden -zamanımıza kadar gelm.işdir. Bunun 
sebebi, ölçüleri dışına çıkmış sevgi ve ·sevgisiz-
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Tevfik Fikt"etin el yazısı ve imzası 

lik değildir. Onu, gölsesiz, tam ülkücü saymak• 
dan, veya •Onu karamsar ve inançsız bulmakdan 
gelir. 

"Daha çok duygu dünyaları ile yaşayan 
insanlar olan şairlerin toplum şartları ile ilgili 
olarak bir belli zaman içinde söylenmiş bir mıs
ranın ve şiirini, sanatının kişiliğine mal etme
mek lazımdır. İslam dininin gerçeğinden sap
mış çıkarcı ve bilgisiz din adamları ortamı için
de kaleme aldığı Tarihi Kadim'ine bakarak 
Fikrete inançsız, örnek edinilemeyecek kişi de
nilemez. (Bir cahil ahır uşağı, seyis, fakat az
gın bir anarşist olan ve Doğu Anadolu toprakla
rında bir Ermenistan kurma davası güden Frar.

. Jmlyan'a, "Bir lahzai teahhur" isimli şiirinde 

"Ey şanlı avcu .. ", "Ey darbei mübeccele .. " diye 
.seslenişleri de sadece İkinci Sultan Abdülha-.. 
mide karşı duyduğu gayzın ifadesidir; B.: -rıt

fiız Suikasdı). 

"Dilimizin o günkü durumu ve serveti Fü
nuncuların yeni kavramları arabca ve farsca 
.yeni kelimelerle karşılamak yolundaki gayret
leri yüzünden Tevfik Fikret şiirlerinin pek ço
ğunu zamanımıza iletememişdir. 

"Bazan haksızlığa varan hırçınlık içinde de 
olsa, Tevfik Fikret, sağlam, temiz, ülkücü bir 
insan olarak yaşamış, edebiyatımızın bugünkü 
şiir anlayışına şekil ve konu bakımından büyük 
ölçüde imkan hazırlamışdir .. " (Türk Ansiklo
pedisi). 

Kitab halinde eserleri: "Rübabı Şikeste" 
(1900,1910,1911,1945) ; "Haluk'un Defteri" 
(1911,1945); "Rübabın Cevabı" (1911); "Şer
min" (1914); "Tarihi Kadim". 

"Tarihi Kadim'in ilk baskısı eski harflerle 
ve tarihsizdir. İkinci baskısı ~928 de yapılmış
dır; günümüzün dilin~ aktarılarak A. Kadir ta-: 

rafından da yayımlanmışdır. Son şiirleri de 1952 
de yayımlanınışdır" (Türk Ansiklopedisi). 

Şiir dilinden örnek bazı parçalar: 

Baban diyor ki: "fvfoseı·ret çocukların, yalnız 
Çocukların payıdn·!.". Ey güzel ç~cuk, dinle 
Fakat sevincinle 
Neler düşündiirüycrsun, bilir misin? •. babMız 
Ümidsiz ne kadar yavt'm:uklat"m ııimdi 
Sabahı mateme benzer teranei iyd'i ! 
Çıkar o süsleı·i artık, sevindiğin yetişir; 
Çi.kaı· l:ıir az da şu öksüz giyinsin, eğlensin; 
Evet, meset"rsttit' çocuklat"ın payı 

La.kin senin sevincinle 
Sevinmiyor ııu yetim, ağlıyor, Haluk, Dinle! 

(Haluk'un Bayramı) 

Ey Jı:chne Bizans, ey koca fertti.ti mÜsGhhir 
Ey hin kocadan arta kalan bivei bakir 
Hüsnünde henüz tazeliğin sihri hüveyda. 
Hala. titrer üstüne enzarı temaşa 

Haneden, uzakdan açıl~n gözlere süzgün 
Çeşmam · lı:ehudunla ne miinis göt"ünürsiin 
Munis, fakat eıı. kirli kadınİar gibi munis 
Üstünda coıan giryelarin hepslne bi: his 
............ 
Ey debdebeler, tahtanalıı:r, şanlar alaylar 
Kanlı kuleler, kal'alı zındanlı saraylar 
. . . . . . . . . . . . 
Mazileri atiler'e nakletmeye memur 
Ey dişleri dilşmüş sırıtan. kaafilei sur 
Ey kubbe!eı:-, ey şanlı mebanii münacat 
Ey doğruluğun nıahmili e:ı:karı minarat 
Ey sakfı · çökük medreı:eleı-, mahkemecikler 
Ey ııervilerin zılli siyahında birer· yer 
Te'min idebilmiı; nice bin sa.ili sabir 
"Geçmi,ılet"e rahmet!" diyen alvihı mekaabir 
ıEy türbelet", ey bel· biri pÜt" velvele bir yad 
Ikaaz ederek samitü sakin yatan ecdad 
Ey ma'rekei tiynü guba.ı• eski sokaklat". 
Ey her açılan rahnesi vir vak'a sayıklar 
Vira.neler .• 
.......... 

(Sis, 18 şubat, 1317 /1901) 

Güzel düıün, iyi hio et, yanılma, aldanma; 
Ne vana doğı-udadı~, doğ~ult:k şaşar sanma 

Doğru at adımlarım 
Düşün: bugünkü a~hmlar hazırlıyor yarını! 

Ve · siz, ey ordumuzun anlı şanlı efradı 
Siz ey güzel vatan!.n bergüzicle evladı 
Siz ey küşade alınla!.", güzide vicdanlar, 
Siz ey yÜt"ekli, ve arslan yfü•ekli insanlat" ! 
İçimde §İmdi ne hi&ler 
Ne neş'elet' coşuyor, bilseniz; ne vecd a.ver 
Teraneler coıuyor 
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Meali, ıiiri, aünabatı, riihu, lafzı aizin 
Sizin, ne varsa sizin, hepsi hepsi hepsi ıizin! 

(Rüca, 11 teııııııuz 1324/1908) 

Zulmün topu var, güllesi var, kal'aaı varıa 

Hakkın da bükülmez kolu, dcinmez yüzü vardır 
Göz yumma güneşden ne kadar nanı kararsa 
Sönmez ebedi, her gecenin gündüzü varclır 

Millet yoludur, halı: yoludur tuttuğumuz yol 
Ey Hak, yaıa, ey sevgili Millet, yaşa.. var ol! 

(Millet Şarkısı, 25 haziran 1324/1908) 

Toprağın cnher, ıuyun kevaer, · baharın bi hazan 
İtte dünya: bir e§in, bir benzerin yokdur inan 
Mütfik evladın bulur koynunda her ırün, he.r zaman 
Başka ıefkat, başka nimet, başka kuvvet, baıka can •• 
Can da ıen, ıan da ıen, hepsi ıenıin, yaşa 
Ey vatan, ey mübarek vatan, biit yaıa 

(Vatan Şarkısı) 

Yine dün geçelim, ah bin hasret 
Aıiyanı peder civarından ... 
Kalclı cismim önünde bi hareket 
Dıtı hemrengi igbirarımdır 
içi hemhali kalbi :ııarımdn-

(A,iyi.nı Pcıder, 13047/1888 .1889) 

Senin ye_riıide olsaydım, gü:sel .çocuk, biİıen 
Neler yapardım ben . 
Neler yapardım o mübbem nazarlı gözlerle., 

Ve kendi hüsnümü başlardım öıice sevmekden 
Bu, ruh için bir hak 
Bir az da kendini sevmek değil midir ya,ıimak ! · 

(Senin Yerinde, 19127/1896-1897) 

Bir sanatkar olarak çok yönlij adamdı, 

"Sülüs" ve -''Rik'a" yazısı ona rahatca ''Hattat" 
dedirtecek kadar güzeldi; çağdaşı ressamları 

imrendirecek kadar güzel resim yapardı, haata. 
şiirlerinden biri "Resim yaparken .. " adını taşır; 

Fırçam, kadid bir ağ-acın hasta bir dalı 
Destimde müşıeki heyecanlarla titriyor 

On gündür itte uğraşıyor fikrü san'atım 
Bir mevci hisse vermek için şekli irtisam; 
Seyreylerim bu levhayı artıl aleddevi.m 
Verdim · emek diye. 

Turgut Etingü şunları · yazıyor: "Fikret, 
portre ve peyzaj (ve natürmort)° yapmayı se
verdi, fakat bir ressam olarak bu kaabiliyetinl 
geliştirmeyi hiç düşünmedi. Resmi daha ziyade 
kendi ruh ve his denizindeki acılarını dindirmek 
ve huzura kavuşmak için bir vasıta saydı; Oysa, 
meydana getirdiği tabloları bugün seyreden 

· Fikretio babası Hüseyin Efendi 
(Fikretin deseninden S. Bozcalı) 

herkes güzel diyor .. " (T. Etingü, Hayat Mec
muası, ocak 1962). Mecmua, bu yazının yanında 
Fikret'in Aşiyan Müzesinde teşhir edilen tab
lolarından bir natürmort (Mandalinalar) ile bir 
peyizaj (Sonbahar.ia bir kır yolu) yayınlamış
dır. Peyzaj'm altında: "Devrine göre hiç alışıl~ 

mamış bir tarz, Gauguin'i hatırlatıyor" ya
zılıdır. 

Yine aym mecmuada, doğumuııun yüzünc;i 
yili münasebeti ile, 1968 de Nureddin Sevin'in 
bir makaalesi · yanında asılları Aşiyanda diğer 
üç tablosunun renkli röprodüksiyonu yayııılan
mı~dır: "Ayvalar" ve zevcesi Nizime Hanımın 
portresi. 

Yine Hayatda, 1961 de kemiklerinin Eyyub
dan Aşiyana nakli münasebeti ile intişar et
miş bir . yazının yanında babası Hüseyin Efendi
nin Fikret tarafından yapılmış bir deseni bulun
maktadır. Desenin bir kenarına şair şunları yaz
mışdır: 

Melek babacığım 

Ben.im naza~ımda bugiin haizi ıehadetsin 
Şehidi ııdku hamiyyet, ıehidi gurbetıin 

Galatasaray Lisesi Avl08Wldaki Bttst 
Galatasaray Sultanisinde (Lisesinde) · okumuş 
ve oradan mezun olmuş, bir ,arada okuduğu c, 
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büyük mektebde müdürlük yapmış_ olan hürri
yet şairi Tevfik Fikretin bu büstü, doğumunun 
altmış dördüncü yılında Galatasaray Lisesi öğ
rencileri tarafından yaptırılmışdır. Tevfik Fik
retin doğum tarihi 24 aralık 1867 dir, büstün 
açılış töreni de 24 aralık 1931 bir perşenbe günü 
yapılmışdır. Tunçdan ve tabii büyüklükdeki 
büst Heykeltraş Hadi'nin eseridir. 

O gün evvela Tevfik · Fikretin müdürlük 
zamanında yapdırttığı konferans salonunda top• 
lanılmış, toplantıyı lise müdürü Fethi İsmail 
(lsfendiyaroğlu) açmış, muharrir İsmail Mü9-
ta-k (Mayakon) da şairin_ hayatı hakkında bir 
konııışma yapmış, son sınıf öğrencileri T. Fik
retin şürlerini okiımuşlar ve o gençler arasında 
Munis Faik (Ozansoy) hastalığı dolayısı ile 
toplantıda bulunamayan babası şair Faik Ali':nin 
T. Fikret için yazdığı şürini okunıuşdur. Ser
veti Ffüıun Edebi Mektebinin nesrini temsil 
eden Halid Ziya (Uşaklığil) de hastalığı sebebi 
ile toplantıda bulunamamışdır. Fakat ne kadar 
hazin bir gaflet eseridir ki Tevfik Fikretin mec
nun bir aşıkı olan şair Filorinalı Nazım Özgü
ney o törene çağırılmamışdır (B.: Tevıfik Fik
ret İhtifalleri). Sonra lisenin ön tarafındaki 
bağçeye gidilerek büstün üzerindeki örtüyü ha
yatında "Şairi Azam" unvanı ile anılan Abdül
hak Hamid (Tarhan) indirmişdir. 

Büst, oki.ılun ön bağçesinde, ·büyük mera
{3i.m kapusundan girildiğine göre sol kolda, bağ
çe duvarının. önündedir. 

Tevfik Fikret İhtifalleri - Tevfik Fikrei: 
19 ağustos 1915 de ölmüşdü, ve Eyyubsultanda 
Feshane Caddesi üzerindeki bir hazireye def-
nedilmişdi. ünlü şairi, kabri başında · toplanıla
rak ilk anma törenini Filorinalı Nazım ( Özgü
ney) 19 ağustos 1916 da tertibledi ve 1939 da 
ölümüne kadar tam 25 yıl "Tevfik Fikret İhti
fali" adı altında o toplantıları devam -ettirdi ve 
,onun ölümünden sonra da o ihtifal · unutuldu 
(B.: Özgıüney, Nazım). 

Tevfik Fikretin Kemiklerinin Eyyubsultan
dan Rumelihisarmdaki Aşiyana Nakli - · Tev
fik Fikretin ölürken, içinde son yıllarını geçir
diği ve "Aşiyan" adını verdiği Rumelihisarın
daki evinin bağçesine defnedilmesini vasiyet et
tiği söylenir (B:: Aşiyan, cild 3, sayfa 1161). 
Bu vasiyet büyük şairin ölümünden 46 yıl son
ra yerine getirilmiş ve kemikleri 24 aralık 1961 
de türk bayrağı örtülü bir tabutla Eyyubsultan
daiı Rumelihisarına_:büyük bir törenle getirilmiş 

ve zamanımızda Edebiyatı Cedide Müzesi olan 
Aşiyanın bağçesindeki yeni kabrine tevdi edil
mişdir, 

FİKRET HANm (Hemşire) - Cerrahpaşa 
Hastahanesi hastabakıcılarındaıı aşk yolunda 
sadakat timsali bir hanim; 1911 de Karsda doğ
du; aslen oralıdır, babası Balkan Harbinde şe
hid oldu, yüzünü bile hatırlayamıyor, annemi 
beş yaşında iken kaybetti, kimsesiz kaldı; Fat
ma Abla dediği süt kardeşimin himayesinde 
İstanbula geldi, orta okulu bitirince Cerrahpaşa 
Hastahanesine hemşire olarak girdi ve bütün 
ömrü o asil hizmetde o hastahanede geçdi. Bir 
tesadüf eseri 1931 de yirmi yaşında iken Hakkı 
Bey adında levend yapılı, erkeğin karayağız 

esmer güzeli bir ilk okul öğretmeni ile tanışdı, 
birbirlerine büyük bir aşk ile bağlandılar. Hak
,kı Bey de kimsesiz. bir genç idi, evlenmeye ka-
rar verdiler, hazırlığına başladılar. Hakkı Bey 
1933 de bir akşam hastahaneye sözlüsünü ziya- · 
rete geldi; elinde bir kırmızı gül vardı ve vü
·ci'idu da ateş içinde, zatürrieye tutulmuş genç 
.muallim kiırtarılamadı öldü; ve Hemşire Fikret 
Hanım aşkımıı masum hatırası ile yaşamayı 
tercih ederek izdivaç tekliflerini red etti; gö
nül hazinesi bir kutunun içinde sakladığı genç 
J>ğretmenin -bir- resmi ile kırmızı bir gül kurusu 
oldu. Fikret Hanım 1965 de 54 yaşında aynı 
hastahanede bulunuyordu. 
Bibi.: "Neden E,·Ienmedik, Metin Soysal; Hürriyet Gıı-· 
zetesi". 

FİKRET MUALLA - Aşağıdaki satırları 
Türk Ansiklopedisinden alıyoruz: "Ressam ve 
desinatör, 1904 de lstanbulda doğdu; 25 yaşına 
,kadar sanat öğrenimine almanyada devam et
miş, özellikle desen bilgisini geliştirmiş, yurda 
dönüşünde Galatasaray Lisesinde, sonra da Ay
ıvalık Ortaokulunda resim öğretmenliği yapmış
dır. 1938 de vatanından Fransaya hicret ederek 
Parisde yerleşmiş, yoksulluk içinde yaşamış, fa
kat çalışmalarım sürdürmüş, açılan sergilerde 
\Ve sanat galerilerin-de eserleri aranan bir sa
natcı olmuşdur. Yurt içi ve dışında iç güdünün 
füşine uygun mizacı ile çoğu zaman aykırılığa 
ıvaran coşkun bir davranışla dış etkilere· daya
nıklı, çağdaş akımlara seyirci bohem tipine ör
,nek bir sanatcı olarak tanınmışdır. Türkiyedc 
yapdığı desen resimlerinden Boğaziçi, mezarlık
lar ve İstanbul halkının türlü yaşantılarına aid 
-verdiği örnekler, başarılı resimleri arasındadır. 
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Fikret Mualla 
(Resim: Elif Naci) 

Ömrünün en önemli kısmını Fransada geçiren 
Fikret Mualla orada da fransız . · hayabnııı bir 
tasvircisi olmuşdur: Paris kahvelerini, sokait 
kadınlarını, meyhaneleri akıcı bir çizgi ustalığı 
ile işlemişdir. Desende, sulu boyada, guvajda, 
kurşun kalemde gösterdiği serbest tekniği yağlı 
boyada aym seviyede başarını§dır. Birkaç dos
tundan .başka kimsesiz geçen ömrünün son do
kuz yılı, Fransa'nın Alp eteklerindeki Reillanne 
kasabası belediye başkanının karısının evinde 
geçmiş, hastalığı artınca hastahaneye kaldırıl
mış ve orada 1967 de ölmüşdür. Hayatı ve eser
leri hakkında çok yazı yazılmışdır. Resimlerinin 
çoğu beş altı koleksiyoncunun elindedir. Oturan 
Adam isimli bir deseni İstanbul Resim ve Hey-, 
kel Müzesindedir". 

Türk Ansiklopedislııden aldığımız yukar
daki hal tercentesi imzasızdır. Sanatkarın ailesi 
ve memleketindeki muhiti hakkında bilgi veril
memesi, Galatasarayı Lisesi resim öğretmeni 
iken aynı görevle Ayvalık Ortaokuluna nakle
dilmesinin sebebinin yazılması ve vatanıni · ter
ketmesinin ne gibi bir buh:r;an eseri olduğunun 

kaydedilmemesi, bizim o hususlarda . sükutu
muzu mazur göstermelidir. Burada, bir büyük 
bohem sanatkar olan Fikret Mualla.'nın ölümün
den sonra kendisini yakından tanımış olanla
rın yazılarından bir kaç parça kaydetmekle ye. 
tineceğiz. 

"Fikret Mıııalla'yı 15 yıl önce Parisde Mont
parııasre yakınlarında sefalet içinde oturduğu 
bir odada tamdım; tanışdıkdan pek az sonra: 

- Benden bir resim almaz mısınız? .. diye 
sordu. 

- Çok isterim ama param yetmez, siz ba-
na ,bu parayla bir eskiz verin.. dedim. 

- Hiç önemi yok.. dedi, istediğinizi aiın:
"Bir guaj seçip verdi, sonra: 
- Buyurun aşağıya inelim, bir kadeh bir 

şey içelim, kusura bakmayın, evde tek yudum 
içki kalmamış, sigaram bile yok. 

"İndik. Fikret anlattı: Üsküdar, •Kadıköy, 
Beyoğlu, Paris'te Alman işgali, üvey ana hatı-• 
ralan .. Yine içtik. Yine anlattı. O mütevazi re
sim parasının son meteliği bitene kadar içildi 
o gün, 

"Fikreti Madam Angles himayesine aldı; 

varlıklı bir kadındı, onu sefaletden kurtarıp ay
lığa bağladı, otel ve yemek parasını ve ceb harc
lığım veriyordu, Reillanne'deki yazlık evini . de 
ona bırakmıŞ'dı, tahsis ettiği bir hizmetci her 
işini görüyor, yemeği, çamaşır, şarabı .. buna 
karşılık ressamıiı yapdığı resimleri alıyordu. 
Madam Angles anlattı: 

- Bir iki sene evvel Mıııalla.'dan bir mek
tup aldım, sa.ğ eline felç geldiğini yazıyordu, 

halbuki mektubu, sağ eliyle yazmışdı.. Resim 
yapmamak için yalan desem gücenecek .. büyüle 
alaka gösterdim ve kendisini bir hastahaneye 
kaldırmak üzere hemen geleceği mi · yazdım, 
derhal cevab verdi, hiç bir şeyim kalmadı iyileş
dim diye. 

Daima polis tarafından ta.kib edildiği veh
mi içinde yaşamışdır. 

"Son yıllara kadar Fikret'in en büyük d.i
leği otuz yıllık bir özlemden sonra bir gün İs· 
tanbul' a dönebilmekti. 

"Heykeltraş Sadi anlattı, Fikret'i son gör
düğü zaman yastığının altında pasaportunu ve 
yol parasını saklıyormuş.'' (Dr. Hıfzı Topuz, 
Cumhuriyet Gazetesi, 1967). · 

Ölümünden bir sene kadar evvel Dr. H. To
puza yazdığı bir mektupdan: 
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"Beni fena halde bir korku aldı; Madam 
Angles beni terkederse son nefesimi sokakda 

.., . ,, . 
verecegım .... 

Ve yine Dr. H. Topuz'a yazdığı son mek
tubundan: 

"Resim meselesinde tembellik arttı. Bir 
miskinlik çöktü, korkıµyorum. Ben eskiden böy~ 
le değildim. İhtiyarlık ve hastalık işte fena ne
ticeler vermeye başladı. Şöyle akşamdan saba
ha bir ölsem sükunetle, emin ol ki gözüm arka
da kalmıyacaktır. Bedbinlik içindeyim .. " 

Hayat Dergisinde "Ölümünden sonra dün
yanın alkışladığı türk. ressamı" başlığı altında 
imzasız bir yazıdan: 

"Daha düne kadar Fikret Mualla adı, ken-• 
di vatanında bile, belirli bir çevrenin dışında 
kalanlar için pek bir şey ifade etmiyordu. Oysa. 
bugün Parisde tablolarının sergilenmesini bütün 
dünya sanat çevreleri ilgiyle karşılıyorlar. · Ün
lü sanat tenkitçilerinin de belirttikleri gibi, Fik
ret Mualla'nın bir Toulouse-Lautrec'ten, bir De
gas'dan, bir Matisse'den aşağı kalır tçll'afı yok
tur: Ne var ki, pek derbeder ve kendi kabuğuna 
çekili yaşadığı için adını duyurmayı başarama
mıştır. 

Fikret Mualla ile Utrillo, Van Gogh ve di
ğer çağdaş ressamlar arasında büyük bir ben
zerlik olduğu gözden kaçmıyor. 1903 yılında 

İstanbul'da dünyaya gelen ve genç yaşta Pa
:ı;:is' e giden Fikret Mualla, önceleri başarısızlığa 
uğramış, üst üste geçirdiği sinir· krizleri yüzün
den gerek l_stanbul'da, gerek Fransa'da birka~ 
kere akıl hastanesinde tedavi görmüş, Bakır
köy'e de girip çıkmıştır. Ama bu tedavi ve gay
retler onu içkiden vaz geçirememiştir. 

~•Fransada yaptığı tablolara karşılık onun 
bakımını üzerine alan Bayan Angles'in yardım
ları sayesinde hayatının son yıllarında (1957 -
1967) biraz olsun rahat yüzü görmüştür. 1967'
de ölmeden önce bir arkadaşına· yazdığı mek
tuptaki şu cümlesi Fikret Mualla'nın · duygula
rını ifade etmesi bakımından çok ilgi çekicidir. 
Ressam, "Günün birinde öldüğümü duyarsan, 
anla -ki nihayet hürriyetime kavuştum," demek-
tedir" (Hayat) · · 

"lstanbuldaki arkadaşlığımızdan sonra onu 
hiç -görmedim. Fransadan dönenler Eiffel ku
lesinden çok Fikret Muallayı anlatırlar. 

"Benim tanıdığım senelerde ~evdiklerine 
karşı ne kadar uysal ve iltifatkarsa hazzetme
diği kimselere karşı da öyle ·hırçın ve a§ln dav-

ranışlan vardı. Sonraları bu huyu daha fazla 
azmış ve kızdığı za man cam çerçeve indire
cek derecede ileri gittiği olurdu; bu halleri yü
zünden tımarhaneyi bile boyiamıştı." (Elif Naci, 
Cumhuriyet). 

lstanbulda iken Galatasarayınııı arkasıııda 
,bir bekar odasında oturmuşdur. Daima açıkca 
söylediği burjua düşmanlığı onu aşırı sol dü
şünceli bir genç sanatkar olarak tanıtmışdı. 

Kadınsız alemde yaşamaya mahkum doğmuş
lardandı; içkiye düşkünlüğü, kimsesizliği, sanat• 
kar hassasiyeti,· zabıta takibatı, o yüzden re
sim muallimliğiıiden ayrılması, kuvvetli bir de
sinatör olarak o yılların türk basınında iş bu
lamaması, perişanlık, sefalet ve korku onu bir 
gün 33 - 34 yaşlarında bir daha dönmemek 
üzere Fransaya ka~rdı. Ona "Türk Gauguin'i" 
diyenler elbet ki mübalagalı konuşurlar, ·ama 
ruh asaleti taşıyan, seven ve duyan ve hiç bii· 
zaman bayagılaşmamış sanatkardı. Fransaya 
gitmeden az önce yapdığı ve vişne çürüğü çıp
lak bir vücud renginin hakim olduğu 17 yaşın
daki Haygas'ın bir boy portresi, ki resmin mo
delinin e_linde kaybolmuşdur, bir ressamı dünya 
sanat aleminde büyük şöhrete ulaşdırmaya ye
terdi. Biz o şaheseri, bir akşam Kalyoncu kollu
ğunda müşterileri ayak takımından bir meyha
nede bir içki sofrasında tadımlık seyretmişdilt 
ve modeli ile ressamı huzur içinde bırakmak 
için kaçmışdık. 

Hüsnü KINA YLI 

FİKRİ (Karabet) - İstanbul'un ve dola
yısı ile Türkiye'nin ünlü editörlerinden, İstan
bul'da Ankara Caddesinde İnkilab Kitabevinin 
kurucusu ve sahibi; 1907 de Kayseri'de doğdu, 
Agob adında bir k,unduracı ustasının oğludur, 
,annesinin · adı Verjin Hanımdır. Birinci Cihan 
Harbinde asker olan Agob Usta maarifetli kişi 
idi, o zamanların alınan malı askeri kamyonla
rın massif tekerlek lastiklerinin tamirinde ko
lay bir usül buldu, yüksek kumanda makam
ları tarafından takdir edilerek 1stanbul'da üs
küdar'da büyük bir askeri tamirhaneye usta-başı 
olarak tayin edildi._ İlk tahsilini Kayseri'de İtti
had ve Terakki Mektebinde yapmış -olan Kara
bet Fikri, çocukluk hatıraları arasında akşam-· 

· lan mektebden çıkdıkdan sonra Kayseri'de Na
fia Matbaasında küçük kağıtlara basılan ve on 
paraya satılan ajans haberlerinin müvezziliğini 
yapdığını anlatır: "Kayseri şokaklarında ajans 
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Karabet Fikri 
(Resim: S. Bozcalı) 

satarak koşmaya başladım, o koşu beni bugün
kü meslek hayatıma götürdü .. " diyor. 1918 de 
henıü.z mütareke iınzalanmamışdı ki annesi Ver
jin Hanım ve kardeşi_ Niyazi ile İstanbul'a ge
lip . Kumkapu'da yerleşdiler; üç sene kadar 
(1919-1922) yeniden açılmış olan Kumkapu 
Fransız Mektebinde okudu, sonra Babıali {An
kara) Caddesi Gayret Kütübhanesinin sahibi 
dayısı Garbis Efen dinin yanında çırak oldu (B.: 
_Balamudoğlıu, Karabet Garbis, cild 4, sayfa 
1959) ve kitabcılığı öğrendi; 1930 da bir arka
daşı ile bir-likde Ankara Caddesinde Cumhuriyet 
Kitabevini kurdu, kardeşi Niyaziye de Bayazıd' -
da Sahhaflar Çarşısında İnkilab Kütübhanesini 
açdı. 1937 de 30 yaşında iken, Cumhuriyet Ki
tabı:ıvini arkadaşına devirle Ankara Caddesin .. 
deki İnkilab Kitabevini kurdu ve orada editör
lüğe başladı. İlk basdığı. kitab ingilizceden ter
ceme edilmiş "Erkeksiz çocuk doğurmak" isim
li bir eserdir. O tarihden bu satırların yazıldığı 
1969 yılına kadar geçen 32 yıl içinde okul ki
tabları, terceme ve telif romanlar, luğatlar, an
siklopedik eserler, tarihi eserler vesaire Kara
bet Fikrinin basdığı kitabların sayısı beşbinin 
üstündedir. 

Eliza (Erovalı) Hanımla evlenmişdir, Na
zar (doğ. 1938) adında bir oğlu vardır ki İn
kilab Kitabevinde yanında çalışır. 

Yunanistan, İtalya, İspanya, Fransa, Bel
çika ve İngiltereye seyahatları vardır, fransız
ca bilir, bağçe işlerini sever, terbiyeli, saygılı 
bir zattır. . 

FİKRİ BEY - Darüşşefanın ilk devirlerin
de bu büyük özel okulun muallimlerinden; ken.; 
disi de Hadikatül Maarif adı ile bir özel okul 
açmışdır; hal tercemesi ve okulunu İstaııbul'un 
hangi semtinde açdığı tesbit edilemedi. 
Bibi.: O. N. Ergin, Maarif Tarihi, III. 

FİKRİ BEY (Lütfi) - B.: Lütfi Fikri Bey) 

FİKRİ ÇELEBİ - O:naltıncı asır şairle
rinden; aslı İstanbul'lu olup medreseden yetiş• 
miş, kadılıklarda bulunmuşdur; Latifi Tezkire
sindeki kayde göre müretteb divanı varmış, adı 
_ geçen tezkireye şu beyti alınmışdır: 

Ey gönül itme telezzüz lezzeti dünya ile . 
Neyledi Ferhada gör şol pire:ı:en helva ile 

FİKS GAZİNOSU - Geçen asrın ikinci ya-
. ;rısında Bayazıdda Kadripaşa _ Hanının içinde 
bir çalgılı gazinodur. Sabah Gazetesindeki bir 
ilanda bu Osmanlı Tiyatrosu Kumpanyasının 
1876 kışında . bu gazinoda temsiller verdiği ya
zılıdır ki bir de sahnesi olduğu bellidir. Baya
zıd'da Kadripaşa Hanının yerini tesbit edemedik; 
ya yıkılmış yohud adını değiştirmiş olacakdır. 

F1LAR - "Eski bir cins hafif terlik" 
(Şemseddin Sami, Kaamı'.isi Türki); "Şıpşıp 

(Şıpıtık) nev'inden hafif ve _ ökçeli ayakkabı" 

(Hüseyin Kazım, Büyük Türl Lı'.igatı). 
Şemseddin Sami Bey "Filar" a terlik de

mekle büyük hataya düşmüşdür; terlik mutla
kaa .evde giyilir, "Filar" ise sokak pabuçlarının 
bir nev'idir. XVIII. yüzyılda yangın tuluınbacı
ları tarafından giyilmeye başlandıkdan sonra 
"Tulumbacı Yemenisi" adı da verilmiş olan 
ayakkabıdır; XVI. ve XVII. yüzyıllarda bilhassa 
gemiciler tarafından giyilmiş; XVIII. yüzyılda 
y~niçeri ocağına bağlı Yangın Tulumbacıları 

Ocağı kurulunca, efradı acemioğlanlarından se
çilmiş tulumbacıların koşarlı olmaya mecbur 
ayakları için de en ıuygun ayakkabı "Filar" ol
muşdur ve gemicilerle kayıkcılar tarafından da 
giyilmeye devam edilmişdir. Geçen asır başla

rında. kalender halk şairi Galatalı Hüseyin Ağa 
genç bir kayıkcuıın kıyafetini tarif ederken 
şöyle yazıyor: 
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Gaayetle alımlı çalımlı kopuk 
Ayağında filar kütürder topuk 
Belde al kuşağı ipliği· pamuk 
Samuı· saça yıkmış baratasını 

Gördün mü bostancı keratası 

XVII. Yüzyılda yaşamış büyük yazar Evli
ya Çelebi, azametli seyahatnamesinde Osmanlı 
İmparatorluğunun yalı boyları ehalisinin loya
fetlerinden bahsederken "filar" ı daima gemici, 
kayıkcı, korsan ayaklarında gösterir, mesela 
Ayamavrili türk deniz akıncılarının ahvalini an
latırken şöyle yazıyor: 

"Bir alay gaazi gemici yiğitlerdir kim cüm
le küçüğünün büyüğünün tavır ve hareketleri 
ve esvabları Cezayirli gibidir; başlarında kırın,ızı 
fes ve sırtlarında bağrı açık yelekler ve belle
rinde ipek kuşaklar ve kuşaklarında çatal bı
çakları ve ellerinde bal~a ve nacakları ve beyaz 
dimiden don giyip ve baldırları çıplak ve ayak- · 
larında siyah filarlar ve arkalarına gunagfüı ka•· 
put ve kırmızı ihramlar ile reftar idüp iyşü ta
rab iderler .. ". 

Evliya Çelebi'nin tariflerinden de anlaşılır, 
ayaklarına filar giyenler gemici kayıkcı ayak 
takımından ktmseler olduğu için, "Filar", he
men daima çorabsız, yalın, çıplak ayakla giyil
mişdir, ökçeleri de basılarak, şehbazlık nümayişi 
yalın topuk gösterilmişdir. Aşağıdaki satırlar 

da Evliya Çelebinindir: 
" .. mahbub civanlar beyaz cezayir ihram

larını arkalarına atıp başlarında laalgıin fes ve 
baldırları çıplak, ayaklarında filar ve billur to
puk nümayişi ile gezerler .. ". 

Galatalı Hüseyin Ağanın yukardaki kayıkcı 
tasviri de Evliyanın bu tarifinin hemen aynı 
gibidir. 

Haneberduş bir pırpırı oğlan bir ham:inhı 
·kanadı altına girdiği zaman kendisine ilk alı

nan hediye çıplak ayaklarına bir çift "Filar" 
olurdu: 

Vardık Tophanede yemeniciye 
Galata filan aldı hediye 
Bahada bakmadı bi-re ikiye 
Akçesini Ocak defterine yaz 

{Galatalı Hüseyin Ağa, Serencam Destanı) 

* 
Var ise bqında anın çiçeği 
Çevirgel yolundan dilber köçeği 

Gül ise takdığı, nazlıyım demek 
Yok ise altuniin bo,uııa. emek 

Nevcivan batında kızıl karanfil 
Kanludur o afet yolundan çekil 

Benef,eli eşbeh yetim uşakdır 
Hediyesi filar, mintan, kuşakdır 

(Galatalı Hüseyin Ağa, işmar Destanı) 

M. Zeki Pakalın "Osmanlı Tarih Deyim
leri" isimli eserinde "filar" maddesinde şunları 
yazıyor: 

"Şıpşıp nev'inden ökçesi hafif ayakkabının 
adıdır. Bunun sadeleri olduğu gibi sırmalı ve 

· incili olanları vardır, saraylılar giyerdi" d~yor. 
Pakalın "Filar"ın tarifini Ş. Sami ve H. 

Kazım Beylerin lugatlarından almış, Kazıım Be
yin "Hafif ve Ökçeli" tabirini "Hafif ökçeli" 
şeklinde tahrif etmiş; Sami Beyin yanlış ola
rak kullandığı "Terlik" tabirine takılarak, per 
va.sızca bir yakıştırma ile "Fiları", gemicinin, 
tuıumbacımn, kayıkcının sokakda giydiği o 
-ayakkabım "sırma ve inci ile süsleyerek", sa
raylıların ayaklarına giydirınişdir. 

Filar, bıçkın oğlan ve zeberdest yiğitin iri 
,kıyım ve tabanları nasırlı çıplak ayaklarını 

mahsus bir hafif ayakkabıdır, yemenidir, so
kakda giyilir; filan kesin olarak böyle bilıne
•lidir. 

.FİL BURNU - Yukarı boğazın Anadol:ı 
layısı burunlarından; Keçi Limam yahti.d Ke
çilik Limanı ile Poyraz Limanı arasındadır; 

Rumeli yakasında bu burunun karşısında 
Büyük Liman vardır. 

Fil Burnu 
(Mehmet Eşref Bey haritasından) 



FİLBURNU - 5788 - tSTANBUL 

FİLBURNU DALYANI - "Yukarı Boğaz
da Anadolu Kavağının üst tarafında KeçiHk 
denilen yer ile Filburnu Kalesi arasında kuru. 
lur, hududu Sarıkaya denilen yerden Sandal Li
manı denilen yere kadardır; martdan ağustos 
sonuna kadar kurulur yaz dalyanı, ekim başın
dan ocak sonuna kadar da kış dalyanı kurulur; 
her çeşid •balık tutulur; hududu içinde üç voli 
yeri vardır" (Karakin Deveciyan, Balık ve Ba
lıkcılık, 1914). 

FİLBURNU MANYAT VOLtt.ERİ 
"Filburnu Dalyanı hududu içindedir; dalyana 
yakın olmaları dolayısı yazın dalyan ·kurulu ol
dukca burada kayıkla balıkcılık yapılamaz, kı
şın dalyan_ kurulu da olsa herkes aidatsız ka
yıkla balık tutabilir'' (Karakin Deveciyan, Ba
lık ve Balıkcılık, 1914). 

FİL DAMI - Bakırköyünde Osmaniye Ma
hallesindedir, Çobançeşmesine yakın hir yerde
dir; kadim bir yapıdır, XVI. asırda yapılmış 

olacağım tahmin edebiliriz; rivayetlere göre os• 
manlı padişahlarına Hindistandan ve İran şah
ları tarafından hediye olarak gönderilen filler 
için yapılmış bir ahırdır; 120 metre uzunluğun
da, 75 metre eninde ve 7 - 8 metre yüksekliğin
de dört duvardan ibarettir, üstü açıkdır, iki sırıt 
kesme taş beş sıra ince tuğladan örülmüş du
varlardır. Herhalde tedkike değer bir yapıdır. 
Zamanımızda içi bostan olarak kullanılıyordu, 
mülk sahibi Bay Hüsnü Bornovalı'dır Kasım 

1968. 
Hakkı GÖKTÜRK 

FİLDAMI - ÇOBANÇEŞME YOLU 
Bakır köyünde Osmaniye Mahallesi yollarından; 
Fildamı Sokağı ile Sığırtmaç -Sokağı arasında 
uzamr (1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta 12). 
Bir araba geçecek genişlikde asfalt bir yol olup 
Sığırtmaç Sokağına hafif bir meyil ile ine:rek 
bağlanır. Üzerinde birer ikişer katlı dört beş ev 
vardır. Bakırköyündeki meşhur Fil Damı bu 
sokak üzerindedir (Kasım 1968). 

Hakkı. GÖKTÜRK 

Ftt.DAl\fi SOKAGI - Bakırköyünün Os
maniye Mahallesi yollarından, Umraniye Sokağı 
ile Sığırtmaç Sokağı arasında uzanır; Pulluk So
kağı, Çörekotu Sokağı ve Fildamı - Çobançeşm.e 
Yolu ile kavuşakları vardır, Adalet Sokağı ile 
dört yol ağzı yaparak kesi§ir. Bir araba geçe• 

cek kadar genişlikde, kabataş döşeli, çok ka
visli bir yoldur. Dörtyol ağzından Sığırtmaç 

Sokağına kadar kısmı asfalttır. Birer ikişer 

katlı ahşab ve kagir evler arasından geçer. 1 lo• 
kanta, 1 kalaycı dükkanı vardır. Kapu numa
,raları 1 - 53 ve 2 - 52 dir (Kasım 196Ş. 

' Hakkı GÖKTÜRK 

FİLE DÖNMEK FİL GİBİ - Halk ağzı 
deyim, "aşırı derecede şişmanlamak, aşırı dere
cede şişman" anlamında kullanılır, şu hiciv yol
lu kıt'a Enderunlu Fazıl Beyindir: 

Şehlevendim nazü işve hüsnü anın kandedir 
Taze reftar ettiğin eski zamanın kandedir 
Köhne oldukca efendim file döndün akibet 
Fazılı mecnun iden ol mumiyanın kandedir 

"Fil Gibi" tabiri ayrıca · aşırı boğaz düş
künleri, obur anlamında da kullanılır. 

·Ftl, HASTALIGI - Doğuşunda tabii ölçü
lerinde bir vücudda herhangi bir dış uzvun 
aşırı derecede büyümesi; bihassa ayakda, ba
cakda, elde ve kolda görülür; gözde olanı, hem 
şeklen korkunç hem de körlük yetindiği için 
en müdhişidir. İstanbul'da çok ender görülen 
bu hastalığa 1962 yılında Mehmed Ali Bel adın
da genç bir dokumacı tutulmuşdur, sağ ayağı 
ve ayakdan diz kapağına kadar sağ bacağı bü
yümüş, kalınlaşmışdır; . hastalık 1956 da başla
mış, yapılan bir kaç ameliyata rağmen seyri 
önlenememişdir; delikanlı gazetecilere: ''Dinlen
memi tavsiye ediyorlar, zengin değilim, çalış

maya mecburum; İsviçrede bu hastalığı tedavi 
_. ediyorlarmış; oradan ilim kitabları memleketi

mize gelmiyor mu?" demişdir" (Yeni Sabah 
Gazetesi, ocak 1962). 

FllJp (Kasab) - 1864 ile 1865 arasında 
Çenberlitaş civarında Tavukpazarında Saraç; 
Hanı Meyhanesi adı ile meşhur büyük gedikli 
meyhanenin mürahik çıraklarından, pedimu'la
rından mürahik bir rum genci, gaayet ile dilber 
olub_ devrin namlı tulumbacılarından Kafesci Ah
med Bedri bu Filip için meyhane kapusıunda 
intihar etmişdir (B.: Bedri, Kaf esci Ahmed, 
cild · 5, sayfa 2375). 

Filip'in Kasalı lakabı, meyhaneyi işlete11 

ustasının aynı zamanda o çarşıda bir kasab dük
kanı bulunmasından, kendisinin de gündüzleri 
o dükkanda kasab çıraklığı yapmasından gelir. 
İntihar vak'asındaJl sonra, Bedrinin omuzdaşh~ 
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asıh imiş. Fakat delikanlının sUnnetli olduğu 
Jörülmüş, erbabı da sünnet ameliyatının usulu 
µe ve cinayetden on gün kadar önce yapılmış 
olduğunu söylemişler. Zabtiye hekimi de oğlanın 
şeni bir tecavüze uğradıkdan sonra boğularak 
öldürüldüğünü, işkencenin cansız cesedi üzerinde 
yapıldığım söylemiş .. ". 

Aşık Razinin evrakı metrukesi arasında 

Kasab Filip'in başı fesli ve gövdesi çıplak bir 
de resmi görülmüşdiir. (B.: Saraç Hanı Mey
hanesi). 

Bibl.: Vasıf Hiç, Not. 

FİLİP (Mezeci) - Tahminen 1933 ile 1948 
arasında Bağ~ekapusunda Dördüncü Vakıf Ha
mn karşısında küçük bir dükkanda ayakda tez 
gahbaşı rakı da verir bir mezeci; sabahın er
kence saatlerinden akşamın geç vakitlerine ka
p.ar bu mezeci dükkanı meyhanecik arı kovanı 
gibi işler, günün muhtelif saatlerinde de müş
terilerinin ictiniai seviyesi değişirdi. Haneber
duş pırpırılardan esnaf tabakasına, !stanbulun 
tamnmış zengin tüccarlarına, avukatlarına, sa
natkarlarına, basın mensublarına varınca meş

hur bir uğrak yeriydi. Vala Nureddin, Doktor 
yapdığı Gedikpaşa sandığı tulumbacılarımn in- Fikri Servet Tör, Kimyager Zihni Gener, Ak
tikam almasından korkarak memleketi olan tör İsmail Galib Arcari, Ressam Cevad Dereli, 
Sakız Adasına kaçdığı söylenmişdir. Bu ansik- Ressam Edib Hakkı, Heykeltraş Ratib Aşır 
lopedide Bedrinin hal tercemesinde de o suretle ~cudoğu, Reşad Ekrem Koçu Mezeci Fili pin has · 
kaydedilmişdir. Bu rivayeti nakleden Vasıf Hiç, müşterilerinden olmuşlardır. 
bize tevdi ettiği ikinci bir not da ise tamamen Bir kadeh rakıyı iki lokma mezesi ile 15 
değişik ikinci bir rivayet . kaydediyor ve şöyfo kuruşa verirdi. O iki lokma meze, kesme şe
anlatıyor: , kerden az büyükce kesilmiş ekmekler üZerinde 

" .. Aşık Razinin evrakı metrukesi elimize beyaz peynir, kaşer peyniri, tarama, dil fümesi, 
.geçdikden sonra öğrendik, Filipi yakından ta- ancüveyz, kılıç balığı fümesi, siyah havyardan 
nımış olan Razi, delikanlının Eginli olduğunu çeşid · çeşid olup her kadehde meze · çeşidi deği
söylüyor; Bedrinin intiharından sonra bir ay şirdi. Bu dükkancık onbeş yıla yakın çök rağ
kadar · ortaklıkdan kaybolmuş, bir sabah da o bet görmüş ve Filip zengin olmuşdur. 
han meyhanesinin içinde feci bir şekilde öldü- İşe başladığı sıralarda 40 - 45 yaşlarında 
rülmüş olarak bulunmuş. Razi sahneyi şöyle tas- iri yapılı, güler ve temiz yüzlü bir adam olan 
vir ediyor: Filip aslen · Makedonyalıydı. Türkçeyi çok fasih 

"Meyhanede geceleri palikar ve pedimu konuşurdu. Müşterilerinden bir kısma hoşlan
sekiz gene yatarmış, biri de Filip, diger yedisi, dığı için yan küfürle karışık şakalar yapar, fa
ki güzel gencin kaatilleri olacakdır, kaçmışlar, kat aydın müşterileri karşısında daima çok 
izleri bulunamamışdır. Meyhanenin orta dire- edebli ve terbiyeli olup kendisini o garib şaka
ğine çaprastlama bir ağaç mıhlanmış, haç şekli lara zoraki süriiklediklerinden şikayet ederdi. 
verilmiş. Anadoğması soyulmuş olan Filip kol İstirati adında görünüşü salakca fakat hinoğ
ve ayak bileklerinden ve boynundan o haça ge- luhin bir de çırağı vardı, usta çırak hokkabaz 
rilerek bağlanmış, ayrıca avuçlarından ve ayak- ile yardakcısı gibiydiler. 
larımiı üstünden de çivi ile çakılmış, tıbkı Hz. Çok yorulduğunu söyleyen Mezeci Filip 
!saya yapılan işkence gibi, boynunda da bir haç 1948 de dükkamnı akrabasından bir gence dev-
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rederek kendisi bir_ makarna fabrikası açdı. Tek 
evladı kızının bahtsız izdivacı ve tecennünü ile 
perişan olduğu duyuldu. Zan ediyoruz ki o kı
zın yanına Yunanistan'a gitti ve orada öldü. 

Hüsnü KINAYLI 

FİLİP EFENDİ - Geçen asır sonlarında 
gazete patronlarından, _"Tarik" gazetesinin sa• 
hibi; matbaa baskı makinalarının "Matbaa 
Hammalı" (B.: Hammal) denilen ameleler ta
rafından el çarkları ile çevrilip işletildiği o de
virde hammallıkdan türemiş ve gazete sahibi 
olmuşdur ki "Sabah" gazetesinin sahibi Mih
ran Efendi de öyledir. ( B.: Mihran Efendi, Sa
bahcı). İstanbul'a yalın ayakla, yarım pabuçla 
gelmiş olan Filip Efendi'nin, İstanbul basının 
-kalem erbabını boğazı tokluğuna çalışdırarak 

büyük servet yapmış pespayelerden olduğu söy
lenir. Gençliğinde kısa bir müddet Tarik Ga
zetesinde çalışmış olan Ahmed Rasim Bey ba
sın hatıraları arasında onu şöyle anmaktadır: 

"Tarik Gazetesine gelince, üç ay kadar 
devam · eden kısa muharrirliğimde sahibi Filip 
Efendiyi, para almak için matbaada, Kara
köyde şimdi adı Cenyo olan Filipin Gazi~osun
da, eski köprü gazinolarında beklemekden bıkıp 
usanmış, nihayet alacağımdan vaz geçmişdim" 
(A. Rasim, Muharrir Şair Edib). 

) 

İşte bu adamın Büyükderede mükellef bir 
yalısı vardı. 

Hüseyin Cahid Yalçın da "Edebi Hatıra
lar" isimli eserinde eski hammalı başka cebhe
den anlatıyor " .. Tarik Gazetesinin idarehanesi
Artin Asaduryan Şirketi Mürettibiye Matbaa
sımn üstünde idi (B.: Asaduryan Artin, cild 2, 
sayfa 1087), sahibi imtiyazı da meşhur Filip 
Efendi idi; rical arasına karışmış, rütbeler al
mış bir adamdı. Gazeteye intisab ettiğimiz za
man huzuruna girdik. Kulaklarına kadar inmiş 
aziziye fesi, düğmeleri tamamen ilikli istanbu
lini ile Babıaliyi bir gazete idarehanesine taşı
mış idi. Bizimle efendimiz, zatialiniz diyerek 
gaayet teşrifa.tlı konıuşdu, içimize sıkıntılar bas-• 
dı. Gazetede bulunduğumuz müddetce bir daha 
da yüzünü görmedik .. ". 

Hiciv yollu şu üç kıt'a da bu Filip Efendi 
hakkında Üsküdarlı meşhur Kör Hakkı Beyin
dir (B.: Hakkı Bey, Üsküdarlı Kör): 

Bir zeberdest civan sevdim urumdan 
Kaf Dağında burnu çalım kurumdan 
Aslın sordum basmahane hammalı 
Taze gelmiş Çankırı ya Çorumdan 

* 
Çakır pençe gÜlle topuk hammahm 
Efendilik satma sen Kör Hakkıya 
Unuttun mu azmı oynattık seni 
Meyhanede bir kadeh düz rakıya 

* 
Ey haliül izar Tarikci Filip _ 
Sordum geçmişini dellak naturdan 
Dediler bir eyyam yari gaar idik 
Çıkardı bizleri gönül baturdan 

Bu kıt'alar Üsküdarlı kalender şaır Aşık 
Razinin evrakı metrukesi arasında görülmüş
dür, Hakla Bey'e atfen Razi tarafından da ya
zılmış olabilir. Filip Efendinin hayatı. hakkında 
başka bilgi edinilemedi. 

FİLlP'İN GAZİNOSU - Geçen asır sm:ıla
rmda Karaköyde ana cadde üzerinde ve köprü 
başına yakın meşhur bir gazino; "Kibar ıuğraği 
yer" olmakla tanınmışdı, bilhassa gazeteciler ge
lirlerdi, Ahmed Rasim bey "Kapandıkdan son
ra yerinde Cenyo adı ile maruf birahane açıldı" 
diyor. 

O devrin külhani kalender şairlerinden ve 
Tophane ketebesindeiı Üsküdarlı Aşık Razi bu 
gazinoyu_ üç kıt'alık bir manzume ve iki ayak!: 
mani ile tarif etınişdir: 

Karaköyde meşhurdur Filipin Meyhanesi 
Güzei gÜzel sakiler hizmetde pervanesi 

- Dolup dolup ·boşalır avam ile havasdan 
Müşterinin her biri bir şahın divanesi 

Karaköyde · meşhurdur Filipin Mastabası 
Muğbeçeleri siler cümle gözlerden pası 
Sakız İmroz adalı, türlü İşve cilveli 
Analaı·ı huriler meleklerdir babası 

Karaköyde meşhurdur Filipin Gazinosu 
Ordadır garsonların şıkırdım apikosu / 
Düz rakı ve mastika bira şarab cin amer 
Mest iderler· unakı ıadidüb Hirist~su 

Adam aman •.• Pandelisi 
Karaköyde meşhurdur Filipin Pandelisi 
Put yapmış yüzden artık ·şaha tapan delisi 

Adam aman.. Yuvam 
Karaköyde Filpde gördün mü Kız Yuvanı· 
Pek bakma edebsizdir yapar hemen yuvanı 

Bibi.: Aşık Rbi, EvrAkı MetrO.ke, defter. 
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FİLİSPİT - "Argo. Son derecede sarhoş; 
bulut, dut, fitil, kandil, küp, matiz, turşu, va
pur, yüklü, zom aynı anlamdadır" (F. Derelli
oğlu, Türk Argosu). 

FİLİZ (Nejad) - Tiyatro sanatcısı; 1949 
da Samsunda doğdu, İstanbulda Pertevniyal Li
sesinden mezun oldukdan sonra sahne hayatına 
girdi ve ilk defa 1968 de Ayfer Feray Tiyat · 
rosunda "Salonda piknik" oyununda sahneye 
çıkdı, "Yedi Kocalı Hürmüz" oyununda da rol 
alan genç aktör 1970 de o tiyatronun kadrosun
da bulunuyordu. Bekardır, ingilizce bilir. · 
Dibi.: Ses Mecmuası yayını Sanatcılar Ansiklopedisi. 

FİLİZ (Safiye) - "Sahnelerimizin tanın
mış ses sanatcılarmdan; 1943 de İstanbulda 
doğdu, Tatbiki Güzel Sanatlar Okulunun resim 
bölümünden mezundur. Okuyucu olarak ilk defa 
1962 de İstanbulda sahneye çıkdı, 1964 de reji
sör Asaf Tengiz ile evlendi, halen (1970) gazi
nolarda okumaktadır" (Ses Mescuası yayını 
Sanatcılar Ansiklopedisi). 

FİLİZ AKIN - "Sinema oyuncusu; 1943 
de Ankarada doğdu, Maarif Kolejinde okudu, 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinin Arkeoloji· 
bölümünü bitirdi; 1964 de rejisör ve film ya
pımcısı Türker İnanoğlu ile evlendi, İlker adın
da bir oğlu vardır doğ. 1965. Sanat hayatına 
1962 de Artist dergisinin açdiğı bir yarışmada 
birinciliği kazanarak başladı, İlk filmi,· baş rol
lerini Göksel Arsoyla paylaşdığı Akasyalar. 
Açarken adııu taşır; baş rollerini oynadığı dige1· 
filmler şunlardır: Sahte Nikah, Aşk Merdiveni, 
İki Gemi Y anyana, Yankesici Kız, Tamirci Par
çası, Bana Annemi Anlat, Reyhan" (Ses, Sanat
cılar Ansiklopedisi, 1970). 

FİLİZ SOKAGI - Bakırköyünün yolların
dan; demir yolu kenarında kara tarafında· Ir
gadbaşı Sokağı ile Şanlıasker Sokağı arasında
.dır. !Korkulukbostanı Sokağı, Tanı Sokağı . ile 
kavıuşakları vardır, Safalı .Sokak, Behire So
kağı ve Ruşenbey Sokağı ile dört yol ağızları 
yaparak kesişir, sağ kolda isimsiz bir aralık so
kak ile· de kavuşağı vardır (1934 Belediye Şe
hir Rehberi, Pafta 12). 

Yerinde ise lrgadbaşı Sokağının levhası ye
rine Gençler Sokağı levhası görülür ki bu Genç
ler Sokağı yukarıda adı geçen rehber paftasın
da Demir . Yolunun deniz tarafında ve Yeşilköy 
istikametinde gösteri~~şdir. 

Demir yolu tarafından gelindiğine ,göre bir 
araba geçecek genişlikde paket taşı döşeli ola
rak başlar, sağa sola birer kavis ~izer, eski adı 
Korkulukbostanı.:Sokağı, yeni adı Şükrü Kanatlı 
Sokağı kavuşağmdan sonra iki araba geçecek 
kadar genişler, sol başda Kartaltepe Camii gö
rülür, ikişer üçer katlı kagir evler, dükkanlar 
arasından geçer; 6 bakkal, 3 kunduracı, 3 ka
sab, 1 marangoz, 1 yorgancı, 1 tuhafiyeci, 1 ber
ber, 1 emlakci, 1 elbise temizleme evi vardır; 
Türk Şoför İş Sendikası, Kartaltepeyi Güzelleş
dirme Derneği bu sokaktadır; kapu numaraları 
1- 87 ve - 68 dir. (Şubat 19.68). 

Hakkı GÖKTÜRK 

F1LMER (Ceinil) - Sinema ve film tüc
carı, Lale Film müessesesinin kurucusu ve sa• 
hibi; Türkiyenin en ünlü posta pulu koleksiyon
cularından, "Balkanların Pul· Kırali" diye anı
lır; 1895 de İstanbul' da doğdu, Ahmed Şükrü 
Bey adında bir zatin oğludur, annesinin adı Fat• 
ma Hidayet Hanımdır. Kanlıca ilkokulunda, Be
şiktaş askeri rüşdiyesinde, Kuleli -askeri idadi
sinde okudu, sıhhi sebeble askerlikten ayrıldı, bir 
ara banka memurluğu yapdı ve 1920 de film ve 
sinemacılık işine atı1dı. Halen İstanbulda "Lale", 
"Ar", "Elhamra", "Site", "Süreyya" (Kadıköy
de), "Hale" (Üsküdarda), Gürel" (Beşiktaşda), 

· İzmirde "Lale", "Tan", "Köşk", Adanada "Er
ciyaş", ."Halkevi", Mersinde "Halkevi", on üç 
,sinema işletmektedir. Moda Deniz Kulübü ve Ka
dıköy Pul Kulübü üyesidir. Bütün Avrupayı do
laşmış, görmüşdür. Saba!hat (Argun) Hanımla 
evlidir, Metin, Füsun, nhan adında üç· evladı 
vardır; az fransızca bilir. 
Bibi.: mm Kindir Ansiklopedisi. 

FİLMER (İlhan) - Belge Fi1mi (öğretici, 
bilgi verici, en yüksek kademesine kadar eğitim 
ve öğretim müesseselerinin hizmetinde bulunan 
ilim, sanat ve .kültü,r filmleri) rejisörü ve sine
ma stüdyosu idarecisi; 1924 de İstanbul'da doğ• 
du. Tanınmış filmcilerimizden Cemil Filmer'in 
oğludur. Alman Lisesini ve 1950 de İstanbu! 
Güzel Sanatlar Akademisinin Mimari bölümünü 
bitirdi, evli, ve Sevda (doğ. 1947), Leyla (doğ. 
1948) isminde iki kızı vardır. 

Rejisör olarak yapdığı belge bilmlerinden 
bazıları şunlardır: "Aydınlığa Açılan Pencere" 
(1967); "Bir Damla Su" (1968); "Türkiyenin 
Hazineleri" ve "Atatürk Üniversitesi" (1969). 
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Film yapımcısı olarak da arab ülkeleri ile 
ortak filmler yapmış, ve ayrıca yurdumuzda film 
çeken bir çok yabancı şirketin Türkiyedeki iş
lerini organize etmişdir, bu filmer arasında 

"Rusyadan Sevgilerle", "Topkapı", "İstanbul
daki Adam", "Coplan İstanbulda", "Şeytanın 
Bağçeleri" adını taşıyanlar en önemlileridir. 

Yukardaki hal tercemesini Ses Mecmuası 
yayınlarından olan Sanatcılar Ansiklopedisin
den aynen aldık. O ansiklopedinin "tanınmış 

fi1mcilerimizden" dediği Cemil Filmer'in hal ter
cemesini almaması garibdir. 

FİLMERİDİS (Manasi) - Rum asıllı ünlü 
bir sinema ka.ımeremam; 1913 de Tekirdağmda 
doğdu,· orada Ayios Kostantinos rum ilkokulun
da beşinci sınıfa kadar okuyarak geçim zarureti 
ile iş hayatına atıldı, 1928 de onbeş yaşında iken 
İstanbulda çırak olarak sinema makinaları ta. 
mirciliğine başladı ve o iş üzerinde sür'atle us
talığa kadar çıkdı; tamir ettiği makinaların aid 
olduğu alemin cazibesine kapıldı ve sinema filmi 
çekme ve yapma işleri üzerinde· de çalışdı; . ses
siz film çağında -getirtilen yabancı filmlere "ara 
yazıları'' yazmaya başladı ve aktüalite filmleri 
çekdi; hatta, "ara yazıları yazmak" ve "boş film
lere ses vemıek" için bir çok makina icad etti, 
nihayet sinema kameremanlığı kendisine astl 
iş edindi; ilk defa olarak "Köroğlu" adındaki 
yerli filinin iç sahnelerini çekdi, 1940 da da "Gül
dağlı Cemile" isimli filmi başdan sonuna kadar 
çekdi. O tarihden bu yana yüze yakın yerli fil
min kameremanlığını yapmışdır. 

Bibl.: Ses Mecmuası yayını Sanatcılar Ansiklopedisi. 

FİLOKSEN SARNICI - (B.: Binbirdirek 
Sarnıcı, cild 5, sayfa 2786). 

FİL TEMAŞASI. FİL KÖPR"ÜSÜ - Za
man zaman İstanbul'a gelen Hind ve İran elçi
leri, hükümdarları tarafından osmanlı padişah
larına gönderilen hediyeler arasında hazan bir 
de fil getirmişlerdir. Daima bir bakıcısı ile ge
tirilen fil, Anadolu yakasından Rumeliye sal ile 
geçirilmiş; Haliçde bir köprü bulunmadığı için 
Haliçin bitiminde biri Kağıdhane, biri de Alibey 
dereleri üzerindeki iki köprüden geçirilerek İs
tanbul içine getirilmiş-dir, o · köprüiere de "Fil 
Köprüsü" adı verilmişdir. İki parçadan mürek• 
kep Fil Köprüsü XVI. Yüzyılda yapılmış ve son
ra birkaç defa tamir görmüş, ve hatta yenilen
mişdir. 

İstanbulda o hediye fillerin halka teşhirine 
· "Fil Temaşası" denilirdi. Ya At Meydanında, 

yahud da yine o civarda Fazlıpaşa Sarayı önün
deki meydancıkda teşhir olunurdu. Sonra Ba
kırköyüne götürülür ve Fil Damı adı verilmiş 
öze'l bir ahıra konulurdu. Ve daima o hayvan
cıklara gereği gibi bakılamaz, yaföaşcı sert ik
limde gelen filler kısa bir zaman sonra ölürler
di. Cabi Said Efendi Vekayinamesinde bir İran 
elçisinin 1217 de (1802-1803) ve bir Hind elçisi
nin de 1218 de (1803-1804) birer fil getirdikle
ri, fillerin Fazlipaşa Sarayı önünde teşhir edil
dikleri, fakat her ikisinin de yine teşhir için 
Edirneye götürülürken yolda öldükleri kayıd . 
lıdır. 

FİL YOKUŞU - Fatih İlçesinin Kasabde
mirhan Mahallesi yollarından, Atatürk Bulvarı 
ile Zeyrek-Mehmed Paşa Sokağı arasında uza
nır; Devir han Çeşmesi Sokağı, Musabey Sokağı 
ve Şerefli Sokak ile kavuşaklan vardır (1934 
Belediye Şehir Rehberi, Pafta 8/92) . 

Atatürk Bulvarı tarafından gelindiğine gö
re paket taşı döşeli ve çok -kavisli dikçe bir yo
kuşdur. Ahşab ve kagir evler arasından geçer. 
Katib Çe'lebi İlkokulunun ·bir yüzü bu sokak
dadır. Dükkan olarak da sedimsi yüksek bir 
yerde bir kahvehane vardır. Yokuşun alt tarafı 
Bulvar açılırken onun güzer.gahına katılmışdır; · 
kapu numaraları 21-43 v-e 18-38 dir (kasım 
1968). . 

Hakkı GÖKTÜRK 

FİNCANCILAR ÇIKI\IAZ'I - Bayazıdın 
Mercanağa Mahallesi sokaklarından, Fincanct
lar Yokuşu üzerindedir. Bir araba geçecek ge
nişlikde, pakettaşı döşelidir. Aksaray Hanı ve 
Ak Han adında iki han ve Akhan içinde de bir 
döşemelik kumaş fabrikası vardır (kasım 1968). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FİNCANCILAR SOKAGI - Bayazıdın 
Mercanağa Mahallesinin yollarından, Fincancı
lar Yokuşu İle Çakmakcılar Yokuşu arasında 
uzanır, Hasuhiye sokağı ile kavuşağı vardır 

(1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta 4/10). 
Altında mağazalar bulunan Emniyet Hanı, 

Gökçen Hanı, Uğur Hanı, Mahmudiye Hanı, 

Mustafapaşa Hanı, Yıusufyan Ham arasından 
geçer. Ticaret merkezi işlek bir yoldur. 37 ma
ğaza ile manifaturacılar başda gelmektedir. Ka
pu numaraları 1- 95 ve 2 - 56 dır (kasım 1968). 

Hakkı GÖKTÜRK 
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FiNCANCILAR YOKUŞU İstanbul'un 
büyük ana yollarından birinin bir parçasının adı 
ve alt kısnia, yolun -üst kısmındaki parçaları 

tsmetiye Caddesi, Fuadp,aşa Caddesi ve Bakır
cılar Caddesi isimlerini taşır ki, bu ana yol Sul
tanhamamı M,eydancığı ile Bayazıd ıMeydam -
arasında uzanmaktadır. Fincancılar Yokuşu 

Sultanhamamı Meydancığı ile Uzunçarşı Cad
desi kavuşağı arasındadır, 1934 -de bu kavuşak 
noktasın-dan sonraki kısma İsmetiye Caddesi 
adı verilmişdir. 1934 Belediye Şehir Rehberine 

· göre Eminönü llçesinin merkez nahiyesinin Çe
lebioğlu Alaeddin ve Tahtakale mahalleleri ile 
aynı ilçenin Bayazıd nahiyesinin Süruri, Mer
canağa ve Süleymaniye Elma.ruf mahalleleri 
arasında bir sınır yoldur. Paşacamii Sokağı, 
Nasuhi Sokağı, •Fincancılar Çıkmazı, Fincancı
lar Sokağı, Sabuncu ~fanı Sokağı, Hacıküçük 
Sokağı v,e Sakamehmed Çeşmesi ıSokağı He ka
vuşakları vardır, Alahamam Caddesi ile de 
dört yol ağzı yaparak kesişir (1934 B. Ş. R. 
Pafta 1/4 ve 7, Pafta 4/6, 10 ve 45), 

Y-üzyıllar boyunca bu adı taşımış bu meş
hur yolun adı son zamanlarda değiştirilmiş, 
"Vasıf Çınar Caddesi" olmuşdur, fakat halk 
hala eski, tarihe malolmuş adı ile tanımakta
dır. Hatta posta ile gönderilen bir mektub eski 
•adı ile yerine muhakkak gider, yeni adı ile ulaş
ması şübhelidir. Abdülhamid zamanında da 
serasker Riza Paşanın bu cadde üzerin-de yap
dırttığı. bir hana nisbetle Fincancılar Yokuşu
na ıRiza Paşa Caddesi adı verilmiş•di, meşnıti
yetde de tekrar eski adını almışdı. 

Sultanhamanıı Meydancığı tarafından ge
lindiğine göre, iki araba geçecek genişlikde, 
paket taşı döşeli, iki yanı yaya kaldırımlı bir 
yoldur. Sabuncu Hanı Sokağı ve Fincan~ılar 
Sokağı ile olan kavuşağından sonra yokuş olur. 
Bir ticaret merkezi ve çarşı ,boyudur, hanlar 
ve mağa2!alar arasından geçer. Başlıca hanlar 
şunlardır: ·Rizapaşa Hanı, Hüdav-erdi Hanı, 

Fazilet Hanı; Balcı Hanı. Amerikan protes
tanlarının İstanbul teşkılatının "Bible Hause'' 
adındaki binası bu caddedir, . teşkilatın "Red 
Haus adında bir de kitabevi vardır.· Hristiyan
lık telkin eden kitablar gaayetle ucuz, sözde 
satılmaktadır. İstanbul Telefon Başmüdürlüğü 
ve Taşıtlar Amirliği de bu caddedir ve Y.apı ve 
Kredi Bankasının bir şubesi !bulunmaktadır. 

Bu, · çarşı boyunca 18 mağaza ile· mefruşatçı
lar ve 15 ıınağaza ile manifaturacılar .başda ge
lir.· Yakın geçmişde İstanbul'un en namlı mef-

ruşat ve mobilya mağazası olan Lazaro Franko 
Mağazası da bu cadde üzerindedir. Kapu nu
maraları 1-125 ve 2 -120 dir (kasım 1968). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FİNCANCILAR YOKUŞU CiNAYETİ -
(B.: Emine Hanım, Koca Kaatili; cild 9, say
fa 5066). 

FİNCİ ( Cemil) - "Yüksek mimar, Aya
sofya Müzesi Rölöve Bürosu mimarı, 1897 de 
!stanbul'da doğdu; Üsküdar İttihad Sultanisin
de okudu, 192.S de İstanbul Güzel Sanatlar 
Akademisini bitirdi; 1928 - 1937 arasında ser
best mimar olarak çalışdı, 1937 ~ 1957 arasın
da Türkiye Emlak - Kredi Bankasında fen mü
şavirliği yapdı, 1957 de Eski Eserler ve Müze
ler Umum Müdürlüğü mimarı oldu. Şevkiye 

(Eren) Hanımla evlidir, Teoman (doğ. 1936) 
-adında bir oğlu vardır. Anadoluhisarı (kendisi 
de orada oturur). Gençlik Kulü:bü üyesidir. 
Deniz sporları, ata binmeyi sever. 1931 de Edir
ne Kız Lisesi binası •yapmışdır; İstanbul'da 
muhtelif yerlerde okul, sahne, laboratuvar bi
nalari ve hususi apartmanlar yapdı; Fatih Ca-

, miinin bir minaresini ve Ayasofyanın birçok. 
yerlerini onardı" · (Kim Kimdir Ansiklopedisi; 
1962). 

:Sanatkarın hal tercümesini daha etraflı 

yazabilmek için Ayıasofya Müzesi adresi ile 
yazdığımız mektuba cevap alamadığımız için 
yukardaki satırlar ile yetinildi. 

FlNLANDlYALl JİMNASTİKCİLER 
Finlandiya yeryüzünde spor yatağı ülkelerden 
biri bilinir; 1964 yılı mayısının yirminci günü, 
kız ve delikanlı 33 jimnastikciden. mürekkeb 
bir Fin gençlik ekibi İstanbul Öğretmenler Ce
miyetinin davetlisi ol-arak İstanbul'a geldi, 22 
ve 23 mayıs günleri Spor ve Sergi Sarayında 
iki güzel gösteri yapdı; al,etli ve aletsiz ve mü
zikle yapılan jimnastik hareketleri gençlik, gü
zellik ve canlılığın f eerik tabloları oldu. 

Metin BÜYÜKOKCU 

FİNO FES - "Fina İtalyanca ince, zarif, 
ala, · ,seçkin demekdir; Fino Fes, fesin en a.lası, 
en zarifi" (Şemseddin Sami, Kaıamusu Türki). 

Fesin Türkiyede yayılışında Cezayir ge
micileri ön ayı~ olnıuşdu ·(B.: Fes, cild 10 say
fa 5698) Cezayir gemicilerinin çoğu da İtalyan
ca bildilderi için Fino Fes tabiri de onların icadı 
ıolınuşdur. 
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Bu tabir hem erkek, hem kadın fesleri 
için kullanılmışdır: 

Çıkalım Bağlarba.şına 

Mailim hilal . kaşına 
Aman Alim ahu gözlüm 
Fino fesin giy başına 

Kasdır kasıntı terziye dıral canfese 
Sar bir deiirmi pullu yemeni fino fese 
Bez verme sakın arıınına göre herkese 
Kah türkü ırla, gabi nakış işle, geh kese 
Olma sokak süpürgesi, hanım hanımcık ol. 

(Enderunlu Vasıf) 

F1RARIZADE - Geçen asrın ortalarında 
yaşamış mahbub bir delikanlı; şair Fatin (ölü
mü 1866) bu genci divanında şu beyit ile yB.d et
mişdir: 

Nice bin kan ider her bir nigehde çeşmi hunharı 
Firarizadeden eynelmeferdir aııkı zarı. 

FİRDEVS (Uzunküpe) -: Geçen asır son
larında "Koltuk'' deni randevu evleri sermaye
lerinden bir fahişe, cazibeli çağını geçirdikten 
sonra, kendisi de evini koltuk olarak açmışdır. 
Hayatı hakkında bilgi edinilemdi. 

Bibl. ı Ahmed Rasim, Fuhşi Atik. 

FIRENK ...:.. (B.: Frenk). 

FIRKETECİ SOKAGI - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Fatih Kazasının Fener 
Nahiyetinin Tevkii Cafer Mahallesi yollarından, 
Tevkil Cafer Mektebi Sokağı ile Usturumca So
kağı arasında uzanır, Kırıktuluınb~ Sokağı. ile 
kavuşağı vardır (1934 B. Ş. R. Pafta 8/103); 
yerinıe gidilip durumu tesbit edilemedi (1970). 

FiRUZ.ABADi SOKAGI - Yeşilköyün so
kaklarından, Yeşilköy İstanbul yolu ile Yeşilköy 
Demiryolu Caddesi arasında uzanır; Tayyareci 
Nuri Sokağı, Serbesti Caddesi, Gazi Evranos 
Sok,ağı ve İrfaniye Sokağı ile dört yol ağızları 
yaparak kesişir (1934 Belediye Şehir Rehberi, 
Pafta 13). 

Son zamanlarda adı değiştirilmiş, "Havazı 
Mıuzaffur Erdönmez Somağı" olmuşdur. Demir
yolu tarafından gelindiğine göre iki ar·aba ge
çecek genişlikde yer yer bozulmuş bir asfalt yol
dur, ikişer katlı kagir binalar arasından geçer. 
İstanbul Yolu kavuşağında adeta korumsu bir 
bağçe vardır; ~apu numaraları 1 - 23 ve 2 - 20 
dir (nisan 1969). 

Hakkı GÖKTÜRK. 

FIRUZAGA - Artık pek az kalmış olan 
İstanbul' dan eski ayak takımı arasında mahalle, · 
mescid, hamam ·adı olarak bu isim "Peruzağa" 
yahud "Piruzağa'' şeklinde telaffuz edilirdi. 

FIRtJZ AGA - Boğazkesen Kalesinin (Ru
meli Hisarının) ilk dizdarı, kale kumandanı; ka
lenin yapısı bittikden sonra, 400 nefer genç ye
niçerinin başında bu vazifeye tayin edilmişdi; 
İstanbul'un fethine kadar dizdarlıkda kaldığını 
tahmin ediyoruz. Kendi!!!inin de bir y,eniçeri ol
duğu muhakkak olan Firuz Ağa'nın ocak da 
hangi mevkie kadar yükseldiği· tesbit edilemedi, 
hayatı hakkında hatta başka bir kayda rastlan
madı. 

FİRtJZ AGA - Kırkçeşmede kendi adına 
nisbetle anılagelmiş Firuzağa Mescidinin banisi 
bir hayır sahibi, kabri de mescidinin yanında 
idi, kim olduğu ve ne zaman yaşadığı tesbit 
edilemedi (B.: Finızağa Mescidi). 

FIRtJZ AGA (Hazinedar) - Divan Yolun
da Sultanahmed civarında Firuzağa Camiinin 
banisi; İkinci Sultan Bayazıda hazinedarbaşılık 
yapmışdır, 918 (M. 1512 -1513) de vefat etmiş, 
camiinin yamndaki türbesine defnedilmişdir. 

Geçen asrın ikinci yarısında Divan Yolu geniş
letilirken, türbesi yıktırılmış, :ıx,ıermer sanduka
sı açıkda camiinin caddeye. bakan yan duvarı 
önüne aJınmışdır. Hayatı hakkında başka bilgi 
edinilemedi. Firuz Ağanın kabri için son zaman
lara kadar yanlış olarak İncili Çavuş'un kab~i · 
denilirdi, bu hatayı alaylı bazı tarih sohbeti ve 

· kendi yazarları da işlemişlerdir (B.: Firuzağa 
Camii; incili Çavuş). 

FiRUZ AGA (Sarayağas1) - Tophanede 
kendi adına nisbetle anılmış Firuzağa Mescidi
nin banisi, hayatı hakkında başka kayda rast
lanmadı. 

Bibi.: Hadikatül CevAmi, II. 

FlR(rZAGA CAMll - Divanyolu üzerinde, 
Divanyolundan Sultanahmed Meydanına dönülen 
köşededir; Hadikatül Cevami şu malfrmatı ve
riyor: "Banisi Firuz Ağa Sultan Bayazıdın ha
zinedar başısı·dır; kapusu üzerinde olan bu ta
rih (asrın büyük hattatı) Şeyh Hamdullah'ın 

kalemi ile yazılmışdır: 

Hazin üssultanı Sultan Bayezid 
Ve büve Firuz reisül hazinin 
Kaale rıdvanül ala tarihe 
"Cennetül me'va ü darül halidin". 

896 (M. 1490 - 1491) 
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1'Banisi müstakil türbesinde medfundur, 
918 (M. 1512-1513) vefat etmişdir. Mektebinin 
ilk meşk hocası da Şeyh Hamdullah Efendi mer
hum olmuşdu. Camiin mahallesi vardır". 

Tahsin öz, "İstanbul Camileri" isimli ese-
rinde şunları yazıyor: "Cami kare bir planda 
olup bu binada tek kubbenin tekamülü görülür. 
Tek sağır kubbesi içerden sekiz köşeli bir kasna
ğa oturtulımuşdur. Minaresi solunda olup dört 
sütune müstenid beş kemerli ve üç kubbeli son 
cemaat revakı vardır. Duvarları kesme köfeki 
taşıiıdandır. Kalem işleri tadile uğramış olmak
la beraber, zamanının esaslarına uygundur". 

Cami.in tek minaresi sol taraf dadır; tek mi
nareli camilerin minareleri çoğunlukla sağ ta
rafa kona gelirken bu camide sola konulmasının 
sebebini Celal Esad · Arseven, mabedin Atmey
daından hemen göze görünmesi endişesinde ara
ıınışdır. 

Zamanımızda Firuz Ağanın türbesi de yok
dur, türbe binası geçen asır ortalarında Di
vanyolu genişletllirken sadrazam Keçecizade 
Fuad Paşanın emriyle yıkdırılmış, Firuz Ağanın 
mermer kabir sandukası, minarenin bulunduğu 

-sol duvar önünde, açıkda durmaktadır; camiin 
haziresi (mezarlığı) ise tamamen kaldırılmışdır. 

Halid ERAKT AN 

F1R-0ZAGA ÇARŞISI - Divan Yolunda 
Firfi.zağa Camii civarındaki çarşı boyu kadimden 
son zamanlara kadar bu isimle anılagelmişdi. 

Divan Y,olu genişletilmeden öneıe (B. : Divan Yo
lu, cil-d 9, sayfa 4624) bütün dükkanları ahşab 
bir çarşı idi. XVII. yüzyılda Dördüncü Sultan 
Mehmedin anası Turhan Sultan, kendisi gibi 
esirciler eliyle !stanbul'a getirilmiş ve bir ma
navın yanında köle-çırak olarak çalışan küçük 
kardeşi Yusuf'u bu çarşıda bulmuşdu ki tarihi
mizin hem şirin hem hazin vak' alarındandır 
(B.: Yusuf, Manavgüzeli). 

Zamanımızda bu çarşı yok olmuşdur. 

F1R'OZAGA ÇARŞISI, FIRINI - Zamanı
mızda mevcud olmay,an Divan Yolundaki eski 
çarşıda meşhur bir kadayıfçı, çörekci fırını; İs
tanbul' da davetsiz misafirlere kolayca hazırla
nan tatlı olarak "Baba TaWısı" yahud "Şamba
bası Tafüsı'' hamuru ilk defa bu fınndıa yapıl
mışdır denilirdi, ibu tatlı hıamurunu bu fırında 
yıapıp İstanbul'da yayan da XVIII. yüzyılda 
Polonyalı siyasi mültecilerden biri imiş. 

Hacııeyhoğlu Ahmed KEMAL 

Fffi'OZAGA HAMAMI - Tophanede Firuz
ağa Mescidi vakfı bir hamam idi; hicri 1147· 
M. 1734 tarihli hamam müstahdemleri sicil def-: 
terinde (B.: Arnavud Dellaklar, cild 2, sayfa 
1038; Halil, Patrona) 4 dellak, 2 natır, 1 kül
hancımn çalışdığı, külhan odasında da o zaman
lar "Hammal" denilen 4 nef-er külhanbeyinin 
barındığı (B.: Külhan Beyleri) kayıdlıdır; müs
tahdemlerin isimleri şunlardır: 

Sernöbet dellak topçu neferi mütek•aaidi 
kumral sakallı Arnavudbelgradlı Ömer bin Zey
nel, dellak sarışın taze !stadv.eli arnavud Mu
rad bin Süleyman, dellak taze !stadveli arnavud 
Hasan bin Süleyman, dellak taze 0hrili arnavud 
Bekir bin Ahmed, natır topçu neferi kuloğlu · 
taze Arnavudbelgradlı Mustafa bin Ömer, natır 
topçu. tulumbacı Divrikli Hüseyin bin Bekir, kül
hancı zimmi Sivaslı Mardiros. 

Firuzağa Hamamı 2 haziran 1917 Cihangir 
yangınında yanmışdır. Şimdi yerinde bir apartı
man bulunmaktadır. 

F1R'OZAGA İLK OKULU - Beyoğlundo. 
Firuzağa Mahallesinde Türkgücü Sokağı ile Ka
satura Sokağı kawşağındadır; bağçeli ve iki 
katlı beton bir binadır; semtin kadim ilk okulu 
Alaeddinpaşa nk Okulu adım taşımış; şimdiki 
-bina yapılınca 1932 yılında Beyoğlu 12. llk,0ku
lu adı ile buraya nakledilmiş, 1951 · de numara
lı ilk okul isimleri kaldırıldığında Firuzağa İlk 
Okulu adını almışdır. 1964 de 22 öğretim üyesi 
ve 1053 öğrenci bulunuyordu; 1932 den 1963 yı
lına kadar bu ilk okuldan 2908 çocuk liploma 
almışdır. !stanbul'da ilk defa Deniz Yavru Kurt 
oymağı bu ilk okulda kurulmuşdur; d~rs dışın
da bir de ingilizce kursu bulunuyordu. 

Hakkı GÖKTÜRK 

, FlROZAÖA MAHALLESİ - 1934 Beledi
ye Şehir Rehberine göre Beyoğlu ilç,esinin mer
kez nahiyesi mahallelerinden; aynı nahiyenin 
Kuloğlu ve Tomtom ve Galata nahiyesinin Hacı 
Mimi ve Kılıç Ali mahalleleri ile ç,evrilmişd.ir. 

Sımr sokakları şunlardır: Hayriye Caddesi, 
Faikpaşa Yokuşunun bir kısmı, Hacıoğlu Soka
ğı, Taktaln Yokuşu (Kuloğlu Mahallesi ile), Bo
ğazkesen Caddesi, Yeniçarşı Caddesi (Tomtom 
Mahallesi ile), Defterdar Yokuşu (Kılıç Ali Ma
hallesi ile) , Boğazkesen Caddesinin bir kısmı 
(Hacı Mimi Mahallesi ile) . 

İç yolları şunlardır: Türkgücü Sokağı, Ka- . 
diriler Yoku.şu, Çukurcuma Caddesi, Bostanbaşı 
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Caddesi, Faikpaşa Yokuşunun bir kısmı, Ceza
yir Sokağı, Cezayir Çıkmazı, Taktakı Yokuşu
nun bir kısmı, Çukurcuma Camii Sokağı, Çu
kurcuma Camii Çıkmazı, Hacıosman Çıkmazı, 
Yaz:cı Çıkmazı, Dalgıç . Çıkmazı, Palaska Soka
ğı, Meşaleci Sokağı, Kasatura Spkağı, Süngü 
Sokağı, Dalgıç Sokağı, Ekmekci Camü Sokağı, 
Yağcı Sokağı, Tombaz Sokağı, Ateş Sokağı, Bo
razan Sokağı, Nöbetçi Sokağı (1934 B. Ş. R. 
Pafta 14/165). 

Adı geçen rehberin paftasında ismi yazıl
mamış, bir sokağın mahalle muhtarlığı kaydın
daki ismi "Hüseyn Ağa Bağhesi Sokağı'~ dır. 

Muhtarlık kaydına göre .bu mahallede 242 
ev, 218 apartıman, ~9 arsa, 126 dükkan,. 7 ma
ğaza, 13 imalathane ve atölye, 7 tamirhane, 3 
garaj, 3 fırın, 1 eczahane, 2 banka şubesi Yapı 
ve Kredi, 2 hamam (Çukurcuma Bostanbaşı Ha
mamı, B.: cild 8, sayfa 4166; Çukurcuma Sü
rahi Hamamı, B.: cild 8, sayfa 4167), 2 cami 
Firiizağa Camii; Çukurcuma Oamii, (B. : cild 8, 
sayfa 4164) , 1 cami kalıntısı (Ekmekcibaşı Mes
cidi, B.: cild 9, sayfa 4976), 1 cami arsası (Def
terdar Camii), 1 tekke (Kaadiri Dergahı), 1 
okul (Firuzağa llk Okulu), 1 hastahane (İtal-

yan Hasta.hanesi), 1 ilaç fabrikası (Atabay), 1 
spor kulübü (Cihangir Boks Kulübü) vardır. 

Kadiriler Yokuşunda da merhume Ayşe Mü
kerrem Hanımın bağışladığı bir binada bir şef
kat yurdu bulunmaktadır. 

1960 sayımında mahalle nüfusu 2977 kadın 
ve 2974 erkek olmak üzere 5951 kişi im. 1965 
sayımında bu nüfus 7122 kişiye yükselmiş bu
lunuyordu (1968). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FlRVZAGA MEKTEBİ - Tophanede Fi
riizağa mescidi vakfından eski bir mahaJle mek
tebi, yine mescidin evkaafmdan bir küçük ha
mamla birlikde zamammında mevcud değildir. 

FlRtJZAGA MESCİDİ - Hadikatül Ceva
mi şu malumatı veriyor: "Kırkçeşme kurbinde
dir, banisi Firuz Ağanın kabri de bu nıescidin
dedir, minberini Süleyman Efendi namında kim
se koymuşdur, mahallesi vardır". 

Tahsin öz "İstanbul Camileri" isimli ese
ril'!de şunları yazıyor "Kırkçeşmede Firuzağa 
Sokağında; İkinci Sultan Bayazıd'ın haznedarı 
Firuz Ağa, tarafından yaptırılıriış . olan bu cami 
1934 senesinde yıktırılmışdır (1962) ". 

M A H A L L E 5 ı 

Tophanede Firuzağa Mahallesi 

(1934- Belediye Şehir Rehberinden) 
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Hadikatül Cevamie itimad edersek, Tahsin 
öz, bu camiin ıbanisi werinde y311ılmışdır. Ha
dikatül Cevami bu mescidin banisinin mescidi 
yanında medfun olduğunu kesin olarak kayde
diyor; !kinci Sultan Bayazıdın hazinedarı olan 
Firuz -Ağanın da Divan Yolundaki Camiin<le 
medfun olduğunu yazıyor, bu kayıdlardan Firuz 
Ağaların ayrı ayrı şahıslar olduğu muhakkak
dır. 

• 

• 

FlROZAGA MESCİDİ - Hadikatül Ceva
mi şu malumatı veriyor: "Tophanede Tophane-i 
Amire kurbinde, banisi Saray Ağ.ası Firuz 
Ağadır, merkadi bilinmiyor, minberini hayır sa
hiblerinden Emine Hatun koymuşdur, mahalle
si vardır". 

Tahsin Öz "İstanbul Camileri" isimli ese
rinde, Kırkçeşmedeki Firuzağa Mescidinde düş
düğü hatayı bu mescidde de tekrarlayarak mes-

Tophanede Firuzağa Mescidi 

(Resim: S. Büyükerbil; Plan: H. Eraktan) 
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ciclin banisini Divan Yolundaki Firuzağa Camii
ni yapdıran İkinci Sultan Bayazıdın hazinedar
başısı Firuz Ağa olarak gösteriyor. Divan Yo
lundaki cami ile Kırkçeşmedeki mescidin ve bu 
mescidin -banileri olan Firuz Ağalar ayrı. ayrı 
zatlardır. Kaldı ki Hadikatül Cevamideki kayıd
larda çok açıkdır, mes-ela l;ıu mescidin banisi 
için "merkadi bilinmiyor" diyor ve hayır sahi
binin "sarayağası" olduğunu söylüyor, halbuki 
Hazinedarbaşı Firuz Ağanın merkadi malumdur, 
Divan Yolundaki camiin yanındadır. 

Tahsin öz, bani üzerinde yanılarak mescid 
hakkında şunları yazıyor: 

"Kapu kitabesine göre 1239 (1823 - 1824) 
da tadil ve tecdid edilmişdir ki halen 22 basa
mak merdivenle çıkılir fevkaani bir 'binadır. 
Duvarları· kagir, çatısı, minaresi • tuğladandır". 

Hadikatül Cevami Firuzağa Mahallesini 
Tophane civarında gösteriyor ise de zamanımı
zın idari taksimatında bu mahalle Beyoğlu il
çesinin merkez nahiyesindedir v,e mescid adını 
taşıyan mahallede Defterdar Yokuşu, Akarsu 
Yokuşu, Sıraselviler Caddesi, Ağahamamı So
kağı v:e Türkgücü Sokağı arasında kalmış· bir 
meydancığın ortasındadır. 

1823 - 1824 arasında İkinci 'Sultan Mahmud 
tarafından temelinden tutularak ve fevkaani 
olarak yenilenmiş mescide, minare tarafından 
ve bina dışında 12 + 8 .basamak ve binanın gü• 
neydoğu köşesindeki kapusıundan girilerek 21 
basamak iki merdivenle çıkılır, bu iki merdiven 
bitimleri arasında koridor gibi bir soncemaat 
yeri vardır. 

Kareye yakın miistatil nlanb olan ibadet 
sahnının dört duvarında· d& dörder pencere var
dır. Mihrab dışarıya çıkıntılıdır. Sağlı sollu üçer
den altı ahşab direk tavan destekliği yapmak
tadır. Minare tarafında ve bina dışında kalmış 
merdivenin altında. ve kemerler içinde abdest 
muslukları bulunmaktadır. Mescidin altında 1 
tüccar yazıhanesi,_ 1 kahvehane, 1 manav, 1 ka
laycı v,e 1 kömürcü, beş göz dükkan vardır. 

Bakımlı bir ibadethanedir (1971, şubat). 
H. ERAKTAN ve H. GÖKTÜRK 

FİRÜZAĞA MESClDİ SOKA.Ol - 1934 
Belediye Şehir Rehberine göre Fatih kazasının 
merkez nahiyesinin Kırkçeşme Mahallesi yolla
rından, Bursalı Tahir Bey Sokağı ile Nefer So
kağı arasında bir aralık sokakdır; (1934 B. Ş. 

R. Pafta 6/64). Yerine gidilip bu satırların ya
zıldığı sıradaki durumu tesbit edilemedi (mayıs 
1971). .. 

FlR-OZAGA TULUMBACI KAHVEHA
NESİ - Kırkçeşmelerde Bozdoğan Sukemeri 
dibinde Firuzağa Mescidinin yanm1a bu mahal
lenin yangın tulumbacılarının kahvehanesi ki 
İkinci Sultan Abdülhamid zamanında İstanbul'
un en meşhur tulumbacı kahvehanelerinden bi
riydi; ramazanlarda Çalgılı Kahvehane olurdu 
(B.: Çalgılı Kahvehaneler, cild 7, sayfa 3683). 

FlRUZAGA YANGIN TULUMBASI SAN
DIGI - Saraçhanebaşında Kırkçeşmelerde Fi
ruzpaşa Mahallesinin yangın tulumbası· sandığı: 
iki takım uşağı olan (en çok 10-12 uşak) kü
çük bir sandıkdı, fakat hepsi koşarlı, uçarlı b~ç
kın delikanlılar idi; tulumba sandığı Firuzağa 
Mescidinin avlusunda bir barakada durur, bekar 
uşakları da mescid civarındaki kahvehanede ya
tar kalkardı; Istanbul'un ayak takımı ağzında 
"Firu~ağalılar" diye anılırlardı. Devrin kalender 
halk şairlerinden Üsküdarlı Aşık Razi bu sandı
ğın uşaklarından bir genç tulumbacıyı şu man
zume ile övmüşdür: 

Pek alımlı çalımlı, Piruzağalım yamandır 

Yan bakdırmaz yüzüne serkeş bıçkın civandır 
Kakülün cünbüşünden topuk nümayişine 
Dil bağlamış utti.kı eşbehime kurbandır. 

Düşmüş dameni dile siizefken şeri.redir 

Tulumbacılık şanı şahım ateşparedir 

.Ahuyi vahtidir . hem kumrii avaredir 
Tulumbacı kündesi meşhurdur,. pehlivandır. 

Meydi.nı muhabbetin şimdi odur serveri 
Yiisufu Ayaz Şahı Ayvazı lskenderi 
Bebrü pelı:ınk gazanfer gÜzellerin ejderi 
Sa.lıibkıran eyleyen elindeki fermandır. 

Vasıf iç 

FtR-OZ BEY (Nişancı) - İkinci ·su1tıan Se
lim'in has bendelerinden; Sultan Selim'in şeh• 
zadeliği zaımanında içoğlanları hocası olarak hiz
metine girmişdi, asıl adı Bali'dir; Sultan Selim'
in "Gül ve Bülbül" adı ile bir eseri olan nişan
cısı Fazli Bey vefat ettiği zaman şehzadenin ni
şancısı oldu; Sultan Selim padişah olduğunda 
nişancılık makamında Celalzade Mustafa Çelebi 
gibi devrin seçkin bir siması bulunduğu için Fi
ruz Beye müteferrikalık verildi, bir müddet son
ra Celalzade vefat edince Firuz Bey nişancı ol
du. 

Nişancılık, devrin edebi diline hakkı ile sa
hibi olmak gerektiren bir yüksek memuriyet idi, 
müverrih Peçevili Ibrahim Efendi: "Nesirde ma
hareti yokdu, bazı gayri müstamel lug-atlar ijO-
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rulduğu zaman Ahteri ve Cevheri gibi lugat ki
taplarına bakıp cevap verirdi; gözleri de iyi gör
mezdi" diyor. 

Hiç evlenmemişdi, ayyaş denilecek kadar 
da içkiye düşkündü, "Ehli ırz meyhanesidir" di
ye koltuklara, ruhsatsız içki satılan dükkanlara 
gider, odasına döner, dönerken yolda şarabın 
tesiri ile bir köşede sızar kalır, yanındaki uşak
ları kaldırıp bir berber dükkanına veya hamama 
götürüp mestaneliği gidinceye kadar beklerler
di. Devletin en mühim yüksek mevkilerinden, 
Divanı Hümayun azasından ol-an bir zatın bu 
hali halk nazarında hiç hoş görünmediği halde, 
padişahın Firuz Beye karşı olan şahsi muhabbe~ 
ti ile azledilmemişdi. Bir gün Divan katibleri 
ağır küfürlerle dolu bir ferman yazarak Firuz 
Beye nişanlanmak, padişahın turası çekilmek 
üzere verdiler ve Firuz Bey fermam okumadan 
turayı çekdi, katibler bu fermanı devrin sadıra
zamı Sokullu Mehmed Paşaya götürüp verdiler; 
o da padişaha arz edince Firuz Bey emekliye ay
rıldı. Hayatı hakkında başka bir kayda rastlan
madı. 

Bibi.: Peçevili Tarihi, I. 

FlRtTZ SOKAĞI - 1934 Belediye Şehir . 
Rehberine göre· Büyük Adada İskele bölgesi sa~ 
kaklarından, Gazi Mihal Sokağı ile. Nevruz So
kağı arasında bir aralık sokak; yerine gidilip 
bu satırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit 
edilemedi (mayıs 1971). 

FIRtTZ ŞAH (Kınalı) - Hicri 1098 (M. 
1686-1687) de fstanbul'da hamamcılar !kah 
ya.lığında bulunmuş, Derviş· Şehri İsmail Efen
dinin "Dellaknamei Dilküşa" isimli eserinde hal 
tercümelerini kaydettiği onbir nefer hamam 
uşağından biri (B.: Dellaknamei Dilklişa, cild 8, 
sayfa 4370). Aşağıdaki satırları o eserin 1323 
(1905) yılında istinsah edilmiş ve A. Pidakiz 
adında bir ressama resimlendirilmiş nüshasın
dan kısaltarak alıyoruz: 

"Biri dahi •arnavud Firuzdur, Avlonyadan. 
mürahik taze. olup memleketi canibinden 1082 
de (1671) şakird olmak ü~ere celbinde Kadırga 
Limanında Çardaklı Hamamda·soyub dellak fu
tuasım hemşehrisi !skender Dellak bağlamışdır 
ki bu beyitleri o zaman nazmetnuşlerdir: 

Firuz Şah deyu ııöhretyab 

Kaaşı U!l§aka çün mihrab. 

Sakıdır gümüıı endaze 
Destinde lifi yelpaze. 

Payi çalaki kebkebi naz 
Billur topuklu işvebaz. 

Fi'ıtesin bağlar tiihane 
Şu'lei aşka pervane. 

Geysusi rindane kemend 
Derbendi halvetde levend. 

Lenger der bagıı,_l teıırifi 

he tamamdır tarifi. 

Hizmetde gaayet haheşger 
Arnavud cinai mabpeyker, 

Görenler anı nim oryan· 
İntirah bulur bi · payan. 

"Kethüda.lığımız zamanında çar ebru sinni 
selasini bulmuş yiğit idi ki ortağı ve hem üstadı 
!skender dedikleri ejder heft ser cümle bahşişin 
gasb ile Firuz akçe yüzün -görmeyüb haımam
dan taşra çıkacak olsa pabucu olmayub nalin ile 
çıkar ve sair uşaklardan ariyet potur cebken 
alur ki halas için rik'a verdi hamamım tebdile 
ve hakir dahi anı Çardaklıdan alub Sultanbayıd 
Hamamına koyub ve İskenderden şu kadar· yıl 
için 400 kuruş güc ile tahsil olundu hakimi şer' -
in eli ile". 

FiSKE - "Baş parmak üzerine · bükülen 
şahadet parmağının birden açı:lması ile wrulan 
hafif darbe" (Türk Lfıgatı) .. 

Bilhassa bir sevgili yanağına veya burnu-_ 
na muhabbet eseri, latife yollu wrulurdu. 

Şinasi'nin mizah yollu bir beyitidir: 

Benzer ol hoıı kokulu kuyruğu ala miske 
Koklarım burnuma vurmazsa efendim fiske, 

Topkapusu Sarayı arşivinde bulunan XVIIl. 
yüzyıl ortalarında tanzim edilmiş bir Dalkawk
lar Nizamı ve Narhı'nda "Fiske ~erine de şu 
kayıd vardır (B.: DalkaVUık, Dalkavuk Esnafı, 
cild 8, -sayfa 4212) : 

Dalkavuğun burnuna fiske .vurma... fiske başına 

20 para. 

Bir sevgilinin her yapdığım, türlü müna
sebetsizliğini hoş görmeye ve onu başkalarına 
karşı şiddetle korumaya da "Fiske kondurma.,. 
mak" denilir. 

Hünerli köçek oğlanların çıplak ayakla rak
sederkeh ayak parmakları uçlarına basarak yü
rümelerine de "Fiskeleme" yahud "Ayak Fis
kesi" denilir idi: 
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Parmak basar fiskeleme kuş ağzı 
Yumru topuklarda nümayiş nazı 
Siyehçerde rakkaas kıbti palazı 
Definin zilleri altundandır, altundan. 

(Galatalı Hüseyin) 

Kara şoparın be pek çok hüneri 
Ayak fiskesi hele 
Güm güm titretir yeri 
Topuklar demir gülle 
Bir boy koşup koşup yat, fırlayup perende. at 
Desinler bu ne çalım, bu ne hünerler kat kat .. 

FtS:KE ŞAMDANI - !Mum dikilecek yeri 
bir tablacığın ortasında ve kenarında da tutmak 
için, 'kulpu bulunan el şamdanlarına verilmiş 

isim; o kulpdan baş ve şahadet parmakları ile 
tutulduğu ve o parmaklar ile de fiske atıldığı 
içindir ki bu ismi almışdı. Yerine ve sahibinin 
servetine göre bakırdan, sarı pirinçden, gümüş
den, altından, porselenden, billurdan fiske şam
danları yapılınışdır. 

Petrol lambalarından önce, ev konak ve sa
rayların mum ile aydınlatıldığı devirde, büy.ük 
şamdanların ve avizelerin mumları, elinde bir 
fiske şamdanı ile dola,şan bir hizmetkar tara
fından o el şamdanının aleviyle yakılır, uyaıidı
rılırdı. Geceleri ev içinde de elde bir fiske şam
dan ile dolaşıhroı; devrilmesi güç, dolayısı ile 
yangın çıkarma tehlikesi. az, kullanı_lması da ra-. 
hat bir şamdandı. Zamanımızda sanat kıymeti 
taşıyanları antika eşya arasındadır ve antikacı 
dükkanlarında diğer şamdanlara nisbetle çok 
nadir rastlanır, güçlükle bıulunur. 

Hüseyin Kazım Bey "Büyük Türk Lfı.gatı" 
nda, şamdanın şeklini tarif etmeden: "Cami ve 
türbelerdeki kandilleri yakmak için kullanılan 
fitilli el şamdanı" gibi gülünç bir ·ıaf ediyor. 
Fitilli şamdan olmaz, fitil kandillerde, zeytinya
ğı doldurulmuş, kandil çanaklarında yanar; 
şamdanlarda da mum dikip yakılır, aslında don
durul.niuş iç yağından veya balmumundan, ka
furiden yapılan mumlarda yıanan kısımda orta
sındaki bir fitildir ama "Fitilli Şamdan" diye bir 
tabir, hele bir dil bilgini için, gülünçdür. . 

XVII. yüzyıl ortalarında Kaadriye şeyhle
rinden Nazmi Efendi "Hediyetül İhvan" adını 
verdiği . hatırafarında Yenikapu Mevlevihanesi 
dervişlerinden ilahi cezbe sahibi Mehmed adın
da bir genç bir dervişden bahsediyor; geceleri 
geç kalmış misafirleri evlerine götürür, fener
cilik yaparmış, fakat eline bir fener değil, fiske 
şamdanı alırmış, karlı, tipili bir kış gecesi, rüz-

. . ~ 
garda fenerler sönerken, Derviş Mehmedin elin-
deki şamdanın mumu sönmemiş, kendisi de kar 
üstünde çıplak ayakla yürür imiş. Şeyh Nazmi: 
"Gözümle gördüm .. " diyor. 

FiSKE TAŞI - Fiske ile atılan küçük taş; 
fiske ile taş atılırken başparmakla şahadet par
maklarının !birleşme şekli değişir, başparmak 

şahadet parmağı üstüne konulur ve birden açıl
ması ile küçük taşı- fırlatır. Darbe olan fiskede 
ise darbeyi şahadet parmağı vurur. 

Şu kıt'a Üsküdarlı Aşık Razi'nindir: 

Çokdan razıyım be.: fiske taşına 
Çapkın topuk kakar' aşık başına 

Hakkıdır ne denir, gÜzeller şahı 

Basdı ondokuza gaddar yaıına. 

İmalı ve tenldd, serzeniş yollu sözlere de 
Fiske Taşı denilir: 

Fiske taşlannı atar . o dilber 
Sonra da karşıma geçerek güler 
Ama kendisinin yapdıklarını 
Açmaya gelmez ha.. parlayub küser .. 

(Aşık Razi) 

Istanbul'un eski zenparelik aleminde gece 
yosma hanımının evine giden erkek, geldiğini 

haber vermek için kafese bir fiske taşı atar, he
men kapu açılıp, zenpare çarçabuk eve aiınırdı: 

Bir fiske taşını attığım zaman 
Aşağıda · beklermiş o sevdiğim ican 
Kapuyu açıp dedi sus aman 
Merdivenden çıkdım pat pat yukan. 

(Beşiktaşlı Gedai) 

FiŞEK ATMAK - "Argo. Ciriıağ etmek; 
Lehimlemek, Perçinlemek, Şişirmek, Tezgah 

. Kurmak, Üfürmek, Zımbalamak da aynı anlam
dadır'' (F. Devellioğlu, Türk Argosu). 

Değerli dil bilgininin kaydettiği gibi ·yukar
daki argo kelimeler aynı anlamda değildir, ara
larında mana farkları vardır: 

Fişek Atmak, cimağda telkin; Zımbalamak, 
cimağ'ın alelacele, belki de ayaküstü icrası; Tez
gah Kurmak, cim.ağ'ın bir yatakda icrası; Şi

şirmek, zina; üfürmek, livata; Perçinl~mek, ce
bir ile livata, belki de o arada bekaretin iza
lesi; Lehimlemek, ibtizale düşmüş birisi· ile ci
mağ. anlamlarında kullanılır (Hamına! Nazif' -
in notları). 
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FiŞEKHANE CADDESİ - Bakırköyün 
yollarından; Bakırköy-Istanbul Yolunun Ba
kırköy Istasyon Caddesi ve Ebüzziya Caddesi 
ile teşkil ettiği dört yol ağzından öte bir deva
mıdır; Mer'ıa Sokağı, Halıcı Sokağı, Türkcü 
Sokağı, Cumhuriyetci Sokağı ve Sporcu Sokağı 
ile kavuşakları olan uzun ve bitimi çıkmaz bir 
yoldur (1934 Belediye Şehir Rehberi, Pafta 
12). 

Bakırköy-İstanbul Yolu tarafından gelin
diğine göre iki araba geçecek genişlikde ve pa
. ket taşı döşeli olarak başlar; sol kolda Vita 
yağı fabrikası vardır, yol bu fabrika önlerinden 
sonra asfalt döşelidir, daha ileride yine sol kol
da otobüslerin durduğu geniş, alanıınsı bir yer 
ile bir futbol sahası vardır; iki ve altı katlı ara
sında evler ve apartımanlar arasından geçer ve 
böylece Ataköy sınırına ulaşır ve sol :\tolda ge
ride Ataköyün onüçer katlı blok apartımanları 
görülür. 1934 Belediye Şehir Rehberi -paftasın
da sonu kırlıkda çıkmaz yol gibi görünen Fi
şekhane Caddesi, bu satırların yazıldığı sırada 
Ataköyün içine girer ve uzanır gider. 

Bu cadde üzerinde 3 lokanta, 1 kahvehane, 
1 tuhafiyeci, 1 berber, 1 terzi, 1 kundura. ta
mircisi, 2 bakkal, 1 doğramacı, 1 döşemeci, 1 
odun deposu vardır. Bakırköy -İstanbul Yolu 
başcnda Anatlolu Bankasının Bakırköy şubesi 
bulunmaktadır. (şubat 1968). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FİT, FİT OLMAK- "Fit: 1. Fenalığa sevk 
ve teşvlk edip dürtme; iğva, iğfal, ifsad; 2. Ku
marda ne kazanç, ne kayıp" (Şemseddin Sami, 
Kaamusi Tür ki). 

İstanbul ağzında, bilhassa avam ar~ııida 
çok ve çeşitli anlamda. kullanılan bir kelimedir: 

1 - İğfal, ifsad anlamında, "koymak" ve 
"sokmak" masdarları ile birlitde kullanılır; iki 
pırpırı ~onuşur: 

- Senin Sarı ne zamandır yanında görün
müyor? 

- Aramıza fit sokdular ! 
- Yine o ,boydan biri ayakdaşına derd· 

yanar: 
- Bursalı ile arama fit koyanı biliyorum, 

Çakır hergelesi. .. 

2 - Fitneci, fitnekar anlamında: 
- Bırak şu fit herifi... 
3 - Ödeşme, · arada alacak verecek kalma

mak anlamında: 

i 
- Allem etti, kallem etti, beş kağıdı aldı 

gitti, aldığı paraları ödüyor mu bari? 
- Aldırma; ben onunla fit olurum ... 
4 - Ku.1narda ne kazanç, ne kar: 
- Tozlukluda ne yapdın dün gece? 
- Fit kalkdım .... 
5 .-- Razı olma anlamında: 

- Gündelik 5 lira, boğazında benden, ça
lışır mısın yanımda? 

- Fitim ağabey ... 

Kalaycı civanı pa!::larsa hamam 
Hanım fit olur, pazarlık tamam.· 

(Aşı!:: Razi. Baskın Destanı) 

9 - Gönül verme, alaka anlamında: 
- Bakkalın kızını gördün mü? .. Birden boy 

atmış, serpilmiş, pek güzelleşmiş! .. 
- Ben ona çok!fan fitim ayol! .. 

FİTİL - "Aslı arabca Fetil'den; 1. Kandil 
ve muma konulan pamukdan bükülmüş ip ki, 
emdiği yağ ile yanıp ortalığı ışıklandırır; 2 . .Ilk 
icaıd edilmiş tıop vıe t ü f e k 1 e r i n falya
farına k o n u 1 a n g.aytan ki, ,bir ucu tutuş
turulup ateş falya deliğine u 1 a ş ı n c a top 
yahud tüfeğin içindeki .barut parlayıp silah bo
şanır; 3. Merheme batırıp, bulanıp yara içine 
sokulan, geçirilen tiftik; 4. Kumaşın altına gay
tan gibi bükülmüş bir şey konup dışardaµ ka
barık yol gibi görünen dikiş; (5. Hamamda ke
s·e vurulan vücuddan büklüm büklüm çıkan kir-

. ler). Mecazen: Birdenbire hiddet ederek parla
ma anlamında: Fitil almak; yapılan bir fenalı
ğın kötü neticesini görmek, cezasını çekmek, ya
hud huzuru, ıieş'ei bozarak, adamı yapdığına 
pişman etmek ·anlamında: Burnundan fitil fitil 
gelmek; kızdırmak, azdırmak, kavgaya tahrik 
anlamında: Fitil vermek, fitillemek" (Şemsed-
din Sami, Kaami'ı:si Tür ki), . 

"Fitil: Argo, aşırı derece sarhoş; ekseriya 
gibi edatı ile birlikde kullanılır: Moruğa bak, 
fitil gibi'' (F. Devellioğlu, Türk Argosu). 

Mecazı anlamlarıyla İstanbul ağzında çok 
kullanılır, hatta edebi metinl,ere geçmişdir: 

Güllei aıka dili zarı nişangah ettim 
Eyledim canı !eda hasılı hiibanlar içün 
Giderek a!:.ibet aldım fitili ah ettim 
Yandım ateşlere Tophaneli bir dilber içlin 

(Enderunlu Fazıl, Şarka) 
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Bak .§U Tophaneye dilberler ile dopdoludur 
Kişi gördükde fitil almaya hiç kaabil mi 

(Enderunlu Fazıl) 

Gidilmez meygedeye erazilden eşbehle 
Birkaç dolu çakınca çapkın olmuşdur fitil 
Bilmez adabı sohbet, mütecaviz ve küstah 
Gelir neşvei bade burnundan fitil fitil. 

. {.Aşık Razi) 

Dellak olan gaayet pençeli gerek · 
Kiri fitil fitil çıkarsun kise 
Hem dahi nezaket ile dest ura 
Müşteri bay zeda kim olur ise. 

{Vezaifi Dellak) 

Aşçıdede tbrahim Beyin hatıralarında aşa
ğıdaki satırlar yakın geçmişin İstanbul haya
tından şirin bir sahnedir: 

" ... (Bir mahalle mektebi hayatı anlatılır

ken) Hoca Efendi Şehzade Camii Şerifi Kıay
yumbaşısı, sulehadan, şehla gözlü, kısa boylu, 
şişmancıa; daima kandil fitili yapıp camiişerife, 
şuraya buraya satardı. Pek çok süpürge ·a:lıp-on
ların tellerinden pamuk1ıa fitil yapıp kağıddan 
deste deste ederek bir büyük sandık içinde ~ak
lardı. O asırda sık sık şehzade ve sultanlar dün
yaya gelmekle yedi gün yedi gec·e donanmalar 
yapılması adet olmuşdu, her donanmada öteki 
beriki gelip destelerle -Hoca Efendi den fitil alır
lardı. O gün Hoca Efendinin ahvaline göz altın
dan dikkat ettiğimde onu gördüm ki, hem elin
de fitil yapar, hem de şehla gözünün ucu ile 
ara sıra benim Mebmede .bakar .. 

Fitil aldım ele kandilim dolu yağdır 
Gördüm ki bizim Hoca püsküllü beladır. 

"Hoca Efendi elindeki fitilleri tamam edip .. " 
(B.: Aşçıdedenin Hatıraları, cild 2, sayfıa 1138). 

FİTİL SOKAGI-Taksimin Yenişehir Ma
hallesi sokaklarından; Yenişehir Caddesi ile Gül
leci Sokağı arasında uzanır, Miran Sokağı ile 
dörtyol ağzı yaparak kesişir (1934 Belediye Şe
hir Reh!beri, Baftıa 19/181). Cadde _ık:avuşağın
dan gelindiğine göre, bir araba geçecek geniş
likde paket taşı dö~eli olarak başlar, ahşab ve 
kagir bina1ar araıSından geçer, birer katlı ev
ler, dörder katlı apartımanlar vardır. 1 boru 
işleri atölyesi, 2 oto tamircisi, 1 oto döşemeci
si, 1 cilacı, 1 marangoz vardır. Yenişehir Ma-

hallesi Muhtarlığı bu sokaktadır. Kapu numa
raları 7 - 39 ve 2 - 40 dır (haziran 1968). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FİTNAT - Geçen asır sonlarında İstan
bul'un en şöhretli "Koltuk" gizli umumhane iş
letenlerden; koltukların en lüksü, en temizi olan 
evi Çapada idi; ·Ahmed Rasim "Fuhşi Atik" 
isimli eserinde Fitnat'ın evini Muzaffer Bey 
,adında bir gencin ağzından şöyle anlatıyor: 

"Toydum, öyle yerler bilmiyordum, beni 
aınıcam -götürdü. Fevkala-de zengin ve şişman 

-bir zat idi, daima bekar yaşamışdı. 
"Akşam olınuşdu, dükkanlar kapanıyordu. 

Aksaraydan arabaya bindik, Topkapı tr~mvay 
yolundan gittik, sola sapdık, birıaz daha gittik, 

_ bir evin önünde.durduk. Biz daha kapunun önü
ne varmadan kapu açıldı, içerden bir ses: 

- Çabuk olun!.. dedi. 
"Amıcam koca gövdesiyle daldı, ben de ar

dından girdim. İki siyahi ka;dın, ne baş örtüleri 
var ne yeldirmeleri. Etek öpdüler: 

- Buyursunlar beyim .. sefa geldiniz! .. de
diler. 

"Biri gaz lambası tuttu, ufak bir merdi
venden çıkdık,-sofamsı bir yerden yürüyüp tek
rar bir merdiven çıkdık; gaz tutan siyahi: 

- Yeşil odaya buyuracaksınız.. dedi. 
"Ben şaşaladım, misafirlik biliyorum, bir 

umumhaneye getirildiğimin · farkında değilim. 
İkinci sof ada _ başörtülü iki ihtiyar kadın dur
muş, amıcamı karşıladılar. Siyahi solda bir oda 
kapusu -açarak: 

- Buyurun efendim .. dedi. 
"Derhal büyük bir lamba getirdiler. Amı

cam sedire, ben bir iskemleye oturduk. Bir da
ha yerle bir temenna ederek: 

- Sefa geldiniz! .. savurdular. 
"O zaman bir şeyler anlar gibi oldum. 

Buranın misafirlik olmadığı muhakkıak. Başım1 
eğmiş düşünüyordum. Sofa tarafından bir gü_
rültü kopdu, oda kapusu sesli sesli açılarak: 

- Ah benim şişkom! .. diyerek saçları dö
kük, göğsü kolları açık bir kadın amıcama doğ
ru koşarak boynuna sarıldı. 

"Utancımdan ter içinde kaldım. Ben o ana 
kadar böyle hoppalık görmemişdim. Geldiğim~ 
pişman oluyordum. Amıcam oralarda değil, kah
kıahalarla gülüyordu. Elimin parmaklarım bir
:birine geçirmiş çıtlatıp duruyordum. Göreme
dim ama içeriye biri daha girdi, hissettim. Amı
c·am qna: 
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- Körpe olacak!.. kart istemem!.. benim 
oğluma kız oğlan kız... dedi. 

"O delişmen kadın sordu: 
- Beyefendi kimlerdir? 
- Bizim merhum biraderin oğlu .. 
- Maşallah ne kadar terbiyeli .• 
- Elbetde .. ben de terbiyesini bildiğim içiıı 

sonra yapacağı şeyi benimle geçerek öğrensin 
diye aldım getirdim .. 

"Göz kuyruğumla gördüm. üstüne mor dal
lı saten bir ruba giymiş, genç bir kadın yavaş 
yavaş amıcama doğru yürüdü, burada ne kadar 
çok sefa geldiniz diyorlar, o d~ söyledi ve benim 
yanımdaki iskemleye oturdu. 

"Bittim! ... her tarıafımdan terler sızıyordu, 
mendilin biri ıslandı diğerini . çıkardım. Hiç. bir 
tarafa bakamıyordum. Amıcamla kadın fıkır, 

fıkır gülüyorlardı. Bir dakika sonra yanımda 
oturan kadın lmlkıp gitti. Amıcamda ihtar ihtar 
üstüne: 

- Muzaffer .. başını kaldır .. ne o pısırıklık .. 
sıkılma, şimdi saz da gelecek.. okur eğlenirsin .. 
ben seni buram buram terle diye getirmedim .. 
gül, oyna, açıl!.. · 

"Bu aralık ·amıcam kapudan giren bir ka-
dına: · 

- Pek ala, beğendim, gelsin, Muzafferi al
sın, soysuıi ! .. dedi. 

"Ne? .. Felaket! .. Tirtir titriyordum .. avuç
larım ateş gibi .. şakaklarım kuvvetli kuvvetli 
vuruyor. Titrek, ince bir ses kulağımda çınladı: 

- Buyurunuz efendini! 
"Amıcamın kalın sesi de: 
- Haydi Mum.ffer, git soyun, ben· de so

yunacağım, sonra buluşuruz.. dedi. 
"Bu kadar geniş izin bana bir baslo. oldu. 

Kalkdım, kapuyıa doğru yürüdüm, sofaya çık
dım. Nereye gideceğimi bilmiyordum, beni oda
dan alan kadın önüm sırıa koşdu, bir mum ya
karak bir kapu çadı. Gözlerine, dudaklarına 
pek yaraşan bir tebessümle: 

- Buyurunuz efendim .. dedi. 
"Bacaklarım titriyor. Kadın, arlmmdaki 

pardüsümü, ceketimi, fesiıni, yeleğimi aldı, asdı. 
- Gömleğinizi çıkarır ıınısınız? 

"Diyerek güzel kokulu, ütülü bir keten ge
czlik entarisini açarak başıma geçirecek vaziye
te sokdu. Gömleğimi çılmrır çıkarmaz giydirdi. 
Beni bir sandalyayıa oturtarak potinlerimi, pan
tolonumu çekeli. Ayağ~a yepyeni, ökçeli bir 
terlik verdi. Yine o tebessümle: 

- Saklanacak bir şeyiniz vıar mı?.. dedi. 
"Meğer söz söylemek ne kadar güçmüş: 
- Var!.. dedim. 
"Neydi acaba saklanacak şeyim?.. O ruba

larımı birer birer yokladı, saatlmi, para çanta-• 
mı, kıravıatımdaki iğneyi çıkarıp dışarı çıkdı, 

geldiği zaman: 
- Fitnat Hanımıa. verdim .. ne olur, ne ol-

maz! .. dedi. 
''Ve yine o ·tebessümle yüzüme bakdı: 
- Buyurun meclis odasına gidelim.. dedi. 
"Hastalıkdan yeni kalkmışlar gibi yürü-

düm. Kadının yüzüne bakdıkça güzel olduğuna 
hükmediyorum. Yüzümü yıkadım. Soğuk su sar
sılnış sinirlerimi teskin etti. Elime uzatılan t-e
miz, sırmalı bir havlu ile kurulanırken amıca
mın sesini-işittim, bağırıyordu: 

- Muzaffer! .. Muzaffer! 
"Benimki cevap verdi: 
- Geliyorlar efendim! 
"İçeriye girdim ki sıaz kurulmuş, masa ku

rulmuş!.. şişeler dolu, mezeler çeşid çeşid! .. İki 
kadın daha gelmiş .. biri ayakd-a kadeh dolaşdırı
yordu. Bir kadeh konyak da bana verdi. İşte 
o gün bugün çakıyorum .. tam iki sene oluyor, 
benimki ile münasebetim de devam ediyor ... ". 

Abdülhamid devrinin istibdadının şiddet

lendiği devirde "Siyasi toplıantılar oluyor" diye 
jurnal verilmiş, koltukların hepsi kapatılmış, 
sahibeleri ve başlıca iş yardımcıları surgune 
gönderilmişdi. Fitnat'ın evinde son bir gece ale
mini, yine Ahmed Rasim "Fuhşu Atik" de Şadi 
Bey adında bir -gencin ağzından şöyle . anlatı
yor: , 'i 

"Geçeli o alemler .. dün gece son idi.. hepsi 
kapandı .. Kanbur Esma, Fitnat, karılıardan bir
kaçı, hepsi sürülüyor. 

"Geçen pazar gecesi ben bizimkinde idim. 
Evvela haberi o verdi, bakdım ki gözleri de su
lıa.ndı. Ben onu Fitnat'ın evinden aldım, çekdim, 
kapattımd.İ. · 

- Mümkün olsa da gitsek! dedim. 
- Ben yarın anLar, sa.nıa haber veririm .. 

dedi. 
"Ertesi gün kaleme geldi, biraz müşkül~ 

müş ama her halde girilebilirmiş. 
"Hatırıma Süleyman geldi, bir koşu ona 

gittim, anlattım., ertesi akşama ka:rıarlaştırdık; 
..:.... B2nimkine söyleyeyim .. o da gelir ... dedi. 
"Önce Langaya indik. Kar buram buram 

yağıyor. Saat bir de (gün battıktan bir saat son
ra) kalkdık. Sokaklarda in cin top oynuyor. Yü-
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rüdük, Çapıa Çeşmesinden sapdık, eve doğru. 
Bir de bakdık ki evin önüne nokta koymuşlar. 
Şlındi ne yapalım? .. evden de bizi görmüşler, 
lamba önde, arkada biri, bir pencere açıldı, eliy
le durun, bekleyin işaretini verdi. Rüzgar esi
yor, soğuk, bir duvar kenarına sindik, gözleri
miz pencerede. Tipi dehşet, smtacağız. Yirmi 
dakika kadar geçdi, öteki sokıakdan acı acı bir 
polis düdüğü · işitildi. Bizimkiler içerde, biz dı

şarda, olamaz!.. bayağı yasak değil, siyasi!.. 
Pencerede lamba göründü, bir el çabuk gelme
mizi işaret ediyordu. Fırladık, bin bela kapunun 
önüne geldik, kapu açıldı, daldık. Ev hıalln mer
diven başında, yukarıya çıkdık, doğruca Yeşil 
Odaya, oda mı istersiniz, renk renk, cülesi bom
boş, o çiftehanelerin: kuşları uçmuş. Ha'leUer, 
Goncalar, Allılar, Pesendler, Tarifelerden eser 
yok. Ne Cihanyandı, ne Sidikli Perver, ne Ca
migelini, ne Uzunküpe Firdevs, ne Şaşı İfakat, 
ne Teranedil.. oda kapularından bakıp kaçışma
lar görülmüyor .. ne kad-ar hoşuma giderdi, evin 
müdirelerinden bir Kalfa Hanım vardı, elinde 
tesbih, beş vakit namazını kılar, o da yok .. Kör 
kemancı, uşak A:leksan, aşçı Ferruh görünmedi. 
Yeşil Odaya girdik .. ne sandalyıa, ne sedir .• bir 
mangal, Okmeydanmda buhurdan gibi .. bereket 
versin rakıya.. etrafına dizildik ama kadeh, su
rahi yok.. iki Uç fincan, ka,ı,a babam binlik, bir 
de teneke maşraba.. dön bire dön.. işte saman
lık seyran dedikleri budur .. bereket versin hiz
metçiye, kendi mangalını da getirdi, bir tarafdan 
dıa çakıntı, elimiz ayağımız biraz ısmdi. Fitnat 
büzülmüş duruyordu, benimki: 

- Anneciğim.. gel kürkümün altına gir!.. 
dedi. . 

"Arkalarımıza paltoları çekdik, gelsin şarkı: 

Unkapanının kocakansı 

Zanpaı-a alıı- gece yansı. 

"Ne okundu ise tesir etti. Fitnat da, Kan
bur Esma da ağladılar, bizimkiler de ... 

"Süleyman musiki bilir, şarkının birini bı
rakıp birini okuyordu: 

"Hele: 

Hicı-an oku sinem deleı

Olmaktadıı- halim beteı-.. 

Bozuldu la.nesi üftadeganın 

•Evin yıkdı Felek biçaı-eganın. 

şarkısında büsbütun coşdular. Bu şarkı Kaymak 
Tabağ1nı Geliboluya sürdUkleri zaman çıkmış. 
dı. Bir alem ki hem ağladık, hem güldük. 

·"Olduğum yerde sızmışım. Gözümü aç:hm 
ki ortada bir tepsi yemek. Sabah olmuş.. kar 
yine o kar. Fitnat: 

- Sabah şerifler hayır olsun!.. diye geldi. 
"Birer kahve .. kar eder mi, •birer de limon ... 

lu. Fitnat: 
- Bugün bizi kapuya götürecekler! .. dedi. 
- Biz nasıl çıkacağı%? 
- Onlar bizi götürürler .. siz de sizinkileri 

alır, ,ardımızdan çıkar gidersiniz!... dedi. Ve de
diği gibi. oldıu .. ". 

Erzurumlu Aşık lbrahim'in aşağıdaki be
yitlerinde adı geçen "Fitnat" ın bu kadın oldu
ğunu sanıyoııız: 

Kaı-ının dolaplan Paçozlaı- mı sadece 
Oç bin altın saymışlaı- elindeki Üç gence. 

BM ispiı- Aliai konak halkı delisi 
Köı-pe gencin iı-isi apiko çakırpençe. 

Bin dilbaz pedimu kopuk Galata ı-umu 
Gül topuklu kadehkaı- na ıüküfte biı- gonce, 

Hele biı- Mustafası uıak Mustafa vaı- ki 
Öyle eıbeh görmedim hu yaııma gelince. 

Kendi eliyle ıoyaı- çekermiş came baba 
Nemnıddağlı pelengİ Fitnat Abla her gece. 

FİTNAT HANIM (Razineda.rziide) - Ge
çen asrın ikinci yarısında ve asrımız baş1ıida 
yaşamış, seçkin bir kadın şair; 1258 (M. 1842) 
de Trabzon'da doğdu; o tarihlerde Trabzon va
lisi bulunan Hazinedarzade vezir Abdullah P.a.
şamn (Türk Meşhurları isimli eserde Ahmed 
Paşa diye yazılı) kızıdır; aile de aslında o ta
raflı, Ordu'ludur. Babası ile birlikde üç yaı;ımda 
iken İstanbul'a geldi ve tahsilini !stanbul'da hu
susi olarak vapdı: Fındık Hafız Efendiden Kur' -
an, Hoca, Latif Efendiden arabca ?e f arsca ders
leri aldı; Hoca Şakir Efen diden Hafız Divanını 
okudu; Erzurumlu Osman Eferididen sülüs vazı 

. meşk etti ve icazetname ıaldı. Şiir ve nesir Türk 
edebiyatını da, babasının katibliğinde bulunmuş 
Edhem Pertev Efen-di (Paşa) dan tahsil ettt 
Çocuk yaşında iken, adı tesbit edilemeyen bir 
gençle evlendirildi, fakat bağdaşamadığı ıçın 

pek ·az sonra kocasından ayrıldı; bu ayrılışın 

sebebini yıllarca sonra Bursa'da tamşdığı Sü
leyman Nafiz Beye şöylece anlatmışdır: 

"İlk zevcem çok kıskançdı, şiir yazdırtınaz, 
kitab okutmaz, güzel giyinmemi istemez, hatta, 
kirpiklerinin uzunluğu gözlerime pek çok letafet 
veriyor diyerek kirpik.le:rimi keserdi." 



FiTNAT HANIM (Zübeyde) - 5806 - ISTANBUL 

Bir müddet sonra, ikinci defia Bahriye Ne
zareti mektubcusu Mehmed Ali Efendi ile evlen
di, bu zat, tarihimizde kötü isim bırakmış Da
mad Ferid Paşanın amcasıdır. 

Süleyman Nazif Bey: "Tanıdığım zaman 
yaşı altmışın üstünde idi; zeki ve (belliydi kiJ 
müstesna bir güzelliğe de sahib imiş .. " diyor. 
1327 (1909) da İstanbul'da vefat etmiş ve Edir
nekapusu dışına defnedilmişdir. 

Aşağıdaki parçalar şiir diline örekdir: 

Serv kaddin sureti ayrılmaz aslaa dideden 
Ruhlerin gitmez hayali hatırı rencideden 
Nevnihalim kaçma lütfet aşıkı gamdideden 
Arzı didar eyle ey mehpare Allah aşkına. 

Kahi ruhini kah · binakuşini öpsem 
.A.vihtei zülfi ham ender hamın olsam 
Gark eyler idim katrei naçize vücudum 
Gülberki cemalinde senin ıebnemin olsam. 

FiTNAT HANIM (Zübeyde) - Onsekizin
ci yüzyılda yaşamış güz-elliği, zerafeti, zekası, -
edebi kültürü ve kibar bir İstanbul Hanımef en,. 
disi olmakla meşhur seçkin bir Türk kadını ve 
seçkin bir şair; doğum tarihi bilinmiyor, şair 
ve musikişinas Şeyhülislam Ebuishakzade Esad 
Efendinin kızıdır (B.: Esad Efendi, Ebu.ishak
zade Mehırned; cild 10, sayfa 5245). Dedesi Ebu
ishak Efendi, •amıcası İshak Efendi, erkek kar
deşi Şerif Efendi de ilmiye mesleğinden olup 
şeyhülislamlığa kadar yükselmişlerdi, kardeşi 

de şiirle meşgul olmuşdu; baba konağı İstan
bul'un en kibar sanat mahfillerinden biriydi. 
Yine ilmiyeden Nakibüleşraflık ve Rumelikadı'
askerliği yapmış Derviş Efendi adında bir zat 
ile evlendirilmiş-di, sanat ile şiirle hiç ilgisi ol
mayan bu zat ile mesud bir aile yuvası kurama
dığı rivayet edilir. Hicri 1194 (M. 1780) yılın

da hayli yaşlıca vefat etti; bir rivayete göre 
dedesinin Çarş-anbadaki camiinin. haziresine, bir 
rivayete göre de Defterıdıar ile Eyübsultan ara
sında süreti mahsusada yapdırttığı türbeye def
nedildi. Adı geçen hazirede · kabir taşına rast
lanmadı, bir kitabe taşımayıan ve sadece Fitnat 
Hanımın Türbesi denilen Eyyubdaki türbeye ge
lince 1937 - 1945 arasında bir harabe halinde 
idi, içinde bir kabir izine bile rastlanmıyordu, 
bilakis, serseriler tarafından bir ayakyolu gibi 
kullanılıyordu, son zamanlarda biraz temizlen
miş-dir. 

Fitnat Hanım üzerine çıok şirin fıkralar an
latılagelir; bunlar Jıe dereceye kadar hakikattir 
bilinemez. · 

Devrinin külhani şairlerinden Haşmet Efen
di, Fitnat Hanıma fırsat buldukça latife yollu 
takılırmış; bir kurban bayramı arifesinde Ha
nımefendi arabası ile Bayazıd Meydanında kur
banlık koç almaya gidiyormuş (O kibar hanı
mın kurbanlık koç almaya ,bizzat gitmeyeceği 
aydın hakikattir) , yolda Haşmete rastlamış, 

külhanı; · aralarında şöyle bir konuşma geçmiş: 
- Hanımefendi nereye? 
- Kurbanlık koç almaya: 
- Size ben kurban olayım! 
- Boynuzunuz yok, sizi kesmek mekruh-

dur .. 
- Aman efendim, konakda bir gece kala

yım, boynuzlarım çatal çatal çık-ar! 
Bu fıkranın , her yönden uydurma olduğu 

bellidir. Faıkat şu fıkra Haşmet .için de, Fitnat 
Hamın için de elhak ki inanılacak bir zerafet 
taşır: 

Bir mumcu dükkanında gaıayetle güzel bir 
çırak oğlan varmış. Fitnat Hanım bu oğlanı 
görmüş, hoşlanmış, güzel seyri, sevabdır diye 
dükkan önünden geçdiği zamanlar _arabasının 

perdesini açar, mumcu çırağı dükkan önünde 
ise seyred·ermiş. Haşmet de o dükkanın müda
vimlerindenmiş. Yazdığı bir mısraı oğlana ez-

. berletmiş ve hanım geçerken ve yüzüne alıcı 

gözle bakarken, okumasını tenbih etmiş. Bir gün 
hanımefendi yine geçiyoımuş ki mumcu güzeli 
eşbeh nahveti ile Haşmetin mısraım söylemiş: 

Pek bakma bana ate§i hüsnümle yanarsın! 

demiş. Fitn•at Hıanım bir kahkaha atarak irti
calen söylediği şu mısr,aı ile Haşmeti mat et
miş: 

Haltın gelicek sen de beni mumla ararsın! 

Aşağıdaki parç,aları seçkin kadın şairin cU
vamndan alıyoruz: 

Beyit 

Ne mümkin pençei aşku muhabbetden ola azad 
Yine mürgi dilim bir çe§mi ıehbaza şikar oldu. 

Bil' Gazelden 

Güller kızarır şerm ile ol gonca gÜIÜnce 
Sünbül ham ohır reık ile kakül dökülünce. 

Can vermek ise kasdın eğer aık ile Fitnat 
Haki deyi dilc;lardan a,yrılma \ilünc;e. 
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· Gazel 

Neşvei camı muhabbetle gönül ciiı eyler 
Çekilen derdü gamı cümle feramiiı eyler. 

Bir nigehle komadı derdimi takrire mecal 
Çeşmi mestin nice giiyaları. bamiiı eyler. 

Kıl bazer alma sakın aııkı zann ahın 
Seni bir biib sitemkare Felek duş eyler. 

Şarkı 

Beni derdinle yeter zar ettin 
Yok mu insafın a zalim söyle 
Çeşmi mestin gibi bimar ettin 
Yok mu insafın a zalim söyle. 

A,ıkı zara cefa karındır 
Öldüren gamzei hunbarındır 
iden ahbabına güftarmdır 
Yok mu insafın a zalim söyle. 

FiTNE ŞAH - XVII. yüzyıl ortalru-ında ls
tanbul'un namlı oyuncu kollarındıan Çelebi Kolu
nun köçek oğlanlarından (B.: Çelebi Kolu, cild 
7, sayfa 3812); Evliya Çelebi: "(Bu kolun) on 
nefer rakkaslarının en güzelleri Can Memi Şah, 
Zalim Şah, Hurrem Şah, Fitne Şah, Yusuf 
Şah'dır .. " diyor. Başka kıayda rastlanmadı. 

FiYAKA - Argo deyim; "Nümayiş", 

"Gösteriş", "Çalım" anlamlarında kullanılır; F. 
Devellioğlu "Türk Argosu'' isimli eserinde şöy
le kıaydediyor: 

"Fiyaka: Kabadayılık, gösteriş; mis3:l: S·e
nin fiyakan buvada sökmez. Fiyakalı: Göste
rişli, süslü, zarif, kabadayı; misaller: Fiyakalı 
Paçoz (Paçoz = Uygunsuz, orta malı kadın); 
Imaıiım Fiyakalı, çözül (git) karşımdan" (F. 
Devellioğlıu.). 

Bu argo deyimin karşılıkları yukarda gös
terdiklerimizdir. "Kabadayılık", "Süs, Süslülük", 
"Zerafet'' anlamlarına gelmez. (B.: Kabadayı) : 
ancak o kelimelerle birlik:de kullanılır: "Kaba
dayı Fiyakası", "Apiko (Süslü, Şık) Fiyıakası" 
gibi. . 

Kalender meşreb şairler gençlerin tasvirin
de bu -argo deyimi pek çok kullanmışlardır: 

Fiyakana yandığım 
Yalanına kandığım 

Kaçıp gittiğin zaman 
Gece gündüz andığım 
Elimdeki resmine 
Bakıp oyalandıjıı:ı:ı ... 

(Çamiç Ağa) 

Kaldırun deper de yalın ayakla 
Her akşam devirir bir şiıe rakı 

Perçemli zülüflü fiyaka, caka 
Yüz karamız oldu dayımın Hakkı. 

(Çamiç Ağa) 

Bir yarım var fiyakalı, aynalı 

Şimıad kaddi nazlı yarin gül dalı 

Bir mürabik kayıkcı afeti devran gördüm 
Geçenlerde Boğazda Rumelikavağında. 

Siyebçerde eşbehin namı Benli Mustafa 
Püskünıie fülfülleri her iki yanağında. 

Kaküllerin üstüne dal fesini kondurmu, 
Bir ·al karanfili var çapkmın kulağında. 

Helali gi;mlek ile don üstünde bir kuşak 
Çıplak ayaklı feta tam ıebbazlık çağında. 

Fiyakası cakası alım çalun nümayif 
Bıçkınlıkdan kinaye kopuk laz uşağında. 

(A.ıık lbrahim) 

Uzun saçlar kız saçı, ırlizel ayaklar çıplak · 
1,mar çakıyor bana fiyakalı, cakalı. 

Bak şu çapkın Hippi'ye, topukları vurarak 
Geçen şu çapkına bak, Avrupanın çakalı .. 

(Mebmed Gökçınar) 

FiYAKALI SOKAGI - Yukarı Boğazın 
Anadolu yakasında Paşabağçesin-dedir, küçük 
bir aralık. solmkdır (1934 B. Ş. Rehberi, Paf
ta 24). 

FLAM KAHVEHANESi, CAFE FLAM
ME - (Flamnıe, fransızca alev, at.eş, neşt.er) -
ikinci Sultan Abdülhamid devrinde Beyoğlunun 
en namlı gazino-kıraathanelerind-en; bu satırla
rın yazıldığı sırada (1950) İstiklal Caddesinde 
Ingiliz ~anzuk Ecza.hanesi sırasmda idi, yerin
de şimdi bir oyuncakçı dükkam vardır, Türkler
den ziyade azınlıklarla tatlısu. frenkleri devam 
ederlerdi, tavla ve iskambil kağıdı ile piket, be
zik ve briç gibi oyunlar oynanır, aparatif ola
rak da kadehle rakı, cin, •amer, konyak, likör 
verilir, mezeleri de ekmek lokmaları üzerine ko
nulmuş siyah rus havyarı, kırmızı japon hav
yarı, dil söğüşü, lnlıç fümesi, kaz yumurtası. 
janbon, kaşer peyniri gibi şeylerdi; kışın punç'u 
meşhurdu (B.: Fillp, cild 11 şa,yfa 5789). 
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Erzurumlu Küçük Emrah'ın (B.: cild 9, 
sayfa 5107 - 5108) bu kahvehane hakkında altı -
kıt'-alık -bir destanı vardır: 

Meıhurdur etendim Kahvei Flam 
Fransızca gerek orada kelam 
Alafrangalık bonjur, bonsuvar 
Merhaba dir isen alınmaz selam. 

Tatlısu frengi sa.bibi. barba 
Besili domuzdur gaayetle kaba 
Lakin sözüm yok biç cin rum taraba 
Alası Elamda ideyim ilam. 

Ve hem garsonları hep seçme mahbub 
Emir verir iken olurum mabcub 
Hizmeti bir yana kendisi matlub 
Sakızlı İmrozlu rumiyos g1ılam. 

Topukları gümüş, billur pençeli 
Avrupa kaküllü, gaayet. cilveli 

· Bahşiıin ustadan gizli vermeli , 
Yaz levbi sineye elif ile lam. 

Alınca haberi şaşırdım rahi 
Hasırlı fes giydim, attım külahı 
Gören dostlar şaşar .Aşık Emrabı 
Baston, boyunbağlı basılı kelam. 

Etrafa alıcı göz ile bakdım 
Pandeli civana abayı yakdım 

Şöyle aşıkaatıe İşmarı çakdım 

Mülki büsni küfrü fethetti islam. 

Münir Süleyman ÇAPANOĞLU 

FLEMİNG (Thea) -1965 de bir kısmı ls
tanbul'da çevrilmiş "Maça Ası"· isimli ltalyan 
film.inin birinci kadın oyuncusu Hollandalı bir 
yıldız; sinemacılık aleminde "Seks Bombası" la
kabı verilmiş artitlerdeiı. Maça Ası'ndıa figü~ 
ranlık yapan, sonraları da Almanyaya giderek 
''Türk Tarzanı" diye şöhret kazanan Çetin Ba
şa:rıan (yahud Pala) isimli delikanlımn çıplak 
göğsü, bazuları, baldırları iJ.ıe fazi-aca ilgilenmiş, 
ayaklarını Çetinin iri kıyım a,yakları ile ölç
müş, ve Çetinin geniş omuzlarına oturarak bü
tün bu seks m.ımaralıarının resimlerini çekdir
miş, -o resimler !stıanbul gazete ve magazinle
rinde yayınlamr iken Çetine aşık olduğu sözleri 
de kaydedilince: "Beni bir figüranla nişanlama
ya kalkdılar" diyerek aşırı asabiyet göstermiş
dir. 

Thea Fleming 1943 de doğmuşdur; babası 
b4' otel, sinema · ve gece kulübü sahibi, anası 
dıa. Hollandanın ün'lüce aıktrislerinıden olup l'hea 
5 yaşında iken bir filmde rol almış, orta tahsi
lini bi~dikten · sonra ltalyaya giderek bir. süre 

figüranlık yapnıış ve nihayet Maça Ası'nda bir 
baş rol alabilmiş (Ses Mecmuası). 

Burhaneddin OLKER 

FLEURY (Madam) - (Flöri okunur) 
Kimliği tesbit edilemedi; geçen asrın ikinci ya
rısında Bebekde Hıalim Paşa yalısının (Mısır 
Konsolosluğunun) arkasında bir dağ köşkü 
vardı ve bu köşk Sultan Abdülazize karşı ça
lışan genç Osmanlıların gizli toplantı yerle
rinden biri olmuşdıu. Başka kayda rastlanma
dı. 

Bibi.: Abdulhamidi Saninin Notları, Türk Tarih 
Encümeni Mecmuası, N o. 90 

· FLORA - Geçen asır sonlarında "Sah
nei Alem" tiyatrosunun kantocu kızlarından: 

aslı Bulgar yahud Sırp idi;. yeşile çalan mavi 
gözlü, lepiska saçlı, güçlü kuvvetli bir kadın
dı. Sahnei Alemin büyük ekseriyeti ayak ta
kımı olan müdavimlerini güzel bir ses ve as'." 
lında mahrum olduğu sanatkar hüviyeti ile 
değil, sıhhatli kadın vücudunun cinsi · cazibesi 
ve umumhane sermayelerine mahsus bayıağı 
cilv,eleri ile coştururdu; tam başarı gösterdiği 
de 1bir "S'arhoş Kantosu" idi; iki tarafa yıkı
larak sulu bir ağızla: 

Sarhoıu~ aı:kadaşlar dili:m dolaşır ... 

deyince çoğu sarhoş ve dilleri dolaşan kala
balık kıyameti kopardı. 

Flora Arabacı Mustafa adında Rumeli 
muhacirlerinden güzel bir genci sevmişdi; Mus
tafanm da Hüsmen Aga adında b,emşehrisi' bir. 
hamisi vardı. Oğlan çok iyi bulgarca bildiği 
için Flo:rıa ile kolay ıanlaşınış, Hüsmen Ağadan 
gizli kızın oturduğu otele sfk sık uğrayarak 
dildasini hoşnud edıer olmıuşdu. Bir gece Flora
mn tutkunlarından iki hırat bağçıvan Arafıacı 
Mustafayı tiyatroda başına demir ile vu:rıarak 

katlettiler. Cinayetden sonra katmer A vustur
ya konsolosluğuna sığmdüar ve memleketleri
ne kaçırıldılar; Flora da bir daha sahnede gö
rünmedi; Aşağıdaki kıt'a bu cinayetin tarihi.:. 
dir: 

Tiyatro değHdir, batakbanedir bura 
Kıydılar bir civana, başına vura vura 
Hüsmen geldi nakşetti, oğlamn . tarihini 
"Mustafamın kanına girdi kahbe Flora", 

1162 + 158 (Hüsmen) = 1320 (M, 1902 - 1903 

FLORİNA .BAGÇESİ - (B.: Florya). 
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FLORYA - !stanbul'un Rumeli yakasın
da ve Marmara yalısında, Y.eşilköyün çok ya
kınında, zamanımızda plajları, turistik otelle
ri ve motelleri, müdavimleri yüksek sosiyete 
m,ensublan olan eğlence yerleri ve lokantalari 
ve zengin villaları ile meşhur bir semti; yanlış 
olarak adını "Flürya" şeklinde telaffuz eden
ler de vardır, asıl adı ise, Kanıuni Sultan Sü
leyman'ın üwü başdeftardan İskenıder Çelelbi
nin burada yapdırdığı bir av köşkünün ve 'bir 
dinlenme yeri güzel bağçenin ıadına nisbetle 
"Florina" dır; aslen Arnavud olan ve İstan
bul'a küçük yaşda köle olarak getirilmiş bu
lunan !skender Çelebinin Arnavudlukda Flori
na kasabası hallond:an olduğu tahınin edilebi
lir (B.: İskenıder Çelebi) ; buraya, yıa kenıdiısi 
doğrudan "Florina Bağçesi" adım koymuş, ya
hud halk Ol_!a nisbetle "Florinalının Bağçesi" 

demiş, oradan da semt Florlnia adım almış ve 
giderek Flory•a olmuşdur. 

Semtin ya;lı boyu !stanbul'ıu.n çok güzel 
bir kumsalıdır; plajları ile rağbet görüp geliş
mesi ise, Cumhuriy~t devrinde, Atatürk'ün bu
raya iltifatı ve bir deniz köşkü yaptırarak İs
tanbul' a her gelişinde burada uzunca bir za
man kalması ile başlamışdır. 

Yakıµ geçmişin İstanbul'unu iyi bilenler
den Sermed Muhtar Alus (B.: Alus, Sermed 
Muhtar, cild 2, sayfa 755) şunları yazıyor: 

" ... 40 bu kadar yıl evvel (1890 -1900 ara-
sında), Bakırköyündeyiz: . 

- Haydi sizi Floryaya götürelim ... dedi
ler. 

"Neresidir orası, içimiroe bilen yok. Bir 
faytona bindik. Git git bitmez. Kırlar, bayır
lar aştık; nihayet: 

- Floryaya geldik! dediler. 
"Şimdiki plajın olduğu tarafta kuş. uçup 

kervıan geçmiyor. Dümdüz, çarşaf . gibi deniz 
kıyısında öyle yusyuvarlak taşlıar ki hemen 
kapıp kapıp sular üzerinde sektir. 

"Sağa yürüdük, ağaçların altına vardık. 

Önü meydanmış, ortasında yosunlıar içinde bir 
havuz, yamacındıa çerden çöpten yıapılmış bir 
,kıa.hve. Gerıi.lerde beş on kişi var. Tertipli gel
mişler. Mandolinlerini, kitaralarım çalan, ha
valarıa. ayıak uydura uydura polkaya kalkişan, 
(Zito) lan da çınla~ Rumlar; ut zımbırtıla
rile gazeli, türküyü tutturan Ermeniler. 

"Kahveci ,. 
- ~ahve mi, lokum. mu istiyorsunuz? di

ye yana§tı, 

"Adet yerini bulsun diye, kahve dediler. 
"Çatlak çut1ak, kir pas içinde fincanlarda 

gelen kahveyi kimse ağzına koymadı. Bulaşık 
suyundan farksız. Suyıa da ıağız değdiren ol
madı. Halis, hem de kireçlisinden kuyu suyu. 

"Bir an evvel dönsek, kurtulsak, trenimi
ze yetişip İstanbul'ıa kapağı atsak diye helak 
olduk .. " (Akşam Gazetesi). 

S.M. Alusun kahvehane dediği yer, bir 
yazlık gazinodur; 1898 de mayıs ayında bu ga
zino hakkında "Florya Bağçesi" adı ile Tercü
map.ı Hakikat Gamtesinde reklam yollu şu ya
zı çıkmışdır: 

"Florya Mesiresinin en revnaklı mevsimi 
başlamışdır. !stanbul'un her tarafından binler
ce erıbabı safa gelerek ~ınarların altında asude 
nişin olup na.ili zevlru ta.nı.b oluyorlıar. Florya 
Bağçesinin yeni mültezimi · ga:ayet mükemmel 
bir büfe tertip etmiş olup taze Bomonti Birası 
satmaya başlıamışdır; hem yerindeki fiyatla 
veriyor, bir büyük kadeh 70 para, üç kadehlik 
şişeler· 3 kuruşdur ;. diğer meşrubatın fiyatlıan 
4a· pek mutedildir, bir fincan kahve 20 para, 
bir kadeh mastika 20 para, lruçük bir şişe mas
tika 2 kuruş, bir kadeh şarap 20 para, bir şişe 
§larap 3 kuruş, -konyağın d,a cinslerine göre ka
dehleri 20, 50, 60 paradır. Bağçeye gelecekle
rin kiralayacakları hasır, sandalya ve masala
rın ücretleri de ehvendi. Şimendifer kumpan
yası da trenleri tam bağçe önünde durdurmak
tadır; gidiş dönUş biletlerinde de tenzilatı mah
susa yapılmışdır; buraya rağbeti temin için, 
şimendifer kumpanyası bağçe mülteziminin her 
türlü muam~latını nezareti ·altında .bıulundura
Cı'akdır .. ". 

Tercümanı Hakikatde övülen ve S. M. Alus
un kötülediği, çınarlar alh havuzlu gazino, za
manımızda Florya plajlarının kurulduğu yalı 

boyundan hayli geridedir, Kadimden beri "Ka
litıarya" denilegelmiş yerdedir, şimdi "Şepli.k" 

deniliyor. 
Orhan Tahsin Florya için 1961 de Hayat 

Mecmuıasında şunları yıazmışdır: 

"Florya'nın ·bir plaj yeri olarak, ancak 30 
yıllık bir geçmişi vardır. Daha önce Kalitarya 
(Rumcada sütçüler .köyü demek) köyüne bağ
lıydı.· Şimdi Iwlitıarya'mn adı "Şenlik" olmuş

tur. Büyük Atatürk, yıaz aylarını geçirmek 
için, bu sakin köşeyi- seçmiş, burada bir "Kır
mızı Köşk" yaptırmışdır. Florya'nın denizini. 
kumunu sevdiği için vatandaşların faydalan
masını istemiş, bir alman mimarına modern 
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bir plaj inşa etmesini buyurmuştur. 30 yıl bo
yunca, plaj bölgesi g,enişlemiş, evler köşkler, 

moteller, kampingler kurulmuştur. 
"Florya'nın ince, tabii, açık renk bir ku

mu, temiz bir denizi vıardır. Şiddetli lodos fırtı
nası olmaz. Üç pla iı var-dır: Güneş, Yeni ve 
Büyük plajlarda gardırop 150-175, kabine (tek 
kişi) 250-300 kuruştur. Büyük kabineler ise 15 
-20 liradır. Ayrıca hir de lüks kabineler var
dır. Bunların fiyatı ise 50 liradır. Bunlarda 
ge~e de kalınabilir. 

"Florya plaj ve tesislerinin işletilmesi bu 
yıl Darülaceze'ye verilmişıtir. Plaj gıazinolan 

1. sınıf tarife uygulamaktadır. Kamping ile 
motelin gazinoları dıa 1. sınıftır. 

"Florya'nın tatil tesisleri· Koyundıere'deıı 
başlayıp, plajlarda biter. Koyundere'den itiba~ 
ren kampingler, standlar, ç·aıdırlı kamp, motel 
ve dinlenme evleri sıralanır. Florya'ya Sirkeci~ 
den elektrikli tren, Taksim'den belediye oto
büsleri kıalkar. Ayrıca yazın dolmuş da yapı
lır. Elektrikli tren ücretleri 2. mevki 75, 3. 
mevki 60 kuruştur. Taksini - Florya arası oto
büs ücreti 130 kuruştur. Elektrikli trenle Sir
keci - Florya -arası 32, otobüsle Taksim - Flor
ya arası 40 dakika sürer. Her yirmi dakikada 
bir Sirkeci ve Florya'dan elektrikli tren kal
kıar. 

"Kamping,motel, dinlenme evlerinin plaj
ları düzenlenmiştir. Kamping sitesinde oda sa
yısı 178 dir. Bir od-ada 3 Jmryola vardır, fiyatı 
30 liradır. Stand odaları ise 30 tanıedir. Günlük 
ücreti 15 liradır. Çadırl,ar ise, standların önU
ne konmuştur. Fiyatları 12 liradır. Dinlenme 
evleri 78 dairedir. 3 odalı daireler 60, iki odalı 
daireler 50 liradır. Deniz gören iki od:a:lı dai
reler ise 70 liraıdır. Her dairenıin bir mutfa
ğı, bir banyosu, bir tuvaleti vardır. Yi8.Zlığa gi
decekler eşya getirtmek zorundadır. Belediye 
yalnız, somya, sandalye ve masa vermektedir. 
Çadır ve standlarıda da durum aynıdır. Yemek
lerlıl:i kendileri pişirenler iki kantinden alış-veriş 
edebilir1er. Ayrıoa, paytonlarla Şenlik mahal
lesine gidip öteki ihtiyaçlarını sağlarlar. Pay
tonlar, dolmuş gibi çalışmakta ve adam başına 
25 kuruş •almaktadır. Şenlik yolunun kenarın
da, asırlık ağaçların gölgelediği bir havuz başı 
vardır. Ağaçların a:ltınd·a bedav,a oturulur, te
miz büf:esinden yemek yenebilir". (O. Tahsin, 
Hayat, ağustos 1961). 

Aşağıdaki satırları da Hürriyet Gazetesin
den (haziran 1963) alıyoruz: 

"Florya'da postahane vardır ve sa:at 17 ye 
kadar açıktır. Ayrıca Kamping ve Motellerde 
umumi telefon ve mektup kutusu mevcuttur. 
Bütün tesislerin doktor ve sağlık memuru, 
doktorlarda Haç dolapları vardır. Elektrik 220 
volttur. Sucu, bakkal, manav ve Migros bulun
maktadır. Denizi, kumu fevkalade olan Floryıa'
mn plajları, Atatürk Ormanı, Parkı da meş
hurdur; balığı boldur. Safra köyünden ucuz 
et, süt ve yumurta temin edilebilir. Küçükçek
mece'nin meşhur kebapçısına trenle kolayca 
gidilebilir". 

Şu' satırl,arı Cumhuriyet Gazetesinden 
(mart 1963) alıyoruz: 

"Florya tesislerinin yabancı turistlere ve
rilmesi kararlaştırılmıştır. Belediye, bu sayede 
tesislerden yaz mevsiminde 5-6 milyon lira ge
lir sağlıyacaktır. Tesislerden turistler 15 er 
günlük devreler halinde fayda1anacakl·ardır. 

"Bu arada Basın Yayın ve Turizm Bakan-
. lığından İstanbul Belediye Başkanlığına dün 
bir yazı gelmiştir. Y'azıda, önümüzıdeki yıaz 

mevsiminde İstanıbul'a çok s:ayı,dıa Alman ve 
İngiliz turistinin geleceği bildirilmiş, Florya'da 
çadırlı kamp sahası. ,ayrılması istenmiştir". 

Şu kıt'aları da Hippi Mehmed Gökçmıar 
(B.: Gökçmar, Mehmed) 1966 da yazmışdır: 

Geldik biz Floryaya, kumları altın, gümüş 
' Çıplak ayaklarımızla taban deperek yaya 

Biri kız, biri oğlan, iki Hippi yarimle 
Şu kumlarda sevi§mek IAzımdır doya doya. 

Bırak otel moteli çadırını kampingi 
Bedava tarafından ser bize kumlarını 
Çırıl çıplak soyunup dalga duman kıvamda 
Seviıecek berduşlar atıp hic~b arını. 

Gökçınar derler bana hey Florya Kmsalı 
Hippiciklerden iki yarimle kana kana 
Kumların, döşeğimiz, .denizin yorganımız 
Sevişmek için geldik . ta be &abah biz saıia, 

Ayağının dibinden uzanır ufuklara 
İstanbul'un yüz akı Floryanın Kumsalı 
Hippilere bedava kantar k~ntar muhabbet 
Cünbüşün otellerde yüz altına mıskalı. 

Gökçınar derler bana, Hippilerin .tutkunu 
Bak getirip soyduğum şu iki ıelvi boya 
Şorolom da gacom da tüın çıplakken süslüdür 
CevaJıi.rden nakışlar,· altın telinden oya. 

Şu incecik kumlarda kal&ın yadiganmız 

Çıplak vücud kalıbı, çıplak ayağın izi, 
Gün batarken geldik .biz, gün doğarken ayrıldık 
Geceleri severiz, biz berduşlar denizi, 
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FLORYA'DA SEL VAK'ASI - 1563 yılı 

eylülü sonlarında bir tabiat af eti olup tarih kıay
naklanmıza geçmişdir. Zaımammızda Florya 
ıadını taşıyan meşhur plajlar ile arkasındaki 

erazi, Kanuni Sultan Süleyman'ın Irakeyn sefe
rinde suçsuz olarak Bağdaıdda asdırdığı baş
defterdar İskender Çelebi'nin giwel bir av ve 
eğlence köşkü ile bir korusunun bulunduğu 

yerdir, tarih kaynaklarımızda "İskender Çelebi 
Bağçesi'' ve "Florina yıahud Florya Bağçesi" 
diye anılır (B.: İskendıer Çelebi) sahibinin ida
mından sonra müsadere olunmuş, emlaki hüma
yuna katılmışdı. 

İskender Çele'bi'nin idamından yıllarca son
ra Kanuni Sultan Süleyman, İstanbul'ıa naşi
nin döneceği Zigetvar Seferine çıkmasından iki 
sene evvel 1563 dıe eylül ayı sonlarında, Hal
kalı Pınarı taraflarında ava gitmişdi, hava bir~ 
denbire bozdu, kara bulutlarla gün ortasında 
gece oldu. Sür'atle deniz kenarındaki İskender 
Çelebi köşküne sığındı. Sahibinin ölümünden 
sonra orayıa ilk gidişi ve zaruri bir gidişdi. Ba
dişahın ardından tufanı andıran bir yağmur 
başladı, bütün gece durmadan devam etti. Köşk
de lskender Çelebi'nin hayali her an gözünün 

, 

önüne gelen padişah son dıere·ce muzdarib oldu, 
köşkün etrafına 7 4 yıldırım indiği sayıldı ve 
müthiş ;bir sei geldi, köşkü basdı, bina sallan
maya başladı, su, adam boyuna yaklaşdı, iç oğ
lanlarından tuvana lbir genç padişahı sırtına alıp 
-bir musandıraya çıkarmak suretiyle boğulmak
dan kurtardı. Padişh bu genci hayal sınırı dı
§ında ihsanları ile ihya etti. 

Bu v:ak'ada Sultan Süleyman 72 yaşların
da idi, düşen yıldırımlarla öfümünün yaklaşdı
ğına manevi işaret saydı. Hakikatde de öyle 
oldu, Zig,etvar Kalesi önünde öldüğünde 7 4 yıa
§ında idi. 

Bibi.: Selanikli Tarihi. 

FLORYA'DA YAHYA'NIN LOKANTASI 
- Florya'da meşhur bir içkili lokanta idi; Atıa
türk'ün Florya'yıa iltifat ettiği yıllarda, 1930 
da, aydın kişilerin ve yüksek kademede memur
ların ve mi:Uetv·ekillerinin, yabancı diplomatla
rın huzur içinde oturabilecekleri ve gereği gibi 
ağıdanabilecekleri bir yer olarak kurulmuş ve 
kurucu Bay Yahya Baydıar tarafından 1966 yı
lma kadar- başarı ile işletilmişdi. 1966 da Devlet 
Demir Yollan İdaresinin · müdürlerine ıdinien-

Y ~h;ya Bey ve Krezantiye Hanım 

(Resim: S. Bozcalı) 
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me evleri yaptırılmak üzere, bu lokantanın ye-_ 
ri seçilmişdi. 

Lokantasım tahliye etmesi için Dev1et De
mir Yolları İdaresi tarafın-dan mahkemeye ve
rildiği sırada Yahya Baydar bir gazeteciye şun
·ları söylemişdir: 

"71 yaşındayım, Awsturyalı olan zevcem 
Krezantia da 78 yaşındadır, otuz a:ltı yıldan beri 
burada Atatürk'e, lnönü'ye, Celal Bayar'a. 
M,enderes'e, devir devir Şükrü Saraçoğlu, Ali 
Çetinkaya, Kılıç Ali, Yunus Nadi, Yahyıa Ke
mal ve şu anda isimlerini hemen hatırlayamadı
ğım yüzlerce tanınmış kişiye hizmet ettik. Sa
yısız diplomatlar Flıorya'yıa gelıdiıkllerinde bize 
mutlaka uğramış ve yemeklerimizi yemişl,erdir. 
Zevcem lokantamızın aşçıbaşılığını yapmışdır. 

Yaşlandık, buradan çıkarılmak değil, kaç sene
lik ömrümüz kaldı, bizim burada ölmek hakkı
mızdır. Çalıştıktaın sonııa nerede olsa yıin:e il:>ir 
güzel lokanta açıp işletebiliriz, ama burayıa ha
tıralarla bağlıyız. Bakın şu bağçeye, şu, masala
ra, ağ.açİ,ann ,altında oturan ve bi-zi sorup araya
rak gelmiş şu turistlere. Memleketleri kallan
dıran ve turizm endüstrisi denilen -şey şu bizim 
yapdığımız iş değil midir? Bırakın bizi, faniyiz, 
bir gün elbet göçüp gideceğiz, burasının bizden 
sonra yaşatılması düşünülecek iken müdür ev
leri yapılmak üzere bize tahliyesi dA.vası açılı
yor .. " (23 haziran 1966). 

FLORYA DENİZ FACİASI - 1967 yılı 
temmuzun son günü Fransa.da Lyon Üniversi
tesi İngiliz Filolojisi Profesörü Ernest Philipot' -
nun feci ölümüne sebeb olan bir deniz kazası
dır. Erhan lbak adında bir gencin kullandığı 
deniz sür'at motoru akşam 5,30 da Florya PlA.jı 
açıklarından müdhiş bir sür',atle g-eçerken, her
gün sabah ,akşam deni.2Je açrlarak 2 mil yüzen 
profesörün başını parçalayarak öldürmüş, ve 
başsız cesed kazayı yıapan motor tarafından pla
ja getirilmişdir. İstanbul'a yetişkin oğlu ve zev
cesi ile gelmiş olan profesör için oğlu François 
(Fransuva) gazetecilere: ~•Babam ~kiyıeyi 

çok beğenmişdi; bana, Florya'mn dıenizine do
yum olmuyor, muhakkak seni de götüreceğim 
derdi, meğer sevgili babamı ölüm çağırmış . .'" 
demişdir. Prof. E. Philipot'nun başsız cesedi, 
oğlu ve zevcesi tarıafından · Fransayıa götürül
müştür; feci kazanın adli safhası tesbit edile
medi. 

Bürhanedclin OLKER 

FLORYA DENİZ KOŞK-0 - Atatürk için 
yaptırılmış olup, tarihi hatıraları çok zengin· 
olıan bu köşkün, bu şehir kütüğünde şanına layık 
ehemmiyet ve tafsilat ile tesbit etmek imkanını 
bulamadık. Bunun vebali, bizim üzerimizde de. 
ğildir. 

FLORYA KÖŞKt)' - Geçen asırda yaşa. 
mış ve Enderundan yetişmiş olan Tayyarzade 
Ata Beyin kendi adına nisbet1e anılan meşhur 
tarihçisiniiı birinci cildinde padişahlara mahsus 
köşklerden bahsedilirken "rivayettir" diye b~ .. 
lirtilerek, sadırazam Damad Nevşehirli İbrahim 
Paşa tarafından Florya'da Üçüncü Sultan Ah
med için bir köşk yapdırıldığı ~aydedilmişdir. 

O rivayet doğru ise, İbrahim Paşa tarafındıan 
yapdırılan köşkün, onıaltıncı yüzyıldan kalmış 

olan meşhur bir kasrın onsekizinci yüzyılın ilk 
yansında ihya edildiği kanısındayız (B. : Is
kenderçelebi Bağçesi; Florya; Florya'd:a S.eı 

Vak'ıası) . Zamanımızda bu köşkdıen eser kalma
m.ışdır. Fakat kesin bilinen şudu~ ki, o eski köşk 
deniz kenarında, meşhur kumsal üzerinde de
ğildi. 

Zıam.amnuzda mevC'll:d olan ve AtatUrk için 
yaptırılmış olan Florya Deniz Köşkünün bu es-• 
ki köşk ile. hiç ilgisi yokdur. 

FLYNG CLIPPER YATI - Zamanımızın 
bUyiik ve lüks gemilerinden, beyaz boyalı, bur
nu mahmuzlu, üç direkli ve yelkenli gemi ar
masında, motor ile mücehhez bir tekne olub 
Amerika Birleşik Devletleri senatörlerinden 
William Benton'un malı idi; 1964 yılı temmuzu 
baş'larında İstanbul'-a geldi ve turist olıarak 
Amerikanın en yüksek tirajlı dergileri olan 
"Time" ile "Life'' m sahibi Henry Luce ile 
zevcesi Clare Booth Luce'yi getirdi, ki ünlü 
dergiler sahibi milyonerin zevcesi de bir zaman 
A. B. Devletlerinin Roma elçiliğinde bulunmuş. 
ünlü bir diplomattır. Bu Akdeniz ve Istanbıul 
seyahabnda kendilerine dünyaca tanınmış ünlü 
briç yazarlarından Charles Goren rıefaket edi
yordu. 

Lüks yat hakkında en küçük bir bilgi edi
nilemedi; yabn geldiği haberinin İstanbul Ga
zetelerinde yayınlandığı günün (13 temmuz) 
yat İstanbul limanından ayrılmış bulunuyordu; 
Amerikanın, en yüksek tirajlı iki dergisinin sa
hibinin Ista.nbul'un neresini gördüğü tahmin 
edilemez. 

B. OLKER 
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FOLDA, FO])ULA - "İmaretden verilen 
pkiemsi bir nevi ekmek; Fodulacı imaret ek
meklerini yapan veya g,ezdirip dağıtan adam" 
(Şemseddin Sami, Kaıamusi Türki) . 

Yıeniçerilere ve sair kapı.ıaculu asker ocak-. 
!arı efradına da ekmek olarak fodula verilirdi 
ve her asker ocağının fodu1ası kışlalarında, ya~ 
hud kışlaları yıakımndaıki husu•si fırınlarda pi
şirilirdi. 

Sarayı Hümayun ile sair miri kasır ve 
bağç,elerin muhafız1arı oLan bostancılar ile En-_ 
derunu Hümayunun zülüflü ağa1arına, ve Ha
remini Hümayunun hadım kara ıa.ğalarına ve 
kıaıdınların boranda taJkımınıa ke2Ja hususi fırın
larda pişirilen fodula veriliııdi. 

İmaret fodulaları medreselerdeki talebe 
softalara, v·akıf sahlbinin koyıduğu · şartlara 

göre İstanbul şıehri fukarasına dağıtılırdı. İma
ret fodulaları, vıakfın mütevellisi ile fırın sahi
binin anlaşmasına göre çarşı fırınlarında pişi
rilirdi. Medrese softalıarı arasında . sayısı pek 
çok olan açık gözler birkaç imaretden fodula 
alır ve böylece günlük gıdasından fazlasını çar
şıda halka, esnafa satarlardı. Asker ve bilhas
sa yeniçeri fodulaları dıa :aynı şeıkilde suistimal 
edilirdi. 

Yeniçerilerin fodula fırını Şehzadebaşında 

Acemioğlanl:ar Kışlası Hamamının yanında idi; 
kanuni Sultan Süleyman tarafından. yaptırılmış 
o1an haıınam durmaktadır. (B.: Acemioğlanlar 
Hamamı, cild l, sayfa 188), fırından eser kal
mamışdır. 

Bir ocak ge1eneği olarak ö1en yeniçerile
rin evlad vıe iyaline de fodula verilirıd.i, bunıılan 
ötürü yen~çeri dul ve yetimleri için "Fodula 
haran, fudıu.la yiyiciler" denilir. 

_ Geçen asrın ilik yarısında yaşamış Ayın
taıblı Ayni (B.: Ayni Efendi, Ayınt:aJblı, cild 
3, sayfia 1624 hezeıl yollu •bir gazelinde imaret fo
dulaısıntlıan bahseder: 

Çorba ve fodula ile kanaat etmez, 
Softayı medresede cahil eden zerde, pilav. 

Fodula 1908 meŞrutiyetinıden sonra kalk
dı. Mesela Ahmed Rasim, meşrutiyet öncesi 
bir İstanbulluyu konuşdurur iken: " ... ötekinin
ki daha has, bu ekmeıkçiyi bırakalım!. .. Fodu
la alsak? ... ". 

Halk ağzında fodulaya "Fodla" denilirdi. 

FODLACI SOKAGI - IDatih kazasının 
Fener nahiyesinin Müftüali ve Abdisübaşı ma•• 

halleleri arasında sınır yo1dur. Tabakyunıu.s 

Sokağı ile Haliç Oaıddesi arasında uzanır; Çı

rakcıç,eşmesi Sokağı He dört yol ıağzı yaparak 
kesişir, (1934 Belediye Şehir Rehiberi, pafta 
8/97. 98) Yerine gidilip bu satırların yazıldığı 
sıradaıki durumu tesbit edilemedi. 

FODULA FmlNI (Yeniçerilerin) - İs
tanıbulun fethinden 1826 da Yeniçeri Ocağının 
kaldırılmasına kadar iş1emiş miri ıbir fırındır; 

Şehzadebaşında "Eski Odalar" denilen yeniçe
ri ıkışlıa;sı AcemioğLanları Kışlası arasında gıayet 
büyüık bir fırın idi; Istanbul'dak.i yeniçerilerin 
ekmeği burada pişerdi ve kışlalara, kolluklara 
dıağıtılırdı; fırın işçisinin 300 nefer acemioğLa
nı olduğunu söyleyen Evliya Çelebi: "Bir çor• 
bacı, bir fodula katibi, yedi nefer mutemedle
ri, bir ekmeıkciıbaşısı, bir kahyası ve bir bölük
başıları ile cümle bir sürü külahlı acemioğlan
larııdır; yeniçeriden gayriye ekmek.. vermez
ler, meğer fuıkaraıdan ola. Fodula kara bir ek
me.kdir, ama gaayet lezizdir" diyor. 

Bu 1büyük miri fırından Eski Odalar ve 
Acemioğlanları Kışlası_ ile -birl.iıkde küçük bir iz 
kıalmamışdır; yalnız çok kıymetli ve eşsiz yapı 
olarak Acemioğ1anlar Kışlasının hamamı dur
makıda v,e bir çarşı· hamamı olaraık da işletil

mektedir, halk ıa.ğzında "Acemoğlu Hamamı" 

denilir, "Acemioğlanları" adından bozulmuş 

bir ,isimdir; bir kışla hamamı olaraık tek örnek
dir (B.: Acemioğlanlar Hamamı, cild 1, sayfa 
188). 

FOIJ BERJER - Pariste dünyaca tanın
mış "Folies Bergeres" iısiınli bir eğlence yeri -
tiyatronun adı alınarak 1960 - 1965 arasında 
Beyoğlunıd:a lstilklal Caddesinde açılmış bir pa
viyondur; sahibi m1,1hitinde ve o alemlerin mü
davimleri arasında "Milyoner P,aviyonlar Kı

ralı" diye tanınmış Hüseyin Yenipınar aıdında 
biri idi ki 1968 de bir gece Foli Berjer'in içinde 
tabanca ile kaUedilmişdir. 

Gazetelerde sık sıık görülen şatafatlı ve 
ıbüyük ilanlarında bu eğlence yıerinin içıki ve 
müzik çerçevesi içinde m.ihPak noktasının so
yunuk seks ilişkileri o1duğu görülür; mese_la 
16 Ağustos 1966 tarihli Hürriyet Gazetesin1de 
çLk:mış .bir ilan şöyle tesbit edilmişdir: 

üstde, bikinili, şeffaf tül etekli, ,başlarında 
taçlar,. tüyler ile yarı çıplak, yedi kadının kur
duğu ibir çümbüş resmi ·altında: "Ballet Piro
uett; Enternasyıonal İngiliz Balesi''; 
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Çıplak ilki kadın resmırun •altında: "Or
yantal Dansöz Oya Seven" ve "Strip - Tease 
Seher Şeniz"; 

Çıplak bir kadın resminin üstünde: "Avru
panın ünlü Strip -Tease yıldızı Lajla Novak"; 

File esvabı çıplaık bir kıadın resmi altında: 
"Çukurova Dansözler Kraliçesi Nur Çilem"; 

İki erkek üç kadın ve kadınl•ar yarı giyimli 
bir resim altında: "The Rollwood, Ölüm Pati
najları"; 

"Orkestra: Los 6 ıda Navara, Dünyaca ta
nınmış İspanyol Orkestrası" "Şantöz Tuna Sü
er" ve bir köşede: "Üsküp F.olklor Ekibi ve çe
şitli sürprizler" yazılan. _ 

FOLİ BERJER CİNAYETİ - Garetele:re 
bu isimle geçmiş bir cinayetdir; Ankara ve Is
tanbul'da paviyonları bulunan ve !stıanbul'da 
lstilklal Caddesinde Foli Berjer'in de sahibi olan 
ve muhitinde "Paviyonlar Kıvalı" diye meşhur 
H~eyin Hınmü Yenipınar ıadında 45 yaşındaki 
adam, 35 yaşlarında ve Jrıaık asıllı Mustafa Ha
nefi Abdullah admdıa bir kiralık k_aatil tıarafın~ 
dan Foli Berjer'in içinıdıe taıbanca ile beş el ateş 
edilerek öldürülmüşdür; cinayet gece yarısından 
sonra saat 2 de işlenmişdir (9 Aralık 1968). 

Kirli yollarda lmzamlmış büyüık. paralıarın 
seıbeb olduğu kanlı vak' alarıdanıdır; ertesi günü 
!stanıbul Emniyet Müdürlüğüne kendisi teslim 
olan kaatil şunları söylemişdir: 

"Halen Edirnıe Ce:ııaevinde bulunan ı~açak
çı Hüseyin Müberinin bir ka~akçılık meselesin
den dolayı maktülden 20 bin lira alacağı varmış. 
Oezaevinden tahliye olmadan önce Hüseyin Mü
beri bana bu parayı almamı ve kenıdisine gön
dermemi söyledi. Ben de Hüsnü Yenipınara git
tim. Beni dört gün oyaladı. Olay gecesi de pav
yondan ıkovıdu. Münıakaşa sı.ı:ıasmda elini beline 
attı. Beni vuracak zannettim. O vurmadan ben 
vurayım dedim ve ,tabancamı çekerek ateş et
tim. Gerisi malum." 

Teslimiyetinden sonra Mustafa Hanef'ınin 
1959 yılında Iralk diktatörü Abdülıkerim. El Ka-
. asımı öldürmeye teşebbüs eden ıüç kişiden ibiri 
.olduğu anlaşılmışdır; ılmatil ·o vaık'ıayı da şöyle ·· 
anlıatmışdır: 

"Komünist olan Abdülkerim. vatıansever 

olan baıbam ile bir arkadaşını kurşuna dizdir
mişti. Ben de babamın intikamını almak için üç 
arkaıdıaşımla birlikte Bağıdıat'ta kendisini öldür
meye kalktım. Ancaık General Abdülkıerim ya
ra.lıarla bu suikasti atlattı. Beni ise Neyf El Fey
sah adındaki bir kabile reisi kaçırdı .. " 

Foli Berjer Cinayetinin ıaıdli safhası tesbit 
edilemedi. 

Bürhaneddin OLKER 

FOLLUK.- "Argo. 1 - Kadın tenasül 
uzvu; 2 - Ahlaksız genç" (F. Devıellioğlu, Türık 
Argosu). 

Haneberduşlar argosunıda, vücudda her
hangi bir yerin adım söy[emeyerelk, fuhuş 
girdabında iıbtizile düşmüş bir niga.r veya mah
bub anlamında kullanılır, . ve mesela: "Folluk
dur o ... " denilir. Devellioğlunun Jmydettiği giıbi 
kadın tenasül uzvu ikıarşılığı. ve :ahlaksız genç 
karşılığı olarak kullanılmaz; Folluk, ıkesin ola
rak, kadın veya ahlaksız genç, müıbtezellik ifa
de eder. 

FOLLUK - Geçen ·asırd:a İstanbul Balık
pazarı meyhanelerinden birinin aıdı (B.: Balık
pazarı meyhaneleri, ci1d 4, sayfa 2029); aşağı
daJti !lmsraları o meyhan·eler için yazılmış bir 
destandan alıyoruz: 

Kafesli, Camekan, Yahudi, Folluk, 
Balıkpazarına mahsus bu bolluk, 
Onbeşden fazladır, Gedikli, Koltuk. 

Meyhaneye hıaLk ·ağzın-dıa ibu adın takılma
sı, gaayetle mübtezel uşaklar istihdam etıi:ıiş ol
ma:sından verilmişdi. 

FONOGRAF - "Ses ve "Yazı" anlamla
rında iki yunıanca kelimed•en yapılmış olan bu 
müvekıkeb ismin batı dillerinde yıazılış şekli 

· "Phonographe'' dır; önce Fransız Charles Cros 
tarafından düşünülmüş, f aıkat ilk defa olarak 
Amerilloalı ünlü mucid Edison tarafındıan yapıl
mış; sesi ikıayıd ve zabted..en, soın.a istenildiği 

zaman o sesi aynen ıtekııar1ayan meşhur allet; 
ne münasebetle ve kimin tarafından konduğunu 
tesıbit edemedik, b~de bu alete sonraıdan "Gra
mofon'' adı verilmişdir. 

lcaıdından sonra sıür'atle gelişerek çeşitli 
şıekilleri yapılmışdır. 

İlk fonogrıaflarıd,a ses, bagalitden silindir-
. ler (kovanlar) üzerine alınıp kaydedilmiş, tes

ibit edilmiş·di. Aletin prensiibi ve teknik bünye
sinin izah ve tarifi bu ansi!klıopedinlıı konusu dı
şındadır. 

Fonografın . :kovanlı ilk modellerinde aletle 
tekrarlanan ses, alete bağlanmış lastik .boııılıar 
ucundaıki küçücük mikrofonların ikulıaklara. ta
kılması suretiyle dinlenirdi. Alete böyle birkaç 
mikrofon bağlanır ve bir kovandaki ses tekrar
lanır, çalınırken birkıaç kişi tarafından dinlene.: 
bilirdi. 



ANSİKLOPEDİSİ_ -- 5815 -

İstanbul'a ilk fonograf, İkinci Sultan Ab
dülhamid devrinin sonlarına doğru, 1885 - 1890 
arasında gelmişdir ve gazetelerde "Bank Nü
vis", "Sada Nüvis" gibi isimler vıerilmiş ise de, 
halk tarafından benimsenmemiş, ,a:sıl ıadı olan 
Fonograf ismi ile !anılmışdır, ve hemen tezine, 
fonograf ·kovanlarına tüdcçe şarkılar, saz eser
leri, nutuklar tesıbit edilmişdir; bir fonograf ma
kinası tedarik edemeyenler için de, iş bilir kim
seler tarıafındıan sokaklarda, meydanlarda ibir 
ücret karşılığı dinletilmişdir. Çankırılı Hıacışeyh
oğlu Ahmed Kemal B~y merhum, İstanbul An
siıklopedisine tevdi ettiği hatıra nıotları arasın
da şunları yazıyor: 

"İstanbul'ailk fonograf 1890 da gelmiş ola
cakdır, ben ilk defıa 1314 senesi sonlarında 
(1897) dinledim. Lastik boruların uçlarındaki 
memeler kulak deliğine sokularaJk dinlenirdi. 
Beş kişi birikinceye kadar beıklenirdi ve bir si
lindiri 100 para verilirdi ,ki o zamanlar mühim
di. Ben 5 kuruş verdim, Abdül~el Paşa ile Yıa
vuz Sultıan Selimin nutuklarını dinledimdi (B.: 
Abdülezel P,aşa, cild 1, sayfa 78); bu iki nutuk 
için Galataısaray jimnastik muallimi olan Faik 
Beyin söylediğini duymuşdum (B.: Ffük Bey, 
İdnıancılar Şeyhi, cild 10, sayfa 5494) ". · 

Şemseddin Sami Beyin 1881 de baısılımş 
"Kaıamilsi Fransevi" isimli fransızoadıan türk
çeye lilgatınıda fonograf için "Nev icaıd alet" 
deniliyor. 

Dinlenmesi pratik olmayan .silindir· (kO-: 
van) 1arıdan sonra sesler plMtlar üzerinde tes
bit edildi .ve kulaklıkların, yıerini de sesi yayan 
madeni büyük borular kondu. Bir müddet son
rıa ıborulu fonografların da modası geçdi, alet 
kapaklı •bir çıanta şeklini aklı, evl,er için zarif 
dolaplar şeklinde olanları yıapıldı. "Petit La
rousse" da Phonographe maddesinin yanında 
çanta şeklinde ibir resmi konmuşdur, o_ lilgıatd:a 
ve Ş. Sami Beyin lilgatındıa Gramofon kelimesi 
yoktur. 

Büyük maıdeni borulu fonogr,afLar, gramofon
lar İstanbul kahvehanelerinin yakın geçmişde 
aıdeta bir sü:sü ve hatta müşteri celbeder bir saz 
ve söz aleti idi. Plaklıan mahdud, en çok dört, beş 
plak, altlı üstlü on terennüm, çoğu da gazel, 
sabahın erken saatlerinde çalmaya· baş1arlar, 
kahvıeyi kapayıncaya kadar dev:am ederlerdi. 
Ayak takımı arasında da: "Unkapanındaki ara
bacıların kahv·esine gidelim, gazelleri çok gü
zel .. ", "Galataıda Giyi:kli Kahveye gidelim, Ha
fız Sa.minin gazıeli var.;'', "Dün Hasköyde kıa-

yıkçıların kahvesinde idim, Tanbilri Cemil Beyi 
dinlemek için .. " gibi laflar edilirdi. 

Zamanımızda yerini radyolar aldı. 

FONSEKA (Daniyal) - Üçüncü Sultan 
Ahmedin hususi hakimi; aıslı Portekizli olan 
bu Yahudi hekim, siyıasi vazifeler de görmüş, 
İsveç Kıralı Onikinci Şarl ile Rusyaya karşı 
yıapılan tecavüzü ittifaık muıahedesinin akdinde 
hizmeti olmuşdur. Hayatı halk.kında başka kay
dıa rastlanmadı. 

Bibi.: Avram Galanti, Türkler ve Yahdiler. 

FONTO İSKELESİ - Boğaziçınde Bü
yıükderede yalı boyunda Piyasıa Cad!desinde 
.z:amanım12ıda mevcud olmayan. eski bir kayık 
iskelesi; Büyükderede kurulan Mesarıburnu 

Dalyıanı ile Bülıbülsoikağı Dalyanı sınırları bu 
iskelenin hizasından ayrılı:nışdı. lsike1e adını· 
XIX. yüzyıl başında Rusya El,çiliği tercüman
lığı yıapmış, Fanto'nun orada bulunan yaz
lık evine nisbetle ıalmışdı; 1814 - 1815 arasında 

tanzim edilmiş bir Bostancıbaşı Defterinde, Bıü
yü~clereden Sarıyere doğru bu yalı boyu .bina
ları şöyle tesbit edilmiş,dir: "Frıansa Elçisinin 
l~ebir yalısı - yanında Felemenk Elçisi karısının 
hanesi - yanında Rusya baştercümanı Fonto' -
nun hanesi - yanında Balmu:tncu Leze'nin hane
si - yanında Dobrov,enediık Konsolosu hanesi ... " 

Baş tercüman Fonto'nun hayatı hakkında 
bilgi edinilemedi. 

FORA - "Balıriye ı:stıl-ahı; aç, açıl, açığa 

kumandası; Fora yelken!.. = Yelkeni açın! ; fo
ra etmek, açmak'' (Şemseddin Sami, Kaamfısi 
Tilrki). İstanbul'dıa avam ağzı deyim olarak 
"soyunma, s-oyma" anla.ınlarında kullanılır: 

Çamaşırın o şah ettikde fora, 
Cümle baygın canlar selama dura, 
Mastosuz mastor hii hii çekeriz, 
Dalga, duma~ piif püf şalı ile cura. 

(Gürcü Nusret, Zindan Şiirleri) 

FORBES (Malcolm) - Amer~alı 1bir mil
ya.rıder; İstanbul'u ve Türkleri çok sevdiğini söy
leyen bu zat 1966 da Hollandadıa Amsterdamıda 
kendisine 1 milyon dolarıa (10 milyon Türk li
rası) mal olan "Highlandıer" aıdmda küçük, fa. 
kat lüıks bir yat yaptırmış, yapısı biten gemi, 
1967 Haziranında kaptanı ve 9 kişililk mürette
batı ile lstanbul'ıa gelerek Bebek koyunda sa-
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·hibini beklemişdir. M. Forbes de zevcesi ve biri 
kız dördü oğlan, beş çocuğunu ,alarak uçakla 
Amerikıadan İstanıbul' a gelmiş, lüks yatlarını, 
,ailesine bir sürpriz olarak İstanbul'da göster
mişdir. Highlander 32 gros tonluık küçük bir 
teknedir. Lüks ya1ıda mürettebatınki hariç 4 ya
tak odası, 3 salon, 1 yemek odası, 1 :lruçük sine
ma vıardır. 9 kişilik mürettebat dıa 1 aşçı, 1 gar
son, 1 uşak ve 6 tayfadır. Milyarder M. Fıorbes 

gıazetecilere: ''tstanbul'a ilik def1a on sene evvel, 
1957 de gelmişdim, o kadar sevdim ki aileme ibu 
sürprizi haiırlamaya o zaman k!arar verdim", 
zevcesi ve çocuklıarı da: "İstanıbul'un hatırası 
bizim için çok büyük, sevgili yatımıza ,burada 
kavuşduk" demişlerdir. (Hürriyet Gazetesi, 
1967). 

FORRESTAL UÇAK IIARB GEMiSi 
(Amerika Birlşik Devletleri 6. Filosuna men-

sub CVA.59) -Dünyanın en büyük ve kudret
li hıarb gemilerinden biri olan Forrestal, İstan
bul limanına ilk defa oLaııak 1960 yılında gelımş 
ve üç gün İstanbul halkına gezdirilmişdir. Gemi 
hakkın!da aşağıdaki notları, ziya.ret esnasında 
gemi personeli tarafınıdıan ha&a dağıtılan türk
çe broşürden alıyoruz: 

"Her türlü hava şartLan altında gece ve 
gündüz, uça.klan aynı anda havalıandırmak ve 
indirmek imkanına sahib bir gemidir. 

"TaJkriben 4000 kişilik bir yıüzen şehir olup 
100 kaıdar uçağa sahiıb modern !bir hava alanı
dır, Kıaradaıki bir şehrin ihtiyacı· olan lbütün te
sis ve lkolaylıklara. sahiıbdir; 

"84 yataklı, 1 ,ameliyathane, 1 eczahane ve 
4 dişçi ofisindıen mürekkeb bir hıasta.hanesi; tü
tün, oyun, sinema salonları, allkolsüz iç'ki veren 
barlar; ve efrad ile sUibayların şahsi ihtiyaç1arıııı 
karşılayan eşyıanm satıldığı bir çarşısı vardır. 

GEMiMiZ[ HOS: GELDİNiZ 

USS FORR E STAL CVA-59 
ME D ı T [ R R A NE AN C R U l S E 

1960 
j. 

• • • :. • • • il I , 

Forreıtal Uçak Harb Gemisinin lıtanbul ziyaretiıidegemiyi ,rezen İstanbullulara claiıtılmıt broıüriln kapaiı, 
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"Geminin güıilük ihtiyacı 1100 ekmek, 4600 
libre et, 4000 libre patates, 1000 libve süt m.a
mfilleri ve 12000 libre kuru erzakdır. 

"Geminin yapısı üzerine bazı raıkıamlar: 

Uzunluğu . . • • . . • . 1039 fit (317 metre) 
Ana güvertenin genişliği . . 129 fit (40 metre) 
Direk ucuna kadar yüksekliği 25 katlı bir bina 
Sür'ati . saatde 30 deniz milinden 

Uskur adedi • 
Dümen adedi 
Çapa ağırlığı . 
İç bölmelerinin sayısı . 
Telefon adedi . . . 

fazla 
• 4, 

• 3 
. her biri 40 ton 

2000 den fazla 
. 2300 

"Personeli beslemek, barındırmak, giydir
mek ve eğlendirme&:, bakımlarından, imkanları 
herhangi bir deniz üssünden fazladır". 

Gemiyi ziyaretimizde lbize gemi efoadından . 
517 / 4584 Jim.mie Oaıstiı.ldo ıaıdınıda !bir bahriye 
neferi rehberlik etmişdi. İyi· vesim. yapan ve 

KID 

gemid€iki askerlik hayatını resimlerle tesbit et-
miş bir genç idi. · 

·Mebmed KOÇU 

FOSFORLU - Halk ağzı, argo deyim, 
"Gaayetle yakışılklı", "Çalımı göz alıcı", "Nüma
yişi çekici" ıanlamlarmdıa; misal: 

nin .. 

- Pa.kizıe'nin başına geleni duydun mu? 
- Hangi Pakize'nin? 
- Kaç Pakize var be, Fosforlu •Pakize'-

* 
- lnan kimdi dün yanındaki Fosforlu? 
- Söylemem, balta ohırsun .. 

* 
Fosforluma ateşli bir namede dillendim, 
Açdım razı deruni, busi payin dilendim. 

Sen bıçkınlar şahısın, bir serkeş rezil güzel; 
Ben gemici kopuğu, tamam dengin efendim. 

V abşi nigabın cellad, gamzei fettanının, 

Destinde perçemlerin oldu yağlı kemendim, 

l<.IM 

Forrestal Uçak Gemisi babriyelilerinden üç genç. 

(Resim: Jimmie, gemi efradından) 
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Topuk nümayişini, çakılları, pehleyi, 
Çalımlı işmarını gaayet ile beğendim. 

Bir köhne gemim vardır, kalenderler tekkesi, 
Sefere çıkmak için eksikdir bir levendim. 

Tarih 

Ehli gerek hal etmeye biır işi 

Başaramaz toplansa da yiiz kişi 
"Nebil" kendi geldi buldu tarihi 
"Tayfa yazdı o fosforlu ııerkeşi" 
1206 + (Nebil) 92 = 1298 (M. 1880-1881) 

(Nebil Kaptan) 

. FOSFORLU (Renan) - Sıahne ve filin 
sanatkarı, film rejisörü; 1918 de · İstanbul'da 
Üsküdar'da doğdu, Hasıan Şıüıkrü Bey adında bir 
zatın oğludur; Üskilıdar 21. Il:kolrulda, Heybeli
ada Ortaokulunda, İstanbul Erıkek Lis·esinde 
ôkudu, 1938 de o liseyi bitirerek İstanbul Üni
versitesi Edebiyat Fakültesine girdi, fakat an
cak iki ay dev,am etti, yüksek tahsili bırıa.Jmrak 
iki ay kadar da İstanbul Belediyesi Konserva
tuvarma gitti ,sonra İstanbul Belediyesin·de bir 
memurluk ile geçim yoluna atıldı .. Fakat çocuk
luğıunıdıa başlamış bir heves ve gelişen kaıaıbiliye
ti ile memurluğu da, istikıbalini tamamen sah
nede araırnışdı . 

Sahneye ilk defa 1936 ıdıa 18 yaşında ve liıse 
talebesi ik,en Alay Köşkü Tiyatrosunda amatör 
olaraık çıkınışdı ve ilk sahne eğitimini orada Kıii-. 
çük Kemal, Celal '.Dahsin ve İsmail Galib Arcan 

· gibi 'l'ürk sahnesinin ustaları yanında görmÜ!i
dü. Profesyonel aktör olarak sahneye 1942 de 
İzmir Sehir Tiyatrosunda çıkdı, iki sene kadar 
çalıştıktan sonra İstanbul'a geldi ve Kıaraca Ti
yatrosu kadrosuna giroi, bu satırların yazıldığı 
sıra;da, 1970, orada bulunuyordu. 

Alay Köşkü Tiyatrosunda iken ilk rol aldığı 
piyes İbsen'in "Hortlaklar" ında küçük bir rol
dür. 

Tiyatronun yanısıra sinema aleminde de ça
lışdı, hem •alktörlük, hem rejisörlük yapdı. Re
jisörlüğünü yapdığı "Köprnaltı Çocukları" fil
minde· Türk sinemasının kıymetlerinden Fikret 
Hakan'ı keşfeden Renan Fosforoğludur. 

üç defa evlenmişdir, eşlerinin üçü de sah
ne sanatçısıdır, Muazzez Arçıay, Mualla Fırat ve 
Müşerref Ç'ıapın; Muazzez Hanımdan Metin (doğ. 
1942) ve Mualla Hanımdan Eniş (doğ. 1950) 
aıdında iki oğlu vıardır. 

"Her iki oğlu da baba;sının ve ,anasının mUş
terek mesleğine gi~dıiler; küçük oğlu Metin Ga
latasaray Lisesini bitirdi, Hn9 da Ankara Dev
let Konservatuvarının tiyatro !bölümünden 'dip
lo~a aldı. Sahneye ilk defa Avni Dilligil Tiyat
rosunda "Hırsız Var" piyesinde çı.kıdı; büyük oğ
lu Mester Ankara Devlet Tiyatrosundadır" (Ses 
Sanatçılıar Ansiklopedisi, 19770). 

Bibl.: Kim Kimdir Ansiklopedisi; Ses Sanatçılar 
Ansiklopedisi. 

FOSSATİ (Gaspare Trajano) - Geç.en asır 
içinde İstanbul' da uzun süre yaşamış ve büyük 
şehrin Avrupai görünüşlü y;apılar ile sü-slenme
sinde büyük hizmeti ollmuş, o arada Ay,asofyanın 
son esaslı tamirini yapmış; Beyoğlunda Rusya 
Elçiliği konağını, Beyıoğlunıdıa N aum Tiyatrosu 
binasını, Oağaloğlunda İran Elçilik konağını, İs
tanbul vilayet konağı avlusundaki ArşiıT (Haz.:.
nei Evrak) binasını, Ayasofyıa karşısında Da
riilfunun (yanmış adliye sarayı) .binasınt, Baya
zıdd:8 Mustafia Reş1d Paşa türbesini inşa etmiş 
batılı bir mimar; Güney lsvıçrenin italyanca ko
nuşulan Ticino (Tessin) kantonunun Morcote 
kasrubasında 1809. yılında doğdu. 

Dedesi Carlo Giuseppe (1737-1805), amca
ları Giorgio Giugliemo (1770-1843) ve Pier An
gelo Aloiso (l 762~1827) de mimardı. Zaten Fos
sati ailesinde, XIV. yıüzyıl,dıanberi pek çok tıa-

Gaspare Fossati 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 
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nınmış insan yetişmiş_ ve Gaspare Fossati'nin 
mensup o}duğu ko1da lbilhaıssa mimar ve ressam
lar çoğunluğu teşkil etmiştir. 

Mimarlık öğrıetimini, Milano'da Brera ak,a-
demisinde yaparak, iburadan· 1827 de diploma 
aldı. Bu akademiıden mezun olurken, Fossati 
diploma çalışması, olara:k, "bir başkent için bir 
arşiv binası projesi" hazırlamış ve bu proje bir 
altın madalya almıştır. Sonraları Fossati'nin 
böyle bir arşiv binası yapmaJk fırsatını İstanbul
da elde ettiğini aşağıda göreceğiz. Genç mimar 
1828-1831 yılları arasında ltıalyıa içinde geziler 
yapmış, Venedik ve Roma'ıda kalmış, bu yıllar 
içinde Roma'da tarihi binaların pek çok sayıda 
resimlerini çizmiş vıe 1832 de Morcote'ye dön- _ 
müşdür. 

1833 de para kıazanmak üzere Rıusyaya git
meye karar vermişdir. Be~ bu kar.arı ;alışında, 
Rusyada mimar olarak çıalıışan amca:sı Giorgio 
Giugliemo'nun da tesiri olmuştur. O srna1arda 
RU!3yıada pek çok İtalyan sanıatkarı çalışıyoııdu. 
Çarlık idaresindeki büyük Rus şehirlerinde o 
deviroe, Rus zevkine göre :biraz değiştirilmiş bir 
çeşit Neo--Rönesans üslubu moda, olmuş ve bunu 
en iyi yapan İtalyan ustaJıarıa rağ.bet artmıştı. 
Milano'da. yetişen genç .mimar ve dekoratörler, 
bilhassa bu isteği cevaplandırmakta başarılı 
oluyorlardı. Böylece Rusyaya g1den Gaspare 
Fossati 1833 den itibaren Petrograd'da çıalışma-
1,arınıa başlamış, burad:a ve diğer şehirlerde özel 
sarıaylar, !kiliseler, evler yapmıştır. · 

Geçen yüzyılın başlarında Rusyanın lstan
bul'dıaki elçilik binası, Tünel'in yuıkarı ucunda
ki Galata Mevlevihanesi ile Galatasaray ıarıasm
daki sırtın hakim noktasında inşa edilmiş ahşap _ 
bir konakdan ibaretti. O tarihlerde f•stanbul'a 
gelen seyyahların yazdıklarına göre, bu göste
rişsiz bir bina idi ve yine anlaşıldığına göre, bir 
Beyoğlu yangımnda da yanmıştı. Bazı eski ls
tantbul man:zıa:rıalarında lbu ,ahşap, ve geniş sa
çaklı eski ibir Türk konağı mimarisindeki bina 
görülür. 

Rus çarlığı, 1828-29 savaşının ,kendi lehine 
sona ermesinden cesaretlenerek, burada daha 
güzel ve gösterişli bir elçilik sarayının yaptırıl
masını uygun görerek, 1Foıs.sıati'yi bu işi yerine 
getirmeıkle görevlendirmişti. Kendisine 1836 yı
lı sonlarında bir Rus paısaportu verilıen Fossati, 
ertesi yıl 20 Mayıs günü .lstanbul'a ayak bas
mıştır. Genç mimar derhal hazırlıklara başlıa
mış, fiakat projesi Çar tarafından 1839 Şuba• 
tınıda tasdik edilerek irtşaata başl1anmıştJ.r, Kü~ 

çille kardeşi Giuseppe'yi de yanına aldıran Fos
sati, burada N eo-Klasik uslubda muhteşem bir 
elçilik sarayı yapmıştır. llk hıazırlııklıarı ile 1838 
de başlayan inşaat 1845 de açılış töreni yapıla-: 
bilecek kadarı ile bitmiş ve bütün teferruatı ile 
!bina ıancak 1849 da tamamlanmıştır. İşte bugün 
Beyoğlunda İstiklal Caddeısinin ikeıiarında bah
çe içinde görülen ve Sovyetler Konsolosluğu ola
rak kullanılan ıbu yapıdır. Ilık yapıldığı yıllarda 
bu elçiliık sarayı, Rus Çarlığının Osmanlı lmpa
rıatorluğu ve bilhaflsa lrstanbul üzerindeki emel
lerinin bir ifaıdesi olar.a,k gö:rıülüyor ve bu gös
terişli yapımn yakın bir gelecekte Boğ,az kıyıla
rına sahip olacak Rus Çarına ikaametgah olıa

rak hazırlıandığı, Beyoğlundaki yabancıl.ar ara
sında dedikodu şeklinde söylenmişdir. 

Fossati lstanbul'da lbaşkıa siparişler aldı. 
1841-1843 yılları arasında Galata'da, Voyvodıa 
(,şimdi Bankalar) Caıtldesinin yanında olıan San 
Pietro Kilisesini yeniden inşa etmiş, 1845 de 
kardeşi ile beraber Beyoğlu'ndıa ibir mülk satın 
alm.1§, nihayet 1845 de ikendisine bir Darülfunun 
(Üniversite) binası sipariş edilmiştir. ffreyıbetli 
kitlesi ile ıtstanbul'ıuıı Marmarıaya hakim bir 
noktasında, Ayasofya'nın önünde yükselen bu 
muhteşem Darülfunun binası bittikten sonra 
esas gaayesine uygun olarak pek az ikullanıl
mış, bir ara, 1877 de, llk Osmanlı Meclisinin top
landığı Parlemento, bir süre sonra Adliye ne-. 
zareti olmuş, Cumhuriyet devrinde İstanbul Ad
liye Sarayı haline getirilmiş ve böylece kullanı
lırken 3 Aralık 1933 gecesi yanarak mahvol
muştur. (B.: Adliye Sarayı Y angım, cild 1, 
sayfa 218). Kalıntısı kalıdırıldığınıdan bugün 
yeri geniş vıe boş lbir arsa halindedir. 

1846 yılında G,alatıas_arayı karşısındaki 
blo'kda, Türk temaş-a tarihinde çok önemli bir 
yeri olan Naum Tiyatrosunu yapmak üzere si
pariş a:Imış, bunun için muhtelif projeler çizmiş 
ve neticede bu ıtiyıatrıoyu inşa -etmiştir. Elli yıl 
kı:ı,dar kullanılan ve o devrin bu çeşit ibinaları
nm h•epsi gitbi içi tamamen ahşap olan bu bü
yük eser, 1870 deki büyük Beyoğlu yıa.ngınında 
yanmış, yok olmuşdur. 

Ayın yıla doğru Fossati'nin aldığı başka 
bir sipariş Ba:bıali avlusu içinde bir arşiv bina-
.sıdır. Bu. kagir bina zamammıza kadar gelebil
miştir. Şimdi vilay;etin Alay Köşkü - Gülhıane 

Barkı tarafına açılan, geniş saçaklı meşhur ka
pısımn iç tarafında sağ.da görülen ortası kubbe
li ıbinadır. Arşivi herhangi bir yangın tehlikesin
den ıkorumak için, içerideki bütün merdiven, kat 
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döşemeleri v·e hıatta 'kapılar demirdendir ve ibun
lar İstanbul tersanesinde yapılmıştır. 

O sıralıarda Ayasofya'mn büyük ölçüde ta
miri bahis kıonus~ olmuştu. Devrin hüküm.darı 
Sultan Abdülmecrd (1839-1861) lbu çok önemli 
işi ötedenberi resmi inşaatın ikalfıalığı ve mi
marlığını yapagelen meşhur Balyan ailesine ver
meyi istememiştir. (B.: Balyan Ailesi, cild 4, 
sayfa 2095; v,e 2088-2095). Ayasofyıa tamirini 
y.apabilec,ek bir Avrupalı mimar aranmış ve ne
ticede Ga:spare Fossati üzerinde durulmuştur. 

Sultan Abdülmeci-d'in bir iradesi ile 1846 
dıa Fossati'ye havale edilen bu tamir işi hakkın
da, bu mimarın yazdığı fransızca bir rapor var
dır. İş önce hayli ufak tutulmuştu. Sadece 2600 
keselik bir tamir düşünülüyordu. Fakat 184 7 
yılı Ni-san ,ayında (Recep 1253) çıkan br irade 
ile, tamirin daha geniş tutulması istenmiş ve ço
cuksuz olduğu için serveti beytülmale kalan 
Şeyhülislam Melkki-zaode Mehmed Asım Ef.enıdi
nin mirasının bu. işe ayrılması kıararllıaşmıştır. 

Sekiz yıüz işçinin çalıştığı bu tamirde, bina taik
viye edildikten ·başk:a, iç ve dış süslemesi yeni
lenmiş ve bu ,araıdıa bazı parçalar da eklenmiş
dir. Üç ayrı iş grubundan ilkinde, Fossati, gale
rideki on iki sütunu düzeltmiş, bunun için de, 
dikeyliğini kıaybetİniş . sütunların Jcaaide1erini 
kırdırarak çıkartmış, gövdeyi düzelttikten son
ra altlarına yeni kaiıdeler koydurmuştur. Ra
pora göre, "içine bir insan sığabilecek kadar 
genjş olanları · görülen "kubbe çatlaıklarını dol
durmuş ve kubbeyi iki zincir ile• kesmiş, ayrıca 
dört payanda ile takviye etmiştir. 

İkinci iş grubunu teşkil eden süslemede ise, 
duvarlardaki renkli mermer kaplamaların ,eksik
leri atçıdan tamamlanmış, mevcUJd levhalar te
mizlenere!k yeniden cilalanmıştır. Bu sıraıdıa Fos
sati önemli bir mesıele ile karşılıaşmıştır. Ayasof
yıa'mn duvar,tonoz ve kemerlerinin pek çok ye
rinıde Bizans devrinden !kalma mqzaikler vardı. 
Bunların fetihden sonra bir kısmı görülebilir hal
de .bırıa.'kılmışıken, sonrıalıa.rı yavıaş yavıaş üst1eri 
badıaııa ile kapatı1::lıklarından, famaınen unutul
muşlardı. Ayasofya mozaiklerinden hiç değilse 
bazıl-arınm XVIII. yüzyıl ortalarına kadar bile 
üstlerinin açık oldukları teshit olunmuştur. Fos-. 
sati ilk mozaiği bulduğunıda, Sultan .Aıbdüİmecidi 
davet etmiş ve Hünkarın bu eserlerin ortaya çı- · 
karılmasını istemesi ~erine, hepsinin üzerlerini 
temizlemek yoluna gitmiştir. Tezyini mozaikler 
açık bımkılarıak,, sadece eksik kısımları boya ile 
tamamlanmış ve hıristiyan alametleri olan yer-

leri yine boya ile örtülmüştür. Sultan Abdül
mecid'in bugün insanı düş,ündüren medeni anla
yışı sayesinde önce ü.zederinin açılma3ı karar
laştırılan insan tasvirli mozaiklerin ise, bir ta
kım çevrelerin tepkilerinden çekinen Sultanın 
isteği He, "ileride kolaylıkla tekrar açılacak" 
surette üzerlerinin kapatılmaları yoluna giıdil
miştir. Hatta başlangıçta güney dehlizdeki (şim
diki girişin üstünde olan_) ile imparator kıapısı 
üstündeki iıki mozaiğin hiç kapatılmıaksızın bı
rakılmaları tasarlan.ın~ iken, sonra bu karar
dan dönülerek üzerlerlnin örtülmeleri uygun gö
rülın üştür. 

Binanın içinıd:eki nakışl•arın yenilenmesi için 
mua~am iskel•eler kurulmuş, hatta bunlardan 
düşen iki işçi ölmüştür. Ayrıca ,alçı friz yeni 
ibaştan yapılmış, kıwdiller yenilenmiş, mıhrıaıb
daki üç alçı pencere ibir Türk ll'Sta tarafından 
yeni baştan yapılmış, ~azasker Mustafa lzztt 
Efendi'nin yazdığı sekiz devasa levha ana paye
lere asılmıştır. Bu arada kubbenin ortasına şim
di görülen yazının da yazılmış olması kuvvetle 
muhtemeldir. Nihayet binanın dış duvarılan sa
rı ve :koyu kırmızı bor.do şeridler halinde bo
yanmıştır. 

Ayasofya'da Fossati'nin yaptığı işlerin· 

üçüncü grubu ki bunlar bazı ek inşaattır, şun
lardan ibaretti: Mihrabın sol tarafına bugün 
görülen müzeyyen bir Hünkar Malıfili inşa 

olunmuştur. Ü!}ü Fatih Camii avlusundan geti
rilen sekiz sütuna dayanan, ıkafesli mahfil Fos
sati tarafından bilhassa Neo-Bizanterı uslılbta 

cıla1·ak tasarlanmıştır; Bu mahfil, arkada lıüyük 
bir kasrı hümayuna bağLanmışdı. Fossati'nin 
biz~at yazdığı gibi "saf Greko--Romen usliibun
da"' olma;sma dikkat edilen bu kasrın süsleme
sin-de, Rus elçiliğinin dekorasyonu ve Ayasofya'
nın kalem işi nakışlıarını da yapan İtalyan saııat
karı Antonio Fornari çalışmıştır. Fornari, Fos
sati'nin kızlkardeşi Bianca'mn kocasıdır. Bu de
koratör, ;}{,asrın duvarlarına Mek!ke ile Medine'yi 
tasvir eden iki de resim yıapmıştır ki, bugün 
bunlarıdan s,aıdece bir tan.esi durmaktadır. Fos
sati'nin Ayaısofyıa'ya ek olaraik yaptığı inşaat
tan bir diğeri de, bugünkü ,avlu girişinin sağ 

tarafında yükselen ve şimdi idare olarak kıull,a
nılan muvakkithanedir. 

Bu tamirler sırasında, tuğla minarıenin de, 
külahın altındaki kllSımda girlandlı bir friz ek
lenmek suretiyle peteği biraz yükseltilerek, di
ğerleri ile .aynı yükseklikde olması sağlanmıştır. 
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Fossati'nin Ayasofya'da yaptığı tamir iş
leri 13 Temmuz 1849 da bitmiş vıe ibu tarihde 
pek büyük bir törenle Ayasofya ibadete açıl
ınışdır ve bu olay, vaıktinıde basılması yetiştiri
lemeyen bir hatırıa maıdıalyası He ebedileştiril
miştir. Hicri taıkvim ile 1265 yılının Ramazan 
aynın ilk Cuma gününe rastlar. 

Fossa.ti, Ayasofya'da çalışırken başta Sul
tan Aibıdülmecid olmak üzere burada yerli ve 
yaıbancı ziyıaretçileri kabul etmiştir. Yabancı

lardan kompozitör Franz Lizst, ressam Horace 
Vernet gibi ünlü şahıslar. Fossati'yi işi başında 
ziyıaret etmişl·e:rıdir. 

Bu tamir ç,alışmalari sır.asında W. 'Salzen
berg (1803-1887) ıadında Prusyıalı bir mimar 
1848 yılının Ocak-Mayıs aybarı içinde hazır ku
rulmuş iskelelerin yardımı ile bu koca binayı 
ı,ahatça incelemek fırsatını elde etmiş, mimari 
rölövel,erini ve Fossati'nin meydana çıkardığı 
mozaiiklerin desenlerini çizmiş ve ibıunları büy,ük 
bir albüm halincle yayınl·amağa hazırlamıştır. 

Halbuki, Ayasofya'da bulduğu ve krokiler ha
linde çizdiği mo2Jaikleri, Foosati de 1bir a1büm 
halinde bastırın.ağı düşünüyordu. Fakat her hal
de elindeki taslaık1ari yeterli görmediğind,en bu 
projesini devam ettirmemiştir. Nihayet Rus Ça
rına başvuran Gaspare, Ayasofya resimlerini 
ha.zırlamak üzere altı bin ruble yardım istemiş
ti. Renkli resimler, bir yıl içinde, Itaıyıadan ge
tirteceği desinatörler tarafından hazırlanacak
tı. Fossati bu dilekçesinde Rusyanm Hıristiyan
lık içindeki iddialarına hitap ederek, hepsi t-ek
r.ar kıapatılıan bu mozaiklerin kopyalarına Rus 
çevrelerini ilgilendirmek istiyordu. Çara sundu
ğu birıkaç resme ~arşılık, sadece bir yüzük ile 
mükafatlandırılan Fossati, beklediği ilgiyi göre
mbd.iıkten başka, istediği maıddi yardımı da ala
madı. Bu defa Fos·sıati, o devrin Türk çevrelerini 
ilgil,endirrneyen moz,aikleri bir tarafa bırakarak, 
binanın iç ve dış görünüşlerinden · füaret bir al
büm hazırlamış vıe Osmanlı devletinden yardım 
ıstediğinde, ıbu yıarıdımı alarak, Londra;da muh
teşem surette yayınlanan kitabını Sultan Aıbdül
r.ıecid'in tuğrası ile süslü olarak 1852 de bastır
mıştır. "Aya So Sofia - Constantinople, as re
cently restored •by order of H. M. the· Sultan 
Abdul Medjid from the. original drawings by 
Chevıalier Gaspar,e Fossati, lithographed by Lo
uis Haghe'' başlığı ile taş basma.si (litografya 
büyük resimlerden mürekkeb bir albüm halin
de yayınlanan bu kitapıda 25 levha bulunmakta
dır. Az sonra Fıossati, mimar Salzıenberg'in de bir 

kitap hıazırlaıdığını duyunca ,bunu önlemeğ,e ça
lışmış, hatta dip1omaJtiık tema'.Slar.a girişmiştir. 
Fıakat baskıyı önliyememiştir. Böylece günümü
ze kaıdar yüz yıldan fazl-a Ayasofya mozaikleri 
hakkında tek resim 1alıbümü şerefini muhafaza 
eden Salzenberg Albümü piyasaya çıkmıştır. 

Fossati ile Salzen!berg ,aııa:sında haşgösterıen ya-
. rışma acı bir çatışma halini almış, neticede Prus
yıa ıdevletinin yardımı ile 1854 de bastırılan Sal
zenberg Albümünün önsözüne, FO'ssati hakkın
da birkıaç öğ-ücü cümle eklenmesi ve 1855 de 
Fossati'ye Prusya "Kızıl Kartal" nişanının üçün
cü sınıfının verilmesi ile mesele örtbas edilmiş
tir. Oniiki gün sonra ıdıa aynı nişandan bir tane 
Salzenberg'e de '!'·erilmiştir. 

Fos•sati, Ayasofyıa'dan sonra bir tar.aftan 
hayli uzun süren Darülfünun inşaatlılll ikontrıoll. 

ederken bir taraftan da devrin ileri geıenl.erinin, 
Beyoğlu zenginlerinin yalı, konak ve ev sipariş
lerini cevıaplandınyordu. Ne yazık ki, çizmiş ol
ı:luğu pek çoik proj,eden hangilerinin gerçekten 
tatbik oluntluklarmı tesbit etmek çok zordur. 
Meseli 184 7 de Saıdraza.m Reşiıd Paşa için bir 
yalı, 1850 de K§.mil Bey için bir ev, ,aynı yıl 
Hollanda sefareti için y,eni bir bina, ile Osmanlı 
hariciye nıazırı için bir yıalı, 1854 de Şevket Bey 
için yine bir yalı, Fuad Bey için bir yalı proje
ieri çizmiş olduğunu biliyoruz. · 

(Reşid Paşa yalısının Baltalimanındıa, bu
gün yeriıiıde kemik hastalıkları lrnstahanesi itti
haz edilmiş, Medihıa Sultan-Ferıd Paşa yalısının 
yerindeki y,a,Iı olması; hariciye na.nr~ yalısinm 
da Ranlıcadaki yanmış Keçc:ci:ı:ô.de Fuad Paşa 
_yalıısı olması muhteme1dir; (B.: Baltalimanı Sa
hıls:.ı.r: ... yı, cild 4, sayfa 2082; Fuadp-aşa Y::ı.lısı). 

1853 yılında, o sıralarda Awsturya !rnpa
ratorluuğu elç~liği olan Palazzo Venezi.1'nın ta
miriııi idare etmiştir. Bu Veneıdik sarayı, Bey
oğlu ile Boğazkesen Yokuşu ara:,;ınd-aki yamaçda 
ve İ~al Oaıdtlesi kena,rınd!a bir merdivenle ini
len Santa Maria Draperis K:.ase3inin arkasında 
€:!im duran büyük binadır. 

Fos,sati 1856 da entere .. an bir proj~ hazır
layarak, Proıgaltı'd.an Büyüıkıderıe'ye kadar bir 
treıı hattı döşenmesini teklif etmiştir. Projesin
de bu hattın maliyeti ve programı da açıklan
mıştır. 

· Yine 1856 da İvan devleti için fatan;ml ta• 
ı,afmda bir elçilik lbması siparişi alarak, Cağal
oğlu'nda 1bugün görülen ve kuvvetli bir .Neo
Klasik uslüp gösteren elçilik (şimdi konsolos-
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luk) sarayını yapmış, kendisine mukaveledeki 
ücrüiııden başka bir de nişan verilmiştir. 

Bu yıl içinde Fossati'nin, Kırım Savaşı do
layısiyle Maslak.'da bir taıkım önemsiz askeri bi
nalar da yaptığını biliyoruz. Bunlardan biri bir 
su haznesi, diğeri de bir mutfaktır. Nihayet 
Ö7.el araştırmalıarımız sonunda Fossatı'ı.ıin, Alay 
Köşkü ile Soğukçeşme Kap13ı arı-ı.sındaki bur
cun dibinde ve Suri Ha.kaniye bitişik bir Mer
kez telgrafhanesi müdürlüğü; şimdi üni\'ersitc 
merkez binası olan Se:rıaskerliğin arkasmda Sü
leymaııiye tarafında Balbı Seraskeri Hastaha
nesi, Eminönünde Balıkpazarı içinde bir kara-

. kol yaptığını öğrenmiş bulunuyoruz. Ne yazık . 
ki bu üç tbinanın da bugün elimizde resimleri bi
le yoktur. Telgraf müdürlüğü çok eskiuen yık
tırılmış, Seraskıerlik Hastahanesi, uzun süre 
üniversite Talim Alayı olarak kullanıldıktan 
sonra, 1948-1950 arasında ortadan kaldırılmış, 
karakıol ise 1956-1958 istimlaklerinde yılktırıl-. 
mıştır. 

Fossati ayrıca Beyoğlunda Spadaro, Della 
Suda gibi levantinlerin (T,atlısu frenklerininj 
evleri için projeler çizmiş, Büyük Reşid Paşa
nın Bayazıd haziresi köşesindeki türbesi için ·bir
kac proje meydana getirmiş ve bunlaroan biri 
tatbik edilmiştir. 

Nihayet Gülhane meydanındıa dikilmesi dü
şünülen Tanzimat ,anıtı için ib•a mimarlar gi
bi o da lbir anıt projesi çizmiştir. Fôssati'nin İs
tanbul'da daha pelk çok özel bina projesi yaptığı 
bilinir. Bwılıarın bir ksımı, insana çok şüıkür ki 
tatbik edilmemiş dedirtecek derecede çirkin ya
pılardır; bu hususdıa misal o1arak Saııayburnu'
nda bir talkım yapılar, Karaköy'de deniz üze
rinde bir ıkahvıehane ve -Bayazıd'da 250 yıataklı 
bir hastıahane projeleri gösterilebilir. 

Fossa.ti bilinmeyen bir sebepden 1858 ya
zında memleketine, Morcote'ye dönmüş, 1862 de 
Milano'yıa yerleşmiştir. Ertesi yıl, iMilano'nun 
·bugün en hareketli kısmı olan Duomo Meydanı 
ilıe, ibWl'a açılan Vittorio E:mıanuele kapallı çarşı
sının düzenlenmesi ıbürosuna üye seçilmiştir. 

1863 de bir yangın neticesinde Saraybur
nu'ndaki Sahilsarayın yandığı haberini alınca, 
o sırada Osmanlı tahtında oli8,11 Sultan Abdüla
ziz'e br mektup ya.zamk, aynı yere yeni bir sa
ray inşa etmeği teıklif etmiştir. 

1869. da Gaspare ~a.rdeşi ile beraber, ltaı
yan telbalığına mbul olunmuşlardır. Bundan 
sonra Gaspare'nin hayatı Morcote ile Milano 
arasında geçmiştir. Nihayet Morcote'de Türki-

yeden getirilmiş eşya ile Türk zevkine göre dö
şenmiş (veya o iddiadıa olan) evinde 5 Eylül 
1883 de ölerek Morcote'de toprağıa verilmiştir. 
ölümünden sonra evine bir levha :konularak ha-

. tır:ası yaşatıldıktan başlka, 1935 de de Milano'da 
bir sokağa ıadı verilmiştir. 

Fossati, Ay,asofyıa ve mozaikleri · ile ilgili 
pek çok resim ve kroıkiıden başka, hıayli çok sa
yıda proje ve taslak ıda bıraıktığı ·gfıbi, İstanbul 
ve çevresi ile ilgili küçüık desenler de yapmıştır. 

Evrakı ıaııasinda bulunan pasaportunda Mi
lano'daki Türk konsolosluğu tarafından veril
miş 14 Temmuz 1871 tarihli vize, bir defa daha 
İstanbul' a gitmeyi düşündüğünün delili olsa ge
rıektir. Gerçekten bu seyy,ahıati yapıp yapniaıdı
ğını bilmiyoruz. Kendisine Rus, İran, Alman dev
letlerinin çeşitli nişanlarından başım, Osmanlı 
devleti de murassa İftihar ve Mecidiye nişan-
larım vermiştir. · 

. Fossati'nin İsviçredeki evrakı arasında gö
zümüze çarpan küçük bir not defterinden de bu
rıada işıaret etmek isteriz. Bu defterde Fossati, 
Ayasofya tamiri sırasında sık sık kullandığı ba
zı türkçe sözleri, la tin harf1eri ile not etmiştir; 
şirin notlardır: 

"Sabahınız hayir olsun Sultanım .. ", "Key
finiz ıeyi midir? ... ", "Mizacı şerifiniız riası1dır?", 
"~arun sağlık ile AUahyıol açıklığı vere .. " gi:bi 
cümeleler, ziyarete gelen Sultan Abdülmecid için 
ezberlediği sözler olmalııdır. 

"Brıe oğlan, çığra çığra sesim boğuldu .. " 
gibi cümleler ise işçilere, yıa;hud uşağına hitab 
için ık!ayıdedil.ınişdir. 

Batı memleketlerinde basılan anısiklopıedi

lerdeki yazılardan başka, çalışmaları genellikle 
ıberaber olan Gaıspare ve Giuıseppe Fossati kar
deşler h~nda 1930-1942 yılları arasında bir
~aç tıane makale ya.21an Prof. Tito Lacchia, son
ra "l Fossati architetti del Sultano di Turchia" . . 

başlığı ile Roma'da 1943 de basılan bir kitap ya-
yınlanmıştır. Salzenberg ile Fossıati arasındıaki 
çekişme W. Pdllack'ın "Altchristliche Baııdenk
male von Constantinopel von W. Sa.ınenberg, 

· G€schichte eines Architektur Werks0 başlııklı 
maJka;l,esinde: "Römische Quartalschrift, c. XLIX 
(1954)" de işlenmiştir. Fossati'nin hayatı ve 
!stanbul'daki çalışmalıarı Ulya_ Vogt-Göknil ta
ııafındıan "Ein Tessiner als Hofarchitekt des 
türkischen Sultans" 'başhklı makalede: "Du • 
Kulturelle Mor_ı,atsschrift" dergi•sinde (haziran 

·1959) özetlenmiştir. 

Ayasofya'daki ç•alışınaJıa.rı ve çizdiği resim
ler ise çok etraflı bir arıaştırnıaya kıOnu olmuş-
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tur: C. Mango, "M-aterials for the study of the 
mosaics of St. Sophia at I·stanbul, Washington 
1962", bu kitabın geniş bir tahlil ve tenkidi ta
rafımızdan yapılmıştır, (Belleten, XXVIII, sayı 
112; 1964). 

Nihayet 1970 yılının msan ayında bütün 
Foıssati ailesi hakkında bir sergi yıapılınış, ve 
Carlo Palumbo-Fossati tarafından "I Fossati di 
Morcote" başlığı ile Bellinzona'da 1970 de ibü
yük bir de kitap basılmıştır. Bu satırlıarın yaza-
rı da, Fıossati'nin Türkiyedıeki çalışmaları. ile 
ilgili olarak yedi-sekiz yıldıanberi araştırma ve. 
incelemeler yapmaıktadır. Gerek Türık, gerek 
Isviçre arşivlerindeki çeşitli vesikaları incele.;. 
miş ve bu mimarın eserlerini arıamıştır. Bu 
araştırmalar y:akın bir g,elecekte bir kitap şeık
linde der1enmie · olacaktır. 

Semavi EYİCE 

FOSSATt ( Giuseppe) - Geçen ıasırda Ay-a
sofyaiıın tamiri ve Istanbul'da bazı Avrupai gö
rünüşlü binaların yıapılma;sındıa hizmet etmiş 

olan iki yabancı mimar kardeşin küçüğü; ağa
beyi Gaspare Fossati gibi güney Isviçred!e Ti
cin.o Kantonunun Morcote ~asabasmda 1822 de 
doğmuş, 1839 ıd:a Milano Akademisini 1bitirmiş, 

ve o yıl içinıdıe İstanbul' dıa Rus elçiliık konağını 
yapmakda ağabeyinin yanına gitmiştir. Arada 
kısa süre için· memleketine dönmekle beraber, 
tekrar Istanbul'a gelerek burada bazı siparişleri 
yerine getirmekle uğraşmıştır. 1845-1846 yıllan 
arıasında, Do1apdere yamacmcİa katolfilderin baş
kilisesi olan Saint Esprit katedralinin. inşaatını 
iıdıare etmiş ve lbu :killisıenin 5 Temmuz 1846 da 
açılış töreni yapılmıştır. 1847 de Galata'da S~t 
Benoit kilisesi için çizdiği bir proje tatıbi:k edil
memiş, 184 7 den itiıbaren ağabeyi ile beraber 
Ayıasofya tamirinde hizmet etmiştir. 1848 de 
Sultanahmed meydanındaki anıtları tamir için 
bir proje hazırlamış, 1848-1859 yıllıan arasında 

Boğazda ve Beyoğlunda y,apılmak üzere pek çok 
ev projesi çizmiştir. Bunlardıan bir tanesi Boğaz
da Venedik uslü:bunda bir yalı, diğerleri Beyoğ
lu caddesi üzerinde Pedemonte, ıOttoni için ev
lerıdir. 1854 de Rus elçiliği sıeıkreterinin kızı 

.Alessanıdrıa de Stiepovich ile evlenmiş ve bu ev
lilik.den 1beş çocuğu olmuştur. 1854 de bir İs
panya elçiliği, 1855 de Sisıam beyi Vogorides 
için yalı, 1858 de Ömer Paşa için bir yalı yap
mıştır. 

1859 da ağabeyi He Morcote'ye dönerek, 
1862 de Milano'da y,erlıeşmiştir. Gius·eppe de Is
tanbul'la ilgisini kesmemiş ve 1865 deki Hoca-

paşa yangını ile Çemberlitaş bölgesinin harab 
olduğwıun haıberini alınca, burayı tanzim etmek 
v,e Çemberlitaş'ı tamir etmek üzere ç•k çirkin 
bir proje hazırlamıştır. A~aıbeyin:in ölümünden 
y,edi yıl sonra, kuzey Italya'da Torino şehrinde 
düzenlenen bir mimarlık sergisinde, vıaktiyle 

Ayasofyada çradikleri resimlerin bir kısmını teş
hir etmiş, bu vıesile i1e bunların ibir. de italyanca 
kataloğwıu hazırlamıştır. 1890 da Milano'da ıha
sılan bu risale "Riliıevi storico-artistici sul1a 
architettura bizantina dal IV •al XV e fino al 
XIX secolo" başlığı ile basılmıştır. 

Gitl!Seppe'ıiin İstanbul hakkındıa resimli ibir 
de kitap hazırladığı bilinmektedir. Bu kitap ba
sılmamıştır. 

Giusıeppe Fıossaıti 1 Mart 1891 de ölmüştür. 
Ağaıbeyi Gaspa,rıe'nin himayesinde tanınan 

Giuseppe, desen ve proje1erine göre pek parla;k 
ıbir ressam ve m.imıar tesiri bırıakmaz. Teık önem
li eseri oLan Saint Esprit katedralinin de yapıl
masında ağabeyinin ne derecede payı bulunduğu 
ayrıca araştırılmağa değer. lstanbul'dıa bir İs
panya sef arıeti yaptığı için İspanya hük.Umetin
den bir nişan almıştır. 

Semavi EYİCE 

FOTAK:t ECZAHANESt --- Geçen asır son-
1annda, ilaçların hemen tümünün eczahaneler
de yapıldığı devirde Saraçhanebaşındıa Istanıbul' -
un ilk ve en meşhur ,eczahanelerinden biri; kul
landığı eczaların "t~eliği" yapdığı ilaçlara, ec
zanın mahiyetini bozmayıaraık kattığı "güzel ko
ılrular" ve "hoş bir tat" ile meşhurdur; hasta 
çocuklara bir şuruib veya hap verilirken: "iç 
yavrum, yut yavrum, Fota.kinin ilacı_ bu!.." de
nilirdi. Bayazıd, Vezneciler, Şehzaıdebaşı, Hor
hor, 'Sülıeymaniye, Vefa semtlerindeki konaklar
dan ilaç yaptırmak için Fotaıkiye gelinirdi. Fo;. 
taıki Efendi, 1885-1890 ,arasında pos bıyııklı, iri 
·yapılı, yaşı elliyi aşkın bir Rum idi; türkçeye 
Rum şivesi ile fakıat hatasız konuşurdu. Bir 
doktorwı muayenehanesinde uşak liken çıraıklan 
ile bu işe ıa,tıllmış ve Saraçhanebaşmdaki ec~a
han-esinde de zengin olmuşdu; bir ara P.arise gi
dip gelmiş, oradan da bir diploma alarak ecza
hanesine koca bir levha halind~ asmışdı. Meşru
tiyete yakın Sakallı Hamdi Bey ve Edhem Per
tev Bey gibi Türk eczacıların rakabeti ıkarşısııi
da piyasadan çekildi. 

Semed Muhtar ALUS 

FOTİN - (B.: Potin). 

FOTOGRAF, FOTOGRAFHANELER -
Fotoğraf usulü ile resim çıkarma 1829 da Fran.-
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sız ıkimyageri Nicephore Niepce (1765 -1833) 
ve Frıansız artisti Louis Daguerre 1789 - 1851 
tarafından bulundu. · 

Bu sanatın 1stanbul',a dolayısiyle Türki
yeye ne zaman girdiğini ve ilk fotoğrafların 
kimler tarafından ç,ekildiğni kesin olarak tesbit 
edemedik, fakat ioadından sonra çok geçikme
miştir. 

Serasker Husrev Mehmed Paşa 1830 da, fo
toğrafıu icadından bir sene sonra köleleri_ o~an 
ve yaşları 12 ile 15 arasında dört çocı:ğu Fran
sayıa tahsile yollamışdı. Ba51ar-ma ko;y.fağu aıda
mma ve! 6ğ"i emirle isimıcri Hüs~:ı,nı, Ahmed, 
Edhem ve A.bdüllatif 01:ı.n b-u çocı..;.klann 1831 -
1832 de P~risde bir grup r-esmiııi Çri{:-ı.rttı, res
m.'.ıı üst tarafına da -devrin padişahı f~inci Sul
tan Mahmud'un turıasını yine fotoğraf usulü ile 
nıakşettirerek lstanıbul'•a yollanan kopyalarından 
birini padişaha verıdi (B.: Edhem Paşa, Sakızlı 
İbrahim; cild 9, sayfa 4917). lşte bu resim mem
leketimize fotoğraf usulü ile çekilmiş ilk resim 
olaraık girmiştir. Resmi çok beğenen ve çocuk
ların Fransadaki tahsil masraflarını üzerine alan 
İkinci Sultan Mahmud'un fotoğraf sanatına kıar
§ı da büyük ilgi göstermiş olacağı da muhak'kıak
dır·. Türkiyede fotoğraf sanıatının o aydın hü
kümdarın ilgisinden görülen himaye: ile ve he-r 
hıı.lıfo Sultan Mahmud'un ölümünden, 1839 dan 
önce başlamış olacağını kuvvetle tahmin ediyo
ruz. l:ıstanbul'da fötoğraflia ilk resimlerin de 
amatörler, daha yerinde taıbirle, kilbar ve zengin 
meraklılar taoo,fmdan çekilmiş -olacağını zan
ııc-diyornz. 

Avam arıaısındaıki 11slam geleneğindıe mahlu
mt ve bilhassa insan resmi, sureti nakşetmek 

günıah tela~ edilmişti. Fakat unutmamalıdır 
ki Türk minyatür :ressıaınları; sahnelerıdeki fi
güran vücud ve yüzlerinden ,başka padişahla
rın, şehzadelerin, v,ezir1erin ve hatta ilmiyeye 
mensuıb ünlü kişilerhı portrelerini yapmış;larıdı. 
1stanbul'a, Türkiyeye gelen Avrupalı :ressamlar 
dıa Türık. hayatı üııerine resimler çizerlerken pa
dişahların, şehzaıdıelerin, ünlü kişilerin portrele
rini yapmışl,ardır. Bu ressamların öncüsü de da
ha XV. :asırda Fatih Sultan M·ehmedin portresi
ni yapan· Bellini olmuşdu. İkinci Sultaıı Mahmud 
ise kendi resmini taşıyan bir nişan ihdıas· etmiş 
ve "Tasviri Hümayun Nişanı" adı verilen bu 
nişanı en sadık bildiği devlet erkan ve ricalinin 
boyunlıarına kenıdi eliyle taknuşdı. Onun için
dir ki resmin günah oluşu mah•dud bir zümrenin 
ağzında kalmışdı. Rıahatça ıkıaydedeıbiliriz, resim, 

avam ıarasında da_rağbet göregelınekte idi. Me
sela son yeniçerilerden Çardak Kolluğu çorbacı
sı ve bir halk şairi olan Gaiatalı Hfü~eyin Ağa 
bir destanında bir frenk rıess·amma sevdiği bir 
gencin resmini yaptırtbğıw söylemektedir. · 

Fotoğraf da böyle olmuşdur. Müteşebbis
ler çıkıp da bir ücret karşılığı fotoğrıaf ile re,. 
sim çekmeye başlayınca, halık, resmini çıkart
makta teveddüt etme:miştir. Bilinen ilk müteşefu
bis 1845 s·enesin-de Parisden !stanbul'a gelen M. 
Naya adında bir Fransız olmuşdw-; Ceridei Ha
vadis Gazetesinin 2232 ıs11yılı nüshrusında şu 

hıaber ilanı v:ardır: 

"Bu ıdıefa Parisden Asitaneye gıelmiş olan 
ressam M. Naya fötoğrafiye tabir olunan ve 
insan sureti teıısiminde fevkala.gaıaye mahir ve 
aynı ile benzetmekte bilalrusıur olup hini tasvirin
de güneşe dahi muhtaç olmayıar.ak karşısındaki 
adamın suretini birkaç saniye zarfında çıkara
cağı ve bugün sabıah1eyin saıat onikiden akşam 
saat onikiye akdar icra edeceği resmin ziynet 
ve cesametine göre bahası 60 ıkuruşdan 100 ku
ruşa ık,adıa:r, lbirıkaç kişi lberaıber tasvir olundu
ğu takdirde pa2ıarlık oılun:acağı ve merkumun 
mahalli Beyoğlunda Doğruyolda Mosko Sarayı 

(Rusyıa Elçiliği) lkarışramda olmaıklıa oradan su
al kılınacağı istek edenlere ihbar olunmuştur". 

Kibar amatör fotoğraf merıaklılarının faa
liyeti ve bu Franısızın ilk defa otarak lbir üc
ret kıarşılığı resim çekmesi bilhassa Ermeni ve 
Rum azınlıklarından işgiwar kişilere fotoğrafçı
lıkla _para k!azıanma yolunu ilham etmiştir. Fıa
ikat !stanbul'da ilk fotoğrafhane1erin 1853 -1854 
Kırım Harbi y:ııllarından ısoruıa -açılmış olacağını 
tahmin ediyoruz. llk fotoğrafhaılelerin de, ken
dilerini besleyecek orta taba~aıdan ve hatta ayıak 
takımından müşteri ıbulıriakta güçlük çekmemiş
le:rıdir. Geçen asır aoruarında yıaşamış kalender 
halk şairi Üsküdıarlı Aş1k Razi, yaıkın dostluk 
kurduğu ve çoğu ayak taıkımından pek çok gen
cin fotoğraflarını çıkartmıştır iki, hep.si gündüz 
kağıdına basılınış olan bu resimlerin zamanlıa 
solmuş, mübhem 1birer hayal haline gelmiş kop
yaları· şairin evrakı metrukıesi arıasında görül
müştür. 

Kibarın ve ricalin vıe onların ıaUeleri erkan 
ve efraıdının resimlerini ~e}Qen ilk büyüık fotoğ
rıafhanıeler Sultan Albdülaziz devrinde açılmış~. 
Bunların en meşhurları da Albdullıah Biraderler, 
Kıarak!aş Birader[er, Gülmez Biraderler~ Gar
gapulo Fotoğrafhanelıeri olınuştur (B. : Abdul~ 
lıah Biraderler, cild 1, sayfu 36; Kara.lmş Bira-



ANStKLOPEDtst -- 5825 - '-FOTOGRAiı' 

derler; Gülmez Biraderler; Gargapulo). Ab- · 
dullah Blra,d,erLerıe resmen "Ressamı Hazreti 
pa,dişahl" ve "Fo~oğrafii Hazreti Padişahl" un
vanları verildi. 

Bu fotoğrafha.neleri İkinci Abdüllhamid za
· nııanında Seıcıa,h - Joaillier Fotoğrafhanesi, Fe
büs Fotoğı:ıafhanesi, Andriyo:m.enos Fotoğrafha
nesi, Apollo Fotoğrıafhanesi takib etti (B.: Fe
büs Fotoğrafhanesi, cilıd 10, sıayfia 5598; Andri
yomenos Fotoğrafha.nesi, cild 2, sayfa 852; Sc
bah - J oaillier Fotoğr1afhanesi; Apollon Fotoğ
rafhanesi, cild 2, sayfa 887). 

Andriyomenos Fotoğrafhanesinin hususi
yeti İstanbul tarafında, Ba.yazı:ddıa. ,açılmış ilk 
büyüık fotoğrıaihane olmasıdır. · 

Meşrutiyet devrinin İstanbul tarafınıda meş
hur büyük fotoğrafhanesi Ba:bıali (Ankara) Cad
desinde şiım.di!ki Vilayet Konağı karşısında açıl
mış olan Resne Fotoğrafhanesi oldu. Bu fotoğ
rafhanenin hususiyeti de sahibi Türk ilk büyük 
fotoğrafhane olmasıdır. 

Dahıa sonııa açılan büyük fotoğrafhaneler 
Kanzlet ve Vaynberg fotıoğrafhaıı,eleridir; onla
rı da Cumhuriyet devrinin ilk yıllarında Foto 
Süreyya, daha sonra Otlıı!ıar Fotoğrafhanesi 
takib · etti. ' . 

lıkinci Sultan Aı'bdülhamid devrinde· /bu pa
dişahın fotoğrafa verıdiği fevkıalaıde ehemmiyet 
üııerine ıbu sanatın memleketimizde sür'atlf bir 
gelişme devri idrak ettiği muhakkaktır. İkinci 
Sultan Abdülhamid: -

1 - Hemen bütün dona.nmıa gıemilerinin, 
askeri müessese ve mbrikaların; · 

2 - Ünifornıalan ile ordu ve donanma ve 
hassa alaylan efradının; 

3 - Zamanında devlet eliyle yapılmış 
bütün blıııaların, mekteplerin, karaJkollıarın; 

4 - tstanbul'daki cıami ve mescidlerin; 
resimlerini çektirmiştir ki, bu fotoğraf albom
lan Z8JJ1anırnııda üniversite -kütübhanesinde bu
_ lunmaktadır. Bu fotoğraf albomları arasında iki 
tanesi ise pek müstesna bir kıymet ·taşır:· 

lkinci Abdülhamid yirmi!beşinci cülus senei 
devriyesinde çok sınırlı ibir ıaf düşünmüş, mem
Le~etin bütün cezaevlerindeki mahkuımfarın üçer, 
beşer, altışar kişiliık gruplar hallinde ıboy resim
Lerini çelktirtmiş, malı.kumların isimleri, suçları 
ve mahkumiyet müddetleri de yazılıarıak padişa
ha arzeclilen bu a1bomlardan, sınırlı affinı, mah
kumların yüzlerini de görerek yapmışdı. Ceza
evlerinin, her tabakadıan _insanları toplıayan mü
esseseler olduğu dii§ünülürse, bu albomlarıiı o 

devrin halk kılık ve kıyafeti bakımından çok 
kıymetli bir vesika oLduğu muhakıkaktır. 

İkincisi bir tiyatro albom:udur. Sultan Ab
dülhaı..,ıid zamanında oynanıan bazı piyeslerin 

, muhtelif sahn1elerinin resin:ı/lerini çektirtmiştir. 
Sanıatkadarın isimleri maalesef ~aydedilmemiş
dir; :ııesimlerinden o sıanatkarlan · tanıyabilecek 
kimseler dıe kalmamış gibidir. Bıma rağmen,. bu 
albom tiyatro tarµımıiz için çok. kıymetli bir 
vesikadır. 

Padişajıın bu ıalak!asına rağmen, hüküınet, 
fotoğrafın bilhassa z;abıta ve ,asayiş ibadwnından 
kıymetini gereği• gibi değerleJtdirıemeı;niştir. ls-. 
tanbull ııabıtaJ.Sındıa fotoğraflı bir polis arşivi _ve. 
vatandıaşlarm hüviyet cüzdanlarına fotoğraf 

yıapıştınlnıası ancak Cumhuriyet devrinde ta
hıaxkuk etmiştir, 

'· Fotoğrafçılığın turizm ·-ba,kımındıan önemini 
ilk ele alıan niü1eıSSese1er Gargopulo Fıotoğrafha
nıesi ite Sebah-Joaillier Fotoğrafhanesi olmuştur. 
Birincisi İstanbul esnafının türlü. kılık ve kıya
fetde resimlerini, ikincisi de Iıstanbuıl'un muhte
lif manzaralarının, abidelerinin resimlerini çek
mişİıer ve bilhıassa yabancılara lstanbul. hatırası 
olarak satmışlaııdır. 

·• . . 

ts1Jallibul'un büyük fotoğrafhanelerinin ar-
. şivleri, tarihimiz bakımından .muhakkak ki kıy
metlerine ıbaha ;biçilımez vesikalar hazinesi idi. 
Abdulllah Birıa:derler, ~arakaş Bira,dıarler, Gül
mez Biraderler, Febüs, Gıargapulo fotoğrafhane
lerinin negıatif cıam arşivleri tamamen dağılmış, 
kıaybolmuştur. Yalnız Sebah-Joaillier arşi~i ha
len. Sebah Fotoğra;fJ:ı.anasiniii halefi oLan lsmail 
lnsel'in elindedir; kıymeti verilerek korunmakta 
olduğunu tahmin etmiyoruz;. Andriyomenos ar
şivi de zannediyoruz ki durmaktadır. 

Memleketimiııde fıotoğrıaf çılığm 3ıay:ılmasına 
·_·ve gelişine.sine basının da büyük hizmeti o1nıuş
·: tur~ . Tufkiyede. fôtoğraf neşredıeri resimli.· riieç
muıala.rın öncül-eri Mialfünat ve Servetifiinun ol

. mqştur. Her ikişinin de zengin ve kıymetli ar
şivleri yoık olmuştur. Günlük gazeteleroen de ilk 
re.sim ıkoyan gaııeteler, Ebüzziya.zade Velid Beyin 
Tasfir1efkar ve· Tevhidiefkar gazeteleriıdir, 
Ebüzziya.zadelerin zengin ve lnymetli arşivi de 
dağılmış, yok olmuştur. Bütün bu kayıplar ta
rihimiz için çok acıdır. 

Bugün için İstanbul'un günlük hayatında 
. en faıal fotoğrafçılar, hepsi sanatının ehli, us
tası olıan basın ve ajans fotoğrıaf çılıarıdır. Fakat 
bu ·sanatkarların da çektikleri resimlerin istik- · 



. haldeki değerini düşünerek ellerindeki negatifle
rin aJlfaJbetek bir tasnifle bir ·'8.l'şiv vU.cuda ge
tirmiş oldul:darını zannetmiyoruz. 

İstanbul telefon rehberlııde yUzdıen fıazla 
f otoğrafhanenin :adı vardır; -tıeLef onu· olmayan 
fofoğrafharİıelerin bu rakamın en az on misli ol
duuğ tahmin edilebilir. 

FOTOGRAF YARIŞMALARI - İstanbul'
un resimli dergi ve gazetelıeri . tarafından ama
tör fotoğrafcılıkla meşgul olruyuculıan arasın
da ara sıra.düzenlenen cazib:,yarışmalardır. Bu 
yarışınalarin en büyüğü 1964 yılınd& lstanbul'
U:n ıen üstün ıbaskılı gazetesi Hürriyet tarafından 
düzen1enmiştir. · 

Fotoğraflar gıazetedıe yayınlandıktan sonra 
lstıanıbul'da, Ankara'da vıe ~ir'de~:;30 resimli 
birer sergi ı:ı.çılmış, sergilerdeki oyl,anjaya 87,148 
k.i§i katılınış, 11.148 oyla birinciliği "Özenti" 
isimli resim -klazıanmıştır; gazete bu ııesıni çeken 
·Muammer Berlks-oy a.dındaki okuyucwumı. (İs
tanb.ul) 1500 lira ikramiye vermiştir.: 

.. Burhaneddin OLKER 

FOTO MUHABiRLERİ' - İstanbul'da ba
sın, foto muhaıbirlıer, Türkiyıede fotoğrıa:fçılığın 
geli~mıesind~ büyük emekleri olmuş sanatkar
lardır. 

Gazetelerde ve ajanslarda, foto. muhıaıbirle
~ % 10 _ u, çektikleri reslınlıerdeıi resim ba
şın~,- bir ücret alıarak fiş ıusulü ile ,iş görürler, 
alınan ücret de resim başına. 100-~;,0 lira ara
sındadır. % 90 ı 4a gıazete, resimli dergi, maga
zin v,eya ajansların aylıklı fotoğııafçılarıdır, ay
lıkları kıdemlerine göre 1200-3500 'lirıa. arasın-
da değişir. - . 

-Fotoğı,af makinallıan % 60 muhabirin ken
di ıınıalı, % 40 gazete :veya ajansın mıalı, flaşle.r 
gazete veya ajans malıdır. 

İstanbul basınının . foto JQuhabirleri şu' 
zatl:ımdır, vefat etmiş olanl•ann isimleri ·önüne 
bir * ~areti konmll3dur: 

* Ferid İbrahim Bey: Malılmat, Se"eti Fünun, 
Tasvir. * N•mık Görgüç: Cumhuriyet. * Cemal Göral: Son Posta, Dünya. 

Ali Ersan: Vakit, Hürriyet, Haber AJansı. 
Salahaddin Giz: Cumhuriyet. 
Faik Şenol: Akşam. 
Hilmi Şahenkı Tan, Ulus, Vatan. 
Çetin Şencan: Tercüman, Hürriyet. 
Mahmud -·Küçük: Akşam, Tercüman. 
Füruzan Topsümer: Hürriyet, 
İsmet Güuıüşdere: Hürriyet. 
Mehmed Luma: Akşam, Yeni İstanbul. 

Basın foto muhabirLeri 1955 de bir cemiyet 
ikurmuşl:ardı. 1958 yılına kaıdar çalıştı. İstanbul 
Gazeteciler Cemiyetinin yıllık kcingvesinde foto 
muhabirlıerinin yalnız Gazeteciler O.:ımiyetiı:ıde 
k.almalıa.rı istendi ve fıoto muhabirleri bu isteğe· 
uy,a.raık kendi cemiyetlıerini feshettilıer. 

Bibi.: Ali Ersan, Not. 

FOTO SEL - Bu satırlıann yazıldığı sıra
da, Eminönünde, Yeni Oamiin arıkıasınida, cami 
ile Mısırçarsısı arasındaki bakımsız parkın doğu
kenarındaki ıbar:akaı..-nsı dükkanların birındıe iki 
tecrübeli sıanatkarın yaşatmaya' çıalı9 dıkları bir 
fotoğrafhane; Istanibul Ansil,tlopedisiııin hiç kü
çümsenmeyecek fotoğraf arşivi, bilhassa çağdıaş 
İstıanbulluların kılık kıyaf etLeri ve günlük yaşa
yışları baıkımırtdıan, bu müessıesenin büyük dost
luk <seri yardımı ile kurulmuştur; en asil ta
rafı da, Foto Sel sah!ıblıerinin, İstanbul Ansiklo
pedisınin- ne kadar azametli bir lş yapmakta ol
duğwm ve bu büyük şehir kütt.iğünün yayını
nın bir ticari teşelbbüs olmayıp akademik bir 
hüviyet taşıdığını anlamış olmalarıdır. Foto 
Sel'in ·bize ol:an dost yardımının şükrıan veci
besi olarak buraya nıe yıazsak azdır .. 

Foto Sel, Hırant (doğ. 1909) ve Yervant 
(doğ. 1915) adında Ermeni asıllı iki vatandaşı
mız· taııa.fından 1944 yılı niısan ayında .açılmıştı. 
Vıesiikıalık resimler çekilir, · amatörlerin çektik
leri fii!mrer banyo edilir, basılırdı. Faıkat mües
sesenin asıl faaliyeti, o .zamanlar saıdıece "Layık:a 
Maıkin:a" dıenilen ve rolfilm ( şerid film, resim 
ebadı 22 x 35 :milimetrelik) kullanılan fotoğraf 
makinalan ile Eminönü meydanında, Köprü ü&:, 
tünde, g.azinolarda, -Gülhıane P.arkında; o zaman~. 
lar o pa.rkıda açılan Bahıar Bayramı panayır ye
rinde, plajlıarda, dıenz hamamlarında, kaabiliyet
U, girişken g,ençler istihdıam ederek "Şıpşak Fo
toğrafçılık" üzerinde tıoplanmıştı. 

. Eıninpnü meydanı 1956-1958 arasında ye
ni istiınlaklerle genişletilirken, Foto Sel'in bu
lunduğu binalar grupu da yıktırıldı ve Foto 
Sel, komş,uları bazı dükkanl!arla birlikte, kendi
lerine muhitlerinde iş mülıkiyeti tanılaraJc, yu
lw-ıda kaydettiğimiz park kenarındaki belıedi
ycce yaptırılmış dükkanl•ardan birine naklet
ti ve eski şıpşa.kçılık faaliyetine de son verdi. 

1944-1957 arıaı.smda Foto Sel'de, 12 şıpşak 
. fotoğrafçı gencin çalıştığı olmuştur. O gençler
den Naibi, Çorlu'da güzel bir fotoğrafhan,e aç
nuştır. Rüçhan, A'bdulll:ah, Fikret ve Abbas da 
basın fotoğrafçısı olmuşlardır. 
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Foto Sel'in Atı, "Eminönü At Heykeli" 

(Resim: S. Bozcalı) 

Hirant Bey çocuıkh.t!unda kıM. bir süre 
Beyoğhında bir pastahanede çı:rıaklıık · yapmış, 
sonra. ~büs Fotoğrafhanesine girerek meslek 
hayatına atılmıştır ve devrinin o çoık ım.mlı fo. 
toğrafç~ının yanından yetişmiştir, namlı mü
essese kapandıktan sonm, Fqto FP-min;fldıa, Ga
lata.da. • Foto Rıomans'da bulunmuş ve, .. 1944 de 
iş arkadaşı ile ibirliktıe Foto Seri kurmuştur. 

Yervant Bey meslek hayatına Tepebaşm
da fotoğrafçı Zender'in yanında, Kançlar Fo
toğrafha.nesinde çalışmış, •. Bayazıdda ünlü bir 
fotoğrafhanenin sahibi Nikolaki Andriyomeno
Bun oğlu ile birlikte Osmanbeyde Saray Fotoğ
rafhanesini açmış, bağdaşama.mışlar, 1944 de 
Hırant Beyle birlikte Foto Sel'i kurmuşlar
dır. Ağır bir hastalık geçiren kızkardeşinin . ba
kım masraflarını karşılayabilmek . için o işine 
devıa.m ederken, 1948 de Şişlide Irotiyef Fotoğ
hanesini açmış, bir 1ıalıliye davası sonunda da 

FBANÇES 

195'.J de o müstakil işine son vermiş; faaliyetini 
Foto Sel'dıe tıeıksif etmiştir. 

Foto Sei'in Atı - Bilhassa çocuk resim
leri çekmek için alçılı kartondan yapılmış 70 -
80 santim yüksekliğinde bir at :ı;nankenciliği idi, 
1890 da Febüs Fotoğrafha.nesi tarafından Fran
sadan getirtilmişti. 1948 de Febüsün varislerin
den Foto Sel satın almış ve Eminönü meydanı
na getirilmişti. 1-957 yılına kadar o atın üstün
~ · yalnız çocuklar . değil, asker ve · sivil, kadın 
ve erkek, genç ve yaşlı on binlerce insan hatıra 
resimleri çektirmişdir, ayak · takımı arasında 
adı "Eminönü At Hıeykeli" olınuşdu; aşağıda.ki 
kıt'alar ha.neberouş Hippi şair Mehmed Gök
çınar'ındır: 

' ' 

Berduşluğa düııdüğüm ilk · acı yıllarımda 
"At Heykeli" üstünde çekdirmitdim resmimi. 

· ·, Resim lc,,.yboldu gitti, acı acı gülerim, 
Hangi resim?.. Bugün ben kaybetmiıim ismimi! 

Baı açılc, yalm ayak, yatağım yok, yerim yok; 
Dalmııım~ bakarmıııım ben o At Heykeline. 
Bir bey . verdi paramı, sıçradım ' bindim ata, 
Doyamazdım bakmaya Tesmimin güzelliğine. 

Hey beı-duı Cö,kçınaı-im, nasıl yitirdin onu? 
HangLresim? .. Ilen asıl Mehmedimi · yit.irdim. 
Bakın f \ı halime siz. 'ibret ile .. bakın siz • 

. . Beıp. o ırüzel çocuğu ne hallere ,ıetirdiml 

FOTY ADİS (Dr.) :-- Geçen asır sonları
nın üıifil. ıkiılak . ve boğaz hastalıkları mütehas
sısı .; orta oyunundaki "Fernk" tipinin aynı idi. 
Boğmacaya thtulduğumdıı · beni mua.ye:ne eder
ken: "Yok çocuk benden· kaçmaz, siz ona.. pös
telene turkika ... korku yapıyorsunuz!.." diyerek 
yaklaşdı ve . hastalığı teşhis edip. ):>eni kısa za
manda yatakdan kaldırdı. Hayatı hakkında her 
hangi· bir k_ayıddan bilgi edinemedim. . 

Sermed Muhtar ALUS 
::· .. .... . 

•,;; '' :. l'RAN~$., ' (Yeori~) ;.;,.. Bizanslı müver
::nh; son Bizans 1mparatoru Konstantinin mah-
renı- dostu, hususi kat11;>i, . fedakar adamların

. dan biri olmuşdu. Vekaayinıınıesi, İstanbul mu
··ıiasarası ve fethi üzerine önemli kaynaklardan 
· biri ibilinir. 

1stanbul'un fethinde -kalabalık ailesi halkı 
il.~ esir düşdü, 51 yaşlarında idi, güzellilderi 
övülmüş 14 yaşında Tama.ra adındaki kızı ile 

. 15 yaşında İôanis adındaki oğlu asker elinden 
· satın . alınıp kız ij:areme, oğlan da Enderuna 
aJmrnı§dı. Esaretinden : onlxş ay sonra-hüriy~ 



FBANCESCO 

tine. kavuşan Frances İtalya'ya gitti, bir müd
det Venedik ve Romada kaldı, sonra Korfu Ada
sında bir manastirda yerleşerek Greguvar tak
ma adı ile rahib oldu, meşhur, vekaayinamesini 
orada yazdı ve 1477 de orada 76 yaşında öldü. 

Gemici Franceıco 

(Resim: S. Bozcalı)' 

FRANCESCO -- Geçen asır so~da. 
İstanbul .limanına gelmiş bir jtalyan yelken
üs.inin bıçkın meşreb gene tayf'181; gemisinden 
kaçmış, bir müddet Galatada se.rseriyiııe dolq
m.ış; devrin kalender h~ şairfüsküdarlı Aşık 
Razinin yanında uşak olmuş, Q zengin · cemal 
aşıkı centilmenin himayesinde dijşd.iiğü sefalet
den kurtulup bir sene kadar hizınetden SQnra 
.ikna edilerek memleketine gönderilmişdir; . fa
kat Napolide eski kaptan tarafından hırsızlıkla 
suçlanınca tekrar kaçınış, bir kaç sene , Afrika 
limanlarında dolaşmış ve 1899 da Aşık Raziye 
İskenderiyeden bir mektub göndernıi§dir, ~ok 
uzun olan o mektubdan bir kaç satır ahyoruz: 
" • .size . kin;ısesiz anaından balıseµnem_~ ~ . 

o zavallı kadına acıdınız ve beni memleketime 
dönmeye ikna ettiniz. Alicenab Razi Bey, pis 
ıkaptanmun bana yapdıklannı size göz yaşla
rımla ·anıatmışdım. Napoliye . döndüğümün te
zine beni tekrar yanına almak için zorladı, red 
ettim, İstanıbulda gemiden kaçışımı hırsızlık yü. 
zünden olduğu iddiasında bulundu, aksini isbat 
edemezdim, yine ıkaçdım, Galatada beni buldu
ğunuz sefa.letden daha korkunç bir sefalete 
düşdüm; ressam rum dostunuz (torna Efendi) 
benim için Andrea del Sarto'nun Küçük Sen -
Jan atist'i (Hazreti Yahya'sı) derdi, burada 
bir aziz değil, zelil bir dilenci gibiyim ve en 
.korkunç işkenceler altında yaşıyorum. Uşaklı
ğınızı yaparken bqıma giydirdiğiniz fesi, aziz
lerin başı etrafındaki mukaddes kurs gibi arı
yorum •.. ". Uzun mektuıbun arkasıına Aşık Razi: 
"Çocuğun hemen İstanıbula gönderilmesi için 
Muhsine telgraf çekildi" diye yazmışdır, bir de 
tarih kaydi vardır: "Françeşkonun İskenderi
yeden avdeti 3 muharrem 1317 (14 mayıs 

1899) ". 

Şu lat'a . ile tarih manzumesi Aşık Razi
nindir: 

Françuko ıabım bıçkın ainycwum 
Hakkındır her çalım nümayiı kurum 
Su · bile dökemez ayaklarına 
Galata dilberi yüzlerce urum . 

* 
Önce yapclı resmini üatad Toma Efendi 
Gemici formaııyla ciimle alem beiendi 
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Sonra uydu pazarlık üç ayda Lir İngiliz 

Kayıkla Üsküdara heme~ geçildi deniz 

Bir tarihi tam koydum gönülde teraziye 
"Gemici Françeskom uşak oldu Raziye" 

1314 (1896 - 1897) 

A.şık Raziitln. evrakı metrukesi arasmd:ı 
Ressam Tornanın yapdığı resim bulunmaınış
dır, çıplak gövde ve başında fes ile çok soluk 
ibir fotografı görülmüşdür. Tarih manzumesi 
o fotografın arkasındadır. (Aşık· Razi evrala 
metrukesi, defter). 

. Vasıf HiÇ 

FRANCE TRANSATLANTİGİ - (Frans 
okunur); Bu satırların yazıldığı 1969 yılında 
Fransanın ve dünyamın. en büyük ve lüks yolcu 
gemisi; İstanbul Limanına ilık defa olarak 25 
mart 1966 da geldi . ve ancak iki gün kaldı. 

Bu güzel ve büyük gemi hakkında aşağıdaki 
notları günlük gazetelerden alıyoruz. 

"France" gemisi beş yılda 80 milyon dolar 
sarfı ile yapılm1ş ve Fransada Le Havre lima
nm.dan New York'a doğru ilk seferine 1962 
senesinde çıkıdı. 

Çeminin boyu 315,5 metre ve en geniş yeri 
33,5 metredir. 66.000 tonluk bir gemi olup sür'
ati. saatde 32 mildir. 2044 yolcu taşımaktadır. 

Tranıatlantiki 
Abidin Tel) 

Muazzam gemi 1 baş){aptan, 2 kaptan, 50 
yardımcı kaptan idaresindedir. 

Fransaya senede 10 milyon dolar döviz 
sağlayan ·bu 11 katlı muazzam ve muhteşem 
gemide: 664 kişilik bir sinema salonu, 8 bar, 4 
yemek saloınu, 5000 kitaib bulunan 2 kütübhane, 
2 erkek berıberi, 2 kadın berberi, 1 jimnastik 
salonu, 1 spor salonu, 2 gece kulübü, 2 yüzme 
havuzu, 1 hastahane, 1 eczahane, 4 oyun salonu, 
3 sigara salonu, 2 dinlenme salonu, 1 kilise, 1 
müzik odası, 1 matbaa, 2 çocuk bakını odası, 
2 çocuk oyun odası,. 1 çocuk parkı, 1 geneler 
kulübü, 1 köpek bakım odası, Amerikan yapıaı 
94 otomobil alan 1 garaj, dünyamın. her yeri ile 
istenilen anda konuşulabilen 1 radyotelefon 
odası vardır. · 

France gemisi Le Havre - New York 
arası bir seferinde: 15 ton et, 5,5 ton tavuk, 
3000 aded istakoz ve yengeç (pavurya), 30 ton 
taze sebze, 15 ton taze meyva, 70.000 yuınurtıı, 
8000 litre süt, 2000 litre krema, 9 ton un, 300 
kilo havyar, 7000 şişe şampaınya, 4500 şişe en 
iyi cins şaraib, 18.000 şişe ikinci kalit~ şarab, 
5000 şişe viski, 30.000 şişe maden suyu, 3000 
şişe likör, a6.000 litre bira, 50.000 paket sigara 
istihlak edilmektedir. . 

Geminin bilet fiyatları yapılan seyahatlara 
göre değişmektedir. Amerika seyahatında lüks 
kamaralar 2255 - 3735 dolar, birinci sınıflar 

419-767 dolar, turist sımflar da 238 - 374 dolar 
arasındadır. Bu fiatlar yalnız gidiş içindir. Bu 
yolculuk da 5 gün sürmektedir. 

Blbl.: Hürriyet Gazetesi, G. Duraman . 

. z 
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FRANCHET D'ESPEREY (L. F. Marie) 
(Franşe d'Espere okunur); İstanbulda ve 

dolayısı ile tarihimizde hayrat ve çit.kin hatıra 
bırakmış bir fransız marşalı; 1856 da doğmuş, 
1942 de ölmüşdür. 

Birinci Cihan Har.binde karargahı Selanik
de olan itilaf devletleri orduları kumandanlığı: 
na tayin edilmişdi, ibulgarlara . karşı kesin za
feri kazandı. 

30 ekim 1918 de Mondros mütarekesi im
zalanmış ve 13 Kasım 1918 de düşman filoları 
tstanbul'a gelerek yatanımızın işgaline ibaşlaiı
mışdı. 8 şubat 1919 da da Franchet d'Esperey 
tstanbula geldi; aşağıda.iki satırları İsmail Ha
mi Danişırtend'in "Osmanlı Tarihi _ Kronolojisi"
nden alıyoruz: 

"Sonradan mareşalliğe terfi edilen vetilı'k 
askerinin karşısında hiç döğüşmemiş bu cakacı 
ve · fiyakacı fransız generali tstanbula, operet 
kahramanlarım gölgede bırakan, eski Roma 
kumandanları mukallidi olarak güIUnç bir za
fer alayı ile girdi. Bu soytarıca alayda beyaz 
bir ~ta binen komik general, kendisini alkışla
yan rum ve ermeni döküntülerini selamlarken 
ne kadar maskara olduğunun farkında bile de
ğildi: nek dar kafalı bir zavallı olan bu general, 
müttefiklerin türk a.skeri önünde Çanakkaled~n 
bir gece yarısı nasıl kaçtıklarını bile düşüne
memişdi". 

Bu adamın· çirkin hatırası karşısıında. fran
sız askerinin .. merdlik ti.ı:ruıali, . Çanakkaled.e · 
türkler karşısında bir ,kolunu kavıbetmiş, buna 
rağm.en: "Bir kader cilvesi ile döVID?dük, Şark
da fransız milletinin tek dostu kahraman Ge
neral Gauraud (Guro)'nun tem.iz ve asil hatı
rası vardır (B.: Gouraud). 

FRANKO (Lazzaro) - ._ Musevi asıllı ve 
ttalvan uvruklu bir milyoner: tstanbul'un en 
ünlü mefrftsatcılanndan bir tüccar: Fiıicanc1lar 
Yokusundaki ve Beyoğlunda İstiklal Caddesin
deki Ls.7.zaro Fraınko M11,~ıızalanmn sahibi; 8 
mart 1965 pazartesi günü akşamı Yalovaya gi
divonıın diverek ~ağı:ı,zasiiıı .ferketmiş ve ken
disini den~e ~tarak _in.tiiı~;:~tmiş __ ve cesedi bir 
-ırün sonra -Kmal,ada a~ııklannda bulunmuşdur. 
68 yaşında idi. Bir buhran _ içinde yazıldığı ifa-
desinden belli şu mektubu bırakmışdır: 

"Mezarım Marmara denizidir. 
"Sevgili Lina af et... Sevgili Adil af et ... 

Size bu kederi verm.eğe çok müteessirim. Fakat 

Lazzaro Franeo 
(Resim : S. Bozcalı) 

başka bir şey yapamıyacağım ... Daima namus
lu bir insan giıbi yaşadım. _ nenden korkuyorum. 
Allah etsin ki, yarulayım:.. Ve sizi himaye et
sin ... 

"Lina, ibütün kalbimden sana teşekkür ede-· 
rim. Fevkalade bir refika ve anne :ıdin ... 

Mişel ve · Vita... Son bUyük bir ricam var
dır. Kız kardeşinizi terketineyin. Onu yapaıbil
dlğlıiiz kadar himaye edin; Allah Albere şifa 
versin. 

"Sevgililerim. Allaha ısmarladıık. Beni ça
buk unutmaya gayret edin. Sizin sevginize la
yık değildim." (Cumhuriyet Gazetesi, _ 1965). 

FRANKOVİÇ KAPTAN - Şirketi Hayri:. 
ye'nin ilk kaptanlarından, hayatı hakkında bil
gi edinilemedi; Yuguslav asıllı ve Adriyatik De

. nizi yalısı halkından olması, tstanbula bir yel;;. 
'kenli gemi tayfası yahud kaptanı olarak gelip 
şirket hizmetine girdiği tahmin edilebilir. (B.: 
Şirketi Hayriye). 

Bibi: - Şirketi Hayriye-Boğaziçi. 

FRANKULYAN (Hasköylti Yervant) 
8 temmuz 1321 (21 temmuz 1905) cuma günü, 
sureti . mahsusada Viyanada yaptınlan çift atlı 
bir faytonun arabacı yerinin içine yerleştirilen 
ve "cehennem makinası" denilen mUdhiş saatli 
bomba ile Yıldız Camiinde İkinci Sultan Ab-



ANS1KLOPED1St --- 5881 - FRANSız:otvANl 

dülhamide karşı yapılan suikasd da en faal rolu 
oynamış ve o tarihde 25 - 30 yaşlannda bulunan 
ayak takımından bir ermeni anarşist; İstanbul
da doğmuş, Hasköylüdür, çocukluğu sefalet 
içinde geçmiş, bir ara demirci çıraklığı yapmış, 
o sanatda ,bannama.mış, arabacılığa heves et
miş, seyis olmuş, araıba ahırlannda yatmış 

kalkınış, uygunsuz bir genç olarak tanınmış ve 
takma isimlerle İstanbula gelerek Sultan Ab
dulhamide karşı Yıldız . Siiikasdım hazırlay&ı

Ermeni Troşak Anarşist Komitası mensublan 
ile tanışarak onlann hizmetine girmiş; vak'a 
günü cehennem makınasını taşıyan faytonu bu 
Yervant Fran:kulyan sürilib getirmiş ve saatlı 
bombayı da kurub işletdiıkden sonra vak'a ye• 
rinden uzaklaşmış, evvelce tedarik ettiği bi!" 
pasaport ile ve deniz yolu ile Varnaya kaçınış
dır (B.: Yıldız Camiinde Bomba Vak'ası). Ha
yatı hakkında başka bilgi edinilemedi. 

FRANSA SEFARETHANESİ - Beyoğ
lundaki Fransa Sefarethanesinin yüzyıllar bo
yunca zengin bir tarihçesi vardır. Halen sefa
rethane binası devlet merkezimiz olan Ankara
dadır; Fransanın İstanbul Konsolosıluğu da 

--

Yervant Frankulyan 
(Resim;. S. Bozcalı) 

Taksimdeki eski Fransız Hastahanesi bin.asın
dadır. Beyoğlundaki eski sefaret binasının za
manımızdaki durumuıtu tesbit etmek, içinde ne 
gibi tarihi eşyanın saıklandığını bu kütükle ta
rihe tevdi etmek, bina.Din mimarlannı öğren
mek, d~vir devir · İstanbulu ziyaret etmiş f ran
sız şöhretlerinden kimlerin orada misafir oldu
ğunu öğrenmek İçin, İstanbul Konsolosluğunda 
bir basın ve lkfiltür ataşesi ıbulunduğunu sana
rak 1969 ve 1970 yıllannda yazdığımız iki mek
tuba maalesef cevab alamadığımızdan burada 

. bu satırlar ile yetiniyoruz. Ayın vechile İtalya 
Konsolosluğuna ve İngiltere Konsolosluğuna 
yazdığımız mektuıblara da ciddi hassasiyetle ce
vaıblar aldığımızı bilhassa kaydetmek, burada 
bir veciıbe bilinrnJ§dir. · •• • 

. FRANSIZ ARKEOLOJİ ENSTlTOSt) -
(B.: Arkeoloji Enstitüleri, cild 2, sayfa 1024). 

~ANSIZ cıv ANI ŞARKILARI - Geçen 
asnn ikinci yansında yaşamış Beylerbeyi Meh~ 
med Rif at Beyin bir tüccar katibini, biri de 
gene bir ressamı öven iki şarkısıdır: 
Bibi.: Şirketi Hayriye - Boğaziçi. 

KA TIB ŞARKISI 

Salmıt eaçlarını benzer kadına 
F"ransız diyorlar zalim adına 

Kiraz dudakların baksam tadına 
Fransız diyorlar zalim adına · 

Tüccar katibidir tazedeıı taze 
Eldiveııli ııazik elde yelpaze 
Selamım. almadı oldum kepaze 
Fraıısız diyorlar zalim adına 

Y ailı piyadeyle gelir Göksuya 
Hu;..idi cihantab aksider suya 
Hamlacı elinde diifmiif pus.uya · 
Fransız diyorlar zalim adıiıa 

RESSAM ŞARKiSi 

Sevdim bir Fransız nazlı civam 
Resim çizer boyar gaayet hünerver 
Ökse misal ı;atmıt hak ebruvaııı 

· Resim çizer boyar gaayet hünerver 

Al~•t hünkarımdan koynunda ferman 
Dolaıır ~ hamam bağ bağçe bostan 
Kayıkcı kahveci hammal bağçıvan 
Resim çizer boyar rr-Y•t hünerver 

Gezdirdim o ıuha ıehri ıehiri 
Göreıı dir lalaıı Rirat fakiri 
Aılıııı &ora'l'&an kulu eıiri · 
Resim çizer boyar ır-yet hünerver 

Bibi.: Aşık Rı\zi Evri.kı Metrukesi, defter. 
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FRANSIZ ÇIKMAZI - 1934 Belediye, Şe
hir Rehberine göre . Galataının .Kemankeş Kara 
Mustafa Paşa Mahallesindedir (Pafta 15/133); 
bir başı Galata Mlliil.hane Caddesindedir, Fran
sız Geçidi Sokağı ile dörtyol ağzı yaparak ke
sişir, gerf .kalan kısmı uzunca bir çıkmazdır; 
Mumhane Caddesi ile Fransız Geçidi arasında 
ıki kısmı müstakil bir sokak bünyesindedir, ay
nca isimlendirilmesi gerekirdi (1969). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FRANSIZ GEÇİDİ - Galatanın Keman
keş Kara Mustafa Paşa Mahallesi soka:klann
daın; Kemankeş Caddesi ile Galata Mumhanesi 
Caddesi arasında uzanır; Fransız Çıkmazı ile 
dört yol· ağzı yaparak kesişir ( 19a4 Belediye 
Şehir Rehberi, Pafta 15/133). Her iki ibaşında. 
iıkişer katlı birer han vardır, iki han altı geçi
din müşterek adıdır. Hanların altındaki dük
kanlarda 1 tornacı, 1 yumurtacı, 1 berber, 2 
kahvehane, 1 ambalajcı.- sandıkcı, 1 kara ve 
deniz motorlan tamircisi, ve 10 kadar kapalı 
dükkan bulunuyordu; ıkapu numar~arı 1-25 ve 
2-24 olup -Mumhane Caddesine üç basamak 
merdivenle bağlannıışdır. (nisan 1969). 

Hakkı GÖKTÜRK; 

7 

FRANSIZ· HASTAHANELERİ - İki has
tahanedir, biri Maçka'da Teknik Üniversite 
( eski Taşkışla) karşısında "Fransız Pasteur 
Hastahanesi", digeri Şişli'de "Fransız La Paix 
Hastahanesi"; her ikisi de .geçen asır sonla
rında İkinci Sultan Abdülhamid devrinde ku
rulmuşdur. 

Pasteur Hastahanesi - 1896 da Taksimde, 
halen Fransız Konsolosluğu -olarak kullanılan 
binada "Fransız Henri Griffard Hastahanesi" 
adı ile ve · Fransa Dış İşleri Bakanlığına ibağh 
100 yataklı ıbir hastahane alarak kurulmuşdu. 
Hastahane olarak inşa edilmiş· olan binanın ar
sasını Fransa Hükumetine ikinci Sultan Ab
dülhamid hediye etmişdi. O zamanlar, yurdu
muzda ve bilhassa lstanıbul da pek çok olaa 
fransız tebaası için çok lüzumlu bir müessese 
idi. 

Birinci Cihan Harbinde 1914 de, Galatada 
. Kuledibindeki "İngiliz Bahriye Hastahanesi" 
gibi tarafsız bir devlet olan Amerika Birleşik 
Devletleri himayesine girdi ve iki yıl "Ameri• 
kan Kızılhaç Hastahanesi" olarak kullanıldı. 

1916 da o devlet de Fransa ve İngiltere
nin yanında harbe girince hastahaneye :türk 
hükumeti el koydu ve idaresi Gümüşsuyu As
ıkeri Hastahanesine bağlandı, ve harıb sonuna 
ikadar bir türk hastahanesi olarak kullanıldı. 

1919 da Fransaya iade edildi ve fransız iş
gal kuvvetleri komutanı Franchet d'Esperey'in 
adı ile ·isimlendirildi ve yine bir fransız hasta-

~ 

7 

~ ... , 
1 -.-,-- ~ 

Taksimde Fransız Ha•tahane•i Şimdi. Fransa Konsol■luğu 

- :(Resim:. S. Bozcalı) 
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hanesi olarak faaliyetine devam etti (B. : Franc
het d'Esperey, cild 11, sayfa 5830). 

Taksimdeki eski bina, yabancılar işgali al
tındaıki İstanbulun günlük hayatında onlartn 
ihtiyacını karşılayamadığıntl.an Maçkada Taş
kı§la kar§ısı:.iıdaki Avusturya - Macaristan Has
tahanesi ta§ındı, ki halen de o :binada bulun
maktadır. Birinci Cihan Harbinde Osmanlı Dev
letinin müttefiki olan ve mağlub olmuş bulu
nan Avusturya - Macaristan İmparatorluğu paı·
çalanmı§, İstanbuldaki emlakine de harbin ga
libi İtilaf Devletlerince el konmu§du. Maçka
daki · bina, sonralan, Fransanın A vusturyadan 
istediği harb tazminatı arasında 1925 de tama

men fransızlara intikal_ etti. 
Halen, yine Fransa Dı§ İ§leri Bakanlığına 

bağlı ve özel bir hastahane olarak kapularını 
herkese açmış 88 yataklı bir hastahanedir. 

(Memleketinde riıare§alliğe kadar yüksel
miş olan Fr. d'Esperey, _pek ı:ı.z kaldığı. İstan
,bulda. kötü hatıra bırakmış bir adamdı) ; 1925 
de Prof. Dr. Mouchet tarafından "Pasteur Has
tahanesi" olarak değiştirilmi§di. 

1896-1914 ve 1919-1963 arasında hastahane 
fransız hekimleri ve Saint Vincent de Paul diı:ıi 
tarikatine mensub fransız hastabakıcı rahibe
leri tarafından yönetilmişdi._ 

Hastahanenin 1919 - 1968 arasında başhe-
kimliğini şu zatlar yapmı§tır: 

Dr. Piaubert, 1919 -1925 
Dr. Aime Mouchet, 1925 -1939 
Dr. Gassin, 1939 - 1949 
Dr. Benezech, 1949 - 1956 
Dr. Rene Belot, 1956 -1968 

1963 de hastabakıcı rahibeler Fransaya 
dömnil§ler, türk hekimi Dr. Hasan Daımar has
tahaneye mesul müdür olmuş, 1968 de de Dr. 
Belot'nun ayrılması ile hastane ba§hekimliğine 
tayin edilmişdir ki halen bu görevde bulunuyor 
idi. 

Başhekim olur olmaz hastahanenin, adım 
değişdirten ve on dört yıl da ba§hekiınliğini ya
pan Prof. Dr. Mouchet İstanbul Tıb Fakülte
sinde de görev alıruş, Çocuk Cerrahisi, Ameli
yatı Cerrahiye ve Anatomi· dersleri vermişdi. 
1940 İstanbuldan hastalığı sebebiyle_ ayrılmış, 
1941 de Fransada ölmil§dür. Sevilen, sayılan 
değerli bir hoca idi. 

Hastahanenin literatürü arasında Dr. Be
sim Ömer Paşanın (Akalın) Nevsali .Afiyet de 
(1899) "Fransız Hastahanesi" makaalesini; Dr. 

Michel Meigant'nın Merica tıb dergisinde (1967) 
"Une Visite a l'Hôpital Français_. Pasteur d'ls
tanbul" makalesini; Dr. Saim Erkun'un "Türk 
Tabaıbeti Tarihine Bir Bakış" isimli eserindeki 
iki sayfalık bir kaydı; ve bize Dr. Cevad De
mil ile Dr. Hasan Darmar'm verdiği notlal'ı 

kaydederiz. 
La Paix Hastahanesi - Bu hastahanenin 

de arsası İkinci Sultan ·Abdülhamid tarafından 
hediye edilmişdir, açıldığı günden beri Şişlide 
aynı binada çalışmaktadır; bir akıl hastalıkları 
servisidir. 

Prof. Dr. Bedi N. ŞEHSÜV AROĞLU 

FRANSIZ HASTAHANESİ· SOKAGI -
Şişlinin Pangaltı Mahallesi yollarından; Çimen 
Sokağı ile Cumhuriyet Caddesi arasında uza
nır, -Ölçek Sokağı ile kavuşağı vardır (1934 
Belediye Şehir Rehberi, pafta 18/151). 

Cumhuriyet Caddesi tarafından gelindiği
ne göre önce bir kaç basamak merdivenli yol 
olarak başlar,· kısmen asfalt, kısmen toprak, 

. yokU§ aşağı inen dar bir sokakdır. 
· Cadde· kavuş-ağınm iki başında sekizer kat
lı iki beton apartım,an vardır, altlan dükkan 
olan bu apartımanlardan sağdaki Safir Apart!
manınm kapusu cadde üzerinde, soldaki Kaya 
Apartımanın kapusu da ibu sokak üzerindedir. 
(mayıs 1969). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FRANSIZ KALYONU YANGINI - Ra
şid Tarihinde hicri 1116 Vak'aları -arasında şu 
üç satırla kaydedilmiş ibir deniz faciasıdır: 

"Cemaziyel ahirin onbeşinci günü ( 15 ekim 
1704) Galata İskelesinde lengerendaz olan bir 
fransız kalyonunun cebehanesine ateş isabet 
edip içinde olan gemicilerin kimi yanıp kimi 
kalyon ile gark oldu". 

FRANSIZ KUlSDURA BOYASI - lstan
ıbulda, dolay.ısı ile Türkiyede sokaklarda -kllil• 
dura boyacılığının ne zaman başladığını tesbit 
edemedik; geçen asrın ikinci yarısında, Kırını 
Harbinden sonra, avrupa biçimi potinlerin (fo
tinlerin) yayılması ile başlamış olacakdır; kun
dura-ayakkabı boyalan arasında da en makbu
lü fransız boyalan idi; öylesine ki hüzzam ma
kamında bir kantoda adı bile geçmişdir: 

Ayağında knndurası 

Üstü fransız boyası 
Penbe ipek kordelası 

Naz ile dildar geleı:ek 
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FRANSIZ TİYATROSU - Aşağıdaki sa
tırları M. Nihad özön ile Baha Dürder'in "Türk 
Tiyatrosu Ansiklopedisi" isimli eserinden alıyo
ruz: "İstanbul'da ilk yapılan tiyatro binasıdır, 
Veneclikli Justinus yaptırnuşdır. Avrupadan ge
tirilen turplar burada temsiller verirlerdi. 1868 
de müdürü Manas CMi'llas) iqi. 1871 yılındaki 
ibüyük Beyoğlu yangınında yanmış, sonradan 
Halep Çarşısı içinde yapılmışdır". 

Geçen asır sonlarında "Serveti Fünun" sa
hibi Ahmecl İhsan Bey Fransız Tiyatrosundan 
eıı çok bahsede:cn bir yazardır; aşağıdaki satır
ları 1893 ıkış mevsiminde yayınladığı muhtelif 
sohbet yazılanndan alıyoruz: 

"Dört haftadan beri Çarşanba •akşamları 
Fransız. Tiyatrosu heyetinin karşı yakadan Vez
necilerde Handehaııeye gelerek muntazam mu
siki ve güzel ahei:ık ile meşhur oyunları icra et
mesi ve •bu oyunlardan kumpanyanın haylice is
tifade etmesi Handehanenin h'adimi handebah
şasını (Komik Kel Hasan Erendi) gayrete ge
tirdi...". 

"Fransız Tiyatrosuna gelince, Beyoğlu sah
nei temaşasında da celbi rağbete muktedir ola
madığından pılıyı pırtıyı toplayıp ş~irimizden 

hareket etmek hazırlığındadır .. ". 

"Kışın şiddetinden Fransız Tiyatrosunun 
hasılat kasası da .zarar gördü. Tiyatro binası ge
lenlerin seyrekliğinden nefes ile de ısınmıyor. 
Oyunun latif nağmelerini ve zarifane sözlerini 
dinleyen kulaklar zevk duyarken eller ayaklar 
soğuğun şiddetinde'll karıncalanıyordu .. ". 

"Fransız Tiyatrosu idaresinin gösterdiği 

intizamsızlık şikayete layık. Numaralı koltuk
ların ve locaların aynı gece iki müşteriye birden 
satıldığı görülüyor .. ". 

"Henüz eksik artistleri Avrupadan geleme
miş bulunan Tepebaşı Takımı bu hafta İstan
bul tarafında Veznecilerde Mimi Vodvilini sah

. neye koydu ve gelenler mutele~~ oldular .. ". 

"Tepebaşı Tiyatrosunda da Maskot, pek 
mükemmel olaııak sahneye kondu .. ". 

"Fransız Tiyatrosu Heyetini sorarsanız, 
geçen hafta Şehzadebaşına kadar geldiler, ka
pulan açarak pek çok bekledikden sonra mi!ş
teri gelmeyince gelen üç beş kişinin bilet para
sını iade ederek :ine'yilsane_ döndüler .. ". 

1890 da da Sabah Gazetesinde Fransız Ti
yatrosunun bir ücret tarifesi yayınlanmışdır: 

Sahnenin iki yanındaki localar . 
Alt katda 1, 10, 11, 13, 14 ve 20 numaralı 

localar 
Alt katda diger localar . . . . . 
İkinci lrntda 1 - 12 numaralı localar . 
İkinci katda diger localar . . 
Üçüncü katdaki localar . . . 
Alt katda en ön 5 sıra koltuk . 
Alt katda diger koltuklar 
İkinci mevki . . . • . . . 
Paradi . . . . . ·. . . . 

130 frank 

. 120 ,, 

100 ,, 

120 ., 
100 ,, 

60 ., 
20 ,. 
15 ,, 
40 kuruş-
20 ,, 

1970 de Fransız Tiyatrosu binasında· Dor
men Tiy~trosu ,bulunuyordu. 

FRANSIZ YAZLIK SEFARETHANESİ 
~ Taraıbyada kırmızı aşı boyalı ahşab bina ki 
~oğaziçinin , en eski yalısıdır, zamanımızdaki 
sahil yolu bu binanın önünden geçer, "İpsilan
tiler Yalisı" diye anılır, çok daha büyük bir 
yalı idi, yansı 1913 de içinden çıkan bir yangın:. 
da yamnışdır. Fenerli rum •beylerinden olup Ef
lak Voyrodalığı sırasında devlete ihanet eden 
Aleksandr İpsUantinin Rusyaya firarından son
ra devletce mus·adere ve Fransa elçisine hediye 
edilmişdir. 

Geçen asır ortasında İstanbula gelmiş olan 
meşhur fransız romancısı ve şairi Theophile 

. Gantier bu bina hattında şunları yazıyor: · 
"Alaturka tarzda, kerpiç temel üstüne ta

mamiyle a:hşap, hiçbir mimaıi- kıymeti bulım

mıyan fakat koskocaman, havadar, kullanışlı, 

yazın şiddetli sıcaklarından mahfuz, serin ve 
dünyanın en güzel mevıkiindedir. Arkasında set 
b~çeler, Karadenizden esen latif rüzgarla bo
yuna yaprakları sallanan asırdide ağaçlar, üst 
sete çıkıldı mı, harikulade bir manzara ile kar
şılaşılıyor. Asya s_ahili önünüze yayılıyor; uzak
larda Yuşa Tepesi, Avrupa :kıyısında Büyük
derenin şirin kavsi dönüyor, Boğai, Anadolu ve 
Rumeli Kavaıklannın gerisinde genişliyerek Ka-
radenize karışıyor." ' 

Kırım harıbi sıralan Tüı:1dyede Fransa se
firliği eden Thouvenel'in hısımı, 1855 hazira
nında İstanbula gelip üç yıl kalan, senelerden· 
sonra hatıralarını neşreden (Un sejour a l'am- · 
bassade de France a Constantinople sous le 
Second. Empire. Plon, Paris, · 1902). Matmazel 
de Melf ort, Tarabyadaki sefarethaneye dair in
tibalarım şöyle _ n,akleder: 

"Ne mermerden, ne de taştan bir saraydır. 
· Denizin rütubeti kargir yapılara tesir edeceğin
den tahtadan yapılmış, büyük, güzel bir sayfi
ye. · Yüksek setleri, mükemmel parkında yetiş-
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ikin ağaçları var. Damında bir direğe takılı 
Fransız bayrağı rüzgarla dalgalanıyor. Kapısın
dan girilince aydınlıktan yürek ferahlanıyor. 

Pencereleri o kadar çok ki hepsi de deniz üs
tünde, sadece büyük salonda 19 tane, Pencere
lerde kafes, pancur yok, ,beyaz tülden perdeler; 
ışık, güneş, manzara hep içeri dolırtada. Salon
da çepeçevre, Bursa ipeklileriyle kaplı geniş se- -
dirler; yerde kıymetli Hint hasırları. İzmir, İran 
halıları, her tarafta çiçek. Kimi Çin vazolan!I!.
dan duvarlara ilişmiş, kimi ortada kümeyle, 
kimi köşelerin mermer raflarında. 

"Yalnız göğün ve denizin mavi rengi görü
len odalarda insan kendini bir gemide sanıyor. 
Dört beş set yukarı çıkılınca etrafın manzara
sı!lla hayran olunuyor. Asya kıtası karşınızda, 
Karadeniz methali solunuzda, şayanı hayret 
Boğaz ayağınızın altında. Burada .ömür sürmek 
hakikaten bahtiyarlık. 

"Denizin şıpırtısı, uğultusu ilk günler bana 
Marsilyadan geldiğimiz Sinai gemisindeyim zan;. 
nını veriyordu. Büyük. karyolam, bey.az cibinli
ğim, pembe kornişli geniş odam o dapdaracık 
kamarada bulunmadığımı çabuk hatırlatıyordu. 
Sabahların letafetjne doywn olmuyor. Hava 
ılık ve durgun; hafif ,bir sis ortalığa yayılıyor. 
Deniz süt liman, buruşuksuz, yaprak kımılda
mıyor. İstanbulla Karadeniz arasında tek geçit 
yeri olan bu Boğazdan her şey geçiyor. Sabah
tan ak§ama kadar sürülerle balıkçı kayığı, ci
var iskelelerin ıkayıkları; Traıbzcma işliyen yol
cu gemileri önümüzden o kadar yakın süzülü
yorlar ki içindekileri düııbünsüz g~ek, bildik
leri tanımak · kabil. 

"Arada, koca koca pazar kayıkları da ge
çiyor. İstanbuldan Boğaziçi köylerine zahire, er
zak, nevale taşımadalar. Bu seyyar pazarların 
bazılarında yığın yığın karpuz kavun; küfe ıkü
fe üzüm, kuru yemiş sandıklan; bazılarında_ 

şehre inip dönen halk. Kayığın gerisine kır-

. mızı, mavi, mor feraceli Türk kadınlan otur
muş; yanlarında ayaklarını dışarıya sarkıtmı~ 

çocuklar; baş tarafta sarıklı, ak sakallı, her 
yaşta erkekler. Bütün bwılara Şarkın parlaık 
güneşi ıbol bol vurmada. 

"Ekseriya sabahın 11 raddelerinde, yüz
lerce küçük yelkenli, beyaz martılar gibi mavi 
suların üzerinden ıkayıyor. Karadenizde balık 
avlamaktan dönen balıkçılar. Zira neredeyse 
şimal rüzgarı esmeğe başlıyacak, akıntıları aş

mak güçleşecek. Yavaş yavaş dalgalar koyula-

şarak artıyor. Artık hava tamamiyle değişmiş, 
üşümemek için sırta şal örtmeğe mecbursunuz. 

"Küçücük Tara:bya koyu çok kalabalık, 

hareketli. F:ransa sefareti maiyetine memur 
Ajaccio avizosunun tayfaları köyde mütemadi
yen dolaşmada. T-ürk, Ermeni, Bulgar, Acem 
satıcılar alışverişte. İngiliz sefiri Sir Henry Bul
wer'in Arnavud kavası gayet parlak :kıyafetli, 
kırmızı çuha eLbisesi ~ırmalarla işlemeli. Kırım 
harıbi nihayete erdiği halde, Lord Lyons'un ra
kip bulunduğu İngiliz amiral sefinesi Royal Al
bert limancıkta demirli. Bizim İmparator ü
çüncü Napoleon'un aklı neredeydi bilmem? Ni
çin har.b gemilerimizden birini göndermemiş, 
bwıun karşısına dikmemişti? Ben olsaydım bir 
değil, ikisıni yollardım ... " 

Sermed Muhtar ALUS 

FREDERiK GEÇİDİ - 1934 Belediye Şe
hir Rehberine göre Beyoğlunda Asmalı Mescid 
Mahallesinde Meşrutiyet Caddesi ile Minare So
ikağı arasında uzanan bir geçiddir (Pafb:ı. 

14/138). Artık ,bu isim kullanılmıyor, Meşru
tiyet Caddesinde 243 ve 245 kapu numaralı ve 
beş katlı içinde. Eti Bank'ın bulwıduğu hanın 
altındaki geçiddir. Her iki başında da demir 
kanatlı kapu vardır (mayıs 1969). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FRENK GÖMLEGt - Avrupa kesimi.ce
ket ve pantalondan mürekkeb erkek esvabında 
giyimi tamamlayan ve. yakasına boyun bağı 

bağlanan gömlek. Bizde avrupalı layafetinin 
ıkaıbul edildiği Tanzimat devrinde giyilmişdir ve 
devam ede gelmişd.ir. llk frenk gömleklerinde 
kolalı takma sert yakalar kullanılmış ve kol 
kapakları (manşetler) de taıkma ve _kolalı ol
muş, göğüs kısmı da ayrıca kolalanmışgır; ko
la takılan manşetler de bir kol düğmesi ile tut
. turulup ıkapanmışdır. 

Şaııklı kıyafetinin rahat esvablarına alış

mış kimseler için ilk zamanlarda ·frenk' gömleği 
sıkıntılı :bir _cendere gibi gelmişdir. Beş namaz 
vaktinde abdest almak için de aynca sıkıntı1ı 

olduğundan İstanbul halkı ar;ı.sında bile yayıl
ması çok ağır olmuşdur. Ancak alafrangalığ·a 
aşırı hevesli geneler arasından rağıbet görmüş
dür. 

Bir kısmı kibar tabakaya mensub ve he
men hepsi mektebli ve başda fransızca, bir ya
bancı dil de öğrenmiş olan o geneler, koyu mu-
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haf azakarlar tarafından namaz kılmamakla, 

dinsizlikle de damgalanmışlardır. 
Ceket ve pantalon hayli yaygın hale gel

dikden sonra bile esnaf taıbakası frenk gömle
ğine hiç ısmamamışdır. Frenk gömleği yerine 
ceket ve yelek altına mintan giyilmekde devam 
edilmiş, dolayısı ile boyun ,bağı da bağlanma-· . 
mışdır B. : Boyunbağı, cild 6, sayfa 3043; Min
tan. 

Aşağıdaki manzume, geçen asır sonlarında 
Erzurumlu Aşık İbrahim tarafından şık :küçük 
beyliğe özenmiş bir ispir oğlan şa:nında hezel 
yollu yazılmışdır: 

Bak şu çapkındaki ·süs tumturaka 
Çakdım selamımı sığınıp Hak'ka 

Mürahik~ eşbchinı ispirnıiş meger 
Küçükbeye taklid çalım fiyaka 

Şimdi pek revaçda dalfes altından 
_ Fesleğen kaküller savrulup çıka 

Bağlamış bir ateş alı kıı·avat 

Frenk gömleğinde kolalı yaka 

Yalın ayaklarda rugan kundura 
Kundurasında da cafcaflı toka 

Hakkıdır ata~ak Konkordiyada 
Bir kaç tek cin amer rakı mastika 

Şu çiçekci kız da gelsin be dedim · 
Ceketine kasım p,atını taka 

Çakır keyf olunca bıçkın ispirim 
Dedim kalk şu kızla oyna bir polka 

O duvar senindir bu duvar benim 
Bir hotel aradık biz d~şe kalka . 

Aşılmış koluma kör kütük sarhoş · 
Rezil olduk dedim sokakda halk'a 

/ 

U!an Erzurumlu hak ettin dedim 
İspirin kafana bir topuk kaka 

Geçen asır ortasından zamanımıza: kadar 
frenk _ gömleğ.i kesimlerinde çeşidli · modalar 
çıkmış ve değişen de gömlek yakalan ve kol 
kapakları olmuşdur. Kokalı takma yakaların 
çeşidleri, sabit hafif kolalı yakalar, sabit yu
muşak yakalar, yaka uçlarının ıbiçimleri ayrı 

ayrı isirİıler almışdır. 
· İlk frenk gömlekleri resmi memuriyet ha

yatında giyilegelirken ve mutlaka:a boyun bağı 
bağlanırken, zamanımızda günlüık hususi hayat-

· da boyunbağı bağlanmayan ve "Spor Gömlek" 
denilen frenk gömlekleri yapılmışdır. Hele son 
zamanlarda, 1960 dan sonra, bilhassa İstanbul 
delikanlıları arasında gene kız bluzlarına tak
lid, dantelli f enık gömlekleri giyinmeye başla
mışdır, öyleki, bazı ekzistansiyalist geneler, spor 
veya dantelli gömleklerini çıplak ten üstüne 
giyer olmuşlar, önlerini . de iliklemeyerek, gö
ğüslerinde meme gösterme, hatta ve ·hatta, 
pantalonlarını da azıcık aşağıya düşürerek, gö
ıbek çukuru gösterme nüm§.yişlerine_ kapılmış .. 
lardır. _ 

Hüsnü KINA YLI 

FRENK YULARI - Geçen asrın ortala
rında Sultan Abdülmecid devrinde, avrup:alı kı
yafeti setire - pantalonun, sivil küçük memur
lar tarafından da giyilmeye .başlanması üzerine 
ayak ta:kımının yQbaz güruhu ağzında "Bo
yunbağı, Kıravat" o verilen isim (B.: Boyun"' 
bağı, · cild 6, sayfa 3043). Aşağıdaki kıt'a, se
tire pantalonlu, frenk gömlekli ve boyunıbağlı 
•bir gene katibi seven kızına hitaben bir İstan
bul mahalle kansı ağzından tehzil yollu yazıl-

. mışdır: 

B·oynuna bağlamış frenk yuları 
Açıp baksam · yırtı!, sako asfa:n 
Parmağın ~sırır kırıtmasına 

Şu köçek oğlanla şu çengi karı 

Zamanımızda da pırpırı haneberduşlar ar
gosunda kullanılmaktadır. 

FRERLER VE MEKTEBLERİ - 1651 ta7 
rihinde Fransa'nın Reim.s şehrffi:de doğup 1719 
da vefat eden ve bilahare Papa tarafmdan 
azizliği ilan edilen Jean-Baptiste de La Salle 
namında aristokrasiye mensup çok zengin bir 
rahibin kurduğu "Freres des Ecol~ Chretien
nes" (Hristiyan Mektepleri Kardeşleri) tari
katı, İstanbul'da ilk mekteplerini 1841 tarihin
de Yüksekkaldırım. civarında Lülecihendek'te 
•şimdiki Saint-Benoit Mektebi yanınaa tesis et
mişlerdir. Oradan "Jakop Evi" diye maruf 
Yüksekkaldırımda ·başka bir binaya taşınmış
lar, oradan da Galata da Sen Piyer Hanının 
yukarısında kain mektebi açarak 1936 tarLlıine 
ıkadar tedrisatta bulunmuşlardır. · 

İkinci mekteplerini 1854 de Beyoğlunda. 
İmam Sokağında açan· Frerler, 1870 yangının~ 

· da bina ve eşyalarının tamamen yanması üze
riiıe evvelce Kadıköyde satın almış oldukları 
şimdiki Saint-J oseph Lisesi arazisinde . bulunan 
ahşab köşke iltica etmişler ve Paris merkezle-
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rinden teımn ettikleri para ile son zamanlara 
kadar kolej diye anılan şimdiki Saint-J oseph 
Lisesinin merkez binasını kagir olarak inşa edip 
tedris-ata başlamışlardır. Rağbet görmesi ve 
talebe mikdarının seneden seneye artması -üze-. 
rine, sağ ve sol cenah ibinalarıru, fizik ve ıkim
ya laboratuvarlarını, ıbağ, sebze, çiçek bahçe
leri, mekanik ekmek fırını, jimnastikhane, ti
yatro ve müzik salonu ve deniz kenarında rıh
tun ve iskele gibi tesislerle mektebi tevsi et- . 
m.işler ve birinci dünya harbinden sonra kapa
nan Ticaret Enstitüsü'nü açmışlardır. 

Bunlardan ,başka Bakırköyde ve Taksimde 
Zapion Rum Kız Lisesi karşısında ki mektep
leri, 1875 de Ağahamamı Sol_rağında Saint - Mic
hel mektebini, 1892 tarihinde Feri-köyde Abi
dei Hürriyet Caddesinde Sainte J eanne· d' Arc 
Mektebini ve 1911 de de Haydarpaşada Saint -
Louis Ortaokulunu açmışlardır. 

Cumhuriyet devrinde ilk öğretimin yaban
cı mekteplerde yapılmasmın yasak edilmesi 
üzerine yalnız ilk ve orta öğretim yapan mek
teplerinden bir çoğunu, ,01:1, meyanda Erzurum, 
Zonguldak, Trabzon, Uşak da:ki okullarını ka
patmak mecburiyetinde kalan .Frerler, Beyoğ
lu Ağahamamında ev ve apartımanlar arasın
da pek sıkışık bir vaziyette bulunan Saint-Mic
hel Mektebim Feriköydeki Sainte Jeanne d'Ar~ 
Mektebi binasına nakil ile Saint - Michel Lisesi 
ismi altında tedrisata devam etmişler ve öğret
men ve Frer -azlığından dolayı 1958 de lise kıs
mını kapatmışlardır. 

Şiıiıdi 1stanbul'da iki tane kalan Frerler 
mektebinden Saint - Joseph orta ve lise, Saint -
Michel ise yalnız orta öğretim yapm~ktadır. 

Fransada XVII. yüzyılda sayısı -pek çok 
olan sefalet içindeki· yetim ve bTh:es erkek ço
cuklann tahsil ve terbiyesi için .bütün servetini 
bu maksad uğurunda feda eden Saınt Jean 
Baptiste de La Salle ve tarikatına intisap eden 
Frerler, sonraları zengin aile çocuklarının tah
sil ve yetiştirilmesi ilıe de meşgul olmuşlar ve 
1bunlardan aldı,kları ücret ve topladıkları iane
lerle Frer yetiştirmek için seminerler açmışlar
dır. Günden güne zenginleşen hu :kongregasyon, 
Fransa, İtalya, Belçika, İspanya gibi hiristiyan 
memleketlerinden ibaşka bilhassa katolikliği 

yaymak için dünyanın her tarafında Asya, Af
rika, Anglo - Sakson ve Latin Amerikada se
minerler ve mektepler açarak hem frer hem 
de talebe yetiştirmişlerdir. 

Fransız ihtilalinde takibata maruz kalan 
Frerler, Fransada imparatorluk ve krallık dev
rinde tekrar faaliyete geçmi:§ler ve · merkezle
rini Paris'den Brüksel'e ve nihayet. Romaya 
nakletmişlerdir. 

Birinci dünya harbinden evvel bu mek
teplerde türk ve müslüman öğrenci azınlıkta 

iken bugün ekseriyeti teşkil etmektedir. 
Kapitülasyonların iigasmd·an evvel yatılı 

olan ~b~ mekteplerde, saıbah kaJıkarken, sınıflara 
girer çıkarken, yemeklerin ,başında ve sonunda, 
gece yatarken törenle dualar edilir ve sınıflar
la, yatakhane ve yemekhanelerin duvarlarında 
salipler ve hazreti İsa ile hınstiyan azizlerinin
resimleri bulunurdu. Törenle yapılan bu dua
larda müslüman talebenin dinlemek mecburiye•· 
tinde bırakılması tam bir dini propaganda idi. 
Halbuki, o zamanlarda türk mekteplerinde oku
yan gayrimüslim talebe, Kur'anı Kerim ve Aka
aidi Diniye derslerinde sınıf dan dışarı çıkartı 

lır tamamen serbest idiler. 
Frerler papas olmadıkları için kiliselerde 

ruhani ayini idare edemezler ve ıkendi kilisele
rinde ayin ve günah çıkartmak için bir papas 
ibulundururlar. Dini bir tarikata mensup ol
dukları için evlenemezler. Ücret, maaş ve_ ·tah
sisatları yoktur. Her şeyleri, iaşe, ibate, elbise
leri, hastalıklarında tedavileri, seyahatleri kong
regasyon tarafından temin edilir. Tari:kata 
muayyen bir mi1ddet için veya hayatları bo
yunca kalmak üzere angajmanla girerler. 

Dini kisve kanunu muciıbince, onyediiıci 
yüzyıldan kalma üniforması elbiselerini çıkar
tarak Türkiyede sivil elbise · giymektedirler. 
(1959) 

Ahmed Refik CAMSIZO~LU 

FRESKO (Mo§e) - 1839 ile 1840 arasın
da İstanbul yahudi cemaati haha.'lllbaşısı; ha
haınba.şı olduğunda yahudilere hitaben neşret
tiği ibir beyannamede bütün ya:lıudilerin türk
çe okuyup yazına öğrenmelerini ve konuşma.
larını tavsiye etmişdi; ki ondan önce türk si:b
yan mekteblerine devam eden yahudi çocukları 
diger yahudi çocukları tarafından taşlanırlardı. 
Hayati hakkında başka bilgi edinilemedi. 
Bibi.: Avran Galanti, Türkler ve Yahudiler. 

FRİK (Feridun) - Tl!b doktoru, Tü:r:_kiye
de mustahzar Haclar sanayünin gelişmesinde 

öncüler arasında bulunmuş bir sına, "Dirim" 
isimli -bbbi derginin sahiıb ve yazarı; 1899 da 
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İstanbul'da Üsküdarda dQğdu; baş defterdarlık 
ve reisülküttablık yapmış Ü çanbarlı Mehmed 
Efendinin torunlarından muhasebatı Hususiy'3 
müdürlüğünde bulunmuş Ahmed Neşet Beyin 
oğludur (B.: M-ehmed Efendi, Üçanbarlı), an
nesi Şahende Hanım ilmiyeye mensub ve alay 
müftülüğü yapmış Mahmud F.i.kri Efendinin ,kı-
zıdır. -

Üsküdarda "Ravzai Terakıki", Cağaloğlun
da "Darüledeb" mekteblerinde ve "İstanbul 
Sultanisi"nde okudu, Almanyada Lubeck şeh
_ rinde "Real Gimnasium"u bitirdi; 1918 de mü
saıbaka fıntihanını kazanarak Haydarpaşa As
ıkeri Tıbbiyesiııe girdi, 1923 de oradan tııb dok
toru diploması aldı, hekimlik_ stajını Gülhane 
Askeri Tatbikat Mektebinde yapdı; o zaman
lar Eskişehirde ,bulunan 4. Kolorduda ordu hiz
metine girdi, sonra 68. Piyade Alayı- (Adapa
zarı)· ve İzmit Askeri Hastahanesi hekimlik
lerinde bulundu. 

Zevcesi Leman (Standt) Hanım Berlinli 
ve alman asıllı idi, ık-oc·asına şefkatle muhaıb

betle bağlamnışdı, 1927 de "yabancı asıllı ka
dınlarla evli kimselerin türk ordusu safların-

Dr. Feı·idun Fı-ik 

(Resim: Lale Şehsüvaroğlu) 

da bulunmalarını şiddetle yasaklayan, vazifeye 
devam için zevcesinden ayrılmayı şart koşan" 
kanunun yürürlüğe girmesi üzerine, hükmü ma
kabline şamil böyle bir kanun karşısında,· bir 
genç kadının hayatını ömrü boyunca karart
maya hakkı olmadığını görerek bir dilekçe ile 
emekliliğini istedi ve yii2Jbaşı rütbesinde iken 
ordu hizmetinden ayrıldı. 

Kısa bir müddet eski Mısır Hidivi Abbas 
Hilmi Paşanın Dalaman'daki çiftliğinde müdür~ 
lük yapdı (B.: Abbas Hilmi Paşa, cild 1, say
fa 14). Bu toprak işi,· vicdan: vecibesi ile asıl 

vazifeden ayrılmadan doğan ağır üzüntülü bir -
zamanda, kendisine huzur içinde yeni karar
lar imkanını verdi ki o da tıbbi ticaret yolun
da çalışmak oldu, 1928 de Almanyanın ünlü 
Uac fabrikası "Bayer" in Türkiyedeki mümes
sillerinden biri oldu. 1963 yılına kadar işini 

büyük başari ile gördü, 1963 de Bayer firma
sının Alınanyada:ki yöneticileri ile bir prensib 
ihtilafına düşmesi 35 yıl çalışdığı o müesseseyi 
bıralmıasına sebeıb oldu. Fakat -tııbbi mustah
zarlar ticaret ve mümessilliklerine devam etti, 
bu arada Dupont Ziraat İlaclarımn Türkiye 
mümes~iliğini yapdı. 

"Dirini'.' isimli tıbbi dergiyi 1935 :-ytlından 
beri çıkarmaktadır. Türkiyenin en ıssız köşele
rindeki hekimlere yeni Hacları ve tedavi usul
Ieı·ini ·bildirme yönünden büyük hizmet gör
mektedir. 

Dr. Feridun Frik'in Leman Hanımdan Ha
saın, Samiye ve .Güne.r adında üç evladı ol
muşdur. Türk Tarih Kurumu, Alman Kültü-.:
Derneği, Tıbbi Mustahzarlar İthalatcılar Cemi
yet~ üyesidir. Güreş ve deniz sporlarını sever; 
posta pulları k-oleksiyoncularındandır. Kabataş
da sed üstün<:le "Sün:bül Konak" denilen ·ve ya~ 
kın geçmişin mimari şahsiyetine sahib bir · evde 
oturur. Yaıkınlarınca aranaın bir meclis ada
mıdır. 

Doı;. Dr. Sırrı AKINCI 

FRUCHTER~ (Max) - (Maks Früh-
, terman); Geçen asrın ikinci yarısında basdırt
dığı İstanbul kartpostalları zamanımızda kiy
metli vesikalar olmuş ıbir iş adamı; kartpostalcı 
ve resim çerçivecisi; Avusturyalı bir protestan 
almandı; 1852 de o memleketde d~ğdu, doğ
duğu :kasabayı tesbit edemedik, ilk tahsilini de 
orada yaparak 15 yaşında İstanbula geldi, iki 
sene kadar küçük ayak işleri yaparaık 1869 da 
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Yüksekkaldırımda 13 numaralı yerde bir kart
postalcı ve resim çerçivecisi dükkanı açdı, işi 
sür'atle gelişerek Beyoğhmda Caddei -Kebirde 
(İstiklal Caddesi) 341 numarada ikinci bir dük
kan açdı, her iki dükkanında da aynı işi yapdı. 
· Bu suretle İstanbulda yerleşen Max Fruc

htermann 1885 de 33 yaşında Clara Chalier 
(Klara Şaliye) adında ·bir ,kızla evlendi; bu 
kadmdan Erna (doğ. 1887) adında bir kız ve 
Paul Pol adında (doğ~ 1890) bir erkek evladı 
olınuşdur. 

Avrupada yapılmış kartpostallar ·sata ge-
· 1en Max Fruchterman, · kendi imalatına Ayna
roz papazlarından. aldığı büyük bir sipariş ile 
başladi; Ayanaroz Manastırlarının fotoğraflarım 
çekerek A vrupada kartpostal şeklinde basdırd1 
ve o kartlardan ayrıca albomlar yapdı; o Ay
naroz kartları albomları papazlar tarafından 
Aynaroza. gelen turistlere satılacakdı; Max 
Fruchterman papazlardan imalci olarak parayı 
asıl kendi mamulatına sermaye yapdı ve kısa 
sayılacak zaman içinde büyük para kazan9-ı. 

Kumbaracılar yokuşunda bir ev satın aldı; pa
rasım daima avusturya parasına çevirerek 
Avusturya Bankasında tutuyordu. Birinci cihan 
harbi sonunda Avusturya İmparatorluğu par
çalanınca Avusturya parasının kıymeti ani bir 
düşüş ile bir hiç olunca ünlü katpostalcı da if-. 
las etti ve derin üzüntü · içinde kendisini içkiye 
verdi ve bir gün Beyoğlundaıki 341 numaralı 
dükkanında şarab -içerken ani bir daı:ıbe ile öl
dü. Evinin tavan arasında Türkiye ve bilhassa. 
İstanbul üzerine 600,000 aded kart postaldan. 
ibaret bir miras bıra;km.ışdı. 

Fruchterınaiın firması oğlu Paul1e kaldı. 
Paul •baıbasımn işine devam · etti . ise de az rağ
bet gören ve caztb olmayan kartpostallar yap-' 
tırdı. Babasının hayatında evlaçllıkları 13 ya
şında bir ruın kızına aşık olmuş ve onunla ev
Ierunişdi, adı. Teodora olan bu kız 1950 de öl
dü, Paul ikinci defa yine rum kızı olan Anna 
ile evlendi, evladı olmamış olan Paul Fruchter
mann 1962 de öldü ve ünlü firma zevcesi An
na'ya kaldı, o da kartpostalcılık işine erkek 
kardeşi ile devam etti ise de hiç bir başarı gös
teremediler. 341 numaralı biİra ·sahibinin aldığı 
bir tahliye kararı ile dükkansız da kalınca ıbaba 
Fruchtermanın 6QO,000 kartpostaldan mürek
keb zengin stokunu yok bahasına bir eskiciye 
sattılar . ve ellerinde kalan çok az mıkdaı:ıda bir 
mal ile Sapuncaıltis Pasajında küçücük bir yer-

Max Fruchtermann 
(Resim: S. Bozcalı) 

de geçimlerini sağlamaya· çalışdılar ve Anna 
Fruchterman 1967 de tamamen terki ticaret 
etti. Bu satırların yazıldığı sırada, 1971, Top
hanede çok eski ibir evin üst kabnda çok sıkın
tılı bir hayat sürüyordu. 

Fruchtermann almanca "Yemişci" anla
mındadır. Bunun içindir ki Max Fruchtermann 
dükkanın isim yazısını meyva resimleri ile sU.s

. lü olarak yazdırnıışdı, dükkan kapanıncaya ka
·dar o hususiyetini muhafaza etmişdi.. 

· Max Fruchtermann'm Türkiye ve İstan-
. bul üzerine piyasaya· çıkartdığı kartpostalla
rın çeşidi 3000 nin üstündedir. ve zamanımız 
için çoğu artık :kıymetli birer tarih vesikası ol
muşlardır. 

Ünlü kartpostalcının kabri Feriköy Protes
tan Mezarlığındadır. Oğlu Paul, zevcesi Clara 
ölümü 1917, gelini Teodora da aym merkaddl! 
medfundurlar. 

Herman BOY ACIOĞLU 

FUAD (Abdullah) - 1900 yılında 17-18 
yaşlarında Triyesteli çok güzel bir italyan gen
ci olub İstanbul'da bir intihar teşebbüsü vak'
asmdan sonra müslüman olmuş ve Abdullah 
Fuad adını almışdır. 
Asıl adı Pierino Peppi'dir; çok fakir bir aile
nin oğlu olub 189$ de "Attila" ismindeki Avus-
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turya yük vapuruna ateşci yamağı olarak gir
miş, bir müddet sonra da geminin cinsi bir sa
pık olan kaptanımn gözüne çarparak ateşcilik
den kaptan hizmetinde tayfalığa ·alınmak is
tenmiş; önce ateşci olarak kalmakda ısrarına 
rağmen türlü yollardan yapılan tazyik üzerine 
kaptana boyun eğmeğe mecbur kalmış, ve o 
devirlerin gemici ağzı ile kaptanın "Zenane" 
tayf ası olmuşdur, saçları uzatbrılmış ve kadın 
esvaıbı giydirilmişdir. Canından bezen bahtsız 
gene Attila Vapurunun tstanbulda_ bulunduğu 
bir sırada bir gece, gece yarısından sonra he
men çırıl çıplak kendisini denize atarak· intihar 
etmek istemişdir. Vak'ayı awsturya vapurun
dan az ilerde demirli bulunan bir türk yelken
lisinin Fuad adındaki tayfa.si görmüş ve hemen 
denize atlaya:ı;ak. delikanlıyı kurtarmışdır, ge
minin kayığına koyaraık Pier.ino Peppi'yi deniz 
polisi karakoluna teslim etmişdir. Kız gibi uzun· 
saçlı gencin anlattıklarının doğruluğu anlaşıl
mış, delikanlı Attila.ya değil, memleketi olan 
Triyesteye bile dönmek istemediğini söylemiş
dir. Awsturya vapurunun italyan kaptanı hak
kında türk makamlarınca takibat. yapılmasına 
ikapitillasyonlar engel olduğu için vak'anin o 
safhası Avusturya konsolosluğuna bildirilmekle 
kapanm.ışdır. İstanbulda kalan Pierino islami
yeti -kabul etmiş, kurtarıcısı gemicinin adına 
nisbetle Abdullah Fuad adını almışdır. Delikan-

. lımn büyük şehirde nasıl bir hayat sürdüğü tes
bit edilemedi · (Aşık Razi evrakı metrukesi) . 

Aşağıdaki z5ıbıta va;k'asım .Aıbdullah Fua
dm hayat hikayesine eklemek nıüınkindir: 

Şişhane Yokuşunda arabacı Mustaf anın sür
düğü yük arabasının beygirleri parlayarakinüd
hiş · bir sür'at ile Uıikapanı Köprüsüne doğru 
inerken Ressamı Hazreti Şehriyari Fausto Zo
naro Paşanın mühtedi uşağı Fuada çarpmış 
ve ağırca yaralanan delikanlı hastahaneye kal
dırılmışdır" (Sabah Gazetesi). 

FUAD (Pikolo) - Asrımız başlarının ga
zetecilerinden;. kendisini yakından tanımış Mü
nir Süleyman Çapanoğlu şunları yazıyor: "Kı
sa boylu, esmer, göbeklice~ şen bir . adamdı, is
tihbarat işlerinde çalışır idi; topladığı haber
leri hem kendi gazetesine, hem de Galata tara
fının fransızca, rumca ve ermenice çıkan gaze
telerine verirdi.- Bir ara Üsküdar'da Zeyneb 
Kamil Hastahanesinin :ınübayaa memurluğunu 
yapmışdır" Hayatı haltkında başka bilgi edinile
medi. 

FUAD (Süslü) - 1909 da 18-19 yaşla
rı~da gaayetle yakışıklı, uygunsuz güruhımdan 
ve maceraperest bir delikanlı; ,babası taınzifat 

onbaşısı ( çöpcü onbaşısı) Kargılı Mustafa, 
anası Fatihde Hacı Kerim, Efendi adında zen
gin bir tüccarın evinde hizmetci Hanife Kadın
dır, o da Kargılıdır. 

Fatih Askeri Rüşdiyesinde talebe iken ·ak
ran ve emsali olmayan eraziJden adamlarla. ül
fet ve işret etmeye başlamış, meyhane kavga
ları dolayısı ile bir kaç kere karakollara gö
türülmüş; · İpsiz Ali ve Ayı Mustafa admda 
iki tulumbacı ile sarhoş olduğu halde girdikleri 
Aksarayda Tevekkül Hamamında hamamcı va 
natır ile yine bir vak'a çıkarıp karakolluk ol
dukdan sonra mektebden tard edilmişdir. Az 
sonra da 1909 temmuzu ile eylülünde Selanik- . 
de "Şehzade Şehabeddin Efendi Vak'ası" nm 
kahramanı olmuşdur. 

lstanıbulda 31 mart Vak'·asının nıemleket
de sebeb olduğu karışıklıklar henüz yatışma-· 
mışdı, birgün Sultan .A!bdülazizin oğlu Şehzade 
Şehabeddin Efendi yanında katibi hususisi Sıd
kı Beyle birlikde Selanik şehrini gayri resmi 
olarak ziyarete geldi, şehzadenin geldiği, misa
fir olarak indiği Emperyal Otelinin katibi ağ~ 
zından yayılmış ve otelde kendisini ziyarete ge
len şehir ayan ve eşrafı ve yüksek memurlar 
tarafından aşırı hürmet gösterilmiş, hatta o 
otelden alınarak Selani:k'in en lüks oteli olan 
İsplandid Oteline götürülmüş, en mükellef da
iresinde yerleştirilmişdi. Şehrin en şık, zarif 
arabaları ile• gezdirilmiş, mesirelere,' tekkelere, 
camilere götüriilmüşdür; yüksek memurJ.ar da 
hergün otele uğrayarak şehzadenin hatırım 
sormuşlardır. 

Viyanaya tahsile gitmekde olduğunu anla
tan Şehzade Şahabeddin Efendi, tttihadcılar
dan gördüğü tazyikden bahsetmiş, İstanbuldan 
adeta kaçar gibi çıkdığını söylemiş, biraz harc_
hk sıkıntısından bahsetmiş, Selanik zenginlerin
den birinin delaleti ile o zamanlar bir fra.nsız 
şirketi olan Şark Demir Yollan Kumpanya.sın-· 
dan 300 lira karşılığında bir yataklı vagon bi
leti kredi ile temin edilmiş, ve Selanik Banka
sından da 500 liralık bir istikraza teşebbüa 
edilmişdir. Bankanın gizlice İstanbul Merkezi
ne bildirmesi üzerine yapılan tahkikatda Sul
tan Abdülazizin · o isimde bir oğlu olmadığı an
laşılmışdır. 

İstanbul zabıtasının emriyle Şehzade Sela
nikde tevkif edildi. llk ifadesinde: "Yanlış an-
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!aşılmış olduğunu, Sultan Azizin oğlu değil, to• 
runu, o pa~işahın küçük' kızı Mediha Sultan ile 
Dam.ad Ferid Paşamın oğlu olduğunu "söyledi, 
sonra ifade değişdirdi," Bir genelik hevesi ile 
böyle bir maceraya atıldığını" söyledi. Yanında 
"Şehabeddin" adına bir nüfus kağıdı bulundu, 
orada babasının adı Binbaşı Refik Bey, anası
nın adı da Hu~iye Hanım yazılıydı, fakat do·
ğum tarihi tutmuyordu, yirnübeş yaşlarında 

olması lazımdı; ınili.ayet yukarda kaydettiğimiz 
hakiki hüviyeti tesbit edildi. Yanında "Katibi 
Hususi" adı altındaki adamda bir serseri, ha
neberduşdu. Tutuklu olaraık · İstanbula gönde
rildiler. 

Maceraperest küçük delikanlının çantasın
da ibir yığın evrak ,bulundu, bir kısmı mahbu~
lar iQin yazılm1ş aşıkaane semailer, koşmalar, 
maniler, şarkılardı; birini!Zl kenarına sahte şeh
zade tarafından: "Gözlüklü'nün türrehatıdır" 

den.ilınişdi, kendisi için yazılmış ibir şarkı idi: 
. . 

AkrAnıma nisbetle benimde hünerim var 
ŞuerAdan mAduddu:r rindan içinde adım 
Mecnun gibi sahrAyi cununa seferim var 
SevdAyi perçeminle çapkın dilber Fuadım 

Bazı mektublar bulundu, delikanlının kir
li hayatım ortaya koyuyordu: "Boğaz içinde bir 
yalıda, peşine . erazilden kimseyi taıkmamak 
üzere mehtab alemine" davetname, "İngiliz ma
ğazasında görüb beğendiği beyaz kostüm.ün be
den numarasına göre alınmış, hazır" olduğun,ı 
bildiren :bir tezkire, "Evla,d ve iyalini türlü mü
dara ile memleketi olan Balıkesire göndermiş 
bir atlamın küçükbeyi gece yattsı misafirliğine 
çağıran" bir namesi, bir serserinin "UJan Çap
kın" hitabı il~ başlaya:n yarı tehdid ·karışık bir 
baloz davetnamesi. Blr de Prens Sabahaddin 
Beye yazılıp gönderilmiş siyasi bir mektubun 
müsveddesi · bulundu, "İstanbulda divanı harb 
kararı ile as1lanlarıın haksız yere idam edildik
leri ve Ahmed Rıza Beyin Meclisi Mebusan Re
isliğine hileli seçimle getiriJdiği, hükumete bM.: 
kı yapa~ İttihad ve Terı:ıkki Cemiyetine karşı 
umumi ,bir nefret uyandığı" bildiriliyordu. Ab
rar Fırkasınm İttihad ve Terakkiyi devirmek 
için hazırladığı bir beyannamenin de sureti bu.;. 
lundu. -

Süslü Fuad'ın &kibeti hakkmda bilgi edinile
medi. Prens Sabahaddin Beye yazılmış mektu
bun müsveddesi ile beyanname suretinin başı
na çok büyük işler getirdiği tahmin edilebilir. 

İkinci Meşrutiyetin memleketi bir f ela.kete 
sürüklemesinde, bu gibi eclafm siyasetle uğraş
masının büyük hissesi vardır. 

Bibl.: Polis Servet Efendi, not; Asır Gazetesi. 

FUAD BALKAN. - Beşiktaş_ Spor Kulü
bi.i.nün kurucularından, emekli binbaşı, iki devre, 
Edirneden ve Kocaelinden milletvekili seçilmiş. 

· dir; aşağıdaki ölümü münasebeti ile günlük ga
zetelerde çıkan yazıl-ardan aldık: "Türk sporu
nun renkli -simalarından idi. Pe~ çok olan hiz
metleri yanında eskrimi sivil spor kulüblerine 
sokmaya muvaffak olmuş, uzun bir süre esk
rim federasyonu başkanlığı yapmışdır. 1970 

. de vefat etti, Zincirliılruyu Kabristanına defne
dildi". Hayatı hakkında başka ibilgi edinilemedi. 

Bibl.: Ölüm İlanı. 

FUAD BEY (Ali) - B. Ali Fuad Bey; 
cild 2, sayfa 666). 

FUAD BEY (Alipaşazade Ali) - B.: Ali 
Fud Bey; cild 2, sayfa 666). 

FUAD BEY (Karagözcü Ali) - (B.: Ali 
Fuad ~ey, cild 2, sayfa 666). 

FUAD BEY (Keçecizade Reşad) - Tan
zimat devrinin ünlü veziri Keçeclzade Mehmed 
Fuad Paşanın toruınu, Keçecizade Nazım Beyin 
oğlu_; İstanbulun fikir ve sanat hayatında seç
:kin ve kibar sima, Osmanlı Tarih Encümeni
nin (Enstitüsün.ün kurucu -azalarından, İstan
bul Evkaf Müzesinin (Türk - İslam Eserleri 
Müzesinin)· kurucu müdürü; dedesinin büyük 
bir karışıklığı yatışdırınak üzere f avkalade me
muriyetle Lübnanda bulunduğu sırada 1277 de 
(M. 1860-1861) Beyrutda doğdu, hususi bir ilk 
tahsil gördü, kısa bir müddet Galata.sarayı 

Sultanisinde okuyarak tahsilini tamamlamak 
üzere Parise gönderildi; Avnıpadan dönüşün
de sadaret mektubi kaleminde katibUkle dev
let hizmetine girdi, 1295 (M. 1878) de henüz 
18 yaşında iken Roma elçiliği ikinci katibliği 
ile hariciye hizmetine geçdi, bir müddet sonra 
yine ikinci katiblikle Viyanaya gönderildi, iki 
sene kadar orada kalarak İstanbula döndü, Ha
riciye Nezaretinde şuıbe müdürlüğü yapdı, 

1885 - 1886 arasından Şurayi Devlet (Danış

tay) azası tayin edildi ve yirıni yıldan fazla 
o yüksek memuriyetde kaldı 1909 da emeklili-_ 
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ğini isteyerek ömrünü dost ve ahbab sohbet
leri, zengin ~ütübhanesinde okumak, sanat 
eseri ile uğraşarak ve Türkiyede ilim ve sanat 
teşekküllerinde ve m.üesseselerind~ çalışmakla 
geçirdi; İstanbul Muhibleri (İstanbulu Seven
ler) Cemiyetini kurdu ve orada topladığı aydın 
kişilerle Türkiye Turizm meselesini kurucu 
müdürü oldu ve bu vazifede kaldığı müddetce 
devletden maaş almadı, işini fahri olarak gör
dü; Osmanlı Tarih Encümeninin kurulmasını 

fikrini ortaya atarak onu da tahakkuk ettirdi 
ve o encümenin kurucu üyelerinden biri oldu. 

Türk sanat eserleri toplayıcısı, antika me
raklısı idi, el örgüsü çoraıblardaın, keselerden, 
nakışlı çevrelerden, yazmalardan, çatmalardan, 
muşamba el fenerlerinden, çeşmibülbüllere, çi
ıni tabak, kase, vazolara, gümüş ve altın ku
yumculuk işlerine varınca zengin bir koleksi
yon yapdı, taplolar topladı, el yazması kıymetli 
kur'anlar, ıkitablar, levhalar topladı; evi adeta 
bir miİ;Ze oldu ve o zenginlik -içinde de bir sa
ınat ve edebiyat mahfili oldu. 

Pek- gene yaşında ölen baıbası Nazım · Bey 
gibi çok şişmandı, sokağa nadir çıkabildiği için 
yaranını evinde toplardı. Kendisini ya;kınıian 

Keçecizade Reşad Fuad Bey 
(Resim: S. Bozcalı) 

tanımış, Tarih Encümeninde beraber çalışmış 
vak'anüvis Abdürrahman Şeref Bey: "Zadegan 
terbiyesi ile büyümüşdü; ikramı sever, eli açık, 
sohbeti tatlı, sözleri nüktelerle dolu, en güzel 
ve makbul sıfatları toplamış bir zat idi; çok 
geniş ansiklopedik bilgiye sahibdi, kolay konu
şur, sözlerini fıkralarla, tarihi malumat ile, şiir
lerle süslerdi. Türık sanat eserleri üzerinde ise 
hem derin bilgi. sahibi, hem de onların çılgın 
bir toplayıcısı idi. Meşrutiyet padif,ahı Sultan 
Reşada kendisini o kadar sevdirmişdi ki şiş

manlığı dolayısı ile saraya sık gelememesinden 
üzüntü duyardı. Şişmanlığı dolayısı ile en bü
yük üzüntü ise ken<U içinde idi, memleketini 
dolaşarak wbidelerimizi görememe ızdıraıbım 

sık sık açıklar, hatta İstanbulu gezememekden 
yakınırdı; mecburi az yemekden de. şikayet 
ederdi.." diyor. 

5 şevval 1339 da (12 haziran 1921) vefat 
etti; Keçecizade ailesinin kökü Konyalıdır, ta
rikata girip derviş olmanuşlar ama hepsi Mev
levi muhibbi olmuşlardı, Reşad Fuad. Bey de 
Yemkapu. Mevlevihanesinde babasının yanına 

defnedildi (B.: Salih Efendi, Keçecizade Meh
med; İzzet Molla, Keçecizade; Fuad Paşa; Ke
çecizade Mehm.ed). 

FUAD BEY (Köpriilüzide Mehined) -
_(B.: Köprülü, Mebmed Fuad). 

FUAD BEY (Mabeyinci Büyük) - Sul
tan A:bdülmecid ve Aıbdülaziz devirlerinin saray 
adamlarından; İstanbul'da doğdu, Hasan Efen
di •adında bir katibin oğlu idi, saraydan yetiş
di; Abdülm~cid devrinde sarayda büyük bir 
nüfuz sahibiydi, 1871 de Sultan Abdülazize 
başma;beyinci oldu, fakat bir yıl kadar sonra 
azledilerek saraydan çıkarıldı ve sürgün ~eza
sına bedel evinden dışarıya çıkmamak ve haric
den kimse ile temas etmemek şartı ile İstan
bulda _kaldı. Bu zatin eniştesi 'de o devrin ma-

. beyincilerinden oluıb onun adı da Fuad olduğu 
için buna BüyUk Fuad Bey derlerdi; o devrin 
saraylılarından Tiryol Hanımın anlattığına gö
re Büyük Fuad Beyin azlinin sebebi, Sultan Ab
dülazizin şımartdığı Yusufağazade Gazenfer 

. Bey adında "ipliği pazara çıkmış" enderunlu 
çapkın bir gencin Fuad Beyden bir tokat ye
mesi ve "o fitnekarın" Fuad Beye rezilane if
tirası olmuş. Muhitinde çok kibar, çok nazik 
ve namusiu kişi tanınmış olan Büyük Fuad Bey · 
1883 de vefat etti. 
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Mehmed Fuad Bey 

(Resim: S. Bozcalı) 

FUAD BEY (Mehmed) - Gazeteci; mu• 
harrir; İkinci Abdulhamid devrinin en meşhur 
gazete ve resimli mecmuası olan "Malumat" ın 
kurucusu, 1859 da İstanbulda doğdu, mutasar
rıflıklarda bulunmuş İsmail Efendi adı_nda bir 
zatın oğludur, Adana Rüşdiyesinde ve lstan
bulda Lisan · Mektebinde okudu; taşrada. ve İs- · 
tanbulda geçen memuriyet hayatında Maliye 
Nezareti Mektubculuğuna ve Divan Muhasebat 
başkatiıbliğine kadar yükseldi. Gazetelerde, bil
hassa İkdam Gazetesinde çeşidli konularda pek 
çok yazısı yayınlandı; Astin Aradunyam ile Ma
lumat Gazetesini kurdu ki, bu m€şhur gazete ve 
dergi sonra Baba Tahir'in eline geçdi (B. : Ta
hir Bey; Mehmed). Okullar için risaleler neş
retti; "Fransızcadan Türkçeye Yeni Lfı.g-at", 

"Tarihçei Osmani", "Usilli Kitaıbeti Resmiye", 
"Ramazan" isimli ıkitabları vardır. Fatih Millet. 
Kütübhanesinin hafızı kUtüblüğünde bulunmuş 
ve bu kütübhanenin tanziminde büyük hizmeti 
görülmüşdür. 1925 de vefat etti. 

FUAD BEY (Mehmed) _:_ Osmanlı İmpa~ 
ratorluğunun son devrinde sadaret müsteşarlı
ğına kadar yükselmiş bir ~b; İkinci Sultan 

Mahmudun, Sultan Aıbdülınecidiın ve Sultan Ab
dülazizin zamanlarında beı:ıberbaşılıkda bulun• 
muş ve · saraydan çıkdıkdan sonra devlet hiz
metinde çalışmış Enderunlu Hüseyin Beyin oğ• 
ludur; 1855 de babasının kaymakamlıkla bulun
duğu Ala.iyede doğdu. Beşiktaş Rüşdiyesinde 

okudu ve devrinin seçkin ,bilginlerinden hususi 
olarak ara:bca, farsca ve edebiyat dersleri aldı; 
bilhassa şair Osman Nevres Efendiden çok fay
dalandı. 187 4 de ondokuz yaşında iken sadaret 
mektubculuk kalemine katiblikle girdi, ve bü
tün memuriyet hayatı Babalide geçdi; yirmi 
dört sene doğruluk ve ciddiyetle çalışarak 1898 
de o kalem.in müdürü oldu, 1901 de Mümtaz ve 
Muhtar Eyaletler kalemi müdürlüğüne tayin 
edildi; 1908 de Şilrayi Devlet azan ve ,başkatibi 
oldu; ·1910 da İngiltere kıralı Yedinci Edward'm 
cenaze töreninde bulunan veliahd Yusuf İzzed
din Efendinin maiyetinde Londraya gönderildi; 
1912 de sadaret müsteşarlığına tayin edildi; 
1919 da ıbu vazifeden emekliye ayrıldı; 1935 de 
80 yaşında vefat etti. 

Geniş edebi bilgisi ve sağlam ahlakı ile ta
nınmışdı. Güzel ve tatlı konuşur meclis adamıy• 
dı; son zamanlarında· bir otomobil kazası geçir
miş, sağır olınuşdu.; dini duyguları da o kadar 

Mehmed Fuad Bey 
(Resim: S. Bozcalı) 
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asil idi ki sağırlı zamanının tek hasretini şu iki 
beyit ile ifade etmişdir: 

Kar etti cana, artık işitsin kulaklarım 
Candan tehasıür eylediğim bir ezan sesi 

* 
Ruhun gıdasıdır, ne ilahi teranedir 
Dünya ·benim olurdu işitsem ezanlırrı 

Makbule Leman Hamm adında kalem sa
hibi aydın ibir :kadın ile evlenmişdi, mes'ud bir 
aile hayatı oldu. · 

Hatıralarım yazarak milli kütübhanemize 
"Gördüklerim, İşitdiklerim, Söylediklerim" adı 
ile kıymetli bir kaynak vermek faziletini de 
gösterdi. · 

Yakından tamdığı ve severek hürmet etti
ği Yusuf tzzeddin Efendinin intihan. ve sevgili 
zevcesinin ölümü üzerine yazdığı iki mersiye en 
güzel şiirlerindendir; şu beyit~er Yusuf İzzet
tin Efendi mersiyesindendir: 

Hakkın meıiyetindeki hikmet bilinmiyor 
Senıri kazaya sinei millet niıan yine 
"Sübbane men tahayyere fi sun'ihül ukuul" 
Olsun kemali büzn ile virdi ;zeban yine -
Dehr attı Yusufu çahi felakete 
Çerbin bu vaz'ı dağı derun oldu millete 

FUAD BEY -(Mustafa) - D!rüşşefakamn 
ilk mezunlarından; mektebi: bitirdikden sonra 
Posta Telgraf nazırılığı hizmetine girmiş, o na
zırlıkca iki arkadaşı ile birlikde Parise . gönde
rilerek telgrafcılık ihtisası tahsili yapmış, men
sub ~lduğu nezaretin her kısmında çalışmış, 

hatta bir ara nazır vekilliği bile yapmışdır. Tes
ibit edemediğimiz vefat tarihine kadar da Da
rüşşef aka cemiyetinde çalışmışdır. 

FUAD BEY (Operatör) - Geçen asır son
larında bahriyeli bir · hekim, sonralan paşa ol
duğunu zan ediyorum. Zamanının sayılı güzel 
erkeklerindendi. Hem çok değerli bir operatör, 
hem de tavır ve hareketleri ile kibar, nazik, 
heııkesin hürmetini kazanmış bir zat idi. Bah
riyede o zamanlar Haddehane dımilen gemici 
çırakları mektebinde ayağı kangren olmuş bir 
gencin ayağını kesdikden sonra, kendi kesesin
den ve Ayrupadan o zamanlar için çok yeni bir 
şey olan bir sun'i ayak g~tirtip takdığını ba
bam Muhtar Paşadan duymuşduın. Hal terce.: 
mesine hiç bir yerde rastlamadım. · 

Sermed Muhtar ALUS 

FUAD PAŞA (Ali) 
Fuad; cild 6, sayfa 3410). 

(B.: Cebesoy, .Ali 

FUAD PAŞA (Hasan) - Ünlü matema
tik muallim; aslı Kafkasyalı olup Bejdriğ aşi
reti beylerinden Sefer Paşanın torunudur; 
1873 de Harbiye Mektebinden piyade mülazimi" 
olarak çıkdı, yarım .. ,asra . yakın askeri rüşdiye 
ve idadilerde ve maarif mekteblerinde matema
tik muallimliği yapdı; ve Kuleli Askeri İdadisi 
ders nazırlığından emekliye ayrıldı; 1911 de ve-_ 
fit etti, ka:bri Tophanede · Kılıçalipaşa Cami ha
ziresindedir; "Hendeseci Musattaha", "HendeU 
Müceneme", "Hendesei_Resmiye", "Hendesi Mu
rakkama", "Ameli Hendese", "Resmi Hattı" 

isimli eserleri zamanının en iyi ders ltltaıbları 
olmuşdu. 

Bibl.ı 1. A. Gövsa, Türk Meşhurları, 

Hasan Fuad Pq~, 
(Resim: S. Bozcalı) 

FUAD PAŞA (K~izade İzzet) - "Ko
mutanlıkda ve elçilikde bulunmuş, eserleri ile 
de tanınmış askerlerimizden; sadırazam K~e
cizade Mehmed Fuad Paşanın torunu, (Kazını) 
Beyin oğludur; 1860 da lsta.nbulda doğdu. tık 
ve orta tahsilini lstanbulda bitirdikden sonra 
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Fransaya gönderilmiş ve askerlik tahsilini ora
da görmüşdür-. (süvari zabiti olmuşdu), mem
lekete döndükden sonra saraya yaver ve mira.
nur olmuş, ,bir •aralık Halebe sürülmüşdü. Scın
ra muhtelif askeri memuriyetlerde ve Madrid 
elçiliğinde bulundu. 1908 inkilabından sonra sü
vari kumandanı ve birinci ferik olmuşdur. 

1877-1878 Rus Harbinde· Osmanlı Ordusu tara
fından kaybedilmiş fırsatlara dair fransızca ka
leme -aldığı ,bir eser "Les Occasions Perdues" 
adı ile Parisde basılmışdır. (Tasviri Efkar Ga
zetesinde askeri makaaleleri intişar etmiş), ölü
münden. sonra da hatıraları tefrika ha~nde neş
redilınişdir" (İ. Alaeddin Gövsa, Türk Meşhur
ları). 

Bu ansiklopedide "Fuadpaşagelini Hanım" 
maddesinde Sermed Muhtar Alus'un bahsettiği 
hanım, İzzet .Fuat Paşanın üvey annesidir, o 
çerkes kızı hatta Fuad Paşadan da yaşca kü
çükdür. 

FUAD PAŞA (K~izade Mehmed) 
·Geçen asrın ortasında, Mustafa Reşid Paşa ile 
Mehmed Emin Ali Paşanın yanında tarihimiz-

Keçecizade ~ehmed Fuad Paşa· 
(Resim: S. Bozcalı) 

de Tanzimat Devri denilen Uyanık lstibdad 
(Uyanık Mütlakiyet) devrini temsil eden üç 
:büyük vezirden biri (B.: Reşid Paşa, Mustafa; 
Ali Paşa, Mehıned Emin, cild 2, sayfa 690) ; 
o devirde Türkiyede avrupalılaşma aıkımının ·en 
önliiJJ.de ,bulunanlardan ve o yönden "Diplomat" 
unvanını hakkı ile taşımaya layık devlet ada- · 
mı; ve zeraf eti ile, nezaketi ile, nüktedanlığı 

ile, medeni cesareti ile, ibilgi ile mücehhez. zekası 
ile pek seçkin bir sima, fakat, büyük çoğun
luğu cehlin ve dolayısı ile taassuıbun karanlığı 
içinde bulunan halk tarafından kıymeti aınlaşı
lamamış, kendisinin de avamfirib olmasına as
laa . imkan · ıbulunmayan hakiki türk aydını; 

1230 (1815) de İstanbulda doğdu; İkinci Sul
tan Mahmud devrinin hür fikirleri ile tamn
mış ulemasından zarif, nüktedan ve şair Keçe
ciza.de İzzet Mollanın oğludur, ki Keçecizadeler . 
ailesinin aslı Konyalıdır; anası, ünlj.i. türk ve
zirlerinden sadıra.zam Merzifonlu Kara-Mustafa 
Paşanın torunlarından ve ulemadan İsmail Me-

. kii Beyin .kızı Hiıbetullah Hanımdır. 

Devrin geleneğine uyularak bütün ulema 
eyladı gibi 8-9 yaşlarında bir çocuk iken ilmiye 

. mesleğine. sokuldu. 11 yaşlarında iken Yeniçeri 
Ocağının kaldırılması vak'asını gördü, ki o 
vak'a üzerine en güzel tarih kıtasını da şair 
babası söylemişdi .. 12-13 yaşlarında idi küçült_ 
Fuad Efendiye müderrislik ruusu verildi. 14 ya
şında iken babası İzzet Molla, medeni cesareti
nin kaçınılmaz neticesi, İkinci Sultan Mahınu
dun gazabına uğrayarak Siva.sa sürgün olarak 
gönderildi ve az sonra da orada idam olundu 
(B.: İzzet Molla, Keçecizade). 

İzzet Molla, padişahın bir ·kış mevsimi bo
yunca ikaamet ettiği Rami Kışlasında tevkif 
edilmiş ve evine uğramasına ibile izin verilme
yerek oradan sürgün yeri olan · Sivasa gönde
rilmi.şdi. Parası yokdu. Bilakis miriye 200,000 
kuruşa yakın ,borcu vardı, defterdarlıkca eşyası 
satıldı ve ancak 36,000 kUl'll§ tuttu. Ailesi de
rin geçim sıkıntısına düşdü. Gazaba uğramış 
adam olduğu için aile dostları ibile yardımdan 
çekindiler. Henüz on dört yaşındaki Fuad Efen
diye, babasının mesleğine karşı bir nefret gel
di. O sıralarda Tıbbiye Mektebi yen( açılmışdı, 
ve mektebe . çoğunlukla ermeni ve r_!llll çocuk
ları yazılıyordu. Fuad Efendi Tıbbiye Mektebi
nin pek az sayıdaki ilk türk talebelerinden biri 
oldu; öğretim tamamen fransızca idi, mektebde 
büyük gayret göstererek ana dili gibi fransızcş. 
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öğrendi ve Tıbbiyeden çıkan ilk türk hekimle- şid Paşanın ikinci sadaretine rastlar, hariciye 
rinden biri oldu. nazırlığında da Ali Paşa· bulunuyordu. Türk 

Asker hekim olarak ilk vazifesi, Kaptanı- hükfuneti_nin gösterdiği celadet Avrupada Tür
derya Çengeloğlu Tahir .Paşa Trablusgarb'a gi- kiye lehine büyük akisler yapdı. Karar büyük· 
derken, alay tabibi rütbesiyle paşa gemisi he- devletlere Viyana, Paris ve Londrada ,bulunan 
kimliği olmuşdu. İstanıbula dönüşünde evvela büyük elçilerle bildirilmişdi. Peterbtırg'a da, 
Tophane hekimliğine, sonra yine Tersane he- kendisine "Fevkalade Murahhas Büyük Elçi" 
kimliğine tayin edildi. Fakat mizacı ne hekim- unvanı verilerek o sırada Bükreşde bulunan: 
lik ne de askerlik ile bağdaşabilınişdi. 1837 de "dirayet ve metaneti müsellem ve mücerreb'' 
22 yaşında iken askerliği ve hekimliği ,biraka- Fuad Efendi gönderildi. 34 yaşlarında bulunan 
raık Babıali Terceme Odasına katiblik ile girdi. gene diplomat Rusya· çarı Birinci Nikola'yı 
Orada Hariciye nazırı Mustafa Reşid Paşanın türk noktai nazarını kabule ilma· etti. Parisde 
dikkatini çekdi, o bu.yük devlet adamı gene ka- ve Londarada Rusya ve Avusturya aleyhine ve 
tibi, bir diplomat olarak yetişdirmek üzere hi- Türkler lehine o kadar büyük nümayişler ya
mayesi altına aldı, 1255 (1839) de Babıali ibaş- pılmışdı ki, mesele bir harbe kadar varmada.'1 
tercümanlığına tayin edildi. 1840 da Şekib Efen- kapatıldı. 
di Londra elçiliğ~ne tayin edildiğinde Keçeciza- . Fuad Efendi Rus yadan dönüşünde, l851 de 
de Fuad Efendi de elçilik ibaşkatibliğine tayin , yeni kurulmuş olan Encümeni Daniş'e (Türk 
edildi (B.: Şekiıb Paşa). Londrada üç sene kal- Akademisi'ne) aza tayin edildi (B.: Encümeni 
dı. 1843 de Madridde, 1844 de Li2ıbonda müvak- Daniş, cild 9, sayfa 5112). 
kat elçilik yapdı. İşte bu Avrupa dolaşmasıdır 1852 de sadırazam olan Ali Paşa haric_iye 
ki Fuad Efendide; Türkiyenin istikbalinin sela.: nazırlığına Fuad Efendiyi getirdi. 
meti için gıirblılaşma,kdan ıbaşka yol olmadığı O sırada Kudüsde "Mübarek Ma;kamlar" 
fikrini kesin olarak yerleşdirdi. Gene, bilgili, za-

meselesi diye sonu bir il:ıarıbe kadar varacak 
rif ve çok zeki bir diplomat olarak şöhreti, ken-

bir mesele çıkdı. Kudüsde Kamame Kilisesine 
di memleketinden önce o yabancı memleketler-
de takdir edildi. hiristiyanlık alemi :bir ikudsiyet vermişdi. Bu · 

kilise üzerinde Ortodoks ve Katolik papazları 
Hamisi Reşid Paşanın ilk sadırazamlığın- sahiblik iddiasında idiler. Fransa İmparatoru 

da 1847 de Divanıhümayun amedciliğine tayin Üçüncü Napoleon katoliklerin, Rusya Çarı Bi
edildi. rinci Nikola da ortodokslarıın hamisi geçiniyôr-

Macarlarıiı Avusturyaya karşı isti:klal lardı. Türkiyede Balkan yarım adasında pek çok 
ayaklanmasında, hürriyet mücadelesi Macaris- ortodoks hiristiyan vardı. Çar. dolayısı ile on
tandan Eflak'a atlamışdı. Eflak, Osmanlı İm- lann da- dini hamisi tavrını takınmışdı. Türk 
paratorluğuna bağlı bir ·memleketti, 1849 da ka- hariciyesi ise, Çarın ;bu tavrı karşısında, Ku
rışııklığı. yatışdırmaya memur · ~dilen Fuad düsdeki papazlar_ kavgasında katolikleri tutma
Ef endi Bükreşe gönderildi, bir seneden fazla ya ve meşhur kilisenin büyük kapusunun analı.
orada kalarak ın.ı.sların askeri müdahalesini ön- tarlarını oolara vermeye kararlı görünüyordu, 
lemeye muvaffak oldu. Bir dipl(?mat için bü- bu görüşü de hariciye nazın Fuad Efendi tem
yük başarı idi. sil ediyordu. Çar başyaveri General Prens Men-

Macaristan ihtilalini polonyalıların ayak- çikof'u 1853 de fevkalade elçilikle İstan•bula · 
lanması takiıb etti. Avusturya ve Rusyanın b~ yolladı. İstanbulda kaldığı müddetce magrurane 
iki memlekete sevk ettiği ,büyük askeri kuv- garabetleri ile pek sevimsiz hatıra 1bırakmış 
vetler karşısında ,ayaklanan miliyetperverlerden olan ,bu elçi (B.: Mentschikoff) Babıalide sa
bir kısmı Türkiyeye sığındı. Rusya ve. Avus- dırazamı ziyaretden sonra usulen hariciye na
turya "bir takım haydudlar" dediği mültecile- zırıiıı da ziyaret edecekdi. Mençikof, sadıraza
rin iadeleri istedi; Türkiye ise onları, haydud mın (Kaptaınıderya Mehmed Ali Paşa) yanın

telakki etmediğini, siyasi mülteci olarak kaıbul dan çıkdıkdan sonra "Hilekar Nazır" dediği· 
ettiğ,i!lli bildirerek ve iki kuvvetli komşusu ile Fuad Efendiyi ziyaret etmedi, Fuad ·Efendi_ de 
bir harbi göze alarak, kendisine sığınan macar ,bunu ibir haysiyet meselesi yaparak nazırlıkdan 
ve polonyalıları geri vermedi. Tarihimizde_ "Mül • istifa etti. Az sonra da Türkiye ile Rusya ara
teciler Meselesi" denilen ,bu vak'a, Mustafa Re- sında ,bir harb ,başladı ki tarihimizde "Kırım 
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Harbi" diye anılır; Fransa, İngiltere ve Sardun
ya devletleri de müttefiklerimiz olarak bu har
be katıldılar. 

Harbi fırsat ,bilen rumlar bir takım çete
ler kurarak Yanya ve Tırhala taraflarında ka
rışıklıklar çıkarmışlardı. Asayişin :korunmasına 

bir ordunun başında Fuad Efendi memur edil
di. Kısa zamanda çeteleri tenkil etti ve bir ıku
mandan ehliyetine de sahih olduğunu gösterdi. 
~ağıdaki latife yollu satırlar, o sırada yakın 
arkadaşı Cevdet Efendiye (B. : Ahmed Cevdet 
Paşa, cild 1, sayfa 336) yazdığı bir mektub
dandır: 

" işte efendim kalemi kılıca değişdiın, general-
liğimin eserini gösterdim. Şimdilik Narda sahrilsm<la yi
ğitlik çadırında oturuyorum, etrafa velvele vermekde
yiz. Fakat bu memuriyet evvelki memuriyetlere rah
met okutuyor. 

Mayıs 1854 
Yanya ve Narda Ordusu Generali 

den beri Suriye · üzerinde sömürge ihtirasları 
olan Fransanın askeri bir müdahalesini önledi. 
Henüz Suriyede •bulunurken, Ali· Paşanın dör
düncü sadaretinden azlinde, 22 kasım _ 1861, sa
dırazam oldu. 

Bu ilk sadırazamlığı 2 ocak 1863 tarihine 
. kadar bir yıldan az fazla sürdü. Saraydan hü~ 
kfunet işleririe müdahaleler yapılması üzerine 
istifa etti ve yerine yakın dostlarından Yusuf 
Kamil Paşa sadırazam oldu. Fuad Paşa Meclisi 
Vala reisliğine tayin edildi. Az sonra ·o memu
riyetden Seraskerliğe (Genelkurmay Başkanlı
ğına) nakledildi ve Sultan .Aıbdülazizin Mısır. 
seyahatında maiyetinde bulundu. Mısıra "Feyzi 
Cihad" vapuru ile gidilmişdi. Gidiş geliş seya
hat boyunca padişah ile her gü:n yakın temas
ian ile Sultan .Aıbdülazizin aşırı teveccühünü 
kazandı. Mısır seyahatı dönüşünde 1 haziran 
1863 de seraskerlik üzerinde. •kalmak üzere 
i-kinci defa sadırazam oldu. 

İkinci sadırazamlığı üç buçuk ·sene kadar 
sürdü. O yılların başlıca vak'alan Efla:k ve 

Ali Paşanın ikinci defa sadırazam oluşun-
Boğdanın Osmanlı Devletine . tfubi bir prenslik 

Fuad". 

da, Fuad Efı;mdi de iki güın sonra, 16 şaban halinde birleştirilmesi ve · hükümdarlığına Ho-
1271 4 Mayıs 1855 de vezirlik rütbesi ile ikinci 

henzollern hanedanından Prens Charles'in ge
defa olarak · hariciye nazırlığına tayin edildi, 

tirilmesi, ve Kavalalı Mehmed Ali Paşa hane
_artık tarihimizin ünlü "Keçecizade Mehmed 

danından gelen Mısır Valisi İsmail Paşaya "Hi-
. Fuad Paşa" 61 idi. div" unvanının verilmesidir. Ve İstanbulda bü-

1856 kasımında, Ali Paşanın sadırazamlık- yük Hocapaşa Yangını. oldu. 
dan azli üzerine o da hariciye nazırlığından isti-
fa etti. Fuad Paşanın konağı Şeıhzadebaşında, Şeh-

zade Camiinin karşısında idi. İçinde alafranga, 
1857 de Meclisi Alii Tanzimat reisliğine ta- avrupai hayat yB,sayan İstanbulun en büyük 

yin edildi. evi idi ve mutaassıblar nazarında da bir "Ga-
1858 de, Ali · Paşanın üçüncü . sadırazamlı- vur Evi" idi; 11 aralık 1864 gecesi içinden çı

ğında Fuad Paşa da üçüncü defa hariciye na- kan bir yangında yandı. Yangında paşanın· me
zırı oldu. Bu seferki nazırlığı üç yıldan fazla cidi nişanı kaybolmuşdu, Sultan Abdülaziz aşın 
sürdü. Beş defa sadırazam değişdi, Ali Paşa, · teveccüh eseri olarak kendi nişanını Fuad Pa
Kl!bnslı Mehmed Emin Paşa, Mütercim Rüşdü · şaya ·yolladı.· Fuad Paşa dostu Yusuf Kamil 
Paşa, tekrar Kı,bnslı Mehmed Emin Paşa, tek- Paşanın Demirkapudaki konağına· taşındı. Bu 
rar Ali Paşa (dördüncü sadırazamlİğı); ve pa- konak da hazine hassa tarafından döşendi. Sa
dişah Abdülmecid vefat ederek osmanlı tahtına dırazam içi,n Bayazıd meydanında büyük bir 
Sultan Abdülaziz geçdi. ıkonak yapılmaya başlandı. 

Evvela Cebeli Lübnanda sonra Şamda müs- İsmail Paşa padişaha arzı tazimat için kızı 
lümanlarla hiristiyanlar arasında çıkan kanlı Prenses Tevhide Hanımı 1stanbula göndertniş
va:k'aları yabştırmak üzere fevkalade memuri- di. Sultan Abdülaziz çok güzel olan bu prensesi 
yet, geniş selahiyet ve askeri kuvvetlerle Suri- beğenerek onunla evlenmek istedi. Bu izdivacı 
yeye gönderildi, çok şiddetli hareketle karışık- Mısırın tam istiklalini sağlayaıbilecek bir hadise 
lığı basdırdı, şiddeti Şam valisi Ahmed Paşa gibi gören Fuad Paşa padişaha şiddetle muha
lle bir albayı ve bir yarbayı kurşuna dizdire- lefetde bulundu. Abdülaziz Tevhide Harumla 
cek, Şam ileri gelenlerinden beş kişi ile üç jan- evlenemedi ama 4/5 haziran 1866 da g·ece vakti 
darmayı •as<lırtacak kadar ileri gitti. Fakat, öte- gönderdiği bir fermanla Fuad Paşayı sadaret-
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den azletti ve ertesi gün Mütercim Rüşdi Paşa 
sadırazam. oldu. 

Fuad Paşa sekiz aydan fazla buçda, 11 şu
bat 186'{ de Ali Paşanın beşinci ve son sadare
tinde üçüncü defa olarak hariciye nazırlığına 
tayin edildi. Abdülazizin Avrupa seyahatında 
hariciye nazırı sıfatı ile yaııında bulundu. iıiı: 
defa olarak bir osmanlı p-adişahı Avru.paya gi
diyordu, Fr3:llsada imparator Üçüncü Napole
on'a, İngilterede Kıraliçe Viktôrya'ya iki res
mi ziyaretde bulunacakdı. Her iki memleketde 
pek tantanalı -karşılama hazırlıkları yapıldı_ ve 
yorucu resmi merasim programları hazırlandı. 
Abdülaziz ise resmiyetden hiç haz etmeyen bir 
zat idi, keyfince hareket etmesini sever tam 
şarklı sultandı; iki ziyaretin aksamadan ta
mamlanması için_ o kadar sıkıntı çekdi, yorul
du ki kendisini "Kükremiş :bir arslanın müreb~ 
bisi" ne benzetmişdir. Padişahın bazı laüb~li 
direnişlerine şiddetle karşı koyması, Sultan Ab
dülazizin hem itaati hem de ağır hakaaretleri 
ile pek çetm oldu. istanbula dönüşlerinde Sa
dırazam Ali Paşaya: "!şte efendimizi salimen 
getirip lalasına teslim ettim, ama ben de bit
tim, müsaade ediniz de bir müddet Yakacıkda 
dinleneyim .. " dedi. Bir müddet Yakacıkda Yu
suf Kamil Paşanın köşkünde oturdu .. 

Sadırazam Ali Paşa Girid Mı:ıselesinin halli 
için Giride gittiğinde yerine vekil olarak onu 
bırakdı. 

Bayazıdda Fuad Paşa için yapdırılan konak 
bitmişdi, fakat kendisine verilmeyerek maliye 
nazırlığı koiıağı yapıldı. Bunu bir istiskaal _ ka-
bul · eden Fuad Paşa sadırazam _vekilliğinden ve 
hariciye nazırlığından istifa etti, istifası kabul 
edilmedi (B.: Fuad paşa Konağı). 

Nazım Bey ye K!zım Bey adında iki ye
tişkin oğlu gene yaşlarında kalb hastalığındaıı 
ölmüşlerdi. Bu hastalık kendisinde de vardı ve 
Avrupa seyahatı dönüşünde çok üzücü bir hal 
almışdı. Ali Paşa Giridden döndükden sonra 
izin alarak tedavi için Frarisaya gitti ve orada 
29 şevval 1285 (29 ocak 1869) de Nis şehrinde 
vefat etti. Türkiyei:ı.in Patis- sefareti maiyetin
de bulunan Hoca Tahsin Efendi tarafından ga
sil ve tekfin edilen naşi Fransa hükumetinin 
"Ronar" isimli bir beylik gemisi ile onaltı gün 
süren bir yolculu:kdan sonra, İstanbula getiril
di ve Sirkeci İskelesinden -başlayan büyük bir 
·cenaze töreni ile Sultanahmed civarında Fazli-
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paşa semtindeki camının yanındaki türbesine 
defnedildi (B.: Fuadpaşa Camii). 

Ulemadan olup avrupalı kültürüne sahih 
Hoca Tahsin Efendiye dil uzatanlar ona "Fuad 
Paşa Gassali" lakabını takmışlardı (B.: Tahsin 
Efendi, Hoca). 

Meşrııtiyetci Yeni Osmanlıların karşısında. 
uyanık istibdadın temsilcilerinden Ali ve Fuad 
Paşalar büyük engellerdi, Fuad Paşanın ölümü 
Yeni Osmanlılar tarafından adeta memnuniyet
le karşılandı. Mahmud Kemal İnal· "Son Sadır
azamlar" isimli eserinde şunları yazıyor: 

"Şarl Mismer ölümünde Fuad Paşanın 

elinde bir Kur'an tuttuğunu yazıyor. Yeni Os
manlıların Fransada çıkardıkları Hürriyet Ga
zetesinde ise ölüm döşeğinde katolik ayini icra 
edilmişdir diye yazımşdır. Düşman ne isterse 
yazar, pek çok defa da halkı inandırır. Fuad 
Paşa halkın dedi kodusın:ıdan, sui zannıdan ürk
meyen, korkmayan ,bir adamdı ... ". 

Sevenler de mersiyelerini söylediler; şu 

,beyitler Yusuf .Kamil Paşanındır: 

ıEn-rri dünya ile meşgul iken Allah deyüb 
lntisab etmiş idi ba21reti Mevlaye . 

Onbin adem var idi pi:şü peşi na'şinde 

Açdılar desti dua magfireti Mevlaye 

Abdürrahman Sami Paşanın şu_ mersiye -
tarihi de türbesinde sandukası önüne levha ha
linde konulmuşdur; tarih olarak bulunan "Ga
fur" kelimesi 1 raıkamı ile tamiyelidir: 

Ey zairi sahib nefes 
Hubbi sivadan meyli kes 
Dünyada kalmaz biç kes 
Allah bes baki heves 

Her ten biter bir derd ile 
Geb kerm ile geb serd ile 
Uğraşmaya bir ferd ile 
Değmez bu dünyayi abes 

Ben de Fuadı asr idim 
Fassı nigini sadr idim 
Nakşi hümayun satr idim 
Gösterdi çerb ruyi abes 

Dilhaste oldum bir zeman 
Tedric ile bitti tüvan 
Uçdu nihayet mürgi can 
Çünki harab oldu kafes 

- Söndü çerağı afiyet 
Zulmetde kaldı şeş cihet 
Açıldı subbi ahiret 
Envarı Hak'c:lan muktebes 
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. Buldum o dem · aübhaıumı 
Azz eyledim iayanımı 

Matlub idüb ırufranımı 

Rahmetle oldu dadrea 

Yareb bu abdi ru siyah 
1 ttimae de yüzbin eünalı 
Dergahını kıldım penalı 

Afvindir ancak mültemea 

Tarihdir ismi Gafur 
Labüd ider sırrı zuhur 
Af olunur her bir kusur 
Ali~ bes baki heves 

(Gafur) 1286- 1 = ,1285 

Uzun boylu, vücud yapısı zayif, ,kıllan sey
rekce beyaz sakallı idi. Son zamanlarında göz
lük kullanırdı. Ölümünde 55 yaşında idi, fakat 
o kadar yorgun ve çökmüş bir adamdı ıki gören-
ler 80 yaşında tahmin ederdi. . 

İkinci sadırazamlığı sırasındaki büyük 
Hocapaşa Yanğınından sonra İstanbulda ilk ge
riiş caddeleri açdıran Keçecizade !Fuad Paşa ol
muşdur. Divan Yolunu genişletir iken Köprülü 
Mehmed Paşa ile Gazenf er. Ağanın kabirlerini 
bir az geriye kaldırttı, mutaassıb güruhu Fuad 
Paşanın aleyhinde konuşmaya başladı, zarif 
adam: 

- Köprülüden korlmiam .. dedi, benim ye
riinde o olsaydı aynı şeyi yapardı, onun ruhu 
bilakis hoşnud olur, Gazanfer Ağaya gelince, 
benim yerimde olanlar onun ayarındaki adam
ların başlarım kesdirmişler, ben kabrini naklet
tirdim, ondan da kor-kınam. 

Yeni açılan geniş caddelerin ve . kaldırıınla
nnm pek güzel olduğundan bahseden bir zate 
de: 

- O kaldırımlar bana atılan taşlarla ya
pılıyor!.. yapılıyor demişdi. 

Dahiliye Başkatibi Saib Bey isminde bir 
zat memleketinden yeni gelniiş gene ve ~oy ha_. 
demesine : 

- Git sor, sadırazam paşa gelmiş mi? .. 
der. 

· Delikanlı gider, sadırazamın geldini öğre
nince odasına girer: 

- Bizim bey seni istiyor! .. der. 
Oğlanın saflığı Fuad Paşanın hoşuna gi

der, hemen kalkıp Saib Beyin odasına girer: 
~ Emretmişsiniz.. geldim efendim!.. der~ 
Bir Fransız dostuna fstanbulu gezdiriyor

du, büyilklü küçüklü alışab evlerin cebhelerine 

asılmış "Ya Hafız" levhalanm gören Fransız 
bunların ne olduğunu sorduğunda : 

- Tek yangın sigorta şirketimizin adı, bü
tün bu evler o şirkete sigortalıdır.. demişdi . 

. Dahiliye Nezareti başkatiıbi Saib Beyle 
Hariciye Nezareti -baş katibi Billuri Mehmed 
Efendi iki kelimeyi ibir araya getirip yazı ya
zamazlardı kalemde iboy gösterirler ve diger , ·-· . 
katiblere emir verirlerdi, Fuad Paşa o iltl zat 
için: 

- Bunlar Kera.men Tatibin gibidir, ne yaz-
dıklarını gören yokdur .. derdi. · 

İstanbul ile Boğaziçi köyleri -arasında va
pur işletmek için bir şirket kurulmasını ilk dü
şünen adam Keçecizade Fuad Paşa olmuşdu .. 
(B.: Şirketi Hayriye). . -

FUAD PAŞA (Müşir Deli) - Meslekt ha
yatında ve harıbe cesaret ve yararlıkları ile, 
toplum hayatın da doğruluğu ile, hak ve haki- . 
•katı :korwna yolunda -kendisine "Deli" lakabını 
takdırtacak derecede pervasızlığı ile tanınmış 
ve pek geniş bir halk kitlesi tarafından sevil
miş bir kumandan; aşağıdaki hal tercemesini 
lbraıhim Alaeddin Gövsamn "Türk Meşhurları" 
isimli eserinden· alıyoruz: 

Miitir Deli Fuad Paıa · 
(Resim: S. Bozcalı) 



FUADPAŞA CADDESi 

"Müşir (Marşal) İncirköylü Hasan Paşa
nın oğludur; 1835 de babasının vazife ile gön
derildiği Unsurda doğdu, ilk tahsilini orada 
yapdı, İstanbula döndüklerinde askeri rüşdiye
ye girdi; Hasan Paşanın tekrar Mısıra gönde~ 
rilmesi ile Mısırda .A:bbasiye Harbiyesini bitirdi 
ve süvari zaıbiti olarak çıkdı ve bir müddet o 
mektebde muallimlik yapdı; Mısırda •albaylığa 
kadar yükseldi; 1869 da İstanbula gelerek Dari 
Şurayi Askeri azası oldu; 1872 de liva (gene
ral) rütbesi ile Kerkük civarında isyan eden 
Hemavend Aşiretinin bu ayaklanmasını bastır
maya memur edildi; 1874 de Yanya Fırkası ku
mandanı oldu, 1876 da İşkodra isyanı bastır
maya gönderildi; o sırada Karadağ Muharebe
si'lldeki yararlığı üzerine Tuna Ordusuna nak
lolundu, yeni başlamış olan Türk - Rus harbin
de Elena mevkiinde Rusları bozguna uğrattı; 
fakat harb kaybedilip Türk Ordusu ricat eder
ken ardcı muharebelerinde büyük fedakarlık
ları görüldü ve harb sonunda 1878. de müşir 
rütbesi ile Umum Kumandanlrk vekaletine ta
yin edildi. Sulhun akdinden , soınra düşmanın 
Rumelide işgal ettiği yerlerden gelişinde bura~ 
ların işgaline memur oldu. Hünkar yaveri ol
du, Avusturya ve Rusyaya fevka,lade elçilik• 
lerle gönderildi. 

"İkinci Sultan .Aıbdülhamidin politikasının 
ve padişahın başlıca adamlarının fenalıklarını 

herkesin içinde tenkidden çekinmezdi, padişahın 
güvenini kaybetti. Damad Mahmud Celaledd)ı 
Paşanın (B.: Mahmud Celaleddin Paşa) Avru.
paya kaçması fırsat bilindi, Fehim Paşa . (B. : Fe
hlıxı Paşa, cild, 10 sayfa 5603) verdiği jurnalda 
Müşir Fuad Paşanın padişah aleyhinde gizli 
bir teşekküle dahil olduğunu bildirir. Fuad Paşa-

-mn (Fenerbahçedeki köşkünü tasarrud eden) 
Fehim Paşa hafiyesi ile Fuad Paşanın adam
ları arasında, (Fuad Paşanın emri ile) silahlı 

bir _çaı:pışma oldu, birkaç kişi vuruldu. (Vak'a 
büyütülüp) Devlet memurlarına silahla karşı 
koyduğu suçu ile divanı harbe verilen Fuad 
Paşa idama mahkum edildi. Sultan Abdülhamiıl 
bu ağır cezayı guya lütuf ediyormuş gibi, rütbe 
ve nişanları alınarak Şama. sfü:iilınesi suretinde 
değiştirdi. Fuad Paşa Şamda altı yıl muhafaza 
.altında yaşadı 1908 tstanbula dönerek Ayan 
Meclisine aza oldu. Milli mücadele yıllarında, 
yaşı çok ilerlemiş olduğu halde, vaziyetinin mü
saadesi nisbetinde faydalı olmaya çalışdı; Bal
kan Harbinde ve Birinci Cihan Harbinde üç oğ-
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lu şehid olmuş ihtiyar mareşal, yurdunun düş
man istilasından kurtulduğunu gördükden son
ra 1931 de 96 yaşında vefat etti; Eyyuba gö
mülmüşdür" (İ. A. Gövşa Türk Meşhurları). 

FUAD PAŞA (Ömer) - Geçen asır son
ları ile asrımız başında ünlü asker hekimlerden; 
iç ve çocuk hastalıkları mutahassısı ve bakte
rioloğ; İstanbulda Askeri Tıbbiyeden yetişmiş, 
ihtisas tahsilini Almanyada yapmış, yıllarca 

Hamidiye Etfal Hastahanesinde çalışmışdı. 1905 
de Nuriosmaniye Caddesindeki konağında da 
:bir muayenehane açmışdı. Hayatı hakkında 

başka bilgi edinilemedi. 

Bibi.: Sabah Gazetesi, 19015. 

FUADPAŞA CADDESi - Bayazıd (Hür
riyet) Meydanı sedlerle, merdivenlerle has an
lamında meydanlıkdan çı:kıp bir acaib yer ol
madan önce İstanbulun eın işlek ana yolların
dan biri idi; Üniversite Avlusunun doğu tara
fındaki duvarı önünden geçen yoldur; Fıncan
cılar Yokuşunun üst taraflarından başlayarak 
şimalden. cenuba doğru düm düz uzanır, sağ 
tarafı boydan boya Üniversitenin, yola nisbetle 
sed üstü kalan muazzam avlusunun osed duva-. . 
rıdız: ve ,avlunun rampalı ıbüyük kapusu bu cad-
deye açılar. Avlu duvarı köşesinden sağa kıv
rılarak Bakırcılar Caddesi adı ile Bayazıd Mey
darun.a kavuşıır, Çadırcılar Caddesi adı ile de 
Büyük Kapalı Çarşının Bayazıd Kapusu önüne . 
doğru u~anır. 

Eminönü kazasının Bayazıd Nahiyesinin 
Süleymaniye Elmaruf Mahallesi ile Mercanağa 
Mahallesi arasında sınır yoldur. Şimalden cenu
ba · sol kolda Fıncaaıcılar Yokuşunun devamı 

olan İsmetiye Caddesi,· Havancı Sokağı, N argi
leci Sokağı, Sema ver · Soağı, , Çökelik Sokağı, 
Mercanağa. Caddesi, Şeker ahmad paşa Sokağı 
ve Mühürdar emin paşa Sokağı ile kavuşakları 
vardır (1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta 
4/45 ve 10). 

Üç araba geçecek genişliıkde, · pakettaşı dö
şeli ve iki kenarı yaya kaldırımlıdır; bir çarşı 
boyudur. Sol tarafda yanık A.lipaşa Konağının 
enkaazı kaldırıldıkdaiı sonra arsasında 1955 ile 
1960 arasında baraka dükkanlardan göçebe işi 
bir çarşı kurulınuşdur; Mercan Caddesi ile ola.Ji 
kavuşağı köşesinde de A.lipaşa Camü · bulun
maktadır B.: .Ali paşa Camii, cild 2, sayfa 695; 
,A.lipaşa Konağı, cild 2, sayfa 696). 
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50 kadar dükkanlar baıkırcılık ve alümin
yom mutfak eşyası işi yapmaktadır, bir kaç 
da kalaycı vardır. 5 lokanta-aşcı, 4 kahvehane, 
1 pideci ve 1 pide .. börek fırını, Fuadpaşa Oteli 
adı ile 1,otel, 1 berber, bir kaç yazıh·ane ve İnuh-. 
telif ticaret işleri ile meşgul dükkanlar görülür. 

Yukarda kaydettiğimiz baraka çarşıda da 
yüzden fazla dükkan vardır iki ekseriyetini ter
ziler, kunduracılar ve sayacılar teşkil etmekte-
dir. (1969). -

Hakkı GÖKTÜRK 

FUADPAŞA CAMİİ VE TtiBBESİ - Ye
rebatanda Peykhane So-
kağındadır, Fazlipaşasarayı 
Mescidinin yerine yaptırıl

mışdır (B.: Fazlıpaşasarayı 

Mescidi, cild 10, sayfa 5596)., 

Tahsin Öz "İstanbul Cami
leri" isimli eserinde· şunları 
yazıyor: "Keçecizade Fuad 
Paşa tarafından (Fazlıpaşa -
tarafından (Fazlıpaşa Mes
cidi, yahud Uzunşüca Mes
cidi isimleri ile anılan · mes
cidiıi yerine) 1848 den evvel 
yaptırılmışdır. Kargir ve tek 
kubbeli, büyük pencereli o
lup belirli bir mimari kıy

meti yokdur. Haziresinde 
Uzun Şücaeddin medfundur, 
sol tarafında da Fuad Pa
şanın türbesi bulunmakta
dır" (1962). 

bulunmaktadır. Kadınlar mahfili, ibadet salı

nma doğru çıkmış üç ayrı ahşab balkon şek
lindedir. 

Son cemaat yerinden ibadet sahnına, biri 
ortada ikisi iki yanda üç kapu ile girilir. Ca
mün tek kubbesi ibadet salını üzerindedir. Mih
rab . ve minber beyaz mermerdendir, her ikisi 
de usta taşcı elinden çıkınışdır. Mihrabıın üze-. 
rinde süs motifi olarak bir hilal ile sekiz köşeli 
bir yıldız ,bulunmaktadır. Sol_ tarafda, iki du-

. var arasında bir köşede bulunan mermerden 
vaiz kürsüsü de güzeldir. 

Fuadpqa Canıii 

Peykhane Sokağı ile Klot
f arer Caddesinin kavuşağın
da, üçgen şeklinde bir köşe 
üzerindedir; her iki yoldan 
da girilir. Duvarla çevrili bir 
avlu içinde bir meşruta e~, 
abdest musluklarım ve bir 
türbeyi ihtiva. eder. İbadet 

salım köşe planlıdır. Son ce
maat yed ayrıca duvar içiıie 
alınmış olup camii dışardan 
bakıldığında altı köşeli bir 
bina olarak görülür. Bu med
ham, son cemaat . kısmında 
sa:ğda minareye girilen kapu, 
solda da yukarda kadınlar 
mahfiline çıkılan merdiven (Resim: Serpil Bilytıkerbil; plan: H. Eraktan) 
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İkisi son cemaat yerinde ve cebhede, dör
dü de ibadet sahnında yan duvarlarda, camiin 
6 penceresi vardır. Pencereler ortalarından dik
lemesine ikiye bölünmüş olup her birinin üst 
ıkısmı birer kemerle biter. 

Minare kesme taşdandır. Gövdenin orta
sında yıldız motifli bir süs kuşak vardır. Mi
na.renin petek ve külaıh losmı 6 yıldan beri yı
kık durmakta olup, tamiri yeni başlamış ve 
1971 de ancak petek yapılabilıiıişdi. 

Camiin içi çok bakımlıdır. Güzel bir top 
kandili vardır. Devamlı olarak beş namaz: vak
tinde 20-25 kişilik bir cemaati bulu.nur, cuma 
günleri tamamen dolar. 

Ziyaretimiz tarihinde Düzceli Bilal Gün
doğdu ve yüksek islim enstitüsü mezunu Kon
yalı . İbrahim Altay adında iki imamı bulunu
yordu, müezzinliğ:ini de Trabzonlu Salih. tzcüer 
yapmakta idi. . 

Cami ile Fuad Paşanın türbesi arasında 

parmaklıkla çevrili küçük bir hazire bulunmak
tadır, on kadar kabir vardır, esnaf tabakasın
dan kişilerin kabirleri olup en eskisinin tarihi 
hicri 1219 (1804-1805) idi. Bu mevkideki eski 

'-:, . 

Fuadpqa Türbesi 
(Resim: S&bib BUyfi}terbil) 

camiin banisi Uzun Şüca'ın . ,kabri de oradadır. 
Kabrin boyu 4 metre uzunluğundadır, lakabı 

ile ilgili olduğunu sanmıyoruz, İstanbul fethin
de bulunmuş bütün kişilerin kabirleri öyle ya
pılm.ışdır. Baş ve ayak· taşlan ustuvani olup baş 
taşındaki kitabesi arabcadır, adı ve unvanı için: 
Fatihi Ayasofyayi Kebir elmerhum elınağfur 

Uzun Şücaeddlıı ... " denilmişdir. 
Ash Rumelinden olup 1277 (1860-1861) de 

lstanbulda vefat etmiş Mehmed Şükrü Efendi 
adında bir hattat da bu hazirede medfundur. 
( eylül 1971). 

Canıiin avlusunda yine sekiz köşeli bir bina 
olan Fuadpaşa Türbesi, Türk türbe mimarisin
den tamamen ayn · bir üslubdadır; pencere şe
killeri . ve çok mübalagalı dış tezyihatı ile bir 
Endülüs yapısı taklidini andırır. Paşanın Sivas
da idam edilmiş olan ~abası şair Keçeci.zade 
İzzet Mollamn kemikleri de paşa tarafından ge
tirtilerek bu türbede defnedilm.işdir (B.: İzzet 
Molla, Keçeci.zade). 

Halid ERAKTAN 

FUAD P-\ŞA GELİNİ HANIM - Keçeci
zade Fuad F iŞanın oğullanndan Kazım Beyin 
kansı; adını i:esbit . edemedik; çerkeş asıllı olub 
aşın güzelliği · 1stanbulda dtllere destan olmuş
du. 1855-1860 arasında lstanbulda Fransız se
firi olarak bulunmuş Thouvenel'in (Tuvenel) 
aıkrabalanndan o tarihler arasında 1stanbula 
gelen Matmazel de Melfort bir gün Madam da 
Thouvenel'in yanında _ Fuad Paşamn Kanhca
daki yalısına gitınişdi; bu Fransız kızı, sefireye 
Fuad Paşa tarafından takdim edilen bu hanım 
için şunlan yazıyo_r: 

" ... Yemekden sonra oturduğumuz odaya 
bir genç· kadın geldi; Fuad Paşa: 

- Madam Kazım, gelin,im ... bir Çerkes kı
zıdır, biz büyüttük ve oğlumuzla evlendirdik ... 
dedi 1 : ' iWT'lll'I'{'! 

"Sırtına . alaturka elbis~ler giymişdi, pek 
güzel bir gene _hanımdı, kaynatası kendisine 
hitab ederken, eski terbiye gereğince, paşanın 
yüzüne değil, kendi qnüne, yere bakıyordu .. ". 

Bu hanım kocası öldüıkden . sonra Belçika 
elçisi Van den Boscıh ile sevişmiş ve onunla ev
lenerek irtidad etmjş, katolik olmuşdu. · 

. Sermed Muhtar ALUS 

FUAD PAŞA KONAGI - Keçeci.zade Meh
med Fuad P&§a Konağı; zamaıiumZda Bayazıd 
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Meydanından Takvimhane Caddesi ile Süley
maniyeye giderken sol koldald büyük kagir 
bina, yan yüzü Darülfü-nun Caddesi üzerinde
dir; avlu kapusunun tam karşısındaki köşede 
de bugün Üniversite rektörlük köşkü bulun
maktadır. Bu konağın tarihçesini vak'anüvis 
Abdürrahınan Şeref Bey (B.: Abdürrahman Şe
ref Bey, cild 1, sayfa 163) şöylece anlatıyor: 

"Devletce bir büyük konak yapdınlarak 

Fuad Paşa hediye edilmesini Sultan Aziz daima 
düşünürdü ve kendisine her teklifinde Fuad 
Paşa, hazinenin sıkıntısını ileri sürer, kabul et
mez, teklifi red ederdi. Nihayet bedeli kısmen 
Hazinei Hassadan ödenmek üzere, .Bayazıdda 
bir iki eski büyük ahşaıb konak, o al'.ada Halil 
Kamili Paşanın konağı satın alındı, yıkdırıldı, 

b.irıkaç arsa daha eklenerek Fuad Paşa Kona
ğımın inşasına :başlandı; Konağın kalfası ·o sıra
da 1stanbulda bulunan Bourgeois Burjuva adın
da bir Fransız mimarıdır. Konak tamamlandı, 
Fuad Paşa içine taşınmak üzere idi ki, 2 rama
zan 1284 (27 aralık 1867) cumartesi günü pa
§adan konağın masraf defterleri istenilerek ko
n-ak mu.sa.dere edildi ve Maliye Nazırlığı Ko
nağı yapıldı. 

"Hadisenin sebebi şöyle anlatılır. Sultan 
Aziz, 1 ramazan · cuma günü, cuma namazını 
mutad merasimle Eminönündeki Yeni Camide 
kılınışdı ve oradan Bayazıda çıkarak Yusuf Ka
mil Paşanın konağına iftara gitmişdi, ki o ko
nakda- Kamil Paşanın Mısırlı bir Prenses, Ka
valalı Mehmed Ali Paşanın kızı olan zevcesi 
Zeyneb Hanıma '8.id olub Zeynebhanım Konağı 
diye anıla gelmi§clir. Bütün nazırlar, o arada 
Fuad Paşa da Zeynebhanım Konağında 'iftara 
davet edilmişlerdi. İftar ziyafeti önceden ha
zırlanmamışdı. Sultan Aziz habersiz gelınişcll, 
diger davetlilere oradan yaverler gönderildi, 
bir hünkar yaveri de Süleym.amyede •bir ahşab 
konakda oturan Fuad Paş~ya yollanmışdı. 

"Fuad Paş-a hasta idi, yıkanıyordu, ya vere 
paşanın hemen geleceği söylendi, fakat Fuad 
Paşanın gelmesi gecikdi. Padişah sinirlendi. 
Gecikmesi kötüye yoruldu, padişaha karşı naz 
ve istignaya verildi. Fuad Paşa Kamil Paşa 
için mesleksiz adam derdi, padişahın öyle bir 
zatin konağına iftara gitmesine kızdığını, veya 
Kamil Paşaya gösterilen bu teveccühü kıskan
dığım sananlar oldu. Müdürdar Mehmed Efendi 
(sonra Müdürdar Mehmeh Paşa olacakdır. Ka
mil Paşa mühürdarı) gönderildi, atla g,iden 

Mehmed Efendi Fuad Paşaya yolda rastladı, 

hemen atından indi, Fuad Paşa kendisine tek
rar_ adam gönderildiğini anlayarak adeta azar
lar gibi: -Canım ne oluyorsunuz .. aceleniz ne? .. 
dedi.-

"Padişah o gece iftarda Fuad Paşaya so
ğukca davra'!}filIŞ, ertesi günü de yeni yapılmış 
konak Fuad Paşadan alınmışdı. Fuad Paşa: 
- Eski musadere usulü devam mı ediyor? .. di
yerek derhal istifa etti. 

"Konağı derhal iade edildi, Fuad Paşa is
tifasını geri almaya mec:bur kaldı, fakat konağı 
kabul etmedi. Bunun üzerine masraf defterin
deki para kendisine ödendi, onun içinden de ke
sesinden sarf e.dileni aldı, hazine . yardımı olan 
parayı geri ~evirdi. Zaten hasta olan Fuad Paşa 
,bir müddet sonra tedavi için Fransaya gitti ve 
orada vefat etti .. ". 

Uzunca bir zaman maliye nazırlığı konağı 
olan. bina, devlet merkezi Cumhuriyet devrinde 
Ankaraya nakledilince İstanbul Erkek Lisesi 
oldu, o lise Cağaloğlundaki Dfuıyunu Umumiye 
binasına nakledilince Fuad Paşa Konağı Askeri 
Tııbbiyenin emrine verildi. O yatılı yüksek okul 
da Ankaraya nakledilince konağa İstanbul Üni
versitesinin Dişcilik ve Eczacılık f akülteleıi 
yerleşdirildi. 

Tanzimat devrinin, ikaametgah olarak ya
pılmış en büyük binasıdır. 

llüanü KINA YLI 

FU4J)PAŞA -YALISI - Tanzimat -devri
nin büyük veziri, diplomatı Keçecizade Fuad 
Paşanın yalısı Boğaziçinin Anadolu ya:kasmda 
Kanlıcada, bu köyün Çubuklu tarafında idi. 
Ardındaki sırtda geniş korusu, çiçek serleri, 
köşkleri, havuz ve selsebilleri ile devrinin en 
_güzel malikanelerinden birisiydi~ 

Koru ve bağçeler haftanın muayyen gij.n
lerinde halka açı,Jır, dileyen gelir, gezer, safa 
sürerdi. 

. Tanzimatın hakikaten çelebi, nazik ve kül
türlü veziri Fuad Paşa, Siyasi görüşmelere, mü
him kararlara sahne olan Kanlıcadaki yalısm
da, zaman zaman da partiler · tertip eder, ti.irk 
ve . ecnebi seçkin misafirlerini meşhur koııunın
da ve yalısında ağırlardı. 

Bir yabancı, ziyaret ettiği Fuad· Paşa ya
lısını şöyle anlatıyor: "Fuad Paşanın Kanlıca
daki yalısına ayak basan, kimin kal'§ısma çı
kacağını derhal anlar, zira yalınız görünil§ii 



-5854- İSTANBUL 

bile bir büyüklUk izhar eder. Bu yalıya muh
teşem demekden başka bir taıbir bulunamaz. 
Arkadaki tepelere kadar uzayan büyük koru;. 
larla çevrilidir. Koruluğun üst tarafına çıkıl

dığı zaman gözler Rumeli, Anadolu kıyılarını 

tam.amile kavrar. Yalının etrafındaki mükellef 
bahçeler herkese açıktır. Bildik ve yabancı kim 
isterse ·bahçede tenezzüh eder .. " 

Fuad Paşa yalının korusunda _yaptırdığı 

güzel köşkü zamanın şair geçinenlerinden Hay
dar Bey şu ma~e ile övm.üşdü: 

Sahibi hüsnü tabiat bir Veziri binazir 
Mevkiinde yaptı bir nev tarzı kasrı dilpezir 
Mislini çeımi cihan ırörmüı değil dersem sezi 
Böyle bir ca:,-i dilarada tabii bir bina 
Altı bir nadide kaskad üstü dilber bir ıale 
Balkonundan seyrolan derya gümüıten bir vale 
Bir ağaçlık sayesi Yar kim yanına binazir 
Altına vurmuı tabiat çimden rana bir haıır 

Nüktedamlığı ile meşhur Fuad Paşa şairin 
kör olan amcası Mahmud _ Paşa ve sağırlığıyla 
meşhur babası Ahmed Beyi telın,ih ederek Hay
dar Beye: 

_ - Amca paşa hazretleri görse, peder be
yefendi duysa memnun olurlardı... demişdi. 

-Devrin vükelası, siyasileri tarafından sık 
sık ziyaret olunan Kanlıca yalısına bir defa da 
Sultan Aziz -gelmiş ve orada akşam yemeğine 
de kalmıştı. Fuad Paşa ailesinin güzel günler 
geçirdiği bu yalıda bir de felaketli -hadise _ ol
muş, paşanın oğlu Nazım Bey bir sabah vükela 
vapuruna _ bineııken füceten ölmüştü. Bunun 
üzerine yalı bir müddet için terkedildi. 

Yalıda bazı yabancı sefirlerle yapılmış mü
him konuşmalardan başka bir de siyasi anlaş
ma imzalanniıştır. Kırım Harbi esnasında Yu-

nanlılar genişlemek emelile bazı çete hareket
lerine girişmiş, devletin başına gaileler açmak 
yoluna düşmüşlerdi. BB!bıali, bu hareketten do
layı Yunanlılara harb yerine çeteleri tenkil ci- · 
hetine gitti. Bu Çetelerin imhasmdan sonra 
Yunanlılarla olan münasebetler düzeldi ve iki 
devlet arasında :bir ademi tecavüz ve emniyet 
anlaşması yapıldı. · 

1854 yılında Hariciye Nazın Fuad Paşa
nın yalısında imzalandı ve bu anlaşma siyasi 
arşivimize "Kanlıca Muahedesi" adı ile geç
mişdir. 

1855-1860 arasında lstanbulda fransız el
çisi olarak bulwmıuş Thouvenel'in akrabasın

dan Matmazel De Mefort çla o tarihler arasın
da istanbula gelmiş ve bir gün It°anlicadaki 
Fuad Paşa yalısını ziyaret etmişdi; aşağıdaki 

satı~lan ibu · ziyaret hatırasından alıyoruz: 
" ... eşyadaki lüks muhayyilentn dışında. 

Sedirler en ağır _ kumaşlardan, ve hepsi beyaz 
saten üstüne altın sırma ve ipekle işlenmiş ör-. 
tülerle öı:t;ülü. Çiçek saksıları ve kuş kaiesleri 
ile süslenmiş muhteşem bir salonda oturduk ... ". 

Fuad Paşanın ölümünden uzun bir müddet 
sonra Kanlıcadaki yalı Küçük Said Paşaya tem
lik edildi ve 16 kasım 1890 da içinden çıkan 
yangında tamamen mahvoldu. ·· · · 

Haluk Y. ŞEHSÜVAROĞLU 

FUAD VAPURU - İkinci Sultan Abdul- . 
hamid devrinde padişaha mahsus yatlardan; 
iki bacalı, iki direkli, yandan ça:rklı, keman bu
_runlu ve mahmuzlu, teknesi ve :bacaları · siyah 
boyalı ince uzun zarif bir gemiydi; 1895 de Al
many~a Kiel Kanalımn açılış tören-inde bulu
nacak Türk hey~ bu yat götürüb getirniiş-

Fuad Vapuru 

(Besim: Abidin Td) 



di; bu münasebetle Malumat Mecmuasının 1 
muharrem 1313 tarihli ve 4 numaralı nu.shası
nın ilk sayfaşında bir resmi yayınlanınışdır. 

Gemi hakkında bir ,bilgi edinilemedi. 1908 de 
meşrutiyetin ilanında mevcut olmadığına göre 
Almanyadan dönüşünden az sonra kadro dışı 

edilmiş ·olacakdır. 

FUHŞİ AT1K - "Fuhşi Atik" (Eski Fu
huş), hüyük yazar Ahmed Rasim.in (B.: Ah- · 
med Rasim, cild 1, sayfa. 443) bir şaheseri; 
ilk defa olarak 1922 de ara;b asıllı türk harfle
riyle 11 X 18 santim ölçüsünde 398 . sayfalık bir 
kitab olarak yayınlanını-şdır; İkdam .Gazetesi 
Matbaasında ıbasılmışdır. 

nel Evler; Koltuklar; Hamam; Yangın Yerleri; 
Oteller; Bekar Odaları, cild 5, sayfa 2408). 

Oıidokuzuncu Yüzyılın ikinci yarısına ka
dar İstanbulda Fuhuş, yaygın olmakla beraber 
sureta gizli icra edilmişdir. Devir devir fahişe
lerin takibi ve cezaya çarpdırılımı.sı için fer
manlar çıkınışdır; emsalsiz cesaretle evlerine 
erkek alan gizli fahişelerin evleri mahallesi hal
kı tarafından basılmış, fuhuş takibi yolunda 
"Baskın", eski İstanbul un adeta bir mahalle 
nizamı olınuşdur {B.: Baskın, cild 4, sayfa 
2141). 

Daha onaltıncı yüzyılda fuhuş temeli üze
rine bir batakhane bile işletildiği tarih kay
naklarımıza geçmişdir (B.: Halil Ağa, Forsa; 
Yenikapu Batakhanesi). En meshur eski med
dah hikayelerinden "Tayyarzade-Cevahir1i Ha
nımsultan" ıhikayesiniıı konusu da öyle bir fu
huş yeri batakhanedir (B.: Mehmed Ağa, Tay-
yarzade). . 

Şiddetli yasaklara rağmen, devlet sözünün 
ayağa düşdüğü ondokuzuncu yüzyıl başında be-

Yakın geçmişin İstanbulunda, güruük bü
yük şehir hayatının fuhuş yönünden çok zen
gin ve gaayetle renkli, canlı hatıralar, tasvir
lerle doludur. Usta kalem, Darüşşefakada ge
çen · çocukluğundan !başlayarak yarım asrı aş

mış hayatı boyunca biri birinden güzel sahne
ler çizmişdir. Fuhşun çimlendiği, yeşerdiği, dal 
budak· saldığı pütün yerler, sokak, meyhane, 
baloz, kafeşantan, umumhane, "Koltuk" deni
len gizli buluşma yuvalan; o aleme dalmış bü
tün insanİ'ar, müşteri, sermaye, evsahibi, sim
sar; o alemin bütün gelekleri, adetleri, tek ke
lime de bile aslaa bayağılığa düşi.ilmeden · an
latılmışdır. "Fuhşi Atik", bu İstanbul Ansik
lopedisinin, ilgili maddelerde ve biyografilerde,. 
en önemli kaynaklarından biridir. Bu kütükde 
tek kaynağı "Fuhşi Atik" olan maddeler yüz
den fazladır. 

- kar odaları fuhuş yatakları halin:e gelmiş, o 
odalara fahişeler kapatılmış, İstanbulda Bağ
çekapusunda kale duvarları dışında bekar oda
larının bulunduğu bir sokağa da halk "Melek
girmez" adını vermişdi. 

FUHUŞ - "(C.lnsi münasebetde, muhab
bet ve sevişme yolunda) İffet ve namusa ay
kırı işler, ağır utanca sebeb olacak rezaletler; 
ictiınai nizamlara ve dine aykırı olarak tadılan 
şehvani lezzetler iç.in dünyada cezayı ve ahi~ 
retde azabı mucib olacak çirkin fiil ve hare
ıketler; Zina, Livata, sahhakelik (sevicilik)" 
(Türk lugatı). . . . 

İnsanlık tarihinde daima önemli konu ol
muş fuhşun mütalea ve felsefesi bu İstanbul 
Ansiklopedisinin konusu dışındadır. Fakat dün
yanın her tarafında olduğu gibi büyük şehir 
İstanbulun günlük hayatında da "Erkekle Ka
dın", "Erkekle Erkek" ve "Kadınla Kadın", üç 
çeşidi ile de Fuhuş, yüz yıllar boyunca çok ge
niş ölçüde yer almışdır. "Dünyada cezayı. ve -
ahiretde azabı" göze alarak fuhşa arz edilen 
· (B.: Fahişe cild 10, sayfa 54 78; ruz Geneler; Ge-

Y.ine fuhuş ile mücadele yolunda zaman 
zaman kadınların kılık ve kıyafetleri, açık açık, 
aşın süslü gezib dolaşmaları hakkında yasak 
fermanları çıkmışdır (B.: Açık Saçık Gezm~ 
Yasağı, cild 1, sayfa 202; Kadınlara Yasaklar). 

· Şiddetli yasaklara rağmen bazı uygunsuz 
esirciler ellerindeki cariyelerle dilber köleler
den rızalarını alabildiklerini :bir kaç gün ve 
gece için fuhuş bazicesi olarak :bekar uşağı le
vendlere kiralamakdan çekinmemişlerdir (B.: 
Esirciler, cild 10, sayfa 5271). · 

Bütün taktblere, hapis, sürgün, hatta idam 
cezalarına rağmen "Koltuk" adı verilen gizli bu
luşma yerleri, randevu. evleri işletilmişdir ki 
yakın geçmişi1:1 koltuklarının çok canlı . tarif ve 
tahlilini ünlü yazar Ahmed Rasim "Fuhşi 

Atik" ismindeki eserinde yapmışdır (B.: Fuhşi 
Atik). 

Mesken, ev dışında, istanbul surları hara
belerinin 'içindeki inler, kovuklar; cami ve mes~ 
cid avlularındaki ayak yollan; yakın• geçmişde 
yangın yerlerindeki harabeler; sahihlerinin pa-
ra kar§ılığında göz yummaları. ile bostanlar ve 



çiçek bağçeleri; :kayıklar, sandallar; içine giril
me im.kanı bulunmuş Sirkecideki boş yük va
gonlan; duvarsız ve ibekcisiz mezarlıklar çeşidli 
fuıhşun icra edildikleri yerler olmuşdur. 

Aşağıdaki satırlan "Servet" gazetesinden 
alıyoruz: 

"Cinayet - Her ikisi de Fatih Camii ci
varında oturan Arabacı İbrahim ile 18 yaşın
daJd. İsmail evvelki gün Galataya geçerek Sa
kallı Yorginin ~alozunda peık çok içdikden son-· 
ra -semtlerine dönerken İbrahim Sultanmah
mudda İsmaili kötü ibir maksadla ayakyoluna 
sokmak istemiş, delikanlı mukaavemet edince 
aralarında çıkan k~vgada, lbrahi
min çok kuvvetli olduğu cihetle 
İsmail· ancak ~ıçağı ile kendisini · 
koruyabileceğini görmüş ve Ara
bacıyı yüzünden ağır yaralam.ış

dır. Carih _ gene yakalanmışdır'' 

(mayıs 1899). 
Onyedinci Yüzyıl· ortasında 

büyük anarşi devrinde yaşamış 

ve "Tarihi Gilmani" adında çok 
kıymetli bir vekaayiname bırak

mış Enderunlu Mehmed Halife o 
devrin lstanbulu.İıu anlatırken şun.
lan yazıyor: " ... o devirde Kul'un 
(Kapukulu Askerlerinin) şol mer
tebe tuğyanı· vardı ki gündüz ha
mamdan peştemal ile çıplak avret 
çıkarmak~ müslümanlann ırzını 

pa.yümal etmek ve -köşelerde 'lşi
ka.re ayak üstünde zina ve livata 
ebnek.. ve bahusus kahvehaneler
de ve meyhanelerde fiili nan:ıeş
ru etmeleri .. " 

Yine o asnn büyük yazan 
Evliya Çelebi lstanbul esnafından 
. bahsederken fulıuş yolunda geçi
nenleri de kaydediyor ve hatta 
onl_ann esnaf alaylanna bile katıl
dıklanm söylüyor ki son derecede 
dikkate değer. 

"Esnafı Zenkahbegan (Mu
habbet Dellallan) - Nefer 212, 
haşa ki pirleri ola. 

ve kıymetlerini bllmeyüb Kumkapuda, Meydan
cıkda, Kilise ardında, Fundada ve sair fisik ma
hallerinde sürü sürü gezlb boğazı tokluğuna 

saydolunurlar, sübaşının eline düşüb defterli 
olurlar. Neuzibillah bunlar gibi daha nice es
nafı mühmelan vardır ki yazmakdan kalem 
utanır. Bunlan Sübaşı bilir, gayrileri bilmez; 
alayda Subaşı ile şakalar ederek geçerler .. ". 

İstanbulda iİk umumha~eler, genelevler 
Sultan Abdülmecid devrinde Beyoğlunda Yeni-· 
çarşı Caddesi ile o caddenin ara soka:klarmda, 
Galatada Kuledi:binde ve Yüksekkaldırım'ın yan 
sokaklarında ve yine Galatada Kemeraltı'nda 
açıJmış, bir müddet sonra da Yeniçarşı -evleri 

Karikatürde Fuhuı "Esnafı Hizan Dilberan (Vü
cudlanm satan kötü delikanlılar) 
- 500 neferdir, bunlar ibir alay ha.-

"Cizli ·fuhuı yapan 100 kız yakalandı" Gazeteler 
- Suçunuz ne sizin kızım_? 

neberdug ecWdır .ki kendi kadir 
. - Fµhıu gizli yapmııız! 
(Cemal NAclir,'. Amıcabey 'Mecmuası) 
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Mektebi Sultaniye (Galatasarayı Lisesine) çok fer hammal erazili ırz ehli bir hatunu cebren 
yakın olduğundan kaldınlıp yine Beyoğlunda ve kahren dayak atarak odalarına götürmek 
Abanoz Sokağında toplamışdır (B.: Abanoz istediklerinde esnaf ayaklanarak ıkadını hain-
Sokağı, cild 1, sayfa 6). · mallaniı elinden güçlü-kle kurtarmışdır ... " 

Oralarda fuhuş icra eden sermayeler de, Şanizade Tarihi 1225 (1810) vak'aların-
çoğunluğu rum olmak üzere ermeni ve musevi dan: 
kızları olmuşdur. Bu arada Galatada Hamam · "Bir akşam üzeri saat on sularında ırz ehli 
sokağında sermayesi ruın pedimu ve palıkarları bir kadın Fındıklıya gitmek üzere Yemiş İske
olan 'bir genel ev bile açılmış, işlettlniişdir. O lesinden iki çifte bir bostancı kayığına biner, 
evlerin misafirleri de büyük çoğunlukla lstan- kayıkcılar yavaş yavaş açığa giderek akıntıya 
bulun ayak takımı olmuşdur. Galata sokaklarının vardıklarında kadın niyeti anlayıb telaşa dü
belediye-devlet eliyle henüz ışıklandınlmadığı şerek feryad edecek oldukda hemen bıçakları 
zamanlar, Galata fahişeleri, yerinde sıfatları çekib bağırır isen seni keser ve denize atarız 
ile "Sefileler" den bir kısmı müşterilerini ev- diyerek biçareyi susdurub yatırmış ve üstüne 
!erde bile beklemeyerek, kendileri, karanlık bir seccade atarak gizlemişlerdir. Fakat Kum
sokaklarda aramış, bulmuş ve evlere getirmiş- kapu açıklarında yine iki çifte bir kayık bun
lerdir. ların halinden şübhelenerek yanlarına- gelüb 

187 4 - 1880 arası Gala tasının fuhuş haya- seccade altında fahişe olduğunu zan ederek 
tını R. E_. Koçu "Galata Canavarı Bıçakcı Petri" ell~rinden almak için dur dediıklerinde iki ta
adındaki eserim.de gereği gibi anlatmışdır; ev~ raf da da silah bulunmakla cenk edecekleri aşi .. 
leri, otelleri, meyhaneleri ve oraların insanları kar oldukda kadın feryada başlayarak ben ırz 
ile, Haydarpaşada demiryolu boyunda yarma ehliyim, beni bu zalimler dek ile alub bu ta
üstünde de Kadıköy-Üsküdar tarafının genelev- rafa getirdiler ve ölümle korkuttular, beni kur
leri kurulmuş, halk O evlerin bulunduğu ma- tarın demiş. Kumkapu İskelesin4en birkaç ka
halleye de "Paris Mahallesi" adıriı vermişdir; . yık daha gelince kadını kaçırmak isteyen o iki 
o evler cumhuriyet devrinin ilk yıllarında kal- ,bostancı· yakalanub . c.üınlesi Sekbanbaşıya tes
dınlmışdır ki 1934 Belediye Şehir Rehberinde · Ilın· edildi. Kadının ırz ehli olduğu anlaşılıp set·-
29 numaralı paftada (Yeldeğirmeni) Ayrılık- hest bırakıldı, iki kayıkcı da Yedikule Zinda
çeşmesi Sök ağının iki yanıdır (B. : Paris Ma- nında idam olundu .. ıo 
hallesi). Şanizade Tarihi 1226 (1811) vak'aların-

dan: 
Tarlh kaynaklarımızda "Vekaayii Şetta 

(muhtelif vak'alar, dağınık vak'alar)", "Ve- "Üsküdarda Balaban İskelesinde ikiyüz ka-
kaayii İstanbul", "Bazı Veikaayi" giıbi başlık- _ dar bekar odalarında öteden beri erazil güruhu 
lar altında önemli za:bıta vak'aları da kaydedil- fuhşiyMın türlüsünü icra ederlerdi, bir kaç ırz 
mişdir ki onların arasında fuhuş konusu üze- ehli ha.tunu zorla yollanndan çevirip' odaları-

·:ıa soku.:b tecavüzleri üzerine o darülnedvei eş
rinde pek çok kayde rastlanır; geçen asır kay-

ıkiya olan odalar Bostancı:başı ve Sekbanbaşı 
naklarmdan birkaç örnek alıyoruz: ağ·aların nezaretinde yıkdınldı. Odalardan ço-

Cevdet Tarihi 1222 (1807-1808) vak'ala- cuklu kahbeler çıkdı. Firar eden era.zilin hazı-
rından: ları yakalanub idam olundu .. ". 

"Karadeniz Boğazı kalelerindeki yamaklar · Şanizade Tarihi 1227 (1812) vak'aların-
(Dördüncü Sultan Mustafanın padişah oldu- dan: 
ğundan beri) o kadar yüz bulmuşlardı ki İs
tanbulda müsellah dolaşırlar, ıkalelerine fahişe 

atarak ilanı fisku fücur iderler, ona da kanaat 
etmeyüb ırz ehli kadınlara takılır, alm~n işret 
ederek sarhoş olub sokaklarda ve :m,eydanlarda 
nara vurub._ .. " , . 

Şanizade Tari4i 1225 (1810) vak'aların-
dan: -

"İstanbul Balıkpazan- semtinde birkaç ne-

''Veba salgınının. sebeblerinde-n biri de fu
huş çokluğu olduğundan eşkiyi ve erazil ya
tağı :bekar odalarının yıkılıp kaldırılmasına ka
rar verildi. Bizzat .kaymakam paşanın nezare
tinde Bağçekapusunda Melekgirmez Sokağında 
kayı,khaneler üstündeki bekar odaları tamamen 
yıkdırıldi. Kagir hanlardaki odalardan da ert~ 
zil ve fahişeler çıkarılıb odalar mühürlendi. Ga-

· ıatadaki bekar odaları- kaldırıldı. Yıkılan ve 
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mühürlenen odaların bazılarında taundan ölmüş 
fahişelerin cesedleri bulundu .. ". 

Cevdet Tarihi 1233 (1817 -1818) vak'ala
rından: 

"Mekki Efendi kızı hammefendinin Vasıf 
kızı Züleyha Hanım ile aralarında mahremine 
cari olan muamelata (sahhakeliğe) cariyesi 
muha:Iefet etmekle hanımefendi cariyenin ba
şını tıraş ederek Miskinler meskenine gönder
miş ve cüzamlılar içiıne attırmış, vak'a şayi ola
rak padişahın kulağına kadar · gittiğinde bir 
hattı hümayun ile Mekki kızı (havasına uydu
ramadığı cariyesine) bu fahiş ihanetinden Mi
halic' e, dostu olan Vasıf kızı da Tekirdağı'na 
sürgün edildiler. Hanımların tövbekar olub iffet 
ve namus eteklerini temizledikleri arz edildı-

ğinde af edildiler .. ". 
Cevdet Tarihi 1233 vak'alarından: 
"Galata Mahkemesi başkatibi Kanbur Sü

leyman efendi geceleri tebdili kıyafet ile fisku 
fücur fuhuş yerlerinde dolaşır, serbest hare
ketlerine destek olma,k üzere yanında hezele--" 
den bazı adamlar bulundururdu. Fındıklı Camii 
arkasındaki bir büyük köşk yapdırıb geceleri 
helva sohbeti tertib eder, başına havadarlarını 
toplayub saz ve sözle eğlenirdi. Süfehaya ib
ret olmak üzere Karabali İskelesi arkasındaki 
bostanda idam edilib cesedi denize atıldı .. " 

" .. Kan bur Süleyman geceleri tebdili kıya
. f et ederek müsellah eşkiya kılığında zenparelik 
ve gulamparelik ık.asdı ile frenk evlerine ve mey
hanelere ve tavşan evlerine (sermayesi kötü 

erkek çocuklar olan evler) va
rib .. " (Şanizade Tarihi). 

Şanizade Tarihi 1233 vak'ala
rından: 

"Fatih semtinde oturan bir 
ebenin bir gece kapusu çalınarak 
m~reseli kılık kıyafetinde iki kişi 
şu cıvarda doğuracak bir hatun 
var aman tez gel diyerek biri ebe
nin doğum iskemlesini yüklenüb 
biri de fener çekerek tamam tı

marhane önüne geldiklerinde ebe 
kadını içeriye sokarlar· ve o gece 
icrayi habaset ederek sabahı ka- · 
dını serbest bırakırlar. Kadın şey
hülislam· kapusuna varıp istiq.a ile 
şikayet eder. Derhal tahkikat ya
pılarak Tetümme Medreselerinde 
oda sahibi olub Timarhane içinde 
bir menzilde oturan mütecavizler 
yakalanır; İzmitli Hacı İbrahim 
ve Kast-amonulu Hüseyin adındaki 
6 yobazlar Kıbrıs adasına sürüle
rek orada Magosa Zindanına atı

lırlar .. " (B.: Ebe Kadın Vak'ası, 
cild 9, sayfa 4845). 

Şanizade Tarihi 1233 vak'ala
rından: 

" ... suıhtegan ise tutlabı şeba
b1 nev suftegan ile medreselerde 

Geçen asır sonlarında Karadenizli Ka:,ıkcılar 

ve Galatanın rum sokak fahişeleri 

- bi muhaba hıkayei Kavmi Lut ile 
meşgul ve mümaris olub tasviri 
mesaili sakkakiyede sahihi yedi 
tula ve faris idiler .. ". 

(H. E. Koçun.un "Galata Canavarı Bıçakcı Petri" isimli 
romanı için. Sabiha Bozcalının kompozisycınu) 

Cevdet Tarihi 1234 ( 1818 -
1819) vak'alarından: 
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"Balıkpazan İskelesinde bir Bostancı fa
hişe yüzünden çıkan bir kavgada bir Ham
malı katletti ve derhal kayığa atlayub Boğaz
içine doğru firar etti. Maktul ham.malın yol
daşlan toplanıp ve silahlanub bostancıları ve 
kayıkcılan öldürüıb intikam almak için iskeleye 
hücum ettiler, bostancılar ve kayıkcılar denize 
'açıldılar, hammallar yüz ,geri dönmeye mecbur 
oldu. Vaık'a yatışdı ama kaatil nereye gitti ve 
maktulün diyeti ne oldu arayıb soran yok . .''. 

Cevdet Tarihi 1238 (1822-1823) vak'alann
dan: 

"'Asmaaltı denilen yerdeki bekar odaları 

Yeniçeri Ocağına mensub hammal ve ırgad 

maakuulesi eşkiyanın inleri olu:b fuhuş .ve reza
letin türlüsü icra edilir, bazan bu civardan ge
çen kadınları zorla çevirib bi perva ırzlarına 

tecavüz ederlerdi. O odalar ile civarında. haşe
rat yatağı olan kaıhvehaneler yıkdınlıp hak 
ile yeksan edildi...''. 

Tarih kaynaklarımızda Fuhuş yolunda bü
yük vak'alar da kayıdlıdır. Bu ansiklopedide 
onlar kendi isimleri ile yer al•mışlardır; kimisi 
vak'aya nisbetle, kimisi şaıhıs isimleri ile tes-

1 

bit edilmişlerdir, mesela "Tunç Ejderha Zani
yesi", "Gümüşendaze" (Bezzaz Gümüşendeze 

Vak'ası, cild 5, sayfa 2738), "Emine Hanım, 
Kocakaatili" (Cild 9, ~ayfa 5066) gibi. 

Yakın geçmişde cinsi sapıklar için bilhassa 
Gala.tada ve Tophanede bazı oteller de açılmış; 
işletilm.işdir (B. : Hotel des Marins - Misafirha
nei Meıiahin) . Aynı çeşid oteller zamanımızda 
da işletilmektedir, aşağıdaki satırları günlük 
gazetelerden alıyoruz: 

. "Küçük çocukların çahşdırıldığı Sapıklar 
Otelini polis basdı - Dün gece Tophanede yaş
ları 7-12 arasında erkek çocuklan barındıran 
ve · onları --- sermaye.· olarak kullanan Sapıklar 
Oteli polis tarafı'iıdan basılmış ve 7 çocuk neza
ret altına alınmışdır. Evlerinden çeşidli sebeb
lerle kaçarak bu otele düşmüş olan çocuklar, 
başlarından geçenleri bütün çıplaklığı ile anlat-· 
mışlardır" (Akşam Gazetesi,_ 25 mart 1965). 

Za_ma.nımız, İstanbulda fuhşun üç çeşidi ile 
ve en yaygın olduğu devirlerden biridir. Moda- . 
ya göre giyinip kuşanmak, sinema artisti ol
mak, ".Asi Genelik" fırtmasına kapılarak dile-_ 
diği gibi yaşamak için evlerinden kaçan kızla-· 
rın sayısı pek çokdur ve o kaçak kızların çoğu 
fuhuş bataklarında kadınlaşmış olarak bulun
maktadırlar. 

Randevu evleri ve odalannda fuhuş icra 
edilir oteller ahlak zabıtasının takib gücünün 
üstünde çoğalmışdır. 

Çeşidli gayri meşru yollardan (kaçakcıhk, 

pis hilekarlık, vurgunculuk gibi) kısa zaman
da kolay zengin olmuş pespayeler kız ve ıka

dın igfali ile meşguldürler. 
Büyük şehrin asayişi, son yeniçeriler dev

rini bile gölgede bır~kacak şekilde çok bozul
muşdur. Semt semt silahlı azgın kabadayılar 

türemiş, gündüz, caddelerden, meydanlardan, 
halkın gözü önünde otomobillerle kızlar ve evli 
gene kadınlar kaçırılmaktadır. 

"Aile Namusu", "Namus Müdafaası", "Na
mus To:ıtikaamı", "İgfal İntikaanıı", "İhanetin 
Cezası" gibi isimler altında ve salgın halinde 
cinayetler işlenmektedir. 

. ".Aile Namusu" davası ile işlenmiş cina
yetlerin en hazinlerinden· biri, 1971 yılı nisanı 

başında 23 yaşında ·bir kızın, öz kardeşi ve bir 
Orta Okulunun ikinci sınıfında öğrenci 14 ya
şındaki erkek kardeşi tarafından beş tabanca 
-kurşwıu ile öldürülmesidir. Küçük kaatil: "O
kulda arkadaşlarım kaç enişten var diye so
ruyorlar, ·benimle alay _ ediyorlardı" demişdir 

ki o yaşda bir çocuk üzerinde ağır tahrikdir. 
Ablasından kat kat güzel olan · o çocuğun ceza 
evindeki akibeti, Kanadıµı John Her.bert'in di-• 
limize "Düşenin Dostu" adı ile çevrilmiş oyu
nunun kahramanlarına benzeyebilir ki acıklı bir 
akiibettir. Cinayetin adli safhası tesbit edile
medi. 

Gazetelerdeki "Kayıb" ilanlarında resimleri 
görülen . güzel güzel erkek çocukların ve küçük 

· delikanlıların da fuhuş bilziçesi oldukları ka
naatindeyiz. 

Aşağıdaki · satırları günlük gazetelerden 
alıyoruz: · 

"Artistlik uğru:1a namus-da.n oldu - Artist 
olmak için İzmirdeki evinden İstanbula kaçan 
H. T. adındaki genç kızı igfal eden iki üniver
siteli gene ile pansiyoncu kadın tevkif edildi.." 
(Hürriyet Gazetesi, 23 ekim 1966). 

"Gecede 400 lira kazanan 16 yaşındaki kız 
polise sığındı - 16 yaşındaki H.Ö. admdaki kız, 
kadın satıcılarının hesabına -bir buçuk yıl ça
lışdıkdan sonra, artık bıkdım, sırtımdan gece
de 400 lira -kazanıyorlar diyerek polise sığın

mışdır. Kendisini her gece şuna. buna peşkeş 
çeken adamın o sayede son model bir otomobil 
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ve ev sahibi olduğı.ınu söyl~mişdir .. " (Hürriyet 
Gazetesi, 12 ağustos 1967). 

"Basılan fuhuş otelinde mü.Şteri bekleyen 
bir ana kız yakalandı - Ahlak zabıtası yapdığı 
bir baskında Londra asfaltında bir otelde 14 
yaşındaki kızı ile birlikde otelin müşterileri ile 
fuhuş yapan 42 yaşında bir kadın yakalamış
dır .. " (Hürriyet Gazetesi 19 kasım 1969). 

Zamanımızın günlük gazetelerinde bunlara 
benzer haberler, çok kabarık dosyalar doldura
cak kadar çokdur. 

Sa:hhakelik (-Sevicilik, iki .kadın arasındaki 
fuhuş), basına intikal etmemektedir. Ancak 

bazı aşırı yakınlııklar şübheler uyandırabilir. 

. Fakat iki erkek arasındaki sapık yakınlıklar, 

hem suç üstünde yakalanmalarla, hem de birin
den birinin türlü yönden itici kuvvetlerle bir. 
cinayet işlemesi dolayısı ile zamanımız basınına 
sık sık aksetmektedir. Vak'aların tahlil ve tas
nifini kriminolog_ların işi olarak görüyoruz. 

Eski metinlerimiz arasında, fuhuş yolunda 
okuyanları tahrik edici "Bahname" denilen ve. 
edebi kıymetden mahrum eserler vardır. Bah
namelerden bazıları hattt minyatürlerle süslen
mişlerdir, lüks nushalardır. Zamanımızın "Seks" 
yayınlarının öncüsü olmuş eserlerdir ki açık 

Geçen asır sonlaı-ında Kulec:libinde Horoz Sokağı serma-yelerinden rum k~zı Aliki ve yavuklusu 
Süslü Balıkcı Ahilea 

(}t. E. Koçunun "Galata Cana,·arı Bıc;akeı Petri" isimli romanı için S_abiha Bozcalının kompozisyonu). 
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saçıklık ;bakımından yenilerinin kat kat üstün
dedirler. Zamanlarında da elden ele gizli do
laşmışlardır. 

Eski oyuncu kollarının ve eski meyhanele
rin köçek oğlanlarının da vücudlannı fuhuş yo- · 
!unda satan geneler olduğunu kabul etmek ge
rekir. 

Fuhşun "Livata" ve •~Sahha![elik" denilen 
cinsi sapıklık yolunda icra yerlerinden biri. de 
eskiden "Zından" denilen hapishaneler olmuş
dur (B.: Zından Şürleri). 

Türlü suçlardan hapishanelere giren gene
ler, yakın ,geçmişe kadar sibyan, çocuk ko
ğuşları olmadığı için, verildikleri koğuşlarda, 

ağır cezalara mahkum olmuş müdhiş · adamla
rııi pençesinden :kendilerini lturtaramamışlar, 

iffetlerini koruyamamışlardır. Koğuşları ayrı 

o müdhiş mahkumlar arasında gene mahkum
lar için mücadeleler, kanlı sonuçlara varan kav
galar olmuş, hatta bir gencin bir koğuşdan öbür 
kovuşa gelmesi için, sihir, büyü, muska yolla
rına baş vurulmuşdur. Kahveci Gürcü Nusret 

,. 

Kibar Yosma Silalııorkızı ile Karakollukcu Yusuf 

(R. E. Koçunun "Meddah Hikıi.yeleri" isimli eseri için 
Sabiha Bozcalının kompozisyonu) 
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adında katilden müebbed hapse mahkum bir 
halk ressamı ve şairinin "Zindan Şiirleri" adını 
taşıyan çok kıymetli hatıralarında, geneler için 
yapılmış tılsımlı resimler, muskalar vardır. · 

Bu hal yalnız bizde görülmez, yer yüzündP. 

iböyledir; bu konuda Kanadalı John Herbert 
adında eski bir mahkumun "F-0rtune and Men's 
Eyes" isimli bir piyesi Ali P0yrazoğlu ve Ok
tay Balamir tarafından "Düşenin Dostu" adı 
ile türkçeye çevrilmiş ve Gülriz Süruri-Engin 

Sahte Hanımaultan -ile Kayıkcıgüzeli Ayvaz Ali 

(R. E. Koçunun "Meddah Hikayeleri" isimli eseı-i 

için Sabiha Bozcalının Kompozisyonu) 
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Cezzar ve Ortakları Tiyatrosunda 1969 - 1970 
tiyatro mevsiminde sahneye konmuşdur, piye
sin metni de 1970 de Sander Kita:bevi tarafın
dan basılmışdır. Münasebetler ve filller aynı 
olduğu halde, Gürcü Nusretin anlattığı İstanbul 
Zindanı hayatındaki şark mJstisizminin incelik 
ve zeraf etleri, Amerika maıhbushanelerindeki 

gılzetten çok çok uzakdır. 
XVII. Yüzyıl sonlarında İstanbulda kÜrul

muş ve tekkeleri hamam külhanları olmuş bir 
süfli -kalenderler tarikatı da fuhuş temeline da
yanır (B.: Külhan Beyleri) '. 

İstall'bulda fuhuş yolunda geçen asırdan 
bu yana bir de "Çıplak Resim", "Çıplak fotog
raf" ticareti vardır (B.: Çıplak Resimciler, 
Cild 7, sayfa 3928). 

"Tek,ke" denilen esrar kahvehaneleri de 
pek çok gencin iffetini kaybettiği yerler ol
muşdur. 

Zamanımızda sinemalar fuhşun yaygın-
. !aşmasında büyük amil olmuşdµ.r. · Güzel kızın 
büyük artistlik yolunda soyunması, artık ha
şan. sebeblerinden ibiri bili~ektedir. Hiç şüb
hesiz ki insan melek değildir ve meşhur trubiri 
ile "Seks Filmleri" büyük rağıbet görmektedir. 

Mizah gazete ve dergilerindeki · karikatür- . 
ler ve fı,kraların büyük çoğunluğu, yaygın fuh
şun türlü tezahürlerinden ilham alınarak ·çizil
mekde ve yazılmaktadır. . 

Erkeğin kadınla, erkeğin erkekle ve kadı
nın kadınla sevişmesi ve cinsel temasları, ka
bul etmek gerekir ki, zamanımızda "Beşeri 
Hürriyet" in kapsamı içine girmişdir ve. dün
yaya yayılan "Hippilik" de bu telakkinin ifa 
teşkilatı ölmuşdur. Bu manzara . 
karşısında "Fuhuş", ancak bir vü
cudun cinsel temasda para kar
şılığı teslimi, ·kiralanması olmuş
dur ki dünya edebiyatında da ge
niş manalı "Fahişe" nin .. yerini, 
hüviyeti kesin olarak ifade eden 
"Kiralık Kadın", "Kiralık Kız" 

deyimleri almışdır. 

Kaba kuvvet kullanılarak bir 
kadına, bir kıza, ıbir delikanlıya 

tecavüz hadiselerinde mazlum, 
magdur elbet ki fuhuş icra etmek
le suçlanamaz. 

Aşağıdaki satırları bir hatıra 
defterinden alıyoruz: 

"Temmuz, 1930. ·-

"Darülfünunda asistanım. Parisli bir deli
kanlı gibi giyiniyorum ama eski bir İstanbul 
efendisi edebiyle yaşamakdan ·hala sıyrılamıyo
rum, bir kız gördüm mü yüzüm kıp kırmızı olu
yor utancımdan ve kız talebelerle hep ilim üze
rine konuşuyorum. Greta Garbo'nun da aşıkı
yım. Sinemada yeni türedi o yosma. 

"Saraçhanebaşında Çingene Eminin evin
deki lise arkadaşları toplantısından gece 11 de 
ayrıldım. Hepsi bu tarafda, bir ben Köprüden 
12,15 de kalkacak son vapurla ;f!aydarpaşaya, 

oradan da son trenle Göztepeye gideceğim. 

Tramvayla rahat yetişeceğim (o zamanlar o 

. saatde İstanbul tarafmda taksi yok, dolmu~ 
bilinmeyen şey) . Bir takunya tıkırtısı geldi ku
laklarıma. Raks eder gibi yürüyen ayaklar. 
Sonra kendi göründü; 19 yaşında en çok, ba
şında bir örtü, üstünde, belinderi kuşakla sıkıl
mış basma entari, entarisi incik kemikleri hi
zasında, iri kıyım ayaklan çıplaık. Baş örtüsü 
•kenarında bir tutam saç, geniş 'ağzında cıgara, 

· cıgaranın ateşi dudaklarında ışıklı bir uçuk 
gibi; boyu uzunca, yapısı narin, bakışı perva
sız, cessur; önümden, cıgarasının dumanını sa
vurarak geçerken bir an durdu, 1bana alıcı göz
le bakdı, ben aciz ve pısırık ve zoraki kayıt
sız. Fuhuşdan korkan ve titreyen Efendiyim, 
asistanım, ilimle uğraşıyorum, "Şeytan" ı gör
müş "Faust" oldum. Alayla gülümsedi ve ta
kunyalarının hiç oynamadığı tango nağmele

riyle uzaklaşdı (1972 de o kız o saatde derhal 
,bir taksiye_ atılır ve kaçırılır ve gazeteler vak' -
ayı yazarlar: sabaha ·kadar beş mütecaviz ta
rafından kirletilmişdir). Koca . cadde bomboş. 

Süleyman adında bir genç mahkum 
zindana ayak baıdı mu&kaıı 

(Gürcü Nusretin hatıralarındım) 

için 
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Uzaklaşdı, aradığını muhakkak bulacakdı. Ya 
ben?.. O gece evimde, takunya tıkırtılarından 
gö:r,üme uyku girmedi". 

Eski meddah hikayelerinin çoğunun konu
su da fuhuş üzerine dayanır: "Yaşlı zengin 
dul kadınlann ayak takımından güzel· delikan
lılara göz koyarlar ve hediyeler,. ceb harclık
ları, altın saatler ve süslü esvablarla kandırta
rak yalılarma, konaklanna getirtirler", küçük 
farklarla en çok kullanılan motifdir ve ekseri
ya, hanım yalısına veya konağına gelen o yalın 
ayaklı kopuk oğlan, hanımın geric ve güzel bir 
cariyesine aşık _ olur, ve meddah o· ikinci alaka 
üzerine hikayesini bir aşk macerası . şeklinde 
bitirmeye çalışır. 

Bazan da gene ve güzel karılannı evlerin
de kilid altında tutan kocalar, usta, yaman 
zenparelerin, biraz da mizahi oyunlarına yeni
lirler ve meddah, evli kadının zina hikayesini, 
yüz ·kızartmayacak mizahi bir vak'a gibi an
latır. 

FUKARA BABASI SOKAGI - Fatih İl
çesinin Fener Bucağının Haraccı Kara Mehmed 
Mahallesinin yollarından, O'sküıblü Caddesi il~ 
Hisaraltı Sokağı arasındadır ( 1934 Belediye 
Şehir Rehberi, pafta '8/91). Cadde kavuşağı 
tarafından gelindiğine göre iki araba geçecek 
genişlikde, evveli asf a:lt, sonra kabataş · döşe
lidir, iki yanı dar yaya kaldırımlıdır. İkişer katlı 
üç ahşab ev ile altı ıkeresteci dükkanı. fevkaani 
bir kahvehane varoır. 1 nalbur, 1 kontrplakcı, 
1 bakkal bulunmaktadır. Kapu numaraları 1-7 
ve 2-8 dir. Cadde kavuşağının karşısında da 
Şeyh Ahmed Buıhari'nin türbesi vardır (nisan 
1969). 

' 
Hakkı GÖKTÜRK 

FUKARA TABİBLERİ - Geçen asrın 
başlarında büyük şehir İstanbulun yoksul ve 
dar gelirli halkı ·için devletce alınmış bir ted
biri vak'anüvis Ahmed Lütfi Efendi vekaayina
m~sine şöyle ,bir b~lık altında kaydetmişdir: 

"İstanbul taıbiblerinin çoğu Galata ve Bey
oğlunda oturduklarından İstanbul halkından 
çok evken veya geç zamanlarda veya geceleri 
tabib yahud cerrah getirtmeye muhtac olanlar 
güçlük çekerlerdi. Mevkii İstanbulun her ta
rafına müsiid olan Sultanbayazıd civarında 

Sırmakeşhane karşısındaki eczacı dükkanı ta
biblere nöbet yeri tahsis edildi ve Mektebi Tıb-

biyeden seçilen 10 doktor ile 2 cerrah geceleri 
sabaha kadar orada mevcud bulunmak üzere 
tayin edildi. Bunların maaşları ile fukara ve 
muhtacin için meccanen verilecek ilaç parala
rının her ay maliye hazinesinden ödenmesi ve 
kudreti olmayan hastalardan ıh.iç para alınma
ması irade buyuruldu" (H. 1261; M. 1845). 

FULLİNG (Oatherine P.) - Amerikalı 
kadın gazeteci, "Harper's Bazar" · ve "Made
moiselle" isimli magazinlerin yazarlarından, 

Columbia Üniversitesinin Güzel Sanatlar bölü-. ' . 
mü öğretmenlerinden;. 1950 yıli ocak ayında 

İstanbula geldi; İstal}1bu~ gazetecilerine şu be
yanatda bulunm.uşdur: 

"- Şark ve Garp sanatlarının birleştiği 

yer hakkında gazetelerime yazılar yazmak üze
re şehrinize geldim. İstanbul Üniversitesinde 
yaptığım tetkiklerde Türk talebelerini Ameri
kalılardan farksız buldum. Yegane fark kızlar 
da ... Onlar, Amerikalı kızlar gibi boyanmıyor
lar. Sokaktaki ayakkabı boyacılarının sandık
ları, burada en aşağı tabakaya kadar herkesin 
zevk sahibi olduğunu gösteriyor. Sandıkların 

kenarlarındaki sedef işlemelere :bayıldım. Bir 
kuruşa su satan sokaktaki sucular çok tuha
fıma gitti. Türk kadınlarının gözlerini çok gü
zel, ibakışlarını çok zeki buldum. Giyinişlerinde 
Fransız tesiri var .. Er.kekler çok nazik ve mi
safirperver. Türkler iş adamı olarak Amerikalı
lara benziyorlar." 

FULYA - Malum çiçek; geçen asır baş

larında son· yeniçerilerin azgınlık devrinde İs
tanbulun şıkırdım gençlerinin günlük giyim, k•ı
~a.ın, tuvaletlerinde üstlerindeki her şeyin bir 
manası olınuşdu, mesela onlardan biri, başınıı 

daima bir fulya çiçeği takarsa "Gaayet nazlı
yım, yolumda altınlar harcanır" anlamında idi: 

Varsa ger mahbubun serinde fulya 
Ayağım Öpmeye bin altın saya 

Fulyayı .başına takmayub elinde tutarsa 
"Kimseye çakdırmayub beni al bir tenha yere 
götür, muhabbet edelim" manasına gelirdi: -

Fulyayı almışsa eşbehim deste 
~l götüır tenhaya aheste beste 

Bunlara "İşmar" denilirdi, yüzlerce mad
delik bir lugatce teşkil eder. 
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FULYA - Geçen asrın ikinci yansında 

lstanbulun namlı meyhane köçeklerinden, bu 
takma isim altında şöhretlenilmiş rum asıllı 

olduğunu tahmin ediyoruz; Enderunlu Vasıf 
tarafından şıi şarkı ile övülmüşdür: 

Suyunca varub Vasıf o gül nabli meramın· 
Dün bezmde çekdim bir iki neş'ei camın 
Ol şevk ile sordum ey muğbeçe namın 
Naziyle süzüb nerkis çeşmin didi Fulya 

FULYA AKAYDIN - Müzisiyen, piyani$t 
ve müzik öğretmeni; sanatkar bir ailenin ikin
ci kızı olarak 1906 da Kadıköyünde doğdu, ken
disinden on yaş kadar büyük olan ablası üınlü 
kemani Enise Can hanımdır. Evleri bir musiki 
meşkhanesi halinde, ibir sanat mahfili idi; 6-7 

. yaşlarında ablasından keman dersleri almaya 
başladı ve Enise Hanım kardeşini daha ziyade 
batı müziğJne teşvik etti, Fulya Hanım, daha 
8 yaşında iken o devrin değerli hocalarından 
italyan asıllı piyanist Oresti Callapatani'nin ta
lebesi oldu ve o küçük yaşından başlayarak za
manınuza kadar, yarım asrı aşan bir devir bo
yunca piyano. önünden kalkmadı. O ilk hoca
sından sonra, kendisini değer1i bir piyanist 
olarak yetişdirenler sarayın müzik öğretmeni 

Hege Bey, Seyfeddin Asal ve Cemal Reşid Bey 
gibi üç üstad oldu. Genç kızlığında Kadıköyü
nün ·sanatkar bir kibar küçükhanımı olarak 
şöhreti olmuşdu; güzel yüzü, dalgalı saçı, be
yaz teni, kuğu gibi uzun boynu, narin endamı 
ve ndhayet o güzel sesi ve piyanoya ayn bir 
kişilik veren sihirli parmaklariyle .büyük kü
çillı: herkesin hürmet ve sevgisini çekerdi. 

Böylece bir taraftan özel öğretmenlerle ve 
konservatuvarda garp müziğine çalışan Fulya 
Hanım bir taraftan da vakit buldukça evde abla
siyle Türk musikisi ile meşgul oluyordu; evlerin
de haftanın . bir iki. gecesi, muhakka,k bir sanat 
toplantısı olur ve devrin bütün meşhurları ka
tılırdı, Ali Rifat Bey, Lem'i Bey, Seyfettin Asal, 
kan-koca Fersan'lar, Kemal Niyazi, Erguner, 
Kemanist İskender o toplantıların müdavimle
rinden idi. Enise Hanım'ın eşi Fahri Can'da 
neş'esiyle bu toplantılara ayn bir hava ka
tardı. 

Fulya Hanım iki evlilik yaptı. Ne yazık 
ki maddi ve manevi bu kadar ,güzelliklere sa
hip olan bu san'atkar insap.ın her iki evliliği· de 
olumsuz sonuçlandı. Ancak ilk evliltkten bir 
evlat kazandı ki dünyaca tanınmış orkestra şef
lerinden Pertev yüksek mühendis Akaydın'dır. 

1932 denberi profesyonel bir müzik öğret• 
meni olarak çalışan Fulya Hanını bu alanda 
pek çok öğrenci yetiştirmi..5tir. Bunların ara
sında beateka.r, yönetici, solist hatta ünlü opera 
artistleri vardır. 

1932 yılındanberidir ki Fulya Hanını İs
tanbul Radyosunda evvela "İnci" takma adiyle 
ve son senelerce de asıl ismi ile ses sanatkarı 
ve piyanist olı:trak çalışmıştır. 

Şimdi yaşının kemalinde, san'atının doru
ğunda saıkin bir ömür yaşamaktadır; en önem
li işi, .bir zamanlar kendisine adeta annelik eden 
yaşlı ablasına .bakmak ve onun eşi Fa:hri Can'ın 
ölümü ile (1968) gönlüne dolan yas bulutlarını 
dağıtmaktır. 

Aşağıdaki satırlar Şair Orhan Tokmakoğ
lu'nun dur, Dr. Alaeddin Yavaşça tarafından 
Nihavend makamında bestelenınişdir: 

Füsun serpen sazının dinlesen nağmesini, 
Ulaşdırır ruhlaıı·a bir alemin sesini, 
Lal olu·r bütün diller vecd içinde dinlerken. 
Yar dinler, ağyar dinler, sermest olur gönüller, 
Ah susar bezmi canda, can dinler, canan dinler. 

Prof. Dr. Bedi N. ŞEHSOVAROĞLU 

Fulya Akaydın 
(Celal Esad Arseven'in deseİıinden) 
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Ünlü keman virtuozu Enise Can Hanınu::ı 
hal tercemesini yetkili bir zatden istemişdik, 

vaid buyurdular ve evvela "Can" soy adı, uzun-·· 
ca bir zaman sonra da "Enise Can". ismi mat
baaya verilinceye kadar vaad edilen yazı elimize 
gelmedi. Ses Sanatcılar Ansiklopedisinden al

dığımız aşağıdaki satırları buraya; hemşiresi
nin adı yanına koymakdan başka çare kalmadı: 

"Enise Can -Türk müziği sanatcısı, keman 
çalar; 1896 da İstanbulda doğdu; eşi Fahri 
Can 1968 de ölmüşdür, çocuğu yokdur. Darülel
hanın ilk mezunlarındandır. Sanat hayatına 

1918 de özel bir konserde başlamışdır. Sonra 
İstanbul Radyosuna girrnişdir ve oradan emekli 
olarak ayrılmışdır. Çeşidli besteleri vardır. Ni
şaburek ve Suzidil sıaz semaileri eserlerinin en 
yaygınlandır". (1970). 

FULYA BAGçESl, FULYA TARLASI__; 
Ne zaman kurulduğunu bilmiyoruz, Eyyubsul
tanda en parlak dev_rini geçen asır sonlarında. 
yaşamış meşhur bir çiçek bağçesi, mesire. Cu
ma günleri mahşeri bir kalaıbalık dolardı, sair 
günlerde de aşıkların sevgilileri ile yar ve ag
yar gözünden ırak buluşma yeri idi, "Fulya 
Bağı" adı ile de anılmışdır. 

Geçen asırda Kemal adında bir şairin şu 
şarkısı Hacı İsmail Efendi tarafından Ferah
nak makaamında bestelenmişdi: 

Hiç unutmam ben geçen yaz meblikaa 
Fulya Bağında kopardın Kahkaha 
Gayri etme sevdiğim cevrü cefa 
Hep cihan mecbur sana bülbül gibi 

Var mıdır mislin gil>i bir nevcivan 
Dinse layık şanına mihri can 
Vasfını eyler K-al ey şuh beyan 
Hep cihan mecbuı- sana bülbül gibi 

Şu kıt'a da geçen asır sonlarında yaşamış 
Terlikci Beşir adında bir genç için yazılmış ibir 
destandandır: 

Va'detti cum'a gÜn ol ıuhi ıebbaz 

Kılalım bir rüşen cll:mide namaz 
Hem Fulya Bağçesin gezelim bir az 
Canıma can kattı bıçkın ıekerband 

Fulya Bağçesi, Tarlası zamanımızda mev
cud değildir, yerine bir gece kondu mahalleciği 
kurulmu§dur. 

FULYA BAYIRI ve FULYA DERESİ SO
KAKLARI - Bu iki sokak 1934 Belediye Şe-. 
hir Rehberinde çok karışık gösterilm:işdir; · reh
,berde sokak isimlerin:n . alfabetik cedvelinde 
Fulya Bayırı Sokağı için: "Pafta 18, mahalle 
numarası 171 ve 175" ,Yazılıdır. 18 numaralı 
pafta, Beyoğlunun Şişli Nahiyesinin haritasıdır. 
171 numaralı Taksim Nahiyesinin "Harbiye" 
mahallesi, 175 numaralı mahalle de Beşiktaş 

Kazasının merkez nahiyesinin "Abbasağa" ma
hallesidir; 18 numaralı paftada her iki mahalle 
de mevcud değildir, Harbiye Mahallesi 19 !llU-. 

maralı paftadadır ve o mahallede bu isimli bir 
sokak mevcud değ.ildir. ~bbasağa Mahallesi de 
20 numaralı paftadadır ve Fulya Bayırı Soka
ğının bir kısmı Muradiye ve Dikilitaş Mahalle
leri arasında bir sınır yol olarak gösterilmişdir. 

Fulya Bayın Sokağı 18 numaralı paftada 
160 numaralı Şişli Mahallesi içinde görülür, so
kağın bir kısmıdır ve sokak, Fulya Deresi S~
kağı ile olan kavuşağından sonra devam eder 
görünür ise de geri kalan kısmı o 18 numaralı 
paftanın dışında kalmışdır. 

18 numaralı paftada Fulya Deresi Sokağı 
da, Fulya Bayırı Sokağı · ile olan kavuşağından 
sonra Büyükdere Caddesine doğru uzanır uzun 
bir yol olarak çizilmişdir ve tamamen, bütün: 
boyunca Şişli Mahallesinin içindedir. 

Fulya Deresi Sokağı rehberin alfabetik 
cedvelinde 18 ve 26 numaralı paftalarında 160 
Şişli Mahtallesi, 161 Teşvikiye, 171 Harbiye, 
171?.__ Abbasağa ve 191 Dikilitaş mahalllerinde 
gösterilmişdir. 20 numaralı paftada, harita üze
rindeise bu sokak Fulya Bayın Soka~ bir 
devamı şeklinde ve 161 TeşvikiyeMahallesi ile 
191 Dikilitaş Mahallesi arasında bir sınır yol 
olarak başlar, sonra sert bir dirsekle kıvrıla
rak D1kilitaş ve 175 Abbasağa mahalleleri ara• 
sında sınır yol olur, Ihlamur-Yildız Caddesi ve 
Dilber sokakları ile kavuşaklan vardır ve bir 
adsız sokakda sona erer. 18 numaralı partada 
çizilmiş şekli ile hiç ilgisi yokdur. 

Bir rehberin alfabetik cedveli ile paftalan 
arasında ve aynca iki- paftru,ı arasındaki bu 
karışıklık esefle kaydedilecek bir teseyyübün 
eseridir. 

Yerinde kaydettiğimiz notlara göre Fulya 
. Bayırı Sokağı, 18 numaralı paftada gösterildi 
gibi Akkirmanlı ve Elhan sokakları ile teşkil 
ettiği bir üç yol ağzından başlar, sağda bir 
bayır eteğinden ve solda bostanlar önünden ge-
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çer. Bu paftada gösterilmiş Fulya Deresi so
kağı ve Büyükdere Caddesine kadar uzanan 
Fulya Deresi Sokağı yerinde görülemedi, bu
lunamadı; Fulya Deresi Sokağı iki araba ge
çecek genişlikde bir toprak yoldur. ;Bu sokak 
Şişli Mahallesinden çıkdıkdan sonra Teşvikiye 
ve Dikilitaş mahalleleri arasında sınır yol olur, 
ve bu iki mahallenin A:bbasağa Mahallesi _ ile 
birleşdiği noktaya kadar devam eder, Ihlamur 
Teşvikiye Yolu ve Fulyadereai Sokağı ile bir 
üçyol ağzı yaparak sona erer. 

· Fulya Deresi Sokağına gelince, bu üçyol 
ağzından başlar, sağ tarafda Ihlamur Yıldız 

Caddesi ve iki isimsiz sokakla kavuşağı vardır, 
Dilber sokağı ile de dört yol ağzı yaparak ke
sişir ve yukarda tarif ettiğimiz şekilde sona 
erer. Pakettaşı döşeli geniş dik bir yokuşdur, 
meşhur Thlamur mesiresinin kenarından geçer 
(mayıs 1969). 

Hakkı GÖKTÜRK 

FUNN1 KAPTAN - 1966 yılında Hi.irri
yet Gazetesinde bir röportaj · yazısında kendi
sinden .bahsedilmiş ve resimleri · yayınlanmış 
Kalamışlı bir -balıkcı; rum asıllı ve o tarihde 
elli yaşının üstünde bulunan şöhreti, İskorpit 
balığından gayri diger bütün balıkları çiy çiy, 
ve hatta içleri temizlemeye bile lüzum görme
den yemesidir; yazıda: ;,Meyhaneye gider, ra
kısı içeceği sıra bir -kilo çiy balığını ister, ken
disini, çiy balık yediği için demir giıbi hisset
mektedir .. " deniliyor; g~ete muhabirine: "Ra
la ile kafayı çekmeden önce paspal (Esrarın 

adi cinsi) da çektim mi neş'eli baba oluruıri." 
demiştir ki bu itirafı seviyei ictimaisini göste
rir. Bir roman figuranı olabilecek tiptir. 

Bürhaneddin. OLKER 

FU'rA - "Bir iş işlerken, veya hamamda, 
sair ahvalde bele bağlanan ipek _ peştemal" 
(Şemseddin Sami, Kaamusi · Türki). 

Şemseddin Sami Beyin bu tarifinden peş
temalın ipeklisine "Futa" denildiği anlaşılır; 
fakat edebi ve tarihi metinlerde "ibrişim fu
ta", "ipek futa" gibi tabirlere rastlanır ki, fu
tanın, ipekli kaydına lüzum kalmadan, doğru• 
dan peştemal anlamında bir isim olduğu aydın
dır (B.: Peştemal). 

Toplum -hayatımızda yüz yıllar boyunca 
iş işlerken bele bağlanan bir futa-peştemal, bü
tün esnafın_ ve zenaat erbabının müşterek ve 
kutsal alameti farikası, maskotu, bir hüner, 

marifet, ehliyet, uğur, bereket, sihhat alameti, 
tılsımı bilinmişdir. 

Bir çırağın girdiği -meslekde, tuttuğu işde 
ehliyeti görülüb esnaf loncası kararı ile mes
lekdaşlığa kabulü töreni, o çırağın beline bir 
futa-peştemal · kuşatmakdan bağlamak.dan iba
ret idi (B.: Esnaf, peştemal kuşatma, cild ıo, 
sayfa 5320). 

Seyyar veya dükkan. sahibi bazı esnaf, me• 
seli şekerci, şerbetci, helvacı, aşcı, kahveci, 
berber, iş ·başında bellerinde mutlakaa bir futa 
bulundururlardı. 

Futalar, bir zemin rengi üzerine mutlakaa 
çubuklu, çubuk kafesli olarak dokunurdu; çu
buklar inceli kalınlı olub, ekseriyetle zemin 
renginin derece derece koyusundan · yapılır ·ve 
futalarda (peştemallarda) al-kırmızı renk, esas 
renk ola gelmişdir. Bilhassa esnaf tabakası iş 

Berber Çırağı belinde Futa 
(Resim: S. Bozcalı) 
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başında bir al futa kuşanmış, bağlanmışdır. 

Halkın ham&.m futaları, peştemalları da aynı 
renkde ola gelmişdir. 

Çarşı hamamlarında müşterilere dalına bir 
al-kırmızı futa (peştemal) verilinişdir. Kül ren
gi zem.in üzerinde siyah çubuklu futalar, peşte
mallar da, kadim bir geleneğe dayanarak ve 
hamam nizamnamelerine de mutlakaa kayde
dilerek hamamların uşaklarına ve bifaassa del
laklarına tahsis edilmişdi; eski hamam nizam
namelerindeki kayıdlara göre "Ffı.tei Siyeh", 
siyah futa hamam çıplağı dellakin belinde, ken
disini müşteriden ayırd ettiren bir alameti fari
ka idi. 

Büyük çarşı hamamlarında beyaz zemin 
üzerine ince kırmızı ve sarı çubuklu ve çubuk 
kafesli ibrişim futalar ise m hatırlı, kibar müş-

Dellak Belinde Futa 
{Resim: S. Bozcalı) 

terilerle, onların da :bilhassa genclerine, nevci
vanlarına çıkarılırdı. 

Gerek esnaf ,kılık kıy af eti tasvirlerinde, ge
rekse kalender meşreb şairlerin esnaf civanları 
ve gene ve güzel dellakler şanında yazdıklan 
manzumelerde futalara bilhassa önemli yer ve
rfünişdir. 

Bir gene ve dilber dellak için şu ·beyit 
XVI. Yüzyıl şairlerinden· Behai'nindir: 

Kendisi meh, camlar encüm, fu.te ebri siyeh 
Hak bu ki hammamı- anın ibı·eti. eflakdir 

Bir çarşı hamamına yıkanmaya gelmiş ve. 
soytmdukdan sonra beline ateş renginde bir 
futa kuşanmış güzel bir delikanlı için şu beyit 
de yine aynı asrın şairlerinden Saki'nindir: 

Soyundu gonca gibi çılcıp sebzi cameden 
Bir suzeni fu.te ile ol gül pirehen 

Şu iki beylt de geçen asır başlarında son 
yeniçerilerden halk şairi Galatalı Hüseyin Çor

·. bacı tarafından İstan:bulda Müftü Hamamında 
. bir dellak şamnı:fa yazılmışdır: 

Zeberdest fetad~ çabikü çalak 
Müftü Hamamında ol dellaki pak 

Belinde siyeh renk ibrişim futa 
Taparlar müşrikin ol uryan puta 

Şu mısralar aynı şairin İstanbul'da Ş-engül 
Hamamı için yazılmış bir destanındandır: 

Dellak selam verir buy,urun ağam 
Size mahsus bugün bu güzel hamanı 
Şimşir nalin ipek futalar tamıuıı 

Bir berber civanım ·da şöyle tasvir ediyor: 

Belinde futası tavus kuyruğu 
Eli'1de ayine berber buyruğu 
Cümle kalenderler kulu uyrup 
Şahi huban oldu bu yaz lsnıail 

Geçen asrın ortalarında yaşamış . Beşiktaş
lı Gedai de bir gene ve güzel ,berberi şöyle tas
vir ediyor: 

lbriıim fiıte güzel gerçi yaraımı.ı beline 
DÜzetir zülfünü zer şaneyi almıı eline 
Sırma tasmalı nalın payine mikras eliıie 

Yakın geçmişe kadar bir kıyıdan veya 
deniz hamamlarından denize girenler, veya de:,, 

· relerde yıkananlar da bellerine bir futa kuşa
nırlardı; XVII. Yüzyılın ünlü yazan Evliya Çe
lebi İstanbul'da Kağıdhane Mesiresini tasvir 
ederken yazıyor: 



ANSİKLOPEDıst ~ 5869 - FUTBOL 

" ... nice bin dilberan mukaşşer _badam gül
penbe misal vücudi. nA.zeninlerini nilgiin ibrişim 
futalara sanp mahiler gibi yüzerler". 

Esnaf futalan ile hamam futşla11nm · ku
şanılış şekli ayrı. ola gelmişdir. Esnaf futası 
önden arkaya kuşanılır,. arkadan ve iki üst uc
lanndan düğümlenerek bağlanır, ön kısmı bel
den aşağı düz olarak iner. Hamam futası ise 
arkadan öne kuşanılır, önde, sağ kanadı altda 
kalır, sol kanadı üste gelib ve onun üst ucu, 
altda kalmış olan sağ kanadın üst kenan al
tına sokulur, düğümlenmez; altda kalan . sağ 
kanad belden aşağı düz olarak dökülür, üste 
gelen sol · kanad ise hafif iğrice durur ve bel
den aşağı kıvrımlar yaparak iner. 

Macuncu belinde Futa 

(Reşim: :JJµJepd Şeren) 

FUTACI SOI{AĞI - Haliç yalısında Has
köyün Sütlüce Mahallesi yollarından, Kapukah
yası Sokağı ile Çakırbeyler sokağı arasında 
uzanır. (1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta 
17/186); bir araba geçecek genişlikde toprak 
hir yoldur, birer ikişer katlı kagir evler ara
sından geçer, bir kenarı boyunca kapusu Fıs
tıklıbağçe Sokağında olan islam mezarlığının 
duvarı uzanır (Haziran 1969). 

Hakkı GÖKTÜRK 

"FUTBOL" - tstanbul'da, dolayısı He Tür
kiyede yayınlanmış ilk spor gazetesi; 1 . nu
maralı sayısının tarihi 28 eyJül 1326 (M: 11 
~kim 1910) dır; 26,5 X 38 eb'adında bir kağıda 
basılmış 4 sayfalık ve haftalık bir gazete olup 
nushası 20 paraya satılmışdır. Gazetenin imti
yaz sahibi Mustafa Ziya, baş muharriri Ali 
Macid Beylerdir; asıl işleri ne idi, o zamanla
rın spor aleminde, Türkiyenin ilk spor gazete
sini çıkarmak için yetkileri ne idi · bilmiyoruz. 
İdareıhanesi . Babıali Caddesinde 77 numaralı 
İktisad Kütübhanesidir. Gazetenin dördüncü 
son sayfasının sonunda mes'ul müdürünün 
Mustafa Ziya Bey .olduğu ve İstanbul'da ye~ 
zirhanını'da Bekir Efendi -Karagöz Matbaasın
da basıldığı kaydedilmiş, satış yerleri olarak 
da Üsküdarda çarşı boyunda Yeniçeşme ya
mnda kitabcı Muhtar Efendi, Kadıköyibde İs
kele önündeki tütüncü dükkanı; İstanbul'da. 
Babıali Yokuşunda kitabcı Kasım Efendi, Bey-

. oğlunda Çarşiikebirde · Hacoplu Pasajının ya
nında ecnebi gazetelerinin deposu gösterilmişdir. 

G.azefarun basında kısa ne garibce bir özür 
dileme yazısı vardır: "Gazetemizin . türkçe -
fransızca olarak intişar edeceğini ilan ettik ise 
de bazı esbabı ı:p.ühimmeye binaen b11 hafta 
için · lağvettik. İnşallah ·gelecek · hafta Kadıköy 
tttihad Kulübünün müsabakaları ile beraber 
bir sayfasını fransızcaya terceme ·edeceğimizi 
muhterem kaar-ilerimize vaadeyler, bu teahhur
dan dolayı beyanı itizar ederiz". O zamanlar 
bu spor gazetesini'll bir sayfasının fransızca 
olmasında ııe gibi ihtiyac duyulduğunu bile
meyiz. 

Gazetenin ikinci yazısı "Tekdimi meslek" -
başlığım taşıyor;yazıda imza y9k. Uzunca ma
kaalenin hulasası şudur: 

"Memleketimizde spor istibdad devrinde 
başladı. 

'(Meşrutiyet ilan edileli de üç yıl oldu .. 
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"Haydi istiıbdad mani oluyordu diyelim .. 
"Meşrutiyette bir değil, birkaç spor gaze

tesinin, risalesinin çıkmış olması gerekirdi .. 
"Sene 1910. Bu ana kadar ne spora ne da 

futbola ait gazete, risale çıkmadı .. 
"Bizim gayemiz az zaman içinde futbolü 

tamim etmek, futbolcularımı.mı milletler arası 
müsabakalarda mühim bir mevki almasını sağ
lamaktır. Bunun için de bir gazetenin varlığı 
şarttır alelade bir gazete de değil, istifade edi
lir bir gazete .. 

"Mesleğimiz bitaraftır. · Futbolda taraftar
lık hiddet doğurur. 

"Bu gazetenin devamını isteyenler onu sa
tın alırlar. Güvendiğimiz futbol amatörleridir .. " 

Gazetede, yalnız birinci sayfasında bir tek 
resim bulunmaktadır; o da bir portre: 

Sağ ayağının önüne topu koymuş çarebru, 
bı~klı bir delikanlı. Ayağında, siyaıh bir don kısa 
pantalon, sırtında da .bir forma gömlek var, 
kollan bazulara kadar sıvanmış. Resmin altın
da adı yazılı değil, her halde zamanının as şöh
retlerinden biri olacak ki, yalnız: ''Galatasara
yın enmuzeci müdafii" yazılı .. Benim anladığım 
Galatasarayın beklerinden biri. Zira o zaman
lar "bek" e müdafi denilirdi. 

1910 senesinde futbol oyunu Türk gençleri 
arasında ilk gazetesini çıkaracak kadar yayıl
mıştır. Fakat İstanbulda bu oyuna muarız olan
lar pek çoktur. Gençlerin, çocukların, baldır 

bacak çıplak baş açık, çayırlarda bir ıneşiıi 

top peşinde koşmaları, tahsile sanata köstek 
olacak bir ava.relik bir ne"i serserilik gibi gö
rülmektedir. 

Futbolden evvel İstanbul gençleri arasında 
çılgın heves halinde tulumbacılık vardı; tulum
bacılar da, yangı•niarda tulumba sandığım 

omuzlayıp don fanila, başında ikülah, yalın 

ayak, kış kar buz gece ve gündüz demeyip İs
tanbul sokaklarında taban tepmektedirler. Fa-

kat "Tulum-bacı" sıfatı, İstanbul halkı indinde 
hiç bir zaman makbul görülmemiştir. Ayak ta
kıını hariç, tulumbacılığa heveslenen gençler 
ayıplanmışdır. "Futbolcu" da tulumbacılığın 

bir başka çeşidi sayılmıştır. 

Futbol gazetesinin ilk sayısında tek imzalı 
ıyazı "Futbol muarızlarına ilk söz" adını taşı~· 
maktadır; muharriri Burhaneddin Bey o .dev
rin tanınmış jimnastik - bedenterbiyesi mualliın
lerindendir;. şunları yazıyor: 

"Yıllanmış bir hareke~sizlik, uyuşukluk 

kalabalığına karşı futbol harb ilan ediyor. Ne 
ile? Bir avuç insanla. 

"Memleketimizde bu oyuna muarızları ıne
dense pek çoktur: _Sıhhi ve içtimai mahzurları 
olduğunu söylerler... Kaba saba bir oyun der
ler ... Biz futbolcular da bunu hoş görmüyoruz. 
Muhaliflerimize karşı İstanbulda bin kişi bile 
yokuz... Fakat her gün biraz daha artıyoruz ... 
Bu da gösteriyor ki cesaretimiz bu mücadelede 
,bizi zafere doğru götürüyor ... Pek yakındır, gö
receksiniz hükümet bile futbolu mekteblere · ve 
kışlalara kabul edecektir... Fulbol mektebe ve 
kışlaya girdiği gün de zafere kaıvuşmuş ola
caktır' ... ". 

Bu ilk spor gazetesinde bir futbol takımı
mn oyuncuları şu isimlerle gösterilmişdir: 

Kaleci 
Sağ arka (sağ bek) 
Sol arka (sol bek) 
Sağ orta (sağ haf) 
Sağ orta (sağ haf) 
Orta (santrahaf) 
Sol orta- (sol haf) 
Dış sağ (sağ açık) 

İç sağ (sağ iç) 
İleri (santrafor) 
İç sol (sol iç) 
Dış sol (sol açık) 

Bürhineddin OLKER 
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"Futbol" g~teainin bqlığı 



. ANSmLOPEDİS.İ - 5871- FORUZAN SELÇUK 

FVLFOL '-- Karabiberin· arabacısı; Ya ta
bii, yahud süs için laden konmuş, yapıştırılmış 
yüz benleri şairlerimiz tarafından karabibere 
benzetilmiş ve güzellerin medhi yolnnda yazıl
mış mısralara fülfül adı ile geçirilmişdir. 

Sevdim bir dilberi hiiblar serveri 
Kızarmış rııhleri ter· güle nisbet 
Dud°ağı sükkeri kudret kesveri 
Hali hindiileıri fül füle nisbet 

(Beşiktaşlı Gedai) 

FOR-OZAN (Gürcü) - 1880 ile 1885 ara
sında Yemiş İskelesinde Meşhedi Aka Riza 
adında bir iranlı tütüncü - tönbekicinin müra
hilr eşbeh çırağı; gaayetle yakışıklı bir gene 
irisi olub aslı gürcü ve hiristiyan· idi, Füruzan 
adinı ustası takmış ve ayrıca iranlı kılığında 

gezdirir idi. O tarihlerde Yemiş İskelesinin ka
yıkcı, mavnnacı ve ham.mal gibi ayak takımın
dan halkı arasında Aka Rizaya da Boyalı Acem 
derlerdi, yaşı altmışın üstünde, saçını sakalını 
kına ile boyar, gözlerine de sürme çekerdi. Gür
cü Füruzan da o iskeleri~n yalın ayaklı, yarım 
pabuçlu hayta ve hezele güruhu ile senli benli 
olmuş, ustası da pek çok suçlarına daima göz. 
yumar, bildiklerini, · duyduklarını bilmezlikden, 
duym.azlıkdan gelirdi. Aka Rıza çırağ!nı sün
net ettirip müslüman yapmak istediğinde, Fü- · 
rilzan bir gece ustası ile birlikde barındığı han 
odasından kaçmış, daha önce anlaşdığı bir rum 

kaptanın gemisi ile Ayna.roza giderek bir ma-
nastırda keşiş yamağı olmuşdur. ,-

Devrin kalender halk şairi Üsküdarlı A.şık 
Razinin evrakı metrukesi arasında Fürıizanın 
iraıilı bir .delikanlı kıyaf etind~ bir resmi görül
müşdür, resmil} arkasında şu farsca ibeyit ile 

türkce bir tarih manzumesi yazılıdır: 

Geh mu'tekifi direm geh sakin,i mescid 
Yani türa mi talebem hane be hane 

(Tuihi Firar) 

Aynarozda keşiş olmuş sahte acem pÜseri 
Aslı neydi gürcü gavur yaJigarı serseri 

· Erazilin hemdemiydi .1'.1-mma gel gör çapkının 
Güzel idi, dilber idi kaı göz ayak elleri 

Manastırda gün doğmuşdur koca muglim despota 

.Tiril tiril oynar artık sakalının telleri 

.Beri yanda Aka Riza gözlerinde sürmesi 

Kına ile boyar iken ahondumu berb_eri 

· Sakalına asıvermiş ıu mücevher tarihi 

"Gürcü kaçdı Acem ağlar Füruzan gelmez geri" 

1283 (1866) 

FÜRUZAN SELÇUK - Bu İstanJJul An
siklopedisinin baştacı dostu; İstanbul Ansiklo
pedisinin devamı kaderi R.E. Koçu ile oğlit 

Mehmed Koçnnnn eline kaldıkdan sonra bize 
samimi yakınlığı ile sonsuz cesaret vermiş asil 
ve necib bir simadır; bir türk aydını, diplomat; 
1905 de Üsküdarda Gülf emhatun. Mahallesinde 
Atikmahkeme Sokağında bir evde doğdu, top
cu yüzbaşısı Mustafa Vahyi Beyin oğludur. 

Mustafa Vahyi Bey, Üsküdarda tavattun et
miş geçen asır ulemasından müftülüklerde bu
lunmuş Araçlı Kasım Sabri Efendinin oğludur, 
Araçın soylu, köklü bir ailesine mensubdur. 
Füruzan Selçuk'un annesi Zehra Dilara Hanım 
da İnebolulu Cerrahbaşı Yakub Efendi adında 
bir zatin kızı olup o aile de memleketinde 
Kaptanoğulları diye anılır .. 

Üsküdar İttihad Ve Terakki Nümune Mek
tebinde, Üsküdar Sultanisinin orta kısmında 

ve Edirne . Lisesinde okudu, 1926 da o liseden 
diploma alarak Mülkiye Mektebine -· imtihanla 
girdi, 1939 da. o yüksek mektebden üstün de
receli şehadetname alarak yine imtihanla hari
ciye mesleğine intisa.b etti. 

Otuz yılı aşan memuriyet hayatı şuralarda 
geçdi: Varşova Büyük Elçiliği üçüncü katib
liği, Belgrad Büyük Elçiliği ikinci katibli,ği, 

Kopenhag Elçiliği maslahatgüzarlığı, Roma Bü
yük Elçiliği müsteşarlığı, Tahran Büyük Elçi• 
liği müsteşarlığı. 

Hürriyet Partisinin kurucuları arasında 

bulundu ve o poletik sebeble Hariciyeden ayrıl
dı, bir müddet Toprak Mahsulleri Ofisinde, bir 

müddet de Sümerbankda genel sekreterlik 
yaptı. 
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Bu satırların yazıldığı sırada emekli bu
lunuyordu. !ç huzuru içinde kitablan ve has 
anlamda dostları arasmıia yaşıyordu. Seçme 
ve bir - kısmı nadide eserlerden mürekkeb 3000 
cildlik bir kütübhaneye sahibdir. Türk Edebi
yatının büyük bir metinler antolojisini hazırla
makda idi ki 40 büyük defter dolmuş bulu
yordu. 

Sohbeti tatlı, meclisi zengin; dili ile, da
mağı ile, gözü ile zevk sahibi, baba tarafından 
Araç'a, ana tarafından hıeboluya bağlı kibar 

bir İstanbulludur, hatta kendisinin tabiri ile 
Üsküdarlıdır. 

Doğumu üzerine şu tamiyeli mücevher ta
rih, çok çok sonraları, İstanbul Ansiklopedisi
nin yazı ailesinden ve bütün derdlerimizin aşi
nası olmuş Merdivenköylü merhum Tevfik Kar
kan tarafından yazılmışdır: 

Geldi üçler yediler yazdı cevherle tarih 
"Füruzan Selçuk doiru pür nur ·oldu Üsküdar" 

1213 + 3 + 7 = 1323 (M. 1905) 

Fünızan Selçuk 

(Resim: S. Bozcalı) 
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FÜTUHAT SOI{A('a - Galatanın Arab
camii ve Emekyemez mahallelerinin müşterek 
yollarından. Buğulu Sokağı ile Nafe Sokağı 

arasında uzanır; Abdüsselah, Hocahanı ve He
diye sokakları ile dört yol· ağızlan yaparak ke
sişir (1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta 15/130 
ve 131). Bir araba geçecek genişlikde paket 

taşı döşeli bir sokakdır. İkişer üçer katlı ah
şab ve kagir evler arasından geçer. 1 otel, 1 
kalaycı, 1 tornacı v&rdır, ve 20 kadar da de
mir:.saç ticareti yapar dükkan bulunmaktadır. 
Kapu nwnaralan 1 - 25 ve 2 - 20 dir (Nisan 
1969). 

Hakkı GÖKTÜRK 

Finlandiyalı Jimnast;kci Kız 

(Resim: S. Bozcalı) 
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Ekdikleri danei ıerire 
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lçdikleri ıu'lei cihanaİiz 
Biçdikleri kalbi pare pare 
Mecnun o kaabiledendi dirler 

(Şeyh Galib) 
(Yazı: Hamid Aytaç) 

G 
GABAY (Hazld.yal) - 1860 ile 1865 ara

sında İstanbul'da Yahudice - İspanyolca iki dil 
ile yanınlanan "Jurnal İzralit" gazetesinin sa
hibi; ısrarlı isteği ile ailesi tarafından türk 
mektebinde okutulmuş, mektebe gidip gelirken 
Hasköy semtinin yahudi çocukları tarafından 
daima taşlandığı halde hiç fütur getirmemişdi. 
Hayatı hakkında başka bilgi edinilemedi; oğlu 
İsak Gaıbay da İstan:bul'da yahudice "El Telg
rafo" gazetesini çıkarnıışdır; bu gezete 1928 -
°1930 arasında yayınlaniyordu. 
Bibi.: A. Galamti, Türkler ve Yahudiler. 

GABRİEL . (Albert Louis) ~ Mimar ve 
Ressam; dünyaca tanınmış sanat tarihi profe
sörü, İstanbul Darülfünununda ve İstanbul 
Üniversitesinde Sanat Tarihi kürsüsünde . bu
lunmuş ve dersleri He, Türk Mimarisi üzerine 
yazdığı eserleri ve · çizdiği resimler, rölöveler, 
planlarla . Türk Sanat Tarihine eşsiz büyük hiz
metde bulunmuş ve Türklerin en samimi duygu
larla dostu olmuş seçkin Fransız ilim adamı; 
Fransanm Haute-Marne ~epa.rtmanının ( eya.-

!etinin) Ceriziere kasabasmda 2 ağustos 1883 
de doğdu. Lise taıhsilini 1900 yılında çok parlak 
başarı ile tamamlayarak Paris Güzel Sanatlar 
Akademisinin mimarlık bölümüne girdi, orayı 

da büyük başarı ile tamamlayarak diplomalı 
devlet mimarı oldu; sonra aynı üniversitenin 
Edebiyat Fakültesine devam ederek lisans ve 
doktora diplomaları aldı. 

Fransız Artistleri Salonuna resimler gön.,. 
dererek 1910 da Mansiyon, .1911 de ikinci sınıf . 
madalya, 1923 de, Rodos Adasındaki · Helenis
tik devir evler hakkındaki etüdü ve rölöveleri 
ile birinci sınıf madalya aldı. 

1911 de Devlet Seyahat Bursunu kazandı. 
1903 de Güzel Sanatlar Akademisinden Jean 
Leclaire, 1923 de Bailly Ödülünü, 1942 de de 
Inscription de Belles Lettres Akademisinden 
Louis Fould Mükafatım aldı. 

Üniversite hizmetleri: 1923 - 1925 yılların
da . Caen Edebiyat Fakültesinde "maitre des 
conf~rances" oldu. 1925 yılında Strasburg Üni
versitesi Edebiyat Fakültesinde arkeoloji ve sa.;. 
nat tarihi kürsüsü profesörlüğüne tayin edildi. 
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1930 da İstanbul'da Fransız Arkeoloji Ens
titüsünün kurucu müdürlüğüne getirilmiş ve 
tesis ettiği bu müessesede 1930-1941 ve 1945 -
1956 yıllan arasında yirmi yıl müdürlük et
mişdir. 

194:1- 1953 yılları arasında Paris'de Colle- · 
gede France'da İslam ve Şark Sanatları Tarihi 
profesörlüğü yapmış ve emekliye ayrıldıkdan 

sonra kendisine o çok büyük mektebin fahri 
profesörlüğü verilmişdir. 

Askerlik hizmetini Birinci . Dünya Harbin
de Fransarun Suriye Deniz Tümeninde tercü
man subay olarak yapmışdır. 

İlmi Misyonları: Fransız Ecole d'A.thenes'i 
mimarı olmuş ve 1908 - 1911 de Delos kazıla

rına iştirak ederek kazılar neticelerinin neşri-_ 
ne yardım etmişdir. 

1911 - 1914 ve 1920 - 1922 Rodos Adası 
misyonuna tayiiı edilmiş_ ve Orta Çağ anıdlan 
hakkında etüdler yapmışdır. 

1919 - 1920 de Mısırda Fustat kazısı ve ne~ 
ticeleriıün . neşir işine iştirak etmişdir. 

1922 de Likya ve · Kilikya (Güney Anado
luda) misyonuna, 1925 de Palmir misyonuna 
katılmışdır. 

__ 1926 - 1930 yıllarında Türk Hükumeti ta
rafından Anadoluda birçok arkeolojik vazife
lerle vazifelendirilmiş, Anadoluda ilk etüdler 
seyahatını 1927 de bu satırların yazan Fehmi 
Karatay; ikinci seyahafını 1928 de müze mü
dürü Aziz Ogan, üçüncü ve dördüncü seyahat
larını da 1929 ve 1930 da maarif müfettişlerin
den Ahmed Tevhid beylerin refakatinde yap
mışdır. 

1932 de Yukarı Mezopotamiya, . -Irak ve 
Iranda, 1934 de Suriyede · misyon-
lar almışdır. Aynca İtalya, Al-
manya, Avusturya, Belçika, Hol- . 
landa, Danimarka, İsveç ve İspan-
_yada seyahatlar yapmışdır . 

. 1936 dan sonra da Fıikya ka
zılarını idare etmişdir. 

Fransa dışındaki konferansla
rı: 192 6- 1956 otuz yıl İstanbul ve 
Ankarada, Üniversite içinde . ve 
dışında; 1934 de Geneve, 1935 de 
Belgrad ve Zagreb, 1936 da Sela.
nik, 1950 de Bruxelle ve Amster
dam üniversitelerinde ve Fransız 
enstitülerinde konferanslar ver-
mişdir. 

Fahri payeleri: Acamedie des İnscription 
et des Belles-Lettre muhabir azası (1933), Al
man Arkeoloji Enstitüsü fahri azası (1932), 
aynı enstitünün asli azası (1933), Michigaa 
Ar İslamica Komitesinin müşavir üyesi (1934), 
Türk Tarih Kurumunun şeref üyesi 1940, An
kara Üniversitesinin şeref profesörü (1950), 
14..,ransız Güzel Sanatlar Akademisinin muhabir 
üyesi 1954, İstanbul ve Bıırsa şehirlerinin fahıi 
hemşehrisi (1954 ve 1955), Fransa Enstitüsü 
üyesi (1957), İstanbul Üniversitesi şeref hono
ris causa profesörü. 

Mesaisi: Rodosda . Fransa Hükfurietince 
tarihi andı olarak sınıflandırılmış "Auberge da 
France" in cebhelerinin tahkim ve restorasyonu 
(1912 -1913); bu iş Birinci Dünya Ha:rıbi do
layısı ile bir süre bırakılmış ve 1920 - 1921 de 
tamamlanınışdır; 1945 de bir ingiliz bombardı
manı neticesinde ağır suretde hasara uğrayan 
bina aynı yıl içinde A. Gabriel'in idaresinde 
tekrar restore edilınişdir. 

Neşriyatı_: 1908 -1914 yıllarında Delos .Ar
keoloji Neşriyatına rölöve ve restorasiyon re
simleri ile katılmışdır, resimlendirdi makaaleler 

Prof. Albert Louia Gabriel 
(Realmı Sabiha Bozcab) 
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şunlardır: Leroue, SaUe Hyprostyie, İl. aild; 
Chamonard, 'tiyatro Mahal10si, Vlfi, cıtid; Cha
moutieı\ Sam.otras ta.nnla.rıillrt mukaddes ina
kaıniarı; XVI. oild. 

Rödos .Adasında Şat<> Duvarları (192i). 
Fusta.t Kutları ve Muurda Arav Evinin 

Menşeleri (1921, Ali Bahget iie müsterek) 
Rodos Sitesi (1921-1923, iki büyük @ild) 
Anadolu TUrk Abideleri (1931--1934, iki bü

yUk cild, 161 resim, 41 plans; I. Cildde Kay-
seri, Nigde; n. Cildde Amasya, Tokad, Sivas) . 

Tilrkiye (1938). 
Doğu Türkiyede Arkeolojik Seyahatlar: • 

Mardin, Diyarbakır - Anıida, Dicleııi.n ötesindeki 
vilayetler, Harput, Malatya, Urfa (1940). 

Boğaziçinin Türk Kaleleri (Anadolu Hi
sarı., Rumeli Hisarı, Yukarı Boğa2i Kaleleri, 
Yedikule Hisarı, 1943; (Bu İstanbul Ansiklo
pedisinde o maddelerin en esaslı -kaynağı). 

Tilrkiye, Tarih ve Sanat Memleketi (1955). 
. Friky• Arkeolojik Araştırmaları (1941 -

1955). 
Bir Türk Başkenti, Bursa (1958). 
Ve muhtelif ilmi dergilerde pek çok .ma-

kaale. · 
Fehmi KARATAY 

A. Gabriel, hayatı, yetişme tarzı ve eserleri 
Şehir Meclisi'nin kadirbilir ve çok isabetli 

pir karan üzerine Ba:bıali'nin tarihi salonların
dan ,birinde verilen bir diploma ile nazirsiz şeh
rimizin fahri hemşerisi olan üstün değerli ve 
aziz dostum Albert Gabriel'in seçkin ve müs
tesna fıtreti, kuvvetli ve türlü ışıklı şahsiyeti 

hakkında birkaç söz söylemeyi faydalı görüyo
rum. Profesör Gabriel şüphesiz bahsettiğimiz 
zümreye mensub, çalışma ve yetişme tarzı cid
den dikkati calib alim bir insandır. Fahri hem
şerimiz olmadan uzun yıllar evvel kalbden hem
şerimiz olan kemali nisbetinde mütevazı ve sev
gili dostumuzun bütün bir ömür boyunca na
sü, ne kadar ve nerelerde çalışmış ve neler 
yapmağa, ne gibi eserler vermeğe muvaffak ol
muş olduğunu tetkik etmek fıtri ·istidadın mü
said şartlar ve iyi tesadüflerle alabildiğine in
kişaf imkam bulduğu zaman sa'yin ve zekanın 
ne kadar parlak başarılarla taçlandığına yeni 
bir misal teşkil ediyor. 

A Gaıbriel 1883 te validesinin doğduğu 

bir köyde dedelerinin evinde dünyaya gelmiş
tir. :Babası küçü~ bir şehirde Bar sur Aube'de 

fSTANBUL 

mimirdır. Tasavvur hududtiıiü a~acak dere<lede 
çalışkan v~ saiiaiını..n t~kniğıne derinden derine 
vikıf oie.rt bu zat, oğltına pek ç;ok şt!y ~!ret .. 
miştir v~ {fabriel, Bar Sehrinifi iiiUtevA.zi ko
i~jittcİ~ kltsik tahsiline başlamı~tır. Babası gibi 
çök çalışkan ve dairtıa .ınnıfınut birincisi olmak 
istiyen ve olan mağrur küçük Gabriel'i hocaları 
~ök takdir ed.~r ve sev~riör. tmtihartla.rını biti• 
rip diplomasını alırken Gabri~l latinc:ıe ve yu
nanca biliyör ve fransızcayı dürüst yazıyor; o 
zaman yaşı ancak onyedidir. . . . . ' " . . . . . . .. . . 

Güzel Satuı.tla.r nuıktebind~ 90k çalısır, ~ok 
~ey öğrenir; mükAfatlar ve madalyalar alır. 
Ayrtı, ia.manda Sorbon'a devanı ederek edebi• 
yatla iştigal eder ve Lisencie-es-lettres olui'. 
Bir müddet sonra hazırladığı tezlerle edebiyat 
doktoru ürtva.nını pek iyi notla kazanır. 

. . . . " ' . . . . . . . . 
Gaıbriel'in neşriyatı çoktur ve çok değerli• 

dir. Bunların· hepsini burada sıralamağa imkan 
olmadığından başlıcalarını zikr ile iktifaya mec
burum. Bunlar Anadolu Türk abideleri (2 bü-. 
yük cild) ; doğu Anadolu'da Arkeolojik araş

tırmalar ( 4 büyük cild) ; Boğaziçi'nin Türk Hi-. 
sarlan, Firikya, Midas Şehri Tarih ve Sanat 
Diyarı. Türkiye... gibi merale ve ihtisas sahih
lerinin istifade ile okuyacaklan büyük eserler
dir. Bursa'ya dair yazdığı büyük bir kitap dahi 
tabedilmek üzeredir. Bunlardan maada arke
oloji, mimari ve tarih hakkında inüteaddit der
gilerde basılmış birçok etüdleri, vardır. 

Gabriel, mimari ve arkeoloji araştırmaları 
için Anadolu'daki sürekli seyahatleri esnasında 
şehirlerde ve köylerde vatandaşlarımız arasın-· 
da ikamet ederken memleketi ve halkını yakın
dan . görüp tanımak ve Türkler . hakkında tel
kine ve taassuba değil, fakat tetkike ve mü
şahedeye dayanan şahsi ve objektif bir kanaat 
edinmek fırsatım ibulmuştur. Milletimizin civan
merdliğine birçok defa şa:hid olmuş, müşkül du
rumlarda ve en karanlık günlerde gösterdiği 
azim ve metanete, cesaret ve fedakarlığa mef
tun kalmış, Türk sanat dehasının yarattığı be
dii ve ihtişamlı abideler karşısında derin ve 
iptilalı bir hayranlık duymuş, milletimize, milli 
sanat ve medeniyetimize gönül vermiş, bizi çok 
sevmiştir. Bu sevgi sathi bir sempatiden ibaret 
değildir. O, mabudu olan sanatta Türk deha
sının yarattığı harikalardan ve Tül'k ruh ve kal-
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binin en büyük servet ve ziyneti 

) 
olan yüksek hasletlerden ilhamını, 
heyecanını alan, derin sıcak ve ra
kik bir hisse dayanmaktadır, muh
kemdir ve vefalıdır. 

Türk sanatı Gabriel'in ruhu
na o kadar nüfuz etmiş, benliğini 
o kadar sarmıştır ki, Kolej de 

1'a{Rqııtl ftw,.. l<c1{L .. 
&ı ~/a(,1.. ~ ~dt'ıJ.. ek 'et-ı twc.'t, r" ~tıet¼

,1,(ıe.c. fc-a4 lıit1 neu.i- 1ı,,(i..( ... t._ uııJ.sJ;. c1t. Joıı 

Fraıısa'da -12 sene devam eden 
tedrislerinde ele aldığı mevzuların 
en büyük, en mühim kısmını hep 
Türk sanatı, Türk mimarisi teş~ 
kil etmiştir. Hem ed.iıb, hem hatib 
·olan Gabriel konferanslar vermek 
üzere davet edildiği her memleket
te her şehirde lstanl;>ul, Bursa ve 
Anadolu'daki Türk abidelerini kon
feranslanna mevzu seçmiştir. Son 
senelerde bu konf eranslan vaki da-

Prof. Albert Cabriel'in "Chateau:ı: Turca du Bosphore" 
adlı kitabında 

İstanbul Ansiklopedisi müdevvini R. E. Koçuya bir 
ithaf yazısı: 

"A Bay Reşad Ekrem Koçu 
"en souvenir bien cordial de son ancien professeur 

~vec toU:s mes veux pour la reuissite de son oeuvre 

vet üzerine Geneve'de, Belgrad'da, 
Zağreb'de, Brüksel'de ve Amsterdam'da büyük 
ve seçkin bir dinleyici kütlesi önünde vermiş ve 
garbın büyük ilim ve sanat me.rkezlerinde çok
tanberi kültürümüzün fahri mümessili olmuş 
ve Faris üniversitesinde Türk etude merkezinin 
ihdasına muvaffakiyetle çalışmıştır. · Gabriel, 
bilhassa Haçlı seferlerden sonra cahil ve koyu 
:mutaassıb bir zümrenin, · dünyanın her tarafına 
Türklük aleyhinde yaydığı batıl itikatlann ve 
kaseli isnadlann · reel ve cerhine, bize has olan 
ince medeniyetimizin medeniyet cihanında bilin
mesine, abidevi ve nefis eserleriyle, beliğ ve 
mukni sözleriyle durmadan çalışmış, daima ha'k 

A. Gabriel 

ve hakikat müdafii necib bir vicdan sahibi ol
duğunu göstermiştir. 

Edebi gururumuz olan Yahya Kemal ona 
milli şükranımızı daima üade etmişdir. 

Nihad Retad BELCER 
(Cumhuriyet Cazetesi, ıubat 1955) 

Dostumuz Gabriel - Geçen gün profesör 
Ga:briel'i, üniversitede, 21 sene fasıladan son
ra, ikinci açış dersini verirken dinledim. İnsan

lıkta güzel ve iyi ne varsa, serin 
.bir hava· gibi kafamda esti. tnsan-

A- '"IA~ ""-
1 

. _ _ /; _ _ J~ , ·-O~ ... L ~· . dan · sevilecek yüksek ha.$letleri -~ ......,.,,~ ~ Jl t ~ .yine sezdim. Derimiz albndaki sin-
ıi ve vahşi hayvanı zapteden kuv-

/~ U., li,\,J) 4.-/ J-o~ vetlere tekrar güvenmeğe başla

"Les antiquites Turrques d'Anatolie" adlı kitabında 

Prof. Gabriel'in · asistanı R. E._ Koçuya bir ithaf 
yazısı: 

"A mon excellent eleve Reşat Bey 
Bien cordial -souvenir 

G. Gabriel" 

dım. Dünyayı örten hara:be ancak 
bu güvenle yeşerecek; sanki, be
denle ruhumuz ahenk ve müvaze
neye girecek, bize layık olanı ba
şarmaya çalışacağız. 

21 sene evvel Gabriel'i yine 
dinlemiştim; Anadolu Türk abide-. 
lerini araınağ':l., araştiımağa, ay
dınlafmağa çalışmaktan ibaret 
olan kocaman programını, · ilim 
usulleri ile tatbik ederek, ortaza-
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man Anadolu arkeolojisi denilen efsanevi dün
yayı canlandıracaktı; Gabriel sözünü tuttu, 
muhteşem büyük eserleri ortadadır: 

1 - Anadolu Türk abideleri (2 büyük 
cilttir). 

2 - Diyarbakır. 

3 - Son harbin faciası içinde basılan İs
tanbul Türk hisarları ve daha gelecekler: Bur
sa, Konya v.s. dir. 

Aramızda, gözlerimizin önündeki bu çalış
-ma için kendis}ne samimi teşekkürler ilham 
eden resmi anlayış, yardım, her tarafta tak
dir ve muhabbet ibzal olunmuştur. Gabriel 
bugün ilim mesleğinin en yüksek şereflerini 

kazanmış (College de France) da hoca olmuş
tur. İstanbul Fransız Arkeoloji Enstitüsünün 
müdürlüğünü muhafaza etmiş ve se!llenin bir 
kısmını istanbulda geçirerek buradaki çalışma
larına devam etmekte bulunurken Edebiyat 
Fakültesinin isaıbetli kararı ile içimizdeki asıl 
mevkiine, manevi mevkiine, yeni bir bağ da 
ilave edilmiştir. 

Dünkü derste anladık ki mimari· abidele
. rine kimse lakayt kalamaz. Üstüne·· basarak 
gezdiğim manasız şeyleri, taşı, toprağı bina ha
linde karşınıza diken mimar; kendi zevk ve 
endi~esine verdiği mana ve şekil, önünden geç
tiğiniz a·bidede her sabah sizi bakmağa icbar 
eder. Gabriel bin senedenberi Anadoluya yer
leşmiş Türk milletinin, toprağın bağrına dik
tiği din ve dünya abidelerini meka!ll ve zaman 

bakımlarından mukayese ederek; hayret ve 
heyecan veren hakikatleri ilim adamına yakı
şan serin kanlı, objektif bir eda ile bize anlattı. 

Ders verme tarzı, ,başka dillerde verilecek 
derslere model olabilir ... Evvela mevzu.un özü
nü güzel bir Türkçe ile okutturdu, sonra ken
disi kürsüye oturdu; akademik kitabetin en 
güzelim, Fransız dilinin en yüksek şekline sa!'
dı. Karşımızda saf entelektüel karakteri tem
sil eden bir hoca var:· İnsanlığa şeref veren, 
tek yolda, hakikati arama yolunda heyecanla 
yürüyen; bu yürüyüşün metotlarını en keskin 
tenkit ile tatbik eden bir alim ... 

Tevfik Remzi KAZANCIGiL 

Büyük türk dostu alim 1970 yılında ha
yatda ve 97 yaşında bulunuyordu. Hiç evlen
memişdir; Bar sur Aube'da dedede!ll kalma es
ki bir evde münzeviyane oturmakda, son yılla
rını geçirmekde olduğu ve çocukluğunun da 
geçmiş bulunduğu o kasabada, adı ile değil de, 

. sadece "Mimar" diye anılıyordu. İstanbul An
siklopedisinin 9. Cildi de tamamlanıp kendisine 
gönderildiğinde, İstanbul Darülfünunundan ta
lebesi olan Reşad Ekrem Koçuya yazdığı mek
tubda, artık hatıralarını yazmakda olduğunu, 
hatıraları arasında da Türkiyenin çok geniş 

bir yer aldığını söylüyordu ve " .. kazılarda ya
nımda çalışan usta amelelerin is1mlerini bile 
kaydecek kadar .. " diyordu. . 

Anadolu H;isan 

(Reşim: •Albert. Gabriel) 



ANSİKLOPEDİSİ - 5'819 -

GABRİYEL (Turşucu) Merdivenköylü 
Bitli Tevfik tarafından kalenderlik yolunda bir 
manzume ile övülmüş bir seyyar turşu satıcısı: 

Başında kavakyeli 
Bir yahudi güzeli 

Tarif ideyim size 
Turşucu Gabriyeli 

Yaş onyedi onsekiz 
Balatıah Mahalleli 

Saçları kıpkızıldır 

Kavmiyeti besbelli 

Keçe külah altında 

Bir tutam kakül teli 

Bir düzeltir bir bo-ı:ar 

Sanki şeytanın eli 

f'l'ruze gök yakutdan 
Gözleri var gamzeli 

Oya gibi kirpikler 
Devrim devrim hemzeli 

Ostde firenk gömleği 
Mavi sedef düğmeli 

Altında bol paçalı 

Donu var iılemeli 

Tırabulus ku,aklı 

Sinyorun ince beli 

Yemeniyi daima. 
Giyer bası~ ökçeli 

Topuk tema.ta.sına 

Bol bol bııka.n vermeli 

Ara.mgalıı her akıaın 
Galatada Küpeli 

Yabud Sava Sarafim 
İçkapuda Pandeli 

Dolaşır sofra sofra 
Gaayet ile cilveli 

Tetrifinde eğilip 

Ayaklarım Öpmeli 

Sanma kakül diizetir 
Fildişi ııi:zik eli 

Uzakdan a.ııiııa.ya 

· Elbet iıımar vermeli 

Son durağın sorarsan 
Der ki efendim belli 

Kapuiçi Karaköy 
Yamalı Kılıcali 

Y ahud ki Beyoğlunda 
Çinili ya Bağçeli 

Genelik uçar kuş gibi 
Kıymetini bilmeli 

Çil çil al tıncıkları 
Kapıp birikdirmeli 

Kıssa cümleye malum 
Lafı balla kesmeli 

GABRİYEL USTA - 1945 ile 1950 arasın
da yaşı altmışın çok üstünde anadan doğma kör 
ermeni asıllı bir hanende, semtine nisbetle 
"Kwnkapulu" diye anılırdı; İ-8tanbul Radyosµ
nun ilk faaliyete geçdiğinde f&.sıllara iştirak et
miş, tamnmış sanatcılarla beraber yıllarca mey
hanelerde okumuş bir sanatkar. Son yıllarında. 
meyhaneleriyle meşhur semtinin çarşısında li
mon satarak geçiniyordu ve akşamları hangi 
meyhaneye gitse kapudan hürmele karşılanır 

ve bir masanın misafiri olurdu ve onun misa
fir olduğu masada sa:bahlara kadar içilirdi. Şair 
Osman -Attila: "Her İstanbula gittiğimde Kum
kapuya iner, Gabriyel Us.tayı ararım ... karanlık 
dünyadan gelen yaşlı bir ses ki, okuduğu şar
kılara, hatta bir şarkının tekrarlarına gece . bo
yunca doyulmaz.. Bana bir gece sormuşdu, is
tediğiniz bir şey var mı diye. İstedim: -

Gösterip ağyare lutfun bizlere biganesin .. 
Masa aşıkların, ,bivefa sevgiliyi bilenlerin masa
sıydı .. " diyor. 

Şair Dr. Aydın Arın da "Bu Geceler Biti
recek Şarkıları" isimli bir şiirinde ondan bah
sediyor: 

Şimdi İstanbul bir ıııklı ııehir 
Sabahcı kahvelerinde bir iki insan 
İCumkapu derin uykularda gecenin ikisinde 
Biz daha buralardayız Gabriyel Ust~ 
Aman Mardiros rakı getir. 

Bir bahar gecesi 
Martı çığlıklariyle gel~n sabahda 
S,usar duygu 
Yanık ııarkılarda, 

Uzakda bir yanıp sönen fener 
Sisler vuruyor sahil boyuna. 
Bu geceler bitirecek şarkıları Gabriyel Usta 

GACO - Hanebeduş pırpınlar argosunda 
"Kadın, dost tutulmuş kadın, Metres"; misaller: 

Gaco dedin mi, filinta (güzel) olacak; 
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Gaconun dragonunu (külhani meşrebini) 

severim; 
o Gacodan anlamaz, sen ona Şorolu'dan 

haber ver. 

GACO - Balıkcı argosunda palamut ba
lığının en küçüğünün adı, halk ağzında "Çin
gene Palamutu" da denilir; palamutun küçü
ğUnden büyüğüne boy boy isimleri şunlardır: 
Gaconun biraz büyüğü "Palamut", daha irisi 
"Torik", onun büyüğü "Sivri", daha büyüğüne 
"Altıparmak", 10 gelenlerinde "Peçota" denilir. 

A. Cabi~ V ADA 

GAETON EFENDİ - İkinci Sultan Ab
dülhamid devrinde 1885 ile 1890 arasında Mül
kiye Mektebinde (Siyasal Bilgiler Yüksek Oku
lunda) fransızca muallimliği yapmış musevi 
asıllı bir zat; hal tercemesi elde edilemedi, as
nmız başının meşhur gazetecilerinden ve baş
muharrirlerinden Ali Kemal Bey (B.: Ali Ke
mal Bey, cild 2, sayfa 673) _ "Ömrüm" isimli 
eserinde genelik hatıralarım ve ıbu arada Mül
kiyedeki hayatını anlatırken şunları yazıyor: 

. "Fransızca muallimimiz Gaytan (Gaeton) 
Efendi idi, tuhaf bir hoca idi; bir kere az kaldı 
faka basıyordu. Talebeye Plisiye ( ?) nin ma
ruf müntahabatını (antolojisini) aldırtmış, 

okutuyordu. Bir şiirin içinde bir kôpekden bah- . 
solunuyordu; ıhayvana fransızların itiyadı ve 
veçhile Sultan adı verilmişdi.' Biçare Gaytan 
Efendi o şiiri tesadüfen okurken birdenbire sus
du, sayfayı çevirdi, başka bir fasla geçdi, fa
kat yine de kızardı, bozardı, -nihayet duram.adi, 
dershaneyi terk ederek müdürün yanında solu
ğu aldı. Biz pür neş'e, o şıiri evir~ çevire oku
yorduk; fakat paydos düdüğü .çalmadan, efen
diler dışarı çıkmadan muba.ssırlar, muallimler 
geldiler, o kitabı topladılar .. ". O zaman_lar için 
Mülkiye Mektebinin en parlak devridir denilir. 

GAFFARI (Cihangir) - Zaı:nanımızda 
ünlü İranlı aktör; 1969 da İstanbulda tanışdıgı 
Türk şantöz Gül Kamu ile evlendi ve onu İrana 
götürdü; fakat G. E:amu o yabancı memleket
de yaşayamadı, bir sila seyahatı diyerek İstan
ıbula geldik.den sonra zevcinin yanına dönmedi 
ve boşandı. 1970 nisanında Cihangir Gaffari 
Türk - İran yapımı bir film de baş rollerden 
birini oynamak için İranlı rejisör Sasaın Pur 
ile birlikde tekrar İstanbula geldi; G. ·Kamuyu 

Cihangir Gaffari 

(Resim: Sabiha Bozcalı) 

hala sevdiğini söyleyen ünlü aktör: "Ona !ran
da birçok kadının fü;lemiıii çekdiği hayatı ya
şattım, fakat Gülsün Türkiyeden bir türlü ko"
pam.adı" demişdi (B.: Kamu, Gülsün). C. Gat-' 
fari'ıiin hal tercemesi tesbit edilemedi, mutalla
kası ile kendisine yazılan mektublar cevabsız 
kaldı~ 

Bürhaneddin OLKER 

GAGARİN (A.) - 1860 ile 1870 arasında 
İstanbula gelmiş bir rus ressamı; hayatı hak
kında en küçük bir bilgi edinemediğimiz hü
nerli sanatkarın bir tek resmi görülmüşdür, o 
da, İstan:bulda bir ıbekar hanmdaki odasında 
yatak denginin üstünde oturan ve nargile içen 
gene ve güzel bir zeybek'in portresidir. 

GAİTO (Pepini) - 1891 de Tophane mü
şürü Zeki Paşa tarafından kurulan Tophane 
Sanayi Sibyan Taburu Bandosunda 1895 de 
kısa bir süre bando şefliği ya:pmış italyan asıllı 
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bir müzik öğretmeni ve müzisiyen; "Dolmabağ
çe Marşı", "Kuleli Marşı" ve "Tophane Marşı" 
adı ile üç marş bestelemişdir, belki de başka 
müzeik eserleri de vardı. Adı geçen marşların 
notaları ve güfteleri bulunamadı; hayatı hak
kında da başka kayde rastlanmadı. 
Bibi.: Etem Üngör, Türk Marşları. 

GALANTl BODRUMLU (Avram) - Ya
hudi asıllı dil ve tariıh bilgini, İstanbul Darül
fünunu Edebiyat Fakültesinin · Tarih Bölümü 
Kadim Şark Kavimleri Tarihi profesörü, mu
harrir; 1·87 4 de Bodrumda doğdu, oranın yer
lisi çok dar gelirli bir ailenin evladı iken, oku-

ma hevesi ile zekasını takdir eden Bodurumlu 
zengin bir türkün şefkat ve himayesi ile İzmi_r 
Alyans . İzraelit Mektebinde okudu; hem bir 
musevi yardım cemiyetinin ve hem de hemşeh
risi hamisinin himmetiyle Parisde tahsilini ik
mal etti, İstanbul Darülfununu (Üniversitesi) 
Edebiyat Fakültesine imtihan ile muallim oldu, 
1923 • 1924 -arasında da adı geçen kürsüye mü
derris (profesör) tayin edildi. 

Daha !zınirde okur iken gazetelere maka
leler yazmış ve yıllar boyunca basın ile yakın 
ilgisini muhafaza etmişdir; orada yayınlanan· 
"İzmir" ve "Hizmet", Mısırda yayınlanan "Meş
veret" !stanbulda "Şurayi ümmet", "Hilali Ah-

·\ 

İstanbulda bir bekar hanında Zeybek 

(Resiin: Gagarin) 
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Avram Galanti Boclnımlu 

(Resim: Sabiha Bozcalı) 

mer Mecmuası", "Yeni Mecmua'\ '.'Büyük Mec
mua", "Türk Tarih Encümeni Mecmuası" ve 
(jEdebiyat Fakültesi Mecmuası" Avram Galanti 
adını değerli bir yazar ve bir dil ve tarih bil
gini olarak tanıtmışdır. İki devre Niğde millet- · 
vekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
bulunınuşdur. Son yıllarını tam bir münzevi 
olarak Kınalı Adadaki evinde geçirmişdi, 1961 
de orada vefat etti. 

Hiç · evlenmemişdi; Darülfünunda ilmi ile, 
fazlı ile, şefkati ile talebeleri tarafından çok 
sayılan, sevilen bir hoca olmuşdur. · Soyadı ka
nunu çıkdığında şöhretli Galanti admm sonuna 
memleketine nisbetle "Bodrumlu" kelimesini 
ekledi.Arnbca, Farca, _İbranice, Yunanca, Al
manca, Fransızca, İtalyanca, İsp~nyolca, İngi
lizce bilirdi, anadili olarak da Türkceyi kabul 
etmişdi; bir hasbihalinde: "Bodrumda çıplak 

ayakla dolaşır avare bir çocuk iken beni ko
lumdan tutup ilmin ışıklı yoluna çıkaran Tür
kün dili elbetki anadilimdir" demişdi. Uzun 

boylu, zaif nahif, çelebi bir zar idi; kitab ha
linde yayınlamnış eserleri şunlardır: "Türkcede 
Arabi ve Latin harfleri ve imla meseleleri" 
(1925); ''Arabi harfleri terakkimize mani . .de
ğildir" (1927); "Türkiye Yahudileri ile ilgili 
belgeler" (Fransızca, 1931); (Bu eserinin eki, 
1941); (Bu eserinin ikinci eki, 1949); "Türkler 
ve Yahudiler" (1928 ve 1941); "Hamurabi Ka~ 
nunu" (1925); "Küçük Türk Tetebbiler" (1925), 
"Hitit Kanunu" (1931); "Türkcenin İspanyol
ca üzerine tesiri" (1948);. A,nkara Tarihi". 
(1951); "Nigde ve Bor Tarihi" (1951); "Türk 
hassı ve Türk Yahudisi" (1953). · 

GALATA - Büyükşehir İstanbulun Haliç 
adını taşıyan limanının kuzeyindeki kısmının 

adı; Galata, ilk çağda o mevkide ayrı bir ·beld~ 
olarak kurulmuş ve yüzyıllar boyunca öyle ya
şamış, gelişmişdir. Galatanın tarihçesi üzerine 
aşağıdaki satırları, Türk Ansiklopedisinde Prof. 
Semavi Eyice tarafından yazılmış "Galata" 
·maddesinden alıyoruz: 

"İlk Çağın sonlarında burada Sykai (latiıı

ce Sycae=İncirlik) adında bir yerleşme yeri 
bulunduğu biliniyor. Birinci Constantin (324 -

. 337) zamanında çevresine sur çekileın bu yer, 
İkinci Theodisius .(408-450) zamanında büyük 
taht şehrinin XIII. bölgesi olmuşdur. Kiliseleri, 
forumu, hamamları, tiyatrosu ve limanı · olatı 

Galatada . o sırada 431 büyük ev vardı. 
"İstanbul halkı burayı kaSdederken: Pe

ran en Sykais (=karşı yakada Sykai'da) de
diklerinden, 'buradaki Peran kelimesin~n, sonra
lan Galata ya verilen "Peyre", "Pera" adlarının 
esası olduğu i9dia olunur. · 

"İustinianos, 528 de burayı imar ettirmiş, 
hatta Galatayı "İustinianai" veya "Justiniano
polis" ol~ak ad.landırmışdır. 

"Galata admm, buradaki süthanelerden do
layı gala, galaktos ( =süt) 'tan gelebileceği yo
lundaki açıklamalar kabul edilmez. · 

"Limanlarda yükleme, ,boşaltma yapılan 

inişli kıyı arazilerine verilen italyanca calata 
kalata ile; burada Galatia'lı bir kimsenin evi 
bulunduğundan Tou Gala;tou ( =Galatia'lının 
yeri) sözünün Galata adının menşei olduğu yo
lunda daha inandırıcı hipotezler vardır. 

"Galata adının, denize çikıntı teşkil . eden 
topraklara, burunlara verilen eski bir Thrak ke-
limesinden gelmiş olması da akla daha yakın 
bir teklifdir. 
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"İlk Çağ Galatasından bugün ortada hiç 
bir iz yokdur. Yalnız 1968 de Şişhanede Beşinci 
Yüzyıla aid olması muhtemel- bir sarnıç kalın
tısı bulunmuşdur ki, bu sarnıcın üstünde evvel
ce önemli bir yapı olduğuna ihtimal verilebilir. 

"İkinci Tiberios (578-582) zamanında, Ha
liç'e giri§,i kontrol için, şimdiki Galata Yolcu 
Salonunun yakınında bir hisar (Kastelion ton 
Galatou) yaptırmışdı. Türk devrinde Kurşunlu 
Mahzen ismiyle anılan bu yapının bodrumu geç 
devirlerde Yeraltı Camii olmuşdur. Dördüncü 
Haçlı Seferi ordusu 6/7 temmuz 1203 de bu hi
sarı almışdır. Bizans devleti 1261 de ihya edil
dikden sonra, Halice girişi önleyen zincirin bir 
bağlandığı bu hisarı elinde tutmağa önem_ ver
mişdir. 

"Galatanın ' hareketli - tarihi, 1260 - 1261 
Nymphaion (=Nif) anlaşması uyarınca Ceno
valıların 1267 den itibaren buraya yerleşmesi 
ile başlar .. Bu devriın başlangıcında Galatanın 
gerçek saıhibi gözüken Bizans Devleti, Cenova' -
ya bir imtiyaz bölgesi bağışlamış, fakat Gala
tanın etrafına sur yapma hakkını tanımamışdı. 
Mevcud kadim surlar yıktırılmış ve hisarda bir 
Bizans garnizonu bırakılmışdı. Cenovalılar XIV. 
~üzyılda Galatadaki imtiyaz ·bölgelerini geniş
letirken, bazı oldu 'bittilerle etrafını surla çe
virmişler ve 1349 da başkule ( donjon) olarak 
Galata Kulesini yapmışlardır. 

"Cenova'dan gönderilen bir podesta (tem
silci, komiser) tarafından idare edilen Gala ta
nın sınırları devamlı olarak genişlemiş, ,bir ital
yan :kolonisi, Boğazlar ve İstanbul ticaretine 
hakim olarak zooginleşmişdir. 

"Bizansdan ayrı bir poletika takib eden 
Galata, 1 haziran 1453 anlaşması ile Türk ida
resine geçmekle beraber, Cenova, bu kolonideki 
haklarına yeniden, sahib olabileceğini sanmış, 

fa.kat Fatih Sultan Mehnuıd buradaki Cenova 
idaresine kesinlikle son vermişdir. San Paolo -
San Domenico Kilisesi camie çevrilmiş ( B. : 
Arab Camii, cild 2, sayfa 936 ve Galataya bir 
kadı tayin edilmişdir (B.: Galata Kadılığı). Gö
revi sadece Galatadaki katolik kiliselerini ida
reden ibaret o'lan cemaat teşkilatı ise 1682 ye 
kadar yaşamışdır. 

(Fetihden sonra, Galatanın Cenovalılar ya
pısı sur ile çevrilmiş kısmının asayişi, İstaıibul
da olduğu gibi Yeniçerilere bırakılmışdı. XII. 
ve XIX. yüzyıl kaynaklan Galatanın sur için
deki mahallelerinin asayiş ve inzibatına bakan 

yeniçeri ortalarının 25. ve 64. Ortlar olduğunu 
aydın, kesin olarak -kaydeder. Galatanın Haliç 
boyunca uzanan kısmının, yalısında Türk Ter
sanesinin kurulduğu Kasımpaşa ile ötesinin ve 
gerilerinin idare ve asayişi Kaptanpaşaya ve 
kalyonculara; Ga:latanın Liman ağzı boyunca 

. uzaınan kısmının, yalısında Türk Tophanesiıiin 
kurulduğu Tophane, Salıpazarı ve Fındıklının 
idare ve asayişi de Topcubaşı ağa ile topculara 
'hırakılmışdı). 

"Hızla türkleşen Galatada daha 1476 da 
592 rum, 332 frenk ve 62 ermeni evine karşılık 
535 müslüman evi vardı. Sonraları Galata daha 
da türkleşmiş, bir yandan da çeşidli yabancılar 
gelip yerleşdiğinden Galata kozmopolit bir gö
rünüş almışdır. 

"Geçen yüzyılda, ticaret ve bazı sanayi kol
larına hakim olan azınlıklar ile yabancılar Ga
latada çok artarak burada türklerin azalması
na ve şehrin türk karakterinin kaybolmasına 
sebeb olmuşlardır. 

"XVI. Yüzyıldan itibaren arkasındaki Pera 
Bağllitrında yerleşen yabancı elçilikier, bir yan
dan şimdiki Beyoğlu bölgesinin bir Avrupa şeh
ri görünüşü almasını sağlamış, · ayrıca çeşidli 

azınlıklar, rumlarla değişik mezhebde ermeniler 
ve musevi'ler ve muhtelif inanç ve milliyetler
den topluluklar Galatada kiliseler ve kültü!' 
müesseseleri yapmışlardır. 

"1509 depreminde çok zarar gören Galata 
1660, 1682, 1715, 1746, 1762, 1794, 1831 ve 1870 
de çıkan büyük yangmlarda da geniş zararlara 
uğramışdır. 

"1732 de yapılan su_ şebekesi XIX. yüzyıl
da genişletilmişdir. 

"İstanbulda Belediye Teşkilatı kurulurken 
·büyük şehir belediye dairelerine ayrılmış, ilk 
örnek daire de Altıncı Daire adı ile 1864 de Ga

. latada kıirulmuşdur. _ 
"1'875 yılına doğru Galatayı yer altındau 

Beyoğluna bağlayan Tünel yapılmış, 1892-1897 
. arasında da Galatamn kıyılarına nhtım inşa 

edilmişdir (B.: Tünel; Galata Rıhtımı). 
"Galata, 1955 den sonra yapılan istimlak

'lerle özelliklerini kaybetmişdir. 
"Galatanın türk devrinden önceki başlıca 

tarihi eserleri Galata Kulesi, Arab Cami,, Saint 
Benoit Manastırı ve kilisesidir. Kapu ve burc
larında Cenova armaları bulunan Galata Sur
ları 1864 den itibaren parça parça yıktırılmış
dır. 
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"Türk devrinde Galatada önemli tesisler 
kurulmuşdur: Galata SaI_'ayı, Galata Mevlevj
hanesi, her ikisi de Mim.ar Sinanın eseri Azeb- . 
kapusu - Sokollu Camii (1577) ve Kılıçalipaşa 
Camii ( 1580) , yine Sinanın eseri Rüstempaşa 
Hanı (1544 -1550), dokuz kubbeli Galata Be
desteni, Yelkenci Hanı, 1936 da yıktırılan Gala
ta Yeni Camii 1697,. bir şaheser olan Salihasul
tan -Azebkapusu Çeşmesi (1732), ·Kuledibin
de Bereketzade Çeşmesi, Yolcu Salonu yakının
da İsmailefendi Çeçmesi önemli anıdlardır (B.: 
Galata Sarayı; Galata Mevlevihanesi; Azebka
pusu Camii, ciid 3, sayfa 1675; Azebkapusu 
Çeşmesi, cild 3, sayfa ·1679; Bedesten, Galata 
Bedesteni, cild 5, sayfa 2361; Rüstem paşa Ham; 
Yelkenci Hanı; Galata Yeni Camii; Bereketza
de Çeşmesi, cild 5, sayfa 2534, Kılıçalipaşa Ca
mii). 

"İş ve sanayı bölgesi olduğundan Galatada 
çok sayıda hamam da yap.tırılmışdır (B.: Azeb
kapusu Hamamı, cild 3, sayfa 1683; Kılıça:li

paşa Hamamı; Ka~aköy Hamamı; Kapuiçi Ha
mamı; Arabcamii Hamamı, cild 2, sayfa; 947; 
Yamalı Hamam; Buğuluca Hainam, cild 6, say
fa 3098). 

"Ayrıca, son devirde yapılmış avrupai tip~ 
de hanlar da vardır ki ·bunlardan eiı muhteşemi, 
iddialı ıbir neo-bizans uslubunda Karaköy Pa
las denilen handır. "Galatadaki Cenova kolo
nisi, etrafı sur ile çevrilmiş bir kale içi idi, bu 
kalenin içi de duvarlarla dört bölgeye aynlmış
dı; birbirlerine iç kapularla bağlı idiler; fetih- • 
deri önce bu bölgelerin her biri bir cenovalı asıl
zadenin idaresinde idi. 1544 de İstanbula gel
miş fransız rahibi Jerom Maurand seyahatna
mesinde, kurulduğu tarihden Galatanın türkler 
eline geçdiği · zamana kadar Galatada yaşamış 
Cenovalı asılzade ailelerin isimlerini, Galata 
manastır ve kiliselerindeki kabirlerinden şöyle 
tesbit etmişdir: Grimaldi, Doria, Ross Jechi, 
Grilli, Pallavicini, Gentili, Vivaldi, Sauli, Marini, 
Negri, Negroni, Spinola, G:ıttani aileleri. 

"Yine J. Maurand şunları yazıyor.: "Galata
daki konaklarm hepsi Cenova mimarisine göre 
yapılmışdır. Bir kilisede katolik ayininde bu
lundum, Cenovalı senyörler de vardı ki en Gio
vanni Compiano idi... Galata Kalesinin _dört ci
:hete .açılan dört büyük kapusu, biri T~rsane 
tarafında, biri deniz tarafında, biri· tophane ta
rafında, biri de büyük imle yanındadır ki bura
dan bağlara, bağçelere, _mezarlıklara gidilir ... 

maiyetinde geldiğim. Fransız Elçisi Rinson, se
ferde bulunan Sultan Süleymanın İstanbula dö
nüşüne kadar bir bağ konağında oturdu... Ga
latada top dökümhanesinin önünde kazıklarla 
yapılmış bir dalgakıran va:ı;-, İstanbul tarafına 
giderken oradaki iskeleden kayığa binerdik ... 
top dökümhanesinde elli kadar alman işcisi ça
lışıyordu ... Galatada. :bütün hiristiyan memle
ketlerinden gelmiş senyörler ve tüccarlar var; 
venedikliler, cenovalılar, fransızlıar, almanlar, 
İspanyollar, İngilizler ve (Avrupanın muhtelif 
memleketlerinden gelmiş) yahudiler ... " (Sema-
vi Eyice). · 

XVII. Yüzyılın ,büyük yazarı Evliya Çelebi 
Galatada 18 İslam, 70 Rum, 3 Frenk, 2 Ermeni 
ve 1 Yahudi mahallesi bulunauğunu kaydedi
yor. Galata müslümanlannın çoğunun da İspan
yadan gelmiş, Hiristiyanlara karşı kin besleyen 
Mübtecel ( ?) Taifesi (Musevi döri.meleri) oldu
ğunu ve Galatanın islam mahallelerine asla gay
ri müslim. sokmadıklarını söylüyor. Galatanın 

nüfusunu da 200,000 gayri müslim, 60,000 .müs
lüınan göst~riyor. 

Evliya Çelebi zamanının Galatasını tasvir 
yolunda da şunları yazıyor: "Sur ile çevrilmi§ 
Galata Kalesinin bir yanı denizdir, öbür yanla
rında kale duvarlarının önünde derin· ve geniş 
hendek vardır (B.; Galata Kalesi)... Hendek'in 
içinde ·gemi gomanaları, halat. ve palamarlarını 
bükerler .. ; hendek'in kenarl~rı serapa mezarlı-k
dır .. kale dışının derya· tarafı çarşı pazardır .. 
camileri: Sokollu Mehıl].ed Pa§a Camii, Arab 
Camii, Yağkapanı ,Camii, Kemankeş _Kara Mus
tafa Paşa Çamii, Karaköy Camii.. birkaç da 
mescidi var, medrese ve darülhadisi yokdur, 
imareti yokdur, seksene ya_kın sibyan mektebi 
var ... yetmiş (?) kadar kilise_ var, ermenilerin 
üç kilisesi, yahudilerin iki senagogu var... çarşı 
pazarı cümle 3080 dükkandır, 8 çarşısı, Yağ Ka~ 
panı ve Attarlan var, Fatih Sultan Mehmedin · 
yapdırttığı bir bedesteni v:.ır ... dükkan sahib
leri ekseriyetle rum ve frenkdir .. deniz kenarın
da ve o~a hisarda kat :kat harabathaneler, mey
gedeler vardır ki her birinde beşer altışar yüz 
( ?) fa.sik iyşü işret edip hanende ve sazend.::
ler ile -bir hay huy ederler ki tarif edilmez (B.: 
Galata Meyhaneleri) ... adem canı, ruh gıdası, 

kuş sütü, Galatada ne arasan bulunur. Mübte
cel şerbeti sofular için gaayet lezizdir ... Galata, 
deryadan yokuş yukarı bir saatde çıkılır kat 
kat kagir cenevizli binalarıdır... yollan satranç 
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vari açılmış 1160 sokakdır. Kale dışında deni.z 
kenarındaki büyük yol ile kale içinde Voyvoda 
Yolu, Arabcamii Yolu, Harbi Yolu, Kulekapusu 
Yolu kalabalık yollardır... şehirde bağ bağçe 

yoldur... Rüstempaşa Kervansarayı . Mimar Si
nan binasıdır ... Kürekcilerkapusu dışında Kala
fatcı Odalarında Tersanede padişahı:n kadırga
larının kalafatçıları oturur, ikibin askerdir ... 
Karaköykapusu dışında İstanbulağası Odaları 
vardır, bu odalarda cümle acemioğlanları sa
kin olurki kol kayıkları ile Karadeniz Boğazına 
varınca odun gemilerinden kol akçesi alırlar, 

beyaz gömlekler giyip ayakda kürek çekerler ... 
Hamamlarından Mehmedpaşa Hamamı, Kara~ 
köy Hamamı, Bokluca Buğuluca Hamamı ... Ga
lata kavmi dört fırkadır: gemiciler, tüccarlar, 
sanatkarlar, gemi marangozları ile kalafatcı

lar ... ekser eh~lisi Cezayir'i esvabı giyerler ... 
meyıhinecileri Rum, satıcıları Ermeni, meya
necileri (muhabbet dellalları) Yahudi, ulufeci
leri (kötü gencleri) de yahudi beççeleridir, me,
yanecilerle ulufecilerin işleri rezalettir... has
beyaz fırancala 'ekmekci, şekerciler çarşısında 
miskli anberli hünkarlara layık şekerleri, ba
harlı helvası, baharlı simidi meşhurdur ... şeh

rin havasının letafetinden mahbilb ·ve mahbu
beleri çokdur... ehalisi alüfte meşreb dervişan 
meslekdir, kış vakti oda sohbetleri hoş olur ... 
Galata Liinam g~yet latif, sekiz rüzgardan 
emin, kış vakti bin parça gemi lengerendaz olup 
yatar ... ". 

Yüzyıllar ,boyunca Galata ehalisinin çoğun
luğunu gayri müslim azınlıklar ile gayri müs
lim yabancılar teşkil etınişdi ve bu gözle görü
lür halde idi. Bu hal, ancak zamapımızda v~ 
pek yakınlarda, 1940-1950 arasında kaybolmuş
dur. O kozmopolit t~pluluğu Evliya Çelebi "Ga
lata Kavmi" tabirinde pek güzel ifade etmişdir. 

Galatanın yabancı gemiler mürettebatından 
kalabalık bir de misafir sekenesi var~ı. O gemi~ 
cilerin büyük çoğunluğu içkiye düşkün, cinsi sa
pık, veyahud gemide kadın mahrumiyeti ile kıv
ranır adamlardı. Galataıya hapsedilmiş hırsla

rını tatmin için çıkarlar ve bilhassa rumlar ara
sından hem şıkırdımlarını hem de fahişelerini 

rahatça. ve -·bollukla bulurlardı. Önce "Baloz" 
denilen çalgılı içkili yerlerde eğlenilir (B.: Ba
loz, cild 4, sayfa 2065; Alafranga Baloz, cild 
1, sayfa 576), sonra bir eve, bir otele gidilirdi 
(B.: Galata Otelleri). İstanbulda "Otel" de ge
çen asır içinde daha ziya.de bu ihtiyac için ilk 

defa Galatada açılmışdı. Bu da Galataya, "coş
kun iyşü işret ve fuhuş yolunda yoğun ülfet ve 
muhabbet beldesi" kaftanını giydirmişdi. Gala
tanın ·böyle görünüşü yakın geçmişe kadar de
vam etmişdi, İkinci Abdülhamid devrinde asker 
okulları ile Darüşşefaka talebesinin Galata so
kaklarında dolaşmaları, cezası mekıebden ko
vulmaya kadar varan bir suç olarak şiddetle 
yasaklanmışdı; umumi kanaat halinde idi ki, 
bir gene içkiyi, kumarı ve fuhşu Galatadan öğ
renirdi. 

Darügşefak2.dan yetişmiş olan Ahmed Ra
sim hatıraları arasında anlatıyor: 

"Evlerimize gideceğimiz günler bizi toplar, 
ten·bih ederlerdi: 

- Galataya, Beyoğluna geçilmeyecek!. .. 
evi o semtde olanlar bile sokaklarında dolaşma
yacak! ... 

"Arkadaşlardan bir Galıı.talı Ahmed vardı, 
ona sorardık: 

- Sizin semt nasıl yerdir? 
- Bizim semt mi? ... ça~gılar ... davullar ... 

tiyatrolar 

"Evic bir şarkı vardı: 

Galatada güzel çokdur 
Hiç birinde vefa yokdur 
Gel yanakdan güzel Öptür 
Elado elado ey çeşmi ahu .. 

"Galata!... Galata!... onu tarif edebihnek 
gaaye.tle güçdür. Nazarı iffet, orada, tramvaya 
veya arabaya binmekden maade doğru yol gö
remez .. Fesadı ahlak namına ne kadar seyyiat 
varsa herbiri için orada nümuneler bulunur ... ''. 

A. Rasim "Güzel Eleni" adındaki bir hika
yesinin ilk satırlarında da şunları yazıyor:" Se
fahet ve sefaletin en aşağı.sı Galatada toplan
mışdır. Fuıhşun en bayağı örnekleri buradadır, 
cinayet ve şenaatin saklandığı yerler burada-. 
dır ... ". 

I • 

Galatanın ,bu hali çok daha eski edebi me
tinlerde . de görülür. Onyedinci Yüzyılda yaşa
mış cemal aşıkı bir derviş, büyük hattat, şair 
ve bir ınevlevi şeyhi Ahmed Fasih Dede Gala
tada bir meyhane aleminden sonra iki baldırı 

•· çıplağın bıçaklarından canını zor kurfarınış 

(B.: Ahıne4 Dede; Fasih, cild 1, sayfa 350) ; 
Onsekizinci Yüzyıl şairlerinden Kırımh Lütful
lah Tatar Lütfi de Galata meyhaneleri müda
vimlerinden idi, baldırı çıplaklar tarafından Fa~ 



GALATABALIK PAZARI - 5888 - iSTANBUL 

sih Ahmed Dede gibi o da ta:kib edilmiş ve Ka
sıınpaşada öldürülmüşdü. Galata Meyhaneleri 
ve Galata Civanları üzerine divanlarda pek çok 
kayde rastlanır (B.: Lütfi, Tatar; Galata Ci
vanları). 

1814 -1815 arasında tanzim edilmiş bir 
Bostancıbaşı Defterinde (B.: Bostancıbaşı Def
terleri, cild 61 sayfa 2979) Galatanın yalı bo- . 
yundaki bina.lan, Tersane tarafındaki Meyyit 
İskelesinden (U.nkapanı - Atatürk Köprüsünün 
Galata ya.kasma bağlandığı nokta) Tophane 
İskelesine (Unkapanı - Atatürk Köprüsünün 
Galata yakasına bağlandığı nokta) Tophane 
İskelesine doğru sahihlerinin . isimleri ile kay-. 
dedilmişdir; Galatanın sadece yalı 'boyunun ne 
kadar kesif bir iş ve zanaat yeri olduğu aydın 
olarak görülmektedir. Kaydettiğimiz sınır için
de bu yalı boyunda, toplu bir çarşı bünyesinde 
kurulnıuş terzi, halatcı, yağcı, gemi makara
cısı, ,balık tuzlayıcı, yirmiden fazla kayıkhane, 
kırk kadar kahvehane, mahzenler, dört cami, 
"Kurşunlu Mahzen Kasn" adı ile bir kasır, on
dan fazla kayık iskelesi, "Kereste Gümrüğü'' 
ve "Galata Gümrüğü" isimleri ile iki gümrük, 
bir kalafat yeri, kayık yapıcı dükkan - maran
gozhaneleri, deniz kenarında bir kaç yahudha
ne, oda oda kiralanır musevilere. mahsus apar
tıman, bir mikdar da ıriusevi evleri görülür (B.: 
cild 6, sayfa 2986). 

Prof. Semavi Eyice: "Galata, 1955 den 
sonra yapılan istimlaklerle özelliklerinj kaybet
mişdir;' .diyor. Bir hakikatin ifadesidir. Zama
nımızdaki Galatanın artık, İştanbulun herhangi 
bir semtinden farkı kalmamışdır. 1955 den son-, 
rası son ve kesin değişmedir. Eski Gala.tanın, 
geniş, genişce yollar için yapılan istimlaklerle 
değişmesi, bir asır önce, 1857 den sonra başlar, 
köprü 'başının ve Kara.köy Meydanının açılması 
ile. Aşağıdaki satırları bu hqsusda kurulmuş 
bir komisyonun raporundan alıyoruz: 

"Galatanın birçok yerlari, bilhassa denize 
yakın olan tarafları güneş görmez ve hiç hava 
almaz küçük küçük sokaklardan ibaret olup 
hepsi mefasid ocağın ve hırsız yatağıdır ... ilk 
ıslah ·edilecek yer köprü başıdır ... köprüden ge
len Kara.köy Kapusunda:n geçecek; kapunun içi 
iki araba değil, iki hayıvan geçemeyecek kadar 
dar bir sokakdır ... kale içi de karmakanşikdı:r ... 
böyle yerlerde geniş sokaklar yangınlardan son
ra açılıyor... Gatalada ise hep taş binalardır ... 
istimlak ile yıkdırılması zaruridir ... ". 

Zamanımızın Gala.tası tarihi şahsiyetini ta
mamen kaybetmişdir; yeni yapılan koca koca 
binalar, aralarında ahenksiz, zevksiz, bilgisiz 
serpilmiş cılız, güdük, hatta sefil yapılar çirkin
lik acu.beleridir; Gala.tanın göbeği diyebileceği
miz Karaköy Meydanında adeta sergilenmişler
dir. 

Mülki teşkilatda Galata, Beyoğlu Kazasının . 
(kaymakamlığının) Altı nahiyesinden biridir 
(Digerleri: Beyoğlu Merkez, Kasımpaşa, Has
köy, Şişli ve Taksim nahiyeleri) ; 10 mahalle 
olup isimleri şunlardır: Yenicami, Arabcamii, 
Emekyeme.ı, Bereketzade, Kemankeş Kara 
Mustafa Paşa, Müeyyedzade, Hacı Mimi, Kılı

çalipaşa, Pürtalaşıhasanefendi, Ömeravni (B.: 
- 1934 Belediye Şehir Reh'beri, Pafta 15). 

Sık rastlanır garabetlerdendir, son zaman
larda nahiyenin adı _değiştirilmiş, "Karaköy" 
olmuşdur, fakat halk ağzında yine Galata adı 
kullanılır. 1965 sayımında nahiyenin nüfusu 
34 000 kişi idi, Ana.doludan İstanbula hicret gö
çünün pek arttığı bu yıllarda Galata nüfusunun 
da artmış olacağı muhakkakdır; 

"Galata, İstanbul 'şehrinin dükkan, mağaza, 
banka ve ,başka ticaret ve iş yerlerinin toplan
dığı en canlı ve kalabalık semtlerinden biridir" 
(Tj.irk Ansiklopedisi). 

GALATA BALm PAZARİ - 1934 Bele
diye Şehir Rehberine göre Galata.da Yenicami 
Mahallesi sınırı içinde Kardeşim Sokağı boyun
da idi, zam.anımızda mevcud değildir, bir sıra 
balıkcı dükkanları ile küçük küçük meyhaneler 
,vardı, meyhaneler de eskilerin "harabathane" 
dedikleri yerlerdi, müşterileri istisnasız ayak ta
kımı idi. Zamanımızda Gala.tada,. Körpüden ge
lindiğine göre sol taraf da büyükce ve baraka 
tipinde kapalı bir balık çarşısı vardır ki halk 
ağzında "Karaköy Balıkpazarı" denilmektedir. 

GALATA BALIKPAZAU,I MEYHANELE
_Rİ - Yakın zamanda kalkmış olan bu meyha
nelerin müşterileri kayıkcı, mavunacı, ara:ba 
sürücüsü, beygir sürücüsü, •hammal, dellak gibi 
ayak takımı ile, ·geçen asır sonlarında bıçkın

lıklan ile meşhur bahriye neferleri ve Galata 
sokaklarının asırlar ,boyunca uygunsuzlukla nam 
almış rum pedimu ve palikarları idi. Bahriye
liler meyhanede oturmazlar, tezgah başların.da 
birkaç ,kadeh çekıp giderlerdi, gittikleri yerler 
de Gala tanın umumha.neleriydi: --
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Tersi.ne forması gaayetle güzel 
Gözüm ·yolundadır geç kalmadan gel 
Marikanın yari bıçkın çavuşum 

Bahkpazarında hiç çakmadan gel 

Tersane forması mavi yakalı 
Karanfil bıyıklım çalım cakalı 

Pek de nazlı oldun bıçkın çavuşum 
· Bahkpaza-rında çakdın çakalı 

Geçen asır sonlarında Galata Balıkpazarını 
Erzurwnlu .Aşık İbrahim ~ôyle tasvir ediyor: 

Galatanın Balık pazarı bura 
Galata durdukca bu çarşı dura 

Haırabathaneler karşı be kartı 
Cihanda bulunmaz böyle bir çarşı 

Güzeller paZliU"ı Balıkpazarı 

Atalım birinden birine zan 

Barbunya tekiri karagöz mercan 
· Serkeı ur:umlara aman da aman 

Gel Atık İbrahim gel safa eyle 
Tuti dillice biır Peclimu peyle 

Sakız ırülleridir saki civanlar 
1stefo Pandeli Vasi! Yuvanlar 

Güler yüz tatlı dil itinin eri 
Tezgahda mukqşer Ba-rba Mastori 

Edremit Bülbülce Mürefte Fertek 
Güzeller aşkına çakalım bir tek 

Gel ey ırül topuklum gel Galatalım 
Gel bavfü hicabı artık atalım 

Uyandır kalender gönlünde mumu 
Gel şuh fendbazım Galata rumu 

Doldur be Mastori doldur be Ba-rba 
Bir de tezgahından aşıka ~aba 

GALATA BAYAZID SOKAG• - Galatanın 
Hacımimi Mahallesi yollarından; Necatibey 
Caddesi ile Lülecihendek Caddesi arasındadır; 
Hurma Sokağı, Kafesci Naci Sokağı, Lüleciler 
Arastası Sokağı, Kaval Sokağı, Galata Mandı
rası Sokağı ile kavuşakları vardır. (1934 Bele
diye Şehir Rehberi, pafta 15/135). 

N ecatibey Caddesı tarafından gelindiğine 
göre bir araba geçecek genişlikde ve pakettaşı 
döşeli olarak başlar, sağlı sollu Hurma ve Ka
val sokakları ile olan kavuşaklarından sonra 
17 basamaklı merdivenli bir kısmı vardır, o kı
sımdan ötesi de yokuş olarak Lülecihendeği 

Caddesin~ bağlanır. 1 otel - (Kars Oteli), 3 lo
kanta, 2 berber, 1 su deposu, 3 kahvehane, 2 

bakkal, 2 kasab, 1 köfteci bir de üç katlı ahşab 
ve metruk ·bir ev vardır. Kapu numaraları 1-4 7 
ve 2-40 idi. (Haziran 1969). 

Hakkı GÖKTÜRK 

GALATA BEDESTANI - (B.: Bedestan, 
cild 5, sayfa 2361) . 

GALATA BEKAR ODALARI - Her biri 
elli odadan' fazla, biri Kasım paşa tarafında, biri 
de Tophane tarafında Kurşunlu Mahzen civa
rında idi, ikisi de lehi deryada fevkaani bekar
hanelerdi. 

Kasımpaşa tarafındakinin altında bir sıra 
kayıkhane vardı, "Kalafatcı Odaları", "Funda 
Odaları" yahud "Zındanönü Odaları" diye anı
lırdı. "Funda" dilimize İtalyancadan alınmış bir 
kelime olup gemici ağzında "Deniz di:bi" anla
mında idi, gemicilere demir atma kumandası da 
"Funda demir! ... " diye verilirdi. Denizlerde ay'." 
larca gezip dolaşdıkdan sonra, karada bu oda
larda bir müddet mola verildiği ve levend mec
lisleri kurulduğu içindir ki "Funda Odaları." de
nilmişdi. Sırtını, 1864 den sonra yıkdırılmış Ce
nevizliler yapısı kale duvarlarına dayamışdı, 

· bekar odalarının arkasına rastlayan bir burc 
için de eski Galata Zındanıdır denilirdi, odalara 
bundan ötürü de "Zındanönü Odaları ismi ve
·riJmişdi. 

Me'V'kiin "Funda" ismi çok eskidir, Evliya 
Çelebi de seyaıhatnamesinde kaydetmişdir, "Es
nafı hizan dilberan" diyerek kötü genclerden 
bahsederken:" ... bir alay haneberduş ulufeci ec
lafdır ki kendi kadir ve kıymetlerini bilmeyüb 
Fundada ve sair fisk yerlerinde boğazı toklu
ğuna sayd olunup bir gün de sübaşı eline düşer 
defterli olurlar ... " diyor. 

Tophane tarafındaki odaların altında da bir 
sıra kahvehane vardı, o bekarhaneye de yakı
nındaki tarihi binaya nisbetle "Kurşunlumah
zen Odaları", yahud "Kaptan Odaları" denilmiş
di. Geçen asrın ikinci -yarısında yaşamış ünli.i 
halk şairi Nebil Kaptan btanbula gelişlerinde 
bu odalarda otururmuş (B.: Nebil Kaptan). 

Bu bekar odaları şanında N ehil Kaptanın 
bir manzumesidir: 

Kayıkcı Kalafatcı Odaları bir alem 
Sahilsaray verseler bırakub da gidemem 

Nice yüz dilber feti. mühmelanın lanesi 
Nice yüı: kalenderler bi<rinin divanesi 
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Destan semai koıma levendane muhabbet 
Aşk olmazsa çekilmez türlü meşakı gurbet 

Baş aşık yal'!n ayak sineleri uryandır 
Görse Kerem reşk ider ciğerleri büryandır 

Götürüdii:r pazarlık bakılmaz üçe beşe 
Bir Mısır Hazinesi verilir bir serkeşe 

Kurıunl:ıı. Mahzenden tut Zındanönü F~ndaya 
Aklın varsa postunu hemen ser bir odaya 

Kayıkcı Odaları 187 4 yangınında, Kalafat
cı Odaları da 1884 de kendi içinden çıkan bir 
yangında yanmış ve ihya edilmemişlerdir. Bekar 
uşaklan perakende dükkan üstü odalara dağıl
mışdır. 

Bibi.: Aşık R!zi Evrnkı Metrukesi, Defter. 

GALATA CANAVARI BIÇAKCI PETRt 
- Geçen asır sonlarında İstanbul zabıtasını yıl
larca peşinde dolaştırmış · aşırı derecede güzel 
kaatil bir delikanlı; hayatı R. E. Koçu tarafın
dan, hakikatler aslaa zedelenmeden romanlaş
tırılmışdır, çok değerli kadın yazar Münire 
Ayaşlının ifadesi ile, "Bir ,batı dilinde kaleme 
alınmış olsaydı muharririne dünya ölçüsünde 
şöhret kazandıracak, filmleri çevrile'Cek bir eser 
dir" ; yine devrinin kılık ve kıyafetlerine tam 
sadakatle büyük · sanatkar Sabiha Bozcalı tara
fından resimlendirilmişdir; R.E. Koçunun tef
rika halinde yayınlanan eserlerini k~tablaştıran 
Koçu Yayınevi tarafından bu satırların ya
zıldığı sırada kitab halinde basılmamışdı. Müd
hiş kanlı delikanlının hayatını tefrika · kesikle
rinden çok çok kısaltarak· aliyoruz: 

Adriyatik Denizinde Ayamavri Adasında 

henüz ondört yaşında iğfal edilmiş çok güzel 
kir kızın gayri meşru oğlu olarak doğmuşdu ve 
kimsesiz çocuk kadın, evladını fahişelik yaparak 
büyütmüşdü. Petri 13 yaşlarında iken ·bir gece 
evi-ne erkek aldığında, oğlunu yakında oturan 
daskalos'un evinde yatmaya gönderdi ve çocuk 
da o gece ilk defa o adam tarafından tecavüz~ 
uğradı. Okulu terketti ve bir gemici meyhane
sinde çırak oldu. Bir sene sonra anası öldürül
dü, kimsesiz kalan Petri das.kalôsun evine sı
ğındı ve çıraklığına devam ederken, bir gec~ 
meyhanede sarhoş bir kaptanı tam kalbinin üs
tüne sapladığı bir bıçakla öldürdü ve çocuğu bu · 
cinayetinde haklı bulan· halkın göz yumması ile 
Kefalonyalı Lefteri Kapt_an tarafından adadan 
kaçırıldı. Aslında bir korsan olan Lefterinin ya-

mnda dört sene kadar :zenane ol~rak dolaştı
rıldı, 187 4 yılında da onunla birlikde Galataya 
gel4i. Ve kaptanı ile karaya çı-kdıklan günün 
gecesi, sarhoş olarak misafir kaldıkları Marsil
ya Otelinde 17-18 yaşlarında iken ikinci cina
yetini işledi ve Lefteri kaptanı öldürdü ve kaç
dı. Bu cinayetden sonradır ki müdhiş kanlı ma
ceraları da başladı. Bıçak kulla:ndığı zaman bı
çağını hiç . şaşmadan daima tam kalb üstüne 
sapladığı içindir ki "Bıçakcı Petri" diye tanındı. 

. Petrinin cinayetleri sırası ile şunlardır: 

1. Ayamavri Adasında bıçakla kaptan İs
piro'yu öldürdü, 1871. 

2. Galatada Marsilya Otelinde zenaneliğini 
yapdığı Lefteri Kaptanı öldürdü, belindeki mü
cevher ve altın kemerini çalarak kaçdı, 187 4. 

3. Galatada bir gemici meyhanesinde "Ka
lopedi" denilen Galatamn daldırmı oğlanların
dan bir genci tabanca ile vurup öldürdü, 1874. 

4. Birbiri peşinden bu iki cinayetinden son
ra bir serseri vasıtası ile tanışdığı Havyarcı 

Zambo Çor.bacının yardımı ile bir yunanlı kap
.tan tarafı_ndan İstanbuldan kaçırıldı, Ayamav
riye döndü. Kefalonyalılar da Lefteri Kaptanın
intikamını güderek Petrinin peşine düşdüler. 

Ayamavride kalamayacağını anlayan gene kaa
til bir balıkcırun yardımı ile önce Sicilyada Ka
tanyaya -kaçdı, oradan Triyesteye gitti, Pi
etri Mavri sahte adı ile Avusturya Kumpan
yasının Galiçya Vapuruna ateşci olarak . girdi, 
o vapurla Beyruta gitti. Orada bir umumhanede 
bir körpe kızdan Kefalonyalılann izini bulmaya 
çalışdıklarını öğrendi, o muntakimlerden Anes
tiyi Beşare Otelinde -bıçakla öldürdü, 1876. 

5. Ve cinayet gecesi Beyruttan Humberto 
adında bir italyan kaptanın genıisine tayf alılda 
girip kaçmaya muvaffak oldu. O italyan gemi
sinde Selanikden İstanbula Pirinçci Gazinosun
da hanendelik yapmaya giden Ester (Yıldız) 

hanım adında bir yahudi kızııla sevişdi. Ester 
İstanbulda Petrinin metresi oldu, fakat muhab
betlerden sonra beraber kalmıyorlardı, Petri 
Dolabderesınde bir bostanda harab bir kulube 
kiralayarak takma italyan adı ile orada barı
nıyordu. Bir gün Beyoğlunda Caddei Kebirde 
Lefteri Kaptanın tayfalarından Kefalonyalı To
rna ile karşılaşdı, Gemide iken ona da zenanelik 
yapmışdı ve Torna İstanbula · Lef terinin intika
mını almak içın gelmişdi, fakat Petri şimşek 
gibi atılarak cadde ortasında Tornayı -bıçakla 
öldürüp kaçmaya muvaffak oldu, 1876. 



ANSİKLOPEDİSİ -- 5889 - GALATA CAN AV ARI 

6. Caddei Kebir cinayetinin gecesini met
resi Esterin evinde geçirdi, ertesi günün gecesi 
de Pirinçci Gazinosuna giderek gazinoda met
resine sarkıntılık eden mirasyedi bir türk gen
cini tabanca ile öldürerek kaçdı, 1876. 

7. Pirinçci cinayetinden sonra sorguya çe
kilen Ester, zabıtaya Petrinin eşkali hakkında 
ilk doğru bilgiyi verdi ve onun bazı hususiyet- . 
lerini anlattı. Cinayetden sonra gazino bir müd
det için kapandı ve Ester Hanım memleketi 
olan Selanike dönmeye karar verdi. O günler
dedir ki Petri umumhaneci Kaloferiyaiıın 12-13 
yaşmdaki kızı Peurz'a -aşık oldu ve küçük kızın 
anasına kesdiki Lefteri Kaptanın kemerinden 
kıymetli bir taş ve:t1erek Peruzu bir gece Do
lapderesindeki kulubesine götürdü ve kirletti, 
kızın da · bir resmini çıkarttı. 

O günlerde Havyarcı Zambo Çorbacı Es
teri ziyaret etti, zabıta o adamın ıa.hvalinden_ 
de şübhelendi. Aslında ise Zambo Bıçakcı Pet
riyi bir dost olarak aramamışdı. Kef alonyalı
lardan onuiı velinimeti Lefteri Kaptanı kesmiş 
ve soymuş bir zeıiane olduğunu öğrenmişdi ve 
müntakim kefalonyalılara: · hizmet etmek istiyor,. 
du. Arnavudköyündeki evinde Argiri Papazi 
adında bir· kefalonyalıyı gizlemiş~i, Petriyi evi.
ne getirtip kaatil delikanlıyı ona öldürtecekdi. 
Petri bir gece geldi ve bir tesadüf kendisine 
hazırlanan suikasd~ öğrendi ve müdhiş cani eve 
girerek önce kefalonyalıyı, sonra da Havyarcı 
Zambo:yu ·bıçakla öldürdü ve kaçdı 1876. 

8. Petrinin Ester tarafından yapılan eşkiU 
tarifine göre bir gün Caddei Kebirde cani gence 
rastlayan zabtiye ıief eri Kargılı Raif onu teşhis 
etti, tevkif veya katledeceği sırada Petri kaçdı 
ve Rusya Sefarethanesine sığındı. Alınması için 
hükumet siyasi yoldan teşebbüse geçdi; Petri, 
Pietri Mavri adına bir avusturya pasaportu ta
şıyordu. Ruslar onu Avusturya sefarethan_esine 
gönc;lerdiler, fakat kendilerine yapılan müra
caatda bunu bildirrnediler. İstanbul zabıtası 
oyalandı. 

Avusturya elçiliğinde RagQ.Zalı kavas Ni
.kola .bir cinsi sapıkdı. Petri o adamın arzularına 
ram olarak onunla Kalyoncu Kolluğunda bir 
meyhaneye gitti, maksadı, bir iki gün sonra 
yola çıkarılıp Triyesteye gönderileceğinden, kulu
besinden küçük Peruzun resmini alma:kdı. Mef
tunu kavasdan "izin alıp. Dolapdereye gitti ve 
kulübesinden çıkmakda olan zabtiye neferini 
gördü, Caddei Kebirde k_endisini takih eden Kar- . 

gılı Raifi derhal tanıdı, bostan kuyusu yanında 
pusu kurarak zabtiye neferini kalbinden bıçak
layarak öldürdü, 1876. 

9. Bostan cinayetinden sonra kavasının ya
nına gitti, hatta meyhaneden çıkarak kavasın 
isteği ile birlikde bir resimlerini çektirdiler ki 
Petrinin tek resmidir. Ertesi günü Petri, Avus
turya Elçiliği memurları tarafından memleke
tine sevkedilmek üzere o devletin bayrağını ta
şıyan .Tirol vapuruna bindirildi. Ester de aynı 
vapur ile Selanike dönüyordu. Gece, Tirol va
puru Çanakkale Boğazından çıkarken güverte 
yolcuları arasında bulunan Esteri yatağında 

bastırarak kalbinden bıçaklayıp öldürdü, 1876. 
10. Esteri vurdukdan sonra Boğazda sey

reden vapurdan. denize atladı. Boğaz akıntısına 
· kapılıp öldüğU sanıldı ve İstanbul zabtiyesindeki 

Bıçakcı Petri'nin hayat hikayesi Adriyatik Denizinde 
Aya Mu-ri Adasında meyhane çıraklığı ile baıladı 

(Sabiha _Bozcalının Kon,pozisyonu) 
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dosyasına ölüm kaydı konularak dosyası mah
zene konuldu. Ölmemişdi, boğulmak üzereyken 
Glridli Hüseyin Arnabudaki Kaptanın gemisi
nin arkasına bağlanmış sandala brmanmayı ba
şarmış ve kurtulmuşdu. Giridli gemiciler tara
fmdan Sisaın Adasında bir balıkcı köyüne bıra
kıldı; orada adını değiştirdi, Kiryako adını aldı, 
Aspazya V alyanu adında bir fahişe ile sevişd.i, 
Aspazya Petriye .deli gibi aşık oldu. Sisama 
Petriyi arayan müntakim Kefalonyalıla.r gel
m.işdi, Aspa.zya aranan kişlnin sevgilisi Kiryako 
olduğunu anladı ve gene azılı kaatili kırıkların-

dan balı!tcı Hristodulos ile Aynaroza kaçırdı. 6 
balıkcı da kavas Nikola meşrebinde bir adamdı, 
Petri Aynaroz yolunda o ·balıkcının da .zenanesi 
oldu ve Hristodulos artık Sisam adasına dön
medi, Aynarozda keşiş oldu. 

Bıçakcı Petri Aynarozda iki sene kaldı, 

1877 - 1879, Zograf Manastırı balıkcıları ara
sında Hacı Kosti Vatakis'in yanına yerleşdi, 

uzun .bir sakal bırakdı. Vatakis'in Apostolos 
adında tüysüz bir dayak'ı (keşiş çömezi) var
dı, onunla geceleri aynı yatakda yatacak kadar 
yakın dostluk kurdu. Kefalonyalılar onun izini 

orada da aradılar. Müntakimler 
Lefteri kaptandan: sonra, . Toma-

. nın, Anestinin, Argiriırıin de kan 
davasını güdüyorlardı, Aynaroza 
--ez 'JPSJuqa_g µJq 'BpUlp'B µınrez 
hari, çok güzel bir çocuk olan ve 
keşiş Vatakis tarafından Isparta~ 
kus lakabı verilmiş bulunan Apos
tolos'u elde etti, fakat hazırlanan 
pusudan kurtulan cani hem müızı
takim Zahariyi hem de kendisini 
satan küçük dostu Apostolosu öl
dürerek bir balıkcı kayığı ile Ay
narozdan kaçdı, 1879. · 

11. Ayna.roman kaçan ve döİt 
se~e sonra İstanbula dönen Bıçak
cı Petri ilk iş olarak Avusturya 
Sefarethanesinde Raguzalı kavası · 
aradı, kendisini içkiye vermiş o 

. adamı Kalyoncu kolluğunda vak
tiyle birlikde içdikleri meyhanede 
buldu. Nikola çekdirttikleri resmi 
herkese göstererek: "Bu ben, bu 
da Mavıri, putana'm (fahişem)." 
dlye teşhir ediyordu, kapudan gir-

. medi, tabanca ile Nikolayı kalbin
den vurup öldürdü ve kaçdı. 1880. 

12. Kalyoncu kolluğu Cinaye-
- tinden sonra ·Kuledfüinde bir u

mumhaneye gitmişdi. Orada bir 
tesadüf eseri emin bir yer buldu. 
Umumhaınelerin ·bulunduğu Horoz 

·w/Mf/1//l'''il _ j Sokağında çıkan bir yangın gecesi 
~ · • ~ de oı::adan kaçdı, küçük fahişe 

e , Aliki ve onun güzel küçük dostu 
Ahilea ile Büyük Çekmece karşı
sındaki Kalikratya isimli köyiin 
rum balıkcılan arasında ilk defa 

Petri ve Hırvat Kava, Nikola sükfuı içinde yaşamaya başladı. 

(Caninin tek fotoğrafından s. Bo.:ı:ciı.lı eli ile) · Kızda oğlan da onun kim olduğu-



ANSİKLOPEDİSİ - 5891- GALATA CAN AV ARI 

Petrlniı;ı ııpıtıkları 

(Re~lm: S. Bozcah) 

ııu bildiklerinden, onun en ·kUçUk şUbhesini . 

uyandırm.akdan çok korkuyorlardı. 
Galatada Avrupa Tiyatrosunda Pei:ıız adın

da kantocu bir kız türemişdi. Kalikratyalı ba
lıkcılardan medhini duydu, kendi küçük Peruzu 
olabilirdi. ·Balıkcılarla Galatada tiyatroya gitti, 
kendi Peruzu idi, onu Ahmed adında güzel bir 
bahriye neferi ile tiyatronun içkili yerinde se-

vişirken yakaladı, gene neferi öldUrdU, · Peruz 
kaçmaya muvaffak oldu. Petrl de kaçdı, 1880. 

13 Tiyatro Cinayetinden aoınra lstanbuldaıı 
da kaçmak üzere iken, kendisini teşhis ederek 
takib etme gafletini gösteren Hasan. adında bir 
sokak çocuğunu Salıpazarında bir odun deposun
da pusuya düşürerek kalbind~n bıçakla . vurdu 
öldürdü, ve bir kaç dakika sonra da kendisini 
kaçıracak bir rum yelkenlisine b4ldi. 

14. · Artık Kalikratyaya dönmeyen Petri, 
sözde bir gece hırsızı Andon adı ile bir rum kap
lan tarafından Odesaya kaçırılqı. Orada Ayva-:-. 
zofski adında bir rus v.apwıında e.teşci oldu. 
Müntakim k~falonyalılardan kÔrkuyordu, hak-

Bıçakçı Petrinin hayat hikayesi Galatada bir çıkmu 
ııokakda sona erdi 

(S:!biha. Bozcalının Kompozisyonu) 
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lıydı, çünki onlar hala Petrinin peşinde idiler. 
Kefalonyalılar kendilerinden başka milletlerin 
gemilerinde çalışmadıkları için Petri bir rus 
gemisinde emniyet içinde yaşayabilirdi. Fakat 
yaşlı rus kaptanın ateşli metresi Aleksandra 
Petriyi rahat bırakmadı, geminin bir sandalı 
içinde geçirilen. bir vuslat gecesinden son gene 
cani Köstencede rus vapurundan kaçdı. Ve -bir 
ru.m yelkenlisi ile Galataya döndü. Karaya ayak 
basar basmaz karşısına çok· taze ve güzel bir 
kadın, Magdalena çıkdı, kendisine bir fahişe 

süsü vermiş Magdalena aslında Petrinin Mar
sllya Otelinde kesdiği Lefteri Kaptanın kızı 

Kiryakiça idi. Çocukluğunda baıbasının zenane
sini çok görmüşdü, fakat Petri onu tanımıyor
du. Caninin küçük fahişelere düşkünlüğü artık 
kesin olarak bilindiğinden kefaloızıyalı münta
kimler arasına katılmışdı. Petriyi Galatada bir 
çıkmaz sokak içindeki odasına götürdü ve orl!,
da pusuya düşürdü, bir sa:bah çok erken saat
lerde evden çıkan Petriyi Kefalonyalı Lambo 
öldürdü, Lefteri Kaptanın hem küçük kardeşi 
hem de tayfası idi, Petri tazeµğ_inde dört sene 
kadar gemide dolaştırılırken ona da zerian.elik 
yapriuşdı. "Galata Canavarı" diye anilınış ·· olan 
Petri öldürüldüğünde 24-25 yaşında idi, katli 
tarihi· 28 ağustos 1880 dir. -

Zabıta, kütüğünde tesbit edilen hususiyet-
leri şunlardı : · · _ 

Vücud yapısı ile yüz · çizgileri : ile· kusursuz 
'iizeldi. '.. . . . - -

g ..... , . . . .. , .. ' ... -- . •• ... 
· -- Çok güzel ·sesi vardı, köçekleri• :un.reiıdire'" 
cek kadar güzel oyun . oynardı.· 

. Zeria.neliğini yapdığı adamlara, ayuclannı 
şarapla doldurur, avuçlan ile şarap içirirdi. 

İçindeki canavar ruhuna rağmen, kendisine 
ala;ka gösteren adamlara gayet uysallıkla boyun 
eğerdi.· 

Ayaklarına • aslaa çorab giymezdi, çıplak 

ayakla daima yumurta topuklu ve sivri burun
lu tulunıbacı şıpıdığı -giyerdi. 

Her cinayetiıideii sonra ayaklarındaki şıpı
dıklannı vak'a yerinde b_ırakır, çıplak ayakla 
kaçardı. Onun şıpıdıklari adeta cln,ayetle:dnin 
imzası olmuşdu. 

Her cinayetinde,n önce avuçlarını koklardı 
ve avuçlarında kan kokusu duyardı. 

Çok içerdi, küçük faıhişelere ve güzel taze 
er~ek çocuklara düşkilrtdü; • Aynarozda keşiş 
çömezi Apostolos Kastro "Spartakus", Kalik~ 
ratyada Ahilea Andoni "Süslü Balikcı" ve,Kös-. 

tencede Şileli Miloris adında bir uşak Petrinin 
hayatında önemli yer aldılar. 

Güftesi de kendisinin rumca bir türkü de 
Galata Meyhanelerinde uzwı zaman söylen
mişdi: 

Doae mu krasi 
Y emi~e to metis asimenie~ Palamessu 
Na piyo to kraııi ap tis fuhtessu 
Dipsaamena · dipsasmena .. 

"Dana şarab ver .. gümüş avuçlarına doldur .. şarabı 

avuçlarından içeyim .. kana kana.:.".· -
Hüsnü KINAYLI 

GALATA CİNAYETİ-1947 yılı mayısıında 
geçmiş kanlı bir vak'adır ki hünerli kalem elin~ 
de hi!kaye konusu olabilir; İbrahim Erdem adın
da 24 yaşında gene bir poılis 1944 yılında Yıük
sekkaldırım Kara.kotunda vaz.i.f~endirilir; Zürefa 
Sokağındaıki umumhanelerlıı birinde Mama Ma
rika Hriso'nun sermayelerinden Perihan tak
ma -adını taşıyan 21 yaşındaki ermeni güzeli 
Hayguhi'ye aşık olur; günahkar gene kadın da, 
o sok-a!kların dili ile, 1brahimi dost edinir. Deli
kanlı, maşukasını umumhaneden çııkarıp sade
ce kendi tas-arrufu altına· aldırtaca:k mali kud
rete sahib değildir, Hayguhi'nin sanatım ıicraya _ 
devamına da tahammül edemez, kendisini ıiş
rete verir ve gene kadını sık sık: ·"Senıi sevi-

,-yorum, fakat ölümün de benim eilimden olaca:k" 
diye tehdide başl-ar; ve bir gece s-aa:t bir bu
çuıkda mahud eve gL-d.erek güzel maşukasmı 

beylik tabanc•asının altı kurşunu ile öılıdürür. 
Aşağıdaki sıatırları Gece Postası Gazetesinden 
alıyoruz: · 

"Hayguhi çiçeklerıle süslü bir taıbutun içe- · 
risinde yatıyor. Etrafını günahkar falkat onu 
~ok seven arkadaşları çevirmiş, dua. ediyorlar. 
bir· aralık maktuleı:rln bir ar•kadaşı, romana çok 
düşkün oLan gene k-aıdının okurken yarını !ka
lan bir romanda kurşun kıa.lernil.e işaretlediği şu 
satırları gösterıdi: "Evet, ~!ediğim bütün gü., 
nahılara rağm.en bir gi,in sevileceğime inanıyo
rum, zateıi bu ümid değil midir ki bana nefes 
aldırıyor ! .. .' '. 

Vaık'aru.n adli s-afilıası ve ka:atil gene poli
sin nası.il bir ceza hükmü yediği tesbit edilemedi. 

Bubaııeddin OLKER 

GALATA CİNAYETİ - 1949 yılı martında 
geçmiş kanlı bir vak'adır ki hünerli !kalem elin
de .ha:kıild .hayatdan alınmış bir hikaye konusu 
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olabilir; 1939 yılında İstanbul'a Gümüşhaneli 
Şakir adında ,22 yaşınıda saf ve toy, gaayetle 
yakışıklı ve dilber bir fakir deliik:anlı gelir, muh
telif yerlerde amele, işci olarak çalışır, 1947 
de ~abataş Lisesine hadeınelikle girer, on yıl 

içinde gündeliklerinden ve aylıklarından, lren
dıisini pe'k çoık şeyden mahrum ederek ikiıbtn 

lira kadar bir para birikdirir. Taıtiil. günlerinde 
tek eğ'lencesi, Küçü'kpazara gidip hemşehrileri 
ile sohbet etmekdir. Bu saf ve güzel delikanlıya 
bazı uygunsuz ayaikdaşlar musalılat olur, ona 
Galatanın yan sokaklarındaki fuhuş alemini ta
nıtır, tattırırlar ve Gümıüşhanelıi Şakir, Kara
oğlan Sokağında Mama Sultaına'nın 6 numaralı 
umumhaneeinde sermaye Sevim'e aşık olur. On
sekiz yaşında fuhuş hayatına atı!lınış ve sekiz 
yıldaf!berl o batak içinde yüzen Sevim'e tövbe
kar olup kendisi ile evlenmesini teklif eder, 
fakat Sevim delişmen, duygusuz ve aşl!kından 
dört yası büyük bir lkahbeıdir, toy genci oyalaya
raik on yı!lda biriktirdiği iıkibin liracığım ye
meye haşlar, hademe ŞakiT parası tükenince 
son bir telklifde bulunur, t,u sefer kesin red 
cevabı alır, bir hemşehrisinden ·aldığı taıbanca 
ile evvela sevgilisine ve sonra kendisine ateş 
eder, ağır yaralanan Sevim 'in hayatı kurtaırılır, 
güzeıl delikanlı derhal· ölür .. 

Bibi. ı Gazeteler. 

R.ı\LATA CİVANLARI (Frenk ve Rum) -
Divaı11 ve halk şairleri kalenderlik yol'IUldaki 
terennüm1erinde Gaitayı unutmamışlar, Galata
nıın frenk ve rum civanlarını da övmüşlerdir. 
Frenk şehıbazla:rmida milliyet ayırd etmemişler, 
hepsini "frenk" adında kaydetmekle yetinmiş
ler, hazan da rum mahbublarını da içine· aılabi
Ien "Tersa", "Tersabeçe", "Kafirbeçe" gibi !ke
ltme ve tabirler kullanmışlardır .. 

A vni'nin ,Faıtih Su4tan Meıhmedindn divanın
da iki gazel vardır: 

Bir gÜneş yüzlü melek gördUm ki alem ınahıdur 
Ol kara sünbülleri aşıklarının ahıdur 

Kaareler giymiş mehi taban gibi ol servi naz 
Mülki efrengin meger kim hüsn içinde şahıduı-

Ukdei zünnarına her kimse kim dil bağlamıı 
Ehli iman olmaz ol aşıklarin gümrahıduı-

Camzesi öldürdüğüne lehleri canlar virür 
Var ise ol ruh bahşın dini Isa rahıdur 

Avniyi kılma güma~ kim sana ram ola nigar 
Sen Stanbul şiıhısun ol Kalaata ,ıahıdur 

* 

Bağlamaz Firdevse gönlünü Kala,atayı gören 
Servi an~az anda ol servi dilarayı gören 

Kevııeı·i anmaz ol içdüğü meyi nabı İçen 
Mescide varmaz o varduiu kiliaayı gören 

Bir frengi dilber oldupn bilürdü Avulya 
Beli ve boynunda ı:ünnarü çelip.ayı giSren 

Birinci gazelde · "siyah esvab" ile "ziinnar" 
dan, i:kinci gazelde de belde yine "zünnar" ile 
boyunda "velipa" dan ve "kilise" nin de açıkça 
yazılmasından, Fatihe bu ga.2Je1lleri ilham eden 
güzelin bir kilse-nin rahib yamağı genelerin.den 
olduğu kayd-eıdilebilir. Fantazi bir tereİınfun ol
ması ihtlıriali de variddir. 

Onaıltıncı asır şairlerinden Cemali Ahmed de 
(ölümil 1512) meşhur "İstanbul Şehrerigizi" nde 
Galata.dan bah.<ıederken denime yıkanan frenk 
civanlarını tesvir ediyor. Tahmin ederiz ki onlar 
da Galata önün~e yatan frenk gemiilerinin şeh-
baz tayf alan olacaktlir: · 

••••••••• •ı• ........ . 

Kaçan yaz olsa manendi Skender 
· Girer babre ande simberler 

Nedimi bir' melekrii her pet"İnin 

Su· sızmaz· arelerinden . bir birinin· 

Olub bir agıkı ıuride şeyda 
Çeker yari kara bağrına d~rya 

Geçen asır sonlarında yazıhnış. aşağıdald 
beyitleri Üsküdarlı Aşik Razinin evrakı metru-
kesi arasından alıyoruz: · 

Galata palikarı kalopedisi meıhur: 
Şıkırdımın serveri tasdik eylemiş cumhur 

Firengin gÜzelleri gelseler bir araya 
Galatada birinci o urum palikarya 

La tek afeti devran rum -güzeli fetalar 
Amma fındıkcı olur o maderbeh.atalıar 

Ürkek ürkek gelir de sokuldukca sokulur 
Gamzeleri ucunda şeytaneti okunur 

Nazı ateşi rômi cilvesi -kundağıdır 
Sinede nakti payi Ut§alunın dağıdır 

Nice despot keıişler düşmüşdür ayağına 
Nice ıeybler pervane kafirin çe_rağına 

Levendlerdir bemdemi cümle pelid :ı:ehri mar 
İttirir rıım beççeye darülnedvesin imar 

Sengi hara görünür aldırma nümayişe 
Açılır babı vuslat el atınca bahşişe 

Kaptan zeni.neleri cümle kalopediler 
Nerelisin dedikde Galatalı dediler 

Bir yanında Tersane bir yanında Tophane 
Dinden eder ademi Gal_ata na~ puthane 
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GALATADA SİRK YANGINI FACİASI -
30 mart 1900 tarihinde bir cuma gUnü olmuş 
bir faciadır ,ki büyük şehrin tarihi boyunca 
benzerine rastlanmayan vak'adır. Gaiatada Şa
rab İslkelesi saıhilinde · vahşi hayvanlar teşhir 
edilen bir sirk kurulmuşdu, gece saat 2.30 da 
sirkin ahşab barakalarından yangm çıikdı. sön
dürülemedi, ateş. hayvan kafes[erinıi. sardı, yal
nız bir ıköpek ile bir kurt . kurtarılabMdi; bir 
büyük ikıi. küçük arslan, bir ayi, iki maymun, 
iki keçi ve bir büyük boa yılanı yanarak telef 
oldular. Hayvanların feryadı ve bilhass-a ars
lanların !kükremesi etrafı dehşet için.de bıraık
mışdı. Büyük arslan bir -ara ateş il.e 'k!avşamış 
kafesini paralayıp kaçmaya teşebbüs etmiş, 
fakat etrafını saran ateş çenberini ,aşamamış, · 
yelesi tutuşarak yığılıp ölmiişdtt. Bu sirk yan
gını faciıas-ı büyük şehrin hayvanlara karşı sevgi 
ve şefkati iie tanmmış hallo. ttzerinde çok acı 
bir wsir yapmış, uzun zaman unutulmamış, bil-

hassa arslanın ölümü üzerine tU.rlü hikayeler 
arJatılml§dı. 

Bibi. ı Gazeteler. 

GALATA GENELEVLERİ - Kadimden' 
beri Galata fuhşun en yaygın olduğu yer bili
negelmi:şdi-T; "Galata :demeık meyhane ıclemek-

. dir" diye bir sözün yerleştiğine göre Galatada 
meyharielerin {;okluğu, sek.enesinin çoğunlukla 
gayri müslim oluşu, onfann kadınları için de 
tesettür, erkelkden kaçma ba:lını konusu olmadığı 
için, gayri müsliın ya;bancıların da gemilerle 
tstanbula geldiklerinde Galatada iıkaamete ve 
az veya çok ikaametleri müddetince bekar ha
yatı sürmeleri, o devir geıniciılerinin çoğunluk 
ile ·zenanelerle ülfet ve muhaıbbete yatkın ve 
alışkın olmaları, Ga1atada türlü ç,eşidleryile 

fuhşun yaygın olmasına sebeb olmuşdu." 
Fuhşu z~:bıta k(?ntrolü altına koyan ilk 

umumhaneler de Gala-tada açımuşdı. Galata.da 
o fuhuş evleruı,in toplandığı sakaklar 
da Keınera.:ıtı Calddesinıfn yan solkaOda.rı, 
yah boyuna yakın :Karaoğlan, Araıboğ
lan, Şeftali sokeJdan; Zındanarlı Sokağı, 

- Yüksek Kaldırım yanında ~efA. So
kıağı, Kuletlibindıe Horoz Sokağı olmuş
du. Ayrıca içiınde giızli fuhuş yapıJen 
evler de pek çokdu. Çeşidli isimler. ·al
tındailoi bekar odaları, çarşı hamamları 
da kötü genelerin götürülüp lkapaıt:ıraık
lan yerler _ olmuşdu, hatta bh- ara, Ka
raköyde Karaköy Hamamı ar.kasımla 

Hamam Soocağı adını taşıyan bir so
kıakda sermayeleri kadın !kılığına gir
miş delikanlılar olan umınnhaneler bile 
· açıhn.ış idi. · M:üşterıilerlııin _ çoğu ayak 
takımından, hatta baldın çıplalk güru
hundan olduğu için Gafa..ıta Umum.hane- · 
leri de çoğunlukla süfli evle•r olmuşldu. 
V e.sıi'kalı fahişelik meşruti.yetin ilanına 
roaıdar müslıüman türk lkadıruarma yasak 
oLduğundan Galaıta Umumhaneleruım 
sermayeleri de rum, ermeni, yahudi ve 
hı,ristiyan kıpti ~adınlan id!i (B. - Fa
Mşe; 'cild 10, sayfa 5487; Fuhuş, cilld 
11, sayfa 5855; Genel Ev; Hamam So
kağı Evleri·; Horoz Sokağı; Z'tl:refa So
kağı). 

Bir Galata genel evinde nım mama ve fedai uıak 

Yine meşrutiyetıi..n ilanına :kadar, 
idari disiplini ile t-ıımnmı.ş yetimler dku- . 
lu olan Darüşşef\aıkana ve yatıılı askeri 
okullarda talebenin Gala.ta sıdkaklarında · (Sabiha Bozcalının Kompozisyonu) 
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dolaşması şiddetle yıa,sakrlı, görülenler meıkteb 
idarelerine jurnal edilirler, zabıtaca tevkif edi
lirler, melkteb idarelerince hapisden tarda kadar, 
ağır cezaılara çarpbnlırdı. Afııneıd Rasim Ga
lata.da bir umumhanede. yaikala.nmış Darüşşef a~ 
kalı bir mekteb arkadaşının ağzından macera
sını şöyle anlatıyor: 

" ... Haılamın oğlu Sal.ahaddin ağıaıbeyim gö-
türdü ... merdivenli bir yokuş tırman~ ... (Zü-
refa Sokağı) ... bir evden Ela.do (rwnca Gel de
mek) diye bi:r ses geldi ... bir kapudan giTd:i'k. 
Kısa boylu, şişman, memeleri devanası memeleri 
gibi sarkınt, burnu basık bir karı bizi karşıladı, 
yalandan gülüyordu, ağabeyime-

..- Aspazya sana dargın ... dün gel~~ 
demişsin, gelmedin ... dedi. 

"Yukarı çıkdl'k, yukıarda blızi bir ikadın da
ha karşıladı ... ne kaş1ar, ne gözler, rastıklı, etir
meli, ·o kadar gtlzeli ki Ağabeyime ne laflar 
söylüyordu: 

- .Allı Salalı... sen beni yaıkdin ..• 

"Sonra beni sordu, ağaıbeyim iküçti!k 
kardeşim dedi... bir odaya girru!k ... Bir 
herif elinde bi-r .tepsi, tepside büyük bar
daklarla arpasuyu getıiroL. odaya ttç 
dö~ kadın daha g~dd... hepsi rastıklı, 
sürmeli ... içlerinde en güzeli benim boy
numa stmlıp · iki yanağım.dan öpmesin 
mL. fena oldum ... namusuma dokundu ... 
hepsi halime güldüler... dumıa.d:an ar
pa suyu ıiçdill.er ... ağabeyim de elini ka
dının beline atmış, dunnadan arpa.suyu 
· içiyordu ... 'el çırpa çırpa bir şarkı, bir 
şar'.kı ... hem rumca: 

Sevdim aeni alı... naaepu Eleni 
Mazi mazi matis · kaymeni ... 

"İçeri bir herif girdi, ağabeyimin 
yanındaki kadına: - Ela.do!... dedi. 
Rumca küfürlere başladı. Ağabeyim 
kruık:dı, herife bir tokat attı, koca ar
pa.suyu bardağını da başına vurdu ... he
rif kan revan içinde... evin içi kanşdı ... 
EM.ıı içine bir takım adamlar doldu, be-
nim de karşıma bir kamın (inzibat eri) 
d]klldi: - Yürü bakayım!... ben bit
tim, ölsem daha iyi. Kanun beni köprü 
başında:kıi karakola götürdü... oradan 
babıseraskeriye... ertesi gün de ın~e~ 
·be teslim ettiler .. ," (Fubşj A,tik). 

Kalender halk şairi Erzurumlu, Aşrk İbra
him de Galata Umumhaneleri için _şunları yaz
mışdır: 

.) 

Çöplendim yıllarca Kuledibinde 
Hepsi bir'!,irinden mülevves batak 
Horoz Sokağının üç bet evinde 
Köpek &'irip yatmaz serilen yatak 

Kemeraltında da sürttüm bir zaman 
Dost tuttum bir evde bir katı keman 
Ben çıplak ayaklı Sultan Süleyman 
Belkis'im Eleni . denilen kaltak 

Zürefi yokuıu iki keçeli 
Evlerinde yattım gündüz geceli 
Bula yazdım bir ıün orda eceli 
Kesdi ayağımı bir ıüıel dayak 

Arab Sokapnın ıermlyeleri 
Fahiıelerin en peeplyeleri 
Küfr ile yoğnılınuı piıı mayeleri 
Gaayet ile zordur ülfet intibak 

Bir Galata genel evinde rum sermaye ve · misafiri 

( Sabiha Bozcalının Koıı:ıpo:ı:isyonu} 
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Karaoğlan'ın da evleri meııhur
Rezaletleı-inde müttefik cumhur 
Kartala yüz tutmuı sermayesi bur 
Daldım çıkdım oldum bir karabatak 

M2ırebim değiıdi geldi bir sıra 
Kalenderlik dirken oldum maskara 
Nevhat palikara -;ıedimulara 

Hamam Sokağına dadandı ayak 

Kıptii naarani urum ermeni ·. 
Bir nice yadigar bend itti beni 
Kokona kılıklı pakize teni 
Saçlı zennaneler cümlesi kıyak 

Ey Aıık İbrahim uzatma yeter 
Halin olmaktadır giin günden beter 
Panayot "Eleni", Miıon da "Ester" 
Yüzlerinde allık ağdalı yanak 

Galatada sokak sokak dolqdım 
Çıplak ayağımla çirkaba. basdım 
Nice nakııı aldım beı yıl savaıdım 

Didim bir güzel yar. peylemeye bak 

Kanı kanından hem dini dininden 
Muhabbet sohbeti senin dillnden 
Mühmel garibanın güzellerinden 
Gümüıı topuklu bir çapkınca çırak 

Sine kafesinde olsun bülbülün 
ltrııi kokloamasun agrar o gülün 
Payin bua iderek tara kakülün 
Mübtezeller ile ülfeti bırak 

Gall-ata umumhanelerindeki sermayelerin ço
ğunun bir belalısı vardı, fa1hişe kazancını ken
disine içki parası yapar adi ve rezil kabadayılar. 
O dtiş.kün kadınlar bela-lısmın pen~esınden ka
çırdığı. kazancının ibir kısmı ile de çehreli lbiT 
kötü oğlanı d~t tutardı. Kazancı da nihayet 
gündüz ve gece ıkayıkcı, mavunacı, h:ammal 
makkulesi ·müşterilerin bıraıkmkları. şeyden iba
retti; Gala:ta. faıhişeılerinin ne kadaT derin bir 
sefalet içiınde yaşadıkla:rı kolay talunm edilir. 
Belalı kaba.dayı ve oynaş şı!kırdim oğlıanlar ara.
smda reka.aıbet . yüzünden: kanlı va.k'alar da ol
m~ur. öyle bir ci.nıayet üzerine şu !kıt'alar, ka
[ender halık şairi Aşık Raz:iınındir: 

Galatanın tıkırdım güzellerinden Foti 
Bin içinde bir idi Kemeraltı afeti 
Bir orospu yüzünden kıydı gÜzel oğlana 
Laz Kosti dedikleri kuduz kaldırım iti 

* 
Kim der idi o· tüysüz melek misal Pandeli 
Şeftali Sokağının o kahveci gilzeli 
Azgın Deli Koııtiyi bir orospu yüzünden 
Katledip kelepçeye vurulsun nazik eli 

GaJıatad-a Şeftali Sokağının z-amanımrada.ki 

adı Çığırtkan Sokağıdır. 

1885 ile 1890 arasında Galata umumhane
lerinin en meşhurları Sidikli Despin-anın Evi, 
Sakallı Eleninıin Evi, Çakır Eleninin Evi, Ka
raoğlan (bu isimH sokakda. 4 evden biri soka~ 
ğm adı ile meşhı,ırdu), Araboğlaın (yine 
öyle, bu isimli sokaJkdaıki bir ev) , Mama Mar
garonun Evi, Mama Froso'nun Evi, Horoz So
kağı Odaları. (3 ev), Çingene Despinaıun Evi, 
Ham1am Sokağı Evleri (sermayesi kadın kı

yafetli kötü delikanlılar olan 3. ev), Zürefa 
Sokağı ('bu so!kağın bütün evleri) , Alageyik 
Sokağı (bu sO'kağın bütün evleri) , · Manastır 
(Alageyik Sokağı!lldaki evlerin en meşhuru), 
Kömürcü Sokağı (bu sokağın lbütlin evleri). 

Münir · Süleyman Çapanoğlu 'bize verdiği 

-bir notda: " ... sermayeleri de umumiyetle has
talılklı, ,gUzeHiklerlııi ve tazeliklerini Beyoğlu 

evlerinde harcaidı~dan sonra Galata sO'kaklarma 
düşmüş, allıklı, rastıklı, s,U-rınelıi, çoğu· rum, blı:

kısmı da ermeni ve yahudi, gaıayet yapıs,'kan, 

arsız kanlardı. Bir içki sofrası kuruılur, yarı 

tür.k~ yan rumca fuhşiyat terennüm edilir; 
ve türlü rezaletle içilirdi. Umumhane uşakları 
da, yine körpelik çağları geçmiş kötü rum genc
leri olup, hemen her evde o karılard•an birinin 
yerine uşağı tercih edip onun misafiri olanlara 
daima rastlanırdı. Bazı fahişeler erkeğini Ga
latamn ara sokiaklarınıda dolaşarak kendisi 
buil.ur, alıp eve getiririli ... ". 

Ahmed Raısim "Fuhşi Ati'k" de bir ermeni 
berberih · ağzınıdan anlatıyor: 

" ... yanımda, ta kulağımın dibinde bir ho .. 
rultu... 1kafamı şöyle çevirip bakayım . dedim ... 
bir suraıt ki... ·sürdüğü ,allıklar kuruyunca pu[ 
pul dökü!Iımüş, yerleri mor mor kalınış... saçları 
sorma ... ya açl!k ağzındaiki dişler ... sap sarı tla 
diplerini yosun bağlamış; .. ya yataik ... ya otla ... 
övüreceğim geldi... bakdını ki :resmi yatml!§ım, 
paltomu, potinlerimi bi!le çıkarmamışım:.. oda
da övürereık fırladım ... merdivenden indim, aşa
ğıda karşıma ızbandud gibi •bir uşak dikildi, ona 
sordum: 

- Ben ne vakit geldim? 
- S·abaha iki saıat kala! 
- Sarhoş muydum? 
- Leş gibi! 

- Mamayı alacağım diye tuttur.dun olmaz 
dedik, dinletemedik ... 



Burası neresi? 
Kemeraltı! 

- ... 
"Ev.in karşısı meyhane inıiş. Galaıta.."llD. ı:e 

kadar kopuğu, külhanbeyi varsa toplanmış, or
ta:larmda bir laterna, evlerden bir adam çık
dı mı çalmaya başlıyorlar, içılermtlen biri de 
elinde tepsi ile yanaşıp: 

- Sabahlar hayır olsun beyim! ... diye par
sa topluyor ... kuru.şu. attın da tepsi de tın dedi 
mi: 

- Geçmiş ola!... diye bir ağızdan bağırı-
yorlar ... " (Fuhşi Ati:k). 

" ... beılsoğukluğu, firengi, şangır, uyuz gibi 
hastalıklar ancak Beyoğlu ve Gal·atamn gayri 
müslim umumhaneleri müda vimlerinıcle görill.ür
dü." (Fuhşl Atiı.lr". 

Zamam.'!lında, memleketlınizin her tarafm
daiki genelevlerde okluğu gibi Ga1'ata Umumha
nelerinin ·hem işleticileri hem de sermayeleri, 
türlü sebe'blerle fuhuş yoluna sürü:klıenntlş türk 
katlmlıandır. 

Zamanımızın· Galaıta. Geneılevleri hakkında 

aşağ:daki kıt'alar Hippi şair Mehmed Gökçı
nar'mdır: 

"Hatice", "Evdoksi:ııı", "Halime", "Vasiliki", 
"Nermin" ile "Aı;:avni", ''Perihan" la "Aliki", 
"Ester" imle "Fahriye" m, "Tiriyaıidakilaki" m. 
Bir de çingene "Penbe", gacolarxm on iki. 

isimler çiı-kin değil, lakablan da hoşclur, 
Hati~enin "Sidikli", Agavninin "Saı·boş" dur. 
Vasilikimin "Kurnı-u", Halimenin de "Kuzgun", 
Evdoksiya "Pasaklı", çak bir kibrit ~utuşdur. 

Perihanın "Dörtkaşh", Falıriyenin de "Oğlan", 
Tiriyandafilaki hakikat "Karakaplan", 
Alikinin "B. B .. " dir, Esterin de "Pirenses~•, 
Nerminin "Bahkcı" dır, Penbenln de "Bozyılan". 

Yü?:üm yeni tüyleıımiş, ondokuzluk bir kopuk; 
Demir bilekli pençe, demir gülledir topuk; 
Sırım g:bi, tığ gibi, ateş gibi oğlanım, 
Evlerde bir çakdım mı, karılar gıazlı pamuk. 

Çamurlu ayaklaı-ma Sünbül Koçanı derler, 
Kapudan karşılayıp, yıkar, koklar, ÖperlerJ 
Nam saldım Galatanın genelevlerinde ben 
Cihan peblivanına hazır durur minderler. 

Fırtınaya tutulmuş deryada aşk gemisi, 
Ele geçer mi kolay benim gibi birisi. 
Ta bffa!ı uyunmaz, gecelere doyulmaz, 
Baııdan kara gidiyor Gökçınar serserisi. 

Hipplerim kurtıı.rdı Galatadan, batakdan; 
. Yine fulıuı mancası, başka çanak, tabakdanı 
Kader kısmet "Cökçınar", boş ver canım "Mehmed" im, 
Cenel evler yeırine şimdi bahtın s;;kakdan. . 

GALATA HA.MAMLARI DESTANI - Ge
çen asır sonları ile asl'lmız •başında yaşamış ka• 
lender halik şairi Üsküdarlı Aşık Razi Galata 
Hama.'ll.lan üzerine 44 kıt' alık bir destan yaz. 
m'şiır. ~tanmda Azeb1{ıapusundan Tophane
ye kadar 7 hamam. kayded:i.ın:n.:!ışd iki ismılerl 
şunlardır: 

Yeşil-direkli Hamam (B.: Arebkapusu Ha
mamı, c1!:d 3, sayfa 1683), Araibcam:ıi. Hamamı 
(B. : Ara:bcamil Hamanı cild 2, sayfa 949), 
Buğluca Hamam. (B.: . Buğluca Ham.ani, c~d 
6, sayfa 3098), Karaköy Hamamı, Kapuiçi Ha
mamı, Kılıçalipaşa Hamamı, Yamalı Hamam. 

Destanda bu yedi hamamda çalış·an 57 ne
fer gene dellaıldn de is}mleri yazılıruşdır. İstan
bul 'hamam.lan için benzeri çok az bir vesika 
olan o uzun manzumeden birkaç ıkıt'a alıyoruz: 

Bir cSnibde Y eşildiı·ek hamamların sarayı 
Bir de Aı·abcilmii var unutma uğ-ramayı 
Buğluca da gnayet mc,huı- ve hem kadirn . bamaı:n.du
Kı:ıraköy de d~lduı-mu;dur Topbaneyle aı:-a::,ı 

Bir c.~nibde Kapui,;i Kıhçali Yamalı 

Gala.tanın hamamları şÖyla taınam olmalı 

Gece gündüz gürül gürül işlcmekde cümlesi 
Sıra geldi Ç?plaklara birer birer saymalı 

Yeıildirek Hamamının semti Çeşmemeydanı 
Üç Mustafa Üç Mehmedi ikidir Süleymanı . 
Filiz Ahmed Kız Hasa~la tam 9n nefer eşbeblcr 
Peıtemallı çıplaklarla Kaptanpa§a divanı 

Bir hamam da meşhur Arıa.b Camiinin yan!nda 
· Dört neferdir uşakları tamam hizmet çağ:nda 
Bahriy~li Mustafası Kara Ömer Ahmed Şah 
Malatyalı Seyyıdin de be.ııi var yanağ!nda 

Buğlucaya Bokluca da d,;,rler ama ~atadır 
Beş nefer della.kleri gül goncası fetadır 

Ali Veli iki Mehmed bir de Çakır Mustafa. 
Ciimlesi de hizmet ile güzemkde yektadır 

Karaköyde Ka?".:ı. Abmecl, K-ara Veli, Dilaver, 
Kara Mebmed, Kara Hasan, henüz henüz bata.ver 
Oç neferdlr Alileı·i, Mustafası uşağın 
O on nefer çıplak caııa nakdi canın . bahşiş ver 

Yamalıda Kara Mehmed, Sarı Mahmud, Kız _Numan 
Kız M~tafa, iki Ali, iki Hasan, Süleyman 
Doluız nefer taze. uşak i:ümle çıplak levendler 
Bıyıklan duman duman -merdi meydan pek yaman 

Kapuiçi ıehbazlan çıplak uşak on nefer 
Bülbül Ali, Koç Muatafa, Akyazıl, Gazanfer 
Kara yağız siyeçerde Üç Mehmedle üç Receb 
Hem dillere destan olmuş şahı buban Laz Cafer 

KılıçalİPll§anın da meşhur taze levendi 
Dilberanın dokuz nefer çıplak servi bülendi 
Ayaklaı-da sanki kalyon giillesiclir topuklar 
K:akilli gürın·ahı da unalunuı · kemendi 
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Mustafalar iki nefer, döı-t neferdir Alisi 
Bir de Kara Tayyarı var cümle alem delisi 
Gül ibikli kara horoz körpelerden körpedir 
Tersaneli Yıakubuyla Üsküdarlı Velisi 

Tokat Zile Sivas Hafik Koyulhisar cİV11U11 · 
Bellerinde siyah futa cümle cennet gilmanı 
Tıkır tıkır nalin ile gelüp selam verdikde 
işte dersin çıplakların budur merdi meydanı 

Hizmetinde çistü çalak· dellaki · pak pelenkler 
Kakülleri perçemleri şahin başda çelenkler 
Göbektaşı sofalarda toplanup yaranımız 
Bazan dahi sıazlı sözlü ı;,ek hoş olur ahenkler 

Bibi. : Aşık it.izi, Evrakı Metruke, defter •. 

, . / 
GALATA KADU..IGI. - Tan~imat:lan önce 

yüzyıllar boyunca. sürmüş eski devlet nwza.ıınındtı, 
İstaııbulun · dört 'kadılığından -Qi!l'i (Diğ~rl,eri: 
:tstanbu!l, Eyyubusulrtan, Üskikl.ar kad~an); 
"Kadılık" müe.3s&esin::n mütalaası bu. anslklo
pedinin kcnusu dışındadır; bütün beldelerde ol;; 
duğu · gibi Galaıt:amn en yüksek · adlı ve idari 
makaam ıldi, Galatanm baş h§:kimi vıe belediye 
başkam ile kaymakamı gföiydi. · 

Evliya Çelebin1:n ıkayıdına göre XVII. yüzyı[~ 
da Galata .. Kadılığmııi geliri • güriı&a 500 ıakçe 
idi iti o devir için büyüut paradır. 300 kadar 
~öye hükmü geçmekde ve 44 yerde "Nafö", ka~ 
dı temsilc~si, vekili bulun1durm~~da :idi, onlann 
da güİı]Ük g-elirleri 150 akçe }j.i;. kadılığın sene
lik geliri .70 kese aıkçe idi. 

Evliya Çelebinin 300 köy ve 44 nafüUık de
diği kas·a:baJ:ar, Boğaziçinin bütün Rumeli yakası 
ile Boğaz köyleri arkalarından ve Galatadan. 
Kırıklareli sınırına 'kadar uzanan yeıılerdir. 

Galata Kadıları Arab Caınıü yanmd.a Ce
neviz yapısı miri bir konakda otururdu. · Nefsi . 
Galata Mahkememie de bazan kendisi, bazan 
da bir naibi hakimlik yapardı. Bandırma civa
rınıda Kapuı~ağı. Yarıma,tfası da aıdli ve idari 
yönden Galata Kadılığına bağlı idi. 

Divam Hümayundan padişah adına Galata 
Kadılarına gönder.ilmiş biılkıaç ferman sureti- · 
dılr, zamanımız~n d1ıne çevirere!k alıyoruz: 

"GaJ:aıt-a Kadısına hüküm ki, 
''Sic11 gönderip bildirm:şsin ki, Sultancihan

gi,r Cama Mahallesi halkı mahkemeye ge!m:ş, 
malıallelerlııde oturan Araıb Faıti, Narin, Kir
teli Neİıse, Atlıases laka:bı ile tanınmış. K-amer 
ve Balatlı Ayni adında!ld avretleıden YaTamaz
lardır (Fah,işe<lir~er) diye ş:ı..ltayetde bulunmur]• 
lar. Arab Fatiye adam gönderilip davet edil
dik.de OTıt-a-d:an kaybolmuş, ıkaçmış, diğerleri gel
mişler. O mahalle hıdkından müderris Molla 

MuMddin, katib Mehmed, İlyas, Shıan Halife 
ve sair müslümanlar şahadet edip yüzlerine 
karşı fahişelikı!-erini söyleni.şler. Daha önce 
Arab Fatinin ahvalini teftiş için :imam ve mü
ezz:n ve cemaat evinin önü-ne vardıklarında av
ret · imamınıza ve ~adınıza ve şeriatınıza lanet 
diye küfretm'.ş, ve ondaın önce de Kalafatcı Ma
hallesinde ve kendi evinde iki defa namahremle 
basıhruş, evi şenaat ve fesad yeridir demişler, 
e:vi satılıp mahallemi2ıden gltsln demişler. Bu 
fermanım varınca o avretlerin evlerini zorla 
saıttırıp lk!endiler1ri:i şehktlen sür çı'kar. Küfreden 
avretinı . kocası yeniçeri ıimiş, onu da, tee:lldi 
iman e:ttirildikden sonra eri geıli:nceye kadar 
zmdanda hapsettirsesin. 2 rebiülahir 973 ( eıkim 
1565) ". 

"Galata Kadısına hüküm ki, 
"M€1ktub gönderip bilclirmiş3iın ki Galata 

ayamnd:an blr ıkala:balık mahkemeye gelmiş, 

hıristiyanların Galata İskelelerine gemilerle ge
len şarablarını g€ID'iden evlerine fıçı ile taşıma
lan gerekirken tuı:umla taş:m-alanr-ı:ia:n şi!kayet 
etmişler. Şarab tulunılarmı müslıfunanlann es
va:b1anna dokundura dokundıura götürürlermiş. 
Daha önce de böyle bir ş:~d.yet olmuş ve zama
nın müftüsü şar·abın tulumla taşınmasını men 
eden bir fetva ve-mı~. Buyurdum ki bundan 
iböylıe 'kefereye tulum ile şarab taşıttırma. 15 
~lh':cce- 979 (ntsa:n 1572)". 

"Galata Kadısına hüküm ~, 
"Museviler blr şikayetıie bulunduılar. Ced

dim Fatih Sultan Mehmed Kasımpaşa aı•kasında 
bir yeri İstanbul musevi!ıeriınıe kaıbristan olarak 
vermiş, o zamandan beri ölü!erlni oraya gömer
lermiş. Oraları hali yer filten sonra)d1an müıs'Lü
manlar ev yapmaya başhı.mış, mezarlık olan 
yere tecavüz etmi.,ıer. Tahk:rrt etthd::ım ve mu
sevilerin haklı oı!duğu meydana ç:ııkdı. Yüzleş
tıirildiler, müslüırianlıar ceva:b veremedi. Bu se
fer musevi kaıbir taşlarının gaayet büyüık cılup 
geceleri aralarında hırsızların gizlendiği iıleri 

· siirüldü, o büyüık taşların kaldırılması söyler.ili, 
o da varid değildir. Bu fermamı..,ı gadiğ~nde 
mUEıavi ırnezaırlığıru dikkatle koruyasın, tecavüz 
edilmesin; muiseviler kabir taşlarım şimdiye ka
dar nasıl yapdırı,r koyadarsa, yine öyle lkoy
suru.ar. 19 ııilkaade 992 ('kasrm 1584) ". 

"Ga1ata ~a::lısınıa hüküm ıki, 
"Mclttub yazıp bildimı:şsin ki evlerin geniş 

a~ab saçaıklan yangında ateşin yayılıp büyü
mesine se'beb olmuş. Bunıian sonra, yanan ev
ler yeniden yapılır ikıen, sahibleı-ıne ş!.ıddetle 
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tenbih et, s~a:klannı geniş ve aıhşa:b değil, tuğ
la ile kirpi saçaık yapdıraca:klarıdır. 21 cemazi
}'elevvel 967 ( ocak 1560) ". 

.. "Galata Kadısına hüküm ki, 
"Et sıkıntısı çekiliyor, yeniden yapı.ilan ka

sa;b dükkanları . da bu sıkıntıyı arttı-rıyor. Ga
latada yeni yapılıp açılmış ne kadar kasab dük
kanı varsa kapatıp 4raldırtac~ın. 27 receb 
983 (kasım 1575)". 

"Galıata Kadısının Kapudağı Naibine hü
lrlim ki, 

"Mıehmed Emin İstall!bulda Doılmabahçede 
bi'l' sebll yaptırma.kıtadır; mermerinin bir kıs
mı. · oradaın temin edilniiş ve Yorgi adındaki hi:
rlstiyan oraya gönderiler€Jc merm·erlıer temin 
edilm:iş; o mermerlerin gemiye yüklenm.eıa:ine 
kiınse müdahale etmeyecektılr. Rebaülevvel 
1154 (haziran 17 41) ". 

Rebiüılevvel 1194 (mart 1780) tarihli ibıir 
fermanda da Ru.~yadan gelecek tuzlu balık ve 
havyarda.n da gümrük re3minin yalnız onlann 
müşterisinden aılınacağı yazılır. 

Safer 1112 (haziran 1700) ıtarihli bir fer
man Gaılata.da cemiler clvannda hlı-.istiyanolarm 
oturtulınaması ve dükkan aş,tırılmaması emre
dilmektedir. 

Kadıların, bu arada Galata Kadılarının idari 
ve ka.zai işlerıinin neler olduğunu gösterme ba;. 
:lamından bu fermanların kıymeti çok önemlidir. 

Aşağıdaki manzume de 1826 dan önce bir 
Galata K!8ıdısı için yazılınışdır: . -

Galata Moll&Sı Yelkencizade 
· Kaptırmı, gönlünü bir periza.de 

Kayıkcı ırüruhi erazilinden 
Yaikapanıncla Gürcü Bihzade 

· Yağlıka.ra kopuk aşık mollanın 
Yanık cübbesini ,rerdi mezade 

GALATA KALESİ, . SURLARI VE BEN
DEGİ - Aşağıdaki malumatı Prof. Dr. Sema
vi Eyice'Il!lll "Galata ve Kuılesi" isimli eserinden 
derleyerek alıyoruz: · 

Galata Kalesi ve Surları 
Kapular: 1. Yeni Azeb Kapıı.~u; 2, Meyyit Kapusu; 3. Azeb Kapusu; 4,. Adı bilinmeyen bir kapu; 5. Kü

rekci Kapusu; ·6. Yağkapanı Kapusu; 7. Balıkpazarı Kapusu; S. Karaköy Kapusu; !.I. Kurşunlu Mahzen Kapu'iıu; 
10. Yeni Kapu; l 1. Mumhane Kapusu; 12. Kireç Kapusu; 13. Eğri Kapu; 14. Tophane Kapusu; 15. Adı bilinme
yen bir kapu; 16. Küçük Kule Kapusu; 17. Büyük Kule . :I{e.pusu. 

Kale içi kapuları: 18. Harip Kapu; 19. İç Azeb Kapusu; 20. Adı bilinme~ ~n bir kapu; 21. İç Ke.raköy 
Kapusu; 22. Meydancık Kapusu (Voyvoda Kapusu); 23. Horoz Ke.pusu; 24,. Yanık Kapu; 25. Ktıledibi Kııpusu. 

KıJe içinde bazı binalar: A. Azebkapusu Camii; B. Arab Camii; C. Yelkenci Hanı; _D. Galata Bedesteni 
E, Rilstempaşa Hanı; F. Galata Yeni Camii; G. Galata Hisarı - Yeraltı Camii; H. Palazzo Communale (Ceneviz 
Sarayı); İ. Senpiyer Kilisesi; J. Sen.iorj Kilisesi; .K. ·sen benu.va Kilisesj. 

Kale dı;ında 1' ophane K~pusu civarında: Kılıç al!pa..5a Camii. 
. :-: ~· . 

(Kroki: Prof. S, Eylce'nin Galata kitabından Abidin Tel eli ile) 
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"XII. yüzyılda İstanb~un Haliç !kıyısında 
imtiyazlı blr bö~geye sahib olan · Cenovahlar, 
Döroüncü Haçlı Ordusu tarafından 1204 de· İs
tanhuluıı işgalinde o yerler1..ni Venediklilere ikap
dırmış:ardı, ve İstanbulun karşıs:nda:ki Galatad:a 
yerleşmeye ba.~lamışlardı. 

"Blzanslılar 1261 de İstanıbulu la.tinlerden 
geri ald.:J-da,rında, akdedilen bir dostluk ve tica
ret mı.ııahe:iesi ile Cenovalılara birçok hak ta
mdılar, tstanbulda bir tüccar loncası, saray, 
kilise, haan&ım, fırı.'1., düıkkan ve ev yapdıra:bi-
1-eceklerdi. Fakat blr karış:ıklı:k çıkarmak teşeb
büsleri haıber ahnarak İstanbuldan dışarı ç~ka
nldılar ve ancak 1267 de Galata.da yerl~eleri
ne izin verildi. 

"lmpaırator Galatanm kad:m surlarını yık
dırtaTak yalnız Galata .ID3arını (Kurşunlu Mah
zeni) bırakdı ve oraya bir B.iza:ns gami:zonu yer
leştirdi. 

"Gala.ıt-ada Cenovalılann yerleşmesi için bir 
mahalle tahsis edilmişdi. Bu mahalle kıyıda, 
Bankalar Caddesi, Kara.köy Meydanı ve Kala
fat yeri dörtgeninin içi idi Yine bir :imtiyazlı 
bölge tidi .. 

"Cenova Mahalleainiıı etrafında boş bir ara
zi •bı:rakllimışdı, · Cenovalılar o sınırın dışında 
yerle""-;,aneyeceklerıdi, ve mahallerinin etrafına 
sur yapamayacaklardı. 

"1315 de Galata-da!ki Cenovalılar Mahalle
sinde blr yangın olmuş, yanan yerler yemden 
yapılırken Cenovalılar bir emri vaki ile bölge- . 
ler}nin etrafına bir hendek a~laroı. 

"İmparatordan, Galatada yapacakları evle
:r.n yüksekliğ·lııı1e bir serbestlik izni alan Cen
ovaılılar, kcndfilerine has kurnazlııkla, hendek 
öriüne bir dizi halinde yüksek evler inşa ettiler, 
ve yine bir emri vaki ile bu evlerin arasına parça 
parça duvarlar yapdııl.ar, bu duvarlar Galata 
Kalesinin surları, evler de burclan oldu. · Nike
foros Gregoras rivayeti. Ve kale böylece bir 
el çabukluğu ile yapıldı, Bizans bir tepki gös-
terenıedi. · 

"Yapılan burclara Ce11ı0va Cumhuriyeti 
asıl.zade ailelerinin armaıla.rı hak edilıniş-di, Cen
ovalılar B~ans İmparatorunun da topraık sahi
bi olduğ-..ınu haıtırlatmak üze:re Bizans armasını 
da koydular, bacakları eşit ·bir salibin dört ıköşe 
boşluğuıida birer B harfi, dört B: Basileus Ba-\ 
sileon Basileuon Basileousi; Hükümdarlara 
Hükmeden Hükümdarların Hükümdarı demek
di. 

"Bizans zayıfladlkca Cenovalılar Galatada.. 
ki imtiyaz bölgelerinin sınırını genişlettiler, ön.;;: 
ce kıyıdan itibaren surlar, Azeb Kapusu - Şlşha.

ne - Büyük Kule - Tophane Bitpazarı - Tophane
ye doğru bir kaviıa halinde uzantlı. 

"Ga.1:aıta Kules.inhı inşa edildiğ·i parça ancak 
1349 da eklendi. . 

"Bu suretle bir kaıleye, surları önünde bir 
. hendıeğıe, ve bir de büyük kuleye sahib olan 
Galatad:aıki Cenova kolonisi 1,ir özel staıtüye, ka
nuna sahih o~iu; kendilerince Pera yahud Pey .. j 
re denilen ıkolonlıı:in kl.aresf başında Podıez.taj 
unvanınııu taşıyan b1r vali bulunuyordu, bu valil 
Bizans İmparatorluğu neoolııde da.im.i elçilik va
zifes:in:i görüyor idi 

"Galata Cenovaılılan Türklerin son İstanbul· 
muha'3arasında tarafsız kaldılar, faataıt İstarrbu-. 
hın .türkıler tarafından fe:thinde.ı--ı sonra, Galata•: 
da:ki :idari imtiya:zlaruu muhafaza e.:leme:iller.3 
Surlarının içine türkle-r yerleştiTiliii, ve mülki4 
idare içiıı de bir Voyvoda tayin edildi (B. : Qa .. ;. 
lata). 1 

" ( Galata Surlarında.ki ıkanuılar artık ib.iç~ 
kapannıama.O.r üzere açıldı) ; S~ Paoılo e Sani 
Domenico Kilisesi Fatih tarafından camie ıtah .. j 
vil edileli, ve hü:kümranlık aılameti olarak cıa! 
surların ıbazı parçaları yı:kdırı1dı. . ! 

"İstanıbuld~ ilık belediye teşkilatı kurulud 
. iken Galata ve Beyoğlu 6. Belediye Dairesi, vel 
bir örnek belediye dairesi oılmuş,du, o sırada] 
1864 - 1870 ara.ısında da Galata surları yıkdınl_.2 
dı, Gaılata KaleE.ı.ınden surların ancak önıenısiif 
.izleri :ilıe Galata Kulesi ka!dı; (Galata Hendeği_!] 
de o sıralarda dolduruldu)••. (E. Eyice Galata~ 
ve KU!lesıi., derleme notıl.an). ;i 

Evliya Çelebi XVII. yüzyıl ortasında Gaıla~~ 
ta Ka;lesini_ şöyle tarif ediyor: 41 

"Kosta.nıtıniyye · Halicirun şimalinde derya.fi 
kenarında akçe tahtası şeklinde taş bi'lla biı'\t 
metin kaledir, amma yalın kat duvardır. KateJ/, 
içinde üç kat bölme his·ar duvarı vardır. Bun•\ 
!arın her biri bir ceieviz kıralzadesinin hükınUn· • 
de idi. 

"Garp tarafında Kasım.paşa. Tersanes~,i 
··nazır hisar bi.çiırtmde Meyit Kapusu, Cenuba} 
nazır ve deniz kenarında Azeb Kapusu, üçüncüsıilİ 
yine deniz kenarın.da Kürekci Kapu.su, dördüncl\lj 
Yağkapanı ta.rafına ·açılır; deniz kenarında Y ağ-:11 

kapanı Kapusu, beşincisi deniz -kenarında Ba.~\ 
lrkpazarı Kapusu, altıncı kapu yine cenuba na;:• 
zır Karaiköy Kapusu, yedincisi şari".ıt tarannda1 
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deniz kenarında Kurşunlumahzen Kapusu, ki 
:rumiar bu kapuya Ayaniko Kapusu derler, bu
rada Havvarivun Ayazması vardır, sıtmalı 
adam girse şifa bulur, sekizinci kapu · şarlroa 
deniz ıkenarında Kireç Kapusu, dokuzuncu, ka
raya nazır Tophane Kapusu, onuncu kara ta
rafında şjmale nazır Küqili~ Kule Kapusu, on-. 
birinci, şimale nazır Büyük Ku!e Kapusu. Kale 
i-çindeki bö-lme h'ısarlannda:ki kapu1ar d-a bunl-. 
tardır: Küçük Karaköv Karmsu, Milial Kapusu, 
Meydanıcık Kap,usu, Kilisıe Kapusu, İç Azeb Ka
pusu, Sadı:k Kapusu, bu kapu1ardan üçü cad
deye nazırdır. 

14Gıala,ta Kalesinin çevresi 1060 adımdırı 205 
kulesi (burcu) ve 13.000 dendanı (mazgal dişi) 
vardır~ Duvarının yükseldiği 40 zira, kµlelerin 
vilksekliği 80 zira, bilyük Galata Kulesinin yük-
v . 

sekliği de 118 zira.dır, eflake ser çe1Qnişiir, en 
üstü kurşun örtültidtir. Şeıkli yuva.riantdır, içi 
on kat zındandır, şimdiler Ali Osriıaiiın gemi 
aletlerine mahzen olmuşdur, cenuba nazır de
:ınir kapusuna taş merdivenle çıkılır. 

"Bu Galaıta Kalesinin kara tarafında Mey
yit Kapusu.ndan ta Tophanı Kapusuna 'kadar 
büyük ve derin bir hendek varqır, hendeğin 
içµıde gemicilerin gemi gomanalan, can kuı-ta
ran paılam.ar1arım. bükerler.· Hendeğıin ötesi se
rapa mezarh'kd1r. Kalen:ın derva tarafı dışı çarşı 
pazar yerleridir ... " (Semavi Eyice). 

Galta Kalesi Hendeği, XIX .. yüzyılda, yeni
çerilerin zo-rbaıhk devrinde, kabadayılık ve zor
balık yolundaki kanlı bıçak kavgalanmn yapıl
d1ğı yerdi, o b1ça'klı, kanlı kavgalar· eski Rom•a
lılann gladiyatör döğüşlerini ,andırırdı;, GaJata 
Hende~i geceleri_ haneıberdu1?ların da fisku fesad 
ve fuhuş yuvası halini a.I.ıroı. 

GALATA JIÖPR-OSV - (B. : Köprü, Köp
riil.er). . ~ . 

, GALATA KÖPRVS-0 CİNAYETİ - (B. : 
Cavid Bey, İbrahlm, cild 6, sayfa 3395). 

GALATA KULESİ - Aşağıdaki tarihçeyi 
Türk Ansd!klopedisinde Prof. Semavi Eyice ta
ra-tından . yıazılm1ş "Galata Ku;lıesi" maddesinden 
alıyoruz_ 

• "Galata Surlarının başkulesi; Galata Ku
lesinin esasının Bizans devrine a.id olduğu ve 
Anastasios Di!koros tarafından yapdırındığı yo
hmdaild, rivayet dayanıksız bir iıddiaıdır. Bizans 
kayna,ltla,rımn Büyük Burç ·(Meg·alos · Pyrgos), 

Cenova kayn-aiklannıı.n Isa Kulesi (Christe3. Tur
riı..~) olarak adlandırdrldarı Galata Ku~esi, bazı
larınca, Kara.iköy yakınında olan Galata Hıisan 
ile k~tınldığından, bu hi3ara a!d tarihi bilgiler 
Galata Kulesine aid zan ediı1m1şdir. Galata Hi
sarının mahzeni, Kurşunlu :Mahzen veya Yeraltı 
Camii rud.ı ile hala durmaktadır (B. : Kurşunlu 

Maıhzen; Yeraltı Camii). , 
"Bizan-s fml)aratorlu~un izr.ıi. ile Galatda 

XIV. yüzyıl başlanndan iti:barıen yerleşerek bu
rada bir ınıtiyaz bölgesi ıkuran Cenovalılara baş
lan.gıçda taıhkimat yapmak müsaatlesd verilme
mişdi. 1316 dan itibaren bölgelerini tahkime 
ba-5layan Cenovalılar, 1348 de Bizans İmpara
torluğımd-scrd bdr iç buhrandan f aydaJanarak Ga
lata Kulesini inşa ettiler; Galata Kulesi bura
daki surların baş.kulesi ( d9njon'u) durumuntla 
idi. 

"1445 veya 144-6 da biraz yükseltilmiış, hat
ta 1bilyük b!r ihtimal ile, bu inşaatın masrafmı 
karşıla.maı.~ üzere Türkleııden yardım istenmiş 
ise de, Cenova hükumeti galaıtalıl:an bu karar
dan vaz g-eçirmişdir. 

"1453 de İstanbulun fethi ar!kasından Cen
ovaltlardan sulh yolu ile alman Galata, Türk 
idares~ne ge('.diğ!nde, b1r rivavete göre, k11ien1n 
tepesinden 10 arşın (7 m. 58) kadarı hüküm
ranh'k alameıti olarak v,ıktu'l1mış ise de ar!k-asın
d-an derhal tamir ettirllıniş-dir. 

"f;alata Kulesinfa 1453 de tiirklere ne du
rumda gecili.ği ve üzerinde ne grbi bir muamede 
yapıldığı kesinlikle. bil.imnez. 

'' Aslı 1420 - 1422 ye d·oğ-ru Buonıtlelmonti 
tarafından çizicren en eski İstanbul res-!mleri.ınin 
günUmüzıe kacfar gelebilen kopyalarında, Gala
ta Kulesi çeşidli biçfanle:rıde tasvir edilmiş'iir. 

·· "İstanbulda çok büyü:k zararlar veren 1509 
depremiınde Gailata st~rJamun yık•ldı~ ve az 
sonra mimar Murad (Hayreddin) idaresinde ta
mir edildi!kleri bilinmekte ise de, Galaıta . Kule
sinin bu sırada ne derecede zarar g-ördüıfü bi
linm€mektedir. Fakat her haJ.de Galata Kulesi 
bu depremde kısmen yL'l{ılm.1ş, en azmda ... "1 üçün
cü katdan itiba.reıı ~nıkarsı yemden ya:pılm1şdır. 

"Galata Kulesi XVI. yüzyılda Kasımpaşa 
_Tersanesinde çalıştırılan. esirlerin zındanı idi. 
XVII. yüzyıkla Tersane anban. o1mucı_ vıe :iıLk 
Tür.k · planörcüsü Hezarfen Ahmed Ce1€ibi bu 

· lruled.en uçmuşdur (B. : Ahmed Çelebi, He
zarfen, c1~d 1, sayfa 344). 

"XVI. yüzyıl sonlarında Galata Kulesinin 
Taılciyeddin adındaki astronomun rasaıdha.nesi ol-
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1830 etrafında Galata Kulesi ve kale duvarı dışında 

Müslüman mezarlığı 
(L. 'fhep.Qn LeJI1aitrç'ip. ş-ravüri,irıqe11 Ş. J,fozca,lı eli ile) 
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duğu yo!unda'ki ~:H.ea isbatlanınam~,- raıs1adha
nenin Tophane sırtlarında o~duğu anlaşılmışdır. 

"XVIlI. yüzyıl başlarından fö'bare•n Galata 
J{uk'3inin en üst katında bir mehterhane takı
m mm bulunduğu, ve bunlann muayyen s-aa.tler__: 
de nöbet vurduılclan bilinir. Bµ sırada Galata 
Kulesi yangın gözetleme yeri olarak da !kulla
nıhyorıdu. 

"25 temmuz 1794 günü ç~an yangıını-:ia 
Gala:t-a Kuleai tamamiy!e yarunış, duvarlar iki 
m0tre kadar indirildikten sonra, dört yana çı
kıntl!lı ve penc·ereli bir kaıt yapılarak ü,.,,tü yem
den blr sivri külah ile örtü!nıü~dür. Bu tamiri 
anlatan şair Ayninin 1209 (1794 - 1795) vıe Va
hidin 1212 (1797 -1798) yill.a-rmı verir tarih kıa-
s~;leleri v-ardıx. · 

"Galata Kulesi 1831 de tekrar yandığından, 
daha ,değlışik biçimde tamir eitlerek kapusu üs
tünde hala görülen P.ertev':m. (Pertev Paşa) 1248 
(1832 - 1833) tarihli kasidesi konulmu,ş:dur. Bu 
tamiT.de Galata Kule~fo.in en üsıtünde Empire 
üslubunda pmçereli iki kat yapılmış ve tepesi 
öncekine göre daha dik· bir kfüah ile örıtü!müş
dür. Bu !katlarda bir kahvehane ıiJ.e yangın ~
cilerl bulunuyordu. 1875 de fırtınada 'bu küı1aıh 
zarar göıdüğünden, tamam'iyle kaklıırılıarak sıe
k-i-z· !köşeli aıhşaıb iki kat eı~lenmiş, ve Galata 
Kulesi bu şeı.l.di ile 1964 yılına .kadar gelnrlışdir. 

"Be~-ed.iyece bir turlstiık gazino ol·arak tan
z;mi dü~ü-:ıülen Galata Ku~eei 1964-1968 yıll:a
rınd-a tamir e1jilıdiğinde 1832 - 1875 yııJlan ara
sındalti 'biç~m-:ne döııülmeye gayret eıdilm:şclir. 

· "Zemft.n kskında kulenin i,ç çapı 8,95 metre, 
duvar kaılınlığı ise 3,75 metredir ki, en alt kat
da çap, dışından 16,45 metreyi bulur. 

"Statik hesa:blara göre Galat-a Kulesdnin . 
l 0.0:>0 ton ağırlığında o!duğu anlaşıl.m,ş, ve son 
te.mirde bu ağırlık 1/10 oranında artdığından 
teme1:i takviye- e:iilımşdir. 

"Dördüncü kata kadar merdiven duvar ka
lm!ığı için:ie bir s·eğme~t halir..ıde, dördüncü kat
ı:la."1. 1tibraren ahşa.b olarak ve duvar dışından 
çıkar. Bu kaı:dan ôtföaren mazgallar muntazam. 
b¼r sı,ra halmde rrş1er içıir.ı:lıe ,cıiup, beşinci kat
da ayrıca top namlularını yerleşıtidrmek üzere 
yuvarlaık menfezler de vardır. 

"Böylece, Galata Kulesinin 3- 4. <katlar hi
zasından itibaren Türk devri inşaatı olduğu an
laşılır. Üçüncü kat hizasında gövıdeyi saran 
tuğla.ıdıan şerklin belki bu ta.filatı gösteren bir 
delil olıduğuna ihtimal. verileıbili'l', 

"Kule, külahı ile birlicmie, alem d-1binde 
62,60, alem ucunda 69,90 yüks-c~diğini bulacak 
iken, külah 3 metre kadar daha basık yapıl
mışdır. Yaılnız başına alem 6,75 me;tre boyun
dadır. 

"Her blıi 14 pencereli ohm 7. ve 8. katlar
dan İsta.."11;bul, Haliç ve Marmaraya haıklm gü7l01 
bir manzara vardır" (Semavi Eyice). 

.Aşağıdaki notları da yine Prof. Semavıi 
Eyice tarafından yazılm!ş ve Tüılkiye Turing ve 
Otomobil Kurumu tarafından yayımlanmiş "Ga
lata ve Kule.si" isimli eserden alıyoruz: 

"(Galatanın Cenovalılar tarafından yapıl

m1ş surlarınm) Mumhane veya Kireç Kapusun
d1a es!k1den görü:lınüş bir mermer levhada, po
ıdıeısıta B:rldassare Maruffu'nun buraidaki surları 
h-em geniş.et.ip hem de İsa Kulesine kadar bir 
m-l-sli daha yük-sıelttıiği için Cenovalıların şük

ranları ifade e-dllmişdi. Galaıt-a Kulesi 1445 -1446 
yıUarınıda bu Maruffu tarafından yü,kselıtilmiş 
olmalıdır. 

"XVI. yüzyılda kule, Kasımpaşa Tersane
sind~ çabşıtı-rıfan harb esiri hiristiyanlara, Ga
lata Cenovalılar 'kalesinin diğer ıburclan ile bir
lıikde barınma yeri olarak kullarulmar.t'ia kli; 
şu farik ile ki Galata Kule::;ıir..:l.€'kl~er Sultana aid 
€1::ıd:rlen:!.ıl. 1552 de türklere esir dü<;en adı mechul 
bir ispanyol, bu kulelerde yaşad:lklarını vıe içlıe
rıinden öl-enle-rin sur önündeki hendtadere gö
milldüğünıU anlatır. 

"157 4 de İstanbula gelen Pierre Lescafopiıer 
Ga!at-a Kulesinin o •sırada zından olarak kulıia
mldığım ya.zıyor. Brett-en'li Mfohael Heberer de 
(1582 - 1588) €-si·r o!ar·ak İstanıbur..da bulunduğu 

. zaman gördüğü Galata Kulesinden bahsederken 
içindıJ, muhtelif işlerde çalı~dır..il:an 1500 esirin 
barınmak1;i-a olduğunu anlatıyor. , 

"Büyük türk seyyahı Evliya Çelebi de 
XVII. yıüzyıl i:k yarısında Galata Ku~esinin 
durumunu aı::!atır. 118 m:mar ar§1!:lı · yüik.; 
s-eı1ı:Iı:ğ:o:ıde, kurşun kaplı bir kıülah ik., örtülü, içi 
10 kat haföndıe zından ise de, zamanın-da, Ter
sanenin gemi ·1evazım anbarı olarak kul1anıldı
ğım söyler. 

"Eıme:1i yazarı P. G. İnciciyan (1758 -
1833) 1717 yl!lından ·beri Galata Kule-sın.de gece 
yansını haber vermek üzere kös (büyük cenC:-t 
davulu) wruldıuğunu yazar. 

"Heııha!d XVIlI. yüzyılda kule:le bılT meh
tıedıane ocağı oturuy-011::lu; 1780 (Hfori 1194) 
tarUı.li bir dilekçe vardır ki Gala.ta K~~.,dndeld 
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1855 - 1564 .u-asmda Galata Kulesinin · sur dışından görünüşü 

(Fotografdan 8. Doz,<:alı eli ile) 
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mus!ıki aletleri ile köslerin tamiri lüzumundan 
bahseder. 

"XVITI. yüzyıl •başlarından itibaren Galata 
Kule.sinde, yangınları gözetleyen ve yangını 
şehrin . bütün mahallelerı1ne duyuran b:T gözcü 
teşkiılatı da bulunuyordu. Bunlıar kös vurarak 
yangınları halka duyururlardı. xvm. yüzyılıda 
Gala;ta Kulesi artık yangın gözcüleri ile meh
terhane taık:ınnına tahsis e:lilmişdi. 

"Galata Kulesinin Üçüncü Sultan Selim za
manmda:ki tamirine Ayınta:blı Ayııi'nin yaz<lığı. 
tarih manzumesi: 

O ıehinşabı cihan hazreti Sultan Selim 
Banii saltanat ü zılli hüdavendi ezel 

Çün harab olmuş idi ateş ile bu kulle 
Etti tecdid anı ol padiıehi fahri düvel 

Pasbanlığı içün yandı yakıldı amma 
Hil'atin giydi çerağ oldu yine k'el-evvel 

Kafiristanı idüb ateşi kahri suzan 
Eylesün mülkini abad Hüda azze ve celi 

Dedi tecdidine menkuut ile Ayni tarih 
"Yenilendi Galata Kullesi pek oldu güzel" 

1209 (M. 1794 - 1705) 

"Üçüncü Sultan Selim tamiri üzerine Va
hidi'mn. ıtar.ilıi: ' 

Himem efniz Selim Hanı mehabet sima 
Varisi mülki Süleymanı adalet ara 

. Ve şebinşabi zeman kim ola devrin,:Je anın 
Muntazam liitfu ile felek ü mülk sera · 

Din ü devlet temeli ol şebi Faruk tiyem 
Verdi adiyle cihana yeniden hüsni eda 

Galata Kullesi mümtazü serefrazdı evvel 
Pasbanlığiyle iydürdü leyali ihya 

. Didebanlıkda kusur olmuı idi (çok} anlar 
Oldu ;.Jü.,d.ili ateızadeganı fukara 

Dili aşık gibi ol dahi hal'ab oldu heman 
Giişmal oldu. Jr,i bel'. dem ola. çeşmi bina 

Etti tecdidiııi ferman bıi resm Üzre o şah 
Oldu elvend ile hemser l,ulei giti nüma 

Çalınur nevbeti şahane ile tablı ııüriir 
Daima ola nigehbanlık ile dide k~a 

ide Hak Ömrün bahtı gibi ef~n o ıehin 
Mülki mimur ve a'daaı ola makhiir u feıı1 

Dedi meı:ı.kuut ile arayişi tarihi Vahid 
"Galata Kullesi oldu yeni ziverie bini,. · 

1219 (M. l 7!İfo - 1791) 

"İı!cinci Sultan Mahmudun yapdırtıtığı ta
mir ve değlş:ılıılik üzerine Pertev'in tar"1hklir ki 
(kulenin kapusu üzerinde zamaiumızıfo. görıülen 
:ıo:rtabeıi!iir>: 

Naza.mı devlet hazreti Sultan Mahmud Han 
Kıyam2 mülkü millet kebfi ümmet sayei' Yezdan 

Uluvvi himmetidir ol ıehinıahı dil agahın 
lden saat be ııaat an bean dünyayı abacla11 

Bu kulle ez kaza yanmışdı yapdı eskiden ala 
Görüb bağrı yanıklar bildi neymiş §İvei ihsan 

Bu kulle ziyneti gehri Stanbul oba ,ayeste 
Menan kullei ikbalü ıevket dense de şayan 

Buna rif'at veren bu rütbe feyzi istikıaamettir 

Olur ibret gina.san irtifai bamına hayran 

Bu kulle peştei kaafa sezadır olsa harf endaz 
Anın fahriyesi ankaa bunun şehnameısi devran 

Cihanı sayei liitfunda kılsun serteııer mamur 
Dm basidden özge kalmaaun hiç külbei viran 

Seza Peı·tev giiherle zeyn olunsa sengi• tarihi 
"Bu kulle pek metin oldu pek ala yapdı Mahmud Han" 

1248 (M. 1832 • 1833) 

"Galata Kulesi, tstanbula uğrayan batılı 
bütün seyyahların ve onların araşında edebiyat
cılann uğrağı olınuş,dur. İki fransız edibi, 
dünyaca şöhret Gustave Flauberıt (1821-l880) 
ile daha az tanınan arıJrnda.şı Maxime du Camp 
beraber yapdı!klan doğu gezisinde, lstanbı.tla 
1850 de geFdi:klerinde Galaıta Kulesine çtkm.tşlar, 
ve orada bir kahvehane ile yangın gözcüleri bu
lunduğunu görm.üşler.dir. Y~ şöhretli bir fran
şız edıibi Theophile Gautier (1811-1872) ise, 
1852 yılında bir gece, Haliç kıyısında yanan 
Yağkapaınmı, Galata Eulesinin çevre balkonun
dan seyrettiğini anlatır, ve o korktınç manza-

,s;;rarun renkli bir tasvirini yapar. 
"A. Joanne ile E. tsambert'in 1861 de ba

sılan !Sıeyyıah rehberinde Gıila,ta{Kulesinıin 8 katı 
olduğu, 141 basa-ma:klı merddveni ile pencereli 
salona çı«o.Mığı, ve orada bi:r kahvehanenin bu
lunduğu kayıtlıdır. Bu salondan ·41 basamaklı 
başka bir merdiven da:ha yukardaki kata çıkışı 
sağlıytırdu. Külahın içi ise o tarihde muazzam 
bir güvercınlilk teşkil ediyordu. 1875 - l876 yıl
larım tstanbulda · geçireın fransız yazan Charles 
de Mouy de Galaıta Kulesinin üs,t katımın sureti 
m:ahsusaıda bakılan kuşlarla. dolu olduğunu ya,. 
zar. 
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lialata ICuiesinin içi; 7. kat, merdiven. Kahve ocağı, 

köşklüler. Geçen asrın ikinci yarısı 
(L'İllustration - Fransa, Paris - Dergisinde yayınlanmış 

bir gravUrden S. Bozcaiı eli ile) 
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"1864 de başlayan imar çalışmalan ile Ku
lenin etrafındaki manzara çok değişdi; eteğin
deki avlusunu, buradaki kapu}annı, ve 'kıyıya 
doğru uzanan surlarını · kaybetti; hendekler de 
dolduruldu. 

"Galata Kulesinin dibinde, bir yandan Top
haneye bir yandan da Kasımpaşaya doğru inen 
büyülk türik mezarlığı da, servileri ve kabir taş
ları ile günden giine eriyereık kayboldu ve yer
lerine evle-r yapıldı. Kulenin etrafında eski gra
v.ürler:1-e görülen pitoreski tUvk mimari üslu
bundaıkıi. ıahşab evler de kaybolmuş, yerlerıni 

tuğladan üslupsuz ve çirkm binalar, bir plana 
göre sırafanmaksızın alıvermişdir. 

"Kulenin etrafındaki yıeni yapıların aşü'l 

derecede yüıkselmeıleri, Galata Kulesi.ni.'l. !karşı 
kıyıdan, ~andan, t.ızakd:an görii·nıüşüne zarar 
vermılşdjr. Bu binaların arasında, garib 
ve ,anlaşılmaz bir zevkle, Or.taçağın bir İs
koç şatosu üslubunda inşa edilen İngiliz 
Deniz Hastahanesi (ş.mdi Beyoğlu Hasta
hanesl), · Ku.1emn dibindelm sivri tepesi gö
zü rahatsız e::lercesine yükselir. Kulenin 
dihindeki mezarlığın, Kuleye ye~H bir çev
re t~lkiıl eden ağaçları da son yüzyılın ağaç 
kaıtliamınm kurbanı olmuşd'Q:I'. 1875 de bir 
fırtm;9f.ia kiilahımn sökülmesi üzerine Ga
lata Kulesi, ·zaııif görünüşünü sağlayan o 
önemli uınsurunu da kaybetm!şdir, ve ya
pılan tamir •kulenıin dış manzarasını tama
men değlştirmişdir. Bu defa sivri külah 
kaldmlmış, üstdeki alı~daıkinden dıaha uf ak, 
poligona'! iki ahşab oda yapılmış, ·bunla
nn ortasından da uzun bir bayraat 'direği 
dldlmişdlr. Ve. Galata Kulesi günümüze 
jş,t,e bu biçlın:i ile gelmişdılı-. 

"İçhıde yangın gözleyicisi o1ar;ak ka
lan bekcilerle Deniz Kuvvetlerinin bir is
tasyonu bulunan Galata Kule&mn en tepe
:si:r.deki poHgonal odaların dÖŞ€melerinin 

1950 - 1960 .kışında kirişlerlri.n çürUyerek 
çökmesi üzerine tamirıi gerekmiışdir. 

"1964 de İstanbul Be·lediyeslııin Gafa
ta Kulesini büyü;k ölçüde reatore et-tıirme
ye teşebbü3 eıtmesi s{muniia, lkulenln, 1833 -
1875 arasındaki ş.dc!ıne dönülmesi !karar- . 
!aşmış, fakat bu ıiş zamarumızm malzeme
sinden faydalanın~ suretiyle yapılımşdır. 

"1964 den 1967 ye kadar süren tamir iş
leri Yüksek Mı:mar Kökısal Anıa.dol tarafından 
idare edi-lmiş ve Galata Kulesi 28 eylül 1967 gü
nü yapılan bir törenle ~tanbuıl Belediye Başl1.,caını 
Haş.:m İşe-an tarafından a.çılmışdır ( ölümü 11 
mart 1968). 

"(Şu satırların yazıldığı sıra!da, 1970), Ga
lata Kulesi yeni bir fonksiyon k~nmış olarak, 
tarihi hüvıiyetine daha yakın bir görünüş ile 
hıtanbulun siluetini süsılemektedir" (Semavi 
Eyice, Galata ve Kuilesi). 

GALATA Kfil..ESİNİN TURtsTnc TAN
ZİMİ - Galata Kulesi zamanımızda 1855 - 1864 
arasındaiki dış görünüşiindedir; seıkiz katlı ol•an 
geniş gövdenin içi 'bir turistik lokanta ve gece 
kulübü olarak işletmeye açılmak üzere tanzim 

"lk.inci Sultan Mahmud devri biçimi
ne döınülmüş olmakla. ·berıruber, kfilahı da-
h.a. ~ şivrl Qla.rak yap1Bıxu§dır, · 

Galata Kuleıinin ıon reıtoraıyondan önce Büyükhendek 
Caddeıinden ıörüniifü 

(l"otorrafdan Behçet Cımtok eli_ ile) 
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edilm.1ş, sekizinci katıiı üstüne de eski sivri kü
lahı tekrar konmuşiur. 

-de de işletmeye aç!lınışdır. Aşağıdaki satırları 
günlük guetelerden alıyoruz: 

Restorasyona. 1964. içinde başla.nmış, 1967 "Turlsbik bir ha.ıle getiıilıne1ı: üzere restore 
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edilen Galata Kulesinin 
. ?,hşab ilci katı söküldü. 
Onarıma devam edili
yor. Kulerün temelini 
taıkviye ma!k:sadı ile ya
ptlan kÜıdıa 4 metre de
rinliğe inilince, kulenin 
merkezinden geçen bir 
tünel meydana . ~
dır. 

"70 santim genaşli
ğinde ve 140 sanıtim 
yükstnı:lilkde, muntazam 
taş örgülü tuneld-n cene
vizliler tarafından giz1ıi 

kaçış yolu olarak den-ize 
kadar indiği söyılerunek
tedir. TUnelin içinde o-

. tuz mcl:re kadıar ilerle
neıbiJ.wş, sonra çökUn
tillere rastlanmışdır. 

Tünel Haliç iısıtikam.eti

ne iınmektedir. 
"Aynı kazı sırasm

d.a in~1an iskeletleri ika
lmtılan ile 4 kafa tası, 
eski pafalar ve bir ki
tabe butunm.uşdur (Ki
tabeırln h-a."lgi d:il!de ol
duğu kaydedilmeıruş- · 
dir). 

"Adı1i Tıb tarafın
dan yapıla.calk inceleme
lerden sonra keİniklerin 
hangi . devıiırden kalma 
olduğu anlaşıliıcaJı:dır • 

. İlgililer, .. Ka:nuıni zama-
mnda Zllldan olarak 
kullanıfan kuleıden gizli 
yolu bulub kaçmaya te• 
şebbüs ederken toprak 

ı aıltmda kalıp ölen mah-

·-t::~=ı,_l-J-ı _ ~rı....,;.-_..,_.t-_,,:.:.;. ... ._.'fr-'-'-'----;"":ı-c ,T kum.fara akl olabil.eceğı:i. .. 
,,_ ni ileri sürmüşlerdir. 

. Galat& -_Kulesi restoraayoııdaıı .sonra 1re turistik t~iıı 
kesid re~ ·· (Arkitekt Dergisinden) 

1. Rıı,mpalı giri ş ve zemin k:ıtı; 5. Mutfak; 6 Fuaye, 
ayıı,kyollanı\, 7. :Lokanta; 8. Gece Kulübü, ve İstıiıi~uluu -

. ·•cncdildiii ballı:oıı. · 

"Galata Kulesinde 
onarım yapıldığını öğre

nen cenemliler, fst~ 
bul Belediyesine miira
_ c:ınt ederek tadil projesi 
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hakkında bJgi istemişlerdir" (Hürriyet Gazete
si, 1966). 

''Restorasyon 2,5 mHyon liraya mal oldu. 
Gece Kulübü - Restoran ohcak. Bir işletmeci
ye ihale c-<lilece'k; İr.şa:atı yapan firma aldı" 
(Hürriyet Ga.ze-tesi, 21 eylül 1967). · 

· "Restorasyonu biten Galaıta Kuleslnın res
mi küşaıdıı 7 ek.im 1967 de yapıi!ıdı. Bekfüye Baş
kam Haşim İşcan kapuıda bir konuşma yaptt 
Kule davetlilere gezıd1r1ldi. Lokanıta olacak !kıat
da (7 kat) kiHenin modelinde yap2Jımş bir pas
.ta vardı; H. İşcan tarafmdan kesildi. O anda 
kule-;i ziyaret eden ilk turist, kan koca Hobert' -
lar Beloolye Ba§ka.'lı ile bir ha.tıra 
nEmi çıkarttılar. 

"Restore edilen kulenin açılış 

töreninde İs.tanbullu mo!.fa !kreatörü, 
giyim kuşam modası ç:lkarıcJ.S,ı Bayan· 
Ayla Eryükseı. 70 parçalık kaıdın gi
yim eşyam ile bir defüle dıüzenledi; 
esvabları Aysın ve Oya adında :iıki 
ın~en kız teşhir ettiler:" (Hürriye~ 
Gazetesi, 8 eklın 1967). 

"Beledıl.ye tarafından restore et-

tirilen Galata Kules&nlıı işletmesini de resto
rasyon inşaatım yapan Üna:l Kardeşler (Kar
deşler soyad~dır) üzerdne almlŞd.ır. 

"İhale şartına göre Kuıleyi iki ay içinde 
i:şleta:neye açmaya mecbur. Mukaavele 5 yıllık 

olup her n esuretle olursa ol,aun reklfuın koya
mayacakdır. Ünal Kardeşler şunl,an söylem.iş
dir: 

El.na 8 katılı.'dır, a.şağııda.IJ. yukarıya: 

1. kat - Bir ceneviz meyhanesi düşünü
nüyor'l.lm 

2., 3, ve 4. katlar - M:üsaid şartlarla maya 
verilecek 

5. kaıt: - Mutfak, kiler, depo 

6. Oı:at - Fuıyıe ve tuvaletıler 

bulunacak 

7. ·kat - Alt !()ikan.ta 

8. kat - Üst lokanıta; Modern 
:faka.ıt fazla ·bahalı olmayan Gece Ku
ltibü. 

''Tahminen 2 milyon lira harca
yacağım bu işe; 80 ara;ba.hık bir ooo-

Galata. Kul.e~i Turiı,tik İ§lıııtmwiniıı Amblıımi . 



- ~91Ô -

park yapacağız. Çarşanba günleri halk günü 
olacailc ve 250 kuruşa kule ziyarete açık olac-a:k
tır. Belediyeye bir yıllık kira olarak 400.600 li
ra ödıeyeceğlz" (Hürriyet Gazetesi, 3 şubat 
1968). 

Bu restorasyon işinde proje ve tıatbJk mi._ 
marlığını Y. Mimar Köksal Anadol (Güzel Sa
nıatlar A~ademisindeın), statik ve !beton arme 
işlerini Y. Mühendis Ersin Arıoğlu (İstanbul 
Te!knik Üniveraiteısinden) , tesisatı Makina Y. 
Müher.dıisi İsa füsu (İstanıbul Teknik jniverte
sinden), mü-teahh:dliği Yapıtaş İnşa-at Şirketi 
(Ünal Kardeşler bu şa1ke:.:!n sahibler.indenıdir) 
yapmı:şlar (Arkitekt Dergisi). 

Galata Kulesi Turistik işletmesi Karikatüı-'"de 
lşcan • Dönerim piıkiiinn! ... 

(Karikatür: Cafer Zorlu, Akbaba) 

Galata Kulesi Turistik İşletmesinin ga.zete-
1,arde yayınlanan ilanlarında bir a.rr..rolem kul

l-anılıyoı:ıdu; şfain kompozisyonun bir daire ile 
~evrili orta boşluğunda şunlar yazılıdır: "Giriş 
5 TL. Çarşamba 2,5 TL. Kule~ Düğün, Nişan, 
Her Türlü Top[antılar ve iftar yemekleriniz i-çin 
emrinizdedir". 

GALATA KULESİ SOKAGI - Galatamn 
Berelketzade MahaMesi yolla:nndıan, Voyvoda 

Caddesi ile Kule Meydanı arasındadır; Bereket
zadecamii Sokağı ve Eskı:;banker Solkağı ile ka
Vll§akları vardlr (1934 Belediye Şehir Rehberi, 

pafta 15/132). 
Voyvoda Cadd-esi tarafından gelindiğine 

göre önce kabataş meroiven.li sdkaık olarruk baş
lar, sonra düz yo'kuş olur, tekrar meroivenler 
gelir, sağa şol-a birer kısa dıi:rseilcler kırılır, düz 
yokuş olur, paıkıettaşı döşeli olarak da Kwe 

. Meydanına kavuşur, üst başı Kule...'1iiıı !kıa.pusu

nu.n tam lka.rşısmdadır. Okcum.usa 1'1ılc Okulu ile 
ltalyan Lisesi bu sokak üzer.indedir; kagir 
apartımanlar arasından geçer; 1 ııikelajcı, 1 
tornacı, 2 kunduracı, 3 b~al. 1 marangoz, 1 
saraç, 1 berber, 1 !kahvıehane, 1 camcı vardır; 

kapu numaralan 1.5 - 71 ve 6 - 48 dir (hazhıan 
1969). 

Hakkı GÖKTÜRK 

' 
GALATA KULESİ ŞEKLİNDE ÇUBUK 

L"OLESt - Geç-en asır CJ,aşlarmda t!itün çubuğu 

lülrui sanı.iyii ile meşhur Tıophanede Y tlkta 

Usta adında bir sanatkar tarafından yapılmış 
bir lüıledü.r; zan edıiyoruz ki, türlü şekillerde ya
pılmış ohm tütıün çubuğu lill.elerl arasında bina 
şeıldin!Je teık lüledir; 1940-1943 arasında bu 
ansilldopedmin se~kin yazı aılkaıqaşı mer.hum 

Muzaffer Esen tarnfmdan Bayazıd,da hı.rıkavat
cıl!ar çarşısından görüfüp satın ahmmş olan bu 
lüle, se1çkin dostumuzun ölıliın'iln-den sonra ne ol

muşdur bilemeyiz; yapam tarafından seri ha
linde imal eıdilm-eyi:p sipariş üzerine yapılmış tek 

ljiile olmooı da muhtemeldir. Kırmızı topralcıdan 

10 santim kadar yüksekliğinde olup, kulenin 

ba;lard·an yapılmış sivri külahı lüleye lkıapak 

olara:k yerleşiyordu, dıip tarafında da ustasının 
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imzası ile yapıldığı tarihi taşıyordu 'ki §Udur: 
"Amile Yekta Usta Şehri Tophanıa 1248 (1832 -
1833) " .. 

Galata Kulesi teklinde çubuk lülesi 

GALATALI - Onafüncı asır ortalarında 
güzelliği ile nam almış İstanbul civanlanndıan 
bir gayrimüslim. delikanlı (B.: Kafiroğlu; Ter
sabeçe); Gaılatada tavattun etmiş ibir frenk 
genci de ola:bilir; şair Cemali Ahmedin İstanbul 
Şehrengizinde "Galatalı" likabı ile kayd-ediliniş 
ve şu beyfüerle · övülmü§(lür: 

Galatalı biri terıadır ol hiil:ı 
Yoi lstanbul'cla anın gibi malıbiib 

Tutub hiisni ziyaıı dağ u tAşı 
Cüıteııdir cankinı irdi g;ğe bitı 

Fahri DONGELEN 

GALATALI - Geçen asir AOrtlarında gilzel~ 
liği ile n;anı almış Gala.talı bir rum genci; asııl 
adı bilirm:tiyör, Erzurumlu Aşıık ibrahim tara
fından şu kıt'alar ile övülnıü&dür: 

Calatalı dedin mi o ıııh gelir akıla 
Baha biçilmeli: aslaa topuk ile çakıla 
Kaldıt-ım kopuğudut' ırall)'et ıı.azli pedimti 
F'ındık !ıstık bademle .beslenerek bakıla 

Galatalı Üstüne yok bu §ehirde civan 
Çifte kaçek fettanlar kakül ile. ebruvaıı 
Baı açık yalun ayak .-,_rubası apil,o 
Saydı için eşbebin ister nakdi firavall 

Galatalı her ahşam çakar rıhtım hoyuiıcla 
Şıihane mestanelik yedi kuşak soyunda 
Bir de uryan göreyim dedim seni ey çapkııı 
Germabei safa.da haydi var git soyun- ela 

Galatah ba,ımda: püskül püskül beladır 

Amn hüısnü gözümden pası silmiı ciladır 

Yolunda bat koymuşdur · Erzurumlu fbrahim 
Ölmek var. danmek yokdur rakiblere sala.dır 

Vuıf HiÇ 

GALATALI (Osman Kamil) - Tıb dokto_
nı, cilii ve zührevi hastalıklar mütehaıs.sısı; 1899 
da Arhavi'de doğdu, Mustafa Lutfıi l;Jey aıdında 
bir zatin oğludur. Arhavi İlk Okulunda, Arhavi 
Rü.şdtyea-.'.nde, _Kabataş Usesinde okudu, '1936 da 
Ask.eri Tıbbiyeden mezun oldu; Erzurum As~eri 
Hastaıhanesl ile yine orada v.lılayet cildiye,·. ye 
zührevıiye ha.sıtahanesınd:e . çalışdı. İstairtbulda 
İçe-renköy,ünde P. T. T. Sanatoryumu ile Hasta
. hanesı:mn kurucu· · başhekimlikler1lııile bulundu. 
Mütıeaddid mıesleki crnıiyetler ile Helcimler Oda
sı üyesidir. Avruparun pek çok ülams:ini dolaş
m.ışd.ın-. Fransızca bilir. Posta pulu koleksiyon.
cularındandır, deniz sporlarını sever. İhtisası 
üzerine F'ransız Cildiye Cemiyeti ve Türk Tıb 
Cemiyetli_ tarafından yayını}anmış tebliğleri var
dır. 

Bibi. : Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

GALATA MAHI<EMESİ SOKAGI -· Ga
latanm Arabcamii Mahallesinde AbiüsseIMi So
kağı ile Per,şembepazan Caddesi· arasıriı-ia ma
nır; Hocah-amm Sokağı ile dörtyolağzı yaparak 
!kesişir; Sa.mm Sokağı, Zencefil Sokağı ve Kutu 
Çıkmazı ile kavuşaklan vardır (1934 Balediye 
Şehir Rehberi, Pafta 15/130). 

Perşenbepazarı Caddmd tarafından gıelindi-· 
ğine göre b1r araba geçec€1k gemşliılro.e paket 
taşı döşeli blı- yoddur. Altlan dükkan iıkjşer !kat
lı kagir ,ibınalar arasından geçer;. Arab Camii 
bu sdkak üzerlıııdedir (B. : Araıb Camii, cfüi 2, 
sayfa 936). 4 bonı mağazası, 7 sııhhi tes'isaıt 
mağazası, 1 inşaat malzemesi mağuaaı, 3 tor
nacı, 1 el·ektrıi:kc1, 1 musluk .imalathanesi, 1 saç 
kesme atölyesi, Qrmak İnşaat Vinçler.l.nin mon
taj ıkısmı atölyesi vardı,r. Kapu mimarıafan 1-29 
ve 2-14 dür. Halen mevcud olmayan kadim Ga
faıta Mahkemesi bu sdraık üzerinde idi (tem
muz l.969). Hakkı GÖKTORK 



GALATA MANDffiASI SOKAG-1 - Gala.
tanın Hacımlın:i Mahallesi yollarından, Revani 
Soıtağı ile Galata Bayazıd Sokağı -arasında uza
nır, Eski Parmal1dıpu Sc!k!ağı ile Jmvuşağı var
dır (1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta 15/135). 
Bir araba geçecek genişl:i:kde, kabataş döşeli, 
bozuk bir sokakdır. Apartımana ben:zetıilıerek 

od·a oda iskan edilmiş üçer dönier kıaıtlı kagir 
evler arasından geçer; 1 tomıa ve 3 marangoz 
atölye:.i vardır, kapu numaralan 1-19 ve 2-34 
dür (temmıuız 1969). 

Hakkı GÖKTÜRK 

GALATA llEVLEVIHANE.t.Jt - İstanbul
da kurulmuş mevlevi dergahlanrun eneslcis:~, 
ban'lEi . :Ekinci Sulta....11 Bayazıd ile Yavuz 'Sültı;ın 
Selimin vezirlerfofon İskenıder Paşadır ·· ,CB~ -
lskender Paşa) ; kurulu:ş tarihi İkinci Sultan 
Bayazıd zama.-rıanda;clır; padişah tarafından ybıe 

omılarda, Gül Ba'ba diye a..'1ılmış bir münzevi 
dervişin isteği ile kurulmuş Galatasayi İçoğıan.:. 

lan Kışla - M0kte'bi ile hemen aynı yıllar için
dedir ki ıclikikate değer, Gül Baba'nın, bir mev
levi dervişi olub, İstan:bulda b:r mevlevihane bu
lun.-naıd1ğı i,çin, Galata sırtlarında bir orman için
deki kulü:bzde çileye giım~ oılınası ihtimalini 
düşündürür; bu hususda, Gül'ün mevlevı1erce 
b¼.1ıa:ssa çok itibarlı bir çiçıeı:c oluşu, İçoğfanları 
Kışla - Mclrıtebirn1e deldkan,Iılarm başlarına. giy .. 
cUl"ileıı serpuşun da tamamen bir nıevlevi küla
hını, si.lrke,s,ıni a.ndııması ayrıca önıemli · deıliller
dir (B. : Galata Sarayı İçoğl-anları Kışla-Meık
tebi). 

Yüksıskkaldırım Caddesi."lin üst başında, 
Galaıtadan gemdiğıne göre sa.ğ~fdadır; za
man:mızda., hazirenin Şahkuılu Sokağı üoorindeld 
kısmu:da Beyoğlu Evlenme Dairesi binam ya-

. pıılmış bulunmaktadır. E."lLSali tarihi bmalara 
n::sbetle henüz mimari tarfüvetirJ. kaybeıtmemiş
<l'i-r. Bu mevlevıhaneye "Beyoğlu :M:ıevlevihane
si" dly•en1er de vardir; bilhassa yıaıbancı yazar
lar böyle der; türk metfa•Jerinde de "Kulekapu-

Galata Mevlevihlnesi 
(Resim ı Nİigün Erdal) 
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su Mevlevihanesi" adı çok kullanıb:nışdır. Son 
devrinde ayin günü salı idi. 

Evliya Çelebi XVII. yüzyıl ortasında Galata 
Mevlevihanesi için şunları yazıyor: 

" ... Galatada Kulekapusu dışında dağın zir
vesinde Hazreti Mevlana Cela:leddini Rumi Mev
levihanesi v~rdır ki banisi İskender Paşa olup 
yüz aded dervişan höcresiyle cihannüma ibir ulu 
tekke yapdırmışdır ... " 

İs'kender Paşanın yapdırtdığı bina hakkın
da Evliya Çelebinin bu lkaydmdan başika bilgi 
yokıdur; ilik üç şeyhinden sonra bir ara me-tru1ı: 
kalmış, bir süre de 'bir halveti zaviyesi olan der
gah XVII. yüzyıl haşl{l;rında dördüncü şeyhi Sır
rı Abdi Dedenin gayretiyle tekrar mevlevihane 
olmuşdur. Onbeşinci şeyhi Isa Dedenin zama
mnıda bu il!k bi:İl'a, 1179 (M. 1765 - 1766) diaki bü
yük Tophane- yangımnıda yantnış -ve hemen o 
yı!l içinde ıdevrin padişahı Üçüncü SuL'ban Mus
tafa tarafından yeniden yaptırılmış-dır; Vak'a
nüviıs Vasıf Efendi şöylece kaydadiyor. 

. . . . 

"Tophane yangınında· yanan Abdülka-adiri 
Rumi (~aıadhi:) Tek.kesi ile Galata Mevleviha
nesinin hemen ihyasını istey~n pa4işahın em
riyle Yenişehirli Osman Efenıdi bina ·emiri ta
yin edildi ve onun gayreti ile t~eler kıısa za
manda yeniden yapıldı, padişah fukaara ve der
vişlerin hayır dualarım ~ldı" .. 

Yirmiyeıd:i ısene kadar sonra, dergahın yıir
midördüncü şeyhi ve divan ed:ebiyıatının son 
kutbu Şeyh Gaalibin isteği üzerine Üçüncü. Sul
tan Sellin tarafından 1206 (i791-1792) da✓tec
diden tamir ett1irildi ıkıi ~aımanımız:daıki binasıdır. 

Cevdet Tarfüınde o yıhn valk'alan arasında 
ibu tıamir için şunlar yazılıdır: 

"Galata Mevlevıhanesi haraba yüz tuttu
ği.mdan tekkede postni~ini i-rşad olan· Şeyh Gaıa
liij Efondi Kasidei Tannane'yi yaroi, b!ir arizaya 
ekleyerek Babıalıye trukdıim etti, sadıd.zıam da 
r.iıkaibı hümayuna arz etti, padişaJh teıkİkenin ta
miı:iini irade buyurdu ve mevlevthaıne kına zıa

manda tamir ediidi. Tekkenin kendi :i.çme suyu 
yokdu; o- sırada Reis'iilküttab Mehmed Raşid 
Efendi uzak bir kaynakdan su getirtmiş ve di- · 
Ied-iği yere akıtması için suyunu Sultan Sel.ıime 
hed~ye etmişdıi, padişah da o suyu mevlevı1ıane
ye verdi". 

Dergahm bu yeni binasına, baışda Şeyh 

Gaalib, dıevrin şaMeri tarii'hler yazımışıdır; Şeyh 
G~alibin binaya tarihi_: 

Lafzen ve manen didi tarihini Şeyh Gaalib abdi da.iyi 
kadim 

"Y apdı bu dergahı pak ve hem cedid bin ikyüz altıda 

Sultan Selim" 
(1206) 

Şeyh Gaalibin tekiked,eıki hUıllkar mahfüine 
tarihi: 

"Müsellem şehnişini padişahi" 

(1208) 

Şeyh Gaali:bin simağhaneye t:arfüi: 

Geldi bir mısra'la Gaalib ana bir tarihi bülend 
"Aynı r~smi asüman bi bedel meydanı aşk" 

1205 + 1 = 1206 

O sırada Sultanahmed Medresesinde oturan 
taleıbei ulumdan olan Ayıntablı Ayni Efendinin 
tarihi: 

Demi.dem dinle benden Ayniya esrarı tarihi 
"Nefesle döndö adn abide yahu Mevlevihane" 

1206 

Ahmed Cevdet Paşa kendi •a.dma n:isibetle 
anılan tarihinin altıncı ·cıildinde de Şeyh Ga;a,ılibin 
ölümü münasebetiyle dergah hakkında şul1'ları 
yazıyor: 

" ... Galata tekkesi tstaınbuld-aJki mevleviha
nelerin cümlesinden eski olduğu ve içinde mes
nevi şarihi An!karal_ı ismai•l Efendi ve sair aziz 
ktlmselerin türbesi bulunduğu halde gaayetül 
gaaye haraib olmuş, belki karga ve baykuş yıu
vasın-a dönmüş iken Üçüncü Sulıtaın Selim ken
disi mevlevi ve Şeyh Gaalıi,be de ziyadesi ile te
veccühü olduğundan tekkeyi yenidıen inşa et
tiormi:şdi. Gaıa.Ub Efendiye atiyyeler gönderiT, 
mü:barek gecelerde ve !Sair günlerde Gaali-b 
Efendiyi huzuruna davet eder, kendisi de te\k
ikeye giderek aydnleri tema.şa eder, ayin ve zi
kirlerden sonra dergaha pek çoik ilısan[arda bu
lunurdu ... ". 

BiT müddet sonra smıağhane hara-b olmuş, 
1250 (1834 -1835) de İk'inci Suitan Mahmud 
tarafından yeni.dıe-n ya.phrı1rnış,dır, yeni simağ
haneye Pertev Paşanın tarihidir: 

Pertev_ bu hüsni büiıyan tAribi · tamma şayan 
"Abadi kutbi dHran dildi simağhane" 

1250 

Haadilka.tül Cevami şu malf1maıtı veriyor: 
"Galata Mevlevihanesinin banisi islkender Pa
şadır, 921 (M. 1515) de idam edilmişdir, Boğaz
içinde Kanhcada)k:i camü yanında moofuru:lur. 
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Tekkenin ,bina tarihi 897 (1491-1492) dir. İlk 
şeyhi Şeyh Divani diye maruf Semai Mehmed 
Dededir, evladı Mevla.nadan.dır, Afyonkarahi
sarında tavattun etmişdi. Konya Mevlevilıanesi 
şeyhliği ken:dis.ine intikal edince oraya gitti ve 
936 (1529 -1530) da orada vefa.t ettıi. Gal•ata 
Mevleviha-nesinin üçüncü şeyhi Mesnevdhan 
Mahmud Dedenin ölümün.iden sonra Galata 
Mevlevihanesi bir zaman metruk· kaldı, sonra 
bir halveti zaviyesi oldu (ve ancS!k XVII. yüz
yılın ilk yarısında) Sırrı Abdi Dedenin şeyh ta
yini ile telkrar mevlevihane olaraık ihya edildi ... "; 

. dergah hakkında bu kısa kayıtidan sonra Hadıi
katül Cevami burada şeyhlik yapmış kimseler
tlen bahseder. 

Hadikatül Cevami -Galata Mevlevihanesi. 
şeyhler.ini Kudretulfah Dedeye kadar getiriyor; 
aşağıdaki cedveli Had<ikatfil Cevamiin ve · Ah
med Hilmi Efendinin "Ziyaretd Evliya" isimli 
eserindeiki kayı.dlara göre tanzim et.tik: 

l. Semiir Mehmed Dı:-de 
897 (U.91 - 1498) - ? 

2. Mehrned Dede 
?-955 (1548-1549) 

8. Mesnevihan Mahmud Dede 
95/S-? 

4. Sırn Abdi Dede ' 
Şeyhlik zamanını tesbit edemedik 
Kasımpaşıı. MtvleviMnesi B!nlsi 

IS. Mesnevi Ş&.rihi Ankaralı İsmail Dede 
1041 (1631-1632) e kadar. 

6. Adem Dede 
1041 - 1063 (1658) . 

7. ·Arzt Mehnıed Dede 
1063 - 1075 (1664 -16fı5) 

8. Pendılri Naci Ahmed Dede 
1075 - ? 

9. Yusuf Dede 
p. p 

10. Çelebi Derviş Efendi 
?-1083 (1678) 

11. Gavsi Ahmed Dede 
1088 - 1109 (1697 - 1698) 

12. Nil.yi Osman Dede 
Gavsi Dedenin damadı 
1109-1142 (1729-1730) 

l 3. Abdülbaki Dede 
Osman Dedenin oğlu 
1142-1!64 (1150~111n). 

B. Mehmed Şemseddin Dede 
1114, (1760-1761) 

15. İs&. :Pedc 
Şemseddin Dedenin kardeşi 

1174-1185 (1771-1772) 

J 6. Selim Dede 
İsA Dedenin eniştesi 
1185-1191 (1777) 

17. Mehmed Sadık Dede 
Selim Dedenin oğlu 
1191 - 1192 (1778) 

18. Abdülkadir Dede 
ll92 

19. Aşcıbaşı Hüseyin Dede 
1192 - 1197 (1788) 

20. Bakkıı.lzAde Ali Dede 
1197 - 1201 (I 786) 

21. Numan Bey 
Üsküdar Mevlevih!nesl Blnisi 
1901 - p 

22. Abdullah Dede 
Tayin edildi, İstanbula gelirken yolda öldü. 

28. Bakkalzlde Ali Dede (ikinci defa) 
P - 120/S (1791) . 

24. Mehrned Esad Galib Dede (Şeyh Galib) 
1205 - 1213 (1 'l'.99) 

25. Ruhi Dede 
una-P 

26. Mahmud Dede 
P - 1282 (1816 -18l'i) 

27. Kudretullah Dede 
1232-1288 (1871) 

28. AtAullah Dede 
1288 - 1828 (1909) 
(Veled Çelebi; 1908 - )909 veltaleten) 

29. Ahmed Cel!leddin Dede 
1328 

. (Veled Çelebinin 1909 da Konya Dergahı :;,ost 
nişini olması .i.izere bir sene veka.Ieten şeyh oi
muş, son asaleten tıtyin- etlilere.~ dergahlar kapa
tılıncaya kadar ka.lmı~dır; son şeyh) 

Galata Mevlevihanesimn ilk şeyhindn kaıbri, 
yukıa.rda da kayd-eldilmişdir, Konyıa. Mevleviha
ıı-esinıdeclir. Dördüncü şeyh Sırrı Abdıi Dedıe ile 
yirmibirinci şeyh· Numan Bey, kendi kurdukları 
ve ilk şeyhliklerini yapdırdı:kları Kasım.paşa ve 
Üsküldar Mevlevihanelerinde medfu.ndur. Altın
cı şeyıh Adem Dede hac dönüşünde Mısırda öl
müş ve Kaahire Mevlevihanesıne defuediliniş
dir. Onuncu şeyh Çelebi Derviş Efendi Dördün
. cü Suıltan · Melunedle birliıkde Kaım~e. Sefe-
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rine iştirak etmiş, yoırda hastalanarak ölmüş, 
Hacıoğlupazan kasabasında defneclilmi.şd:ir. Di
-ğerleri Galaıta Mevlevı1ıanıeısdnde medfundurlar. 
Mesnevi şarrhi Ankaralı İsmail Efendi müstaıkil 
türbesinde yatar, Şeyh Gaalib de onun türbe
sine defnedilmişdir. 

Gaaaıta Mevlevihanesinde meldfun olan diğ·er 
bbı zatlar şunlardır: Ünlü mevlevi şair ve haıt
tat Fıasih Ahmed Dede ve Şair Esrar Dede, 
burada gömüfüdürltr. İkinci Mahmud devri.mu 
çok nüfuzlu devlet adaımı Halet Efendi de mev
levi olu'b haya.tında dergaha ibüyük bağışlarda 
bulunmuşdu, kendisine de bir türbe yapdırm:ış
dı, Konyad.a idaıİnndan sonra kes~k başı İstan
bul,a g~p evvela Galata Mevlevihanesindeki 
türbesine gömülmüş,' fakat birkaç gün sonra 
Su!ltan Ma:hnıudun emri ile oradan çıkarılarak 
Beşiktaşda Yahyaefendi Dergahının haziresinde 
bir yere gömU1:ınttş i.re üzerinde de bir nişan 
konmamışdır ~ . 

1874 de İs.tanbula gelen ünfü ıiıbalya;n edibi 
Edmondo de Amic:i!s (B.: Am.dci'S, Edmondo 
de; cilıd 2; sayfa 7Ş2) Galata Mevlevihanesini 
ziya:ret etmiş ve tstan'bul içlıı kaleme •alıhğı se·
yahatnaınesinde ziyaretinın. intibalarım şöylece 

kaydetmişdir: " ... meV'leıvi dervrşlerinin Beyoğ
hmda çok ~eşıhur bir tekkeleri var ... onları aytin 
için bir biri ardınca meydana giderken görmek 
lazımdır, çok cazibid.ir; deve tüyü ·rengiınde bir 
cU:bbeye sa;rnımışılar, 'başlar eğilmiş, koUar ıka
vuşduruhnuş ... dönmeye ba.şladı1tları zaman ,Jren
dllerine yıelkıı.:asaık fa!l{af tıaıtlı b.iT musiki refakat 
ediyor, öyle bir musilki kıi,, Üsküdar mezarlıkla-. 
nmn servilerin.de inleyen rüzgara benziyor, göz
leri açık iıken insana rüyalar gördıürüyor... bir 
defa çevreyi: döndükten sonra mihrabın önıünde 
ağır ve m'llhte.şem. bir b:arelket file kıarşılıklı ikıi
şer ilk.işer eğilirler, sonra sırtlarından canlı bir 
hareketle cübbele:rini yere atıp bembeyaz uzwı 
entarileri tle (tennfireleriyle), kollar açık, baş 
bir cezbe ile yana eğihniş, dönmeye başlamaları 
~dk çok güzel bir sahnedir ... beyaz, hafif, fı-rıl 

fırıl (tennure) şişik ·ve daılgalı, gözler yarı ka
panmış, mıüsavi mesafelerle dönıüyorlar ... · Ben 
mevlevi dervişlerinde harilkulade kıvrak, yorul
maz, sanaıtını son derece dıiikkaıtle yapan bir ra/k
kas · şahsiıyıeti gördüm, hatta baitl:a.nrun yüzle
rinde tebessümler bile gördüm: .. bir gene der
viş gördüm ki, karşısında/ki tribünden kendi
sıne yiyeookmiş gibi baJkan bir ingili:z kaıdııııa:ı 

o nazarlarmdan hiç de çeıkimniş, hırçını.aşmışa 
benzemiyordu ... · her. yaşda olan • bu dıervişler:in 

hareketlerindeki zeraf et ve letafet, bizim salon 
dansörlerı'.ımizi kıskandıracak kadardır; bu, şark 
ılÜ{larının vücud yapılarının bir imtiyazıfur ... 
bir başka gün tekkenin bir höcresine girmişdıim, 
orada dew·an:a hazırlanan bir derv.iş gördüm; 
uzun ,boylu, narin, tüysüz bir delilkanhydı, kız 
gibiydi; bir aynanın karşısında beyaz tennure
sinıin belini kuşakla . sıkıyordu; bize döndü ve 
gülümsedi; elleri, ince vücudunun etrafında do
laşıyor, acele -acele, faıkat tatlı 'bir ·eda ile, bir 
artist gözü ile elbisesinin her tarafını düzelti
yondu; tıbkı, tuvaletine ·son çek,i düzeni veren 
ve bir baJloya gitmek üzere olan bir kibar genç 
kız gibi ... ". 

Geçen asır sonlarında yaşamış kalender 
halk şairi Üsküdarlı Aşık Razi de Galata Mev..; 
levihanesinin simağhane meydanında genç bir 
dervişi şöyle tasvir ediyor: 

Meydanı aıkda ıör sen ol serven 
Kulekapusunda salı günleri 

Pervane misali fır fır dönerken 
Cezbei aşk ile kadre irerken 

l.atifü ıtırnak ayaklar gerek 
İki koçan ııünbül Çarh ile Direk 

Hicri 1.268 (M. 1851 - 1852) de basılmış 
"Letaifname" isimli hikaye kitabın!da hikaye
nin ikahr-amanı olan mirasyedi dilber -delikanlı 
Yusuf Şah, İstanbuld·aıki konağından Galatada 
Klrl.e'Ciibi Mevlevihanesine şu yolla götürülüyor: 

" ... Yusuf Şah Yazıcıoğlu ile atlara binip 
iskeleye geldiler, iki çifte bir kayığa !binip Mey
yit J:ske,1esi deyüb yanaşdüar, oradan mezari.>CJ
tanda tarihler okuyaraık Mevlevfilı!neye geldiler. 
Cümle a.S]klar Yusuf Şahın cemalini temaşa 
idüb hayran olurlar idıi. Dedeler de Yusuf Şahı 
gördüıkleri gtbi şevka gellü'b ziyadesiyle shna' 
eylediler ... ". 

Bu kaydın önemi, Mevlevihaneye giden 
müslü:manlann, meyhanıeleri ile meşhur GaJatıa
run içinden., kestirmeden gdıtmeyere'k, Galata 
surları dışmdan, mezarlıklar Iİ.çinden dolaşarak 

gitmeyi tercih ettiklerini_ göstermesddir. 

Galata Mevlevihanesi, Beyoğlunıda beşyüz 

senelik mazisi: olan bir türk-müıs'1iiman kültür 
meııkezidir. Mevlevihane, müştemilat, türbeler, 
bir kiitübhane biınaısı ve geniş bir hmreıden mii
rnkkeb olan bu manzumeye, onu koruması ge
reken resmi ellerle ilk tecavüz, 1945 - 1947 ara-
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sında, İstanbul Belediyesi tarafından hazirenin 
Şahkulu Sokağı üzerindeki kısmında Beyoğlu 
Evlenme Dairesinin yaptırılması olmuşdur. O 
zamanlar Galata Mevlevihanesini tari!hi şamna 
layık şekilde korumak, ve restore etıtrilerek bir 
mi.ize haline koymak için çalışan tek teşeikkül 
Tüı:ıkiye Turing ve Otomobil Kurumu, ve kuru
mun o zaman:k!İ. başkanı merhum Reşid Saffet 
Atabinen olmuşdu. Aşağıdaki satırları Turing 
ve Otomobil. Kurumu Belleteninden bir acı ibret 
vıesiikası olarak bu şehir kütüğüne alıyoruz.; Re
şid Safvet Beyefendi için de (B. : Atabinen, 
Reşid Safvet, cild 3, sayfa 1186) veısilei rah
metdir: 

"Beş altı senedir, Beyoğlu cihatirııde kalan 
yegane eski Türık kUltür manzumesini teşkil 

eden Gailaıta Mevlevi:hanesıi külliyesinin muhaf·a
zası ve ihyası için ala:kalı resmi dairelerin yar
dıaniyle sarf ettiğimiz gayretler, paralar, aza- · 
mızın malfunudıur. Reisim.iz vıe Müdürümüz, kar 
kı-ş demeyip, duvarların yap:ıh~ası, çökmeye 
mahlkflm kısımların tamiri., haziredeıki taşların 
toplanıp yerlerine lcliiltilmesıi, Meşah!i.rden Kum
baracı Ahmed Boınneval Paşa, İlbrahim Mütefer
rika, Kırımı Abdullah Efendi krubirlerimn mü
ceddeden denecek derecede yapılması; sahan~ 
temmlenmesi için ne kadar uğraştıkları Matbu
aıta kadar metti. 

"Vali, Halik Partisi İstanbul Reiiısi, Beyoğlu 
kaym.aikamı bizzat 'gelıip mes·aimm takdir ve 
tebr.iık ettiler. 

· "Ma.'liye ve Maarif Vekilleri bu işe külliyetli 
taılısisa:t ayıracaklarını vaad ettiier. 

"M. Prost (o ~am.anJıar Bclelcliyenın şehirci~ 
lilk mutaihassısı -koyu 'katol:ik) 'bu s-alhaının tarihi 
ibir saha olaraik muhafazasını, önündeki düik
kanlar yıkılarak, ananeıvi pencereli · güzel bir 
duvar içinie alınmasını, ve servilerle ,ağaçlanma
sını tasvip, ve tık mektep için bir yer ayrıhnalk 
icap ederse, mezkiır sahanın Marrn.ıaraya nazır 
ve Alman mek:telbinıin karşısmdaikıi yere yapıl
ması muvafık olacağını gelip Kurumumuzda 
ifade etti. 

"Günün birinde bu kararlara rağmeın., bü
tün yapıaan şeyler •bozularak ve masraflar heba 
olarak, Beyoğlu caddesiyle Yazıcı Sokağı köşesi
ne beş ·sınıflık külüstür küb'ik bir · il.lkmektep 
bin-ası çıkılmak üzere olduğu, ve hafriyata bHe 
ba§landığı ve yeni yapıfan duvarın yıkıldığı, ve 
tamir olunan tarihi kabirlerin kaliı;lınbnant üze
re olduğu görüldü. 

"Her vechlle hürmet ve mulıaf azaya !Layık 
tarihi bir manzumenin tahrip-ten korunması ve 
bazı da-irelerin birbirinden haberi olmayaraık 
böyle ın.di teşebbüslerden çekinmeleri için ken
dilerine kat'i talimat verilmesini Başve'kilimizin 
yuksek takdirlerinden beklemekte ikenr.limlııi 

haklı görürüz. -
"Bu iş üzerine Mür§.:kabe heyetimizin en 

faal azasından Muhterem Tokaıt Mebusu Nazım 
Poroy'un nazarı dikkatini celbedereık işin Arn-_ 
karad-a takip ve tashihti:ıi rica etttk. 

"Bu münas·ebetle Muıhterem Nazµn Poroy. 
un Büyük Millet Meclisinin 25 Mayıs · 1944 İçti
maın1da Maarif Bütçesi miizaıkeresi esnasında 
(T. B. M. M. Zabt ceridesi- s. 265) beyanatı okını
muş, ve gerek kenıdiısin!in, gerek Esk[ Eserılerin 
muhafaza:SI hakikmda ayru İçtimada söz alan 
kıymetli ·arkada..jlanmız Dağhoğlu, Dr. M. Şev
ki Uludağ ve merhum Naci Demirağ'm nutuık. 
larını da şüıkranJa öğrenmiş olduk ... ;,. 

Galata Mevlevl'hanesıi. avlu - haziresinde bir· 
iLkokul yıapma işin'in peşinden de Belediyenin 
Evlerune Daire& çıkımşdır; 1947 başlarında ida 
Turlııg Kulüb BeMeteninıde şu saıtırlar olkunur: 
"Evlenme Dairesi yapılmak üzere, Belediyenin 
arsa olduğunu iddia ettıiği Mevlevihane hazire-si 
sahasında, evvelce çı'kan mezar taşlarından ve 
lahiıdle:rden başka, 1 Ekhnden (1946) beri ka
zılan yerden, bir çukur dolusu kem:iıkler ve 'kırılk 
taşlardan maada, tamam kabir ta§ian da çık
maktaidır ... ''. 

Belleten, tamam ve !kitabeli bu ka:bdr. taşla
rının kimlere aid olduğunu da :kaydediyor. 

GALA,TA MEYI-IANEL:tJRİ - Yaikın za
manılara kadar halkının çoğunluğunu rumlarla 
frenk ,adı aılıtmda toplanmış Avrupalı yabancı

ların teşkil ettiği Galata, fethinden bu yana yüz 
yıHar boyunca meyhanelerinin çoilduğu:, büyük
lüğü, hepsd rum milletinden mey:t:ıanecilerinin 

de işret e:rbabımn keyfine · uygun hizmetleri 
pek iyi biılmeleri ile meşhurdu; alıkolfü içkilere 
"hwbasetin anası" denill<:liğine göre, ayyaşlıkla 
aıhlaksınlıllr sıkıca yan yana yürüyerek, o arada, 
"cinsi sapıklıık" ve "homo seks.üaliıte", de o meş
hur meyhaneierde en pervasız saJhneleriıni bul-

. muş, yine yüz yıllar boyunca _Galataının rum 
meyhanec!i.lerıi müşterilerinin o yönden revkle
rine de daima mahbub uşaklar lkuHanara:k ge
reği gibi hizmet etmesini biJmişlerdi (B. : Mey
hane). Divan ed:ebiyıatımızda ve kalender meş
reb halk şairlerimizin şiirler-inde Ga:I-aıta, hep 
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meyhaneleri, ve meyhaneleı-inde mahbub uşak
ları, o dilber oğlanların lda aşkbazlıOdarı, cilveli 
hizmetleri için ha:brlamnı,şdır. 

Galatada, temelleri Galatanın türıkler tara
fından fethinden önce atılmış meyhaneler v-ar
dı ve onlardan bazıları asrımız başlarına ka:dar 
meyhanıe olaraık süregelmişdi ki, sonU'llcusu dıi
yebHeceğimiz "Lavirentos Meyhanesi" 1943 de 
hala o isim altında işletilmekte idi, o saralarda 
yıktınlmıış ve yerine, Gala:tatla Necatiibey Cad
desindek:i iikiz maliye binalarından biri yaptı
rılmışdır (B. : Lavirentos Meyhanesi). 

Onyedinci asrın büyük muharriri Evliya 
Çelebi meşhur seyaıhatnamesinin birinci ci!ldin
de ·Galatayı anlatır.ken meyhaneler için şunları 
yazıyor: 

" ... kaıt kat ha.rabathaneler, meygedeler 
vardır ki her birinde beşer a.Ltışar yüz fa.sik 
iyşü işret idüb hanende ve sa
zenQ.egan ile bir hay ve ,huy 
iderler ki dillerle tarifi milin.
kin değildir. Harabat ehli arasında 
meşhur olan Taşmerdiven Meyha
nee:inde, Kereli'de, Manyalı'da, Mi
hala:,Jtıi'de, Kaşkava.0.'da, Sfuı!büllü'- · 
de, Kostanıtin~de, Saranıda'da lal 
renkli katresi haram ıtürlü türlü 
misket şar.aıbları, A.nkona, SaJko
za, Mudanya, Edremid, Bozc-a.ada 
Ş'.a~E!Jblan vardır iki caddeden geç
dıiğjm:izd:e baş açık, ya,Iın ayak ni- . 
ce yüz meyhane esirlrınin sokakda 
yattıklarını gör.düık, perişan halle-
ı:ıi:ni ·sorduğumuzda. · 

Öyle sermastim ki idrak itınezenı dünya :nedir? 

Ben kimim, saki olan kimdir, meyi ııahba nedir? 

derlerdi ... ". 

Yme o asırda yaşamış ünlü mevlevi şeyhi 
ve şair, hattat. musiıkişi:nas Fasih Ahıneld De
deefend:inin: gençlik zamanilarını anlahr ilken, 
kendi adıına nisbetie ·anılan meşhur şuera tez
kiresinde MH<zazade Salim Efendi Galatada bir 
meyhane alemini tasv.ir eder. Saliim'in gaayetle 
ıağdalı -bir yazunnı za:limane bir is olduğunu bi
lerek bugünkü yazı diline çevirmeye çalışacağız: 

"Gam yükünden bun.alan Fasih blı- gün· 
Haıli.çde Fener İskelesinden kayığa :binerek _ Ga
la taya geçdi; bir meyhaneye . giıdip neş'e yolun
da gün yüzlü bir salldyi gönlüne rehber edinmek 

istemiş1:i. Galatadaki meygedelerden birine gir
dıi, bir köşeye oturdu ve gö~leri kurulmuş bir 
meclise takıldı. Meclisdekıiler, şulesi göz kamaş
tıra.n bir sakiye pervane olmuş. Güzeller güzeli 
bii- dilber içki dolaJşdırır!ken, onun elinden içen
ler mest ve divane olurdu, cihanı unuturdu; sa
ki mecliıs · etrafında dolaşdıkça her kadeh su
nuşunda biçarelerin aıkıl ve fi:kdni yağma eder
di. Öyle ıbir dilber idi ki içki, rengini ve koku
sunu sanki onun yüzünden alırdı. Nihayet o 
meclisin sonu geldi, neş'eler tamam oldu, ımeclis
dekiler evlerine gitmek üzere kalktılar, ve 
meyhanenin kapusuna doğru yürüdüler. O gül 
endam saiki de onların peşinden kapuya doğru 
gider iken Fasih biıç·areısi: 

Nice biı· kutede ham,ış olalım 

Bı:.ri ırel saki baderıuş olalım 

Bir Calata meyhanesinde ~eza~b başı; rum ıµiço . 
(muğbaçe) ve bir tulumbacı müıteri 

(S. B.ozcalını.n Kompozisyonu) 
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diyerek sa!kiyi yanına çağırdı. Flasihdn irfan sa
hibi ôl'duğu yüzünden belliydi, ve saki tered
düd €ıtmeden; elinde katleh, dervişin yanıniS. git
ti ve. sanki yüz yıllık aşinasıymış gibi sohbete 
başlaıdı ... " (B. : Ahmed Dede, Fasih, cild 1, 
sayfa 350). 

Geçen asrın ilk yarısında y~amış şairler
den Enderunlu Çuhadar Rasih Ağa ( Ölümü_ 
1837 -1838) da bir Galata Meyhane Me:ıruni 
manzum olaraık anlatıyor: 

Gelicek hatıı-ıma seyı-ü safiyi Galata 
Şevk ile düşdi,i heves cünbüşi semti galata 

Akla yelken ideı-ek düşdüm o suye ben de 
Belki olur diyerek baisi. zevkü hande 

Nagihan guuşime biı- n,ağmei şehnaz iı-di 

Guyaki sinei mecruhuma ~ençer girdi 

Mecmai zevki sorunca dediler "Çizmeli'dir" 
Levhi dilden gamü efkarı bozub çizmelidir 

Vardım ol meclise ·kim bir şehi hüban oturuı
Karıusunda niceler valihü hayran oturur 

Belde cümrüd tepeli ah o mücevher hançer 
lıleyüb sinei uşşakına ta cana geçer 

Altun oluk idi anterisi ol mahveıin 
Vaı- mı aya bu kadar şevkü ziyası güneşin 

Bele marpiçli başına al fermayiJ 
Veriyor ıröı-düğü üftadeye kat kat hahiı 

Nazı bir yana ko ey meb diyerek miçoları 

Getürürler İç efendim diyerek altun suları 

Gerçi meşgul idiler cüabüıi sazu &Öz ile 
Aı-ada iş de yaparlaı- idi kaaşü göz ile 

Geçen asır ijonları ile asrımız başlarında 

yaşamış ve "BeI'ki" ma:hlasını kullanmış Üs
küdarlı halk şa.ıiri Gözlüklıü Nuri de şunhm yıaz.
mışdır: 

Geçenlerde Galata semtini hoı eyledim seyran 
Yorulup meygedenin birine girdim gönül nalan 
Çekildim kuıei tenhaya ben mey nuş için ol an 
Gelüp bir mehru çırak nezAketle durup divan 
Buyurun ey efendim emriniz var mı dedi canan 
Dedim ey tıflı nazım düz getir bir şişe kıl ihsan 

Temenna eyleyüb gitti · o dem ol didesi mahmur 
Yanağı fülfüli benli getirdi cümlesin mahzur 
Biraz nuş eyledim tekrar çağırdım ol mebi mecbur 
Dedim destinle. bir tek sun ola 10.tfunla dil mesı-ur 
Buyurun ey efendim buyurun dedi ol .tabi bütan 
Dedim ey tıflı nazım sensin şimdi afeti deVJ'an 

Dedi bak efendim çok kişi sevdi beni amma 
Nice aşıklaı-ım vardır yanub yaakılmada bili. 
Bu yolda rabmedüb bir kimseye· yüz vermedim asla 
·yazıkdır efendim Berki vefa. yokdur bende zira 
Buyurun ey efendim emriniz var mı dedi canan 
Dedim ey tıflı nazım düz getiı- bir şişe kıl ihsan 

* 
Görmöşüm meyhanede rum milletinden bir civan 
Ol ruhi alinde bir ben vardı gaayet dilsitan 

Çeşmi ahu kaameti servi gibi na.zende 
Zanbak asa elleri dendi.nı da gevher fiıan 

Saçları samuı-a ben.zer kaşları tıği hilal. 
Leb şekerdir çeşmi ahu simten gonca dehan 

Hüsnüne bakdım gördüm kendimi ruyinde ah 
Gerdenii_ sinesini ayine sandım ben hem-

Payinin tasvirine söz bulunmaz efendim 
Paçalı güvercin dir görmüş olsaydı Hassan 

Geç çefmÜ ruhlerin Diyin Öptürse bir gez 
Olamaz uuakına bundan ali. bir ihsan 

Galata ııüllerinden ol mahbubu zibanın 
Namı tutmuş cihanı Pandelinin Kız Yuvan 

Muttasıl gÜftara geldikce kemali naz ile 
Canü dilden eyledi Berltiyi aşık ol zaman 

Galata meyhanelerıi için: ''Meye.ve mahbu .. 
ba nasuh tövbesi etmiş kimse ayağını Galataya. 
atarsa tövbesini unutur" denilirdi; şu kııt'•a On" 
yedinci asır şairıleı'inden Kaşifin ( ölümU. 1699 -
1700) dir; "Galata" ismi "galat" !kelimesiyle 
cinaslı kullamlınışdır: 

Kim ki İstanbul içre tövbe idüb 
Dirse bir dahi içınezem aslaa 
ltimad eylemen sözüne anın 
Galata (ıralat'a) ihtimali ·var zira 

"Galaıta demek, meyhane demekdiT" deni
litdi, aşağıdaki terennümler o sözün ifadeleri
dir: 

Var Kalata Şehrine deryayı geç aeyran ile 
B·ade vir ömrü.nü niiş it badeyi huban ile 

(Ayni, XV. asır) 

* 
Ana karşu yaka bir şehri vali 
Kazası dilküşa adı Kalata 
Derunun cayegahı işret etmiş 
Fiı-engin bütleriyle ziynet etmiş 

* (Tacize.de Cafer Çelebi,. XVI. uır) 
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Galataya geçelim 
Bir köşecik seçelim 
Firenk urum baht iti 
Conca güller biçelim 
Sayd idüb bir dilberi 
Bir iki tek içelim 
Sokaklarda yatarak 
Kendimizden ıeçelim 

(Zil İzzet, XIX. asır) 

Galata Şehridir bu 
Fıçı binlik peym!ne 
K.apu tezgah araıiıa 
Her tarafı_ meyhane 

Mestine güzell~rin 
Öp ıayağın ellerin 

* 

Sar o nazik bellerin 
Bulup bir hoş bebane 

(Zil İzzet) 

GALATA MUMHANE CADDESİ - Gal•a
taaıın Kemadkeş Kara Musıtafa Paşa Mahallesi 
yollaırmdan, Gilmruk Sokağı ile Ailipaşa Med
resesi Sokağı arasında uzanır; Şara'bi:slk.elesi. So
kağı, Fransız Çııkmazı, Fransız Geçidi, Ki:reç'ku
yusu Sokağı, Kölemen Sokağı, Mangır Sokağı, 
•rophane Kasapları Sokağı, Gümıüşhaınta Soka
ğı, ~aratavuk Sokağı, Derıioi Sdkağı ve Gecekııışu 
Sokağı ile kavuşa:kları vardır (1934 Belediye Şe
hir Rehberi Pafta 15/133). 

Gümrük So·kağı · tarafından gelindiğine gö
re iki araba geçecek genişliıkde,' pıaxettaşı döşeli 
olaraık başlar, Tophane Kasapları Solk-ağı ka
vuşağında asfalt döşeıli genıişce bir meyfüı.nlıık 
olur, sonıııa tekrar aynı genişlikıde bir yol ha
lıinde hanlar ve di.tkkaınlar arasından geçer. 

Şu hanı.ar ve müesseseler, iş yerleri teslbit 
edildi: Gümüşhane Ham, Uluğ Hanı, Demz Ha
m, Nuri Selçuk Hanı, Karalköy · Emek Haını, 

Nimet Hanı, Mumhane·Hanı, Veli Alemdar Hanı, 
Tekıeıl G. M. Muayene ve Teseıllüm Koomsyonu, 
Ölçüler ve Tartılar Mıüdürfüğü, Arlak Yağlı 
Boyalan Mağazası, Denizciliık Sanayii Kollelmtif 
Şirketi, Paksoy Ticaret ve Sa.niayi Deposu, 
Klima İthalat ve ihracat Şirıketi, 1 unlu mamul
ler fabrikası, 1 torna makina atölyesi, 1 maki.na 
aıtölyeşd, 1 asaınsör atölyıesi, 1 mermer atölyesi, 
1 model atölyesi, 1 motor musluldan ima:latha
nesi, 1 · [o!kum imalathanesi, 1 elektrik malzeme
si mağazası, 1 kırtasiyeci, 1 turistik eşya satı
cısı, 2 büfe, 1 şekerci, 4 lokanta, 4 ~aJıvehane, 
3 mermerci, 1 elektrikçi, 1 piastfilc işler mağa
zası, 1 maıkina ve değirmen taşı mağazası, 1 

matbaa, 1 tesviyeci, 3 tekel bayii, 7 tornacı, 2 
demirei, 1 çerçeveci, 1 planyacı, 1 tavu!k yumur
ta pazarı, 1 tavukcu, 1 köfteci, 1 berber, 1 bak
kal; 18 de kapaılı dükkan. Kapu numaraları 
1-84 ve 44- 64 d-ür (haziran 1969). 

Hakkı GÖKTÜRK 

GALATA NAİBİ EFENDİ - Geçen asrın 
ikıi.nci yansında yaşamış lkalenıd:er hailik · şairi 
Nebil Kaptan tarafından hicvedilmiş ilmiyeden 
-bir efendi; asıl adı ve hicviyenin yazılmasına 
sebeb olan vak'a bilinmiyor: 

Galata Mahkemesi Naibine bak hele 
Dil uzatmıı itıka demiş kopuk hergele 

"Ta'niden dinimize bari_ müslüman olsa" 
Ben miyim yoksa tapan put yapaı·ak V•angele 

O magduri garibin o fetayi mühmelin 
Başından geçen ile çalkanıyor iskele 

Bir garibi himaye timar etmek yareyi 
Cunl'ıa mı ki Efendi heman gazaba gele 

Hem suçlu hem de güçlü dokunur zülfi yare 
Ayna _alup bakmadan kafasındaki kele 

Zemanı kadim olsa ben de hergele· olsam 
ihbar idüb naibi atdırırdım çengele 

Bibl.: _Aşık Razi E~rakı Metrukesi,. Defter. 

GALATA OTELLERİ - Mis§.firhane han
lar yerine İstanbuldıa ilk oteller XIX. yüzyıl or
ta:1arına doğru önce Galata.da, sonra Beyoğlun
da, ve fstanbulda da Sirkeci semtinde açıldı. 
Otelin handan farkı, hanlara inenıler ,kendi ya
taklarını da alıp getirir ve sadece boş bir oda 
ikıiral,ar :illren, otelde misa:füre oda ile birli!krte bir 
de yatak kiıralanmasıdır (B. : Han; Otel). 

İlk Galata Otelleri çoğwllukla rumlar ve 
şarkda daha kolay para kazanmayı tahayyül 
etmiş avrupalı~ar, bilhassa italyanlar, polon
ya:lılar, fransızlar tarafından açılıp . işletilmiş, 
ve mıisafiT1lerinıin her hareketine göz yumulur, 
hatta hazan çeşidli fuhuş yıollıarında istediıkleııi, 
otel idarecileri ve müsta:hıdemleri tarafından te
min edilir, müsta!hdemler arasında · !kaşı gözli 
yeriru:le olanılar sapık taleblere kendilerim bile 
arz ederlerdi (B. : Fuhuş, cildı 11, sayfa 5855). 
Elbette . ki o kıratda;ki otellerin yataklarında da 
tem'i!zlilk aranmayacakdı, .piıs yerlerdi. 

Uk Galata Otellerinin isimleri de ya;ba.ncı 
idi ve bilhassa rum otelciıler, otel- misafirlerinım. 
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yabancıılar olacağı düşüncesi ile o yabancı isim
lerıi tercih ederek kullallll'lardı; "Hotel de Mar
seille - MarsHya Oteli", "Hotel des Marina -
Gemiciler Oteli", "Hotel de Voiliier - Yelkenli 
Gemi Oteli" gi:bi isimler. 

Ahmed Midhat Efendi "Dürdane Hanım" 
isimli I'omanmd,a, romanın kahramam o-lan Ul
viye Hanımı "Acem Ali Bey" adı altında gene 
ve yakışıklı bir er~ek . kıyafetinde dolaşdırı-r 
(B. : Dürdane Hımım, cild 9, s:ayfa 4827) ; sahte 
gene erkek bir galata meyhanesılı:ıde tanıştığı 

ve ahbab olduğu Çer'kes Sohbet adında mahibus
ha:iı:eye girmiş çıkmış zeberdest ve çehreli bir 
genç .sandalcı ile bir gece bir Galata otelinde 
yatırır; romancınnı o otel mi:safirliğJ üz.erine 
yaz.:hğı satırlar, o devrıin Galata otellerinin ma
hiyetini .gösterme bakımından çok mühimdir: 

" ... Gailatada , ... Hotelıine vardılar. Ho
teliıı umum için gazino ittihaz edilen yer-inde 
oturmayıp kendilerine bir oda açdırdılar. Ga:Ia
tayı smdırmış olan Sandalcı Sohbet bu hotİelde 
de_ maruf Mi. Böyle ıbir y,erde Soh•betin yanında 
bir d-e gü,z,el delikanlı bulumnasına ne mana ve
rı.iıl.eceğinıi iızaha lüzum. yokdur. Faik-at ·o şi.i!bhe 
uzun sürmedi, içıkilıeri, yem.ekleri emrederken 
delikanlının kese sahiibi bir .mirasyedi. oılduğuna _ 
hükmoo.ilıdii, a:dımn da Acem Ali Bey olduğu 
öğrenilince, onun da ismi Galatada duyulmaya 
başlamışdı, bütün şubheler orıtadan kalkcb. 

"İçmeye başladılar ve yarım saat sonra 
gök kandiıJleşddler, · odaları-na birkaç a.Şifıte ge
tirildi, onlar iıle de haylice içildi. 

" ... nihayet . 1karı-lan savdılar ve soyunarak · 
aynı odaıda iki ayrı yat-ağa girip yattılar ... ". 

Ahmed Midhat Efendinin kenıddne has eda 
ile Sandalcı Sohbetin halini tasviri şu ha!kiıkati 
verir ki, odasında işret edilebilen, ve işret sof
r8iSma ikt de kadın getirilebilen o oıtelde, aynı 

odada yaıtan ıilki erlcek ıarasında da her türlü 
_şey, ,tam güvenlik içinde yapılabiıi.eceıkdir. 

Hacışeyhoğlu Ahmed Kıemal Bey de 1900 
,yıllarının Galata Otelleri için "Görüp işittikle
rim" islınli eserinde şunları yazıyor: "O tarih
lerde Galata Otellerinin oda 'kapularında kill.d 
yokdu, bir adam. içeri girebilir ve yaıtan kimseye 
tecavüz edebilirdi ... mütooavi:ze müdafaa yolU!l1-
da atma,k _ için iskemle falan da bulunmamı, 
on.un için düşmanı olan polise mü-rac·aat eder ve 
polisin emin bildiği otelde Ora.!lırdı, emniyeıtli 

otel de ancak üç da.ne imiş. Gal-aıtada kaç otel 
~evcud iıdıi, bilemıiyorum ... ". 

"Galata Canavarı" diye meşhur Bıçakc1. 

Petrinin Gala:tada Marsilya Otelinde hamisi 
Kefalonyah Lefteri Kaptanı kesdiği gece, ~i o 
zaman Petri 17 - 18 yaşlarında tüysüz bir oğ
landı (B. : Galata Canavarı), o gece o otelde 
aynı odada misafir olanlar şöyle tesbiıt edilınişdi: 

30 yaşında Üsküdarlı Tulumbacı Çamur Sa
Hh, 30 yaşlarında Tulumbacı Ablasıgüzel Musta
fa, 20 yaşında bahriye neferi Yunus; 

Hamburglu bir gemi katibi ile tüysüz bir 
rum kalopedi; · 

Karadeniz uşağı iki gene :kayıikcı ile. bir so
kak fabıişesi. 

İki katlı bir bina olup ikişer ve üçer ya
taklı odalarında ancak 24 misafir barmdıra!bi
lecek olan Mars~Iya Otelinde o gece 58 kişi yat
mışdı (187 4). 

Geçen asır sonlarında Arturo Cavaılieri 

a!dında ge-nc bir i-talyan gemicisi N apolili bir 
doktora yazdığı itiraJhane - mektublarıının bi
rinde şunları yazıyor: 

" ... gemisinden !kaçmış gene bir tayfa ola
rak· Galaıtada ilk gecemi nerede . ve nasıl geçir
diğhni 'büıt,ün acıılığı ile anlatmışdım. Bu_ gece 
bir oteldeyıim, Hotel des Marlı-ıs ( Gemioiler Ote
li), adi bir yer ama cebmde!ki para !ile ancalk 
böyle bir yerde bannab:ifüıim. Otelin sıa!hibi bir 
rum kadını imiş ve Galatald.a umumhane işleti.
yormuş, o-teli de evind,en f-arıkısız, yalnız serma
yeleviınin cinsiyeti ayrı. Otelin müdürü _yerinde 
bir rum var. Gerçi tecrübesi çoık olacaik y-aşda 
değBıim ama, yüz yıl daha yaşasam ;ahlaksızlık 
yolunda o herifin denginde bir adama rastla
yamam ... ". 

Galaıtada kirıli oteller za."'llarumızda dıa var
dır, aşağıdaıki. satırları 25 mar.t 1965 tarihli 
· günluk gazetelerden alıyoruz: 

"Polis eıkipleri dün gece 7 - 12 yaş ara
sında bulunan erkek çocuıklar-ı · barillldıran ve 
oruları sermaye ola:rak kullan-an Sapıklar Ote
lini basm:rşlar, 7 çocuk yakalan:araık nezaret 
aJltma aJ.ınmış'ıhr. Çoğu -evlerinden :Çeşroli sebeb
lerle kaçarak bu otele düşen çocuklar tanıma

. ilıilcları yaşlı kimselerle aJhba:bhldarıru bütün 
çıplaıklığı 1le anlatmışlardır ve kendıilerıini oteli_ 
:i-şİeten adamın bu yola sevkettiğdni ısöylem:iş
lerdiT ... " (Zabıta muhabirlerinden Ahmed Var
dar). 

.. "-~ ·,: 
'I 
;' 

GALATA RIIITDU - -Rıhtım yapılmadıan 

Galatamn. yalı boyunda den.ize çakılmış kazık
lar üsıtünde bir sıra kayık. iskelesi vardı; A.zeb- · 
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kapuswdan Tophaneye doğru Funda_ İskelesi, 
Kürekc-Jkapusu t~kelesi, Eski Y,ağkapanı İskele
si, Galata Balıkpazan İısıkıelesi, Karaköy İske
lesıi, GümrU!k İskelesi, Kurşunlumahzen İsıkeılesi, 
İhtisa,b İskelesi, Mumhane İsıkelıesi, Eğrikapu 
İskelesi, Kireçhanekapusu İsıkelıesi, Debbağhane 
İskelesi, Sirkeci İskelesi (Galata Şarab İske
lesi). 

Bu iskelelerin ıaraları boydan boya ve cüm;. · 
lesi ahşab dükkanlar, belkar odaJarı, lebi · der
yada eVılerdi, ve aralarında bir kaç da.ne de ka
gir mahzendi; kadim_ Galata Zınıdıanı da yaılı 

boyunda Y•ağkapanı ve Balıkpa:zan İskeleleri; 
arası.nida !idi. Bir de gemi kalafat yeri vardı. 

Rıhtım yıapıldı,kdan sonra, cümlesi. kalkdı, 
fakat yeni açılan Rıhtmı Boyu caıddenm · üzerine 
yine ahşab, salaş dıü:k!kanlar ve oınlarıı~: arasın: 
da çoğunlukla adı g1;1;2ıino bir sıra meyhaneler 
yap~ldı, O ahşaıb dükıkanların, salaşların yerim 
de, Ziraat Bankası binası müstesına, Galata Rıh
tım boyıınun şanma ve şeref.ine uymayan zama
nımı:zdaıki acaib kagir binalar aldı. 

Galaı.ta Rıhtım, Sirkeci Rıhtımiylle iberaıber 
29 birinciteşrin 1306 (10 kasım 1890) tarihinde 
lınzalanmış bir imtiyaz mukavelenamesine gö
re Marius Mıichel aldında 'bir maceraperest fra]].
sız tarafından kurulmuş bir Fransız şirketi edyle 
yapılmışdır. Doğu1da büyük işler başararak zen
gin olmak isteyen Marius Michel, İstıanibulda nü
fuz saMbi rical arasından edindiği dostlarının 
himayesi ile İkinci Abdülhamid devrinde Os
manlı devletinden ilk imtiyaz mukavelenamesini 
1879 senesinde almaya muvaffak olmuş ve bir 
şl:r:Jret kurarak işe ba,şlayabiılmek için tam on 
bir sene sermaye peşiw::le lroşmuşdıu. Suıltan 
Hamid mU!teş~bbisin maıli itibarını temin için 
kenddsine Paşa Unvanını vermiş ve bu adam bıir 
Mişel Paışa olarak sermaye bulduıktan sonra da 
1890 da yeni bir muıkavelename imza.lanmış,tı. 
Bu muıkaveleye göre şirketin yapıp işleıteceğıi 
rıhtımlar Galatada Tophane Meydanmdan Azap
!kapsıına, lstanbulda da Sirlkeci İskelesinden· Un
kapanına kadar uzaruyopdu. Şirket rıhtımdan 
başıka doklar ve rıhtımların arkasında an.bar
lar ve gümrük binaları inşasım da taa:hhüd et
mişd:i. Rıhtımlar kısmen arazıi istimlaki, kısmen 
de denıiz doldurularak yapılacaktı. 

Rıhtım yapısı iışi :ilki kademeye ayrılmışdı: 
Mukavelenin imz~ından en geç iki ·sene 

sonra işe başlanacak ve sekıi:z yılda Tophane -
Karaköy ve S!irkeci-Emıinönü kısmını, yam. 

Köprünün dışında kalan rıhtıml•an bitirmiş ola
caktı. 

Mukaıvelenıin on dördüncü yılınlda da Kara
köy - Azapkapı ve Eminönü - Unkapam rıhtım
ları tamaımlanac·aktı. 

Rıhtımların şirkete bırakılan işletme dmti
yazının müddetıi 85 sene idi, bu müddet. dolunca 
şirket rıhtımlıarı bütün tesisleri il.e ve bakımlı 
olarak para almaıdan devlete terk edecekti Bir 
asır idemeık olan bu uzun imtiyaz müddeti ıiçin
d~ rıhtım şıirketi sermayenin kazanç hakkı ola-
rak: · 

~) Rıhtıma yanaşarak gemilerden pala
mar ücreti, 

2). Gemilere yliklenecek ihrac mallarından 
ton başına rıhtım resmi, 

3) · · Rıhtımlara md:irilecek ve mbarlara ko
n1l1acalk emtanın her yüz kilosundan ardıiye üc
reti, 

4) Her türlü eşyadan da, devletin vereceği 
taı:ıifeye göre nakliye ücreti alacaktı~ 

Şirketin senelilk gayri safi hasılatının yüz
de onu ,çlevleıt hissesi olup her sene sonunıda,ha-
zineye yatırılacaktı. _ 

Rıhtımları yapan mutahasısıs amele şwket 
tarafından Fraırusadan getirilıruşldıi. 

Şirllreıt, mukavelenamenıin ikinci kademe 
olarak gösıterıdiği rıhtımlıarı yapmadı, yapamadı; 
rıhtımlar devlete ıintıiıkaa [ettikden sonra da, za
~anımıza kadar, hala tahakkuk etmiş değildir. 

· Galata Rırtımıiun tamamlandığı sırada "Se
lah ve Joaillier" f otoğra:fuanesi tara.fınl.ian çe
kilmdş bir resmı vardır; Galaıta Rıhıtımı boyu
nun eski halini göster~n :tek vesikaıdır. Galata 
Y,alı b0yu:nun rıhtımdan önceki man~arası da 
bir, aılınan ressamı tarafından yağlı boya ta'blo 
olaraık 1ıesmt edilıniştir. 

GALATA RWTIMI SALAŞLARI, TİYAT
RO VE MEYHn~LERt - GaJlata Rıhtımının 
yapl'ldığ ıısıralarcla nhtım boyunun manzarasını 
Ahmed Rasim, o zamanlar Malumat Ga.zetısıine 
ya2ıdığı "Şehir Meıktubları" ndan birinde şöyle 
tasvir ediyor: " ... İsıtanbul nhıtımlarınm şehri
mize verdiği yeni manzara ne kaidar hoşa gidi
yor. •axat Galata Rıhtımının boyunca yapılmış 
salaşlar pek münasebetsiz. Bir 'tuıha.flık da her 
salaşın önıünde güçlü kuvvetli birer garson. He
rifler ellerinden gelse geLip g~eni kollarından 
tutup zorla oturtacaklar: - Buyurun! ... · Be
yıim !. .. Efendim! ... Mösyö! ... Kiriya! ... Oristi! ... 
kelimeleri kulaklar patlaıtacal{ · derece. Bu gar-
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sonlaır evvelce gümrük önü kebabcılarında çalış
mış ta:kımdan. Gözlerini sırası ile geçenlerin 
gözlerine dikerek eHeri ile de kapuyu göstererek, 
gür.meye teşebbüs ederken onu bırakıp ıikıiı1ci 
bir miiıŞteriye sarılırlar ... ". 

Sermed Muhtar Alus da "Eski Galata Rıh
tımıııldaki. gazinolar, kahveler ve tiyatrolar" 
isimli bir maıkaalesinde şunları yazıyor: 

"Buraların rıhtım yapılmadan önceki şek
lini pek haıtırlamıyoruın. Ondan sonraları, de
nize karşı cadde boyu, şimdi yerinde Ziraat 
Bankası bınası bulunan Haliçyan hanından iti
baren :i!leriye doğru, aılıtılar.ı. kuytu ve karanlı!k, 
üstleri camekanlı ahşap gazinolar, kahvelerle 
doluydu. Hemen hepsi Yunan mayrağı renkle"'.' 
ııinde, mavi ile beyaz boyalıydı. Önlerin/den ge
çerken duvarlarına asılı büyük çerçevelerdeki 
taş basma resimler, açık pencerelerden görü
lürdü: 

"Yunan Kırah Birinci Yorgi; Kırailiçe Olga; . 
Mora ınti!lalin:in, ele başılarından İspilanti, Mi
yauliıs; İngiliz şairi ve YunanJıla,1"Hl 'bi-r aşkına 
dostu lord Byron; Rusya çarları Birinci Alek
sandır Birinci Nikola ... 

"Bütün o kahveler, gazinolar hep siyah 
kaısketli, kaytan bıyıklı bol pantolonlu palikar
yalada balık astifi. ,Kimi harıl harıl doınrlno, İs
kambil oyununda; Rumca çene yarışından, ba
ğu,tılardan, çekıişmelerden durulmuyor. Bazı sa
ılaşla:r!da da gitarlı, mandoldnli çalgı'1ar alabfildi- · 
ğine ça:lmada. Kafaları çekenler "Y assu ! " lan, 
"Zito !" ları basıyor. İspirto koaruları iburam 
buram sokağa yayılıyor. 

- Buraya bak, .Aıt:ina'nın iskelesi Pire'yi 
görmeclim deme! derlerdi. 

"Omdan öteye yürüyüınce basıkı kagir (köh
ne binalar, çürüık çarık baxalkalar arasında mey- -
danımsı bir dört yol ağzına gelıiniııd!i. Gaıliba 

şmdi:lci M~~ez Rıhtım hanının bulunduğu yerdi. 
Delik deşiik bir mavna yelirenıiyle örtülü, ld:ört 
t1arafı pedavra tahtaılar.ı, paslı çinko parçala
riyle kuşaıtılı, karşı karşıya iki ucube: Bunlar 
tiyatro idi. 

"Kapılarının önünde uçarı kılıiklı üç dört 
çalgıcı trombon, büğülü, kıilarneıt ve zillıi davulla 
gürültüyü koparmada, Kapıya asılı, tahta bezi 
kadar kırrlıi perdelerin aralığında fild çığırtkan. 

"Birinin ıkafasında limon kabuğu kadar, ke
narı yırbık bir fes, Klaşıları, bıyıkfarı zifiri ka
raya boyalı, bir elinde meydan süpürgesi, öbü
ründe gaz teneıki; yanô. klasik kom.il{ İbiş. Ölbü
rünün 'başında sip sivri külah,• surat una bulan-

mış; yanaıklar, burun kıpkırmızı; sırtında ya
ma:lı bohça gibi renk renk parçalardan don göm- · 
lek; yani palyaço. 

"Karşılııklı tutturmuşlar: 

- Baslıyor, simdi !baslıyor! ... Kanto, ko
medya, dram!. .. Asker sozuık 100 para, basıbo
ZUık bes 'krus !. .. 

- Kosun, gelin burda! ... En birinizi pan
tomima, ~ambaz, hoıkka-baz oynayor. Asker, so
zuk 100 para, basıbozuk bes lkrus ! ... · 

"YÜ2Jlüğü veya çeyreği veren artık seyret- · 
sin dursun. 

"Pembe, mavi, yeşil fistanı solu/kluktan 
alaca bulaca; ~ekolte göğsündeıltj. köprücük ke
mikleri oklava gıfüi fırlak; tazece, fakıat sıska, 
kerkenez fü yahut üç ıkantocu arld arda boy 
gösterirdi." · 

Kaılender halk şairi Üsküdarlı Aşık Razi ise 
Galata Rıhtımı meyhinelerinm çığırt:kan gar
soruarım Ahmed Rasim ve Sermed Muhtardan 

· çok farklı olaxak tarif ediyor: 

Galata Rıhtımına dizilmiı nıeyhaneler 
Mütteri davet ider· Pedimu zenaneler 

Ziilüf perçem apiko pantol fransız kesim 
Hizmetinde gayreti topuklu pervaneler 

Yumur~a ökçeleri tıkır tıkır vurarak 
Türlü türlü cilvei laübali:,aneler 

Kimi gümüş köstekli parmağında gül yüzük 
Süslü püslü palikar ellerinde şaneler 

Gemici arabacı kayıkcı tulumbacı 
Bankerler bey paşalar hep yanık divaneler 

Heman akçe gösterip çakmayıa gör İşmarı 
Cümlesine yeksandır hoteller viraneler 

GALATA RtlŞDİYESİ - İstanbulda açıl
mıış rüşdiye mekteblerinden biri; 187 4 deki bir 
maarif istatisti!kine göre o tari:hde mevcuıd 18 
rüş,diye mektebi arasında 120 talebesi ile 6. ka
demede bulunruyordu, en başında 256 talebe i[e 
Darülmeaarif Rüşdiyesi, en soncla da 43 talebe 
ile Odabaşı Rüşdiyesi geliyordu. Diğer bir ista
tistıfilre göre de· 1877 de, dört sene içinde bu 
rüşdiyeırin talebe mevcudu yarı yarıya azaılınış, 
120 den 59 a düşm~dür; bunu semtin günlük 
hayatının çapkınlık, bıçkınlık, kopukluk hava
sında aramak gerekir ki, asılreri meılrlebler ile· 
Darüşşefa:ka talebelerine Galaıtaıda do1aşmanın 
yasaık edilişinin sebebini gösterir. Geçen .asır 

sonlarında yaşamış Aşık Razinin bir manzu
me.si de o yılda kesin şahidli!kde bulunuyor, 
manzume şudur: · 
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Ayaklarda filarlar bellerinde kuıaklar 
Eğri durur ııahların başlarında dalfesi 
Sandıkların baş tacı o mektebli uşaklar 
Hoblatırsan ağzında rakı kokar nefosi 

Galata Rüşdiyeli talebeler bıçkındır 
Tulumbacılar ile düşüp kalkarak gezer 
Zürefa eşikleri atlamış alışkındır 
Elbet ki ayakları yol şaşırıp yan çizer 

O çapkın İşmarları o topuk nümayişi 
Bir ayağı Küplüde bir ayağı Kuşluda 
Razii kalenderin şimdi dumandıl' işi 
Aklı fikri şimdi de Merdivenyokuşluda 

Deryada çimer iken uryan gördüm o ıahı 

Kebuter taklaları atardı mebcemalim 
. Erazil pençesinden Rüşdiyeli gÜmrahı 

Halas için fedadır cümle malım menalim 

Tıı,bsilin lüzumuna ikna ettim bizheri 
Üsküdar mektebine nakleyledi güzelim 
D.üşeş atıp çıkardım tarihi mücevheri 
"Adam oldu bele o Galatarüşdiyelim" 

1320 -12 = 1308 (M. 1890 · 1891) 

"Zürefa", Gala tada genel evlerin bulunduğu 
so'kağın adı; "Küplü", Galataıda müşterdleri bıç
kın ve haytalar ol1an meşhur bir meyhane; 
"Kuşlu" da Galatanın rezalethane tiyatroların
dan birid!iT. Merdivenyoıkuşlu tabiri de, Galata 
Rüşd:iyesinıin YükS'e'kkaldırım'-a yaJkın bir yerde 
bulunmaısı münasebeti ile kullarulmışdır (B. : 
Rüşdiye Me'kıtebleri; Kuşlu Tiyıaıtrosu; Küplü; 
Zürefa Sokağı; Galaıta Umumhaneleri) ; genç 
meıkteblinıin güvercin taıklaları ataraık denize · 
giroiği yer de Salıpazarı Deniz Hamamı olacak
dır (B. : Salıpazarı Deniz Hamamı)_. 

Va.sıf HiÇ 

GALATA SARAYI - İkinci Sultan Bayazıd 
zamanında saray içoğlamarının terbiye ve tah
sıili için kurnlmuş bir kışla-Meıkteb; Galatanın 
üstünde hir tepede kurukluğıı için bu isim ve
rilmişdi. 

Bu sarayın kuruluş tJarilrlni hicri 885.- 886 
(M. 1481) olarak kaydedenler vardır. Bugün
kü_ Beyoğlunun göbeğinde diyebileceğimiz bir 
yerde kurulmuş olan bu okul-sarayın yeri za
manımıza kadar daiıına dkulların bulunduğu bir 
bina olagehnişdir; zamammızdıa da Türlciye'niıi _ 

· medan ü,Uharı Galaıtasarayı Lisesi oradaıdır. 
Bu şehir kütüğünde binanın tariıhÇe&i gereği 
gibi tesbit edilmiştir (B.: Galata Sar.ayı· İçoğ
lanları Kışla Mekte1lıi; Galata :Sarayı Tıbbıyesi; 
Galaıta Sarayı Li<1-esi) . 

_ Bu isim bir saraya, ve o sarayda ikurulmuş 
mekteplere alem oldukdan başka Galaıtanın üs
tünde Beyoğ·lunun göbeği denilecek bir yerde 
bir semtin de ıa.m ola gelmişdir. 

GALATASARAY! - Bir semt 1adı olarak 
Galaıtasarayı, 1934 l:sıtanbul Beledıiye Şehiır Reh
berine göre, Beyoğlu İlçesinıiın merıkez nahiye
sinin Hüseyinağa, Asmalımescid, Tomtom ve 
Kuloğlu mahalleleri sınırlan içinde bir sahadır, 
Galata .Sarayı binasının bulunduğu yer ise Kul
oğlu MaıhaJlesi sının ·içindedir (B. Ş. R. Pafta 
14/164, 138, 137 ve 164}. 

Galata Sarayı adı, İstanbulun azınlık
ları ru.m, ermeni ve musevil.erdn ağzında "Gala
tasaray" diye söylene geılmiştir; o ağıza taklid 
bazı Türkler de Galatasaray derler. Dilimizde 
"Galatı meşhur lugatı fasma tercih olunur" 
diye bir söz vardır. Fakat burada "Galatı Meş
hur" değil., azınlıık ağzım taJklid !bahis konusu
dur. 

Burada kaydetmek gerekdir ki, "Galıatasa
ray" yerine ''Galaıtasarayı" demek ne kadar 
doğru ise, bir nisbet edatı ile "Galatasara.yı-lı
lar" yerine de "Galatasaraylılar" demek de 
Türk dili kaaidesine uygundur. D:iJıirnizin böyle 
incelikler.imn geniş izah yeri de bu ansiklope
dinin sınırı w.şmda kalır. Sözü burada şöyle 
bağlamak gereıkir, "Galat~y" yerıine "Ga
latasarayı", faıkat oraya nisbet bahlıs konusu 
olunca "Gaılatas:araylılar". 

.GALATASARAY! AGASI- Galatasarayı 
İçoğlanıla.n Kışla-Mekteıbinıin en büyük inzıbaıt 
am:i:rı.i:nılıı, :kumandanının unvanı; kuruluşundan 
son gününe kadar daima bir a;kh.adım ağadan, 
"ıt-avaşi" ağadan olurdu (B. : Akağalar, cilt 1, 
sayfa 495). 

Taıvaşiler, ·aıkhadmılar önce padişahın dai
mi i:kaametgahı olan Yeni Saraya (Top'kapı 

Sarayı) çoculk yaşında alınırlardı ve Babüssaa
d-e Koğuşuna verilirdi; orada okuma yazına ile 
birl:iikde 'bilhassa saray hayatı terbiye öğrenir
lerdi. 

Babüssaade sarayın mahrenınyetine, saray 
selamlığı olan Enderuna açıl1an kapu idi, kapu
cubaşı "BabüSiSaade Ağası", yahud sadece 
"Kapuağası" unvanımı taşır ve onlar d-a damıa 
bir akhaıclım ıa.ğa olurdu, diğer tavaşi ağalar 
da maiyetini, o kapunun kapucularını teşıkil 
ederdi. ~adrosu 40 kişi idi, ve kıdemlerine göre 
ayrıca vazifeleri vardı. 
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Kapuağası, kapucubaşılığının yanı sıra ve GALATASARAY! HAMAMI - ıBeyoğlu-
billııa.ssa, Enderundaki içoğlaııları koğuşlarının mm . çarşı hamamlarında:n bir tek hamamdır. 
da en büyük inzıbat amiri, zabiti idi. Saray iç- 'Son yıllarda külhan arkasında esas binaya bir 
oğlanları dört koğuşda toplanınış·dı, aşağıdan de kü,çük kadınlar hamamı eklenmişdir. 
yukarıya "Seferli", "Kiler", "Hazine" ve "Ha- Tek çarşı hamamlarının yüz yıllar boyunc~ 
soda" koğuşları idi; kapuağası emrindeki ta- devam edegelmiş geleneğine göre, yakın geçmişe 
vaşi ağalardan dördü de, kıdem ve ehliyetleri- kadar sabah namazı vaktinde erkeklere açılır, 
ne göre o koğuşlara inzibat zabiti tayin edilir- sabahın saat 7 - 8 arası erkekler hamamdan 
lerdi, Has Oda Koğuşunun zabiti "Hasodabaşı" çıkar, erkek dellaklar hamamı çarçabuk temiz
unvanını taşırdı, •bir tavaşi ağa da kendi zabit- leyerek 8, 30 - 9 arasında hamama kadın müş
leri Kapuağasının muavini yerinde idi, ona da teriler alınmaya başlar, ve hamam, kadın müs
"Kapuağası Lalası" denilirdi. tahdemlerle 12 ye kadar onlara tahsis edilir, 

Sarayda büyük nüfu.zu, kudreti olan Ka- saat 1 den sonra tekrar erkeklere açılır ve ge
puağalığı mevkü herhangi bir sebeb ile boşal- cenin birine kadar da artık erkekler hamamı 
dığınd~, yüz yıllardan -kalmış bir gelenekle Ga- olurdu, hatta, yine yakın geçmişe kadar Bey
latasarayı Ağası, Yeni Saraya getirtilerek Ka-. · oğlunun sabahcı hamamlarından biriydi. 
puağası olur, Hasodabaşı onun yerine Galata- Hamam, Galata.sarayı Lisesinin İstiklal 
sarayı Ağası tayin edilir, Kapuağası Lalası da Caddesindeki büyük l[apusu önünden Taksime 
Hasodabaşı olurdu. Onun yerini de tavaşilerin doğru gidilirken, kapuyu geçince hemen sağ 
en kıdemlisi alırdı. koldaki Kartal Sokağının bitim.indedir; sokak, 

Tavşiler, Akhadım Ağalar da arnavud, hamam kapusu önünde sola bir dirsekle kın
boşnak, gurcü, nadir olarak dı:ı. macar, rus ve lır. 
doğuşdan hadım türk asıllı olurlardı. Türkler
den gayrileri çocukluklarında bir ameliyat ile 
hadım edilmiş kimselerdi (B.: Galatasarayı İç
oğlanları ,Kışla - Mektebi). 

Bina bir XVIII. Yüzyıl yapısıdır. O yüzyı
lın başlarında, Üçüncü Sultan Ahmed devrinde 
ve sadırazam Şehid Ali Paşanın zamam!llda 
1127 (1715) de Galatasarayı !çoğlanlan Kışla-

o 

Galatasarayı Hamamı 

(Pian - kroki : ..Büyükerbil 
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Mektebi dördüncü defa ihya edilirken, saray bi• 
nalarımn hemen yanı başına, saray içinde ya
pılmış içoğlanlarına mahsu~ hamamdan·· gayri, 
bir. çarşı · hamamı olarak yapılınışdır. 

Hara.re kısmı 33 kurna olan hamam zama
rumızda Hüseyin Yumuşak adında biri tarafın
dan işletilmekte idi. 1 külhancısı ve natır del
lak 18 nefer de müstahdemi, hamam uşağı bu
lunuyordu. Kendisi yıkanandan 950 kuruş, kese 
sUrdürenden, dellak eliyle yıkanandan 1250 
kuruş alınıyordu. (1972). 

1965 de büyük bir tamir görmü,şdür, aşa
ğıdaki satırları Hürriyet Gazetesinden alıyo

ruz: "Bir milyon lira sarf edilerek onarılan Ga
latasaray Hamamı dün törenle açılınışdır. Tö
rende belediye başkanı Haşim İşcan da bulun
muş ve bir koç kurban edilmişdir. Misafirleri 
büyük bir ekseriyeti, hamam sahibinin teklifi 
üzerine soyunup yıkanmışlardır. Bu arada ha
mamın bulunduğu sokakdan geçenler, girişin 

bedava olduğunu öğrenince, fırsatı kaçırmamış
lar ve parasız yıkanmışlardır. Galatasaray Ha
mamı 1481 de İkinci Sultan Bayazıt tarafından 
inşa ettirilmiş tarihi bir yapıdır (Tarihi bir ya
pıdır ama inşa tarihi 1481 değil, yukarda da 
kaydettiğimiz gibi 1715 dir). Bu defa bütün du
var ve zemini beyaz, mermer veya porfir ile 
kaplaiımışdır, hamam gaayet lüks bir hale ·ge
tirllmişdir. Be!ediye bu hamam için yeni bir 
tarife verecekdlr" (Hürriyet Gazetesi, 15 ocak 
1965). 

1965 den sonra bıi hamam "Tarihi" sıfatı
mn yanı sıra bir de "Lüks Hamam", "Turistik 
Hamam" unvanlarını almışdır. Bir türk hama
mında dellak eliyle yıkanmak isteyen şöhretli 
turistler buraya getirilmeye ,başlanmışdır ve ha
mamın içinde, konularında hamam sahneleri bu
lunan filmler çeki!meye başlanmışdır; kadın er
kek karışık, çıplak aktör, aktris ve figüranla
rın resimleri magazin sayf alannı süslemişdir 

(B.: Gilda, Aysel; Hallyday, Johnny). 
· Bir galatasaraylının bize verdiği lbir notda 

da bu hamam için şunlar yazılır: "Mektebin ya
nındaki Galatasarayı Çarşı Hamamı ·muayyen 
zamanlarda, bilhassa .sabahın erken saatlerin
de mektebe tahsis edilirdi, o saatlerde hamama 
dışardan müşteri alınmaz, hamamı talebeler 
doldururdu". 

Yakın geçmişe kadar, motorlu nakil vasıta
larının bulunmadığı zamanlar, Beyoğlu veya 
Galatada bir içki aleminden sonra· veya başka 
bir sebeble fazla gecikenler ve evleri · uzak 

semtlerde yahud deniz aşın olan İstanbullular, 
Galatanın ucuz fakat pis (B. : Galata Otellerl, 
cild 11, sayfa 5919), beyoğlunun nisbeten te
mizce fakat azıcık da bahalı otellerinde kalır
lardı. Ayak takımından olanlar, onların arasın
da kalender meşreb olanlar Galatanın ve Top
hane'nin sabahcı hamamlarında yatarlar, efen
di takımı da geceyi geçi~ek için Beyoğlunda 
Galatasarayı Hamamını · tercih ederdi. Ahmed 
Rasim, Malumat Gazatesine yazdığı "Şehir 

Mektublan" ndan birinde Galatasarayı Hama
mında geçirdiği bir geceyi şöyle anlatıyor: 

"Galatasarayı Hamamında sabahlamak 
mümkin ama nalın çakırtısı, el urmalar, kapu 
gıcırtısı; -Yanaşma ayakkabı ver! .. diye bağı
rılır; (Çay· kahve ısmarlanmış) kahveci:- Ha
zır!.. diye bağırır; gidenlerden bahşişini alan 
natır yüksek sesle teşekkür eder: -Bereket ver
sin beyim efendim! .. ; akşamdan kalmaların bi
rer birer dökülüp gülüşmeleri, ta ötedeki bir 
höcreden gelen horultu.. ve tam dalacağın za
man da:- Vakit geldi! .. Kadınlar gelecek! .. diye 
açıkca kovuluş .. ". 

GALATA SABAYI İÇOGLANLARI KIŞ
LA - MEKTEBİ VE GALATA SARAYI MED
RESELERİ - Tarihimizde Rumeli fütühatının 
başladığı zamanlardan ve Yeniçeri Asker Oca~ 
ğının 'kurulmasından sonra Ondokuzuncu Yüz
yılın ilk yansında ıkinci Sultan Mahmu~ dev
rine kadar, Osmanlı Sarayının iç hizmetlerin
de ve bilhassa padişahın phsi; günlük hayatı
nın h.izmetlerinde sureti mahsusada yeti§diri
lip kullanılan delikanlılarla gene ·adanılara "İç
oğlanı", "Enderun Ağası", "ZtllUflu Ağa" un
vanları verilınişdir (B.: Enderunu Hümayun 
Ağalan Zülüflü Ağalar, cild 9, sayfa 5115). 

. Onyedinci Yüzyılın ilk yarısına kadar İ~
oğlanlan devşirme çocuklar arasından seçilip 
aynlınışdır. Bir kanuna, nizama göre ve belli 
memleketlerden, bilhassa Bosna, Sırbistan ve 
Macaristan'dan devşirilen oğlanların vücud ya
pıları en düzgün ve yüz naJpşlan en güzel olan
ları saray ·hizmeti için ayrılır, geri kalanları, 
Yeniçeri olarak yetişdirilmek · üzere tstanbul
daki "Acemioğlanlan Kışlası" na verilirdi, ora
dan da Yeniçeri kışlasına devredilinceye kadar 
"Acemioğlanı" adını taşırlardı (B.: · Acemioğ
lanı, Acemioğlanlar Ocağı, cild 1, sayfa 186). 

Saray iç hizmetleri için yetişdirilecek oğ
lanların talim, te:ıibiye ve tahsillerinin sağlan
ması için de dört okul kurulmuşdu: 
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1. Edirne Sarayındaki Enderwı Koğuş

ları, Odaları; kurucusu Fatih Sultan Mehıned. 

2. 1stanbul'da Yeni Saray (Topkapusu Sa
rayı) daki Enderun Koğuşları, Odaları (B.: 
Enderun, cild 9, sayfa 5115); kurucusu Fatih 
Sultan Mehmed. 

3. tstanbulda Kış!a - Mekteb olarak yap
tınlan Galata Sarayındaki lçoğlanları Kışla -
Mektebi; kurucusu ikinci Sultan Bayazıd. 

4. 1stanbul'da Atmeydanında Pargalı İb
rahim Paşanın Sarayındaki İçoğlanları Kışla ~ 
Mektebi (B.: İbrahim.paşa Sarayı) ; kurucusu 
Kanuni Sultan Süleyman. 

Edirne Sarayında, Galata Sarayında ve· İb
rahimpaşa Sarayındaki içoğlanları, bir yaş 

haddine kadar liyakatini göstererek Yeni Sa
raydaki Odalara, Koğuşlara alınır, geri kalan
lar da çeşidli devlet hizmetleri ile çırağ edilir, 
"Nan pare" denilen bir aylığa, geçim gelirine 
bağlanırlardı. O hizmetlerin her biri de bir ki
şiyi huzur içinde yaşatabilirdi. 

Galata Sarayında İlk İçoğlaıılar Kışla 
Mektebive Gül Baba - "Enderun Tarihi" mü;. 
ellifi Tayyarzade Ata Bey Galata Sarayının bir 
lçoğlanları Kışla - Mektebi olarak kuruluşunu 
Gül Baba adında bir münzevi dervişin hatıra
sına bağlamaktadır. 

Gül Baba Onbeşinci Yüzyıl sonlarında ya
şamışdır, belki de ta~elik çağında İstanbulun 
fethi cenginde bu!unmuşdur. Hangi tarikata 
mensub olduğu kesinlikle bilinmeyen münzevi 
dervişin, yine o civarda kurulan . ve İstanbulun 
ilk mevlevi dergahı olan Galata Mevlevihanesi 
dolayısı ile bir mevlevı olabileceğini kuvvet!e 
tahmin etmekteyiz. Galata - Sarayı yapılırken 

önce binanın temel şeyhi, kışla - mekteb açıldık
dan sonra. da mektebin ilk hocası olmuşdur. 
Güzel hatıra şöylece anlatılır: 

İkinci Sultan Bayazıd zamanında, tstanbu
lun Türkler tarafından fethi asnnda Galata sur
larının arkası, Beyoğlu tamamen kırlık, orman-. 
lıkdı. Galata frenkleri, zengin istanbullular ora
lara avlanmaya çıkarlardı. Bir kış günü Sultan 

Gül Baha 

(Sabiha Bozcalı'nın kompozisyonu) 
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Bayazıd da orada ava çıkmışdı. Yolda bir kar 
tipisine tutulmuş, şimdi Boğazkesen Yokuş:.ı 
dediğimiz yerde pek bunalmış: 

- Bir yer bulsak da sığınsak ... 

Derken gözüne bir kulübe ilişmiş ve atını 
hemen oraya sürmüş.. İçeri girince bir de ne 
görsün.. Gürül gürül yanan bir ocak.. İbadetle 
meşgul ihtiyar bir münzevi derviş.. Kulübenin 
içi saksı •Saksı güllerle donatılmış .. Ve her fi
danda üçer beşer çiçek açmış... KuJübe bir gü
listan halindedir •. Padişah pek memnun olarak: 

- Gül Baba.. demiş, bir arzunuz varsa .. 
emredin yapayını .. 

İhtiyar da: 

- Padişahım .. demiş, kulübemin bulundu
ğu şu tepeciğe bir mektep yaptırt .. Ben de ahır 
ömrümü senin sayende bu gördüğün çiçeklerim 
ve cıvıl cıvıl çocuk sesleri arasında geçireyim ... 

Sultan Beyazıt derhal emir vermiş.. Orada 
geniş bir araziyi duvarla çevirmişler.. Her biri 
ikişer yüz çocuk alacak Uç koğuş, her koğuşa 
bir hamam ve zabitan dairesi ve bir büyük mut
fak ve bir cami ile beraber "Galatasarayı Ace
mi Oğlanlar Mektebi" inşa. edilmiş.. Elif be ho
calığına Gül Baba tayin edilmişdir. 

Şu satırları AtA. Beyin Enderun Tarihinden 
alıyoruz: 

"Ayrıca arabca, farsca, y~ kıraat ve mu
siki hocaları tayin edildi. Yeni Saraydaki (Top
kapı Saray) ak hadım ağaların eskilerinden 
tecrübeli ve dirayetli bir ağayı ( Galata Sara
yındaki iç oğlanlarına) zabit tayin ettiler ve 
o zaıbite Galata Sarayı· Ağası unıvam verildi (B.: 
Galata Sarayı Ağası; Ak Ağalar, cild 1, say
fa 495), bu ağanın payesi, Yeni Saraydaki Ka
pu Ağasının bir kademe altı oldu, ( terifilerin de 
Kapu Ağalığı ile Galata Sarayından Yeni Sara
ya geldiler). 

''Ağa unvanı verilen o gençlere senede bir 
defa Kaftan Parası adı ile yirmişer kuruş ve
rildi. Üniforma olarak da arkalarına entari ve 
kaftan giyerek bellerine kemer kuşandılar, baş
larına da kırmızı çuhadan gülah giydiler. 

"Büyük Oda, Orta Oda ve Küçük Oda de
nilen üç koğuşa içlerinden beşer zabit tayin edil
di, a,şağıdan yukarıya unvan!arı da şunlar oldu: 
Baş Eski, Hamamcı Başı, Nöbetci Başı, Oda 
Başı, Oda Kethüdası. ·· 

' "Galata Sarayında ilim ve marifet tahsil 
ederek liyakatini isbat edenler Sarayı Hüma
yuna alındılar. 

"Yaşları ilerleyip de Sarayı Hümayuna 
alınamayanlar da Galata Sarayından tim.ar, ze
amet, mütevellilik gibi vazifelerle çırağ edildi
ler. İçlerinden. sipahi ağalıklarına, silahdar ağa
lıklarına, hatta yeniçeri ağalığına tayin edilen
ler oldu. 

"Galata Sarayındaki iç oğlanlarının istek
lilerinin imtihanla ilmiye mesleğine geçmeleri 
sağlandı; onlar da kadı, müderris oldular" (En
derun Tarihi) . 

İkinci Sultan Bayazıd zamanında yaptırı
lan Galata Sarayı, Kanuni Sultan Süleyman za
manında Mimar Sinan eliyle temelinden tutula
rak yenilendi. 

Galata Sarayı Medresesi - İkinci Sulta."'1 
Bayazıd tarafından kurulan Galata Sarayında
ki İçoğlanları Kışla - Mektebi İkinci · Sultan Se
lim zamanında 978 (1570 -1571) kaİdırıldı, için
deki oğlanların çoğu Yeni Saraydaki Enderunu 
Hümayuna alındı, bir kısmı da yine lstanbulda 
Bayazıddaki Eski Sarayın Baltacılar Ocağijıa 
nefer kaydedildi. Galata Sarayı bir medrese ol
du. Fakat -halk tarafından rağbet görmedi. Ora
da vazife kabul edecek müderris de bulunama
dı ve medresenin ömrü ç()k kısa sürçlü. 

lkiııcl ·Galatasarayi. İ!;<>ğla.n1ar Kışta· - Mek
tebi - Üçüncü :Sultan Murad zamanında Galata 
Sarayındaki medrese lagvedildi, o büyt\k bina
da -bir İçoğlanlan Kışla - Mektebi · yeniden ku
ruldu. · Bu ikinci mekteb Birinci Sultan Ahmet 
zamanına kadar devam etti. 

İkinci Galata Sarayı Medresesi - Birinci 
Sultan Ahmed zamanında Galata Sarayındaki 
içoğlanları yjne muhtelif yerlere· dağıtıldılar ve 
o sarayda ikinci defa olarak bir medrese •açıl
dı. Galata surları dışında· o1an o medreseye ta
lebei ulum yine rağbet etmedi ve yine mürerris 
bulunamadı, bu da, o kışla - mektebi kuran 
İkinci. Sult~ Bayazıd ile saray mektebin te
mel şeyhi Gül Babanın veliliklerine, gizli bir 

· hikmete bağlandı. 

'Oçüncü Galata Sarayı t~ğlanlar Kışla -
Mektebi - Galata Sarayındaki ikinci medrese 
de İkinci Sultan Osman tarafından lagvedildi, 
temeli Onbe§inci · Yüzyılda atılm.J§ ve Ohaltmcı 
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Yüzytlda Mimar Sinan eliyle yeniden inşa edil
miş büyük sarayda · üçüncü defa olarak bir sa
ray içoğlan!an kışla - mektebi ihya edildi. 

Bu devre içinde en mühim olay, Dördüncü 
Sultan Mehmedin padişahlığının ilk yıllarında, 
tarihimizde "Atmeydanı Vak'ası" diye anılan 

ihtilale katılmaları ve meydanda sipahilerle ye
niçeriler arasındaki kanlı şehir muharebesine 
sipahiler yanında silahlı döğüşmeleridir (B.: At
meydanı Vak'ası, cild 3, sayfa 1316). Müverrih 
Naima Efendi hicri 1058 (1648) vekaayii ara
smda şunları yazıyor: 

"Galata Sarayındaki oğlanlar Sultan İb
rahim zamanında hergün Allah Allah diye bağ
rışarak bir nampare ıle çıkarılmalarını ister
lerdi; parasızlıkdan tayinleri verilemiyor, fa
kirler kuru ekmek yiyorlardı. Sipahiler ayak
lanınca onlarda Galata Sarayından boşandılar; 
Abneydanında İbrahimpaşa Sarayı'lla geldiler. 
Abneydanı sarayındaki oğlanlar da ya biz ne 
dururuz diyerek meydana, sokaklara döküldü
ler. Kol ile gelip kendilerini zorla saraya sok
mak isteyen yeniçeri ağası ile yeniçeri kolunu 
hücum idüp kaçırdılar. Yeni Saraydaki oğlanlar 
da tutulamadı, onlar da saraydan çıkdılar; El
çi Hamm, ve ocivardaki bazı hanları ve bekar 
odalarım boşaltdılar, içlerine girip oturdular. 
Dünyayı bilmez. hapishane gil;>i saraylarda si
tem çekmiş .delikanlılar şehrin içine laübfili da
ğıldı, sipahi yazılınaık sevdasında oldular .. " 

Atmeydam cenginde ·y,eni~rl :kılıç ve kuı·
şunlan 'ile Ç.Oğu .kırıhnı§, .ölmüşdü. 

Vçttncll Galata Sarayı ·Medresesi - Dör
düncü Sultan Mehmed zamanında, hicri 1086 
(M. 1675) Galata ·Sarayındaki lçoğlan!arı, At
meydanındaki lbrahlınpaşa Sarayında ve Edir
ne Sarayında bulunan içoğlanları ile birlikde da
ğıtıldı ve Galata Sarayında üçüncü defa olarak 
bir medrese açıldı devrin müverrihi Fındık_lılı 

Silahdar Mehmed Ağa vekaayinamesinde şöyle 
kaydediyor: 

"Bu üç saraydaki iç oğlanlarının kavga ve 
fesadlan eksik olmayub cevrü cefaları çekilmez 
olmuşdu. İçlerinde pft.dişah hizmetine layık elli 
kadar içoğlanı tstanbtildaki Yeni Sarayda (Top-

. ikapusu Sarayında) Hazine, Kiler ve Seferli oda-ı 
lanna dağıtılıp geri kalan bin kadar oğ!an yol
lan ile sipahi ve sllahdar bölüklerine verildi. 
Galata Sarayının muhafazasına kırk nefer bos
tancı ile bir bostancı ustası memur edildi ve 

yevmiyesi sarayın evkaafından verilmek üzere 
Musilei Süleymaniye payeli bir müderris tayin 
edi!di._." diyor. 

Onyedinci Yüzyılda yaşamış ünlü ermeni 
mellifi Eremiya Çelebi Kömürciyan (1637 -
1695) "İstanbul Tarihi" isimli eserinin altmcı 
faslında şunları yazıyor: "Karşımızda, Galata 
Sarayı denilen padişah sarayı vardır. Burada 
içoğlanları terbiye edilir ve onlara okumak yaz
mak öğretilirdi. İçoğlanlar bu binada ameli ve 
nazari edeb, terbiye görürler ve tahsil eder
ler ve hizmete alıştmlırlardı, daha sonra da 
kademe ~ademe yükselerek Hasodaya alınır

lardı. Fakat şimdi büyük bir israfı önlemek 
maksadı ile çocuklar Galata Sarayında'll kaldı
nlmış ve Galata Sarayında diğer saray (Kasır) 
ve lbağ-çelerde olduğu gibi yalnız muhafızlat· 

bırakılmışdır" (H. D. Andreasyan teırcemesin-
den). · 

Galata Sarayındaki bu üçüncü medrese de 
rağbet görmedi, koca saray yarı metruk bakım- . 
sız kaldı. Dördüncü Sultan Mehmedin ve iki 
halefinin devamlı olarak Edirnede · oturmaları 
da sarayın hara:bisiıie ayrıca sebeb oldu. · Niha~. 
yet tam 40 sene sonra Üçüncü Sultan AJ:ımed 
zamanında ve hicri 1127 (M. 1715) senesinde 
sadırazam Şehid Ali Paşanın emriyle Galata 
Sarayından medrese kaldınldı, saray tekrar sa
ray içoğlanları için bir kışla - mekteb oldu. 

DördUncil Galata Sarayı lçoğlanlan Kış
la - Mektebi - Tarihi bina kuruluşundaki aslına 
dörunelile kalmadı, yanm asra yakın bakımı 
ihmal edilmiş Galata Sarayı esas!ı bir tamir 
gördü, öylesine ki Sadırazam Şehid · Alipaşa 
Galata Sarayının ikinci kurucusu, olarak kabul 
edilebilir. Müverrih Raşid Efendi şöyle anlatı
yor: 

"Galata Sarayının tamirine . başlanmışdı, 
1127 senesi muharremi başında ( ocak 1715) 
tamir jşi bitti ve Galata Sarayı evvelki halin
den mükemmel oldu. Dördüncü Sultan Mehmed 
Devrinde bu saraydaki acemioğlanları dağıtıl
mış ve Galatasarayı Ulayi İbrahim.paşa ve Sa
niyei tbrahimpaşa isimleri ile on aded medre
seye tahvil edilmişdi. Bu tamirden S(?nra Gala
ta Sarayındaki medreseler kapatıldı, müderris
leri münasi-b medreselere dağıtıldı, Galatasarayı 
yine Enderunu Hümayuna alınacak oğlanlanıı 
yetişdirileceği ·bir· saray oldu. Milteaddid hoca
lar, vaizler, ~ir saray ağası, gereği kadar bal-
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tacı ve aşcı tayin edilerek mertebelerine göre 
uluf eler bağlandı. Sarayın camü ıve hamaımı da 
içinde olub alınan istitadlı gençler yedirilip giy
dirilip her türlü ihtiyacdan uzak tahsili maarif 
ile meşgul oldular. 

"Galata Sarayının etrafı balyoslar ve ec
nebilerle dolmuşdu, büyük fesadlar olurdu. Bu 
sefer saray ağası baltacı ve yedekcilerle kola 
çıkıp dolaşmaya başladığından o hava.linin asa- · 
yişi de temin edildi..". 

Bu tamire Habeşizade Rahimi Efendi on 
beyitlik bir tarih maınzumesi yazqıışdır, tarih 
beyti şudur: · 

Didi tarihi tamirin Rahimi hatifi gayb 
"Açıldı bu ~arayi meymenet efzayi sultani'' 

1127 

Fütuhat devri· çokdan sona ermişdi;. büyük 
kısmı yeniçeri ocağı için, en güzel ve yakışık.;, 

lıları da Enderunu Hümayun ile Edirne Sara
yında, Ga!ata Sarayında ve İstanbulda Atmey
danındaki İbrahimpaka Sarayında kurulmuş iç
oğlanları inektebleri için devşirilen oğlanların 

kaynakları olan memleketler kaybedilmiş, dev
şirme kanunu kendiliğinden kalkmışdı. Yeniçeri 
yetişdiren İstanbuldaki Acemioğlanları kış!ası
na İstanbul halkının ayak takımımızı çocukları 
ile ana.doludan gelen garib uşaklar alınmaya 
başlamışdı. Böyle bir devirde ihya edilen Ga
lata Sarayı Kışla - Mektebine, geçim sıkıntısı 

çeken ailelerin evladları rağbet etti'kden başka 
hali vakti yerinde ailelerin evladları, hatta ki
bar evla-dları da girdiler. 

Galata Sarayında Birinci Sultan Mahmu
dun bir kütübhane. tesisi münasebeti ile Vak'
anüvis Vasıf Efendi -hicri 1167 (M. 1753 - 175:4) 
vekaayii arasında şunları yazıyor: 

"İstanbulda bazı kibarlar sırf terbiye ve 
tahsilleri için evlar~arını bin niyaz ile Galata 
Sarayına aLdırırlardı ve artık onların muhafa
zası ile istikballerini düşünmeden kurtulurlar
dı, Gata Sarayında maarifden behreyab olaniar 
oradan Yeni Saraya (Topkapusu Sarayına) alı

nırlar ıve ekserisi istidadlarınca feyz alıp devlet 
kapusunda mevki sahibi olurlardı. Fakat fakir 
evladları ldtaıb tedarik edemezler, yazıda oku
mada güçlük çekerler, arkadaşlarından emanet 
aldı,kları kitaıblarla sıkıntı içinde tahsile çalışır
lardı. İstidadlı fakir genelerin tahsillerini kolay-

laşdırmak için Birinci Sultan Mahmud Galata 
Sarayında bir kütübhane ile dershane yapdırttı, 
Büyük Oda karşısında münasib bir yer seçile
rek üç ayda tamamlandı. İki yanına da iki çeş
me yapıldı ve dershaneye bir müderris tayin 
edildi". 

Sarayın her koğuşunda birer küçük ha
mam, bir de saray müstahdemlerinin girip yı
kandıkları ,büyük bir hamam vardı ki "Hasta
lar Hamamı". diye anılırdı, Birinci Sultan Mah
mud Galata Sarayına kütübhane ve dershane 
ilave ederken Hastal.ar Hamamuu da tamir et
tirmişdi; ki zamanımızda bir çarşı hamamı ola
rak işletilen Galatasarayı Hamamıdır. (B.: Ga-: 
latasarayı Hamamı) . 

Onsekizinci Yüzyıl •başlarında Galata Sa
rayının etrafında yeni bir müslüman mahallesi 
vücud bulmuşdu. 1715 de Saray tamir ve tevsi 
edilerek tekrar içoğlanları kışlası ve mektebi ola
rak ihya edilirken bu yeni mahalleye de bir mes-
cid yapdırılmışdı. · 

Bu devresinde Galata Sarayındaki içoğlan
ları çoğunlukla şehri, İstanbullu geneler idi. 
Kışla - Okulun bu devresi için Tayyarzade Ata 
Bey şunları yazıyor: 

"Galata Sarayındaki ağaların, kendilerini 
görmeye gelen akraba!arı ile konuşmalarına sa
ray ağzı ile Buluşma denilirdi; ağalar yalnız sa
lı günleri saray kapusunun iç tarafında· görüş-

. meye mezuri idiler. Hasta olan ağalara iyileşin
ceye kadar ana veya babası tarafından alınarak 
evinde tedavisine izin verilirdi. İkindi ile ak
şam namazları arası ağaların, içoğ!.a.nlarının te
neffüs zamanı idi, saray meydanında top oyu
nu oynarlar, dolaşırlar, yaran ile sohbet eder
lerdi." 

Onsekizinci Yüzyılda yaşamış ermeni mü
ellifi P. G. İnciciyan (1758-1833) "İstanbul" 
isimli eserinde şunları yazıyor: "Beyoğlu yo
kuşu üzerinde güzel manzaralı bir mevkide 
Galata Sarayı vardır. Bu !binada tahsil ve 
terıbiye gören birçok gençlerden kaabiliyetli 
olanlar padişah hizmetine verilir. Padişah se
nede bir defa Galata Sarayına gelerek genc
lerden bir kaçını bizzat seçer ve onları kendi 
sarayına götürür. Galata Sarayının bulunduğu 
yolun biraz ilerisinde muhtelif sanatlara aid 
dükkan!ar Galata Sarayının gelirini temin eder" 
(H. D. Andreasyan tercemesinden). 1210 (1795 
-1796) da Galata Sarayı bağçesinin büyük bir 
parçası ifraz edilerek icarei n;ıüeccele ile satıl-
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dı ve o arsalar üzerinde yapılan evlerin geliri 
Selimiye vakfına bağlandı. 

İkinci Sultan Mahmud zamanında 1235 şev
valliide (temmuz- ağustos 1820) Galata Sarayi 
tamamen yıkdırılarak yeniden yapıldı, yeni sa
rayın yapısı altı yedi ay içinde tamamlandı. 

Bu yeni -binaya · Keçecizatle İzzet Molla on 
beyitlik bir tarih kitabesi yazmış ve cümle ka
pusunun · iç tarafına konmuşdu, manzum kita
benin Tayyarzade Ata Beyin Enderun Tarihin-
deki sureti şudur: · 

Zibü ziver ile buldu bu Sarayı c.;_lata 
Şehlevendane kesim yosma edayi Galata 

Böyle tak itniedi Kisraya bina miman 
Canına minnet eğer olsa Agaayı · Galata 

M~st olur nakşına dikkatle bakan rindi zarif 
Gelemez hatırına başka safayi Galata 

Maksemi feyzi cihandır bu sarayi ali 
Semti Taksinıe çıkar çünkü verayı Galata 

Öyle ıslaahı cihaiı ettiki Sultan Mahmud 
Oldu cayi suleha diri hevayı Galata 

· O şehrin bendeliği neş'esin idrak edemez 
Cem _eger mamelekin .ibe. fediyi Galata 

Tenkdir dairei tavrı t'eeddüİ:ı yoksa 
Nice mazmun gelir fikre berayı Galata 

Ne kadar canına kar itse de biıni şi.lıi 
itmemek şaire miimkin mi senayi Galata 

Nice def'a o ıehinşi.lıı cihan keremin 
Ola tecdidine muhtac binayi Galata 

izzeti hurdai elmas ile nakıet tarih 
"Kondu bir resmi nev icada S.a:rayı Galata", 

1235 (M. 1820) 

. Galata Sarayının büyük kapusu yanına bir . 
de çeşme yaptırılınışdı, zamanımızda mevcud de
ğildir. Bugünkü son bina yapılırken kaldırıl.:. 

mışdır. Galata Sarayı binası Tıbbiye Mektebi 
yerleşdirildikden sonra, İkinci Sultan Mahmu
dun 26 şaban 1260 (M. 10 eylül 1844) günü Tıb
biyedeki umumi imtihanlarda bulundukdan son
ra binanın cümle kapuswidan tantanalı bir alay
la çıkışını gösteren bir resimde, büyük kapunun 
sağ tarafında o çeşme görülmektedir. İzzet Mol
la çeşmeye de on :beyitlik bir mücevher tarih 
yazmışdır, tarih beyiti §udur: 
~ ' ··-· ea,=c.··,,· -_-....,.'j/)0,;;':~· 

Reşha paşi kand olub izzet didi tarihini ·· · .· · · 

"Eyledi Mahmud Han icra bu gune kevsei-i". 

1235 

1820 de Galata Sarayının yeni binasında 
\Padişah için ,bir de özel kasır yapılmışdı (B. 
Galata Sarayı Kasrı). 

1826 da Yeniçeri Ocağı kaldırıldıkdan son
ra "Asa.kiri Mansure" adı ile talimli yeni ordu 
teşkilatı kurulur iken (B.: Asa.kiri Mansurci 
Muhammediye,· cild 2, sayfa 1089) onbaşılar

dan miralaylığa kadar zabitan kadrosunun bü
yük kısmı, ilk talimlerde gösterdikleri ehliyet 
ve liyakate göre Topkapusu Sarayı ile Galata 
Sarayındaki ağalardan teşkil edildi. 

Nihayet 1250 (1834) senesinde Galata Sa
rayındaki ağalar, içoğ!anları ordu hizmeti ve 
sair devlet memuriyetleri ile tamamen dağıtıl
dı ve boş kalan sarayda, gereken taıdil ve ta
mirler yapılarak · Tıbbiye Mektebine tahsis 
edildi; daha sonra askeri idadiler yerleştirildi, 
-kısa bir süre kışla oldu ve nihayet Mektebi 
Sultani de o tarihi binada açıldı, Sultaninin adı 
da cumhuriyet devrinde lise· oldu (B.: Galata
sarayı Tıbbiyesi; Galatasarayı Lisesi). 

GALATA SARAYI KASRI - Galata Sa
rayı İçoğlanları Kışla - Mektebi Tophaneden çı~. 
ıkan ve Beyoğlu sırtlarına kadar yayıla:n bir 
yangında yanmış., hicri 1235· (1819-1920) de· 
yeniden yapılmış ve ·yeni abinaya padişaha malı
. sus bir de kasır yapılmışciır; Keçecizade İzzet 

· Molla bu · -kasır için· ş.u mücevher tarihi yaz
mışdır: 

Olub 'tarihi izzet cevherin avizei takı 
"Mücedded bu saraya kasrı hakaaniyle şan geldi" 

1235 

Bu kasır üzerine aşağıdaki satırları Hafız 
llyas Efendinin "Vekaayü · Letaifi Enderun" 
isimli hatıralarından alıyoruz: 

"2 · şaba:n 1235 (15 mayıs 1820) pazartesi 
günü Galatasarayına saltanat binişi oldu. Padi
şahın maiyetinde solaklar ve peykler, çuhadar
lar ve hasekiler Beşiktaş Sarayından atlarla çı
kılıp Dolmabağçe Meydamndan geçilerek Bey
oğlu Caddesiyle gidildi: 

Semti maksuda çıkar şimdi Sarayı Galata 
"Galata Sarayındaki hünkar kasrına indi

ler. Galata Sarayındaki ağalar padişahın huzu
·runda topla:ndı. Mevsimlik güzel esvablar teda
rikinden aciz olduklarından ekserisi elvan gezi
den kaftan giymişlerdi, başlarında da ş.ebkü
lahlar vardı. Tomak oynamal-arı ferman edildi, 
fakat.kaaidesi ile uruşmaya meşkleri olmadığın.: 
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dan· ham halat çat pat uruşdular. Tomakcılara 
altın serpilmek adetti, fakat serpilecek altınları 
kapışmak için üstlerini başlarını paralayacak
lan tahın}n edilip altınlar ellerine verildi. 

•• (Beyoğlundaki) sefarethanelerden örme 
frenk sepetleri ile şekerlemeler gönderilmişdi; 
getirenler taltif edildikden sonra gelen o hedi
yeler yirmi nefer gedikli çuhadarlarla sultan 
saraylarına gönderildi. 

· ''Galata Sarayındaki hünkar köşkünün ö
nüne Galata çalgıcıları getirildi, lavta ve ke
mençe ile -tavşan şarkıları çalıp söylediler ki 
meyhanelerde okunur idi, onlara da ihsanl,ar da
ğıtıldı. Galata Sarayının kıdemli eskilerinden 
altı nefer ağayı da enderuna aldırtarak onlarla 
birlikde Beşiktaş Sarayına dönüldü". 

"1238 (M. 1822 -1823). Kadimden beri her 
sene yahu.d iki senede bir Galata Sarayındaki 
ağ-alardan iki üç. kişi Enderuna alınırdı ve Ga- · 
latasaraylılar bwıa kanaat ederlerdi, Enderuna 
alınacak ağaları silahdar ağa_ se-çdirıirdi ve iste
diği kadar -ağayı Enderuna almak için elinde se
lahiyet vardı. Silahdar ,ağa hazretleri bu yıl bu 
iş için Galata Sarayına kaftancıSı Nazif· Ağayı 
gönderdi. Nazif Ağa da Galata Sarayından gel
me idi ve oranın gayretini güderdi. Her sene iki 
üç kişi alınırken 12 kişi seçdi ve getirdi, dörder 
dörder hazine, kiler ve seferli koğuşlarına da
ğıWdılar. Hazine koğuşuna verilenler teker te
,ker seçildiler, öbür sekizi kiler ve seferli koğuş
larına rast gele dağıtıldı". 

getirilerek oradan tekrar 30 ağa seçerek Ende
runa getirmesi emredildi." 

Geçen asır başlarının güzel bir yapısı oldu
ğunu tahmin etdiğimiz bu kasrın -bir resm:ne 
rastlamadık. Yine bir yangın ile yok olmuşdur. 

GALATASARAY! KÜLTÜR MERKEZİ 
- Galatasarayı Lisesinin 1868 de Galatasarayı 
Mektebi Sultanisi adı ile kuruluşunun yüzüncü 
:yılı vesilesi ile 1968 de hazırlıklarına başlanmış 
_ve 26 mayıs 1970 de resmen teşekkül etmiş bir 
kültür derneği. Teşkilinde güdülen gaaye, yüz 
yıl ,boyunca, önce Sultani ve sonra Lise adı ile 
yurdumuzun . batıya açılmış en. büyük fikir ka
pusu olınuş ve milli kültürümüzün gelişmesinde 
de hizmeti çok büyük olmuş bu irfan ocağının 
tarihini en geniş kapsamında bütün hatıraları 
ile, oradan yetişmiş kıymetlerin, her alanda 
Türk.iyeye hizmetde bulunmuş Galatasaraylıla
rın biyografileri ile tesbit ve tedvin etmekdil'. 
Bu gaaye derneğin tüzüğünde belirtilmişdir. 

· Galatasarayı Killütr Merkezi tüzüğündeki 
kayıdları şöylece toplaya biliriz: 

1. Galatasarayı Sultanisi kuruldukdan bir 
müddet sonra Osmanlı İmparatorluğu Trablus 
-Garb İtalyan Harbine, Balkan Harbine,Birinci 
Cihan Harbine girmiş, o son büyük harbden 
sonra da Anadoluda Milli Mücadele dediğimiz 
Türkiyenin Kurtuluş Harbi başlamış,dır. On 
binlerce vatan evladı arasında o harblere Gala
tasaraylılardan da pek aydın gene, yedek su
bay_ olarak, gönilllü olarak katılmışlar ve ara
larından pek çoğu da cebhelerin birinde vatan 
uğrunda şehid olmuşl•ardır. O şehidlerin islınle
rini, bir- şükran vecibesi olarak tesbit etmek. 

2. Türkiyede fikir hürriyetinin ve demok
ratik nizamın sağlanması uğrunda mücadele et
miş olan fikir sawşcılan ile siyaset adamları
nın hizmetlerini tanıtmak. 

"1242 (M. 1826-1827. Yeniçeri Ocağının 
kaldırılmasından sonra). Enderun ağaları as
keri talimler görmeye başlamışdı. Padişah En
derunda olduğu gibi Galata Sarayındaki ağala
rın da askerlik talimi görmelerini ferman etmiş
di. Silahdarağa kaftancısı Esebeyzade Emin 
Ağa Galata Sarayına gönderildi, oradan boylan 
uzun ve vücud yapıları düzgün 30 nefer ağayı 
seçerek Enderuna getirdi. Talimde gaayet kaa
,biliyetli ağalardı, Enderunda hazine, kiler ve 3. Galatasarayının ilim, kültür, sanat ve 
seferli koğuşlarına taksim- edildiler ve her biri teknik sahalarda yetişdirdiği değerleri ve onla
bir lalaya teslim edildi ve resmi elbiselerinin o nn yarattıkları eserleri topluma tanıtmak. 
lalaları tarafından yaptırılması emredildi; :biri- 4. Devlet hizmetlerinin çeşidli kollarında 
ne de ·ben lala oldum, görünüşde şahsıma gös- ve muhtelif kademelerinde feda.karca çalışmış 
terilmiş bir hürmetti, ama aslında esvab parası mensublarının o hizmetlerinin unutulmamasını 
kesemeden çıkacağı için bir nakdi ceza oldu." sağlamak. 

"1242 -(M. 1826 -1827). Padişah talim gö- 5. . Bu maksadlarla yayın yapmak, yap-
ren Enderun ağalarına kendisi kumandanlık tırmak. 
ediyordu, süvavilere de aynı talimler yaptırılı- . 6. Sergiler açmak, jübileler tertiplemek, 
yordtt. Esebeyzade Emin Ağa Galaıtıa Sarayına kültür ve sanat dallarınd-a başarı sağlaya.Ii Ga-
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latasaraylıları .mükafatlandırmak için bir "Ga
latasaray Kültür Armağanı" ihdas etmek 

7. Türk eserlerini yabw.cı dillere terceme 
ettirmek (G. K. Merkezi bunu başarabilir ise, 
pek çok türk . yazarına Nöbel Armağanı alına 
im.kanını sağlayacakdır sanırız, şayanı şükran 

büyük jşdir). 
8. Galatasaray mensublannın bütün eser

ferini bir arada toplayan bir kitablık kurmak. 
9. Bir Galatasaray sanat müzesi kurmak. 
10. Mekteb hakkında vesaik ve !bilgiyi ar-· 

şivlemek. 

12. Mektebdeki müdürlükleri ve hocalık
ları sırasında şahsiyet, ilim ve irfaınları ile te
mayüz _etmiş zevatın portrelerini yaptırmak ve 
mektebin münasib yerlerine astırmak. 

Galatasarayı Kültür Merkezi 1968 .yılında 
Galatasaray Sultanisi ve Lisesinden feyz almış 
.180 türk aydının imzaladığı bir protokol ile vü
cuda gelmişdi. O kurucu üyelerin arasında Do
ğan Nadi (B.: Doğan Nadi, cild 9, sayfa 4646), 
Refü ·cevad Ulu-nay; Hamdi Varoğlu, Cevad 
Yücesoy ve Avni lnsel derneğin resmen teşek
külünü göremeden vefat ettiler; kurucu üyeleri~ 
riin çoğu, bu İstanbul Ansiklopedisinde hal terce
meleri kaydedilmiş. :kişilerdir (Arseven, Celal 
Esad; 2 cild, sayfa; 1056 Duran, Feyhaman cild, 
9, sayfa 4 767; Bülrey, Süreyya, cild, 6 sayfa 
· 3162; IE.zine; Celaleddin, cild 10, saytfa 54 75; Ay
ral, Necdet inahfi, cild 3, sayfa 1629; Erel;- Şi

nasi Hakkı, cild 9, sayfa 51'55; Ebüzziya, Ziyad, 
· cild 9, sayıfa 4869; Eyice, Semavi, cild 10, sayfa 
5434; Bayar, Yakub, cild 4, sayfa 2215); !büyük 
çoğunluğu da. bııı. şehir kütüğünde· yer alacak 
şahsiyetler. 

· Galatasarayı Kültür :M:erkezinin ilk yönte
im kurulu şu zatlerden kurulıriuşdur: 

Başkan Süad Hayri Ürgüblü (1960 da 
Türkiye .Cumhur Başkanlığı vekaletinde buluri-. 
muş devlet adamı); ikinci başkan Vedad Nedim 
Tör (Muharrir ve sanat eserleri eleştiricisi, es
ki basın yayın um.um müdürlerinden) . ve Cihad 
·Baban (Yazar, eski millet vekili ve devlet ada
mı); genel sekreter Ziyad ·Ebi.izziya (Gazeteci, 
yazar, eski milletvekili); "üyeler Settar İksel 
. ( eski milletvekili, _ büyükelçi), Reşad Aksan 
(Osmanlı Bakası geırtel müdürü), Nejad· İren 
(gazeteci)., Fethi Aşkın (eski bakan, büyükelçi), 
Hulusi Söyler (Türk Ticaret Bankası genel mü
dür muavini), Ali Avni Öneş (Y.azar, matbaacı). 

Galata.sarayı Kültür Merkezinin 1970 yılın
da basılmış ve -dağıtılmış bir broşüründe mü-

racaat yeri olarak Galatasaray Lisesi adresi ve
rilmişdir. 

GALATASARAYI LİSESİ - Binasının 
temeli, bir okul olarak XV. Yüzyılda İkinci Sul
tan Bayazıd zamamında atılmış, İstanbulun ve 
dolayısı ile Türkiyenin en eski bir öğretim mü
essesesi. 

Zamanımızda pek çok kişi tarafından "Ga
latasaray Lisesi" diye söyleniyor, hatta resm.ı 
evrakda da öyle geçiyor; türkcenin güzel ve 
doğru konuşulmaşı gereğince, bizim yazdığımı.-z 
gibi "Galata Sarayı Lisesi" demek lazım.dır; 

"Galatasaray Lisesi" söylenişi, ruın, ermeni va 
musevi azınlıld'ar.ı. ,ağzındaki bozuk şeklidir (Bu 
maddenin. Galalas·arayı Sultan'ısi kısmına bakı
nız). 

Okulun -temeli, lkinci Sultan Bayazıd za-
. manında bir saray iç oğlanları kışla okulu ola
rak· atılmış&. ve · adı sadece "Galata Sarayı" idi, 
teşkilatı da, Osmanlı padişahlarının daimi ikaa
metgahı . olan Sarayı, ·cedidi Amiredeki (Topka
pusı.i Sarayı) Enderun Mektebinin aynı idi. Ga
latas·arayındaki geıncler- arasından seçkin olan
lar Topkapusu· Sarayındaki içoğlanları, zülüflü 
ağalar arasına ·alınırlardı. İstanbulda o bünyede 
bir saray daha_. vardı; -Sultanahmed. Meydanında 
İbrahim paşa Sarayıdır.:. O · okullar için "Gala- . 
·tasarayı Enderun. Mektebı" veya "Galatasarayı 
Dış Enderun Mektebi" adlını kullanan yazarlar 
vardır., böyle bir tabir hatta Türk Ansiklopedi
sine geçmişc!ir; Doğru değildir. "Enderun adı 

yalnız Topkapusu Sarayındaki okul - koğuşlar 
için kullanılmışdır; . Dış Enderun tabiri ise büs
bütün yanlış, hatta manasızdır ( B. : Enderun, 
cild 9, sayfa 5115; .İbrahimpaşa Sarayı). 

İkinci Sultam Bayazıd zamanında . kurulan · 
Galatasarayi . İçoğlanları Kışla - Okulu,- hicri 
978 (1570 -1571) de İkinci Sultan Selim za
manında •medreseye· çevrilmiş, az sonra Üçüncü 
Sultan Murad zamanında yin~ bir içoğlanları 
kışla - mektebi olarak ihya, edilmiş, Birinci Sul
tan Ahmed zanfaıiında yine kapaıtı[arak binada 
yine bir medrese açılmış, İkinci Sultan Osman 
zamanında ikinci defa ihya edilmişdir; 1675· de 
Dördüncü Sultan M~hmed . zamanında ·üçüncü 
defa kapatılmiş, Galatasarayında üçüııcü med
rese açılmış, 1715 de medrese kapaıtılmış Sul
tan Bayazıdın kurduğu kışla - mekteb ihya edil
mişdir. Bu saray okulu 1834 de tekrar kapatıl
mış, binaya Tıbbiye Mektebi yerleş.tirilınişd.ir. 
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1868 de de, başka yere nakledilen Tıbbiyenin 
yerine o binada l?ir sultani mektebi açılmışdır. 
Cumhuriyet devrinde sultani mekteblerinin adı 
"Lise" ye çevrilirken Galatasarayı Sultanisi de 
"Ga!atasarayı Lisesi" olmuşdur. 

Kuruldukdan sonra üç defa -kapatılmış ve 
sonra ihya edilmiş Galata Sarayı İçoğlanl-arı 
kışla - mektebleri, üç defa açılmış kapatılmış 
Galata Sarayı Medreseleri ve nihıayet Galata 
Sarayı Tıbbiyesi, asıl temeli Mekteb Sultani ile 
atılmış bugünkü Galatasarayı Lisesi için şirin, 
güzel tarihi hatıralardır (B.: Galata Sarayı İç
oğlanlan Kışla-Mektebi; Galata Sarayı Tıbb:-
yesi). . . 

Gafatasarayı Sultanisi ve onun isim deği
şerek ·bir devamı olan Galatasarayı Lisesinin ö.z 
tarihi ise, çok parlak, şanlı, şereflidir. Yurdu
muza her alanda pek kıymetli simalar yetişdir
miş bir ilim ve irfan müessesesidir. 1868 den za-· 
manımız~ ~adar batı dünyasına açılan en büyük 
fikir ve sanat kapusu, milli kültürümüzü besle
yen. en büyük kaynak olm.uşdur. 

J. Gala~rayı Mektebi Sultanisi. 

. tani'de, paralel olarak, biri tamamiyle milli, di
geri de genel nitelikde iki öğretim yolu takib 
. edilınişdir. 

."Türkce bölümünde okutulan dersler: 
Türkce, Aral;>ca, Farsca, Edebiyat; Belagat, 
Tercüme, Kitabet, Diiı, Hüsnühat (arab asıllı 

türk harfleri ile güzel yazı yazma sanatı),. Os
manlı ve İslam Tarihi; fransızca okutulan ders
ler de: Fransız Dil ve Edebiyatı, Felsefe, Genel 
Tarih, Genel Coğrafiya, Fizik, Kimya;· Riyazi
ye, Ticaret bilgisi, Kaligrafi (Latin alfabesi ile 
güzel yazı), Resmi. Hatti (Geometrik Resim) 
ve Resmi · Tasviri (Resim) dallarını kapsamış

dı. Bu sistem genel çizgileriyle bugüne kadar 
devanı ·eıtmiş ve· bu okulun (zamanımızda· Gala
tasaray Lisesinin) özelliğini meydana getir-
'mişdir. · 

"Okuia ·(Mektebi .Sultaniye) ilk gelen öğ
renciler Bulgarlar olmuşdur, sonra öteki azın
lık unsurlar kaydolundu. nk türk öğrenci olan 
Abdürralunan Şeref Efendi, kayıdlar başladık,
dan 10 gün soıira 224 ·numaraile kaydını yap
dırmışdı (Sonra Mektebi Suitaninin müdürlü
ğünde de bulundu; R: Abdilrralunan 'Şeref Bey, 
cild 1, sayfa 163). Bir;kaç giln sonra öğrenci 

Şu satırları T-ürk Ansiklopedisinden alı- sayısı 147 türk-müsİUman, 4~ gregoryen er
yor:uz: "Türkiye'de ilk olarak ıbatı metodlan ile 
öğretim yapmay~. başlamış olan orta :d~receli meni, 36 rum, 34 yahudi, 34 bulgar, 23 la.tin ka-
öğretim kurumu; Bu. olrnluiı temelleri İkinci tolik, 19 erm~i ltatolik olmak Uzeıre (ve meıh.eb 
Bayazıd tarafından bir dış. enderun :mektebi ola- ve milliyeti tesbit · edilemeyen~rle) 503 kişiyi 
ra}t atılmış- ve kurum 18~8 :ae Galata Sarayı bulmuşdur. 
Mektebi Sultanisi halini alriıışdır. O' . · · · · "Gayri IJ?.Üslimlerin, okula . ~u hücumları 

"Paris Andlaşmasıiıın imzalandığı, 1856 yı- (Mektebi Sultaniye rağbetleri) 1856- Paris And
lında, fransız programlarına göre öğt'.etun·--y-ıi-·. !aşmasının ,bazı hükümlerini göz''.önürtde tutan 
parak devlete hariciye memuru, öğretmen, ter-~ türkiyedeki azınlı~- unsurları. Mektebi ~ul~aıuyi 
cüman v~ yabancı dil bilir subaylar yetiştirmek daha çok kendileri için kurulmuş- saymış olma-
amacı ile Parlsde · bir Mektebi Osmani ·kuıiıİ.- · · 11arı ile yorumlanabilir. · · 
muşdu. 1867 de Parise gid-e-n Sultan Abdülaziz "Mektebi Sultani ilk mezunlarını· 1871 de 
40 kadar öğrencisi •bulunan bu okuldan başka vermişdir. Aynı yılda Fransa Ifükfuneti Mek
College de Fram.ce'ı da gezip görmüş ve· o fran- . tebi Sultani diplomasının fransız liseleri diplo
sız okulunun metodları ile çalışacak bir öğre- malarına denk olduğunu kabul· ebnişdir. 
tim yapmasını daha uygun görmüş ve· sadıra- "Mektebi Su!tani binası 1907 yılının mart 
. zam Ali Paşanın bu yolda hamrlayıp takdim ayında yanmış, öğrenciler ·o ders yılını Beyler~ 
ettiği sadaret tezkiresine dayanan iradesiyle ve beyi Sarayı yl:l.kmları,ndaki P~a Dairesi ile Mı
sadırazamdan başka hariciye nazırı _Fuad Paşa zıka Dairesinde geçirmişlerdir .. Okul (sür'atle) 
ile maarif nazırı Safvet Paşanın hazırladıkları onarılmış ve 1908 de açılmışdır. Cumhuriyet 
projeye göre yeni okulun kurulmasına ferman devrind·e de Galatasarayı Lisesi adını alm.ışdır" 
etmiş,. Fransanın maddi yardımları ile 1 eylül (Türk Ansiklopedisi. Makaale imzasızdır). 
1868 de okul, Mektebi -Sultani adı ile açılmış- 1918 de Galatasarayı Sul;tanisinin · kurulu-
dı~. · .. ' .· ·. ·. · · · · · · ·· ·· · şunun ellinci yılı münasebeti ile "Mektebi Sul-

-"Kurulduğu taİihden itibaren fransız -lise~ tani" adı ile bir kiıtab yayınlanmışdır, çok büyük 
terine denkliği kabul edilmiş olan Mektebi · Sul- ·boşlukları olan lbir tarihçedir. Esere mekteb 
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mUdUrleri ile müdür yardımcılarının da kısa hal 
tercemeleri konmuşdur. Desalv için: "ilk mü
dür, fransız erbabı maarifinden, mektebi tan
zim eden odur. Fotografı bulunamadı. Mekteb? 
sevgisi çok· ve hizmeti büyükdür. Yaşlı, vekarlı, 
ciddi, talebeye muamelesi pederlne idi. Kontu
rat müddeti bitince Fransaya döndü" deniliyor. 
Fotyadi Bey için de şunlar yazılıdır: "Giridde 
mutasarnflıkda ve bazı memuriyetlerde bulun
muş, Mektebi Sultani müdürlüğünden aynldık
dan sonra Sisam Adası beyliğine tayin edilmiş
dir. Nazik ve talebeyi korur bir zat idi". 

Mektebi Sultaninin diger müdürleri için bu 
ansiklopedide kendi isimlerine bakınız (B.: Ab
dürra.hman Şeref Bey, cild 1, sayfa 163; Ali Sü
avi, ci!d 2, sayfa 711; Emrullah Efendi, cild 9, 
sayfa 5110; Fikret, Tevfik, cild 11, sayfa 5777; 
Halil Efendi; İsmail Bey; Karaca Paşa; Mus
tafa Azmi Bey; Nızami Paşa, Ali; Salih Arif 
Bey; Salih Zeki Bey; Sava Paşa; Vahan Efendi). 

Mektebi Sultani" adı ile açılı§ından adının 
"Galata.sarayı Lisesi" ne çevrildiği 1924 yılına · 
kadar . Galata Sarayı Sultanisi mtidürlüğünde 
bu!unan zatlar şunlardır: 

ı. • Fransıiı asıllı ve Fransa. uyruklu 
Mösyı DesııJve 

.1868-1871 

2. Ermeni asıllı ve Ttırklye uyruklu 
Vahan Efendi 
1872 

8. Rum asıllı ve Ttırklye uyruklu 
Fotya.dl ~ey 
1873 -1874-

4,. Rum asıllı ve Türkiye uyruklu 
Sa.va · Paşa 
1874 -1876 

4. Ali Süavl Efendi 
1876-1877 

6. Ali Nid.mi Paşa 
1877 -1878 

7. Halil Efendi 
1878 - 1879 

8. Rum asıllı ve Türkiye uyruklu 
Karıı.ca Paşa 

18'1'9 - 1880 

9. İsmail Bey · 
188~ - 1894 

10. Abdurrahman Şeref Bey 
189-t. - 1908 · 

l ı. Emrullah Efendi 
1908 

12. Mustafa Azmi Bey 
1908 

18. Tevfik Fikret Bey 
1908 -1909 

B. Salih Zeki Bey 
1909 -1912 

14. Salih Arif Bey 
1912 - 1928 

16. Ayniz'ıde Hasan Tahsin Bey 
1923 (Vekil) 

17. Faik Bey 
1928 1 ~,.. -, 

t}niforma - !Kuruluşundan İkinci Meş~ 
rutiyetin i!a.nına kadar Galatasarayı Mektebi · 
Sultanisi talebesi üniforma giymiş ve mekte
bin dışında mutlakaa ünif orına ile dolaşmışd1r 

Galataıarayı Sultanisi Oniformaıı 
505 mekteb numaralı Ziya Tevfik Efendinin üzerinde; 
ünlü matbaacı ve gazeteci Mehmed Tevfik Beyih btiytik 
oğlu, mektebden 1890 da · diploma aldı ve az sonra geİıc 
yaşında öldü, babasi ondan sonradır ki ''Ebilzziya" 

(ZiYa'nın Babaşı) mahlasını kullanmaya başladı, 
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ve· bunu kendileri için bir şeref bilmişlerdir, 

"Mektebi Olmak" şeref.i, "Mektebi Sultani Ta
lebesi Olmak" şerefi. Üniforma diploma alın
dığı gün çıkıanlır ve evde, güve yememesi için 
naftalinlenir, bir sandıkda kıymetli hatıra ola
rak saklanırdı. 

Mektebi Sultani ün.if ormasıi:ıda dik yakalı 
ve eteği diz kapağına kadar inen ceketin önü, 
yaka altından bele kadar 6 aded san madeni 
düğme ile kapatılırdı, düğmelerin üzerinde de 
kabartma olarak birer ay yıldız vardı. Dik yaka
da da san ipekle iş!enm.iş mektebin adı yazı'iı 
idi, sol yakada "Mekteb" (Mektebi)., sağ yaka
da da "Sultani" yazılıydı. Pantalon, küçükler
de lbile uzun paçalı· idi. 

ünif ormanm kumaş rengi laciverd idi. Kı
şın ve yağış havalarda omuzlara bir pelerin atı
lırdı. 

Mektebi Sultaninin İlk mezun.lan - 1871 -
1875 yılları arasında Mektebi Sultaniden 53 gene 
diploma almış olup 48'i gayri müslim ve gayri 
türk, ancak 5 gene türkdür. Okul ilk türk me
zununu 14 kişi arasında tek olarak 1873 yılın
da verınişdir ki o da Abdürrahman Şeref bey
dir; 1872 mezunlarından bulgar asıllı İstanbu
lof memleketinde başbakanlığa kadar ·yüksel
miş, aynı yıl mezunlanndan yine bulgar asıllı 
Savof Balkan Harbinde Bulgar ordusu kuman
danı olmuşdur, bu general hakkında söz, o har-_ 
bin, harb sahneleri dışındaki kanlı vekaayina.
mesindedir. 

Bibi. : Mektebi SuitAnl; Ellinci Yıl, 1918. 

Galata.sarayı SultAnisi Marşı - Tahmin 
ediyoruz ki Tevfik Fikretin ,müdürlüğü zamanın
da güftesi kendisi· tarafından yazılıniş.· ve · dev~ . 
rin ünlü müzik bilgini Zati Bey tarafından da· -
bestelenmişdir, "Galata Sarayı" adı eklenmeden 
sadece "Mektebi Sultani Marşi" diye amılırdı, 
(B.: Zati Arca). 

İki kıt'alık g.üftesi _şudur: 

Aç sinei feyyazııtı ey mehdi ekabir 
-Sensin eden insanları insanlığa kaadir 
Sinende doğar ~n büyük imalü mefahir 
Sayende eder ilmü fen ibrazı mesasiır 
Mesbur olur ilhamı ,sihri nuruna şair 

Ey maderi irfanı beşer, ey diyei sihir 
Nimet seni~/ ~~IAd ci~- senin;:. ,an da senindir 

-* '** 

Açmakda bize Mektebi Sultanii ali 
Bir meş'alei feyz ile şehrahı maali 
Envarı maarif ınüteali, mütevali 
Çıkdıkça düıer, paırçalanır devri leyali 
Ettin vatanın kalbini ümmid ile mali 

Ey mi.deri irfanı beşer, dayei aahir 
Nimet senin, evlad da senin, şan da senindir 

Türk Şürinde Galatasarayı Mektebi Sulta
nisi - Mektebi Sultanide okumuş ve orada mü
dürlük yapmış Tevfik Fikret (B.: -Fikret, Tev
fik, cild 11, sayfa 5777) 1h1 o okul şanında "Sul
taniye" başlıklı bir şiir vardır; talebelik yılla
rını hatırlayarak yazmışdır: 

Sultaniye 

Fecrin bütün semasını birden kucaklayan 
Bir pencerende, sahnei have~le, riiberii, 
Yıllarca bundan evvele raci', bugÜn yavan 
Bir sergüzeşt, o günler için macera dolu 
Bir Ömre nasbı fikr ile daldım .. _. Bugünkü ben 
Kim der o yirmibeş seiıe evvelki gölgeyim; 
Bir çeyrek asra öyle uzakdan· bakub gülen. 
Simaya şimdi ben bile biganeyim... o kim? 
Kimdir h,Jdkaten şu beyaz bir gelin kadar 
Hasııas ve ııiih akasyaların gölgesinde kalı 
Bağıran, gülen, koıan, tepine~, bazı pür vekaar 
Bu- tavrı iktinah ile,_ bir yanda bir siyah 

Cildin zelali Jal suturunda. gayb olan 
Cevval ve muhteriz çocukt ... ıEy me'meni ıebab, 
Ey me'meni ıebabü zeka, ben de bir zaman 
Ettim geıiiş 'kanatların altında ibticab. 

Sen sakladın bu ri.hu m~~i~ __ ziya.şiken, 
Muhnik soluklarından; evet, sen kucakladın, 

Tuttun, önüm bütün uçurum, hep sukuut iken. 
Cehİin, t~as~ubun du·d;..ğından kaçan adm, 

Gel dinle! Ruhumu~da ·ne bu"eıri teraneler 
Canlandırır, ne .hatıralar titretir, ne saf 
Efsan,eler, ne mudhikeler gij,lı;lürür, neler 
lkaaz eder;. nel~r yaşatır? ... Fikr •için· mataf, 
Ümmid için melaz ot'an iguuşi müşfikin. 
Ey piri muhteşem! Medeniyyet perisine 
Bir kehfi biriya; ona en mahrem, en yakın 
Sensin; biraz düşünme ve- kurtulma hissine 
Sahih vatan çocukları, hep sende beslenen, 
Senden hayat' alanlari en ateşli hak sesi 
Senden k_opar ··leopar~ bu ·boşlukda bağdeten. 
Sensin c_ihanı ~ikretin -en ca~lı ma'kesi ... 
Garb İştiyakı fikre açık bir ufuk, ve sen 
--Sarkın bu ufka ilk açdan bir dericesi! 

Tevfik Fikret Mektebi Sultaniye bir de 
marş güftesi yamıış ve o· marş devrin ÜJı,fü.-ınu:.: 
sikişinaslanndan Zati B_~y _taıiafırtdaii · '1:>estelen

__ mişdic- (R~: · Mektebi SÜltant. :Marşı, bu madde 
içinde). 
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Galata Sarayı Sultanisinde yıllarca farsca 
muallimliği yapmış Feyzi Efendi de {B. : Feyzi 
Efendi, Muallim Ahmed, cild 10, sayfa 5733) 
1907 deki yangın üzerine (B. : Galata Sarayı 
Mektebi Sultanisi Yangını; bu madde içinde) 
35 beyitlik uzun bir manzume yazmışdır, aşağı-
daki beyitleri oradan alıyoruz: · 

Dediler yandı bu ıeb Medresei Sultani 
Bu kazanın olamaz bence dedim imkanı 

·tsTANBUL 

Şüphesiz kavrayamaz meı'aledarı hadesan 
Böyle bir mektebi senginü rasin erkanı 

Dedim amma yine dilbun olarak koıdurdu 
Beni ol canibe bir saikai vicdani 

Muhbirin verdiği ol kaare haber ayniyle 
Çıkarak dikdim o su.ye nazarı im'anı 

Ey büda kimseye gösterme ne gördüm ne gördüm 
Olmuş ol medrese bir gamgedei virini 

•·.• 
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Yandı ol dari füyuzat ki binlerce nüfus 
Manevi nimetinin olmuş idi mihmanı 

.......... ·--. 
Lanei bum u gurab oldu o kasri üdeba 
Ki değerdi feleğe takı bülend eyvanı 

Ah ey mektebi zibendei şirin evza' 
Ey kemal ehline bir encümeni ruhani 
. . . . . . . . . . . ' . 
Sanki çil yavrusu etrafa dağılmışdır hep 
Anarım eıki teessürle o ıakirdanı · 

- 5937 ~ GALATASARAl'I •.• ,;_• 

La.nesin yakmı, iken saika perdazı kader 
Kim görür -nağme sUra tairi hoı elbanı 

Yangının henie'li tezine Mektebiiı eski ha
linde aynen ihyası fermanını öğrenen Feyzi 
Efendi manzumesini İkinci Sultan Abdülhamide 
bir kaside havası ile bitiriyor: 

Öyle bir t~rzı dilarada - edilsin infl 
Ki ola dairei sabıkaya rüchanı 
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Hakkı şükranı ne cür'etle'. eda eyliyelim 
Aciziz yok keremü ıefkatinin pi.yanı 

......... • ..... . 
Zati ferhunde aıfatınla firavan seneler 
Olsun araste bu tahtgehi Osmani 

Galatasarayı Sultanisi Yangını - Büyük 
ilim ve irfan ocağı mektebi hemen tamamen 
yok eden bir ateş afeti hakkında aşağıdaki not
lan Sabah Gazetesinden alıyoruz: 

"11 mart 1907 (illeri 26 muharrem 1325, 
rômi 24. şubat 1322) pazartesi" Evvelki gece 
içinden çıkan bir yangında Mektebi Sultani ka
milen yandı. Mektebi Sultani Beyoğlunda dört 
yol ağzında gaayet . büyük bir bağçe ortasında 
azametli bir müessesedir. Bağçenin caddeye na
zır kısmı demir parmaklıklı olub ortada da aza
metli bir kapu, sağda da talebenin girib çıkdığı 
kapu vardır. Bina sağda, solda ve ortada üç 
dıli'lı bir yapıdır., üç· kaıtlıdır. Yangın üçüncü 
katda fransız müdür muavini Feuillet Föyye'nin 
dairesinden çıkdı. Bu adam bu dairede. zevcesi, 
bir oğlu ve Çatalcalı ibir rum hizmetci lnzı ile 
oturuyordu, dairesi binanın orta dıl'ında cadde 
tarafında idi. Ayni katda ona multjı;bil, deniz 
tarafındaki dair~e de mekteb müdürü Abdür
rahman Şeref Bey ·ailesi ile beraber ikaamet 
ediyordu. 

"750 yatılı talebesi olub bunun 200 ü be
kar talebe, yani hafta tatilini de mektebde ge
çirenler idi Mekteb kütübhanesi ve müzesi, ve 
inekteb müdürü Abdurrahman Şeref Efendinin 
hususi kütübhaıiesi son derecede zengin, enafisi 
asar ile dolu. idi. 

"Y anıgın gece saat sekiz raddelerinde çık
dı. Çatalcalı rum kızı biraz rahatsız olduğu için 
yardıma kız kardeşini· getirtmi3di. O gece ye
mekler yenmiş, çaylar içilmiş, F ... karşı ve oğ
lu i!e yatak odasına çekilmişdi. Hizmetci kızlar 
mutbak yanındaki odada yatıyorlardı, aradaki 
kapu açıkmış, uyku arasında, yani saat 8. de, 
(gazete de · açıklanmamakla beraber bu saatın 
alaturka olması lazım gelir, bizim kullana geldi
ğim.iz saat ayarına göre gece yansından· sonra 
1 - 2 arası) boğucu dumanla uyanmışlar ve mut-• 
bak tavanım ateş içinde görünce feryada baş
lamışlar ve F ... leri uyandırmışlar. Föyye mek
tebin· itfaiye vasıtasından istifadeye· koşmuş ve 
mubassır!an ve hadeıneleri uyandırmış,. müdüre 
haber vermişler. Binanın tavanları çok yüksek 

olduğu için ateş söndürülememiş ve alevler yek
pare olan koca çatıyı süratle başdan başa sar
mış,. çatı aralan da alevi boru gibi çeker oldu.;. 
ğundan tehlike büyümüş, müdür binanın artık 
kurtanlamayacağım derhal anlayarak yatakha
nelerinde uykuda bulunan talebeyi te!aş ve he
yecana düşürmeden kaldırmış ve bağçeye çıkar
mış. Pek az sonra da ateş üst katlardan orta 
katlara geçmiş. 'ralebeden sonra ailesi efradını 
düşüneın A:bdurrahman Şeref Bey, ayağında bir 
pantalon ve sırtında bir palto ile çılonış, zati' 
eşyasından ve muazzam kütübh~nesinden bir 
habbe kurtaramamış. Mekteb başkatibi Nafi 
Efendi ise, pantalonunu giymeğe !bile vakit bu
lamayarak iç donu üstüne attığı paltosu ile çık
mış. 

. "Duvarlarından maada her tarafı ahşab 
olan muazzam b:na üç saat içinde· tamamen yan
mışdır, yalnız bağçede, ayn çatı altındaki mut
baklar ile hademe koğuşları kurtulmuşdur. 

"Beyoğlu mutasamfı Hamdi Bey, umum 
itfaiye kumandanı Zihni Paşa, bahriye itfaiye 
alayı kumandanı Mehİned Paşa, Beyoğlu polis 
meclisi reisi Mehmed Bey yangına gelm.fşler ise 
de ateşe ciddi bir müdahalede bulunmak imkanı 
elde edi!eıneınişdir. 

"Yangın cumartesi gününti pazara. bağla
yan gec~ çıkmış,dı, o gece Mektebi Sultaninin 
·tatil .gecesidir. Malumdur ki Mektebi Sultanide 
tatil cuma günü olmayub pazardır, evci talebe 
cumartesi akşamlan çıkar, evlerine gider, mek
tebde yalnız 200 nefer bek!r .talebe vardı, so
ğukdan :mulıafazaları için Haındi Bey tarafın
dan Beyoğlq mutasarrıflık dairesine götürüldü, 
kendisininki de dahi! bütün makam odalart ta
lebenin istirahaıtine tahsis edildi. Pazar günüde 
yangından kurtulmuş olan hademe koğuşları te
mizlenerek bu 200 talebe oraya yerleşdirlldi. 

Mutbaklar da kurtulmuş olduğundan iaşe sıkın
tısı çekilmedi. Yen,i bir teblige kadar mektebde 
tedrisat tatil edildi. Ke~di binası yeniden yapı
lıncaya kadar, o ders yılı için münasib bir bina
nın aranmasına başlandı. 

"Mekıtebi S.ultani yangını İstanbulda çok 
derin bir teessür uyandırdi, can kaybı olmamış 
ise de hiç. bir şey kurtanlamamışdı. Yalnız bir 
h_ademe mekteb camiinden mushafı şeriflerle iki 
parça kilim çıkarabilmişdi. 

"Binanın tam orta cebhesinde bulunan bü-. 
yük saat yangın devamınca işlemiş, faıkat kena.i 



ANSmLOPEDlSl - 5989-· GALATASARAYI 

bulwıduğu yerde yanınca alafranga 2,45 de dur
muşdu. 

"Bütün talebe mevcudu 2000 olan Mektebi 
Su!taninin dahili taksimatı şöyle idi: aJıt katda 
orta kapudan girince iki tarafında iki yemek
hane, sağda ser mubassır ve ikinci mubassır 
odaları iie kahvehaıne, ders nazın Cemil Beyin 
odası, solda ibtidai I. ve II. sınıflarla bir kütüb
hane, mezkur •kapudan ileri doğru gidilib bağ
çeye çıkılınca cami, camiin sağinda sınıflar, bir 
müdürlük odası, camiin solunda yine sınıflar, 

sinde büyük kısmı çoık kıymetli olan 40,000 ci!d 
kitab yanmışdır. Mekteb kasasında bulunan 150 
altın külçe halinde çıkarılınışdır. 

"Müdür muavini Föyge'nin Çatalcalı rum 
hizmetcisi alınan ifadesinde yangının mutbak
daki gaz ocağının parlaması ile çıkdığını söyle
mişdir. (Yemekler yenilip, çaylar içilip yatıldık
dan bir bir buçuk saat sonra mutbakdaki gaz 
ocağının •parlaması büyük bir soru· işaretinin 
çizilmesine değer). 

kiler, bir mutbak, şadırvan. İkinci katda, Mü- "13 mart 1907 çarşanba - Karşı tarafda 
dürlük makam odası, muhasebe kalemi, vezne çıkan fransızca İstanbul gazetesi yangın kendi 
·odaları, 19 müta!aahane, mubassır ve muallim dairesinden çıkmış olan F ... den adeta bir kah
odalan, hüsnü hat ve resim dershaneleri, mü- raman gibi bahsetmektedir, mekteb müdürü o 
ze, büyük kütübhane. Ü çüıncü katda talebe ya- gece mektebde bulunmuyor imiş de talebeyi 
takhaneleri, Müdür ve müdür muavdni daire- uyandırp bağçeye çıkaran ve can kaybıne mani 
leri, bekci odası, talebe eşyası deposu, mubassır olan bu Föyye imiş. Bu yazılar kasıdlı ve tama
yatakhanesi, hastahane. Yatakhaneler 10 koğuş men hakikatin hila.fıdır. Abdurrahman Şeref Bey 
olub ikisi yüzer. digerleri 50 - 70 yataklı idi. Altı o gece mektebde oldukdan başka, herkesden 
s1nifl1 olan Mektebi Sultaninin birinci sınıfı 3, evvel talebe yatakhane!eıine koşan da kendileri 
ikinci sınıfı 2. ÜGÜncü sınıfı 2, dördüncü s:n1fı olmuş, bu yolda hakikaten çalışanlardan biri 
1. beşinci sınıfı 2 ve altıncı sınıfı da 1 şube idi. de nöbetci · ser mubassır Muskos Efendi olmuş
İdadi Jusmı Uç sınıf o!ub her sınıf ikişer şube dur. İstanbul Gazetesinin neşııiyatı 1kasıdlıdır; 
idi. Üç danede ihzari sınıf vardı, böylece 20 ders- bizim yapdığımız tahkikatda ise ateşm evvela 
hanesi bulun uy-ordu. ·Fen dersleri la;boratuva.r- mubassır Mustafa Nuri Efendi ıtarafmdaıi · gö
l an Türkiye..ı:ıin hiç bir mektebinde eşi olmayan rüldüğU, -F ... dairesine girildiği zaman da mut
zenginlikde idi. bakda büyük bir bezin yanmakda olub · ateşin 

. "12 mart 1907 salı_ Yana.il mektebin ar- tavana da sirayet ettiğinin müşahede edilriıiş ol
sasına veni !binanın sfüatle yarıılması icin derhal duğudur. F ... kansmı çocuğunu almı§, ·talebe 
ha:zırlıjfa başlanması tkiıict Sultan -Abdülhamid koğuş!arınm ve hastahanenin önünden geçerek 
tarafından maarif nazırı Haşim Paşaya emre- mekteb kapusunqan so~ağa çıkmış, gitmiştir, 
dildi. Tophanei amire ehı:ıive komisyonu reisi yolda. görenler kendisinin zevcesi ile fransız.c~ 
İhsan PaŞanın vanmda iki ~üh~dts yan~n ye- _ konuşduklanm dşitmişlerdir, Föyye beslediği 
rine. ge1erek ilk keşfi yapdılar. · Mimar Vedad kuşlarının ham-n ölümUnden sızlanıyormuş, hal
Bevle mimar M. Valori'de yangın yerine gele- bu ki mekteb müdürü o daıkikal_arda, ayaklann
rek duvarları muayene ettiler, son derecede sağ- da terlik, yatakhanelerdeki talebelerini ka!dır
lain olub yeniden büvük bir binanın inşasına maya koşuyordu. Şurası da şayanı dikkattir ki 

. müsaid olduğuna dair ranor verdiler, raoordRı · bu müdür muavini Föyye'nin dairesinden bwıun-
yeni binanın altı ay içinde tamamlanaıbileceği 1~ üçüncü defadır ki ateş çıkmış-dır, iki seferiıı
de yazılı idi. · de talebe tarafından söndürülmüşdür. Mutba

"Hademe koğuşları 200 bekar talebeyi bi;r 
gece pek sıkıntılı barındırdı, bu koğuşlarda . 40 
ta~ebe bırakılarak 80 talebe Pangaltlda Surp 
AS?"on Aoartımanında kiralanan iki daireye nak• 
!edildi, 80 bekar talebe de arkadaşları tarafı.n
dan evlerine misafir olarak götürüldü1er. Adı 
g-ecen apartımanda bir dairede mekteb ,idaresi 
icin kiralandı. Mekteb müdürünün sövlediıfuı~ 
göre, kendi zengin kütubhanesi ve kıymetli ta• 
rihi vesikalan haric,·-yalnız ınekteb kütübha.ne, 

ğında gaz ocağı bulundurması da kendisine bir 
kaç defa yapılan ihtarlara rağmendir. 

"14 mart 1907 perşembe - İstanbul Ga
zetesi dün haıtasını -itiraf etti, fakat dUn de 
fransızca La Turqıue gazetesi ayni nekaratı tut:• 
turdu, mekteb müdürü yokmuş, talebeyi F ... 
kurtarmış. Sabah -ise yangın mesuliyetıini Föyye 
üzerine yüklemek istiyormuş. Biz olanım doğru-

. sunu yazdık, şahsiyat ile uğraşmıyoruz." · (Sa
bah Gazetesi). 
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Mektebi Sulta.ni'n.in Birin-0i · Cihan • Har-. 
binde Hastahane Oluşu ~ Galatasaraylı Suad 
Aray okul hatıralan arasında ,anlatıyor: "1915 
yılının ,bir sonbahar ·gecesi, derin uykumuzun 
arasında ve sabaha yaıkın ıbir saatte 1birden
bire uyandınlclık, hemen kalkmamız ve eş
yamızı alarak aşağıya inmemiz . söylendi. 
Mektebe cepheden yaralılar geldiğmi, mek
tebin hastahane o!acağını . öğrendik. Der
hal giyindik ve çoğumuz sadece elbiselerimizi al
clık, ,geri kalan şeylerimizi isteğimizle hastaha
neye bıraktık (terlik, gecelik, havlu, i,~ çamaşırı 

gi'bi); aşağıya indik Gecenin karanlığı içinde, o 
zamanın hasta nakliye vasıtaları olan iki /bey
girli ve d€ıınir tekerlekli arabaların •binaya dur
madan yaralı naklettikleri~ göl'dük. O geceyi 
bilen Galatasaraylılar ıbunu asla unutmamışlar
dır, ·arabaların tekerlek sesleri hala kulaklarım
dadır. Ertesi günü öğrendik, Gi.ilııihıal hastaha
ne gemisi akşamüstü yaralı dolu olarak Çanak
kaleden gelmİ§, KaJbataş'a yanaşmış, a'Skeri ve 
sivil hastahaneler dolunca, büyük mekteb bi
nalarının, o arada !bizim mektebin de ha:stahıane 
olmasına karar verilmiş. Yatakhanelerimiz has
tahane için kafi geldi, birkaç gün nehari olarak 
devam ettik. Konferans salonu yatak.hane ol
du, me'ktep leyli olarak da açıldı, yalnız yemek 
yoktu,• talebeler yemeğini dışardan ıgetiriyçr
du ... " 

Keşşaf]ar - Türkiye'de ilk izcilik teŞiki
lAtı 1912 de Galata.sarayı Mektebi Sultanisin
de "Keşşaflar'' adı altında 1mrulmuştur. Bu teş
kilatı kuran o tarihde mektebin jimnastik öğ
retmeni · AhmBd ıRobenson Beydir; İstanbul'da 
yerleşmiş •bir ingiliz ailesinin ôğlu olup· baıbası 
ölmüş, annesi Ahmed Paşa adında lbir türkle 
evlenmiş, ikadında yetim oğluna üvey ıba:basımn 
ismi olan :A]ımed adım ıverınişdi .. Galataısarayı 
Keşşaflarını halk, ilk defa İhtifalci Mehmed Zi
ya Beyin tertip ettiği ihtifallerde göımüştü. İs
tanbul civarında yürüyüşler yapılmış, kariıplar 
:kurulmuş, yakınca yerlere seyahatler yapılmış
tır. 

Keşşaf kıyafeti zamanımızın izci kıyafetine 
çok yakındır; ibir bluz - ceket, kı:sa kaput, kısa 

. pantalıon, uzun konçlu çorap, ıfotin; · farklı ola
rak başlarında bir bez ka:balak vardı ki Birinci 
Cihan Harbinde o kaıbalak "Enveri" adı ile· anıl
mıştır. Bluzlarının yakasına ıbir fıular kravat 
bağlamışlardır, ellerine de birer sopa alırlardı 

Galatasaraylı Keuaf 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 

lSTANBUL. 

(B. : İzci, İzciler; Rdbenson, :Ahmed; Parıfitt, 
Harold; Mehmed Ziya Bey, İhtifalci). 

Bibl. : Suııd Aray, Bir Galatasaraylının 

Hatıraları; Galatasaray İzcileri. 

Galatasarayı Anblemi - Öncelikle Mek
tebi Sultam ıve Lise için, sonra da Galatasa
rayı Spor Kulübü için "Galata Sarayı" is
minin ilk harfleri olan ve arab asıllı türk alfa
besine .gör,e "Gayın" (G) ve "Sin" (1S), 1-atin al
ıfabesi ile de yine G ve S harfleri ile güzel an
lblem, Sultani devrinin son nesil ,öğrencilerinden 
Ayet Emin tarafından çizilmiş ve ilk defa okul
da öğrenciler • tarafından çıkarılan "Karakedi'' 

-i·simli ıbir mecmuada· ortaya konmuştur. Harf 
inkılabından sonra da araıb harfleri ile çizilmiş 
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Galatasaraylı Amblemi 
(Arab ve Latin Harfleriyle) 

şekil, hemen hiç değişmeden la.tin harflerine 
tatbik edilmiştir. 

!Sanatkar g-encin hayatı hakkında ibi1gi edi
nilemedi. Hayat Mecmuasında bir resmi yayın
larunıştır ve: ":Adı Galatasarayı tarihine yazıl
mıştır'' denilımekle yetinilmiştir. . 

Mektebi Sultani . Talebei Kadiınesi Ce
miyeti - Bir <Xkuldan mezun olanlar tara
fından kurulan cemiyeıtler.in ilkidir, zamanı
mızda bu tür cemiyetler pek çoktur. Gala
tasarayuiı bitirenler tarafından kurulan bu ce
miyetin. adı "Talebei Kadime" (Eskl Öğrenciler) 
diye tesıbit edilnıişdir ki, cemiyete üye ola;bilmek 
için diploma şartını. ortadan kaldırmış, Mektebi 
Sultanide bir müddet talebelik etmiş !bulunmayı 
:kafi ıgörmüşfür. Çünkü o zamanlar, Mektebi 
Sultaniden yalnız Türkıçeden veya yalnız Fran
sızca-dan ehliyetname alarak ·ayrılanlar da pek 
çoktu. 

Cemiyet 14 Temmuz 1326 (1910} da kurul
muş, idare meclisi· reisliğine de Mektebi Sulta
niden . ilk · diploma alan Türk olan Aıbdurrahman 
Şeref Bey seçilmiştir. · 

D. Galatasarayı . Lisesi. 

.. Galata-s·arayı Lisesine giriş, ilkokul mezun
larına açılan test imtihanları ile olur. tiki iını
timandır. Birincisi Nisan ayında Milli Eğitim 
Müdürlüklerinin nezaretinde Türıkiye'nin her 
,tarafında, 1bütün vilayeıt mer1kezlerinde yaıpılır. 
Bu imtihanda başarı gösteren öğrenciler Tem
muz ayında :tsıtanbtı!l'da Galata.sarayı · Lisesinde 
yapılan iikinci ·imtihana girme hakkıni kazanır
lar. 

Lisede yapılan ikinci imtihanın test soru
ları da Milli Eğitim Bakanlığı Test ve Araştir.:. 
ma Bürosu tarafından hazırlanır. İkinci İm.ti• 

handa da başarı g<;>steren öğrenciler lisenin ye
tiştirici sınıfına öğrenci kaydedilirler. 

1970 - 1971 ders yılı için a~ılan ilk test im
tihanına Türkiye'nin her tarafından 11.000 ilk
okul mezunu öğrenci katılmıştı, 48ô çocuk ba
şarı ıgöstermiş. ikinci imtihanda da ·onların içın

den 1'50 çocu'k paşan gösterip yetiştirici sınıfa 
kaydedilmişti. 

Galatasarayı Lisesinde devlet hesa;bma oku
tulan parasız yatılı öğrenciler de rvardır. Milli 
Eğitim Bakanlığınca her yıl liseler için açılan 
parasız yatılı öğrenci imtihanların-da başarı gös
teren çocuklardan Galatasarayına gönderilen
lerdir ki onlar da önce yetiştirici sınıfa · kayde
dilirler. 

Lisede öğrenci olup da bir önceki sınıfını 
çok iyi derece ile geçenler de, ailesinin mali ye
tersizliğini vesikalarla tesbit ederek parasız ya
tılı imtihanına girebilirler ve !başarı gösterdik
leri takdirde tahsillerine parasız yatılı olarak 

. devam ·ederler. 'i971 -1972 ders yılında Gala
tasarayı Lisesinde devlet tarafından parasız ya
tılı olarak okutulan 123 öğrenci bulunuyordu. 

Galatasarayı Lisesinde yetiştirme (Hazır
ılk) · sınıfı 1 yıl, ortaokul kısmı 3·y11 ·ve lise kısmı 
4 yıl olmak .Uzere 8 yıl öğrenim yapılır. 

Galata.sarayı · Lis·esinde Türk dili edebiyatı, 
tarih, coğrafya, sosyoloji, sosyal bilgiler, reısim, 
miizik, beden eğitimi, din bilgisi, milli güvenlik 
dersleri Türkçe ve Türk öğretmenler tarafından 
verilir. Felsefe, fransız ed~biya:tı, tüm kollan ile 
matematik, fizik, kilnya, biyoloji, jeolojiı astro
nomi, fen •'bilgisi, ticaret !bilgisi dersleri Fransız
ca ol·arak Fransız öğretmenler ve 1kısmen Türk 
iöğretmenler tarafından verilir. · 

Galatasarayı Liısesinde 1971 -1972 · ders yı-
1ııı:da 31 Fransız uyruklu ve 28 . Türk uyruklu 
öğretmen bulunuyordu. 

Galatasarayı Lisesi 1965 - 1966 ders yılın
da karma okul olmuştur ve o yıl okula 10 kız 
öğrenci alınmışdır. 1972 de bu kızlardan ancak 
ikisi 11. sınııfa kadar gelebilmişlerdir, 'bu iki kı
zın isimleri Aysen Aks-an ve Nilgün .Aründür. 

1971 - 1972 ders yılında hazırlık ve orta kı
sım sınıfları da dahil 1dkulda 146 kız ve 1135 
erkek olmak üzere 1281 öğrenci bulunuyordu 
ve okulun sınıflarına före şöyle dağılmışlardı: 

Hazırlık sınıfları ( 6 şube) : 117 erkek, 81 
kız 

Orta I (5 şube): 143 erkek, s·9 kız 
Orta II (5 şube): 152 erkek, 26 kız 
Orta III (il şube): 147 erkek, 17 kız 
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Lise I (5 şube): 216 erkek, 20 kız 

Lise il (4 şnbe): 148 erkek, 6 kız 

Lise 111 Fen (2 şube): 97 erkek, 1 kız 
Lise 111 Edebiyat: 31 erkek, 2 kız 
Lise IV Fen (2 şube): 66 erkek 
Lise IV Edebiyat: 18 erkek 

-1970 - 1971 ders yılı sonwıda fen kolundan 
33 ve edebiyat kolundan 50 öğrenci diploma al
m1şdır. 

Galatasarayı Lisesinde ıgündüzlü öğrenci, 

ıbütün Türkiye devlet liselerinde olduğu gibi pa
rasız olarak okur. Y.atılı öğrncinin yıllık ücreti 
3300 lira olup üç taksitte alınır; ilk tmit kayıt 
yenilenirken, ikinci taksit Aralık ayı başında, 
son taksit de Mart ayı başında ödenir. 

Büyük okul 1 müdür ve ibiri '.başyardımcı ol
mak ,üzere 9 müdür yardımcısı tarafından idare 
edilir. Fransız ıa:sı:l.lı ıbelletıiciler. (müzakereciler), 
Türkçe öğrenmiş hile olsalar öğrenciler!e fraın
sızca konuşmaya mecburdurlar. 

Sultani ad.uun Lis-e'y,e çevrilmesinden son~ 
ra Galatasarayı Lisesinde müdürlük yapmış 

zatlar :şunlardır: 

. 1, Behcet Bey (Gücer) 
1924 -1927 

.2. Fethi İsmail Bey· (İsfendiyaroğlu) 
1927 - 1983 

8. Tevfik Ararat 
1983 

4. Behcet Gücer (İkinci defa) 
1933 - 1950 

IS. Fethi İsfendiyaroğlu (İkinci defa) 
1950- 1_951 

6. Macid Suner 
1!152-1959 

7. Ali Teoman 
1959 - 1966 

8. Muhiddin Sandıkcıoğlu 

1966 - 1970 

9. Muzaffer Kuşuloğhı 
1970 (1972 de müdür) 

Tevfik Ararat'dan gayri lbu zatlerin hepsi 
Galatasarayı mezunudur (B. : Gücer, Behcet; 
lsfendiyaroğlu, Fethi lsm1ail; K~uloğlu, Mu
zaffer; Saner, Macid; S-andrlreıoğlu, Muhiddin; 
Tevfik Ararat). 

Galatasarayı Lisesinin Ortaköy Şubesi 
- Galatasarayı Lisesinin orta kısmına öğ
renci yetiş.tdrnıek üzere 1963 - 1964 ders yılı 
başında ibu isimle bir · ilkokul olarak açılmış-

tı. Bu ilkokulu bitiren bir çocuk lisenin orta kıs
mının birinci sınıfına imtihansız alınacaktı. 

1967 - 1968 ders yılı başında lbu ilkokul kal-. 
dırıldı,· lisenfa ana binadaki ·orta kısmı bu bina~ 
ya nakledildi ıve aynı binada hazırlık sınıfları 
•açıldı. 

Ortaköydeki ıbina 1972 de restore ediliyor
du ve yanına ayrıca bir de yeni bina yapılmak
ta idi. Bu yapı işleri taınanüandııktan sonra Ga
latasarayı Lisesinin kız yatıl1 öğrencilerine tah
sis edilecekti; 

Galatasarayı Lisesi Ticaret Bölümü -
Sultam adı Lise'ye çevrild:iMen az sonra 
11. ve 12. sınıflarında fen ve edebiyat bö
lümlerinin yanında öbür liselerin hiç birinde 
bulwımayan bir de ticaret ,bölümü açıldı; bu bö
lümün ilk mezunlarından biri, Galatasarayı Fut
bol takımının ünlü kalecisi ve Denizcilik Ban
kası müdürlerinden Ulvi Y.enal'dır. Galatasarayı 
Lisesinin ticaret bölümü 1941 - 1942 der.s yılı 

ba§lllda ıkaldırıldı. 

Bibi. : 1952 - 1953 Galatasaray Yıllığı .• 

_ GaJatasarayı Lisesinin Kuruluşunun Yü
züncü Yılı Hatırası Posta Pullan - · 1968 de 
Türkiye Cumhuriyeti P. T. T. idaresi Galaıtaısa
rayı Lisesinin yüzüncü kurul~ yılı münasebeti 
ile 3 puldan mürekkeb bir hatıra serisi. ç]kar
mıştır; tırtı!dan tırıtıla 53,35 milimetre çapında 
yassı pullardır. Fiyatları ve üzexlerin<l;ekd re
simler şudur: 

1. A.O :kuruşluk pul 
Galatasaray Lisesi 
100. 

. Yıldönümü 1868 - 1968 
(100 :rakamının sıfırlarının ortalarında. i•Ga.la.
sarayı Sultanisinin Ga.yın ve Sin, Galatasarayı 
Lisesinin de G. S. harflerinden -yapılmış anblem
leri bulunmaktadır.). 

2. 60 kuruşluk pul 
Ortada İkinci Sultan Bayazıd'a bir deste gül 
veren Gül Baba resmi. 
Sağda G. S. ıınblemi. 

8. 100 kuruşluk pul 
Sağda Atatürk portresi. 
Ortada lise binası ve altında Atatürk'üıı el ~a
zısı ile "Galata Saray" yazısı ve "Gazi l-1. Ke
mal" imzası. 

Sağda. G. S. anblemi. 

Galatasarayı Pilav Günü - Galatıasara
yı (Sultaaıiısi ·veya Lisesi) mezunlarının se
nede bir gün okulda toplanıp yemekhanede bir 
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s·oıfra :başında yedikleri öğle yemeğine veril
miş olan isimdir; günü, Haziran ayının ilk gü
nüdür ve ilk kuzulu pilav da 1934 senesinde yen
miş, o tarihten zam.anımıza kadar. ot.uz beş yıla 
yakın devam edegelmiştir. Okul hatıraları üze
rinde konuşulur, hayata veda etmiş arkadaşlar 
anılır, çok çok samimi bir hava içinde !bir' gün 
geçirilir. 

Galatasaraylıların Pilaıv günü diğ,er lisele
-~in mezunları arasında gıpta uyandırmış, o yol
da Vefa Lisesi mezunları :bir "Boza Günü", Per
tevniyal Lisesi mezunları da lbir "Aşure Günü" 
yapmışlardır. 

Galatasarayı Üzerine Yazılar; Hatıralar 
- önce Sultanı Mekıtebi s-onra Lise, Galatıasa
rayı ha:k!kında en ço'k yazı yazılmış bir okuldur. 
Bazı'la.rını kaydediyoruz: 

1. Ahmed Midhat Efendinin "Bahtiyarlık" 
isimli uzun hikayesinin kahramanları Senai 
Efendi ve Şin·asi Bey adında Mektebi Sultani 
mezunu iki gencdir (Leta.ifi Riıvayıat'ın 11. kita
bı, 1886 -1887) ; mekteıbde aym tahsil ve ter
biyeyi gören gençler iki zıd tiynetde •adam. ola
rak hayata atılırlar, en basit misali ile, Senai, 
köyde kendi yetiştirdiği horoz seslerinin hayra
nı, .Şinasi de Beyoğlu kafeşantanlarındı~.ld ko-· 
ık:ot şantözlerin seslerinin meftunu4ur. Şinasi 
baıbadan k!alma !büyük servetini kaybeder, .fela
kete s·ürüklenir, Senai hiçden başlayarak bir 
büyük servetin sahibi olur, bahtiyarlığa kaw
şur. 

Midhat Efendi hikayesinin ilk sayfalarında 
Mektebi Sultani'nin yat~khanesini tasvir edi
yor, tahmin ederiz ki bu tasviri muhayyeldir 
ve . hiıç bir eserinde kurtulamadığı izahlarla do
ludur: " ... yatakhaneler talebelerin yalnız uyku 
yerleri demek oluıp oralarda uzun ıuzadıyıa soh
bet edilemez. · Birisinden diğerine kol yetişeme
yecek kadar uzak olan karyolalarda talebeler 
yattıkları vakit uykuya dalıncaya kadar yatak 
komşuları ile biraz konuşabilirler. Aslında o da 
yasaktır. Geceleri saha'baha kadar yatakhıaneyi 
ıbir ucundan öbür ucuna aba terlikleri ile dola
şan muba:ssırlar karyolalar arasındaki her tür
lü sohbeti men etmeye memur iseler de, bazı 

ahbap çocu:kların seslerini işitmemezliğe gelir
ler.. İmdi Mekteıbi Sultani'nin üçiincü sene ta
lebelerinin yatakhanesinde Senai Efendi ile Şi
nasd Bey arasında teneffüshaneden kalım.ış bir 
mümı:k!aşa devam ediyordu .. ıı 

2. .Ferruh Dereli'nin Uyanış (Serveti-fü
nun) mecmuasında "Galatasaray Lisesi Tarih
çesi" başlıklı yazısı; 5 nüsha sürmüştür. 

3. Suad Aray'ın ''Bir Galatasaraylının 
Hatıraları" isimli kitalbı; 1959 da baısılmıştır. 

ıKendisihin Mektebi Sultaniye kaydedildiği 1912 
yılından başlar, mektepden diploma aldığı 1923 
yılına kadar gelir, mektep adıının liseye çevril
mesi, hatırat sahibinin mektepten çıkmasından 
sonradır. İstanbul Ansiklopedisinde Galatasa
rayı maddelerine bazı parçalar alınınış ve kay
nağı gösterilmiştir. · 

4. Semıed Muhtıar Alus 1935 de Aıkşam ga
zetesinde yayınladığı "30 Sene Evvel İstanbul" 
başlıklı yazılarının -bir'kaç parçasında 1905 deki 
Mektebi Sultatıi'den de bahsetmiştir; bilhassa 
öğretmenden bahseden kısmı çok güzeldir. 

. . 5. Mektebin kuruluşunun ellinci yılı ı:µü
nasebeti ne 1918 de neşredilmiş "Mektebi Sul
taıni" isimli k,itap. İ!k müdürlerin resimleri, kı-· 
sa da olsa hal terci~eleri, mektebin 1871 den 
1918 yılına kadar bütün ımezunlarının isimleri 
ve haklarında çok kısa da olsa notlar kitabın 
bizce en değerli olan yerleridir. Ku,ruluşundan 
1918 yılına kadar Mektebi Sultani'de mua!lim
lik etmiş kimselerin_ alf abatik · bir cetveli de ve
rilmiştir •ki çok değerlidir. 

6. alatasarayi Lise.s1-ıin yüzüncü yılı mü
nasebeti ile Hayat Mecmuasında bol resimli ya
zılar yayınlanmıştır. O yazılardan bazı not!ar 
bu ansiklopedi de · ilgili maddelere alınmıştır. 

7. Ruşen Eşref'in "Tevfi:k Fikret" isim
li eserinde de Gala:tasarayı Sultanisi-üzerine ha
tıracrklar kaydedilmiştir. · 

Galatasarayı Lisesi Yayınları - Lise
de çeşitli yoHarda kurulmuş öğrenci !kol
larından biri de "Neşriyat Kolu" dur, her yıl 
Galatasarayı Lisesinde dergiler çıkarmış, ders 
yılı sonunda da bir yıllık tertip edip yayınla
mıştır. 

1. Yıllıklar. 

1952 -1953 yıl!ığı. İçinde şu bahisler bu
lunmaktadır: 

Tarih öğretmeni Samih Nafiz Tansu tara
fından yazılmış "Galata.sarayının Tarihi. Mü
dürlerimiz"; 1868 de Fransız De Salve'dan 1952 
de Macid· Saner'e kadar; eski müdürlerdeın yal
nız dördünün resmi bulunmaktadır, halbulki, De 
Salve hariç, 1918 de yayınlaınmış Mektebi Sul
tani isimli kitapta· hepsinin resmi vardır, böyle 
bir yıllık.ta o resimlerin hepsinlıı bulünması ge-
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rekirdi. "Öğretmenlerimiz"; 1918 de yayınlan-
. mış kitaptaki alfabetik cetvel, öğretmenlerin 
verdikleri derslere göre bozulmuş, rumı takvim 
kayıtlannın miladiye tahvili zahmetine •bile kat
lanılmamıştır. ''G. S. Mezwıları"; mem.!eketim.i
zin değerlerinin hal tercemeleri.tıin yazılmasın
da ileride faydalı olacak bu bahiste de mezun
ların mekıtep numaraları, mektepten çı:lrtıktan 
sonra aldıkları vazifeler kaydedilmemiştir; 1918 
de yayın!anmış Mektebi Sultani lciıtabında o ka
yıtlar da, çok kısa da olsa vardır; hatta mezun
ların doğum tarihler.i bile vardır. O ders yılın
dakl öğretmenlerin resimleri. Mezunların resim
leri (Son sınıfın 3 şubesinden 100 genç). O yı
lın okul hayatı üzerine bazı grup ,resimleri, iz
ci, sporcu resimleri. Çok acele hazırlanmış bir 
yı!Iık görünmektedir. 

1953 - 1954 yıllığı. İçiiıde şu bahisler .bu
lurunakta:dır: 

O yılın idarecilerinin ve öğretmenlerinin re
s·imleri. Son sınıfın 1 şube olan fen kolundan 13 
ve 3 şube olan edebiyat :kolundan 79 genci~ re
simleri ve kısa J:ıal tercemeleri. Okuldaki öğren
ci ko!larının faaliıyeıti ü:.ı,erine kısa notlar. ön
cekine göre daha başarılı ve bior Galatasarayı 
tarihi için kayna:k olabilecek bir yıllık. 

1954 - 1955 yıllığı. Her nedense "Yıllık" adı 
kaldllrılınış, "Broşür" adı kullanılmıştır. Bun
dan önceki yıl!ıklardaki bahisleri, daha geniş 
kayıtlarla ihtiva etmektedir ve muhakkak ki 
onlardan çok daha başarılı bir yıllık olmuştur. 
Son sınıf öğrencilerinden ve o yılın mezunların
dan. broşür kolu başkanı Sadık Doğan Abalıoğ
lu'nun gayreti büyük olınuşdwr, rehber öğret
men Rifat Necdet Everimer'in (edebiyat öğret~ 
meni) tesirinin çok faydalı o!duğu görülmek- . 
t'e'dir (ıB. : Evrimer, Rifat Necdet, cilt: 10, say
fa 5431). Bu broşür bir Galaıtasarayı taTih'i için 
önemli k:ay;naklaırdandır. 

2. Dergiler, Gazeteler. 
1932 ve onu takip eden yıllarda "Galatasa

ray" adı ile bir ilim ve edebiyaıt mecmuası, "Ka
ra.kedi" adı ile bir mizah gazetesi, 1968 lisesinin 
yüzüncü yılı münasebeti ile "Ga!aıtasaıray Sah
.nesi" adı ile bir tiıyatro mecmuası, 1965 de de 
"Tanbur" adı ile lisenin yayın organı bir gaze
te çrkaırılınıştır, 1971 de sekizinci yılım idrak 
etmiş bulunuyordu. 

Gala:tasarayh Şehitler - :Büyük ilim ve 
irfan ocağı Galatasarayına bu kütükte· hakkı 
olan yeri verirken aşağıdaıki isimleri de vatanı 

uğrunda ca:nını vermiş olanlara ve.sılei rahmet 
olara:k ıkaydediyoruz: 

Ahmed Muhtar Bey, mektep numaırası 783; 
.Su!tanıyi ,b1tirdikten sonra (1895 mezunu) as
,ker oldu, İstan•bul'da 31 Mart 1908 ihtilalınde 
şehit edildi (B. : Ahmed Muhtar Bey, cilt: 1, 
sayfa 395 .Abidei Hürriyet, cilt: 1, sayfa 169). 

İdris Bey, talebe iken 1911 de gönüllü .ola
rak katıldığı TraJblus Garlı harbinde şehit oldu. 

Fuad Bey, talebe ilken 1912 de gönül!ü ola
rak ıkaıtıldığı Balkan Haırıbinde şehlıt oldu. 

Arif İsmail Bey, Trıakya'da zengin bir çift
çiiıin oğlu jdi, Balkan Harbinde talebe i:ken Bul
garlara karşı gönüllü dövüşürken şehit oldu. 

Ahmed Refik Bey, mektep numarası 119, 
mektebin 1911 yılı mezunlarından; Hammer 
mütercimi Mehımeıd Ata Beym büyük oğ!u, Dr. 
Galib Ataç He yıazar Nurullah Ataç'ın ağabey~ 
leri, iht1yaıt zabiıti olarak katıldığı Çana!k!kale 
Muharebelerinde 1914 de şehit oldu. 

Cahid Bey, mektep numarası 206, meırt:e-
1bin 1913 mezunlarından, ihtiyat za:biti olarak 
katıldığı B1rmci Cihan Harbinde ·şehit oldu. 

Cemi! Bey, mektep numarası 64, mektebin 
1913 mezunlarından, ihtiyaıt zabiti olarak ka-· 
tıldığı Birinci Cihan Harb:inde şehlt oldu. 

Haird Fıiıad Bey, mektep -numarası 134; 
mü~•fr Deli Fuad PR:şanıın oğlu (B. : Fua:d Paşa, 
MüşiT .Deli, cilt 11, sayfa 5849), 1911 de tah
sili ter1k ile gönfülü olaraık Balkan Harlbine ka
tıldı, sonra orduda (kaldı ve Birinci Cihan. Har
binde Çana:kkale'de şehit o!du. Paşanın harpte 
şehit olan dördüncü oğludur. 

Muzaffer Bey, mektebi son sınıftan· terk 
ederek gönüllü olaırak !katıldığı Birinci Cihan 
Harbiiıde şehit oldu. 

Vecdi .Bey, mektebi son sınıfta terk ederek 
önce gönüllü olarak Balkan Harbine katıldı, 
sonra orduda kaldı, Çall!aıwkale'de şehit oldu. 

Hasımın· Gali'b ~ey, ıval!i!filderde bulunmuş 
Galib Paşanın oğlu, Galatasarayı Kulübünün 
en iyi futbolculaırındandı, gönüllü olarak. katıl
dığı Birıincl Cihan Harbinde şehiot oldu (1915). 
Zamanımızda Beyoğlu'.nda kulüp binasının 1bu
lunduğu sokak oaıun .adını taşıma:kıtadıT. 

Mehmed Ali Bey, Kadıköy!ü Enver Paşa
nın oğlu, talebe iken gönüllü ~lar1a:k önce Bal;. 
kan. Harbine; s'Onra Birinci Cihan Harbine ka
tıldı ve 1915 de şehit oldu. 

Aziz Ulvi Bey, şair A:li Ulvi Bey.in oğlu, 
1915 de mektebi son sınıftan terk edereık göınül-
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lü olarak katıldığı Birinci Oihan Haırbinde şe- Memduh Beıy, mektep numarası 669, Ha.-
bit o!du. _ let Beyin sınıf ark.adaşı, 1912 de yalnız Türkçe-

Agop Elmasyan, askeri dctktor ola:ra:k ka- den eh!iyetname alınış, bir ara mektepte muid 
tıldığı Çana:kıkale Muharebelerinde 1915 de bom- (mubassır) olarak çalışmıştı, meıktepte "Aliışpa
ibardıman altında yaralıları tedavi ederken va- şazade" diye anılırdı, Birinci Clhan Harbinde 
ıtanı yolundıa öldü. !ihtiyat zaibfü olarak Sına cephes·inde arkadaşı 

İbrahim Orhan Bey, mektep numarası 794, Haletle birlikte şehit •oldu. 
mektebin 1912 yılı mezuınlarından; Dr. Sadık Hasib Bey, mektep numarası 13, mektebin 
Beyin oğlu, Sadullah Paşanın torunlarından, 1913 senesi mezuın]ıarından, Alınanya'da ziraat 
gönül!ü olarak hava subayı oldu, Çanakıkale tahsilinde iken· brra!karıak gönüllü katıldığı Bi
Muhareıbelerinde iki defa yaralandı, 1916 da •rinci Cihan Haribinde Kafkas Cephes1nde şehit 
uçağı ile Sema.direk adası açıklarında denıize oldu. 
düşerek şehit oldu, harpte şehit düşen ilik ha- Cela:1 İbrahim Bey, mektep nwnıarası 61 

vacıımızdı:r. mekıteıbin 1914 yılı mezunlarından, ve Galatasa-
Said Fuad Bey, son sını:flta iken gönüllü ola- rayı takımının ünlü futbolcularındıaaı, ihıtiyat 

r.ak katıldığı Birinci: Cihan Harbinde şehit ol- zaıbliti olara:k katıldığı Birinci Cihan Harbinde 
du; mektebin ilk Keşşaf!arından (izcilerıinden) 1917 de Iralk cephesinde şehit oldu. 
idi, Keşşaf Said diye anılırdı. Ahmed Hamdi Bey, mektep numarası 117, 

Neş'et Bey, mektep numarası 434, Bandır- gönüllü olarµ katıldığı Birinci Cihan Har1bıin
malı Tevfik Paşanın oğludur, mekıt{fuin soo sı- de 1917 de Gazze'de şehit oldu. 
nıfinda i:ken gönüllü olaraık ölen Balkan Har- iMehmed AH Bey, mektep numarası tesbit 
bine kaıtılmış, sonra Birinci Cihan Har.binde şe- · edilemedi, gönü!lü olarak katıldığı Birinci Ci-
Mt olmuştur. han Harb:ınde 1917 de Sina'da şehiıt oldu .. 

Mehmed Refik Bey, talebe iken gönüllü Sadi Bey, Mektebi Sulıtani'den Harbiye'ye 
olarak katıldığı B~rinoi Cihan Harbinde 1914 de geçti, muvazzaf subay oldu, 1921 dıe Sakarya 
~afkas cephes:nde şehiıt oldu. Muharebesinde şehit oldu. 

Ha:kkı Bedri Bey, ta!ebe iken gönüllü ola- Faıtıin Bey, mektep numarası 1073, mek-
ra:k katıldığı Birinci Cihan Haııbinde 1915 de tepten 1920 de mezun oldu, askeri tııbbiyeyi: bi
Kafkas Cephesinde şehit oldu. tirdi, 1932 de, askeri tab:Jb olaıraik katıldığı şark 

Cevad Bey, mektep numarası 317, _mek'te- isyanı tenkil harekatında asiler eline düşerek 
bin 1912 yılı mezunlarından, ihtiyat za.biıtıi ola- vahşiyane şehiıt edildi. Menemen ~jn Kubilay'ı 

rak katıldığı Birinci C.i:han Harbinde 1916 da gibi, hatırası kutlanacak, Ağrı'ya yahut Kara-
Kaf.ka.s Ceppesinde şehit oldu. köse'ye ft.bidesi dikilecek bir şehitıtir. 

~et ~y, talebe iken Balkan Ilarfb!ıne gö- l3ibl.: Mektebi Sultani; Galatasarayı Kültür Mer-
nüllU olarak katıldı, eonra orduda kalaıra;k: Bi- kezi, nut. 

11inci Cihan Harıbinde Sina Cephesine gitti, "Fe- GALATASARAY! MEKTEBİ SULTANiSİ 
dai Hecinsüvar BirMği" kumandanı ilken mek- - (B. : Galatasarayı Lisesi maddesinde I. nu
ıtepten sınıf arkadaşı Memduh Beyle birlikte mara!ı ,bend) . 
şehit oldu (1916), mert olduğu kadar çok güzel 
lbir gençti, kendisine aşık . olan 14 yaşında ıbir 
~iret şeyhinıin kızını, aşiretiyle birli:kıte peşi 

sıra cepheye kadar sürüklemişıtn. Ünlü yazıar 
Falih Rıfikı Atay'-m "Ateş ve Güneş" isimli meş
hur eserıinin "İki Genç Hec'insüvar" başlıklı par
çası Halet Beyle ·arkadaşı Memduh Beyin şanın
dadır; F. R. Atay o bendin ba§ına şu ı:i:ki beyiti 
!koymuştur: 

Tanıdım o bedevi kızını Şamda, 
Kış bağçelerini dağıtan bir akşamda, 

Aşıkı beldeli biı· gene imiş, kendi 
Sin&'nın sarı ve uzak çölündendi. . 

GALATA SARAYI MESCİDLERİ - İki 
mescıiıd idi, ıbiri sarayın içinde ve sarayın en 
eski binası ile birlikte İkinci Sultan Beyazıd ta
rafından yaptırılınış, devir deıvıir saray tamir ve 
ta.dil edildikçe de tamir edilmişti. Galata Sara
yındaki ağalar, içoğlaınları beş vıa:kit namazla
rını cemaat ile bu mesc1dde kılaırlardı. İkinci 
mescıid 1127 (M. 1715) de Üçüncü Sulıtan Ah
med -tarafından saray dışında ve S"arayın etra
fmda kurulmuş Müs!üman mahalle.sdnde halk 
için yaptırılmıştı. 

Mescidlerin ikıisi · de zamanımızda mevcut 
değildir. 
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GALATASARAY ÖZEL YÜKSEK OKUL
LARI _ Kimya, MaJkina Mühendisliği, İaışaat 
Mühendisliği, Eczacılı!k, İktisat ve Ticaret İş
Ietmecilıiğıi bölümleri olan bir yüksek okullar 
topluluğudur. 

Şişlıi.den ötede, Abidei Hürriyet caddesi i!e 
Hürriyet Abidesine doğru giderken, bu cadde
nin Abidei Hürriyet Mecidiye Köyü yolu olan 
1kavşağın üzerinde ve Abidei Hürriyet caddesi 
üzerinde 260 numaralı binadadıır; yalnız İlktisat 
ve İşletmecilik bölümü Beyoğlunda İstiklal cad
desindedir. 

K!imya, Ma:kina Mühenıdisliği, İnşaaıt Mü
hendisHği Özel Yükseık Okulları Hürriyeti Ebe
diye .Aıbidesi ~ivarında:kıi bahçe içindeki ilki bi
nadan sağ taraftaki -binadadır. Bu ,bina yeni 
yaıpıilmışıtır, daha önde bu yukıse'k özel okullar 
İstiklal caddesinde açılmış olup buraya naklin
den sonra terk edilen binada da l!k!tıisat . ve İş
letmecilik Özel Yüksek Okulu kurulmuştur. 

İstanbul Telmilk Ündversitesinıin Mühendis
lik ve Mimarlık Fakültelerılııin ders pr-ogram!a
n aıynen uyguılwıır. Gündüz ve akşam eğiıtimi 
yapılır; g;Undüz eğltimilie . lise mezunları ile 
muadeleti Milli Eğitim Ba;kaınlığınca tasdik edil
miş okullaJl'ln mezunları, akşam eğ1timine de 
•on!ardan gayri saınat enstitüleri ve o enstitüler
le muadeleti tasdilkli o:kullarm mezunları da alı
nır. Gündüz eğitimi 4 ve aıkşam eğiıtiıım 5 yil
dır, yıllık öğretim ücret!i günıdüz için. 5500., ak
ş~ için de 3300 liradır, ilk ta:ksitleri de gündüz 
3500 ve ·akşam 2300 liradl.r. 

Eczacılık Özel Yüksek Okulu, Abideyıi HUr
riyet'deki binalardan soLdaılci blıı!ada, 1968 yı
lında kurulmuştur. İstanbul Ünıiıvıersitıeısi Ecza
cılık F'akülıtesi ders programı ayınen uygulanır 
ve yalnız lise mezunları alınır. Yıllık öğretim 

ücreti 5500 lira olup 3500 lirası kayıt sırasında 
1alımr; sınıflarını b'irinci!ıilk ve i-kinc·il!ik i1e geçen 
öğrencilere bir. üst sınıfı ücretsiz alnıma hakkı 
verilmiştir. Okulun müdıüıfüğünde Prof. Sanın 
Çeleıbiıoğlu bulunuyordu. 

İktisat ve Ticaret İşletmeciliği özel Yüksek 
Okulu, İstiklal caddesin-dedir, öğretıim. süresi · i 
·yılıdr; lise, ticaret lisesi ve onlarla muadeleti 
tasdik ed:iılmiş okulların mezıunlan kabul edi
lir, yıUık öğretiım ücrıeti 2700 liradır. 

Meaud AYABAKAN 

GALATASARAY! SERGİLERİ - Büyük 
Hw ve drfan müesseseslııfün büyük binası, için-

de açı~an sergiler ile de toplum hayatımıza hiz
mette bulunmuştur. 

Osmanlı Ressamlar Cemiyetinin ilk resim 
sergisi 1916 da Galaıtasarayında açıhnıştır, Ga
latasarayındaık:i res;m sergilerıi yıUarca ıbir ge
lenek olaıra:k devam etmiş, isimler değiştirerek 
Türk Ressam~ar Ceımiyeıti ve s-onr-a d-a Güzel 
SanaUar Birliği olan o sanat top!uluğu sonra 
İstanıbul'daki sergilerini ,başka yederde açmaya 
başlamıştır (B. : Resim Sergilerıi). 

Cumhuriyetin ilk yıllarında, yerli sanayii 
teşvik yolunda açılan ilk Yerli Mal!ar Sergisi 
de Gal'atasarayında açılmıştır, sonra yeni yapı
lan Spor ve Sergi Sarayında aıçıimayıa başlan
mış, daha ·sonra da hiç açılmaz olmuştur (B. : 
Yeııli Mallar Sergıileri). 

Yalkın zamanlarda Türkiye'de i!k S·eronofil 
(Kafes Kuşları) Sergi.si de Galatasaraymda ·açıl
mış, zamanımızda (1972) orada açılmakta de
vam ediyordu (B. : Seronofil Sergileri). 

GALATASARAY SPOR KULOB-0 - İs
tanbul'un, dolayısiyle Türkiye'nin en eski spor 
kulübü, bilhassa Türüc fuıtbolunun doğduğu bir 
spor ·ocağı; 1 Ekim 1905 de Galata Sarayı Mek
tebi Sultanısinde Aıbgürrahma.n Şeref Beyip. mü
dürlüğü zamanında ta!ebelerıden Ali Sami'nin 
teşebbüsü ile ve arkadaşlarından Emin Bülend, 
Asım, Celal, Bekir, Cevdet, Tahsin Nahid, Re
şad, Kamil ve .A!bidin Davı:ır'in ona yardımları 
il~ o büyük ve meşhur mektepte, zamanımızın 
Qalaıtasaray Lisesinde kuruldu. 

Daha önce 1899 da Mektebi Sultaniiıri.n jim
nastik muallimi Faik Beyi!ll teşviki ve rehıber
Uği ile talebe!eri futbol -oynamış ve bu oyunu 
çôk sevmişlerdi. Faıkat ıbir hafiye ''Mektebi Sul
tanide gençler kale !kurup birbirine top atıyor" 
diye ,saraya bir jurnal verımiş ve fuıtıbol mektep
te yasa:k edHmişti. Hatta Türk gençlerinin top 
oynaması ya:.sa:k edilmişti, yalnız Fuad adında 
bir Türk ıbahriyelisi "Bobi" takma adı ile İs
tanbul'daki İngiliz iş adam!1arının evlatlarına ka
trlaraık top oynamıştı. 

1905 de bilhassa futbol oyunu için melın:ep
ıte :bir spor·kufüıbünün kuruluşunda, me'ktep mü
dürü A!bdürrahman Şeref Bey giıbi nüfuzlu bir 
zatın müteşeıbıbis gençleri himayesinin büyük 
tesıiıi olmuştur. Kulübün kurucusu gençler ara
sında 1 numaralı azası da devrin ünlü dil bil
gini, "Kaamilsül A!am" ve "Ka:amfı.si Tü~lki" 
müellifi ve Şemşeddin Sami Beyin oğlu .idi, A. 
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Şeref Beyin . ·aşırı teveccühünü kazamnış bir 
gençti. 

Kurulan spor ku.lti'büne önce bir isim ,aran
dı, okulda tedrisatıın gemş kısmı fransızca ol
duğu için "Glorıia" dediler, sonra "Audace (Odas 
okunur)" dediler, fransızca cür'et, cesaret an
faımında ıidi, fakat küstahlık manasına da gelir
di, heğenmediler, kulübün adım halık talın, "Ga
latasarayhlar" denildi, oradan da "Galatasaraıy" 
mekt~bin adı kulıüıbe de mal edildıj.. 

Galatasaray spor kulübünün 1905 delki ilk 
futbol talkımıını te§tlrıil eden gençlerin ıisınıleri, 
yedekleriy}e •birlikte şunlardır: Küçük Afıi, Re
şad, Emin Bülend, Ali Sami, Tahsin Nahıid, Ka
mil, Celal, Nuri, Bekir, Tullius (U!ah),, Abidin 
Da.ver, Nikolof ( Bulgar), Cevdet, Milo (Kara
dağlı), Asım, Mazhar. 

Bu onıaltı gencin 1905 de çelcilıniş toplu bir 
resmi vardır, kısa fuıtbol donları ile çekilmiş ibir 
resim, f aıkaıt üzerinde kulübün ibir forması yok
tur, gömlek, mintan, fanila lkarmalkarışık şey
ler giymişleııd:ir:, ibel!ıidir iki lkulU!bün •bir fıomnası 
ve rengi de h€1Ilüz tesbıit edilmemiştir. tık göm
lekler beyaz - kmnızı olara:k yaptırıldı, az eonr~ 
da renk sarı - kırmızıya çevrildi. 

İlk oywılarına tekniksiz, rastgele hamleler
le !başlayan Ga!atasaraylılar 1905 - 1908 ara
sındaki maçlarında sahadan hep mağlup olarak 
ayrıldılar. Kulüıbe oyun tekniğini soıkan ve Ga
lataaarayı ilik zaferine •kavuşturan 1908 de kq.
lübe girmiş olaaı İngilıiz asıllı Horas Armitaj ol
du. Armitaz talkım kaptanı oldu ve o yıl Kadı
köylüleri 4 - O yendiler. Bu ·suretle de Galatasa
rayın parlak tarihi açılmış oldu, üç sene ard ar
da İstanbul birincisi oldular. 

O yıllarda Galatasaraydan ayrılan birkaç 
. kişi 1907 de Kadıköy tarafında Fener'bahçe 
Spor Kulübünü kurdu!ar ki, o kulüpte zamanı
mıza 1kaıdar parlak spor hatıraları devam ede
gelmiştir (B. : Fener-bahçe Spor Kulü!bü, cilt: 
10, sayfa: 5626). 

Galatasaray'ın ilık yıllarında tstanibul'da 
mağlup ettıiği yaıbancı takımlar şunlardır: 1907 
de İmogene İngiliz Bahriye taıkımını 2 - O; · 1908 
de Moda İngiliz ta!kımını 4 - 1; 1909 da Kadıköy 
Rum takımını 4 - O. 

Yabancı memlekette ek oyununu 1912 de 
Macarıiıstan'da yaptı, bir sene evvel 1s-tanibul'da 
yendikleri Macarlara orada yeınildıiler. 

Bu büyük ve ünlü spor kulübünün faaliyeti 
futboldan ibaret kalmadı. önce Mektelbi Sulta-

ni'den, sonra Liseden yetişen aıydın sporcu genç
lerle beslenen ve Galatasaraydan yetişmiş ay
d:n ıkişi!erin desteklediği kulüp, sporun hemen 
bütün !kollarında milli ibir varlığı temsil edegel
mişUr. 

Kulübün merlcez binası Beyıoğlunda Par
mail{lkapı semtinde Hasnun Galib soıkağındadır. 
Boğaziçinde Kuruçeşme karşısıııda şimdi Gala
tasaray Adası denHen bir adacııkta denizcilik ve 

.· sosyal faaliyet lokali, Mecid!i.yeköyü'nde "Ali 
Sami Yen stadı" adı ile bir stadyomu, Feıner!bağ
çesi Yarımadasında ıbir yelkencilıik ve sosyal 
faaliyet lokali ile ibir yüzme havuzu vardır. Ku
lübün Galaıtasa:ray Lisesinde bulunan müzesi, 
Tqrk!iye'nin en zengin spor müzesidir. 

Aşağıdaki notları 1966 da Hayat Moomua
sında çıkmış ibir yazıdan ıalıyoruz: 

1906 senesinde İstanbul Amatör Ligine dahil ı;ılan 
Galatasaray (1908 -1909), (1909 -1910), (1910 -1911), 
(1914-1915), (1915 -1916), (1921 -1922), (i924-1925), 
(1925 -1926), (1926 -1927), (1928 -1929)~ (1930 -1931), 
(1948 - 1949) ve (1952 - 1953) yıllıtrında 13 defa İstanbul 
Lig, (1954, - 1955), (1955 -1956) ve (1957 - 1958) sen~
lerinde 3 defıı İstnnbul Profesyonel Lig, 1939 yılınıla • 
1 defa Milli Küme, 1953 yılında l defa Türkiye, (1961-
1962) yılında 1 defa Mi!U Lig,- (1962 -1963), (1963-
1964) ve (1964 -1965) senelerinde de S defa Türkiye 
Kupası Şampiyonu olmuştur. 

Ayrıca, 1983 yılında İstanbul Şilt ve 1941 ile 1942 
yıllrı.rında 2 defa İstanbul Kupası Şampiyonu olmuş, 
birçok da hususi turnuva kazanmıştır. 

1956 - 1957 yılı İstanbul Profesyonel J,ig Şampiyonu 
olarak lcatıldığı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nıiı 
ilk turnuvada Romaııya ·Şampiyonu Bükreş Dinamosu 
ile karşılaşan Galatasaray, Hk maçı 3 - l kaybedip, fs
tanbul'da 2 - 1 ga}lp gelıırek averajla elendi. 

1962- 1963 yılında Millt Lig Şampiyonu olarak git
diği VIII. Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası'ncla 
büyük bir başnrı gösteren Galatasaray, ilk turda Bükreş 
Dinamosu'nu 1 - l ve 3 - O'lık skorla, eleyip, ikinci turda 
Polonya Şampiyonu Bytom'u 4-1 ve O- l'lık skorla saf 
dışı etti ve nihayet üçüncü turd:ı şöhretli Mil&n karşı

sında l - 3 ve O - 5 yenilerek şampiyonadan elendi. 
Aynı yıl Avrupa Kupa Galipleri Kupası'na katılma 

hakkını Fenerbahç~ye devreden Galatasaray, ertesi iki 
yıl içinde Avrupa Kupa Galipleri Kupası'na katılarak 

şu neticeleri aldı: 1963 - 196.f. yılında ilk turda Macar 
Ferenşvaroş'u 4 - O, O - 2 skorla eledi, ikinci turda Doğu 
Alnıunya'nın Magdeburg takımı ile karşılaştı ve ilk iki 
mac;- 1 - 1 berabere bitti. Bitaraf saha Viyana'da yapılan 
üçüncii maç da I - 1 sona erince kur'a atıldı ve şans 

Galatasıtray'a gülerek üçitncü tura çıktı. Bu turda İs
viçre Kupa Şampiyonu Zürih ile oynayan Galatasaray 
O - 2 ve 2 - O'lık skorlardan sonra, Roma'da oynanan 
ı.naçı da 2 - 2 berab~re bitirince, gene kur'aya baş vurul
du, fakat talih bu defa Türk takımına yardım etmeyince, 
sarı-kırmızılıfo.r elendiler. 1965 - 1966 yılında Avrupa 
Kupa Galipleri Kupası'na katılan Galatasaray, rakibini 
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kllçümseyerek oynadığı maçlarda, İsviçre'nin Sion takı
mına karşı l - 5 ve 2 - I'lik spor yaptı ve averajla elendi. 

İlk Türk takımı Galatasaray'ın birçok özelliği var
dır. Yabancılarla içte ve dışta ilk defa karşılaşan ve ilk 
galibiyetleri alan, Türkiye'ye ilk defa ecnebi antren1ir 
getiren, Avrupa Kupalarına ilk defa katılan ve nihayet 
üç yıldır ihdas edilen Türkiye Kupası'nın gedikli sabilıı 

olan Türkkulübü Galatasaray'dır. 

Galatasaray kendisine ait ve üzerinde deniz sporları 
tesisleri bulunan Kuruçeşme Adası ile, Ali Sami Yen 
stadının uzun yıllar kullanma hakkına sahiptir. 

Kulüp, futbol dışında hemen hemen bütün spor 
dallarında başarılı faaliyetler göstermektedir. Ancak es
kiden Lise ile olan sıkı irtibatı ııon yıllarda kaybolmaya 
yüz tutmuştur. 

Galatasaray Spor Kuliübünün 1 numaralı 
kurucu üyesi Ali Sami Yen ilrufübün 'kuruluşu
ınu şöyle anlaıtımıştır: 

"1 IDkim 1905 de ibeşinci sınıfta edebiyat 
muallimimiz Mehmed Ata Beyıin dersinde (B. -: 
Ata :Bey, Hamımer Mütercimi Mehmed, clld: 5, 
sayfa 1181) 'birkaç arkadaş ibaşıbaşa ıvererek 
mektepte bir futbol kulüıbü kurmaya karar ver~ 
dik. tık müteşebbislerin arasında Asını Tevfik, 
Emih Bü!end, Celal Bekir, Tahsin Nihat, Reşat 
Şirvani, Cev-det, Aıbidin Daver ıve Kamil gibi 
gençler vardı. Gayemiz, İngilizler gibı toplu bjr 
halde oynwnaık ve Türk olmayan ıtaıkımlan bir 
.isim, . lbir ·re_nlk altında yenmekti. 

"0 zamanlar, spora ve ·,ta:kımlara ya!baııcı 
isim yakıştıımak moda olduğu için, biz de futbol 
kulübümüze Glorya (zaıfer), Aud~ (cür'et) 
gıibi islınler bulduk. Oysa, ,bunları tutan pek ol
madı. 

· "İlk yaptığımız maça isimsiz lbir tailcım. ola
rak ıçıkıtık. Oyun sırasında liseli arkad \ şiarımız 
ve Oınlara uyarak bizi ''Galatasaray, Galatasa
ray" diye aJıkışlıyorlardı. Bu, bize ta!kımımızın 
isminin Galatasaray o-:ıması gereilrtiğini. hatırlat
tı. Böylece, ismimim i!ik maçımızda seyirciler 
takmış oldu ... 

"Renklerimizi, Tıiirk bayrağından ilham ·ala
rak kırmızı - ıbeyaz olarak seç-miştiık. Oysa, kır
mızı fesli, palabıyıklı hafiyeler maçlar sırasında 
etrafımızda dolaşmaya ibaşlaıyınca, /bundan vaz 
geçtik ve yeni renkler aramaya koyulduk Yeni 
renıklerimwi bulmaık için biıtkaç ·aIÜ{adaş oi!e do
laşmaya çtlmuştık. Bahçekapısmdaki Şişmaµ 

Yaıtlro mağazasının viıtrininde i.ki yünlü kum.aşa 
· tesadüf etti:k. Biri vışıeye çalan koyu 'kırmızı, 
diğeı:ü ise içinde turuncudan iz ,taşıyan koyu sarı 
idi. İçeri girdik; tezgahtar, mahirane 'bir el ha-

reketi ile iiki kumaşi da önümüze öylesine ser
di kd, ibaJkınc.a hayran kaldık. Kırmızı, bir alev 
gibi yanıyor, sarı ışık ,gibi parlıyıordu. Neticede, 
formalarımızı bu renk kumaşlardan yapmaya 
karar verdik. Artık sarı - kırmızı renkler, biz
leri zaferden zafere koşturacaktı.' (Hayat Mec
muası). 

Şu satırları da Hayat Mecmuasından alı

yoruz: 
"Sarı - 'kıııınızılı ikulüp, çalışmaları 'bir okul 

ile birlikte yürütülen dünyanın tek spor lkulü
büdıür. Kısaca, Galatasaray spor ·kulübünıün 

ibesleyici kaıynağını daima Lise teşk!il eder. Bu 
nedenle Lise Müdürü, otomatiık olarak kulübün 
İdare Heyeti üyesi sayılır. 

Halen İdare Heyeti, Kulüp Divanı, Sicil He
yıeti, Murakıplar Heyeti, Müze Heyeti ve İçti
mai kısım İdare Komitesıi'nden m:üteşekroil idari 
teşkilattan her 1biri, kendi lkonusuında yönetime 
ıkatılır: 

Kulüıbün 1970 yılı 'bütçesi 6,5 · milyon lira
!lll:ll ,üstünde idıi. Malı ,gelir kaynakları profesyo
nel. futbol taikımının yaptığı maçların hasılatı, 
·amatör şubelerinin ve Ali Sami Yen Stadım ve 
diğer sosyal tesislerinin (Ada ve Fenerıbağçesi 
ıtesisi gilbi) kaydiıye vıe aidat ücretleridir .. " 

Galatasarayı Spor Kulübünün Stadyomu -
Tescil edi!miş adı "Ali Sami Yen Stadyomu". 
dur. Ali Sami Yen kulUıbün 1 numaralı:ıkurucu 
·üyesidir (B. : Yen, Ali ,Sami). 

Stadyom Şişli'den öte Mecdiıyeköyü'nde

dir; 415.000 kişi alacak büyüklüktedir. Açılış tö
reıni 20 Aralık 1964 Pazar günü Türıkiye - Bul
garistan milli futbol maçı ile yapılmış, f alkat tri~ 
bünlerden birinin çölon-esi ıile stadyomda ibüyil!k 
ıbir panik çı'kınıştır. Tribün çöküşünde 84 kişi 
yaralanmış · ve muhtelif . hastahanelere :kaldınl
mıştır. Maç 45 dakika ertelenerek oynanmıştır 
ve O - O 'beraberlikle ,bitmiştir. 
~ 

Galatasarayı Spor Kulübünün Adası 

Kuru.çeşme · :koyunda ve Karadeniz Boğazı'~ 

nın tek adası, şimdi kulübe nisbetle "Gal:a
•tasaray Adası" diye amlmırkilıadır, asıl adı !ka
rada karşısındaki köye nisbeıtıe "Kuru.çeşme 

Adası" dır; 3200 metre kare sathında 'bir ada
cıktır; sahi!den 150 metre açıktadır. Geçen as
ra gelinceye kadar il;ıu adanın tarihçesini tesıbit 
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edemedi•~. Geçen asır sonlarl!Ilıda hassa baş mi
marı Sarkis Bey Balyan'ın mül!kiyetinde idi, hat
ta ünlü mimar 1899 da bu ·adadaki ıköş:künde 
ölmüş~ü (B. : Balyan, Sark:is Bey, cild: 4, say
fa: 2093), bundan ötürü uzunca ıbir zaman ikü
çük ada "Sarildsbey Adası" adı ile anılmışıtır. 

Sonra Şirketi Hayryte'ye verildi ve şirket tara
fından ıBoğa:z;içi'ınde işlettiği vapurlarının ikö
mür deposu olarak kullanıldı, Sarkis Beyin aıh
şap köşkü de deponun ,bekçi!erinin ikamet yeri, 
lojmaı;ı.ı oldu. Adacık, 'kömür yığmlan ile ~
ğaziçi':n,in bir yüz karası olmuştu. Nihayet 1955 
de Galatasaray Spor Kulrüıbüne devredildi, hem 
ada sefaletten, heım de Boğaz o yüz karasından 
kurtuldu. A:dada kulU!büın denizcilik şubesi :bu
lunma:lüadır. Bir disıkotek, •bir lokanta~ gazino 
ve oyun salonları, ayrıca deniz üzerine yapılmış 
ikfbüyiik yüzme havuzu ıbulunma:ktadır. 

Galata$arayı Spor Kulübünü Fenerbağ
çesindeki Tesisi - Kulübün denizcilik şubesinin 
yelkencilik fiaaliyeti için kurulmuştur; meşhur 
eski •bir mesire olan o yarı:nı adanın Kalamış ko
yu tarafıında:ki sahilindedir. Deniz üzerinde bir 
büyfrk yüzme ha'VUZU da :bu tesiste ıbulunmaık
tadır. 

GALATA SARAYI SUYU~ :lıkinci Sultan 
Bayazıd tarafından. Galata Sarayı İıçoğlanları 
Kışl_a - Mektebi hamamları, çeşmeleri ve camii 
için getirilip akıtılmış ıbir •sudur; va:kıf sulara 

. ·a:it esıki 'kayıtlardan edinilen bilgiye göre~ bu 
suyun kayna!kla~ Levent çiftliği civarında idi; 
çiftlik arazisi içinde bir maslakta toplanan su-. 
lar kü•nık ve taş galeri yollarla Zincirlikuyu köş
kü yaikınlarına kadar iner; o civarda, ıbu!iman, 
Taşlıdere'den gelen bir katma su alır ve iMeci
diyeköyü'ne gelir. Buradan sonra Fransız Has
tahanesinin altında kalan su yolu Teşvi!kiye'de
'ki maslağma gelir. Bu maslaJktan Harbiıye Mek
tebinin talimhane meydanınını altından geçer
ki şimdi orada Hilton Oteli bulunmaktadır, son
ra Sürpa:gop'daki taş suterazisine yükselir,· o 
suterazisinden sonra Taıks-im'deıki mas!·a:k ibina
sı önünde ikiye ayrılır, !bir su yolu Sormagir ve 
Cihangir ,camilerine, biri de Galata Sarayına gi
der. Bu gün bu büyük su tesisi tamamen harap 
olmuştur, kayn·aıklan Levent çiftliğindeki Ga
laıta Sarayı suyu şehirde akmama:ktadır. 

Saadi Nazım NiRVEN 

GALATA SARAYI TIBBİYESİ, GALATA 
SARAYI KIŞLASI, GALATA SARAYI ASKE-

Galat~arayı Spor Kulübünün Müzesi :_ RI İDADll UMUMİSİ - Temeli onlbeşinci yüz
Avrupa'nın en zengin spor müzesi olarak bi- yılda lkinci Sultan Bayazıd zamanında atılmış 
1inir; çok zengin :bir fotoğraf arşivini, spor- Galata Sarayında:ki İçoğlanları KI§la - Mektebi 
cttların kazand~kları madalyalardan, spor ıta~ hicri 1250 (18~4) de, iç'.ındeki ağalar, içoğ!arı,lar 
ikımlarının kazaındıkları kupalardan ve sair ordu hizmetleri ve sair devlet memuriyetlerine· 
ödül. ve armağanlard·an mürekkep müze Gala- tayinleri ile tamamen dağıtılınca boş kalan bü
tasarayı Lisesi binası içindedir. Müzede kufüıb~ yük esaslı ibir taimii ve tadil gördü. 1826 da 
ve liseye ait 'Sadece !kupaların sayısı 1600 den Yeniçeri Ocağının kaldırıbnasından sonra giri
f azladır; kupaların araısında 1967 yılında ka- şilen g~niş __ ölç~deki devrim işleri arasında tamir 
ızanı1i:riış Spor Yazarları Derneğiniın 1.20 metre ve tadı~ ec:W.mı~ o!an Gal~ta Sarayında 1838 yı
boyunda v·e 80 kilo ağırlığında bir de dev /kupa · lmıda ,bır Tı'bbıye Mektebı kuruldu. 
vardır. 

Galatasarayı Spor Kulübü Binası - Be
yoğlu'nda Ha:snun Galib sokağındadır; İstik
lal Cadde.siyle Taksim'e giderken sağ ·kolda 
Ahududu sokağından geçilerek girilen !bu sokak 
da adını, Galatasarayı Sultanısinde "Keşşaf" 
adı ile il'k ıizcilik. teşkilatıını :kurmuş olan Hasnuıı 
Galfü Beyin adını taşır ki, sokağa bu isim, ku
lübün oraıda 'bulunması dolayI'siyle verilmiştir. 
K;ulüp binası 1969 da yamnış, kısa zamanda ve 
1,5 mi!yon lira -sarfı ile yeniden yaptı:rılınış. Bü
rolardan ,başka toplanma salonları, lbir spor sa
lonu, sporcuların soyunma ve masaj odaları bu
lumna.ktadır. 

Galata Sarayı Tıbbiyesi - Resmi evrak 
üstündeki adı. ''Tıbbiyei Adliyei Şaıhane" dir. 
Türkiye'de ıbatı metodlan ile eğitim yapan 
ilk yüksek okuldur; adında!ki "Adliye" kelimesi, 
lkurucusu olan İkinci Sultan Mahmud'un "Adli" 
unvan ve maıhlasnıdan alınmıştır. 

Çok parlak ıbir tören!e aıçıldı ve açış nutku
nu da kuru'Cusu İkiınoi Sultan Mahmud söyledi. 

Okulun baş hocalığına (müdürlüğüne) 
Fransa'dan getirtilen ve devrinin ünlü ibir he
kimi ve hocası olan Dr. Berilard tayin ed:ilmjşti 
(B. : Bernard, Charles Ambroise; oild: 5, sayfa 
2549). Aşağıdaki sat1Tlan 'llürk Ansiklopedisin
den alıyoruz: "Öğretim süresi ·altı yıl olan bu 
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tıbbiye okulunun birinci ve ikinci sınıflarında 
fransızıca ile taıbiat ilimleri öğretildi, geri -kalan 
döıt sınıfı, dört yılı da asıl tıb tahsiline ayırdı 
ve dersler fransızca olarak verild-i. Öğretim he
yeti yaıbancı mutahassisler i!e tlb tahsilini Av
.nıpa'da tamamlamış yetkili Türk hekimlerinden 
kurulmuştu. 

i 
"Bu okul, Türkiye'de -Batının çalışma me-

todlarına açılan ilk kapı olmuştw-. Ülkemize 
soktuğu yenilikler :kısaca şöyle sıralanabilir: 

Hekimlik mesleğine layık olduğu gerçek de
ğeri kazandırdı; bir yabancı uzmanın ıbir il.m1 
müessesenin başına müdür olaraık getirilmesi; 
C:1erslerin fransızca olarak verilmesi ve fransız
ca kiıtaplardaın takibi ve 1bu di!e ha:kkiyle, hatta 
edebiyatiyle vakıf hekimlerin yetiştirilmesi; 

mesleki yayınların yapılması için okulda bir 
matıbaanın kurulması; il!k Türk kodeksinin ha
zırlanıp yayınlanması; kadavralar üzerinde otop
si yapılması ve anatomi dersi verilmesi; okulda 
lbir ameliyathane kuru!ması; hekimlerin, müte
hassısların yetiştirilmesinden ,başka, özel ders
hanelerde küçük sağlık memuru ve aşı memuru 
yetiştirilerek onların memleketin her tarafına 
gönderilmesi; öğrencilerin geniş ölçüde taıtbikat 
görebilmesi !için okula bağlı ·bir hastahanenin 
kw-ulması; okulun ders süresinin 9 ~a çıkarıl
ması ve okula bir fakülte hürriyeti verilmesi; 
okulun diplomalarıwn Avrupa'mn tııb fakültele
rinin diplomalarına denk sayılmasının sağlan
m~ı; yaıbancı ülkelerden gelen hekim!erin Tür
k:iye'de mesleki çalışmada bulunaıbilımesi için, 
elindeki. diıploma ıne olursa olsun imtihana tabi 
tutulması; adli tıbbın 1kurulması; hekimlik ve 
ceru-ahlık yanında eczacılık 1bö!üımünün tesisi ve 
e-czacıl.ılk öğretimi; Türk 'kadınlarına· erlkek ho
calar tarafından ebelik öğretimi yapılması. 

"Galata Sarayı Tııbbiye Mektelbinden -yetiş
miş ünlü isimler arasında Sadırazam Keçeci.za
de Fuad Paşa, Hekimbaşı Salih Efendi, HeıJrim
ıbaşı lsmail Paşa, Hekimbaşı Hayrullah Efendi, 
Dr . .Arif Bey, Dr. Marı]ro Paşa, Dr. Ahmed Bey, 
Dr. Servet Bey anılaıbilir. 

"Galata Sarayı Tı'bbiye Mektebinin hayatı 
(:kısa), 11 yıl o!muştur (1849 a kadar; ibu temel 
dkuldan Mfükı (Siıvil) ve Askeri Tıbbiye Mek
teplerinin lkurulmasına gidildi)" (Türk Ansik
lopedisi) .. 

Bu tıbbiye mektebi için Tayyarzade Ata 
Bey İkinci Sultan Mahmud'un icraatından bah
sederken Enderun Tarihinde şunlan yazıyor: 

"Galata S·arayını Mektebi Tıbbiyeye tah
:vil etti, :birkaç yüz senede -bir gelir ibir ha.zik ve 
fazıl zat olan meşhur Hacı Raşid Paşayı nazır 
tayin etıti ve Avrupa'nın meşhur tab1blerinden 
Doktor Bernard'ı ve Edirneli İstefonaki ve Ka
ratodori Kostantin Efendi gtbi mukemınel ta
'bib ve cerrah ve hoca ve üstad!ar celb ve tavzif 
etti; vatandaşlarımızdan Doktor İsmail Paşa ve 
Salih Efendiye· ve Marko Paşa ve Hüseyin ve 
.Akif ve Nuri ve Ahmed Paşalar ile Mehmed 
Efendi ve Ahmed Bey ve Serviçen Efendi v~ 
Bo!anaki Efendi ve Raif_ Ef eneli işte o mektepten 
yetişmişlerdir,." 

Galata Sarayl!lldaki Tıbbiye Mektebi 1849 
da Haliç'de Kumbarahane bniasına taşındı (B. : 
Tıbbiye); boş ikalan Galata Sarayı 'binası bir c;le 
yangın geçirerek harap oldu ve yeniden kağir 
olarak ihyasına ıbaşlandı. 

Galata Sarayı Kışlası - Galata Sarayı
nın yeni .binası ancak 1862 de Sultan Ab
dülaziz zamanında tamam!andı ve Seraakerlil! 
emrine verilerek dört yıl kadar kışla olarak kul
lanıldı. Hangi ıbirliklerin yerleştirildiği ve içinde 
ne kadar askerin 1barındırıldığı tesbit edilemedi. 
Galata Sarayı, geçen asrl!ll ikinci yarısında hız
la gelişen Beyoğlu'nun göbeğinde idi; kışla haya
tına uygun düşmedi; çoğunlukla gayri müslim 
azınlıkla.Tin ve ya:bancıların 1s:kan ettiği yerdi; 
sokakları açık saçı:k kadınlarla dolu bir semtte 
askerin huzuru sağlamak imkansızdı. Yerleşti
rilen kıt'alar diğer kışla!ara nakledildi; yine 
Seraskerlik emrinde kalan Galata Saırayında 

ıbir Asıkerı İdadi, orta okul açıldı. 

Galata Sarayı Askeri İdiıdü Umumisi -
1866 da -açılan ibu orta okul Harıbiye, Bah
riye, Askeri Tıbbiye ve Askeri Mühendisha
neye talebe yetiştirecek idi. O sıralarda ''Meıkte
bi Sultani" adı ile, tamamen fransız liseleri me
todu ile eğitimde bu!unacak bir yeni mektebin 
açılmasına karar verildi ve Galata Sarayı -binası 
o mektep i~in, Seraskerlik emrinden alınarak 
1867 de Maaır.iıf Nazırlığı emrine verildi, 1868 de 
Galata Sarayı Mektebi Sultanisi aıçıldı ('B. : Gala
tasarayı Lisesi) . 

GALATASARAYI YANGIN TULUMBA
SI SANDIGI, GALATASARAYLILAR - İs
•tanıbul'un eski yangın tulumbacılığı aleminde 
Beyoğlu tarafının nam!ı sandık ve ta:kımların
dan ,biriydi; reislerinden Sırrı Bey de l!ıdnci 
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Sultan Abdülhamid devri sonlarının namlı tu
lumbacılarından olup yine meşhur tulumbacı
lardan vaktiyle kesilen kolunun diyeti 'kinini gü
den .Tatar Zekeriya tarafmdan öldürülmüştü 

B. : Sırrı Bey; ZeJkeriya, Ttat~r) ; kalender hal·k 
şairi Üsküdarlı Aşık Razi de 1bu sandığın uşak
larından Süleyman aıdında hir tulu.m!bacıyı ş-u 

manzunıe ile methetmiştir: 

Eşhebin Galatasaraylım aman 
Haleti vahşetde gazabı yaman 

Yangın Kulesine çekdim feneri 
Gönülevi yanar göründü duman 

Çalımlı kaşarlı ayaklarınla 

Yetiı gel imdada behey bi iman 

Yoksa kundaklayıp kaçan sen misin 
Galatasa:raylım Çapkın Süleyman 

Razi'nin ıyetiştirnıesi Erzurumlu Aşık tb
-rahim de bu sandığın uşaklarından lbir rum gen
cini, isım.ini ikayde~meyerek ~u mail.ZUme ile öv-
müştür: · 

Galataraylıdır güzellerin güzeli 
Bir egini görmedim Beyoğlunu gezeli 

Nahveti şebab ile ne hoş hali vahşeti 
Dudak büker kaı çatar ela gözler gamzeli 

Palikarlar 'serveri biı· afeti devransm 
Davudi sada ile ey bülend avazeli 

Ayakların gaayetle koşarlıdır ııehbazım 
Çalımlı adımların talimli endazeli 

Fermanı kaza yazar aşıkı sadıkına 
Katibi nususi aşk adet olmuş ezeli 

Ebruvanın mihrabım payin· bôsegahımdır 
Çelipası boynunda urumların güzeli 

Muştakın oldum senin papaz· gülü kafirim 
lşmaır çakıp mestane gözlerini süzeli 

Rahi aşkında ~enin hak idim cevher oldum 
Gii~le topuklarınla güm gÜm vurup ezeli 

Bir derviş geda iken oldum bir sultanı aşk 
Adını şu sineme tuğra misal çizeli 

Namım Aşık İbrahim Erzurumlu garibim 
Ateş içinde yazdım bu nev eda gazeli 

Vasıf HiÇ 

GALATA ŞARAP İSKELESİ - Y'ilzyıllar 
boyunca Galata'mn eski iköklü frenk rum aıile
leri, muhtemeldir ki şaraplarını İstanbu!'a şarap 
gönderen belli yerlerde··özel olarak yaptırmışlar 

ve konaklarının mahzenlerinde yıllarca dinlen
dirmişlerdi!r, fakat ayaık takımı, bir içki yasağı 
ıbulunmadığı zamaınlar, şaraıbını boy iboy mey
hane!erde içmiştir. Şarap gemilerle ve fıçılar 

ıiçinde Erdek'den, F'oça'dan, Bozcaada'dan, Bül
ıbülce'den gelir ve Galata'da, Galata'nın Topha
ne ,tarafında ·son iskelesi olan ve "Şaraıb İskele
si" admı taşıyan İskeleye indrrilirdi. Oradaın da 
meyhanelere fıçısı ile taşınırdı; evlerine :tüccar 
elinden perakende şarap al·anlar da iskelede açı
lan bir fıçıdan tulumlarla alırlardı; f aıkat so
ıkaklarda şarabın tulumla taşınması yasaktı, 

!kaçak taşırlardı. Galata'da bulunan "Hamir 
Emaneti" de Şarap İsıkelesinin yanında idi; bu 
iskeleye "Sirkeci İskelesi" de denilmiştir. 

Şarap İskelesi Galaıta Rıhtımı yapılır ilken 
kaldın!dı. Fakat o mevkide •bir sokaık hala "Ga
lata Şarap İskelesi Sokağı" adım taşır. Galata' -
nın hemen bütün ara sokakları gföi ibU sokak 
da meyhaneleri ile meşhurdu. 

İstanbul limanında 1buharlı vapuurların he
nüz işletilmediği devre ıkadar bu iskeleye bağlı 
sekiz on kadar dolmuş kayığı vardı; o :kayııkla
nn ham!acılan da, isteyene kaçak olarak tu
lumla şa:rap bulur getirirlerdi. 

GALATA ŞARAP İSKELESİ SOKAGI -
Galata'nın Kemankeş Kara Mustafa Paşa Ma
hallesi yollarından, Rıhtım Caddesi ile Galata 
Mumhanes-i Caddesi arasında uzanır, Kemankeş 
Caddesi ile dörtyol ağzı yaparaık kesişir ( 1934 
iBelediye Şehir Rehıberi, pafta 15/133). Mumha
ne Caddesi tarafından gelindiğine gôre bir ara
ba geçecek genişlikte ,baş!ar, sonra üç arabanın 
geçebileceği kadar genişler. Pa,kettaşı döşeli 
olup iıki dar yaya :kaldırımı vardır. 

GALATA UMUMHANELERİ - ('B. : Galata 
Genelevleri). 

GALATA VAK' ASI - Kalyoncular ile Ye
niçeriler arasında Hicri 21 Zil:kade 1185, 25 Şu
bat 1772 bir Salı günü başlamış ve üç' gün ge
celi gündüzlü devam etmiş ve ıbir şehir· coogi 
halini almış silahlı 'bir kavgadır. Ga!ata'nın in
ztbat ve asayişine 25. ve 64. Yeni'Çeri ortaları 
bakar idi, Vak'anüvis Vasıf Efendi "vak'a 
cüz'i bir sebepten çıktı" diyor; o cüz'i se'bep, 
her iki tarafın haşrolduklan uygunsuz ala ve 
muhabbetlerden bh'i ve o yolda ·bir 1talei lisan 
olsa gerektir. Ağız 'kavıgası dövüşe,. dövüş de 
!kalyonculardan filika hamla.cısı ıbir Hristiyan 
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·oğ!anın bir Yeniçeriyi vurup öldürmesi ile si
lahlı çarpışmaya varmıştır. Sokaklarda metris
ler <kazılmış, Galata günlük hayatı felce uğra
mış, Haliç'de 1kayrk işlemiyerek Galata'nın İs
tanbul ile münasebeti de kesilmiştir. Zaıbiıtler 

neferlerini güçlük!e teskin edebilmiş, kalyoncu
larla yeniçeriler ba:rı.ştırılınış, kan döken filika 
hamlacısı oğlan da Tersanede a:sılarak idam• 
olunmuştur. 

Bibl. : Visıf Tarihi; il. 

GALATA VAPURU (13 Numaralı) - Şir

keti Hayriye'nin Boğaziçi'nde işlettiği jJ!k va
purlardan; İngiltere'de yaptırılınış oluıp hizme
te 1859-1860 arasında girmiş olup aıhşap ıteık

neli ve 64 tonluk bir vapurdu, maikinası 40 !bey
gir kuvvetinde idi; hangi tarihe :kadar çalıştığı 
tesbit e4ilemedi (B. : Şir:keti Hayriye). 

Bibi. : Şirketi Hayriye Tarihçe - Salnamesi. 

GAJ..A.TA YANGINLARI - İstanbul'un 
her taı;-afında olduğu gibi Galata'mn da geçir
diği ateş af etleri şunlardır: 

Cemaziyelevvel 906 (Ocaik 1501) Yangını 

- "Aiteş gece sa:baha karşı çııktı; ertesi gün öğ
leye doğru Sadırazam Mesih Paşa ve Seklban
ıbaşı Karagöz Ağa yeniçerilerle kayıklara bine
rek Galaıta'ya geçti!er. Sadırazam Galata Kadısı 

ile yangının söndürülme işine nezaret ederken 
Galata'daki ,barut mahzenine ateş isabeti ile 
müthiş ·bir· infilak oldu ve havaya ııça.n barut
hane kulesinden ibüyük •bir taş sadırazam ile 
Galata Kadısının üstüne düştü ve her ikisi . de . 
ağır yaralandılar, beş gün soınra da öldüler." 
(Sqla:µade Tarihi). 

Bir Galata Yangını 

(Sabiha Boıııcalının koınpozlzyonu) 
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Muharrem 1045 (Haziran 1635) Yangını 

- "Ateş sur dışındaki iskeleler yanından çıktı, 
söndürülmeye çalışılırken yangına pek yakın 
demirli 1bir geminin barut anbanna aıteş isalbet 
etti ve gemi infilaık ederek 'battı, ıvaık'a yerine 
çok yakın 1bulunan Sadıdzaan Kemankeş Kara 
Mustafa Paşanın yüzü yandı, üç ay !kadar has
ta ya:ttı." (Naıma Tarihi). 

19 Rebiil!levvel 1092 (8 Nisan 1681) Yan
gını - "Ateş sur dışındaıki dü:lckanlardaın çıka
ra:k Galata Gümrüğünden Azapkapusuna :kadar 
Galata'nın bütün yalı boyu yandı. Yanan yer
leri sadırazam Merzifonlu Mustafa Paşa kendi 
hesabına yaptırarak muazzam ;bir irad edindi." 
(S-ilahdar Tarihi). 

1094 ( 1683) Yangını - Ateş, içinde Ter
saneye ait pek çok ·gemi kalafat levazımı ıbu
lunan Kurşunlu Mahzende çıktı, haıva almayan 
kapalı bina oobeş gün için i~in yandıktan son
ra Rebiülahir'in altıncı günü (1 Nisan) mah
zenin kapusu açılınca birdenıbire dehşetle alev
lendi, içindeki eşyanın hepsi yandı, zararın bir 
Mısır hazinesi olduğu tahmin edildi. 

17 Muharrem 1127. (23 Oca:k 1715) -
"Ga1ata'da Azeıbkapusu içinde öğle ile ikindi 
arası . yangın çıktı; :kar yağıyordu ,ve çoık şid

detli rüzgar vardı, deniz fırtınalı idi; adeıt oldu
ğu veçhile sadırazam (Damad Şehid Ali Paşa) 
yangına kayıkla gidemedi, atla 'karadan gitti, 
Silahdarağa ve Kağıthane 'köprülerinden geçe
cekti, faıkat Eyyu1bsu1tana geldiğinden yangının 
söndürüldüğünü öğrendi ve geri döndü." (Ra
şid Tarihi) . 

19 Şeıvv·al 1129 (26 Kasım 1717) Yangını -
"Yangın ·gece gün ıkaıvuştulrtan bir sa:ıt sonra 
Galata'nın Sandıkcılar Çarşısından çıkıtı, rüz
garla •büyüdü, altı saat devam etti,• ateş ancak 
Ya.ğ'kapanı önlerinde durdu" ·(Raşid Tarihi). 

4 Şevval 1159 (20 Ekim 1746) Yangını -
Ateş Sandııkcılar Çarşısınd,an çıktı, o çarşı ile 
Kürekyapıcılar Çarşısı yandı (Raşid Tarihi). 

3 Cemaziyelevvel 1181 (28 Eylül 1767) 
Yangını - "Ateş gece çıktı, iki Sicilya (Napo
li), Moskova (Rusyıa) ve Felemenk (Hollanda) · 
elçilerinin ııronaxlan ile büyüklü küçüklü kırk 
kada;r gayri müslim evleri t~amen yandı." 
(Vasıf Tarihi). 

20 Şevval 1211 (18 Nisan 1797) Yang~nı 
- "Ateş gece Azebkapu:sıµıda çık4ı, yedi saat 
sürdü, pek çolk bina yandı, yangını söndürme
ye gelen askerden 40 nefer yaralandı (Mecellel 
Belediye). 

11 Rebiülahir 1223 (15 Mayıs 1808) Yan
'Vllll - Yangın ;Kürekci Kapusu civarından çık
tı söndürülemedi, Tophane tarafından Tersane 
<tarafına 'kadar bütün Galata yandı, yangından 
yıalnız 38 1bina :kurtulmuştu. Ga1ata'nın geçir
diği en müthiş :büyük yangındır. Padiş-ah Dör
düncü ;M;ustafa hu ateş af etini kayıkla denizden 
seyretmişti." (Cabi Said Vekaayinamesi). 

Kurtulan 38 binadan ,biri ımeşhur Liviren
ıtos Meyhanesiydi. Meyhanenin te:ııgah duvarına 
kaydedilmiş yazılar arasına şu yaık'a da şöyle
ce yazılmıştı: "İhtilalden -evvelıki: ateşte kur
tulmuştuk; lbu ateşde de kurtuldu'k. Çok can 
yaındı; 1buradc1. bin cana yalltın idik." · 

2 ZiLhicce 1273 (24 Temmuz 1858) Yangı
nı - Mumhane Caddesi ve Karanlıkıfırın so'ka
ğıiıda 76 ev yandı. (Mecelli Belediye). 
Receıb 1276 (Oca:k 1860) Yangını - Yorgancı

larda 9 dük'kan yandı (Mecellei Belediye). 
Rumi 1 Kanunuevvel 1285 (13 Aralık 1869} 

Yangını - Ateş Makaracılar Çarşısıında çıktı, 

4 7 düklkan yandı (Mecellei Belediye). 
Rumi 12 Eylül 1290 (24 Eylül 1874) Yan

gını ~ Ateş Sultanıbayazıd Mıa:hallesinde Top
cular Caddesinde çıktı, 120 ;bina yandı (Mecel
lei Beılediye) . 

Rumi 12 Haziran 1291 (24 Haziran 1875) 
Y ~gını - Ateş İskender Caddesinde çıktı, 11 
,bina yandı (Mecellei. Belediye). 

Rumi 18 Temmuz 1299 (30 Temmuz 1$83) 
Yangını - Ateş Emekyemez Mahallesinde çık
tı, 26 bina yandı (Mecellei Belediye). 

Rumi 20 Ağustos1300 (1 Eylül 1884) Yan
gını - Ateş Yolcuzade Mahallesinde çıktı, 11 
ibina yandı ('Mecellei Belediye) . 

Rfuni 19 Haziran 1302 (1 Tem.muz 1886) 
Yangını - Ateş Topcular Caddesinde çıktı, 36 
'bina yandı (Mecellei Belediye). 

Rumi 17 Heınmuz 1311 (29 Temmuz 1895) 
Yangını - Ateş Kıürekc-iler Kapwnında çıktı, 
Yelkenciler Çarşısında ve Kalafat Yerinde 40 
bina yandı (Mecellei Belediye). 

Galata'da yıllan !kesin olarak ıtesbit edil
memiş, sadece •~eçenide, bundan evvel, mukad
dema" gibi tabirler •kullanılmış ·iki yangm daha 
görillür; 1855 -1865 arasında Kemeralıtında 27; 
Karaköy'de Fermeneciler Çarşısında 70 bina 
yanmıştır. 

GALATA YEMENİSİ - "Kalyoncu Yeme~ 
nisi" de denilirdi, İstanbul'da yüz yıllar boyun
ca giyilmiş ve bilhassa gemicilerin adeta alame-
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ti fariıkası olmuş bir ayakıkaıbıdır. Üstü gayet 
kısa olup parmaklan hemen ucundan tutar, çıp
l8!k ayakla giyildiğinde parmak aralan görünür
dü ard kısmı da çok kısa olup topuğu, 'bitimin
de~ ilişerek tutardı. En mühim ıbir hususiyeti 
de Horoz i!biği kırmızısı sahıtiyandan yapılırdı. 
Bahriyeliler tarafından, teraanede, Avrupa ike- · 
simi kıyafet inkılabına giyilmiş; kalyonculann 
ve kalyoncu çavuşlarının ııcısa diz ça!kşın ile 
baldır ve ibacaklan çıplak dolaştıkları devirde 
mutlaka çorap•sız, çıplak ayakla giyilmiştir; öy: 
le ki XIX. asır başlarında 1bu Galata Yemenisı 
ile birlikte baldın çıplak pırpırı gemici kıyafeti, 
vücudun üst ıkısmını, gövdeyi da.ha açarak, /kül
han be~leri argosunda "çakıl" denilen deli!k!anlı 
memesi göstemıe nümayiş~ne l}{adar varmış ve 
bütün İstanbul gençleri arasında, ibeyzade pa
şazadeden kaldırım oğlan.farına varınca "Ceza
yir Kesimi" 1adı ile moda olmuştu (iB. : Kalyon
cu, Kalyoncu Çavuşları; Bahriyeli, ,cilt: 4, say
fa 1867; Cezayir Kes•iımi, cilt: 7, sayfa 3571). 

Kalenderlik yolunda yazılmış şu ıkıt'alann 
kimin ıolduğunu bilmiyoruz, "Çapkm İdris" adı 
söz gelimi yazılmış olabilir: 

Galata Yemenisi 
Cümle geneler delisi 
Layık olan ayaklar 
Koıarhnın irisi 

Ne. üstü var ne koncu 
Kayıkçıyla kalyoncu 
Eşbeh yiğit pabucu 
Galata Yemenisi 

Tüy gibi tüyden hafif 
Şöyle ideyim tarif 
Zanbak misali zarif 
Galata Yemenisi 

Gülle misal topuklar 
Pekçe vursun kopuklar 
Parmak gümü, oluklar 
Calata Yemenisi 

Baldır bacaklar çıplak 
Mutlakaa çıplak ayak 
Giyilse açar ancak 
Galata Y emeniai 

At bir narayı hey hey 
Bı~kın meşreb küçükbey 
Uğrunda feda her gey 
Galata Yemenist 

Uzat ayağın beyim 
Okşayayım öpeyim 
Elimle giydireyim 
Calata Yemenisi 

r·· ·ez--

Yalın ayak· cakalı 
Şu horoza almalı 
Horoz ibiği alı 

Galata Yemenisi 

Gör bu Çapkın ldrisi 
Tüysüz gencin irisi 
Nümayişin birisi 
Galata Yemenisi 

İSTANBVL 

Muallim Naci "Ömer'in Çocukluğu" . isimli 
:kısa foto !biyografisinde 1babası Saraç Ali Beyin 
de çok şirin ibir ıporlresini vermişti;r, · o zatin kı
yafetlııi tarif ederken " ... ayakları Galataıkarl az 
üstlü ·kırmızı yemenilere alışıktır." diyor (ıB. : 
Ali Bey, Saraç, cilt: 2, sayfa 635). 

GALATA YENİ CAMİİ - Galata'.nın bü
yük camilerindendi, "Yenivalide Camü" diye de 
anılırdı. Hıadikatül Cevami şu malumatı veri
yor: 

"Baniyesi Dördüncü Sultan Mehmed'in 
zevcesi ve Üçüncü Sultan Mustafa ile Üçüncii 
Sultan Ahmed'in anası Gülnuş Emetullah Sul
tandır; Üsküdar Yeni Camii de bu Validesultan 
için yaptırılmıştır, türbesi de Üsküdar'da:kf ca
miiniın yanındadır. Bu camiin yerinde ıbir kilise 
vıardı yandı, yeniden yapılmasına müsaade ve
irilmedi; yeri arsa halinde duruyordu, sonra bu 
camH.şerif yapıldı, itmam ıtariihi şudur: 

Mabedi Valdesultan ola darülhasenat 

1109 (M. 1697 - 1698) 

"Hünkar mahfili, abdest muslukları, ha
rem :kapısında çeşmesi· ıvardır. Karşısında;ki 

medrese, Gülnuş Sultanın . kethüdalığında bu
lunmuş, sonı:ıa ıvezir olmuş Mehııned Paşa yap
ıtımııştır, Paşa da ü~üdar'da medfurulur. Ga
lata Yeni Camiinin mahallesi vardır." 

Uzunca bir zaman ;baıkımsız kalmış, harap 
• olmuş, ·sonra tıaınamen yııktınlmıştır; zamanı
mızda mevcut değildir. 

GALATA YENİKAPUSU CADDESİ -
Atatürk Köprüsünü,n (Unkapanı Köprüsünün) 
Galaıta tarafında· bağlandığı yolun adıdı,r; Ga
lata'mn Arapcamü ve Emekyemez mahallesi 
ile Kas1mpaşa'mn Bedreddin Mahallesi arasın
dan geçen ,bir sınır yoldur. Köprü taraıfından 
gelindiğine· gör~ sağ ıkolda Kala:flatcılar Cadde
si, Yelkenci Soıkağı, Tersane Caddesi, Somak 
Sokağı ile kavş-aklan vardır (1934 Belediye Şe • 
hir Reh<beri, pafta 15/130 ve 131, pafta 16/139). 
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Asfalt döşeli, sola kavisli ve yo:kuş bir yol
dur. Köprüden gelindiğine göre sağda Azebka
pusu (Sokollu Mehmed Paşa) Camii ve Saliha
sultan Meydan Çeşmesi görülür. (B.: Azebkapu
su Camii, cild 3, sayfa 1675; Azebkapusu Çeş
mesi, cild 3, sayfa 1679); solda da eski tersa• 
nenin 1büyük cümle kapusu vardır. Bu satırla
rın yazıldığı sırada ıbu cadde üzerinde lbir yeral
tı geçidi yapılmaya ıbaşlanmıştı (Temmuz 
1969). 

Hakkı GÖKTÜRK 

GALATA YENİKAPUSU ÇIKMAZI -
1934 Belediye Şehir Rehberinde Galaıta'nın Ke
mankeş Karamustaf apaşa Mahallesinde iki çık
maz sokaık arasına bu :isim yazılmıştır. Çl'kmaz
lardan ,biri Galata Mumhane Caddesinde, biri 
de Kemankeş Caddesind~ olup bitimleri karşı
lıklıdır (aıdı geçen rehber, pafta 15/133). 

Mumhane Caddesindeki çıkmaz iılcl. bina 
arasında altı adını genişliğinde kısacık bir yer
dir, paket taşı döşelidir, sokak levıh·ası yoktur. 

Kemanıkeş Caddesindeki çı:kınaz da Singer 
Hanı ile Genel Siporta Kara:köy Acentalığının 
bulunduğu ıbina arasında ibir oto parlk yeri olup 
tahkikim.izde şahıs mülkiyetinde olduğunu öğ
renclik. 

Mahalle muhtarlığındaıki bir hariıtada ise 
her iki çı:kmaz gösterilmemiş idi (Temmuz 
1969). 

Hakkı GÖKTÜRK 

GALATA ZİNDANI - Cenevizliler tara~ 
fından da .zind~ olara:k kullanıldığını tahmin 
ettiğimiz bir bina; zamanımızda mevcut değil
dir, Galata Kalesinin yalı boyu kısmında olup 
Yağ kapanı İsıkeles·f ile Balı'kpazan İskelesi ara
sında idi; 1814 -1815 arasında tanzim edilmiş 
bir ostancııbaşı Def.terinde (ıB. : Bostancııbaşı 
Defterleri, cilıt 6, sayfa 2986 kes-in oiaraık kay
dedilmiştir; Azebkapusundan Tophaneye doğru). Yağkapanı İskelesi-bir ba:b kahvehane
camii şerif - Galaıta Zindanı denilen yer - se
rapa ibalrk tuzlayıcı düıkıkanlan, Galata Balık
pazan İskelesi... 

Fetihden XIX. yüzyıl ortasına kadar da 
zindan olarak :kullanılmıştı. İkinci Sultan Os • 
man'ın tıahttan indirildiği 1622 ihtilalinde ihti
laılciler tarafından ikapuları •açılarak mahkum
ların serbest bıraıkıldığı ma1ıbushaneler arasın
da 'burası da kaydedilmiştir. Vaık'·anüvis Ahmed 
Lütfi Efendi de 1263 (1846 -1847). vak'aları 

arasında Galata Zindanının bir gün 6 saat, bir 
defa da geceli gündüzlü 24 saıat boş kaldığını 
yazıyor. 

GALA VRA, GALA VR.Ali:ANE - Kalav
ra, Kalavrahane de denilir; uydurma bir isim 
midir, bir yabancı dilden mi alınmı.şdır, lugıat 

kaynaklarımızda bulamadık; .. Şemseddin Sami 
Bey Kaami'ı.si Türki'de: "Yamaılı paıbuç, meşin
den sair yamalı şeyler; Kalavrahane: Eskici 
dükkanı" demekle yetiyor. 

M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri 
ve Terimleri isimli eserinde Galavra Nazırı 

maddesinde şunları yazıyor: 

'\Kalevre yahud 1Kalıwre pabuç ve deri gibi 
şeylere verilen isimdir; Kalevrehane, askerin 
deriden yapılan her nevi ayaıkkaıbı, eyer takı
mı, hayvan koşumu ve s·aire gibi levazımını imal 

· ve ihzar eden fabrika demekdir. Bu fabrikanın 
varidat ve masarifi ile umum muıam.:ela.tına ba
kan zate Galavra Nazırı unvanı verilmişdir. 

Mertebesi Baruthane Nazırı derecesinde idi? 
Bilahare Seraskerlik maiyetine verilmişdir." 

Gala vrahane bir ıfabrikıa, imalathane değil, 
askerin her nevi eskimiş aya:kkabılarının ve or
duya aid deriden, meşinden mamul şeylerinin 
eskimiş olanlarının tamir edildiği !büyük bir . 
miri atöliye idi. 

İstanbul' da Onyedinci Yüzyıl sonlarında 
kurulmuş "Külhan Beyliği" denilen ve tekke
leri listanıbul çarşı hamamlarının külhanları ol
muş bir ~ıaıieberduşlar, apaşlar tarikatı 1846 
da Serasker Hasan Riza !Başanın emriyle kapa
tılarak, hamam külhanlarındaki serseri delikan
lılar ve oğlan çocukları. toplanarak delikanlılar 
asker yazılmışlar, çocuklar da işci olarak Ga
lavra Haneye verilmişlerdi. Galavrahine o ta
rihde Gülhan.ede idi ('B.: Külhan Beyleri). 

GALİB (Attar) -· Geçen asır sonlarında 
Mısır Çarşısında aşın güzelliği ile nam vermiş 
attar çırağı bir d-elikanlı; "!Hiacıbaba" lakabı ile 
tanınmış mevlevi de:rıvişi Salih Dedenin çırağı 
olub ustasının irşadı ile tarikata girmiş, o da 
mevlevi zeyninde dolaşır ve Salih Dede ile bir
Ukde Kulekapusu (Galata) !Mevlevihaneslnde 
bir höcrede yıat-ar kalkarmış. Devrin kalender 
şairi Üsküd~rlı Aşık Razi tarafından. şu man
zume ile övülmüşdür: 



ôAilB '. (çeşmemeydaniı) 

Mevlevi attarın tennuresi ak, 
Çıkmış dükkanına ayağı çıplak. 

Kirpiği ka'ranfil, hali fülfüldür, 
Çakıllar darçındır, topukla.T güldür. 

Gül yağı dediği kendi teridir, 
Zerrece hata yok vallah yeridir. 

Attaır olmuş satar o külçei nur, 
Dilhaste unaka merhemi kafur. 

Celali Rumi hem Şems'in aşk,na, 
Y akmı§ nazik ele ayağa kı.ııa. 

Caalibdir o şahın ismi şerifi, 

Şeyhi Ekber'in hem hüsün redifi. 

Tasvirin nakşine oldum da ressam, 
Amma ki nolaydı ıEsrar'ı olsam. 

Meydanı aşkda gör sen_ ol ıerveri, 

Kulekapusiında salı günleri. 

Pervane misali fır fı,r dönerken, 
Cezbei aık ile kadre inerken, 

Latifü ıtırnak ayaklar gerek, 
İki koııan sünbül, Çarh ile Drrek. 

Bi~ gez busi paye .dilesen ruhsat, 
Bekle dir yılda bir düıer bir fırsat. 

Vefki mutalaamdıır varakparede, 
. Nakşi payi şahın bu piçarede. 

Tarih 

Muİıabbet ihsanın dirhemle tartar, 
CeV'rü cefasını çekemez kantar. 
Şöhretü ıanına tarihi menkôt 
"E,behim Gaalibim Mevlevi Attar" 

1314 (1896_ - 1897) 

Vasıf HiÇ 

GALİB (Çeşmemeydanh Sulu) - Geçen 
asır sonlarında Galatamn namlı kabadayı tu
lum:bacılarından; aynı adı taşıyan ve aynı yan
gın tulumbasının uşaklarından pençeli bir de
likanlıya: "İsimlerimiz karışıyor, adını değiş
dir ! ... " demiş, delikanlı da: '':Ağabey, bana Su
lu demiyorlar, sa.dece Çeşmemeydanlı diyor
lar .. " cevıabını verince kızmış; genıce bir tokat 
atmış, f.akat adaşından pestili çıkıncaya kadar. 
dayak yemiş, yarı !baygın bir halde Azebkapu
sundaki Saliha Sultan Meydan Çeşmesinin 

önüne bırakılmışdı. Sulu Galib 30, bir yorgancı 
kalfası olan diger Galib de 19 - 20 yaşlarında 
_idi: Bu vak'adan sonra o semtden ayağını çek
miş, kendi namı ni~ı silinmişdi. 

Bibl. : Sermed Muhtar Alus, Not; Vasıf Hiç, Not. 

İSTAN'BtJt 
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GALiB (Çımacı) - :tkinci Abdülhamid 
devrinde Üsküdarın ayak takımı arasından siv
rilmiş kabadayılarından; zehir gibi acı kuvvete 
sahih, vücud yapısı ile müheykel, yqz nakşı ile 
de erkek güzeli bir adamdı; gureıbadan gençleri 
eri.zile_ karşı himaye eder gaayetle cessur, mer
di meydan idi; nefsinde perhiz~ar, sadece ce
mal aşıkı, işret eder, edeb ve terbiyesinin aslaa 
bozmazdı, tek ve çok büyük kusuru kumar düş
künlüğü idi, ekseriyetle 'l'abutculariçi Kahveha
nesinde otururdu_ ve geceleri de orada yatar 
barınırdı. 

Vasıf Hiç 

GALİB (Dellak Hafikli) - 1800 ile 1900 
arasında Şengül Hamamı dellaklerinden bir de
likanlı; kendisini yakından tanımış kalender 
halk şairi Merdivenköylü Tevfik Efendi şun
ları yazıyor: 

"Zahirde hamam çıplağı esaıfili nasdan, 
aıma yüreğinde arslan yatar bir delik,anlı idi; 
suretinde hüısnü an, siretinde merdi meydan 
olub Şengül Hamamında soyunub del1ak peş

temalını kuşandığında onsekiz yaşlarında bir 
esmer müraılıik taze idi. Balkıan Harbinde 30-31 
yaşlarında gönüllü asker oldu; Edirnenin su
kutunda Sarayiçindeki katliamda kaafilei şü

hedaya katıldı. Cennet hamamında şefıaat kur
nasında rahmet suları ile yıkansın. Bir gün bir 
reca ve minnet ile Reısne Fotografhanesine gö
türiiıb. bir fotoğrafını çekdirtınişdim, resmi ya
digarı ruzigar olarak kaldı", 

Hayatı süfli hizmetde geçmiş, fıakat canını 
vatan yolunda vermiş bu Deli.ak Galibin şanın
da aşağıdaki manzume de Tevfik Efendinindir, 
Jıamamcının kızı baıbasının uşağı Galibe aşık 

olmuş, Tevfik ·IDf.endi manzumeyi o kızıp. ıağzın~ 
dan y~mış: 

Hamam çıplağı civan, siyah peıtemal belde, 
Böyle güzel gÖrmemit lstanbul denen belde. 

Şengillün derununu ruııen ider bir aydır. 
Dolub dolub boşalır, gör bu hamam bir aydır, 

Kiımir Şahının oğlu, yakışıT o güle naz, 
Bir de sor uşşakına, ağlayan çok, gülen az. 

Cennet kaçkını. melek, gel hamamda soyun de, 
Talan et gönülleri, haydud ınu var soylinda! 

Canla başla, aşk ile, müşterisin yıkar a, 
N abveti şebab hakkı, hatır gönül yıkar a.. 

Cum'a günü giyinir, çuha ·potur saltayı, 

Onu ıöriih aevmeyen, insal\ değil salt ayı. 
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Soyunuk ba§ka güzel, giyimli başka güzel, 
Ben Galibin üstüne sevemem baıka güzel. 

Baba korkusu derdi başından aşkın bana 
Püsküllü bela oldu dellakim aşkın bana 

Kasem Hüdaya yalnız sana mahsus gaaliba, 
Nahnla tıkır t.kır topuk vuruş Galib Ağa! 

Bu on beyit nazımda ne hoş açdım ayağı, 
Ey Hafiklim HafikHm Öptür artık ayağı. 

Resne Fotograıfhanesinde çektirilmiş _re
simde Dellak Galibin kıyafeti, Hafik, Tokat, Si
vas taraflarının değil, Rumeli kıyafetidir. Fo
tografhane gardrobunda bulunub giydirilmiş 

olacakdır. 

Dellak Hafikli Galib 
(Fotoğrafından Sabiha Bozçalı eli ile) 

GALİB (Gülhaneli) - Geçen asır sonla
rında Gülhane Askeri Tıbbiyesi talebelerinden 
gaayetle güzel ve çapkın bir delikanlı; şiddetli 

yasağa rağmen tshakpaşa sandığında tulıum
bacılık da yapmış ve o sandığın ayıakları kaşar
lı namlı bir uşağı olmuşdu. Devrin kalender 
halk şairi Üsküdarlı aşık Razinin kaydine göre 
tshakpaşada. lshakpaşa Hamamı karşısında bir 
evde oturur bir terliıkci ustasının otuz yaşların
daki dul kansı kendisinden on yaş kadar kü
çük tıbbiyeliye aşık olur, adı şaziye ola:n kadın 
türlü vesileler bulup delikıanlının yoluna düşer, 
yüz bulamaz ve nihayet tecennün eder, aşık 
Razi şu manzumeyi o kadının ağzından yaz
mışdtr: 

Çapkınım Gülhaneli, gül gül aı;m,ş gamzeli, 
Adım çıkdı deliye, ben peşine düıeli. 

Formanın fiyakası, iliklenmez yakası, 

Kaı üstüne fea yıkar, o da ayrı cakası. 

Bir de ökçe basar~k, yürüyor tırak tırak, 
Topuk nümayiıi var, gaayetle pür tumturak. 

Durmasın kqlar çatık, bırak nahveti ._rtık: 

Atıklarda aranmaz, edeb, terbiye, mantık. 

Laf atarsa atar a, aözü batar, batar a·! 
Geceleri kapunda, gelip yatsa, yatar a ! 

Süziib çeımi nerkisiıı, biiıi paye. ver izin, 
Koy başımın· altına, koy be çapkınıin dizin! 

Başında kavak yeli, eandık kolunda eli, 
Omuzdaılık heveai, koıdurur deli deli •• 

Ko,arlıdır ayağı, topuğqnda kuıaiı, 

lıbakpaıalıların göz bebeği uıağı •• 

Atık Tabi vefada, çapkın oğlan cefada, 
Her yangın dönüşünde, rermabei sefada.. 

Omuzdaıım M aman, yokdur insaf, din, İman; 
Okutmuı katlim için, Gülbanede bir ferman! 

Vur kafama topuğu İabakpaıa kopuğu, 
Ağu katar ıerbete, barut yapar pamuğu. 

Sanma uslu edebli tulumbacım mektebli; 
Celladımın elleri, kırmızı mürekkepli. 

Sormayın biç :,aıını, boyladı T optaşını, 
Gaalib çapkını yedi, Şaziyenin baıını. 

Deli olduk nidelim, gelin ezber idelim, 
Yirmi yaşıyla tarih: "Giilhaneli mekteplim" 

1278 + 20 = 1298 (M. 1880 - 1881) 

Bu tarih Şaziyertin timarhaneye girdiği tarihdir, 
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GALİB (Herekeli) - Kalender halk -şairi 
ve cemal aşıklarının Ha.temi Tay'ı Üsküdarlı 
Aşık Rizinin k-0ruyub adam ettiği uş.aklarından 
olub hamisi ve halaskannın hizmetinde, Razinin 
son demi hayatına kadar sadaıkat ile kalmışdır. 
Uzunca boylu, esmer ve vechen gaayetle dil
ber, 1885 -1886 •arasında 18-19 yaşlıannda bir 
delikanlıydı. Efendisinin emri ile evde daima 
hırpani kılık dolaşir, fakat onun yanı sıta so
kağa çıkdığında da pek süslü, ayak takımının 
tabiri ile apiko bir gene olurdu. 

Aşık Razi bu Herekeli · Galibi, o zamanlar 
Üsküdarda :bir kalenderhane halinde bulunan 
Hani Sebil'de görmüş ve yamna oradan alınış
dı. (B.: Hani Sebil) ; Galib handa "EşkiyA" la
kabı ile anılan han odabaşısı Darıcalı Çerkes 

Harekeli Galib 
(Reşim: Sa):ıihıı l\Qzcalı) 

Muradın kahve ocağı uşağı imiş ~e hanın, Ha
bil Kulesi halkını andıran, içlerinde Hindlisin
den Tatarına, Acemin.den Arabına, Sudanlı 

Zencisinden Rumelinin Pomağına, Boşnağına 

varınca yetmiş iki milletin kalenderi toplanmış 
sakinlerinin de makbuli imiş. Darıcalı Eşkiya 
Murad da Herekeli Galib üzerinde yarı hem
şehrilik davası, tesahiiıbü güler, fakat çehreli 
ve çalımlı gü:ı:el uşağım pek perişan kılıkda do
laşdırır, delikanlıyı boğazı tokluğuna çalışdırır, 

Galibin cebi beş para harclık yüzü görmezmiş. 

Aşık Razi Herekeli Galibi yanına alışını 
şöyle anlatıyor: 

Kalender perverdesi siyehçerde Galibi, 
Hanı Sebilde gördüm, oldum heman talibi. 

Aman Allahım aman, bir fetayı serket ki, 
Avare vahşetiyle bir kara peleng gibi. 

Başından atmış külahı, bir hu çeküb soyunmuı. 

Don paça, yalun ayak, gavgayi · aşk gaalibi. 

Uydu şıpşak ,ah ile bir götürü pazarlık, 

Üç beı kalem e,yadan ibaret metalibi. 

Şevk ile parıl pa'rıl oldu abu gözleri, 
Görünce Üç aylığı peşinen delik cebi. 

Kalenderler kükredi, virmemekçün eşbehi, 

Tutuldu kapu baca, hanın dört bir canibi; 

Yok yok efendim yok yok, namını Atık Razidir, 
Bir savleti merdi.ne, dağıttı ecanibi. 

&azinin evrakı metrukesi arasında Here
keli Galibin ev kılığı ile bir resmi görülınüşdür. 
Resmin arkasında "Herekeli Galib ismi şerifi 
hanemize teşrifi ile hizmetimize girdiğinin bir 
tesaıdifi latife ile tarihidir" diye yazılıdır ki 
"Herekeli Galib" ismi ebced hesabı ile hicri 1303, 
miladi takvim ile de 1885 -1886 tarihlerini ve
rir. Razi vasiyetnamesinde bu ,garib gence Top
hanede bir kahvehane ve ·Mısır Çarşısında lbir 
de attar dükkanı bırakmışdı ki meşrutiyet dev
rinin harblerinden önce öyle garib bir kişi bu 
iki dükkanın kirası ile güL gibi geçinebilirdi. 

Vaaif HiÇ 

GALİB (Külhan Beyi) - Istanbulun son 
külhan Beylerinden ve namlı saraç ustaların
dan; 1900 - 1905 arasında 70 - 75 y,aşlarında idi; 
evi Mevlevihane Kapusu dışında ve büyük bir 
gül bağçesinin ortasında idi; hiç evlenmemiş
di, evl~d yerine beslediği üçü bağçıvan, üçü de 
dükkanında çırak altı delikanlı ile otururdu ve 
evi1 adeta küçük bir 'bektaşi tekkesi gibiydi. 



ANSİKLOPEDİSİ - 5959 GALİB (Yorgancı) 

Bağçesinde "Baygın Şahın M-aıkıaamı" denilen 
bir mezar var idi ki Gaalib Usta mürahiklik ça
ğında külhanda yatar kalkar barınır iken mür
şidi olmuş bir kalender imiş (B. : Külhan Bey
leri). 

Kendisini tanıdığım zamanlar, ki Hadde
hanede gene bir bahriye neferi idim, saraç dük
kanındaki tezgahını çıraklarına devretmiş, bağ
çesinde gülcülük.le meşgul idi, ·ve muhitinde 
"Gül Baba'' diye anılırdı. Vefat tarihini bilemi
yorum. 

Şiir ile de uğraşır, beıktaşi nefesleri, kalen
deriler, kıt'alar, tarihler yazardı. Tercemei hali 
yerinde •aşağıdaki manzumeyi izni ile istinsah 
etmiş iıdim. (Biz b11 manzumelerin Vasıf merhu
mun olduğu kanaatindeyh:): 

Bir tüysüze~ oğlan iken buldum türlü heba.ne; 
Çayır, bostan, bağ bağçeler, kahvehane, meyhane; 
Köşe köı,e, bucak bucak, istanbulu dolaşdım; 
Şahin başda kavak yeli, ahu . gözler mestane .. 

Babam mechul, valideme nisbet ile anıldım; 
Sürtük Çakır Esma Dudu Piçi olmuşdu adım. 
it hergele ayaİdarina kolay uydu'l"dum adım, 
Ben çerağı meclis oldum, ol fakiler pervane .. 

Zanıı.!m onüç yaşlarında külhan oldu meskenim, 
Küçükpazar Hacıkadın Hamamında · külbenim, 
O ummanı sefaletde ben de pupa yelkenim, 
Şahi biiban Külhan Beyim, akran içre bir da.ne .. 

Gerçi sefil, zelil, uryan, bilmez haya edebi; 
Alnımızda Yi.digarlık damgasıdır sebebi. 
Yalın ayak basdığım yer batak, çirkabın dibi, 
Adım Gaalib, bahtım maglub, mubabbetde merdane .. 

Ferman ·çıkdı hamamlarda hep külhanlar kapandı, 

Külhan beyler deste deste askerliğe toplandı, 

Bu Yadigar Gaalib Bey de onbeşinde sibyandı, 

Ben b_ikese cayi halas oldu Kalevrebane. 

Mürtidimdi.r kalenderler ,ahı Baygın Lofçalı~ 
Sinesinde nice güller yetişdirdi o çalı. · 
Kapanmadı kitabı aşk, İşte açdım açalı, 

Güzelleri seyrederim hayran hayran pirano .. 

* 
Bağçıvan Mustafaya Tarih 

Bağçemden bir gül goncası koparub çaldı Felek 
Kara toprak genç yaşında aldı işte fetayı 

.Aguuşimde tes1lmi ruh etti o misli melek 
Gözyaşımla gasleyledim ben o dürri yektayı 
Eşbehime elbetki bir mücevher tarih gerek 
"Tam yirmi bir yaşında vah yitirdim Mustafayı" 

1302 (M. 1883 - 1884) 

Külhan Beyleri ıargosıunda "Yadigar", gay
~i -meşru çocuk, piç anlamındadır; "Kalevreha
ııe" de o devirde Gülhanede büyük bir askeri 
~araçhane:nin adub.r. 

V~sif HİÇ 

GALİB (Pi9) - 1885 ile 1890 arasında 
Tophanenin haneberduş genclerinden olup sefa.
let girdabı içinde mahvolmak üzere iken dev
rin kalender halk şairi Üsküdarlı Aşık Razi 
taııa.fından evine uşak olarak alınmış ve kur
tarılmışdır. Halaskarına sadakatle bağlanmış 

olan Galib, yine onun delaleti ile Şirketi Hay
riyeye girmiş, vapurlarda memur olarak çalış
mış, on beş sene kadarda Üsküdar İskelesinde 
biletcilik yapmış, ev bark ve çoluk çocuk sahibi 
olmuşdur. Aşağıdaki manzume her ne kadar 
onun ıağzından yazılmış ise de Razinin olduğunu 
tahmin ediyorum: 

Anam kimdir, babam kim, bilmedim nerde doğdum; 
Bu ,rece meyhanede türlü hulyalar kurdum. 
Babam belki paşaydı, yabud anaın bir hanım, . 
Am~ ben haşdan kara nasıl taşlara vurdum! 

Yılla'l' yılı Piç Galib diye anıldım geldim, 
Herkesden sevgi gördüm, besbelli ki güzeldim; 
Güzellikle muhakkak nice akıllar çeldim; 
Gençliği gÜzelliği harman gibi savurdum. 

Yalın ayak çıplağım, ne külah var ne aba, 
Bir gün çıkdı önüme mürşidim Razi Baba; 
Merhabalar efendim, bala.akarım merhaba, 
Ayak mühürleyerek elpençe divan durdum! 

Tamam Üç yıl dolmuşdur, hanesinde uşağım; 
ipden bile yok iken, şim.di şaldır kuşağım; 
Ondokuz yirmisinde etbeh altun başağım, 

Hizı:,ıetde sadakatle semti kasdim kavurdum. 

Kalb gözümü sen açdın, şeyhi rindan efendim! 
Se~iıi sayende ~ldu~ ıadü. handan efendim! 
Hizmetim lıelal olsun, merdi ·meydan efendi,m ! 
Sen olmasan zından dı muhakkali: yerim yurdu~ .. 

Va.sif HiÇ 

G~ (Şeyh) - (B.: Galib Dede Efendi) 

GALİB (Yorgancı) -. Geçen asır sonları 
ile asrımız başında yorgancı kalfası bir bıçkın 
delikanlı, "Laz Galiıb" diye de anılınışdır; kaşlı 
gözlü eli ayağı düzgün bir gene olıup Fehim 
Paşanın hafiye çetesinde önce zora.ki olarak bu
lunmuş, paşadan haytaca alaka görmüş ve Fe
him Paşa sürgüne gönderilirken bir minnet 
duygusu ile beraberinde ,gitmiş, Felhim Paşa Bur
sa Yenişehrinde halk tarafından lin~ edilirken 
ölümden zor kurtulınuşdu. ('B.: Fehim Paşa, 
cild 10, s~yıfa 5603). 

Fehim Paşa çetesine girişini Üsküdarlı ka
lender halk şairi Aşık Raziye şöylece anlatmış
dır, Fındıklıda yaşlı bir yosma hanıma fakirlik 
yüzünden oynaş olmuş, 19 - 20 yaşlarında imiş, 
·1;,ir gece hanım koynunda yatar}:{~n_ 1;,asılmış-
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lar, gene yoı:,gancıyı karakolda falaka dayağına 
yatırmışlar, çıplak ayak tabanlarına deri yüze
rek· insafsız bir dayak atılırken feryadını duya
rak karakola giren Fehim Pa;şa tarafından kur
tarılmış; paşanın önce hususi uşağı olmuş, söz
de çetesinde de hafiye imiş gibi gösterilmiş. 

O sıradadır ki Fehim Paşanın metresi can
ba:z kızı Margarethe Morgan'ın küçük erkek 
kardeşi Charles Morgan Junior'un İngiliz Hi
dayet de gaayet sa.mimi arıkadaşı olmuş (B.: 
Fehim paşa, Mavgarethe, cild 10, sayfa 5603; 
Hidayet, İngiliz) ve Hidayetle bıçkınlı:k yolla
rında hem ayakları hem de gönülleri sevişmiş, 
Hidayetin müslüman -olması üzerine ablası yar
dımı kesince bu Yorgancı Galib ingiliz gencine 
elinden gelebilen nakdi yardımda · bulunurmuş. 
Yenişehirde ölümden kurtulub İstanbula dön
düğünde kısa bir z,aman Üsküdarlı Aşı:k Razi 
tarafından himaye edilmiş ise de hafiyelerin 
ta.kib edilerek sürgünlere gönderildi devirde 
Galib de hafiye olmadığı halde hafiyelikle dam
galı bulunduğundan Aşık_ Razinin himmetiyle 
memleketi olan Rizenin Ardeşen kazasının .bir 
köyüne kaçırılmış_, ondan sonraki hayatı biİin
miyor. Aşağıdaki kıt'alar onun şanında Aşık 
Razi tarafın.dan yazılmışd.1r: 

Bildin mi sen Yorgancı Galib denilen lazı, 

Şöhret ve ,an bulalı üç yıl oldu en azı; 
İngiliz Hidayetin ya-ri gaarı çapkındır, 
Esince yaman esen ·Karadeniz poyrazı! 

Kafeslerin ardında yosma kadın gözleri, 
Yorgancının üs.tüne bütün aohbıtt $Özleri; 
Devirip engelleri, aşıp yokut diizleri, 
Hepsi sayda müheyya o yorgancı ayvaz~ .. 

Çöpü çatan e~eni karısından rivayet, 
Nelıvetü vahşetine virüp bir gün nihayet, 
o yorgancı Güzeli, laz Ufağı o afet, 
Olmuş bir kart karinın sinesinin palazı. 

O güzelin gözleri, dağda ıakii derbend; 
O güzelde dudağın tebessümü zehri hand; 

O güzelin pençemi hanıma yağlı kemend; 
Kart karının oynaşı, yorgancının haylazı! 

O güzelin nazı var, nazların en zarifi; 
O güzelin boyu var, sülüs hattın elifi; 
Gözle görmek lazımdır, mümkin değil tarifi, 
Çalımlı reftarında nümayiti tanni.zı ! 

Levend döküm kıyımı ·o güzelde el ayak; 
Ha.ııım urba kesdirmiı İngiliz malı §ayak; 
Beyzadeler misali süslense oğlan elyak 
Zabtiyeye verir pıi Aıılı; lUıi A7v~ı 

Ardeten'e kaçırdık zarureti ruzigi.r; 
Bir tasviri kalmııdır elimizde yadigar. 
Bakar bakar ağlarım, hasret edilmez inkar, 
Niçin gelmez mektubu, iki aatırlık yazı .. 

GALiB ATA BEY (Dr.) 
Dr. Galib, cild 3, sayfa 1189). 

Vasif HiÇ 

(B.: Ataç, 

GALİB BEY (Çıplalmyaklı) - Geçen asır 
sonları ile asrımız başlarında kibar serseriler
den bir gene; 1883 - 1884 arasında doğmuş ola
cakdır; meşhur !htisab Ağası _Hüseyin Beyin 

Çıplakayaklı Galib Bey 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 

yakın akrabasından ve lstanbulun zengin tüc
carlarından bir zatin oğlu olduğu söylenirdi. 
Galatasarayı Mektebi Sultanisinde okurken ba-
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basının · ölümü üzerine mirasyedilik gafletine 
kapılmış, ha.ytalığ,a ve ~apkınlığa. heves etmiş, 
tulumbacılarla düşüb kalkarak yargın sandığı 
kolu altında tulumbacı kılığında yalın ayak koş
muş, sabahcı kahvehaneleri ile sa,bahcı hamam
larında, tulumbacı koğuşunda yatmış, sokak
larda da itlik nümayi§i çıplak ayakla dolaşdı
ğından lstanbulun kopuklar güruhu arasında 
"Çıplakayaklı Galib Bey" diye göhret bulmuşdu. 

:Bir gece istikbali . üzerine bir rüya görmüş, 
son derecede ürkmil§, üsküdarda lskenderbaba 
Tekkesi de denilen :Kaynıakcıza.de :Nakşi Derga
hına giderek fazileti ile tanınmış Şeyh Meh
me::l Galib Efendi'den irşada . latib olmuşdur; 
ki o sıııalarda 19 - 20 yaşlarında idi, urun iboy
lu, esmer, güzel bir delikanlı idi, pek mükemmel 
fransızca konuşurdu, Doğancılarda lhtisab Ağa
sı Hüseyin Bey emlakinden bir büyük handa 
otururdu, Bahriye Haddehanesinden arkadaşım 
Selamsızlı Hasan denilen bahriyeli bir ç:apkın: 
"Visı::f ... ,gel seni bu cuma lbir mirasyedi kü
çükbeyin içki alemine götüreyim .. .'' . diyerek 
beni o han odasına · götürmüşdü, üsküdarın en 
azılı rezillerini Çıplakayaklı Galib Beyin mec
lisinde bulmuşdum ki, bizler o zaman onlarla 
sokıakda karşılaşmış olsak hemen öbür kaldırı
ma geçerdik. 

Tarikata intisabından sonra her kötü şey
den elini çekdi, beş sene · kadar sürmüş . serseri
lik zamanında yüz üstü bırakdığı •babasının işi 
başına geçdi. Aynı zamanda adaşı olan şeyhi
nin ölümünden sonra da o dergaha kısa ıbir za
man şeyh oldu; kendisinde irşada kifayet ede-· 
cek hal görmediğinden şeyhlikden çekilme fa
ziletini de göst~rdi. Hayatının son yılları hak
kında hiç bir şey bilmiyorum. Tekkeye intisabı 
sırasında çekdirilmiş bir resmi · vardır. 

Şu iki •kıt'a o zamanki ya.veleıimdendir: 

Yalın ayak görünce 

Güm güm vµrur topuğu 

ibretle bak o gence 

Beyzadenin kopuğu 

Geldi ıeybe öptü el 

Oldu irtada talih 

Tarih düıdü bi bedel 

"Çıplak ayaklı Calib" 

1321 (M. 1903 - 1904) 

Vasif HiÇ 

GALİB BEY (Hakkak) - Geçdn asır son
larında ya.ışamış kıymetli bir şimşir hakkikj; 
hayatı hakkında bilgi edinilemedi; yazlık beyaz 
esvabla.rı ile başlarında fes, bellerinde kıuşak, 

pantalon paçaları sıvanmış ve ayaklan çıplak 
11 bahriyeneferini üniformalı bir bahriye zabiti 
ile birlikde bir harb gemisinde topbaşında gös
teren ve bir fotoğraıfdıan yapılmış olan 22x29 
santim eb'a.dında:ki bir resmi Malumat mecmu
asında yayın1anmışdır. 

Hakkak Galib Beyin Resimlerinden Balrı-iye Neferi 

(Resim: S. B .. eli ile) 
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GALİB BEY (İsmail) - Nüınismatik uz. 
manı (iMeskO.kat llmi mütehassısı), 1848 de İs· 
tanbulda doğdu, sadırazam Sa~ı Edhem Pa
şanın oğlu, müze müdürü Osman Hamdi Bey 
Halil Edhem Eldem'in k•ardeşi (iB.: Edhem •Pa
şa, Sa-kızlı İbrahim, cild 9, sayfa 4915; Hamdi 
Bey, Osman; ıEldem, iHıalil Edhem, cild 9, say
fa 4994); rüşdiye tahsili gördü, Mahreci Ak• 
lam'da (Devlet kapusu kalemlere memur yetiş
tirme okulu) okudu, Şura.yi Devlet kalemine 
girdi ve zamanla oradan Şurayı Devlet azalığı
na yükseldi. 

!Fransızca evlerinde türkçe ile birlikde gün
lük komışma dili olduğundıan o yabancı dili ana 
dili gibi öğrenmişdi. Rumcayı da çok mükem
mel /bildiği için 1894 de Girid valisi Aleksandr 
Kara _ Todori Paşanın. muavinliğine tayin edil
di, fakat hastalanaraık İstanbula döndü ve 1895 
de vefıat etti; kaıbri üsküdarda İskele karşısın
da.ki Mihrimaıhsultan Camii haziresindedir. 

İsmail Galib Bey 

(Resim: Sabiha Bozçalı) 

. ) 

tık nümismatik ;bilginlerimi.zdendir, bilhas
sa islam mesku·katı üzerinde çalışmışdır; hepsi 
önemli olan eserleri şunlardır; "Tak'Vimi !Mes
ki'ikatı Osmaniye" (1889-1890); "Takvimi 

Meskukatı Selçukiye" (1892); "Fen MeSikilkat 
Erbabından Bir -Zate iMektuıb''; ''Mes-kftkatı 

Türkmaniye !Kataloğu" (1893 - 1894) ; "Müzei 
Hümayun Meskukatı Kadimei İslamiye Katalo
ğu" (1894-1895); yine isla.mi meskukat konu• 
sunda fransızca olarak da eserleri vardır. Oğ
lu Mübarek GaaUb Bey de münismatik bilginle
rimizdendir. 

GALİB BEY _(Leskofçalı Mustafa) - Ge
çen -asrın ikinci yarısında yıa§anuş ünlü bir şair;, 
aşağıdaki hal tercemesini Mahmud Kemal Inal'
ııi "Son Asır Türk Şairleri'' isimli eserinden 
kısaltarak alıyoruz: 

"Hicri 1244 -1246 arasında (M. 1828 -
1830) Usküıb vilayetinde Les'kofçaıda doğdu; •ba
:bası _Üsküb ıvaliliğinde bulunmuş Şehsüvarbey
za.de İsmail Paşaidır; Şehsüvarbeyzaıdeler, kö
kü XVI. asrı kadar gider eski .bir ailedir, İsmail 
Paşanın ceddi Hasan Paşaya fedakara.ne hiz
metlerinden ötürü Üsküb civarında ve Leskof
çada QÔk verimli geni§ toprakları ile bir mali
kane verilmiş ve •aile orada yerleşmişdi. 

"İsmail Paşanın ikinci zevcesi Tuti Hanım
dan Galib ve Diliver adında iıki oğlu olmuş
du; Dilaver Bey, Yahya iKemal'in anasının ba
basıdır; (,bu büyük aileye ana tarafından bağlı 
olan Yahya Kemal, soy adı •kanunu çıkdığında, 
"Şehsüvarbeyzade, Şehsi.iıvıamade, Şehsüvaroğ

lu" gibi ibir isim almadı ama, ona yakın mana
da "Bey - -atlı, Beyatlı" soy adını alarak Şeh
süvarbeyza.~elere ana taııafmdan mensubiyetini 
edibane bir şekilde ifade etmi§dir denilebilir). 

"Galib Bey 1263 (M. 1846 - 1847) de ba-· 
bası ile birli-kde ıistan.bula geldi ve 1266 (M. 
1849 -1850) de sadaret mektubi kaleminde ka
tiblikle devlet hizmetine girdi. 1268 (M. 1851 ~ 
1852) de Bosna _vaılisi Veliyyüddin Paşanın di:. 
van katibliği ile Bosnaya -gitti ve ıaynı yıl için
de o vali paşa tarafından Benakula kaymakam
lığına tayin olundu, lbir sene sonra da vazifesin
den ayrılıp istanbula döndü. 

"Kırım Harbine !Bahriye Ordusu (Bahri
ye Silahendazları) ka.tibliği ile Kırıma gitti. 
Harbden sonra Van valisi olan babası İsmail 
Paşanın yanına gitti ve onun divan katibliğini 
yapdı ve -İsmail Paşa valilikden ayrıİdığında 
onunla birlikde lstanbula · döndü, sadaret me'k
tftbi kalemindeki vazifesine devam etti. 

"1276 (1859 - 1860) da İstanibul Gümrük 
Emanetinde tahrirat müdürlüğüne tayin ·edildi, 
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babıalideki kalemde arkadaşlarından dört kişi
yi de oraya aklırttı ki o arkadaşlarından biri 
Namık ıKemal Bey olmuşdur. 

"Galib uey, Hya:k.atı derecesinde çok içen 
bir aidamdı, ,gümrük emini Kani Paşa mühim 
bir şey yazdıracağı zamaı;ı. takdir ettiği tahri• 
rat müdürüne: 

- Galib Bey, reca ederim, ibugün içme, 
şu mühim tezkireleri yaz .. derdi. 
· "1278 (M. 1861-1862) de Tırabulıusgarb 
gümrük eminliğine tayin edildi, fakat orada va
li Mahmud Nedim Paşa ile geçinemeyerek bir 
sene sonra azledildi. 

"1281 (M. 1864 -1865) de Midhat Paşa. 
Tunıa valisi olduğunda liyakat sahibi olarak seç
diği bir :kaç kişi arasında Galib Beyi de ma
iyetine alarak ıvilayet merkezi olan . Ruscuk'a 
götürdü ve orada kurduğu resmi Tuna gazete
sinin muharrirliğini ona vıerdi. 

•~Bir ara lagvedilmiş olup yeniden kurulan 
Haleb valiliğine tayin edilen Ahmed Cevdet Pa
ş.a'nın isteği. üzerfue Gali!h Bey İstanıbul'a da
vet edilerek .Haleb mektubculuğu.na tayin edil
di, fakat orada makaamına. göz dikenlerin tez
virleri ile hi\lZUl'Unu kaybetti, Cevdet Paşa ile 
geçinemedi, İstanbula döndü ve kendisine artık 
memuriyet verilmedi. 
. "Vaktiyle maiyetimle bulunduğu Vellyyü

din · Paşanın babası Mustafa Naili Paşa 1283 
(M. 1866 -1-867) de Girid valisi olmuşdu, oğlu
nun taıvsiyesi ile Leslrof çalı, Galiıb Beyi divan 
katibliği ile Giride götürdü, oııaıda pek az kaldı,
hastalandı1 1.stanıbula döndü ve 1284 (M. 1867 -
1868) de veıfat etti, Topkapusu dışındaki kaJb
ristana defnedildi. Kabri kayıbolmuşdur. 

_ "Kendisini yakından tanıyanlard-an Hersek
li Ariıf Hikmet Bey (B.: Arif Hikmet Bey, Her
sekli, cild 2, sayfa 1003) onu şöyle tarif ediyor: 
Uzun boylu, kumral sakallı, güzel yüzlü, son 
derece edebli, sinirli, cihanı kenıdine dar gören, 
kendisini yiyen bir mizaca saılıibdi, işretle mah
voldu .. 

"Ebüzziya Tevfik Bey de (B. : Ebüzziya 
Mehmed Tevfik Bey, cild 9, sayfa 4875) İstan
bul'da Karakulak Hanı Meyhanesini tarif eder
ken şunları yazıyor: Leskofçalı Galib Beyi ilk 
defa o meyhanede gördüm. Hersekli Arif Hik
met, Namık Kemal ve Kazım Paşa ki ( devrin 
rind şairleri) tavurları laübali ve hareketleri 
pervasız iken Galib Beyin huzurunda ağızla
nnı açmazlar -ve onu ·hayranlıkla dinlerdi; pos 

.bıyıklı, kumral gUr sakallı, gözlerinde ulvi bir 
mehabet vardı, fakat muhıabbetle, iltifatla bakı
yordu; karşımda sanki Nef'i yi görür gibi ol
dum, Midhat Paşa merhuma garib lbir benze
yişi vardı .. 

"Hersekli Arif Hikmet Bey, Namık Ke
mal, Ahmed Midhat Efendi yazılarında fırsat 
düşdükce onu dalına göklere çıkararak ve rah
metle anarak medbetmişlerdiI'. 

"Nerede tahsil etmi§di, kimlerden feyz al
mışdı, bilinmiyor. 

"Kırk yaşlarında ölmüşdü, yirmi altı yaşına 
kadar yazdığı şiirlerini Ruhi Sani adını verdiği 
bir diıvanda topla.mışdı, V anda yanmış. Elde 
mevcud divanı ondan sonra ölümüne kadar yaz
dığı şiirlerdir; Mücib Bey adında bir zitin oğ
lunun himmetiyle elimw.e geçdi. Mücib Bey bir 
teftiş vaızifesi ile Üsıkıüb'e gitmiş, Galib'in ba
bası o sırada üsküb valisi imiş, kendisinden haz 
etmiş, hemen her gün buluşurlarmış. Bir gün 
ağlayarak karşılamış: · 

- Oğlum Galib ölmüş.. meğer şa~ .. 
divanını bana gönderdiler, size vereyim, onu !s
tanbulda basdırın, kendisi gibi şiirleri de ziyan 
olmasın .. demiş, 

"Arkadaşlarla Asarı Müfide Kütübhane
sini kurmu.şduk, Les:kofçah Galib -Divanım bas
dık .. " (iM. Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri). 

Şu manzume ıve tarih kıt'a~ı kalender halk 
şairi Üsküdarlı Aşık iRa.zinin evrakı metrukesi 
arasında görülmüşdür: 

Leskofçalı Gaalib Bey ki şiir ü edeb .üstadı 
Ak,amlan ıridüb çakmak meyhanede mutadı 
Meclisinde bulundurur bir_ sakii gülçebre 
Pa bürebne bıçkın kopuk murgi diller sayyadı 

Miri suhan Leskofçalı kalenderler' serveri 
Bir. eı:;behi Yusuf likaa fener çeker rehberi 
· Bir nigalıı ram eylemi, _ bebrü peleng hizberi 
Şebsüvarı ııa¾rayi aşk ola gelmiı ecdadı 

Zencirini sürü:- Jl!der heybet ile pür safa 
Neı'esinin pay.anı yok dalındadır Mustafa 
Miitadıdır telezzünü r..az~r He iktifa 
Hake çalmaz miri edeb. öyle kadi ıimşi.di 

TARiH 

Kı'.'ısi rahil çalındı göçdü bir miri suhan 
Firak ile ey Gıyas at bir nıi.rayi hey hey 
Ancak altı gün yattı kat mücevher tarihe 
"Mustafa'nın dizinde yumdu gözün Gnalib Bey" 

1278 + 6 = 1284 



GALİB BEY · (Mehmetİ) 

Mustafan,n gene ve sadık bir uşak olduğu 
tahmin edilebilir; Gıyas'ın kim olduğu mechul
dur, manzumenin .ve tarih kıt'asının, şairin ölü
münden, en az on onbeş yıl sonra Aşık Razi ta
rafından yazılmış olması da muhteme1dir. 

GALİB BEY (Mehıned) - Türkiye tarihi 
üzerine yazıları ile tanınmış, hariciye memur
luklarında, mutasarrıflık 'V'e valiliklerde bulun
muş fikir adamlarından; 1865 de İstanbulda 
doğdu, dahi!liye nazırlığı yapmış Said Efendinin 
oğludur; Galatasarayı Sultanisini bitirdi, Hari~ 
ciye Nezareti Tahriratı Hariciye kaleminde ka
tiblik ile memuriyet hayatına başladı, 1884 Vi
yana elçiliği ikinci katibi oldu, .üç yıl devrin 
edib diplomatlarından Sadullah Paşanın yanın
da çalışdı, Çetine (Karadağın devlet merkezi) 

. elçiliği yapdı, son:ra ,dahiliye nezareti hizmetine 
geçerek Kastamonu, Ankara vali muavinlikle
rinde, uzunca bir ~aman Manisa mutasarrıflı
ğında, sonra Beyoğlu mutasarrıflığında bıulun
du, Kastamonu valisi, Trabzon val!.si oldu, o 
memuriyetden emekliye ayrı1dı ve Göztepedeki 
köşkünde oturduğu sırada 1935 de 70 yaşların- . 
da v~at etti. 

Osmanlı Tarih Encümeni azası idi, tarihi 
yazılarını o encümenin mecmuasında yayınladı 
ki şunlardır: "Şecaatname", özdemiroğlu Os
man Paşa hakkında ıbir eser; "Şehid Ali Paşa. 

. ve Talimatı Şehid Ali Paşa"; "Vak'anüvis Teş
rifati Edib Eflen:di"; "Sultan Selimi Salisin bazı 
evaımiri mühimmesi"; İhtisab Ağalığı ve İhti
sab Ağalığı Nızamnamesi", İstanbul hayatı üze
rine çok -kiymetli bir yazı ve vesika. 

Balıkhane Nazırı Ali Riza Beyle .birlikde 
hazırladığı "Onüçüncü Hicri Asırda Osmanlı Ri
cali" isimli bir eser tamamlanmamışdır. "Sa
dullah Paşa yahud !:Mezardan Bir Nida" isimli 
eseri 1909 da kitab halinde yayınlanmışdır. 

GALİB :OEY (Niğdeli Mebmed) - Dev
let adamı ve şair; 1835 de Niğdede doğdu, eş
raf dan Şerifefemiidde Mehmed Saıid Efendi
nıin oğludur; devlet ruızmetinde Niğdede küçük 
bir maliye memurluğu ile ıba,şlaıck, sonra Anıa
doludıa ve RumeLiıde mahllreme a~aılıik:lan ve re
iıslillooriyle dolıaşdı, Selanikde aı<lliye müfetü.şi 

~en· ttıtihad ve Terıaıklki Oemiyetıine girdi. Ce
miyetin hüITiyet fi!lciırlerinıi yaymil:ayan P.aris
deki Meşveret ve Manastı.rdaaai Neyyri Haki
kat g,azeterinde fÜ!I'ler yayınladı, Meşrutiyetin 

ilanında Ayan Meclisi azası oldu. Şiirleri kıLt:ab 
halinde toplanmmn.ışdır; 1914 de İstanbulda öl
dü, Suıltanmahmud Türbesi h82liresine defne
dildi.· 

BEYiT 

Ra'dü berki bak ne müdhişdir havayi aşkımın 

Riinüına bin yıldırım bir ahı . serdimden benim 

Niğdeli Mebmed Galib Bey . 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 

GALİBDEDE CADDESİ - Galata ile Bey
oğlu arasında uzman meşıhur Yüıksek. Kaldırım 
Oaıdtlıesimn. üsıt kı·smma 1934 de verilmiş isim
dir, 1934 iBelediye Şehdr Rehberine göre, Yük
sek ~aldınanm _devıamı olarak, $eırdaneikreım 

ve Şahıkapusu solk:~ ile ıteşkil · eıtıtiğıi dörtyol 
ağmıd-.m Beyoğluru:la Tünel Meydanına uza
nır. Tıimarcı Sdkrağı, Baıllk:on Çıilmıa.zı. Yürük 
Çıkmazı, . Şahdeğimıeıni Sokağı .ve Erkanmarb 
Sokağı ile lkavuşıalkılar vardİr; Beyoğ1lu /Kazası
mn merkez ınaJh.iyesıinıin Şaıhıku1u Mahallesi yol
larıınıdıandır (1934 B. Ş. R. Pafta 14/136). . 

Y.ülksek Kaıldırım ıtarafıınıd:an gelindiğın.e 

göre ıikıi: -aıraba geçecek genıişliık.de, paket taşı 
döşeli, sağa sola klarv:isli bir ydlruşdıur; ikişer 

üçer !katlı ikagir ve beton binfil:ar arasından ge
çer, binaların hepsindn · altında dükkanlar var-
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dır, çolk. işl~ bi-r ç-aırşı boyudur. Ne aranırsa 
buhınuır çaI1Şııla.I'd:aındı:r, fak!aıt bilhassa yabancı 
dillerde eski lkiıtablar satın dükkanlar, eski 
gramoföiı plalklan sa.tan dükkanılar ve kolek
Sıiyoooınar jıç,in posta pulları satan dükkanlar 
bu cadde üzerinde toplammşllaxdır. Şa!hkulu Ca
miıi, Beyoğlu Kız Orla O!kutu ve ııımca Emb
ros Gareteısiının [darehanesıi lbu caddededir. Tü
nel Meydanına !ka'VU§duğıu noktada sağ ıtaı'ıafda 
da Galata Mevlevihanesıiınm bıüyüık avlu kapusu 
bulunmaıkıta,dır; 1934 de cadıdıen:iın adı da, o mev
le'Vlhanenm ünlü şeyhi ve büyük şair Şeyh Ga
libin adma ıtisbetle konmıuşdur. Kıapu numara
ları 1 -135 ve 4 -132 dir (temmuz 1969). 

Hakkı GÖKTÜRK 

GALİB DEDE.EFENDİ (Mehıned Esad) 
Şeyh Galib, Onsek,imn.ci Yüzyılın :iikinci ya

rısında yaş·am~ !büyük şair, Tüıik ddvan eıdebi
yaıtımn soın ikuıtbu, Galata· Mevleviıianesi Şey
hi· hicri 1171 (ıımlaıdi 1757 ., 1758) de İstanıbul-' . 

da Y enikapu MeV'levıihaı:reısd civarında biT evde 
doğıdu, asıl ıadı Mehmeddir; ibabası Divaruhü
maymı katiblerinkien 'Mustaf.a Reşid Efendidir, 
anasının adı Eımıiıne HMU!llldur. 

Çağldaşlaırı. Mustafa . Reşid Ef endindn şai.T 
ve arif w mevlevıi: olduğunu söylerler; Şeyh 
GaaJib de feyz ,aldıığı iiı1ık insan ·olın 1baıbasmı 

daıinıa miımet ve şükran ile •anmışdır: 

Peyrev oldum ben de Gaalib validi ziıanıma 
Kim dua vü medhi hem farz Ü hem elzemdir bize 
Mustafa nam ü ·reıid ü mür,id ü üstadı kül 
Her nigahı himmeti iksiri a'zamdrr bize 

Bu zat oğlundan ili sene /kadar sönra öl
müş, Galata Mevlevihanesi haziresi:ne defnedil
mi~, ka'bir taşı lcitabesiınle melami olduğu 
yazıilıdır: 

"Hüvel hayyül baki. Galata Mevlevihanesinde post 
nişini irşad iken irtihali dari bekaa iden cennetmekan 
ve firdevsaşiyan Şeyh Gaalib kııddise sırreh hazretleri
nin validi macidleri kibarı muhakkini melamiyyeden 
arifün billah Mustafa Reşid Efendi hazretlerinin mer
kadi mİinevvereleridir. Sene 1216 (M. 1801-1802). 

Amıesmi ik.enıd!i öiüm.ünıden beş sene. kadar 
önce ~kaybeıtırn:işdi; yazdığı tarih kıt'ası şudur: 

Validem kim Emine Hatundur 
Ruhu olsun naimi emne elif 
Geldi taı-ihi rihleti Gaalib 
"Olsn y~. Rab makaamı huldi latif" 

1209 (M. 1794-1795) 

Bir si-byan m:eıkıtebbı.de okumadı, medrese 
tahsili görmedi, llruçüik ·yaşda bir Jı;a.[~nw de ve-

rilmedi. Galata Mevlevihanesinide en yakın dosu 
tu olacaık Esrar Dede (B.: Esrar Dede, cild 10, 
sayfa 5366) Şeyh Galibin tahsili için şunları 
yaızıyor: " .. gayri lki:msıeden okumadı. Neş'ei as
liyyei. mevleviyele:ra iıle uleınayi dehlr ve fuseha
yi asra fa.ilk ve mak?,ainJ. teslime balig ve laik 
oıldu:liar .. " diyor. 

Dr. Sedıiıt Yıüıkısel "Şeyh Gaalib" adındaki 
ibüyüık emek maıhsulü ve çok çoık güzel dokıtora 
tezime Esrar Dedeıını bu /kaydını "ümmilik'' 
ifadesi kaibul edereık aşııkaane ve şairane bir söz 
ekliyor: "Hazreti Muhammed ve Yunus Emre 
için de böylıe ısöylenmişddr" diyor. Gerçi Şeyh 
Gaaliıbin ümmi1iğıinıi Dr. Sedıiıt Yüksel de kwbul 
etınıilyor ama Esrar Deıdıen:in sözünde de zaten 
öyle lbir ima ve ifade yoıkdur, on'l111 kaydi, Şeyh 
GaJalilbin anca!k "Oıto:dliıdalkt yetişdıiği" şeklinde 

anlaşılır. V:e öyJ.e oilmuşdur. 

O devrıin nııevlevihaneleri, o arada Yenika
pıu Mevılevihanesd bir ilim ve ınan ocağı idi. 
Baba evi de köklü biır aydın evi idi. Tekke ve 
ev, !içi ·aşk cevheri ile do1ıı ve okuma aşkı ile 
dolu bir gencin büyüık şair bir Şeyh GaaLilb ol
ması içıiın. kafıi gelınişd,i. 

Evvela babası, sonra ıntisıa'b ettiği Y enika
pu Mevlev:ihanes!İ. şeyhl Ali Nu1:ıkıi Dede, :kendi
sinden arabca -Okuduğu söylenilen Hamdi Efen
di ve farsca ve edebiyat okuduğu Hoca Neş'et 
feyz aJdığı kimselerdir (B.: Ali Nuıtki Dede, c:iıld 

2, sayfa 679; Neş'et Efendi, Hoca). 

İlk şiirlerim 11 -12 yaışlarında. yazmışdı ve 
i:Ik adınılannı nıa "nazireler" yazarak atmışdı. 
Taııihinıi lkesjn olarak ıteşbit edemedik, ·ama her 
halde , 18 -19 yaşlarında Divanıılıümayun Bey
liıkci Kaleminıe devam etmeye başlamışdı, ora
da tamdığı geneler Peıtev Efendi, İzzet Bey, 
Vahyi Efenıdi, Raşid Efendi, ileride hepsi me
muriyet hayatında önemli mevki s.ahibleri ola
caklardı, hepsi şi!İ!rler y82il:yordu, işıte o zaman.
ıdır kii. Mehrned Efo:ndd: (Şeyh Gaaliıb) yepyeni 
bir dil ile hiç kimseye benzememek aşkına ka
pılmışdt, 1775 yılı etrafında. 

O zamanların !kalem sa;hibleri nazımda ve 
nesirde bir dil .aJıiımi oı1an Nabi'yi tıaıklid ediyor
laTdı. Na!biruın dili soğıulkca, sun'i, anlaşılması 

güç bir- talkım cinaslarla dolu idli. Şeyh Gaalib 
Nabicileırlen -ayrıildı, hatıta onlara karşı adeta 
cebhe alırcasına ibir eda ile, Nedim'in aşk ve 
sıamimiyet dolu dilim aldı, o dili taklid etmedi, 
işledi, mütesavvifane ve rıinıdane taze bir hava 
il~ lkenddne :has şiıir dıiliiıi yapdı ve Türık. divan 
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ed.ebiyaıtında yeni ibir yol, çığn- açdı. İlk şiirle
rinde Esad mahlasuu kulO.amruşdı, onu da de
ğişdi, iddialı Galib maılıfasıru aldı. Nabicile
rln şiddetli ihıücumfarı.nia. uğradı. Kendi yolunda 
muhalkkak iki o devrin büyük ıisimlerinden ·. olan 
Süruri şu ağır ılnt'ayı yazmakdan uıtamnadı: 

Bilmem ey menhus adın Es'ad mıdır Gaalib midir 
Zatini tarif kıl kimsin kime mensubsun 
Gerçi dirsin ,airane ben tegallüb eyledim 
Pişi erbabı sühande gaaliba mağliıbsun. 

Cevab vermeye tenezzül etmedi, gençlik if. 
feti, aşık yaradı•lışı da müsaıid değildi; Süruri'
ye adını güızleın.iş 1bir dostu ~u kııt'a ,ile cevaıb 
verdi !ki, o da, ilk mahll.ası "Hüzni" ıi1ken "Sü
ruri'' ye çevınndşdıi: 

Mağrurluiun olmakda ıründeıi gÜne efzun 
Şayeste idi .mahlasin olsaydı "Curiıri" 
Ga"lib görünen Es'ada meıibuıı diyorsun 
"Hüzni" yi unuttun mu ne yapdın a "Süruri", 

1195 (M. 1780 - 1781) de şiıirlerim divan 
halônde topladı, 23 - 24 yaşlarında idi. tiki sene 
sonra. 1~97 (M. 1782 - 1783) de "Hüsnü Aşk" 
adında ve mesnevi tarzındaikıi uzun manzume
sini tamamladı; divanın tanızimi ve "Hüsn ü 
Aışk" onu lbiırden lbüyük şöhretine ulaşdırdı. 

Şeyh Gaalibe "Hüsn ü Aşk" ı yazdıran bü
yrü,k !bir •aşık lidi, kıaleınde tanıdığı Yunus Bey 
adında çok :güzel genoi seviyordu; Yunus Bey 
İbraıhimhamadeler (,Soik:ollu Mehıned Oğulları.) 
ailesine mensu'bdu, Haılıicin biıtiminde Südlüceıde 
çifte y,alı[anndan birimle oturuyordu. Kalem.de 
Yunıus Beyden !Jo"'barlığının şamna denk ,iffetli 
bir ala.ika, yalonlıkgördü ve günün gecenıin saat
leri boyunca beraber olmaJıarı d:çdn ba:bası üs
tündeıki sevgi nıi.üi.munu lkullanarak Mustafa 
Reşid Efendiye Südlücede İbrahlm.hamaıdeler 
yaılısı civarında bir ev satın •aldn-dı: 

Yad eylemez olduk haberi · Ylisufi Mııır'ı 

Südlücede bir mah ile tir ü ,ekeriz biz. 

Henıüz Südlücedeki: evO.eııine tıaşınm~lar
dı ki Yunus Bey, ibaıb~mm memuriyeti dola
yısı ile Konya ya • gıiıtti, Şeyh GaaJıiıb hiç düşün
meden ve Ç(jk saydığı, çok sevdiği babası Mus
tafa Reşid Ef endiıye halber bile vermeden. onlar
la birlikde adeta !kaçarak Ko.nyaya gitti. Fakat 
!kaçışının -asıl sebebini bir mevlevi zaraf etıi: ile 
g.izledi, mevlevilıiğin doğduğu o beldede, Haz
retdı Mevla.nanın yatbğı dergahı şerifde bir 
mevlevi d«!esi Qıla:bih:nek için ~eye glrdi, 

Şeyh Gaalibin bu aşlkını Prof. Köprlilü 
Fluad Bey, ilıının asil ve!kaan ıi:le şöyle anlatıyor: 

"Müştakı mehasıini ilahi naızarların karşı
sında alemıi maddiyetiın bir buıhan hulıya altın
da manevileşdiğinıi gören ve elindeki nayi san' -
atı dile hüsnıUn filan veya f aJlm şeklini değil, 
mıu:hteidf tecellilere mazhar olan hüslliİ hakikiye 
terennüm eden Gıaaliibin Yunus Beye karşı his 
ettiği mciıza'bı samını.iyi gaayet tabii görmeli
dir. Eflatıını!un ısanaıtlkarlar :için elzem ve za
ruri ad ettiği bu tarzı taıhaıssüs Sokrat devrin
delki Aıtinada ve Rönessans ızamarundaJkii ltal
yadıa ne kadar umumi şekil almışsa Şarada es
ltidenberi a.ıynı kuıvvet ve umumiyetle hüküm
ran olmuşdur. Haıtta bu :fıe.ıniz rabıtanın, Gaali
bin inikıişafı deıhası hususunda bir tesiri mes 'ud 
icra etmiş olması bfüle muhtemeldir .. ". 

Onun Konyaya !kaçışı 1198 (M. 1. 783 -1784) 
dedir, 26 - 27 yaşılarında idi. FirA.rırı.dıtn ·altı ay 
kadar sonra dıa Musıtafa Reşid Efendi evinô: Ye
ırlkapudan Südlüceve taşmuşdı. Oğlunun aşı!kı 
baba, aşık oğılurtu lstanbula getirıtmek için elin
deri gelen her şeyi yapdı ve en yakın alakayı, 
dostlu Yemkapu Mevlevıihanesi ~eyhi Ali Nuf. 
ki Dede Efendiden gördü, onun -Konya.da Çele
bi: Efendi bulunan Seyyid :m'bubeıkir Dede ye 
yazdığı blr melktıuıb üzerıine Çeleıbi: Efendi edi-. 
hane lbir nezaketle İstanlbula dönmeye, ve çıile
sini Yeruıkapu Mevllevfüaınesinıde tamamlamaya 
iıkna etti, fstanbula geıJir. gelmez çi:lehanesıine 
giren genç şaıir çilesiıni 1201 · (M. 1786 - 1787) de 
t::ınnamladı ve tarlıkat geleneğine göre hücre sa
hıi:bi mevlevi dıedesi oldu; 

Oç sene sümıüş olan çile yılları.ında şiir .yaz
manuşdı, dede old:ıığıunun tezine, Südlücede ev
lerinin civanndakit tü:rıbede · medf.u.n olan mevle
vi derviş.i ve :şair Yusuf Sineça1k'in "Cezirei Mes
nevi" si ile TraJbzonlu Köseç Ahmed Dede'nin 
yine nievlevilik üzerine "Essoıblbetüs Safiyye" 
isimli eserine birer şeııh yazdı. 

1203 (M. 1789) de Üçüncü Sultan· Selim 
padişah oıldu; şairdi, musikişina.sdı ve bir mev
levi muhibbi ıidi. Şeyh Gıa;alibin adım duymuş, 
şiıiTlerıinıi okumuş, "Hüs ü Aşk" ın da hayranı 
olmuşdu. Şaire teveceüih ve hıimayesıi.ni seJsebil 
etti, öyle iki 9 şevval 1205 (11 haziran 1791) de 
onu Galaıta Mevlevilıanesi şeyhliğine tayin etti, 
33 ~ 34 yaşlarında ıidi. 

Büyük şairin şeyhliğıi, ölümüne kadar do
lkuız sene sürdü, llosa fakat her fanın nasibi ol
mayan. pa:rılak bir devir y~adı. Galata Mevle-
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vihanesi, müdavimleri ara:Sında bizzat hüküm
darın bulunduğu bir saiıat ve fikir mahfili ol
du. Refah ve servet içinde yaşadığı o devirdedir 
ki evvela anasını, bir müddet sonra da · en ya
kın dostu, mahremi ve haıtta aşıkı Esrar Dede
sini kaybetti. Şiıirlerinin en güzellerinden, en ya
mlklarından biri ona yazdığı 'bir mersiye oldu. 
O refah· ve servet, lkendisıinlin de, o d·evir için 
müdhiş ve amansız, vereım hastalığının pençe
sine düş.mesiilli önleyemedi. Şeyh Gaalfüin ıs- . 
rft.n ile mevlevi tarikatine girmiş olan Yunus 
Bey, teık tesellisi idi; ağır hasta yaıttığı sıra
larda Yunus resimi bir vazife iıle Sayda'ya. git
mşli; son ayrılılklan olmuşdur; Şeyh Gaaılibin 
o münasebetle son tererinümlerd:nıd.endir: 

Ey güli bağı vefa malumun olsun bu ıenin 
.Hari ı:evr ile sakı.n terk eylemem piramenin 
Ölme var ayrılma yokdur öyle tuttum da.menin 
Gizlesem de aııikar ebem de c:aııımsın benim. 

Ywıus Bey İsıtıan'buldan. ayrılıdı:kdan az son;. 
ra Şeyh Gaalfü öldü, 1213 recebinin 26. çarşan
ba gıünü sabahı (M. 3 Ocaık 1799) ; Ywıus Beye 
bu ölüm !lıa:beııi veıi!leımedi, · Saydaya gittiğinin 
tezine o da hastalanmış ve az sonra ölmüşdü. 

Şeyıh Galib ölümünde· 42 - 43 yaşlarında idL 
Üçüncü Suılıtan Selimin onun öl~ haıberlııi al;;. 
dığı zaman ağlaıclığı söylenir. Babası Musıtaıf a · 
Reşid Efendıi ise oğlunun teneş-ir tahtası üs
tünde yat:>n nAş.ine bakarak: 

- Gaalıiıb Efendi! .. Gaalib Efendi! .. bu si
yah sakala ibeyaz kefen yailnşttuyor! .. diye ba
ğırmışdı. 

Gallata. Mev,levıihanesinde MeSınevi şarihi 

:Ankaralı İsmail Ef endinirn türbesine defnedildi. 
Orta boylu, çelimsiız · bir vücud yapısına 

sahib, güzel ibir zaıt olduğu söylenımişdir. Va/k
tiyle ona ç:i.rkıin dil u:mtırnış olan Süruri ijlümü
ne şu talihi söyleanişdıir: 

Hüzn ile Suru.Ti dedi tarihin 
"Geçdi Gaalib Dede candan ya hu" 

1213 

Bu taruhde bir neda,niet · duygusu vardır, 

"Hümi", Şeyh Gaalilbe teziliıie saldırdığı za
man, adı ıınechull. kalnuş bir şair tarafından yü
zünıe vurulaın kenö.isdnin eıski maıhlasıdır. 

Şeyh oldıullroan $()111ra evlenmiş, ölümiliıde 

k.U9ük yaşlardıa Ahmed ve Mehnied aıdında ıiki 
el1keık ve Zübeyde adında bir kız evlad bırak
mışdı, o çoculklara ve dul zevcesine İstanbul 
Gümrüğünden oıtuzar a:kçe gündelik 'bağlan-
m]§dı. . 

·tSTANBUL 

Müseddeı Na'ti Şerif 

(ilk kıt' ası) 

Sultanı rijsül şahi mümeı:cedsin efendim 
Biçarelere devleti sermedsin efendim 
Divanı İlahide seramedsin efendim 
Menşuri le amrükle müeyyedsin efendim 
Sen Ahmedü · Mahmudu Muhammedsin efendim. 
Hak'dan bize sult"an müebbedain efendim. 

Hüsn Ü Aşk'dan 

Giydikleri afitabı temmuz 
İçdikleri şiılei cihansuz 

Ekdikleri danei şerare 

Biçdikl~ri kaİbi paTe pare 

Anla-r ki kelama c:an verirler 
Mencun o kabiledendi derler. 

* 
Bir Gazelden 

· Meyhaneyi seyrettim uşşaka mutaf olmut 
Teklifü tekellüfden ıükkanı muaf olmuş 

Bir neş'e gelüb mec:lis bi havf.ü hilaf olmuf 
Gam sohbeti yad olmaz suıeleri ıaf olmut 

Aiıkda . keder neyler gam halkı ı:ihaıiındir 
Koyma kadehi · eİden söz piri mugaanındır 

* 
Esrar Dede İçin mersiye 

Ahir nefesde sohbeti oldu muhabbet ah 
Bir yare urdu ba,ğ-r~ma ah deı-di firkat ah 
Gelmez mi hiç kalbi fakire bu suret ah 
. Ey katki etmeseydim o aııkla sohbet ah 
·Eyvah elden. ol güli handanım· aldi me"t 
Esrarım · aldı ·cümle dilü canım aldı mevt 

* 
Muhammes 

Çeımi bakılsa tigi sitemden yaman imiı; 
Perçem batına: nisbet ile müslüman imiş 

Huni nigahı -gamzesi celladı can .imiş 
Bil'. Tahı:ni yok. mürüvveti yok biaman imit 
Billah böyle bilmez idim ben ol afeti 

Şartı 

Tuğra çekmiş desti kudret kaşına 
Çefa takmış siyah perçem başına 
Taze girmiş onüç ondört yaşına 
Gül fidanım henüz bulmuf çağını 

Şirin esmer şimdi bulmuş çağını 

O güzele cevrü c:efa anılmaz 
Geçen günler unutulur· sayılmaz 
Nevrestedir ettiğine _bakılmaz 

Gül ·fidanım henü:ı: bulmuıı çağını 

Şirin esmer şimdi bulmuş çağını 

Sabah olsun akdan kaı-a seçilsin 
Gerden üzre siyah zülfü saçılsın 
Mevsinıidii- güller ıibi açılsın 
Gül fidanım· henüz bulmuıı çağını 
Şirin esmer timdi bulmut çağıni 
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Beyitler, Mıaralar 

Kadri dürrü gevheri alem bilir 
.Ademi amma yine adem bilir 

* 
Zahid o mehveş bi-r nurdur kim 
Büttür demezsin iman edersin 

* 
O zaman ki bezıni canda bölüşüldü kalei kam 
Bize hisıei muhabbet dili pare pare düşdü 

* 
isterim hüsnün gibi cevrine payan olmasun 
Tek seni sevmek cihan halkına asıuı olmasun 

* 
Nedir ol ıerbeti ıehdin humarı beııden sor 

* 
Gamzeni kıldın nihan müjırinı dilculerle aen 

* 
Tiırden çekmem hazer firkat helak eyler _ beni 

llahi bir tsad±fdôr, ara:b asıllı türk harfleri 
ille "F.seri Aşk" sözü ebced hesaıbı ile 1171 ra
k8ıD11m verıir ki hicri ta!kvimde Şeyh Gaıalib'in 
doğum yılıdır. 

Dr. Sedit Yüksel, !her yaprağında göz nu
ru emeği görulen güm! eserinde, Şeyh Gaali!bin 
kendi kütübhanesin-e aid !bir "Menikibül Aııifın" 
riushasınm ilk yaprağın.da şairin el yaızısı ile 
"Yunus Beye eiklke tekıbir olunmuşdur, fi gıur.;. 

rei receb 1_206 (M. 24 şubat 1792)" yazılı ol
duğuınu söylüyor. O tatihde Şeyh Gaalib Gala
ta Mevllevilta.nesi şeyhıiıdir, hıayaıtımn parlak dev-· 
rinin ilk yılı iıçindediır ve muh.-akkaık ki Y.wnus 
Beyin güzel başına mevlevi sikkesini de kenıdi 
eliyle ·koymuş ve o asil, afif beyıi tekkesinıin gene 
dervişleri arasına almışdır. 

MuaJllıiıın Naci onun !için: "Şürimizin me
dan iftiharıdır; Htispü Aşk haşivden ve galat
dan salim olmamaıkla beraber eslafın şiirleri:nin 
en güzelleriru:lemlir, pek parlak parçalan var
dır, bir şairi na.dirili vücud idıi" diyor. 

Ziya Paşa !ise onun "Hüsn ii Aşk" ı yazmak için 
doğduğunu söylüyor: 

Guya ki ıairi yegane 
Gelmiş bu kitab için cihane 

"Hüsn ü Aşk" dan bir beyiıt, ıburada onun 
şanında kaydedilebilir: 

Bir ıu'lesi var ki timdi canın 
Faau&gııa aıım~ -.ııüırıaıtın 

Bibl.: Şeyh• G_aalib, Divan; Dr. Sedit Yüksel, Şeyh 
Gaalib; S. Nü:ı;het Ergun, Şeyh Gaalib; M. Fuad Köp
ri.Hü, Şeyh Gaalib; Muallim Naci, Mecrnuai_ Muallim; 
Muallim Naci, Mehrned Mu:ı;affer Mecmuası; Muallim 
Naci, Esaınt 

GALİB EFENDi (Kadıköylü Mehrned) 
Birinci Cihan Harblııde bir bahriye yüzbaşısı, 
Barbaros Zı,rhlısında 3. Bölük kumandanı; Bar
baros Zı:hlısı Çanakıkallede baıtıtığında şehid olan 
mürettebaJtmdanıdır; hal tercemesi elde edile
medi, adı, vesilei rahmet olmak üzere kayde
dildi (B.: Barbaros Zırhlısı, cild 4, sayfa 2113). 

Kadı!.öylü r.alib Efeıidi 
(Resim: Sabiha Bo:ı;calı) 

GALİB EFENDİ (Kayserili Çivicizade) -
Geçen asır sonlan ile asnmı:z başında cemal aşı
kı kalender meşreb bir şair, muallim; 1293 
(1876) da Kıayserlde doğdu, Çiviciza.de Seyyid 
Efendi adında faikir bir zatin oğlu idi; aşın 

derecede hassas, ve güzel bir yüz ile ateşin bir 
ze!kaya sahiibdır; memleketinde Karakimseliza
de Hoca Efendimn cami dersler.ine devam etti, 
ve o hocasının taıvsiyesi ile medrese tahsilini ta
mamlam.a:k ıiıçin 1891 -1892 ıarasında 15 - 16 yaş
larınğa iken İstanbula geldi, Üsıküdarda kon
duğu bir hanın !kahvesinde devrin büyük ka-
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!ender şairi Üsküdarlı .Aşık Rm ile tamşdı, 
onun aşın muha,bbet, alalka ve hlınayesmi: gör
dü., onun delall,eti ile Üsküdar medreselerinden 
biı:ıine girdi ve Raziınin evıinde yerleşdi, kendi
sinden üç yaş Om.dar büyüık medrese arkadaş
larından Halet adın.da bir gencin güzellik cam
ibesine ·kapıldı, platonik sevgisini kalender ha
misinıe bile açamayarak !kuruntularla tecennün 
etti, Razi tarafından Toptaşı Timavhanesine _ 
yıaıtırıLdı, orada iki sene tedavi gördü, şdıfa bu
lunca memleketine döndü, ailesini güçlükle ge
çindiren babasına yardımcı olmaık için ıilk okul
larda muallim. vekil-M!kleri yapdı. Başında sarık, 
sırtında cübbe, her gördüğü güzele hayran ba-

kan gözleriyle !hoyrat ibi:rlkaç hemşerisi tara
fından çirkin bir Jaıkapta dile düşürüldü. 1897. 
de, 21 yaşında idi, muallim vekilliği yapdığı 

okulun umumi !imtihanlar S'Onunda mükafat tev
zii gününde söylediği bir ·nutuk Kayseri muta
sarrıfı Safvet Paşa'nın dikkatini çekdi ve Ga

Ub Ef endiyw muıtasarrıflık · taıhr.irat kalemine 
lkatib olarak alın. O tıarihde Kayseri nıuıtasarrıf
Iığı Sivas vilayetine bağlıyıdı; vali Reşid Akif 
Paşaya veııirlik rütbesi verilmesi üzerine bir 
kaside -yazıp gönderdi, m8llZU111.e, · zamanın şöh-

ret sa.ruhi ilim ve deh e:rıbaıbından olan Reşid 
.Aıkif Paşanın pek ıh-OŞ'Una gitti, Kayıserinin gene 
tahrirat katfüine pek iılt:ifuth bir teşekkür mek
tubu yamı, gördüğü teşvik üzeııine ikinci bir 
kaside yazıp ydlladı, vali paşa tarafından Si~ 

vasa ıclavet edıiıldi ve· paşanm konağında. misafir 
edildi, sofralarda paşıaru.n hemen sağ. tarafında 
oturtulaırak pek hararetli iltif.aıt ~örıdü; Sivas
da üç ha:fta kadaır ikaldı; kendisini Sivas İdadi
ısıne müdür tayin etmek isteyen Reşid Akif 
Paşa Maarif Nezaretine yıazdığı bir mektubu 
eline vererek istanbula gönderoi, fakat bir 

idadi müdürlüğü -iıçin elinde en küçüık bir dip
loması yokdu, 23 - 24 yaşlarında idi, yaşı da 
müsaid değildi, İsıtıan:buılda vali paşanın hatırı 
sayıfarıak ve ıonun yazdığı mektub bir vesika 
giıbi tutula:rıak Galib Efendi Sivas İdadisi müdür 
muavinıliğine ıtaJyin ecllidiı. 

tsıtanbula bu ~nci gelişinde ikinci işi Üs
küdarda Halet Efenıdıi.yi aıramaık, sormak ol
muşdu, 'kendisine ıtereddüdlerle onıu.n ölmüş ol
duğu söylendi, Sivaısa derin bir hüzün ve şuu
runda bir zedelenme !ile döndü. Bir ev tutarak 
evi ile mekteb ıaıras-ında tam yalnızlıık içinde ya- · 
şamaya başlaıdı ve Halet için d\1111nadan şiirler 

yazdı, onu yaşıyormuş kabul etti. Büyük hami
sini gaayet seyrek ziyaret etti. 

3 safer 1324 (30 maıt 1906) bir perşembe 
günü a;kşaro vali paşanın konağında bir ziyafet 
verillmi§di. Defıteıri Hakaıani (Ta;bu) müdürü olan 
zat 14 yaşındaki şmıanık oğlu ile . gelmişdi, 
Gaalib Efendi talebesi olan o çocuğa: 

- Biııkaç gündür m~ktebe niçin gelme* 
dm?.. diye sordu. 

Çocuk: 
- Hastayım.. dedi. 
- Hasta olan yatağında yatar .. buraya 

pek ala gelmişsin.. cumar.tesi günü mektebe 
gelme2JSen kulağını çeker.im.. diyen Gaalib 
Efendi muhayyilesıinin sınırı dışında küstah bir 
cevaıbla ıkarşılaışdı, şımarık oğlan: 

- Sen kendi kulağını çek.. senin için gü
zel çocukllan seviyor diyorlar .. dedi. 

Di1i tutulan GaaJıib Efendi ·o gece evine 
döndüğünde ta;banca ile intihar etıti." Ölümün
de henüz otuz yaşında idi. Vak'ayı bütün Sivas 
halkı büyük . 'bir tesısüırle karşıladı. Reşid Akif 

· Paşa cenazesine katılmaılda lkaJmadı, musalla 

Kayserili Galib Efendi 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 
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taşından kabrine ıkadar ağlayarak tabutunu ta
şıyanlardan biri oldu. Keçecizade izzet Mollanın 
kabri yanında defnediD..di. O mezarlık zamanı
mızda mevcud değilddr, İzzet Mollanın kemik
leri İstan:bula getirilerek oğlu Fuad Paşanın 
camii yanındaki hazireye ıkondu, diger ka:birler 
ve Gaalibin :kabri de, mezarlık yola alınırken 
kayboldu. 

Ölümüne şu tarih mısraı Sivas İdadlııi 
muallintlerinden İhya Efendimndir: 

Bir seher Gaalib Efendi iırdu nageh kendiııi 

Şu beywt de maıhrem dostlarından Miyon
ikarah.isarlı Vehbi Efendinmdir, bu zat uğradığı 
hakaareti bir bahaane olarak görür, intiharın 
sebebi ölmez aşkının sebeb olduğu ]kinci ibir 
cinnet darbesıinıde görür: 

.Ah aşk, eyvah aşk, ey ·hadimi cangahı aşk 
TM tesirinle işte Gaallb etti irtihiı.l 

Aşağıdaıki terennümleri Halet için yazdık
larındandır: 

ŞARKI 

Sarayi sineme i.teşzen oldun 
Bu şeydalıklara bais sen oldun 
Neden ruhum hayata düşmen oldun 
Bu ııeydahklara bais sen oldun 

Salub sevdalara zülfi siyahın 

Dokundu kalbime tiri nigahın 
Beni mahveyledin. · az mı ıtiinahın 

Bu şeydaleklara ha.is sen oldun 

* 

Aşkınla dil harabım 
Mevku.ı,ıfi ızdırabım 

Saki getir şarabın~ 
Beyhude piçü tabim 

Gönlüm o mah.a düşkün 
Bahtım benimle· küskün 
Artmakcla böyle hergÜn 
Aşkı anil - gıya.bini 

Gamdan reha bulursam 
Son demde kurtulursam 
Derdinle mahvolurııam 

Kan ağlasın ıebi.bım · 

Ukbacla bari Mevla 
•Etmez ya böyle risva 
Aşku cüniinu sevda 
Pek bellidir hesabım 

Bibi.: Aşık Razi,.def~er; Vasif Hiç, Not; Mahmud 
Kemal İnal: Son Asır Türk Şairler~- . 

GALİB EFENDİ (Kovaeızade) - Geçen 
yüzyıl ortasında Kosk2da Saaıdi ·tarikabna ·bağ
lı Abdüsselam Tekkesinin şeyhi; il'im, irfan ve 
faziletiyle tanınnuş, aşk ve muhabbet ehli bi
linm.işdi. Şu kııt'aları onun şanında uzun ibir 
manzumeden alıyoruz ki Gı;ılıİ!b Efendinin ölü
münden en az onbeş yirmi sene sonra 1900 ler
de yazılınışdır: 

Toplamış tekkesine şeyh efendi hiibanı, 
Cümlesi gonce güller, mürtdan, muhibbanı; 
Kimi ıeh-ri nazenin kitizade beylerdir, 
Kimisi mühmel feta maşiikun garibanı. 

Abdest alurdu gördüm bir şıihi pa bürehne, 
Bir nigahı vahşeti . açdı dilde bin rahne; 
Tazeden taze canlar, dergah olsa da köhne, 
Arta asmış şeyhimiz kılıç ile kemanı. 

Şöhretıi. İsıtanbu/1 d1Şında, Rumelinde ve 
Anadolu.da yayı]mışdı, irşad edilmek için. gelen 
geneler bu tekıkede ytllarca kalırlardı. Saad.iye 
şeyhlerinden Mora Yenişehirli şair Mehmed 
Vehıbi Efendi de tarikaıt ıterbiyesinıi Kovacızade 
Galib Efendiden görınüşdü. 

GALİB HAKKI VSTON (Dr.) - "Top:. 
kapu Fıkaaraperver Müessesei Hayriyesi" adı 
ile yurdumuzun en eski yardı.msever derneğ~ 
~rucusu olan Dr. Galip Ha:kkı Bey tstanbul'
un lköklü aiılelerinden Hacı Kayyum oğulla.rın
d.andır. Tıbbiyeden i315/1899 yılında mezun ol
muştur. Bil'ahere bir müddet Haseıki Hastane
si'm:le çalış.~, Tıbbiye'de Cerra:hi-ıi Tıbbi Mu
allim Muavinliği yapmış ve 1903 de Gtiraba 
Hastanesine tayiin edilmişdir. 

1917 yılına kadar 'bu hastanede çalışmış, 
başhekimlik de yapmıştır. Ocak 1917. de Gu
raıba'dan ayrılan Dr. Galip Halklkı Bey bir ta
raftan Vakıf Mektepleri Sıhhiye Müföttişliğı, 
Dariileyıba.m. Tabaıbeti Kızılay Hastabakıcı Mek-. 
tebi MuaJaimliği gibi görevlerde· çalışırken bir 
taraftan'da Kızılay ve Çocuık F.sirgeme Kuru
mu gibi hayır derneklerinde vme almış veni
hayet lstanıbul Meclmi Umumi azalığına ve son 
olarak da Smop . Saylavlığı'na seçilmiştir. 

Fakat Dr. Galip Hakkı Bey'in memleket 
çapında tanınmasına yol açan Topkapu Fıka
rapevver Cem.iyetıi'dir. 

1928 yılın-a kadar hekimlerin eczahaneler-. 
de hasta ibaıkmala.n /bir gelenek idi. Bu sebeble 
Dr. Galip Hakıkı Bey de, tnclnci Meşııı.ıt:ıiyet yıl
larında Top!kapu da Onnik Mardirosyan Efen
di'ııin eczahanesinde hastalarını !kabui ederdi .. 
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Bu s~beble bir k~ günü dışa.rda lapa lapa 
kar yağaı:ıken iıki meslekdaş eczahanede sob.ı 
başında _tatlı tatlı sohbet ediyorlardı kıi uzak
tan, sarındığı. pelaspareler içinde, bir zavallının 
titreyerek geldiğini gördüiler. Es~en içli ve duy
gulu biır insan olan doktorun yüreği burkuldu 
ve: 

- Onnik Efendi, acalba şu sefaletle savo.
şamaz mıyız? dedi. İşte o ta:riıhlerde İıtıtiliad ve 
Ter.aılcld ~ası'nın kurduğu Osmanlı Fıkara

perver Cemiyetıi'nin Topıkapu Şuıbesi o karlı gü
nün ve bu düşüncenin eseridir. Böylece Dr. Ga
lib Hakkı Bey etrafında toplanan beş on ·1ıa
yırsever dost ile 24 Şubat 1908 de ''Osman h 
Flkaraperver Cemiyeti Hayriyesi Topkapu Şu
besi" m kurdu ve ölünceye kadar 30 sene der
neğin 'başkanlığını yaptı ve ,çevresine topladığı 
insanlara da aşıladığı insanseveıılik ile dernek 
kısa zamanda öylesine başarıılı oldu ki astl mer
kez, yanıi Osmanlı Fıkaraperver Cemiyeti Hay
riyesi unutulmuş ve neticede bütün hak ve 
vecibelerini Topkapı Şubesi'ne devrederek 1913 
de kendi kendıini kapaıtdı. Böylece o tariht:1 
"Topkapu Fıkaraperver Müessesesi Hayriyesi" 
i.smdni .alan dern.e!k 20 Ocak 1931 de bir kere 
daha isim değıiştirerek "'fup!kapu Türk Fıkara
perver Hayır Müessesesi" ismini almışsa da öz 
türık-çecilik ce~yanma uyaraık 1934 .de "Top• 
kapı Yoksullara Yardım Kurumu", 1948 de de 
"Topkapı Fakirlere Yardım Yurdu". ismini al~ 
mıştır. Fakat halkın dilinde onun adı "Topkapu 
Frkaraperver Cemiyeti" dir. 

13 Ocak 1938 de Gallib Hakıkı Bey.in vefatı 
Uzerine 'başkanlığa getıiııilen Nakiye E1gün Ha
nunın en yakın yardınıcIBı da rahmetli doıkto
run eşi Tevilıide Galip Oıs~ün Hanım olınu.şdu. 
Onların da rahmete kavuşmasıyle derneğin 

idaresini ibu sefer de Dr. Galib Hakkı Beyin 
annesi, babası gilbi, hayırperver oğlu Kemali 
Üstün ele almıştır. Üstün ailesinıin diğer iki ço
cuğu Afdf Bey ile Güzin Hanım da bu baba ya
digarına yaıkın ilgilerini el'.an sürdürmektedir
ler. 

~üzüğüne göre dernek her ne kadar lstan
bu~•un Şehremini, Yenibahçe, Topkapı ve Mev
levihane semtlerindeki 15 mahalleyi. çalışma sa
hası olara:k seçmiş· ise de ·· onun hayırlı eli. za
man zaman bütün · bir İstanbul, · hatta vataıı 
sathına uzanmıştır. · 

Balkan Harbinde, 1912 de, Kızılay ile iş

birliği yaparak muhacirler için lı:ıtanbul'un çe-

şitli yerlerinde aşhaneler açmış, Birinci Dünya 
Savaşında, 1915 de, gene Kı·zılay Ne işbirliği 

yaparak Va!kıf Guraba Hastahanesi ile Çapa'
da Kız Muallim Mektebi ,binasında açılan A vus
turya - Macaristan İmparatorluğu Askeri Has
ıtahanesi'ne yardımcı olmuş, :aşhaneler ve dis
panserler açmıştır; hatta cephelere sağlık ekip
leni yollamıştır. Mütarekenin o acıklı kara yıl
larında, 1919 dan sonra birçok fakirin karnı 

yine bu derneğin açtığı aşhanelerde duymuştur; 
ve yine o tarihlerdedir ki dernek yurdun muh
tclif :köşelerinden topladığı kimsesiz çocultlıan 
lstanbul'a getirerek Dariileytam'lara yerleştir
ıruştir; ve ·nihayet Cumhuriyet devrinde de 
Adapazarı ve Erninc;:m ' zelzeleleri gibi büyük 
felaketlerde milletimiz bu hayır dem.eğinin yar
dımlarına mazhar olmuştur, nice çıpla:kları giy
dirnrlş, nice açları doyurmuş, nice soğuk yuva
lara odun kömti.r yollamJŞ, nice hastafara dok
tor, süt, ilaç sağlamış ve hatta nice genç kız
ların çeyizlerini aılmıştır. 

1925 te yurdumuzda açılan ilık Çocuk Ba
kunevi de bu hayır det:neğinin esel'idfr. 

Şurası bilh'assa kaydedilmeye değ·er ki bu 
hayır derneği bütün yardımların~ •kimseden bir 

:'.,;._;,..,. _, -

Galib Hakkı Bey 

(Resim: Sabiha Bozcalı) 



ANSİKLOPEDiSİ - 5973 - ·oALiB PAŞA (Abdullah) 

şey istemeden· sağlam.ıştır. Onun çalışmalarım 
yakından izleyen hayırseverler ona göni,ildeu 
yardım etmi§ılerdir. Büıtün resmi makamlar, bü
tün idareciler, clllllhuriyetimizin ıkurucusu Ata
türk ondan yardım ve alakalarını esirgememiş
lerdi. Böylece 60 küsur sene önce hayırsever bir 
hekimin rüyası artık haıkikat olmuştur: Kişi 
haysiyetine dokunan fakire yardım usulü ye
rine, fakirlikle toplumsal savaş. 

"Üsıtün" soyadım almışdı, faıkat o isim 
resmiyetde kıldı, pek ·az· kişi bilir,· ölmez şöh
retıi Dr. Galib Hakkı olmuşdur. 

Prof. Dr. Bedi N. ŞEHSOV AROĞLU 

GALİB HOCA - (B.: Mahmud Celal Bayar) 

GALİB HOCA (Aksaraylı) - Geçen asır 
başlarında nam[ı tulum:bacılardan, Çırçır San
dığı reislevinden; Mühendishane muallimlerin
den ve yüzba§ı rüıtbesinde ilken, delikanlılık ça • 
ğından beri güdegeldiği tulumbacılık hevesini 
mesleğine tercih etmiş, asker kisvesini ve kür
susunu ter:kedereık Çırçir ·sandığının reisi ol
muşdu. Hayatı hakkında ba_şka bilgi edinile
medıi. 

Dibi. : O. N. · Ergin, Mecellei Umuri Belediye. 

GALİB HOCA (Sa.fraınbolulu) - Geçen 
asır sonlarında yaşamış kalen.der m~reb ibir 
softa; zinciıilikuyu Medresesinde oturur, dersi
am hoca efendilerden birine muidlik yapar, 'ha· 
zan camide ders dahi verirmiş; çolç güzel ılro

nuşur, vechen güzel, laubali meşreb, 1316-1317 
1899 - 1900 aralarında kırk· yaşlarııida bir zat 
mi.iş. Hemşehrilerinden hemen hepsi İstanbul
da fırın uşa!klığı, hamurkô,rlık, pişiricilik ve pa
sacılık yapan genclere de medresedeki odasın
da. sevabı,nıa · okuma yazma öğretir, o geneler 
de Galib Hocanın odasını temizler, yemeğini 
pişirir, çamaşırını yıkarlarmış. lsO.ami ilimler
deki genıişce bilgisinin yanında edebi mallllllatı 
da .zengindi, hafızasında 'binlerce seçme ibeyit, 
kıt'a, şaııkı ve gazel vardı, onlan da hizmetkarı 
ve· taJelbeleri fırın uşaklarına öğretmiş, odasın
da sazlı sözlü meclisler de kurardı. Galib Hoca
nın yakın dostlarından olmuş Üsküdarlı Aş.ık 
Razi onun ahvalini şöyle anllatıyor: 

Safranbolusudur Gaalibin haki 
Onların şöhreti tutmuı eflaki 
Fuı-un uı;aiıdır o hakin Kenci 

Hamurkar pasacı ya pişirici 

Zencirlikuyuda me!lrese nişin 

Suhtedir denilmez burda ne işin 

Zenciri aşkı takınmış peşin 

Mollanın her sözü cevahir inci 

"Nevhatül Unak" a zeylü şerhi var 
"Meşakul Unak" a yazmış derkenar 
Meşki maşuk üzre hem nice asar 
Taşından ayıklar her şeb pirinci 

S.:ıyyad olub çıkmış ııahrayi aşka 

Kuşbazlık yüzünden kavuşmaz yaka 
Hüddamı kanarya iııpinoz saka 
Hem safası var hem cefası renci 

"Envarül Aşıkin" olmuş rehberi 
Taze uşakları fener çekeri 
Ateş aşk içre semenderleri 
Naracı borucu yahud kökenci 

Ey yari serkeşim bela püskülüın 

Sine kafesinde tiiti bülbülüm 
Aman benim.' canım hem,ehrim gülüm 
Temelluk hulülde odur birinci 

Don paça dilberi mühmelan ıahl~r 
Halei hüsn ile bedri tam mahlar 
Defteri amalde sevab günahlar 
Topuk sadakasın toplar dilenci 

Otuzbir Mart Vak'asmda askeri ilıtilale 
teşviık eden yobaz zannı ile tevkif edi-Imişdi; 

ıbeşyüız lkaıdar fınn U§aklan toplanarax Divanı 
Haııbe gitmişler, hüsnü şehadetde bulunarak 
hocalarmı kurtarmışlardı. 

Va.sif HİÇ 

GALİB PAŞA (Abdullah) - Abdülaziz ve 
İkinci Abdülhamid zamanlarında valilik ve na
:zırlıklarda bulunmuşdur bir osmanlı veziri; 
1828 de istanıbul'da doğdu, devrinin zengin tüc
carlarıruian Ketenciza:de Meıhmed Sadık Efen
dinin oğludur. Maliye ik.aleıninden yetişdi; 1854 
de Kırını Ordusu muhasebecisi, Serasker Müs
teşin, seferden sonra DLvanı Muhasebat Reisi, 
Maliye Müsteşarı, Rüsumat Emini oldu. 1871 
de Maliye Nazı,rhğınıa tayin edildi, Trabzon ve 
Bursa valiliklerinde ibulundu, tekrar Rüsumat 
Emini oldu, sonra Defteri Hakaanı na:zırılığına 
getirildi, tekrar Maliye Nazın oldu, bir ara İs
tanlbul Şehiremanetinde (Belediye Başkanlığın
da) bulundu; Bursa, Haleb, Kastamonu, Sela
niık ve Rodos valiliklerinde dolaşdıkdan sonra 
1891 de Evtkaf Nazırı Qldu ve bu vazifede on 
yJll kaldı; Şurayı Devlet aızası oldu ve 1903 de 
vefat etti. 
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Abdullah Galib Paşa 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 

Dolaşdığı yerde halkın hünnetini kazanmış 
iffet ve !istiıkaamet sahibi ıbir zat idi; İstanbul
da Erenköyünde Bağdad Caddesi üzerinde ibir 
camii vardır _(B.: Gaaliıbpa§a Camü). 

_GALİB PAŞA (AWüJJın1iını) - Aydın !bir 
memur ve şair, Kastamonu köylülerinin ·ağzı ile 
yazdığı "Mutayyebatı Türkiye" isimli ve mizah 
yollu maınzum. !bir risalesi meşhurdur, hatta bu 
eserden dolayı kendisine "Tüıık Ga.alib Paşa" 
denilmişdir. lstan'bulda doğdu, doğuın tarihi bi
linmiyor; mailiye mektubi ·kaleminden yetişdi; 
devrin bazı ricalinin il:ımnetleıünde lbulundu, Çen
geloğlu Tahir Paşaya mühürdarlılk ve divan ka
tibliği, Darendeli İzzet Paşaya divan katibliği, 
lbaş mwbeymci Hamid Paşaya kaıti:blik yapdı, 

~armara voyvodalığı, postahane katibliği gibi 
küçük memuriyetlerde bulundu. Sonra Viranşe
hir ·kaymaikamı, Anıkara defterdan oldu. Ana
doluda hayO.i: dolaşdıkdan sonra 1848 de İstan
bula geldi, 1849 da BaJtum, 1851 de Tıın.ava kay
makamı oldu, 1853 de mirimiran (paşa) oldu. 
Son '\l'azif esi: olan Amasya mutasarrıflığından 
ayrılarak 1876 da İstanıbula geldiğ.inde vefat 
etti, Karacaahmed Mezarlığına ıdefnedildi. 

Kaba köylü-ağzı ile yazdığı mutayyebatın.
da açık saçık, müstehcen sayılacaik parçalar pek 
çokdur; kendi bahtından da şikayet edilerek za
manını hiciv için yazılmış şeylerdir. Diger şilr
~eriyle birlikde divan şeklinde baswnışdır, ne
rede ve ne zaman 'basıldığı !bilinmiyor, çok güç 
bulunur nadir matbu eserlerdendir. Birkaç par
ça naklediyoruz: 

Eş'arıma giydirüb zemane 
Ocube külahı türkiyane 
Meydane çıkub edayi nevle 
Girdim yine bi-r daııitane 

* 
Yaz geldi şükür bak yine çillendü büyükler 
Fik fik ötüşürler uçuşurlar ibübükler 

At eşşeğe enek ata ırarman gaTuş oldu 
Gök gubbeyi gumlettiryo dağda gölükler 

Eeeyan çagurunca hele bi varma da gör bak 
Halka dakarak boynuna it denlü sürükler 

Gundak bıı:aııur da araya Eeeyan Ağa hep 
Yanguncu gibi sonra döner hem de körükler 

* 
Toptan: pılıyı pıTtıyı satturdu züğürtlük 
Köycek bize gardaş duman atturdu züğürtlük 

Zait ben mi ya Gastambolu da hep çıbur oldu 
Dünyayı birbirine gatturdu züğürtlük 

GALİB PAŞA (Damad Ali) - Tanzimat 
d~vrimn en gene vezirlerinden; 1829 da istan
ibulda doğdu, Mustafa Reşid Paşanın . (B.: Re
şid Paşa, M1.1&tafa) üçüncü oğludur, hususi tah
sil gördü, memuriyet hayatına babasının sadı
razamlığı zamanında Sadaret Mektubi Kale
minde lkatrblikle başladı, devrin padişahı A:b
dülınecidin kl'zlaıından iFatma Sult3Jlla evllene• 
rek damad olunca evvela ve.zir rüttıbesini aldı ve 
süratle yıü:kseldi, Mec:lisi Valayi Ahkamı Adliye 
azası, sonra Hazine Hassa nazırı, 1856 da da 
henüz 27 yaşında. iken Hariciye Nazırı oldu. Bir 
ara Evkaf ve Ticaret n~lıklarmda da bulun
du, bu son vazifesinde iıken, ba:basının ölümün.• 
den pek az sonra !bir deniz kazasında boğula
ra!k öldü. 

5 safer 1275 (15 eyfül 1858) gecesi üç 
çifte kayığı .ile sarıyerden yalısına dönüyordu, 
yanında Amasralı Mustafa adında gene, güzel 
ve gaayetle mahremi bir uşağı vardı; hem on
lar hem de kayıkcılar saı,hoşdu; sarhoş kayık• 
cıların kör gidişi ile kayık Yen.1kıöy açıklarında 
Boğazdan geçen ıbir İngiliz ıvapurunun önüne 
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düşdü ve parça:lanaraık battı, kayıikcılar kurta
rıldı, paşa ile. uşağı denizde !kayboldu. Paşanın 
parmağında çok kıymetli lbir elmas yüzükle ve 
cebinde yine pek. kıyme1:Jli bir inci tesbih vardı, 
ikisinm ıtuıtan o zaman için ibüyükce bir servet 
teşkil ediyoııdu, :kazanın ka.sıd olması ihtimali 
söylendi. Paşa :ile uşağının cesedleri iki gü..11 
sonra Beykoz.da ığrııb ağlari içinde bulunmuş
du, ibirbirlerine sım sıikı sarılmışlardı, elmas yü
zük de paşanın partesbih bulunamadı. Kaza 
esnasında elinde olup denize düşdüğü . taıbmia. 
edildi. Uşak Mustafa çok iyi yüzme bilirdi, ka
yık parçalarnnca paşasına !kuru.ırmak için sa
,nldığı, faıkat onu ku.rtaramadıkdan başka !ken
disinin de beraber boğullduğu anlaşıldı. 

Gaalib Paşanın anası, kocasının zehirlene
rek öldüıiildüğü :kanaatinde idi, oğlunun ölüm 
haberini alınca Gaalilb Paşanın kaza süsü ve
rilerek öldürüldüğünü söylemeye başladı, sui
:kasdın da .zevcesıi tarafından kayıkcıları satın 
alınarak terti:b edildiğini iddia EMi; paşa zev
cesi Fatma Sulıtan ile hiç anlaşamamış, eviilik 
saadeti tatmamış, boşanıp ayrılamayınca da 
kendiısin.i içkiye vermişdi. 

Damad Ali Galib Paşa 
(Resim: Sabiha Bozc.ah) 

Or.ta boylu, · vecıhen melib, sohbeti hoş, rind 
meşreb, musikiye aşina, çok mükemmel Fran
sızca bilir ve devrinin en şılk adamıydı. Hem 

hat bakımından hem de ifadesi ile -çok güzel 
yazı yazardı. Ölümünde 29 - 30 yaşlarında idi, 
uşağı Amasralı Musfaya aşın teveccühü, kona• 
ğında ve yalısında Sultan'a men-suıb kişiler ta
rafından bir dedi !kodu konusu . yapılnuşdı. Ba
basının Bayazıdıdaki türbesine defnedildi. 

GALİB PAŞA (Mehmed Said) - lkınci 
Sulıtan Mahmudun sadırazamfarından; 1763 de 
İsıtanbulda doğdu, sadaret me.ktubi kalemi ba.ş 
kaıti'bi Seyyid Ahmed Efendinin oğludur; çocuk
luğ,unda babasının bulunduğu :kaJleme girmiş, 
ordu ile seferlerde bulunm~, bir arada da iba
bası · gibi aynı :kalemin lbaş.kaıtfüi (başhalifes;) 

olmuşdu. -1801 de elçilikle Fransaya gitti, Av
-rupadan · dönüşünde Büyüktezkıireci, 1806 da 
Reisülküttaıb oldu, 1807 de Tuna boyundaki or
duya gönderilerek Rusl.aııla mütareke konuş
masına memur edildi, Ni§ancılığa tayin edildi, 
ordudan dönüşünde tekrar ReiSülk.üttab oldu, 
bir sUre Bolu, Sivas, Niğde, Ankara, Kastamo
nu, Bursa, Kocaeli gibi: yerlerde mutasarrıflık 
ve valilikle dıolaşdı, 1823 de sadırazam oldu, sa
dırazamhğı ancak doıkuz ay sürdü, azledilereit 
ve vezirlik · rütbesi aıiınarak önce Geliboluya, 
sonra Manisaya sürüldü. Bir müddet sonra af 
edildi, yine ıvezirlikle Erzurum Valisi ve şark 
serdarı oldu. İlk fırsa.tda Rusya dle sulh akde
dilerek har.b gaailesinden kurtulma tarafdan 
olduğu :bilindiği için tekrar 'V'e7Jirliği alındı ve 

. Balıkesire sürüldü, 1828 de orada öldü. 

!Fransadaki elçiliği üzerine bir. "Sefaretna• 
me" yaznuşdı, "Gaaliıb Efendi Sefaretnaınesi" 
diye meşhurdur. Şiir ile meşgul olmuş, basılma
mış ıbir divançesi vardır. 

GALİB PAŞA (San) - .AJbdülaziz zama• 
nında 1280 (1863) ile 1292 (1875) arasında 

· fasıla.rla Askeri Melktebler Nazır.lığı yapmış 'de
ğerli ibir kumandan ve maarif ci devlet adamı; 
1825 de doğdu, M;ühendishanede okudu, o olku
hı.n · 1263 (184 7) mezunlarından birkaç avka
daşı ille birlikde tahsilini ikmal etmek üzere, 
Mehmed Esad Beyin "Mir'atı Mektebi Harbiye" 
isıimli eserin'deki kayde göre Londraya, aynı mü• 
ellifin "Mir'aıtı Mühendishane" isimli eserindeki 
kayde göre de Viyanaya gönderildi. Avrupadan 
döndükden sonra devrin ünlü vem-lerinden Fet
hi Ahmed Paşanın tavsiyesi ile Sultan Aıbiül
mecid ıtarafından mabeyincilik ile saraya alın
dı. Kısa . bir saray hizmetinden sonra padişah• 
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dan recası üzerine Kuleli Askeri İdadisi mü
dürlüğü ile maarif hayatına atıldı, Sultan Ab
dili.azizin cülusundan az sonra da Mekatibi As
keriye {Askeri Mektebler) Nazırlığına tayhı 

edildi, bu vazifede, .baş{ka 'bir yere alınıp, vücti.
'dunun yokluğu hıis edilince tekrar eski yerine 
gönderilmek suretiyle 12 defa ibulundu, nazır

lııklannın süresi bu fasılar ile 9 yıldır. O fası
larda Sultan .Azwe baş.mabeyincilik, Askeri Şu
ra azalığı, valilik yapnuşdır. 1875 de Mekatibi 
Askeriye Nazırı ibulunur iken vefa.t etmiş · ve 
Eyyuıbsulıtanda Bostaruskelesinde defnedilm.iş

dir. Askeri. Rüşdiyeleri açdırmış, Erzurum, 
Bosna ve Bağdad askeri idadilerini kurmuş, 

askeri okullarda yazılı . imtihan usulünü ıkoy
ım.UŞ, ibeden terbiyesi {jimnastik) dersleri koy
muş, ylıibancı dil oilara.k okutulan fransızca ders
ler.ine de, idadiyi bitiren 'bir gencin bu dili mü
kemmel öğreruruş olmasını sağlayacak dikkat 
ve önemi vermişdir. İdari in;iıbaıt bakımından 
da, amansız 'dikkat ve şiddEmn şefkat ve mu
habbetle ifasını istemişdir. İngilizce, -fransızca, 
almanca bilir, çok güzel konuşur, gene kıymet
leri bütün gücü ile himaye ederek layık olduk
ları yükselmeyi sağlar, rahmetle amllacak bir 
simadır. 

Sarı Calib Paşa 

(Resim: Sabiha Bozcalı} 

GALİBPAŞA OAMtt-Erenköyünde Bağ
dad Caddesi üzerinde, Kaıdıköyü ıtarafından ge
lindiğine göre sağ koI'da, Bağ.dad Caddesinin 
Erenköy Cami Sokağı ile olan kavuşağı köşe
sindedir; sokağın camie nislbetle isimlendiril
mesi yenidir, Bağdad Caıddesinden deniz kıyısı
na kadar uzanan sokak, 1934 Belediye Şehir 
Rehberinin o bölgeyi alan 31 numaralı pa.ftasın;. 
da Edhemefendi Sokağının devamı olarak gös
teııilmişdir. 

Tahsin öz "İstan'bul Camileri" isimli ese
rinde şuıtlan yazıyor: "Banisi Galip Paşa olu.i.1 
Sulıtan A:bdülaziz ve İkinci Sultan A:bdülhamid 
devirleri vali ve nazırlarındandır, son vazifesi 
Evıkaf Na:zırlığıdır; cami, ölümünden dört sene 
evvel 1316 (:M. 1898) yılında yapılmış kagir, 
tek !kubbeli bir camidir" {1965). 

Genişce bir avlu içlııldedir, cadde ve sokak 
üzerinde birer kapusu buO.unan avlunun etrafı 
demir parmaklıklı ·bir duvarla çevrilınişdir. Av
luda bir şaıdırvaıı, ayak y:olları, imam ve mü
ezzin meşrutalan vardır. Şaıdırvan 8 musluklu
dur. Aynca 3 musluklu ;bir su haznesi daha yg,
pılmış olup üzerinde hayır sahibinin adı "De
mir Tüccarı Ba!ki Tezcan· 1955" diye kayde'dil"'. 
ımişdir. 

Cami avlusunun Bağdad Caddesi üzerin
deki demir kapusu 304 kapu numarasını taşı
makıtadır. Bu !kapudan cami avlusuna 4 basa
malklı :bir ıtaş merdivenle inill.ir. Avluda selvi, 
çam ve dut ağaçlan vardır. Bağdad Caddesi ge
nişletilirken ·avlunun bir ıkısliiı yola kaıtılmış, 
bir selvi ağacı da caddenin ıkaldınmında !kal
nuşdır. 

Avlunun sokak ve cadde tarafındaki du
varlarının köşesinde ve . yüzü sokak üzerinde 
aynı taşı ve teknesi olan şeklen ka'ba mermer 
bir çeşme vardır. 

Cami.in :kapusu üstünldeki kiıtaıbesi şudur: 

{İkinci Abdillhadimin Turası) 

Serıir arayi hilafeti kübra padişahı muaz
zam ve şeıhinşa:hı mtiıkerrem Essultan iıbnüssu:1-
ıtan essulltan elgaazi Abdüllıamid Hanı Sani 
hazretlerinin cülusi meyanı-in me'nusi hüma
yunları:.-iın yirmi beşinci s~ei devriyesine mü
sadif 1316 senesi ağustosunwı ondokuzuncu 
günü iradei seniyyei şaha.neleriyle ıteyeınm.ü

nen esası vaz olunarak inşa olunmuşdur. 
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Demir 'kanatlı kapudan camie girilince sağ
da pabuçluk vardır, ikadınlar mahfiline bura
dan bir merdivenle çıkılır. Sol ıtarafda kalan 
son cemaaıt yerine iki kapu ile girilir. Çok ba
kımlı ollan son cemaaıt yeri füadete her an açık
dır. 

Minare kapusu da ibu medhal kısmın sa
ğında, pa;buçluk tarafındadır. 

İ'ki yan duvarında üçerden altı, mihrab 
duvarında iki ve medhal kısmında bakan iıki, 

cem'an 10 pencere ile aydınlatılmış olan iba
det salım büyükce bir sağır kubbe ile öıtül
müşdür ve seıkizgen bir kasnaık üzerine oturtul
muşdur. 

Ziyaretimiz tarihinde (Maı:ıt 1972) camii
nin imamlığında Edebiyat Fakültesinin türko
loji bölümünden mezun tbra:him Bağalı, müeı;-

zinliğinde de Geyvelli .Adil ÖZyüksel efendiler 
bulunuyordu. Halk ağzında camie "Hamidiye 
Camii" de deniliyordu. (B.: Galib Paşa, Ab
dullah). 

GALİSTO (Argangelo) ~ 1967 yılında aşk 
yolunda müslüman olmuş bir italyan genci; İs
viçrede işci olarak çalışırken aym müessesede 
çalışan İstanbullu ve Ciibaliili Esved. Gültan'a 
aşık olmuş, kız izinli olarak İstanbula döndü
ğünde peşinden gelmiş ve doğruca Esnaf Has
tahanesine giderek sünnet olmuş, sonra mera
simi diniyesi ile iıslamiyeti kabul etmiş, Argan
gelo adı "EI1kan." olmuş ve Esved Hanımla yıl
dırım nikahı kıyılmış, düğünü de tstanbulda 
yapıll.arak gene karı koca lsviçreye git~lerdir. 

Bibl. ı Gıı,ı:eteler, ağustos 1967. 

Galibpaıa Camii 

(Resim: ijiilend Çctinor; f!;lp; H, liinı~tım) 
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GALLAND (Ant.oine) - Doğu medeniye
tine aid eserleri ve istanbula dair günlük ha
tıraları (Journal- ruznamesi) ile tanınmış 
fransız bilgini, yazarı ve seyyahı. A. Galland 
1646'da Picardie'de Montdidier ya/kımnda Rol
lo adlı ıküçük bir 'kasaıbasında fakir bir aile ço
cuğu olarak doğmuş, 4 yaşında 'babasını kay
betmişti. Noyon Kollejinde bir süre okuduktan 
ve bir yıl da çıraklık yaptıktan sonra Paris'de 
hizmetçilik yapan: ya,şlı bir a!kraıbasına giderek 
önce Plessis Kolejine devam etti, sonra Sorbon
ne'a geçti. Mazarin ~ollejinde iken, Doğu dil
lerine vu,kufu dolayısıyle kütüphanecisi ve kili
selerle yazışmalarını yapacak seıkreıteri olarak, 
İstanbula Sefir ıtayin olunan Marquis de Noin
tel kendisini iberaberine aldı. Sefaret heyeti 20 
Ağustos 1670 de "La Princesse" fırkateyni ile . 
Toufon'dan hareket etti ve 22 Ekim'de İıstan
bula vardı. 

1stanıbulda Osmanlı Hükumeti ile ticari ka
pitülasyoniları yenileyen M. de Noinıtel Yakın 
Doğu Limanlarını ziyarete çımtı ve A. Galland'ı 
beraber götürdü. Galland Mukaddes Topraklar
dan dönüşte İstanbula gitmeyerek 1675'de Pa
ris'e döndü. Birikaç Şatk meraklısının isteği Ue 
Doğuya ikinci defa yolculuk yaptı ve bir. yııJ soıı
ra zengin ibir kabartma kolleksiyonu ile döndü. 
1679'da üçüncü seyahatini yaptı. Ünlü Colbert'i 
memnun etmeık için 'koleksiyonunu zenginleş

tirm~k isteyen La Compagtıie des Indes Orien
tales, Galland'ın !bu gezisini finanse etıti. Fran
saya dönüşünde yine Tüvkiyeye ait meşhur bir 
seyahatnamenin yazarı olan ve kralın kütüpha
nesinin muhafızı ibulunan. Thevenot'nun yanına 
girfü. Arapça, türkçe, farsça ve rumcayı öğren
mişti. Colber.t, Marquis de Lourvois, Thevenot. 
d'Heııbelot, Grand - Conseil birinci başkanı Big
non ve Basse Normandie Valisi Foucoınd gibi 
nüfuzlu kişilerin himayesine erere'k ve biriniıı 
ölümü üzerine diğerine intisap ederek, yaşadı. 
Biıgnon kendisine kaydı. hayat şartı ile bir ge
lir de bağışlamıştı. "Kahvenin ibaşlangıcı", "-Bi
zans Madalyonları" ve "Blıııbirgece Masalları
nın .çevirisi" gibi eserleri bu devrelere aittir. 
Kral tarafından Acaldemie des lnscription' a 
alındı ve Akademi için bir nümizınatik lugati 
yazdı. 1706 da Parisde 64 yaşında vefat etti. 
Basılmamış olarak bıraktığı eserıleri arasında, 
( sonradan Sc-hef er'in yayınladığı 1stanibula ait 
günlük hatıralar'ından başka) İstanibul şehri
nin geniş bir tarifi metni de vardı. 

İstanbul'a Aiıt Günlük Hatıralar'ın karak
teri; Sefir Marquis de Nointel'in diplomatik te
masları, şehirde dönen entrika ve dedikodular, 
Sefir'e satın aldıklai'ı antika kitaplar etrafında 
toplanır. Fakat eserin olağanüstü önemi ve gü.;. 
zelliği, Edirne'den istaırbul'a hareket eden dev
rin Padişahı Dördüncü Mehmed'in ordu alayını 
seyretmiş olan yazarın büyülenmiş kaleminden 
dökülen sayfalandır: Coşkun bir hayranlıkla, 
tam beş saat süren bu masal dünyasını anlat
mağa çaba sarfeden ibu sayfalarda, göz kamaş
tıran mücevher takımları ile örtülü atlıların, 

ateş kırmızısı, deniz mavisi, por.takal ve yosun 
giıbi en olmaz renJderdeiki atılas ve ipekler için
de peykler, ,çavuşlar, çuhadarlar, çorbacılar ve 
iç oğlanlarının, kaplan ve pars postları kaplı 
piyadelerin, nefir, dümbel~k, zil, 'davul ve dar
buka çalanların, türlü hünerler gösteren esııia
fın, ve bu aJlayla yürüyen ehlileştirilmiş pars 
ve kaplanların erimiş güneşten bir seli ve çağ
layanı akar. 

Biblioıtiıeque Nationale'in Doğuya ait yaz
malar !bölümünde !bulunan iki cilıtlik günlük ha
tıraları, Fransız Enstitüsü üyelerinden, Yaşa
yan Doğu Dilleri Okulu Müdürü Charles Schefer 
tarafından şerihlel1le yayınlanmış ve bu eserin 
birinci kısmı, yani 1672 yılına ait _olan ibölüniü, 
Nahid Sırrı Özik tarafından türkçeye çevrile
rek 1949'da Türk Tarih Kurumu yayınları ara
sında basılmıştı. 

Şöhretini sağlayan eserleri şunlardır: "J o
urnal" (Günlük notlar), 1stanbulda kaldığı yıl
ların hatıraları (1680); "Relation de la mort 
tlu Sultan Osman", İkinci Sultan Oısmanın ölü
mü üzerine söylenenler (1676) ; "Paroles remar
quables, bons mots et maximes Orientaux" 
ŞarUdıların ata sözleri, nükteleri ve daı,bı me
selleri; "Les Mille et une Nuits", Binbirgece 
masa.Narının ara:bcadan tercemesi, 12 cild 

· (1704) ; "Contes et Faıbles de Pidpai et Lok
man' Pidpay ile Loıkman'ın hikaye ve masal
ları (ölümünden sonra 1724). 

Çelik GÜL•ERSOY 

GALLAND (Gerorges R.) - 1962 sene
sinde ağustos ayında Avrupayı oto - stop usulü 
ile yol parası vermeden dolaşarak İstanbula 
gelmiş ve istanbulda, bu satırları yazan hane 
iberduşun on gün kadar misafiri olmuş 18 ya
şında bir fransız lise öğrencisi; türklerl çok 
sevdiğini söylemişdir; "Gazeteci , olacağım, La~ 
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martine'nin, Pierre Loti'İıin, Olande Farrere'in · 
izinden gidip memleketinizi bugünkü yüzü ile 
fransızlara tanıtacağım, ama önce kendim gö
rüp tanımak istedim .. " demişdir. İstanlbulun her 
taraf mı gezdirdim; Topkapu Sarayı Müzesinden 
Kılıçalipaşa Hamamına, Gülhane Parkından 

Yüşa Dağına, Kiılyosa, Karabuiıı.na, Belgrad 
Ormanına, Şileye, Agvaya vannca; görüp, gez
dik, kahvelerde oıturdulk, plajlarda, haınamlaroa 
yıkandık; ona bir de Fransızca - Türkçe ve 
Tüvkçe - Fransızca lugaıt hediye ettim. Resm~
nin bir gazetede çı•kmasını istedi, onu da sağ
ladım ve resmini çeken gazeteciye: "İstanbul'u 
1stanbu:llular.1an çok tanıyorum .. " dedi. Gömle
ğinin sağ kolunda Fransız ve sol kolunda Türk 
bayrağı dikilmiş bu şirin ve sıcak kanlı Fransız 
genci ile mektuplaşdık, son mektubunda Fran
sız bahriyesinde askerliğini yapacağını yazıycir
!lu. (1965). 

Mehmed CÖKÇINAR 

GALLtENNt (Stefaıno) - 1969 yilında is
tanbula gelmiş italyan asıllı ıve Sicilyalı gene 
bir Hippi turist; 1949 ile 1950 arasında doğ
muşdur, Sicilyanm ştinal kıyısından bir balık
cının oğludur, anası kefalonyalı bir rum. kızı 
olduğu için köyünde ve çocukluğunda "Greko" 
laka;bı ile anılniışdır; iı1!k tahsil çağında iken köy 
rahibinin uşağı olınuş, onun tarafından. okuttu
rulmuş, lq - 16 yaşlarında iken hamisi rahib 
tarafından Romaya, lbir taıbelacı - ressam yeğe
ninin yanına yine uşak olarak gönderilmişdir. 

Romada katıldığı bir Hippi kaafilesi ile hay
li yer dolaşarak Tüııkiyede önce Bodrum'a, son
ra Efes'e, oradan da 1969 ağustosunda İstan
bula ge~işdir. İstanbula geldiğinde, ilk gecesi 
Sua.tanahmed Parkının kuytu bir !köşesinde 

uyurken kendisini: gören hanebenduş aydın gene 
adam Mehmed Gö'kçınar ile çok yakın bir dost
luk kurmuş ve parasız olan Stefano Gallieni on 
gün !kadar o yeni samimi dostunun Sirkeci cı
varında 'bir otel odasında misafiri olmuş ve Gök
çınar tarafından beslenmişdir. 

Uzun boylu, vücudu atlet yapısında, esmer 
ve yüz nakışları ile gaayetle dilber bir gene idi; 
ressamlık iddiasında bulunmamakla iberaber, 
kendisini her yerde geçindirebileceğini ta-hinin 
ettiğimiz, ani duygular ve iyi görüşlerle resim 
yapıyordu. İstanbuldak·i hamisi Mehmed Göık
çınar tarafından götürfildüğü bir plajda, hafif 
batı müziği ile· divanece danş edeıı ibir geneler 

kaafilesine !katılaraık çıplak bir oyunu da gös
termişdir ki rakkaslığa da doğuşdan kaabiliyet
li idi. Bütün emsali gibi esrar kullanıyordu.• 
Türkiye ,tabüyetine geçme imkanı bulduğu ve 
o kötü alışkanlığını da bıra;kaibildiği takdirde 
İstaı)bwlda bir ressam - taıbelacı olarak pek ala 
geçinebileceği, hatta ressam olarak basın.da bile 
iş bulabileceğ,i söylendiğinde, Tür.kiyeye tekrar 
geleceğini ve o husus o zaman çok ciddi düşü
neceğini söylemişdir. Aşağıdaki kııt'alar Meh
med Gökıçınar'ındır (B.: Gökçınar, Mehmed) : 

Hey kızına yandığım, oğlanına yandığım, 

Ayaklarna düıtüğüm, boynuna dolandığım, 

Yetmii iki milletin Hippi Turist gencleri, 
Doya doya muhabbet edip oyalandiğım .• 

Sultanahmed Parkında sabahın dördü beşi, 

Uyurken yakaladım bir İtalyan serkeşi, 

Kız saçlı, yalı~ ayak, ondokuzluk tığ gibi; 
Esmerin en güzeli, altın tozlu fildişi .. 

Hemen yattım uzandım şorolomun yanına, 
Uyandırdım el atıp (sinei uryanına); 
İşmarla çattım heman, ga•riban hipplerin, 
Duman hasreti çeken çapkın İtalyanına., 

Kuş diline aşk olsun, kamarado arkadaş! 

Birer suma tüttürdük, keyifle sarma, dola, .. 
Dalga duman püf püfle, gitti Üstünden vahşet, 

Ağarırken ortalık pek tatlı yavq .Yava§., 

Adı ela bak ne güzel lstefi.no Calyeni ! 
Hippilik ~i.meti, bitli yakası yeni .. 
Ama gel gör Romada resim tahsil edermiı, 
Dumanın keyfine de alışmış yeni yeni •• 

Bitlerinden kurtarmak oldu' o. gün ilk işim; 
·Yapıt yapıt saçları, oldu tel tel ib-rişim •. 
Ben yerlisi o turist, berdutlukda tam eşim .• 
Yi.ne ayaklar çıplak, kıyafetler hırpani, 

Tam bir hafta olmuşdur, .. yanımdadır sinyorum; 
Ben yıırı aç yarı tok, hep onu besliyorum! 
İpsizim, hem bitikim, divi.neyim demem de, 
Konuk severlik bizim ananemiz diyorum •• 

Verdiği destur bana ki.fi iken mükafat, 
Masrafımın hakkını hergün aşardı kat kat, 
Çıplak ayaklı re&&am ıorolom 1stefi.no 
Resimler yapar verir •. Kıyamam .ki götür sat!, 

Her sabah bir tasvirim çizilir heman heman, 
Perçemimden topuğa, bir kıtçı da tüm uryan .• 
Duygu ile evgiyle yapılmıı resimleridir, 
Delikanlı sat diye, pek çok oldu yalvaran, 

Kılıçali, Acısu, Modası, Filo·ryaıı, 
Gezeriz istanbulu, ha şurası burası., 
.Yıkanırız, yüzeriz, çalgı bulur ·oynarız, i } 

:Ş;ı.baçıjıın saj olsun, abıı"z otel parım !, 



- 5980 - İSTANBUL 

GAMBETA BİRAHANESİ Karaköyde· 
eski Kara.köy Caddesi üzerinde, Karaköyden 
Yüksekkaldırıma doğru yürürken sol kolda, 
meşhur, büyük bir birahane idi. İkinci · Ab::lül
haınid devri sonlarında açılmışdı, ilk adı tesbit 
edilemedi, rum olan sahibi. 

Balkan Harbinde BU!lgar Ordusunun Ça
talcaya doğru ilerlediği sıralarda Fransa, İn
giltere, Aınianya ve İtalya devletleri İstanbul 
Limanına birer harıb gemisi göndermişlerdi, 
fransız zırhlısının adı "Leon Gambeıtta" idi, 
fransız gemicilerini gazinosuna celbedebilmek 
için rum gazinocu hemen bir "Gaın·betta" a:iım 
yazı:b kapunun üstüne asmış, ve ond_an sonra 
da gazino o adı taşımışdı. Kaılender halk şairi 
Merdivenköylü Bitli Tevfiık: "İçkici türklerin 
arasında Gaınbeıta denilmez, İstefo denilirdi, !s
taf o o gazinoda bir garsonunun adıdır" diyor. 
~ağıda.ki kıt'a da Bitli Tevfik Efendinin uzun 
bir man:zume;indendir: 

O gün yaşadım demem· Gambetaya varmasam; 
Sesi kulaklarımda, veve, oriste, pasam. 
Gedikli malım gibi mutlak hazırdır masam, 
Gazinoda aranan içki değil, gaı-sondur. 

Bu gazino 1938 - 1940 arasında kapandı, 

yeri de 1956 - l!J58 ara;nnda istimlak edilerek 
zamanımızdaki Karaköy Meydanının üst kısmı
na. eklendi. 

GAMBRİNOS BİRAHANESİ -Geçen asır 
sonlarında Beyoğlunun meşhur birahanelerin
den; 1314 (M. 1898 • 1899; H. 1315 -1316) yı

lında gazeıtelerde görülmüş ibir ilanda şunlar ya
zıılıdır: 

"Beyıoğlunda Konkordıiya Tiyatrosu karşı
sında 312 numaralı Dimiıtri Gambrinos Biraha
nesi; birinci nevi bira füruht olunur, nefis et'ima 
(yemekler) bulunur; birahane sabaha kadar 
açıkdır; müşterilerin memnuniyetine "her su
retle hizmet edilir". 

Birahanenin sahtbi görünen Dimitri Kefa
Ionyalı bir yelkenli kaptanı idi, kendi adını ta
şıyan bu biraıhaneyi, iküçüık yaşından beri ge
misinde dolaşdırdığı Sakız adalı Andriya adın
dakıi zenanesi için açmışkı ve o tarihlerde otuz 
yaşlarında kadar olan Andriya gaayetıle süslü 
bir gene avrupalı ikılık kıyAfetinde olup da.ima 
fransızca :konuşurdu, 'kaptanının -adını taşıyan 

birahanesine de franşız limanlarında gördüğü 

şekli vermişdi. Beyoğlunda beyaz ceketli, beyaz 
frenk gömlekli, siyah -kelebek 1boyunbağlı, siyah 
pantalonlu, siyah çorab ve ayakkabılı, ve başı 
açık, uzunca sa~arı yandan veya ortadan ayrı
lıp_ taranmış garsonlar ilık defa bu Gambrinos 
Birahanesinde görUlmüşdü. Hepsi gene ve çeh
reli altı nefer garsonu da ezberledi!kleri ;birkaç 
cümle ile fransızca konuşurdu. Sabaha kadar 
açık olduğu ilan edilmiş olan 'birahanenin gece 
yarısından sonraki müşterileri uygunsuz gilru
hu ile gamon genclerden birinin cömerd dostu 
bilinmiş kişilerdi ve kendi araıları.nda "Benim
ki, J ak'ın beyi, Mor:is'in !kaptanı, Alfred'in in
gilizi gibi isimlerle anılirdı !ki J ak, Moris, Alf
red garsonların taşıdıkları ıtalona fransız isim
leriydi. Bu birahane hakkında aşağıdaki man
zume Üsküdarlı .Aşık Razinin çıraklarından Haa
köylü .Aşık Sar-kis'ıindir: 

Giremem İçeri, Üst baş külüstür, 
Zira Gambrinos gaayet lüküsdür. 

Gaco şıkırdımı Pera güller_i, 
_Lavanta süıiinmüş hoş kakülleri. 

Şampanya !)atlatır bir §İ§e en- az, 
Onlarda tamamdır türlü cilve naz. 

Tatavla,· Kumkapu, Hasköy beyleri; 
Gündüzden verilmit gece peyleri. 

~ ,;1.: C~.)J,ji j D o..l:.li J'-~ 
·JJ✓ i \"'\ y •~.,.:,;li 

{~~l;.. \J!-! ,J' ..? .. ..1;4 \i ô;;.,. ::J > 

Dt !MI'l'Yt! 
BruıerieGımbıhııs 

3'12.,, Graod Rne de -Pera. 312 

~t ~ •J.,:) JI.:.,;. j) 1~ ti~.,_ . - . 
~-J~l J;.Ü, ~L- ~·lö.ı~ •- .J .•l..r 

),. 41!.~ • -· ~J. 

~~ •iJP .;ıA ~J:i~ !l);__:.~ 
. ~.., J:'""' .,..._ . 

Malumat Gazetesinde Gambrinoı. Birahanesinin İlanı 
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"Minüvi" derler ki gece yarı111, 

Soksun dillerini eıek arısı. 

Gambrinosda bir gonca gül açmış, 

Dediler Cennetden bir güzel kaçmıf, 

Koşuyor o ta.hın medbini duyan, 
Kimi fransız di-r, kimi İtalyan. 

Hakikati hali ben idem beyan, 
Bizim dayıoğlu baron Tatulyan. 

Sus ol Sarkis dedi çakdı İşmarı, 

Biz dahi koruduk Y ervant ahbarı; 

Sordum ki refikin ya şu civan kim? 
Dedi Karamanlı Bodosun _Eftim. 

Ya dedim şu kara hin-du · nevcivan? 
Dedi ki kıbtii nasrani Yuvan. 

Vasif 1-:liÇ 

GA!dEDA (Ga Me Da) - Gazete - Mec
mua Dağıtımı Llınited Şirketi; Türkiyede bu 
büyük işi, tesadiflerlıı ileri sürdüğü var çoğu 
has anlammda cahil fakat 'becerikli bir takım 
kişiılerin elinden kurtarıp basına güvenilir des
tek olmuş 'bir müessese; 4 eylül 1959 da İstan
'bulda kıurulınuşdur, kurucuları şu basın mües
seseleri olınuşdur; ·isimleri alfabetik sıra ile 
kaydediyoruz: 

Cumhuriyet Mat-baacılık ve GazeteciHk A.Ş. 
Dünya Basın Yayın ve Tfoaret Ltd. Ş. 
Ercümend Karacan Koll. Ş. 

Hayat Mecmuası 
Sedad Simavi Halefleri Haldun ve Erol Si

mavi Koıll. Ş. 

Yeni SaJbah Gazetecilik A.Ş. 

Sonradan bazı ortaklar ayrılmış, bazıları
mn da unvanları değişmişdir, 1972 de Gameda 
ovta:klan şunlardı: 

Cumhuriyet Matibaacılık ve Gazetecilik A.Ş. 
Dünya Basm ve Yayın Ticaret Ltd. Ş. 
Milliyet Gazetecilik A.Ş. (E. K~racan 

Koli. Ş.) 

Neşriyat A.Ş. (Hayat Mecmuası) 
Tercüman Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. 

Gamedanın ilk dağıttığı gazete ve mec-
mualar şunlardır: Hayat Mecmuası iile Cumhu• 
riyet, Dünya, Hürriyet, Milliyet ve Yeni Sabah 
gazeteleri. · 

Busa,tırlann yazıldığı tarihde, (1972), da
ğıtmwkda olduğu yayınl~n başlıcalan şunlar-

dı; gazeteler: Cumhuriyet, Dünya, Milliyet, Ter
cüman, Yeni Asya, Bizim Anadol~, Ekspres, 
Adalet, Barış, Yeni İstanbul, Modern Gazete, 
Tür.kiye; haftalık ve ayılık yayinlar: Hayat, Ha
yat Tarih, Ayna, Ses, Resimli Roman, Doğan 
Kardeş, Hey. 

Gameda Şi:tıketinin merkez umum müdürlü
ğü İstanbuldadır; 65 kişi İstanbul merkez .teş
kilatında, 55 kişide Ankara, İzmir, Adana ve 
Samsun ıbürolannda olmak üzere şirketle 120 
kişi ,ça.lı:şnuıkta idi. 

Umum müdür İsmet Bodur idi, müdürler 
:kurulunda da Şeıvket Rado, Kemal Ilıcak ve 
Ercümend ·Karaca >bulunuyorlardı. 

Gameda Türkiyenin en !büyük yayın dağı
tımı şirketidir. Yalnız kitab dağıtımı ile meş~ 
gul oılan Baıteş Müessesesi, Gamedanın ortakla
rından bulunan Neşriyat Anonim Şirketinin 

temsilcisidir. 

GAMLI RAMAZAN AYI ~ İstanbul ta
rihinde 1225 (eylül -ekim 1810) ramazanına 

gamlı ramazan adı verilir. Rusya ile harb olu- . 
yordu. Ordularımız ,birbiri arkasından mağlu
biyetlere uğruyordu. Bek~i mabeyinleri, saz, 
meddah, karagöz, kahve alemleri her türlü eğ
lence şiddeıtle yasak edildi-. İstanbul halkı, bu 
yasaklara bütün duygu ve samiiniyetiyle kat
landı. Mübarek ,otuz günü göz yaşlan ve :zafe!' 
dualariyle geçti. Üç gün :bayram da, gamlı 
bayram oldu. 

GAMSARAKAN (Dikran) - Ermenei edib 
· ve romancısı, 1866 da İstanbulda doğdu; yazı 
-hayaıtına 1884 onsekiz yaşında iken atıldı; ün
lü fransız romancısı Eugene Sue'nün "La Fa
mille Gooffroy" (Geofrua Ailesi) dsimli eserini 
ermeniceye çevirdi, ya.şıdlan sayıla;biılecek Kir
kor (1861-1915) ve Hırant Asadur (1862-1928) 
ile birlikde ve 1884-1908 yılları arasında erme
nice haf.talık "Masis" isimli !bir mecmua çıkar
dı; "Varjabed'in Ağçikı" (Muallimin Kızı" isim
li ermenice telif romanı ile de şöhret kazan• 
dı. 1941 de Fransada Vişi'de öldü. 

Kevork PAMUKCİYAN 

GAMZE - "(Aslı arabcadan) Göz kırp· 
ma, gözle i§aret; naz ve şivei dilberan:e ile kir
pik süzerek 1balrma, misal: Bir gamzei di!lfirlb 
ile bakdı" (Şemseddin Sami, Kaamusi Türki). 



Şemseddin Sami Beyin yukarda;ki tarifi ıbi
raz hatalıdır; "Gamze", gözün şöyle bir hare
ıketi, gözle verilen işaret, gözün her hangi bir 
tarzda işve ve naz ile ibakışı değildir. "Gamze·•, 
gözün dış uclarındaki ince ve laıtif kınşıklardır 
ki göze ve gözün bakışlarına bir çapkınlık, iş
vebazlık, fettanlık, ,çekicilik verir; gülümser bir 
cazibe verir. 

Hüseyin Kazım Bey "Büyük Türk Luga
ıtı" nda "Gamze" yi daha doğru tarif ediyor: 
"Güzel gözde ve hususiyıle gözün kuyruğunda 
görülen dilfirip hareketler ve işaretler" diyor; 
"Hareketler" ve "işaretler" yerine dilfidb çiz
giler, kırışıklar" demek doğru olurdu. Gamze; 
bulunduğu gözün !bakışı ile bir !hareket ve işaret 
olur, onun içindir ki şairlerimiz, güzellerin göz
[erindeki _ gamzeleri, bakışın ifadesi ile çeşidli 

isimlerle kaydetmişlerdir: "Gamzei Mestane", 
"Gamzei Mahmur", "Gamzei Fettan", "Gamzei 
Cadu", "Gamzei Cellad", "Gamzei Hunriz" de
mişlerdir. 

Yıüz çok güzel, fakat gözler gamzesiz ola
bilir; o zaman, •ba!kışlann ifadesi Gam·ze keli
mesi yerine "Baıkış", yahud bakışın dilimize 
farscadan alınmış karşılığı "Nigah" kelimesi ile 
anlaıWır: "Nigahı 'Mestane", "Nigahı Mahmur", 
"Mahmur Baıkış", "Cellad Bakışlı" denilir. 

. "Gamze", divan edebiyaıtımızda ve halk 
edebiyatında çok !kullanılmış ıbir kelimedir: 

Afeti can dediler gamzei celladın için 
Nahli gül söylediler kaameti ıimşadın ıçun 

Nedim 

Sınelerde v~rsun aram eylesün tiri kaza 
Ey badengi gamzei canan yerin candır senin 

Y enişebirli Avni 

Gamzeli bakışı kafi şebbazın 
Erir. karşısında tq olsa yürek 

Keskin nigabında· nedit" o _gamze 
Getirir aşıkı . önünde dize 

Çakdım gamze işmarın 
Susamıısın kanıma 

Çamiç Ağa 

Aşık Razi 

Aşık İbrahim 

Yüze bir yumuşaklık, gülüm.serlik veren 
yanaklardaki çukurlara da "Gamze" denilmiş
dir. O küçücük çukurlar, göze benzeti:1.diği içi-n 
bu ismi almışdır; fakat gamzenin yanakda ol
duğu daima kaydedilir: 

Kalpafından ta§ar aşüfte kakül 
Y anakda açılır gamzeler ııül gül 

Lahuri şal var ince belinde 
İnci tartar terazisi elinde 
Ol tivekar Bedesten Güzelinde 
Yanaklar da gaı:ıızei fettanlıdır 

Atık Razi 

Aşık Razi 

GANBOT, GANBOT AGI - Boğaz içi ba
lıkcılan ortaboy kefal balığına "Ganbot" der, 
onların tutulduğu ağlarda bu ismi almış.dır~ 

Ganbot Ağı asıl kefal ağı gi'bi çifte fanyalı 1bir 
ağ olu:b boyu 70 - 80 kula,ça kadar çıkarsa da 
eni 1 kolaçdan faz[a .olmaz. Bu ağın "tur" kıs
mının gözleri 2 parmak, ve "fanya" sı kefal 
ağının fanyası gözündedir, 12 santimdir. Alt 
ve üst yaıkalarında bulunan kazıl, kurşun ve 
mantarlar kefal ağında.kilerin sayısı ve ağırlı

ğındadır. İıki çifte bir kayık içinde üç kişi tara
fından hem uzatma hem de çevirme suretleriy
le kullanılır. Bu -ağ ile ekseriya ganıbot, lüfer, 
iskorpit, pisi, [evrek ve sair /balıklar tutulur. 

Karatekin DEVECİY AN 

GANEM DEDE - Onyedinci Yüzyılıiı ilk 
yarısında yaşamış bir m,evlevi dervişi; asıl adı 

bilinmiyor, Galata Mevlevihanesinin beşinci şey
hi Mesnevi Şai'ihi Anıkaralı İsmail Dede Efen
dinin dervişlerinden; İsmail Dedenin şeyhliği 
hicri 1041 (M. 1631 -1632). Şeyhine coşkun 

bir aşk ile bağlanmışdı ve "Ganem" (Koyun) 
kalabı şeyhi tarafından takılmışdı. 

İsmail Dedenin ümidsiz hasta olarak yat
tığı gün[erde Ganem Dede: "Ben onsuz yaşaya
mam .. Allah, hu .. " demiş ve ölmüş. Galata Mev
levihanesindeki kabri, son zamanlara kadar, 
maşuk veya maşukalarına kavuşmak isteyen 
aşıkların ziyaretgahı olmuşdu. 

Bibi. : Nezihe Araz, Anadolu Evliyaları 

GANGSTER, GANGSTERLER - ".Ame
rikanca bir halık deyimi, Gang denilen caniler 
çetesi üyesi; bu çeteler sistemli olarak kumar
dan, fuhuşdan, uyuşturucu maddelerden ve en
düstri aleminden harac alarak gelir sağılayan 
karmakarışıık kuruluşlu teşekküllerdir. Bu tip
de bir caniler kumpanyası içinde bulunan bir 
gangester, üstünden aldığı emirle soygunlar ya
pan, para gasbeden ve adam öl4üren bir hay
duddur" (Türk Ansiklopedisi). 
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Gangster'in bu tarifine, soygunların, gasb
Iarın ve cinayetlerin mutlakaa gündüz yapılmış 
olmasını · da eklemek lazımdır. 

Birleşik Amerika Devletleri ,topraklarında 
'başlayan Gangsterliğin binlerce cinai vak'a ile 
dolu çok kanlı bir tarihçesi vardır ki bu ansik
lopedinin sının dışında kalır. ~emleketimizde 
ve en büyük, ıkalabalıık şehrimiz İstanbulda, şu 
satırların yazıldığı 1972 yılına kadar, Ameri
kada oılduğu gibi çalışan gangsterler görülıne
mişdir. Fakat, 1950 den sonra, lstanbulda si
laıhlı soygunlar, hu arada ban:ka ;baskınları ya
pan azılı haydudlar çıkmış, baskınlarda adam 
öldürülmüş ve ıbasın tarafından Q haydudlar 
için de "Gangster" veya "Gangster Taslağı" 
deyimleri ıkullanılmışdır. 

Tek başlarına ve kendi hesa:blanna çalışan, 
merkezi bir teşkiılata bağlı o1mayan o şerirle
rin hakkındaki Gangster deyimini, memleketi
miz için, "ölümü göze alan ve soygun işi yolun
da adam öldürmekden aslaa çekinmeyen şehir 
haydudu" olaraık ,kabul ediyoruz. 

Gangsterlik yoluna atılabilmek için cür'et
den başka pençeli, ve vücud yapısı baş vurduğu 
çetin ~e elverişli ve elbet ~i, genetiğin ateşli 
çağında bulunmak gerekir. 

Bir genci o karanılık yola sürükleyen amil
ler arasında, !konuları Amerikan gangsterleri
nin hayatından alınmış sinema filmlerini, teh
likeli macera romanlarını ve nırsızhkla karışJ.ık 
cinai romanfan, türlü eğlenceli hayat sah
neleri karşısında dar geçimi, yoksuliluğu, genç
lik ve güzellik çağlarında eğlenmek ve · süs
lenmek imkans~zlığını, sefalet denilebilecek de
rin mahrumiyeti; ve nihayet, uygunsuz adam
lann pençelerine düşerek ırzlarına teca VÜ2 edil
miş delikanlıların zillet duydugusundan gelen 
nefret kamçısı altında, caniyane kaıbadayıhk ile 
topluma meydan okuma hırsını kaydetmek ge
rekir. 

İstanbul basınında ilık defa olarak "Gangs
ter" Ubiri, tek başına güpe gündüz bir banka 
soymuş olan ve soygundan sonra kaçışı, zaıbı
taca takibi, ve yaıkalanması İstanbul halkınca 
heyecanla izlenmiş Necdet Elmas hakkında 

kıµlanılınışdır. 

İ r f a n V u r a l . - İ:stanıbul basınında 
."Gangster" denilmiş haydud- canilerin en cU
retlisi, 1932 de Traıkyada Ba:baes'kide doğdu, 

Bulgaristan göç.menlerinden bir ailenin oğludur; 

GANGSTER 

1950 de (17 - 18 yaşlarındadır) 'babası üe ,bir
lilcde bir iş için Düzceye gittiklerinde babasını 
döven bir jandarma neferini yaraladı, . hapse 
mahkum oldu, mahpushanede cinsi sapık mah
kumların zenanesi oldu, müddetini doldurup 
çıkmasından az sonra bir e:rıkek çocuğun ırzına 
cebren tecavüzden tekrar hapsedildi (Yattığı 

ilk hapishaneler, ceza müddetleri ve ırza teca
vüz va:k'asının yeri tesbit edilemedi). 

İrfan Vural 

(Resim: Siıbiha Bozcalı) 

İkinci defa napisden çııkdıkdan sonra üs
lkUdarda taı:iışdığı ve çok yailtın dostluk kurdu
ğu Çingene Hasan adındaki cinsi sapık saıbı
ıkaılının teşviki ile ıbir akşam ıbir kuyumcunun 
yolunu keserek silah tehdidi ile içinde 180.000 
liralık mücevher ibulunan ça.stasını gasbederek 
'kaçdı, fakat suç ortağı ile mücevherleri payla
şamadan ya:kalandılar ve İrfan Vural 19 yıl 5 
ay hapse mahkum oldu, cezasını çekmek üzere 
Bolu Ceza.evine gönderildi (1961); ve altı ay 
yattııkdan sonra o cezaevinden kaçmaya mu
vaffaık oldu. fstanbula geıldL 

Bir cezaevi ,kaçağı olarak silahlı ve eli de 
ta:bancasıwn tetiğinde, atuşku içinde dolaşır

ken 25 kasım 1966 da saklandığı Gaziosman
paşa semtinde dolaşırken, ertesi günü yapıla-
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cak düğününün heyecanı içinde bulunan polis 
memuru Adil Aydoğınuş adındaki genele kar
şılaşdı, polis memurunu kendi peşinde olduğunu 
sanaraık. ta:banıcasını a:teşleyerek gene polisi öıl

dürdü ve !kaçdı. 
Günlerce amansız tMdıb edildi, önce Bwba

eskiye giden ıkaatil, orada !beş gün !bir saman
lıkda sa:klandı, polisin peşini bırakmadığını gö
rünce yine İstanıbula döndü, Sağmalcılara gitt.l., 
oradan Üsküdara geçerek Doğanlılarda ıkrakar
deşinin evine sığındı, ve polis tarafından izi bu
lunarak 9 aralık 1966 da, yağmurlu bir gece
de o eve gelirken yolu kesildi, polisle silahli bir 
çatışına yaptı, komiser Cazi:b Işık ağır yara
landı, ıo günlerde gazetelerin yazdığı unvanları 
!ile "Irz Düşmanı, Cezaevi K~ağı ve Polis Kaa
tili" İrfan Vural da ayağından yaralandı ve: 
"Beni öldürmeyin!.." diye yalvarara;k teslim ol
du, önce hastahaneye, yarası tedaıvi edildikden 
sonra da Sultanahmed Ceza.evine götürüldü. 

Bir yanda ağırcezada mahkemesi devam 
ederken, 1966 - 1968, İrfan Vural. Sm.tanahmed 
Ceza.evinde, yine gazetelerin !kullandığı ta:bir ile 
!bir "Hapishane Kıralı" oldu, cezaevinin "Mey
dancısı", "Kantincisi"· ve "Kahvecisi" olmuş

du, günlüık ikazancı en az 500 lira idi. Silahlı 

ve kanlı bir benzin istasyonu yapmış ve yaş
lan 17 -18 arasında üç geneden Mehmed Ediz 
ve Nail Sevimle kurduğu ya:kın dostluk ve ha
pishane işi cinsi münasebetlerle dışarda yaşa
yamadığı hayatı yaşıyordu. Yine bir cinsi sa
pıık ve bir poılis ikaatili olan Emin Aladağ ile 
de çok sıkı ahba;blık kurmuşdu. 

15.000 lira ıbirilmıiş parası olduğu ta:hmin 
edilen İrfan Vural, Emin Aladağ ile yakın ah
bablık kurdukdan sonra, aralarına azılı ma:h
kfunlardan Remzi çetini de alarak ceza.evinden 
'kaçma planı hazırlanınışdır ve. plan 21 arallii{ 
1967 günü saat 2 de tatbik edilınişdir. önce 
ceza.evinde sübyan ıkoğuşunu !basmışlar, . oradan 
zene.neleri Mehmed. Ediz ile Nail Sevim'i de ala
rak kaçmışlardır. Sübyan koğuşuna girerlerken 
İrfan Vural, mani olma;k isteyen Kemal Ateş 
adında bir gardiyanı öldürmüşdür. 

Güpe gündüz ibu cür'atkarane ve kanlı fi
rar planının cezaevi dışında;ki ıtatbikcisi yine 
bir firari saibııkalı olan Remzi Çeıtin ile uygun
suz takunmıdan işportacı Sürmeneli İsmail 
Laztürk olmuşlardı. 

Sultana:hmed Ceza.evinden, yeni bir cinaye
tin kan·ı ile sokağa fırlayan iki poılis kaatili ile 

iki kötU çocuğu lbir ara soka:kıda · beklettikleri 
bir taksiye bindirerek evıvela Aksa.raya -göttir
müşler, orada vasıta değiştirerek Sağmalcılara 
gidilmiş, yeni yapılmakda olan Sağmalcılar Ce
zaevinin bodrumunda gizlenmiş~er, gece de Zey
tinburnunda sabıkalı papelcilerden Lütfi Kah
vecinin evinde saklannın,;ılardı. Ertesi günü, 22 
aralık, iki gangster il~ soygun ve katilden sa
nık iki çocuğun firarının gazetelerde yayınlan
ması İstanıbulda büyük dehşetle kaI'§ılanmışdır. 
Zaıbıta yedi gün firarilerin izleri peşinde dolaş
mış ve nihayet Karaıgüınrüıkde ibir · tesadif eseri 
şerirlerle karşılaşml§dı. 

Niyetleri ilık fırsat.da ve beHd de ayn ayn 
İstanbuldan ,çl'kıp kaıçmak, hatta Türkiye sınır
aarı dışına çılmıa:kdı. Tekrar silahlanmak için 
Karagümrüıkde silah ve kaçakcıs1 hallaç Ham
di Samastı'ya gitmeye ıkarar verdiler. Zeytin
burnundaki evde tabancasını kurcalayan İrfan 
Vural bir kaza eseri Emin Aladağı baldırından 
yaraladı, Karagümrükdeki ikaçakcıyı görmeye 
katılamadı, Na-il çocuık da onunla kaldı; İrfan 
Vural, Remzi Çetin, Mehmed Edis ve İsmail 
La-ztürk ·bir taksi ile Kara.gümrüğe gittiler, ara
banın şoförü kimleri götürdüğünü bilmiyordu. 

Remzi Çetin ve İsmaiıl Laztürk ikaça:kcı . ile 
pazarilık için arabadan çı.J.unışlar tdi ki Polis 
2. Şube Müdürü Vedad Sokollu ile bir komiser 
muavini ve biri şoför iki polis memuru da o si
lah kaçakcısından firarilerin izi hakkında •bilgi 
almak üzere Kara.gümrüğe, hallacın dükkanı 
önüne geldiler ve ıni ararken şerirlerin ikendi
lerini buldular. Tesılim olma teklifine, bindik
leri arabanın içinden silahla karşılık verilince 
İrfan Vural ile Mehmed Edis arabanın içinde 
öldürüldüler. Remzi Çetin ile İsmail Laztürk 
polislerıle vuruşarak kaçmaya muvaffak oldu. 

İrfan Vuralın cebinden 1750 lira, Mehmed 
Edisin cebinden de 5 kuruş ile bir .. telefon je
tonu çııkmı.şdır (28 aralı}{ 1967). 

E m i n A l a d a ğ - Öncelikle bir cinsi 
sapık, sonra bir· elin.den çıkan •kıaza kurşunu ile 
/bir polis kaatili ve ceza evi firarisi, gangster 
ayakdaşı; polis ed~biyatında "Serseri · Mayn" 
diye adlandınlıruşdır. İlk sa:bııka kaydını Has
köyde bir erkek çocuğa cebren tecavüz teşeb
lbüsü iıle geçmiş ve o vak'a sırasındadır ki bir 
polisi öldürmüşd.ür. Bu vak'adan Sultanahmed 
ceza.evinde yatarken önce Shel Benzin İstasyo• 
nu •baskıncılanndan Mehm.ed Edis ile ve sonra 
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gangster İrfan Vural ile ıtanışmış, İrfan Vural 
hapishaneden kaçmış fiıkrini telkin etmiş, Edis'i 
ve o çocuğun suç arkadaşı Nail Sevimli de ala
rak, Remzi Çetin adındaki ikaatilin de katılması 
He firariler çetesinin beşincisi olmuş ve firar 
planı başarı ile tatbik edilmişdir. Firardan son
ra Zeytinburnunda bir eve sığınmışlardır. Zey
tinburnunda Emin Aladağın ilk işi hala unuta
madığı Hasköydeki çocuğun lbir vesi!ka resmini 
bir fotografcıya büyütt-ürmesi olmuşdur. Fa
kat Zeytinburnunda sığındıkları evde, İrfan Vu
ral ta:bancası ile oynarken ~,,,Aladağı bal
dırından wrmuş, yaralı şerir mı,y.üzden Kara
gümrüık yolcuıluğwıa katılama.riiışdı. İrfan Vu
ral ile Mehmed Edis'in akilbetlerini o günün ge• 
cesi Remzi Çetinden öğrendi. Y.ine Remzi Çe
tinin karan ile ertesi günü dağıldılar. Yaralı 
ve hiç parası olmayan Emin, Aladağ'a Rem~i 
Çetin 50 lira verdi ve Emin Aladağ, şaşkın ve 
peri§an, Zeytinburnundaki fotografcıdan Has
köylü çocuğun büyütülmüş resmim alıı:m.adan 

. Beşiktaşa kaçdı, metru!k bir ,ahşalb evde altı gün 
kadar gizlenmiş, sonra Aksaraya giderek ,vak
tiyıle U§aklık ettiği bir ıkulüpde gizlenme im!ka.
nını aramışdır, fakat orada bir berber çırağı 
mn kendisini teşhisi ıve zfubıtaya ihbarı üzerine 
yakalanm:ışdır (11 ocaık..1968). Üzerinde bir ek
mek bıçağı ile Remzi Çetinin verdiği 50 lira çık
mışdır. Emin Aladağın o tarihden sonraki ha
yatı ,tesbit edilemedi. 

Emin Aladai , . 
, (Reaim': Sabihıı.' Boz~alı) · 

.Remzi Çetin .ve ~ La.ztürk -· Polia 
sicilindeki lalkaıbı "Tilki", ikurnazlığı ile tanın
mış bir soyguncu, kumarbaz ve cinsi sapı~; 
1959 da 27 yaşında iken İzmirde bor soygun -
gasb vak'asmdan yakalanmış, diğer suçlarının 
tesbiti için İstanbufa gönderilmiş, fakat vapu
run hareketinden az sonra, . girdiği ayakyolu 
penceresinden elıleri kelepçeli olduğu halde · de
nize a-tlayıp kaybolmuşdu. Firarının geri· kalan 
safhası teslbit edileın~i, sahneye yıllarca sonra 
Sultanahmed Cezaevi Firarı vaık'ası ile girdi. 
Yine bir cinsi sapık olan Remzi Çetin, İstan
bulda uygunsuz takımından· işportacı İsriıaU 
Laztürkle Shell Benzin İstasyonu soygunundan 
önce Mehmed Edis vasıtası ile tanışmışdı. 

Karagümrük Vaık'asınldan sonra İsmail ile 
ıbirlikde ikaçdı, yanında 5.000 Hradan fazla pa
rası vardı, hatta Karagümrükdeki silah kaçak
cısının istediği 5.000 lira kaparoyu o verecekqi. 
öıııce Sümer Ma:hallesinde yeni bir ev tuttular, 
sonra Cankurtarandaki /hamamda (Akbıyık 

Hamamı?) yıkandılar, yatıp dinlenidiler ve ye
ni evlerine gittiklerind~ipolislerle karşılaşdılar, 
en ıküçük bir direnmf'Aie ?bulunmayarak teslim 
oıldular. 

Shell Benzin tswyonu soygunu ve cina
yeti - Mehmed Edis, Nail Sevim ve .Mahmud 
Sarı ·adlarında yaşlan 17 - 18 arası üç tüysüz 
gene 1967 yılı şu;baıt ayı ·başlarında Loniclra As
faltı üzerinde ıShell 'Benzin İstasyonuna silahlı 
bir baskın yapmışlar ve 1900 lira· gasbederek 
kaçmışlardır. Baskın sırasında istasyonun gece 
lbekcisi Bolay Pamir isimli gene Mehmed Edis 
tarafından .taıbanea ile vurularak öıldürülmüş
dü,r. üç gangster oğian bir hafta sonra İstan
bul polisi tarafından yakalanmışdır. 

Mebmed Edis - Benzin İstasyonu soygu
nu sırasında 18 yaşındadır. Dokuz yıldan beri 

-!bir matbaada mürettiblik yapmak.da olup vak'
adan bir hafta önce işinden çı:kanlınış ıve kaıilı 
soygunun plamnı hazırlamışdır. Sorguya .çekil
diğinde cinayetini itiraf e'tmişdir. Mu'.lia:kemesi 
devam ederken Su1tanahmed Ceza.evinde yattığı · 
koğuşda yaşca büyük · mahkumlar . tarafından 
devamlı tooavüze uğramış ve onlar· arasında 
İrfan Vurall ve Emin Aladağ ile çok · sııkı mU
nasebet kurmuş; hazırlanan firar ·teşebbüsüne 
alınmış, fakat yattığı ibüyükler koğuşundan, 
tesi.hUb rekaabeü ile alınıp ·götürühnesi gü~ 
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olacağından, Mehmed Edis, uğradığı devamlı 

tecavüzü· delilleri ile isbaıtlayarak kendisini sib
yan koğuşuna naklettirınişfür. Firar gecesi ken
disini almak üzere sibyan koğuşuna gelen İr
fan Vural engel olmak isteyen bir gardiyanı 
öıldürmüşdür ve M. Edis, sibyan koğuşundan 
arkadaşı Nail Sevimi de alara:k 1. Vural, E. 
Aladağ ve R. Çetin ile ibirlikde kaçınışdır. Fi
rardan sonra gangsterlerden aynlınamış, aman
sız takib sonunda da K:aragümrükde bir oto
mobilin içinde İrfan Vural ile birlik.de öldürül
dü. Cebinden yalınız 5 ikuruşla bir tP-lP.f on je
tonu çıkdı. 

Mehmed Edis 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 

Bu bahtsız çocuk hakkında aşağıdaki man
zume, mahalleden arkadaşı Mehmed Gökçına
rmdır (B.: Gökçmar, Mehmed) : 

Hani Gaııgder Mehmed, Mehmed Edia vardı ya; 
Savurdu gençliğini, güzelliğini havaya. 

Çocukluk ukadaıım, ama çok ııeviııirdik, 

· Yoldu bir çiçek gibi kendini didik didik. 

Baygın ela gözünü para hırsı bürü!lü~ 
. lıte o hırsla -Edis, felakete yürüdü. 

Mahallemizden kayboldu çıplak a;,aklarıyla, 

Bir gün ıcSrdiim ııe~rken kart y~ım• bir. kanyla. 

Yanında Hacı Ağa, inşaatçı Lazoğlu, 

Bu akşam Sirkecide, yarın akşam Beyoğlu; 

Ya Mr kamyon şoförü, ya bir motor kaptanı, 
Kadeh ~kadaşıdır değil iken akranı. 

Sabahcı hamamla:rı, sabahcı kahveleri, 
Derken bir gün duyuldu kanh soygun haberi, 

Mahbushanede koğuş, koğuşlarda ranzalar, 
Ağlana anam ağlar, kalanı yalan· ağlar. 

Eşik tören_i diye öpülür ayakları, 
Unutur karakolda yediği dayakları. 

Tek cıgara alacak cebinde yok .mangizi, 
Oyna şorolom derler, oynatırlar Edisi. 

Gangster Damağası, kumpanyasinı kurmuş, 

Turnanın tellisini baygın gözünden vurmuı, 

Şorolosu elinden kahvesini içer de, 
Bırakır mı İrfan hiç Edisini içerde, 

Kaça:rken kaçıracak Köroğlu Ayvazını, 

O İrfan canavarı Mehmedi haylazını. 

Nail· Sevim - Benziıı İstasyonu soygunu 
sırasın-da 17 yaşındadır .. Bir stire önce She11 İs
tasyonunda çalış111:ış, soygun planım o hazırla-

Nail Sevim 
(Resim:· _Sab~ha Bozcalı) 

mışdı. Muhakemesi sırasında Sultanahm.ed Ce
zaevinin sibyan koğuşunda yatmakta i:ken, ken
disini. o koğuş9: naklettirmiş . arkadaşı Mehm.ed 
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Edis ile .:birlikde ve 1. Vural, E. Aladağla taıkı
larak hapishaneden kaçmışdır. Fakat Mehmed 
Edis gibi gangsterlerin yanında kalmamış, bir 
yolwı,u bulup onların elinden de kaçarak İzmit, 
sonra Kandıra taraflarına gitmiş, ganster İr
fan Vuraıl ile arkadaşı Mehmed Edisin öldürül
mesinden ibir müdidet sonra İzmit valisine tes
lim olmuşdu,r. Bir başka anlatılışa göre de, Zey
tinburnunda Emin Aladağ ve Remzi Çetinden, 
Karagümrük vak'asından sonra onların rızaları 
ile ayrılıp kaçmışdır. 

Mahmud San - Benzin İstasyonu soygunu 
vaık'asmda 18 yaşındadır. Sağmalcılar'claıki Mag
nezit Fabrikasında işcidir; soyguna arkadaşı 
Nail Sevim tarafınclaiı ısürüıklerunişdir. Çok bü
yük bir para kaldıracaıklarını umark~n · h.isse
sine ancak 500 lira düşmüşdür. Sultan.ahmed 
ceza.evinden firar ha'disesinde büyükler koğu
şunda bulunuyordu; firara kaWmadı, yahud 
katılamadı. Soygundan ne gibi cezaya m~kum . . 

olduğu tesbit edilemedi. . 

Mahmud Sarı 

(Resim: Sabiha Bozcalı) 

Bu satırların yazıldığı sırada, mart .1972, 
EminAfadağ, Remzi Çetin. İsmail Lutii.rk ve 

Nail Sevim ceza.evinde bulunuyorlardı: Suçlan
nın adli safhası, !kaçar hapse mahkum olmuş
lardır ıtesbit edilemedi. 

Mustafa Sezgin - Cihangirde bir mahalıle 
bekcisidir; 1961 yılında. iıld: ayakdaşı ile ıbirlikde 
Kirkor Tellioğlu adında ibir 1kuyumcu .; saatciyi 
soka:kda silah tehdidi ile soymaya teşebbüs et
mişdir. Ayakdaşlarından ibid sekiz yıla mah
kum olup Dalaman Ceza.evinden kaçmış ve za
bıtaca aranmakda olan 25 yaşında Hüseyin Çe
lik adm'da bir hırsız, digeri de 21 yaşında· Ne
cati Çalık Cihangirde bir ·berber kalfasıdır, soy
gun işini de ibu gene teklif _etınişdir, Kirkorun 
traş olduğu dükkan1a çaılışan !kötü delikanlı, 

onun hergün içinde en azdan 200 bin liralık 

mücevher· bulunan ibi.e çanta ile gidip geldiğini 
söylemiş ve gangsterlige ikarar · veren bu üç 
kişi, beıkcinin · reisliğinde 19 -_20 ocak. akşamı 
1cuyumcunun göğ~üne tabanca 'dayayarak elin
deki çantayı gasbetmek istemişlerdir. Çantasını 
vermeyen Kir.kor ile mütecavizler arasında bir 
boğuşma olıiıuş, zengin kuyumcunun öldürül
mesini, bir evden vak'ayı g:ören bir kadının üzer
lerİne · bir kova· su ·· dökmesi önlemişdir. Hırsız 
Çelik ille berber Çahk'ıtı ayakları kayarak yere 
düşmüşler, bekci Sezgin ikaçniış; Kikror da· kur
tulıİıiışdur. Az sonra da· halık ve bekciler tara
fından · takib edilen gangster· taslaıklan · yaka
lanmışlardır. Vak'anın adli safhası tesbit- edi
lemedi. 

• : ı l 

Yıldmm Erdoığa,n .. --- l966 yılında kirala
dığı iki serseri ile lbi:rlikde .Ankarada 1bir gece 
fabrikatör CelMeddin Rodoslu'nu.n evini basa .. 
rak beş kişiyi silahlı ölüm tehdidi ile yere ya
tırıp 150 bin lira değerinde mücevher gasbe
den, !bir şehir haydudu; kendisi ikatilden 13 yıla 
maıhkfun bir cezaevi firarisi, istanbulda Twhta
kalede Barıtin Otelinde bulup !kandırdığı ayak
daşlanndan biri eski bir hırsız, 1biri de işsiz ga
ri:b bir gencdir; onları p·arlaık soygun vaadi ile 
ve otobüsle Ankaraya götürmüş, soygundan 
sonra da ıkaklırdığı · mücevherleri gizleyerek bir 
takım bonolar ve · sene'dler göstermiş ve yine 
aynı yoldan İstanıbula' yoll~r. ·kendisi de 
mücevherleri. An.karadaki evinde sakla4ı'kdan 
sonra İstanlbula gelıiıişdir. Soygunda nayloı:,. ka
dın çorabm4an maske kullanmış olan haydud
lar tstanbulida yeni bir silahılı soygunun proje .. 
sini hazırlar iken yaıkalanclıklan zaman Yıl-
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dırım Erdoğ~ 15 bin liralık mücevher kal
dırdığını öğrenen diger iıki haydud hayretler 
içinde kalmışlardır. Bu va:k'anm adli safhası 
tesbit edilemedi. 

Kadir 'Olker - 1959 yılında birbiri peşin
den tabanca tehdidi ile :beş taksi şoförü soy
muş ve :bundan· ötürü kendisine Şoför Gangs
teri denilmişdir. Orta melrtebden çıkmış, ka
ti:blik ile önce Şişli Çocuk Hastahanesinde, son
ra Heybeliada Sanatoryomunda çalışmışdır. Bir 
kıza aşık olmuş, onunla imam nikahı ile evlen
miş, 125 lira lkatiblik aylığı ,karısını geçin.tlir
ııneye yetmeyince bu kötü yola sapmışdır. Soy
gunculu.kda şoförleri tercih etmesinin sebebini 
de: "Taıbancayı enselerinde görünce hiç zorluk 
çıkarmadan paralarını · ve saatlerini ve sıaire 
ikı~etlice şeylerini hemen veriyorlar" diyerek 
anılatmışdır. Ayrı ayrı yerlerde !beş şoför soy
dukdan sonra !karısını alarak Ada.pazarına _ kaç
mış ve orada tabancasını 73-5 liraya satarak 
içinden_ 50 lira almış, geri kalan parayı karısı
.n,a harçlık bırakıp rast gele Azdavaya giıtmjş 
ve orada askerlik şubesine tecilli askerlik yap
mak üzere müracaat etmişfüı,-; .bu suretle zabı
ta taıkibinden kurtulacağını samnİşdır, fakat za
bıtaya kendi . ayağı ile gittiği şube tarafından 
teslim edilmişdir. Vak'anın adlı safhası tesibit 
edilemedi. 

Rubi Mücevherci Mağazası Soygunu . ve 
Cinayeti - 15 şubat 1972 salı günü saıbah_ saat 
9 da, PangaJLtıda Halaskar Gazi Caddesinde er
meni asıllı mücevherci ik.uyumcu Agop Genc:
türk'ün mağazasına eli silahlı bir adam girerek, 
o -sabah mağazayı açmış olan kuyumcunun 17 
yaşındaki oğlu Abut'u öldürmüşdür. Cinayet, 
delij{anlının tabanca ile ölüm tehdidi ıkarşısın
da direnmesi ve gangsterin şaşırarak silahını 
ateşlemesi ile işlenıni§ · ve C3:D.i, ıynı şaşkınlık 

içinde mağazadan hiç bir şey alam-adan kaç
mışdır. 

Büyük bir· ca!ddenin oldukca kalaıbalık bir. 
- saatinde işlenen cinayet önce . muhitinde, sonra 
bütün istanbulda büyük bir heyecan .ve deh
şet· uyandırmışdır. 

Va;k'a yerinde bulunmuş ıkırık bir f:;aat ca
mı, İstanbul za,bıtası cinayet masası şefi ömer 
Aygün -tarafından dilclcatle değerlendirilmiş ve 
üç gün içinde -kaatil ile cürüm ort-akları yaka
lanınışdır; gangsterler Ali Yıldırım, Musa Öz
demir adında ili gene He -0nıl.arın müşterek sev
. giliıeri Saime Haskiriş bir gene kadın olup · A. 
Yıldırım kuyumcu delikanlıyı öldiirmüş; M. öz
demir de soyguna teşebbüsde kapuda gözcülük 
yapmışfur. 

Çete reisi A. Yıldırım itiraflan arasında: 
"lstanbulda •büyük bir soygun şebekesi 'k.urmak 
istiyordum" demişdir. Vak'anın adli safha~ı 
tesibit edilemedi. · -

Ihsan BiRiNCi 

Soldan sağa: Ganıster Ali Yıldırım, yamaiı Musa 
.Özclemir · ve kurbanları Abut 

(Resim: Sabiha Bozcalı) 
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GANİ - Onalbı!,cı Yüzyılda yaşamış fil. 
dişi oymacısı büyük bir. sanatkar; Kanuni Sul
tan Süleymanın el ayıüı.sı:mn fildişinden mah
f azasım yapan usta; fildişini aıkıldurduran zen
-gin motifilerle ve güzel bir çevre yazısı ile dan
tel gibi işlemişdir; kıymetine baha biçilemez o 

el aynası Topkapusu· Sarayı Müzesi hazinesin-

dedir, müzede 2893 numara ile kayıdlıdir. Man• 
zum çevre yazısının metni şudur; 

Altda sağda: 

Ruıen cem_alin i.yineain ol sani' i ·ıemyeze.l 

Altda solda: 

Kılsun münevver di.yimi. hem irmeı;üiı .he.r giz zelel 

Kanuni Sultan Süleyman•ın El Aynası 

(Resim: Hüsnü) 
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._ Sağda aşağıdan yukanya.d-0ğru: 

Dew itdükce ru.ziıar kevnii leylü nehir 
Ol ıril keırıali ilm ile alemde lutfi bi emal 

Solda yukarıdan aşağıya doğru: 

Ya Rab bi hakkı Muhammed i.lü ashab hakkiyçün 
Kıl gel dua.sın müsteci.d bu bendenin. bi halel 

Sapda da aynanın ·sahibi padişahın adı, ya
pan ustanın adı ve aynanın yapıldığı tarih ya
zılıdır, yuıkartlan aşağıya: 

Deır ayyamı Sultan Süleyman bin Sultan Selim Şah 

Amile Gani 

Sene 950 

(1543 - 1544) 

Bilyük sanatkarın hayatı hakkında hiç 
bilıgi yokdur. 

GANİ BEY TOPTANI (Haydar) - İkinci ' 
Sultan A:bdü,lhamid devrinde kabadayılığı ve 
türiU edebsizlikleri ile lstanlbulda halk nefretini 
kazanmış bir arıiavud beyi; Tiran'lı Süleyman
paşazade A1i ·Beyin oğlu Balkan Harbinde Tür
kiyeye ihanet eldere'k arnavudluık bozgununa se
beb olan ve bir ara memleketin - hükfı:met baş
kanlığı yapan Esad Paşa Toptani;in bilyük kar
deşi; doğwn tarihi bilinmiyor, 1876 Rus Har
binde bir muharebede yararlığı görülereık rüt
ibesi kaymakamlığa (yavbaylığa) yükseltilerek 
tüfenkcibaşılıkla saraya aıiımnışdı. . Bti iltifat 
ile de şımarmış ahlaksız ve· uygun~uz güruhun
dan topladığı adamlarla ve bir takım kötü 
genclerle sefıihan:e yaşamaya 'başlamış, avenesi 
ile iffet sahi:bi genelerin de peşinde dolaşarak! ·. · 
rezilane hayatını keyfince sürdürebihıiek . için 
ide bilhassa ıkahve adı altında işletiilen kumar
haneleri haraca bağlaınışdı (B.: Asya Kıraat
hanesi, cild 2, sayfa 1132). 

1316·da (1899) Beyoğlunda Ağa.camii sem• 
tinde bir·soka.k.içinde Tatarın Ka,hvehanesi diye 
meşhur bir kahvehanede berberlik yapan Tay• 
yar adında giizel ibir gence musallat olmuş, bir 
gece sabaha karşı biçare gene ağır dayakla ve 
tecavüzle adeta delirmiş halde Şişlilden ötede 
bir kırlıkda ibu[unmuşdu. Bu vak'adan bir haf
ta kadar sonra aynı kahvehaneye gelen Gani 
lley meçhul bir şahıs tarafında.n · tabanca ile 
vurularak öldürülınüşdü. Bu cinayet · üzerine 
a§ağıdaki manzume devrin kalender §Airlerin-

Gani Bey Toptani 

(Resim: Sabiha Bozcalı) 

den Ü skfü:larlı Aşık ~azi tarafından yazıl
mışdır: 

Arna~ud Gani Bey rezilin biri 
Yemediği halt yok yıllardanberi 

Emrinde bir sürü çakal çomarlar 
Kirletirler nice garib dilberi 

Geçerken günlerde birgün o rezil 
Görmüş Beyoğlunda Tayyar Berberi 

Güzeller ti.hıdır bin içinde bir 
Amma ki fetanın bebrü hizberi 

Ağacamiinde sokak içinde 
Tatarın Kahvesi. tezgahı yeri 

Çullanub bir gece yoldan kaldıı-ıp 
P~rit!ln id~rler o gazanferi 

Vak'a şüyu buldu merdlik ölınemiı 

Çıkdı bir kah.raınan topcu neferi 

Ahdetmiı mazlumun öcün almaya 
Yürekde gazablı "lnerdlik cevheri 

Beltlermiş kahvede kuduz herifi 
.Y okmuı hiç kimsenin aslaa haberi 

Toptanizadenin hesabın topdan 
Görüverdi girer girmez İçeri 

Tek kurşunda. yıkdı peladi cansız 
Budur gazaların elhak ekberi 

İsmini bilen yok izi kayboldu 
Firar etti Hızır olsun rehberi 
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Sermed Muhtar Alus Gani Beyin Beyoğlu 
Caddesinde Rumeli· Haiunın altındaki •bir mu• 
hallebici dü~kanında öldürUldüğünü yazıyor. 

O sırada sadırazam bulunan Halil Rifat 
Paşanın. oğlu İbrahim Cavid Bey ile, yine uy
gunsuzluk yolu rekabeti olacakldır, arası açık 

imiş, Gani Beyin adamları -cinayetin onun tara
fından tertiblendiğini iddia ettiler; birkaç · ay 
kadar sonra da Cavid Bey Galata Köprüsü üs
tünde bir arnavud tarafından vıUıılarak öldü
rüldü (B.: Cavid Bey, İbrahim; ctld 6, sayfa 
3395). 

GANİ DEDE - Yukarı Boğazın Anadolu 
yakasında Paşabağçesinde bir yatırdır; çocuk
lar evliyası lbilinmişdir, yürümeyen ve konuş
mayan çoculklar götürUlürdü, mektebe yeni 
başlamış çocuklar da zihin aç1ıklığı için götü
rülürdü; 1914 - 1918 arasında türbedarlığı ya
nındaki bir rum bakkal yapardı, kandilini her 
gece muntazaman yakar idi. Zamanımızdaki 

durumu tesbit edilemedi. 

GAR, GARLi\B - ('B.: Haydarp~ Garı, 
Sirkeci Garı). 

GARAN (Fa..dıl) - "Tiyatro ve sinema sa
natçısı, 1903 de İstanbul'da doğdu, Ticareti 
Bahriye Mektebinde ve Moskova Üniversitesin:
de okudu; saihneye ilk defa Nazım Hikınet'in 
"28" isimli piyesi ile 1924 senesinde amatör ola
rak çıktı; 1929 da da Enver Kemal Beyin "Or
taklar" piyesi ile profesyonel oldu; rol aldığı 
oyunlaroan ibazıları şunlaıtlır: Ceza Kanunu; 
Hissei Şayia; Baykuş; Generalin Aşkı; Çalı

kuşu; İspinozlar; General Çöpçatan. Bu satır
ların yazı~ığı ,sırada Şehir Tiyatroları •kadro
sunda buhınuyordu. Birçok yerli filmde de ka
rakter roneri almıştır." ·(Ses yayını, Sanatçılar 
Ansiklopedisi, 1970). 

GARAN (Muvaffak İhsan) - Muharrir, 
romancı, ressam - desinatör; · 1911 de İstanbul' -
da doğdu, Dr. :thsan Sami Beyin oğludur; İs
tanbul Erkek Lisesinde okudu, üç yıl kadar da 
İstanbul Üniversitesinin Edebiyat Fakill.tesine · 
devam etti; bir ara afiş ressamlığı yaptı, b~ı
na intisa'b etti; Türk Spor Mecmuasındıa (1929-
1933) ve Olimpiyat Mecmuasında (1933--1934) 
yazar ve ressam olarak çalıştı; 1934 ". 1937 ua
smda Cumhuriyet Gazetesinin Fransa muha
birliğini yaptı; Vatan Gazetesinde (1945-194 7), 

Son Posta Gazetesinde (1947 -1948), Zam.an 
Gazet~sinde (1948-1949), Yeni İstanbul Gaze
tes_inde (1949 - 1951) bulundu,, ve dört. roni~
nı tefri~a şekllnde yayınladı. 1951 • 1954: ara
sınıia Aıikara'da Basın Yayın ve Turizm Umum 
Müdürlüğünde Neşriyat Mü:dür!üğü yaptı, 1954: 
-de Petrol Ofisi Umum MüdürJüğümie neşriyat 
ve propıı:gan'Cla şefi oldu. 1960 da aynı umum 
müdürlüğün genel sekreterliğine getirildi, 1962 
de o vazifede bulunuyordu. O tarih.den sonraki 
durumu tesbit edilemedi. 

Eserleri şunlardır: "Bir· Babanın Günahı" 
(telif piyes, 1929), ''Aşıık Lazım" (adapte vod
vil, 1932), ''Meslek Adamı" '(telif -radyofonik 
piyes, 1933), "Elbet Sabah Olaoaıktır" ( telif ro
man, 1947), "Hayat Yarışı" (,telif roman, 1949), 
"Esentepe" '(telif roman, 1951), "Köstebek Yu
vası" ( telif piyes, 1953), "Bir Kadının Gölgesi" 
(telif radyofonik piyes, 1955)., ''Sari.. Durak" 
(telif piyes, 1956), "Poyraz Osman" (telif rıad
yofonik piyes, 1956, filme alınmaşı 1959), "Ka
dın Parmağı" (telif komedi, 1961). 

Armağan Taylan Hanımla evlidir, dört.oğ
lu vardır. Posta pulları '.koleksiyoncuları-ndan
dır. Türkiye Turizm Cemiyeti ve Telif Hakları
nı Koruma Cemiyeti üyesidir. (Kim Kimdir 
Ansiklopedisi, 1962) . 

GARAN (Reşad) - Tıh doktoru, iç hasta
lıkları miitehassısı, profesör; 1907 de İstan
bul'da doğdu, Hasan Sami Beyin oğludur, Mer
can İdadisinde ve İstanbul Erkek Lisesinde oku.ı 
du (1926); 1932 de İstanbul Üniversitesi Tıb 
Fakültesini bitirdi; Tııb Fakültesi Farmakoloji 
Enstitüsünde ,asistan (1932 ~ 1935), Berlin Far
maıkoloji Enstitüsünde asistan (1935 -1937), 
1938 de İstanbul Trb !Fa,l{ült~nde doçent, 1949 
da :p,rofesör oldu. 1962 de Ü~ivers'iteye bağlı 
Haseki Hastahanesinin tedavi kliniğinde bulu
nuyordu. 

1956 ile 1962 •arasında müşterek o!arak te
lif eıdilmi~ bir farmakoloji kitabı vardır ve:•pek 
ÇıOk · mesleki maıkaleleri !bulunmaktadır'. Türk 
Tlb Cemiyeti ile Türk Tıb 'Encümeninin üyesi, 
Belçika ve Fransa Kardiyoloji Cemiyetlerinin 
de ;muhabir üyesidir. Nesrin (Ayni-) Hanımla 
evli4ir, iki evladı vardır. (Kim Kimdir Ansiklo
pedisi). 

GARAN (Sulhi) - Gazeteci, matbaacı, 
futbol hakemi ve radyoda futıbol maçları spike
ri; 1916 da İstanbul'da doğdu, Hüseyin Bey is-
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minde bir zatın ogludur; annesin.in adı Afife 
Hanımdır. Ankara Gazi ilk-okulunda, Muallim 
mektebinin orta ıkısmında, istaııbuİ'da - Vefa Li
sesinde okudu, 1936 da bu liseden -mezun olarak · 
Hukuk Fakültesine devam etti; . ayriı yıllarda· 
spor - muhabirliği gazetecilik . · mesleğine girdi, 
"Stad''.. adındaki spor- mecıriuasının· yazı işİeri 
müdürlüğünü yapdı, bir yandan da Daviıtpaşa, 
Beykoz ve Eyüp ortaokullarında Türkçe ve Sen 
Jorj Lisesinde · edebiyat muallimliği yapdı. 

"Stad" dan sonra yine yazı işleri müdürü ola
ra:k "Şut", "Türk Spor", "Spor Alemi" mecmua
llmnda . çalışdı; 1942 - 1945 arasında Ticaret 
Ofisinde şef olarak bulundu; futbolcu olarak 
da 1934 - 1937 arasında Beşiktaş ve 1937 - 1943 
arasında da Vefa kulüblerinin ıbirinci taıkımla
rında . oynadı; muhtelif· tarihlerde a:çtlan haıkem 
:kurslannda öğretmenlik yapdı. · Fı:ıansızca bi
lirdi, posta pulu -koleksiyoncu, kanarya kuşu . 
meraklısı idi. Futbol oyunu kıai<ieleri ve futbol 
hakemliği üzere rehber ve el kitabı olarak 1950-
1960 arasında yayınlanmış ondan fazla eseri 
varoır. Spikerliği ço'k canlı hareketli idi, son 
zamanlarında Cağaloğlu'nda Gar~ · matbaasını 
aça_rak matbaacılığa başlatnışdı; . 6 Aralık 1962 
de . vefıat etti. 

Biirhbeddin OLKER 

GARANTİ BANKASI (Türkiye) --- Büyük 
bankalarımızdan biri; Türkiye'nin en ibüyük ve 
en kalabalık şehri İstan:bul'un günlük hayatın"." 
da faaliyeti ve hizmeti geniş olan bir müesse
se; şehrin muhtelif semtlerinde şubeleri . bulu

. nup, küçük cari ilıesab sahilbi müşterilerine, her 
sene kura usulü ile İstanbul'da ıapartıman kat
lan veregelmektedir, o yolda hatta mahalleci-k-
ler kurmuştur. · · 

Bankanın ·amblemi dört dilimli bir yonca
yaprağıdır. İstanbul'un herhangi ibir semtin
de yeni bir şubesi açıldığı zaman, adıro ·. tesbit

. edemediğintlz ibir ·ressamın eseri, c:>ran.m. ~ok gü-
~l r~simleri kullanılır, - ila.µlannda. •güzel resim-· 
l~_r kullanmış tek bankadır diyebiliriz. _ 

· > Garanti Bankasının faaliyetini yöneten İs
tanbul'da:ki Umum Müdürlüğüne, bu · İstıanbul 
Alısi-klopedi~inin akademik bir .eser olduğunu, 
lstanbul'daki 'büyük mali ve ticari müessesele- • 
rin tarihçeleri ve hizmetleri, İstan!bul'un alfa
betik bir tarih ve ,günlük ·hayat ,kütüğü olan 
İstanbul Ansiklopedisinin metnine bir müsta
kil madde o}arak konulurken, aıbone yapılma- • 
sı, ilan verilmesi gLbi hasis şeylerin asla düşü-

riülıiıediği _. bfr:·. -türlU· anlatılamam~ş . olacakdır, 
gönderdiğiiniz iki mektuba cevab ·aıamadık ·ve ' 
•bura.da :bu satırlarl;a yetindik; Y a:İiıız bir sefer 
telefonla .. arandık . ve bankanın · tescil eı:fiimiş 
adının ·.14Türkiye Garanti Bankası" olduğu söy,;.. 
lendi, bundan dolayı . bu şehir kUtüğünde ''T" • 
harfinde· kaydı gerekdiği anlıatıl,mak istendi, 
''Türkiye" ismi · ile başlayan müessese- adı 'bini. 
bulinaktadır; l'T" harfinde · Ansiklopedimizin. 
ibedii hüviyetini koruduk ve lstanbul'a hizmet 
eüniş, ~iı mali müesseseyi burada !kendi · öz adı 
ile kıaydettik. İstanbul Ansiklopedisinin :akade., 
mi:k şahsiyeti bu satıdan burada vicdan hu
zuru ile bitiriyor; 

GARBts (Balyanzade) - 1890 ile 1895 
arasında ·aşın derecede güzelliği ile lstanbul'da· 
şöhrett olmuş ikiıbar bir eiın:eni ·genci; ·kalender· 

Balyanzi.de Garbi, 
(Resim: Sabiha Boıcalı) 



ANSiKLOPEDİSİ 

şair Üsküdarlı Aşık Razi'nin kaydine göre meş
hur Balyıan ailesine mensub olan bu delikanlı 
(B.: Balyan ailesi, cild 4, sayfa 2095) tulumba
cı:lığa heves etmiş ve devrin ünlü fotoğraf cısı 
Febüs Efendiye çıplaik. ·ayaklı tulumbacı kıya

fetinde bir resmini çı'kartmışdır ve o resminden 
·bir tanesini de aşinası olduğu. Aşık Razi'ye he
diye etmişdir; ·aşağıdaki dört ıkıt'a Razi'nindir~ 

Tulumbacılığa çokdur heveıim 
Demiş de Emıenıa]ı Baron Garbiıim 
Dizlik mintan ile elinde fener 
Febüı Efendiye çekdirıniı reaim 

Elin derd ırörmeıin Febüs Efendi 
Temaıa eclenler cümle beğendi 
Balya,ızadelerin aervi bülendi 
Kat kat afet olmuı .pırpırı kesim 

Tasvirine alkıı t'!ltuyor herkes 
Gümrah kakülüniin üstünde dalfeı 
Yalın ayaklarla çalımına pea 
Jıte o ayağı ıreldi Öpesim 

Müştakın eyledi ıevk ile mebhut 
Tuhfei taavirle ol hüani lahut 
BafHilın tacına tarihi meııkut 
"Carbisim çekdirmiı bir güzel reaim" 

1311 (M. 1893 - İ894) 

Vasıf HJÇ 

· GARBts (Kumkapulu balıkcı) - Geçen 
asır sonlarında -Kumkapulu •ve Ermeni ·asıllı şı
kırdım ,bir genç; Erzurumlu kalender halk şai
ri Aşık libraihiın tarafından şu kıt'alar ,ile övül
müşdür: 

Carbia yarim benim iııA kulundan. 
Hem Isa kulunun ermen kolundan 
Hemeiı af eyliye ol Rabbi Rahim 
Destur aldım ırönül karakolundan 

Sinei safında çelipası var 
Kendi cinıin:den de yiiz hempası .var 
Meıra Asfas dirler ıahın yolunda 
Hammalı baronu hem papaıı var 

Kumkapu bıçkını Balıkcı Carbis 
Sofra sahibidiT Karabet Reis 
Her gice meyhane alemi olur 
Çakarlar aşkına bir sürü habiı 

Adım Erzurumlu Atık lbralıim 
Çiirük bakır oldum tutmuyor lehim 
Kafiri ıev diye kim eledi sana 
Yüreğimde şeytan veıveıe vehim 

GARBİS ('Osldidar İci.diyeli) - Son orta 
oyuncuİıİ.ımdan, Ermelli asıllı bir sanatkar, çok 

başanlı Rum t~klidi yapardı; hayatı hakkında 
başka bilgi edinilemedi. 

Bilıl.: Vasıf Hiç, Not. 

GARBİS EFENDİ (Kanuni) - Ermali 
asıllı Türk ibestecisi; kanun ve tan.bur icra-karı 
1 (çalıcısı); otuz :k!adar şaarkı ve 1908 de bir 
Hürriyet Marşı bestelemişdir, tahminen 1925 de 
ölmüşdür; hayatı hakkında başka bilgi edini
lemedi. 

Bibi.: Türk Ansiklopedisi. 

Kanuni Carbis Efendi 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 

GARBO (Greta) - Asrımızın ilk yarısın
da dünya ş-öhretlerinden sinema amtrisi; İsveç
lidir, sinema aleminde hiç kullanmadığı SQyadi 
Gustafsson'dur, 1905 de Stockholm civarında: 

ibir çif~likde doğdu .. Çocuk yaşında iıken . ailesi, 
şehre yerleşdi ve ,çok ,güzel bir icız olan Gret;ı 
sanat hayatına: 16 - 17 yaşlarında iken . lbir g~ 
zino sahnesinde dansözlükle atıldı; sonra İs-: 
veç'in ünlü rejisörlerinden Stiller'le evlendi ve 
1923 de onun yönettiği "Göstıa Berling Efsane
si" filminde baş ıkadm ·_ rolünde oynayarak, ~
tik:bali par.laik. bir sanatçı olduğunu gösterdi. -

Aynı yıl içinde !bir alman film şirketi tara~ 
fmdan tstanbul'da lbir film çevirmek teklifi aı~ 
dılar ve 1924 de Stiller'le bir.Ukde f.sta.nbul'a 



geldi, henüz 19 yaşında idi, bir rivayete göre 
üç ay kadar İstanbul'da kaldılar, fa:kaıt filın 
çevirme imkanı bulunamadı, tstanibul'dan_ Al
manya'yıa döndüler. 

Greta Garbo 1925 de Alınanya'da ·"Neşe
siz Sokak" filminin baış rolünde oynadı ve şöh
reti biııd.en Amerrka'ya ulaşdı. Aldığı davetler 
üzerine Stiller'd-en aynlarak Ameri:kıa'ya gitti 
ve orada yerleşeli ıve ·adım ölmezleştirecek film
lerde oynadı ki ,başlıcaları şunlardır: "İhtiras 
ve Şeytan" (1927), "Yaıbanı Oııkideler" (1929), 
"Büyük Otel" (1932), "Anna Ohristie" (1933), 
"Alına Karenina" (1935),, "Mariıa Walewska" 
(1937), "Ninotchka" ·(1939), ":iki Yüzlü Ka
dın" (1941). 

1941 de sinemadan çekildi. Şöhreti dünya
yı tut.muş sinema ıaktrisliği onbeş yıl kadar 
sürmüşdü; "İlahı Kadın", "Kuzeyli Sfenks" gi
bi laıkablarla · anılınışdı, sinemadan ayınldıkdan 
sonra da toplum hayatından kaçdı, esrarengiz 
bir inzivıaya çekildi. 

Greta Garbo'nun İstanbul macerası üzeri
ne qağıda!ki sıaıtır~an "Perde ve Sahne" mec
muasından alıyoruz: " ... 1924 de o zamanki ko
cası ünlü İsveçli rejisör Stiller'in yaninda İs
tallibul' a geldi. Kocıasının dostu Eıtuğrul Muh
sin'e misafir oldular, lstanbul'da üç ay ıkaldı
lıar. Kendisine has yüz çizgileri, nakşı ile ve 
yüksek oyun kudreti ile sinema yıldızlarının en 
güzellerinden sihirli ,bir kadın biliniyordu. Ka
n koca lstanbul'da ib.iır film çevirmek,istiyor
lardı, üç ay k!aJmaları ıda bu yüzden oidu, im
kan sağlayamadılar, Aıvrupa'yıa döndüler .. ". 

Ses Mecmuasında Azize Bergin imzalı ve 
"Kuzeyli Sfenks Greta Gar.bo" başlıklı hafta- · 
larca sürinüş uzun bir yazıda ünlü aıktrisin İs-

. fan.bul macerası çok değişik ib.ir şekilde anlatı
lıyor, şöyle ki: İstanbul'a·bir·alınan filin şiıike
ti · adına. kalabalık bir sanatçı kafilesi arasında . 
gelmişlerdir, Stiller güzel ·aktrisin ·:J:ııa.misidir. 

lstanbul'da çevrilecek olan-· filmin. ıkonusu, 1s
tanbul!daki Beyaz Rusların ihıayıatı üzerinedir 
(B.: Beyaz Ruslar, cild 5, sayfa 2624), Beyoğ
lu.'nda o devrin -en pahalı lüks oteli Pe:rapalas'da. 
ıkalmışlardir. O sırada ,alman filin şirketi iflas 
etmijd:ir, lstaıibÜl'~tuı Alma.tıya'ya dönerleııken 
otel ·· masrafları Greta - Ga:rıbo tarafından kıy
metli giyim eşyası satıLaraık ·ödenmişdir. Yazı
da· Ertuğrul Muılıslıı'den hiç bahsedilıriezi . · 

"';V·\~ .- -· . B&rbaııecWiıı OLKER 

GARGOPULO (Vasilaki) - Geçen asrın 
ikinci yıansında rum asıllı meşhur bir fooğraf
cı, hayatı hakkında bilgi edinilemedi. Atölyesi
ni ön:ce Beyoğlu'nda Caddei Kebir'de (İstiklal 
Caddesi) · o zamanlar !halk ağzında Rus Sarayı 
denilen Rusya Sef.arethanesinin yakınında 44 7 
iıumarıalı yerde idi, sonra yine o civarda Tünel 
Meydanında 4 numaralı yere nakletmişdir ve 
orada "Zati Alii Hazreti Padişahi.nin Fotoğı:ıaf
cısı" diye bir de unvıan takındı. 

. Ünlü fotoğrafhanenin Tünel Meydanina 
1895 den sonra· gelmiş olması gerekir: Caddei 
Kebir'den Tünel Meydanına naıklinden sonra 
Arab asıllı Türk harfleri ile resim karto.nlan 
ar~asındaki soy adını da "Gargopulo" yerine 
"Kargopulo" diye yazmaya ,başlamışdır. Resim 
ıkartonlaınnın arkasındaki bir nota göre o za
manlar ço'k kalaıbalık bir ordu merkezi olan 
Edir.ne'de de bir . şubesi vardı. · 

· Tevfik Efendinin kahveci çırağı dediği re
sim sahibi genç bir küçük bey kılığındadır. Süs
lenme heveslisi ayak -taıkımından gençlerin, kı
yafet değişti.rip res'lın çe~diırnıeleri için, fotoğ
rafhanenin oldukça zengin bir gaııd.robu !bu
lunduğu söylenebilir. 

V. Gargapulo balı'kcı, mıanav, siınitci, baca 
süpürücü, pek çok seyyar esnafın re-simlerini 
çekmiş, 6 x 9 santim boyunda gündüz kağıd
lanna basıp ve kartonlara yapıştıırıp 1staliıbul' -
un hallt tipleri diye satışa ~l'karmış ve ,asıl ge
niş: şöhretini o işle yaıpmışdır, o yönden lstan,;, 
bul· tarihine ve Türk folklorunıa hizmeti de bü-. 
yük olmuşdur. O resimlerden pek çok ki3i ıko
leksiyon yapmıışdır. 

GARİB,. GARiBAN - "Aslı araibca; Gure 
bet ve Garaıbet ıköklerinden: 1. Yaıbancı, yaban~ 
cı yerde yıaşayıan, gurbetde bulunan; 2. Kimse
&.iz, zavallı, lbiçare; 3. Alışılan· tarz ve su.retde 
olmadığından tuhaf görünen (misal: ne · garib 
vapur, ne önü belli ne ardı) ; 4. Tesirli, dO'ku
;na;klı (misal: bülbül yine garib garib ötüyor). 
Cem'i: Gureba . (Şemseddm Sami, Kaamusi 
Tüvki). 

Haneberduşlar, apaşlar argosunda cem'i 
"Gariban" şeklinde söylenir iki kendileri de za
ten .gaıriban ,takımındandır. lstanbul'a yurdun 
her tarafından iş iç.in ·gelmiş, ·hıatta içlerinde 
çocuklar ·bulunıa:n "Gariban"· lli.. yaıttıklan yer
ler, yürekler sızlatan ıbi~. sefalet arz. eder. Bir 
,bekar· odasında bazen ymni kişinin yattığı gö
rülür. Odalarda ra.ıiH.lar yapılır;· ağır kokulu o 



odalann raruıa tahtalarına serilen döşekler ya 
bir hasır üstünde 'bir yorgan mit'i:linden jjbaret
tir, yaıhut bir de pide giıbi şilte vardır ki lüks 
sayılır, ,baş yastığı da öyledir, çoğunlukla sırt
larından ·çrkardlklan partal ceketler ve pantıa
lonlar, geceleri ,başlannın :altına yastık olur. 

En düşükleri sabahcı kahvehanelerinde, 
sa:ba:hcı hamamlannda, ";balı'k istifi" denilen 
tabir ile yatarlar. 

Tuğla harmanlanndıa, ,bina yapilannda, 
-briket imalathanelerinde çalışan amele, işçi, ır
gatlar tahta kulübeler, tek göz biT bavaka, o.da
<!ık, yahut yapdıkları ıbinanın yağmurdan ko
rwımuş bir köşesinde yatar, barınırlar. 

,Bir ibriket imala.fulanesinde lbir bara:ka 
içinde, Doğu Anadolu'dan gelmiş iki deliık:ıanlı 
ile bir çocuğun (yaşları 15- 30 ıarası) bir dö

. şek içinde ve i:ki yorgan mitil:i ,altında i!ki sene 

Kmuçeıme0deki Carilıan Y~rdq 

(Resim: Sabiha Boz@alı) 
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yattıkları tesbit edilm:işdir. Döşeği yanlaması
na sermişler, dışarda kalan 1aya!klannı gazete 
kağıdlan üstüne uzatmışlardır. Kulübelerinde 
iki yıl boyunca bir gece bile ışık görülmemiş
dir. Gıdaları ekmek, su, kuru soğan, bazan zey
tin, lüks olarak yoğurt, yazın domates, üzüm, 
karpuz, kawn olmuşdur. Gündelikierini titiz 
dik:lmtle 'köylerine göndermişler, cıgarayı kok
laya 'koıklay~ içm'işler, günde en çok iki cıgam, 
vakit öldürmek için ,bilhassa uzun kış gecele
rinde civardıaki ,biır kahveye gtderek birer çay 
içmişler ve kulübelerine döndü•klerinde de uyu
yuncaya kadar memleketlerinin ağzı ile türkü 
söylemişlerdir. Parça başına para aldl'kları için, 
üç beş brJ:ket veya künk fazla yapmak için 
sabah · ezanından önce ·karanlık.da çalışmaya 

başlamış!a:rdır, sokak. lamlbasımn ışığında. 
lstanbul'da:ki Gaıiban'm hayatı çok dik

katle tetkik edilmeye değer. Millet Meclisinde 
konuşulacak bir konudur. Günlük gazetelerin 

· röportaj yazarları bu konuya temas etmeyi, na
dir de :rastı,ansa, ihmal etmemişlerdir. En gü
zel yazılarda .biri Cumhuıriyet gazetesinde 1963 
yılında "Garibanlar Yurdu" ,başlığı ve Alaeddin 
Bilgi imzası ile yayınlanmıştır, aşağıdaki satır
ları oradıan ,alıyoruz: 

"... Kuruçeşme'de Kırbaç Sokağındaki Ga
ribanlar Yurdunu İstanbullulaır bilmez ama 
Edirne'den Van'a, Kars'1a kadar yoksul tüm 
köylüler biliyor. 30 - 40 metre •k1areliık ·bir avlu
nun etrafında gecekondulara rahmet okutan 
tipte ufak ufak odalar. Altı metre ·karelik bir 
odada 20 kişi yatıyordu. Birbirinin eşi 16 oda. 

"Üç kişi sobanın başında (linyit- yakılan 
odwı sobası) ısınmaya çalışıyordu, iki üç kişi 
de ranzaların üzerinde yan gelmiş oturuyordu. 
Duvardan duvara gerilmiş iplerde asıl renkle
rini kaybetmiş çamaşırlar aşılıydı. . 

"... Mevsimine göre 200 - 300 kişinin ba
rındığı bu yerde, Kuruçeşme depolarına kömür 

Osküdar'da BUyük Hamamın lıir kapalı çarıı olarak res• 
torasyonunda. 'çatı.ımıı amele Trakyalı Mustafa'nın bini 

içinde Jat,p bar,ndıiı köıe. 1862 
(Resim: Sabiha Boıealı) 
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Koltuğunda yorgam ile latan'bal'a plmiı Erzincanlı 
Ömer, 1960 

(Resim: Sabiha Bozcalı) 

geldi mi ibayraını havası. esiyor
du. Kömürün gelmesi, lş'in gel
mesi demekdi. Karaköse'ndn 
Eleşkirt Hçesiniın Tahir köyün
den on aık•raıbası ile ayını odıada 
kalan Ramazan ş'öyle konuşdu: 

- Şansın yaver giderse bir 
iki ·ay çalışırsın.. günde 20 - 30 
lira gelir helalinden .. durmadan 
kömürü sırtlarsın, ya da kaz
mayı sallarsın.. . taş taşırsın ..... 
harç kararsıiı.~ bir de şansın ya
ver gitmedi mi, .bekle Allahım 
bekle ki iş çıksın .. 

" ... Karadenizli, Çankınlı, Kırşehirli, Kuru-
~çeşme'deki bu odalarda toplananların hepsi 
böyle anlatıyor. Anadolu'nun dört bir tarafın
dan gelip burada toplanmışlar. İş için, çalış
ma~ için İstanbul'un dört bir tarafınıa dağılı
yorlar ve geceleri yine burada toplanıyorlar. 
Odalarda bir kişilik yatacak yerin aylık kirası 
20 liradır. Hemen her oda bir memlekete ait, 
yeni gelen memleketlisini 'bulur, onun yanına 
gider. 

"Burasını, insanların yatabileceği bir yer 
olara:k düşünmek 1bile, insan olanın yüreğini 
sızlatmalıdır" (Cumhuriyet Gazetesi, A. Bilgi, 
20 Ocaık 1963). 

Aşağıdaki beyitler Hippi şfilr Mehmed 
Gökçınıar'mdır. (B.: Gökçınar, Mehmed) 

Hor görme Hippilermi, diyar garibleridir, 
Oilım mı kız mı faırkaız sevimli serseridir. 

Yapıda çalıpn Ilgazlı Mustafa, 1953 

(Resim: Sabiha Bozcalı) 



GAB1B (Aşık) 

Benim Hippiciklerme niçin kızar, §,aşarlar, 
latanbul bu, elbetki aürü sürü koiarlar, 

Sade yabancılar mı, yok mu biç yerli malı? 
Bir gün de onlar için ııöyle bir dolaıımalı. 

O kaş gözler, o boy bos, o ayaklar, o eller, 
Hepsi ana kuzusu, ga:l'İbandan güzeller. 

Irazlı, Kazdağlısı; Sübbandağlı, Bingöllü, 
Bir vabıi bakışıyla zabtediyor bin gönlü. 

Sivaslı, Tokadhsı,; Hafik, Zara, Zileli, 
Kimi kaplan pençeli, kimi aralan yeleli. 

Ya Bitlisli, Vanlılar; Karslı, E·rzincanlılar, 

Güzellerin celladı, elleri fermanlılar. 

Sayamazsın Gökçınar, koskoca Anadolu, 
Gariban ugaklarla cloldurmuı lstanbolu. 

:; ,ı 
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Yol ameleıi Zaralı Haıan, 1950 

(Resim: Sabiha Bozcalı) 
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Yatdıkla'l'1 odalar yürekler aızlatıyor, 
Bakaı·sın bir döşekde üç bemıeri yatıyor. 

Konuşur derdleıirler, köye mektub yazarlar, 
Umut iğnesi elde, lafla kuyu kazarlar. 

Timar ebnek kolay mı gönüldeki yarayı, 
. Toplamaya mecburdur batlık için parayı. 

Kimi iş bulamamış, saz çalaT, türkü söyler, 
Kiminin kafasında kavak yeli, heylıeyler. 

Yan sıla sayılır bemşeri muhabbeti, 
Bilemezler tadını görmeyenler gurbeti. 

'Bu konuda . aşağıdaki satırlar Günaydın 
gazetesindeıı . •alırunışdır, aynı delikanlımn ayrı 
ayn pozlarda üç resmi altında şunlar yazılıdır: 
"Yozgatlı Zeki Güler saıbahlah ,çıra satıyor, 

öğleden sonra kalaycılık yapıyor, 1a:kş·amlan da 
ıkara :kara düşünüyor. 21 yaşındaki Zeki başlık 
parası biriktirmeye çalışmaktadır,, onbeş bin 
lira .. " (Kemal Yıldırım, Gün-aydın, Mart 1972). 

GARİB (Aşık) - Geçen asır sonlarında 
yaşamış kalender meşreb biT şair; Bekta§,i fu
ikarasından olup ömrünün büyütk rusmı seyahat 
ile geçmiş,· nihayet iMerdivenköyü'ndeki Şahku,. 
lu Tekkesinde karar kılmışdır. Dergah hazire
sinde kabrine rastlanmadı. Yine o tekkenin can
larından Mostarlı Ferdi Ba:ba ile aynı kişi ola
ibileceğini tahmin ediyoruz. ·(ıB.: Ferdi Balba, 
cild 10, sayfa 5660), ibeş kıt'alık bir manzume
sini gördük: 

... ----i 
Tam kırk yil ,,ezip tozduin, l'vfagrih, Mısır, Acemde, . 

. -Hindista~, ·Türkistan'da, Se~ndib ile Çin'de. 
Hayali yar gözümde, ıründüzümde gicemde, 
Buldu aıık ya~ini bu dergahın içinde. 

Atık gaı-ib, yar garib, tamam denıri dengine, 
Atık. usta, yar ıırak; &§ık köhne, yar ta:ı:e. 
Keıfü mubabbetde yelken açdık- engine, 
Aıık yanık, yar yçık, seher yeli yelpaze. 

· Yalın ayak, baş açık, dalda partal abamız, 
Yürekde atk ategi,. divaneyiz divane. 
TAzeden taze yarla pir evinde babamız, 
Kılı kırk yararakdan diksiıı bizi divane, 

Seynderiz aık ile ytizde kaı göz naksıw, 
Mürahikde fetada bazu, baldtr, topuğu. 
Bizarı muhabbetin yokdur okka artını, 
Nakdi cana &atılır demir, ipek, pamuğu. 

Katlar, çatık yarjıı ırördük razehlerini, 
Ağyar ile engelin çekdik türlü cefaıın; 
Şabkulu kapuıunda erenlerin erini, 
Buldukdan ıonrachr ki sUrdük aıkm aafaıın. 
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GARİBALDt (Giuseppe) - ttalya'nın mil
li _:birliği mücadelelerinde çalışmış ünlü italyau 
vatanperveri; 1807 de Nis'de doğdu, Mazzinıi'
nin kurduğu "Gene . İtalya" gizli cemiyetine 
girdi, İtalya'da füüme mahıkum edilerek Gii
ney Amerika'ya gitti, Grto Gran'<:l Cumhuriyet
ellerinin yamndıa Brezilya'yıa karşı savaşdı, 

sonra vatanındaki büyük mücadeleye katıldı, 

İtalya Birliğlıni 'kurma y,olunda liderlik eden 
Sardunya 'krallığı adına bir gönüllü kıtasının 
,başında kısa zıamanda !Sicilya •adasını ib'8ışdan 

başa elde ederek karada_ ild Sicilya ıkraliığının 
merkezi olan N apoli'yi aldı ve bu krallığa son 
verdi; şimalde Avusturyalılarla savıaşdı, Roma 
için Papalık kuvvetleri ile savaşdı. · 

1870 - 1871 Fransa - Prusya Harbinde 
Fransızların yanında gönüllü olarak !harbe !ka
tıldı, Dijon müdafaasında Alın-anlara karşı bir · 
başarı sağladı, harıbden sonra dört Fransız vi
layeti tarafından Fransız parlamentosuna me
bus seçildi ise de istifa ,etti, mebus olarak İtal
yan parlamentosuna girdi. 1882 de Kaprera'da 
öldü. İtalya'da •adına p~k çok .aJbid~ ıdikilmiş
dir, Fransa'da da Dion'da, Nis'de ve Paris'de 
heykellerj, vardır. Hatıraları yayın~anmışdır. 

Aşağıdaki satırları G. Prlmi'nin Türılciye 

Turing ~ufüb Belleteninde yayınlanmı.§ "Gari-

Giuıeppe . _Garihaldi 
(Resim: Sıı.biha Bozcalı) 

haldi ·~eyoğlu'nda" başlıklı makalesinden alı
yoruz: 

"1831 d·e İstanbul limanına bir İtalyan ge, 
misi geldi, bu ye1k:en:li gemi bir brik idi, gemi
nin adı La Cortese (La Korteze) ve !kıantanın 
·adi da Carlo Semeria (~arlo Semeriya) idi; bo-

. ğazdan Karadenize çıkm-aık için müsaid rüzgar 
lbekleme'k üzere Salıpaza:n önünde · deın.irledi. 
Gemide tedavi imkanı bulunamadığı. için kara
ya genç bir tayfa (24 y~mda) çrkardılar, o 
devrin adetince bütün tayfalar lakab1•arı ile •anı
lırdı., bu ·gencin lakabı da Cleonbroto (Kleon
brıoto) idi; işte bu gene gemiıci istikbalin İtal
ya Birliği mücadelesinin kahraman Garlbaldisi 
idi. V·atandaşfa,rından Luigiıa Sauvaigo adında 
iyi kalbli bir 'kadın gene gemiciyi evine aldı. Bu 
kadının Çiçekci sokağındaki evinde (sokağın 

zamammızdaıki -adı Eski Çiçekci sokağıdır) kü
çük bir mektebi vardı, Garibaldi !barındığı ev
deki mektebde bir müddet Fransızca muallim
liği yapdı. İ>r. Diago, adın.da ibir İtalyan'ın de
laleti ile Beyoğlu'nun eski İtalyan ~ilelerinden 
Timoni'lerin çocuklarına mürebbı oldu; bu !ile
nin adma nisbetle iBeyoğlu'nda /bir de Timoni 
sdroağı vıardı, zamanınµızda ibu sokağın . ıadı Gö-
nül ·sokağıdır. . 

"~aıkat Gariıbaldi deniz hasretine dayan·a-
. madı; limandıa bulduğu Kaptan Casabona (Ka
zıabonıa) nın N. -S. delle Grazie ıadındaıki velken
!lisine tayfa olarak girıdi ve o gemi ile K·arade. 
nize gitti. İşte bu seyahatın.dadır ki Azak De
nizıinde Taganrog'da rastladığı bh- İtalyan ge
misinde.ki vatandaşlarının delaleti ile İtalyan 
Birliği için çalış-an gene İtalya adındaki gizli 
cemiyete girdi. 

"İstanbul'da kurulmuş --olan Societa Op·e
raria ,adında:ki bir İtalyan cemiyeti, 1_872 de 
Çiçekci sokağında Galibardi'nıin kısa bir zaman 
oturmuş olduğu Madam . Lui!gia'.nin · evm.e bir 
:hatıra levhası koymam.ağa karar verdi. ev yı
kılmış olduğundan levha evin 1bulundue;u vere 
kondu. Fakat az sonra ·o sokakdı&X!i evlerin hep
si umumhane olunca levha oradan kaldırıldı ve 
Cemiyet binasının şerefli bir yerin~ 'lrondu.. 0 • 

GAR1BCE KALESİ VE KÖY"O .- (Bu isim 
"yakınc·a" anlamında "Karibce" diye de söy
lenir v:e yazılır). Yukarı Boğıazın Rumeli. vaka
sında Rumeli Kavağı Köyü ile Rumeli Feneri 
Köyü arasında bir balıkcı köyüdür. Köv, aynı 
adı taşıyan bir koyun batı yÖQ.ündeki ibitimi ile, 
yine ,aynı ·adı taşıyan bir !burnun güney yamacı 
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üzerinde kurıılni.uşdur. Koya, suyu oldukca bol 
bir dere dökülmektedir, şimdi o dereye de Ga
i'ibce. Deresi deniliyor ise de · 1836 -1837 tarihli 
Moltke haritasında (B.: Moltke, Freilıerrn von) 
~erenin adı Bağçıvan Deresi diye yazılmışdır. 
~izim rastladığımız eski metinlerde hep Garib
ce adı geçerken Moltke Haritasında ve Mehmed 
Eşref Beyin mali 1324 (1908 -1909) tarihli ve 
1/60.000 mi:kyaslı Boğaziçi Haritasında Köyün 
,adı "Kari!bce" diye yazılıdır. Eşref Bey, dere
yi de Bağçıvan Deresi diye kaydetmişdir. 

Köyün meııkezi kısmı dere /boyundadır. Ca
mii ve ilkokulu ve 3 bakkal dükkanı, 7 ,çeşmesi, 
mezarlığı da o:rıadadır. 

Garibce Köyünün kuzey yönünü kapatan 
sut üzerinde ve Garlbce Burnuna doğru, Oçüiı
~ü Sultan Mustafa zamanmda ve bu h.i.iıkiimda
~n son yıllarında 1770 - 1775 arasında Kara
deniz Boğazının ·ağzı yeni ikaleler ve taıbyalar 
ile taıhkim edilirken yapılmış !biT :kale bulunu
yordu. 

Garibce Köyü.Sarıyer Hçesine bağlıdır. Za
l'nanımız<;l!a yukarı boğazın yas'ak: askeri bölge
si içindedir. O çüncü · Kolordu ve İstanbul Gar
nizon Komutanı Korgeneral ·Fikret .Gölm·ar'ın 
4 Ocak 1972 tarihli özel bir dzinnamesi ve Ter
ciilll'an gazetesi . erıkanından .A.dıil Ilıcak'ııı am
~ası dle gidilip görüldü. Tekrar görmek icab et
ti, İstanbul Ansiklopedisi: adına ikinci ziyareti,;. 
:m.izi, rec·amızı ıka:bul edeıı seçkin devlet adamı 
fstaııbul Valisi Vefa · Poyraz Beyefendi iile . bir
likde yapdrk. · Burada muhterem valiye ve, nıuh-

i<uit: r·oı..li 

terem korgenerale ve iyi insan ve dost Adil Ilı
cak',a şükranın:iızı tesbit etmek vecııbemizdir. 
Köyde ,tedkiklerimizde bulunurken bize yardım 
eden Deniz Binbaşısı İbrahim Neşet lkiz'e, öğ
retmen Nevzad Sevinç ile öğretmen HaJ.iıl Tar
han'a da _şükrarumızı: aynca kaydederiz. 

Garibce Kalesi - Garibce Köyünün 1770 -
1775 arasında yapılmış olan kaleden sonra ku
rulmuş olacıağı kanısındayız. 

Yukarı Boğazda, kale ve ta;bya, 11 müs
tahkem mevkıi. vardı. Bunlardan lst:anbul ta~ 
rafındaki <lördü "Rumeli Kavağı Kalesi", "Tel
li Dalyan ·Tabyası", "Anadolu Kavağı Kıµesi" 
ve "Yuşa Dağı Tabyası'' dır, içlerine "Üsta11 

U:UVanını taşıyan bir zabiıtin emrinde Bostancı 
neferleri yerleştirilmişdıi.. 1Bostancıbaşı Ağa de
nilen . sarayın en hüyü'k zaJbiıtlerdnden birinin 
yüksek komutası ·altında ·ayn bir askeri teşki~ · 
latbr (B.: Bostancı, · Bostancılar Ocağı, Bos
tanc1başı Ağa, cild 6, sayfa 2976). 

Karadeniz tarafında:ki yedıisi "Ba.ğdadcık 
Kalesi", "Revancık Kalesi", "Rumeli Feneri Ka
lesi", "Anadolu Feneri Kalesi", "Garibce Ka
lesi", "Büyi.iJt Liman Kalesi" ve "P<>yraz Lima
m Kalesi'; dir, içlerine An1a:dolu'nun Kıaradeniz 
yalısı hal:kH.1d·an toplanıp getirilen asıkerler yer
leştirildi. . Mahalli kıyafetlerini, zıpka deajlen 
ıkara don ve mintanlarmı, puşu deriilen kara 
:bezden başlı;k-kabalaxlanm muhafaza ettiler; 
Boğazın son kasabacıklan Sarıyer ile Beykoz',a _ 
çok uzakda ibulundukla.n için, .!lren'dıilerine ev-

· ıeııme, ev ·bark, tarla · bağçe sahibi olttuı.Larına 

Garil,ce Köyü 

(Kroki: Nevzad Sevinç) 



ANStıll.OPEDtst 

da izin. verildi. ve o kalelerin hemen yanı baş
larında _küçük köyler teşekkül etti. Kalelere 
"Dizdar" unvanı bir zabit tayin edildi ve 7 ika
le ile tabya "Boğaz Nazın Ağa unvan.mı taşı
yan ve Rumeli Feneri Köyünde oturan bir ku
mandanlığa bağlandı. Kalelerin efradı, kuman
danları Boğaz Nazın Ağa ile birlikde, Yeniçeri 
Asker Ocağına bağlı yamaık biT asker ocağı 
oldu ve "Boğaz Kaleleri Yamaiklari", yahut sa
dece "Y ama!ldar" denildi. 

Gariıbce Kalesi, 1770 - 1775 arasında, Tiir
kiıye hizmetine girmiş Macar asıllı bir Fransız 
subayı · olan . Baron de Tott'un !hazırladığı !bir 
projeye, uyulamk yaptınlmışdı (B.: · Tott, Ba
ron de) ; Garibce Köyünün de o ta.rıiıhden son
ra kurulmuş olması gerekir diyoruz. 

Zamanımızda Garibce Kalesinden eser kal
mamış. gibidir. Moltke tarafındıan 1836 -1837 
de yapılmış 1/25.000 I)likyaslı Boğaziçi" hari
tasmd.a bu kale 1basiıt çizgi ile gösterilınişdir, 
esas binanın . kare planlı olduğu tahmin edile
bilir, bir kale duvan içinde de ,biritaç yapı gös
terilmi,şdir, "Yıkık Kışla" dıiyıe de bir yazı var
dır. Kalenin dibinde deniz kenarında da bir !bi
na görülüyor, şimdi o mevkide· köyün beton 
direkler . üzerinde yapılmış kaıhvıehanesi bulun
maktadır. 

1928 de tsmbul '.[licareti Bahriye Müdür
lüğünce tertib edilerek yayınlanmış "İatanıbul 
Limanı" isimli rehberdi Garibce'den ışu satır
larla bahsediliyor: 

"Garibce Bumu: Garibce Bu.mu'nda eski 
bir -taşdan köşk ve şimali şarkiye (Kuzey Do
ğuya d,qğru uzanan bir tepede eski' Garibce ts
tih.rkamlan ve etrafında birkaç ev ile çmtlikler 
görülür. Garibce Bumu'nun şimali sahili ·(Ku
zey layısı), şimali şarkiye açık hafif bir !koy 
teşkıil eder vıe düz bir sığbık ile çevrilmişdir. Bu 
sahilde şimale doğru hafif bir cereyan (akıntı)· 
vardır.· Güzel havada sahilden 4 gomena •açık 
olmak şartı ile bir gemi 10 kulaça demirleye-. 
bilir .. ". . 

-
·Bu rehberde. "eski bir taşdan !köşk" diye 

kaydedilen binamn, ıMollte'nin Boğaz haritasın
da Garibce Kalesinin hemen altında gösteril
miiş yapı olınası muhtemeldir. 

1928 giıbi ya.km bir tarih.de yayınlamnış bir 
rehberde, Garilbce Köyünden baıhsedilmeyerek 
"bivkaç . ev vardır" diye geçilmesi de garl!bse
nir. Köy mezarlığında 1787 ve 1812 tarihlerini 

GAmBCE 

taşıyan kabir taşlan mevcuddur. Rehlberin ya-
yınlandığı tarihe nisbetle en azdan _140 yıl önce 
kurulmuş bir köyden !birkaç ·ev diye bahsetmek 
elbet ki reva· değildir. Yıine o rehberde koskoca 
bir boğaz kalesi için ''İstijıkamlar'' denilmişdir. 
Bu :kayıddan Garibce Kalesinin 1928 de bir ka
le hüviyetini kaybetmiş denilecek kadar iı·arab 
olduğu anlaşılır. 

Bizim ziyaretimizde (Mart 1972) toprak 
üstünde kale duvarlarından en küçük bir iz gö'." 
rülmüyordu. Fakat yer -altında dehlizler, eski
den ar.ka.lanna toplar yerleştirilmiş pencereler 
. ve oldukça geniş iki 'bölme duruyordu. 

1971 de baş· kadın rolünde Hülya Koçyi
ğit'in oynadığı "Senede Bir Gün" filminin· bazı 
sahneleri bu kale haraJbesinde çevrilmiş ve köy 
gençlerinden birkaç !kişi de figüranlık yapınış
dır. 

Her Tüvk kalesi gibi Gariıbce Kalesi'nin de 
lbir camii vardı, köyün yaşlılarından Temel Çı
nar Reisin rivayetine ·göre ıkale camii 1925 de 
yıktınhnış. Ylııe o zatın rivayetine göre kale 
ıkale kapusunun üstünde bir kitabe taşı mev
cuddu, Kalenin tkdnci Sultan Mahmud tarafın
dan yapıldığım bildiriyordu. Halen kitabe taşı 
-ıkaldınlmış, köyce kimler tarafından nereye gö
türüldüğu 1billinmiyordu. Bu taşın bir tamir ki-
tabesi obnası gerekir .. 

Garibce Köyü - 1972 de 65 evli bir !köy
dü, nüfusu 375 - 400 arasında idi; halkının !hep
si ibalıkcı ve ceıileri Anadolu'nun Karadeniz ya
lısından gelmiş Sürmeneliler, çoğunlukla da Ri-
zelilerdıi. · 

Köyün 1 camü, 1 :ilkokulu, 3 lbaıkkal dük
kanı, 1 ·balı:kcı kaıhviehanesi, 7 -çeşmesi va-rdır; 
fırını yok, ekmeği Rumeli Feneri Köyünden .ge
liyordu; kasabı da yok, eti Sanyer'den . alıyor
laroı. !Köye yakın zamanla~a elektrik getiril
miş !bulunuyordu. 

Garlbce balıkcılanm besleyen veli nimet
leri kalkan balığı idi. İstanıbul balııkhanesine 
"Karadeniz kalkanı' diye gelen ibalık, Garibce 
balıkcılarının getirdikleri kaJ:kanlardır. Köyde 
büyük küçük 40 ibalıkcı motoru rvardır. Sobalı, 
yataklı, konforlu motorİardır. 

Kalkan balığı arvı Şubat'dan Haziran'·a ka
dar 5 ay kadar sürmektedir. Haziran, Temmuz 
ve Ağustos ,aylarında dinlenilir, motorlar te
mizleııir, tekneler ve makin·alar revizyondan ge
çer; Eylül'den Ocak ayına ıkadar süren Çinge
ne Palamutu avına hazırlık yapılır. 
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1972 de bir kalkan ağının maliyeti 150.000 
lirayı buluyordu. K·alkana çı·kdıkları zamaıı bir 
hafta, hatta onıbeş gün denime kaldıkları· olur. 

Bu balıkcı köyünün hayati lihtiyacı, köy 
önündeki küçük koyun ·ağzına en uzun 75 met
relik bir mendirek idi. 1972 Şubat'ında Garib
ce'nin az kuzeyinde Rum·eli Feneri Köyünün 
limanı yapılmayıa başlaıruşdı. O işi üzerine ·alan 
mütea;hh/it, liman inşaatı için kurduğu ş-anti
yeleri bozmadan Garıibce Mendıreğini de 500-800 
bin liraya yapaıbileceğini bildirmişcli. Köylünün 
temin edebileceği bir parıa değildir,, Garilbce'ye 
devlet elinin uzanması gerekiyordu. 

Köyün camii yenidir, köylü namazını 1925 
yılına :kadar Kale Camilnde kılınışdır, kaledeki 
cami yıkıldıkdan sonra ıköyün içind,e yeni bir 
cami, köylü parası ile -anoa:k 1945-1947 ara
sında yaptırılabilmişdir. Kare planlı ve 18 lba-

. samaık -taş merdivenle çıkılır f evıkaani bir ca
midir. Altı, balıkcı köylüler tarafından müşte
rek bir mahzen olarak kullanılmaktadır. 

-Oam!iln yaruiıda avluınsu bir mezarlık var
dır, orada gördüğümüz iki 'kaıbir taşının kitabe
leri, köy tarihçesi için önemlidir, şunlardır: 

"Merhum ve niagfur Kerimoğliı Abclullah ruhu için 
elfô.tilıa, sene 1201 (M. 1786 ~ 1787)". 

"Ziyaretden · murad bir duadır.· 
Bugün bana ise yarın sanadır. • 

Gen'çliğlne doyamayan; muradına eremeyent denizde 
garikan vefat . eden Şileli KaJycincuoğlu l,\iolla Ahtned'in 
oğlu· n1erlıu)A Melımed Yazıcı'~ın ru~u · için fı\t_lha, _sene 
1227 (M.1812)". 

Köyün beş sınıflı bir ilkokulu vardır, kö
yün en ,büyük binasıdır-ve köyün ~ere boyun
daki- -kısmındadır'. 1972 de 50 'öğrencisi ve 2 öğ- . 
retıneni vardı (Nevzad Sevinç, Halil Tarhan). 
Okul binası da yeni cami ile birliıkde· ıköylü pa
rası ile 1945-1947 arasında yapılınışdır. 

Köyün tek ka:hvehaııesi olan ikoy kenanns 
daki ibalı'kcı ka:hvehapesi de bir iköy malı !idi. 
Deniz içinde · bir bina kalıntısımn hüviyetini 
kaybetmiş temeli üzerine çıkılan beton direkler 
üzerindedir. Balıkcı reislerinden Maıhm.ud Bay
raıkdar ile oğlu· tarafından işletiliyordu: 

İçinden bir dere gegd~kden başka suları 
kaynaklard-an gelen 7 çeşmesi vardır: 

Cain:i Çeşmesi: Yeni Oamiin yanındadır; 
Cezayirli Gazi Hasan Paşa tarafından yapdırıl
dığı rivayet edilmektedir, sonra yerine, halen 
·görülen çeşme köylüden M8ihmud Topcu tara
fından yaptırılmışdır. 

-Soğuksu Çeşmesi: Kayn·ağı /bulunduğu yer
dedir, 1223 (M. 1808) de yapılmışdır, Harputlu 
Tora.manoğlu Molla Musa'nın hayır eseridiır. 

Tepesuyu Çeşmeleri: Sulan aynı kayna:k
dan gelen 150 metre aralıklı iki çeşmedir. 

· Kayadibi Suyu Çeşmesi. 
Ev Çeşmesi: Kaynağı bir evin bağçesinde 

olup kaynağı başına Faytoncu Mustafa adında 
biri tarafından yapılmış, sonra Ahmed Kurşun 
tarafından onanlm.ışdır. 

Hacısuyu Çeşmesi: 1326 (,M. 1908) de Sür
mene'nin Hamandoz köyünden Hasanoğlu Ha
cı Süleyman tarafınd-an yaptınlmışdır. 

Gariıbce, ilçe merkezi Sarıyer'den 14 kilo
metre mesafed~r yol Rumel!i Kavağı köyün
den geçerek gelir; Sarıyer-Rumeli ~avağı ara
sı, Boğazın ·ana saıhil yolunun deva.mıdır, Ru
meli Kavağından sonra Rumeli Feneri Köyüne 
giden dağ yoluna çıkılır ve oradan ayrılan bir · 
dağ yolu ile Garibce'ye inilir. 

Garföce dle Rumeli ~avağı ·arasında 5,5 
ikilometrelik /bir de sahil yolu vardır,, fakat yaya 
yoludur, nakil vasıtası geçemez. 

Garibce ile Rumeli · Feneri Köyü arası da, 
dağ yolu olarak 2 kilometredir. · · 

Garibce'nin güney-'batısınd-aki :tepenn·n üs
tünde bir kule harabesi vardır, Bizanslılardan, 
yahud Cenevizlilerden ka.Jm.ış deniliyordu, gi
dilip görülemedi, bu kule Moltke llıaritasında 

da dşaret edilmişdir. 
Ali Saim, _ 1933 de pek genç• yaşınd-a iken 

yayınladığı ilk eseri olan "İst•anbul v~ Eski 
Eserleri" isi.ıp.li kiıtaıbda Gari:bce dçiiı: "Garib-. 
ce'ye vapur da işlemez. Boğazın ibu şirin ikö
yünde yazmaya değer bir şey yok gibidir .. " di:'.' 
yor. Hen.üz ·bir lise öğrencisi i!ken öyle bir eseri 
kaleme ·alma ve yayınlama. cesaretim göstermiş 
'bir gene için kaçımlmaz. ibüyük hatalardandır. 

Kanlıcalı Albdürrah'iın Cabir Vada, bir ya
yın tarihi taşım-ay:an, fakat 1943 den önce ya
yınlandığını bildiğimiz "Boğaziçi Konuşuyor" 

ıisimli eserinde Gambce Köyünden şöyle bahse
diyor: 14 

••• biraz dah-a içeride .(.Boğaz ağzından 
içeride) Anadolu tarafında Poyraz, Rumeli ci
hetinde Garlbce köyleri vıardır. Poyraj'ın plajı 
ve Ga.riibce'nin koyu pek güzeldir. ·(Bu yukarı 
boğaz köylerine) Şi:rketi Hayriye vıapurları iş- . 
lemez. Hal1kinıiı esas meşgalesi ibalııkcılık ve de
niz nakliyeciliğ-idiT;." 

Kara:kin Efendi Deveciyan'ın "-Balık-ve Bas 
hkcılık" lisimli ölmez eserinde de Garibce Burv 



ANS1Kt.OPED1St ~ 6003- GABMIBYAN 

nu, yukarı boğazda kurulan Büyü:kliman ve 
Bağl,aralJ~ dalyanları arasında hudud olarak 
kaydedilmişd1r (B.: · Bağlaraltı Dalyanı, cild 4, 
sayfa 1817; Büyükliman Dalyanı, cild 6, sayfa 
3303). Bağlaraltı Dalyanı Moltke haritasında 
gösterilıni.§dir. 

GARİBYAN (Arabacı Mıgırdiç) - Istan
ibullu Ermeni asıllı biT anarşist; :tarihimize 
"Bomba Vak'ası" ve "Yıldız Sui:kasdı" isimle .. 
ri ile ikaydedilmliş; :tkinci Sultan Abdülhamid'e 
karşı -Ermeni anarşistlerin :hazırladığı suikas
dın sadece aletlerinden olmuş ayaık tıakımuıdan 
lbir ·adam. Babasının a:dı Sarkis olup bir riva- · 
yete göre seyislik ederdi. Mıgırdliç de çocuklu
ğunu ve ilk gençliğini· ağır y.oksulluk içinde ge
çirmiş, sokaklarda çıplaık aya:kla doiaşmış, bi
raz serpilince gençlik hevesi süslenme: mera.ıkı
na düşmüş, yine rivayete göre o ·heves. yolun
da vücudunu bazı uygunsuzlara satmaya, ıkadar 
varmış ve ummadığı para teklifleri ikaıışısında 
ikalınca da müdıhiş anarşistler çetesine katıl-
nuşdı; tesbit edilen gün . ve saatde su&asdde 
·kullanan çift atlı, Viyana'da sureti mahsusa
da yaptırılmış lastliık tekerlekli ve o zamanlar 
"Cehennem Makin•ası" denilen saatli bombayı 
taşıyan arabayı vıa.k'a yerine getirmiş ve bom
bayı işlettikten sonra Sirkeci'den trenle ve sah
te pasaportla !hudut dışına kaçmaya muvaffak 
olmuşdur. Hayatı halcla.nda · başka ,bilgi edini
lemedi (B.: Ha.midiye Oamii Suikasdı). 

Mıgırdiç Ga:ribyan 
(Resim: Sabiha· Bozcalı) 

Vak'aıun ta:hlti.kine memur ·ed:ilmiş konus.: 
yon. tarafından yayınlanmış resimli bir rapor
da pek süslü kılıklı ve palabıyı:klı bir resmi var
dır. 

GARMIRYAN (Karnik) - "Ermeni asıllı 
Tür:ıt ·bestekarı, 1kanun ve kemençe icraıkan (ça
lıcısı) ; 1872 de Beyoğlu'nda doğdu, ticaretle iş
tigal eden Kirkor ·adında bir zatın oğludur, ana
suıın adı Anber Hanımdir. Küçük yaşd-a.musiki
ye heves ede1:ek .kilisede ilahici çocuklar arasına 
katıldı ve kilise ha.nen desi Rupen Efen diden dini 
eserler meşk etti, Hamparsum not-asııiı öğren
di; henüz nevhıat delikanlı :iken kendisini tama
men mus:iıkı ilmine verdi ve Türk musikisini 
,bütün ınceli:kle.ri ıile öğrendi. K~~ ve kemen~ 
çeyi .de çok iyi çalan Karnik Efendi yümen f~
la §arıkı ve güzel eserleri ·ibestelemi.§dir, onların 
arasında beş peşrevi vıardır. Evinde de bir meşk
hine açmış, pek ,çok genç yetişdıi,mınşdir; asıl 
geçimi de manifatura komisyonculuğu ve ti
carethanelerde muıh:asebeciliık ile sağlamışdı; 
194 7 de yetmişüç yaşlannda vefat etti ve Şişli 
Ermeni Mezıarlığı.na defnedildi" (Mustafa Ra-
na, 50 yıllık Türk Musikisi). · 

Hala okunan en güzel eserlerinden biri 
1906 da bestelemiş olduğu şu iıihaveiıd -şarkı
dır: . 

·. : ·· · . Kim olur zor ile maksuduna rehyabı zafer, . 
. · Gelir elbet ki zuhura ne iıe hükmi kader, 

Hakka tefvizi umur et ne elem çı!k ne keder, 
Mihneti keııdine zevk etmededir alemde· hüner, 
Gamu ıadii felek böyle gelir biyle ıider. 

Üsküdarlı Aşık Razi'nin evrakı metrukesi 
arasında görülmüş · aşağıdakii manzum.ede adı 
geçen Karnik Efendinin bu zat olduğunu tah-
min ediyoruz: · · 

Oıtadı muıikt Karnik Efendi, 
Macerayı aıkın nakletti kendi, 
Konkordiyadaki canbazın oğlu, 

. Çapkın inıilizi ıöniil beğendi, 

Cilve cefasına ıine dayanmaz, 
Beyanı aık ·İtsem güler inanmaz, 
Sannıt etrafını rakib enıeller, 

Ama bencileyin hi~ biri yanmaz. 

Hayalin kartıma alır çakarım, 
Mecnun kitabından fala l,akarı~, 
Hanemde ağlaşıp bekleıir durur, 

· Ciğerparelerim ıevıili ka:rım. 
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İngiliz canbazın hafiye Fehim Paşanın 
metresi Margaret'in kard~ Charles Morgaiı 
olduğu ibellıidir (B. : Fehim Paşa, Maı:ıgaret, cild 
10, sayfa 563; Hidayet, İngiliz). 

GARNE'l'T (Nuran) - Psikolôg bir ha
wın, 1931 de lstanbul'da doğdu, Hüseyin Hüs
:nü -Bey ile Seriye H~mın kızıdır; !Beşiktaş 

Kız.Orta Okulunda, Atatürk Kız Lisesinde oku
du, 1954 de İstanbul Üniversitesi: Edebiyat Fa
kültesinin felsefe bölümünü bitirdi. Nur Galeri 
adında bir sanat galerisi kurmuşdur. 1962 de 
Arnavud Köyü Amerikan Kız Kolıejinde mual
liıiı idi. Roman Ga:rnett -adında bir ingili:zle ev
lidir. İngilıizce lbilir. "Çocuğıwı,uz Mektebe Baş
lıyor" isimli bi:r eseri vardır ·(ıKim iKıimdir An
siklopedisi, 1962). 

GARNIER (Charles) -· (Şarl Garniye); 
ünlü fransız mimarı (1825 -18~); Paris Ope
rasını yapan sanatka:r ki bu bina onwı şahıeseri 
olarak billiıir; 1852 Hazwanında "Leonidas" 
adında bir vapurlıa tstanbul'a gelmişdi., o tarih
de 27 yaşında bulunan sanatkarın lstaııbul'da 
ne ika.dar :kaldığı ve lstanbul haıkİkındaki intiba
ları bıil:i:nmiyor; çağdaşı ünlü frıansız şairi ve 
romancısı Theophile Gautier gelirken Leonddas 
vapurunda yol arkadaşı olınuşdu (B.: Gautier); 

GARNİER (Rahib) ~ İnsanluk · duygulan 
üstün bir frıansız rahibi; 1970 de Fransa'da Di
:on civarında Trouhans :kasabası rahibi -bulunur 
ilren, Q kasaıbada çalışan Türk iş.çilerıı:nin · çok 

' ' 

kötü şartl·ar altındaki yaş:antısma kiarşı faıbrika 
yöneticilerini protesto etmek için açlık grevi 
yapdı. Bu hareketi, bütün ,[Fransa'daıİd Türk 
işçi kolondsinin • :kendısine .. lbÜyü'k bir hürmet 
gösterisine yol açdı ve rahib Ga:miıer onlar ta
rafınd~ Türkiye'yi ziyarete davet edildi. 1970 
Ağustos'unun başında lstanbul'a geldi, İstan
bul Müftülüğünde müftü Ali Fikri Yavuz ve 
Diyanet İşleri Reis Vıekilforiınden Yaşar Tuna
gür tarafından hürmetle · •karşılandı ve selam
landı. Bir Cuma günü' Süleymaniye Camiini zi
yaret ederek bir cemaati kübra ile kılınan Cu
ma namazını temaşa etti ve nıamazdan sonra -
camide insaniığın refahı i~n dua etti. 

öze~ hayatında folklor ıile meşgul olan 
fransız din adamı İstan1bul müftüsüne Dijon 
folklor müziğinden :kendi ıeseri bir plak hediye 
etti. btanıbul Şoförleri ve Otomobilcileri Cemi
yetinıin lstanibul Açıık Hava Tiyatrosu'nda ter-

tibledilderi bir . sünnet düğününe ça.ğırıldı ve 
orada da 8000 kişilik bir haDk kitlesi tarafından 
coşkun gösteri ile. selamlandı; baihtlı ıbir tesa
düf eseri, İstaınbul'da bulunan ve düğün yeri
ne gelen Cumhurllaşkanı_ Cevdet Sunay'a tak
dim edildi; sünnet edilen 125 çocuk, yatakla
rını teker teker dolaışan Rahib Garnier'nin ıeli
ni öpdüler ve halk tarafından sahneye davet 
edilen ra:hi:b: "Dağ dağa kavuşmaz, insan. in
sana kavuşur, sdzi seven k!al:bimlıe, beni sevmiş 
olan sizler gibi..''·· dedi. İstanı'bul'daıld misafirli
ği ·bir hafta sürdü. 

Bibi.: Günün gazeteleri. 

GARRETT (George William) - İngiliz 
asıllı denizaltı gemdsi mucidlerlıiden; 1852 de 
Londı-a'da do~u; geniş kültür sahiıbi bir ikişi 
idi; fizik, !kimya, yüksek matematik diploma
larına sahiil)di, edebiyıaıt ilıe meşgul olmtl.j, mü
zelerde saıiat etüdleri yapmış ve İlahiyat Fa
·kültesini bitirerek bir ara Manchester Kilisesi 
ruhani reisliğıirie dıe tayın edilmişdi. 

"Rıesurgaıın" ·adım verdiği il'k denizaltı ge• 
misini lngiltere'de yapmış, faıkat bu tekne de-

G. W. Garret 
(Resim: Sabiha Bozcalı} 
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mirli bulunurken bir fırtınada ·demir.inıi taraya
rak batmışdı (1879). Daha sonra Nord~elt 
1svıeç Top- Fabrikası ile anlaşarak "Norden• 
felt 1" denizaltı gem1sini inşa etmiş, geminin 
1885 de Ağustos . ayında yapılan denemelerine 
Türkiye'den de !bir müşahid gemici davet edil
mişdi. O temsilcinin -adını maalesef tesbit ede
medik, denizaltı gemiler.inin doll'anma1ardaki 
önemini gören tek sima olmuş ve Türkiye'ye 
döndüğünde verdiği bir rapor üzerine Osmanlı 
İmparaıtorluğu Donanması . •adına o İsveç fir
masına 100 kadem uzunluğunda ilci denizaltı 

gemisi sipariş edilmiş, George William Garrett 
İstanbul',a gelerek "Nordenfelt 2" ve "Norden
felt 3" denizaltı gemilerini lstanıbul'da Kasım
paşa Tersanesinde Valde Taşkızaklarında mon
te etmişdi; gemilerin dalış ve seyir denemeleri 
de 5 Şubat 1887 de başlaımış, lbiri:nıe ".&bdülhıa
mi-cl",, birine de "Abdülmecid" isimleri verilerek 
22 Mart 1888 de Türık donanması kadrosuna 
girmişlerdir, ,böylece Osmanlı İmparatorluğu, 
deniz ıkuwetleri arasında denizaltı gemisi bu
lun~ ilk devlet olınuşdur (B.: Denizaltı Gemi
si, cild 8, sayfa 4396). 

İkinci Abdüllramid tarafından kendis.ine 
faıhrl deniz binbaşılığı rütlbesi verilmiş ol•an G. 
W. Gaırrett 1902 de N ew Yor.k'da· ölmüşdür. 

Bibl.: Türk Ansiklopedisi. 

GARRY (Camgöz) - (Asıl adı Garry 
Ralph Bouldi,n) Ameı,ikalı bir beyaz zehir ıka
çaıkcısı ve o zeıhiri ıkuUanan !bir manyak katil; 
28 Aralık 1968 Cumartesi gün.U akşamı hususi 
arabasında 2 kilodan fazla eroin ile yakalan
mış ve yanında bulunan 20 yaşındaki Kalif or
niyalı seV'gilisi Pıatriciıa Ann -Seed adında bir 
kızla birlik.de sorguya çek:ilııiek üzere götilrül
düğü_ Galata'daki Mali Polis Merkezinde birden 
iki taıbancasıııı çekerek o •anda o merkezde bu
lunan ve rkendisiıni oraya getirmiş olan polis
lerden ikisini ·ağır yaralamış, . polis memuru 
Ahmed Çetiın ile Beyoğlu Emniyet Amiri Kemal 
Eröge'yi de öldürmüş:dü.r. Sonra kaçmaık iç.in o 
polis mıerkezinden çı'kmış, ·aynı binada ibulunan 
Liman Lokantasına girerek orada dıa bir :komi 
çocukla bir çarkcıbaşıyı ağır yaralamış ve an
bar memuru Kemal Barut ile Deniz'Ciliık Ban
kası Genel Müdürlük Müşaviri Sadreddin Bek
saç'ı öldürmüşdür. Faıkat /binadan. çııkıp ıkaç
maya muvaffak olamamış, . Galata'da trafiği 
\kesen polis tarafından sarılmış, za;bıta ile üç 
saat sUren silahlı çarpışmadan sonra kW'§unl~ 

delile deşik edile_rek ve ölü olarak ele geçiril
mişdir. Halk dehşet iç.inde ,kalmışdır. 

Bir gözü takma olan Oamgöz Garry 1,80 
boyunda iri bir · adanı olup 33 yaşında idi. İs
tanbul'a geldiği, Tü:rık zabıtasına milletlerarası 
polis teşkilatı tarafından haber veııilınişdi. Ya
kalanan sevgilisi Patrici!a, eroin kullanma su
çundan mahkemeye verilmiş ve 1969 Eylül'ün
de :iki buçuk yıl hapse mah!kfun edilerek, mah
kfuniyetin:i Sağmalcılar Cezaevinde tamamla
mışdır; tahliyesinde merall!,ım anlatacak kadar 
Türkçe ö.ğrenmiş bulunuyord.11. 

İstıanbul'da Gayrettepe'de · kurulan Polis 
Kolejine şeh:id Emniyet Ami•rlnm adı verildi. 
(l3.: Kemaleddin Eröge .Polıis Koleji). 

Bibl.: 29 Aralık 1968 tar~hli gazeteler. 

GARSON, GARSONLAR --=- Dilimize fran-
. sızcadan alınmış •bu kelimenin o dilde yazılı§ şek

li "Garçon" dur, Garson okunur; "Oğlan, erke~ 
çocuk; bekar adam, ibeka:r uşağı; çıra:k, kahve
hane, lokanta, gazino ve meyhane ve ,benzeri 
yerlerde çalışan hizmetçi, uşak" anlamlarııida
dır. Dilimize Tanzlmatdan sonra, İstanbul'da ilk 
birahaneler, alafranga iç.kili yerler, "Kafe ve 
"Kafeşantan" (sazlı sözlü kahvehane) denilen 
ilk alafrang-a kahvehaneler ·açıldığı sırada kul~ 
lanılmaya ba§laınışdır. Fa!kat biz "bek;ar adam, 
be:kar uşağı anl-aıİılarında kullanmıyoruz: 

Lokantalardan önce aşçı dükkanları_ olmu~ 
ve orada çalışan uşak, :bizmetka,,r oğlanlara sa_; 
dece "çırak", ''.aşçı çırağı" denıilmişdir. Gazino
lardan önce de meyhanelerin uşaklarına ya 
"meyhane uşağı",, yaıhud "miığbeçe" adı veril
mişdir .. Mujbeçe de meyhanelerin tüysüz ve 
:kaşı gözü yerinde, eli ayağı düzgün mahbub 
uşakları için kullanılmışdır, ve meyhane sakisi 
·a.n:lamına gelmişclir. 

YüzyıJlar :boyunca İstanbul meyıhaneleri 
rumlar, ernıeniler ve museviler tarafından açıl
mış, işletilmişdir; muğıbeçeler d-e. meyhanecinin 
milletinden olagelmişdir; ve Türklerin n,azarın
da meyhanecilik billıassa mm. milletine has, 
rumların meşrebine uygun bir iş görülmüşdür. 
Kaılender meşreb şairlerimiz hepsi rum çocuk
ları ve Adalar Denizinın bir adasından,. Sakız' -
dan, İmroz'dan, Eğriboz'dan, Midilli'den kopup 
gelmiş gaayetle mahbub muğ/beçeleri överler
ken, tüysüz, (\t.ör:pe oğlanlaT için . ":ı?edimu"' ta-. 
ze, nev'hat delikanlılar için de "Palikar" demiş
lerdir (B.: Pali'kar, Pediınu, Muğbeçe, Meyhane,. 
Gedikli Meyhaneler)·. 
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lstanbul'da -ııımlar ve ermeniler tarafın
dan açılan ilk gazinolarda. alafrangalık tasla
naraık uşaklar için de "garson" adı kullamldı, 
!hatta öylesine ki mu.sevi, ermeni ve ııım oğlan
ları ve delikanlıları,, kendi isimleri yerine Pol, 
Jan, Jozef, Piyer, Alfred gibi takma fra.nsız 

isimleri kullandılar (B.: Gambrinos Birahane
si, cild 11, sayfa 5980). 

Saçlar avıııpalı ,biçimi tarandı, eski mey
hane muğbeçelerinin ıka;külleri perçemleri . yeri
ne veya ortadan taranıp •ayrıldı; bir birahane
nin, gazinonun gars·onlann bir ibiçim esvab, ade
ta ünüorma giydiler. Ceket ekseriya beyaz ve 
pantalon siyah oldu. Ceketin yaıkası açı•k ,ise 
beyaz frenık gömleği üzerine siyah boyunbağı 
bağlandı. Yahud yazlık asker ceketi gilii, !ilki 
parmak yüksekliğinde dik yakalı beyaz· ceket
ler giydiler; ceketlerin göğüslerine gazinonun 
adının markaları işlendi. Perapalas, Tokatiıy,a,n; 
Bristol otelleri gibi Beyoğlu tarafının ilk büyük 
alafTanga oteLlerinin uşaıklanna da garson de- · 
nildi, ve o otellerin bir cadde üzerinde alt :kat
larında geniş bir salonu bir içkili lokanta yap
tılar; o otel garsonları da 'öyle giyindiler;_: 

Meyhanelerde muğ.beçelerin, pedimu ve pa
likarlanna çorapsız, çıplak ayaklarına avkalan 
basık ve ökçeleri nalçalı şıpıdııklar giydirilirdi, 
yahud çıplak ayaklarında bir ta:kuny,a .ile do
laşırlardı. Yalın topuk gösterme ·nümayişleri_ 
gelenek halinde idi; ·garsonlar ayaklanmt da 
mutlaka çorap ve ayakkabı giydiıler. 

Geçen asrın sonlarında yaşamış ikalender 
meşreb halk şairi Erzurumlu .Aşıik lbrahim'in 
aşağıdaki kıt'aları lstanbul'un ilk garsonları 
haıkkmdadı:r: 

Garsoauıi makbulü urumdan çıkar 
Urum mahbublan hanüman_ yıkar _ 
Meyhanede kaldı' taze Peclimu. 
Hem clabi o nevbat eıbeb Palikar 

Şartı evvel malum dilber olacak 
Caayei:le cilveli hem kanı aıeak 
Gaayet ile nazik ıraayet ecleblt 
Onlar ela unımdİı bulunur .ancak 

Soiukca olurlar evladı Y abud 
Ermentablar · kubad abbanm mabut 
Amma ki urumun sine. bülbülü 
Yabud. fetaları tapılacak put 

Ş~ti . aani gaayet açıkıröz ırerek 
Miitteri meırebi bi:mıet iderek 

. Febm idüb meramı itmar çakmca 
Koıacak oriıte paaam cliyeı:ek 

· İS'.tANBut 

Saçları tarannııı avrupa kesim 
Beyaz setre ıriyer bir boı nev resim 
Pantolu çorabı pabucu kaı-a 

Boyun bağı ile olur bir resim 

Ama seni l:ezgalı peykeler açar 
Gazinoya vaınan bir akşam naçar 
Mühmel kıyafeti rindanen gören 
Siiıılii garsonların ciimleai kaçar 

Uyma ııen ey aıık ırel zemaneye 
Var yine her akşam bir meyhaneye 
Bak şu palikara topuk vura~ak 
Şu bot nümayiıi levenclineye 

Müslüman Türkler meyhaneciliği mezmum 
meslek ve kazancı haram meslek bi:lmişdi ve. 
elbet ıki evladları için de muğ.beçelik ve garson
luk asla düşünülemezdi. Müslüman Türklerin 
meyhane, gazino işletmeleri meşrutiyetden, 
1908 den sonra ibaşlamışdır ve o yolda adı bili
nen öncülerden ıbiri de Kadliköyünde Kurbağalı 
Pere kenarında "Kuşdili Gazinosu" nu açan 
Hamdi Bey olınuşdur ki, "Gazinocu Hamdi" di
ye anılınışdır. Türık ·çocuklarının ve genclerinin 
garsonluk mesleğine atılmaları ise · çok daha 
sonra, Cwnhuriyet devrinde başlamışdır. Gar
sonluk yolwıda çalışan genelerin çoğwıluğunu 
da Karaden:lz yalısı uşakları teşkil epni~. 

Zamanımızda garsoluk, .bilhassa 'büyük 
otellerde, turistik yerlerde, lüks veya birinci 
sl!lllf içkili lokanta ve gazinıolarda meslek bHgi
sine ve görgüsüne ve çeşitli meziyete ve !hatta 
özel eğitime dayanan ve ıbir gence müreffeh ibir 
~bal sağlayan bir meslek olmuşdur. Bir gen;. 
cin ,bu meslekde tam başarı sağlaması için ter
biye ve nezaket ve Allah vergisi zerafetden 
. başka bir veya biz,kaç yabancı dil bilinesi gere
kir. 

194 7 de İsıtan'bul'da 'f.aksim'deld Belediye 
Gazinoswıda •ilk defa olarak :bir garson- kursu 
açılınışdı. Bir garsonun neler 'bilinesi ıve ihiz
metde nelere diıkkat etmesi gerekdiği öğretili
yordu; kurswı hocası Fonıtano adında bir ital
yandı. Kurs !iıki kademeli ddi, .biri, garson y:ar
dııncıs~ çocuklar, "komi" ler için, biri de yir-mi
beş yaşının üstünde garsonlar i~. Fontano 
ibilha.ssa komi'lerin : yetiştwHmes·ine önem ver
mişdi. Bu derslerden ne sonuç almmisdır . te&bit 
edil

. edi" • . 
em . 
1962 yılında da "Güleryüzlü ve Bilgili Gar

son" yetişfümek için İstanbul'da İş ve İşçi Bul~ 
ma Kurwnu Müdürlüğü tarafından bir !kurs 
açıJmııdı. Kurs sadece komi'ler içindi;_ ortaoku;, 



lu bitirmiş çocu:kl:aı- alınmış, garsonluk için ge
reken hususlar öğretildikden başka mutfak hiz~ 
meti ve ·iıngilizce servis yapma da gösterilmiş
di. Kursa devam eden çocuklara lüks bir g,azl. 
no veya lokantada dört -ay stajdan sonra diplo
ma veriliyordu. O yılın Haziran ayında kursun 
ilk devresine ortaokul mezunu 25 çocuk kayde-
dilmişdi. . 

Zamanımızda ·garsonların günlük kazancı, 
hizmet ettikleri masaların hesap pusulalarına 
zam ettikleri % 10 1bir ücretten diba.rettir ve 
müşteri :kesesinden ödenir; çoğu zaman müşte
riler garson:lara ayrıca ve mürüvveten bahşiş 
de verirler;· müessese . saınipleri yalnız komilere 
münas1b ,bir haftalık verirler. Müşteriler, bil
hassa •bir lokall'ta veya içkili lokantanın devam
lı müşterileri, ıteveccü'hlerini kazanmış :komile
re de bahşiş verirler. 

Garsonlar ve :komiler, ·öğle yemekleri mües
sese hesabına yerler, yem.eğ~ kap sayısı ve çe
şidi, müessese sahibınin mürüvvetine göre ayar
lanmış, tesbit edilmiş olur. 

GARZAN TANKERİ - Denizcili:k Banka
sının malı ve Türık Tfoaı-et Filoswıun · yeni ve 
büyük gemilerinden biri; 170,62 metre boyun
da ve en geniş yerinde 21,92 metre enıinde ve 
12,499 ton hacmindedir, servis sür'ati 16 mil
dir. En yeni seyir cihazlarına- sahlb olup 1959 
da Danlınarıka'da yapılmış, Türk Ticaret Filo
suna 1960 da katılmıştır. 

. Güverte personeli: 1 kaptan .(süvari), 1 
ik1n.ci .ikapıtan, 2. zabit, 1 lostromo, 1 telsiz me
muru, 11 gemici; mak,ina personeli:. 1 ıha§ mü~ 
hendis, 1 ikinci• mühend!s, 2 za;bit, 1 lostromo; 
1 elektri:k memuru, 2 pompacı; 4 yağcı, 3 silici, 
3 ateşci; kamara personeli: 1 kamara amiri, 3 
lramarot, 2 ~ı, l ekmekcidir. 

Gemi akar yakıt na'kleclerken yolcu ·alması 
1kanunla yasaıkdır, a:kar yakıt na;kle,tmecliği se-, 
ferlerde 8 yolcu götürelbilir. 

GASER (Ani) - Ermeni ,asıllı ünlü bir 
piyanist hanım; 1943 de istanbul'da doğdu.., 
-annesi tarafından Balyan hassa mimarları. aile
sine mensubdur. Paris Konservatuarından bi
Tincilikle diploma -aldı, 1959 da o konservaıtua
rın piyano· birincili:k ödülünü kazandı. Bu sa
tırların yazıldığı sırada (1972) Paris'de ikamet 
ediyordu. 

Kevork PAMUKCİYAN 

GASKA ÇIKMAZI - Eyyub'un Rami Ye
nimahalle semtinde,· Numanefendi sokağında
dır (1934 Belediye Şehir Rehberi, paf.ta 9/128). 
'Bir tar-afı tümsekli dar bir toprak yoldur, bir 
tepecikıde sona erer, dar gelirli ailelerin oturdu
ğu 1 - 2 şer katlı evler arasındadır, 1 baıkıkal 
dükkanı vardı-r (Eylül 1970). 

Hakkı GÖKTÜRK 

GASKONYALILAR ~ 'Son yıllarda İs
tanbul'da t·avernacılıık yolunda öncülu:k yapmış 
iki d{ardeş, asıi isimleri ve soy. adları ile Torna 
Çin'ga ve Vangel Çinga; İstanbul Balıkpazarı'
nda "Bodurum" diye anılır küçük ,bir meyha
neyi işleten Vasil Çing;a.n'ın oğullan; . aile aslen 
Ergirilidir, Makedonyalıdır, Va.sil çocukluğun
da İstanbul'a gelmiş, Tıöma, Vangel, Ahllea VC! 

kız kardeşleri İ.stanbul'da doğmuşlardır. · 
Zamanımızın ünlü gazetecilerinden Ümid 

Deniz 6 Mart 1970 tarihli Milliyet Gazetesinde 
"İstanıbul'da Tavernaları · Kimler Kurdu" ;baş
lıklı ma~ales1nde şunları yazıyor: 

"İsta.nbul'da lbugünıkü Tave_rnaların kuru~ 
cusu Vasil, V asiliki, Toma., Ancelo, Aküs Çin:
gas ·adında ibeş ıkiş,ilili. Ortodoks Arnawt bir 
balıkçı ailesidir. 

"İ~\an'bulular onlart ilk, olarak "Gaskon
yalılar" · adı altında · taınımışlardır. "Gaskon" 
lukla ilgileri yoktur,· vaftiz ibaıbaları ünlü tarih
çi üstadımız, İst,mbul'u en iyi tanıyan k-ij~, Re
şad Ekrem Koçu hocamızdır. 

Garza~ Tankeri 

(Resim: Sabiha. Bozcalı) 



"Önceleri; şimdi yıkılıp yola giden, Emin
önü yakasında, ıbir sur tonozunda balık pişi

rip oradaıki esnafa· satmakla işe girişmişlerdi. 
Orada balığın tazesi, şwabm iyisi, ucuzca ye
nilip içildiği için kısa zamanda ıkerli ferli bey
ler, kürklü, mantolu h8.l1llP].ar da !buraya ilti
fata ,başlamışlardı. 

Baba V asil, -anne V asililki tezgah -ardında, 
ocak .başında hazıTlık yaparlaı\ üç evlat da 
(Toma - Vangel - Ahıi:lea) futalan bellerinde, 
taıbaklan ellerinde oradan oray,a seğirtip du
rurlardı. Allah için ateş gibi gençti üçü de. 

"Bazı bazı •buraya kerizciler düşerdi. Bir 
keman, :bir klarnet, bir d-a:ı;buka ikısa zamanda 
tbu izbey,i şenlendirir ve müşteriler coşup :koro 
halinde tüvküye, karşılıklı_ göbek havasına vu
rurlardı kendilerini. 

"Zamanla Gaskonyalılar -paııa yaptılar. 

Yerleri de istimlak edilince tuttular yine o ci
varda .başka bir tonoz alıtı - ·ama birinciye 
nisbeten ,çok daha geniş - daıha ,buldular. Bu• 
rayı ,balıkçı meyhanesi stili dekore &tiler. Bu
rası d-a doldu taştı. Nihayet ·Beyoğlu y,aıkasına 
geçtiler. Şimdiki Gen-Ar tiyatros~un bulun
duğu yeri tuttular. Burası da dehşetli rağ,bet 
gördü. Fakat sonrıa kardeşler arasında ·~İaş
mazhk çıkınca dağıldılar. Ancelo vurdu kendi
-ni l>·aşka meyhaneye, A:küs gitti Alııi·any3:'ya, 
Torna ·ise geçti :karşı taraftaki ibir lokale ,ve 
oraya ,adını verdi. İşte şehirde şimdi Gaskon
yalı - -Gaskony,alılar adı altında muhtelif lokal
lerin bulunmasınin seıbebi ibudur. Ve ıfubil bu 
arada da Tavemacılı!k bizde iyice ·aldı yürüdü. 

''Toma ve Ancelo kendilerine göre Taver
nacılıkta birer tarz yarattıla-r. Yeni yeni yerler 
açıp işlettiler. Bunlar yine de öbür taveroalara · 
ınisbeeıi şehrin ıtutulan lokalle:ııiıdir ve özellikle
ri varoır. Bir başka yazımızda da onlardan .balı_. 
sedeceğiz." 

Ümid Deniz':in "Ancelo" dediği Vangel, 
"A:kils" dediği de Ahilea'dır. Van.gel _,;Gaskon
yalı" -adını ağa,beyi Toma'ya bıı:ıa:kırdı. Ancelo 
takma adım tavernıacılıkda •ayn ibir şöhret yap-
ma:ya muvaffaık oldu. · 

'Balıkpazan'ndaıkıi ilk meyhaneye ·"Gaskon
yalılar" ·adının verilmesini Reşad _ Ekrem Koçu 
şöyle a:ıtl·atıyor: 

"Her ,akşam Y.asil'in meyhanesine. şöyle bir 
uğrardım. Rahmetli aziz dostum heyıkeltraş Ra
tib A§iı-Ie orada ,bulw;urduk. Bir a.k§am ıeç 

k!aldım. Balıkpazan'nın zor sökülür kalaıbalığı 
dağımıış. Yaşlan onüç ile onbeş arası., yalın 

ayaklı, _ tülü kafalı, çulçaput içinde üç çocuk, 
ellerıinde birer tahta parçası, sözde kılıç olmuş, 
Sirkeci sinemalanndan 1birinde gördükleri bir 
filmden kapma düello ediyorlar ve bağnşıypr
-lar: 

- Biz Gaskonyalılar .. Biz Gaskonyalıiar!. 
- Şövalyeler .. dedim, niçin prensinizi se-

lamlamıyOTSunuz? 

Önce şaşırdılar, sonra içlerinden en ·akıl
lısı: 

-" Prensimizi selamlanz !.. dedi. 
Ellerine yirinibeşer ıku:ruş verdim, o .zaman 

büyük para: · 
- Alın.. bol bol harcayın, sabaha kadar 

ıhovardalı:k edin.. dedim. 
Vasil'e gıi!I'dim. Raıtib'le buluşdum. Çocuk

lar ,birıkaç defa dükkan kapısından içeri ibakıp 
bakıp kıaçdılar. Ratiıb'e hikayeyi •a.nlatıtım, To
rna da dinledi. Üç dört akşam uğrayamadım. 
Küçük pırpınlar öniline çıkdı: · 

- Prensimizi selamlıyoruz!.. 

- Bu akşam prensin parası az, ibu kadar 
verebiliyor!.. dedıim ve onar lkuruş verdim. 

Dadandılıar. Toma da bir dilim ekn;ı.ekle 

birer balık parçaası vermeye •bşlayınca :hiç ay
rılmaz oldular. O küçücüık yaşlarını dolduran 
acı hayaıt hikayelerini dinledim. Biri :kayıbol
du, ilcisini Toma yanma çırak olaraık aldı, bes
ledi. Biri d-aha yol oldu, Faik, askere gidinceye 
kadar Toma'nın yanında :kaldı. Ve bir aıkşam 
da T<;>ma, o nazıik Makedonyalı :babasınuı _ mey
hanesine Gas'konyıı;ı.lılar adını koymak için· ben
den izin istedi ve Gaskonyalıla:r adı İstabul'a 
işte ·böyle mal oldu." (B.: Faiık, Gaskonyalı, 

cild 10, sayfa 5489}. 

En küçükleri Ahilea o ıkadar güzel Türkçe 
konuşurdu ki gören İstanbullu bir Türk . sanır
dı. Baıbaılannın zıamamnda ıBah1kpazaın'.ndıaıki 
dükkanda ·ara sıra çalışırdı, . faıkat. kardeşleri 
-aynldııktan sonra meyhanecilik aleminden aya
ğım çekdıi, askerliğini yapclıikıtan sonra da Tür
kiye'den ayrıldı. Tom3:; 1967 de, Küçüık Bebek' -
de Vedat Güleç adında biriyle or.tak "Gaskon
yalı Tom:a" adı ile bir lokanıta ve gece k_ulülbü 
•açtı, h,ayli rağbet gördüğü !halde, !bilmediğimiz 
-,bi.r sebepten ayrıldı. Vangel de Ancelo·. takma 
ıadını aldı ve Y eşilköy'de dendz :kenıanD19-a çok 
güzel 1bir lokantayı başan ile ıişletıti ·· ' · 

BiirhaııedıliD OLKER 
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GASPİRALl (Haydar.)·_:~ Tıb doldo~. iç' 
hasta.Iııklan mijtehassisı, ·1898 de Kırım'.d,a Bağ-. 
çesaray'da doğdu, şimal Türklerinin .fikir 'h-a
yatında büyük : şöhreti olan Gaspiralı · İsmail 
Beyin oğludur; ilk ve orta· tahsilinıi Bağçesa
ray'-da yapmış, : 1917 de yine Kırım'da Akmes
cid Lisesini ibitirmiş, -İstanbul'·a gelerek İstan
bul Da:rülfünununun Tıb Fakiµtesinıden 1928 de 
diploma alarak Türlciye'de yerleşmdş ve meslek 
ihayıatma atılmışdır. Bir müddet Kayseri Mem
leket Hastahanesinde İç Hastalıkları. Mütehas
sısı. olarak bulunmuş, 1938 - 1939 arasında İs
tanbul Sümer.bank Hastaıhanesiı11.de başhekim
lik yapmışdır. Alman Kültür Derneği, Fransız 
Kültür Derneği, Türkistan Derneği, Kınm · Kül
tür Derneği, Efu'llba Odası ve Hastahane · Mü
tehassısları Cemiyeti üyesidir. Deniz sporlarını· 
sever, ·ava mwaıklıdır; cıçam.ur Tedavisi" adın
da bir eseri ve mesleki ilnaıkaleleri vardır. 

Bibi.: Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

GASPİRALI (Meral) - İsrbanlbul !Jasının
da uzunca bir zamandan beri çalışan çok de
ğerli bir kadın mütercim; 1933 de lstanıbul'da 
doğdu, •aslı Kırımlı olan ünfü Gaıspiralı ailesin
den Mansur Cevdet Beyıin kızıdır. Şişli Terfuk
ıki Lisesinin ilk kısmındıi., · Alman Lisesinin orta 
kısmında okumuş, 1948 de Amerikıan Kız Ko
lejini bitirmi,şdir ve 1949 da pek genç yaşında, 
basın hayatına •at~lmış, başaırılı rtercıemeleriyle 
ıtanınmışd.ır. İngilizce, almanca, fi-an.sızca lbilir. 
1949-1962 ar.asında Nebioğlu Yiayınevinin· çı

ikıardiğı ''·Bütün Dünya" dergisiiı:in sekreterliği
ni yapmışdır; aynı· zamanda müıt-ercim olarak 
diğer bazı derg,ilerde, o arada «Hayat" mecmua
sıında d,a çalışmışdır. Bilhassa roman müterci
mi olara:k · tanınır. Anadiline . vukufu da sağlam 
olduğu için tercemelerr zevıkle okunur. Şanına 
layık bir hal teı-cemesini ıtesbit imkanım ibula
m-aclıık. 

Bibi.: Kim Kimdir. Anslklop~disi. 

'GASPİRALI tsMAiL BEY- Şimal Türk
le:ııinıın · ve Müslümanlarının ve öncelikle Müslü;. 
man Türk Kırımlıların uyanması yolunda çalış
mış gazeteci, muallim ve büyük mücahid, fikir 
ıadamı; 1851 de Kırım.'da.-Bağçesaray civarında. 
Avc~öy'de doğdu; Mustafa ·adında bir köylü 
olan b8ibası Yalta civarında Gaspiva köyünden 
olduğu için "Gaspiralı" soy adını ·almışdı; Rus
lar "Gasprinski" derler, batı dünyıasmdaki TUr
koloğlar arasında da Gaspvinski ,adı •ile anılır. 

. Hacı İ:$mail Efendi 1adında-bir öğreb:nenden-
. Türkçe okuma yazma 'öğrendikten son~~ Ak
mescid (Siınferopol) Rus ortaokulunda ve Vo
ronej Rus Askeri Okulunda okudu, oradan Mos
kovıa Rus Askeri jimnazına (lisesine) nakledil
di. Jimnuda Türk ve Müslüman çocukl,arını 

ısl,avla.şdırma yolunda güdülen çabaları görerek 
Türklük idealine yürekden 'bağlandı. 

1866 - 1867 arasında Giııid isyanı sırasın
. da o ,adada başlamış olan çete muharebelerine· 
Türk or.dusunda gönüllü bir nefer olarak hiz
met etmek . üzere henüz 15 - 16 yaşlannda :iken 
Moslrova'daki mektebinden kaçaraık Odesa'ya 
geldi ve İstanbul'a gitmek üzere iken yakalan
dı, cezai ehliyeti olm,ayan çocuk olduğu için 
memleketi Kırım'a gönderildi ve mekıtepden çı~ 
!karıldı.· 

17 yaşında iken Bağçesaraydaki Zincirli 
Medres·ede ruscıa öğretmenliği yapdı, 18- 19 yaş
larında Y.alta civarında Dereköy'deki Türk ilk
okuluna muallim tayin edildi. 1871 de 20 - 21 
yaşlarında ~cirli Medresedeki öğretmenliğine 
döndü, fakat ·eski okutma usulünde. direnen ho
·calar ve öğrenciler kendisine düşman kesildi
ğinden medreseden -aynldı ve erlesi sene,. 1872 
d. F'ransa•ya gitti, Paris'de ünlü rus roin·ancıs~ 

Caspi:ralı lımail Bey 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 
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ve yazarı Turgeniev (1818-1'683) ile bi.nışdı, 
onwı roman müsveddeletjnıi.. t-eı:ı:ıize çeken güve
nilir 'ÖZel katip oldu, çağrnın şphreti ola:n ro
nıaııcıya bu hizmeti keneli edebf:kültürü için de 
çôk faydalı oldu. Bir yan,ıdan da fransızca ve 
rusca terceme işleriyle uğra:şdı ~- o günlerin gör
gülerinıi ve onlar üzerindeki düşüncelerini "Av
rupa Medeniyetine bir nazarı muvazene" isimli 
,bir kitJapcıkta topladı ıki ,bu ilk eserini İstan
bul'da 1885 de Ebüzziya Maıtbaasında basdır
mışdır. 

1875 de Kınnı'a döndü, 1879 dıa Bağçesa-· 
ray ·belediye başkanlığına seçildi, aynı yıl için
de Türıkçe bir gıazete çıkarmak için :müracıaatı 
•ruslar tarafından red edildi.· .. 1881 de "Genç 
MoUa" takma ,a,dı ile rusca "Tavrida" isimli 
gazetede "Rusya Müslümanları" başlıklı bir se
ri yazılar yayınladı. O yıazılannda Müslüman 
Türk;leriın ruslaşdırı1ması ıimkansızlaştığıru s-a
vunmuşdu. 

Beledıiye başkanlığında dörıt sene kıaldı. 
Bağçes·ar,ay ve dolayısı ile Kırım halkını, med
reselerin, okulların ve oıkullarda talim ve ter~ 
biye usullerinin ıslahı yolunda bir harekete ge
çirmeye çalışmışdı. 

Büyük Türk miUeıtinin muhtelif boylan ay
rı ayrı lehçe, ağızla konuşuyordu. Bir fikir bir
liğinin kurulması için Türk milletinin tek /bir 
edebi lehçesi olmasına taraftardı. Bu konuyu 
hayatının ıboyunca savundu. İst8llıbul ağzı Türk
çeyi de esas olaraik kabul ediyordu. · 

1883 de Bağçesa.ray'da Türkçe bir gazete 
çıkarma im:iııi alaıbildi, ilk nüshaları ancak 300 
adet basılan ve adı "Tercüman" olan bu g.aze
te !kısa bir zaman sonrıa bütün. Tüırk dünyıasın,a 
yayıldı ve 20.000 nüsha basılmaya başladı ki, 
o ıtari:hde İstanıbul'da bu sayı~a basılan g:azete 

. . 

yoktu. · 
Gaspiralı İsmail, Beyin Kııımda bir başa-

- '.!fj';, . 

rrsı da Türk okul biınalarımn tamirlerini, mual-
limlerinin maaşlarını munıtaııam olaraık öden
meslııi ,ve fa.kir Tüll'k çocukl~rı içinde yüksek 
tahsil görmeye layık olanlarının himayesi için 
bütün şehir ve· ıkasaıbafaTda ve hatta ·köylerde 
"Cemiyeti Hayriye" (Hayır Cemiyetleri) ler 
kurmasıdır. 

1893 de Türldsta,n'a, 1907 ve 1908 de Tür
kiye'ye, Mtsır'·a ve Hindistan'a seyahatler yap
dı, konfeı:ıanslar verdi, _zam8ıl1İnıııı ileri gelen fi. 
lkir •adamları ile tanışdı. 

1912 de teklif edilen Ayan azalığını (Os
manlı Senatörlüğünü) k:-aıbul ~tm.edi, aşıl vazi-

fesinin Kınm'da olduğunu söyledi. 1914 de Kı
nın 'da Bağçestt.t,a.y'da öldü (Türk Aınsikloped;i-
si). · >·. .r··_ 

Birinci Cihan Harbinden ısonı:ıa. evladları 
İsfanbul'·a gelmiş vıe yerleşmişlerdir. _ 

Büyük adamın kemiklerinin de İstanıbul' a 
getirilmesi ve ,şamna layık ibir yere, mesela 
İkinci Sultıan Mahmud Türbesi hazire.sine def
nedilmesi gerekir kanısındayız. 

GASPİRALI 1SMA1L SOKAGI - Fatih il
çesinin Şehremiıni Bucağının Denizabdal Mahal
lesmin yollarından; Başvekil Oaddesi ile Der
vişpaşa sokağı •arasınıda uzanır, NecLb Asını so
:kağı ile dört yol ağzı yapaı:ıak kesişir (1934 Be
lediye Şehir Rehberi, pafta 10/76). tiki araba 
geçecek genişlikte, iki yaını yaya kaldırunlı, as
.falt döşenmiş bir sok,a,kdır, :İ!k!i katlı evler ve ô . 
kata kad,ar yükşelen apartmıaınlar a,rasından ge
çer, binaların hepsi beton yapıdır, bir arsa için
de de üç gecekondu vardır. 1 otel (Ata Oteli), 
2 kaiJ:ıvehane, 2 bakkal, 1 terzi, 1 şekerci, 1 sıh
hı tesisatçı, 1 kasap, 1 ibeııber, 1 ıkuyuıncu, 1 
,tuhafiyeci, 1 bisiıkletci, 1 oduncu ve 1 turizm 
otobüs acentası vardır. Fatih Denwaıbdal · İlk
okulu da ,bu sokak üzerindedir; kapı numara
ları 3 -'27 ve 2 - 28 dir (Mayıs 1970). 

Hakkı GÖKTÜRK 

GATIIER (Caren) ~ '.K!aren Gater, 1962 
yılında Ekim ayı içinde ça,pkıiı Türk erkeği ara
mak için İstanlbul'a gelmiş 26 yaşında ıbir :iıngi
liz ·kızı, aradığını bulamamış ve üzgün ' ol~ak 
İstanbul'dan aynlı-r iken Türk gaz~cilerine şu 
beyanda bulurunuşdur: · 4'Erkekleriniziın kadln:-. 
lara Jcarşı çok-müıtecaviz olduklarım on altı ya
şıından beri işidir idim., Türkiye'ye gelmeık is
tediğim 4"alde ·cesa~t edemedim, faı'kat işte ni• 
ha.yet geldim, onbeş günd,enberi de İstanbul'da 
olduğum ıhalde duyduğum o ateşli mütecayiz 
Türk erkeğinin. tekme bile rastlamadım, umdu-.~ . 

ğunıu bulamadım, gelecek yıl te~rar gelmek is-
terim .. " demiş4ir. O ıtarihten bu yana Oar.eın 
Hanım 1stanb.ul'a ıtekrar geldi mi, aradiğını 
buldu mu tespit ed:ileınedi; şiı:ılıı ıbir 1staıııbul 
hikayesi için mükemmel bir tipdir. 

Bibi.: Hürriyet Gazetesi 

GAULLE (Charles de) - (Şarl dö Gol) 
Fransız generıali ve devlet adamı, Frıansa Cum-, 
hurbaşkanlanndan; aşağı.da.ki hal ter-cemesini 
· Türk Ansıi!klo11edisindıen ·alıyoruz: 
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"1890 da-Frarisa'da Lille'de-doğdu, ·1912 de 

Saint-Cyr (Seın-Sir) asker okulunu bitirdi; Bi
rinci Düııya Harbinde yaralıaıidı ve esir düşdü. 
1921 de·· saiııt-Cyr'de haırb ıtarihi öğretmenliği
ne tayin edildi, 1925 de yüksek ha,rb §urası üye~ 
liğine gettıril:di; 1937 de ,aJıbay oldu, İkinci Dün
ya Harbinde 4. zırhlı tümen komutanı iken Mon
comet (Monıkorne) ve Alberville (Alberıvil) de 
alman ilerleyişini durdurdu, tuğgeneral oldu, 
Reynaud (Reyno) ~abinesinıde milli savumna 
mti'steşarlığma tayin edildi, Fransa devlet baş
kam (Marşa!) Petaiın· (Peten) in mütareke is
teınesi -üzerine Londra'ya gitti ve orada 18 Ha
ziran 1940 tarihli meşhur çağırıslilll yıayın~adı., 
hazıbe devam etmek üzere bütün fransızlan ken
di safında yer almaya davet etti, yenil:g-iyi ika.
bul etmeyen -asker ile sömürgeleri desteklemek 
Uzre İmparatorluğu Savu.ınma Konsyini (Con
seil de Defense de l'Empire) ıkurdu, Ekim 1940; 

Cezayir şehrinde general Giraud ( Jiro) ile bir
Ukde -bir Fraınsız Millı Kurtuluş Komitesi kur
du (1943), btr yıl sonra lbu komit~yi fransız ge
çici hükumeti ilan etti. 

· "Fransız başkentinin kurtuluşundan son
ra Paris'e dönen General De Gaulle 13 ~asım 
1945 de kurucu meclis tarafından hfü_tumet baş
kanlığına seçildi, fakat parti oyunlarından mü
teessir o!ara:k 20 Ocak 1946 da i&tif.a etti.-

"IV. Cwnhuriyet Anayasasına ikarşı olan 
General De Gaulle Fransız Halkı Topluluğu 
(Raıssemblement du Peuple Français) partisini 
kurdu (Nis-an 194 7) , 1953 Mayısında da politi-
ka hayatından çekildi. · 

"Cezayir ayaıklamnası üzerine (Mayıs 

1958) Devlet Başkanı Coty (Koıti) tarafuıdan 
yeni •bir ,hükumet :kwmajtla görevlendirildi. Bir 
idari reform hazı:r1adı ve deniz •aşın Fransaşı 
halkına aı11a vatanla yeni bir formül aJ.ıtında iş 

80 yaşındaki devlet adamı dinlenirken kalp krizinden öldü~ 
Başbakan Demirel tôrene kahlmak için bugün Paris:e gidiyor'_ 

General De Gaulle'ün ölüm haberi lstanbul basınında 

(ll Kasım 1970 tarihli Tercüman Gaıetcsi) 
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;birliği teklifinde· ·bulundu, bu fonnül bir dev:
letl~r pirliğidir. 21 A,ralık-1958 de _General De 
Gaulle Fransa Cumhurbaşkanı ve Devletler Bir
liği -Başkam seçildi. Parlamentoda Yeni Cum- -
huriyet için -Birlik (Union pour lıa nouvelle Re
publique) parti-sine dayanan De Gaul!e ·aldığı 
kararlan daima referandumlara giderek ikaıbul 
ettirmeyi 1baş-armışdır. 'Bağımsızlığ-a (kavuşmuş 

olaın Afrika devletleri ile iş birliğine dönük bir 
politika wlemiş, Avrupalı mfüetlerarası ikuru
luşlara ;katılınışdır. (Burada sadece Fransa ta
rihini ilgilendiren satıdan ,almadık İst. Ans.) _ 

"General De Gaulle memleketimize· de res
mi ziyaretcie 'bulunmuş (25- 31 Ekıim 1968) ve 
Türkiye Cumhuriyet Bayramı törenlerme şeref 
misafiri olarak kaıtılınışdır. 

"Fransa'nm · ,kalem sahibi askeıılerinıden 

olan General De Gaulle'ün eserleri şuınlardır: 
La Discorde c,hez l'ennemie (Düşman içinde tef
rika, Birinci Dünya Harbindeki eısaretiııde hap
sedildiği bir kalede yazmış, 1924 de yayınlan
mışdır); Le fil de l'epee (Kılıcın ağzı, 1932); 
La France ıet son arm.ee (Fransa ve ordusu, 
1938); Memoires (Hatıralar, 1958)"; (Türk An
si'kloped-isi). 

Düyamn çağdaş büyük şöhretlerinden ol-an 
General De Gaulle 1969 yılında yeni 'bir idari 
reform için yine re:flerandum yoluna gi,tmiş ve 
isteği yerine getirilmeyecek olursa istifa ede
ceğ.ini bildirniişdi, fransız milleti oyunu ünlü ge
neraln i'Sıteğine ~arşı kullanınca da Cumhurbaş
kanlığından istifa etmiş ve küskün olarak "Co--
110:nıbey Lesdeux Eglises" adındaki bir köyde . 
/bulunan mütevazı_ villas~a ~ekilmiş, orad-a 9 
K-a:sım 1970 dıe Pazartesi gecesi ıkalp sektesin
den öldü; ölümünde 80 yaşında idi, vasiyetna
mesindeki fflin isteği -üzerine resmi cenaze tö
reni yıapılmadı, ve o •köyün mıezarlığıına defne
dildi. Fakat bütün dünya· devletleri Generalin 
büyuk ş:ahsiy~tlııe lhUi'm.eten temsilcilerini ce- , 
nazesine gönderdiler. General De Gaulle'ün cena
zesinde Türkiye Cumhuriyetini zamanın başba
kanı Süleyman Demirel temsil ·etti. 

·General De Gaulle'ün ölümü Tüıılt gazete- . 
lerimiı !birinci sayfalarının ibaş tarafında, yur
duna hizmet e~iş ibir !büyük -adamın şamna. la
yık şekilde ve ifadelerle bildirilm!işdir; · en güzel 
sayfayı da Tercüman Gazetesiru:le Ün·al Sa:k
man yapmışdır. 

Gene,r,al De Gaulle :L,90 boyunda ve iri bur
mı ile meşhurdu, öyle · ki tarikatürler1nde bü-
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tün dünya · sanatkarları General'in burnu üze
. rinde mutlaıka dururlardı. 

· 1921 de matmazel YvonneVendroux (İvoİı 
Vandru; doğ., 1900) ile evlenmişdi1 vefatında 
·zevcesi h-ayaıtda idi. 

1968 de Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaretde 
zevcesi ve Fransa Dışişleri Bakanı Micıhel Deb
ri (Mişel Döbre) refaka-t etmişlerdi; Türk 
P.T.T. idaresi bu ziyaret hatırası olarak posta 
pulu çıkarmışdır, puldaki resim Generalin ibü
yüık üniforması ile olan bir pottresidir. General 
De Gaulle Türkiye'yi resmen ziyaret etmiş ıilk 
Fransız Devlet Başkanıdır; yüz yıl •~adar önce 
Sultan Abdü1aziz'e iadei ziyaret etmek isteyen. 
Fransa. fmparatoru Napoleon m., memleketi
nin-iç .duTıımu yüzünden Fmnsa'dan ayrılama
mış, yerine zevcesi İmpamtoriça Eugenio 
(Öjen:i) yi yollamışdı (B.: Eugenie, cild 10, say
fa 5397). 

Ankaı:ıa.'da:n memleketine dönerken lstan
lbul'da üç gün kaldı,. zevcesi :ile ib~rUkte iıkame
tine Yıldız_ S·arayı'ndaki Şale Iföşkü -tahsis edil
m'işdi; k:öşkde S-arı oda yatak odası olarak ay
nlınış, uzun ;boylu generalin karyolası da 30 
santim uzafalmışdı. 

Geldiği günün akşamı ve gecesi Dolın&bağ
çe Sarayında muhteşem ibir resmi kabul yapıl
mışdır. Ertesi :günü şehri dolaşmaya başlay,an 
De Gaaulle, .önce, kurulduğundn bu yana fran
sız kültürünü temsil eden Galaıtasarayı Lisesi
ni ziyaret etmiş, Türk - Fransız dostıluğu üzeri
ne bir :konuşma yapmış, okula gelirken ıve okul
dan -ayrılırken büyük tezahürat yapılmışdır. 
Ayıasofya müzesini, Topkapı Sarayı müzesini,. 
Sultanahmet Camimi ziyaret etmişdir. 

Bibl.: Gazeteler ve dergiler. 

GAUTIER (Theophile) - (Teofil Gotye); 
ünlü Fransız yazan. İstanbul'a dair nadir gü
zelli'kte bir eserin salıibL 

1811 de Tarbes'de doğdu, 1872 de Neuilly'
de öldü. Genç yaşta Paris'e geldi. Önce resme 
çalıştı. Sonra şiirde ıkarar ,kı!ldı. Victor H11go'yu 
tanıyınca romantizmin heyecanlı bir hayranı ol
du. Kirk yıl birbiri peşine ·arıkeoloJ1, roman, şiir, 
~aılıne eserleri ve tiyatro ıkriıtiği türlerinde ı>ek 
çok eserleri yayı~l-andı. . :BU!lllarm ibaşlıcaları 
şunlardır. Şiirde: Albertus (1833); Comedie de 
la mort. (1838) ; Espana (1845) ; Emaux et 
camees (1852); Roman'da: Jeune-France 
(1833); Mile· de Maupin (1833); iFortunio 
(1838); Roman de la Momie (1858); Capitaine 
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Fracasse (1863) ve Roi Candaule ve Arria 
g1'bi hiıkayeleri. Gazetede çıkan kr1tik yazıla

rını "Rapport sur la poesie en France · en 
(1868) ", "Histoire du romantisnie (1874)" 

ve "Histoire de l' Arıt dramaıtique depuis vingt-
cinq ans (1858) '' isimli ·kitaplarında toplamış

dı·r. Notices yazılan ,ise daha çak Balzac ve Bau
delaaire üstüneydi. Bunlardan . ıbaşka daha bir 
çok manzum komedileri, orta!k yazılmış piyes
leri ve hale lilbrettoian vardır. İspaınyıa, İtalya · 
ve Rusya seyahaıtnameleri de çok beğenilmiş v~ 
okunmuştu. 

Parlak ve orijinal g-iyimleri, kedileri ve 
canlı, heyecanlı yaşamı ile ondokuzu.ncu yüzyıl 
Fransasuun ·bu dikkate değer kişisini ve · Fr.an.
sız dilini en çok geliştiren ve renkler ve armo
nilerle zenginleştiren bu u·sta edebiyatçısını Do
ğu'nun merkezi İstanbul'a çeken şey, •kişisel ve 
toplumsal nedenlerin bir araya gelmesiydi. 

İngiliz - Fransız - Osmanlı anlaşm-a:sı ile İs
tanbul Batıda daha çok duyulmağ,a başlamış 

· ve Doğu'ya yo!culuk, biraz moda haline gel
mişti. Gerard de N erval'in seyahatnamesi de 
1851 Haziranında yenıi çrlmnış ve ün yapnıışdı. 
''Ondokuzuncu Yüzyılda bir gellıı odası kadar 
süslü olduğu" bilinen İstanbul da, lbµtün siih.rini 
süroürüyor,, •birçok artist, sanatçı ve müzisyen 
Osmanlı başkentine gelıneğe ıkoyuluyordu. 

O sıralarda Theophile Gautier; çocuklanc 
mn annesi olan kantatris ·Ernesta Grisi ile ya
~uyor, fakat onun kızıkardeşi olan dansöz Car
lotta Grisi'yi seviyordu. 

Ernesta, biraz para kazanm.aık ilıttiyıacı ile, . 
konser vermek üzere Stanislas · Boisselot ref a~ 
katinde İsta:n:bul'a gitti. Joumal de Constanti
nople 4 Ocak 1852 tarihli sayısındıa bunların 
gelişim haber verir. Boisselot •angajmanlarmı 
rer.ine getirmeyince Emesta İstanbul'da büa
bütün parasız kaldı. Gautier bazı dostları ile 
para -gönderdikten sonra 9 Haziran'da Paris'
den yola ~ıktı ve 12,5 günde Leonidas vapuru 
ile 1stanbul'a vardı. · 24 Haziran 1852 tarihli 
Joumal de Constantinople sanatçının İstanbul'a 
gelişi ıhaberini vermekteydi. Yolcular ıamsmda 
Par:is Operasının mimarı Charles Garnier'nin de 
bulunduğunu öğreniyoruz. 'Ga,utier Eme$ta'yı; 
Tepeıbşı mezarlığı ya;kinmda (Petit Champs des 
Morts) "Hotel de Pera" da buldu. Ailenin pa
.ra durumuna göre burasının mütevazi. bir yer 
. olduğunu talımin edebiliriz. Nitekim mektupla-
. rınaa:; 1stmbul'un İtalya/dan daha. pahalı ol-

duğundan bahsetmektedir. Mektuplarını, baba
sına ve La Presse · gazetesin.deki sütununu bı
rakdığı meslekdaşı Louis de Cormenin'e yaz
ma;k,ttaydı. O zamanlar Paris - İstanbul postası 
15 gün sürüyor ve her ·ayın · 1, 11 ve 21 inde 
Marsilya'dan vapur kalkıyordu. Maıkaleleri 
(kendisi döndükten somıa) 1 Elcim 1852 den 
iti,baren La Presse'de ç.dmıağa başlamış, 2 -6 
sayfalık f euilleton'lar halinde 3 Kasım 1853 e 
kadar devam etmişdir. 1853 de bunlar "Cons

. tanıtinop!e" başlığı ile kitap halinde yayınlan
mıştır. 

Yalnız .bunda Tüı:ık Tiyatrosu ibölümü ·yok
dur. Sonradan "l'Orıient" m ,birın-ci cildiyle ya
yınlanmıştır. 

Gautter 28 Ağustıos 1852 de Lloyd Autri
chien kumpanyasının lmparatore- vapuru- ile 
Trieste'ye hareket etti. 

Bize dair ölümsüz eseri, deiıiz yolundaki 
yerlerden sonra İstanbul'a ait ilk sayfalarında, 
kendisin:in gümrükten çıkıp otele yerleştikden 
hemen sonra, dikkati çekmeden şeh·ri rahatça 
dolaşabilmek için, a!tı aylık sa:kıalı, güneşten 

yanmış yüzü, fesi ve redingotu ile ,bir "reform 
devri Türk'ü" halinde sokaklara düşme}li ile 
ıbaşlar. 

Tbeophile Cautier 

(Resim: ·sabiha Bozcalı) . 
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Tophanenin 'baıtak ve ,bozuk yollarını ge
çip ilk indiği pansiyon, Grand Rue de Pera (Be
yoğlu Cadde-i Kebiri} ile Tepebaşı arasındaki 
arıa yolların birindedir. Evlerin numarası ve so
kakların -isim levhaları yoktur. :Pansiyonun ad
resini sorarak öğrenir: Derviş :Sokağı. önce 
Tepebaşından Haliç tarafı.nra iner. Gömüğü bu
lunmaz ve inanılmaz panoramaların, (sonra 
renklendirip boyamak üzere) önce kroki ve es
kizlerıini anlatır. Kar.şııda İstanbul yamaçları, 
bir opera dekoru ıkad-ar güzeldir; gerçekliğin
den şüphe edilecek kıadar. Faıkaıt bu resmin 
perspektifi yokdur: Y.aıklaşınca ta!hta evler :ba
rakalıa§m.aktadır. 

İlk geceyi, bir Ramazan gecesidir, Topha- . 
ne'de geçirir. Bu sayfalar, sabaha kadar açık 
tutulan, ışıklar içindeki şekerlemecilerin,. tat
lıcıların, meyvecilerin, 'kahvehanelerin, yollar
da şerbet ve ,kar suyu satanların coşkunluk do
lu ,bir anlatımıdır. Yazar, lacivert sulaııda san
dalla :bir gezinti yaptıık!dan sonra gece geç va
kit, ömründ~ ilk defa gördüğü ;bin renkli bir 
alemin bütün ışııklarını ve pmltılarım içinde 
taşıyarak pansiyona döner ve gözlerini yumdu
ğunda hepsini ,tekrar yaşayaraık güçlükle uyur. 

101 -110. -sıayfala.roa, şehrin kahvehaneleri 
ha;kkmda bilgiler buluruz. 

120 - 130. sayfalıar, buğünümüzün gözü· ·çı
karan ampulleri, neonları :ve plexiglaslan · gir
mezden önceki esrarlı, · s~kıin ve -soylu ~apalr
çarşı'mn, loşluklar içindeki ,ipek, halı, gümüş ve 
altın dolu dünyasını verir. . 

Tünel ~aşındaki Galata Mevlevihanesinin 
ayinini hayranlıkla· seyreder: U~uşan beyaz 
tennureleri ile dervişleri, Java'mn 1açmış iri be
yaz çiçeklerine benzetir ve genç bir dervişin 
yüzündeki ifadeye, . Batı'nın en usta dini portre
ler ressamının erişemeyeceğini yazar. 

Sonra, bu kıyılarda geçen yüeyıl yıaşamak
ta olan, rafine bir ıtopluın, kristal bir avizenin 
ışııkları . g1bi, Gautier'nin sayfalarında yansır 

durur: Üsküdar'da ,beyaz, leylaıld ve toz pem-, 
ibesi çarşaflı ka:dınlar mor kadife döşemeli mü
zehhcıb 1ara:balar ve kayııklar; Topkapı Sarayı
nın esrin; bayram alayında Abdülmecid'in fe
sinde parrlday~ elmas1ar .ve hü~karın ressam
ca çizilen siması; bitmek üzere- olan Dolmabağ
·çe Sarayında ressam paletinin .renkleri gibi al
tın, vişne çürüğü, laciverd · perdeler, -mobilya
lar, tavanlar; buğulu hamamlar; surlarda uh
revi sessizlik ve tahta evler; gündüz ve gece 
yangınları, bütün bu Ondoıluızuncu yüzyıl İs-

tanbul'u Gautier'nin :kaleminden çağıldar. 72 
gün :kaldıktan sonra ayrılacağı ,bu şehre, 'kira
ladığı bir. at He çı:ktığı Okmeydanı'ndan son de
fa •baıkarıken yazdığı son satırlar şudur: "Bir 
daha görülemeyecek · olan bir şehiııden ,ayrılır
ken kalbi saran tarif edilmez sızı". 

Çelik GÜLERSOY 

Th. Gautier'nin oturduğu pansiyonun 'bu
lunduğu Derviş S·oıkağı Caddei Kebir ile Tepe-· 
ibaşı Caddesi arasında idi, evlerinin çoğu pan
siyon halinde ikullanılıyordu, pansiyonları işle
tenler de bir yabancının bilhassa gönül işlerin
de. her türlü münasebetlerine cömertçe göz yu
man takımdandı (B. : Derviş Sokağı Cinayeti, 
cild 8,.sayfa 4512). 

Th, Gautier'nin İstanıbul seyahati -hatırala
rı bu saıtırlann matbaaya verildiği gün Çelik 
Gülersoy tara!fından (B.: Gülersoy, Çelik) "İs
tanıbul Kitaplığı" yayınları ,arasında "İstanbul" 
adı ile lbir kita:p olara!k çıkanlmış bulunuyordu 
(B.: İstan:bul Kitaplığı Yayınları). 

GAVROŞ - 1908 den bu yana İstanbul'da 
· yayınlanmiş ernıenice ıha:flalık siyaısi mizah ga
zeıtesi; 1908 - 1927 arasında kurucusu · aıktör ve 
muharrir Ervant Tolayan (1884-1938?), 1943-
1966 arasında Onnrk · Artun tar:afındıan çıkarıl
mış, 1966 dan bugüne ıkaıd-ar da Harutyun Ma
mulyan tarafından devam ettirıilmişdir. 

Gavroş'in Daretzuytzı - (Gavroş'un Yıl

lığı) Ermenice m:İ2iah gıazet~in-in Ervant Tola
yan tarafından 1910 - 1927 ,yılları arasında ya
yınlanmış ermenice bir mizah salnamesi ı(yıl

lığı). 
Kevork PAMUKCiY AN 

GAVSİ AHMED DEDE - Onyedinci asır 
ortalarında yaşamış namlı mevlevi şeyhlerin
den, Galata Mevlevihanesmjn onbirinci şeyhi; 
Samatya'da Davutpaşa İskelesinde Çivizade 
Mescidinin yanında, bir evde doğdu, Y azıcızade 
Ahmed Bican Efendinin· ıtorunlarındandır, do
ğum tarihi ·bilinmiyor~ Medrese tahsili gördü; 
!mamzade Efendin in. Selanik ıkadılığında daniş
mendi olarıaık Selaniğe giıtti, nMblik etti; mesle
ğine ısın~aıdı, nwibli!kden ayrı:lıp aeyaha,ta çık
dı ve çok uzun bir yola çrkıp Horasan'a gidip 
geldi, · dönüşünde ıBtirsa'yıa uğradı. ve Bursa 
Mevlevih§.nesi şeyhi Salih Dedenin hizmetine 
girerek ;mevlevi · dervişi oldu ve ıdergahda Mes
nevi okuttu, bilgisi. ve ibelagati ile kısa zamanda 

.. taiıındı, 1083 (1673) de Galata Mevlevihanesi-
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ne şeyh oldu ve 1109 (1698) de vefatına kadar 
yirmi ibeş yıl şeyhliık yapdı. Sohbetinin tatlılığı, 
zerafet ve nezaketi, kanaat ve tevazuu ile de
r.in ve geniş ,bir sevgi kazandı. Şi!irleri de var
dır, aşağıdaki satı-rlar şiir. diline ömekdir: 

BiR GAZELiNDEN 

Kiireki aıkı Hüdadır hanikaaahı mevlevi 
Piitei iksiri hikmettir külahı mevlevi 

Çeımi zahir bin kullanmaz ~eani seyreden 
Didei dilden zubiir eyler nigabı mevlevi 

BiR GAZELiND-EN 

Fitili çar9iiyi nari aşkdan yanmış 
Metai büane baha dilde dağı haarettir 

Hüma ve, itme tea.lluk cihane ey Gavai 
Konan dirahti iimmid üzre zagı hurettiı-

BEYiT 

Eabiibı cevre kendüm geldiiğiim ayb eyleme 
Bizde mana harmanından sıçr~ıt bi·r daneyiz 

Bibl.: Salim, Tezkire; A. Hilmi, Ziyareti Evliya. 

GAVSİ MUSTAFA EFENDİ TEKKE
Sİ - Mevleıviı.hane Kapuisunda Miınarkaaıın 
Caddesindedir, bir Kaadiri Tekıkesiydi. Hicri 
1090 (M. 1679) da kunilmuşdur, banisinden 
sonra şu zaıtler şeyhlik yapmışlardır: 

Gavsi Mustafa Efendi ,(ölümü: 1130 M. 
1717 -1718); oğlu Numan Efendi (ölümü 1185, 
M. 1771-1772); oğlu Abdülkadir Efendi. (ölü
mü: 1235, M. 1819-1820); oğlu Mehmed Raşid 
Efendi ,(ölümü: 1281, M. 1864-1865); oğlu 

Mehmet Muhittin Efendi ( ölümü 1319, M. 1901 - . 
1902); oğlu Ali Riza Efendi, tekkelerin kapa
tıldığı tarihe kadar şeyhlik yapdr, derga'hın son 
şeyhi . 

. Hepsi telckenin bağçesinde medfundurlar. 
Kağir selamlıık - siına'hane 1894 zelzelesinde yı
ıkıldı, Şeyh M-ehmed Muhiddin Efendi ,aynı ye,
re küçük bir ahşab bina yaptırdı. Son zaman
larda ayinler tekkenin bostanında Bağçıvan ıku
lübelerinde yapılırdı. Bu m~lumatı ıtek'kenm son 
şeyhi Ali Rıza Efendiden 1950 yılında almışcbk. 

Bandırmalızade Ahmed . Münib Efendi 
"Mecmuai Tekaya" isimli risalesinde :bu der
gaıhı "Gavsizaıde Tekkesi" adı ile kaydediyor ve 
ayin gününü Cuanartesi olaraık göısıteriyor. 

Hakkı GÖKTÜRK 

... GAVUR - "Farsça. mecusi veya ateşpe
rest demek . olan Gebr'den veya Aı:-a.bça Kafir'-

den; 1. Vahdaniyete inanmayan, ıkafir, müşrik; 
2. Gayr·i müslim, nasrani. Amiyane bir tabir
dir. Gavurca: Kafirlerin tarzında veya lisanın
da (yaıkın geçmişe kadar yaıbancı batı dilleri 
hakkında ayak ,takımı aııasında çok kullanılır
dı: Gavurca ıbilir, Gavurca okur yazar). Gavur
luk: Dinsizlik, mecazen mer'hametsizli:k, gad
darlık" (Şemseddin Sami, Kaamilsi Türki). 

Memleketimizde Batı medeniyetine yönel
me yoİunda;ki harelretlerlıı bütün . öncülerini, 
Damad Nevşehirli İbra.hını Paşa'yı, Üçüncü Sul
tan Selim'i ve Nizamıcedid ileri gelenlerini ve 
nihayet Tanzimat Devri rfoalini, cehlin gılzeti 
içindeıki mutaassııblar, halk ve ayaık ıta!kımı ve 
yeniçeriler bu Gavur damgası ile dile düşürül
müşlerdi. 

Yeniçeriler askerlik talimlerine "Gavur 
icadıdır" diyerek ayak direınişlerıd'i. Çok daha 
yaıkın geçmişde, tedrisatı fr.ansızca olan Gala
ta.sarayı Mektebi Sul,taııisi açıldığında pek çok 
:kişi "dersler. gavurca imiş" diyerek oğullarını 
o mektebe kaydettiımemişler-di. 

İstanbul ağzında inaıtçı, aksi, serkeş kar
şılığı "Gavurun Kızı", "Gavurun Oğlu" tabir
leri çok ıkullanılmışdır, hala da kullanılır. Eski 
mahalle karı:ian kendi öz evladlannı: "Seni ga
vurun piçi.." diye ·azarla.ııdı. 

Meşhur bir fııkradır: Tanzimat devrinde 
b'ir ara gayri müslimlere "Gavur" diye hitab 
:edilmesi ya:saık edilmiş, iki şaıhid ile isbaıt edilir
se gayri müslime "Gavu·r" diyene üç günlük 
hapis cezası verilirniiş. Bilıhassa Beyoğlu rum-
1an ibunu bir eğlence konusu yapmışlar, üç dört 
rum ibir araya gelir, soka)kda rastlaQJ;kları saf
ca bir Tüıık'ün üstüne çullanırlar, biri "Bana 
gavur dedi .. " diye davacı olup, ikisi de şahid, 
çalyakıa kıara;kola götürüp 'şikayet ederlermiş; 
şikayetlerin en çok yapıldığı yer de Gala.tasa.: 
rayı karakolu imiş. O ikaraikolwı komiseri, Laz 
tbrahim Efendi ıbir gün dayanamamış, böyle 
biT şikayet •kaxşısmdıa getirilen adama: . 

- Bu gavurlara gavur demenlıi yasak ol
duğunu !bilmiyor muŞun be herif!. diye bağır
ıilUŞ. 

'Bu hadise yayılınca da münasebetsiz yasak 
kaldırılmı§. . 

GAVUR - "Lehcci Külhaniye" denilen 
Külhan Beyleri ·argosunda ":Kasab". (R: Kül
han Beyleri). 

GAVUR İMAM -- 1965 ile 1966 arasında 
sokaklarda tombalıa.cilık, maskesi · altında esrar 
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satıcılığı yapan haneberduş · bir delikanlı, asıl 

adı •bilinmiyor, laltabı •küçüık yaşda iıken ooa.y
bettiği babasının bir imam olmasından ıkalmış. 
Hippi Mehmed Gökçınar (B.: Gökçınar, Meh
med) bir manzumesinde ondan şöyle bahsedi
yor: 

Belinden sarılmış Hippi gacama 
Henüz girmit idik küçük odama 

O saate kadar parkda. yatmııdık 
Timar zamanıdır gönül yarama 

Aynasızla-r geldi aabaha kartı 
Hippimi çıkarıp gizledim dama 

Bir adım atacak hali yok kızın 
Aman canım dedim hiç kıpırdama · 

Barındığımız o cennet yurdunda 
B•ıladı silahla püf püf arama 

Alt .katda batka bir odada yatan 
Haber veremedim Gavur İmama 

Severim rariban o iti pek çok 
Kibrit çakanlardan yırbk abama 

Bir çanta dolusu malla tutuldu · 
· Bulundu üstelik koca brr kama · 

Bu sefer kurtulmaz Üç beş ·yıl yatar 
Terle-rmiı diyorlar giren hamama 

Tombalacılık Mr sokak oyuı;ıu 

Hazırlan · içerde asıl dırama 

"GAYRET" .- İlk nüshası 2 Oca;k 1301 
.(1886) Cuma. günü çıkmış haftalık edebi .ga
.zete; imtiyaz sahlbi , Menemenlizade Mehmed 
Tahir Bey .(B.: Mehmed Taıhir Bey, Menemen
li.zade) ve naşiri Kitaiboı Aleksan Efendidir. 
23,5 x 33,5 boyunda bir kağıda !basılmış dört 
sayfalık bir gazetedir. İdarehanesi ve tevzi ye
ri Aleksan Efendinin Babıali Caddesinde 18 nu
maralı İstanbul Kütübhanesi olmuş ve gazete . 

,J3 .~ ~ \;\ d :,.,Lfi ı,J\ __ (J\ 
·• V .,,ı • 

.; -\-.- ...; \:.: \:) J J~ \: ___ \ •• 
.:J., ; i. i' J i_, .ı\ ~" ) • .r ıı, -

. Ebüzziya Matbaasında basılarak nüshası 50 pa
raya satılmışdır. Namı:k Kemal, Recaizade Malı

. mud Ekrem ve Aıbdülhaik Hamid Beyler yazar
ları ,arasında bulunmuşlardır. 

Recaizade Mahmud Ekrem Bey ile Mual
lim Naci'nin amansız edebı münakaş.a.lan sıra

sında Menemenlizade Tahir Bey,, Ekrem Beyin, 
Şeyh Vasfi Efendi de Muallim Naci'nin peyki 
olmuşlardı. Aşağıdaki şirin ha,tırayı Ahmed Ra
sim'in "Muharrir, Şair, Edib" isimli eserinden 
alıyoruz: 

"... günün birinde Gayret Mecmuasında 
Tahir ,Bey Şeyh Vasfi'nin yazı yazdığı Berk 
(Şimşek) Mecmuasına tariz yollu: 

Gürleyip berk gibi ... 

ile başlayan ibi.r kıt'a dere etmiş, ertesi hafta 
Berk de şu beyit ile mukabele etmişdi: 

Gürlemez bizim diyarda berk! 
Menemen berki aceb gürler ıni ? 

"Kıyametler 'kopdu idi! .. En sa:thi •bir ha
disei tabiiyeden gaafil bulunan Tahir Bey şlın
§eği gürletiyordu. Ba,bıali Caddesi· birbirine 
girdi. Azim ve seyyal bir gürü1tü . ca_ddeyi tut-· 
tu, sildi, süpürdü, götürdü. Başta Celal •biçaresi 
olduğu halde (B.: Celal Bey, · Hakkıpaşazade 
Mehmed.; cild 6, sayfa 3415) Naci'nlıı bir beyti 
alıtlı üstlü değiştirilerek . bütün . tara.fdaran: · 

Bir çakıt çakdık ki Şeyhim aıkına bizler bu ıeb 
Berka döndük llef1"i envar eyledik meyhanede 

fa.hriyesihi günlerce o·kıuyup ~aldıiar .. " 

GAYRE'.l'TEPE M"OBENDİSLİK VE Mİ
MARLm: ÖZEL YÜKSEK OKULU - Ar Özel 
Okul İşletmecilıiği tarafından 20 milyon lira ser
mtye ile kurulmuş olup öğretime 11 Kasım 1968 

~; _,,~~\)J.:-1. 0.,::,,, ~,J \:t-ı).: 
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de ·başlamışdır; Mecidiye Köyü civarında Gay
rettepe mevıkiinde Vefa Bayın yolu üzerinde 
20 numaralı ,bLrıa:dadır. Okulun kurucu müdürü 
İstanbul Teknik Üniversitesi Maklna Fakültesi 
öğretim Üyelerinden Prof. Kamura:n Görgün'
dür. 

Yüksek dereceli resmi okullar seviyesinde 
olup gündüz ve akşam öğretimi yapm8iktadır. 
Elektrik, İnşaat, Kimya, Makina mühendislik
leri ile Mimarlık bölümleri vardır. 

Gündüz' öğretimi 4 yıl ve ·a:kşam öğretimi 
5 yı1dır. Okulun gündüz öğretimine yalnız lise 
mezunları ile Milli Eğitim Balkanlığı ıtarafından 
liseye den:kliği kabul edilmiş okulların mezun
ları alınır. Aıkşam öğretimine ise lise ve mua
di!i okul1arın mezunlarından başka sanat ens
titüleri, yapı sanat ,enstitüleri ve onlarla mua
deleti Milli Eğitim Bakanlığınca tasdTh: edilmiş 
benzeri okulların mezunları da alınır. 

Bu yüıksek o:klilda Milli Eğiıtmı Bakanlığı
nın izni ile ve ibe!irli bir :kontenjan içinde ya
bancı uyr.uıklu öğrenciler de okuyabilmektedir. 

Gündüz bölümlerlnin yıllık öğretlnı ücreti 
6000 lira olup eşlt ik1 taksitde ödenir; Akşam 
öğretiminin ücreti 3500 lira olup 2000 lirası 
kayıd sırasında, 1500 lirası da Ocak ·ayı sonun
da ödenir. 

15 dershane, 4 re,sim salonu, 6 çalışma sa
lonu, 1 kitablık, 1 cam eşya deposu, 1 ıtesviye
hane, 3 kimya laboratuvarı, 2 fizik laboratu
varı, 1 metalografi lahoratuvarı ve 1 malzeme 
laboratuvarı vardır. 

Birbirinden ayn ,olaraık kız ve er!kek öğ
renci yurtlan, spor sahası, ıkönfetans ve sine
ma salonları bulunmaktadır. 

Mesud AY ARAKAN 

GAYRETTEPE POLİS OKULU - (B.: 
Kemaleddin ·Eröge Polis Oku1u) .. 

GAYRET VAPURU. (84 Numaralı) -'- Şir

keti Hayriye'nin Boğaziçinde işlettiği vapurlar
dan; 1872 - 1873 arasında İngiltere'de yaptırıl
mış, teknesi saçdan ve yandan çarklı 137 ıton
·luk 'bir vapurdu, makinası 80 ,beygir kuvvetin
de idi. Sür'ati 10,5 mil olup 700 yolcu ta~ıyor
du. Ne kadar hizmet ettiği tesbit edilemedi (B.: 
Şirketi Hayriye). 

Bibl.: Şirketi Hayriye Tarihçe - Salnıimesi. 

GAYRİ MÜSLİM GENELEVLERİ - İs
tanbul'da zührevi hastalıkların görüldüğü yer-

ler Galata'nın ve Beyoğlu'nun gayri müslim ge
nelevleri olmU§'dur. Frengi, 1belsoğ,ukluğu, şangr, 

uyuz, karneblt, ıkırkayaık ve ,benzeri hastalık
lar, evladları Galata ve Beyoğluna geçmeyen 
Tür'k ailelerinin meçhulü idi. E·sıki. kadınların 

ziya:dece saf olanları, gayri müslim genelevle
rin ibirinden kötü · bir hastalıık alınış oğullan 

hakkında şöyle konuşurlardı: "Bizim oğlamn 
beli açılımş,, yumurta sansı içire!im .. ", "Nakıl 
glbi 1kırmızı kırmızı dökdü .. ktınieşen olmuş .. '\ 
"Kaç defa tenbih ettim:, ıham·ama giderken sile
cek al diye, söz dinlemez, almaz, geceleri hatır 
hatır !kaşınıyor .. ", "Temreye olmuş, sarmısak 
sağlık verdiler .. ". 

Galata ve Beyoğlu genelevlerinde sermaye 
ıka:dınlardan başka gayri müslim azuılııkıaroan 
ve bilhassa romlardan mutlaka bir taze uşak 
bulunurdu, mamaların jigoloları oğlanlardı) so
kak kapusu yanında bir odada, erazil ve hayta 
güruhundan kimselerle de yatarlardı; bazıları 
kadın çamaşır ve fistanları giyerler ve kadın 
gibi ,boyanırlardı, hatta acele 1bir iş için sokağa 
da o ıkılı:kda çıkarlardı, çoğ1:1 da uzun taıkma · 
saçlar, peruka kullanırları:4 .. O uşakların hepsi 
-is-tisnası:z, zabıtaya 'hizmet ederlerdi, bidayetde 
fam meçhUl kalmış cinayetler onların yardımı· 
ile aydınlatıl:ıırdı. 

SERVET 

GAYSt1NI MEHMED EFENDİ SOKAĞI 
Haliç 1boyunda Süıtlüce'nin sokaklarından, · 

Elifi Efendi SO'kağı ile Kırkayak Sokağı aıra-
. sında uzanır,, Aynı Alt ~fendi Sokağı ile dört 
y,ol ağzı yaparak kesişir (1934 Belediye -Şehir 
Rehberi, ·pafta 17/186); yerine gi'dilip bu sa
tırların yazı:ldığı sıradaıki du.nµnu tesbit edi
lemedi ·(1972). 

GAYYUR nLEDA (Mehmed) - Gazete
ci; 1887 de İstanlbul'da Sarıyer'de doğdu, İkin~ 
el Sultan Abdülhamid'in :kız!·arına piyano ders
leri vermiş Mehmed Emin Beyin oğludur. So
ğukçeşme Askeri Rüşdiyesinıde, Vefa İdadisin- . 
de o:ku!du, yüksek tahsil için Paris'ıde Sorbon 
Üniversitesine gönderildi, orada edebiyat fa .. 
ıkfüteslnin tarih ve felsefe bölümlerini bitirdi. 
İhtiyat zabiti olarak Bi'rinci C.iıha:n Harb:ine 
katıldı, Arabistan'da İngilizlere esir düşdü, mü
ıtareke yıllarında Çanakkale'de yerleşdi, Ça-

. nakıka!e Sultanisinde fransızca muallinı.liği yap
dı ve sahil sıhhiye -idaresinde çalışdı. Fırtı.nah 

bir havada Boğazdan geçen bir gemiyi kontro• 
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le gittiğinde bir kaza eseri bacaklarını sakat
ladı ve bu sakatlı.ık hayatının sonuna kadar sür
dü. Malulen emekliye ayrılaraık İstanbul'a gel
di. 

· Vakit Gazetesinin sahföi ve Vefa İdadisin
den sınıf arkadaşı Haikkı Ta.rı:k Us'un daveti 
ile 1925 de o gazetede gazeteciliğe başladı, son
ra yine Rasim Us'un-çıkardığı_ "Haber" gazete
slne geçdi. Yazıları ıkendi a;dından •başka ''Neri
man", "Zehra", "M. G." ve "Suflör" imza!an 
ile yayınlandı. 

Saıbahın erken saatlerinde o zamanlar ga
zetecilerin uğrağı olan Meaerret Kıraathanesi-. 
ne gelir, iblr çay içer, bir s-imiıtle kahvaltısını 
yapar ve orada oturup yazılarını yazar, terce
melerlııi yapardı. Akşamın geç vakitlerine 1ka-. 
dar da gazetede çalışırdı, •bu yıpratıci mesai 
karşılığında da orta halli bir -geçim bile sağ
layamazdı. İstanbul basınında -yazarların gad
darcasına istismar edil<liıkleri dev1rdir. Akşam
lan, gam dağıtmaık için mutlaka. bir meyhane
ye giderdi ve tek israfı bir küçük şişe raıkı iç
mekçli. Ankara'da oturan bi:rıkaç dostu, o ara- · 
da Refik Ahmed Sevengil tarafından oraya ça
ğırıldı; Matbuat Umum Müdürlüğünde . vazife 
aldı ve 1942 sonunda orada sirozdan öldü. 

Arabca, farsca, latince, e.:ıki yunanca, ital
yanca ve ana dili gibi fransızca b:fürdi. 

Hafi Kadri ALPMAN 

GAZ, GAZ BOYAMASI - Gayet ince, ya
n şeffaf dülhendin adı; dilimize fTansızca aynı 
anlamda ''Gaze" kelimes-inden geçmiş-d:ir; eski
den o incecik dü1bend!er Filistin s&,hillnıde Gaze 
şehrinde dokunduğundan ve Franısa'ya da ora
dan gittiği için fransızlar geldiği . yerin adı ıile 

anmışlardı. 

Ondokuzuncu yüzyılda,· bilhassa Tanzimat 
devrinde iS'tanıbul :kadınlarının eski sert baskı
dan . kurtulup süsle:rhıe çdk düşdüklerinde yaş
maklanm Gaz'dan tutunmuşlardır, gaz yaşm~
ların altında ustalıkla boyanmış duıdaklan ve 
yanakları sihirli bir cbi!be alm.ışıdır. 

Zamanımızın makyaj boyalarının bulunma
dığı· devirde Gaz'lar, o inceciık dülbendler za
rarsız bir kımıızı .boyaya batırılır, boya dül
bend.in üsıtünde toplanıp kurur ve attar dük
kanlarında "Gaz Boyaması" aıdı ile satılırdı. 

Boyanacak hanımlar yanaklarım gül suyu ile 
hafifçe _ıslatı-r!ar ve sonra küçük. bir parça Gaz 
Boyamasını üstqne · sürerek yana:klarını karar
ca· · :pembeJeştirirlerdi. ı:;>udaJdarını boyamak 

için, dudaklarını dilleriyle ıslatıp Gaz Boyama
sını sürerlerdi. Zeraf et ve letafetle .boyanmak 
da el yatkınlığına dayanan bir hünerdi. 

Gaz Boyaması halk ağzı bir isimdir, di
van şairlerinin ağzında o a!lıık, kızıllık düzgü
nün adı "Gaaze" olmuşdur. 

Ancak Meşrutiyetden, 1908 den sonradır 
ıki yalnız İstanbul'da, İstanbul''da da aşırı ala
frangalık yolundaki ailelerin delikanlıları, ya
naklarına ve dudaklarına hafif bir pembelik 
vermişlerdir. Aşağıdaki beyit!er Erzurumlu 
Aşık lbraıhim'in Babıali'de Amedi · Kalemi ka
tiblerinden Halet Bey adında öyle boyalı bir 
genç için taşlamasıdır: 

Siler gözlerimin Üstünden pası, 

Halet Beyimizin gaz boyaması. 

Başda keçe külah, ayaklar yaİun, 
Dadagımın yanık kokar abası. 

ispiri olurdum kabul eyİeae, 
Paııakapusuncla- duran kupaıı, 

Fransızca takır beyimin dili, 
Zira ki valdeai firenk yosması. 

Hey .\şık İbrahim dumandır halin, 
Duyarsa Haletin paşa babası. 

GAZ, GAZ DEPOLARI, .GAZVAGI (Pet
rol) - Halkın "Gazyağı"-dediği petrolün İstan
ibul'da, dolayısı il;e Türkiye'de mekanla11 ışı-k

landırniada, zeytinyağı kandillerine ve mumla
ra tercihle ne zaman yaygın bir hal aldığını tes
b1t edemedik. Tahminimiz p-etrol - gazyağı lam
balarımn 1865 - 1870 ·arasında gereği kadar ya
yılmış olduğudur. 

İstanibul'·a gazyağı, yerli ve yabancı tüc
carlar eliyle önceleri Amerika'dan, sonra yolu 
daha kısa. ve daha ucuza mal olduğundan Rus
ya'dan getirilmişd.ir. Bir a:kar yakıt o1an gaz
yağı İstanbul'a biline gelmiş şekilde tenekeler 
içinde· getirilmiş ve tenekeler ikişer ikişer san
drklara konmuş, onlara da gaz sandığı denil
mişdir. 

Gazyağı İstanbul'da bakkallarda satılagel
mişdir. Bakkallar da semtin belli bir zaman sü
resince ihtiyacım karşılayacak kadar Gazyağı 
!bulundurulmuş, ·alıcının iınkan}anna göre ya 
tenekesiyle, yahud açık, okka hesabından sa
tılm.ışdır. 

Bütün şehrin ihtiyacım karşılayacak san
dık sandık gazyağının muhafazası için depolar 
yapılması bir ihtiyaç olarak görülmüştür. 
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Gazyağının büyük bir ahşab ş~hir olan İs
ta..n:bul'un içinde depo edilmesi çok tehlikeli gö
rülmüş ve gazyağı depolarının şehrin iskan böl
geleri yakınında, ·bilhassa Yukarı Boğaz-da ve 
deniz ·kenarında kurulması düşünülmüşdür. 

İlk Gaz Depolan - !ık ·gazyağı depo-su Yu
karı Boğazın Anadolu Yakasında Paşabağçes-i 
i_le Beykoz arasında İncirköyü'n-de · getirici tüc
car eliyle •büyük bir ahş-a:b •blna olarak yapıl
mışdı (1865 -1870 ?) • O c"ivar halkı deponun 
yanma, hatta inf ila-k etme tehlikesi karşısında 
yaşamış, hükumete şikayette (bulunulmuş, 1872 
de Peyki Şevket ismindeki tersane gemisi o sa
hile ·bağlanarak gazyağı deposu_ olar-ak kÜlla
nılmışdır. 

1880 - 1881 de gazyağı san-dııklarlllllJ. muha
fazası için' depo-an-barların yıapılm-ası işi süresi 
25 yıl olan bir imtiyaz ile Subhipaşazade Ab
dürrahman Sami Beye verildi. Depoların nere
lerde yapılacağı Şehlr Emaneti (Belediye) ta
rafından •bir harltıa-d-a tes-bit edildi. S·ami Bey de 
imtiyaznarn,eslııde kendisi için tanınmış ha;kkı 
kulla.naırak H-aciyan, Mwnciyan ve Sam-anciyan 
adında ermeni asıllı üç iş adamı ile bir kollek
tif şirket kurdu ve 1882-1883 Çubuklu sahi
lindeki -gaz depolar;ı ile_ Beykoz - Anadolukavağı 
arasındaki sahilde ,bulunan gaz depolan yapıl
dı. Gaz tüccarları mallarını o depolarda :bir üc
ret karşılığı muhafaza etmeğe mecbur tutuldu
lar. Gazyağını gemilerden depolara indirme ve 
kendi özel saç mavunaları ile İsfa.n!bul piyasa
sına sevk etme haıkkı da o şirkete verildi. 

Gazyağc~ - Yakin geçm:şln İstanbulun~ 
daki ay.ak satıcılarından, seyyar satıcılarından. 
Meskenlere elektrik ışığının henüz girmediği. 

ve petrol lambalarının da yeni yeni yayıldığı de
virde, hıalk tarafından "Gazyağı" denilen pet
rolün mahalle bakkallarına kadar tevzi edilıne
diği o devir-de, İstanbul'un ·bilhassa kenar ma
halleleri için çpk lüzumlu esnaf dan, satıcılardan 
olmuşlardı. 

Bazan usta çırak iki kişi .dolaşırlardı; çırak 
oğlan i:ki güğüm doluu gazyağmı taşır, usta ibir 
zen•bil içinde lamba fitili, lamba şişesi bulundu
rur, hem okka ile gazyağı, hem de -ihtiyacı olan
lara fitil ve şişe sataırlardı; hatta ustal•ar lam
.baların ufak tef ek tamirlerini de yıaparlardı. 

Sokak sokak dolaşırlarken "Gazcı! .. " diye ba
ğırırlardı. Bir kısmı Ana,dolu halkındandı, çoğu 
da musevi . idi, fitil ve lamba şişesi de satanla
rın ise hepsi musevi idi. 

---------
Beyitleri "Hiibannaınei Neveda" dan alı-

yoruz: 

Gazyağcının civanı k~rçi hep bed bed kokar, 
Ka§ göz nakıı dururken· kokusuna kim bakar. · 

El ayak kirli yağlı, varsun olsun boı ver be, 
Döküm yıkım güzel ya, çak igmarı e,behe. 

Lisanı kubad imiı, üstü baıı çul çaput, 
Suyla" sabun ne güne, yıkar haklar olur put. 

İstanbul'da geceleri petrol lambaları ile 
ışıklandırılan evler, çok ıaz olsa da hala :bulun• 
maktadır, gazyağı ihtlyaçlıarını mahalle bak
kallarından temin ederler. Büyük şehirde elek
tr.i:k c-ereyanının kesildiği geceler evlerde ap-ar
tımanlanfa mum ve mumun yanı sıra gaz lam
lbalan yakılır. 

Gaz Tenekesi - Memleketim.izde ve dola
yısı ile· İstanbul'dıı petrol lanıbalarının kullanıl
maya =başlandığından bu ya.na -bir :i:thal malı 
olan petrol (gaz, gazyağı) ,blllııen şekilde tene_:
ke kaplar içlııde gelmiş ve perakende satışı da 
bakkallar eli ile yapilllllş, boşalan _ gaz ie:ı:ı.eke

lerl de, halk tarafından, içlerine sair şeyler ko
nulmak ve bilhassa çeşmelerden evlere _ su taşı
ma kabı olarak aranmış, kullanılmışdır. 

K-are şeklindeki üst kısmı kesilip atıldıktan 
sonra açılan ağzına köprü gibi .blr ağaç geçiri
lip çivilenmiş, o ağaç kulp vaz.ifosini görmuşdür. 
Su taşımaııia çift teneke kuila.nı.inuş, ağaç kulp
larından bir !iple •bir ·askıya asılarak taşınmış
dır. 

Halk ve ına.hıalle sa:kıal:~n çeşmelerden ev
lere gaz tenekeleri ile su taşııruşlar1Clı.r. Y•a:kın 

geçmişe kadar dar gelirli -ve hatta orta halli 
her istıanıbul ev.inde su ta.şuna -kabı ol·arak 'bir 
iki gaz tenekesi mutlaka •bulunmuşdur. 

_ Yine o es·k-i mütevazi btan!bul. evlerinde gaz 
tenekeler.inde kuru fasulya, bulgur gibi erzıaık 
muha.f.aza edilmişbir. Zamanımızda su taşıma 
kabı olar•ak gaz tenekesinin yerini plastik 'bi-_ 
donlar almışdır, gaz tenekesı ile su tqıyıanlar · 
nadir görülmektedir (B. : Gazanfer Efendi, nUz,: _ 
celi, cild 11, saıyfa 6027), -- - -

GAZ, GAZHANELER, HAVAGAZI ~ Ma
den kömüründen gaz çıkartarıaık o gazın mekan
ları ışıkJ.ıandırmaıda ve ısıtmada kullanılması 

1812 de ıbulunmuşdur. Memleketimizıde maden 
kömüründen elde edfüın gaza "Havagazi'',adı ve
ırilmiş,dir; o gazın elde edildiği fiaıbri:kalara da 

· "Gazhane" denilmİ§(lir. · 
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Avrupa'da sokakları havıagazı ile aydınla
tılan ilk şehir 1813 de Londra olmuşdur vıe ha
vagazı -az sonra Fransıa'da ve !batı ve ortıa Av
rupa şehirler<inde kullanılmışdır. 

1sbanbul'da Uk gazhane, Dolmabağçe Sara
yının yapısı tamaınl,andıktan sonrıa, o -büyük ve 
yeni sarayın ışrkl:andırılm-ası için, yine o mev
kide,, şimdi Mldhatpaşa Stadyomunun, o 2Jaman
lar da saray has -ahırlarının bulunduğu yerin 
·hemen arka tarafında ve hazmei has&a tarafın
dan 1853 yılında yapıldı, Bir müddet sonra da 
o gazhanenin ıişletilınesi İstanbul Şehir Emane
tine ('Be!ıediyey,e) devredilerek Galata, Beyoğ
lu, Beşiktaş ve Rum-eli yakası s-emtlerinin so
kaklarının hava:gazı ile aydınlatılntası için Dol
malbağçe Gazhanesi büyütüldü. 

İkinci gazhane Boğazın Anıadolu yakasın
d1a Beyleır:beyıl Sarıayını ışrklandırma:k üzer·e Kuz
guncuk'da yıapıldı. Sonral:axı Ifadıköyü, Haydar
paşa, Üsküdar vıe Boğ-azın Anadolıu yıakası 
semtleri sokıak}arının havıaıgazı ile 1aydınlatıl

ması için Kurbağalıdere'ırlıı gerilerinde Hasan
paşa mıahallesinde ,büyük bir gazhane kurulun
ca, havagazı. Beylerbeyi Sarayınıa da oradruı ve
rildi, Kuzguncuk Gazhanesi uzunca bir zam~ 
metruk kaldı. Zamanuiıızda haraıbesıl d-e yok ol
muşdur. 

Üçüncü gazhane, ıbütün İstanbul sokakla~ 
rıni hava:gazı ile ış1klandırmak için 1880 de Ye
d.ikule'de yapıldı. 

Dördüncü gazhane. de, yıu:kand:a kaydetti
ğ.im..iı gibi ~aıd.ıköyünde Kurıbağıalıdere'nın yu
karı kısmında 1891 - 1892 ıaııa:.sında kuruldu. 
Halk ağzında Hasıanpaşa mahalleesme Gazhane 
de denilmektedir (B.: SakaJdıarın · ışı:klıandırıl
ması). 

Bibi.: Osman Nuri Ergin, Mecellei Umıl.ri Belediye. 

GAZ, GAZLAMAK - Ayak takımı argo
sunda ''Def olmak, basıp gitmek"; F. Develli
oğlu şu misali veriyor: "Haydi yavrum gazla 
artı:k .. ". 

Kızı oğlana benzer, oğlanı ela ~ız gibi, . 
Birbirinden ateşli iki taptaze Hippi, 
Almııı iki yanıma gelmiıim Gülbaneye, 
Olur mu seviımekden bagka hiç biı- sebebi. 

Bırak öyle uzakdan edebsizce dikizi, 
Bir yosma fransızla· bir çapkın ingilizi, 
Türlü dil döke döke getirdim b~ralara, 
Bırak ıu cennet ıibi parkda baıbaıa bizi. 

Uzun saçlarımızla, çıplak ayaklarınızla, 

Anlaşmışız besbelli şu çapkınla, şu kızla, 
· Çakmadın mı dalgamı, .ulan gazla artık be, 

Ulan gazla diyorum, gazla diyorum hızla. 

Mehmed GÖKÇINAR 

GAZAB - Ondokuzuncu asır 1başlarında 

İstanbul'un namlı ,köçek oğ!anlarından; Ende
runlu Fazıl Beyin "Çenginame" isimli meşhur 
eserinde şu ıkıt'a ile kayıtlıdır: 

Ruhsatı vasla riza virdi Gazeb 
Neden ol zati halime bu lakeb 
Kaametü tab'ı mülayimdir hep 
Eğilür herkese bir ar'arı var 

Haşim Beyin musiki mecmuasınlda Nuri 
isimli bir şairin· Şaıkir Ağa ,tarafından bestelen
miş ;bir mahur -şarkısı kayıtlıdır; şair ibu köçek 
oğlanın adını "Küçük Gazaı'b" diye :kaydediyor, 
bundan da aynı lakabla anılır bir köçek oğla
nın daha mevcudiyeti anlaşılır, yine bu şarkı
dan Küçük Gazab'ın Ga!ata meyhanelerinde 
ş,öhret bulduğu öğreniliyor (B.: Meyhane Kö-
çekleri) : · 

Dinleyenler hob seda.sın 

Dahlidemez mübtelaıın 
Hasılı sen canfeza.sın 

Küçük Gazeb pür eda.sın 
Neyleyim pek bi vefaınn 

Aşık oldum sana duydun 
Bugünlerde pek ıen oldun 
Galata'da · göhret buldun 
:Küçük Gazeb pür edasın 
Neyleyim pek bi vefa.sın 

Nuri seni vasfeyledi 
Tavşanlara heves geldi 
.Aşıklaırın sensin derdi 
Küçük Gazeb pür eda.sın 
Neyleyim pek bi vefaı;ın 

GAZALI (Bursalı) - Onbeşinci a:sır son
ları ile Onaltıncı asır başında yaşamış değerli 
;bir §air; asıl adı Mehmed'dir, 1460 yılı etrafın
da Bursa'da doğdu, sağlam bir medrese tahsilı 
gördü, İkinci Sultan Beyazıd'ın oğlu Şehzade 
Korıkud'a katib oldu, aydın bir zat olan Sultan 
Koııkud'un yazdığı yazıların mukabeleciliğini 

yapdı. Şehzade yazılarını evvela ona okutur, 
sonra bir hattata verip beyaza çektirirdi. Cö-. 
merttce ihsanlarını gördüğü hamisinin maıhrem 
gözdesi Piyale Bey -adındaki mahbuh gence 
aşık o1du, onun şanında açık saçık, hatta müs-
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tehcen yerleri peık çok · olan "Dafiül Gumum" 
isminde bir eser yazdı, şehza:deyi gücendirdi ve 
Sultan Korkud'un kapusundan ıta:rıd edildi, va
tanı olan Bursa'ya gelerek Keşiş Dağı (Ulu 
Dağ) eteğinde Geyikli Baba T·ekıkesine şeyh · 
o!du. 

Çağdaşlarından Ka:stamonulu Laıtif'i onun 
için: "Laübali, şu.ıh kimse idi, haLk arasında De
li Birader diye meşhurdur. Piyale Bey namına 
yazdığı Dafiül Gumum isimli ,bir kitabia cima, 
ittisal ve ıiçtima üzerine zevkaamiz ve şehveten
giz latifeler ve şirin hik!yeler irad etmişdi, ama 
gaayet galiz ve fahiş fuhşiyat yazıdığmdan S_ul
tan Korkud onu kapusundan çıka:rıdı diye duy
duk. O zaman Deli Birader de Bursa'ya gelmiş 
ve Geyikli Baba Tekkesine şeyh o!muş, ondan 
sonradır ki Gazalı mahlasını almış•dır" diyor. 

. Yine çağdaşlarından Sehi Bey de şunları 
yazıyor: "Divane renk ve mütelevvin adamdır. 
Sultan Korkud'a muıkabeleci olmuşdu. Şehza

denin has mahbubu Piyale adındaki bir g:ulam 
için yazdığı Dafiül Gumum isimli eserinde o 
kadar fahtş fuhşiyat vardır ıki okuyanın yüzü . 
kızarır, es-erimize onla:rıdan bir örnek almaya 
edebimiz manidir. Şehzade Ko'l'kud kapusundan 
tard edildlkden sonra Keşiş Dağındaki. Geyiıkli 
Baba Tekkesine şeyh oldu, nice müddet orada 
zev:ku sa:fa iıdüb Gazali mahlasını o zaman al
dı .. ". 

Şu beyfi o dağbaşı temkesinde yazmışdı: 

Hayali çeımi alıu';rle her bir 
Geyikli Babaya döndük be bey yar 

ömrünün en zevkli yıllarını geçirdiği Ge
yikli Baha T~kıkesini bir gün bilinmeyen bir se
beple terketmiş, İstan·bul'a gelerek müderrislik 
istemiş, Gazali'yi Sivrih:isar'da bi'r medreseye· 
tayin etmişlerdi, gitmesi ile dönmesi bir o!du, 
sebebini'. sorduklarında: "Sivri yer olduğ,u için 
rahat edemedim, •bir düzce yere gön1derin .. " de
di. Akşelür'd:e ibir medresede müderrislik vıa:aıtl 
ettiler, falmt zamanın Anaıdolu Kadıaskeri tayi
nini gecikd.irdi, Kadıaskere şu kıt'ayı yazıb ver
di: 

Deminde yağmasa baranı ihsan 
Letafet sebzezarı taze olmaz 
Cihanda kü,;ük ve büyük katında 
Keremden rast hiç avaze olmaz 
Efendi lutfet ölçüb yapmağı ko 
.Meta,i himmete endaze olmaz 

Kanuni Suttan Sül~yman devrinde İstan
ıbul'a geldi, isteği. ile ve yevmiye_ otuz aıkçe ile 

emekliye ayrı!arak İsıtanbul'da Beşiktaş'da yer
leşıdi; bir ev, bir hamam ve bir cuma mescidi 
yaptırdı. Ömrü boyunca evlenmemişdi, Beşik
taş' da o devre göre lüks ibi'r hayat sürmeye baş
ladı ki kendi halini şu beyiıt ile. tasvir eder: 

Çünki miri mücel'l'edan oldum 
Bana bir yer gerek emirane .. 

Hamamına Bursa 'kaplıcalannda olduğu 
gibi bir· havuz yaptırıtınışdı, halkın aşın rağbe
tine sebep oldu, diğer hamamcılar ile de arası 
açıldı; Hasköy Hama.nurun sah1bi Piripaşazade 
Mehm~d Bey de onu takliid. ederek hamamına 
bir havuz yapdırınca Gazali ağır ve müstehcen 
bir hicvlye yazdı. Bunun üzerine Mehmed Bey 
-bütün İstanbul hamamcılarım topladı., Divanı 
Hümayuna müşterek bir dilekçe verdiler, Ga
zali'nin hamamındaki havuzu yıkdırtıp kaldırt
dılar. 

Devrin dki ,büyük devlet adamı, sadıri.zam 
Ma:kbul İbraıhim Paşa ile başdefterdar İSıkender 
Çelebi'nin teveccüh ve ıhimayelerine nail olm.uş
du, onların cömerdce ihsanları ile, kendisinin de 
söylediği gibi emirane bi'r hayat sürüyordu. 
Sultan Sü!eyman'ın Iraıkeyn seferinde İsken der 
Çeleıbi'nin f;brahim Paşa iftirası ile Bağdad"da 
asılarak i:damı üzerine ·ani bir kararla evini .tek
ke haline koydu, eV'ini ve hamamını mescidine 
vaıkf etıti, tekkesini Ateşi adında bir dervişe bı .. 
rakıp ıkendisi' Hicaz'a gitti, Mekke"Cle yerleşdi. 
Mekke'de bir ev, bir mescid ve bir bağçe yap
dırdı, · bi:r ev de Medine'de aldı. Mekke ayan ve 
eşrafından edindiği yeni dostlarına bağçesinde 
verd·iği bir zi'yafetde evvela bir baygınlık geçir
di, biraz ·açılınca: "Elhamdülillah .. sohbetle ya
şaıfük, sohbet!e. gideriz. Ülfet ve muhaıbbetle 
geçmiş kfıtabı ülfet ve muhabbetle hatmederiz .. " 
dedi, ıtöv.be ve istiğfar edip ve meclisindeki ·lcim
selerle helalleşip öldü, Mekke'deki mescidinin 
önüne defnedildi (Hicri 941 / Miladi 1534), ölü-

. mün·de yaşı yetmişin üstünde ildi. · · 

Şu dnt' ası kendi mizac ve meşrebinin ifa
desidir: 

Kiti kaadir olub bir dilrübaya 
Koçub anı irişmezse safa.ya 
Muhakkak bil ki ol kişi velidir 
Veya zencire çekmeli delidir .. 

Cöin.'ero ham.isi lskender Çelebi'nin ölümü
ne de (B.: İskender Çelebi) bir mersiye yaz
mışdır., asılarak idamı çok nezih bir kalem!e.§Öy
le anlatmı§dır: 



GAZALI (Erzonunlu Derviş) - 6022 - lSTANBut 

Çekdiler auyi asüıtiana heman 
Götürüb anı baki zilletden 
Gitti döne döne sema' iderek 
Da.ri inse diyarı gurbetden 
Bc-.,nu bağlı kul oldu dergaha 
Oldu azad bendi rnihnetden 
Ölüsü dirisi anın asla 
Olmadı hali biç rif'atden 

Şu beyitler de bir gazelindendir: 

lrdi hazanı ömrümün vah ki artuk baharı yok 
Subhi sürura irmedim gam şebinin neharı yok 

Çeımi pür eşke dembedem aksi ruhi düşer veli 
Sular _ içinde görünen suretin itibarı yok 

Bir yana ilete mi aceb filki dili bu nzigar 
Bahri gami zemanenin sahilü kenan yok 

İstanbul zürefası ıtarafı.ıidan "Deli Bira
der" lakabı ile anılırdı, .bu lakabın takılmasına 
sebep olarak ŞU ıbeyiti gösterilir: 

Mecnun· ki bela deş tini geşt etti sera.ser 
Gamhaneme geldi dedi halin ne birader 

Hayatını lak-a;bının şanına uygun olarak 
geçirmişdi. Mesc~di.nden ve hamamından za
manİmıza bir· iz :ka!riıamışdır, BeşHrtaş'm nere• 
sinde oldwkları bile tesbit edilemedi. 

GAZALI (Emınunlu Derviş) - Geçen 
asır sonlarında f,stanbul'da yaşamış Bektaşi fu
karasından bir kalender; hemşehrisi Aşık İb
rahim'1n defterinde onun şanında i:ki manzuw 
me vardır, biri Gazali'nin ağzından · yazılmış
dır: 

Nelere lmtla·nmııız nelere_ katlanırız 
Y alun ayak yürürüz gün olur atlanırız 
Kab abdestsiz gezeriz haftalar aylar boyu 
· Bir hamama girdik mi kırk sefer ıartlanırız. 

Erzurumdur hakimiz gazal,ar görmiit serhad 
Severiz tazeleri ı;abı emred ya nevhat 
Bizden cemal aııkı merdi meydanlar çıkar 
iffet ismet şanında bizdedir ferman berat, 

Biz güzeli severiz hatta ayak öperiz 
Aşıkı sadıklarız yüreğimiz tertemiz 
Dilberi mübtezeli çeküb çirkin İçinden 
Zülali muhabbetle yıkarız temizleriz. 

Mizanımız yürekde vız gelir elin sözü 
.Aşıklıkdan anlar mı biç Allah'ın öküzü 
Severmiı güzelleri gÜzel olan Allahım 
Riyazeti nefa ile biz de açdık kalb gözü 

; , 

- Pirimiz üstadımız Hazreti Bektaş Velt 
Kitabı aşkımızdır ·Mesnevii Mevlevi 
Serapa uryan olsa ciğerpare ya.rimi:ıı 

Cevhşri iffetine· ,iirme7iz a,J~ eli •. 

Başı~ızın tacını çalmayız aslaa yere 
Eseri nakşi Hüda deyüb bakdık dilbere -
Yar dizinde can verdik tema.şayi hüsn ile 
Niyazımız Fatihe Gazali kalendere. 

Tarih 

"Hak didi verdi canı yar dizinde Gazali,. 
1297 (M. 1879 • 1880) 

Koca Derviş Gazali mürıidim hem rehberim 
Haki paki Erzurum merdi meydan hemşehrim 
Naklidüb menakibin şöyle tikeste beste 
Riizigarı mekkare yadgarım eylerim. 

Silahdar Hanındadır o derviıin odası 

Hasır postu döşeği en.tarisi hırkası 
Bir de can yoldaşı var Hemşinli Süleymanı 
Topuk parmak kınalı serkeı çapkın- kırması. 

Cümle esrara vakıf bilir de bilmezlenir 
Kaşifi ahval amma görür de görmezlenir 
Pir evini lebrizi nur eyleyen o köçek 
Göz. pasını siler de rindane ailmezlenir, 

Kitabı aşk okunur avazi_ bülend ile 
Kuşağın tebdil etmiş zülüfden kemend ile 
Payi dilberi okşar subha hem teabih deyu 
Pelengin terbiyesi ta.ziya.ne rend ile. 

Eyyamı bahi.r ü aayf vakti harif il ıita. 
Ol piri kamil ile ol taze serkeı feta 
Baş açık yalun ayak ate, diinez buz dimez 
Sadefçeden çıkard! ıabdane dürri yekta, 

Deyüb çillemiz tamam yarine verdi ıelam 
Yumdu gözün Gazali Hu Eyvallah son kelam 
Mfü·şidimiz yetimi Süleyman emaneti 
Emrider sıyaneti yetime dini islam 

Aynı defterde asıl ·adı bilinmeyen· Dervi§ 
Gazali'nin ıbirli\aç nefesi kayıtlıdır: 

K:µrban oldum tığlandım 
Hem· aşk odunda yandım 
Pi~ himmeti ölmeyiib 
Allah dedim dayandım, 

Yar pi.yine koydum· başı 
Düşünmedim azık aşı 

Gıdamızdır güzellerin 
Güzel gözü güzel kaşı 

Mühürledi yarim ayak 
Pirliğimde oldu dayak 
Dedim bir ı;ehrayin gerek 
Dil ha.nesin kundakla yak. 

On ikidir bizde yollar 
Dört bacakla dört de kollar 
İki canız postumuz tek 
Bir de pirim bizi kollar. 

Çözdüm gözümdeki hağı 
Öpdüm ıahımda ayağı 
Anın hüsnü uyandırdı 
Göniil evimde çırağı. 
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GAZALI MESCIDi - Beşiktaş'da idi, ba

n.isi on-altıncı yüzyıl ulemasından Buraa'lı Ga
zali Mehıned Efendidir (B.: Gazali, Bursa'lı). 

Zamanımızda mevcut değildir, yeri dahi :bilin
miyor. 

GAZANFER (Yeniçeri Taslakcısı) - Ge
çen asır başlaruı:da yaşamış bir kopuk deli·kıan
lı; kalender şa:i-r Üsküdarlı A.şl:k Razi'nm evrakı 
metrukesi arasınd1a Çardak Kolluğu · çor.bacısı 
Galatalı Hüseyin Ağa defterinde şu manzume 
ile övülmü.şdür: 

Apiko . Gazanfer 

(Resim : Sabiha Bozcalı) 

Berber eli değmemiş sırma saçlar yelesi 
İtliğinden kinaye narası arslan sesi 

Bazuda baldırında Ellialtı niıanı 

Yeniçerilik taslar Gazanfer hergelesi 

Koca Çardak kahvesi temelinden sarsılır 
Salınıp yürür iken ç~rbacının teresi 

Hasan Paıa çıplağı reşk ider nümayiıe 
Akd fikir çelmede pek çokdur menteresi 

Kebuter taklaları atar deryayı eşkda 
Amma gel gör pençeye girmez aslaa ensesi 

Belinde mücevherli gümüş kabzalı hançer 
Ne turfa kıyafettir yakasında kehlesi 

Altın telli şal vardır kavak yelli batında 
Köhne piraheninden meydandadır pehlesi 

İşte böyle bir eııbeh daltabandır Gazanfer 
Güın güm vuran topuklar balyemezin güllesi 

Galatalı Hüseyin Ağa 
defterinde bu manzume
nin kenannd-a şu kayıd 

. - vardır: "Siyaseti duyul
madı, V:ak'1ad-an (Vak'ai 
Hayriye'dıen, 1826) son
ra nam ve ndşanı kay
boldu, henüz yirmi ya
şmda idi, meml~keti olan 
Geyve tarafından da ha
beri ,gelmedi." 

GAZANFER (Apiko) 
- 1885 ile 1890 arasın
da ayak tıakıınmdan ya
ıkış:ı:k1ı bir delikanlı 

Hasköy'de kayı'kcı kah
vehanesinde yalın ayak
lı, yarim p3:buçlu, üstü 
başı çul çaput gariban
dan bir çırak i:lren, za
manın namlı zengin yos
malannd:an Şamlı Dür
dane Hanım tarafından 
himaye edHmiş, kahve 
peykesinde yatar kalkar 
delikanlı, uşak adı altın

_da oynaş olarak konağa 
ahıunışdır ve hemen 
süslenmiş,. bir Apiko 
(Şık) küçi,ikbey olmuş~ 
dur. Şöhreti yosmalar 
ve · k'\lenderler arasında 
öylesıııe ya.yılnuştır ki, 
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.meşhur Kargopulos fotoğrafhanesinde çekilmi~ 
ve gündüz kağıtlarına ba:sılmış, kar.tona yapıştı
rılmış bir resmi hıayranla:rı tarafından bir gü
müş mec)diyeye satın alırurdı, o ·reslmlarden bi
ri devrin kalender halle şairi Aşık Rbi'nin -ev
rakı metrukesi arasında görülmüşdür. Razi res
min arkasına da şu kıt'-aları yazmış•dır: 

Dünkü çıplak ayaklı kahvehane şakirdi, 
Gazanferi bu ara gördünüz mü efendim? 
Paşazade sanırsın, gaayet ile apiko, 
Mühmelandan o bıçkın, sırım gibi levendim. 

Hey çapkın Gazanfer hey, eski çalımın nerde? 
İri kıyım ayağın nakıı kalırdı yerde, 
Topuğun gÜm güm sesi_ demirden güllelerde, 
Şimdi elde ıemsiye, çıtkırıldım bey oldun, 
·Elden ele geziyor resmin matmazellerde. 

Şamlı Dürdane Hian1:m.ın ölümi,inden sonra 
(B.: Dürdane Hanını, Şamlı, cild 9, sayfa 4828) 
eski halinden de !beter :biır s·efalete düşmeıkden, . 
Aşık Razi'nin delaleti ile Tophane müşiri Zeki 
Paş·anın himayesi kurtarmış, müşirlik kahve 
ocağının :idaresi aslı Hendekli olan Gazıanf:er'e 
verilm.iş:ii:r. Meşrutıiyetılıı ilanından ·sonrakd. ha
yatı tesıblt edilemedi. 

nk çalışdığı yer oLan Haısköy'deki kayı:kcı 
kahvehanesi, hayatı çök acrklı bir roman konu
su olan Gürcü Nusret'in işlettiği kahvehane 
olacakıdıx (B.: Nusret, Kalı'feci Gürcü). Hen
dekli olan Apiko Ga.2lanfer'1in de bir Gürcü gen- . 
ci olması, Şam.lı Dürıdane'nin aguıuşundıa hanım 
oynaşlığma !başlaması da, ustası ve hamisi Nus
retin bir ka:atil oLara:k müeıbbed hapse mahku
miyetlıııden sonra başlaması muhtemeldir. 

Vasıf HiÇ 

GAZANFER· AGA (Kapuağası) - Onıal
tmcı asır sonlarında, Üçüncü Sultan Mehıned 
devrinde Enderunu Hümayundıa :büyük nüfuz 
sahi:bi h.1r s·aray zabJ bir tavaşi, ak hadım ağa 
(B.: Ak Ağalar,, c.ild 1, sayfa 494; Babüssıaade 
Ağıası, cUd 4, sayfa 1776) . İstan:bul'da kendi 
aıdma nisbetle •anılan ve za711:-anı.ınızda Belediye 
Müzesi binası olarak 'kullanılan güzel bir med
resesi vardır. 

<. 

Hicri 23 r_eceb 1011 (6 ocak 1603) sipahi i'h-
tıilalinıdeki aya.ık divanında ahvaıı alemiin bozuk
luğunun başlıca sorumlularından hiri olarak• 
suçlanmış, ihtilali sipahileırin ve padişahın göz
leri önünd!e Kızlarağası zenci · Osman Ağa ile 
blrlikçle b~ları vurular~ iqfUll ec1:ilmi§ler<U. 

Medres·esi yanıncla yaptırtmış olduğu türbesi-
ne defnedildi. _ , 

Aslının hangi milletten o1duğu 'bilinmiyor; 
ıboşnak olması muhtemeldir, esirci-elinde hadim 
ıettir.ilın:ş, ·aşırı derecede güzelmiş, saraya satıl
mış, Enderunda Has Od-aya alınmış, Has Oda
başı olmuş, ve sarayda yalnız ,ak hıa-dım ağala
ra verilen K-apuağalığma- kaıdar yükselmlşdi. 

Gençlik ve güzıelli:k. çağında erkeklik gücünün 
vahşiyane yo'k edilmesi •kıarşı:sınd-a s;ervet hırsı
na düşmüş ve mevkilıtln sağladığı nüfuzla dev
rinin ·amansız mürteşi ricalinden _biri olmuşdu. 
O yoldaki seyyiatinm ne~ri 1ı:abılinden meşhur 
me:ires·esi ile yine İstan'bul'da, -çeşmeler ve Ge-

. diz kasrubasında bir cami ıile mekteb yapdır-
mı~dı. j 

Müverrih Peçevıili İbrıaiıim Efendi, :bu Ga
zanfer Ağa'nın mücevherli bir altın koyun saıati 
üzerine son derece gar:lb ıbir fıkra nakleder (B.: 
Cellad Mezadı, cil:d 6, sayfa 3428). 

GAZANFER AGA (Kapuaığası) - Biırinci 
Sultan Mahmud ııam•anmda s1aray ricalinden bir 
ak hadım ,ağıa; Haydarpaş-a'dami meşhur Ayrı
lık Çeşmeslırln banisi (B.: Ayrılık Çeşmesi, cild 
3, sayf.a 1631) ; hayatı hakkınd1a başka ıbilgi 

· edinilemedi. 

GAZANFER AGA (Yeniçeri) -'Kasrinpa
şa'da kendi adına nisbetle -anılmış ,bi1r mesci
din ıbani blr yeniçeri çorbacısı; Paşakapuswıda 
muhzir ağalık hfametinde bulunmuş; hayıatı hak
kında bilgi edinilemedi. 

Bibi.: Hadikatül Cev!mi, II. 

GAZANFER AGA MEDRESESİ,. SEBİLİ 
VE TÜRBESİ - Bozdoğan Su Kemeırlı:riıi Ha
liç tarafına lb-a.kan yüzünün hemen önünde ve 
Atatürk Bulvarının kenarında :blr medrese ile 
se.bll, türbe ve uf ak 'bir hazıreden mürekkelb ibir 
mimarı manzumedir; onaltmcı yüzyıl sonl•arın
da inşa ed·ilmiş olup Türk yapı sanatının güzel 
es•eır}erinden b1r1dir; Üçüncü Sultan Mehmed za
manında Sarayi Hümayun kapu -ağalığında 

bulunmuş ·ak ha:dmı ağalıard!an (tavaşi'lerden) 

Gazanfer Ağanın h:ayı•r eseridir, zamanımızda 
İstanbul Beledıiyesin.in Şehi~ Müzesi binası ola
rak kullamlma:ktadır (B.: Gazıanıfer Ağa., Kapu
·ı:ı.ğası; Belediye Müzesi, cilıd 5, sayfa 2462). 

Manzumenin vaıkfiyesi hicri 1004 cemazi
yelevveli sonlarında {ocak 1596) ıtanz.im edil
mi'şdiT; v,a;kfiyelıerılıı inşadan ıbirkıaç sene sonra 



ANSİKLOPEDİSİ - 6025 - GAZANFER AGA MEDRESESİ 

tanzil ıedilegelmekde olduğu müteaddit misaner
le malumdur, 'bir kıyas ile bu mimari manzum.e
nin hic:ri 1000, miladı t-akvlm. ile 1591-1592 yıl
larında yapıldığını söylemek mümkündür. 

Mimar Sinan'ın halefi Davud Ağanın ese
ri olması muhtemeldir; manzfunemn üslubunda
ki yumuşak ve .kıvr0ak ifade, ,bu tahmini te'yld 
etmeğe kafi bir mesned teşkil ettiği 1k!anaatin- · 
deyiz, yazılı. ıbir vesikaya henüz ırastlanmamış
dır (B.: Davud Ağa, Mimar, c:ild 8, sayfa 4284). 

Manzfune, şimdi:ld Aıtatürık Bulvan ile Ko
vacılar Caddesi kavşağı köşesi'ııde meyilli ara
zi Uzerinıe ustaca konulmuşdur; -arka ayıdınlık 
avlusunwı önünden zamanımızda Gazeınferağa 
sokağı 'adını taşıyan sokak geçer, bu solmğın 
öbür kenarı. boyunca Bozdoğan Su kemeri ıuza
mr. 

Manzfunenıin girıiş yüzü, kıapusu Kov,acılar 
Caddesi üstmdeclir. Sokak kapusunıdan giril
diğine göre solda sebil, sağda türlbe vıe · hazire, 
karşıda da medrese ibulunm·aıktadıır. 

Manzumenıin. Kovacılar Caddesine açılan 

kapusu, köşeleri ıkaval sütunlara dayıa;nmış me-. 
meli bir Burs'a kemeri ve onun ,aıbnda. bir ba
sık kemerden ve en üsttıe yapra,klı bir tacdan 
mürekkebdir. Sütun ve tac köfektlden, basık 
kemer ve ayna mermerdendiır. 

•' 

------;;;__=====--~'"";as-~~~~~~~ r- ··-· ..... ·;:--- ··--:: : ::.: ~- . - ~-'·:_:..-:..::..,, .. --ı-

İçerde ikinci kapu ki, medreseırln medhali
:diır ve ilk 1k!apunun :tam karşısındadır, ıi:ld basa
mıalda çıkılan bir sahanlık üstünde, renkli taş
larla 1i.şlenmiş basık kemerle yıapiiarak, sahan
lığa doğru çıkıntı teşkil eden çerçevesmin tıs .. 
tüne biır ahşab saçak ilaıve olumnuşclur. 

Türıbenin ıbulunduğu ön ıa.vlucuk ile med
.rese h'aremi arasında ve medrese im.pusunun 
dki yanında, iki sıı,a pencereli, içi ve dışı kesme 
:köfıeki taşından bir du'V'ar vaırdır; bu cepheye 
medrese höcresi konmamışdır. 

Medresenin h'aıreın avlusu, murabbaıa ya
kın, mustatil şekilli olup, lbaşlıklan mainl!i, on 
adedi mermer ilcisi de Here~ · taşından ve 34 
santim kutrunda 12 sütuna müstenıid kemerler 
ve kulbbeclklerle, .bir rivıakla çevr-llmlişdn-. 

Rivakın üç tıarafmıda. 15 höcre ve medha
lin rtam ka:rşısında .dershane; harem dtapusun
daın ,girilıd!iğine göre sol taraf da g'· bölme ayak 
yoılu vıardlr. .•· 

Sağ ve solda sıTalaınmış beşer höcrenin her 
ıbir.inıde :rılvaık · altına açıla;n bir ıkapu ve riw.k 
altına ve harem -avl'usllllıa. ba:kan bir pencere, 
k!apular k!arşısındalci duvarlarda. da ildşer pen• 
cere vardır. Kapula'l" yanında.ki tıek pencereler 
zemlııe çok yıaJw:ı olduğu halde dış duvıarl-arda-

,., ....... .. -~ 

Gazanferaia Medreıesi, Sebili, Tilrbeal 

(Resim : Bülcnd Şeren) 
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ki ilci pencere, ·ıracreye yalnız ·aydınlık temin et• 
mıek içıln yapılmışdır, yerden 2 metre yüksek• 
-Ukte olup daıi.şmendlerln harlç ile meşgul ol• 
ması önlıerunli'dir. 

So~d-a çapr1ast ,bir geçitle -giırHen altıncı höc• 
rede, y1alıu,z ışık temin eden 1iki. üst pencere var• 
_dır. 

_ So1cyaki son höcreıde sokak tarafında iki 
.ü:st pencere, ar~adaiki •avluya bakar üç alt pen• 
cere ;· sağdaki son köş·e höcrıede de· so1{1ak tara• 
fında ±İci üst pencere .ve •aTka avluya bakar iki 
alt pencere vardır. · 

Dershaıneni iki yanınııiakll höcrelerde de bi• 
ri harem avlusunıa, 'iklısi -aro avlu.ya bakaır üçer 
·aıt penc•ere lbuhinmakbaıdir. 

Dershanede -de yedıi -alt, s·ekiz üst · ve iki 
yuvaırla,k pencere vıa;r<lır. · 

Her höcred.e bir ocak olduğu halde dersha• 
nede yokdur. Dershanenl!n zemd:nil de umumi se
viyeden yarım·· metre yü'ks:ekd1r. 

Dershane kubbesi ya;rım ,küre alikalara 
müsten:ld olup,. ?mnl:a;rın kemer . .baş~aırnnn mes• 
nıedlerindıe istıalıa:ktiıdlıi .ıtıa;lrozlar konmıuşdur. 

Höcrelerlı:ı kubbeleri kürevi müselleslerle 
duvarl•ara otuııır; silmeli ıbir lruşaıkdan sonra 
kubbe gel!iır;. dış k!as'll'aklan 35. santim irtifaın
dadır.- .Rivalç., lrubbelıerlıı.ıde ise lrasna:k yokdur. 

Türbe 12 dılılı bir blnadır: her yüzünde bi
rer tane olmak üzıere 12 üst penceresi ve yü• 
zünde de •birer alt pencere vıa.rdır; gerti kalan 

/ .t· .. · i
l-~ 

1/ 

.·. 

~,,. . . 

yedi yüzünün birinde tür•benin kapusu, fil.tısı~.; 
da da aJt. penc~r-eler yerl!n:de blrer d.ol'!p--höc
resi" buhınma~tadır) Türbe kapusunun önünde 

_ iki d:ir~ğe müstenid ~lr sayvan vardır. Kubbe,. 
köşelerde. bir çif.t ba:dem ve -köşeli bir püskül 
vasıtası ile duvarlara oturur, türbe duvarının 
kalınlığı 1,10 metredir. 

Türbenin içinde, Gazanfer Ağa'nın sanıdu• 
kasından başka, a;krabası olduğu tevatüren. söy
lenen ili ka:dın kabri vardır. 

Sebil sekiz köşelidiır. Beşinde .Pir1nç pa'I'• 
makbklı sebilhane pencerelerl, ıbl'ı;J.nııie ·av1uya 
açfil!an kapusu ·bulunup ikisi de sağıır duvardır. 
Köşelerdeki sütunların başlıkları ista~aktldli 
olup çüt merkezlıi birer sivri kem~rle :bağlan
mışlar.dır. Bu kemerlerin aynal1aırı hendesi ş1ekil

li mermer şebekelerdir. Kemer ıbaşı silmeleri• 
nün hemen üstünde bi-r süme, düz blr asıa:ba ve 
en nihayet saçak silmesi gelmektediı-. Sebilin 
kubbesi çift olup iç kubbe ıbasık, hariçdeki ya• 
rım küreden daha yüksektir. Saçak 1,20 metre 
geni§liğilldedir ve dış kubbe Ue yekvüeud bir 
bütün teşkil eder. Dlpdeki sağır duvarda yek
pare ıbir taş telme -bulunmaktadıı-, bu tekneye 
su, sebll içindeki derin bir kuyudan verilir ki 
kuyunun suyu dıa Kırkçeşme ,suyunun mecra• 
sından alınmışdır. 

Hazire, sokak kapusundan g.iırıildiğine gö• 
ırıe sağda, duvarla türbe blnası aras:ınıdıadır. On 
kaıbir vıardır. En eskisi Mustafa Şah adınıda bir 

Cazanferağa Medresesi, Sebili, Türbesi 
(Resim : Ekrem. Hakk~ Ayverdi) 
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g,ence ait olup 10 x 10 santim -boyunda küçük 
:b.i:r mermer üstünde kavuklu blT ka!birıd.i:r, ölüm 
tarihi hicri 1025 (M. 1616) dir. 1221 (1806 -
1807) tari.hl!.i diğer biır kalblır Gazanfer Ağa vak
fımn mütevıellilerlnıden haıttat hafız Mehmed 
Emlıı Efendinindıir. 

Bugün (Belediye Müzesi) Şehıir Müzesi va
zifesill!i görmekte olan Gazanfer Ağa Medrese
si 1943 de, kurşun <Srtüsü, kıapusu, penceresi, 
sıvıası tamamen mahvolmuş harab vıe per.lşan 

bir haldıe ıidıi. Ön duvarların ve seıblilıı taşları 
karşıki ahşab evler yandığı zamıa.n yangm ate
şinde kiıreçleşmiş ve dağılmış bir halde idi ve 
ıhıer hal-de yapıldığı taır-ihden sonra pek çok yan
gın görmü§ıdü. 

Medres·eyi yeni vazifesine hazırlamak üze
re 1943 - 1944 yıllarında taınıiıılııi bu satırların 
muharr1ri yapmışdıT (B.: Ayve:rıdi, Ekrem Ha;k
kı, cild 3, sayfa 1663). 

Gazanferağa Medresesi, Sebili, Tür,besi 
(Plan : Ekrem Hakkı Ayverdi) 

Tamirde, danişmend odalaxı arasındaki du
varlarda, kemerılerlne dokunulmadıaıı geç1t yer
lerl açıldı, rbu suretle, bir müze için zaruri ol·an, 
salonların mütemadiyeti s•ağlandı. Bu ameliye, 
eser.:ın aslına b.l!r müdahale g~bi görünse de, her
hangi blr eskl ibinaıiın zamarumızda :bir vazife
ye salıih hale getm-'ilmesi ıiçin, haxa:blye terk edil
mekd•en kurtarılması ıiçin zaruri bir haldir. 

Tamıiıre başladığımızda oca;k yaşmakl:an 

mevcut değildi, . yalnız yerleni duruyordu. Ocak
lar birer höcre haline getılıril:dıi, yalnız bir oda
da; .nümunelik olarak yaşmağı ile !ihya edildi. 

Sebilin darmaıclağm _ olmuş mermer direk
leri değl§,tirıl:ldi, sebil saçağına da asıl şekli ve
rildi. 

Ekrem Hakkı A YVERDl 

GAZANFERAGA MESCİDİ - Haıdlıka.tül 
Cevami şu mıalfunatı veriyor: "Kasımpaşıad=a
dır, 1bam:sıl Yeniçeni Oc·ağı çorbacüaTllldan olup 
Paşakapusunıd:a müstahdem muhziır ·ağaı<lıır; .mes
c.:ıdin mahallesi yokdur"; Tahs'in Öz de ''İst1an
bul Cam.:ıteri" isimli eserılnde: "Bu mescidden 

_ bir eser ıkalmıa.mışdı-r .. " iC;iıiyor. 
1 

GAZANFER -SOKAGI - Fatih ilçesinm 
merkez nahiyesinıin Kırkçeşme mahıaiHesi so
.J.:cıaklanndan, Mustafa ~emal (Atatürık Bulvarı) 
caıdıdesi ile Kırkçeşme sokağı ·arasında uzanır 
ve Bozdoğan Su Kemer.1nin clı:loonden geçer 
(1934 BeleıdiyeŞehlr Rehberi, paf.1ıa 6/64). Mus
tafa Kemal Caıddesıi Atatürk Bulvarı adı ıile ge
nıişletilüırken ıbulvaıra kaıtılmışdır. 

Hakkı GÖKTÜRK 

GAZANFER EFENDİ (Düceli) - Geçen 
asrın son:farında Unkapam civarında Üçmihralb
lı Mescıidde müe.züı şaıklırdliği yapnuş bir genç; 
'devrlıı kıalender şaıi:rierı.imien Nebil K-apt'an t•ara
fından şu manzume ile övülmüşdür: 

Caayet nazik pek gÜzelain efendim 
Efendimsin efendimsin efendim. 

Uzun boyla aalınıtın ne hoıdur 
Şehlevendsin _ mübeykelsin efendim. 

Müezzinlik biçilmiı kaftan ilana 
Davudidir tatlı ıeıin efendim. 

Mescidinin mihrabı var Üç aded 
Tek mihrabım Cazanfersin efendim. 

Hele ı.ehel' vakti abdest alırken 
Muti.fısın ten herkesin efendim. 



Bet vakitde meacid dolar lebaleb 
Sofuluğa aebeb sensin e_fendim. 

Ayakların cevlangalıı yerlere 
Yüz ııürmeğe cihan gelsin efendim, 

Şehrimizin güzelleri payine 
Kaaliçei hüsün sersin efendim. 

Bu.si paye izin ver de ıehbazım 
Kulluğüma ıeref versin efendim. 

Akın adı karanın da tadı var 
Anın İçin ııen esmersin efendim. 

Sadık olur siyebçerde civanlar 
Nebilin de kadre irıin efendim. 

f. 
} 

ı. 

! 

i;1 
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Sefinei aşka yelken açalım 
Diaem aceb sen ne dersin efendim. 

Hatmeyledi gönül kitabı ~,kı 
Senden alsın en son dersin , efendim. 

İffetinle ismetinle ayrıca 
Sebikei simü zerııin efendim. 

Kat çatarak celallendiiin zenun 
Yallah billab bir bizbersin efendim. 

Oldun ıehri lstanbul'un Bilali 
Hak yolunda sen rehbersin efendim. 

"Şeblevendim Efendim" le tarih<lir 
"Efendimsin, efendimsin efendim". 

685 + 610 (Şeblevendim .Efendim) = 1295 (M. 1878) 

Diuceli Gazanfer Efendi 
(Pl4ıı ı Ekrem Hakkı Ayverdl) 
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Bu gencin bir çeşme önün.de, hıan:gi çeşme 

olduğunu tesbit edemedik, iki ,gaz tene'kesf ile 
su taşır vaziyetde kurşun kaılemle yapılmış bir 
resmi vardır ve ·altında yine kurşun kalemi ile 
şu satırlar yazılııfur: "Saka G8.2lanfer, 1 cema
ziyelevveJ 1295, cuma (3 mayıs 1878); Refiki 
azraiım. N ehll Kaptıan Efendiye emri biraderane
Ieri üzere tuhf ei naçizanemdir. Mektebi Haırbi
yei Şahane Matba:ası ressanrlıarından Binbaşı 
Mahmud". 

Bibi.: Aşık Razi evrAkı metrukesi, Nabi! Kaptan 
Deftteri; Vasıf Hiç, Not. 

GAZETE - "Fransızca Gazette ( okunuşu·: 
Gazet) isminden; havadis vara:k!a:sı, ceride; vıak
tiyle harac :tıahs-H.darlaırının ·arazdtttln ölçümünü 
ya2Jdıklan kağıd · veya deftere ceride denilirdi, 
sonra, müh!im. vak'·aları kıaydettiklerıi vıarakaya 
da ceride denildi. Memlelretıimmie ıilk çıkıdığuı
da Gazeteye de 1bu iıs-lın veril!cli, ceride denildi" 
(Şemseddıin Sami, Kaıamusi Tüııkı) ; "İfalyanca 
Gazetta dsminden, hadıiıseleri, vukuuatı ib11ıdıir

mek için bir ma:tbaıada basılıp yayıa:an evrak, ce
ride, ruzname" ( Hüseyin Kazım, Büyük Tüı-k 
Ltigatı). 

"Dünyaıda !İ!lk gazete XVII. yüzyıl oııtasın
da İta:lyıa'da V,enedik'de çıkınışdır: Bazı ilan ve 
haıberl'er bir kağıd üzerine •baJStlıwak yayınlıamr
dı ve her nü·shası o tıaıcihıde VenecU!k'ıde tedavül 
eden ve Gazetta denıl:l.en küçü:k ıbiır para ile sa
tın ·almıroı, işte Gazete ·aıdı buTadan 'kaılmışdır" 
( Tercemanı Ahval, 1860). 

İstanbul Gazeteleri - lstanbı.rl 'ld1a, dolayısı 
ile Türkiye'de iiılk ,gazete, devlet eliyle çıkıarı:lan 
resmi ve Türkçe "Takvılıni Vekıaıayi" dir, ıilk 
nüshası 1247 (M. 1831) de yayı:nlıamnışdıır. Do
kuz sene ısonrıa 1256 (M. 1840) . da yıine Türkçe 
ve yarı resmi "Cerrdei HavAdıis" gazetesi çık
mışdır; sahibi lngfiltere devleti tebaalı William 
Churchill, muhaN"ir Münıif Efenıdıi. (Münif Pa
şa) dl'.r. Üçüncü Türkçe gazete de, Agah-Efen
di tarafından çıkM'rl.an ve d!lk sayıl!arınd-a baş

muhıarriırliğini Şinasi Efond:inıin yaptığı "Terce
manı Ahval" gazeıtes:i!d,ir; özel teşeıbbüsle çıkan 
bu gayri resmi ilk Türkçe gazetenıiri ilk sayısı 
6 reıbiüialıir 1277 (22 eylül 1860) da yıaymlan
mışdıır (B.: Takvimi Vekaayıi; Ceridei Havaıdis, 
ci1d 7, s·ayfa 3496; Agah Efendi•, cild 1, s·ayfa 
243, Tercemanı Ahval). 

1860 da lbu üç Tü1rkçe gazetenin yıamnda 
İısta.uıbul'd-a, · yalbancı dillerde 10 gazete çıkm,a;k-

taırur. Aşağıdaki cetveli Tercümaiıı · Ahval'den 
1alıy-0ruz: 

1) Journal de Constantinople (Fransızca, 

yarı resmi), 2) Lev~t Herald (İngilizce), 3) 
Mas'1s (Ermenice), 4) Mego (Ermenıice), 5) 
Ser (Ermenice), 6) 'I'ar (Ermen-ice), 7) Ave
dapar (Ermenic·e),, 8) Blııantıis (Rumca), 9) 
Bulgaria (Bulgarca), 10) Courrier d'Orient 
(Frıa.ınsızca). 

Bunlardan gayri "Mecmuai Hava1clis" ve 
"Müna!d1ıi! Erc-iyıaş" •aıdlı iiki gazete ermeni harf-
1leri ile Türkçe, "Anadolu" ·adlı b:ır gazete de 
Rum harfleri Ue Türkçe ola:rıak yayriı:lanm:aık
.tadıır. 

İsıtıanbuıl'da gazete çıkarmak için ilk mat
baa, Ta:kvıimi Veka:ayi'ıi basmak üzere devlet 
etiyle ,kıuru1Jdu, Matbaa!i Aımre aıdı veııilen o m~t
·baa, zamanımmiaki Milli Eğltim Baısımevinın 
(Devlet Matbaa.sının) temeli olmuşıclur. 

Gazetelerde Damga Pulu - Düyunu. Umu
. miye İdaresi kurulduktan sonra gazeteler her 
nüshası 2 paralık damga puluna tabi tutuldu. 
Puıl, gazetenin :kağıdına baskıdan önce yapıştı
rılır ve ·son'I'la gazete bas:ıılır, gazetenin ibl'I"kaç 
ke1i!rnelik yazısı ile de damga pulu iptal edilmiş 
olurdu. 'Baba Tahlır diye :taınılan Malfunıat Mec
muasının sahilbi Mehmeıd. Tahıiır Bey ('B.: Tahir 
Beıy, Mehm~d) bir gün, Günlük M:alfunıaıt G~e
sini putsuz ıbasıp çıkarmış, devrin padişahı İkin
ci Sultan Hamiıd.'•i ,göklere çJıkıaran biT yazı, f ery
daname .ile pad:iş1aha sığlınmış, Düyunu Umumi
ye Maresin!in şikayıetle:rıine ,rağmen gazete'ler 
Sultan Hamiıd'lıı özel ,bir ıraıcledesi ile damga 
pulundan af edilmişlerdıiT (1898). 

Gazetelerin Çeşitleri ve Bu Kütükte Kayde
dilmiş Gazete ve Dergiler - 1860'dan zamam
mıza ka!dar geçen yüzyıl iiçinde edebi, siyasi, 
ticari, i:ktisadi, c-xl:di, mizıahi, olmıl gazetesi, sa-
1bah ,gazetesi, akşam •gazıetıesi, günlük gazete, 
haftalık gazete, h 1a!itada iki gün çıkar garete, 
On!beş günde bir ç~ar gazete, spor gazetesi, tıi.
yaıtro gazebeısi, diıni gaZiete, devir deviT hükft
metlerin o:ııganı olmuş gazeıte, demokırasi reJi-

. miııin aleyhinde lromün:ist mldrlerini yayan ga
zete, işgal yıUarınıd:a Milh Mücıaıdelıe~ aley
hinde yayın yapmış gazete, 1stanbul'un herhan
ıgıi hi!r semti11!in sesi olduğunu dddi,a etmiş gaze
te, ls.taınbul'da ibeşyüzden fa2Jla gazıete çıkmış. 
dır. Hatta Bakırköy Akıı1 Hastıahaneslnıde bile 
"Gazeetmlz" •adı ile 1959 da bir gazete çıkarıl
mışdır. Çoğu bu 1stmbul Ansiklopedisinde km-
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di 11J,imJ,eri ile müstalci:1 maddeler halin.1de kayde
diliıişlerdir. Ş:mdiye kaıdaır yayınlanmış olan 
maddeler şunlaırtlır: 

Adlü füs,an (clld 1, sayfa 219), Axıba'ba 

(cild 1, sayfa 502), Akşam {cild 1, sayfia 545), 
Amcalbey {cllıd 2, sayfa 762), Apola (ııumca, 

cild 2, sayfa 887), Apostolos .Andras (rumca, 
Fıener Patri:khanemın orıga:nı, c1l!:i 2, sayfa 888), 
Apoyevmatinıi {ırı.unoa, cild 2, sayfa 888), Aşi
yan (cıJ.d 3, sayfa 1170), Ayd-ede (cild 3, sayfa 
1516) , Ayinei V:atıan ( cild 3, sayfia 1557) , Az
tak ( ermenılce, Taşnak Kom:tasının organı, 
cild 3, sayfa 1729), A2Jtarar (ermen1l,Ge, cild 3, 
sayfa 1730), Aztar-ax Püzmtyaın (ermeni harl
leri ile Tüııkçe, cfü 3, s1ayfa 1730), Baxıbarosun 
Sesi (clJ!d 4, sayfa 2113),, Basket (cıild 4, sayfa 
2132), Bayrakdar (cild 4, sayfia 2281), Bedir 
(cild 5, sayfa 2369), Bilgi (ci:lıd 5, sayfa 2776), 
Birlırk (c]d 5, sayfa 2812), Büyükıdoğu (cild 6, 
sayfa 3263), Oaıdaloz ( cM 6, sayfa 3320) , Car
kayt (ermenfoe, cild 6, sayfa 3382), Cart Beyim 
(cild 6, s·ayfa 3391),, Cerıid.ei Havadis (cild 7, 
sayfa 3496), Coşkun Kalender {cıJd 7, sayfa 
3614), Cumhuriyet (cild 7, sayfa 3625), Çaylak 
(oi!lld 7, sayfa 3798), Çeldrge (cıild 7, sayfa 
3803), Çınar-altı {cild 7, sayfa 3908), Diyojen 
(clld 9, sayfa 4630), Dola:b (cHd 9, s·ayfa 4660), 
Donanma {cild 9, sayfa 4698), Dünya (cild 9, 
sayfa 4823), Eşek {cilıcl 10, sayfa 5370), Fala
kıa {cild 10, s:ayfa 5503), Fuıtbol (cıiı1d 11, say
fa 5869), Gal·atasarayı Lisesinde yayınlanmış 
deırgıller, ,gazeıteler (cild 11, sayfa 5944), Gav
roş (ermenice, cild 11, sayfa 6014), Gaziıosman
paşa ( cild 11, sayfa 1043). 

Basın Tarihi - İstanıbw'da, dolayısı ile 
Türkiye'ıde bir serbest meslek ol•aır.a:k gazete
cü, yüzüncü yılını idrak etmiş buılunmalia
dıır. Gazete matbaaları .en dpb~d!ai haliınden za
manımızıın en kuıdretlıi: seviyesine ulaşmışdır. İs
tanbul'da hazırlanıp da ·aynı güındıe .Ankaıra, 

Adana· ve İzmir g1bi büyük. şehiderimizdeki 
özel matbaıa¾arınıdıa baısılan İstanbul· gazeteleri 
vardır. Seılbesıt meslek olara:k gazetec•:wlk, men
suplarını refah ıiçinde yaşatma:ktaıdır. Toplum 
,hayatının her yolunda olduğu g!!br, gazetecilik-. 
de de mağıdur olmuş büyük kıymeıtler ve kazib 
şöhretler ,bulmacakdıx. Onılıax da hakiki yerle
rini, bh- gün elıöet Jd yazılıı.eak ohm bir Basın 
Tar1:hinde ·ailaca:klaııdır. Bu tarıih, zamanımızda 
henüz yazılmı~ değildir. Zor i§dıiT vıe yakın geç-
mişin basuı aleminde zıengiın görgüleri ve ha,tı-

raları olan simalar yavaş yavaş azaldıkça daha 
da ·güç,leşecekdir. Bir örnek kaydetm~k isteriz; 
geçeri yüzyıhn ıiç'.!nıde lsıtanbul ,basınında pek 
. çok yazar takma isimler kullanm.ışdır, eski de
y.imi ile "Müstear İsim". Gazete ve mecmua ko
leksiyonlarında o is-iml,erden birln,in hangi yaza
ra arit o~duğunu bilecek kimse çıkmayacakdı,r. 
Münir Sü!eyman Çapanoğlu, çalışamayacak ha
le ,gelinceye kadar büyük eme'kler sarfı ile "İs
-tanıbul Bas:ınınd:a Müstear İsimler" aıdı ile bir 
lugatçe hazırhınmışıdır ve bir ·lcitap halinde baıs
ıtırmaık •imkanını lbUilamamışıdır. Aslında ise o 
lugaıtçe İsıtan'bul Basın Taırihıinün 'bir önemli fas
lından iıbareıtt~r (B. : Çapanoğlu, Müniır Süley
man, cıild 7, sayfa 3734). 

Büyük yazar A:hme:i Rasim, İstanıbul ba
sıın hayatını köşe köşe aydınlatan çok laymetli 
hatırahı:r bırakmakıla ?beraber bir hasın tarihini. 
yazamadığının üzü.nıtµsünü duymuş ve "Mu
harrir bu ya .. " ıiısıimli eserinde bu üzünıtüsünü, 
muhtasar b:.r tarılhi bile yok!dur, bundan sonra 
"şayanı teessüfıdür ki elimi2ıde gareteci.4:iğimıiz 

böyılıe b.lır. ta.Tlhi vücuda getimıek adeta imkan
sız olacakdır .. " diye 'belirtmişdiır (B.: Ahmed 
Rasıın, cilıd 1, sayfa 443). Ebüzziya Tevfi'k Bey 
1873-1874 aras1nı(fa yıayıınadığı bir yıfükıda (Ha
drka Salnamesi) "Tüıık Gazeteler-inin Tercünıani 
Ahvali" •başlığı ıfile 23 sayfalık 1bir ma:kale ya
yınlamışdır. Tfü:-k basın tarı.ih:iniın. yazılma"Sı yo~ 
lunıda atılmış dlk ,aıdınıdır. Bi~im burada kay-

. dettiğ,lm.iz İstanıbul Ba:.sın Tarihi, ,işte öyle fa
kat büyük biT kütükdür. Gazetec,fil:i:k alıeınmin 

aıtmosfeııi altında garebe'lerin ve g~eteciler.in 
haıl ıtercemelerıi gazeıtelerıin sahih ve başmuhar
ıriırler.indenı, yıazı işleri müdürlerınıd!en, mürettip 
ve mıa:k!misıtler.m.den, ıi!darecilerinıden, şahsiyet 

ısaMbi olmuş müstahdemlerine v~rınca bütün 
mensuplarımn hal :beırc,emeler.mi 'kapsayan bir 
kütük. Bu İstanbul Ansiıkloped·isi o vazi:f eyi, 
!binlerce sayf asma dağııtrlm.ış olaraık yıapmaya 

çalışmaktaıdıır. 

Server İskit'-in "Türıkiıye'de MaJtlbuat Re
jimleri", "Türkiye'de Neşriyat Hareketleri Ta
rlhine Bir Ba:kış", "Tüvkiye'ıde Matbuat İdare
leri ve Politikaları" ve "Tercümanı Ahval ve 
Agaıh Efenıdıi!" is1iınli •eserleri lbüyü:k himmet eser
leridir ve İstall!bul • Basın Tarihi yazılırken, umu
mi küıtüphanelerimi:roe ibulurian gazete koleksiı
yon:l:aTiru11 yanında başhca kaynaklardan ola
cakıdır. 
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Gazete Koleksiyonlarının Bulunduğu Umu
mi Kütüphaıneler - istanbul'da gaz-eıte kolek
siyonlarının bulunduğu :rengin umumi kütüpha
ne!er Beyazıd'da Hakln Ta:r:ı:k Us ~1taplığı, Be
yazııd'da Devlet Kitaplığı (Beyazın Kütüphane
si), Beyazııd''d,a Belediye Kitaplığııdrr. Yine Be
yazıd'da Ünivers1ite Kütüphanes•inde de ·bazı na
dir koleksıi.yonlar varıdır, onların haşı,nıda da 
hriç bir yerde bulunmayan "Cerıdei Mahakimi 
Adliye" ve "Ceridei Maha.kimd Askerıi;ye" koleık
s•iyonları gelir. 

GAZETECİLER CEMİYETİ, İSTANBUL 
GAZETECİLER CEMİYETİ - Recamız üzeri
ne İstanbul Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekre
rerliğl ta:rafıından gönderilen •aşağıdaki yazıyı 
bu şehir kütüğüne aynen koyuyıoruz: · 

"İstanbul'da bir Matbuat Cemiyeti kurul
ması hareketi, 1914 yı:l:mıcıa başlamış ve 1917 
yı,lında da "Osmanlı Matbuaıt Cemiyeti" aıdıyle 

memlekette ilk hasın teşekkülü kurulmuştur. 
Cemiyetin ilk başkanı Sa!bah Ga:zıetesıi Başya

zarı. MahmUJd. S•adık BeydiT. Cemiyet bi'r yıl 

mfü:ldetle S·aıbah Gazete.si bmasııida. faaliyet gös
termiş, ertesi yıl Beyoğlıu Taks•m'de Azaryan 
apartmanının 2. katına taşnınuşıtrr .. Aynı yıl, 

yani 1918 de yapı-lıan umumi heyıe,t toplantısın
da. ıbaşkanhğa Hüsıeyıin Cahıit Bey (Yalçın). se
çilmiştir. 1919 da O~miıyeıt binası, gazetelere 
yakın olınası düşüncesiyle Ba:bıali'ye, bugünkü 
Türkiye Yayınıeviniın bultmduğu ib~ya naklet
mişıdılr. O yıl yapılan seçimde de başkanlığa 
Ebüzziya Zadıe V:eırıd Bey getİiI'ilmiştıir. 

"1921 de mürettiplerin de katıldığı muha
birler ve muharrıiırler, bir Gazeıtecfiler Cemiyeti 
kurmuşlar, Maıtbuat Cemiyeti sadece paıtronila
rın kraıtıldığı 'bir lbir1i!k mahiyetini almıştır. Bu 
bölünmeyi doğru bulmayan Hakkı Tank Bey 
(Us) iki ta:rafı · bhfeştiren b1r şekil /buldu ve 
"Osmanlı" kehlm:esdni atara!k "Matbuaıt Cemi
yeti" aıdı alıtmd•a m teşekkülü -biTkaç ay sonra 
birleştirmeye muvaffak oldu. Bu teşekkülün 
başkanhğma E:büzzırya Zad:e Velid Bey getir.il
di ve ,iki umumi katiplik ihdas ecıildi. Umumi 
katipliklerıd:en bi.rin1e gazeıte sahiplerini temsilen 
Bahan Zfude Şükrü Bey (Baban),, çalışanları 

temısilen de Hakkı Tarık Bey (Us)- seçildi. Ce
miyetin 1922 -1923 kongresiınıde başkanlığı Uşa
ki Zade Halid Ziya Bey (Uş,aklıgM) ·•alnuş ve 
Babıali'deki Donanma Oemiyeti binası M·atbuat 
Cemiyetıine tahsis edihniştir. 'üç yıl sonra 1926· 

da Hakkı Tarı:k Beyi (Us) Ma1!buat Oeıntj.yet.i 

•reisi olarak görüyoruz. 
"O sırada .Ankarıa'da •bir "Tüırk Ma,tbuat 

Cenri.yeti" kurulınası harekıetıini gömen kaçır-. 
may,an Hakkı Tarık Us, bu ha:reketi önte:ınek 
maksaidiyle hemen Ma:tbuaıt Cemiyeti. umumi he"'.. 
yetini fevkalade topfanbya çağırmış ve bir. ıni-. 
zam.name değiş-ikliği ıile . "Matıbuat Cemiyeti'' 
nin başın•a "Türk" •kel:imesmi koymuştur. Bu 
suretle Cemiyetin adı "Tü:rık M•aıtbuat Cem.iye-. 
ıti" olmuş ve görülen. lüzum üzerıne Donanma 
Cemiy,eıtıi binası tahliye edilerek Cemiyet, Va
lciıt matbaasının yanındaki Orhan Bey Ham.na. 
taşınmış, blrkaç yıl aon:rıa da Beyoğlu Caddesin
de satın ·alman binaya na:kledilmiştir. 

"Hakkı Tank Us, 1938 yılın!a ,k-adar Türk 
Matbuat Cemiyetı~nıiiı başında kalmış, ancak· 
Tür.k Basını Birliği Kanununun yürürlUğıe·girme-· 
siyle Baro g1bi kanuni b:T teşekkül olan "Basiıi 
BiırHği" 27 Haziran 1938 tarilıinde ~aıal-iyeıte ge-• 
çince, · Matbuat Cemıiyeıti umumi heyetini top-' 
lanıtıya çağırmış ve Cemiyetin bütün em.vailiıiiı 
Türk Basını Birliğıine devri hak-kında koogre ka-: 
rarı almıştır. Biı suretle aynı tarihte-Türk Mat
lbuat Oemıiyeıti taTihe karışmışbr. 

"Yukarııda da :belirtıtiğimiz giıbi, Türk Ba-
sm 'BiTliğ.i, Baro gllbi kanunı 'bir teşekkül o1du
ğu için Türldye'dekıi ibütün gazeteci!ler riıecburı 
olaraık bu teşekküle üye kayded•ilmişlerdiir. Ak•· 
si halde gazetecilik mesieğlnde bu.1:unmağa mı-· 
kan yoktu. Birliğin merke2ıi AnkaTa'da idi ve, 
başkanlığa da Falih RFfiln Atay geılıirilınişti. fs. 
tan:bul, İzmir ve emsa.Li gibi belJıi.::ba,ş,lı ş•eıhiırıler- · 
de de Birliğin şubeleri bulıunuyordu. İstanbul 
şubesinin başkanı Hakkı Tank Us m. 1945 yı
una kadar Türk Basın Birliğinin 'baş1inda ,Falih 
Rıfkı Atay lbulunıdu. Anca:k, 1945 kongreshıde 
başk-anlığı Hüıseyin. Oahit Yalçm'a kaptırınca 
Basın mrliğinım de sonu gelmiş oidu ve bir· yıl 
sonra bu teşeıkküılü 1lruran kanun lağvedilıdi. · 
Türık Basın Birliğıi de 'böylece · ıbarihe · i:ritriıkaf 
ettince ibasmm 'kailıbill!i. teşkıil eden İstanbui'da 
7 Gün matbaası sahıilbi Sedaıt Simavi, bir taraf
tan Hürr.iy,eıt gazeıtesıinin .iılk hazırlıld:arına baş
lark,en, bir ta·raftan da İstanbul' Q~,eciler. Qe.. 

mıiyetiın-i faa:liyeıte geç,~rıdi. 1946 da yapılan ilk 
1kong,rede başkanlığa, ilci 'kuvvetlıi: n·ı:ımzet yar:-, 
dt. Bunılard•a:11 bh-i Hakkı Tarıık Us, diğeri Sedat 
Simavi idi.. 7 Gihı maıtbaa.sı sahi:bi se.çlmt Içaza-. 
mnca Hakkı Tarık Us da "Türk Basın.· Birliği 
Derneği" aidıyle !başka !bir teşekkül kurdu. rar, 
kat bu teşekküle gazeteciden ziyade. kıitaP;~ı. ye_ 
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emsali gilbi gazeteciliıkle İgisi o~-ayan kimse
ler alındığı için pek rağbet görmedi. 

"Ancak, kaınl\lllla lağvedıilen lbiT _ ibasın oo
tiğinden geri •alınıan Matbuat Cemiyetinin emva .. 
Ji ne olacaktı? Bu mallar uzun süre ilci teşekkül 
arasında dava konusu o1ıdu. Nihayet Hakkı Ta
rık Us bu ~Yal!, bir basın tesisi meydana ge
tıirerek bu malların gelirinin muhtaç gazeteci
lere ya.roıın alarak lrnllamlmasııu sağladı. Bu 

· tesis halen de mevcuttur ve muhtaç basın men
s-uplarıınıa her ay yaroımd-a :buhmmaktaıd.ır. Bir 
mütevelli heyeti ıtıarafından id-are edilmeıktedir; 
başkanı ·Buth~ Felek'tir. 

"Sedat Simavt'nin başkanlığınd,aJci. Gazete
ciler Cemiyeti_ •kısa sürede büyüyerek bugilnıkü 
ha.lıini •almıştır. Faaliyete geçtiği ve kiracısı bu
lunduğu Tü:rk _ Hava Kurumu binasında 8 yıl 
kadaır k:aldlootaııı sonra 1953 de saltın aldığı bu
günkü ıbinAsın-a tıaşmdı. Bu 'bina evvelce Emm
önü Hal!kevi: olarak kıulfa.m1mıştı. Halkevlerirun 
lağvından ibir müıddet sonra Gazeteciler Cemi-
yetine ntıldı. _ 

"Gazetecıner Cemi~, m~ ellerde 
daıima mkdşaf etmişµT. Belediyeden aldığı Ye
rebataın'dald arsıaya lbüyüık ibir dispanser binası 
inşa ettirmiş, ayrıca mevcuıt bin-'81Sımn. aııkıasın

daki arsayı da Belediyeden satın aJmıara:k muaz
zam bir iş hapı yaptıırınıştır. Bu blna dah,a zi
yade basın ku:ruluş·lıa.rına verilmiştir. Basın Dis
panseri b.inasının · üst kaıtları Sağlık Bakanlığına 
kiraya veriılmiş ve Bakanlık bu binayı halk sağ
lığına tahsis et.miştız. Bi:nanın alt 1ratında da 
Gazeteciler Oemiyetinin basın dıispaınse:ri mev
cuttur ve ~k ibalk sağlığına_ :5unulaın ve adı
na ''Yerebaıtan Dispanseri" denilen ~k:kül, 
gerekse Basın Dispanseri itam teşe!kıküllüdür. 

Yerabatmı ~panseri taık:rilben 1,5 milyon ve 
yeni dş hıanı !~inası da 4,5 milyon lira sarllyıle 
meydana geı'Jajştir. Yeni b.iıııanın üst katmı1a 
'büyük :bir lo~ ve lokanıtıa iınşa edilmektedir. 
Binada birçok Avrupa memlekeıtleri.nde 'bfile eşi' 
az ibuhman bir .konferans salonıu vardır. 

"Gazeteciler Cemiyeti şim.dıi.ye kadar sade
ce U~ başkan görmüştür. Bunlaırdan ilki Sedat 
Slınavi'd:ll'. Daha sonra başkanlığa Burhan Fe- , 
~k getirilmiş, bi:rkaç yı1 da Cevıaıt Fehmi ~
lkuıt başkanlık görevmde bulunmuştur. Halen 
başkan yine Burhan Felek'ti-r. Genel sekreter
lik görevlııi de -15 yılda.nberl Mustata Yücel 
yapmaktadır .. Ha.len Emn 1972 Yönetim Ku
rulu fU zatıaııd-a.n ıınil~ekkil\iir; 

Başkan: -Burhan Felek, Başkan vekilleri: 
Kadri Kayaıbai, Hasan Yılınazer, Genel sekr~
•ter: Mustafa Yücel, Mu.ha;sip üye: Selami Akpı
nar; Üyeler: Recep Bilginer, Necmi Tanyolaç, 
Can Kaya İsen, Nuretıtin Demirkol. 

"Halen 801 üyesi buhınan Gazetedler Ce
miyeti bir yardımlaşma teşe'kıkülü olması ha
sa;bjyle üyelerine ilaç, h-aısıtıailık, doğum, ölüm 
yardımları yapmaktadır. Ayrıca muhtaç üyele
r.iıne maddi yardımlarda da bulurunaıktaıdıır. Her 
yıl teı:ıtip ediaen Gazeteciler Baş,arı Arnı1ağanı ya
rışması, mesleıkdaşlaırı teşvik bakını~ıfaın fayda
[ı olmaktaıd.ır. Ayrıca, sansürün kaldırıldığı tarJh 
"24 Temmuz" Gazeteciler Bayramı olarak :kut
lamna:Ma, 'bu sayede bütün gazeteciler aileleriy
le birlikte ,b.ir -araya gelmek imkanını bulmaıkta-

. ı dn-. ,,, 

"Oemiyebiın .geliri, 10 lira üye aidatı ile kira 
ibeıdeller-i, Bayram Gazeteleri ve Balo hadatııdı:r. 
Cemiyetin bünyesinde ayrıca inşaat kooperatif
leri meydana getirilmiş 220 üye Esentepe'de bi
rer mesken sahibi yapıil.ımştır. Bu meskenlerin 
kredilezıini. İşçi SigortaJıarı temin etmiştir. Bu 
ilk kooperatiften sonra kurulan diğer kooper~tif
lerle Florya cıivıarında oor Basmköy meydana ge
tirilm~ ve Etiıler semıtıinıde aılınan arsalarda inşa 
edilen apartman dairelerine evsiz gazeteciler yer
leşımşierdir. 

"Ayrıca zengıiın kütüphaneye sahip !bulu.nan 
Gazeeıtec.iler Cemiyeti, meslelmaşlar tarafın.dan 
kaleme· alınmış basınla ilgili eserleri de yayınla
mak suretiy!le üyelerinin mesaıisini değerlendir
meikteıdıir. 

"-
"Cemiyetin, Yönetim Kurulundan baş,lm. de-

neticileri, Haysiıyet Divanı ve Balotaj ,kurulu ol
maık üzere üç organı daha vardır." 

GAZETECİLER SENDİKASI .(Türkiye) -
1952 de "İstanbul Gazeteciler Send:i!kası;' adı ile 
kuruldu· kurucuları sun1'aırd.Lr: Cevad Fehmi ' , . 
Başkut ('B.: Başkut, C. F., cıi:lıd 4, sayfa 2193), 

- Nazım Ulusoy, Melih Yener, Ecvet Güresın, Sa
md Tezıiş, İhs·an Tayşılı, İhsan Göğüs, Ahmed 
lhs-an, Faruk Demirlaş (B.: Demirtıaş, F., cild 
8, sayfa 4389), Bedıirhan Çınaır (B.: Çınar, B., 
cild 7, s1ayfa 3908), Selahaddin Şaır, İsmet Güleç, 
Sema Aydoğrlıu, Cevıaıd İstek, Mustafa Ragıb 
Esatlı, Hıfzı Topuz, Hayri Engin, Ali K•ara
kurt, İzzet Akyol, Sezai Solıelli. 

İstanbul Gazetteciler Sem:lıi,kası, 1963 yılı -
başında yaptığı genel kuıııl toplantısında, Tür
:kıiye'deki .bütün fikir işç,isi gazıetecileııi bünye-. 
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sine afacak, l)i:r Mifili senddka haline getirilmesi 
kaı:ıarlaşmıştl!r. Bu kararın gereği otara:k An
ka:ra, İzmi:r, Adana, Eskişehir ve Bursa'da şu
beler kurulmuş, İstanbul Gazeteciler Sendikası 
da, yeni adıyla "Türkiye Gazeteciler Senıdikası" 
nın İstanıbul şuıbesi hal!1ne getir.iılmi'Ştir. 

Sendikanın gayesi: "Tüm gazetecilerin eko
noımk, sosyal, kü1türel, mesleki ve her türlü 
genel menfüatlermi korumak, dayamşma ve 
yardıml!aşmayı sağlamak, Türk send!fkacılığı ül
küsüne ,bağlı ,olarak -kendi üyelerinden başka 
,bütün çalışıaaılarm emek, barış, özgürlük, sos
yal ·adalet ve sosyal güvıeıilik ve inısıan hakları 
uğrtına yapaca:ldan haıreketleri desteklemek" 
tir. ı 

Tüııkiyıe Gazeteciler Sendıikası 1~71 yılı so
nunıda da bir bünye dıeğiışikıNğf yapmış, serulika 
bilnyesine filcir işçıisıi gazettecilerle beraber tek
nik kesimde ç,alışan. kol işçilerini de almıştır. 

Türkiye Gazıeıtecdler Senıdıikasının bu, satır
ların yaztldığı sırada:kıi (1972) Genel Başkanı 
Sadullah Usıimi, Genel Sekreteri Oktay Kurt
böke'·diLr .. Milli sendika oluşundan sonra Genel 
Başkanlık yıapaıma:r Has•an Yılınaer, Sedad Ağ-. 
r.alı ve Doğan Oan'dır. 

Senıdıikanın en büyük şu.'besıi İstanbul Şu
besJd:ir ve Yönetim Kurulu şöyledıir: Nail Güreli 
(Başkan), Taylan Sorgun (Sekreter), Erean 
Ertek (Muhasib), Nevzat Artış, Vasfiye Özko
çaık, Nıuretıtıin Sütkım; Metin Kurtcebe, İslam 
Çupi, Oevdet EmekH.rgıil, İsm-aıil Cem, Şü.krU Say-

~ ·•~~ 
.Anka.rıa şulbsi b~kanlığmda Üınıid Gürtuna, 

lzm:iır şubesi lbaşkaınlığında da Orhan İlhan ibu
lunuyoımu. Genıel Meııkezi ve İstanlbul şubesi, 
Cağaıloğlu'nda İstımibul Gazeteciler Cemdyetinin 
yıenıi yaptı-ııdığı ek b.infufa (Basın Sarayı) idi. 

B1bl.: D. Can delaleti ile alınan not. 

GAZETECİ SOKAGI - Eınınönü ilçesinin 
Küçiikpa2Jaır nahiyes.inin ~acıkadın mahallesi 
yol1!arınıdan; Mustafa Kemal Caddesi (mm·am
mızda Atatürk Bulvarı) dle Katib Çelebi cad
desi ·arasındadır (1934 Belediye Şehir Rehberi, 
paf.ta 5/48). Üzeırindeld ikıi'şeT katlı eskıi ahş,aıb 
evler ıistimlak edi:lın:iş, yerine Maniıfaturacüar 
Çarş:ısı inşa edilmişdıir (•ağustos 1970) .. Adı bu 
aınsfiltlopediye geçmiş Tazı laıkalbı ile amiıx ga
zete saıtıcısı Ali Sela:haddıin ıisdmli çocuğwı baht
sız ·anıa.smın evi bu sok-akda dıdi (B.: Ali, Tazı, 
cild 2, sayfa 615). 

Hakkı GÖKTORK 

GAZETE MVVEZZİLERİ - Öncelikle gün'." 
fük gazeteleri w ha:lltamn belli günıler,ip.de yayın
ianan g~telerle dergileri lbayıilerden veya ga
zete ve dergi !iıdarehanelerinden ,alarak semtle
re, mahallelere ·götürer.ek sokaıklardıa, meydan
lardıa, iskelelerde saıtan1ara veriılegelmiş unvan; 
salbiıd.en çocuğa, delikanlıya, pir denilecek halıde 
her yaşdan, hatta 2iamanı:muıcla kızlara, kadınla
ra varınca gazete müvezzıii var.dır. 

İıstanbul'da ıiı1:k müvezziler türemeıden öne... 
gazeteler, gazete ve haıtta kağıt, kitap ile hiç 
ilgisi olmayan düıkkanlarda saıtılınış ve o dükkan-
1-aınn sahllbler1ne gazeteler taraıfıınıdan "Bayii
miz", "Saıtııcımız" denilmi~ir. 1860 da Terce-

Diıo Hüıeyin 

(Resim : Sabiha Bozcalı) 
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Şimendifer :Kenan 
(Resim : Sabiha Bqzcalı) 

manı Ahval Gazeıtesı:ırtln sa;tııııchğı yıerler şu dük
kanlardır: 

1) Şehzıaıd:eıbaşında Direlderar.aısında . Kapu
çuhadarı Hasan Efend}nin çu-bukcu dükkanı. 

2) üsküdar'ıda ·Büyük Karakolhaneye ya
ıkın muva:kkithane karşısında Laz Osman Efen
dinin arzuhalci düıkıkanı. 

3) Beş,iktaş'da cami altıında®i Hacı Nazif 
Ağ8llın attrur dülkkanı. . 

4) Sahpazarında Damaıd Mahmud Paşa.mu 
sarayı karşısında Ahmed Efen,ıd:mi:n fesci dülc
'kam. 

5) Bağçekapusun-da Hamidiye Türlbesi ya
nında berıber · dükkanı. 

6) Kaaımpaşa'da Büyük Hamamın ~arşı~ 
sında Mehmed Ağanın ,aıttıır dilk:kanı.. . 

·· Gazetenin İstanbul · aıboneleri 
de -adresler.ine gazetelerce "Hade
memiz" denilen adamlarla· elden 
gönderıil.miş, dağıtılmışıdır; halik da 
onlara "Gazete Uşağı" demişdir. 
!stanbul'da seyyar gazete müvez
zilerinin öncüleri o "Gazeıte Uşak
ları" olmuş,dur. Gazeteler ve gaze
te okuyucuları çoğalınca bayi dük
kanlan ·kifayet -eıtmemiş, · aboneler 
posta vasıtası ile dağıtıhnaya lbaş

l:aımş, Gazete . Uşaklığı da, ıbiT g~tenin ha
demeliği oılma;kdan çıkarak, o !işi yapabilecek 
gençlere; ufak bir ondalık ile kendi hes,apla.rı

n-a yeni bir ıiş, geçlm yolu, 13ahası olmuşdur; ve
G~te Müvezzileri Unvanını ·aılmışlarrlır. 

Gazete Müvezziliği, her şeyden önce koşar
lı ayaklara sahip olmaya 'bakar. Var kuvvet
leri dile koşabtlmeık için -ayaklarına hafif tulum
bacı ymıenileri glymlşler.dir, bahar ve yaz mev-

Nedim• Çocuk 
(Resim ı Sabiha Bozcalı) 
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simlerinde de çoğunlukla, tulumbacı1ıa.T gibi ya
lın ayaık koşmuşlardır. 

Yangın Tulum.bası Sandıklarının efrwdına 
da Tu1umbacılıkdıa . "Uşak" ıd-en!i.liT-di. Gazete 
Uşaklığı, müvezzillk. tw.umbacılara, bilhassa -çok 
genç uşaklara ga.ıayet uygun bir iş olmuşdu, tu
lum:ba kolu •altına glrip yanglılllaxa koşmak ~çin, 
her sabah gazeıteleri :ko1ıtuldayarak sokaklarda 
koşmak adeta bir koşu -antrenmanı oluyordu. 
Yakın geçmişin bir sporu olmuş tulumbacılığı, 
İstanıbul sokaklarının ayak talbakasınıdan çıplak 
-ayaklı çocukları büyük bir heves duymuşlar
dır; işte o çocuklar da gazete müv:ezziıl.iği yolu
na atılmış, delı:ık1a:nh müv·ezzUer.1n yamakları ol
muşlardır ve o çocu:ldarın "Usta" dedikleri genç
ler, ondaJıklarınıdan bir kısmım o sokaık çocuk
larına seve seve ·bırakmışlardır. GazeJte müvez
~ii yamağı çıplak -ayaklı çocukJ.;arıın çoğu da bi
mz serpilinc·e semtlerinin, mahalleıler:nin yan
gın· tulumbası sandığının çekı1rıdeılcten yetişmiş 
uşakları olmuşlardır. Cumhuııiyet devrıi başla- · 
rınıda tulumbacılık teşkilatı· tamamen dağıtıılın
caya kadar bu durum devam etmişdiı-. Bütün 
tulıumbacılar gazete müve~ii olmamış, fakat 
gazete müvezziliği yapan bütün o çıplak ayaklı 
çocuklar ve yeni tüylenmiş, mürahiık gençler 
muıtlaka tulumbacı omuşlaxıdır; olamamı,ş,lar
,sa, ayaklarının koşarlı olmasına ·rağmen, aşırı 
derecede 'boy kısalığı gibi, tu1umbacılığa elver- . 
meyen vücut özürleri engel ohnuşdur. 

Ahmed Ras:inı •anlatıyor: " .•• iyice hatır-lı
yorum ,Jci müvezzıfük 93 Muharebesinde (1876 

Türk- RU!S harbi) ıilerleıdi. Bazı geceler 11nave!." 
diye tiz bir s-aıda ·aks•eder, Darüşş,efaka'nın ka
lın demiır kapularından aşarnık bizim yatak iko
ğuşla:rına kadar g-elir.di..." (A. R. Muhrarriır, 

Şair, Edib) . 
İkinci Sult-an Abdülhaın!l.ıd deıvrmin iıki bü

yük raık:ip gazete.si, s,aJba:h · ie ikd·am, ayakları 

ıkoşarlı seç:k!in tttlum'bacılaııdan, büyük ondalık 
vererek özel müv,ezziler ıkuHanmış1aı:ıfur ve o 
gençler ·gazete müvezzilerinin de ib?yüık şöh-
retleri -olmuşlaTdır. · 

Digo Hüseyin, Üsküıdıar Beledi.ye Dairesi 
yangın tulumbasının . uşaıklarınıdandı, İstanbul' -
un .Anadolu yakasında İkdam Gazetesdnin göz
de müvezz.il iıdi; uzun lboy1u, esmer,, sırım gföi 
!bir delikanlı ild:i; İkd·am'ı, bir gün Üsküdar'dan 
Beyıkoz',a -kadar, -biT gün de Haydarpaşa'dan 
Pendiğe ıkadar sıralanmış köylerde dağı,tırdı. 
Sabah Gazete:s,i Boğaziçi'nin Anadolu yakasına 
Şirketi HayrJye'n:in dılık postasını yapan vapuru 
ile gönderilivdi, İkdam da Üıs:ktl.'dar İskelesinden 
vapura binen Hüseyin'e verilıirıdıi. Hüseyin Kuz
·guncuık'da vapuııdan !iner, Vanıiköyü'nde biner, 
Kanıdi:lli'de iner, Çubuklu'da biner, Paşabağçe
sinde ıner, Beykoz İskelesl:n.de .vapuru kahve 
ıi.çerek ,karşılardı. Yol boyunca da . İkdam Gaze
ıtesıini s-atar, dağı,tı:rıdı. 1kdam Gazetesi sahibi 
ve !başmuharrir Ahmed. Cevdet Bey, Digo Hü
seyiın'e "Bell!İm kara dumanım .. '' derdi. 

Çerkes Reyhan, Defteııda:r yangın tulum
ıba:sı uşakla:rındandı, Sa:bah Gazetesıiınm İst-~
lbul içıi. ve Haliç'in · İstanbul yakası müvezzii idi, 

Gazete matbaalarının önünde baıkının bitmesini bekleyen müvezziler,• 

· (Resim : Sabiha Bozcalı). 
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Gazete satarak lise tahsilini bitiren Muıtafa, 1939 
(Resim : Sabiha Bozcalı) 

ve 'bütün İstanbul' da Ş:imendifer tesmiye edilen 
matbuatın kıdemli müvezzii Tırıl Kena:n". 

Çocuk gazete müvezzileri İstanıbul. sokak-
. larmın hem sesleri, hem de süsleri, İstanıbttl'un 
atı:lma, tahsili ,bıra~'ll-a sebepleriıyle bir1ikde ga
zete müvezzii çoğunun hayatı acı bir hikaye, 
haıtıta roman konusudur. (B.: Ali, Tazı, cild 2, 
sayfa 615). 

Sokaklarda çıpla:k -ayakla koşmalarına, pe
rişan kılıklarına rağmen içlerinde, k31hramanlık 
timsalleri vardır (B.: Bedri', cild 5, sayfa 2374); 
tstanbul'dan şirin ıbir tip olaraık Türık ress·am
lanna ve yabancı ress·amlara model olmuş ço
culdar vardır (iB, : AtaayJmt, Murnıd, oiid · 3, say
fa 1179); pırıl pırı'I. z.ekaya s·ahip olaıılar var
dır; biri, o zekanın ışığında bu İstanbul Ansik-
lopedisine eşsiz büyük hizmette bulunmuştur 
(B.: Eskici, Erhan, cild 10, sayfa, 5282) : 1944 -
1945 a:rasında Köprünün Adala:r ve Haydarpa
şa - Kaıdıköy ıiıskelelerıinde çıplak ,ayakları ile 
gazete sata safa ilerde huzura ktavuşacağım 

o gazeteyi Beyazıd'dan Unkapam'tıa, or•adan da ~~~~ 
Eyyub Sultana kadar dağıtırdı. 

O devrin tulumbacı olmayan meşhur bir 
müv:ezzli de Şlmenıd.ifer Kenan idi, kısa boylu, 
san tahta s1akallı lbir gençti, ıbüıtün gazeteleri 
rve bilhassa Ma:lum:aıt Gazetesini dağıtır s·atar, 
,büyük ,şehrin Marmar.a !kıyısı semtılerini dola
şır, Kum!kapı'dan Yeşilköy'e kadar o dıa ara 
treni ile yarışır ve her yarışında da treni ge
çerdi, Malumat'ın mecmuasında bir resmi. ya
yınlanmış ve ,aıltma şu satrrla:r yazılmışıdır: "Ba
bıali civa:rında Çıngırak, Yedtku:le'de Velospit, 
Maıkriköyü'nde Tatar, Ayıaştefanos'da Otomobil 

Gazete satan Uaeli kız Sabahat. 

(Resim : Sabiha Bozcalı) 

, 
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uman, fakait ·bir gün bir iskele memuru :tara
fından kovularak dayaık yememek için !kaçarken 
ayağı kayıp denize düşen ve hoğu}arSJk ölen Ne
dim çocuk gfüi gazete müvezzi'lıiğı1nin meslek 
yolunda kurbanlan da vardır. 

İstanbul Seyyar Gazete Müvezzileri Cemi
yeti - Bize gönderlhn.iş 17 Kasını 1962 tarıihU 
bir mektuba göre, o sıralama Cağaloğlu'nd-a 
Şerefendi Sokağında 13 numaralı binfuda iku
rulm'UŞ bir cemiyeıtd!ir, melrtıu.lb "başkıan · Sabri 
E:rdinç" diye imzafanmışdır; melttulbda, müvez
ziliğln ,bir meslek halıi:ne getirilmesi için kurul
muş bir cemiyet olduğu yazrlıyor. tık iş olarak 
da, 1stan'bul müvıezzHerine tek tip esvaıb (,bir 

Müvezziler Cemiyetinin Gazete Müvezzilerine .giydirmek 
istediği· iiniforma, · 

çeşit ünıiforma) giydirilmesi ele ·alındığı söyle
niyor. Aradan on yı·l geçmişdir, 1972 de bu sa
tıvlarm yazıldığı sırada İstanbul gazete müvez
zileri, yine çeşi:tli giysilerle ga~e saıtıyorlardı; 
esk:ce, hırpanice, •ama piıtore-sk kıyafetlerdir.

Mektuba ıd:üşünulen tek tip es-va:bın resmi de 
eklenmişdir, hele şapkası ile, çirıkin ve avaı-e 

müvezzi hayatı için, sıkıntılı bir esvalbdır. 
Bu cemiyetin· 1972'delci durumu hakkınd•a 

bilgi edinmek üzere yazdığımız m~ktulba ce-y;aıb 
alınamadı. · 

Türkiye Gazete Dağıtıcıları Sendikası -
Senıd:ik!a, ,gazete alıcısıyla doğruıdan doğruya te
masta ·bulman ve müvezzi adı verıilen geniş kit
lenıin çııkarlannı, haadarım savunmak, onfarın 
sosyal ve külfürel gelişmelerini sağl-amaık ama
cıyla 1970 yılında ıkurwmuştıur. Sendikanın mer
kezi Sultan·ahmet'de 'l'icıarethane Çıkmazında 

25 numamlı binadıır. 

Sendika., :bütün Türlciye'dekıi g'azete mü
vezzilerlnıi bir araya geıtı1rnıek ve •aynı sen.!di:ka 
çatısı •altında toplamak çaıbasmd:adır. Bu mak
saıtla 'Bursa'da bir temsilcilik ıkuruilmuştur. 

·Sencliıkamn Yönebm Kurulu şöyledfür: 

Mehmet Döner ( Genel Bş.şkan), Celalettin 
A!kıbalık (2. Başkan), Muharrem Kurtoğlu (Ge
nel Sek!reter), Attila önger (Saym·an), Üyeler: 
Metin Toprak, Yüksek Nu1:1tan, İsmail. Zengin, 
Angel()S Vıafrıidis, Şemsettin Güralp. 

Cemaledıclıin :Bildik (Bildik, Cemaleddin, 
cild 5, sayfa 2769) ıbir röportaj yazısında şun
ları yazıyor: 

"Gazete başına :kazanacakları bir Jc.uruşun 
peşinde tabana kuvvet koşarlar, bazıan tram
vıay vatmamndan ve biletçisinden, oto!büs şofö
rünıden ve kcm_dti:ktöründen :bokıat da yerler; vıa
purıda \koliarından tuıtularak dış-an da aıtılırlar. 
Faıkat, :bütün ,bu hareıke.tler ikar;ıısında, ellerin
deıki fikir !bültenlerini (gazeteleri) , ıkovulıduk~a
n, söğüldüklevi ve döğüldüikleri yerlere sok
maıktan •asla geı,i kalmazlar. 

"Sıcağa aldırmiz 1koşarl·ar, soğııık demezler, 
yalın ayak başı kSJbak, hast'alanacaıklarını zer
re ika.dar ·akıllarına getirmeden ıkoşarolar. Ayak
ta 'karın doyuru-rla-r, sıağa solıa koşmaktan bf
tab düştükleri zamaın da, fırsaıt ıbulurlarsa rast
gele yerlerde uyurlar ve ömü-rleri, ikoltuldarımn 
·altınd-aiki 10 - 15 !kilo ağırlığınd-aıkıi gıazete pa
ıketleri olduğu halde ıkoşm.akla geçer. 

"Herkes.in uykuıdıa. !bulunıduğu bir sırada, 
gazete idarehanelerinin kapılan önünde ve lbi-



GA~TE TİYATROSU -- 8038 --- İSTANBUL 

nalarmın yan sokakları arasında bir.iken gaze
te müvezzıileri arasında öyleler:i va;rdır ıki üç ,beş 
kişilik ailelerirun geçimlerini omuz1arma yük
lenmişlerdir. Y!İne bunlar arasında ilkokul, or
taokul ve lise talebelerine, hatta ünivers1teye 
devam eden gençlere de rasıUamaık mümkün
-dür. 

"Dün bizıim ma.ıtbaanm -·ar.kasındaıki dar Sü

~akta da birçok gazete müvezzrine rastladım. 
Aldıkları sabah gazeteleri arasına "Akşam" ı da 
Haveye gelen otuz ılmık ıkaıdar -genç. Bir kısmı 
,başlan _ ,altına gazete pa;keıtlerüni yastıık yapıp 

yerlere .serilıni§ler, uyuyorlar. Arkaıd:aşlannın 

an1attıklarma göre, sabahın saıaıt beşindenberi 
İstanbul'un en -uzak semtlerine ık:adar dağılan 
müıvez2liler, ona kadar beş . saat koşmuşlar, ve 
yorgun düştükleri ıbu ka;lıdı.rmılar üstünde, ''Ak
şam" ın intişar sa:aıt.ine kadar uyumayı frrsat 
bilmişler. Bir saat sonra yıi:ne caıdde c•aıdde, so
kak sokak koşacaklar ve gecenin kim bilir han
gi saatinde yaıtak1arına girerek uyuyaca:ldar ve 
sabahın saat -beşinde de saıbah gazetelerinin 
idarehanele:rıi önünde bekleşecekler.'' (Akşam, 

1947). 

Cemaleddin Bildik yine Akşam Gazetesin
de gazete müvezzileri üzerine yayınladığı baş
ka ıbir yazısında, gazete müvezziliği yaparak 
dul anasına bakan bir Tıp Fakültesi öğrencisi
ll!in hayatım anlatmışdır. Bilhassa akşamları 
gazete satan ilkokul çocukları pek çoktur, Hat
ta bu satırların yazıldığı sırada, Günaydın Ga
zetesinde yayınlanmış bir haıbere göre, Faıt:ih 

Kız Lisesinde okuyan Sa:bahat Uncu adında 16 
yaşında 1bir ıkız S-araçhanebaşı'nda;kıi yeraltı ge
çitinde ,aıkş:am1arı gazete satıyordu (1972). 

Hangıi. lise olduğunu tesbiıt edemedik, 1939 -
1940 ders yılında }isenin edebiyat bölümünü ıiyi 
derece ile bitirmiş Mustafa ·adında bir genç, her 
akşam Köprünüri Adalar ve Kadıköy - Haydar
paşa iskelelerinde gazete satardı ve çıplak ayak
la dolaşm:lı. Yukarda adını okaydettiğılıniz Tazı 
Al:i gibi Mustaf a'nın da hayat hikayesini tes
lbiıt etımek istemiş ve ·bize bazı notlar vermesıini 
reca etmişdik; ağlayarak yazdığı, ıkaydeıttiği 

notlıarı.nın arasından dört ·kıt'alık .bir de manzu;. 
me çı:k:mıştı, manzume şudur: 

Ne acı günlerdir o, çocukluğumu bilmedim, 
Yoksulluğun içinde inim inim inledim. 
Babamın bir· orospu_ karı için evini, 
Bırakıp k-açdığını anacımdan dinledim, 

Kış gelir kılıç gibi, evde n~ od ne ocak, 
Ben gazete satarım, ekmek parası ancak, 
Eski püskü de olsa sırtım palto görmedi, 
Nerdedir, utanmaz mı babam olacak alçak, 

Ah Gazete Gazete, sensin beni koruyan, 
Yıllar boyu cebime her akşam para koyan, 
Sokaklarda koşduran yalın ayak aşk ile, 
Koca bir İstanbuldur çocuk sesimi duyan. 

Yorgan oldun üstüme, yasdık oldun başıma, 
Destek oldun yıllarca adım adım yaşıma, 

Bir gün de gel sen benim kefenim ol Gazete 1 
Ad.-m müvezzi el.iye geçsin mezar taşıma. 

GAZEI'E TİYATROSU - "1972 ~ 1973 
mevsiminde_ Türılciye'de (İstanbul'da) ilık defa 
denenen bir tiyatro türü; günlük gazete olay
larından -esinlenerek hazırlanan oyunlardan olu
şan Gazete 'Iliyaıtrosu, denendiği bütün ülkeler
de ,günlük oyun oynaımaıkda_ ve olumlu karşı
lanmaktadır. Gazete Tiyatrosu, !bunıd.•an ;bir sü
re önc-e Ulvi Uraz Tly,aıtrosundaıı -ayrılan oyun
cular tarafından kurulmuşdur. Yönetimlni Er
tuğ Koruyan yapmaktadır. Beş~taş'da Aslı Si
neması salonunda ilık defa perıdeaini 1 Ekim 
1972'den itibaren -açan Gazete Tlyaıtrosu, ilk 
oyun olarak Haşmet Zeybek'in yazıdığı ve Ali 
Taygun'un sahneye koyduğu "Bu Kaçıncı Baıs
kı" yı oynamaktadır. Al:i Taygun Ameriıka'daıki 
tiyaıtro eğitiminden sonra İstanbul'ıda Kent 
Oyuncuları arasında çalı.şmışdır, tanınmış aik
,trıis Meral Taygun'un eşidir". (Cumhu:ciyeıt Ga
zetesi, Selmi Andaık). 

GAZHANE BOSTANI SOKAĞI - 1934. 
Belediye Şehir Rehberinin 19 numaralı paftası
· na göre Taıks"im'in Gümüşsuyu Mahallesi yoll-a
rın, her iki başı da Asker Caddesi üzeninde bir 
dirsekli blr sok~dır; yerine gidilip ,bu s•atır

ların yazıldığı sırad·aki durumu tesbit edileme
di (kasım 1972). 

Hakkı GÖKTÜRK 

GAZHANE ÇIKMAZI - Kadı.köyünde Gaz
hane semtindedir (1934 Belediye Şehir Rehberi, 
pafta 29 /Gazhane). Kurbağalıdere caddesinde, 
Havaıgazı faıbrukasınm yıamnıdaıd:ır. Adı geçen 
ırehber paftasmıdıa gösterildiği gibi bir dere ya
tağı yoldur. İki kişlıııin yan yana ancak yürü
yebileceği kadar dar, kabataş döşeli, fa;kat çok 
ıbo~dur. Üzerinde blr iki küçük ev ve gece
~ndwar vardır. Cadde kavuşağmdan gelindi
ğine göre sol kenarında fabrikanın duvarı uza
nır. Bazan ~rinden fabrikanın pis suları ıakar 
(eylül 1970). 

Hakkı GÖKTORK 
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GAZHANE SOKAGI - Kadıköyün:de Gaz
hane semtinin yollarından; Raslı:npaş,a sokağı 

dle İkbaliye sokağı arasında uzanır ( 1934 Be
lediye Şehir Rehheı:ıi, pafta 29/Gazhane). İkba
llye sokağı tarıafmdan geHnd:iğJne göre iki a:r.a
ıba geçecek ,genişE,~de !k,a1bataş döşeli dik bir yo
ıkuş olarak başlar, sonra .sola bir dirseıkle kıv
rılarak düzl,eşir ve bir topraık yol halinde Ra
simpaşa sokağına ıbağlıa:nı:r. Birer ıi:lcişer katlı 
kagir evler arıasmdan geçer,, beş ıkatıı bir de 
beton apar:tman görülmüşdür. Kapı numarala
rı 1 - 15 ve 6 - 30 dur. İ'kbaliye sokağı ıiile olan. 
kavşağında 'bir çeşme ve karşı· tarafında Gaz-. 
hane ,bulunmaıktad1;r ( eylül 1970). 

Hakkı GÖKTÜRK 

GAZHANE YANGIN TULUMBASI SAN
DIGI, GAZHANELİLER - (B.: Kapıtanpaşa 
Yangın Tulumbası Sandığı, Kaptanpaşalılıar). 

GAZİ· - "Din ve devlet uğ·nına har.be gi
dip sağ yahut yaralı dönen müslümanlara ve
rilen ünvan ki o· yoM-a ölenlere de şehıid denil
miştir. !kinci Sultan Mahmud zamanında ba
sılmı§ bıir ziynet altınının adı Gazi Altını; bir 
un helvasının ·adı da Gaaziler Helvasıdır" (Türk 
Lugatı). 

Tarihinı:rade Faıtih Sultan Mehmed, Yavuz 
Sultan Sel:lın, Kanuni Sultan Süleyman; Üçün
cü Sultan Mehmeıd. (Eğri Seferinden sonra), 
Döroüncü Sultan Muraıd (Rev,an Seferinden 
sonra), Dördüncü Sulıban Meıhmed (Polonya Se
ferinden sonra), Üçüncü Sultan Selim (Mısır' .. 
ın i!Stirdaıdınıdan sonra), llmnci Sultan Mehmed 
(Mekıke ve Med:ine'nün Vehhabiler elinden ıkur
tarılmaısındau s·onra), tkinci Sultan Abdülha
mid (Yunan Har:binden sonra), Beşinci Sultan 
Mehmed Reşaıd ( Çanaıkk!ale Zaferinden sonra) 
gaazıi Unvanını almışfardır. 

İstanbul'un fethinden önce de Birinci Sü
leyman (Emir Süleyman) ve Musa haııi.ç, bütün 
Osmanh paıd.iş,ah}an .bu büyük unvanı taşımış
lardı, hatta hanedanın kurucusu Osman Bey 
"Osman Gazi", Fatih Sultan Mehmed'm babası 
İkinci Sultan Mur:aıd da "Gaazıi Hünkar" diye 
anılırlar. 

Tarılhimm:İe "Gaazi" unvanlı kumandanla
rımız peık çokıdur; hatta isimleri bu Unvan He 
birlikde geçmiş çavuşlar, neferler varıdır. İstan
lbul civarında da "Gaazi" Unvanlı mekanlar var
dır, Erenköy ve civarıının fatihi "Ali Gaazi Ba
ba", Beykoz ve civarının faıtihi "Gaazi Yunus'' 

gibi (B.: Ali Gazi Ba:ba., cild 2, sayfa 667; Bey
koz Gazi Yunus Mezarlığı, ci1d 5, sayfa 2662). 

Türıkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve ilk 
cuınhurrelsi Mustafa Kemal Paşa'ya da Sakar
ya Zaferlnıden sonra Türıki:ye Büyük Millet Mec
lisi tarafından Gaazi Unvanı v:erıilmlş, ve Mus
tafa Kemal Paşa, yurt iglııde de, yaıbancı ülke~ 
lerde de, Atatürk soyaıdını alıncaya kaıdar sade 
"Gaıazi" di~e ,anılmişdı. 

iBu isimle dilıimınde, dolayısı ıile İstanbul 
ağzı:nda güzel deyimler varıdır; ''Dönersem Gaıa
zi, ölürs·em Şehid" denilir; eski kadınlar erkek 
evlaıdlarını emzirlrıken "Blr memem Ga:azilik, bir 
memem ŞehidHk" derlerıdi. 

GAZİ Al,.TINI - İkinci Sultan Mahmud 
zamanında basılmış bir alıtın paranın İstanbul 
haLkı ıtarafıından :taıkılınış, ·aıdı ziyneıt -altını ola
rak ılrullanılmış,dır; Mısır Val!isi Me'.bmed Ali 
Paşa Medine ile Mekke'y:i Vehhabilerln elinden 
kurtardıktan ısonra Kwbe •anahtarını bir heyet
le lstanbul'·a göndermi§, heyeıt 6 muharrem 1228 
de (9 ocak 1813) İ-stanbul'a gelereık parlaık me
rasimle karşılanmışdı ve bu münaısebetle pfi:dıi
şahın turası önünde "El-Gazi" yazılı bir hatıra 
altını lbasılmışdı. · 

Bu -alıtın üzerine ço'k şirln bir fıkradır. Es
ıkiiden aidebdi, müslüman ,olan hırlstiyarilar için 
"Sünnet Aıkçes,i" diye :bir yardım parası topla
nırdı; zeraf et, nükte ve hazır cevaıblığı ile ta
nınmış, şair Ayıntalblı Hasırcızaıde Hafız Meh
med Ağa (1803 - 1887) dan da bir gün sünnet -
akçes-i istemeye geldiler, zarif adam ilci gaazi 
-altını veroi ve sonra boynunu ,büıkerek i:Iıticalen 
şu ;beyti söyledi (B.: Mehmed Ağa, Haısırcıza
de Hafız) 

Müslüman oldu bir kafir, 
Şehid oldu iki gaazi .. 

GAZİ BEY - Geçen •asır sonlarında yaşa
mış ıkopuk bir genç; ıkalender halk şairi Üskü
darlı .A.şıik Razi: "Giriıdli idi, 21an eder.im ki runı 
dönmesi lıdıi, belki de iht1da hile etme-mişdi, müs
lümanlıık zeyninıde dolaşm:lı, Leskofçalı Galib 
Bey tarafından o ad:aıdan uş·a:k olarak geti:rıll

mişdi, sonra her ,ne se'bebde-n ise şairin hizme
tinden ayrıMı; esmer, gaayeıtle ıdilb,er ibir genç 
olup Hk defa Vezir Hanı Meyhanesinde Leskof
çalı'nın sofrasında ıhİ2ım.et ederken görmüşdüın. 
(B.: Galib Bey, Leskofça:lı, cild 11, sayfa 5963); 
lbu Gaazi Bey hizmetinden ayrılınca şair, ga:ayet 
sadık ve vefakar Mustafa adında bir uşak bul-
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muşdu, ona da Mustafa Bey derdi. Gaazi tulum
hacılık taslardı, ama ibir sandığın k?ayııtlı U§'ağı 
olmamışdı, bir müddet koğuşlarında mis!fir 
olaraık yatırırlar ve yangınlara ıkoşdururlardı, 
ayaıkları da kaşarlı idi. Duyıduğumia göre Gi
ridli bir ruriı ıkaptamn zenanesi olup İsıtan'bul'
dan ayrılmışdır .. " diyor. 

Şu manzume de Aşık Razi'nindir: 

Giridden mi Cennetden mi aceb nerden geldin sen 
Hançerle mi kirpikle mi bairım neyle deldin sen 
Beyzi.de mi pırpırı mı müslüman mı ki.fir mi 
Hangi yeldir hangi bava o serkeı baıda esen 

Virane mi kaıi.ne mi nerde yatar kalkarsın 
Donca gezer yeleğine ııümüı köstek takarsın 
Bıııı:ün çıplak bi.neberdııı yarın süslü apiko 
Her kılıkda kıyi.fetde çapkın canlar yakarsın 

Meydanı aık eerdarııın Gaazi olmuş namın hem 
Cevrü cefa selıebildir muhabbet dirhem dirhem 
Hançerinle ıerha ıerİıa açdığın ya.relere 
Döner gelir bir iltifat ile olurıun merhem 

Topuk kakup qıkına kaçar giderıin çapkın 

Bir gün ayak öpiidürıün olup yakından yakın 
Germabede ağyar ile viri.nede yar ile 
Gez güzelim thelikde ne yaparsan yap hakkın 

Sen topuk vur salın yürü Aıık Ri.zi peyderpey 
Her caka her çalımına atup narayı bey bey 
Bir mücevher tarih yazsun İi.yık olıuıı ıanına 
"Kopukların serveriıin bir dineıln Gaazi Bey" 

1283 (M. 1866 ~ 1867) 

GAZİ EVRANOS SOKAOI _;_ Yeşilköy'üıı 
yollarından, Y eştlık:öy İstasyon Caddesi ile Fe
ner Yolu Caddesi arasında ve :köyün göbeğinden 
doğusunıa doğru uzanır uzun bir s'Okaıkıdır. Züm
rüd sokağı, Ya:kutcu sokağı, 14 Maıyıs Caddesi, 
Tilki sokağı ıile ıkavuşa;k vardır. Hareket Ordu
su Caddesi, Saa:detli sokağı, Gülibrişim sokağı, 
Mühendis Ziya SO®$, Baharlstıan sokağı, Fi
ruze.badi sokağı ve dsimsiz bir sokakla dört yol 
ağızları · yaparak kesişir (1934 Belediye Şehir 
Rehberi, paftta 13). Y eşilköy İstasyon Caddesi 
tarafından gelindiğine göre filci ıaraba geçecek 
genişlikde, asfalt döşeli, ,ilki yanı yaya ıkaldırımı 
ve kaldırımları kısmen toprak, kısmen beton ve 
her iki· yanı ·ağaçlandırılıiıış bir sokaıkıdır. Bü
ytiıklü 'küçüklü ve hepsi bağçeli ,ahşalb ve kagir 
evlerle yeni yeni yapılmaya başlanmış apartı
manlar arasından geçer. Fener Yolu Caddesi adı 
geçen rehberde göSıterllın.eınişdir. Y.ine o reh
berde gösterilmemi§ Anafartalıar sokağı ile 

olan kavuşağında Mecidiye Camli bulunmakta
dır. Yeşil:köy Spor Kulübünün Basketbol, Vo~ 
leybol ve Tenis oyunları sahası da ibu sokak 
üzerindedir. Dükkan olar.ak da bir esvab temiz• 
leyicı.isi vardır; ıkapı num·aırıalıarı 1 - 55 ve 2 - 68 
dir (ağustos 1969). 

Hakkı GÖKTÜRK 

GAZİ HALASKAR MAHALLESİ - Be
yoğlu ilçesinin Ş!şli nahiyesi mahalleleı:ıinden; 
o nahiyenıin Şişli, Cumhuriıyet ve Pangaltı, yine 
o ilçenin Taıksim naıhiıyesinin Harbiye mahalle
leri ile çevrilımşdir. Sımr sokakları şunlardır: 
Rumeli Caddes.i: (Şl§I;i Mahallesi ıile), Halaskar 

. Caddesi (Cumhuııiyet ve Pangaltı mahalleleri 
ile), Vali Konağı Caddesi (Harbiye Mahallesi 
~). . 

Mahallell!in iç yolları şunlaıdır: Şafak so-
1cağı, Kuyumcu İrfan Sokıağı, Zafer soıkağı, 
Dershane ~ağı, Afitab sokağı, Süleymıan Na
zif sokağı, Itır sokağı, Bahtıiıyar sokağı (1934 
Belediye Şehir Rehbeııi,. paf.ta 18/158). Afitab 
sokağının adı değiştirilmiş, Matbaıaci . Osman 
!Beıy sokıağı olmuşdur. 

Bu mahallede ıdoılaşa.Mk tesb:lit ettiğimıize 
göre 279 apartıman, 65 ev, 1 · ekmek fırını, · 269 
dilılcltan, 49 mağazaa, 1 dş ham, 1 P'asaj (Yeni 
Sinema Pasajı), 2 'benzin istaısyonu, 1 sinema 
· (Koruaık Sineması), 1 noter (8. Noter), 1 oıkul 
(Pangalıtı Lisesli) , 15 battka §Uıbesi (Türk Ticft.~ 
ret Bankası, Sümerban:k, Ak Bank, V•akıflar 

Banıkası, Banka Kommerçiyale İtalyana, Şeker 
Bank, Uluslararası Endüstri ve Ticaret Banka
sı !birer şube, Yapı ve Kredi Banıkası, Osmanlı 
Bankası, Gaırantl Bankası wşer şuıbe) vıarıdı. 

Şişli Kaymakamlığı, Şişli Evlendirme DMresl de 
,bu mahalle sının ıiçmde ıbulıunuyıorıdu. Mahalle
nin nüfU!Su 1965 sayımında 4588 lci'şi olup 1970 
de mllıhtarlıık 'kaıydındaki nüfus da 6000 id:i. 1970 
de mahalle muhtarlığında Baıy Mus-a Girgin .bu
lunuyordu. 

Hakkı GÖKTÜRK 

GAZİ HASAN PAŞA- '('B.: Hasanpaşa). 

GAZİ HASAN PAŞA MESCİDİ $0KAGI 
- Kaısımpaşa'lllll yollarından, Oam:iiıkebir Ma
h:alleesindedir, Paşaderesi sokağı ile Güllehane 
sokağı ,arasındadır (1934 Belediıye Şehir Reh
lberi, pafta 15/185). İıkli aralba geçecek genıiştiık-

. de beto~ bir yoldur. Alıtlarındıa dükkanlar bu
lunan kagir binalar arasından geçer. 1 otel Ba-
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har oteli, 2 terzi, 2 berber, 2 kahvehane, 1 'ba:k-
kal, 1 demirci, 1 lokanta, 1 kebabcı, 1 bıçkı 
atölyesi, vardır, Kasımpaşa Avcılar Kulübü ve 
sokağa adını veren Gaııi Hasan Paş·a Me;ıcidi de 
lbu soka:kıdaıdır. Kapı numaralan 1-47 ve 2 -40 
dır (temmuz 1970). 

Hakkı GÖKTÜRK 

GAZİ KÖPRtrSü. - Ca.: Köprü). 

GAZİ MEHMEDCİK SOKAGI - 1934 Be
lediye Şehir Rehberine göre Kalamış'ın yolla
rından; adı geçen rehberde, Kalamış - Fener 
Caıddesi üzerlnde henüz tanziım. edilmemiş bir . 
·soıkaık olara:k gösterilmişdir. Yerine · g1d:ilip du
rumu teslb1t edilemedi (aralık 1972, Belediye 
Şehir Rehberi, pafta 30/Kalamış). · 

GAZİ MEYDANI --- 1934 Belediye Şehir 
Rehberi tan:zı!ın:ı edilir :i!ken eski. Unkapanı Mey
danına verlhnlş tsim, ismi rehıberde ıkalmlş, halk 
ağzında hiç bir zam-an ıku:Uanılmamışıdıır. Yine o 
rehberde, Aıtatü:rur Bulvarı "Mustafa Kemal Cad
desi" (B.: Atatürk Bulvarı, cild 3, sayfa 1248), 
eski aıdı iie Unkapanı Köprüsü, zamanımı:zıdaki 
adı ile Aıtıatürk Köprüsü de "Gazi Köprüsü,, 
daimleri Jle göst.Jrilmişdir (B.: Köprü). 

Bu satırların yazıldığı sırada (aralıık 1972), 
90k işlek -bir mevki ,ol-an ıbu meydan mevcud de
ğildil', arada "Ünkap,a~ı Geçidi" aıdı Ue yonca 
yaprağı ş,eklinıde, en !büyük nakil vasıtalarının 
rahaıtça geçebileceği ·büyü,k :bir yeralıtı geçidi ya
pılmış-dır (B.: Unkapanı Yeralıtı Geçidi). 

Mehm;;d Ragıb Gazimihal 
(Resim : Sabiha Bozcalı) 

· "Sanat ve kültür dergd:ler:inde ve gihilük 
g-azeteierin ilim ve s,anaıt sü:tunlanıid-a özellik
le Türk halik mµsi:ki'Si ve lbatı ı:rmsi:kisi üzerine 
pek çok yazıları yayınlanmışıdır. Kitab_ halinde 
y,a,yınlaıınuş başlıca eserleri şunlardır: Anadolu· 
Türkleri ve Mwsi.iıki İıstfrkbalinıiz (1928) ; Şarki 

_ Anadolu Türkü ve Oyunları (1929); Türk Halk 
GAZİ MİHAL (Mahmud Ragıb) _ "Mu- Musikilerinin Tonal Hususiyetleri Meselesi 

•siki ,araştırıcısı, :tarihçi ve yazar; 1900 de İs- (1936); Tür.k Halk Musikisinin Kökeni M-esele
tanbul'ıda doğdu, Gazi :Mhal Beyıln soyun.dan si (1936); Balkanlarda MUSıi:ki Hareketleri 
gelen Dr. YUıSuıf Ragılb Beyin oğluduT; öncele- (1937); Ankara 'Bölgesi M:UıS'jjk:i Folkloru: (Sa
ri imzasında Kö.semihalzaıde aile .aıdını ılru.llanır- di Karsel He, 1939); TürıkLye - Avrupa Musiki 
ken soy ·adı !kanunu çıkıdığında Gaziımfüal soy Müna:sebeıtlerl (yalnız 1. cildi yayınlanm.ı,şıdır, 
aıdını -aldı. Küçük yaşda keman çalmaya başta- 1939); Bursa'da Muıaiki (1943); Konyıa.'da Mu
mış; İstanıbul, Berlin ve Paris'de ibir~ süre oku- · siki (1947); Türk Askeri Mızıkaları T•ari.hi 
ma:kla hera'ber daha çok kenıfü kendis:i'Il'İ yetiş- (1955); 55 Opera (1957); Asya ve Anadolu 
dirmişiir; 1924 -1925 ve 1929 -1930 arasın- Kaynaklarında Iklrğ (1958); Musiki Sözlüğii 
da Galatasarayı Lisesinde, 1929 -1932 araBın- (1961) · 
d:a İstanbul Kız Llse1slııde mu.silki öğretmenliği · "1934-1945 arasında Müzik ve Sanat Ha
ıyapmış., 1932 de Anıkara'da Musild MuaUi:ın reketleri adı ile bir dergi çıkarmış, Türk Ansiklo
Mekteblne keman muallimi ıtay;in edilerek An- pedisine de mU:S:iiki m-a.4-deleri yazmış-dır. 1961 
~ara'da yerleşmlş1dir; 1932 -193-S arasııruda o de tstanbul'da vefat etti" (Türk Ansiklopedi
meıkteıbde bulunmuş, 1940 - 1960 ·arasında da s1i). 
uzun bir süre· Ankara Devlet Konservatuvarın-

..;:, 

da mus1ki, opera ve bale .tarihi ile musiki bil
gisi Qkutmu~dur, 

GAZİMİHAL SOKAGI _,....1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Büyüıkada'nm yolla:nmlanı 
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Ada'nın İskele bölgesinde, Çınar Caddesi ile 
Ada OamH sokağı arasında U2Jamr; Donanma 
ve Firuz soıkak1arı ile ıkavuşakları vardır (1934 
Belediye Şehir Rehberi, pafta 32). Yerlııe. gidi
lip hu -satırların yazıldığı sıradaki durumu ıtes
bit edilemedi (,aralık 1972). 

GAZİ MUHTAR PAŞA SOKAGI -1934 Bele
diye Şehir Rehberine göre büyük şehrin Ana
dolu yakasında Fener-yolu semti'nilıı yon-arından; 
bir ibaşı demi.ryolu •altmda:ki · geçi!dde, öbür başı 
Kaıyışdağı Ca:ddes.inde uzun bir yoldur (1934 
Belediye Şehir Rehlberi, pafta/30). Yerine ,gi

diHp bu satırların yazı1dığı sıraıdıaki durumu 
tes:blt edilemedi (aralık 1972). 

GAZİ MUSTAFA . KEMAL PAŞA 1LK
OKULU - Kadı:köyünde Mı,sırlıoğlu semtinıde

d:lr, Ifadıköyünün en 'büyü:k ilkokulu olup Cum
huriyet devrinin ilk yrllarmda yapılmışdır, ya
pısı 1927 yılında tamamlanmıştır. İstanbul Be
lediyesi tarafından yaptırılaraık Milli Eğltim Ba
kanlığına verilmişdir. Halidağa, Mlsakımilli ve 
Talimhane sokaıkları arasında üçgen şeklinde 
büyük bir ıbağçe ortasında üç kaıtlı kagir bir 
binadır, o yılların alış kudreti yüksek parası ile 
yüzııı:n liraya mal olduğu söylenir. 

Eğitime 1927 - 1928 dem yılınıd•a ·açılmış

dır. 11lmkulların numaralarla adlandırıldığı de
virde ismi Kadİ:köyü 35. İlkokul idi. llk müdürü 
merhume Saıfiye Aca Hanımdl'r, 1946 ya kaıdar 
yimtl ·sene müdürlüık yapmışdır, ve o vazifede 
iken vefat e1mişdir. 

Bibi.: Hakkı Göktürk, not (1966). 

GAZİNO - Meıyhanenln ,a;lafrangası; İs
tanbul'da, dolayısı ile Türkiye'de dlık gazinolar 
Tanzimat Devrinde açılmayıa 1başlanınışdır; bu 
şehir kütüğünde tari.ıhi seyri içinde kaydedil
mişdir. (B.: Meyhane). 

GAZİNO SOKAGI - Beş1kıtaş'da Abbas
ağa Mahallesi yollarından, Uzuncaova Caddesi 
ile Yenimahalle Deresi sokıağı arasında uzanır 
(1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta 20/175). 

1Blr ·araba geçecek genilşliırode, ıkaba.taş döşeli, 
yokuş bir yoldur; ikişer üç~r katlı evler arasın
dan geçer; ~apu numaralan 2-24 dür (ağwı
tos 1969)._ 

Hakkı GÖKTORK 

GAZtOGLU (Cahid) - '"Tiyatro sanatçı
sı; 1942 de Ad~na'da doğdu; İstanbul Erk(lk 

Lisesinde, İstanbul Üniversitesi Ede·biyat Fa
kültes:.n:de okudu. ·sahneye ilk defa 1958 de 
Ha1kevleri Tiyatrosunda "Züğürtler" oyununda 
bir rol ile çıkdı. 1966 da Oraloğlu Tiyatrosuna 
geçerek o sahnede Anna FI".ank'ın "Haıtıra Def
teri ve "Ezilenler" plyes~erinde oyna,dı. Halen 
hiç. bir tiyatronun kadrosunda değildir" (Ses 
Sanatçı'lan Ansiklopedisi, 1970). 

GAZİOSMANPAŞA - lstanbul'un en bü
yük geceıkondular ısemti olan Eyyuıb Sultan'ın 
üst tarıafmda!ki Taşlıtada, 1962 - 1963 arasında 
Plevne :kahramanı Ga~i Osman Paşanın adı ve
rilerek (B.' Osman Paşa, Gazi) İstanbul Vila
yebinhı bir ilçeısi haline getirildi (B.: Taşlıtar
la). 

GAZİOSMANPAŞA CİNAYETİ - Yaşa
dığımız cinayet salgını devrinde cehlin tahrik 
ettiği nahvet ve kıskançlığın sebep olduğu bir 
aile faciasıdır, 1955 yılı ağustosund•a 18 yaşm
da Nihad ve 20 yaşında İsmet Se@est kardeş
ler eniştelerr kunduracı İıdris Kasap'ı bıçaıklıya-

. rak öldürmüşlerdir. Bulgaristan muhacirlerinden 
:tdr1s, ondört yrldan herl evli olduğu memleket
li'si . Halblbe ile yanında çalış•dırıdığı kıeyınbira

derlerine çok kötü muamelede lbulunm:aktıadır 
ve kaıynatası ile görüşmemeıktedir;. karısı ve üç 
ıküçüık çocuğu ile ayrı bir evde oturmaktadır. 
Huzursuzluk, İdris'in sı:k sık ölüm ,tehdidlerine 
varınca haıd safhasına varmış, bir akşam Ha
'blbe balba evine kaçmı·ş, İdrJ:s de bıçağına güve
nip o eve gireceği sırada, elleri •bıçaklı iıki kayın 
biraıderi tarafinı::lan önlenmiş ve kanlı boğuşma
da öldürülmüşd.ür. Clnayetıin adli safhası tesbit 
edilemedi. 

Bürhaneddin OLKER 

. GAZİOSMANPAŞA CİNAYETİ - Bulga
ristan muhacirlerlııden ve ceza:evi firari.ısl, daha 
sonraları Türkiye'nin en azılı gangsıterlerlııd.en 

olacak İrfan Vu;ral'ın 1965 kasım· ayı sonların~ 
da, ·seıkenesinin •büyti!k çoğunluğu Bulgar.is.tan 
muhacirleri olan Gaz1oamanpaşa'da i,şlediği bir 
cl:na-yet, Adil Ay:doğmuş adında genç bir poHsi 
tabanca ile vurup öldürmüşdür (B.: Gangster, 
cild 11, sayfa 5983). 

Cinayet günlüık gazetelere, nişanlanmak 

üzere bulunan genç. polisin, gece yarısmd:an son
ra bekçiler tarafından •kovalanan meçhul .. ibir 
kişi.. tarafından kurşun yağmurwıa tutularak 
öldürüldüğü şeklinde a;ksetmişdir. KaaUiin ce-
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Selviye 
(Resim : Sabiha Bozcalı) 

,, ,, 

zaevi firarisi olduğu günlerce sonra meydana 
çıkmışdır. Gaziosmanpaşa cinayetinden sonra 
Bulgaristan'a kaçmaık istemiş, hatta Ba!baeski'
de kardeşi İsmail Vural'ın evine sığmdiğında 
gece evi saran bir jandarma kordonunu otoma
tik tabancası ile ateş saçara;k yarıp kaçmış, fa
kat hududu geçememişdir. Çok sonra öldürüle
cek olan ın.üdhiş ·gangsterin hayatı, lbir cinai 
•roman ıkonusudur.· 

Bürhaneddin OLKER 

GAZİOSMANPAŞA CİNAYETİ - Yaşa
dığım,ız cinayetler saJgını devrinde, ikavşamış 
-ahlak bağlarının sebeb •olduğu kanlı bir vak'a
dır; 27 yıaşında evH ve 6 çocuk sa.Mbl kahveci 
Mehmed Salih, ,bir arlradaışını.n güzel karısı Bul
garıl:stan muhacirlerJnden 35. yaşında 5 çooi.ık 
sahibi ve gebe Selviye Tanrıkulu'na göz koy
muş ve iğfali yolunda ilqlidinı durmadan ıiz'ac 
ve ölümle tehdid etmE!iktedir; 7 haziran 1965 
günü sabahı da yolunu kesmiş, tehdidini ıtekrar
lamış,, bezgln kadın, böyle bir tesadüf ih'blınali 
ile yanına aldığı 1b1çaıkla kahveci Salih'i . bivkaç 
yerinden vurarak öldürmüşdür. · 

Selv:lıye 1966 yılı başlarında muhakemesi
nin ilk otUTUlii.una, ·kucağında ceza.evinde do-

ğurıduğu iıkiz kızları ile çı:kmışdır. Çok acı bir 
hikaye konusu o1an vaık'anın adli safha:sı tes
'bit edilemedi. 

Bürhaneddin OLKER 
L. 

GAZİOSMANPAŞA· HABERLERİ - Hal
:kının büyük çoğunluğunu Bulgaristan'dan gel
miş göçmenler teşkil eıden ve tstanıbul'un en 
büyük Gecekondular bölgesi olan Eyyuıb Sul
tan'da T-aşlıtarla semti "Gazi Osmanpaşa" adı 
ile bir ilçe olıdukdan sıonra orada 1933 yılında 
yayınlanmış haftalıık ve tarafsız siyasi bir ga
zete; sahibi ve ·başyazarı M. N ecmedidlıı DeHor
man (B.: Deliorman, Mahmud Necmeddin, cild 
8, sayfa 4360), umumi neşriyat müaürü Altan 
Deliorınan'dır. Bu gazete ancak onüç nüsha de
vam eıd€bilmişdir. EHmwde bulunan 15 eylül 
1953 tarihli nü-shaısmd:an semt hakkında edine
'bilcHğlmiz tek önemli ,~ayıd, T~aşlııtar1a'nın Ga
zfosmanpaşa adı ile bir Hçe merkezi olmasında 
Rif at Taced:dirioğlu adında bir zatın çok hiz
metde •bulunmuş oJma;gından diba.rettir. 

GAZİOSMANPAŞA KONAGI - Plevne 
kahramanının konağı (B.: _Osman Paşa, Gazi) : 
Beşikıtaş'da Serencebey yokuşunun üst başında 
idi; zamanımızda nıevcud değildir, ölümünden 
az sonra yanmışdır. Aşağıda:ki •satırları R. E. 
Koçu'nun bir sohbet yazısınıdıan alıyoruz: 

"Aslı Tokadlı olan Osman Paşanın baba ~ca
ğı C.iıhangir cam1inin yanında tdi. Bugün o semt 
çok değişmiş ve hu tarihi evden hiç bir iz . kal
mamıştır. Es·aretten dönüşünde Osman Paşaya 
Çırağan saraıyı sırasırufa bir yalı hediye edilmiş, 
fakat Faş-anın, Sultan Murad'ın mahpesine ya,. 
ikın oturması her nedense hoş görülmiyerek Se
·rencebey Y-okuşunun sonunda bir konak yap
tırılmış, İstanbul halıkının hakkında sonsuz bir 
ıhürmet beslediği Pl,evne mareşali Yıldız Sara
yının sıkı bir ,göz hapsine alınmıştı. 

"Serenceıbeyıdeki konak, selamlık ve harem 
dairesile birliikite 35 - 40 oda kadardı. Bugün 
mevcut olmayan Osman Paşa konağını ve bu 
ıkona:kbaki hayaıtı tasvir edebilenlerden biri de 
Göitepe'de oturan Osman Paşa ağalarından 
Haibeşi Kerim Ağ-adır. Paşanın son günleri, Ke
rim Ağanın çocukluk devrine raıstlamışdır. 

"Osman P~ş-a bu lronıağın, en çok limonlu
ğunu severmiş. Son .günlerinde, şeker hMtalı• ·. 
ğınd:an muzttarip; -çok ayran içer, bazan da bir 
'.b8:1'dak şerbetle küçük bir kurabiye yermi§. Ke-
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rirn Ağa, bir gün yine ·Paşanın şer'bettini ver-~ idi; Plevne kahramanının köşküdür, 1945 yılın
miş, Gazi limonlukta yüzii konağa ikarşı imiş: da, gözleri paradan ,başka bir ,şey görmeyen, 

- Şu konak yansa tla ,külfetinden kurtul- tarihinin cahili, milli mefahirinin gaafili, para 
sam!" demiş. Ölümünün eUinci günü de konak ·kudretine dayanan tahripkar elini, İstanbul'un 
yanmış ve içinden hiç bir şey kurtarılamamış, şanlı mazisine pervasızca, uzatan yıkıcılar ıtara
hatta öyle ki, Paşanın veresesi hazı mücevhera- fından ·satın alınmış, tarfilıi köşkün yerine ve 
tın bulunması için yangın yerinde hafriyıat yap- geniş ,bağçesine apartmanlar oturtulmuş-dur. Bu 
tırmış. i şehir ·kıü:tüğüne a§ağıdaki satırları, 1945 de Re-' . 

"Konağın tam karşısında ,bir ıba:kıkal dük- şa:d Ekrem Koçu'nun Adana'da ç:ııkan Bugün 
kanı varmış; bakkal da bir Rum. Civardaıkd •as- gazetesine yazdığı "İstanbul Meıktublari" baş
·kerler hep ondan alış veriş ede:rnniş.. yaz gün- lıklı maıkalelerin'.;n ·birinden alı,yıoruz, lblr devrin 
leri, bu :bakkal, semtin ihtiyacından ıkat kat irfan, idra;k, duygu düşüıklüğünU tarih küıtüğü
fazla üzüm getirir, iküfeleri dükkanının önüne ne geçirmek için. 
dizermiş .. Paşa geçerıken •bakkalın önündeki as- "Ya ben fazla sinirli ve hassasım y,ahud ki 
kerler •s·elama dururlar, P.aş,a da bakkala: zaman taş yürekli. 

- Şu çocuklara Ü21Üm ;ver! Manga başına "Göztepe'deki' Gazi Osman Paşa köşkünü 
:bir küfe! .. dermiş" (1945). bir yıkıcının s·~ksen b1n liraya s,aıtın aldığını 

Yangından konağın selamlıık kısmı ıkınıtul- du~ca deliye dö~düm. Büyük heyecan~ar, 
muş:du, o da bir konak yavrusu idi. Tanınmış teessürler . kaz_-şısına:a yazı yazamam da agl~
iş aıdamı Nuri Demi'rağ'ın yaıkın dostlıanndan rım. İşte şıml(lı de hem mırl'Ldanııyorum, hem ag
olmuş ya.zar M. · Necmeıddin Deliormıan (B.: De- lıyorum: 

· mirağ, Nuri, cild 8, sayfa 4376; Deliorman, Mah
mud Necmeddin, cild 8, ısayfa 436Q) ibize ver
diği hir notda şunları yazı'Yor: 

"Serencebeyıd:ekr Gazi Osman Paşa kıona
ğının selamlığını Nuri Demirağ emvali· met
rukeden satın almışdı, tamir ettirmiş, :kışın ora
da otururdu. Konağın !bağçe duvarının sokak 
yüzüne 'bir de büyü:k çeşme y,aptmtmı:şdı,, çeş
menin kitabesi şudur: 

Nuri Bey Çeımesi 
1932 

İş_te insanlık için yardımın en tatlı yolu 
Bır teşebbüs ki hakikatde cömerdlikle dolu 
.Yine bir kevser akıttı bu güzel çe§me ile· 
Susayan canlara can .kattı Mübürdaroğlu 

"Mühüııdarzade, Nuri Bey:i!ıı soyadı kanu
nundan önce kullandığı aile la.J.m'bıdır. Konağın 
avlwsunıda sekiz ıköşeli ıküçü:k ıblr havuz havu
~~n bir kenarında da oıtumıuş va~iyetd; küçük 
'bır arslan heykeH vardır, havuzun suyu O a:rs
.1~.n heyıkelinin ağzından dökülürdü. 1970 hey
kel duruyor, hav·uz hıara'b durumda idi. Mülk 
el d:ğlştlrmiş, konak yıktırılmış, yerine ibı.ir :kah-
vehane yapılıruşıdır .. " · 

. . ~AZİOS~NPAŞA KÖŞKÜ - _ Gfü;tepe'
de ıdi; tren ~tasyonu öniinıden geçen Tütüncü. 
Me:ımed Efendi ısokağı üzerJnde, istasyondan 
Ba.gdad Caddesine doğru ·. gidiliııken sol kolda 

Karadeniz akmam dedi, 
Ben Tuna'ya · bakmam dedi, · 
Yüzbin Moskof gelmiş olsa, 
Osman Paşa korkmam dedi. 

Kara kazanın karası, 
Gitti askerin yarısı 
Paşam seni kimler vurdu, 
Sol böğrün kurşun yarası. 

Kanlı Tuna akar gider, 
Etraf,nı yıkar gider, 
Adlı ıanlı Osmanpaşa, 

Boyun eğmig esir gider. 

Plev.ne dedikleri küçük kasaba, 
Rus a.skeri çoktur gelmez hesaba 
Kesilen kelleleri .almaz kasaba 
Giderim Balkan tükenmez 
Arkama bakarım imdad gelmez. 

Plevnenin içinde ordu kuruldu 
Oııman Paşa sol yanından vuruldu 
K1rk beşbin askerle esir tutuldu 
Giderim Balkan tükenmez 
Arkama bakarım imdat gelmez. 

Tüfeğimin ucu .gümüşten İşli 
Sırma bıyıklarım çürüdü dü,tü 
Dil bilmez Kazaklar başıma Üştü 
Giderim Balkan tükenmez 
Arkama bakarım imdat gelmez. 

"Bana ibu s•atırlan ya2ıdırtan, bir muharri
rin cemiyet borcu ve meı,s'uliyetıidir. 
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"Gazi Osman Paşa Köşkü, her•hangl 'bir 
adamın sermayesine ,beri vasıtası olamaz .. 

"P.a§-a merhumun varisleri, hatıra ve yadi
garların geçlın darlığı içinde :blle muhafaza edi
leb.l:leceğ.ini ·bllmeyeıbilirier .. Bir ,şanlı 1'slm taşı
yan blr ,blnayı seksen blıı lirayaa satabllirler .. 
Fakat alan adam yıkıcı olamaz .. 

"Göztepe'deki köşk, Paşanın son günlerin
de yaptırılmıştır. Geçen asır sonlarının, Gözte
pe ve Erenıköy civarında en sağlam, en güzel 
-yapısıdır. Bugün içinde tüccardan Bay Veli: •adın
da ,bir zat klra ile oturmakbdır.. . · 

"İstanbul, beşyüzüncü fetih yılını kutlama
ğa hazırfanıyor.. Göztepe'dek,l :köşk, o günlerde 
iblıılerce vatandaş tarafından 2ıiıyaret edilme
si, içlııde Plevne kahramanının hatıralarının 

anılması gereken bir yapıdır. Burada, beşyüzün
cü fetih yılı hazırlıklarına memur edilen veya 
edilecek olan bir komisyonun çizdiği veya çizece
ğl programda "lstanburda 'I'ü:rık t-arıhi ve mil
leti:erarası §Öhreıtlerlnin hatıralarını taşıyan ev
lerl bulup tes'bit -etmek ve •onları büyük şehr.i'n 
ıi.le:ebed muhafaza edilecek kıymetleri olarak 
sağlamak diye 'bir madde· ıtasavvur · ediyorum. 
Polonıya'nın. içli şairıl Adam Misklyev.i:ç Beyoğ
lu'nd:a hangi evde ölmüştü? Kınım muharebesi
ne giden İtalyıan askerleri arasında ibulunupta 
!stanbul'da hastalanarak kalan ve ıbir müddet 
semtin çocuıkların fransızca ve :iıtalyanca ders
leri vererek geçinen GarLbaldi !hangi so'kaıkta, 
hangi evde oturmuştu? Mahmud Şevket Paşa
nın oturduğu konak ·acaba yandı mı? Ahmet 
Ha§im';in evi ne haldedir?. Torunundan öğren
dlın ki, Ebüzziya'nın· ilk maıtba:asıiıdaki · mıaısası 
ve koltuğu kıymet lbılHr bir zatın elinde, olduğu 
gibi duruıy;ormuş, daha ne kadar durabilir? Göz
lerlınle gördüm iki, Recaizad:e.nlıı yalı.ısını da ya
rısına kadar yrlrmı§lar ... Aynı :hazin akiıbet, Pa
şa llınanında Serasker A vm Paşa yahsınııi da 
ıbaşına geldi! .. 

"Cihan tarü.hinde eşine hemen ras.tlanmaz 
vaJk'alarıdandır,, Rusya Çarı Aleıks·andr, Plevne'
de eline esir düşen Gazi Osman Paşaya :kılıcını 
·i:ade etm_iş, kendlslııi Rusya'da lbi'r esir değil, 
şanlı bir misafılr telakki etmesini söylemişti. 

"Biz de Gazi Osman Paşa ıköşkünü satın 
alan yrkıcının seksen b.in Uraısını iade edelim! .. 

"Plevne'de Osman Paşanın ıkarıaı,gahı olan 
ah§•ap bi:r lblııanın, ,bugün bir müze olduğunu 
unutmamalıyız." (R. E .. Koçu, Temmuz 1945). 

Bu yazıyı yayınladığı gün •~Bugün" gaze
tesi de §U satırları eklemi§dir: 

"Arkadaşımız R. Ekrem Koçu'nun ,bu mek
,tubun.dan öğrend:iık ki, Plevne kahramanının İs
tanıbul'daıki 'kö~künü hrr yıkıcı satın almış: "Bu
gün" Adıana'dan ıferya,t ed:lyor: 

"İstanbullular! .. ':Dari:him~in bozgun fela
ketleri içinde geçen ,bir devrinde Türk askerli
ğ.atln şeref ve namusunu ıkuı:taran büyük ku
mandanın adım taşıyan bir y·apı, herhangi blr 
-vatandaşın hasis para <hırsına :teslim edilemez!" 

GAZİOSMANP AŞA ORTA OKULU - Or
ıta.köy'de Muallimnaci Caddesinde, Cemile Sul
tan yalısıiıdadır. Okul 1909 da İttihad ve Te .. 
ra.kki Cemi~etı.i tarafından Beş·1ktaş'da Akaıret
lerde bir binada açıhnışdır kr, o lbinaıd·a halen 
Cumhudyet Halık Partisinin Beşiktaş §U'besi ıbu
lunma:kıtadır. Birkaç defa yer ve iıs.im değiştir
mişdrr. 

1970 de 17 derıshaneli ıbir okuldu, -birinci 
ısınıfı 7 şube, ikinci sınıfı 6 şube, üçüncü sınıfı 
da 4 §U!be olup 900 öğrenci ve 28 öğretmen ıbu
lunuıyordu, müdürlüğıünü de 1951 den beri Bay · 
F1ikret İnsel yapnııaltt.a idi. 

Bibl.: Hakkı Göktürk, not. 

GAZİ OSMAN PAŞA SOKAĞI - Kadıkö
yünün Kuşdili semti yıollanndıan, Vi§ne soıkağı 
ile Tulumbacı Asım sokağı arasında uzanır 
(1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta 29). İıki 
ara:ba ·geçecek genişllkde ıkaıbataş dö§elidir. İiki- · 
§er üçer kaıtlı evler arasından geçer. Altı katlı 
üç de büyük -apartman vardır. Kapı numarala
·rı 1 - 31 ve 2 - 32 olup 1 t,ornıacı - ıkaynaıkçı, 2 
demıirc'i ve 1 oto hurdacı bulunm.aliaıdır · ( eylül 
1970). 

Hakkı GÖKTÜRK 

GAZİ OSMAN PAŞA ŞİLEBİ - Denizci
lik Bankaı.sı Deniz Nakliyat T. A. Şirketinin ge
milerinden; 3652 gros ton hacmin.de olup boyu 
106,59 metre, en geniş yerinde eni 15 meıtre, d:e~ 
rıinliği 8,50 metredılr. 4 amlbarı-vardır, maJdnası 
3200 beygir gücünde, 13 mil sür',atindedi'r. 1961 
de Japonya'da y,aptırılm.ış, :aynı yılın ağustos 

·a:yında hizmete girmişdir. Müreıtt€1baJtından ,baş
ikıa 6 yolcu götürebilir. 

GAZİREFİK SOKAĞI - Beşiktaş dlçesi
nin metıkez nahiye.sinin Cihannüma ~ahallesi 
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yollarından, Hasanpaşa Deresi sokağı ile Ak
doğan sokağı arasında uzanır; Abbas·ağa Çeş
me sokağı, Ressam Han:ı.dibey sokağı, · Bostan
cı veli sokağı ile kavuşa:kları vardır (1934 Be
lediye Şehir Rehberl, pafta 20/176) .. 

Bu soka:k, Rumeli yakasının ana s·ahil yo
lunun ·bir parçası olan Beşiktaş Cadde.a:inden. 
Zlııclrlikuyu'ya doğru uzanan hüyüık bulvar açı
lırken, 1955 de istimlak edilmiş ve diki kenarın
daki binaların ·arsaları ile birlikde o yola katıl
mışdır. C.Jıannüma Mahallesi muhtarı Bay Ma
hir Yıldız'ın sözüne göre ikişer üçer katlı ah
şab evlerin ·arasından g-eçen ka;bataş döşeli ibir 
sokaıkdı. 

· O civarda A'bbasağa Mahallesinde Dizi so
kağındaki Ke§:küi Çrkmazına da yine o tarlhde 
"Gazlrefiık Sokağı" adı verilmiş ve o çıkmaz so
ıkak bu yeni aıdı ile uzatılarıak Odalar Sokağına 
ikavuşturulmuşdu.r. Bu yeni Gazıiref.iik Sokağı 

üç araba geçecek geniş~de, iki kenarı yaya kal
dırımlı, paket taşı döşeli ıbir yoldur, yeni yapı 
apartmanlar arasından geçer. Yukarıda Odalar 
Sokağı ile olan ka vuşağının karşısında Kerem 

· Slııeması adında ,bir slnema varoır ( ağustos 
1971). 

Hakkı GÖKTÜRK 

GAZİSİNANPAŞA SOKAGI - Eminönü 
ilçeslıtin Alemdar nahiyeslnin Molla Fenari ma
hallesi yollıarından; Alılbaba Türıb813i Sokağı ile 
Türbedar sokağı arasında uzanır, Mengene so
ıkağı ile de ıkavuşağı vardır (193.4 Belediye Şe
hir Rehberi, pafta 2/13). Türbedar sokağı ta
rafından geHndiğ.ine göre sağ köşede Aydınlar 
Hanı vardır (B.: Aydınlar Hanı, cild 3, sayfa 
1520), zamanımwda bir beton -blna olan ,bu ha
nın yerinde eskiden ahşıalb büyük bir konak var
dı k!i Hüs·eyin Oahid Yalçın'ın T.anin Gazetesi.ı 
nin .iıdarehanesi son devrinde o hına.da •idi (B.: 
Tanin Gazetesi). Mengene sokağı kavuşağından 
sonra yine s•ağ kolda Tercüman Gazetesi ida
rehanesi, Çe1tut Matbaası, Oya Matbaası, Has 
İ§ Hanı vardır. Asfalt döşenmiş olan yol sola 
doğru hafif bir kavis çizer. Sol kolda boydan 
iboya İstanbul'un tarihi yapılarından Vezir Ha
mnın ayaıkda kalmış son parçası llmlunmaıktadır 
(B.: Vezir Hanı). Hanın ;bodrum katında da 
ibirkaç matbaa ile çeşitli işler üzerlnde çalışan 
atölyeler vardır (ağustos 1969)). 

Hakkı GÖKTÜRK 

GAZİ YUNUS - (B.: Beykoz Mezarlık
ları, 2. Gazi Yunus Mezarlığı, cild 5, sayfa 
2662). 

GAZİYUNUS ARALIĞI - 1934 Belediye 
Şehir Rehberlne göre yukarı ,boğazın Anadolu 
yıakasında Beyıkoz'un Y alııköy semti yollarınıd·an; 
blr ıbaşı deniz kıyısın-da sona eren Motorcu çık
mazı' :bu so'ka:k üzerlııdedıi:r. Yerine gidilip ıbu 

satırların yazıldığı sıradaki dur-u (kaısım 1972) 
ıtes'blt edilemedi (1934 Be1ed'1ye Şehir Rehberi, 
pafta 27 /Yalııköy). 

GAZİYUNUS SOKAGI - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre yuıkarı ıboğazda Anadolu 
yalmsında Beykoz'un Yalıköy · semti yolların

da;n, Duhanızade s•okağı ile Yalıköy Çayır sok.a
ğı (Beykoz Çayırma giden cadde) arasında uza
nır, GaziyunUıS afalığı ile kavuşağı vardır 

. (1934 Beledl~e Şehir Reh;beri, pafta 27/Yalı
köy). Gazlyunus Mezarlığı ıbu sokağın üst ba
şındaıdrr. Yerine g.iıdilip !bu satırların yazıldığı 
sıradaki durumu tesblt edilemedi (kaısım 1972). 

GAZ SOBASI 1NF1LAKt FACİALARI -
Zamanımızda Lsıtanbul'da gaz sobaJ.a1:1 son de
recede yıaygındır. Elbet ki sebebi ihmal ve dik
katsizlik, gaz soıbalarınm dnfilakları can kay
bına varan facialara sebeıb olmaktadır ve gün
lük -gazetelerde ibret vermesi ,gereken vaık'alar 
olarak yayınlanmışdır. 

Baıkırköyü'nde ıbir apartmandaki lisan ·ders
hanesinde geee sa;baılıa karşı ıbir gaz sobası in
filaık etmiş ve dershanede yatıp kalkan Hayrul
lah Duruoğlu- adında blr orıba öğrenclısi. ölmüş
dür (maz,t; 1967, Hürriyet Gazetesi). 

Takslm'de Turan caddeslnde Aşııklar soka
ğında gaz soıbasının sebeıb olduğu blr yangında 
Huıkuk Fakültesinin son sınıfında olduğu öğre
nıilen iki öğrenci, Muhiddin Kınşun ve i'brah:iın 
Soylu yanarak ölmüşlerdir. Ya:ngın öğrenciler 
uykuda ilken çıkmı,şdır (mar1t 1967, Hürriyet. 
Gazetesi). 

GAZ SOKAGI - Beyoğlu ilçes.inıin merkez 
nahiyesinin Kalyoncu Kolluğu Mahallesi yolla
rından, Kurtdereli sokağı ile Fahir sokağı ara
smd:adır (1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta 
14/145). Kurtdereli sokağı tarafından gelindi
ğine göre ıbir araba rahat geçecek genişli.kde 
ıkaıbataş döşeli •bir yoldur. 2 - 4 ıkatlı kagıir ev
ler arasmdan geçer., 1 marangoz dükkam .var .. 
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dır, kapu nuınaralaı1 1-9 ve 2 - 20 dir (eklın. 

1969). 
Hakkı GÖKTÜRK 

GEBE KADINLAR - "Gebe; .karnında 
bulunan kadın yahud dişi hayvan" (Ş. 

Sami, Kaamus1 Türki). 
Yakın zamanlara kadar lstanbul'da orta ve 

kibar ta.baka ·kıaıdın}arı gebeliıkler.ini hissettik
leri zaman gurur ve ifitiharla :karışlık bir hic•a:b 
duyarlardı; eğer farık eıtmemişlerse, kocalarına, 

analarına ve kaynanaların,a çok yaıkın blr mah
rem arkaıdaşı tarafından haber verilirdi. 

Gebe kadınlar sok~ğa çıkmazlardı; karısı
nın gebeliğini öğrenen koca, haline ve kudreti 
ölçüsünde onu lblr hediye i1e taltif ederıd:i, · ya 
kıymetH ıbir kumaşdan eısvaıblık, yahud bir mü
cevher alırdı; sevlmli saf delişmenliği ile meş-

GEBE 

lıur Üsküdarlı bir Dudu (Tuti) Hanımın, oğlu 
Şirketi Hayriye memurlarından Halil Ef enıd.iye 
şirin bir hita:bıdır: 

- Halil oğlum: hatırlarsın ya.. ben· sana 
gebe iken baban mavi Üsküdar Çatmasın bir 
entari yapdırmışdı, ne ık:adar yakışmış-dl.. de
mişdı1r. 

Ayıa:k takımı ise bilakiıs gebeliği bir kadın
lık nümayişi bilirler idi; · kalabalıkca yerlerde: 
"Ben iki canlıyım! .. " diyerek adeta bir hürmet, 
istisnai bir muamele isterlerdi. 

Aşın muhafazakar ve herkese dil uzatır 

yaşlı :kadıruar da soka:kda !bir gebe kadın gör
dükleri zaman yıarunda bulunanlara: 

- Ayıp ayol.. karnı burnunda tazeyi . ne 
çıkardınız sokağ,a ! .. diye azarlarlardı. 

· Ceb~liği Önleme Hapları 

"Gebeliği önliyen haplar sakal, bıyık çıkarıyor" - Gaze-teler -
- Vallahi erkek değilim .. Gebeliği önliyen haplardan yuttum! .. 

· (imzasız karikatür, Akbaba 1963) 
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İstanbul'da çingen karılar için de gebeldk, 
kol sallayarak ve kaykıla kaykıla yürüyerek Q'ir 
nümayiş vesilesi ola:g-elmişdi:r. 

Zamanımızda Kasımpaşa'da tamamen yan
-kesiciler tarafından iskan ·edilmiş Hacrhüsrev 
Mahallesi (Hacıhüsam Ma:haUes-1) :karılan, ge
heliık hali mel'un ve pis mesleklerine ,yardım et
tiğ.m:d·en, zinclrleme gebe kalırlar (B.: Hacıhüs
rev Mahallesi, Yankesici) . -

Edebiyatımızda, kenarın yosmaıSı gürel ibir 
,kızın iğfal edilerek gebe kalınası üzerine lbir 
vak'a, Hü·seyin Rahmi tarafından "Hayattan 
Sahneler" is:lmli eserinde nakled:llmişd'1r; SU:r.tüık 
Hacer ve yanında kızı Hürmüz, . "Hürmüz ıkaşlı 

_ gözlü, akça faka,t paıkça değil, gene irlsi ıkirli 
'bir _kız, yeld:irmesini rugar s-avurciukça mevzun, 
dolgun, beyaz baldırlarını göstererek, çıplak 
kuvvetli ıtopuklarının ·altında şıpıdıklarının ök
çeler-ini e.oo eze .. " yürür; kale duvarları dışında 
bir çingene kulübe.si önünde yaşlı ıblr çlngene 
karısı ile konuşurlar: --

önleme hapları 1963 yılında İstanbul'un mizah 
mecmualarında şiri'n k-arı1k:atürler yayınlanma

sına seıbeb olmuşdU. 

KarikatüriısUere ilham konusu da bu hap
ların kadınlarda sakal ve ,bıyık ç:ııkarıbtığı riva
yeti olmuşdu. 

GEBZELİ (Selim) - 1940 etrafında 85 
yaşl-arınıda ölmüş lblr •bahriyeli; ömrü donanma~ 
mızın ilık buharlı zırhlılarında ateşcül:fil{ ve ma
kinistlikle geçmişdir. Tersanede "Tatar Selini" 
d:ıye anılırdı; o devrin bütün ,bahriyelileri gibi 
gençliğinde türlü haşarılıklar yapmış, gaca ve . 
şoro~u dalgaları peşinde dolaşmış, koşarh ayak
ları ~ı-7 namlı tulumbacılardan iblri ,olmuş, fakat 
muıh~tmde merdi meydan bİr adam -ol-araık ta
nı:nmış ve seıvllmişdi. Asantevfi'k Zırıhlısının 
ateşcisi iken Ali Kabuli Bey va:k'asında kuman
danını -korumaya çalışmwen ağırca y,aral:anmış
dı, o ~anlı vak'a:yı ,tafsilatı i1e -an}atırıdı (B.: Ali 
Ka:bfili Bey, clld 2,, sayfa 672). Geçen asır son• 

- Yanımda ·genç kız var, yüzil gözü açı- larmdaıki Galafa'nın tiyaıtrıolarını, ibalozlarını, 
lır, böyle şeyler öğrenıdiğlni dstemem.. meyhanelerini, bat•aıkhane ,kumarhanelerini, tu.,. 

- · Sen öğretmez isen yıa:rı,n elin oğlu ona lum:bacı koğuşlarını, ka,hıvehaneledni, umumha-_ 
öğreti:r .. O senln kızın mi? nelerini, oraların müdav-imleı:ıini, nazeninlerini 

_ Kızım.. şahlarını, şıeıhlbazfarııiı, kıata:dayı vıe s-erıaeri, hay: 
- GU2el maşallah.. ama o her şeyi öğren- l;azlarını, od·al-arında, evlerinde gece mi:safiri ol-

miş gitmiş.. . duğu şöhretli :kantocu yosm:aların iç çamaşır.-
• - S'.'1-çm·alam.a ibunaık çJngene .. nur gilbi kız larma varınca en i~i ıbHenlerden ıbirıiydi, çoık ya-

oglan kız evladıma iftira mı atıyorsun.. zıkdır •ki Tatar SeHm'in hatıral•a.rı -ağzından din-
- Neye iftira edeyim .. onun .kızlığı damda lenilip z-aptedilememişdir. Hayatının son yılları-

kalmış .. çoıroclan karı olmuş .. hem de gebe!. nı Devlet Demir Yollarnda çalışan bir torunu-
- Parmaklarımı ağzına sokunca çürük sa- nun yanında Gebze ifo Eskişeb:i:r'ıde geçirmiş. 

laşpur g-i!bi •ayırıverirhn.. Eskl:şehir'de de ölmüşdür. Torununda bir gene: 
-:- Ayıracaksan kızınınıkini ,ayır.. iben sana iik resmi vardı. '-'GEJbzeli" soy ·adını ·alın,asının 

dedlın lbir laf, doğru mu, eğri mi sonra anlıar- -sıebeıblni, -:kem:Ksini yakmclan ıtanımış olan üs
sın.. altmışlık çingene karısıyım.. hem ebeyim.. ıküda.rlı Vasıf Hoca şöyle anlatıyor: 
d-ediğlın çııkmazsa ellerimi !bileklerimden kese-

: rim ... 
Eski Osmanlı sarayında cariyeler paıclişıah 

veya şehzade koynuna, çok dikkatli muayeneden 
sonra ıbakire olarak :konulurdu, gebe ıkaldİkla
rı zaman da rukah kıyılır ve "Haseki'' unvanını 
alırfardı, saray iıstilahında zevce aruamınıadır. 

GEBELİĞİ ÖNLEME HAPLARI - Dün
yada aşırı, ölçüsüz nüfus artmasını önlemek için 
yapılmış. !bir tıbbi müsıbahz-ar; 1963 yılında her 
tarafida günün mes,e1esi olmuş bu hapların tıbbi 
ve sosyal yönelen mütaleaısı bu İstanbul Ansiık
lopediısin:in . konusu dışındadır. Fakat "Gebeliği 

Soy adı çıkdığmda sordum· koca tatara 
Yaşı sekseni aşmıt kalenderler pirine 
Dedi insanlar elbet benzemezler mantara 
Kuıak kuşak bağlanır cedlerinden bi-rine 

Ben ise soy adımı alamam ecdadımdan 
Boyumu kat kat aşmış bin türlü günahınm·dan 
Destur alıp geçen gün melahatpenahıından 
Hemşehrilik tasladım güzeller serveri~e 

Bu seksenlik tatarı o balıkcı güzeli 
"Gözleve" den koparıp yapdı işte "Gebzeli" 
Ayaklarının basdığı o toprağı Öpmeli 
Koydum iıte efendim soyum sopum yerine 

Bibi.: VAsıf Hiç, not. 



GECE -'- "Yirmi dört saatlik günün ka
ranlık kısmı, iklimimizde mevsime göre uzar, 
kısalır'' ( Şemseddin Sami, x,aamusi Türki) . 

İstanbul ağzında Gece kelimesi ile deyim
ler vardır: 

Gecekuşu: "Puhu" denilen ıkuş, f aıkat me• 
cazen geceleri pek -az uyuyan kimse, geceyi uya-

- mk geçiren kimse; türlü :kötü nıiyetler, kasıd
larla ve o -arada hırsızlık fırsatı kollaın·ak için 
geceleri sokaklarda dolaşan adamlar anlamında 
'kullanılır; uygunsuz takımından pek ·çıok kim
seye laıkalb olmuşdur, gece fa:aliyetde bulun-an 
hırsız çetelerine de "Gece Kuşları" ,adı_ verifiir. 

Gece gözü, kör gözü: "Gece iş yapması 
doğru olmaz" aniamında. · 

Gecenin hayrından gündüztin şerri yeğdir: 
Ylikardaki anlamda ikullanılır. 

Gece_ gündüz dememek: "Devamlı, büyük 
gayretle çalışma"_ ,aruaımmd-a. · 

Gece silaıhlı, günd,üz külahlı: "İyi ins•an gö
rünüp de 'kötü işler peşinde dolaşanlar", "Kötü 
taraflarını saklamasını bilenler", aşağıdaki kıt'-
·alar Erzurumlu Aşık İ:brah-imindir: - · 

Gündüz külahlıdır, gece silahlı 
Kahve füruıi naz çapkın Kemahlı 
Topuk vuru·r merdi meydan sanıraın 
Bir sevaba karşı binbir ıünahlı 

Şir'in dahi cana kasdı gülerek 
Utşaka çelmeler atar civelek 
Yüzüne bakdıkda sanırsın melek 
Şeytana kendinden yakın Kemahlı 

Gece seheteri: S,albahlan çıkan gazeteler- · 
de, akşamlan 7 - 8 arasında :iş başm-a gelip, en 
son haberler de alındıkdan sonra, ga.ootenin bil-: 
hassa 'birinci sayfası. kesin şeklini alarak gaze
te s·aıbahm saat 3 - 4'ü -arasında matbaaya. ıbas
kıya verildiği ana kadar çalışan ıy.azı işleri mü
dürü. Gazetecilik -hayaıtında zor işleı_'den biri 'bi-
linir. , 

Gececi: Geceli güp.düzlü devamlı çalışılan 
müesseselerde, ibilhassa gecelıerei iş taıtili yap-_ 
mayan fabrikalarda gece ekiplerinde çalışanlar 
ha:k:kında ıkullamlır. 

Bu deyim genel· evlerde de, seçeceği kadın
la sa:baha kadar kalacaklar ıh&Jkkıııda kullanılır: 

_ "Görüşüp gidecek misin, gececi misin ,arsla
nım!." 

Gece işçisi: Hırsız ağzı deyim, gec_e hırsız-
lan haıkkında kullanılır. - · 

GECE FENERSİZ SOKAĞA ÇIKMA YA
SAĞI - (B.: Fenersiz Sokağa Çıkma Yasağı, 
cild 10, sayfa 5643). 

GECE HIRSIZ KAÇIRAN ÖKS-OR'üGti ...,.. 
İstanıbul sokaıklarının sokak fenerleri ile aydın• 
la:tılmadığı devirlerde, gece sokağa çıkma zo
runda kalanlar, birer el feneri alırlar, ıbirkaç 

1adımda bir de hızlıca ve zıoraıki öksürurlerdi ve 
o öksürüğe hırsız kaçıran öksürüğü denilirdi. 

GECE HIRSIZLARI - Yüzyıllar boyunca 
lstanbul'da gece hırsızlannıdan daima ıkorku,1-
muşdur; hepsi beıkar uşağı aya!k: ıta:kımından, 
gözü pek ve pençeli genç adamlar olup, taıbanc·a 
tedarfiltl gaayet güç ve paraya bağlı olduğup.~ 
dan ,bıç-aıkla silahlanmış, girdikleri evlerde ve
ya dükkanlarda 'bir uyanan -bulunup ıda fark 
ettiler mi istimdad eder ·korkusu ile hemetı öl
dürürler, keserlerdi. 1826 ıda.n önce, yeniçerilik 
devirlerinde, zalbıta amirlerinde gece ihırsızl,arı
m gird'ikleri evlerde veya dükkanlarda yakalan
dıkları ta:kdirde, haıklme teslim etmeden yaka
landıiklıarı yerde as-arıaık idam •etme yetıki'si var
dı. 1528 de Sultan.selim Camü civarında bir eve 

-- giren gece hırsızları evi soymuşlar ve ev hal
kını _ da -kesm'işlerdi; kanlı soygun üzerine şeh
rin nnlhte-lif yerlerinde bekar uşaklarından 800 
kiışıi idam eıdiler1ek müdhiıŞ ·bir gözdağı cez~ı 
verilmişdi (B. : Gözdağı). 

Zamanımızda zaıbıtıa argosunda gece hır
sızlarına "Gece İşçisi" deni-lir. Ev veya diiık
ıkana giren gece işçilerini, sok:akdıa ibazu ıkuvve
ıtine güvıenip: adam soyan haydud taslaıklan :iie, 
soyguncu ile karıştırmamalıdır, soyguncular ay
n· bir kafiledir. 

1-876 RUıS 'harb41,den :sonra lstanlbul'da ge .. 
ce hırsızlığı so~ derecıede arıtmışdı, f-aıkat elik
kate değer bir hadisıedir -ki o gece hırsızları 1s
tanbul',a, dolan muhacırler arasından çıkmayıp 
hemen -hepsi İstanbul rumlannın ecla.f ve era
zili, İstanbul civarında:ki rum köylerinden hır
sızlık için şehre gelmiş şerirl'erdi. Sabah Gaze. 
tesi 3 numaralı nüsha.ısında gece hırsızlarının 
çoğalmasın.dan şikayet ederıken: "25 kişilik bü
yük çeteler halinde dolaşıyorJ,ar, :baltalarla mü·
cehhe~dirler .. " diyor. Yine o gazetenin zabıta 
ıkayıdlarına göre ibu durwn 1890 yıllarına ıka
dar sünnüşdür. 

Zamanımı.ooa da gece hırsızl,an, ta.ipancalı 

-lbıça'klı, -tehlikeli şerirlerdir (B.: Hırsız, Hırsız
lar; Gangster, cild 11, sayfa 5982). 



GECEKONDU, GECEKONDULARDAN VO
CUD BULMUŞ MAHALLELER ..,... SEMTLER 
- ''İmar ırizam.ına.aykın olara.Ut başkalarına aıiıt, · 
ooelli:kle kamuya, m:iilete ait ~alar ~lnde bir 
geeede yapılan derme çatma meskenlere verilmdş 
:ilsim; böyle meıak:enler yapımı lkiıııci Dünya Har
blııdıen önce .An!kara'da başlamış, İkinci Dünya 
Har1bi içinde ve harıbi taılcib ed~ yıllarda. da ls
tanıbul ve lzm-ir başda olmaık üzere hemıen ıbtiıtün 
illere yıayılınıştır. Bu.gün de (1972) hızım. ~ay
betmeden sürüp giıtmıelktelir. 

"1966 yılında Türuti.ye'de Geookoındu sayısı 

465,000 olaralk. tahmin edilm1ştir; aynı rapor3 
göre, Gecekondularda 2,000,000 dan fazla ~ 

''Yapı ruhsaıtı almak için aranan belgelerin 
!başında axsaının tapusu gelir. Hukuıki du.ruıİı 
!böyle ilken. (tapusuz ·arsalaııda kurulan) Gece
kondu semtlerlıı:ln çığ gfüi büyümeai de bir ger
çeık olaraik ortadaıdır. Modern şeıhircilJkde, şıeh:ir
lerıi yeşil şerltllerle kuşatmaıkban s•öz ediLmişıtiır., 
Aılıkara vıe İstanıbul ve İzmir 15-e Gecıeı'koiıdular 
kuşağı ile sa.rsılınıştıır. Şehirler içinde ama be
delleri çoat yübelıniştir. Gecelronduıcu yülks.;Jk 
arsa !bedeli. ödeme gücün!dıen yoıki3un olll!llca, aren .. 
disine a:iıt olma.yan tıopnuldaır üzerlıi!de yapacağı 
yuvooa barınmanın yollarını aramaıyıa itilmiştir. 
Bu işi kendilerine ıiıesle!k edinıenlıer de türemiş-
tir " cm:ı_,_ A _;.,Jn.1 ..,_,.,ı;ıı:,,•) •• .ı.•ı.uııı. ~m.uuO.ı,ı..,;......l 

ba.rınmaikta idi.; şehirler nüfusunun % 20 si Ge- lstanıbul'lda ilk örnıeikl:er1 yapılmayıa başladı-
ccltondulıarda oturuyordu. ğmdan, zamanıml:7la !kadar, güınlü!k gazetelerde 

ve aktüaliıte magamnlermde "~ondu. Evler" "Türikiye'de Geceılrondusu olmayan hi~ bir 
il ve 'belediye yoktur. Faıkat çoğunluğu. A.nlkara., ve o evler~ !kurulmuş mahallıe ve semtieı- üze-
lstanıbul, 1zınir g-lıbi büyük şehiırler'.ıim.:iziın beledi- rine peık çak ha:ber ve röportıaj yazılan yay,.,n
ye sDUTlan içinde ıreyıa yalkınındaıdır. İmar .ve lanı:ıııştll". 
İskan Bakanlığının tıopfadığı ibilgiıye göre Tür- Su, ~ldt, sağlık durumu ıihltyaıç-lıarındıan 
~iye'delci Gecekondulann % 29,9 u Anıkara'da, bahsedilmiştir. Büyülk şehrin günlülk hayat dü
% 19,4 ü lsıtanıbul'da, % 11,6 sı da lzmir'dedir. • zen1ni: ıbozduıkl:arınıdan lbahseıdıilm.işıt:1ır. Zaman za-

"1950 de ~ooıdu s•aıyısı Anlkara'da. 12,000 man çııkan Gecekondu yasaıklaımdan, o yıaıs:alkla
ve İstanbul'da 8236 idi, şimdi ADıkara'da 100,000 ra uyularaık hıülkfunetçe Gecekonıdulann yıktı
ni qmış, la.tmbul'da 65,000 e yijıkselmiştir. rılmasından. balısedıi.lmılşıtir .. Za:bıta gözcülüğü 

"Geookondular, özellikle sanayı~ıe.şen !J.>üyüık ve . himayeslıun· !kurulması güçlüğü dolayısı ile 
eelıh'lere, ıi3 bulmaık, çalışıiıalk dçin adını :eden- Geceıkondu lbölgıelertinıde türlü tecavüzler, c:ina
lerln ibu şehirlerde otu.mı• mrureıt .ve selbeıbi yetler oJmuış,. o vaik.'•a.l!ar yaıyınlarunıştıx. 
ile yaptlıT. (Köylerinden kallap, şehirlere göç Hm bu şehiT kü'tüğün!de, o çeşifü yazılar
edeın bu kişiler.in) :iş :tımanları halk!k:ında yeterli . dan bazı kısımlan lkronolojıilk bi!r S!l'a ile naıkle
bilgıilerl yolktur, şelhm-lerdıeıki yalkınla.rıiıın görgü- deceğiz, vıe Geceılroııdu mahallıelıerö vıe Semtle
sünden ve lbilrlsiınden örnek alırlar. rini de 1aynca kendi ıiislınlıem ile /kaydedeceğiz 

$ehir içinde Gecekondular 
(Resim ı · Ilülend Çetinor) 
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· (:B.: Ffildrtepesi, cild 11, sayfa 5776; Ta.şlıtarla; 
Zeyti:nıburnu). 

1945. 

.,Gecekondular. - Hava parası ve ıbirkaç 
yıllıik peşin ki!ra _ vernıemen, 1e:taaııbul'd!a ev yoık, 
oda yok, hatta kulüıbe yoık. 1stıer köprü al/tında 
yat, mtıer soikalkta. Çaresiz1iiık Gece!k<mdu'yu do
ğurdu. Kerpi'Ç ve tahtadan yıapılıam. bu lkwülbeler, 
iıçlıerlııde bir ;karı koca,,· bamn yedii sellçi!z can ib.i:r 
ailıe barınır, Belediye sırurlan i~inıcle ruhsatsız 
ınşaat yas·aık olduğu için, dl!k zamıaman güne .. 
şm ıbaıtışi ile doğuşu arasında ıkurulıiyooıdu. Dllk
ikıatl çe;kıneyecıeık lk€111!ar mahıallelerdıe, iboş bıirr 
arsa bulunuyor, vıe oraya bir gece içinde biT gece 
kelebeği gi:bi sessrace ılronuyorou. Şimdi, merıkezı 
semtııerde ıar,a scııkalld:aırdaıld. __ !boş aırsaJ.ıarda da 
!kurulmaya. baş·Jıaıd.ı. 

"GecıeUrondulıar her 1ıürlü yaşayış vıe sağlık 
şaırıtlarından mıahrumdU·riliaı;. 4 - 5 metre karelik 
bi'r oda. Topıraık ııemin üreııi:nıe bir hasır seri!-

mi§, bir köşede seıdıir, ıkıa.rşısmd!a bir sıaındıık ÜS.• 
tünde yataık şilte, yorgan ve yastıklan yığılmış, 
-aıkşam olunca yaıtaik da hasırın üstüne ;yere s·e• 
rilecelrur. Bir rafta, ;tencere, sahan, ötıeıberi mut .. 
f-aık eşyası. Duvara çalkılmış b.irlı:a.ç · dri çiıv~ 
esvablar asılır. S~ yaşlı bir ıkadm, ymıııı• 
da ,birJb~,. b4'i niıne biri torun_; bir genç ıkıaıdın 
balık ayı;lclıyor0 sedirdcltinin ~lini, haşıraı üstü
ne bir oğlaıicık kendi · 11emınde t•alııta. par~n 
ilie·_ oıynıam~da; evJo:ı ~1 yoık, işıdıedir, gün
düzleri. öbür gecekonduJ.ıatm manzarası ki.içtik 
de~elıer tile bunun aymdır. Baza.n .dillciş maıkl• 
nalarının lbaşındıa ~ k:ıztar., sokıalk kapula
laruı:İn önlerinde yaılın a~lı lkız ve oğlan ·-ço. 
cuıklar .. " (Doğan Altuncuoğlu,·Büyüık Doğıı der
g'e). 

1497~ 

Gecekondu Evleri Niçin veı NasılYapdıyor _. 
Bir müddet önce Mecidiyeık<Syü sııtl•a.nnda görii
len Gecekondu evleıü, Belediyemn, yıkdırına te-h-

Şehir Drıında ]:lir· Cecekondu Mahallesinden Bi.r Köte 

· (Resim ı Bii.len<l Çetin9r) 



ÖECEKÖNDU ~ 0052 - tsrANnt5t 
-----------· ·-··.·~-···-·••· ----------···_,··-· ·-··· .. ···--··-···-··•-·· --------

ditıeııine rağmen, pek !kısa. zamanda ş.ehrin diğer 
.bölgelerine de siri.yet etmiştir. Öyles:ine ki ıbir 
ay i:ç,inde Y ~ule dışındaki. Bablklı Hastahane
si arkası ile Kazlı-çeşme istaş.yonu elvan ve Zey
tinıbumu isıkelıesi ~afı gecekondu ile dollm.U$ur, 
en azdan 500 ev. 

"Belediye kendi sınırlan dçmde, şehrin şu
rasmdıa, lburasmdıı. bu a.oa.i!b ıevlıeriin !koınidurul

masma ~detle muarı7Jdır. Mesllren olaraık yapı
lan Gecekondular fenni, sııhhi ve :beledi şartlara 
aıyıkıırıdır. Hukukçu1'ar da, gecelkonıduculıarın riıfil~ 
ıkıi~t haıklarma tecavüz etti!k11er.inii. söyıleme!ktıe
dirl-eır. 

"Kazlıgeşme'de 2218 Gecekondu Sahibi En
~e - Kış günü 22 yuvanın yıkı.Jması hepsim 
telaşa düşürdü. ~aır, tipi halin.de bastıır!dı. Dar 
.gelirli ailelıer odun, kömür parası düşünıü.rlken, 

borç dsteyeook hamiyetli tamıdıık aımrdren, Kaz
hçeşme'de biır gecekonduda oturan, :relaıketin !bü
yüğüne uğraıniiş, evleni yııktırılmış, ıkenıdiilıeıri . 
sokaıkda ka.lmıştıır. -Bir sefalet haya:tı sürülen 
şehlr dışı bu semıtdıe, 2218 ·gıecelkonldunun üs
tünıd.e Demoklesin :kılıcı gıilbi yıkma ~azm:ası 
sall!amy-or. Neye uğradrldarım a:nılayamamışfar, 
halıaıtla.rl1a müceıhılıez 80 klişii'ifk- ibiir gırup ,gel
miş, ıkilmdıen, ı11ereıden emh' ,aıldılklarıru söyle
meden yirmi Iİlkiİ. gecelronlduıyu, iıçlıer.inldeıkilerün 

"Vila:yet Gecelkonduiıa:rıın yılktırılması kara- feryadına .aldımııa!d!an. di,yıe ,an[atılıyoır. O ev
l'lil11 vermiştir. G-ecıeılronducula:r d:a bu ıişi!n adü lerden /birinin sallliıbi tuğılıı, hıaırmamn'Cla çalışır 
obn:aıdığını söyleın:iışlıerdir, · §eilıD.:rtre ılciıra bedelle- · lbiır Vah!iıd Polat'dır, 800 Ura ıb'ir.ilktirebi:lmiş, 
rin!in gün güınıden sü-ra:tle yi.iilaWldiğjm söylem.ek- dört duvar çaıtaıbil:nııiş, Gece!kı0111dusunu, üıstimü 
ıtedirlıer. YıapııJ:aırda çalışan bh' Ahmed Usıba se- örtmeye iiımkan bu'tam•aıcl!an yıkınışlıar. Evleri 
!lciz nüftııs filllıesi ile Yıedilkule'de Dillmci solkağındıa yıkılmlaıııın ibepsi lba.şil!arına gıelenii •acı acı •an
'bi'l' evlin üç odasındıa. ,ayda 12 liıra ma !ile ıoıtu-· latıqlaır. Gece geç vıallınıe Otada:r ~aldıık, !kıar yı
ruriren, ev sıa;hiıbi kir-ayı mütemadliyen arttıra- · kılan evlerin eşyası üstüne yağıyıordu. Diz
raJk 35 ldıraya, Uç m:iıS'fuıe ıçılk:armI§tır, o da evden ler.i çeınelıerıne yıapışı!k, gıaz :l.ambalaırının ışığın .. 
çıkanıık Kazlıçıeşıne ıistasyoou •8.il1k!asıındıaıki gecıe- da saps'aırı yüzller .. !Bu 'baraf11aı-ıcla greeikıonıduıar 
lkondulaırdan lbi!ruııi. yapml§lclır; şeker s:andıJklıaırıın- önce Te1aiız !bölgıeısmdıe 194 7 yılı Mayısında 
dan yapılmış ibir ev, çatısı da mullm.vıva. ile ör- lkondurulın.11§. Şim,dıi Ka7Jlıçeşİne'ıdıend gıeceıkon
tülmüş. Her m yıttınlma d!htlinıalli. ımar§ısıında. ldulıa:rıda 8970 nüfüs bamuyoırmUıŞ .. " (K. S., Bu 
d-ah~ ifıazl:a eme!k ve masra:OOan çelkinmiştir,. Ge- Şehr.iın Sesi başlıklı ısüit'Ulll, Gece Postası Ga- · 
cekondu kendil&ine, işçhlıik. ücretli. ıvermediğlııden, ze'besi) • 
80 liırıay,a malolmuştur. Yme yıapılaırıd:a ıçıalışıan 1949. 
komşusu Kani Usba'nın geookooıdusu llnraz da-
hıa lbüyükçedıir, _ve üstü ziffii, amba!laj !kağıdı ile . "Gecekondu Mahallesinde Bayram - ta. 
örtülmüştür. Evinıin ıkaplamaJlan da §elker san- · ibaınlbul Va.1!isıi Oı:'d. Prof. F. Ker.i!nı Göıkay, Ge
dJıklarıından değfil,, .Ameııilmdıaın gıele'll kamyon- oellrondu mahaıllıesiııu myare't ıetıti, yaptıırılmış 

1arın aımlbalaj sanıcblkl.ıa.rıanıdiır. . O . dıa Osma- evıler yııktl'rl'lmaıyacaık, biır dispansıer açılacak ; 
niye'de Eüıldamı sdkağmda lbir . ~de ıaıyda 15 · valiı, Gecelkıondu sa:k'inılıerıi. ıtal'afın~an ibüyüık ~ 
lira ma ille oturuyormuş, ıbeş :nüfuslu ibi:r · aJile. zahüratlıa lkarşııl!andı. Hülkum.et:iın yenıiıd.ıeın Ge
nin reisi ve aıyd-a. 130 lira ~azanıyıormuş, kiırası celkonıdu ıyapılmıasım şıildldıetlıe yıaısak ıettiğfuıi, 
35 liraya çııkanimış, ödeme zor lise. de··so:kıakıda f'ltkat ibiır mıeısllren ibuhranınm. -mevcuıdıiıyıetınin de 
hlmamalk ıiıçin ıboyun eğmliş,' • fukaıt ev satıınuş, kalbul edıilıdiğ,m, Geookonıdwaırın yı!kbrıilmaıya
yeııi ısaıh!ilbi -kendisinin oturacağını Meri süre- cağım, sahiplerınıiın evlıerlııde huzur !içlinde otur
relk çııkmal!annı b:ildi.ırnrlş, ev araıiıış, lbul~amış, maılarını · vıe Geookon!du mahalıoolıerıiıniin 'Beılieidiye
iki odaya 70 Mıra 'istliywlıaırmış, bir güın 'Balıklı ye lbağJ.ıa.nıaoağını ıblldıiırdi; 35,000 gecıeıkondu 

Hastahanesinin önünden geçerken -kulülbemsi w- sMcim, bu ziyareıti. ıbiir ibayram. günü olaırak 
ler görm~, nıedi:r diye sormuş, Gecıeılrondu ev ilan ettiler .. " (Kıemaıl Sül!ker, Cumhur'iyet Ga

olduğunu, ımsııl yapılmış lk.ondurulld.uğunu öğ

renmiş, o tlıa, !Kazlıçeşme dstaısyıonu yamn'daiki 

Geıcelkoınd.ular arasına ıkettıidi. ·evlnıi. ikoru:lurmuş .. " 

(Ferdi önıer, Cumhuriyet Gazetesi). 
1948. 

~esli). ·, 1 

"30,000 Nüfuslu Gecekondular Şehrin.de 

Birkaç Saat - Kazlıçeşme'dıeikıi ge,c,eık:ondul.ar
dıa evlerin ilıe.psıi., eıtrafı çit veya tellıe çevrıili, 

sınırl'a.nıdı.ırılmış · lbahçelıer dçi:n.dıedir. Gecekondu-
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tarı ·yapanlar, milllk'iıyet halkkını fammam.ışlar, 

gmiş ·araziyıi işgal etmıişlıer, ama şdmdi lkeınıdıileri 
roülikiıyet iddü!asıın!dıaidır. Şu 1balıçelıeri!n tel yahut 
çiıt:lertmden birıisli. atlayıp da şu !köşeye bir ev 
de o kondursa denıiıldiğii ~amattı. olamaz . öyie şey 
d'emeıktıeıdi'l'leır. Gecelkonıd:ulıarın hıaık:ıkıaıten !kıiTa 
vıermemek yüzünden yapııldığim !kabul eıdıen va
li, geceıkondulıann ikimlere ıgfüt olduğunu ve ka
çar bılıı lıirıaıya mal olduğunu ıehliy€!tılli biT beye 
tedkiiık etıtrrse ıi:dıi, çok ibüyü'k sü,rpmlerlıe karşı
laşl!ıdı .. " (Metin Tdker, Cumhuriyet G~tesi). 

1954. 

"Gecekondu - Saat gecenin on~, Zeyıtin
lburnu gecekondu mahalleslindıeıybn. Yol bir· 
çamur deryası. Öınümdoo ibata tı'kıa 4-5 kli§i gıi.
dıi,yor, k'a!dJ:rill1aır da vıar iıçiin.lciıe, gec·e gülJlldüz ça
lışan lbiır falbriıkaının gooe · postasını yapacak 
amelıelerinlden, bu maılıall'edıe 60 - 70 !bin ikişıimn 
yaşadığı söyleniyor. Yok yok; su da· yd.k, ama 
3 gecekondunun i'kis:inde radyo var .. " (Cengiz 
Tuncer, Haftıa Mecmuıası). 

1962. 

"Gecekondular - İsıbanbul'uın. en ibaşcfa. ge
len·· meselıesi ğooelkondudUT. ilcinc'i Dmyıa. Har
ibinfuiı ortıaıya çılka:rdığı gecekondrilvın sayisı 
tstanbul'da 250,000'i ibuınıuştur, ve 200,000 ne 
yaJkın iınsan y,aşa.nialmtaıdıır. Gece!k:oıiiduyiı, köy
dm şelrlre •ahı y,aratmıştıır. En ibtüıdai barınma 
vıe sıağlık şıartlanınd1a.n ve en önıemlıi şebık tesis
forılııdein mıahııım o~a.n gooelk.ondll!lıaxm ıslahı 

yoluna 1gitmek gerekir, ve bir sosyal mesken po .. 
litilk!ası şarttır, yo!ksa ne lkaıdıar .çalba sarfe!diilse 
yem .yıeınıi geceko:ri!dulıaırıın yapılması önlenıemez .. " 
( Cevıa:d Geraıy, Hürriyet Ga.zet$1), . 

1964. 

''Gecekondularda Oturanlar İçin Sosyal 
Meskenler - Geookonıd:ulıaırd!a. abu:ııanla,n ev 
sa.biibi yıapmıaık çın Davuıtpaşa'dalkıi sıosya:l mes
kenlerin ıiınşa:aıtı bitmek üzıereidiır. Mutf,ağı, lban
yoşu, aıya!kyolu ,Hıe· 2-3 o!d:ah daireler fiaıbrdlkia iş~i
lerine 20 .; 25 ıbiın lıira ıaırıaısm'cl!a ve 'işçi ~ıiye
lenine uy:gun taıksitlıerle saıW!acaıktıır; mıeısmrenıeır· 

, şim.dıiliık !bldk halink:le 234 daireıdıi~ .. " (Hürıriyet 
Gazetesi) . · 

~ Bu dağlan ben yarattım! 

Karikatürde Gecekondu 
Gecekoı:idu Yapımına Politik Sebeplerle Göz Yumulması 

Konu&ıı · 

(Karikatür : Cafer Zorlu, Akoaba Gazetesi) 



·oEOEKONDU .;... 8054 - tsTANBUL 

1965 
"Gecekondu Salgını - Eyyulb ve Silahdar

ağa'd-a saıbiplli ,aramyi payl1aşan ylizlercıe açıkgö

zün faıaıliyıeti!llıe pollm derıhaıl mani oldu ve lblz 
emlaık komisyoncusu ühTikçi olarak yakalandı, 
Kemilklidıere mevlm!inde. ,eı;ıld ıtıaş ooaıklan aTa.m
i!'me hücüm. edıiılm!iıştiır., aııa.zmnnn sailriı'bmin tıele

fonla. verdiği haıber üzerıiınıe, saıat gece 21 de, 
polıis müdahale etmiş ve hücum saıaıt 24 de dur
duııılalbilm5şti!r, 60 1kaıc1:ar ailenm araziyi hemıen 
paırsellediılclerl. görülmüştür. Vaili Niy,am .Alkı 

gece yaırısı 4 de vıab. yer.iJnıe gliiderek, eskli Gece
konduların ıslah eıd!ilıeceğ..ıın!i, falka.t yeniden yapı
eınıa ıaslıa milsıaıd!e edli:lntiıyecıeJınıi., hem paıralıa

rımn hem de em.eaderinlin yazılk olıacıağım · söy• 
leınıiştilr.. "(Hürriyet Gazetesi). 

2,5 saatde bir Gecekondu - 24 metre !kare
lik ibiır . Gecellrondu, bir ada. biır sofa, akli buçuk 
s&aitde lrunı[uyor, bu işml. bir müıtehıassısı fU · 
puısulayı vern:ınştlr: 

çamıaşıır mailmınıası, · ~dolaıbı vardır; talmiitle 
alırlıar, faıkıaıt borçha:rı:nıa çolk . sadı!k li.nsamaroır 
diyor. Bi,r döküm USibammıi. evı.mıcle de duvıaırfar 
filizi pılasfilk: badanıa!lıdm', yerlıer !halı itle döşeın
miş,fu-, mıi'safh- odasına dört !koltulk, ıtavaınıd.14 

zaıylf lbn- a v'ılııe, ılü- keınıaroıa ıdıa ib1r vı:ıtıün vaırtlıT~ 
Alsh Niğ.dıeli ve aıdı 'llailımi olan ibu döaiüıın us
tası ~erlıiğm!i Kıemerıbuırgıaız':d!a yapmış, 1947 
de terhis e'di1'1nce İstıanlbul'ıda ka:lmış ve Has
köy'ld.e bir . döküm.cünun yamnıcla sıamıat öğren
mıiş, bir fia:briıkaıdıa ça:lışma!lct:ıaıdır; 10 l:m iJii!ı:ıa bi
riklbi.ıip 1960 d~ lbu gOOciltoınıduyu 7500 timya 
satm ıa.lıiıışlaır; b.:ır yamacın ıalıt;.ında ofan evm 
konıdw,an:ı b!ır mUldıdıeıt ·otutıdulkltıam. sonra, :llstıan
bul"da.n nıemlellretline göçüp g1,tmaş; Rıahmıi. U~
ta'nm en büyilk dreırıdil tıapu meıselesilld:iır, elli.ıntle 
eY:Jnlln sahıiıbi. oldıığıma da.iır lbeıl.geısıi. yokıtur1 tek 
huzur nıollmaısı, oturduğu ıevıin 1956 'dıa.n önce 
devlıeıt •ara2'iisılnıe yapıım.ış . g,ecdlrondufara · ıtıapu 
verlılımesıi ıi.~ aılmnuş bir m11aırdır. :tstanlbul'da 
onıbınrlıeroe gecekoııidu sahdıb.i o 1k!ararın taıbbildn.i 
baklıem~rler. Taşlııtıarla'ldan Esenıtepe'ye gi• 

8 kapu, 315 liradan 1015 Lira dıen yolun üzerOn!dıe !oor ertkıeil{..ıkaıdm tıerzısi 
Pencere çerçevesi • so " şun:lan anlıaıtıyor: Gecelkoİlldwıaroaıkli g,eınç 'lm-
300 kiremit 60 kuruşdan , 1so " 'dımıaT ve 1tızlıar ve dıö'8.tt111.ılJ.ıaır şık giy.iınmıelk me-
.80 çatı latası, lö liradan • 450 '' rakındatlı.rlıa.T, fakıat :imkanılan daır oilıduğu ıiçiın, 
115 döşeme tahtası; 13 liradan . 200 " 'llfailt ıdı~erle her m-od!~a ıuyıaın elliselıer 
Kiremit altı için ince tahta . liO .,. giyerler., vıe çıoık ıtıeımiz giıyınırler, gu~m .modalıa 
400 briket, 85 kuruşdan , 350 " rım g~ıeılerdıeın, mecmualıaırdaın, sinıemaılıaırdıa.n 
2 küçük pencere camı ., 60 ·" ve Beyoğlu mağ,ruzalıaırıınm. vıi,trm[ıemnıd.ıen tıaıkip 

1475 
~er, giiy,imlıerl ıi.~ de seıoodıe ıanoa!k 500-600 
lira k!adar 'bir pıarıa -ayı'I'abilirlıer. Gaziıosmıanpaşa 
gecellronıdulıa:rımn ıen büyıülk derdi suıdur, sonra 

Bu eve !bir ddıa daha ilave edınıiırıs.e 2000 U- y~l -~liyor, el€lkltrıiğe, ışığ,a ikavuşmıuış lbuhın
rayı bulur, ve böyle lbir ıevdıe 8 nüfU!Slu bir ·aile . mıalkıtıak:lır." (Mıetiiın Soyss:1, Hürrlıyet G~
barnııalbillir. Groelkonıdulaırıııı inşa ~esi __ !1: de yedi güın devam. etmiiş ~ ropoııtaj). 
kıcılardm ,satın •ammaıkıtaıdı·r. Yıapı ıa.mıeleıag.mli 
d.ıesi efradı yıaıpaır, eıUreık ve llmrısı vıe 11 yaş
btıındıa loor eıilro'k çocuk IIMayıet · eder, 11:nr eıikelk 
kardeş veya ıkaıyınıbiraderıin yaroınu da ıgörülüT. 
önce 40 sanıtimtik lbir temıel kıazrlı~, içiın.e :top
rak doldurulan o tem.el üstüne lbriıket çııkrlır,· 
aıra1ıaırma çamur., bilvaz dıa IJııarç lkonıul1.1ır. Evılın 

Ustii beşilk -<,altı d[e örtülüT. Bu iş ça;rçaıbuk 2,5 
ea:a:tıde blltitıiıllİ;r. Döşıemıe ıtahıtıalıan vıe sırvıa ıişi. baş
lkıa lbrr güne kıalır,. yavaş yavaş ya.pıılıırm" (Oe-, 

laleddıin ~. Akşam Gazetesi). 

"Gecekondu Deyip ~meyin - En !lmlıa.
bablk gooelrondu se:ınıbr olaın Gamıosmanpaşa'da 
i('llaş'lıtaırla.'ıdıa) taık:satle öıtelberl satım !b]Jl' mafıı,. · 
za sabilbi: Gecelkondu deyıi.p geçmeyin; iÇOğuında. 

"Gecekondu sakmlerini vaidle oyalama
malıdır - tmaır ve İıs:kan bant'a.nı ibeyıanatıd!a bu
l umnu,,,.'Cliduır, lbalkannık lbüıd.oosı:ınllın. 60 mılyıon lira · 
olduğ:ımu, Gecıeıkıoınıd.u sıemtlet1.iıııe en basit am
me hmneıtlıerlınıin -götüruleb:l!lmeısr dçin de -en ıaz
d·an 1 mıilyıaır 1liırablk lb:.ır büdce ge:relkld!iğıiınli. söy
lıem;şdir .• " (Hüıırıiyeıt Gazıeıtıeısi}· 

"20,000 kişiye S çeşme - Şi§Qiiıdıe 20,000 
ınlli'ı.ıslu Çağ'lıayıan Geookonıdu semtiındıe üç çeş
me vı811dıır, !Jııanık 111m !kova su ;iıçin gecıeıdıen swa
ıya giıriyor, su çn caın lbaıhıasıınıa mücaidıele eıd!i.

ili.yor. Kavgıaıl-aıra manıi olmak çeşme başlıarm
da janıdımn•alıa.ır nıö!bet tuıtmaktıaıru.r, bunıa rağ

men bilyüık bdr lkavgıa. olmll§duır, b.dınla.r era-



ANStKLOPEDiSİ -.6055 - GECEKONDU 

sı:nıd:a lbaşl•ayım · nvgıayıa aroc~an dıa ka/tılımş, 

'bir :erkelk ö]dürlilmüş, bilr erik.ek die ağır y~a
lanmışdır ." (Hıü·rr,Lyet Gaızetesi). 

1972 
· "Arpa Tarlalarında Yükselen Bir · Kaçak 

Şehir - Başını solmcaık b1r evıe aahiiıb olmanın 
lbüyüık mUcadJelesi Zeytinıbumu toprıalld-armıda 
yapıldı. .A:rpa yetiştirilen tarlalarda şimdi tele
v.i:zyon antenlıer.1ı:tln yillrseld:iği: modem binalar 
görülüyor. Zeyıtinlburnunun nüfuısu .116,820 kişi
dir,, Halklkarl Vıilayeıtinıi g,eıçmlişdwr. 

"Gece/kJonldwar defıalaıroa y]ıktıırrlmış, yeııi
dıen yıapı'lım.ış. tş:ini uyıdıuırmmı evl 1 d•ef1a, ıuy
duramayamn eıvır 15 deTa yı!mtırıılmış. · Hi.ilkômet
ler, zaman ııamıaın polıiitilk ınıeıden~ıerlıe yıılrtı!rma 

jşinli zayıflaıtıp ş;ıcMetıımdıiırm1şl~. O aıNIJda 

iküçülk meımurllıar dıa hemşeıhr"l!lerunıi. kıaıyııİml.ş
lardıır. Yeri:iden yaprlıan ıevlere göz· yiummuşlar
dlr. 

"Geceilronıdwaraı yerler.ini modern apaırtı

maınllar a.1nıış, o vesill!e ile ldıe oaddelıeır ıaçılmış• 
dır. . Zeytin bmınunun. ·yerilınıanmeyıen· lkısmıımia 
üre yalılar •ancıaık ıfilti lklişmin yanıyanıa geçelbıile-

cıeği kıada:r geındşd:ir. . ' 
. "Zeyıt,iılıburnunda . inşaat maılzemesi satan 

esnıa:fıın saıyısı da günden güne çoğailmışdıır. Ev
leı:ıilnıiııı tapusunu ·alaınlıann ilk işi !kat. çılkmıaik 
oluyor. 

"~umu h·a:Jıkınm büyük çoğunluğu 
çaılışdıllçl~ ıiş yerlıerüne yaya gfilip gelliyor. 
13 - 18 yaş -aıııasındaılci erilrelk çocuk1a'P!ll % 5Ü 
çaılışıyor. 18 yıaşmıd:an ~an deılliıkıaınılımn 

%6.9 u, kızlarında. % 25 a.ill.e .geç.imiıre yardımcı 
olaooık çahşmalktıaıdır. . 

"Mıemli€1lretıi.nii:ıe ıclônmeık diSber mlilwlliz soını
sunıa. hıeıİlen. llııepsi haıyır cevaıbıını vıermıişdliır. Ta
pulu evleırıe 4 kıaıtıa lk!atlıaır çılkma li2ınii verilmıiş
dir. .Aırıtık yııkımla niüoadele dem gıerilde ikaıl

mışdıır. Kıa.çaJk şelhlir ~umu !bile !Nçe ol,;. 
. muş, lkaınıunun ıtıanııclığı şehiir ofaırek ıimaınnıa, 

g,Uzeıl:leş1Jh,.iılmes1nıe si.Ta geılmişclir .• " (Enı:S Gölk-
çe, Gün Gazetesi). , 

1973 
"İstıanbu!lun bil t ü ın gecelkonidul1a:ri:nJdıa. 

. 45,780 evde muıtflak, ve 155,592 evıde banyo 
yc&clur. 6,560 eJV ise ayaık yıolu yolkduır. fstan .. 
lbul bir çelişk!iler şehri oJmuşdur. Bir mraıfda 
dıiııi, diizi gölkdeılıenler, · öbüır tıarafdıa !ii9e dereleri 
tepelıerl d'{)llıdurmuş gooek(mıdırlaır. Y~ıeıree 

ıiMan ıntıi gö.z evlerde oturuyor .. '' (Gün Ga.zıeitesi) • 

Karikatürde Gecekondu 
(Karikatiir ı İbrahim ErsavaŞ. P~palan . Gazetesi, 1968) • 
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GECE KUŞLARI ÇETESİ - 1965 yılında 
Fati:h ve civarında fa!ald.yetde bulunmuş iik'isi 
oğlıan ilcisi ,kız dör1t kişiilwk bıir h.l!rsız çeıl:.esi; 

Çarşmbada oturan gençler Ce.lbbar Güneş ile 
14 · yaşıınldıak!i sevgilisi Salbıa:hiat Tüikemnıez ve 
Mehmet Aydın :ile 15 yaşınidalki $evıg.i!hlsii. Faıt

ma Eyüp d'S.imlerini t•aşııyıoıfarıdı; çet!enLn 1alclını 

da. . Jrenıdıiieri koymuşl·arıdı. Oğ]a.niliaır. hı1rsızlıik 

için hlr eve gıtrthlklemdıe lkmıaır o solkıağın iki 
ibaşmıdıa gözcüiük yapıyorıdıu. O yılıın temıınuz 

aymdıa ikızlar gözcülülk yıaparılren yıalkalanldılaı:, 

ve şti d!tli!:ra.fd!a lbu.1unıclu'liar: "Biz kız olduğumuz
dan evlere koı1ayca girlyıoruz, kenıdıl!ımııe acın

dıt1aırıaık ıtemli.zi1:ık :jışlıed yapıyoruz, yıemek yıiyo
ıruz, · evden çalınabileook şeyleri dıe teıs:bit edi
yoruz, müsaıid 2ıaımanı1a.rıda !da gece erlkelk ıar

ka.dıaşlanmrz}a gıeliıyoıruz, onlar eve glrereik bi
mn eaıbit ettiğıhnıi:z şeyleri çalıyorlaır, onil<aT içer
de filken biz de solkıaıkdıa gözcülük yıapıyoruz .. ". 
Bu vak'aıun akili saf.hası ve :çetenin aıkilbeıbi tes
biıt ediılemedi. 

Dibi.: Gazeteler. 

GECE KUŞLARI ÇETESİ - 1960 ile 1966 
arasında, Anaıdoılud!an türlü yollaırlia. kaçırdıik

lan 15 - 19 yaş -aırıasıaıld!alkı'i er1kıek •~u:kl!aruıı, 
1:Tzla'l'Ul!a tecacüzle llciırlıeıtti:kden, ,ah-lwk. ıcevher
,lerıini ·gereği g,:lbi ydk etıtilkdoo sonTa talim ile 
hıı,sız yoılıma ataın ve o çocuiklaınn eilerl ile Be
şiıkbaş; ·Beyoğlu, Şişli vıe Fatih semtılerıinlde 35 
ev ve apa.rlıman daıi!rıesi soyıara:k 1 m1ı1yoo llira 
d~lndıe eşy,a, ikaıklıTan bi.ir hırsı,z çetıesıi. 1966 
yılı ey1ıülfuı!de bu çeteden 20 y;a.şlarında.kıi Er
kan Erçiınler ile 17 yaşın!d.~i Amlan .Boyacı 
y.~alıa:nıdı1ar. ArısıLaın Boyıarı 1963 de S·amsur~
ijam, imaÇJJrılıp · 1stıanlbul1a. 1geföii,1!mişdi, ayalınmş- · 
lan aıı,aısında "Cici Çocuk" diy,e anılıyordu; ts
tanlbutau olu'b uygunsuzM.ır pençesi:nıdıe ikötü yo
lıa sünikiıenmıiş Eıb.ın. Eı:ıçiınlıer lise, yıaikıa1ıa'llma• 
sınida.n üç ·;gün •evvel, lbüitün sekenıeısi yanlkeai
cilerden müTElklk1eıb Hacıhusrev Maınaıllesiınden 

Eliif ,adında !b1r !kı2ıla evlenmiş bulunuYordti. ki 
o saıbııka[ı "Küçfrkhanıın" da "Hacıhıusrev Kı
ralıi.çesi" diye an'lilııyortiu. · 

Gece Kuşları Çetresi çocuık ve gencılıernııiııı 
a.ğızlannd!an dinlenecelk hatııra.lar, V. Hug.o'ınıun 
"Sefiller" i ayarında biT roman yazma.ya im
kan verebilir. 

1966 eylülünde ç,eıtenıin idarecileri ve reisi 
vaaınııakta ildi. Bu çetetln wk:iıbeti ve :E. Erçin-

ler iil.e A. Boy:acımn nasıl ıbiT ceza ,gördüikleri tes
bit eıd:ilenıeldi. 

Bibi.: Günün Gazeteleri. 

Gecelmşu - "1. Buı'hu Kuşu (Baykuşun 
büıyüğü) ; 2. Mıeıcbıen uykıU uyumaz a.'d!am, gıe

ceyu .wyıaınıık geçıiren ıaıdam" (~aamıusi 'l'ür1ki) .. 
Gecelerıi: hmnzlı!k vıe :fuhuşdan cinayete k-aıdar 
kötüıliilk: yoliaırıın.dıa doliaşaın ·aıdıamlıara 'laıkıa.lb ol
muş bir ıs'imdiT .. 

GECEKUŞU ALİ - En çok. 3-5 yaşların
da 1ilken -esrar lbu:lmnmnıaıkd-an ge!len.· bi.T kriz 
anmlcla ilrenldismıi: ıas,arak intihar etmiş ·mr. esvitr
keş haneıberduş w · \bir eskli ·kaaitil; hiayıatı, en 
der.lın. sefa1eitüın ve tahaınmü'lü güç ızdıır-aıb1arın, 
ve ayak :takımı ar~mı;l~i sapık alakaJarın ve 

Gecekuıu Ali 
(Fo·toğrafdau S, B.ozcalı eli ile) 



\ ·-··-·· 

yoğıın fu!hşun Nlhaıtca ve çdk camlı, ha.rellretli 
sahnelerle an,lıat:ıil!albllec.€.lk lb.:ır romıaııı koııııusu 

okın bir gene adıa.m. Yakın aşınan olmuş Hippi 
Şair Mehmed Gökçınar ıonu, intilh-anndan üç yıl 
kadar sonra b:}r ve.sile ile iha:tırlayaraık yazdığı 
manızumeslııtle -an:J.,aıtm.ışdJır. Aslının 1DJereli oldu
ğu ıbi:liınmiyor, Karadıeın0z yalısı haJilandan oldu
ğu ıtahmin edileb.ili.r; 1928.; 1930 ,azıasındıa ıdıoğ .. 
muş ıdlıaoalk!rur, 1943 -1945 .waısıınıdış. 15 yaşın
da vıe Rlizeli lbiır ~apibaıını moto:rılu ıbaikasında 

ıtayfa ıiıken :kapıtarum ıbıçalltlıa ölıdtiİmüş vıe onıbeş 
Sell!eye ma:h/ku.m olarıaık 1958 - 1960 ıarasmııda 
maıhıbushaneden azgllil,, gfuJefl.ıliğl.ın. ve temliz1ıiğin 
düşma.-ıu 'b.iır adam vıe • ibh- ıeısrıaırCreş olıaııalk çıtk

mış, o sı.rıda:rda!Clır ,k:i. 18 - 19 yaşlıarmdıa. bulu
nan Mehmed Gölkçınıada :taruşmışdı,r. Afı:balblığı 
çcık ,1ru;ıa sü:rm o ıcteılıfilmnılı, . GecEnruşu Alıinin iın• 
tiharau ıduyıdıuğıuınıdıa cr:tıaıyııtsız cr:tıaıl!dığı lıaJ.ıde, üç 
yıl /kıa)(far sonr-a bir gün so!kaıkıda oınıun hem yüz 
ve vıücud yapısında, hemde kılık ktyaf etine bir. 
ibenzerun!e ,rıasUayıınca, ancalk ıruh ilı€1!cilın:lıerı.ln!ln 

is!ntlıeınırurelbııeceğl bir duyıgu. ile o moohul. ,ada
mın r.esm&..111i çeıkdirlmiş vıe ,o rıesmli Gecellruşu 

Alinin resmi Orıaıbul ;edıerek 1aşağıdıaıkli maıwumıe

sini 1969 senesfuılde yazmışdır: 

Kaba kaba yazarsam intikaamı demeyin, 
Elinde hırpalanınıı en· t1ze ııençliiimin, 

Gecekuıu Ali de iıte ııeberdi ııitti, 
Zehir gibi "berduşdu, hayta, itoiluitti, 

Bir pantol bir gö~lekdi · bütün eıyaıı, malı, 

Onlar da lime lime, kırk yerinden yam;h. 

Demirden heykel· gibi, uzun boy)~, kapkara. 
Kıral gibi hükmeder her gece sokaklara. 

Şorolo gacıalarııi • dalgaları bir yanda:, · 
Bir yanda haraç, vurııuıı, yağlıya alabanda. 

Tüy&Üz tjiysüz çocuklar, bir sü.-ü genç .serseri, 
Robot olmuı emrinde, gözü bağlı askeri. 

Kıymıı tayfası iken Rizeli biı- kaptana, 
Onbeı yıa§ında imit girdiğinde zindana; 

Geçmiş zamanlarını anlatır roman ııibi, 

lmrendiriı- kendine sanki kahraman gibi. 

Anlattığı vak'alar hep batakdır, hep balçık, 
Utanmadan konuşur gaayetle açık saçık. · 

Zindanda tam onbet yıl, en civelek yaılard~ 
Neden yatırmaınıılar kunı tahta, taJlardaı . 

Gecekuıu, o mastor, ballandırıp e.nlatır, 
Şorolo kopukları~ ,vazife batırlabr. · 

Bir harmanlık halinde kendini aımıı o it, 
Ey Gökçınar, ona da ııel hakkını helal eL 

Unutma aç kaldığın müthiı kıt gecesini, 
Yan donmuı ölürken odur kurtaran ıeni. 

Demeni· aldı kırk miıU faizle bedeliniJ 
Dirilıeydi ıu anda, Öperdim ellerini. 

Geçenlerde ıokakda .benzerini görünce, 
Y aklaıdım hippilerin turistik usulün~ 

Beı pap~le fit ,oldu, bir resmini çekdirdim, 
Benimçin Gecekuıu artık bu resim dedim. · 

Ha aslı, ha .benzer.i, bayat bir dalga dumanı 
Y ale.n . ile oyalan, hayal · ile oyalan: · · 

Bizan birleıir iıte nefret ile muhahbet, 
Ulu Tannm o itin sen de gijnalıın af et. 

Manzumıedıe geçen argo llrelıimelıeroıeaı cıy,ağ. 
lı", mnıgi!ll; "Alaıbaınıd:a", musallat olma ıaınilıa
JIUOOaıdiT •. 

GECEKUŞU SOKAGI - Beyoğlu ıkazıası
nm Galıaıta naıhiyıesiınUn Kıeımanıkeş ~ara Mwta
fa f'aşa mahaıl:lesiınlin yıoUaınn&n, · Gallıaıba :Mum
hane Caddesi ire NecatDbeıy Oaıı:lldesi arasında 
U21amr, Mipıaşa Mıedrıeses'i Sakıağı ıiıle ·ıkıaıvuşağı 

vaırdıa.- (1934 Bel~ ·Şeılnr Rehberi, · pafta 
15/133). Mumhane caddesi başından geılılindiğJne 
göre, diki va:ba geçeceık genıiş]Dkıde, paıkettıaşi 
döş,elii. bir soılmlktıT. Sağ ,taıraıfda •bir lmmyıon 
partkı vaı,clır, geride de Kıılıça1ipaşa Hamammıiı 
aırlka tarafı görülür. 86'1 ıtaırafda da a.l1Jlıaırı dük· 
ika'li iıkli kagir b:in:a bu!unmslkıfıaıwr, mıkat-yol, adı 
geçen rehber paftasında görillldüğ.ü g1ıbıi Neea-

. tibey Caıdld.eslıııe 'bağlıammaz, o ındktaıyıa son za
. ma.nJıarda ibir "B~pe!t" lbe:MJin istasyonu yıaıpıl
nuşdıır, caddeye sağ ıbarafdm l>ir gıeçid ;file ve 
!bir -0tıo. paıt1kıd!an geçjleııelk çılkılır. · Otoparkda 

- lbir om last:&cı.isi ve ymek paıı,çacl!S1. ıifo ıasıl so-
R-.1. :ı,...;. H d " 1 • l oo...1-.-.n ,....,;.. • 
ıMLıı. w,,ı.UIO .e mmaıv, .. ywnu.ı.·wııı.;ı - m.r.,.1..cı 

ıve 1 arpacı dü:lcl{anı vıaırıdıır. Kapu nıuma.rıalıan 
12 - 22 dıiır (ek!im 1969). 

. Hakkı GÖKTORK 

GECELİK . ENTARİSİ - Zamanlll112Jda 
erllrelkleniıen ve eıarek çoouldaırtlıaııı geoel!ik . en
taırıiıs.i: giıyen peık ıaz kişi kalmışdır, onblııde bir 
diyebilıiri:z, erQrek gecellllk mtarJSim.in ·yemi ta• 
mamen pijama. ~; pndli .y.ıa,lmz llÜllll.~~· 



çocukıla;rına giydir]lmekteddr; haılıbu:ki yallan geç. 
mişe ıkıaıd!aır erkellder gecelwk en:taııile:rıi ile- ma• 
ib:de bhvehanelerJnıe ~:ılkıp dtururl:a.ı'dı, Hıaıtta 
şimdi, ka.dıınlıar ve lkızlıar bile geoeEllc eınti~e 
pijamıayı tercJh etmelliedirlıer (B.: Enta.J:il, cmı 
9, sayf-a. 5129). 

GECE SOKAGA ÇIKMA YASAGI --- 1s
tanbulda ~ar lbayunca gece scik!ağıa ç~
i:ar hülkünıetce hoş görülmemiş, haıkiıkaıtde de 
gece soıkağa ·çtloıp dol~aırm çoğu uyıguınsuz 
güriihuından olmuş, zalb(ıtıa :lroHan ıtaıı:ıafmılaıı 

yıakalaınd~aıi 2iamaaı da koliuıkl!aı:da (ıkıaırakol
¼a.rda) fmalka dayıagmıdıan z!!ndıanıa attlma . ilıat-

··· -· . '·· 
ta idama ik!aıdar ceza gör:ınüşleııd::ır. 

Geoo solkaga çillmıa y31.3aJlclıaırı ilıemen dMİna 
yıatsı Il!ama.zı krlmdııkd:an, cami vıe mesc~dıl.er

deki cemaıaıt d-ağıl~ ·sonra başl1amış, s·alba:h 
e:zıaru okunur ;ikıem sonıa erm,ıişwr. 

~yedinci yüzytl orr~ınfda ,am-aınısız mütıe-_ 
bid . Döıd-üncü Sw.taJn. MU11aıd. bu yıasağın !baş

langıcını daha da kııs±ıtlamıış, :a!kşanl. emmndaııı 

yatsı nam.ıazı soo.'ll!Ila kad'a:r da scıkıa:ğıa. :fenıersıiz 
ç!l.1ulm.aaını yalSlalk etm:şd!i. 
· -Geçen asır -ıb~1aırmda Mıor•a llitfilal'.ıi yılmrm.

da lsıbta:"~hul rı.ım,;ıa:n öyl€.-i:nıe fıe131ad ii:l<e m-eşgui 
olmaya ib8,fllam.Jşları:lı ki 1223 (1808-1809) da 
f enıerlıi fe.n.ıeo:ısılz, ,aJkşaan ezanındıan, o:ı:fba.11k dta
ran:lııktaın soınro gece solkıağıa ç:lkma yasağı 
!konmuş, ~Ica devam etmı:şd:L Evl:eril lbllr mıes
cid -veya cam:ıln heınm yanloaşındıa· _olaııı tsmıi
!buliul;aır . aık§ıam ve yıaıtısı ınamazım.. mıescı:iade ca
mide eema;aıtlıe kılıalbilnııişleroıi. O yasağa ayrıca 
lbir de sila'h taşıma y~ eklıenmılşd1. 

Sdkaıkl:aırın ıbelediyeç~ -ayımmatılımıaıdığı de
wrleroe, scikağıa funem'i:z çııkma yasağı, lıkdıııci 
Suılıtan Aıbd.Wham:id dıevrıi soni!ıa.ıına .kıaıdıaır sür
mil§1düır. 

Meşrutiyet dıav..ıünde ye mm~ lstaıı
bulida ıdrıy<>nettim (öııfi idaıre) il~ edCı1diği sı
-vallarda da gece sokağa çılkma yıasalklıaırı k~.; . 
muşdur. (B.: li'eınıenııiz Solkıağa ç~,a Yasağı, 
cild 10, sayfa 5643). -

. . - . 

GECELERİ SOKAK FUHŞU - FeWıdeın 
mmaınımım 1mıdıaır, zıaman :zıaman •amanaız fu
huş ve geoe-scilmğıa çmmıa yıasaıkıl.arma rağmen, 
ayalk takımınıdıan uygunsuz adamlıaır geceleri 
so1reıklıarda, soıkıalk boylaırmıfallcl V'.iıra.nelerıde, lkıa
re duvarları arovuıkl.aırmıda, me:zıarlılklıartlıa, yan
gın. yer~ fa.bıiışeoorin _ ıeın süflülerirle rvıe• .lbi:l-

·ısTANBUL 

hassa llrenıd!i. boylarıınıdaın köbü del1lkıanlı:larla fu
huş . yapmış1ıaı:dır. (B.: Gece Soygunculaırı). 

-GECE SOYGUNCULARI - Gooe ~nha 
semtleıde ve :hli!hassa geç saıaıtlerde solkalklaı-

da adam çevlıilp soyan şeıı'.l!l'lıer; bu g.:ıbl vaık'&a:
rın çoğunda c'insi sapık mr ıkötü del:lkıanlı soy
gımıcwaır tıarafınıdaın yem g~bi ·J.ruliantlır; /k9-tü 
oglıan, her~anıgıi 'blır yerde rıastladığı avını; gece 
sıo:kıalk. fuhşu ılıçin en uyıgun ıteınıha ıbi1r yer d:iıyıe

. .rek soyguınıcu ayaikdaşlaıI"..ının pus'Uldıa. ibıeklediğj 

yere götürür ve lkofay 1mçmaısıru · imlkanmı ön
lem.ek iiçin. de yan soyunU!k !bi'r. duruma geld]t
lerinide, sıözıde çfu:lkin suçun üısıbüınıde !basılırlar. 

Kötü dehlkmh ikaı~, getirrl:iğl aıdıam da, dlre
~ae döviliec:1ek, soyulıur, önce ü\31tünd~l ibü
tün parıası, vaıı:s'a saıaıti, yüzüğii -a:lınır. Eğer 

yeni, yenDc:e .İ!.31e -aıy1s.Ctlkal'o:ı:lıaırı, mıeıv.sı:m:e göre pal
~u,, pıaırıdüsıü/3ıü. aJ.ınıır. Bir don gömlıelkce ibırıa• 
/lclaıı2fk soyrua::nJ.ar ıda olur. 

Şu satrrlaırı günlük gamteleırıdıen ıailıyoruz: 
"Taş/kışla civan soyguınc'tuM'lll ~ararıgahı oldu. 
Hiltıon Otıeliınfu ·arka yolu, Taiksim Gez:ısılıtin al
tı:ıidıaıkıi s-aıha ve Do:Jmaıbıahçe'ıdıen Taık!slme ç~an . 
yol ile cCvan s.i:l'a1.1.,.3ız gıangt3teırlerfu kararıgahı 

haline ge]ın'.ı§ıtir. Daha z1y&:tlıe homos•eıksıüe!, cinsi 
sıapilclıaınn ıd:o~aştığı ve · heınm •her gec-e adam 
soyulıduğu ıbu ibölgroıe po4::13 ıtad.blr ,almağa. 1pıa_ş. 
la.nuştn-. 

"]kıl gece öınee •aıynı: yıerde yemi bn- soygun 
_daha o1muş, Orlaköyıden do1m.uşla Dolma.bah
çeye gelen ve saıa.t · 10.30 da arılın yıoldım Tmk
sünıe Çllkmı2Jkta ola.n_ Miurıaıt 'Sldında bir mıüı"Je1aih

h:iıdin yolu . üç klşıl ıtıa:r•afıınıd,,an lresilmlşt.iır. T-a
mın.a.dığı · üç kiişi Re kıarşılıaşaaı MUıraıt, · !kaçmak 
iatemıiış, faıkıaıt yıediğü.. yumruJk ve teCmıe darlbe
mile bayılıtılmıştır. Ycıl kesenler ibuındıan soın
ra adamın cıeblııde !bulunan 1150 lira paraisı ile 
lkıolundaıkii saati •a:1ıp b~arıdlır. Bir sa:aıt son
ra. k-eınıdine geleıb.i:lıen MUıraıt durumu polise lbil
diimüştılır. 

"Son b1!r ıay .ıi-çiınde bu civaııdıa ~ıyrıca 4 ya .. 
lbancmm da ·aynı şekilde soyu:]ıduğu poliıs kayıt~ 
farından amaşılmıştır .. " (Cu:mıhwtret, ağus
tos 1963). 

Gece soyguncmuğıınu, !b1r !kötü deı11'.~anlıyı 
veya erkek çocuğu yıem g,Jbi kullıaınmıaıian ve 
kendi pençelerine güvenerelk yapan şerıirler de 
peJkçolod.111r; ıgıeoolıeri hınsızlık kıaısıd.ı !ile evlere 
veya dii!klkan1ara girenlere "Gece . fşcım" deıniill.-. 
diği gti gece B()ygunculaınına. da lkıendi arala~ 
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rm'd:a "Gec·elkuşu" dıenilmişdıir, bu isim. ibhlcaç 
.azıılı serseriye laık!alb da olmu.şdll!l" (B.: Gece
kuşu Ali). 

Gece soygun1arınm !hazan bir ciniyate ibağ
lamlığı da görülm:üşdüx (B.: GüGlıa.ne Parkı Ci-
nwyıet.i). ._, 

1:stan.lbulıdıa gece s:oı'k!aık soygunlarının en 
çdk olduğu devıirlerden ib.i:ri de, 1918 -1920 -arası, 
İstanıbulun meşum işgai yıÜS!I'lmr ve sokak soıy
guncu.1:arımn hemen hepsi dıe rum palilkarlıa.

ndır. 

GECE YATISI M1SAF1RL1G1 -· Yiaıkm 
geçm;şe kad'8.r İıs,tıanlbulun günlüllt haıyaıl:mda. 
önemli bir yeri olmuş •bwr misafaır~r; billıas
sa motorlu naıktil vıaısııta1a:rının ve haltta ,tram
vayların •bu1un.'l11aıdığı devirlıerde, lbüıyülk şelh.ir 

:istıanıbulun birlbılrinıden U2Jaik semtlıeırılın!dıe otu
ran alkrabalaır, yakın dooıtı}a:r 'birlblırlıer.ine sık 
sık ziyarete gme.m~er, gıl:tıt.lderi 2Jaman. da bir 
kıaıç gece orada yatıp lkalırlaırtlı, :buna "Gece Mi
safivllğJ, Gece Y.aıtısı Misafıir1!i." den!l!liırtli, o de
v.iırle:rıdıe İstanbul hıayıaıtı i~ hür zaruret idi. 
Onun d'Ç:Illdıir ki en mütevazi 1tfui1..r -evıinden ~ var
lıklı kaşanelere kadaır gece yaıtıısı misafirleri 
için en ·azdan üç ·dört tan~, tıerıbemii.z mıisafi!r y,a.. 
tağı buılunurdu. l{aeyıola, tüıUt evine g:iınnedıiği 
zaman!l.ıa.rd .. a, ev halkına ıold:uğu gllb:i, . 'gece ya
ıtısı nusafiırlere de yer yıatalldarı serili~. 

Büyüık IJronalklaırın selamlıiklarındıa ~. ~ 
yaıtısı m!safirleri altı· -aylılk, bli.r yıllık, hıaıtta hıat• 
ta ömüT1eırünce boyillllca ılcimseıler olurdu, ve el
lbet ki o:nl_a.I' da, rinıd vıe kı:rl!ender d:eırv'işier,' şafr
for, · aşııklar olurdu. Oağıaloğlunıdaki ik:6nağımıı 
selamlığında ·o giıbi gece yıaıtısı m1aafirleruni ba
rındıran son ibüyülk a.damlaır'.d:an iblir,i Maarif na
zırhınmdanı Münif Paşa oılm'UŞtur. 

'Boğa.21~idelki yahlarma giden listanfbuJ. ki
ba:rlan :ilçin gece yatl!Sl !llllils-M,.iıri ibeiklıemek ayrıca 
!b~ zevk ~~ı ederdi; m:ısafirler. yahlaırdıa. ağır
-lanıdıootan ba,şllm, · ciV'ardaad m~irelıeıre götüıriilür, 
elden gıelen ikramda kusur · edilmeıneyıe çaılışi
lırdı. 

2iamai111hllZ için gıec,e yaıtısı nrlsaın:-liği, biır 
üe·:i,çıinde fevkalade hail~ müsı'"t.esna, talımiunül 
edilemez b'.ır yürk halini abnıştlır. Ha:bersiz ·bir 
gıece yatısı mi.ısafüııi iıçini, İstanlbu'lda · h:1ç. bir ev 
hazırlııklı değl!ldix. 

Odamın tavanı gökdeki bulu':, , 
Hürriyete yokdur İçinde hudut. 

Bak duvarlardaki resimlere bak. 
Gec:e yıatıaına gelmiı birer put.· 

Sen de uzun saçla, çıplak ayakla. 
Hippi çalımmla gel ey Hans Kıınut. 

(Mehmed Gôkçınar) 

GEÇ (Faruk) - Ressıatn ve yamar ; bilhas
sa, resimler,;ni dıe kenıd;;ısi çizıerek ,reslımli rom.afi 
yazan; 1931 de Adapa2Jan'nıdra dioğdu; · oralı 
Haısan aıclında ıbilr çi.ftcimn oğluıdux; Akıyazı filk
okulunda, Ga:l:aıtasaray Lisesinde ve lstanıbul 
Güzel Sana.tlar Almıd:emism:iın resim ibölüınüiıde 
okudu,, alkaıd.e:ıniden ı956 da diltplama aWi. 

Resim ile çocuk yaşlarmıfa meşgul olmuşıdu, 
basın 'hay'3ıtın,a dıa d-aih:a lllse ve akademi · öğren
cisi ~ atılmıştı. Basmcla 1ilık .re;s;unlerini 1950 
de 'l'ürlki.ye Y•ayınevı.inin. çııka:rıdığı "Hafta" mec
muasında yapd.ı, h::kaıyeler, f:ıJkrıalaır, Ç€Ş1tli ıko-

Faruk Geç 
(Kendi Çfa~el) 



? ........ 

nuılıardıa yazılar resimledi. 1955 de. gümük Hür
riyet Gazetıs.Lni resimli rom-an ıtıefr.Jk!ası yazar 
ve ress·amı olaıraık girdi ve dilma. !kendi yaz
dığı eserleri o .ıtürde romıaıı:lar y-apdı, lk:onul-ar 
men:µelretmıize aid olduğu :iıçm, çiııglleri de çoık 
:kaıa'biliyetıli bir elden çılkıdığından ıbef rılik!alan 

rağıbeıt görıd:ü. Gazetenin iiltıinci sayfasının sol 
alt taırafmd:a yayınrl:an:an tef r.ilkaılarm:a, ylım.i 
yıla yıaı.lcın :bir zamandır iki fasıl!asız devam et
mekded:ir ve Hürıriyetıcle1ci ipıden gıaıyrl iba§ka 
yerıde de ça:lışmamalkıtaıdır. 'Sanaıtıka.rın biır hu
smıiyıeJbi de resimli romanlaınımn dış sıallıneler.in-

. deki dcl{orlaroa h·~aıte sadaJlmıtlıe bağlı lkala
raık çalışmasıdır. 

Mesle'.ı.e haıyatmın dışmda sporlıa ilglilenir. 
1967 de Asümaın adınıda lb.iır hıanımla evlenmiş
mr, ondan Emre adın'd:a (doğ. 1968) bir oğlu 
vardır. 

Bürhaneddin ÖLKER 

GEÇiD - (B.: Yera1ıtı Ge'ç':dleri) 

GEÇİD YERİ - Tulumbacı ·ağzı deyim
lerden; Yangınlaııda ve bilıl:ııaıSiSa yangına gider
ken, semt veya mahalle yanıgın tuiumılııası saın
dık1armın, kısa fa:sıloaı• ıile hfu:ıb.:ri peışı~-ı:den !ko
ş-ar~ geç:şmin ha:illt taırıafınıdaı.;. yolJıar boyun
ca em. r•ahat seyro(iliıdlğl yıerlıer; Ga.Iıaıta ve Ba
yazıd · -yangın kulcleı<Jıı:ıde bih- yıanıgın Ç1ilroığı;nı 
ba;beır veren güınidüz ibayırıaıkla:r ve sepetler ve 
gece fenerler· çelldlir çeJkilmıez banık hemen ge
çid yerlerine koşup t0ıpıl'80llr · vıe tulumbaıcıl'aıl'l 

beJ.klemeyıe !başlardı. O devre göre muıhaıkıkak 
iki heyecanlı ve 2J0V1k1i ıb.ix temaşa oıluırıdu. 

Geçid yerlermlin en meşhurlaın İslban:bulda 
Aksaray Karaılrolunun önü, Şehzad-eıbaşında 
Direklıeraraısı, Bayazıd Meydam, Çenıberliıtıaş, 

Su:iıtanm-aıhmud Türı'besi önü, Su1ta:nıabro4'd Mey
danı, Galata Köprüsü, Un:Icapanı Köprüsü; Ga
laıta ve Beyoğlunıda Karaıköy, Tepebaşı,, Gal-ata
sarayı, Ta.kse, Tophane idi Aslıında bürtüıı yol
lann lboıyu hwk ile dolardı, temaşa içln geçid 
yerlerin tercih sebeıbi, tulumıbacı:larmı oralıardaa 
aynca kendilerine has nümayişle . geçiş:le:rıiydi. 

Yangın . Tulumıbaısı sandııklarmda. Birinci 
Reis yangına giyimli olarak ve at üstünde gidip 
g,elıirdi. Tulumbacı :lolığmda uşakları yangına 

.. .ı..:, .. ,.,,.,.ı.; ....,,_ .. , .:.1...:- • :-~, ...:ı! h ••-• • · gouı.ırup 6 ............ ll.ler lll\ıWCl remııenJi.11 · er OOKJSmrıt 
ıalameıti · farikası elle:rıinde birer kamçı bulun
masıydı, birinin caikalı ,aıt sürüsü, öbürünün elin-. 
de 'ka.mçı ile fiyakalı ·ve u,&Jklaırınm Wmı1i olu-

şu.nidan gelen magruır edası geçid yerinde son 
derecede dilkkaıti çekerdi. 

Borucu, feneroi, 'kökenci; lbiır talkım dört 
kişiden mürelclrep en az üç ıtalo:m. uşaık, 12 tu
lıumlbacı, geç1d yerlerlııden '8s1a:a ıkıoın:uşmaya_

ııalk koşar geçerlerdi, · s'8dooe ıkıoşan ve ·adım
lanm ta.lmıli atan çıplaık ayalkla:nn şaptrtısı 

!işidmrdl. Geçi'Cl yerlerinde :tı.tlumlba sandığını 
vücud yıapı1aın gii2elliğ:i ve ılroşa,rlı aya'klıan ile 
en seçme uşaklar om~a:rıdı. Ve na:rıacı, Geçid 
Yerlermde sandık nara.sım ·baJSar-alk han:g,l sem
tin, h:angl ma,haıllenm tulumlbacıiıaırı olıdulldarını 
lbildiırriırtli, mesela: 

- Düşriı•anıa kelepçe vuran minimini :zın
· danlı! 

- fstaınlbul 'bir daire bir!. 
diye gıil!r ve muıblaıkaa daviiıdi :bir SE!'3le ibağı:rır
dı iki lb.Lrmin Zinıdanikapulular, öıbürünün de Fa
tihliler olduğu .anlaşıbrdı .. 

Yıangın twumıbaaı sanıdılklaırıının süsü olan 
ayn aıyrı şeıkiıllerd-eki maıdeıni ıtepedtlllclıerin ,as. 
laıa oyn:amama:sı, dümdüz geçme.si şarttı. Öyle 
geçen sandılklan ge~i yıer~eır1l!nıd-e!kl lıa!Ilr · coş
ikun.ca alikışlardı. 'l'eıpelılk sağa sola,, öne •aırkaya 
yalpalama, uş-a..lclıan ne :~aıdar kıoşarlı da olsa 
mı:ikıbul . değ.ildi, Ö)'ie geçen · sandı!kıl-aır d,a, hoş 
ıb.iır hareik•eıt olma.maada beralber yuhalanırdı. 

Meşhur. kantocu Peruz Ha.mmın ·aşl.r o::ıdu;. 
ğu ibir tulumll)acı için dillıere ~eı.sta.n olmuş !bir 
:kanıtosu vardı ki lbir parçasında Geı-Jd yerili
den de bahseder: 

, Çek Fenerci feneri 
Borucu arı ileri 1 
Gecid yerimiz "sena" dır (sahnedir) beyler, 
Tulumbacıları takdir ile seyreyler .• 
Saad,k ıimıir, gümüı tepelik, 
Bir uşağını sevdim i.lik mi ilik .• 
Yangın var,· y,aagın var, 
Nerede? 
Kıztqında, Kıztaııııde, 

Gönül evinde! 

Geçld yerlerine en ikilbar imişler, mülki ve 
askeri en yüksek rüi1be1i J.cimseler bile g1derdl 
Gece yangınlarında yaıtakda.n fırlayıp geç:ld ye
r.ine ·lro§an meraklılar pek çoıkdu. Yıaz ise gec-e
ilk enta.ri'sJniıı Ustüne bir ceket geçırllix, kış 
•' -"-A • •• t"" bir ,1...:1.-1. • ,:·1J- • • JSe Ç'lJ/1,c:lin US UıJle aı.U!LJA gıy,w.r, ·am,a yıne gt• 

- diılirdi (B.: Cevdet, Çingene, cild 7, sayfa 3518; 
Tulumıbacıkir). 

Vlııl H!Ç 
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GEDAI (Beşiktaşlı) - Geçen ·aı:ınn aıkinci 
yansında yaşamJŞ değerli bir h'8il:k şairi; ·asıl · 
adı ve doğum tıarilii bilimnıiyıor; llrem:lismi gör
müş Hattat Hacı Nuri Efendi: "Ev barık sahibi 
adi, Beş:liaş (Sinanpaşa)· Oamiıi! civarında Dön
me M:eıhmeıaJ.n !kahvehan:eıs!ınin ilk köşesinde 

arzıuhafollik yapardı" diyıor. 

Şiılı1lıe:r:i! ve sazıı :i!le büyük şöhret kazanm1ş, 
Swtan A'bdü1azi:zin de ,teveccüıhıünü k:a-zanmışdı; 
dıevrın tanınmış saz çaJıanlaın sar~da tıoplan,a .. 
ralk a~aıane meclisıler tertiJb eıdilir, fasıllarda 
relıslı1ik vazifesini muh,aiklkaık Gedai y,apaırdı. 

Orta lboyılu, ib~ tenli, çember salkıallı, 
söru sohbeti tatlı, laıtifey1 serer bir zat idi. Bek
taşi oMuğ,u i,ç'in hayderiıy,e giyeT ve !betinde 
. .:ı A • " l. 1.uı .. .:..:ı. n.~ t-t" l,l,l ;;,• • .. ı-.:ı~ v • 
uaıma =.wemer ,,., ' unwuU. ·ut.Aı aş~-ıını soy =gı 
bir ibey&tıtir: 

Hacı Bektaş. gibi sahibi keramet. 
lkrarııız değiliz, pirimiz vardir. · 

Merdiıvenköyün'dıeki Şallllrulu Tekkesi post
nişini Mehmed Ali Hıilmi Baya dınıtllsıalb etmiş 

iıdi. Keın!d.:isi de o :ta!r,jlkartrcl:a "Balba" unvanını 
ka2Janm:ı~dı; 1887--1889 1amsmda sekısen ·yaş
larında vefaıt -eıtmiışdir. 

A:hmed Cavid Beym rivayetine göre · Be
şı1dıaşda Tı.wdıetle Te."kllresi türbesinde· medfun
duır. Ç8.ı11L'ltıruı .Aıhmıeld T,alat Bey de "Tokaıtlı 

Aşıık Nuri" isimli eser!nde Beşiktaşlı. Gedai 
haıklkında şuıifarı yazıyor: . 

"Aşık Cemali Oey'lıunınlıı, o da Tdk~ıtlı 
Nurinin, Tokatlı Nurii de Emrah'ın çırağıdır. 
Cemali'niıı n!akline göre Beştiaşlı Gedat . de 
Toıkaıtlı Nuni g,~bi EmTalh1ın çıralklaruııda.ndır 

(B.: Em,ralı, Erzurumlu, ciJd 9, sayfa ·5107). 
Emrah ölürken Nurıiye sazım ve sözünü, Ge
da.ive de kaıle ve lrurvvıei hafızasını ibır-ailroığını 
söıvlemiş. Nuriye AnaidoluJdan ç1lkmıam·aıs1nı, Ge
ıclMrve de Rumelme gidip oraldan dönmemesini 
vaısiyet ef:mjş. ( 

Gedai'niın 1arzmıaldJiık ile geçio:ımıesi kuv
\~ei kıalemi:yeıs1ne delildir. Şi!ir'leri '.kaleminin 
kuvvet.ine aıy,rıca deılildir. Rum~Jıinde do1aşm:a

m1şchr ·ama Anaıcloluda Qando·rıya ~bniş, Yap
rruklı Panayınnda saz çaılıniş ve unıriıtulmaz lbir 
llıaıtıra bırallmıışd:ır .. ". 

Şölhreti o kadar yayıgın Mi! ki edebiyat me
ralkhla:n ve An•aıd-oluıd:an ·gelıeın aştklar Beşilk

taşda onun oturduğu kahvıehaneye ·giıdıerlerdi, 

"Gedai Balbamız" ıdıiye b,ürınet gösterilıirtii. Kon
ya.da çok güzel saz ~alan ıve "Çopur" diye me§• 

hur ve fsta.nlbula hlç gelmemiş İsmaiıl Erendi 
adında b.i!r zaıt lbana Getlai'nm lbir destamnı 
akunıuş. ve omlıan sliyişle ba.hsetmjşdi. Bazi 
şairler de ona naziı-eler ya:zmışdır. 

Gedai'nin bazı parçalan da lbestelenm.işdir, 
meısela şu ga2ıeLi Hüseynt maka;amı,ndıa beste
lıemniş çdk meşhur bir eserdir: 

Büyütüp serde yetiıdirmiı idim dal fes ile. 
Olfeti gayri yaıağ etti gönül herkes ile, 
Bağrına taş mı basup kesdin anı mikras ile, 
Dilerim Ban Hüdadan iki destin kesile, 
Alup ol ıanevü mikraıını berber eline ' 
Nice kı;rdın e ıebin perçeminin bil'. teline. 

Gedai destan, !koşma, tlı"v-an, ıoomai, y-eıd.ek
li semai, gazel gilbı:i: muhıtelif şekilli manzum,e.. 
ler yazmışdıır. Mani'lerd oılduğu ·da söylenir. 
Baızı şiıirlermdıe Tasavvuf ne~f esi hakimdir; ta
mamen "Vaıhd-etperest" görünmıekıt-eıd.ir, yamn
da meıscld ile meyhaınenin fa~ y.okdur, "Allahı_ 
harıfode -aramaıkda. doğru değiıldir, ikendlmiz·. 
dedir". 

Kimısıeıden lbir şey . -isıtememdş, Alla!hm ver
diğine kanıaıat ile ya.-,amış olan Geıdai diın.ıcfar 
bir -adamdı. Nefsi Emmareye 21ebun · o!ıduğunu, 

· yU~nün, karalığıını ıiıtiraf eder. AH.ıB.ha ve Pey
g,amberin · ,şefaaitLl'le sığımr. Ehl'.!b,eyıt muh!Jbbi, 
bilhassa İmam Hü:seyınin aşılkı:chr. 

Şiirlerinden dçki kıqllandığı ve mıa!h.lbulbd,:ıst 
olduğu anl•aşılıyor, bunu şu lbey.ııtinde kendisi 
de açıilrea söyleınelmtedir: 

c ... ı mAVÜ malıhubdan bana geç derler,· 
Hl atık geçer mi eski huyundan. 

(Üskü·e!1a.Tlı A.ş:ık Ra--zi'nm evrakı m,eıtrııkesJ 
·arru~ndıa mersiye yollu bir ıtardh m'8ıllZ'Umıeai 
vardır: 

,-- .,.. 

Kalenderler servesi Beşiktaşlı Ged;_;, 
Güzellerin yolunda serdengeçdi fedai. 

Eksik de~il, başından hiç havM zülfi yar, 
Yazar deshuı, gazeller . koımalarla semai. 

Benim bildiklerimden masukumdur d~diii, 
Altı nefer fetamıı hepsi bıçkın , hercai, 

Berber Çakır Mustafa, Terlikci. Be~li Ömer, 
Yalan ayaklı ıerkeı Tulumbacı Recai. 

Biri Süslü Paııdeli Çen~elköylü ı,alikar, 
Biri H~dclebaııecleıı Bahriyeli Nidii. 
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Pa.yim biis ider idi biri de bendenizim, 
Hamam çıplağı Ferhad iıte bu abdi dü. 

Kıapanub kabri_ üzre tarihi tam söyledim~ 
"Cöçdii cemal aııkı Beıiktaılı Gedai." 

(1306 = M, 1888 - 1889) 

Onddlruzuncu Yüzyılın ıi:kinci yarıs:mda. ye
tişen. şairler· .arasında her hal!d:e çok :k:uµret];i 
bir şahısiyeıtıtir. Şürlerimn çoğu,, zammım tsıta.n.
bul hayaJtı ve !kıyafetılerıi baıkımında.n da -loy
metJi birer vıeısfiltıadı,r, 

Sadeddin Nilzher ERCUN 

"Beşiktaşlı Gedai" - Beşiktaşlı GedMniin 
4 destanı, 29 \kıoş:ın'ası, 14 ldivıaru, 18 · seım.Msi, 
1 yedekli ,semaillsi, 7 g-azeli, tümil 7:3 şiiri S·aıdeıd
din Nüzhet , Ergun tar.afınıdan bLr diwnçe ha
linde toplanmış ve 1933 . yılında "Beş:ıktaşlı Ge
dli" aıch dl-e yayı.ırlamnışdır, yayuılaıyan SU:hu
let (Semilb. lütfi) 'kıiıtavevidir. 

Ge!dain:in şiirleı,,l arasında ya.llon geçmişin 
İstamlbul hayatı vıe atıyafeıfileri vıe fıstanıbulun ba
ıı semıtler..i -~ı:ılne, zamammım·a vesika kııyıneıti 
taışııyan paı,,çalaır pek çokdUT, ibu fstanll>ul An
Bi!klopediısinıde i!J.giıli olduğu maddelere ·aibınmış
la:rtlıır (B.: Bağlarfl>aşı, ciltl 4, sayfa 1819; Ber
ber, dJıd 5, sayfa 2516 ve 2517; Boyıuıı'bağı, c'ilıd 

6, sayfa 3043; :Baısb'ı Deıstanları, cild 4, sayfa 
2148; Bekar Uşağınm Evlenmesi, cild 4;, sayfa 
2404). 

Bir ~aç parça da bura.ya ıaJııyor-uz: 
Delilkanlıla:rıda levendane :topulk wrm,ıa ve 

şalvar ağı saıl!1.ıama nümayişi: 

Zelzeleye !erir alemi sarsar, 
Salladıkça ıalvarıiıın ağını. 

Süslü delikanlılani-a. sa:atlrortiununa ıtakılan 
güm.üş pUsldiller; ve saıaıtin bele sanllan ~
da taşınması: 

Bi: 

Naz ile sarkıtmıı belden aşağı~ 
Saat kordonunda zer ıasaiını, · 

Y'OS\ID.& süslenmeslıııde ikın.'al,ı_ eıllıeri.n_ cazibe-

Kurnaz keklik gibi eller kınalı, · · 
Ocaklar yandırdın kabbe analı, 
Nice evlel' yıltdin deyyus babalı, 
Ben biliriın ieni, -filaıııııı. ~ 

O'skıfulıar ve Boğazın Anadolu yakası !köy
leri de civan arayan ka:lenderler.in seyran yer
lerklh': 

Seni Beylerbeyi, Cengelköyü, Cöksu'da bulsunlar, 
Gören üftadeler Kandilli'de gökkandil ~lsunlar, 
Civarı vuslata saf saf görenler bari gelaünler, 
Cemalin seyrini Çamlıca semti üzre bilsünler, 

Sana Bai}arbqı meııken, bana hicrin medar olsun, · 
Bu yair: ey serv kaamet öz maka.anuiı Üsküdar· olsun. 

Ka.mıal,- Penıclik, G€1bze tıaırafları da öyledıi.r: 

Şıı :,e..lerde beni meftan iden genel nihinım var, 
Ya Karı.1, Gebze, Pendik aemtlerinde er keminm var. 

Berber civanlaırmın düikıkanıda bellerine iilb-. 
ı-.işim fuıba bağlayarak ve çıplaık ·ayaklann'a na
lm g.iynieleıi: 

lbriıim ftite gerçi güzel yaramıı beline, 
Sırma tasmalı nalm payine mikraı eline. 

GEDA! (Celeb) - EV'liya Çelebinin lkıay
dına göre Onıyoo:iınci Yüzyıl o:rıtaılıannda. namlı . . 

bir çöğüroii sazende (-B.: Çöğiir, Çöğürcüler, -
cild 8, sayfa 4111), ib.ayaıtı 11:aılclmıda başka lka.y- · 
de rastla:nma.dL 

GEDA MUSLU - Evınya Çelebfulitn Omy
dınıa göre XVII. Yüzyli ootalarındıa n,amlı bir 
çögıürcü sazende (ıB.: Çöğür, Çöğıü:rcüler, cild 
8, sayfa 4111), llıayaıb- h-ak11onda başika · kayde. 
ra.stılanmadı. · 

GEDİK (İhsan) - Sinema sanıaıtıcısı, 1942 
de Samsunda ldıoğdıu, öğrenimini . orba okulun 
-iiçün.cü sınıfında tıerlkett.i!. Sinemaya 1961 de 
"iBire On V:a:rıdı" filminde set am.irliğl yaparak 
giııdıi. "Y.aıvaş Gel SevgiLim" f:iilminde• de ıoyun
· cuınığa başla'dı. üç yfü.ıden f.azla filmde oyıia
m.ışdır,- ibazıfan şıınlaııtlıT': "Seyyid ·Han", "Aç 
Kurtlar", "!Bir Çirncin Adam" ·(Ses Sall'aıtcılar 
AnJsj)klopeıdisi, 1970). 

GEDİK(lstepan) - Ermeni ıasıllı bir şair 
vıe besteci; 1886-da Kıo~aıd.a doğmuşdur, ts
taın.lbtili:la Hukı:ık Meıktebini fb!ıtimıiş,, lhalkimliık, 
reji müdürlüğü yapmış, yı»a.rca. da İıs'"Jall'bu1da 
-avulkat olarak serlbest · 1ça.Jıış:ıruşdır. Musiki vıe 

şiirle lküçüık · yaşdan beri meşgul olınuşdu; ·. 
türltçeyi İstanbul a;-zı. ~~ @J@i. şi~ lkoD;~lA"" • 
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du. Çoğunluikla k-endi mıanzumcleı:ıini bestclemiş
dir. ŞaııloJ.arının, ıtıürlküıler1nm lbeetelm sö2Jle
ri.'llden güzeldir, Güfitesi. eımenice ofan yüze ya
lon şar.kısı vaııdır. Kendisini m'\lh.iıtine ısevdir
m':Ş, iyi insan olaJ:'ak ta:nwruşdı. 1951 yılında 
PaTiisd:e bulun.an oğlunun yanına g:iıtmiş ve Qra
da yerleşerek Türıkiıyeye 'dönmeıruşdd.r. O ,tar.iılı:. 

den· sonraıki hayatı ibilinmiyor; · Sözü de ibesteai 
de kend.i$inin bir kaç eserln:i alıyoruz: . 

Hüseyı:d Şarkı 

Penceremde derdli derdli beklerim, 
Ben.İm yarim ·hiç görünmez neylerim. 
Uykusuzdur, yolda hala gözlel'im, 
Benim yarim hiç .. görünmez neylerim.-

Hüseyni Türkü 
Gelin olsam duvaklara · bürünsem, 
Ata binsem kısmetime siirünsemı 

Ten.ha bulsam aalanıma görünsem, 
VedA etsem gençliğime övünsem. 

_ Hicaz ıve Karecigar fasıM.aırı.nda birer sıız se
ma.isi. Nişaıbu.rek ve Kürd.iffliica,jkar fasıJi.ırın
da dıa 1birer lıongası varcbr. ' · 

Bibi.: Mustafa Rona, XX. Yüzyıl Tilrk Musiki$1, 

GEDİK (Namık) - Tı'b dıoıkıtoru, şair ve 
hilkaye yazarı, siıya$eıt '8.!danu; Demokrat Parti 
i:ktiıdaınnm son iıç .işleri ba:k!anı; 1911 d·e üskü~ 
darda doğru, Aralbmli Gefüıkzade Kaşif· Bey 
adımla lbiır zfütin oğludıur; Kalbataş Lisesılııde 
ve tsıtanlbul üreıvem.iftesıniın. Tlb F'aküı]te:1in4e 
okudu. Öğrenciliği sırasında u.zun süre Tıb Ta
lebe Cemiıyeıti g-enıel · sekreteırliğ~rı:ıi yapdı. 1936 
da heildml:lk dipliom:ası ıaldı vıe bir süre Aıdanada 
sıtma mü~adeleısinıde çalışıd.ı; Askerl:ık görev1...ıtl 
yed-ek sulbay hıe!kim olıaxaık yaparlken Dersim 
!hareıkaıtın-a kaıtılıdı. Ç1n,e ilıçeısilnde dört yııl hü
kumet talb:lbliği yapdı. lç hastalı/İdaın ü:rer.:ın.deki 
ihtisasını Hıaiydarpaşa NÜ!mune; ·'.Hasıtaın.anesiJ:ı.; 
de tamam.l!ayarsık 1948 de Muğla Mem1€1keıt Has.:. 
ıt-ahan:m'ine tayın · eiikU, az sonra da aynı•· has
taha.n·en:;n lb:ıış'heık':imi .oldu, 1950 de Haydarpaşa 
N-üımııne Hastahanesıi vıerem pavy;önu m:uıtahas
sıslığm-a tayin ed'ildi ve aynı yıl içinıde ısiya.seıte 
·aıt1larak ve Demokrat Paırtmin aıd!ayı olarak Aıy
dın:dan milleıt ve/kili seçildi. 

1954 de iç işleri bailrnm oldu, · onun baken
lığı zam-anındadır iki 1955 de lstanJbıulıda 6 - 7 
eylül lha.ıcliseleri oldu ve Dr. Naı:mılk Gediık iba
k!an.l:ı!kdan isıtif a eıttJ,, paııtisiın1:n -mecHıs grubu baş
•kanlığına seçildi, 1956 ikinci defa iç işleri ba
k!aıu, _ 1957 ıseçin:ı:lerınden sonrıa yine ··_ mil1let'V1'.ı

kili seçi:Lhıce, A~wı, M'.~dereslıı -~Tdtığu __ yenl 

kaıbinede ü~cü defa iç işlevi balkanlığma ta;. 
yin~. 

27 mayıs 1960 ilııtilalinde tevk'df edildi, -29 
mayıs · 1960 da mıewruf olarak ibulunduğu Har.b 
Okulunun ü~t kaıtında bir peneeredıen keındisıi.ni 
aşağı •aıtıaıraık inıtfilıar eıtti. Yiiıks~ soruşıtmma 

kurulu tarafından !hiıç -bir gayri meş·nı serveti 
bulunmadığı !hükme lbağlıamnış ve ilan ediliniş
dir.-

Tıb -mesleğinin yawnda !bir aydın ~işi ola
r&k edebiyaıt ile de meşgul olmu.ş:iu. Şiirlerin
de "Namık Kaşl!f" · aıdını kullıanmışdır.- Şiir· ve 
hikayeleri 1932 - 193Ş ·arasm!d.a Serveti. Fünu.n 
mecmuasında yaymİamnışdıil' . (Türle .Ans1D<lope
dıisindeın) 

:~lEDİK • (Namık) _ 1971 de t~anbt;tlu~ 
Anadolu yahtası.ndaı · 'd~ yolu. ib~yu sem,tl~n~ 

Judoc~ Namık Gedik 
: (ff:esim.; Sııbiha B.q:zc~Jı). 
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den Küçilkyalııda· lbir ika.dm beriberi salonu sa
hibi 20 yaşl,a.nııda ibir delikanlı; "Judo" spo
runda alıtı yıl çalışa;rak kahverengi kuşak sa
hibi olan Namik Geıd:iık (B.: Judo); o semıt.de 
bir ikadm berberi salonu . açdı!kıta.n sonra, :ken
dıisi ve k:alfaJarı salonda judocu lkiyafetinde 
çalı§ıyorlaıro.ı · ve Namık Geclik, saçlarını yap
dığı kaıdınfara ve kızlara, ayırıca diücltaııında 
Judo dersı];eri vererek bu spoıu yaymaya çalı-
şıyordtL . 

1952 de Sankamış'm Hamamlı Köyilnde 
doğmuşduT, lbrahim adında ibir ren~berin oğ
ludur. Tabsili orıta oıkulun ilkinci sımfınd.an ter
Jretmjş ve iş 'hayaıtına aıtılmışdır; Balısedileın 

!kuaför salonunu 1971 de açmışdlır. 

Judoya 1965 de ~adıilröy Halk Eğitim Mer
kezinde başlamışdır, bu satırlaırın yazı1ıdığı sı
n.da da (1972, mart) haftada iki gün yhle eği
tmüne devam ed:iyortiu. 

1. Salim ERDEM 

GEDiK ABDİ MESotDt - Ifasmıpaşada 
Zfucirlikuıyudaıdır; Haıd.I{'atül Cevami şu gıilbiyi 
veriyor: "Baniısi Gedilt A'bdullaıh Ağadır, !kap
tanlartlandır, 1031 (M. 1621, 1622) ıtarlhinda 

bina edip selkiiz sene sonra (H. 1039, M.1629 -
1630) vef.aıt ederek mescidin avflus:unı:la dem 
olunmuşdur, minlberimi Çaıvuşzaıde Mustafa 
Efendi mıesciid:in ibinası tariih.inı:l:en elli roir sene 
sonra (H. 1082, M. 1671-1672) Oroymuşdur; 
mescidin mahallesi yokıdur". 

Ta~sin öz "İstanıbul Camileri". isimli ese
rinde . Hadilkaının· k-aydini nakletffl«len sonra 
şunlan yazıyor: 1906 da eısaıslı tamir göııınüş
dilr. Duva.rlan kagir, çaıtısı ahşaıb ve mlııaresi 
tuğladandır" (1965).' 

GEDİK AIIMED PAŞA - (Ahmed Paşa, 
Gecti.k, cfüi 1, sayfa 406). 

GEDİKLİ BAHRİYE MEKTEBİ - (B.: 
Balhriyeliler, cild 4, sayfa 1867; peniz Gedıiıkli 
Eıibaş Okulu, cl1ıd 8, ısıa.yfa. 4406). 

GEDİKLİ MEYHANELER - Türıkiyede 
her iş.in "gedi!k" aldı veııilmi:ş bw usul ide tıah
diıd edilmiş, BUllrlamnış 'bulunduğu devmle, ts
ıtanıbulun feblıinden jş ve işyeri g~lıerinin !kö
künden kaldırndığı · tkinci Meşruıtii~te b.dar 
geçen yüz yıllar boyunca tstanıbttlda devlet izni 
ile a.çılmı3, ısa)']Sl sınırlammş, dondunılm'U§ 

meyhaneler; dzinsiz, 1raçaık, meyhane hµv1yeıti 
lherlrangi !başka !bir iş il.e. (,aşcı, !İ.§drenbecr; tUT
şucu dıüıkkam gJ/bi) g.izlenmiş olan meyhanelere 
de "Ko1tııllt Meyıhaın.e" denilm.işdir (B.: Ged:ık; 
Kolituk; Meyhall'eler)'. 

lsıtanbulda !kaç meyhane gediği, dolayısı ile 
kaç Gedıiıkıli Meyhane bulunduğunu tesb:t ~de
medi!k. Djger !bütün gedilklıer gllbi meyhane ge
dikleri de lbaıbadıan evlada mi.Tas olaraık kalırdı. 
Evla.d meyhanecililk yapmak !ilstmı:~e, yaıhud 
mey1hanecıi bir ıerlkelk evlaıd ibırakmaıdan ölürse, 
gedlık, · meyhanıeciler l'Oıllcası -aracılığı ile işin 

ehli bilinen ve namuısun:a kefaı1e;t edllıen meyıha
nıenm !bir :iniiıstaibdeınınıe veya ilıerhang.i !bir _ada
ma saıbılıtr, dev,redilıi.rıdi. 

Gediık fermanı h-angi semt.de iJ:ıımgi düklkan 
için ver.iılnuş. ise, o fermanla meyhane lbaşk,a ibir 
semte, veya semtinde başlka ibl!r düıkkana n.ak
lediiemezdi. 

Gediklıi mıeıylhaıneler ya. lbu.lıındu.ldari yere 
ırlsbetle, ya sa.hilblerlniiı JSimlerine nisbetle, ya;. 
hud da o zamanlıar düık!kanlar-a talbela yerine ·ası.;. 
!an ıtahıta.ıdan yaıhud madeni bir kafes, blir !han
çer, bir zincir g.ilbi alameti farllkaılarlıa ,anılırdı. 
Halık ·ağzında içmdelki hıavaıy,a,, bir ma!hbıilb çı
rağına veya !köçeğine ıtislbeıtle anıl·anlar da var
ch, faıkaıt öylesine t.a'lolroış mimler ıtezce unum-

. lıudu. 

Y.aJion geçmişin İista.n'bu1 meyhaneleri üze-. 
r.iııe 18ŞO leııde, Çaylak ~aıbı le tamnmış Meh
med Tevfilk Bey tar-afüı!dan yazılnuş "Meyhine
yahud 1stanlbu1 Akşamcıfarı" isimli küçük !boy
da 48 sayfalık !bir kiıtalbc:ınt vaxıdır. Yazar "İs
tanıbulun ıes1d ged:lkli meylhanelerJ:•1 ·diıyerek ve 
semıtlerini de lkıaıydederelk 83 meyhane aıdı ve
riyor: 

İstanbul Balılkpazarındıa: K:afesli, Hançer-
li, Ya!hufil (3 meyGıane). 

Zmdan kapusunıda: SaıhleJbci (1 mey'lıane). 
Asmaamtında: Ça.'V'UŞbıaşı (1 meyhane) 
Keıbencilerde: S·aıbunou (1 meıynıane). 
Mıahmuıdpaşada: Çoraıbcı Hanı, Kürkcü Ha-

. nı, Vakle Hanı (3 meyhane). 
Mercanda: Alipaşa Hanı '(1 meyhanıe). 
Ta'Vllıkpazaırında: S-ara:ç Hanı, Ba,kıl:a Hanı, 

Yağlıkcı Hanı, Vezi:r Hanı ( 4 mey:han.ıe). 
_ İsken!derboğ,azıaıda: Taş Han (1 mey-hane). 
Geıdiikp·aşada: Büyüık Müısıeıllinı, Küçük Mü

sellim (2 meyhane). 
·m.ımlka.puıda: Dü.zoğlu, Yeni Meyhane, K,a;. 

ralbıçak, Küçük ·Samsun ( 4 meyhane). 
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Yeıilkapuıda: ~afeıali (1 meyhane). 
Laıngıaıda: Tanıdl:rlı, Memı-erli, tki ika.pulu 

(3 meyhane}. . 
Lang:a Kolluğu !karşısında: Saray Odaları, 

Uzun Odail:ar (2 Meyhane). · 
SamaıtyaJda: Büıyıülk Kuleli, Küiçülk Kuleli, 

AU.moluılt, Gümüş Haıfilralı, ~el Sar.kus, Zaifıiri, 

Ormanoıs, Kelepçe. Haıcı Manl(}l, Sünıgerli, Ser
vili (11 meıyıhane). 

Yet-Ullrulede: Mağaza (1 meyhane) 
Alıtımernıerde: Sünlbüllıü (1 meyhane). 
Karagi.im:rumde: Taoolreci (1 meyhane). 
T.opkapıumnda: :K:aıraıgöz, Yeni Mey.hane, 

Hacı M:arfüros, Kıail.-eıdilii, Sarafim. .(5 meyıhane). 
T€ikfursarayında: Karagöz, Enserci Mişon, 

Kür.kcü, Oralk, Çuİbulrou Nesim ( 5 meyhane). 
Balatıd-a: K:aranlılk, Koea ·Kalfa, Köroğlu, 

Bağçeli, Yarım Balat, ~aıranfdıl, Yasef, Enseroi 
Nesim, Balta Yasef (9 meythA.ne). 

.A.yvansar~a Lonc$Jda: Ayvalı, Yowşko· 
(2 meyhane). . 

Balaıtkaıpusu dışında yalı !boyunda: Dffi~ 
geroğlu, Tömlbeıt, Hacı Mişoıi, Hacı Avram, 

Gümüşendaze, Bayrakdar, Çingene Müsellim 
(7 meythane). 

Feneıtle: Sukiyaıs, Gümüşhallkalı, Kanbur
oğlu, Tmaş'8.lki ( 4 meyhane) . 

Kire:ın!rt Mıahallesinıd.-e: Sakızlı, Kaf.eısil.i (2 
meythane). . 

C1ba.ılide: Hale'blioğlu, Laş]ro, Kasavet, 
Anasıbaıs, Yahudi Ayıoıda ( 5 meyhane). 

Unıkapanmda: Yenidünya., Balldacııoğlu (2 
nreylhane) •.. 

Kereısıtecilende: Kandilli · (1 meyhane). 
_ Tevfik Bey lbu is.imler ced veliniın alıtı.nida: 

"Galıata, Beyoğlu, Ha:Siköy,, I~adıköy, Üsküıd,a,r, 
K~culk ve Boğazi:çiın:in sıair yerlerinde bu
lunan ve ıisimleııi. tabkilk edilemeyen meyhane• 
ler ... " diyor. 

Mehmed 'fuvfi.k •Bey aıyalk talkımıınlan bl!r 
ildşiıydi, ruşdıiye ıtalhsili lbile görmemiş olaC'akc 
dıT. Zam1amrun lmalenderlıeri arasmıa pek gerrç 
yaşında 'kaıtı1mış, meyıhaneleıtle dıo1'aşmış, tarih 
bilgisi ·o · meyhane alemlerinde kwlaıkdan edinil
miş şeyler olacalkıdır iki, · o ıküQilk kiıtalbmıd.a eski 
meyhane meclislerinden !bahsederken lbüyülk 

'· ... , - ;, 

Sİı.matya'da Büyükkuleli Meyhaneci 

(Resim ; ·Ne:ııih, 1H2) 
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ha.talara düşmü.şıdür. Tarif ettiği loya:fetıler doğ- Tezgaıbın ark.asına düşen duıvarda, oymalı 
ru değildir, yeniçeri tulumlbaıcılan.."ldan. balhse- r-aftar ibulunu:..ıuu; o ra.:fil•ar-a rakı ve şa.raib ~'brik
de1.1ken za,mıanınm ıtulıımıbacı1'an ile !karıştırmış- leri, göğümleri, lbinlillderi, desıtUerl diziılizıdi. Da
dır; ·anlaıtıtılldarını geçen ,asır sonil:an dçin oku- ilı-a ~d~n de güğüm ve :ilbr:illt yer.i,ne !kıabak 
malıdır. · YUik-aroaiki m·eyhane :iısınnlerinin. dioğ- kullanınrdı. 
ntluğunu, elinıi~de başka lbir !kaıyıd ıolm:aıdığı fsıtanlbul'un .: eski . meylh·anelerinıde, 1875 -
iıçi:n, ka:bul etmek lazımdıır. Faıkıaıt, Tevfınt·'Bey 11880 -arasına kadıaır masa yokıd.u. Ma.ısa ilk ga
:tsıta:nı'bul Balıkpazannıda ·anc2~ 3 meyhane ·adı zinıolar, -alafraıi,ga içkili ,yerler ,aıçıld~dan son
kaydetıtiği halde, 1880 ile, 1885 ıa.rasmda Balılk- ra meyhanelere onlan tak:liıdle ghm1ştir; rah
pazıan mey4ıanele-rıinıde · dolaşnuş Erzurumlu_ le gibi açılır !kapanır bodur ıiskemleler i,izer.nl) 
Aş1ik İibrah1m ıbir de,stanm'cl:a orada 17 meyhane lbaikır yaılıuld tahta sinilerle "sofra" !kurulurdu. 
bulunduğunu y-azııyıor (B,: Balılkpamn Meyha- Sofrayı dıa heıikeıs ku:rdıuramazdı; sofra kurdu
nıeleri, cild-4, sayfa 2029); iba-şka lkıalıeınıdıer şale- ran akşamcılar hem ~e&"'..,s;i dolgun, hem de pen
ler de :tstanlbulun Geıdilkliniey'hanelerinden lbaıh- çeısi, . gereıkdiği zam·an bıçaık ikaıvramasını bilen_ 
s·etmişleııdir (B.: Bü,y,üklkulei, dd 6, sayfa 3302; lkişj[er ıidi. Mu!hakak fild Uç aıcıımnı ile gelirlertl!. 
Büyüık Müs-ellim, cilıd. 6, saıyfa 3304). . . .. -

T'--"'A- B •· ed ı·· . .:ı ıı., • . 1 • 1, Sofra !başında yııne . bodur hasırlı- ıskemle-
t:<v .ı.l·A. eyıın c ve ınıu.e •11an 111S:ım erı .e . , • 

_,:._,an me hA eJl ""rül' .. · __ , ıı.:,,...:ın.. . ·ıı. lerde oıtuııılurdu. Sofra kurulunca ılık gelen 
·c:1-1.ı.ı:.ı. - y an er go :ur, w.ı'.ı.!8/I' uu:,yu;n. !JŞ uıan- . w . • ,. ,, 

tarının avlu yüzıü veya. solkıaık yüzü dli:klkaniar• şey a.gaçd~ oyma hır -~lulk . oluııdu: "tuz"-
da a~ılmış m:eyhanelerdia-. tanıga meyb!neleri ~fıramn ugur ~e ~erelkebini temsil ederfil. Mey
arasında da "Saray Odaları" ve "Uzun Odalar"' ~a~eye m·~a ,gı~en sonra da, her _masanın 
diye ~ isim varoıır; o mim.leroıen kıaısıd da içiın~ üstünde, nı.üşteıısız, lboş da dursalar lbır ıtuzlULlt 
de lbek5,r uşalklarınm oturdukları ıia.nlartiır. mut.laıma lbıı1unurdu. 

Dev.ir devir çın:mış ıiıdki. _. yasalklaTJ11İd•a mey;. ~azı gedikli meyl}ıanel,eme, ·sıofra ·açd.ıran 
haneler lmpaıtılmış ve sMıi'bl-erinJn ıellind-elki ge- iıfülbarh müşterıfiler :içın· ibiıikaıç ba.sa.m.P.Ilt merdi
dik fermanları alınmışdır. ·Y.aısaik lkalikıdık!dıan: vıenle çııkı.1ıı• lbir ~alkıon, "şirvıan" lbuılunurou. 
-sonTa. ~•a, 0 gedılk feımarua:rmın yenifoııi y,1ne Bazısının da blı- Ust !katı ve .o lrı:ııtııfa mül\."eım.
aynı kistlere verilındşdir. · mel döşenmiş odıalan vartlt. O · odaıl&r"a d1şa.nı. 

Geıd?ıkli. m,eıy-ha.nelere, Albd.ulaziz devrmden dan avn lbir kapudan ·girilitdi.. O:fal-amıi ida ts
sonr.a "Sela.ttn Me_vlhane" ıd-enilımeye başl-anm1Ş- tan:bu.l'un az:ılı zorbaları., ık!a'baıiavıl•axı, meşre
dır. Bfr ~:!ldi ya!hud se!laıtin mey.hanede, ika-· 'bine göre ya lblır nevıcıiiVan yıa!h11ıt ·lbtr yıosma ni
pud-ıı.n girilım.oe yıa sa.ğtda yalhıuıd. solda !bir tez- gar ile gelirler, diz dize ii.iyşü :işret eıderılettli. 
ga:h bulunurdu; uzun mıenner biT ıte~Mı. üze- Meyhan:erun b1r duvarı !boyunca gaayeıt bil
ri:ne ·a,yalk.d-a lbir kaç t€lk i;çiro ,ır,iıdecek :ınüştwi~ . yijlk ve içlerinde cdnıs cins şaralb ibUılunaın fıçı
let' icin bazırlanm1ş ra'kt kade.lhwrıi, ·_ şar.alb bar- lar dizil.iroi, öyle ıki, lbaş taa:,afları ioorlbuçuk meıt
daklan, dçlerinde f asulvıa ptıvıaı7.t, l'8Jh-a:nıa ıtur- re çapında olan o fıçıların tıaihtaıdan yaptlınış 
zusu, lbeı_vıatı pevıtlr. ?Jeıvıtın, lelblelbi gjlbi mezeler irf lüleleri.ne ibi:r el merı.i.iıveni ıdayıanılavak çılkı
bulunı:ın ıtP!h~klar di:r.i~imi. · !lır ve lüle açıldığı zaman biıleık ıkalınıiığıını:fa ·ak-

Gei.;Jr!l.ilerln te1.:g-ah lbam m.üş,forileri ''Dört maya ibaşlayıan şaralba, çansık, 'barıdak filan de
K?.sh" ~:I-eınilen bıvı'klan yeni 'burııınnu~ esn•af lkıal- ğil, 'kocaman- •tahta !kovalar, çamçıaJdar ıtuıtu
fai!:a..'l"l:vıdı. Asıl ;aiks-amcı ol•an u~ıbıfa.n ile ikar'Şı- lurıdu. 
lasıp yför.g-öz olm,pma,k iıo1iı J!lkrnıdi ilıe ıa:kş·am ~alaıtaıda bir gedikli J')'.leyban-eıd.e- fıçı yeri
arP.!"lt ~U.r. g.iıde:rleroi, y,a. ıevl·erlne. b~ka;r 1Loe:rağı ne, içinde ayıaklta duran bir \aidamm /başı görün
i.,c;e1er 'h-!'11rA,r oo::ı~ıırına. Bi:r ı,rencin mah•ı:ıllı;,sln- meyeceik kadar büyüik küpler d•rzi:lm',ş,di, ve o 
de. m111h1t~;ıı.d.e. "Ak8::ımm" tliıv'e lbıeUe,ıım.eqi hoş meylhanenin aıdı da "Küplü" olmu:şıdu, lkinci 
pöriH-me.,..dt ftık~amc1Mc ile d1'1e ırtfü::ıcmüs bir rle- Sultan Albdüiılı·amid zamanmda "Küplü", Ga-
1i'k,;ınl1. ?.ü.z,elli\kif:e · ve'kta ve bilerfüııde '11:tbın lbi1e·- - fatıa:run !bir h-aşerat yaıtağı lıdi. 
zik bir m:n·ı:ı.ıaıb da ols-a llrolav lkol:av ikız lbuılım . (}edfildi meyhaneler;n muıtfialdaırının temıi.r.
evleınıeme7!dt Akaam .iJe vıaıtısı a:rası d-a tmi?'alh liği . ve z~ginliği, aşcıilarının ·da usrtalığı meş-; 
ı'btı$l, mevhanenin mevkıüne· ıgöre . 'V'8.$llll ·iJ)a...c;mı hıurdu; ıbilhassa balık ve et yeınıelkler.in!d.-en hep
aim.,s lba,ğc1va.n, ır~::ıd, uşaık, \k-ayııkçı,, gemici, si.ıbiTer aşçlibaşı idi. Bahık -çorlbalraının, mürekep 
tulumlbacı takımınıa lkahrtd:ı. .ibiı.lığı y,ahn.ileri.ııin, böbrekli bulgur pilav~arımn, 
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GED1KLI MEYHANELER - 6068 - lSTANBUL 

yuınureah çiroz ıtavıala.rınm, midyeli !börekle
rinin, manıtar lböreı1cler.inin, ıtanıdır llrebaplıan

nın şohreti büıtün Akideniz ve Karadeniz liman
la-rma yayılmışdı. 

Gedlıkli mey'hanelerln geniş ıtavıaruıarı, elk
seriıya di.refl...clerle tuıtturu1muş !bulunurdu. Orta
dalci direklerden birinin di:bmd.e ibüyüik ib.ir tuzlu 
baiık fıçısı da gedfiltlile,rm · hwmsiyetJ.erındendi. 
Tuzlu lbaılılklar Ma.lıt:a dan, y.alhutl Y:u.nan adala
rından gelir idi. 

Geıdfiltli meyhrunenin tavanım. ıtuıtan direk
leııd:en bir.ine de iııl ib1r çıngırak. asılırdı. Ka
paıtnıa saaıti geli:p de müşteriler,.in ıkeyfi tamam 
o1mamış ise ikapu örıtülü:r, kaıpunun önüne ıcle 

ibir çıraik oğlan kol gözcüsü çl!karılır, o da çın
gır-ağın ipini eline ıalıp çı!k!ar!dı. Kol görü.nıdıü 

mü, ipi bir ikaç ikere çelker, çınıgırıail{ çaılmea da 
müşteriler kola hürmeten seslermi alça.İıtırlar, 
lrol çaıVU'ŞU ıcla çırak oğlandan "Göıme ibizi:" \har-
cım ·alınca: · 

- Gördük. Gömıezlendlık ... V:ar ihaJber ver, 
akşamcılar lbmden emin ve lkeyillerinde olsun
lar! devdi. 

Müalüman tü:rk için ımeyhanecilik memıum 
iş idi. tkincl meşrutiyetden sonradır iki ıtüiilder
den ·.meyhaneci çıkınışdır. Meyhane uşaklığı, 
aşcı:Iığı da öyleldii.r. 

İstanıbul meyhanıelerlmn ve ~iaTJIDn, 
aşçılarının !büyüık çıoğu;iıluğu Rum 'idi. Ermeni 
ve musevilerin ıoıturduiltlıan ısemtlerd.e de mey- · 
h-aneciler onlaroıaaı olurldu. 

Bu üç azınhğm. hanıgıiısı.inıden oluma olsun, 
3lk:Şameılar ağzlıllıda, lbi.Th:aı.sısa TüI1k akşamcıJıar 
ağzınıda ustasındıan çrnağma, meyhanıecilerin 

ünvaırları Rumca, Rumcadan /bozma ıolarak ılaıl
lanıhrdı: 

Paıtrona. "Bar.ha" denilirdi, ıt<e~ah 'başın

da durana da ''Masboıi", zamanımmia lkullaru
lan "Barmen" :ka:rşı:lığı. Bamn masıtor.iliği de 
!baı1ba yapa..11dı, · o zaman ona da maısıtori deni
lirdi, beyit Erzuruml~ Aşılk lliraıbimindir: 

Doldur be Mastori, doldur be Barba, 
Bir de tezgahından aııka caba... · 

· Aşrçı müşteriye ,görünmediği ıiçin ıamlmıaz

dı. Uşaklar iki boy iıdi, · biri "Muğtbeıçe" deınıi!en 
sakiler., 18 yaşmdan 'başlarlardı, tamam b:ıta
lıncaya kadar hizmet ederılerdi, Müşıterilerce 

maklbul zamanlan en çolk 22-23 yaşlarımı. \kadar 
siirerdi. Çoğu ebalisiuiu ~iliği, vücud yapısı, 

el ayak kı_yı düzgünlüğü ile meşhur Sakız Adasın
dan sureti malısusaıd:a getir.i!li:rlerdi, adalı rımi
lard.ı, kenıdiler.ine lhas tav-aletleri vaııdı: AıJınla
rmda •kMciil, !Şakaklarında :zülüf, faıvıori değil, 

uçlan ıkıvır kıvır .rulüf, ibaşlannıda ikırmızı fea, 
fesden siyah bir ga~ ile omuz üz.erme sarlln
ttlmış, düşürülmüş mavi lb'.i:l' rop püsucill, sırtıla
rmda göğsü mutlaıka açık ve. !k,oıll:an mutlalka 
sıvwlllUŞ ıbeyıaz göml'€lk, üsıtün.lde de önıü çapr.az 
kaıvuşu:r ipek veyıa sırma işlemeli ikolsuz bir 
yelek, "Fermene", !belde siy.ah kuşak, onun al
tında kara lbeıJden şalvar, ·/bol vıe uzun ağlı, yer
de sürünec-elk lkaJdax uzun ve ıyürfüiken il1tl yana 
nümayişle sallanaoalk kadar !bol ağlı şıalvar,, pa
çalar geniş ve ayak bil€lklert :üstünde, hizmeıtte 
ayaıklan mUı'tlaka çıplaık ve çı~aık ayaıklannda 
murtlalk:a takunya. Yeni yeni tüylenmlş veya 
taz-e karanfil bııyıklı ,o gençlere de "Pald:lrar'' 
denilirdi~· 

Geçen asır ibaşlarında yaşamış kalender bir -
şMr !baştan çıkarıp güna:ha sıoıkm:ak için · şeıy~ 
tana. liüzum kawıaıdığı, · :o işi meıyffı.ane muğb:e-
çelerinin yaptığını söylüyıor: · 

Ademi azdıran ol muğbaçei b~de füruı, 
Na.si ıimdengerii idlale ne hacet· iblis! 

Şu ibey]t ile iloıt' a da Erzurıum'lu Aşıık İb
ralhimmdir: 

Sakız gülleridir aaki civanlar, 
lstefo, Pandeli, Yorgi, Yuvanlar, 

* Sakız mahsiibusun ey canım llya, 
Yak~ıır mı nahvet sen selvi . boya. 
Senin de ayağın irecek suy,a, 
Şehadet kuıdur uçar kanadı var. 

Divan ve halik şairlerinin muğ'begcler, pa
likarla.r ıiçhı y8.2ld.ııklaırı gazel, şarlkı, :rurkü, se
mai; lkalenderl, deatanlıaxı peık çoın..1ur. 

Petrol lam'bıalarımın. l}nrlu.'lm,adığı . devirler;. 
de meyham.ıeler ıtavaruarı;n;a •asılan lbüyıü.k !kan
diller ve te2Jgaha, sof:rlalara !kıonuJ,an · devrilmesi 
güç geniş dipli, ta!Qlalı şamdanl!arla aydıımtı
lırdı, gün lkaivuştuık;ban yatsıya kadar. 

Sigara llm.ğ-ıdının ôlmadığı devirde ıcle tüıtüıı 
lülede çu!buUda içiılitıeli~ · 

Gedllk.li meıyll'anıelerde kurulan sofralara 
şamıdaın getiren ve müşterıilerin çu'bull{ılaırına ,ateş 
koyan mey:hane uşaildıarın:a da "Aıteş Oğla:nı'' 

denilirdi, yıaş1'an 10 - 18 ıarae~da "Pedimu" 
lardı. 



: _ .. 
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Ezani s-aat .,ayan ile ·gün.eş, yıaız ve kış ıı 
de kavuşur. İkinıd:i ezanı okunduıktan sonra 
meyhanelerde aikşamcı müşteriler ıiçm ib."azı·rlık 

lbwşlarıdı. 

Ra!kı gıüğıümleri, ilbr1kleıj, şarap destileri 
do1dun.ı1ur. Tezgaha 1,çi çeş.:ıt:ıı merelerle bezen
miş ıbaıbaklar dizilir. Bat.ha, Masbori, Palibırlar, 
Pedimular meyhaneye son çeki düzem verir
lerdi. 

KaJdehleri, bardalklan lbatlbalar 'biz zart göz
d:eıi ve elden geçirirlerdi, bulaş~µ -bir tepsi 
içinde pırıl pırıl getirmesiyle ka.na:aıt ıeıtm:ez, ibir 
!kere de kendisi sudan geçir.i:r, ikar gibi dü:llbend
[erle kurular kuru.l:ar paırlaıtıtıdı. 

SMôler v:e ateş oğlanı1arı ıberıt-emdz g;iyinir
ler, taranmış kaküller üsıtıün:e fes.ier.ini ayna ıkar
şısında özene bez-ene Qltuı-ıtınlar; eller, ·ayaklar 
yıkanmış, terıteımiz, kolla;r sw-alı, paçalar,- sıvalı 

çııpla!k ayıa!klarda takunyaılar, lbellerJmıde ku§alk; 
sırtlarnıda kar g!lbi gömlekler; ıişleımeli ferme
neler. 

İçler.inde kendiler.i.ınıi. ıtürilruler, şa;rıkıta.r, ga
zeller, drobaıılax, ayaklı manilellle överek dillere 
destan eden ikaleru:ler şa.l:ııİer ibuhman İsıtau."'lbul 
akşamcılarına hizıınci e]bet ki ikolay ıd:eğilıd:i. Te
mizlik, kendiler1n.ıe lh:as ~~ şllkılık ve Allah. 
vergisi güz.ellikle iberaı'be~ nezaik.et ve zarafet de 
şarttı. 

Saıkız Adaısı İstanıbul meythanelerine mey
hane ·uşağı yeıtılşıtirip gönderen biır ocalk 'haline 
gelmişti,, Saıkızlı nııın oğl:anlJa:nnm peşlııdm de 
İmrozlular . gelirdi. 

Sofralara ılrom.rl.acak ve "Fıiske Şamdam" 
da-denilen el şamda.nlvının mumlan dilci:l:ir, 1ha
zırlaıfllrıdı. Şeb.baz ve şehleven!d b.iır p~ da, . 
çalımlı, caıwalı, şakağında muıhaıklkaik· ib.ix çiçek, 
hem nümaıy!şli bir -çiçeik, yapı:ıaklan ve gonıcası 
ile !blr gül !dalı, lb.ix koçan sünıbill, lkaıpU!n:un önü
ne çlllmr, :iı1k g.elecelklerl ,beklemeye başlardı, hür
metkar temennayı ça!kaır, kale:nderleroe övül
müş rum ,ağ·zıwn c.ilveH pe]tek ıtıüırkıçıeısiyle iher 
müşterlıye aismi ile ih.iıtaıb ederdi. 

S·ofr:a açtıran alkşamcılıar, haıtıta İte2ıgaıh !ba
şının devanın müşterileri meyihaneye dalına el-. 
lerl dolu gelir.eli. Biır ıkuş süıtü ~ksl!k olan mey
haneye kendilerlıre has mulh:akkalk lbirşey geti
rirlerdi. Kalanıtor müşterilerin sofrala:rınıa. hiz
met eden pali:karlar da mua,yyenıdi, velin:im.eti
nıin elinden, geıtiıdiğ,i şeyi -ahır, soyulacak mı, yı
kaıracalk mı, ayıJcl:a.nacıaık ımı, lkesilooeık mi, aş

çıya. mı- vedlecek, ne· ıa.zmu:ıa -heanen yapardı .. 

Sof.ra açılıp !kurulur, "Şamdan" ı iBanba 
ken!cli eliyle geıti:r1p kıoıyar ve selamlar: 

- Hoş geldiniz · efenıclim. derdi. 
Aroındıa elinde yıanar ıbir şamdanla Aıteış

oğlanı, o da uısıtasımn koyduğu şamdanın mu
munu uyandırır: 

- Hoş gelıdiiıiz efendim derdi. 
Her meyhanenin Oltada !b.ix de !büyük şam

danı vardı, en sonunıd:a ıda o uıyandırılıroı. Ak
şamcılar ıazıaaında ovta şamdanın yanması,_ mey
hane sol:ıJbeıtlıı:in gelişmesine b!r başlangıç bili
mrdi. 

Meyıhanıeler yrlda bir aıy, ıramazanlarda ka
patılırdı. Barba, çok· lhatırlı müşıterilerı.ini..--ı evle;_ 
rlne ipay.rıaımın :ilık günü ibirer büyük kayık ta
lbaık içimle midya dolması gönderixıdi, adı "Unut
ma 'bizi dolması" idi, meyhaneniz •aıçlilıdı, lbeiltle
r.iz efendimi der gllbi b!ır nevi davetname. 

Tar'.dıimizin ,işret etmekle tanınmış şöhreıt
leri İsıtanbulun Gedikli Meyhanelerinin müld:a
v.imleri olmuşılardır. Halik ·ara:sın:dan · çı:kmış 

• namlı ayyaşta:r da şöhrertlerini o meyha.n:eleıde 
yapmışlardır (B.: Aıhmeıd Dede, Fasın, oild 1, 
sayfa 300; Firuz iBey, Nişancı, _c.ilJd. 11, sayfa 
5799; Galfu Bey,, Leskofçalı, cHıd 11, sayfa; Na
ci, Mı,ıallim; Melıni; Muısıtaf-a Ağa, Beikri; İz. 

mt, ~l; 1Ibrahlnı, Erzurumlu A,şlllt; Remzi Ba
ba, Azeri) .• 

lstanrouiun dillere destan olmuş köç-eık oğ
la.nlan da· ytiz yıllar boyıunca Gedfildi .Meyhane
lerde ıişret sofraları lkarşısınıdıa oynamışlar ve 
çoğu şö4ıre1ılerin1 oralarda yıapnuşl'8.Idır . (a3.: 
KÖÇ8k-; Meyhane Köçekleri). 

GEDİK NiZAMI, GEDİKLER - Memle
ketıilıniıJde yüz yıllar lboyu;nıca ·sanayi ve tlcare
ıtin gel:işmeslııe ve yayılmasına, dolayısı dle halk 
refalh ve servıeıtinin artmasına engel olmuş ·bir 
nizamdır; sa.n~l ve ıtic1aretde lbir ıtalıdid, sınır
lama ve şa!lus}ara bağlı :imıUyaz, izin mzamıdır. 
Hükmü 1çine sadece ":iş" ıd:eğlil, "İş yeri", ve "iş 
aletleri" fule "iş personeli" de almmışdır. Şöy

le ıki, mesela ·İsta.nlbuldıa 10_0 kalaycı ıcfüfktlmnı, 
300 lbeıkar çamaşı±cısı düıklkam, 200 terl!ikci, 
2000 aıttar ve 300 kah'\1'€!hane var !ise !bunlar ne 
ar.tar ne de eıkısiJ.,elbllirtli. 

· Ka:laycı dükkanı !başka lbiır ~ıe lkullamla
. ma.2Jdı. Biı: jkaiaycı iç.in 1 ,çıraık :loo!bul eclilmiş
di,. usta ilcinci lbir çırak ad-amazıdı, mta çıraık ika
laıycılar 200 kişi ikalbul ooilm.işdi. 

-Gecliıkler saıhiıbine bir fermanla ruhsıaıtname 



He verUirtli ve lbütün gedik• saıhilbleri sanatlir
laru esnaf ve tüccar, aynı işi yaP'an ikişilerden 
ikurulmuş loncalaırda toplanmışlardı. Bi:r gediık 
sahlbi ölıdüğii zaman gediği miraıscııl,anna lk.a
lnıdı, mb:'a:scı o dşe devam etmez dse, lonca ge
diği, ölen ustanın ehliysti ıteslim edi1m:ş .kalfa
sına saıtardı ve bedelini miraıscıya. verirdi. Kal
fanın par-aısı yoksa, para faiz alınmayarıak lonca 
sandığından lborc .aJ:arak vermd:i. Bir ustanın 
ehliyeti teslim edilmlş ikailıfasırun kenıdi adına 

ıclü'kıkan, ıtezıga:h sah~bi olaı'bllmesi için, bll' ged.i
ğin sM:ıiıbsiz kalması ibeıklenirıdi Yeni !bir gedik 
fermıanı vıe:r11m.emi. 

Ged,;.ikler yalnız dü..ldkan ıveyıa ıtezgMı !içlıı 

değildi, seyyar esnafölk. da lbu nızama !bağlı :iıdi. 

Hammallıik. ,ged.filde yapılırdı, :iskeleleııde, çarşı 

boylarında hamnıallarm sPyısı :tes,'bjt ed.ilm.1ş; 
dondınulmuşiu. U..m.anda işleyen /k,a~lar, m;a
vuna.lar gediğe ibağlı idi, rulhısaıtnamem, . gediık 
fermanı kayık sMılibine verilirdi, :kenıd:si. de da
hil, yanında kaç.· h'amlıacı, lkü:reikci çalışdıracağı 
tesıb:ıt -e!dl!lmişdi. 

Ruhsaıtnames·irz, ged:'.ık fermanı olma:dıan açı

lan dükM.nlara, ıkurulan ıtazgahlııra vıeya seyyar 
esnaflığa Kaçalk, Grzli anlamlarında "Koltuk" 
denilirdi. 

Gediıkl:erin ikontrıolü 'k,adılı;klar-a verilmişdi, 

kaçak işleı'lden oll!lar s·orumlu ıtutulurdıiı. 

Gedik tfübir1 içinde dükkanın :iş için gerekli 
eşyaısı vıe sanat.cının ıteııgahı, 'her ıtürlü a.lıetlerı 
de girıın!§id:i.r; ged.ilk devrediliıllren, onlar da ay
noa ıkııymeıt biçilerek Geıcliğın yeni sahllbme dük;. 
kan vıeya lınıalaıthane aıtölye ri:lıe lbirlıi\kıde saıti.1-
mı,şıdrr. Mesela lbiT baı~al ,gediğmin devr'.l:Q.de 
tanızlim edilmiş ilam!da "İki terazi~ b:ir ·İkantar, 
terazi:lıerin dirlıenılerıi, üç .ıırup, ibeş fırçı ve sair 
lüzumlu aletler (yağ !kepçesi, paısıtırma !bıçağı 
gJıbi) .. " dirye kayıd-eıd:ilıniış,dir. 

Ged:illtlerden meddah hikayıelerınde de balh
sedilmiışıd:ir, "Helvacııg:üzcli Mustafa" adında 
lbir gencin aşk vıe ;aJ.aı'ka üzerine maceraları ıaıı
i-atıılan ibir hlkayeıde, dülkllmm Cağaıloğlunıda olan 
Moota:liamn önce düıkıkanmdan ibaıhısıediliılkeın 
şunlar kaydediliyor:". İstanlbu:Iıda, Üskıüdaıtla 
ve Galaıtaıda büıtün ihelvacı düklkanfa,n 89 aded 
olup ziyade ve nıokısan olm.amaık üzere he1vacı 
ID3tıalarının e:ller1ne haıttı lhümayunlar, veri:lmiş
dir. 1154 yılında (M. 1741) Cağaloğlıunıdaki yeni 
hamanıa ib1tiş1ik hıelıvacı ıcl~kam Aıvraıtpazarın
daki helvacı gediğinden nakledhlmişdi, Avraıtpa-. 
zarındaki helvıacı dtiıklkilrum da. ıbozi:nuşlaıtlı; 
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gülistanı muh'aıbbeıtin gıonc-a gülü ve ustaswn 
sine billbü:lün nurl musaffa Helvacı Mustafa da 
ged:iık ile !bile Cağaloğluna geldi.". 

T-anziriıatı Hayrl'l-"e devrJ.nde; 1277 .(M. 
1860 -1861) yılında , s·anayi ve ticareti· engelle
yen gecUık nızamı bJıdı.rıldı, ıdıüıkkan açma ve 
tezgah kurma, yanınıa dil'€idiği kaıda;r çırak al
ma seılbest lbımbldı. Eski Gediık Nıza.nunın ge, 
dik salhlb.ill!e sağ1lıadığı halk, sadece lbir iş ve 
şöhret müı]ciryeıti olarak muhafaza ediltli, mese
~. Çemıberliıtaşda şöhret yapmış bir turşucu, 
millk sahlbi .tarafından hieı:ıhan,gi b1r scibclble 
dAiklkanınd:an çlilmrı1am:adı ilri, :tamamen medeni 
bir ha'kıkın ılrorunm.aısııdır. 

Hamma!l. Gedikleri ile ls!kelele'I'de".tti: Kayık 
Gediıkleri de, hammaıllar ve lkayıkcılar arasın~ 
daıkl mes~ bi:rHği ile Cımıhurlryeıt devrine ılra
dar devam eıtıti, aral:arma lbir yaıbancıyı sıolkma
dılar. 

Ged:llklerin e!3lti Bekar Uşıa:kla:n Nıiamı 

ve Esnaf N ııza.mı ile çclk yaıkm ilg,:si vıar!dl.r 
(B~: Bekar Uş•ağı Nızamı, cild 5, sayfa 2393; 
Esnaf, İstanbul Esnafı, cilt 10,. sayfa 5314). 

GEDllU>AŞA - Meşhur semt; adım Ge
d:ik Ahmed Paşa tarafınıdaaı orada yaptırılmış 
bir çitte !hamamdan aılmışdı-r, blr cami de bu 
ıisıni taşır. Eminönü Kazaısının ~uankapu Na.-
1hiyeısinde Mimar. Hay,re!ddin Maıhalleslııin sımrı 
içindedir (Belediye Şehir Rıehlber.i, pafta 3/2·l5). 

-& . 

GEDlKPAŞA AKARCASf SOKAGI -
Enrinönü l~eısinin Alemdar Nahiyeıslııin Emin
sinan mahal:lesi yoUarından; PiJ1erlıoıtıi Caddeı,:1i 

ile Eminsinaıı Hama.mi Sokağı ıarasındaliır, E
minsin,an Camii Sokağı ıile lbir kawŞ'ağı vardır 
(1934 Belediye Şehir Re4ıibezıi;. pafta 2/20). Pi
yerloti · Caddesi tarafından geıliııd1ğine göre bir 
a;ı,aba geçecek genıiş'L:'.lkde, lkalba.taş iköşeli dik blr 
yoıkuşıdıur; · Eminsina:iı Meıscldiırin ön iııvlu, ka
pu,su bu .sokak üzerindedir ve yanında meıtruk 
w çeşme vıa:rdır (B.: Eminsin.an Meısc:di, cild 
9, ·sayfa 5082); üç kaıg.iır ev ıi!le lbıir -apartıman 

ısoıkıağın yaptlarım te§lkil -eder, 1 de.miıreiı, 1 mo
. lbilyacı, 1 ı~anta vardır; kapu numaralaı-ı 
3 - 13 w 2 - 10 ıcluır ( ağusbcııs 1969) . 

Hakkı GÖKTÜRK 

GEDİKPAŞA ARABACILAR KAHVE~ 
HANESİ - İkinei Albdülıhamiıd devri sonlıarı.n• 
da. lsıtanbulun en ıı:neş!hur tulumbacı ıkahveha.0 



--
nelerinden biriydi; Divan Yolu üzerılnde·ve Qe .. 
d:Jkp~aya inen sokağın karşısında uli. Üskü
darlı halk şa.1ri Destancı Vasıf Hooa, :lbir rama
zan burada "Çalgl!lı Kaıhve" y,a.pnuşdi,·; ('B.: Çal
gılı Kasvelhanıeler, cild 7, sayfa 3683), "Tly•at
ronun rekaaı'beıtim ihiç . düşünme:mişdim, ziyan 
etmedim am,a emek ve hizın'€1tim.1n de halklkını 
·gereğl g~bi ·alamadım" diyor. Şu manzume de 
!hoca mıeıhumundur: · 

Gedikpaıa Kahvesi buyur efendim bura'; 
Canla başla koşarak uşaklar· selam dura, 

- Üç. nefer bıçkın çırak pek alımlı çalımlı,. 
Samur kaılar güzellik fermanlarında tura. 

Başlarında dalfesler, gömlekleri helali, 
Bu şehri İstaiıbul'un seçme üç mah ce~ali, 
Fermene kuşak pantol tulumbacı kesimi,· 
Topuk nümayişine alkıı tutar cbali. 

Destan semai- koşma, sazın da .-mükemmeli; 
Aynalar, avizeler askılar gelin teli, 
Ramazanı ıerife hazırladım, süsledim, 

_ Misafirini kiram heman teşrif etme~i._ 

Bi:ı:den velinimete hizmet ile- ikramdır, 

Bizce para, pul değil, göııül almak meramdır, 
Tiyatı·osu, hamamı hem -mescidi şerifi, 

Bir de çalgılı kahve dört başıyla tamamdır. 

Oıl<üdar'lı Vasıfım derb_eder k_alenderim, · 
Amma kahvecilikde menem diğer ııist derim, 
Allah kabul eylesin ibadet duanızı, - .. 
Teravihden sonra da sizi burda beklerim. 

Manzumeyi ei ilanı ışelwnıde lbasdı:rmış, üç 
dörıt gece ıteıravın nıamazlarından sonra çırak
laruıın eliyle iBayazı!d Oaımhlnden dağıitan ce,. 
ma:aıte dağiıtmışdır. 

GEDİKPAŞA CADDESi - Eminönü llçe
slıı:in Kumkapu Nahiyeslıi:in yollaırıiıdan, o na
hiyenin Şıeıhsüvar ve Çadı,rcı · Ahmed Çe:lsbi ma
halleri arasında sınır yoldUT ve Mimar Hayred
din Mailıaıllesin:in de ıtam ortaısindan geçer; · K-a
dıııga Lmıanı Caddesi ile Yem.çeriler Caddesi 
Eski Dwan Yolu araısında U:ZJamr; uzıun lbir yol
dur; Çadıreı Camii ~ağı,· Pamımt Soıkağı. 

Çilavcı Sokağı, ÇaJdırcılax Çeşmesi Soıkağı, As
malı Han Sokağı, Kadı11ga Hamamı Sakağı, 
Bağıçeld l{aıhve Sokağı, Yen:lba'hıar Sokağı, Tay
yareci Kem-aJl Sokağı, Kafea'li Çadır Solka.ğı, Efil
han Beyleri Sakağı,, Enrln S1nıan Hamamı So
kağı, Geclikpaşa Camii Soıkağı ve asm:a ~andil 
Sokağı ile'ikıavuşakılaxı vardır, Müsellim Solk,ağı 

ile· dört: -yol ağzı yapa;rak !kesişir. (1934: Bele-
diye Şe!hıir ReJhberi, pa.f.ba 3/22.24.25). · 

Kadırga Limanı Caddesi tarafından gelin
·wğlne göre oldukca dı;ık ıbir yokıışdur. İşlek bir 
çarşı boyudur, !kagir · eıvler ve apartmanlar ve 
ha.n!l:ar aımından gıeçer. Yeniçeriler Cadd-eısi ile -
ola.n: ka'VU.Şağında yeni yapılmış blr· yeraltı ge.;, 
.çjlcli vardıT, ve o ikavuşaık köşealııde, kapus·u 
Yeniçeriler Caddesinde olan ~aliçrei Hasan Ağa 
Camii ibulunmaktaıdı:r. Bu çarşı !boyunda tesbit 
ettiğimiz !bazı düıkkan ve mağazalar şunlardır: 
4 iba!kkal, 4 lo~anta, 1 muıtfaik eşyası mağazıası, 
1 bumolabı ve çamaşır malci:nıası vesaire mağa
zası, 4 manav, 3 kasaJb, 1 saıaıtci, 1 ıtawkcu, 
6 tekel lbayli, 1 işlrenlbeci, 2 kura yemişei, 4 
tuhafiyeci, 1 şekeret, 1 mu!haıll€1hici, 2 ekmeık 
fınnı, 1 pmtaloncu, 2 na.lıbıır, 1 sıhhi tesisat 
mağazası, 1 1elbleıb:.-e-i, 3 kundura ıtainlrei-.ai, 1 
paısıtacı, 7 kunduracı, 1 ika,ryolacı, 1 döşemeci, 
2 terzi, 1 lastik ,atölyesi, 1 yorıgancı, 1 dolku
macı, 1 !kömürcü, 2 eczahane, 1 plaısıt'.ik aıtıöl

y,eai, 1 garaj,, 1 ıkalıv.eıhane, 2 h-elvıacı, 1 balıkcı,. 
2 maıriıf aturacı, 1 Süme-rbanlk mamulleri saıtış 
mağMaaı, 1 Et-Baılı!k Kuru. bay.iliği, 1 oıtel 

Otel Sumer. Kadırga Li."nanı Caddesl .He ·ıkavu
şağında da AyiQıs Kiryakoo TU.m orıtodours kili
sesinin aıtka tarafı lbulunmaıktaıdır. Kapu numa
ralan 21 - 167 ve 2 - 118 clir ( ,ağusıtoıs 1969). 
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GEDİKP AŞA CAMll - Adını taşıdığı 
seımıtıde; ilbadeıte -açıkdır. Hadi!kafül Cevami şü 
malumatı veriyor: "Baniısi divıan . katibi Ali 
Efencliıdi.T, GeJd.iık Paşamn Hamamı ya,kınmda 

olduğu içm !bu dslınle' şöhret lbulmuşıdur; miıı

berılni Sa:1filı Ağa adında lbir ıhıayır saıh1oi !koy
nıuşdur; malhıaıllmi. vardır" diyor. Ta11sln Öz de 
"lstar.lbul Camileri" isimli eser:inıde:" XVH. Yüz
yılda yıaptlTllmışdır; dlllV'arla:n kagir, çatısı ah
şaıb · olup -son asırlıarda ıtiımirler görmüşdür .. " 
diyor. · 

Raşid Tar.ihind~ 'bir kayıdıe göre hicri 
1137 deki (M. 1725) ~aşa yanıgııunıia ha
mamla lb.iırliıkıde yanıdı, her· iilci lblna ikısa /bir za
man SO'll-rıa ihya edildiler. Dalha sonTalan da 
tamirler göıımüşdıür. 

2Ayareıtimiııde (1972) yeri ·semtin pazar ye
rinin tam ortasına ra:stlıyordu; gıünün ıher saa
tinde lkalalbahk pazax boyunda toplanan halıkın 
ihtiıyıacı için cami:in ·aıvlusuna umumi ayakyol
ları yapıhruş buluiıuyovdu. 



Cami- av1usuna, son ~amanlarda imam ve 
müezzin me§rfrtası da yaprlıruşfür. Meşruta. sa
!ki.nlerl tarafından yap:ıhıuş ibir tavuk kümesi, 
zamaıı.ımızm geçim s:ıikınıtl'sı ıkarşısında 2Jaruri 
laübalillk görülınel:iıdir. 

Son cemaaıt yer.in:in önüne ,aıbşa)b ve basit 
bir cameıkjn yapılmışdır, son cemaat ~rinde 
bir kur'an kursu dershanesi açılmış bulun.1.1:
yordu. 

Camian muıstaıtil planlı ibadet ısaihnı onbir 
peııcere ile aytlurlaıtıımışdır. · 

Minareitln peıteık kısmı ve dolayısı ile lkü
lahı 1965 - 1966 araısuıda, ·ıı,ır dıepreımde yıkıl

mış, ruıadan ŞU kadar yıl 1geçdiğJ. ib.alde tamir 
edilmemiş 'durumda idi. 

Erdem YÜCEL 

GED1KP AŞA CAMlt soKAGI - Emlıı~ -
önıü kazasının Kumık:apu naıhlyesm1n Mimar 
Heyreddin Ma:halleısi ile aynı kazanın Alemdar 
nahiyes.;ll;in Emlıı Sinan ve · Binlbirdirek m,a
halie1'erlırin müşte.."etk blr yolu, ıbir lb3ir Mi
mar Haıyreddin Mallıalles.inde, :bir ,başı dıa.. 8.in
blıdirek Mah:allesin'dedir; Mimar Hayreddln 
Maıhallesinde Ge<lwkpaışa Caddesi ile Binlbird.i:re!:t 
Mahallesinde Peykıhaiıe S-Oikağı araısında ~
rur. Mi:ınar Hayreddin Mahallesinde Sucu Baı1d. 
ve Divani Ali sokwk1,an !İie ıkavuşalklan vavdlır, 

Doğramacı Soıkağı ile döııt yıol ağzı yaparak 
keslşir, Emin Slııan M-ahaUesinde Perıtev Paşa 
ve Evrlmf Soıkıa:kla.rı ile çlövt :Y101 a.ğıda;n y.a,pa
ralk ~ea:!şir, içlerinden geçdiğl üç ~e ·aıra
snıda sınır yolları olan Kara:baıba Sokağı ve 
Taşd.irek Çeşmesi Sokağı ile de dört yıol ağız
ları ~e ikffllşir (1934 Belediye Şelrlr Reıblberi, 
paf.tıa 2/18 ve 20, pafta 3/25). 

Gedıilkpaşa Caddesi tarafından gelıindiğlııe 

göre bir aralba rahaıt geçecek geırlş1fil«l.~ yer yer 
paıket ·taşı ve ık-aıba t~ döşeli 'b1r yoldur. İş han
ları, diiık:kanlar ve ikişer üçer ikaıtlı 1ka;gir ve 
!beton evler arasından geçer. İŞ'!iek ve çarşı boyu 
!bir ookaıkdır. Sokağın sağ başında solkağa ·adını 
veren Gedikpaışa Camii varoır. İstanbul Bele
diyesi Sağhlcişleııi Müıdürlüğünıün. Telbı'hirhane 

'Ilalbi:bliği, Çocuk Thlci İıstasyonu, Gediıkpaşa 
Gençliik Kulüıbü, Özel Marmara Akşam Teknik 
Okulu, Özel Teıknilk Eğ:lıt:im Kı:z ve Eıılrek ve 
Gece ve Gündüz oıkulu ibu soıkalk üzeırlnd,eıdir. 12 
dşharu (Nwnan Hanı, Baiıkcıoğiu Hanı, Aıkay 
Hanı, Aydınlar Hanı,. Suaıdıbey Ham, . BiTiillt 
Ha.r.ı Uğurlu Han; Altmbaşak Ham, Birol H~, 

Deıibay Hanı, Gür Han, Şenıol Hanı), 1 otel 
(~yseri Oteli), 3 kasa:b, 1 !bakkal, 11 kundura 
leva.zum mağazası, 3 . derici köseleci, 3 lber1ber, 
1 sayacı, 2 kllllıduracı, 2 sarıaç, 6 derici, 3 ıte!kel 
lbayı.iıl, 3 ökçeci, 2 ıkunıciura lkalıpcı.ısı, 1 terzi,. 1 
.!kaıdm berfbevl, 1 döşemeci, v~ lznın,tleık:i bir deri 
fabrikasının saıtış mağazası vardır. Kıapu nu
maraları 1 - 63 ve 2 - 7 4 dür- '(•ağuısıtoa 1969). 
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GED1KPAŞA 01NAYET1 - Aşk yolun
da işlenmiş, hlikaye konusu olaıbilecek . cinayet
lerdenıdir; 19 yaşında Tülin üret adın~ b.i:r ıkızı 
ısöme mşanfa.ndı.kdan sonra ev.ine alan ve ev
lenme vadi ile ıiğfal eden Tı!b Fwküiıtesıl öğren~ 
cisi lsmeıt admdıa bir gene, .bir yıl kada:r o kızı 
metres gilbi mwafaza eıtm:iş, kızın ndkMı için 
ısrarlarına ehemmiyet vermemiş, bir' gece de 
evlenmelerine mıikan olmadığım söy1ıeıı:nişdir. Ve 
der:in ibir ümld 1ar:ılklığına uğrayan gaafil kız, 
dıelikanilının kendi: tabancası dıle onu öldürmüş
dıür. C.inay€Jt, lsmttin Geı_dıikpaşacamii Soıkağın
daiki ev.inde işlenmlşdir. İdam tiıstıeği ile mU!ha
keıne edilen T. üreit 12 yıl haıpse mahkum ol
mıuşd'W'.. 

Bibi.: Gazeteler, Mayıs 1970, 1971.. 

.· GEDİKPAŞA CİNAYETİ - Büyük şehlr 
İstalllbu:lda aysık rtakımı araısı.nıdıa cinsi saıpııklı
ğın pervasızca yaygurlığı yüzün!den üzerinde 
bilıhasısa ikıılminolog1arm ve ,aıyak takımı thayaıtı 
üzerine mkaye ve roman yaızarlarnıın dilkıkaıtle 
durmaları.·gerellren valk'alardan b1ri; Ged:iıkpaşa 
Caddesinde Mıemik Han'd-alki. loı~anıta~aşcı dülk
kanınıda gansıo.nluk yapan 18 -19 yaşlarında Yu
suf Aikyüz yaıkışıklı, g,iioolce ·bir ,gencdlı'. 26 ya
şmdaıki Tal:ilb Ünsal da, ihanın k:arşısmdalcl odun 
deposunun sahı:ıb.iıı:ım ikaırdeşiıdir ve o depıoı-ja 

bammallik yapmall®adır ve gıeınıç garsona her. 
zaman elle ve dille. sarıkinıtıhk yapmaJkıtadır ve 
garson'_ :ge11:~in fütarlarınıa önem verrnemekıbe
_dir. Bir gün o pervasız ıteca:vüzü:n:de ilıeııi gklin
_ce genç garson . genç ham.malı lbüyü,k lbl:r ıeık

m,e/k lb:rçağı ile delik deşik eıd:ereık öldürür. Cm
yetin adli safilıaşı. 1:ıe!Sp.!lt edıilemedi, fakat öyle 
gençlerin cezaevleri koğı.ı.şlamıda b~lar-ından 

geçenler. ıhakkınıda çok şeyler yazılıınışdı.r ve 
haıtta Kanadalı J. Her1berıt'in di:1:imize "Düşenin 
Dostu" ,adı ile ıterceme edilen 1bir piyesi iistan
bulda da sahneye lkonmuşdur (1B.: Fuhuş, cdlıd 

11, s~a 5860). 
.Blbl,ı Gazeteler, 8 :Nisan 1969. 
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GEDİKPAŞADA ERMENİLER - Gedik
paşa semti yaılo.n geçmiışdıe ermenilerin top1µ. 
olarak yerleşdikleri semtlerden biri olaralk ibili~ 
nir'di. Gedikpaş.ada ermenilerıln toplu olarak yer
leşmesi İstanlbulun diğıer sem.itleri.ne n;azaran rus
lbeıten yenidir, Gedi!kpaşa Emıeni Kilisesinin de 
geçen asır ortalarında yapılmış olması da bu
nun aydın delillerindendir (IB. : Surp Hovannes 
Ermeni Kilisesi). Bitıinci Cihan Harlblııden son
ra Gedikpaşada hayli kalbaran ermeni nüfuısu 
1922 den sonra sür'atle -aza:lm.ışdır, ıbir kısmı 
Av,rupaya, 'bilıhaıssa Fransaıya hicret eıtımişdir, · 
ibir kıısmı lda Beyoğlıuna yerleşmişd!ir. iBu s1aıtır-

. farın yazıldığı '1972 yılında Gedfilq)aşada 300 
hane kadar ermeni lbulunuyorou. 

1844 ile 1921 arasında :sosyal gaayelerle 
Gecliıkpaşada 15 cemiyet ılmrulınuşdur ki o ta
rihler arasında Gediıkpaşadaıki ermeni !kalabalı
ğım gösterir. Kuruluş taıriıhler.ine .göre sıraladı
ğımız cemiyetlerin ~lıerıi şunlardır: 

1844 de "lncilli Hovannes Cemiıyeti", sem~ 
tin aynı e.dı taşıyan Erm.eni Kilisesine yardım 
malksadı ile kurulmuşdur, ne zamana kadar 
faaliyeıt gösterdiği ıtıesıbiıt edilemedi. 

1858 de iBalıip•aşa semtindeki büyük yan
gında ·açıkda !kalmış 300 kadar eımeni ailesine 
yardım maksadı ıile kurulmuş· bir !harikz.edeler 
cemi,yeıti, tescil ·edilmiş i8ldı ôğrenilemedi. 

1863 de ''Art.av32Jtyan Cemiyeti", biT ama
tör tiyatro cemiyeti, ilk temsilini 1864 de Vol
ıtairıe'in "Alzire" trajedisıi ile verdi, ünlü ·akıt.ör 
Taıkvor N alyan cemiyetin kurucuları arasında
dır. 

1865 de II Aramy.an Cemiyeıt.i", ne ile meş
gul ol~uğu teislb1t edilemedi. 

1868 de "Ziraaıtcililk Cemiyeti". 
1870 de "Okwna. Sevenlere Yardım Cemi

yeti". 
1908 de Ermeni Müziik Severler Cemiyeti". 
1908 de "Khriınyan Hayrilk Cemiyeti", 

f allci:r ,çocuklan olkuıtmaık için ikuruhnuşdu. 
1910 da "Kınar Musiılrl Severler Cemiyeıti", 'bir 
orkestra tesis etmek gayesi ile kurulınuşdu, . 
1911 de 65 müsisyen üyesi bulunuyordu. 

1913 de "Hayır Sever K•adınlar Oem.iyeıtd". 
1913 de "M-esropyan Cemiyeti", semtde 

ıbir ermeni ana melktebi tesis etti (B.: Mesrop
yan Ermeni Mekitelbi). 

1914 de "Sılaik Jimnastik Cemiyeti", 
1915 de "Oş·akan Faıkiır Talebeye Yardım 

Cemiyeti". ' ' ~ .. 

1921 de "Kilise Sever Kadınlar Cemiyeti", 
ermeni protesıtanlar ctaırafından ıkuruludur. 

1921 de "A'liŞ'an Edebiyat ve Güzel Sanat
lar Cemiyeti". 

En son olarak ıda 1951 de ''Meısropyan 

Mek:te'binden Yetişenler Derneği'' ıkurulınuşdur. 
Geclikpaşıa ennen:i:leri -arasından sanaıtcı, 

ilim adamı, iş adamı, serlbest meslek sa-hiıbi peık 
çok kişi yeıtişmişdlr. Gerelken½er ıbu şehir ıkütü
ğünde ken!di ;isimleri ile yer alacaklardır. 

Kevork PAMUKCIYAN 

Aslı Kayseıı,ili olup İstanlbula gelip yerleşen 
mU'hıtıerem yazar ve ibu 1ans·iıklope:din:in değerli 

kalem arkadaşı Kevork Beyi yeilişdirmiş Pa·
mukciyan ailesi de yıllarca Gedikpaş-ad-a Bali
paşa Caıddeaind-e oturmıuşdur (R: Pamwkci
yan). 

GEDİKPAŞA ERMENİ K1L1SESt - (B.: 
SU:rp Hovanneıs Ermenıi Kiliısesi). · 

GEDİKPAŞA ERMENİ MEKTEBİ - (B.: 
Mesropyan Ermeni Mektebi). 

GEDİKPAŞA FffiINI SOKAGI - Emin
önü 1Içeısinin Kumıkapu Na=hiyesı.Lnlıı Çadırcı 
Ahınıed Çeleıbi ve Mim:ar Hayreddin MaıhaUele-

. rin,in müşterek yollarından; Sandalcı tıyas So
kağı ile Taıtlııkuıyu Solkağı arasındadır, -Peşte
malcı Soıkağı ile kavuş-ağı vardır ıve Esirc,i Ke
maleddin Sokağı ile döııtyıol ağzı ya:para:k kesişir. 
.(1934 Belediye Şehir Rclılberi, · pafta 3/24.25). 

Çadırcı '.Aıhmed Çelebi Mailıall.:esinde San
dalcı tİyas sokağı tara.fmıdan gelinıcliğine göre 
lblr ıa1'8lba rahait geıçooe!k genişMkde lraloa taş 
döşeli ibir yokuşdur. !ikişer ıüçer !kaıtlı kagir ev
ler arasından 'geçer, "Tüııkmtanlı İlanı" ve "İs-

. !keçe· Hanı" adında ıilki han ile 5 !kunduracı dü~
kanı vardır, ıkapu numaralan 11-33 ve- 4-50 
dir (ağustos 1969). 
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. GEDİKPAŞA HAMAMI -, F-atih Sultan 
~eıhmed idevr:inden kalma Onıbeşinci Yüzyıl ya
pısı, fıstanbulun en eslki çarşı -hamamlarından 
biridir, banisi Gediık .A!lını:ed Paşadır CB.: Ah
med Paşa, Gedik, cilıcl 1, sayfa 406). 

Çifte hamamdır, ceıbhesi Em-in Sinan Ha
mamı Sokağındadır, sokağa ne münasebetle bu 
isim verihnişdir lbilemedi!k. Eı:ıkekler hamamı-
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nm yan duvarı Gedik.paşa Caddesi üzerinde olup 
son · zamanlarda duvara yamanmış dokuz göz 
a:hşalb ıbaraika dülkkan yapı1mı.şdı1". Hamamın 

kiilihan -avlusu Külhan Beyi Soıkağınd:aıdır~ o 
-aıvlu arsa.ısına ıcla yine son zamanlarda !bir taıkım 
batıon evler yapıhnışdır. 

,Hamam, oeibı,.1.esinin baılroığı sokağa n:i.sbetle 
çu.lrurda ik.almışd.ır, ısoıkaıkdan ham:amın ön av
luıs,un:a 12 lbaısamaik :faş merdivenle :inilir. 

1972. de !hamamın ısaıhi'bi 'fukaıdlı. ibay Ha• 
san Yılım-az !ildıi ve kendisi ta:ra:fmda.n işletilmeık
de idi. Erlkolclıer kısmında dellalk ve naıtır 12 
hamam UŞ'ağı çahşmallroa olup b:epısi Tokadlı 

idiler. Kadınlar kısmmtla da .4 llciŞt çalışıyor
du. 

Camekan ikıısımla:rı. ıtepesi fenerli birer bü
yük ıku.lbıbe ile örtülüdür. Erike!lder kımunın so
ğukıluğu v,e hara.resi, asıl yıkanma yıeri girer 
büyük 1kulbibe i'le, erkekler kısmının döııt !halvıeti 
ve üç sof ası da 7 küçük b'lfue ile öıtillm•ür, 
bir !küçük 'kuıblbe -de_ ısoğuklukid!an hara.reye ge-

--~ ----
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çen geçid üzerindedir. Erlkclder hamamı 27, 
kadınlar !hamamı da 21 Jru.maıdır. · 

1726 da yakınında çıkan ibiT yangında yan
mış, tarihini tes'biit edemediğlıniz, bir tarihide, 
sadece çok gecikınediğ.iıtl !kıaydedelbilirlz, yanan 
ahşaıb kısımlan tamir erulerek ihya eclilmi.şdir. 
1752 delki Gedik.paşa Y angınmda da a)hşa!b kı
sımlarının yandığı tahmin edilebfilr. (B.: Gedik
paşa Yangmları.) 

tstanİbul'da Onyed:iİıci Yüzyı,l sıoruarında 
sokağa te,tkecli.lmiş 10 - 15 ya.ş arsın.daimi erlrek 
çocu'klan bir ibaıkım kalenderler ıtarfmdan top
lanarak ilru.ırulu bir· hanıeberduşlar ıtarfilr-aıtımn 
ıt~kıkelerıi ihamam killıhanla:n o1muşdu, p teklk:e
lıerin ıilılci de Gedi!kpaşa" Hamamında· kurubnuş
du, toplanan çoCU'klar 23 - 24 yaşl,arııııa kadar 
ikül!hanlaroa bannm.ışla:r, ve ıo çocU:k1'arla delı
kanlılara "Külhan Beyleri" denümişiıH(!B.: Kül~ 
ha,n Beyleri>° ; Gecl-iıkpaşa Ham-aımmn .külhan aıv~ 
luısu kapusti.nun bulunduğu bir ıarka sokağı kül-

. . 

Gedikpaıa Hamamı. Erkekler Kıamı 

.(~esi~ : ~ezih, 1942) 
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han Beyi Sokağı adının verilmiş olması bu mu.;. 
naselbeıtledir. . 

Geçen asır sonlarında yaşamış ıkalendıer 

halik şairi Üslküdarlı Aşık Razi.n:in ÇITaklannıd.an 
ermeni asıllı A.şık Sarkis'in bir m·anzumeslııd~, 
Gediıkpaşa Hamamında salbaha kadar süren saz. 
lı sözlü, köçekli rindler meclisi ku.ntlduğu anla
şılma!ktadır ki !içki soıfral_an da hamrlandığı 

tahmin edilebilir:,. 

Ermen ıahlar ararsan, Gedikpafa Hanıamı, 
Külhana varıp hemen çak ahbaıra selamı, 

El ayak dökümüne, kq gözün nakıına bak, 
Hoı gör biraz kubıadca· olur ekser kelamL 

Urumdan kat kat yakın olmuşlar Müslümana. 
Hem sadakat üzere cümle ahdü peymana, 
Boy abdesti alurlar; gelmese de· imana, 
Sımatı muhabbetde rayegandır ikramı. 

Kuyumcu bıalıkcısı, yazmacı sırmakeıi, 

iltifatın gördü mü sokulur_ en serkeşi, 
Hele bir Baron desen atdın gitti düşesi, -
Varclabet bııJamazsan çağırırsın imamı. 

Kanı safa bi adil Gedikpaşa Hamamı, 
Düşdü Serkis kör kandil, Gedikpaşa Hamamı, 

Orda çıkar günahı kapkara fitilfitil, 
Gedikpaşa Hamamı, Gedikpaşa Hamamı. 

Buyur efendim, pafaın, 1,uyurun. beyim ağam, 
Hanende sazendeler, rakkaasan cümle tamam, · 
Küıadedir rindane ta be sabah bu hamam, 
_Bu aııkı . kemtere ~ütılü itte ilamı, . 

Aşıık Sarkisin mamnımesinıden, Aıbdülme
cilcl zamanında ~apatılmış olan hamam külhanı 
teık!lreleriniın, 1885 - 1890 a:rasında ve yalnl!Z Ge
diıkpaış-a Hamamında ihya edilir g)bi olduğu an
laşılına.lkıtaıdır. 

GEDİKPAŞA MEYHANELERİ - 1stan
bulun lbu semti yüzyıllar !boyunca. nıüfl.liS. kesa
feti ile tıaiıınmışdı ve iha.lıkının ibüyüıkce lbi:r ço
ğunluğunu da emıenıiler ıteşkil ıeıtmiş:li ve er
menil.erln. ayak taikımının oıtlirtluğıu yerdi. So
kaık aralarında pek çoık :koltuk meıyıhinesi var
dı, ''Büyük MU!sellim" ve "Küçük Müsellim" 
adında iki !de mıüikel1ef ve şOOıreıtli ıged-iıkli mey-

. hanıeıs'i vardı (B.: Büyük MÜ:B'ellim, clid 6, say
fa 3304; K:üıçülk MfuseHim). Geçen ·asır sonla
rında yaşamış ıkalienıder ha;]k:. şaıi!ri Aşık Razi 
Gedi:kpaşa Meyhane'lerlıııi. _şöyle ·anlatıyor: 

iki koca meyhane, birinde meyle· l,a;de, 
Birinde mahbub uıak, bir işmara anıi.de, 

Gedikpqa demişler, gÜzellerle doludur, 
iblisi melekni.iı:na, nice yiiz haramzi.de. 

Kakülünılen topuğa, türlü nümayi,, çalım, 
Nice haliülizar, hat aver, ruyisade. 

Meşheri mehasin ki te:ı:gahının başında, 

Çal<ıp çakıp verirler gönülleri mezade. 

Gedikpaşa Hamamı'nın Meıhur Külhan Odalarının 

·H•mam Damına Açdan Kapusu . 
(Reşiın ı Neıih; 1942) 



GED1KPAŞA ODALARI· ~ 6Ö7G - İSTANBUL 

Gel bir cur' a nut eyle, ol akıldan azade. 
Şu abuyi vahıinin kadehi çeşmi ile, 

Ey Razii derbeder, qıkı ıuride dil, 
Felekden kam almaya Haygaı'ın yeter ıade. 

Son zamanlarda Ged.i!kpaşanın en meşhur 
meylhanesi Garibis'in meyhanesi idi. Zamediyo
ruz ki Kü:çük Mü.selliıniin yeri olacaıkdır, a:rıka

smda /bir de ibüyük ibağç·e.si vardı :ki yazın ·alk
şamcıla:r bilhassa ibağçede . içerlerdi. Bir 1ara 
Neyzen Tevfikin pek sık uğradığı ibir yer id:i ki 
!büyük •kalenderin ayağım buraya da:dartdı·rmış 
olan, Razinin Haygıaıs'ı ,gifbi !bir diföeri mühmel 
ıidi. Garlbiıs öldülkıden sonra meyıha.nesi •eısiki rin
dane !havasını ::kaylbetti. Bilhassa 1950 den son
ra, yoklukdan ikol'ay ıve · pek çaıbuk servete ka
vuşmuş tıüredi bir :ta:ba;kanın İstanıbulu •isti!lası, 
ısohlbet yerine ağızlar !dolusu behımiıyatm yer 
a:lıp.ası, !stanlbıul meyhanelerinin yerlerini içkili 
aşcı düıkıkanlan ile lo:kanıtalara lbıralkm-ası, Ge
dikpaşanın eski meyhane al'ellllerine de son ver
. mdşdir. 

Bibi.: Vasıf Hiç, not; M. Süleyman Çnpnnoğlu, Not; 
M. Tevfik, Meyhiıne. 

GEDİKPAŞA ODALARI - İsıban'bulun en 
büyük beka.roda:lanndan 'biriydi (iB.: Bekar 
Hanları Bekar Odaları, cild 5, saıyfa 2406). Ev
liya Çeleıbi Seyaihatnameısindeki bir :kayıddan 
başka ·adına rıastlamadıık. Gedilk A:hmeıd Paşa
nın bi'r de büyük hamamının 'bulıunduğu semt, 
son zamanlara kada;r !sıtan'bulu.n lbeıkar _uşağı 

yaıtaklarıiıdan ola gelmişdir. Muhtemel lci bu 

odalar, paşanın hamamının küllhan ddalan ya
nında idi (B.: Ahmed Paşa Gedilk; cild 1, say
f.a 406; ve: Ged:iıkpaşa Hamamı). 

GEDİKPAŞA ORTA OKULU - Adını ta
şıdığı semıtde; Kumkapu nahiyeısinin Ça,dırcı Ah
med Çelefbi Mah,aJl~sinde, Tiyaıtro Caıddesi ile 
Kuriban .Sokağının kaıvU§ak yerindedir; dört 
kaıtlı ıkagir /bir bina olup f:rıaruıız papa:zlan tara
fından ermeni çocuJdari ıwa:sınida katoliık mez
helbini yaymalk maksadı ile yaptırılmış lbir mek
tebd:i. Birinci O.ilhan Haribınde ıkapaıtıldı, ibir rüş
diye meıkıtebi olaraJk ıkullanıldı,, 1918 mütareke
sinde f-ransızlara iade -eldildi, 1935 de Maarif Ve
kaleti tarafından saitın alıınaraik ·Kumkapı Or
ta Okulu oldu, 1962 de de Gedikpaşa Otta Olk:u
iu atlını ·aldı. 

18 sınıflı bir karma okulidur, çift. rt.€1drisaıt 

yapılır. Ziya.ret tariıhinı:izde 1100 öğrencisi, 1 
müdür, 4 müdür yartbmcısı, 34 öğretmeni, 2 
idare memuru bıu:lunuıyıordu. Bir kıüıtülbhanesi 

(4 cildlik), sınıf kitaıblııldaıı,, :filmle ve tabiat lbil
gıisi laıboraituvıarlan ibulunıuyıordu; İzci t,eışBrlil.aıtı 
vardı. Okul Aile Birliğl ve l{oıııma Derneği ta
rafından yıüzden fazla dar gelirli Mle evladla
•rına elbise, ay~kaıbı, kitaıb, sMr ders fovazımı 
ve iilac temin edilmektedir. Dera proğramJ.arı dı
şında -ittgilizce, mU!zilk ve ibale kuTSlan açılmış
dı. Her ders yılı sonunda öğrencilerin eserleri 
ile bir resim sergisi · açılması d,a okulun gele
nekleri arasına gi:rmişıdi. O'kul müdürLüğünde 
Bay Remzi Doğuiılli mrlunıuyordu (1967). 

Hakkı. GÖKTÜRK 
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Gedikpaıa Hamamı Erkekler Kısmı 
(Plan i Ömer Tel) 



GEDİKPAŞA TİYATROSU - Aşağıdaıki 
saitırları Türık .Ans:iıklopediiSinden -alıyoruz, Türk 
Ansiklopedisine o maddeyi Tüıik Tiyatro Tarfilıi 
üzerinde büyük otor1te olan Refik Ahmed Se
vengil merhum yazmışıd.ır ·(B.: Sevengil, Refüik 
.Ahmed): 

"Türk dilinde sürekli olaraık temsiller ve
ren Hk sahne teşekkülü; ibu çalışmalar 1868 
yılından 1884 yılına kadar sürmüşdür. Türk 
soyundan alkıtörler ilik defa ibu tiyaıtroda sahne
ye çı•kmışlar, tiyatro yazarlannuzın eserleri ilk 
defa ,bu tiyatroda oynanmış ve ıtürık sahne oyun
culan bu eserlerde ,rol almışlardır. 

"Tiyatro binası, İsıtan:bulda · Çarşııkapudau 
Bayazıda doğru gidilir-iken sol .kolda, Ged:ikpaşu. 
Semtine ,inen s'Ok:aıkda, sol tarafdaydı. Cumhu
riyeıtden s'onra buraya lstanlbul Belediyesince 
Tiyatro S01kağı adı verilmişdi:r. 

"Buraya 1860 da bir salaş yaptırılmışdı, 

bu salaşda yalbancıl-ar zaman zaman çeşidli hü-
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nerler göstermişlertlir; 1868 de salaş yıkdınla
. rak a:hşaıb bir :tiyatro binası yaptırılmış, türk 

dilindeki oyunlar işte bu tiyaıtro binasında oy~ 
nanmışdır. 

"Binaya Osmanlı Tiyatrosu ·(Tiyaıtro-i Os
mani) deniliyordu. Bu tiyatroda ilk defa ıtürk 
dilinde piyesler de . oynanacağı 3 ocaik 1868 ta
rihli •gazeıtelerde ilan edilmişdi. 

"Yine o ocaık ayı içinde türkçe olarak sa:h
neye konulan Sezar Borjiya(Cesar Borgia) 
piyesin:in Asya Kumpanyası tarafından oynan
dığr belirıtilmişdi:r. Daha önce ermenice temsilee 
veren ibu topluluğun 'başı Güllü A,golb idi(B.: 
Agob, Güllü, cild 1, sayfa 255). Gedikpaşa 

Tiyatrosunda verilen temsiller uzun zaman onun 
yönetiminde devam etrnişdir. 

"Oynanan ilk ib1r koaç, eser yaibancı dillerden 
çevrilmiş piyesierdoir. Bunların ilgi uyandırma
dığı görülün"OO, ha!lk hJkaye!erinin tiyatro haline 
getirilip oynanmasına başlanılmış,, iböylec,e seyir-

1-/ •·- - •·ı-f 

Ti~afro kapısı 
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Kumkapı 

· Cedikpaş.a Tiyatrosu 
(Plan ~ Türk Ansiklopedisinden) -
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ciniiı ilgisi sağlanmışdır. Bu yolda hazırlanıp 
oyııanan ilık yerli eser 1869 da Leyla ve Mecnun 
masalıdı·r. Bu ilk ibehl:f €13erin yazan o ~aman 
yfufuaşı olan Üsküdar karakol kumandanı Ifay
ser.ili Mustafa Efendidir. Güllü kgclb Leyla ve 
Mecn'Wlu tiyatro eseri ola'bilmesi için perde ve 
sahne lb,5fümleri ile ilgili planı hazırlamış, Mus
taf a Efonıd:i de sözleri yaızınışdır. P,iyes o yılın 
ocaık ayı içh;.de oynanmışdı. 

"Ged.ikpaşa Tiıyatroswıu deıste'lcli.yen ilk adam 
Ali Beıydi!r (B.: Ali Bey, Meıhmed, cild .2,; s·ay
fa 631). Doğru konu§'aıbilmeleri için ermeni sa
naıtcı1ara ders vermiş, çeıvlrolği veya ·aıdapte et
tiği piyesleri ibu sa!h:ned.e oy;naıtmışıdlr. Türle ti
yQ,ltrıo yazan yeıtişmesi.ni ve ıoynanacalt eserle
rin çoğalmasını sağlamaık için ga:retıelere ilan 
verJ!mesini ıde AJıi Bey.in öğüıt:loo:lğl sanılır. Gül
fü Ag,oıl>un ibu ilfu:ıı gazetelıeııde 4 mayıs 1869 
günü çıkm.ışdır. 

"Gedlkpaşa Tiyaıtrosuıra ooİmi· lbU ilan üze
rine, kimi daıha -sonra !kaıtıl:an türık asıllı affdör,. 
ler Albmed Nıedb, Hamdi, İsmail, Mehmed Va- . 
mıık, Mehmed Edllb, Sellin, Hfusnü, Edhem, ]b
ralrim EfendilıerdiT (B.: A!hmed Necilb, cild 1, 
sayfa 401). 

·"Geıdiıkpaışa Tlyaıtroısu müdürii Güllü Agah 
1870 de hıükfrmeıtıd:en on yıl süreli suflörle oyun 
oynaıtma imtiyazı alrruşdı. iBöylece ıtıürkçe eser 
oynayacak 1ık:incl lblr tlyaıtro kurulmasını, se
yıirc:i sayınının dağılımasını önlemiş oluyortiıu. 

"1872 -1873 tiyatro mevıınm:i Geıd:iıkpaşa 

'Iliyatroısıurıun altın devri ıolmuşdur. O çağın -ünlü 
yazarları tiyaıtroya ilgi göstemtişler, o ıııradaı, 
Namı.ık Kem,al 12 k,asım 1872 günıü 1lbret Gazıe
teslııde .imzasız lbir yazı yayımlamışclır. Bu ya,;. 
zıda halkın ıtiyatro sanaıtı ıile ıilıgilenıd:iğıi, Geıdik

paşa TiyatrosUl).un y,enıi biT düzene giııd:iği, ti
yatronun hai:k:İ. aydınl-atmailroa çok faydalı ol
duğu ibefütilmişdi; Imza olmasa ıda üıslulb, ya
zının sahibini olkuyuıculara söylüyordu. 

•~Şir aLtın deviT olan 1873 yılında önıemli 
olaylardan ıbiri Gedikpaşa Tlyaıtı!10$ıında lbk ede-. 
bi heyetin kuru:lmasııclır. Nurıi ve Hayrett Bey
ler bu işin öncüsü oldular, Ali Bey ıile Naımlt 
Kemal Bey de ıkaıtılınış, tiyatro yönıeıbici Güllü 
.Aıgobla ıblı'liıkde ibeş kişilik lbir ,ko.mite faaliyete 
geçmi:şdir. 

"Bir ibüyüUt hfüiise de, 1 nıiısaiı 1873 •günü 
a.kşamı Nami!k Kemalin Vaıtan Y.ahud Silistire 
adındaki eserinin sahneye ılronmaısı olmuşidur. 

Se-<;irciler coşmuş, perde kapanınea Namık Ke• 

mal şiddetli alkışlarla saılmeye dav.et edllmiş, 
faıkat locasından ayrılan şair sokağa çıkarak 

evine kaçnuşdı. Tiyaıtrodan ıSoikağa boşanan 

ha.lık da yazar şanında gösiterilıer yapmış, /bir 
kısmı ibret gazetesine . giderek N aınu!k Kıemali 
öven ibir mek!tulb ibıramışlaııdı. Devrin. padişalµ 
Abdillazimn emrlyle ertesi gün İlbreıt Ga.zeıtesi 
kapatılmış ve o akşam Gedikpaşa Tiyatro.su
nun .bir odasında. Namlik Kemal, §'ere:füne veri
len bir ziyaf elx.'te tutuklaııa-raık ibıir. kaıç aıı~adaşı 
ile ibirlikde sürgüne · gönıd.erilm:işcli. Tlyatronun 
edebi Gtom:ıtesi de dağılmışdı. 

"1'873 - 187 4 mewimi. öteden lberıi ıoyı:ıana 

gelen eserlerin teıkrarlanması dJıe ikapanml§dı. 

''1874-1875 mevı.siminde saıhneye Şemsed
din 8'aami.nin Besa isimli. piyesi ilık defa o1araJk. 
oyrıanıdı. Onu Aıhmeıd Vefü!k. Paşanın Moliere'
den adapte etıtiğü. Zo·mikMu ıile Ali Bey.in yine 
büyüık fransız kıomedi yazarnı.datı adapte ettiği 
Ayyar Hamza tallöb €itti (Birılncıisi La Marlage 
Force, iklı:ıc~i Les FO'llr1berieıs de Scapin). 

"Gedikpaşa Tiyaıtro.su 1874-1$75 mevsi
minde önemli ib1r hıa.ıdise !ile ıka:rşrlaışldı. Beısıteci 
D.ikran Çu!haciyanın ıününıden faydalanaraık 

Opera '.Iliyatrosu aıdı ile lb1r ıbop1u1uık ıkurıılmuş.;. 
du. Gedik.paşa Tiyaıtrosuıının !belli !başlı sanat
cıl-arı oraya geçdiler. Güllü Agolb ibu durum kar
şısında Frans·adan Menaıdier aıdında lbir reji
sör geıtirıtıti. Tiyatro sever ıgenç türık yazarla11 
fransız operetlerıini. dilimize çevlııdiler ve Offen
lbacıh'm bestelediği La Belle Helene ( Güzel He
len) opereti Gedikpaşa TiyaıtrosUıllda sahneye 

· ikondu, 2 ocak 1875 alk§ammda. 
"Güllıü Ago'b 'bu sefer · ıtiyaıtroyu halıkın 

ayağına götürme yolunu tUibtu. 'Iloplıuluk Kaıdı
. köy, Orıtaıköy, Üsıkiliia:r ve Beyoğlıunıda ıtemln 
· edilen s·aıhnelerde de oynadı. O yıl tiyaıtro mev
simi kaparu:lıkdan sıo.n:ra da Üslrud.arıda Bağhı.r .. 
lbaşınıclalki. ya:zlıık ıtiyaıtroda da tıeınısıiller verildi. 

"Bu ıtiyaıtvonmı ıtarlhçeslıııde önemli olay
larıdan !biri de 23 ekim 1875 akşamı Kı:brısda 
Magos•a Zmdanınıda !bulunan Namık Kemalin 
Zaıvallı Çocuk :is.imli piyes1nıin sahneye ikonma
sıdır, y-azarm aıclı açıklaşmamışdı. 

"Opera T.iyaıbrıosu yalmz lbir mevsim çalı
şalbilmiş, 1875 -1876 mevsimi !başlamadan Ge
dikpaşa 'l'iyaıtrosundan ayrı:lmış olan ısaiıa,'tcılar 
yine oraya dönmıiişlevdıi. 

"1876 yıli mayısının 29 /30 ıgeoesi Aıb::lıül:a
ziz ~ahıtdan :indiıri:ldi. Beş·inci Murad padişah 

oldu, Namık Kemal :ve .Aırltadaşlan da zindan-



dan çı1karak lsta.n.ıbuia döndüler. Gediıkpaşa 'r.i
yatrosunun yöneticisi o 1876 yılının temmuz 
ayının 25. gününden 30. gününe ika.dar Vatan 
piyesini üst üsıte Ged1kpaşiı,, Beyoğlu, Kadı-köyü, 
Bağlaı1başı ve Orıtaköyde oynaıtaraık masraf çık
clııkitan sonraık.i gelirinin Hersek ve Bulgarlısıtaıı 
ayaklanma.lan karşısında ortiıuya ıtıer.kedileceğ.ini 
ga:zetelerde ilanla !bildirdi. 1876 - 1877 ıtiyatro 

mevı3iminıi de ylne Vatan piye.si ile :açdı. O mev
simde yen[ lblr ,telif eser olaraik da saıhneye Alek
sina:ç yahud Osmanlı Kahramaırlan piyesi kon
du, piye.sin yazan ,genrç !bir zalb:Jt, Karadağda 
Alekslnaç hareıkatına katılmış ~ya iBey ddi, ki 
sonra paşalığa !kadar yüıkselmlşt.'ir. 

. "Ged.;Iltpaşa Osmanlı 'l'iyaıtrosunun işleri iyi 
gitmiyordu. Güllü Agıolb tiyaıtrosıunun müdürlü
ğünıü !başkasına devretmek rorunlda · kalıdı. 17 
ocaık 1877 gıünü aıkşamı yine Vatan piyesinin 
tems.i:l:inde ıtiyaıtrıonun yöneticisi olarak D.ikran 
Kalem.ciyan gö.stıerilm:i:ştir. 

"Faıkat 1877 - 1878 mevsimi !başında Güllü 
Agob ıtiyatroswiun idar-esin:i yine ~r1ne aldı. 
Bu mevsimde oynanan tek yeni piyes aJman 
şairi Schill-er'in Haydudlar'ıdır. Eseri Fransız
casından Manastırlı Rifaıt ve Hasan BeJdreddiri. 
B.eyler çevirmişlerdir. 

"Güllü A.ıgob'a verilen on yı1lıık Tüıık dilin
de suflörle tiyaıtro oynaıtma ınııtiyazı, ıtelkeli, 1880 
de sona erdi. O tarilhde · Geıd:ilkpaşa Tiyaıtrosu 
blnasının .kontrat da sona eım.işldi. Geıdiıkpaşa 
Tiya:trosunda ·Mınaıkyan [daresindekıi ibi,r ,top'lu
luk ıtemsiller 'Vermeye lbaşlaıdı Güllü Agob da 
. bir ikaç arkadaşı ile Şelhşaıde'başında /bir salaş'da 
ibir ısıüre eski eserleri ıteıkrarlaıdı, sonra da mızı
kaıi hümayunda tiyaıtro ıoynayanlaxa ders ver
mek üzere saraya ,aiınıdı. 

"Gedikpaşa Tiyaıtrosun!~a Mınalkyan ıiıclare

sinde ve 1881 - 1882 mevsmıllıııde yeni Tıürıkçe 
:oyun Alexandre Dumas F.i:ls'in La Dam O Ka
melya'sı (La Pame aux camelias, Kamelyalı 
kadın) oldu, ııneşıhur piyesi Türirçeye .Afınıed 
Miıdhaıt Efendi çevinmşti. 

"Mmalkyan Şeıhşaıclebaşınıda özel !bir ıtiyaıtro 
kuru'b temsiller verım.eyıe ibaşlayınca Geıd:Jq)aşa 
Tiyatrosıu. ibir süre iboş kaldı. O tiyatronun eski 
sanatçılarından Fasulyaciyan, daha önee Güllü 
Aıgolba ıkıüıserelk ayn ibir ıtoplulıu!k ikurmuş, Bur
saya giderek oyunlar vermişıd.ri ve Burs·a valisi 
Ahmed Vefik Paş-a tarafından iltimaye edilıniişdi. 
(B. Ahmed Vefik Paşa, cild 1, sayfa 477; Fa
sulyacıiyan, Tovroas, cild 10, sayfa· 5515) ; 1882 

de !hanrisinin Bunsa valil!i.ğ.inden azli üzerine fs
ta.n.lbula geldi ve Ged1kpaşa Tlıyatrosunu kira
lıyara:k temsiller verdi. Falkat gelir ağır masraf• 
lan kaTŞ:ıiayamaıdı, tiyatro yiııe !kapandı, 

'1884 ,pu tiyartronun son yılı oLdu. Ahmed 
Fehimin teş~bbüsü ile tiyatro yine a'Çıldı . .Afımed 
Midhat'm ya7Jdığı ve Ali Haydar'ın beGıtelediği 
Çeng'l opereti sahnıeye ıkıondu. Falkat ylııe Ah
m·ed Miıdılıaıtm yamığı Çeı:ıkes Özdenl-eri piy(",Si 
saıhneye konduğunda Çerüresleri_ !bağımsızlık yo
!Ull!da ıkrşkırtıyıor diye verilen !blr jurnal üzerin~, 
Gedı::kpaşa Tiyaıtrosu !bir gece içinde yııktmldı 
"(R. A. Seve:ng,U, Tütık A:nsi:klopedlsinden ikısal~ 
ıtı:lmJş olarak) • 

R. A. Sevenıgil'in yuıkardallci yaızısmda "Sa
laş" demekle yeıtlıı!dıiği Gedıikpaşa Tlyaıtrosu

nun ilik binasının resmi ıküşaıdı Ceddei. Hava
dıis g-ezeıbeısinde şöyle ıi:lan edilmiş :idi: 

"Şayan buyuru.lan müsaaıd:ei paıd:işahı ile 
Yaver Bey m.a:rifeti ile Geıdlkpaşa civanndcı 

müceddeden inşa edilmiş Canıbaz Tiyaıtrohanesi 
ramazanın ibeşlnci çarşanlba ~rşamı ( 5 ramazan 
1276, 27 marıt 1860) lkü.şaıd olU11ıiıp Sulıiye (Sou
lier) · nam can/baz büıtıün kumpanyası ile canbaz 
ve perendelbaz ve zorloaz ve balet ve pa.ndom.hn 
ve sair . çeşidlıi ve eğlenceli ıoyunlar !icra oluna.
cağından cümlenin malumu. olmak üzere ilan 
olunur . .''. 

Geıdikpaşa Canlb~ane Tiyatrosunun ömrü 
sekiz yıl o1muşdu. O deıv1r ıiçin de aşağııdakri. not~ 
lan M. Nihaıt öoon ile Baıha Dürdıer'dn Türık 
Tiyatvosıı Ansdklopeıdisinden 'alıyoruz: 

" ••. 'Soulie 1862 yılında yine ramazan ayın
da çarşaıınıba, perşembe, cuma:vtesi geceleri Gt.~ 

. dikpaşıa. Canbazlhanesinıde, ötellti: geceler de Bey
oğlunda T•mı ıtarafındaıki yerde oynamışdn,·. 
1863 ramazanında Geıclikp-aşada Oihannes Ka.s.
paryan İıtalyaıdan . !bir trup g·eıtirterek Camıbaz 

· Tiyaıtrolıane.s.inıde paııİtoımim ve bazı müziıkli 
oyunlar 'Verm:işıdir. 1866 da ıtiyaıtro sahllb de
ğ.işdirdi. Sirk şeklinden çıka;rılıp lbir ıtiyaıtro bi
nası kuruldu. 20 aralı!kda ıaçıhş ıtöreni yapıldı. 
AI'ideli ve ortakları burayı ınralaıdılar. İstanlbul 
'halıkını eğlence içıın ,Beyoğluna g.iıtm.ek rzaıhme

tiııden lrurtaracağıııı, Aıvmpaıdan müıteaıdıclid 
usıta oyuncular, raık'kaaıseler geıti:receğlııi · ilan 
etti. Operalar, ;baletolar !başladı. 1867 ocak ayı 
lbaşında tiliu{çe v:od.vil ve ilromed:ya ve kaa:bil 
olursa opera oynamak ü:rere meydana çıkan bl..r 
topLuluğun !biT !başlangıç yahud ıtıecrüıbe oyun-
18-r vereceği ıi:la.n edildi. Aynı ywn şulbaıt ayınD 
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da da Karaıbet Papazyan tarafından Sezar Bor
jiya'nın ermeniceden türıkçeye çevrildiği ve kur
ban bayramının ikinci günü, 4 nisan 1868, oyna
nacağı ha:ber verilldi, bunu Asya Kwnpanyası 
oynayacaktı. Gedi!kpaşa Canbazhane Tiyatrosu 
Güllü Agoib'un eline geçd~d:en sonra -a11tık Os
manlı Tiya,trosu adı ile oyunlar verilmeye baş
landı .. ". 

Tiyatro tarihimizde topluluğıwi adı ile Os
manlı Tiyatrosunda neler yaıpıldığı o maddede 
kaydedilecekdır (B.: Osmanlı Tiyatrosu). 

GEDİKPAŞA YANGINLAR~ - İstan'bulun 
_her semti -gfüi Gedıikpaşa da büyüık yangınlar 
geçirniişdir, tarih 'kaynaıklanmızd-a kaydedilmiş 
başlıca yangınlar ş.unlardır: 

Hicri 5 ramazan 1131 (M. 22 temmuz 1719) 
Yangını - Ateş gece çıkdı. Semt gaayet !kala
balık; evler . tamamen· aıhşaıb ve :birlbirln.e ibi;tişıik 
ve sokaklar gaayeıt dardı, çoık ~iddeıtlıi lbir şimal 
rü~an esiyoıdu, yangın sür'atle büyüdü. Padi
şah ve sadırazam (Üç-ü.nıcü Sulıtan Aıhmed. ve 
Nevşehirli İbra!h:im Paşa) ve lbüıtün deıvİet yan
gın .yerine ge1d1ler. Yangını söndürmeye Yeni
çerıi Ağaısı, 'bütün oc-ak ağaları, Bo.sıt.ncılbaşı, Ce
ibec.iıbaşı, Topçuıbaşı a;slkıerleri ile lb:irlikıte _ canla 
ibaşla çalışdılarb her tarafdan -ateşıin eıtrafını sa
rıp bazı ibinaları yııkdılar, falkaıt ibir aıteş ıtufanı 
halini almış olan yangıri söndürülemedi, nihayet 
Payzan Hanı denilen lbüyüık 'bti.r taş lbinanınönıün
d-e durdu v-e yangının sönmüş olduğu gafletine 
dıilşülldü, ateş iki saat sonra ,tekrar parladı, 

şid-d-eıtlı ,ııüzgarla :ikii. kol halinde ~adwga Limani 
ile Kumık-apuya doğru yayıldı. ~adn:ga I.ıim.aıuna 
doğru giden !kol sa;bık d-efte:rıdar Hacı Mustafa 
Efendinin ikonağınm yüikıs,eık bağ~e duvarlan 
önünde dıurdu. Kumıkapıya doğru gıiıden ık-ol lb
raıhimpaşa ve Eskdırişancı Camilerinin etrafını 
yaıkaralk büyülk ahşab binalar olan Ermeni Pat
ri'khanesi ile . paıtrikhane kilisesine doğru •il:erler- · 
:lren yeniçerililer o binaları, eşyasını çıkarıp yık
ma,k. ve aıteşıin önünü kesmek isıt-eid.iler; patr.ik
hane He kiliıs'eye at~ ıtesir e1ımiyeceği ibaıtı-1 iti
kadı ile ermeniler mani oldu, yeniçe:r.ilerle erme
niler arasında ibüyü'k !bir kaıvga oldu, Paıdıişaıhm 
emri ile yeni~eril-er o !binaları bıraıkıp arkasın

da!ki evleri yı!mtılar müdlhıiş aıteşin önıiinide bü
yük bir ıboşluık. 'll:!;dılar. Aıteş de az sonra pat
rikhaneye ve 'kili.s-eye ulaşdı ve her iıki lbinayı 
büıtün ,eşyası ile ya.kıp kül ·etıti ve orada durdu. 

·-·-·· ..... "- it·~-~-·-· .. . •. 

Bu y-a:n:gında binlerce !bina ve dü:k:kan ve zama
nının pek çok .meşhur -konağı· yanmışdı (Raşid 
Tarihi). 

Hicri 1137 (M. 1726) Yangım - Ateş Ge
dikpaşa Hamamı yanında oturan ve semtde Han
tal ismi ile tanınmış olan "adbül heykeil" bir 
adamın evinden ç~kdı. Han.ıtal o günlerd·e esir
pazarından bir acem köle saitın almışdı, "gey
sı'.ilan kesilmiş ve başı havada.'' oğlan gece ya
rısından sonra evi cıilıannıüınasından turuiallda
yıp tU!tuşdurm'U!Şdu. Hanıtal derln uykuda dıken 
evi •kü1!han :g~ibi cayır cayır yanmaya !başlıamış 
ve ~teş sür'aıtle eıtrafa yayı]mışdı. Padişah 
(Ürüncü Sultan Ahmed) ve dıevleit er-kanı yan
gın yerine geldiler. Semtin bütün evleri ahşab 
ve bir.birine lbi:~i-k ve sokaklar gayet dar oldu.: 
ğun.dan peık rok eıv ve dil!kkan, o arada Gedik
paşa Hamamı ile Gediikpaşa Meısc:ıdi de yandı 
(Küçük~lelbı~ade Asını). 

!Bu yangından s,on-radır iki Ger•çek Davud 
Ağa, İstanıbul:d.a, Y.eniçerl Oc,ağına !bağlı ve ef
radı acemioğlanlanndan mürE.ilokE.lb ilk yangın 
tulu.mlbacılığı ıteşıkilaıtını ,kwmuşdu.r (B.: Ger
Ç€!k Davuid Ağa; Tulumlbacılar). 

fficri 6 şaban 1165 • (M, 19 mayıs 1752) 
Yangını - .A!teş !bir pazıaır gün'ü filcinıcliden sonra 
Gedii:kpaşa Hamamının yanındıa Saıbuncu Hanı 

dire meşhur lbüyıüik. ibir aıhşalb ihandan çıkdı. Şid
detli ~ir şimal rtwg-arı ile sür'atle büyüdü ve 

· yangın 20 sa:aıt süroü. O ibüyıüık h-an tamamen 
yandııkdan başka Kum!kapuya kıadar pek çoık 

dükkan ve ev yandı, deniz ılrenarında surlardan 
'atlayan ,aıteş sur dışındalki: lbinıa:lan da yoık etti. 
Blıılerce kişi yıensiz, y-urdsuz, çıplak kaldı (Me
cellei Belediye). 

Hicri 10 cemaziyelevvel 1282 (M. 1 ekim 
· 1865) Yangını - 1Bi.r evden çıkdı _ve şiddeıtli 
rüııgar Ue Hci kol ıolup yayıldı. GediikpaşaJdan 

lbayazııda kadar pek çok ev ve düıkıkan yandı. 
(Mecellei Belediye). 

. GEDİK.PAŞA YANGIN TULUMBASI SAN
DIGI - Geçen asır SOnlat1Il'da ıbüyük ve meş!hur 
bir ça:rşı hamamı ile, kahvehaneleri ile, mey'h5,
neleri -ile, çarşısı -ile İstanlbulun çoik renkli, hare
!ketli ve canlı bir sem!ti olan Ge!di!kpaşa \bir yan
gın tulum/bası sandığı etrafında ıtıoplanmış tu
lumlbacılan ile de nam. ıvermişcli. ıBu sandığııı 

lkoğ,uşunun yerini. tes'biıt edemedim. Bazı uşaık
larınm Gedıiıkpaşa Hamamı külhan oıdasında ya-
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ıtıp ka1kdııklarını duymuşdunı. O küllıanın yüz 
yıllar ibÖyunca İstanlbulwı ıbir tarikat mensub
lan halinde ıtoplamİıış meşhur Külhan Beyleri
ne de mesken olduğunu duymuşdum. ('B.: Kül
han Beyleri). Masum bir aşkın yolunda vah
şetle öldürülmıüş ve haıtırası uzun bir de.sıtan 
ile teslbiıt edilmiş, güııelliği ıile de ayrıca şöhr-eıt 
sahibi Kahveci Mahzwı Bahaeddin bu sandığın 
uşaklarındandı (B. : Bahae.ddin, Mahzun, cild 4, 
sayf.a 1827) ; ·aş'ağııcıaık:i" ıiıki · !kıt'·ayı o cana.yet 
desıtıanınıd:an alıyoruz: · 

Ustamın izniyle sandığa girdim, 
Gedikpaşa Sandığına şan verdim, 
Yalın ayak ateşi nem!'lld içinde, 
Perva.sız dolaşır semender idim. 

Ayaklar koşarlı, boy ince uzun, 
Teni.sübi endoam, gaayetle mevzun, 
Adet olmuş takılacak bir li.kab, · 
Bana da miinasib görüldü "Mahzun". 

Bu sandığın · uşaklarının çoğunluğu ayaık 

talkımından ermeni gençleriyıdi; Erzurumlu Aşık· 
İbraıhimin şu ıkıt'alan d1a Gedilkpaşa Sandığı 
tulum:baıcılarınıdıan bir erıın®i gençıi için yazıl
mışıdır : 

Gel benim Ermenşab Gedikpaşa'Iım;' 
Soyun, dökün, gel : gel sand?k altına, 

Yangınlara çıplak ay,ak koşalım, · 
Ayağın kirası bir çil altına. 

Ne hoş açmış, seni mintanla dizlik, 
Kag çabna, yakışma:,: sana serkeşlik, 
Koyayım s,andığa sen Ermenşahın, · 
Tab.anın nakşını altun tepelik. 

Ayaklar sevişdi, sandık kolunda, 
Nemrud ateşine daldıİn, yolunda, 
Ne gördün sadakat, vefad~n gayri, 
Erzurum'lu aşık gaı·ib kulunda. 

Abparım, baronum, çalımın yaman, 
Fener çekdiğinde sen ey bi aman, 

· Yollarda dökersin, omu:ı:daşları, 

Koşarlı ayağın attırır duman. 

Sandığın baş tacı Gelikpaşa'lım, 

Yangınlara çıplak ayak koşalım, 

Sonra Kumkapu'da meyhanelerde, 
Mestane naralar atub coşalım. 

Topuklu ayaklar çok çok ~oş~i;Jı, ~ _, 
Nigabı vahşetin çapkın işrriıı.rli/ .. ·, 

Bakarsın itoğlu İt' ·ı,lÜriı;u:i~:se~)/ 
Bakanm. bem"de ':~ıJbli',' · arİi.: ,:,. 

; 
... -~ __ ._ .. : ... ~ 

_; __ . ~. - ':.~- ./ :, 

Ermenşahlar Cedikpaşa'clan çıkar, 

Gülle, topuk ururb, gönüller yıkar, 

Amma senin gibi bir ııiihi tannaz, 
Patirik çamna bilem ot tıkar. 

"Ayaıklar. Sevişmek" bir tulumbacı deyı.imi
di:r, a:rocı veya öncü, :iıki ıtulumllJ.acının sandığı 
omuzlaıdııkıtan sıonıra aynı tempoda adını ,aıtaraık 
koşmaları anlamındaıdır. 

Vaııf HiC 

GEDİZ(Kemal) - İstanlbul Radyosuııuıı 
ısa:z s·anıaıtçılarınd.a.n, ud ·çalar; 1933 de Bursa'da 
doğdu, ıBurısa Erıkeik Lisesini ibitin:li. Ud çalma-

. ya yedi yaşlarında lbaşla.mışdır; lise öğrencisi 
iken Bum·a Mus1iltl Ceaniyetine devam •eıtmlşdir. 
İstanlbul'!a· gelip yerleş,diğ.in!de de Üs'küıdar Mu
siki Cemiyetine girmişdir, ve Eınln 0.ngan'dan 
derıs almlşdır. 1958 de İstalllbul Raıdyoıauna gir
miş, halen o rıaıdyonun kadI'OE!unda'bulunmaikta
dır (Ses Sanatçılar Ansildopeclisi, 1970). 

GELENBE(Güzin) - Tiyaıtro ·sanatçısı; 

1946 da An!kara'da doğdu, Üsküdar Kız L:sesm".' 
de okudu, 1965 de Tevfik Gelenıbe. · ile evlendi, 
Aslıhan adında lbir kızlan vardır. Sahne haya
tına 1961 de İstanbul Şehir Tiyaıtrooıud:a "Mil
yonluk Gelin" oyunu ile ibaşlaıd.ı. Rol aldığı !bazı 
oyunlar şularoır: "Gill.ııd:hal", "Muıın söndü", 
Cem Kanunu", "Bir Kilo Namus",, "Deli", "Üs
küıdarın Karşısı Galaıta", "Kıız Kurufarı". Sa
natcı !halen Gazanfer özcan Tlyatı,osu ikad:ro
sunda bulunuyıordu (Ses Sanaıtcılar .Ansildope
disi, 1970). · 

GELENBE (Tevfik) - Tiyaıt:ıy sanatcısı; 

1931 de istanlbu1ıda doğdu, lis~yt} ib!ıtirıdikden 
sonra 1sıtanlbul Be}edl,ye l{.omı·enratuıvarının ti
yaıtro bölıümünde oıkudµ;saıh.n·fbiyMına 1961 de 
Şehir Tiyıaıtrosunda. ·''.Ktal~İı~:i:r~tloyunu ile baş• 
Iadı · o ıtoplu:IUıkda}}~,:rtaş· · _:;~i~a:1:i \tTuzaoc'; "Bir 

. - ' . • . ·-··. -~·•.-, ,' >: . '-~~~ ...,, . __ -_, -_-; , 

Kavuk Dav:rllilıtt~·j~ıft#ı;,J:~~ii" oyunlarında 
önemli t~iıer ald,ı}\i~~iiafij~~f er özcanın kur
duğu.:·My,atro · topiıµu~i/ği;çdıi, 

' ::Selçu~ K~~~r~ııf~~~}~ lup İs-
.-·. - ' ' ·.,,~. ' ' ... , "'½.. 

tanbul -a~dyo~uoo~ :l)~r. 0-bajt)ta_·.;re~,..:" . prog-
... lı - . -• , ... -•' ' \. ,, -- . t,., •. ' :·. ·' ...... ,-• .-~ .... ..; 

rammda ver,ı11~n-:j:e;- l.951.'.;'ytl'tnid,im. beri" devam 
eden "U ğurltiğ'il-~~~I~t.(::~""- ·skeçleri.r1de 
zenci !bacı taft{lidi de Tevfik Ğelenlbe rtara:fınıd:an 
başarı ile yürütüffiı~a;ıit."th.yatro sanatcı& Gü
zin Hanımla·_ııwlıidir,-,Asb1b:an·-.adlnda bir çocuk-



lan (ııioğ. 1969) rvardır. (Ses Sanaıtcılar An
gj,klopede, 1970). 

1STANBUL 

GELENBEVI İSMAİL EFENDİ - (B.: 
İsmail Efendi, GelenJbevi) ._ 

GELENBEVİ ORTA_OKULU ..::._Fatmde 
GELENBEvt (Baha) - Yerli film reji- Slıranağa MahaUesinde Yasadzaıde Caıddesinde

tôrü; 1907 de İstanlb'ıılda doğdu, Galatasa:rayı d.ir arlka yüzü Gelenıbeı. Sokağına ibaıkar (1934 
ve Fransa.da Niıs Lisesinde okudu ve yJne Fran- Beİediye Şehir Rehiberi, pafta 6/94). Rirvayet~ 
saıda ziraat tahsili yapıdı; 1933 - 1935 araı.sın.d:a göre arsası ünlü matemat.i!k lbilgini Gelenıbevı 
Parisde Billanco,urt film stüdyosunda çalışdı, İsmail Efon•d:inin b03tanı imiş ( ölümü 1790, B. : 
1937 de Albel Gance'ın ''ıBeeıthoıven'ın !bir aşkı" ismail Efendi, Gelen'bevi) ; İsmail EfendJnın 
filminde rejisör aristanlığı yapdı. Türk:ılyeye ıtorunlarınıclan !stan'bul Darülfünunu fiziık. mü
dön!diikden s·on:ra on kaıdar filmin rej:isör1üğünü derriısi Said Beylıı tasarrıufunda ~en ( ölümü 
yapmışdır. Amatör usta rotogr-afcılaroandı-r; 1938) 0 _ ·mtlıı maarü nazırlığı zamanında maa
sergiler açmışdır (Ses ,Sanaıtcılar Anıs:ıklope- zıife satılmış ve üzerine i'ltıi kaıtlı vıe kagir (bir 
disi, 1907). Frıa:nsız asıllı §'an öğretmeni lbayan okul lb.inaısı yapılarak 1911 de "Gelenlb-evi ida
Ren ile evlidir. . disi" -adı ile ıtedr.i!saıta açı.lni.ışdır; 1913 de lb.ina-

GELENBEVİ (Ren) - Şan öğretmeni; 
1906 da FranısSid:a doğdu, P.aris devlet_ :konser~ 
vaıtuvSirını lbi!t:irıdi; yerli filın rejisörü Baıha Ge
len'l>eıvl'nlıı zı.....oıvc,esıidir. Meslek hayaıtına 1937 de 
lstanlb"ul Belediye Konsıervaıtuv-arında başI,adı 
ve 1964 yılına :kadıar ça.Iışdı, 'bir ·ara İstanlbul 
Operasınıda da şan öğreıtmenliğ:i yapdı, 1968 de · 
emeıktlye ayrıldı. "Şan Liıteratürü Dersleri" 
adında lbir eseri varıdır (Ses Sa.naıtcılar Ansik
iopeıdisi, 1970) . 

Baha Gelenbevi 

(Resim : Sabiha Bozcalı) 

ya •bir de ·ahş·aıb ıkaıt eldener<eı.k Gelenhevi Sulıtisi 
adını almışdı:r. 1918 deki Fatih Yarııgınınıda yan
mış. (B.: Fat.l!h Y1angınlara, ci1d 10, sayfa 
5569), m~elbin i1ık ıkısmı Mercan Sulıtanis.ine, 
orta 'kı,sımı da Vefa Swta.n:islııe nıaıkledilinişıdir. 

· C~uriyıetin ilk yıllann!d-a 1923-1924 arasın
da yaruk. okulun ayaımd·a duran ıkaıg1r 1kı:sını ıta

mir edJJmiş ve "Gelenbevi Orta Okulu" aıdı ve":' 
rilmişdir. . 

Kuruluşundan 21amamnuza kadar, idaıcli ve 
orta ~ul devirlerinde ibu meımtelb:ie ş.u tamnmış 
/kişiler müdürlük yapmışlardır: Şemsıeıd.-d:lıı Gü
naltay, Aıbdülf.eyy,a:z Tevfik, Hamdi Kayalı, 

Muzaffer Esen. Bu satı-rlerın yazıldığı sırada 

okul müıdürlüğüntle Bay F-eıthi Gürsoy ibulunu-

yorou. .. . 
Tanınmış gazeteci ve yazar Ecved Güresm 

ve ünfü müs]tişinasfar Saıdeddıin; Kaynak ile 
Mesud Cemil Tel lbu okulıcl:a öğreıtmıenljık yap
mışlardır. Mükrimin Halil !ile Tevfiik ileri de ibu 
okulda okumuşlardır. , 

1973 yılında ellinci yılını idraık eldec-e!k olan 
Gelenıbevi Ortaokul'llilıdan 1923 -1969 arsında 

4375çocuk diploma aJmışdır. 
1968 - 1969 ders yılında oıkulda sabah ve 

öğleden sonra olmak üzere çift •tedr.isat y-apı

lmakda iidi. 28 asil ve 12 ücretli öğreıtmen · ve 
14000 öğrenci 'bulunuyıorou. tda:rıe kadrosu lmü
dür, 4 müdür ya::ro.ııncı-sı, 2 memur, 4 hademe 
ıiıdi. 3500 c.ildli:k ibir ıtiıkaıblığı, f.mk ve kimya la
laıboratuvarlan, iş aıtölyesi, spor salonu, ve 40 
ılcişilik bir izci oymağı vardır. Yaıbancı dii olarak 
:ing.ili:zıce, fransızc-a ve almanca okutulur. Okul 
aile birliği ve okul ıkoruma darnaği tarafından 
da her yıl 100 kadar yoıksul öğrenciye · esvab, 
aya:kkaıbı, 'k:itaıb ve şair ders levazımı verilir. 
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Fetlti Gürsoy - Bu satırların yazıldığı 

sırada okul müdürü, hayatına mesleğine vek
feıtmlş ib.ir maarlfclidir; 1916 da Harpubda doğ
du, üç yaşından iıt]baren yeıtim vıe öksüz ,olaraık. 
halası tarafından h!imaye edilip yetişdlril.di, ilık 

tahsilini memleketinde yaparak meccani öğren
ci imtiıharunı ıkazıındı ve 1937 de Ermı.rum Er
kek Öğrntmen Okulunu ıb:ıtirld:i, 1942 ye !kadar 
Aroaha.nda ve Zonguldaıkda ıköy öğretmenlik 

leri yapdı ve ·o ıtar.llhde ·imtihanla Ankara Gazi 
Terbiye Enstlıt:ıüsüne girdi ve 1944 ıde diploma 
·alaraik 1947 ye kadar Arifiyıe Köy Emwtüsün
de, 1950 ye kadar da Elazığ Erkek San•aıt Eru3-
titüsünde türikçe öğretmenliği yapdı, o tarili.d.e 
Palu Orıtaıoıkulu m.U!d.ıürü oldu, 1954 - 1960 ara

sıllida Aydında Koçarlı Ortaokulu müdürlüğün
de, 1960 - 1964 •arasında da Sivas Ataıtürk Or
taokulu müdürlüğünde ·bulundu, 1964 de de Ge
lenvıeıbi Orıta Okıulu müdürlüğüne n:aıkledildi. 

1943 de Ankara Halık Evi:n:in açdığı edebi
yat yarışmaısmda "Ay"· isimli şiiri· birlı:ıcillk 

ika:zanmış'dı (1970). 

Hakkı GÖKTÜRK 

GELENBEvt SOKAGI - Fıaıtıiıh İlçesinin 
merkez nahiyeainin Sinanağa Maıhallesi yolların
dan, Haıttaıt İzzet Sokağı ile Şebnem So'kağı ara
sındadır, lihsan S-oıkağı ,iıle ıkaVU§ağı vardır. Şeıb
nıem Sokağı lbu mahallenin Müftüali Mahallesi 
ile sınırım te§ki]. eder (1934 Belıecliye Şehir 

Reh!beri, pafta 6/94). 
Hattat İzzet Sokağı tarafından gelindiğine 

göre ·illd ara'ba geçeıceık geniş:ı::ıkdıe ve paket taşı 
döşeli ve :iik:i yanında dar beıbon yaya ~alıdınmı 
bulunan hafif meyilli yokuş ·aşağı bir yol ola
raık. .ba§lar, s·onra düzleış;i:r ıve tekrar -eakıi mey
lini alır; dık:işer üçer kaıtlı lbeıtıon ev1er ar•asından 
geçer, onların arıasında 1 !küçücük eski ahşaıb 
ev., 4 !kaıtlı !bir apartıman ile 2 gece korulu ve 1 
de arsa vardır. Geleınlbavi Orta Ok.ulU!ll.un arka 
yüzü lbu sokağa ıbaıkar ve cıkulun ,aıvlu ,bu ~lkağa 
açılır. 1 moıbilya · ·aıtöliyesi varıdır. Kapu nıuma-

-ralan 3 - 37 ve 2 - 10 dur ( eyliül 1969) . 

Hakkı GÖKTÜRK 

GELGELYAN (Hacı Boğos Amira) - · 
Ondıok'llZllllcu asrın ibaşlarnııda İsıta:nlbui ermeni
lerinın ileri. gelenlerı1nden ibir sarraf; ,aslı EğJn
lidir, doğduğu ve öldüğıü tarihler . ibilinmiym·. 
Gregoryen ermen.ilerin mutaaıss:vbla.rından olup 
1820 de gregoryenler ika:tolikler arasında çıkan 

hfüdiseler esnasında o yılın eylül ayı sonların
da Limni. Adasına sürülmüşdür .. lstall!bula dö
nüşüne dair •bir kayıd olmadığına göre orada öl
düğü ta;hmin edilebilir. 

Oğlu Artin Amira da ibabası gibi ünlü hir 
sarrafdı, onun da doğum ve öiüm tar.i!l:ıleri lbi-
1lıımiyıor. Hayır ceaniyetlermde çalışmal-an ile 
tarunmışdı. Dört oğ1u ve ibir kızı olıİi~ıd.ur, to
runlarından Levon Gelgelyan meşhur Marko 
Paışanın ıkızı. Hanriyıeıt Hanımla evlenmlşdi·r; 

ıkızı. Nevzuıhur Hawm da istanlbul ·ermenilerlıriıı 
ileri gelenlerinden Bed·ros AmiTa Horasanciyan
fa evlenmlş olup ünlü hekim Milltayel Hor.asan
ciyan onların oğludur; ibir ,oğullan da temyiz 
m'8lhıkıemesıi. azalığına kadar yüıkselaniş Tovmas 
Efendi Horasıanciyandır (B.: Horasanciyan, Dr, 
Mlkayel). 

Bibi.: Kevork Pamukcjyan, Not, 

GELİN - "Evlenmeye hazırlanmış ıkız, 
yaıhu:d yeni: evlenmiş genç kadın. Öğulun zev
cesi" (Ş. Sami, Kaamftsi . 'rurıki). 

· İsıtaallbul ağzında darlbımeseller vardır: 

Gelin altın :kürsü getirmiş,. ~ıkmış üstüne 
kendi oıturmU§. 

Gelin lba'basma, ben hem ağlarım, hem gi
deııiım demiş. 

Gelin çiçek, ilıer dediği gerçek; kayınana yı
:ıan, her dediği yalan. 

Gelini arabaya b.İ!nmmıişleıı, ya nad de
miş. 

Ve lbazı deyimler varoır, aslında magrur 
yailmdıda ve.ka.Tlı, ağır başlı olmayub o eda ve 
taıvırları ıtaıkınaiılara "Ermeni Gelıini" denilir, 
bu deyim '1ıaıbta enkeıkler hailcloında da kullaını
lır: - Utan ermeni gelini g.:tbıi ne n-azlanıyorısmı ! 

Salın be eşbebim, çalımla ·salın, 

Topuk vur>a vura şu ayakların, 
Bugün olmasa da, teşrif et yarın; 
Yakayım eline, ayağına kuia, 
Ermeni gelini gibi . çapkına. 

' ' ' 

(Nebil Kaptan) 

_/ 

Aşırı ısüsleiımiş yerlere_ ''Gelin Odası" deni
liroi: "Üs1kiidaı:ılı Vasıf Hoca ranıazanlaıda ÇaJ
•gılı Kaıhvelhane . yapardı, Gelin Odası glıbi.." 
(B.: Çalgılı K•ahvehaneler, oild 7, sayfa 3683). 

Gelinlik - 1. Gelliı edilecek, evlendirilecek 
yaşa gelmiş ıkız: 
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Çoc:ukdunuz daha dün, ıimdi, bir gelinlik kız! 

(Faik .Ali) 

· 2. "Gelinl:iık, Gelin entarisi; esıki toplum 
hayaıtıınında bir kadının ömrü boyunca giydıiği 
en süslü, en !bahalı entari. Altın ve güm.üş iş
lemeler1nin, ibazan o işlemelere !kaıtılmıış incile
ı:ıin yanında, -arıd eteğlııin gaayetle uzun olması. 
tek hususiyd.i idıi. Düğünden sonra, gıelin ıgör
meğe gelenlere çıikılırıken ibir müddet daha giyi
lir, sonra hatıra olaraık. !bir sandııkda saıklarur
dı. Zamaııınuİzda Gelin Entarisi trubiri ancaık !kü
çüık ~aısaıbalarla llroylerde ıkalınışdır. Büyük ş-e
hJrlıeııd.e ve !bilhassa yüıksek taıba:kada ,gclinHık, 
muıhteşem, ve muıtl.akaa !beyaz 'bir gece tıuıvaleti 
olmuşdur" (R. E. Koçu, Tür1c Giyim, Kuş·am 
ve Süslenme Sözlüğü) . 

Gelin Pabucu, Gelin Terliği - "Eski türk 
kadınlarının ,ayakkaıbılarının en süslusü olmuş
dur. Altın ve gümüş sırma !İ:l!e işlenlıi, işlemeleri 
arasına inciler de ıkaıtılırdı. · Palbuç, düğün günü 
!koca.sının evine gideriken. lbir kere giyıilir ve son
ra d1;1.valkla beraber (B.: Duvak, cild 9, sayf ı:ı. 
4791) bir sandıılro.a salldanırıdı. Gelin :terliği ise 
düğ.ünden sonra gelen m-isafürlere çı!karıken b1r 
müddet daha giyilirdi (R. E. Koçu, Tür!k Gi
yim, Kuşam. ve Süslemne Sözlüğü). 

Gelin Teli - "Geli.n tuvaleıtınııde duvağı süa
lerldıi; iblr iki milimetre eniıı:ııde ince uzun gümüş 
tellerdir. Aşırı zenginlerde_ altından olmu.şdur. 
Duvakla beraber, pırıl pırıl lbir aıt kuyruğu ıha
llıııde, başıd.an diz ıkapaldarı altına kadar ısar-. 
kardı. Zamawmıztda duvak kısalmış, gelin teli 
de, lbaşda dağınık bir püskül halinde !kalmış,dır. 
Düğünlerde eıvleınme ça~nd:aki. lkızlar gelinıin /ba
şından !birer sap tel alırlar vıe ken!di !başlarına 
ilıiştirılp taıkarlardı; · kısmıeıtl-er.in:in çııkması için 
uğurlu lbilinirıdi (B.: Hüma.şah Sultan, Telli Ha
seıki) "(R. E .. Koçu, Tilıık Giyıiım, Kuşam ve 
Süslenme Sözlüğü). 

Gelin Tuvaleti - "E.sıki toplum hayatımız
da gelin ttiıva:leti, "Geını:Lik" yahud "Gelin En
tarisi" denilen bir esvalb, "Gelin PalbU:cu", "Ge
lin Terliği", "Duvak", ve duvağa ıtakılan "Gt..'
lin Teli" ile tamamlanırdı. Düğünden bir gece 
önce de, geleneğe uy:gun lbir törenle gelin ıkızın 
el ve yaıklarına kına ıkoour,, !kına yakılırdı ve o 
geceye de "Kına Geoesi" denilirdi (B.: Kına 
Gecesi). DüğUn gününün ısalbam da gelinin yüzü 

--·· .. ~-- ~~----- ::rc::s * ,: - -

süslenir, o makyaja da "Gelin Yüzü Y.azmalk" 
deru:l:hdi.. Allık, aıklı!k sürülıür, gözlerine sürme 
ve kaşlarına rastık çekilir, saçları taıınim olu
nuııd.u. Yaık.ın ,geçmişe kaidar da yanakları "Ya
pıştırma" larla ısüıslenirdi. Yapıştırma, üzerine• 
!lıurıda, :küçük kıymıeıtli taşlar, elmaslar, altın 
veya ,gümüş pullar konmuş, altı zamklı atlas
dan, çi-çek şekillermde :kşsilnıiş kumaş pa.rç,acık
lan idi. Gelin tuvaleti ziynet al!tı.nları, mücev
herler, yüzükler, ıbileziıkler, küpeler, ıgeııd.anlıık, 
iğneler, br.oşlarla tamamlanırdı" (R.: R. E_
Ifoçu, Tfüık Giyim, Kuşam ve · Süslenme Söz
lüğü). 

Gelin Hamamı - Bilhassa İstaınlbulda, ar
tık ıtJe:r'.kedilmiş, gilbldir ço'k e.sıkıi blr milli gelıeneık 
idi; bir kızın, gelıin olmaısı mıün:aselbeti ile ve bir 
törenle hamama göıtüı:illmes1diT. Hamamda ay
rıca, düğüne tekadıdüm edep,, !kadınlar arası bir 
eğlence ıtertıilb edilirdi. 

Gelin Hamamı salı günü olurdu, perşem
beye de ziıfaf, düğün olurdu. Gelin Hamamına 
kız ve oğlan ıtaraflarırun büıtün_ akra:ba ve -ah-. 
baıbları, mahalle ve semt '!komşuları davet edi
lir, kadın saz takımları, hanendeler, çengiler ıtu
tuluro.u. Gelin kız lbir hala yahud teyze hanı
mın yaruında önceden g1der; ılıamamda davetli
leri karşılardı. 

İngiliz eclibesıi Lady Mantagu lbir gelin ha
mamım şöyle tasvir ediyıor: 

"İsıta.nıbulun en ıbüyük ve güzel hamamla
rından birine gittim. Meğer o gün hamama ge-. 
iin geleceıkmiş.. Yapılan mera:s'imi sonsuz zevık
le seyr-eıttim. Yeni aıkraıbalık kuran iki ailellıİıll 
ika:dın akrabası, dostları, hatta şöyle uzaktan 
tamdı!ldarı hep hamamdaydı. JUvli:ler ve dullar, 
camekanın iki yanındaılci merımer sofalara oıtur
muşlarıdı ki buraları fevkalade döşenmiş bulu'.' 
nuyorıdu .. Kızlar çarçaıbuık soyundular. Yegane 
örtüleri, inciler ve -kurdelelerle müzeyyen uzun 
saıçları olduğu halde çırçıplak meydana çıktılar. 
İçlerinden ikisi gelini karşılamak üzere kapıya 
dıoğru gitti. Gelinin yanında anası ve akraıbasm
da.İı 'bir kadın vardı. Gayet güzel bir kızdı, yaşı 
on yedisinden fazla değildi. Kıymetli bir kumaş
tan yapılmış olan esvalbı baştan eteğine mücev
herlerle süslüydü. İki !karşılayıcı çıplak kız ge
lini altlılar, çarçaıbuk soydı,ılar., anadan doğma 
çırçıplak yaptılar. O zaman, evvelce soyunmuş· 
olan kızlar hamamın içinde ibir alay tertip etti
ler. Kızların iıkiısıi önde gidiyıor, ellerindeki al!tın 

. kaplaııd.an (buhardan) etrafa kok11 saçıyorlardı. 
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Diğer otuz kadar kız da iıkişer dıkişer onları ta
kip ediyordu. Alayın önünde gidenler bir şar
kı söylemeğe 'başladı, Diğerleri de ıbunu. ibi'r na
karat gibi tekrarlıyorlardı. Gelin en arıka:daki 
i:ki kızın arasındaydı; gözlerini önüne egmiş, 
pek mütevazıane yürüyordu; bu hali llrendıisini 
lbir kat daha güzelleşıtiriyortdu. Peık hoşuma 

gitıti doğrusu. Manza.Tanm güzelliğini tasvir et
meık pek güç efendim... Pek ıgıü:ç .. · 'Böylece ha
mamın ıhıer tavafını dol-aştılar. Hemen hütün kız
lar ıson derece mübeına:sip vücutlu, ıtenleri gö.z 
ikamaşbracaık derecede ibeyaz.. Sılk sık hamama 
giıtmeıkten aynca ibir ıeıtaf.eıt ~eslbeıtmiş.. Alay 
bitince, gelin kız, hamam.da lbuİunan iitilbarlı ha
rumlara ayrı ayn takdim edi1dıi. Her hanım fev
kalade neza'ke,tle iltifatlarda !bulunuyor, mıücev
iher, ağır ve kıymetli !kuımaş, gaayet sanatka
rane işlenmiş pek zarif ve ruymeıtH çevreler IJ:ıe
diye ediyor, gelin de malhçup, yüztbııde dalga dal
ga hicaıbın pemıbeliği, teşeıkıkür edip el öpüyor
du. Gelin nekadar zengin:" olurıs-a olsun, o gün 
hamama davıetli olanla;nn hediyelerini ks1bule 
ve 'büyü.ki.er.in ellerim öpmeğe mecburdur." 

_ GELINALAYI SOKAĞI - Üsıküdar'da. 
Doğancılar semti yollannıdan; Davud.ağa sıokağı 
ıile Halk Caddesi axaısmda:dır (1934 Belediye 
Şehir Reh:be:rıi, pafta 27 /Doğancılar). Halk Cad
desi tarafınıdan gelindiğinıe ,göre, ıi:ki araba ge
çecek genişMıkde !bozuk 'kalbataş söşıeli \bir yol 
olaraık başlar., orlalannd1a merdivenli !bir yol 
olur ve sağa bir dıirsehle kınlaraık yedi ibasama.k 
sonra düzleşir ve Davudai,a Sokağ-ma uta.şır. 
İkişer katlı beton. evler, beton aparıtımanlar ve 
üçer katlı dört eslki ahşalb ev arasından geçer; 
kaou numaralan . 3 - 25 ve 8 - 18 itli ( ekim 
1970). 
r---· rı ---· ı r. :-'u -~-· Hakkı CÖKTORK 

GELİNALICILAR - :tstanlbul hanıe:ber
duşlan argosunda "Poliıs", faikaıt, yalnız B!ti
rlınyeri denilen kumarhfünıe, Tekke denilen es
rar kahvehanesi ve fahişelerle cins.i saµık kötü 
genc,lerl toplayarak muayeneye sev'k ıetmeık üze
re sair uvgunsuz yaıtağı verlere ya-pılan baskın
laııda ·kullanılır; misal: "Dün -gece salbaha karşı 
Yaımalı'va Gelin alıcılar ,gelmiş, Zehi:riın Bursa
lısını, Gavur İına:mın Aliyi, Apiko Haısanı 1alıp 
götürmüşler" ... Ferid DeveJ.Iıoğ-Ju',nun "Türık Ar
gosu'nda da şu misal v~rilmiatir:" Gelin alıcılar 
!hizaya gelmiş oğlum, gözünü aç! .. ". 

G:ELİN BAKMAYA GİTMEK - Zamanı
mı-zıda tamamen te:rıkedilmişıdir, İs1tan'b1.tl kadni
lan arasında Fetih yıllarınıd:an kalmış çok esıki . 
!bir gelen,e!'.ıt idi, lb1r yerde düğüın, gelin olduğu . 
duyulduğunda, kadınlar, hallıta ~oik çok uz~ 
ıs·emtlıeı:tlen -gelıin bakmaıya gLderleroi. Ahmed 
Midhaıt Efenıdi "Jön Tü'l'lk" .JİSıl!m:ij romanında 

(1908) şunları yazıyor: 

"Geline 1bakmaya gitmek!... Onsekiz ma- . 
halle aşın yerler!den ıkaıd.ıınlar söık.ün ederler .. 
davetli değildirler .. düğü.nevi kapısında lbeıkçi 

de dursa hücüm ederler. ve muıtla.k'a girerler .. 
ça:rşaf, ayaikıkaıbı çııkarma yıo'k.. eğer haıva azı

cık da yaşlık ise, ıvay o ldüğün evıinin. ha1ıine ! ... 
!İ!çme tulumlbacılar alınarak yangından kurta
rılmış ıeve !benzer ... ". 

Onyedinci yüzyılıda yaşamış Fındıklılı Silah
tar Meıhmed Ağa da, "Silaıhdar Tarihi" nin 1687 
yılı . vekaayil arasında Kımlı İbralhlm adında 
bir ka:lyon levendi'nıin: mıüdhiış macerasını ·an
latır iken, gelün lbaılmı'aya giıtme-gelıeıneği üzerine 
dıe, yine tüıyler ürıperıtici .:i!kinci. vaık'a kaydeder 
(B.: :ilbrahiıDı, Fınclıkll!lı. Kanlı) ; . aşağıda~i · sa:,o 
tlıırları R. E Koı~umın !bir yazısından alıyoruz: . 

''Birkaç gün sonra, ·Kasımpaşa'tla Kanlı 

İbrahim Çeıt-eı.sme mensulb oldU!klan ilı1bar ecli
len !iıki ıkalyon levendi daıha yaıkalanidı; sorguya 
çekilmeden yine· Alay Xöşıkü ön'i1nde /başlan 

vuruldu; padişah onlaxı 1da seyretmişdi. 
"Fakat o ievenıdlerJden lb.ir.min ıtev:kif edilen 

ıkapatma faıhişesi: müd!hiş lbir itirafda 'bulundu: 
· - Leıvedim. üç lbeş. gece Kanlı :iibrahiın ile 

talana gitıti ... her seferinde 'banıa cevahir getir
rirdi.. çok taıtlı geldi, kenidmıiz müsıtakı1 dş ya:.; 
palım dedik .. elmaslarımı. taıkıp ta!kıştıroım:. İs-'. 
tan:bul. kadınlan gelin seyrine he~lıidir .. rast-
gele ıbir dcapuyu ·çalar; · 

- Hatunlar ... Kasimpaşa'd.a düğün vardır, 
gelin seyrine gider ~iz?._. dire ~raırım.. . 

_ Muihaldrnık bir iQd avrat !kamlıdı~.. yan
larına cariyelerfaııi de alırlar, ·avratlal' elıı:nasla
rıını taıkınır, cariyeleri de J!yık olan şeyleri ta
karlar .. doğru ibl!zim eve gideriz .. kocam ile ayak
daşı - levendler pusuda bekler... avraltlaxın üze
rine aıtılırlar.. palalarıni çekerler.. avraıtların 
nuıtıku tuıtulur .. üzerlerindeki ceva.:lılı-leri veııirler, 

· leıvıendlerden her !biri aıv:ratlan ve cA.riyeleri si
neye ç-eıkip muhalblbet eder, onları iistifraş eyleT ... 
sır çıilmnaıma:k için de boğarlar .. !böylece lbmlın 
evde ondört avr-aıt ikaylbettiler ... 
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"Kadın, taıhminen otuz yaşlarında, Rum.e
l·inde, Lüleıburgaz'ın hasırcı ak çingenlerinıdenıdi. 
Koyu kumral saçlı, karaya yakın· koyu yeşil 
gözlü, elleri ve aya!kları büyük büyük ve uzun 
boylu idi. Alıeıti ve şahiğ;i ve belki de fallleıinden 
'biri olduğu cinaıyetleri g.aayet sakin, adeıta bir 
marifet nakleder ·g:lbi anlatm.ışdı. 

"Levend >kapatması fahişe, Kasımrı.aşa'daki 
ev:1ne götürüldü, evin iıçıinde ve bağç,esinde gös
teroiği yerlerden cesedler çııkarı1dı; cani ıkadnı 
da 14 cinayete sahne olm.uş meş'um evin sokak 
kapusunda asaraık idam etıtiler. 

"Asılınadan öne~ topuklarına ainen saçları 

dilb:inıden kes-ilmiş, başı ayrıca umura ile de ·ka
zınmışdı. Çınl çıplaık, ana doğması sovunmuş, 
önüne, peışıtemal verine, belinden ibiT iple, kesik 
urun saçlan 'bağlanmış, sarbtılmışdı. 

·•ıya,r,t sonlan idi. KtŞ, g-eri dönm~ giıbi so
ğukdu. Çıplak fahişe, belıinıdeki saçları savrula 
savrula evinin ka:ousunıda iki gün asılı kaldı ve 
seyrine hem.eri bütün 1stan'bu1 halıkı. gıitti. 

"Bu vaık'lardan sonra Boğaziclnin Rum.eli 
yaıkası bi:r vıl kadar peık sönük kaldı. Kövlüleri 
ve yalı sahilileri gidemedi.kleri gibi, o tarfın kır
larında avcular da,. dola.sam.adı. Btr şakinin 

tecavüzüne uğramak :tehlfiltesinden başka, "$a-. 
ki levenddir" diye sorgusuz c·ellad pençesine düş
mek de vardı. 

"Y.ine uzunca bir zaman İstanbul kaıdmları 
kendi semıtlerinin ~mda ,gelin se~..ne gid~mez 
oldular. (R.E.Koçu, Bıçaıklı Zotibalar) 

. GELiNCİK BALIGI - "Mezid lbaNn cin
sinden. en irisi 25 sanıf:ıim ibovunda ve 100 gram 
1ağırlur.lnda olur; İstanbul sulan balrklannıdan
dır: diib balı'klarından oluıb aıfa oltaya ~elm.ez, 
hndine mahsus sıeneıtlerle a:vlamr: ·ırundüzlerl 
gezip dolaşmaz. deliklere ka.va kovuıldarın·a gi
rip yaıtar, gecP.l~rl de denfa d·i:binde ibir fasa sa
rılıp ye:nP"eıc ölüsü vahud kurt ve . böcek av 
arar. BoifaziGiınde Anı:ınolu ve Rumeli Hisar
ları önünden yukarı boğazda Kavaıklara kadar 
olan sulama avlanır. 

"Yılan bahi,nı anıcl1nr, vücudu :van,skan ve 
lkılt:ııksızdır. S1rt1nda, basının sırta b,Me;ııdiği 

terden srrt yiioı.~eeine kadar GOk al~ı:ııl{: b;:r ve
lesi vardır. Yeleden 1kuvruğ-a ve sidi!kliğinden 
lkuvru~a snt ve kaM:i:ı vü~eclıeri va11chr. Kuy
ruğu vuvarfaık olup Uri yanında yan lkanadları 
ve altınd·a da iki aıded in-ce uzun alt kaaı:ı:ııtlan 
vardır. Ağzı büyüık, alt çenesi Jruı~. her ilci çe-

nesi uf aık: ve si:vri dişlidir; ibiri çenesinin altın
da uzun, ikisi de ıburun delıi:ltlerinin yanında. 

kısa bir bıyığı vardır. · 
"Vücudunu örten pullar o kaıd:ar ufak ve 

yumuşa'kdır ıki. gözle görlihnez, el ile. de güç 
fark edilir. Başı ve vilcudunun büyükıce lbir !kıs
mı ikesıtane rengindedir, yanlan ve dtarıın kısmı 
beyazı:mtırakıdır. 

"Tutulduıkdan sonra çok dayanmaz, tez 'bo
zulur, onun içindir tutulunca Uıvarlara atılır ve 
Balı'khane mezaıdıına livarlaro.a getirilir. 

"Eti· lezzeıtlidir. Bizde en işıtekli müşteriısi 

musevilerdir~ İstanlbul balık p·azarlarına gelen 
gelinc:lk balığının yii2ıde d'()Jksan doku'ZU.11u onlar 
alır,., (Karakin Deveciyan, Balık ve Balııkcılı!k) . 

"Gelinci'k !balığının en lezzeıtli zamanı şulbat 
ve mart aylarıdır, ala tavası olur" (Nevsali 
Osmani). . 

"Otuz yıldanlberl Boğaziıçi 'ba;lııkmlan Ge
linc-ik Balığı avına rağlbet etmez olm~ur. Ken
dine ma!hsuıs sepetle avlanması, avlandııkdan 

sonra satılıncaya kadaT muhafazası za;hmetli 
ve az çıkması !bu rağıbeıtsizliğin sebebleri olmuş
dur; !beyaz etli, hafif ve lezzetli balıkdır. Bil
hassa muıseıvilerin ma!kibuli.i!dür" (A. Caıbir Va
da, Boğaziçi Koınuşuyor, 1942}. 

GELİNCİK SEPETİ - Gelinchlc balığı ıavı
na mahsus bir sepeıtdir; 50 santim !boyunda, 
30 - 35 santim çapın-da, ,gözleri 1 sanıtıim. açıldı

ğında ince s;:ıman yapılır; şekli ve sair tefer
ruatı diger lbalılı:cı sepeıtlerinin aynıdır· (B.: B~ 
lıkcı Sepetleri, CHd 4, sayfa 2009). Yem olaraik 
ezilmiş yenıı;eG. !konulur. · Gelincik ibaJ.ııkları yal~ 
nız geceleri kıvtlarıd:a aıvlanır. Sepetler· yarım 
saatde bir yıokl'anıp yemler ta.zelenmeıJidir. 

20 - -30 sepeıt !bir taJkıım olaraık i:ki çifte bir 
kayınrda -itki tayfa tarafından kullanılır. Gelin-
cik ısepeıtin,e yem olaraık midya konulursa kaya
balığı da tutulur. 

Kar~in DEVECIYAN . 

GELİNLİK SOKAGI - Eminönü İlçesinin 
Alemdar Bucağının İshakpaşa Malh:allesfuin yol
larından, Mustaf apaışa S.oıkağı ile N aıkibben:d So
kağı arasındadır; Yeğ.en Sokağı ile lkavuş.!11;,":-ı 
olup Küçükayasofya Caddesi ile dört yol ağzı· 

yaparak 1kıesiş:lr (1934 !Belediyıe Şehir Rehberi, 
pafta 2/19). · 

Mustaf apaşa Sokağı tarafıindan geliındiğine 
göre, ild ara:ba geçecek genişlikde ve paıkettaşı 
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döşeli bir yol olup Küçil!kayasofya Caddesi dört 
yol ağzından sonra daralır. İ!kiş·er üçer kaıtlı 
evlerle apartımanlar arasından geçer. 1 bak.kal, 
1 manav ve 1 oto tamircisi vardır, kapu nıuma
raları 1-17 ve 2;.20diT (eylül 1969). 

Hakkı GÖKTÜRK 

GELİN ODASI - "Lehcei Külhaniye" de
nilen Külhan. Beyleri argosunda "Hamam Hal
veti" (B,: Külhan Beyler~). 

GELİN TAHTI - Zamanımı,ıda tamamen 
terketdıilıniş, esıki İsıtanlbul düğ,ünlerinln kadim 
lbir geleneği id:r; gelin kıza -çarşamlba günü ku- . 
şak yaın.ud bir altın veya gümüş ,k,eım.er lruşatı- · 
lır, kuşağı da hayat da ise kta:ın balbas1,, yoıksa 
kız tarafının en yaşlı erkeği, yahud gelinin ılk 
okuldaki .hocası kuşatırdı. Bu münaJS·elbetle bir 
taht kurulur, kuşaik kuşata'Caık zat o tahıba otur
tulurdu. 

A:hmıed Mfü:lhat Efendi "Jön Türık" isi!mli 
romanında bir gelin tahtını şöyle anlatıyor: 

" .. mor çuha kaplı !bir sedir üstüne konul
muış ufaık bir kanapeden ilbaretıti, üstüne de ha
fif bir ·asıkı koınulmuşdu. İıki yanında da saıksı
lar içmde filci limon ağacı varldı. Bu limon ağaç
ları tahtın kuıbibesini teşkil eden askı Uıe o ika
dar •gii21el uvmuşdu ık:i en müşkilpesen:d. ill'anım
lar bile !beğendiler .. " 

Kuşak kuşatıldııkdan sonra ilmşaıtıan kimse 
tahtdan iner, yerine gelini oturturdu. 

Hüsnü KINA YLI 

GEM - "Gem: Atın ağzına vurulan de
mirden alet 1ld, ·atın başmın etrafma sönen ka
yışlarla ve buına ralbtedileın di:ııginle kuUaınılıp 

hayvanı zalbteder ve istenilen tarafa çevirir; 
Gemi Azıya Alımaık: Sel'lreşliık eıtmeık" (Şemsed
din Sami, Kaamusi Tü:riki). 

Gemi azıya alma.ık deyimi fstanlbul ağzın
ıc'la, "Serkeşlik Etme" anlamından ziyade her
hangi bir şeve düşkünlüıkde aşırı hareket an
lamın:da kullandır; içkiye, cin1si tıemaslara, ku
mara aşırı düşkünlüık 1gibi: "Koca Mehmed ge
mi azıya aldı, her ·akşam üç galon s1araba sen 
misiri demivor .. " gi'bi. Aşağıdaki lbeyiıtler Hippi 
Mehmed Gökçınann:d.ır: · 

Hey Gökçınar Mehmedim, aldın .gemi azıya;· 

Güzellerin peşinde döndün, ıaikın tazıya. 

Nolacak halin oğlum, koşa koşa nolacak? 
Boş ver sen hippiliğe, oldun bir kayış bacak. 

Bu şorolo, bu gaca; yerli_ malı, turisti, 
Mekteplisi, haylazı, ressamı, gitaristi; 

Bu koşuy,a ta~an mı, ayak mı dayanır be; 
Tuttuğun yolun sonu mezara dayanır be! 

İiStanlbul ağzında ve "gem" kelimesi ile Ser
keş anlamında kullıanılan dey.lıın "Gem.almaz" 
dır; aşağıdaki iki 'kıt'~ Aşık :tıbrahimlııdlr: 

Gemalmazın biridir Paşaköylü Süleyman, 
Ağzı bozuk küfreder, ana avrat, din, iman, 
Amma. gel gör efendim, kızamazsın çapkına, 
Mühmelanın şahıdır, serkaşanın serveri. 

Gemralmaz dedilerdi, geldi işte bak yola, 
Şahların şanındandır, ayak Öpdürmek kula, 
Ak dediyse, ak dedim, ne söylerse hak dedim, 
İbrahim'e. gazası heman mübar.;k ola. 

GEMALMAZ SOKAGI - 1934 Belediye 
Şehir Rıeıhbermde, relbJbıerin alfalbetik sokak 
isimleri ara~ıınıda Yeıdikule dışında K.azlıçeşme 

semtmi.n yollarından bil'l olaraık kaydediJmiş

dir. (pafta 11/125), fa;kaıt o paftada lbu soıkak 
gösterilmemişdir. Zam:anımı'Zida Kaızlıçeşme ·ge
niş lbir gecekondular mahallesi ıolmuş, muhabi
rimiz bu sokağı yermıde ide lbulamamı§dır. (Şu
bat 1973). 

GEMİ ARSLANI - Esıki ıgemilerin lbaş 
tarafında, !burnun ıtaım. ortasında !bulunan ağaç
dan yontulmuş arslan heyıkelciıklerine verilen 
isim, !halk ağzında mecazıeın, kıalıp vıe !kıyafeti 

yerinıde, f a!kaıt o kalıp ve :kıyafetin adamı olma
yan kimseler haıkkında kullaınılırıdı, zamanımız
da kullanılmayan deyimlıeı:tlendir. 

Girdim Hasan Çavuş'un kanadının altına, 

Merdi meydan sanmışdım, Gemi Aslanı çıkdı, 
(Bursalı Desta~) 

Pehlivanlık kalıpda, kıyafetde, lakabda, 
Gemi Aslanıdır o, sen Zeynel'i baı:ıa sor. 

(?) 

Eski gemilerimiızden "R'elhberi Tevfik" ve 
"Mukaddimei Şeref" isimli vapurla.rın arslan
ları Berşikt~ıt'iaki. D€1lliz Müzes-inıdedi'r. 

GEMİ ATEŞCİLERİ, KÖMtmCtJLERt -
Buharlı gemilerde gemilerin ocaıklarmda çalışan 
ve "Gemi Ateşcisi", "Gemi Kömürcüsü" deni-
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len .ameleyi tayfa ile karıştırmamaık lazimıd.ı.-r. 

lsıtan'bulun liman vapurlarında ya!kın zamana 
kadar kömür yaıkıian ocaıklar ıkullanılmışdı; 

· oca:klara iki yanında bulunan -ibirer kapudan 
dtk demir merdi'V'el1lerle :inilirdi; içi elektruıkle 
ayıdınlatılmış ve c-eıheıinemi sıcaklıkdıdd · ocak
ların !başında at,eşciler (Kömürcüler) yaz ve 
kış ıbir -iç donu ile yarı çıplaık çalışırlaııdı, ibaş
larma ibazan bir büyük menıdil bağlarlar, yahut 
bir ta;'k'ke geçirirler, saçlarım kömür tozundan 
korurlardı; ıkömüre 'bulanmış gövdelerini, yüz, 

Gemi Ateşçiıi Muıtafa, 1944. 
(Fotoğr_afdan S. Bozcalı eli ile) 

kol, el, baca:k ve ,ayaklarını lbir su dökünüp te
mizlemek, saç temizlemeıkdeın çok daıha kıolay
dı. Üzerlerindeki donları da, amelenin füyaidı
na göre ya kısa, ya uzun paçalı donlar olurdu. 

Liman vapurlarının sa!ba:hdan akşama sa
yısı binleri aşan yıolcuları arasında, ocağın ıkapu 
ağızlarından ateşcilerin çalışın.asım seyre me
raklı pek _ çok kişi lbulunmuş, haıtta o seyiTcile~ 
rin ara.sı_nda ,genç kaıdınlar, (kızlar bile görülmüş
dür. Kendine mahsus şeıkilde büyük küreklerle 
_ocağa kömür ·atmaları, büyük gellberilerle ocak
daın kızgın ·kömür cürufunu çekip ocağin demir 
zeminıne dökmeleri, ucuna -'bez sarılmış uzun 

· demir çulbuklarla yanan· ıkömürü · ikanştırma-
lan, ateş ıkar,şısında yanmış ve kömür tozlarına 
'bulanarak -kararmış vıücuıdla;rına ter -parıltıları, 
ocağın müdh!ş ateşinin o terli vücudlarda aılds
leri, e1ibet -ki seyre değer bir canlı tablo idi, hat
ta mitolojik deyimle, ateşcilerıi esıki yunanın 

Ef aistosu.na, esıki romanın Vülken:ine, bir "Ce
hennem Mabudu" na • ibenzetmek mümkiİndi. 

Öylesine ağır bir günlük işde çalışan gemi 
· ateşcileri, kömürcüleri çoğunluıkla, ibelki de tüm 
olara:k bekar uşakları idi. Bir evleri, bekar _oda
ları da olmamışdır; gemide yatıp kaHmuşlardır. 
Hafta izinlerJ gecesini Galatanm, Tophanenin 
bir -çarşı hamş:mına gilderek gereği gilbi yıkamp 
rteınizlenm.ek , ve temiz vücudla geceyi de hamam 
peyıkesinde yaıtıp ,geç.i.rmek en rahat saatleri ol
muşdur. O ağır iş-ciler.in günlük hayaıtma yaikın 
i1gd gösteren tek kalem s§.hibi, "Gayy§." isimli 
kitalbmda ünlü kadın şair Şülrufe Niıhal Hanını 
olmuşdur; o ıkita'bı:nın ibaşdaıki ilk şiirinde va
pur ocaıklarım Cehennemdeıki Gayya Kuyusu
na, -aıteşcileri de zelbanilere benzeterek; aş·ağı
daıki mısraları oradan alıyoruz: 

.. . . . . . . . . .. . . 
. Çocukken rüyamıza giren Gayya. Kuyuıu, 
Tıpkı b6yle karanlık, derin bir cehennemdi, 
İçinde ne hava var, ne güneş var, ne· de su ... 
itte o cehennemi,_ o . gayyayı gördüm ben. 

Ellerinde kürekler iki korkunç zeb$.ni, 
Durmadan hız veriyor bu kocaman ateııe .. 

Zebani dedi~lerim vapur ateşcisidir .. 

Ateşe hız veriyor, terini _sile, sile ... 

GEMİCİ (Erdoğan) - '.Viyatrıo sanat~ısı
dır, 1932 de Kuşadasında doğdu. Lise tahsilli
dir, konservatuvar tiyatro -bölümünde okudu, 
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saınat hayaıtma İstanJbul Şe1:ıiı' ~ıiyaıtrosunda 
1956 yılında "Peer G-ynt" piyıesi.nde ibaşladı; rol 
aldığı oyunlardan başlıcaları şunlardır: ''Hayal
ler Limanı", "Bu Gece Başka Gece", "Aşka Su
sam.ışdı",, "Hamlet", "Köprüden Görünüş", "İıki 
Efendinin· U§ağı", "Oppenheimer", "Mi:rascılar". 
Halen İstanıbul Şehii.r Tiyaıtrolan kadrosundadır 
(Ses Sa.naıtcılar Ans:iklopedisi, 1970). 

GEMİCİ(Yaşar) - Kalenderşalı-lerin ki
barlarından vıe Halveti tarıilkatımn Şemsiye iko
lunuİı kurucusu ünlü mutasavvlf. Sivaslı Şeyh 
Ahmed Şemseddin Efen:dinlıı ıtorun1arından olup 
şiirler.i:ni Rindi mahlası file ya2Jllllş .Aılınied Gün
ören Beyfenıdiye 1945 ile 1946 arısında ıbir sene 
uşaklık yapmış ·aslı Girıesun1u ,bir ilmpuık deli 
kanlı, o tarllilerıde 18 - ;1.9 yaşlarında Ğdi. Hem
şıeıhrll.erinden Tuphanede Yamalı Hamam yanin
da ibir sa'bahcı ıkaıhvıeai iş1etlir Kara Beıkirin çı
rağı idi, oradan Ahmed Beyin Bayazıd cıivarıında 
Uğur Ha.ııindaıki odasına uışa!klıılda g1tmiş, asil 
efendisi ıta.rafmdan b.ir küçük bey gtrb.i: ıbaıkılır 
iken, hatta lbir gece ,okulunda taıhısili _ bile sağ
fanınış iken eski uıstasımn. lbir da'l'illnedvei ha
şerat olan kahvehanesine dönmüşdü (B.: Gün
gören, Ahmed) . 

.Ahm:ed. Bey !bana ibir gün, ha:kıkı:nda ş].rler 
yamİğı Yaşarın ıkahveci Kara Bekir ile ibirlik-

de çekdlııdi.ği ıbir resmini göstermiş, küstahlıık 

ederek o :resı:m: için şu tar.lıh manzumesini. yaz
mışdım: 

iri ayaklar gaayet dilber kıyım miiıekkel, 
Resimde gı;rünmüyor, görünen sade bir el. 
Gel ey Rindi bu resme, gel kanaat eyle gel, 
Tevfik de yazsın, ona bir tarihi bi bedel: 
"Rindii Kalenderin Y aşarı bak bu güzel". 

1365 (1945 - 1946) 

Kendi 'kadir ve ıkıymeıtini ibilmeyıen güzel 
delikanlı sonraları ayaık uiydurduğu eri.zil ta
rafından hırsızlık yoluna sıürükle-nmiş, auç üs
:tünıde yakalannuş vıe mahuım olaraık caza:ev1.'le 
girmişclir diye_ duymuşdum: 

Kimi: "Hırsız oldu da.. §İmdi içerde .. " dedi, 
Kimi de bilmezleıidi: "Kim. bilir nerde .. " dedi, 
Kimisi alay etti: "Y,qarı mı sorarsın? .. 
Tophane b.urası ·be. kuzuyu kurtlar yedi .. ". 

Tevfik KARKAN 

GEMİCİ KANTOLARI --- Gediiklıi müda
vılınlerJnin büyük çoğunluğunu ayaık takımı tieş
kil eden eski Galata tiyatrolarının "Kanıtolar" 
faslında "Gemici Kanıtolan" beğenilen vıe çıl

gınça a1kışlanan terennümler olmuşdu; lbir kaç 
örnek ·alıyoruz: 

Yaşar Gemici, 1945. 

(Fotoğra.fdan S. Bozcalı eli .ile) 



Luçika Hanım'ın lç:antosıı 

Hazır ol Serdümen, 
Açılsın yelken, 
Fırtına çıkıyor, · _(ırtına! 

Y &§& Kaptan yqa, 
Loctroma git başa, 
Bas dümeni, alabanda, 
Bu gelen kaba dalga. 

Hey hey bey hey hey, 
Miçomuz var küçükbey, 
Gel gel gel, yakın yakın, 
Pusulaya bakın, 
Rakı, ıarab çakı--.,,. 
Cessur · gemiciler, 
Sarhoş olun, 
Zevkinize bakın! 

* 
Peruz Hanım'ın Kantosu 

Severim ıemiciyi, · 
Posbıyıklı; sakallı, 

Lo&tromoyu Kaptanı, . 
Hele, hele, hele, 
Çıplak ayaklar. ile, 
Miçolarla TayaEayı 1 
Hepsi de kabaday•, 
Türlü türlü çalımla, 
Saıırtı:,or · Peruzda, 
Pusulayı, rotayı! 

Hele hele hele hele, 
Miçoda, tayfalarda,, 
Bak ıu çapkın kalı;üle ! 
Fırtınayı atlattık, 

Girdik limana yattık, 

Hangi limana? 
·'Gönülevi Limanı! 

Galatanın · gülleri, 
Beyoğlu bülbülleri, . 
Kapulardan karşılarlar, 

Sarhoı gemicileri, 
Marika, Marika, 
Koı getir, koş getir, 
Cessu.r gemicilere, 

· Şarab, rakı mastika! 
Paylaşın kızlar, paylqın, 

Tıayfaları paylaiın,. 

Haniya benim payım? 
Ben miçoyu alayım! 
Karıısına geçerek, 
ŞınSlr,· ıını•I'.' oyn&Y~ 

* 
BüyÜk Amalya Hanımın Kantosu 

Karadenizden geldim, 
Kız ben seni · pek sevdim! 
Gemicim laz uıaiı, 

-. 6000 -

Yerde sürür kuşağı! 
Esiyor Poyraz yeli, 
Çok oldu görmeyeli, 
Kız ben seni ben seni! 
Laz gemicim pek yaman, 
Bıyıklar kara duman, 
Duydum tatlı sesini! 

GEMİCİKAYNAGI SOKAGI - 1934 Be
:ıediye Şeıhir Rehıber.ine göre Heybeli Adanın 

· yollarından, adanın doğu kısmı ortalarında, 

Bah:rıiyıe ·Meıktooinin arkasındadır; · Oruç reis 
Sokağının devamı oılarak, o sokakla: Haşmet 
Sokağı arasında uzanır; Şadiye Sokağı, Bah
rıiyel1 Şükrü Sokağı, Takacı Sokağı, Kışlaıardı 

Solk.ağı ve Lozan Crudd-e•si :He kavuışa!klan var
dır (1934 B. Ş. R. Pafıta 33). Yerine gldilip bu 
s-atır}arın yazıldığı sırıadaıki ıdurwmı tıeslbit edi-. 
lıeını-edi. (Şubat 1973). 

GEMİCİ KESİMİ, MODASI - Geçen asır 
sonla:ıınd.a Avruıpada ve meml-eikeıt:im!izde sadece 
İstanıbu1daı, İ-stanlbulda da lcilbar ailelerde en çok 
10 - 12 yaşına kadar ıloz vıe oğlan çocuklara, 
kenarı üç beyaz ş,er1dli g-eıniş maıvi yaıkalı lbah-
riye neferi üniforması ,giydirmek çoık yaygın 

bir moda idli (B.: Baihrlyel'.i, oild 4, sayfa 1872). 
Zamarumıma, 1971 - 1972, tekrar çıkmış 

V'e yayılınışdır; eskisine ni:slbetle şu fark ille ki 
"Gemici" dıen:i.lıen o esvaıblan 17 - 18 yaşların-_ 
da!ki delikanWar ve kızlar ve çoğuniwkla da :kız
ilar, hatta o yaşl,ann!da üstünde geJıinliık kızlar, 
evli ,gene <kadınlar gliymeyıe ibaşlamışlardır. E3-
kiden olduğu giıbi ıkllbıarb!k alameti ıolmaıkdan da 
çıık:ınış, ayak taıkımırun sırtına lbile ·gıeçmişdir. 

Ba:hri:yıe neferi ünifurmasının eazlıb asaleti 
de bozulmuş, !her hanıgi lbıir !biçim ve şelciıldeki 
kız /bluzlarının, ceketlerinin kollarına, eteıkliler1n 
•alt !kenarlarına ve pantalonlarm paçalarına, !bah
riye nef eTlermin güzel ünif omıalarlll!daki üç be
yaz şeri-elli ,geniş maıvi . yakalara ıtaıklı"ıd.en, beyaz, 
kırmızı, çeş1ıtlli renklerıq.e paralel ıüç şerıid ilave 
edi:lmişdir. Başlara da kaptan şapkalarına, bah:. 
,riıyıeli :keplerine taıklid şapkalar giyilmişd.ir. 

Kadınlar 'kızlar aram.da panta:lon giyme de çok 
yaygın oLdıU.ğu halde, lbu gemici moıdaısında mini 
etekliler pantalona tercih eıdilmeıktedi:r. Yak·alara 
ve göğüslere gemi ~apa:ları :takılmaıkda, tokaları 
çap~ kemerler ıkuşawhnaıktadır. 

Artistlik yoıınd!a, taıslaık.cılığı:nida lbazı şı

:m-ank ıkızlar da, o kıyafetleri ile şurada iburada 
rastladıkları tığ gibi baıhriye nıef ederi ile hatıra 
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res.im.leri çektirm.i§lerdir. Fırsat kollayan mu.ziib 
gazeıte fotograf cıları, gemici modasına tiyn;ıuş 

artist ruıhlu küçükhanımların liman vapurları 
tayfaları ile re.s.imlerlni •çekmişlerdir. O çeşid 
resimler.in en cür' etlisi renkli olarak V.eibofset 
gazeıtelerınden ıbirınde yayınlanınışdır. Güzel ,bir 
artist kız, Kanlıca isimli liman vapurunun ilki 
re'beroest tayf asının •lrucaıklannda, elleri üstün
de göülm.ekıtedir. Resmin edıeloiya:tı da yapılmış
dır; güzel kız gemiyi gezmek wtemiş, gemici de 
lmcaıklarında · gezdirımeyıi. şart .koşmuşlar, kızı. 

geminin makina dairesıne kaıdar indirmişler, ve 
bir ara denize atmakla ko:rıkwt.up ve "Den±zıe at
salk ısana yıaızık, !karaya Çl!kaı:,saık lblze yazık" 
giıbi sözlerıle şaıkala;şuruşlw ( 4 nıisa:n 1972) . 

Hippi şair Meibmed Göıkçınar, Gemici Mo
dasına uymuş tamdığı güzel 've çapkın bir kızın 
sokaıkda paıntalon paçalarını sıvayaraık yalın 

ayalk dolaşdığım söylüyor: 

Bir gemici kız gördüm Küçükpazar yosınaııı, 

Çıplak ayaklarıyla sildi gözümden pası, 

Bilirim ben O kızı, O güzel esmer kızı, 

Gözlerimin bebeği Halil'imin. ablası. 

Gemici Kesimli Kız 
·-

(Resim : Sabiha Bozcalı) 

Ayıklamaz evinde fasulyayla pirinci, 
Artist yarıımasına girse, olur birinci, 
"Merhaba Kaptan! .. " dedim, makaıı aldı yanakdan, 
"Kör müsün ulıan .. dedi, gemici de gemici!"" 

Güzel ablama ııpşak ben de verdim hemen hak, 
Pantalon paçalarını sıvamış da yosma bak, 
Gemici esvabıyla vardiyada tıa:,rfalar, 

Gibi çıkmış sokağa, . dolagıyor yalııayak. 

GEMİCİLER SOKAGI - Fatih -ilçesinin· 
mevkez nahiyesmin Hü:sambey Mah.aJlıesıi. yıolla.:. 

rından; dörıt köş:eli bir ımaısa. kenarı şeklinde 
lbir ıS!Oıkaık olup ortıaısından vıe iki. yıeroe Dülger• 
oğ1u Sokağı ile dört yol ağızları yaparak ılresi
şir. (1934 Beledıiye Şeıhir Rehlberi, pafıta 6/65). 

tki araba gıeçecek g;e'lrlşlikde, yıarıısı paket 
taşı, yansı da ıkaıba ıtaş döş.eli bir soıkakdır. 
Kagir ve 'beton, yeni yapı evler ve aparıtıman
lar arasından geçer. 1 ıototamirois\ 1 doğrama 
atöliy:esi ve 1 depo varıdır, kaıpu numaraları 

1-45 ve 2-22 ıdlı' (eylül 1969). 

Hakkı GÖKTÜRK 

GEMİCİ MEYHANELERİ - Zamanımız
da İst8illlbulda Gemici meydıa.nesi değil, meyha
ne ıkalmamışdır; yakın ·geçmişe ılmdar, müşıte
rilerlıı.in . çoğunhığ,unu kayıilroıların ıve gemi tay
f alarmın teşkil ettiğıl meyhaneler bilhassa Ga.• 
latada ve '.Beyoğhmda Kalyoncu Kolluğwıda 
toplaınmışdı, ayalk taıkimı yerleriydi. Müdavim• 
ler.i:nin ibir kısmı da ,uygumıuz geneler, biiyiiık 
şelıı,in . haytalarıydı. İısta.nbul · limawıia · gıeJmiJ 
yaJbancı gemiciler de o· meyhanelerde :işret eder
lerdi. Bazılarına da kaptan meyhanıeswdir ıdiye 
adeta 'bir üstünlük ver~ş<lıi, _çoğu Galata rıım
larından ıbir taıkım uyıgunsuz geınçlerıde lbir kap
tan rena.nesi olma.ık hevesi ile oralara devam 
ederlerdi. En ibüyüğü, en meşhuru ıd.a Galata.da 

· Lavirentos Meyhan,esi :idi (B. : Lavlrentos Mey
hanesi; Meyhane; Geıdiıkli Meyha.nıeıler). 

Ahmed Midhat Efıen.di. "Dürdane Hanım" 
.isimli romanının ilk sayfalarında öyle bir mey
haneyi ta:svir.ederıken: '' .. Kalyonculann ve san
dalcı!ların damarlarında dolaşan kan gazaıb ate
şiyle ıkaynadığı zaman clnayeJtlere yol açar .. 
birer karış ıkamalan kıçları üzerlııdıe •lmş:a:k ara.
smdaıdır, c·Elblerindıe :de altı at-eşlıi k'J:~fil~ taıban
calar bulunur.:;, diyor; yaık:ın gıeçımi§ın gilıtl-ütk 

gazetelerinde o •ayar yerlerde ge,;en vaık'alar 

ii2ıerine halberl,er görülür. Tarın kaynaklanmız 
arasmdaıkıi. vekaayinamelerde de bazı kayıdlar 



görülür. Hatıra yıollu y~ar da vardır: " .. Ga
lata Şehrinde KeŞtfil>an . haraıba,thanelerl · ( Ge
m:io:i Meyhaneleri) ıki hamlacı (kayikcı) ve ~al
;ronoo lhaşera:tı ile dolar ıhoşaiır.. Has·odalı sır
ka.tiibi yamağı Lexgi Dilaver Ağa ki meclisi rin
tfan çerağı idi, nail olduğu bu.JJ,ca iltlıfatı kaıv
m'iyeıti icibı f eramuş ile ol ıhara;baıthanelefide iş
~ ile nfuıiuısi enderunu payümM eyl·ediği mer
f:eb'ei sübuta varmakla falakacılara !bitteslim.." 
(Siôillii Enderun).-

Son zamanlarda Ga.lıatada Karalk:öyde Zi.;. 
raat Ban-kası binasının arıka sokağında Hamdi 
Ba:ba adında birinin jşle.1tıcliği bir içkili lokanta
nın adı da ''Bahrlya Lnıkantası" idi, ama eski 
gemici meyhanelerine benıııer ıhiç lblr yerl yok
du; 1950 etrafında ıkapamniş.dır. Yine . o tarilı
leroe Gahılaıda N ecaıtJbey Caddesinde bir rum 
tarafından işletilir "Birol Blraıhanesi" vardı, ora
ya da akşamlan İstanıbul Limanına gelen ecne
bi vapurlarının gemicileri dolardı, · tıürlü şıma-

Gemici Kesimli Kız, 1972. 
(Günlük Ga.zetede Yayınlanmış Resimden S. :8. eİi ile) 
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rık kepazeillde _ ve gürültüfü sohlbetle içerler, 
aralarında rezilane şaıkal:ar yaparlardı. 

Hüsnü KINA YLI 

GEM1CtOGLU (Mihal) - 1942 - 1943 ara
sında 14-15 yaşlarında rum asıllı ibix çoou'k, re
sim sanatına karşı ressam denıilooek kaıdar is
tidadı vardı; Romanya rumlarından, l!brail'1i 
fstelyo adında Galata Baılılkpazarında !bir mey
hane aşcısımn oğlu idi; bir türk ilık okulunu 
biıtirmiş, iba'basımn o'kutına kudr•eti olmadığın
dan -tahsile devam edememiş, :me.ndlsd de aynı 
meyhanede gaııson yamaıklığı yapıyordu, eski 
akşamcıların tabiri ile meyhanenin pedlınu'au 
idi. · 

Canlı modellerıd'e'll çiızıdiği yüzlerce başarı
lı resmi göı:ıülınüşdür, öyleılci, oramn ıınüda:iınle
rinden heykeltıraş RatDb Aşir Acudoğu ve res
sam İibrah-im Çallı gibi .ilmi !büyük üstadın tak
dirlerini kazaınmışdı. .Askerlik görev.ini Türıkıi
yede EI'2illrumda yapmış, teııhisinıdıen az sonra 
da !balbsı ile_ birll!kde Romaınyaya ,gidip !bir da-
ha dörunemişdir. · 

· GEMİÇEKER - İstanıbul Limanında ,lrul
l~lmış Hık ~~kör'lere verHnıiş -olan is§n; 
İstanlbuıl Limanına ilk ild. romorkör lı863 - 1864 
de ·adını tesbit ederiıediğiınrlz İbiır inıgıili.z · ıiş · •adamı 
tarafından getirtilmiış ve İngiliz lbayra.ğı ,altın
da çaJıştırumışdır. Romorkörlerıdıeın. !biri 9/10 
haziiran 1864 'bir perşanlbe / cuma gecesi Gaİa
•tada bağlı bulunduğu Mümhane tsıkelesind; yan
ıınış ve ertesi günıü diğer Gemiıçeıker tarıafı'I!ldan 
çekilerek Üsküdar açıklarında -Harem --İısıkelesi 
ile İhısaınye arasında batırıJmışdır. 

Bu haıberi veren Oerldei Havadis gazetesin
de yanan Ge:miçekeırin adı aralb am'11ı Türık harf
leriyle yazılınış olup !biz o ıismf •~Rıopkamıbr'' ıdiye 
okuduk. 

GEMİ :İNDİRME TÖRENLERİ ..,....,. Yüzyıl
lar boyunca Kasıml}aşada İstanlbul Tersanesinde 
yapılan harp gem.Heri, denfaıe, Kaptanoaşamn, 

ve çoğu zam-an !bizzat Padişahın katıldığı ibir 
törenle inıd.iriliTd:i.. Her ş1eyd,en önc•e müneceıim
ibaşı uğurlu gün ve saati teıslb:it edıer, o f!iin ve 
o saatte gerekli kimseler ıtörene da veıt edilir ve 
daıvetli ulema efendllerden biri tarafından bir 
dua oıkunurdu. Her ıhıarlb ·gemisinin kadrosunda 
mutla:kaa lbir imam 'bulunur, deniize ıindirilıec-ek 

-geminin -gemi unamı da duada önemli lbi:r yer 

alırdı. Gemi sancaklarla, bayraıklarla dıonatıb.r, 
devrin zevkine göre diğer bazı eşya ile de süs
lenirdi ve denize efradından da lbir kıamı içine 
girm~ olarak indiri.liııdi. İndirme _ işi arızasız,. 
kazasız sona erince ikiurıbaıılar kesilir, cemaatle: 
iki rekat namaz lkılımrtdı. 

Va,k'1anıüvıis Vasıf Alhmed Efendi Birlııei 

Sultan Mahmud zamanında bir geminin denize 
,indirme törenini şöyle !kaydediyor: , 

"Tersanede yapılma:kda olan Üç .Anibarlıt 
Kalyıonun 'bitmesi yaıklaşdı (aralık 1753), pa-· 
dlşah geminin avizıelıerle süslenme.slı:ıi istedi', 
kendisi ve devwt erlcaıru tarafından gönderilen 
avizeler, teşrifat defter.indeki sırasına göre ge-
miıye asıldı ve devlet er4{aım tarafından · g&n
derilıen avizeler, tıeışrifait defterindeki sırasına_ 

. göre gem.1yıe asıldı ve dev ,gı"lbi gemi denik denk 
ve renk renk ikumaşlarJa sarıldı, süslendi. Kal-
yon iık:F lbuçıulk seneden iberi yapılıyordu,, ruha.yet 
tamamlandı 27 _ 1ha:ziran 1754 de deni1Je mdirild i. 
Tersaneye ıgelıen padişah saıdırazam ve :kapıtan
paşa :tarafmdaın karşılandı, töreni seyretmek 
ürere Anıkaai Bahri Jsimli ıkalyonda hazırlanan 
yere gıötü:ruldü. T~it ediılmiş olan uğurlu va
•~it gelince o dev g1ıbi gem-iye yol verildi ve 
kaza.sız !belasıız denıiıre- inıdiirjldi. · Padişah gemiye 
· Nüıvıeyidi Füıtllih ,aldım ıkoydu,- kurlbaıtlar ikesildi 

. ' 
fU:kar-aya sadakalar dağıtıldı. !Bu arada tenıane 
miman Salih Efendi padişaıha · lbir dilekçe ~e
rereık oğlunun miiıderrisliğlııii isteıdıi ve o kalyo
nu yaparken lkıarşılaşcJığı Sl!kinıtıları ağlayarak 

anlaıttı, dileği yıerine ·getirildi .. " -
Tersanede· yeni yaptlrmış haıib gemilerinıin 

deni:2!e iinıd:irilrnes.i ·merasimi, ·divan şairleri ta
rın kasideleri __ y~ak _ v~ d9htY,lSı -iıle padişah
dan ve ıkaptan paşadan iıhsanlar -ahnalk için 'bir 
vıesile teşkil ederdıi. Gemi · inairme merasimlııin 
çıoık sıık yapıldığİ devirde, tiiıık donanmasını es
ki kudretli devrine ulaşbrnıak isteyen ve Ter
saneye çok önem vermiş olan Ü1Güncü Sultan 
_SeMmiııı ~a_m-amdır; 'brnka~ ıömeik alıyoruz: 

Oçanb~lı Kalyort İçin 

Zülal asa dilden hüriiı itti bu tarihim, 
"Revane oldu berden izzil.e bahre Oçanbarlı". 

1211 (1796- 1797) 
(Ayıntablı Ayni) 

Üç Kalyon Jçin 

Sür'ati seyr · ile indilcde dedim tarihi tam, 
"Kut gibi üç kıt'a kalyon iıçdular suyi yeme". 

1213 (1798-1799) 
(Siiriiri) 
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GEMİ MARANGOZLARI, YAPICILARI -
Yüzyıllar boyunca, İstan.:bulda Tersaneden gayri 
çekek yerlerinde, kalafat yerlerinde, kızaıklarda 
küçük gemiler yapıla gelmişdir. Bir gemi yapı
cısı kalfanın emrinde çok usta gemi maran
gozlan çalışmışlardır. XVII. Yüzyıl ortasında 

Evliya Çelebi gemi yapıcısı marangozlar için 
şunları yazıyor: 

''Bunlar Galatada, Kasmıpaşada, Tophane
de, Lonca yerlerinde (Ayvansarayda ?) bulu
nur gemi üstadlandır, 3000 nef eroir ... İslam -
rum, frenik karışık.dır. Pirleri Hazreti Nuhdur 
ki Tufandan h~as için Ha:k'kın emri ve Cib
ril'in talimi ile kazın göğüs kemiğine göre b!r 
gemi inşa etti. Peygamberimiz asrındaki pir
leri Amir N evvat'dir ki Cidde İskelesinde gemi 
yaparak· diyarına sefer etmiş ve Hazreti Re
sule hediyeler getirmişdir; kabri Ciddededir. 
Bu taife de esnaf alayında pür silah olub elle
rinde keser ve destere, hizar ve çırpılarla ikı
zaklar üzerinde gemi yaparak geçerler ... " 
· Gemi Marangozlan ne kadar usta olsalar, 
yapdıklan gemilerin münasi:b yerine filan usta 
tarafından yapıldı · diye isimlerini nakşetmek · 
adet olmamışdı; geçen asır sonlarında yaşamış 
!kalender halk şairi Aşık Ram-1315 (1897-1898) 
de gene bir gemi marangozundan bahsederken 
yapdığı, yahud yapısında çalışdığı geminin adı
m yazmadan Hasköydeki tezgahlardan birinde 
yapılmış bir gemiye o delikanbnın adının naık
şedildiği söylemelcl:edir: 

Hasköy Çekeğind.; marangoz imiı, 
Siyehçerde dilber Bar!ınlı Memiı, 

Sormu,lal" ustava sel"keş!iğini, 

Her Jiizelin yaba hakkıdır demiıı. 

Delipoyraz misal çıplak cundabaz, 
Çekek yerleri bir mislin g6rmemi,. 
Amma ki keserin aldıkda deste, 
Eıbehin hüneri kemale ermiı. 

Zahirde daltaban, yalan ayaklı, 

Gel gör sanatında elhak nam venniı. 
Ustası pes deyÜb ismi ıeı-ifin, 

Yapdığı gemiye hemen nakıetmiı. 

Tarih 

Gemid-eki nakşına lı:at y:İrmibil" yaşını 

Gör: "Amile Bartınlı Menıiı Usta" tarihtir. 

1294 + 21 = 1315 (M. 1897 • 1898) 

GEMİ JIODELLERİ - Gemi modelleri, 
küçük güzel sanatlar arasında önemli bir yer 
al.ır. Her çeşidi ile "Gemi",· aslında güzel şeydir; 

önce yelkenliler,· sonra buharlı gemiler, model -
maketleriye,sanatkar ellerden çıkdıklan zaman, 
bir evin, bir salonun en güzel süsleri olurlar, 
eğer belli bir geminin modeli ise, aynca bir 
tarih vesikası kıymeti de taşırlar. Deniz mü
zelerinin teşhir edilen eşyası arasında gr.nıi 

modelleri çok ilgi çekicidir, Beşiktaşdaıki Türk 
Deniz Müzesinde de cazib bir gemi modelleri 
koleksiyoncuğu vardır. 

Geçen asır sonlarına kaıdar, müşterileri 
çoğunlukla gemiciler olmuş eski büyük gedikli 
meyhanelerin baş süslerinden. biri, tavamna 
asılmış bir yelkenli gemi modeli olurdu. 

Şahıs elindeki modellerin tesbiti çok zor
dur. Bizim görebildiğimiz modellerden bazıları 
şunlardır: 

Yavuz Zırhlısı - Divan Yolur.da bir ma
nav dükkanında idi, o tarihi harrb gemisini ya
pan tezgahdan gelmiş • kadar güzel bir model 
idi, ve modelin oturtulduğu kızak "Eseri Ba
latli Mehmed Reis" diye imzalamışdı. Sanatka
rın, "Yavuz geliyor Yavuz, denizi yara yara ... "
diye meşhur türküyü yazan ve besteleyen Ba
latlı Mehmed Emin Reis olması çok muhtemel
dir (B.: Emin Reis, Balatlı Mehıp.ed, cild 9, 
sayfa 503,) ki o zat için Hamamizade İhsan Bey: 
" ... bir hez'arfen idi..." diyor. Son bir istimlakde 
caddenin o kolundaki bir sıra dükkan arasında 
o manav dü:kkam da yıkılarak kaldırılmış, yeri 
deniz müzemiz olması gereken güzel Yavuz 
Modeli de ka~bolmuştur. · 

XVIII. Yüzyıl Korsan Gemisi - Galatada. 
Necattbey Caddesinde meşhur Lavirentos Mey
hanesinin tavamnı:1.a asılı idi, tahminen 1 metre 
· boyunda iki direkli bir yeİkenli g-eıiıi modeliydi. 
O meşhur meyhane istimlak edilip yıkıldığında 
kaybolmuşdur,. kimin eline düşmüşdür, tesbit 
edemedik; o modelin de yeri Deniz Müzesi idi. 

Vçanbarlı Mahmudiye Kalyonu. - Türk 
Denizcilik Tarihinde çok zengin hatırası olan 
bu meş,hur büyük yelkenli harb gemisinin mo
deli, ki bir metrodan ziyade boyda çok güzel 
bir eserdi. 1943 - 1945 ar:uıınd'l. Sa:matyada 
Büviik Kuleli Meyhanesinin sahibi Barba Va
silinin elindeydi. O zaman Barba Vasili bize 
şunları söylemişdi:, "Bu gemiyi İkinci Sultan 
Mahmud zamanında meşhur İzmitli . Mehmed 
Usta yapm1şdır,üç tane yapmış, birl kendisine, 
birini padişaha vermiş ve ihsan alınış~ bunu da 
dedeme vermiş, para almamış, ölünceye kadar 
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her istediği kadar içer, para vermezmiş./' De
niz Müzesinde Mahmudiye Kalyonunun çok gü
zel bir modeli vardır. öyle sanıyoruz ki Barba 
Vasilinin padişaha verildiğinden bahsettiği mo
del o!acaktır. 

Şir~eti Hayriyenin 12 numaralı Kandilli 
Vapuru - R. E. Koçunun elindedir, kıymetli 
sanatkar Behcer Cantok tarafından yazar için 
sureti mahsusatla yapılmışdır (B. Cantok, Beh
cet, cild 6, sayfa 3380), 58 santim boyunda çok 
güzel bir modeldir, yandan çarklı bir vapuldur; 
1958 yılında yapılmışdır, ki R. E. Koçu o zaman 
bir asır boyunca İstanıbul sularında dolaşmış 
Şirketi Hayriyenin ve Seyri Sefa.in İdaresinin 
bütün vapurlarından mürekkeb bir modeller ga
lerisi kurmayı düşünmüş, eş vapurlara. tek mo
del yapılacağına göre en çok 35 - 40 parça gemi 
modelinden kurulacak bir galeri için en çok 
20,000 lira harcaıiacakdı. Kendi mali imkanla
rının dışında olduğundan, kendisindeki modelin 
bir fotoğrafı ile Denizcilik Bankası Umum Mü
dürlüğüne bir me.ktub yazmış, gördermiş, · öyle 
bir galerinin kurulması teklifinde bulunmuş, 
muhayyilesinin dışında bir i~ simsarı zan edil
diği için, teklifini tekide lüzum görmemişti. 

9 Çifte Kayık Modeli - Mısır Çarşısının 

Eminönü kapusu yakınında "Hamlacıbaşının 

Dükkanı" diye anılan ba:haratcı dükkaninın 
cebhesi önünde asılı itli (B. : Hamlacıbaşımn 

Dükkanı) ; ç·arşının son tanziminde kaybolmuş
dur. Yeri Deniz Müzesi olan bir kayık modeli 
idi. . 

Deniz Mümsindeki Gemi Modelleri Kofok
siyonu - Bu koleksiyondan Deniz Müzesi ma d
desinde bahsedilmiştir (B. : Deniz Müzesi, cild 
8, sayfa 4448) ; burada çok çok güzel birkaç 
gemi modelini kayıd ile yetineceğiz:. . 

Üçanbarlı Mahmudiye Kalyonu 
Kadırga, Ba.rbaros Salonunda 
Yavuz Zırhlısı 
Mecidiye Zırhlısı 
Hamidiye Zırhlısı 
Mesudiye Zırhlısı 

. Turgutreis - Barbaros zırhlıları tipi zırhlı 
Midilli Zırhlısı 
Reşadiye Zırhluıı, Deniz Harb Akademisin-

den getirilmiştir. 
Muaveneti Milliye Torpidosu 
Nusret Mayin Gemisi 
Müsteci!bonbaşı Denizaltısı 

Mısır Hidivinin eski El-Mahrusa Yatı 
Adatepe- Kocatepe muhri'bleri tipi muhrib 
Dördüncü Sultan Mehmedin Saltanat Ka-

dn-gası 

.A!bdülazizin 13 çifte saltanat kayığı 
Bir vapuru hümayun 
Söğüdlü Yatı 

Amerikan Altıncı Filosu Gemileri - Ço
cukluğundan beri gemi modellerine meraklı Ta
mer Bora adında Üsküdarlı bir genç 1966 yı
lında Amerikan Altıncı Filosuna mensub ge
milerden müreıkkeb bir modeller koleksiyonu 
yapmışdır ki aralannda Camberra Zırhlısı ile 
Forrestal Uçaık Gemisi de bulunuyordu. Bu iko
leksiyon ne olmuşdur tesbit edilemedi. 

''Türkün" Transatlantiği - . Gemi modeli 
yapma meraklılarından Cabir Hüzel .2.iında bir 
zat tarafından yapılmış ve bacasında Denizci,
li'k Bankasının forsunu taşıyan muhayyel bir 
transz.tlantik modelidir; 2,!5 metre boyunda olan 
model gemi 1957 yılında yapılri.ı.r~ ve Moda Ko
yunda, iple bağlanıp arkasından itilmek suretiy
. le sahibi tarafından yüzdü:bülınüg.dü. Bu modelin 
de ne olduğu tes:ibit edilemedi. 

Santa Maria Karaveli - Ünlü orıkestra şe
fi ve violonist Muhiddin S~ak da ibir gemi mq
deli :ıperaklısı ve yapıcısıdı_r. ;Kristof · Kolomb'uiı 
meşhur geniisinin güzel bir ıİıodel - maketini 
yapmı~dır. 

Gemi Modelleri Yanşaması -- 1970 yılı ey
lül ayında Türk D.onanma ·· Cemiyeti. İstanbul 
il merkezi tarafından terttblenmişdir; .1- Mo
dern ha.rb gemisi, 2 ~ Y ~lkenli har:b gemisi, 
3 - Yolcu gemileri, 4 ~ İiizm.et gemileri, 5 -_ ' 
L~an hizmet ge:r:p.ileri, 6 ~ . Yelken gemileri 
diye altı gemi modelleri arasinda yapılan yarış".' 
ma hakkında başka bilgi edinilemedi. 

Piyilepaşa. Muhribi - 1971 yılı şubatında 
gazete haberine göre Ali Temelli·adınıia-bir bah
riye neferi, büyük emek ve 10,000 ·kibrit çöpü 
ile ve büyük başarı ile içinde askerlik hizmetini 

· gördüğü· Piyalepaşa Muhribinin bir • modelini 
yapmış.dır. As1l mesleği garsonluk olan Ali Te
melli, gemi modelleri meraklıları taraflndan 

· 1500 lira teklif edildiği halde eserini -satmaya 
kıyamamıştır. Bu eserin de aki'beti ne olacak
dır bilinemez. Herhalde Deniz Müzesinde böyle 
fantazi küçük hatıralar . için .bir köşec1k- ayrıl

ması gerekir; hatta devir devir,· çocuk oyun
caıkları gemilere kadar. 
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Kuru Karanfil ÇöpI~rindmı. Gemi - Deniz 
Müzesinin. demirbaş eşyası arasında kuru ka
ranfil çöplerinden yapılmış bir gemi modelciği 
vardır. Emekle ve başarı ile yapılmış olan o 
geminin müzeye nereden geldiğini ve ne zaman 
ve kimin tarafından yapıldığııü tesbit edeme
dik. O modelin yeri de müzenin asıl paviyon
larından biri değil, Piyalepaşa :Muhribi modeli 
vesilesi ile bahsettiğimiz ayn bir köşe olmalı
dır, ve orada gemi gemicilik, denizcilik üzerine 
bütün küçük sanat eserlerin, muhtelif devirle
rin o yoldaki hatıraları tonlanmaİıdır. 

GEMİ RESTAURANT - Bu satırların ya
zıldığı sırada: temmuz 1971, Yuıkan Boğazın 
Rumeli yaıkasında, geniş ve büyükce koyu ile 
meşhur Tarabya Köyünde, yalniz oranın değil, 
büyük 1stanbulun hiç ibir tarafında benzeri bu
lunmayan bir içkili lokanta. 1stanbulun yalı 
boylarında içkili lokantalara. meyhane - taver
nalara "Gemi", "Gırgır", "Plio", ''Argo",- "Kal
yon" gibi isimler veri.le gelmişdir. Hatta zama
nımızda İstanbul-da. Ahırkapusu · Feneri civa
rında · ve sahil yolu üzerinde büyük bir otel 
ve lokanta "Kalyon" ismini taşımaktadır; bir 
beton yapı olan o binanın ,bir gemi ile ilgisi 
sadece ismindedir; üstelik amblemi olarak ka
bul ~ilmiş olan gemi resmi de bir kalyon ol
mayıp bir "Kadırga" dır. 

Taraıbyadaıki "Gemi Restoran", !binası ile 
de haıkiki bir gemi4ir, ve sureti mahsusa.da lo
kanta olmaık üzere .. inşa ettirilmiş bir gemidir. 

"Gemi Restoran'', sahibi ve işletici olan 
Mustafa Ertuğrul Yıldızeli tarafından Hasköy 
Kızaklarında yaptınlını:şdır, resmini ve planım 
da kendisi çizmişdir. Gemiyi adı geçen tezgA.hda 
gemi mühendisi Selahaddin Arslan inşa etmiş
dir. İnşası ve iç döşeme ve dekorlarının yapıl
ması 1964 den 1969 yılına. kadar beş sene sür
müşdür; lokanta olarak açtldığ-ı 10 mayıs 1969 
tarihine kadar tahminen 400,000 lira harcan
mışdır. 

15 metre boyunda ve en genis verinde 6 
metre eninde olan "Gemi", yapıldığı Hasköy 
Kızaklarından Tarabyaya ··kadar bir ·romorkö
rün arkasına bağlanıp yüzdürülerek getirilmiş
dir. Kısa bir müddet deniz üstünde b!r lokanta 
olarak işJetilmiş, telme su alma arızası göster-· 
memişdir. Fakat makinası olmadığı, ve aslında 
da su üzerinde yüzdürü~ek üzere yapılmadı
ğından bir kızak üstünde, başı deniz tarafında 
olmak üzere karaya çekilnrişdir. Bu suretle, 

Boğazdan geçen büyük teknelerin Tarabya Ko
yuna giren dalgaları ile yalpalama mahzuru 
da önlenmişdir. 

Gemi Restoran bir büyük salondan ibaret
tir, kapuları güverteye açılır bir kamara şek
lindedir, her biri 6 kişilik 6 masa vardır. Mut
fağı, bulaşıkhanesi, ikileri, buz dolaıbı ve şarab 
mahzeni üstde ayrı bir bölme ile merdivenle 
inilir geminin dibdeıki an:barm-c!.:->.dır. 

Bu içkili lokantanın bir hususiyeti de, garni
türler, salatalar, yemişler hariç, yemek ve :me
zelerinin, başda türlü çeşidleri ile balık, ve is
takoz. böcek, yengeç, istridya, midya ve kari
des gibi deniz mahsullerinden hazırlanmasıdır. 

Ziyaretimiz sırasında lokantanın 3 aşçısı, 
1 bulaşıkcısı, 2 garsonu ve 3 komisi bulunuyor
du. Bizce, benzeri olmayan bu şirin lokantanın 
tek unsuru, garson ve komilerin, sair _şehir lo
kantalarındaki müstahdemlerin ıkıyafetinde hiz
met etmeleriydi. Onlara da yazın beyaz ve kışın 
siyah, ve göğsü bluzu geniş mavi yakalı gemici 
tayfa esvapları giydirilmeliydi; ve hatta pan
talonlarının çapalarım kıvırarak, çıplak ayakla· 
hizmet etmeleri gerekirdi. Bir 'l.ra turizm a.cen
talığı da yapmış olan Mustafa Ertuğrul Yıldız
eli'nin ·bu hususu tahakkuk ettireceği beklene-
bilir. . 

M. Ertuğrul Yıldızeli 1927 de ista11bulda 
Sultanahmed semtinde doğmuşdur; Sümerbank, 
şef veznedarlığında bulunmuş Orhan Remzi 
Beyin oğludur; yazar ve turizm işlerinde çok 
çalışmış, bir ara milletvekiIJiği de yapmış Os_. 
man -Şevki tnudağ'ın da damadıdır. 

Bibl. : Ç. Giilersoy ve R. E. Koçu, Gezi notu. 

GEMİ TULUMBALARI, GEMİ. TULUM
BACil .. ARI - Ahşab tekneli gemiler, sızma ile 
daima su alırlar, teknenin dibinde bir mikdar 
su birikir, o sular da zaman zamaiı, gemilerde 
bulunan ve el ile kulJanılan bir tulumba ile çe
kilip denize akıtılır ki, iskelelere bağlamİş ve 
limanda demir üstünde yatan küçük gemilerde, 

· motorlu veya yelkenli takalarda-tulumba ile su 
(leJt('n tayfalara çok rastlanır. 

Evliya Çelebinin kaydma göre, g-emi tu
lumbası yapıcıları istanbulda daha XVII. Yüz
yıl ortasında ayrı ibir esnaf zümresi teşkil et
miş bulunuyorlardı, ünlü yazar şöyle k~ydedi-· 
yor: 

"Dükkan 7, neferat 80 dir. Bunlar, bir gemi 
rahned.ar olup da içine su dolduğu vaıkit, gemi 
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içinde bulunan suyu tulumbalar ile çekip gemiyi 
batmakdan korurlar. Görmeye muhtaç · acaip 
sanattır ... " 

Evliya Çelebinin kaydi, bu tulumbacıların, 
imalden. ziyade · gemilerin suyunu boşaltan bir 
takım amele, işçiler olduğu zannını veriyor. 
Belki o işi de yapmışlardır, biz 7 dükkanda top
lanmış o esnafın tulumba imalcileri olduğu ka
nısındayız. 

GEMİ YANGINLARI - Geçmişde ve za
manımızda İstanbul Limanında, Boğazi~inde ve 
şehrin Marmara yalısında gemi yangınls,rı ol
muşdur. Bu şehir kütüğünde o yangınların ço
ğu, semt veya gemi isimlerine göre müstakil 
maddelerle tesbit ve kaydedilmişdir. Burada da 
ayrıca bi:r cedvel bulundurmayı, ilerde bu ko- · 
nuda araştırma yapacak kimseler için faydalı 
bulduk. 

Kışla Gemisi Yangını - "Yelkenli gemiler 
devrinde donanmanın erzak gemilerine "Kışla 
Gemisi" denilirdi, donanma ile sefere çıkarlar; 
deniz harbine katılmazlar, donanmanın ağır 
·hasta ve yaralı efradı da o . gemilere nakledilip 
tedavi altına alınırlardı; seferden dönen harb 
gemilerinin efradi da kışı, bir kışla hayatı di
siplini ile bu gemilerde geçirirlerdi. Kasım.pa
şada Kalyoncular Kışlası büyülterek yeniden 
yapıldıktan sonra donanma tstanbula · döndü
ğiinde efradı bahriye o 'kışlada kalır oldular." 
(Deniz Levazım Albayı Razi, Not.) 

Hicri 1180 (Aralık 1766) senesi recebinde 
Kaptanıderya Tosun Mehmed Paşa kumanda
sındaki donanma Akdeniz seferinden döndüğün
de geride kalmış bir kışla gemlsi, .rüzgar kesil
diğinden Bağçekapusu ile Galata arasınq.a de
mir atmış, limana .girmek için muvafık hwa 
bekliyordu. Bir gece, gece yarısından sonra ge
mide yangın çıkdı, yangınla beraber bir de fır
tına çıkdı, yana yana, demirini tarayan · gemi 
önce Galata y.ılısına doğru gitti, orada demirli 
bulunan büyük kayıkların üstüne düşdii, onlar
dan bir kaçını tutuşturdu; Ci!baliye doğru sü
rüklendi. orada yalı boyundaki yahudhaleleri 
(B.: Yabudhane) tutuşturdu, bütün Cibali ya
hudhaneleri ve Cibali Çarşısı yandı, o iskelede 
bağlı olan veya iskele yakınında demirli bulunan 
kayıklar perişan bir. halde etrafa !kaçışirken 
kimi fırtınadan 'battı, kimi de ya:budhanelerin 
geniş ateşi altında tutuşup yandı, yanmakda 
olan o ıkayıklardan biri Kasımpaşada · Tersane 

Sarayı önünden geçerken bir kasrı tutuşdurup 
yakdı. Bu liman yangını sabaha kadar altı saat 
sUrdü, bütün İtstanbul ve Galata, Kasımpa.~a 
halkı dehşet içinde 'kaldı (Vasrr Tarihi, cild I). 

Tavusibahri Kalyonu Yangını - 23 cema
ziyelevvel 1226 (15 haziran 1811) de yağmurlu 
ve fırtınalı bir günde Ortaköyde müverrih Şa
naztde Ataullah Efendinin yalısı önünde demirli 
bulunan donanmanın en büyük gemilerinden 
Tavusi'bahrl Kalyonunun orta direğine yıldırım 
isabet etti. O sırada flandra indirmek için o 
direğe üç tayfa tırmanma1roa idi, en öndeki 
yıldırım. ateşi ile bir anda ikömür olaraik öldü, 
fakat elleri tutunduğu yerden ancak bir iki 
dakika kadar sonra gevşeyip ayrıldı, o direkde 
kömür olmuş dururken, öbür iki· gemici ip mer
diveni çıkma'kıda devam ettiler, ve önieki ar
daşları _elleri gevşeyip üst sahanlığa düşdükten 

· sonra işin farkına vardılar ve dehşetle aşağıya 
inmeye başladılar. Yıldırım aşağıda da iki üç 
gemiciyi yakıp ölq.ürmüşdü. Yıldırım isabet 
· eden orta direk yanmaya başladı. Kalyonun di
ğer efradı tarafından direkden başlayan bu ge
mi yangını g-üçlüikle -söndürüldü. Şanizade va.ık'-· 
ayı gözleriyle görtlüğünü yazıyor (Şanizade 

Tarihi, Cild II). 

Rali!'(le Gemiler Yangını - 23/24 safer 
1277 (10/11 eylül 1860) g-ecesi, müdhiş bir lo
dos fırtınası hüküm sürerken Unkapanı ile Ga
latad.a Azeb Kapusu arasında:ki Hayra.tiye Köp
rüsünde yangın çı:kdı; alevler icinde _dağılan 

dubalar limanda ve Galaıta sahilidne yatan ge
milerin üstüne dü'Şdü, büyüklü küGüklü 16 türk, 
2 ingiliz, 2 ceza.iri seb'a (yedi ada) cumhuriy
yeti, 2 yunan, 1 avusturya, 1 efla'k gemisi yandı, 
cem'an 24 gemi yandı (Te-rcemanı Ahval Ga
zetesi). 

(Bibi: Boğaziçinde Tankerler Çarpışması ve İnfi
laklı Büyilk Gemiler yanıı:ını, cild 6, sayfa 2896; 
Bosphorus Şile}ıi Yangını, cild 6, sayfa 2967; Marmara 
Vapuru Yangını). 

GEMİ ZENANELERİ - Yelkenli gemi
ler devrinde adeta geienekleşınişdi, her g-emide 
"Zenane" adı verilir bir kötü ~ene bulundunı
lurdu; gemide tayfa kılık kıyafetinde dolaşır, 
ama çok ağır işlerden olan gemi hizr.1f'tlerini 
görmez, tavfalık yapmazdı: ı:ıü'bhesiz ki kaba 
ülfet ve- sohbet ehli olan gemicilerin .nefis blzi
cesi olarak adeta yarı esir hayatı sürerlerdi, 
limanlarda da asla 'karaya çıkarılm.azlardı. Kap
tanların yalnız kendilerin~ tahsis ettikleri öyle 



Gemi Zenanesi Ayamavrili Bıçakcı Petri ve hamisi Kefa lonyalı Lef teri Kaptan ile dört nefer Kefalonyah Korsanı 
(R. E. Koçunun Galata Canavarı JJıçakcı Petri isimli eserindeki resimlerinden) 
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genclere de "Kaptan Zenanesi" denilirdi. Ge
çen asır sonlannda "Galata Canavarı" diye anıl
mış Bıçakcı Petri adındaki bir delikanlı İstan
bula ilk defa Kef alon yalı Lef teri adında bir 
korsan kaptanın zenanesi olarak gelmişdi ve 
İstanbulda Hk cinayetini Galatada Marsilya 
Otelinde o kaptanı öldürmekle işleınişdi. 

Bibl.: Galata Cana.varı, cild 11, sayfa (;888). 

GEMLİK VAPURU --- Denizcilik Bankası
nın Deniz Yolları İşletmesi. gemilerinden; mo
torlu yolcu vapurudur, çoğunlukla İstanbul ile 
Mudanya ve Gemlik iskeleleri arası seferlerini 
yapar; 1952 de Hollandada Bonas'de Boeles 
Schips. - Mach. Tezgahında inşa edilmiştir. Mo
torlu bir gemi olup 15 mil sür'atindedir. Boyu 
85.80, eni 12.29, derinliği 4.80 metredir. Taşı-
dığı azami yolcu sayısı 800 kişidir. Kaptan 'köş
kü bacayı saran kılıf içine yerleştirilmiş, kısa 
direği de yine o 'kılıfın üstüne konmuş bir acaib 
şekli vardır (Resmi için B. : Denizcilik Bankası, 
cild 8, sayfa 4420). 

Bibl.: Ulaştırma Bakanlığı, T. Ticaret Gemileri 
Rehberi, 1965. 

GENCAGA SOKAGI - Sam.atyanın İmra
hor Mahallesi yollarından, İmrahor Uyas Bey 
Caddesi ile Yediıkule İstasyon Caddesi arasın
da uzanır; İmam Hüseyin Sokağı, ve Eski Çu
bukcu · Sokağı ile kavuşakları vardır, Kuyulu 
Bakkal Sakağı ile dört yol· ağzı yaparak keşi
şir (1934 Belediye Şehir Rehberi,. pafta 11/60). 

İki araba geçecek genişlikde, paket taşı 
döşeli ve hafif meyilli bir olup ahşab ve beton 
evler ve a,partımanlar arasından geçer; 1 turşu
cu, 1 terzi, 1 kunduracı, Z marangoz vardır. Ye
dikule Kültür ve Yardımlaşma Derneği bu so
kakdadır, kapu numaraları 1 - 63 ve 4- 56 dır 
( aralık 1969). 

Hakkı GÖKTORK 

GENCAY (İsmail Kemal) - İşadamı ve tüccar; 
1905 de İstanbulda doğdu, tüccardan Hacımeh
medzade Mehmed Ali Bey adında bir zatın oğ
ludur; Galatasaray Lisesinin orta kısmında 
okudu, 1921 de Modadaki Saint J oseph fransız 
lisesini bitirdi, ve iş hayaıtına atıldı. 1954 de . 
Hattat Anonim Şirketini kurdu, 1943-1950 
arasında kurucusu olara'k Boya İş İthalat Limi
ted Şirıketµıde çalışdı, 1935 - 1945 arasında yine 
kurucusu· olan Çelik· Tuğla Harmanlarında, 

1950 - 1955 arasında da keza kurucusu o~rak 
Borgo Boyaları İmalathanesinde çal.ışıdı. Kinı 
Kim Kimdir Ansiklopedisine vardığı otobiyog
rafi notunda Erenköy Asma Fidanlığını ve Ka
dıköy Nümune Bağı'nı kurduğunu yazıyor. 

Maltepede Ayazma Mahallesini de bir müteah
hid inşaatcı olarak ikurmuş ve takdirname al
mı.şdır. 

Kızılay, Çocuk Esirgeme Derneği, Körler 
ve Dilsiz Cemiyeti üyesidir; posta pulu kolek
siyoncularındandır. (Kim Kimdir Ansiklopesi
si.) 

. GENCE (Durul) - Hafif batı müziği sanatcısı, 
ünlü baterist davulcu, orkestra şefi; 194.0 da 
Ankara.da doğdu, 1957 de Heybeliada Deniz Li
sesini bitirdi, Deniz · Harb Okulunda bir sene 
okudu, deniz subaylığı yolundan ayrılarak Orta 
Doğu Teknik Üniversitesinin İdari İlimler fa
kültesine girdi, orada da iki sene okuduktan 
sonra yü.ksek tahsili terk etti. Sanat hayatına 
1.954 de Deniz Lisesinde öğrenci iken amatör 
olarak başlamışdı ve uzun süre amatör olarak 
devam etti. 1960 -1961 arasında baterist olarak 
Somer Soyata ve Arkad~ları müzik· topluluğu
na girdi; sonra "Süerterliler", "Sextex ,s. S. S.", 

Durul Gence 
(Resiın: S. Bozcalı) 



-GENCE (Serı,il) . 

·"Alpay ve ArkadaŞları Dörtlüsü" nde çalışdı, 
1966 da "Durul Gence Beşlisi'' adı ile bir nıUzik 
topluluğu kurdu, aynı yıl sonunda orkestrasını 
'~Durul Gence 10 Topluluğu" adı ile büyüttü . 

. Yüze yakın plfııkda hafif batı müziğinin ünlU 
seslerine eşlik etmişdir (Ses Mecmuası Sanat
cılar Ansiklopedisi, 1970). 

1966 da Ses Mecmuası onun için şunları 
yazmışdır: ''Ye Ye ırtüziğiıtl tam anlamı ile ça
la'biien bir bateristtir; gene yaşına rağmen 
bugün Türkiyenin birinci sınıf bateristleri ara
sında adı başda anılan :bir sanatcıdır. Müz~k 
aleminin dışında da amatör bir balıkcıdır." 

Yine o yazıda ünlü şarkıcı Zeki Müren'in 
ağzından Durul Gence için şu söıler ıkaydedil
mişdir: "Hafif batı müziğini bana Durul sev
dirdi. Durul'un hem sanatı hem de kalbi pır
lanta gibidir. Onu ister -yirmi YJi, ister yirmi 
daki'ka tanıyın, haıkkındaki f1krlni,z değişmez. 

Samimidir, asla laübali olınaz; sahne hayatı 
dışında gaayet mazıbuttur ... 11 

1966 da orkestrasını ilk kurduğu sıralarda 
matruş bir gene idi, sonra hafif ve zarif ·bir 
bıyık . bıra:kdı, 1971 d~ ise !bıyıklarının uciannı 
uzatıp ağzının iki yanından aşağıya doğru mo
ğol modası sa:rıkıttı, saçlarını·· da Uzattı. 

GENCE (Seırpil) - ttafif batı müziği so
listi, 1944 de Ankarada doğdu, Durui Gence'nin 
kız kardeşidir. Amerikan lôz Koiejinde ve Lon
drada Güzel · Sanatlar Akademisinde okudu. 
Sahneye ilk defa tiyatroda çıkdı, bir süre An
•kararun özel tiyatrolarında rol almışdır. Hafif 
batı müziği solisti olarak da sahneye ilk çıkışı, 
Durul Gence 10 orkestrasının eşliğinde İstan
bulda Fitaş Sinemasmdadır (Ses Sanatcll.ar 
Ansiklopedisi, 1970). 

GENCEBAY (Orhan) - Ses ve saz sa.p.at
cısı, bestekar; bağlama çalar. 1943 de Samsun
da doğdu. Sanat hayatına küçük yaşlarında 
bağlama çalarak başlam1şdır. En yaygın beste
leri şunlardır: "Sabır Taşı", "Başa· Gelen çe:.. 
kilir", "Sevemedim Kara Gözlüm" (Ses Sanat
cılar Ansiklopedisi, 1970). 

. Bazı bestelerinin sözleri de kendisinindir; 
edebi bir kıymet hükmüne bağlamadan bir kaç 
mışra alıyoruz (Hey isimli mµzi~ ğ~rgisinden): 

Orhan Ğetıctıbay 
(Resinıı 9, Bozcıılı) 

Kaderimiit Öyürtü 

Ne sevenim var, ıie ıiöranım vat 
Öyle yalnızım ki... 

lSTANBlJL 

Çilesiz ğiiıiüm yok, ders .arar.aıı çok 
Öyle dercİİiyint ki ..• 
Bana kaderimin oyonu itiü bıı 
Aldı sevdiğimi, · verdi zulwnıı-

* 
Bir Teselli Ver 

Bir teııeili ver, bir teseili ver 
Yarattığın mecnuna bir teselli- ver. 

Aramızda -başka biri var ise 
Tertemiz aşkımı bana geri ver 

GENCER (Ayten) - .Hafif batı müziği so
listi; 1929 da tstanbulda doğdu; ·aşağıdaki hal 
tercenıesini' Hafta mecmuasından alıyoruz: 
"Ayten Gencer (Alpman) den sonra dans ve caz 
şarkılan sahasının şöhretlerindendir. İstanbul 
Radyosunun tanıttığı şa:rıkıcı · Kandilli Kız Lise
sini bitirmişdir. Şarkı söylemeye· on ·iltl yaşında 
iken başlamış ve sahneye ilk ·•defa doğduğu 
semt olan Yeşilköyde bir gazinoda çıkmışdır. 
1949 da evlenmiş, fakat mesud• olamamış ay
fllmışdır. lst!;IJl:t;}u.l · Radyoı:ıu programlarma da 



- '10()1 - GENCER (bııam) 

11:han Gencer Orkestrasında katılmışdır; 1950 
de de sanat arkadaşı llhan . Gencerle evlenmiş
dir. Halen eşi ile •birlikde Boğaziçinin en büyük 
gazinolarının birinde çalışmaktadır." (Hafta, 
1953. 

Hayatı hakkında başka kayde rastlanmadı 
(1973). 

GENCER (Leyla) - Dünyaca tanınmış 
soprano, Türkiyeyi yurd dışında temsil eden 
sanat elçilerinden; aşağıdaıki hal tercemesini 
Türk , Ansiıklopedisinden alıyoruz: 

"Liseyi (İtalyan Lisesini) bitirdikden sonra 
evlenmiş, (ve zevcinin teşvİki ile) İstanbul Kon
servatuvarına yazılmış, İstanbul Şehir Koro
~u.nda üç sene · solist olarak okumuş-dur, 1949 
da Ankaraya yerleşerek Devlet Operasının im
tihanını kazanmış ve sahneye Uk defa Cavalleria 
Rusticana (Kavallerya Rüsti!kana) operasında 
Santuzza rolünde çılmıışdır; E. · de Hidalgo'dan 
ders a1dılrtan sonra Tief.::-t..nd operasında Martha 
rolünde ,büyük başan . · kazanınışdır. 1952 ·den 
başlayarak İtalya sahnelerinde söylemiş, bir kaç 
yıl içinde tamlarak ·· Milano'nun ünlü Scala. 
(Sk.ala) Operasında solist olaraık okuyan ilk 
türk sanaıtcısı olmuşdur. Sonraki yıllarda Mü-

Leyİi Gencer 

(Resim: s. Bozcalı) 

nih ve Viyana devlet operalarına, Sanfra.nsisko, 
. Roma, Venedik, Floransa, Spoletto, Sa.lZ'burg, 

Londrada Glyndebourne, -Napolide San Karlo 
Aires'de Teatro Colon'a konuık sanatkar ola
operalarına, Şikagoda Liriik · Operaya, Şuenos 
raik çağırılınışdır. Londranm Albert Hall ve 
Nevyork'un Karneci Hall salonlarında konser
ler vermişdir. Bellini, Donizetti ve Verdi'nin 
operalarında özellikle başarı gösterın:işdir; 1957 
de Prokofiev'in Karmelitlerin Diyaloğu opera
sının dünyada ilk temsilinde rol almışdır. Bir 
italyan firması için de plak doldurmuşdur" 

(Türk Ansiıklope<lisi). 

1967 de İtalya devlet •başkanı Giureppe 
Saragat'ın imzaladığı bir kanuname ile soprano 
Leyla Gencer'e ~valiyeli'k şeref payesi verildL 

1968 de İtalyada yılın sopranosu seçi1di; 
1970 de La Scala sahnesinde Donizetti'nin Llik,;. 
rezia Borgfa operasını temsil etti. (Gazeteler.) 

GENCER (Osman İlham) - Hafif batı 
müziği solisti ve piyanist; aşağıdaki hal teree- · 
mesini Ses Mecmuası yayını Sanatcılar Ansiklo
pedisinden r.Iıyoruz: 

"1926 da İstanbulda doğdu; lise mezunu
dur; iki defa evlendi, ilk eşi hafif batı müziği 

Osman İlham Gencer 

(ı.tesiıni S. Bozcali) · 



GENCER · (Yddırıın.) -----7002- tsTAN8t1L_ 

solisti Ayten Alpman'dır, ilık evliliğinden İlhan 
ve Ayşe adında iki çocuğu vardır. İngilizce ve 
fransızca bilir; sanat hayatına on yaşında iken 
amatör olarak piyano çalarak başladı, yirmi 
yaşlarında profesyonel oldu. Uzun yıllar kendi 
adını taşıyan toplulukla çalışan sanatcı Boğaz
içi Müzik Festivalinde Dünyayı Dolaşan Şarkı 
bestesi ile en iyi bestekar ödülünü kazanmışdır. 
Halen muhtelif kulüblerde tek başına piyano 
çalıp şarkı söylemektedir" (Sanatcılar Ansiklo
pedisi, 1970). İkinci zevcesinin adı Necla.dır, 
zevci tarafından şarkıcı olarak yetiştirilmişdir. 

İlık orkestrasını "Los Çatikos" adı ile kur
muştur: Piyano i. Gencer, bateri Sabahaddin 
Tosun, bas Mehmed Tosun, bandenon Orhan 
Avşar, solit .Ajda Pekkan. Bu orkestra büyük 
ilgi topl~dı. İlhan Gencer için "yeni kaabi
liyetleri halka tanıtır" denilir. Bu değerli sa
natkarın hayatı hakkında gazetele:rıde çıkan 
haıberler dikkatle okunursa; bahtsız bir üstadın, 
çevresindekiler tarafından anlaşılamamış bir 
büyük sanatkarın romanı yazılabilir. 

Çam yarması yalın yüzlü dilaver 
Yalın yüzde duman misal hata.ver 
Piılad misalidir vüciıdi paki 
Vatanı o şahın Anadol haki 

(Hiıbannamei Neveda) 

* 
Gördün mü' efendim Kara İdrisi 
Hanım oynaşıdır o genç irisi 
Yalın ayaklı o eşbehi miihmel 
Nazı itliğinden şiıhi müheykel 
Hanım gerdanma misali kemend 
Yağlı perçemini atımş o levend 

Aşık İbrahim) 

* 
"Aşcılar Ocağının mürahik neferinden ibi

risi zahirde bebrü pelenk gene irisi, amma cev
herde ocağının nuru dide. ciğer paresi Mengen 

Bürhaneddin OLKER , , 

dağlısı Eyyll!b ki ... " ; 
"Bostancı Hamlacılar O
cağının yalun ayaklı bal~ 
dırı çıplak . neferi ve mü-. 
rahik fetalarm dilberi, 
kadıdi bülend dilkeş, ~ene 
irisi serke§ Sürmerıe gü
zeli, V aldesultan doku?. 
çiftesinin Laz Temel'i ... " ; 
"Baltacılar Ocağının yüz 
akı ve ne mikdar medhii 
sena eflil..~e hakkı Silahdar 
Aia hazretlerinin ham
malı . gene irisi Cumalı 

nam Kastamonu dağlısı .. ;" 
(Tahir Ağa Mecmuası). 

GENCER (Yıldırım) - Sinema sanatcısı, 
1936 da Adapazarında doğdu, Galatasarayı Li
sesinin orta kısmını bitirdi, 1956 da evlendi, üç 
çocuğu vardır, fransızca ,bilir. Sinemaya 19ij3 
de "Elalem Ne Der" filminin baş rolünde oy
nayarak başladı, yüze ya•kın filmde rol almış
dıı-; Halen ·(1970) Çatalca Ceza.evinde bulunan 
sanatcının oynadığı filmlerden bazıları şunlar
dır. "Kocatepenin Üç Süvarisi", "Sırtımdaki 
Bıçak", . "Killing lstanbulda", "Büyük Kin" 
(Ses Sanatcılar Ansiklopedisi, 1970). 

Çatalca Ceza.evine girmesinin sebebi 1966 
yılında sarhoşluk hali ile bir taksi §oförünü 
bıçakla karnından yaralaması vak'ası olacakdır. 

GENC İRİSİ - Büluğ çağına girmiş oğlan 
çocll!kları ile yüzleri henüz tüylenmiş taze deli
'kanlıların vücud yapıları sağlam ve çok geliş
miş, uzun boylu, elleri ve ayaklan iri döküm, 
pençeli, kapdığını yere çalar, zeberdest olanla
rına verilir bir sıfattır. Bilhassa uşak, ırgaıd., 
arabacı, kayıkcı, hammal gibi, eskilerin "Dil
'beranı Mühmelan" adı altında topladıkları yüz
lerinde kaş. göz nakışları hoş ve eli ayağı da 
düzgün oğlanlar hakıkında kullanılır; k_alender . 
meşreb şairlerin yazılarında çok rastlamr: 

Davulcu Güzeli gencin irisi 

( .. Güm ııüm cıkar anın Davudi ıesi 

-~ 

,,-

GENC KIZLAR MO
DERN JLI\L~ASTh{ GÖS
TERt'St - İs.fanbulda ilk 
defa olarak 1965 yılında 

· .A.le111dar Caddesindeki A
merikan Dershanesinde 
Türkiye Beden Tevbiyesi 
öğretmenleri Ce:ıµiyeti ile 
müştereken tertib edilmiş;. 
dir. Ciddi hazırlanmış olan 

., gene kız atletlerin göste-
,~ • .-- • ? ,c \.,,~ risi bir bedii ziyafet ol-

1965 deki gösteride muş, törende "Türkiye· 
jimnastikci bir genç kız de Modern Jimnastik" ko-

(Resim: s. Bozcalı) nulu 'bir de konferans 

veri.lınişdi. Bu güzel gösteri o tarihden bu yana, 
her ne sebebden ise tekrarlanamamışdır. 

Bürhaneddin OLKER 



ANSfKtoPEDtst - '700S - GENELEV· 

GENCLERİN MEYHANE V AKTi ·- Ya
kın geçmişe kadar İstanbulda akşamcılığa . yeni 
yeni ayak uydurmuş genelerin meyhane zama
nı ikindi ile akışam arası ezanı arası idi, ıki mey
hanelerin· tenha olduğu saatlerdir, akran ve 
emsalleri olmayan · müşteriler gelmeye başla

yınca hesaıblannı görür, çıkarlardı (B.: Akşam
cı, .Ak§amcılar, cild 1, sayfa 551). 

Ahmed Rasim genelik hatıraları arasında: 
"O zamanlar ibiz genelerin İstanbul tarafında 
meyhane vakti ikindi ile akşam arası· idi. ~füş
terinin adedi dördü beşi buldu mu hesab görür 
-zı , 

agı arımızı siler, evin yolunu tuttururduk" 
diyor. 

GENCLER SOKAĞI - Bakırköyünün yol
larından; 1914 Belediye Şehir Rehberinin bu 
köye aid 12 numaralı paftasında yeri bir zühul 
eseri yanlış gösterilmişdi, şöyle ki, köyün batı 
kenarında ve demir yolu boyunda, demir yo
lunun deniz tarafı ıkenarında Geneler Sokağ!, · 
kara tarafındaki kenarında da Irgadb~ı So
kağı görülür, yerinde ise tamamen değişikdir, 
kaydedilen paftada Geneler Sokağı adı yazılmış 
yol lrgadbaşı Sokağı, lrgadba:şı Sokağı adı ya' 
zı1ın.ış yol da Geneler Sokağıdır. Bakırköy De
miryolu İstasyonunun şimal kenarından Filiz 
Sokağına doğru uzanır, Tayyareci Faıdıl Mey
danının cenub ,kenarından geçer, bir isimsiz 
sokak, ·Belediyehekimi Sokağı ve Mektubcu So
kağı ile kav-uşakları vardır. Üçer dörder katlı 
apartımanlar önünden geçer, bir · yanı demir 
yolu boyudur. Bakırköy kaymakamlık ibinası 

bu sokak üzerindedir; 1 berber, 1 · mobilyacı, 1 
emlakci, 1 diş polikliniği, 1 oto parçacısı, 1 ke:. 
resteci, 1 nalbur, 2 kahvehane. ve 1 bakkal var
dır (kasım 1969). 

Hakkı . GÖKTÜRK 

GENCLİK ŞİLEBİ ..;_ Denizcilik Bankası 
Nakliyat T. A. Şirketinin gemilerinden; 8984· 
gros ton hacminde olup boyu 150,85 metre; en 
geniJ yerinde eni 19,17 metre, derınliği 10,82 
metredir, 5 anbarı vardır, makinası, 8400 bey
gir gücünde, ve sürati 16 mildir, 1961 de İtalya-

. da yapılmış, aynı yılın haziran ayım:la . hizmete 
girmiştir. Mürettebatından başka 8 yolcu taşır. 

GENCOSMA.N SOKAĞI - Y edik:ule dısm
da Ka.zlıçeşme · Mahallesi yollarından, deniz· kı
~ı ile Çapraz Sokağı arasında uzanır; geniş 
ve paket taşı döşeli bir yoldw-, üzerinde bir deri 

fabrikası ile kum deposu var.dır; işlek bir yol
dur (1934 Belediye Şehir. Rehberi, pafta 11; 
eylül 1970). 

Hakkı GÖKTÜRK 
,: 

GENCTÖRK CADDESİ - Bayazıd Nahi~ 
yesinin Kemalpaşa Mahallesi yollarından, Or·'l.u 
Caddesi ile Onsekizsekbanlar Soka.ğı arasında 
uzanır; Mimarbaşı Sokağı, Defteremini Sokağı, 
Gümrükemini Sokağı, Mahfil Sokağı, Çukurçeş.
me. Sokağı; Şirvanizade Sokağı, Ahmed Sela
haddin Sokağı ile kavşakları vardır, Ağa '-Yo
kuşu ile de dört yol ağzı yaparak kesişir (1934 
Belediye Şehir Rehberi, pafta 4/40). 

Ordu Caddesi tarafından gelindiğine göre 
üç araba geçebilecek genişlikde, sağa doğru . 
kavisli hafif bir yok~ ve asfalt döşelidir. .Alt
larında dükkanlar bulunan kagir evler ve apar
tım.anlar arasından geçer. Onsekizsekbanlar 
sokağı ile olan kavuşağından az ileri gidilikce 
de Şehzadebaşına çıkılır. 

Gün boyunca çok işlek bir yoldur. 3 oto
büs seyahat acentası, 16 oto alım satım bürosu, 

. 1 oto sigortası bürosu, 1 lastik tamir atölyesi, 
1 oto levazımatc1sı, 1 oto döşemecisi, 1 elek
tri:kci, 1 kaloriferci, 1 buz ola:bı ve çamaşır ma
kinası satış mazası, 1 kebabcı, 2 lokanta, 1 ma-· 
nav, 7 terzi, 1 pantaloncu, 2 kuvaför, 1 berber, 
2 tabelacı, 1 demirci, 1 Tekel bayii, 1 kahveha
ne, 3 baıkkal, 1 korseci, 1 tuhafiyeci, 1 otel var-. 
dır. Şifvanizade Sokağı kavuşağında da Ke-. 
malpaşa Camii bulunmaktadır. Kapu numara
lan 1- 65 ve 2 - 82 dir ( eylül 1969). 

Hakkı GÖKTORK 

GE~V - İçinde vücudunu satan ve 
mü.şterisi bulunabilecek yaşlarda bulunan ika-: 
dınların zaıbııta nezareti altında f~huş icra et
tikleri evlere son yıllarda v:erilıniş isim, önce
leri "umumhane" denilirdi; geceleri kapularında 
bir kırmızı fener bulundurma mecburiyeti ko
nulduğundan halk ağzında "Kırmızıfener" de 
denilirdi. Zamanımızda haneberduşlar arasın.da. 
"Banka0, bekar uşaklan arasında da argo de
yim olarak genelev ıkarşılığı "Mekteb", · ''Üni
versite" isimleri kullanılır. 

Genelevleııde fuhuş icra eden kadmlara 
"Sermaye", evi işleten ve mutlaka sermay~lik
den gelme yaşlıca, yaşlı kadınlara da "Mama" 
denilmişdir. . . 

Nefsi İstanbul tarafında hiç bir zaman 
Genelev açılmaml§dır, o tarafda içinde fuhq 
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icra edilen evler .zabıta kontrolünden kaçınış 
gizli evler, .zamanımızın tabiri ile "Randevu 
Evi", yakın geçmişin tabiri ile de "Koltuk" 01:. 
muşdur, içlerine gizli girilmiş, gizli eğleniln;ıiş, 
ve içinden gizli çıkılmışdır. isimleri lstanbul 
tarihine geçmiş şöhretleri kadınlar vardır. 

İlk genelevler İkinci Sultan Ahdiilhamid 
devri sonlarında Beyoğlunda Y eniçarşı Cadde
sinde ve o caddenin ara sokaklarında açılınışdı.· 
O cadde ve sokaıkların Mektebi Sultaniye ya
kınlığı mahzurlu görülmüş, genelevler yine Bey
oğlunda Abanoz Sokağına nakledilmiş.di. 

Galatada da ilk genelevler Ytiıksekakldı
rımda Horos Sokağında, Zürefa Sokağında, Ka
raoğlan Sokağında, Şeftali Sokağında, Araboğ
lan Sokağında son üç sokağın birer ka vuşağı 
Kemeraltı Caddesinde bulunduğundan o sokak
lardaıki evlere Kemeraltı Evleri denilirdi. Yine 
Galatada sermayeleri kötü gene erkekler olan 
bir kaç genelev de Hamam Sokağında açılmış, 
onlara da Hamamsokağı Evleri denfm.işdi, faa
liyetleri çok kJsa sürmü§dü 

Zamammızda Abanoz Sokağın.daki genelev
ler kaldırılmış bulunmaktadır. Beyoğlunda Ye
nişehir' e nakledilmi§lerdi:r:., 

Zürefa Sokağı yine bir genelevler sokağı
dır. Sokağın alt ağzı kapatılmış, evlere giriş 
ve çıkı§ için yalmz Alageyik Sokağındaki ka
vuşağı bırakılmışdır. Bu 1970 de 45 ev bulunu
yordu. Müslüman genelerin fuhU§ icrasından 
sonra boy aobıdesti alabilmelerini kolaylaşdırmak 
için olduğunu sanıyoruz, Zürefa Sokağına ya
kın bir yerde de Yeni Hamam adında bir de.ha-
mam açı:lıwşdır. · 

Karaoğlan Sokağında da 4 ev bulunmak
.tadır, sermayeleri için erbabı Zürefadan aşağı 
inmiş ikartca kadınlardır demekte idi. 

Genelevlerde açıldıklarından bu yana iki 
türlü misafirlik ola gelmişdir; biri beğenilen 
sermaye ile görüşüb gitmek, biri· de gece yatısı 
misafirliği; birinci 1belediyece konulan bir narh, 
ve mürÜvveten verilen bahşiş karşılığı ile, ikin
cisi de belediye narhindan maada özel bir pa
zarlıkla ola gelmidir. 1970 narhı 20 lira idi 
(B.: Abanoz Sokağı, · cild 1, sayfa 6; Çiçekci 
Sokağı, Çiçekci Sokağı Cinayetleri, Çiçekci So
kağı Za;bıta Vak'aları, cild 7, sayfa 3963 ve 
3964; ·Yeni-çarşı; Fahişeler, cild 10, sayfa 54 78; 
Fuhuş, cild 11, sayfa 5855; Hamam Sokağı 
Evleri; Karaoğlan Sokat; Zürcfa Sokağı; Kol
tuk;-Fıih§i Atik, cild 111 sayfa 5~55; Kemeraltı; 

Karaoğlan _Sokağı: Şeftali Sokağı; Horos So-
hğı). . 

Geçen asır sonlal'lllda Galata sokakların
daki genelevlerin misafirlerinin çoğ·unluğu aya:k 
taıkımından, yalın ayaklı yarım pabuçlu· bekar 
uşakları, hanım.allar, kayıkcılar, hamam della:k 
ve natırlar, fırın işçileri, istanbulda bekar ha
yatı yaşayan askerler, bir efendi kapusunda 
çalışır uşaıklardı. Ba.zan onların jçinde öylesine 
yakışıiklı ve dilber geneler bulunrdu ki kendisi 
de bir bedbaht olan sermaye genç kadın ona 
aşık olur, delikanlıyı dost tuta.r, cebine para 
koyar ve giydirip kuşatırdı. Bazan da aksi, bir 
kaıbadayı ·bir bedbaht kadının belalı aşıkı 9lur, 
umumhanede çalışdığı halde kıskanır, kıskanç
lığını kadını öldürmeye ikadar götürürdü. Ba
zan da bir paralı gene Uinumbanede tanıdığı 
kadına aşık olur; kese gücü ile onu mamanın. 
elinden kurtarır, tövbekar eder, blı- ev tutar, 
refah içinde yaşama imkanlarını sağlardı, o 
gibileıde erbabı arasında "Çıkarma" denilirdi. 

Genelev kadınlarının hayatı üzerine günlük 
gazetelerde ci1:1ill röportajlar yayınlanmışdır. 
Toplum hayaıtı üzerinde etüdler yapan edibleri
mizin eserlerinde de o yolda önemli ıkayıdlan 
vardır; Salahaddin Enis'in "Bataklık Çiçeği" 
o yoldaki eserler arasında ilk hatıra gelenlerden 
•biridir, o eserde ikinci parça, "Bir Kadının Son 
Mektubu", güzel bir kızın bir g~neleve düşil§ü
nün acı hikayesidir; "Bağırsak" isimli yazıda 
da genelevlerin b~unduğu sokaklar ile o evle
rin içini tasvir etmiş, bir sermayenin günlük 
hayatının icmalini yapmaya çalışmışdır. 

Ahmed Rasimin "Fuhşi Atik" isimli ese
rinde de genelevler üzerine güzel parçalar var
dır, edebi kıymetinin yanında tarih vesikası de
ğeri taşırlar. 

Aşağıdaki satırları günlük gazetelerden 
alıyoruz: 
. " ... Fuhuşla Mücadele Komisyonunun evm 
velki gün uzun tartışmalardan sonra Genelevle
rin, şehir dışına nakli kararım alqı. Genelev· 
kadınlar bu karan ıkendileri için Kara Talihin 
soncilvesi olaraık karşılamışlardır .. 

"Bu karara uymak zorunda bulunan bütün 
genelev kadınlan, şaşkınlık içiıide bekleşmekte
dir. Dün, bunlardan çoğu ile konuştuk. Hepsi 
de 4üşenin dostu olmaz diyordu ... 

".A'.banoz Sokağındaki genelevler her ay 
100 binden fazla erkek ziyaret eder; o sokaık
daki 45 evde 300 vesikalı kadın çalışmaktadır 
ve çekilen türlü meşakkatler· bir yana, kendi 
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ifadelerine göre, · bir genelev kadınının ayda 
kazandığı para, ortalama 400 - 500 lirayı pek 
geçmemektedir. Bu para, bir dokuma tezgahın:
da, bir çorap atelyesinde veya hastanelerde has
tabakıci olarak çalışmakla da kazanılaıbilecek 
bir paradir. 

"En kötü isimlerle damgalanan, türlü ağır 
külfet altında yaşanır: haftada ıbir muayene 
mecburiyeti, çeşitli kirli işlerin tahkikat~da, 
önce bu kadınlara el atılması ve buna benzer 
daha birçok tanıklıkJar ... 

"Konuştuğumuz kadınların çoğu düştükleri 
batakdan kurtulma isteğini göstermişlerdir. 

"Hepsinin, buraya düşme sebebi, romanla
ra mevzu olacak kadar derin, manalı ve tef er
ruatlıdır,- fakat bir noktada birleşir, düğümle
nir: Aldatılmak ... 

Mesela 24 senedir bu sokakta yaşayan Ha
yal daha 16 yaşındayken, babasının onu bir ' 
kuzguni Arapla nişanlamasına kızmrş, evinden 
kaçmıştır. Bunu~ üzerine öfkeli baba, kızını 

evlatlıkdan reddetmiş ve her şey böyle başla
mışdır. Nesrin isimli k~ın delice sev,diği bir 
üniversiteli tarafından on sene evvel kirletil
miş, hamile kalınca evinden kaçmış ve GeneJeve 
düşmüştür." (Metin Soysal, Cumhuriyet Gaze-
tesi, ocak 1963). · 

Metin Soysal bir geiıelev -kadınının aylık 
kazancım 1963 de 400 - 500 lira arasında gös
termişdir, aynı tarihde aynı gazetede "Şehir
den Röportajlar" başlıklı imzasız bir yazıda ay- . 
lık •kazançlar tam on misli fazla kaydedilınş:lir: 

"Boy aynasının karşısında makyajını taze
leyen 23 yaşındaki genelev kadını S. E., yanı
mıza geldi ve hiddetle: -- Herkes bizim kazan
dığunız parayı çok gördüğü için bu kapatma 
kararını aldılar: .. Halbuki geçen ay 5.000 liralık 
araba taksidimi güçlükle ö.deyebildim... dedi ve 
ilave etti; Bir de ırza tecavüz olaylarına idam 
cezası verilmesini istiyorlar ... genelevler kaldı
nlırsa, ırza tecavüz olayları muhakkak surette 
artacaktır ... ben bekarlartn durumunun ne ola
cağını düşünüyorum... biz nasıl olsa -otellerde 
de çalışabiliriz, o zaman .da İstanbuldaıki zühre
vi hastalıklar hastanesinde · yer bulunamaya
caktır ... 

"Genelevlerin Beyoğlundan başka bir yere 
kaldırılmasını bile kabul etmiyorlardı: - Evle
rimiz Beyoğlunun 3 karakoluna yakın bir yerde 
olduğu halde polisler, müşterilerin çııkardığı 

olaylara zamanında ;müdahele edemiyorlar ... 

evlerimizin başka bir yere kaldırılması halinde 
hayatımız her an için tehlike içinde bulunacak
tır ... " ( ocak 1963, Cumhuriyet Gazetesi) · 

GENER (Mustafa Zihni) - Çok değerli 
bir kimyager ve muallim; mesleğinde sağlam 
bilgisi ve çok titiz çalışması ile, muallimliğinde 
ve hususi hayatında talebelri ve arkadaşlarına 
karşı asil ve necip ülfetli ile tanınmış, öyle ki 
talebeleri arasında "Zihni Baba" diye anıla 
gelmişdi; hicri takvim ile 1306 M.1888-1889 
Silistirede doğdu, babası topçu yüzbaşısı Ayaşlı 
Abdülcelil Efendidir, annesi Silistreli dersiam 
Hacı Cafer Efendinin kızı Zehra Hanımdır. 

nk tahsilini Eskişehiroe yapmış, sonra 
Bursa Ziraat Mektebinde okumuş, tahsip.i bı

rakıp İstanbulda · Baytar mektelbini bitirmişdir. 
. Birinci Cihan Harbinde askere alınmış. ve Şark 
Cebhesinde bulunmuşdur. Onun ağzından Sarı
kaımş Bozgununu dinleyenler, Kışa ve Tifüse 
kırdırılarak Mehme.dclkler için kan ağlardı, ma
alesef ki hatıralarım kalem diline verm.emiş
dir. Terhisinden sonra lstanbulda Kimya Fa
kültesini bitirmiş• ve ömrü boyunca bütün gücü 
ile çalışacağı mesleğini bulmuşdu. 

Laboratuvarı Bahçekapusunda Zahire Bor
sası Sokağıııda Yıldız Hamamının yamnda Ra
simpaşa Hanında id,i. En güvenilir .bir. tahlilha
ne idi. 

önce Halıcıoğlu Askerı Lisesinde, sonra 
da çok uzun bir süre Kuleli Askeri Lisesinde 
kimya ,muallimliği yapdı; Kuleli Askeri Lisesi 
İıkinci Cihan Havbinin · buhranlı. !bir . devrinde 
muvakkaten Konyaya naıkledildiğinde . tahlilh5.
nesini bir yakın arkadaşına bırakarak dersini 
işine tercihle Konyaya gitti. · 

1943 de İstanbula döndii, Ticaret Ofisi 
madde mutahhassıslığına tayin edildi, bir pey~ 
nir tahlili için girdiği soğu:khava deposunda 
fazla kalarak zatürriye tutuldu ve 27 nisan 
1944 de vefat etti, Feriköy Kabristanına def-
nedildi. · 

1920 de Serezli İsmail Hakkı 'Beyin ]rizı 
Nimet Hanımla evlemnişdi, Sada adııu verdiği 
bir kızı olmuş~ur (doğ, 1923). 

Bir ev hanımı olan Bayan Sada, çok ~ok 
sevdiği babasmdan bahsederken: ''Uzun boylu, 
sağlam bir vücud yapısına sahib olan babam 
her mihnete, meşaıkıkatı tahammüllü, işinde çok 
titiz, dikkatli, gaayet ciddi adamdı; 38 dere~e 
ateşle işine gittiğini hatırlarım. Akşamları la
boratuvan bir akademik kulü'b ·olurdu, orada 
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toplanıp ısohbet ve o arada maJ:ıreinane badeye 
de iltifat edenlerden hatırladıklarım Heykel
tıraş Ratib Aşir Acudoğu, RBŞad Ekrem Koçu, 
Dr. Fikri Servet Tör, şa.ir Faruk Nafiz Çamlı
ibel, nadiren uğrayan Neyzen Tevfikdir ... " diyor. 

GENERAL A. F. CEBESOY ŞİLEBİ -
Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat T. A. Şirke
tinin gemilerinden; 10508 ton hacminde olup 
boyu 154,65 metre, en geniş· yerinde eni 20,50 
metre. derinliği 12,70 metredir, makinası 9600 
beygir g.Ucünde, sür'atli 18 mildir, 1969 da Po- · 
lonya'da; yapılmış, aynı yılın temmuz ayında 
hizmete girmişdir. Mürettebatından başka 12 
yolcu taşır. 

GENER~ı\L R. GtiMOŞPALA ŞİLEBİ -
Denizcilik Bankası Deniz N aıkliya t T. A. · Şir
ketinin gemilerinden; General, A. F; Cebesoy 
Şilebinin eşidir, aynı tarihde yapılmış, yalnız 
eşinden dört ay sonra, 1969 yılının ekim ayında 
girmişdir. 

GENİŞ YOKUŞ - Beyoğlu Kazasının 
merkez nahiyesinin Çukur Mahallesi yollarından, 
Kalyoncukolluğu Caddesi ile Çukur Sokağı ara
sında uzanır, Boynuz ve Peşkirci sokakları ile 
kavuşakları vardır (1954 Belediye Şehir Reh
beri, pafta 14/146). 

Kalyoncukulluğu Caddesi tarafından gelin• 
diğine göre bir araba geçecek genişlikde, iki ke
nap yaya kaldırımlı ve kaba taş. döşeli bir yol 
olup aşağı doğru iner. Boynuz Sakağının adı 
yerinde Şehid Nevres Sokağıdır. Üçer dörder 
katlı kagir ve beton evler ve apartımanlar ara
sından geçer, Kapu numaralan 1-31 ve 2-28 dir 
(ekim 1969). 

Hakkı GÖKTÜRK 

GEORGES DUMEZİL - Cumhuriyetin ilk 
yıllarında İstanbul Darülfünununda bir se
ne nahiyat Fakültesinde, beş sene de Ed.e
biyat Fakültesinde Dinler Tarihi,· kürsü
sünde bulunmuş bir fransız profesörü; türk 
dostluğu ile tanınmış ünlü fransız şairleri, ro
mancıları, bilginleri. zincirinin seçkin simaların
dan biri; 1898 de Paris'te doğmuştur. Babası 
bir generaldir. "Louis le Gram:i" lisesinde orta 
tahsilini ve hazırlayıcı sınıfları yaptıktan sonra 
1916 da "Ecole Normale Superieur" e imtihan
la ve birincilikle gil'ıniş ve 1919 da buradan me
zun olmuştur, profesör agree olmuş 1912 -1924 
seneleri arasında "Le festin d'Iınmortalite, etu~ 
de de mythologie comparee indoropeenne" adlı 
tezi ile doktora imtihanını vermiştir. 

1925 de, henüz 27 yaşında iken İstanbul 
Darülfünunu~a davet edilerek, bir sene İlahi-

Pı·of. Georges Dumezil 
(Resim: S. Bozcalı) 
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yat Fakültesinde, o· fakültenin lağvından sonra 
da beş sene Edebiyat Fakültesinde "Dinler Ta
rihi" dersini vermiştir. Zamariımızda Edebiyat 
Fakültesinin ilim otoritelerinden Profesör Vehbi 
Eralp, Beorges Duınezil'in seçkin talebelerin
dendi. 

G. Duınezil'in Türkiye'ye tutkUnluğu o ta
rihlerde başlamışdır. 

Ayaspaşa setlerinin birinde Küçük Eksel
siyor Apartim.anında, karısı ve iki çocuğu ile, 
mütevazi bir hayat geçirerek, evin işlerini gö
ren Ayşe Nineden türkçe öğrenerek, yoğurdu 
ve ·zeytinyağlı yemekleri severek, o zamanlar, 
Atatürk'ün Üniversiteye verdiği dinamik hava 
içinde zevkle çalışmıştır. 

Türıkçeyi kı.s-a zamanda o kadar esaslı öğ:
renmiştir ki, hem de arab harfleri ile, ders es
nasında takrirlerini terceme eden asistanının 

yaptığı bazı küçük hataları hemen farkedip dü
zeltebilirdi. 

G. Dumezil için Tiirkiye ve türklerle temas 
·yalnız üniversite muhiti ve birkaç türk ahba
bından ibaret kalsaydı, ki Fransız kolonisinden -
daima kaçmıştır, bugünkü tutkusu, -İıstanbul'da 
birkaç sene kalmış bir yabancının tatlı hatıra
larından ileri gitmezdi. 

Kaybolmakta olan çerkes dillerini ve mi
tolojisini tesbit etmeye o tari~lerde başladı. 
Senelerden beri Türkiye'ye gelen Çerkesler, Sa
panca ve Manyas gölleri etrafındaki köylere 
yerleştirilnrlşdi. Bunlar, dil, hars ve an'ane ba
kımından ayrı ayrı gruplar teşkil etmekte idi. 
Dillerini ancak ihtiyarlar konuşuyorıdu. Tül'ki
ye'de doğan gençler türkçeden başka bir dil bil-. 
miyorlardı. İhtiyarlar da öldi:iıkten sonra. Mede
niyet Tarihinin bu halkaları hiç bir iz bırakma
dan kaybolacaktı. Çünıki bu dillerin yazısı yoktu. 
G. Dumezil evvela Sapanca gölünün etrafın
daki köyleri taramaya başladi. Başlangıç zor 
olduğu kadar da komi-kti. İstiklal Harbinde 
Çerkesler fena not alm1şlardı. Bunlarla temas 
etinek hele dilleri. ve folıldorları ile meşgul ol
mak hoş görülmeyebilirdi. Fakat profesör res
mi çevrelerde o kadar iyi tanınmış idi ki lü
zumlu. müsadeler derhal verildi .. 

Günlerce köy köy dola§tı. Kırkpınar, Ma
şukiye, Yanıık, Mahmudiye, Uzuntarla, Kalaycı 
köylerinde, çerkes köylerinin temizliğine rağ
men, iptidai şartlar içinde "Tanrı Misafiri.: ol
du. İhtiyar köylüler, şimdiye kadar hiç bir i~e 
yaramamış dillerini, masallarım ve adetlerini 
tğrrnmek isteytm bu adam.a kuşlrn ile ba){ar-

lı:ı.r. b.aşlarından birc:.n evvoJ savmak için onu 
1~'-:yaen köye gôn-1Pnler.li Z'.trr:anla köylüler 
G. Dumezil'i tanıdılar ve sevdiler. Aralarında 
hala devam eden, candan dostluklar kuruldu. 

Bu uğra:şmaların neticesi olarak yazısı ol
mayan ve son ihtiyarlarla ölmeğe ma:hkfun 
Ibıhça, Abazaca, Şapsıca ve daha diğer çerkes 
dilleri tesbit edildi; G. Dumezil her dil için 
gramer, sözlük ve hikaye kitapları yazdı. Yal
.nız Ibıh dilindeki sesleri yazabilmek için, 83 
sessiz ve 2 sesli harften meydana gele11 bi.r al
fabe icad etti. Hiç şüphesi~ bu muazzam eserler 
birkaç sene içinde meydana gelmedi. · Profesör 
hemen hemen her sene Türkiye'ye gelir; Man
yas'ta bir köyde, veya İstanbulun kenar ma
hallelerinde, Sular İdaresinin bir dairesinde ele -
geçirdiği bir ihtiyarın önünde diz çökerek not
lar alır ve döner, birkaç ay sonra bu notlardan 
yeni bir kitap çıkar. Son senelerde Laz dili ile 
ilgilenm~dir. 

Fakat Profesör G. Dumezil'in dünya çapın
daki şöhretini yapan, kendi alanında, "Hindi-
Avrupai Medeniyetlerin Tarihi" üzerindeki ça
lışmalarıdır, etüdleri ve bulduğu metodlardır. 
Bu kolda 200 den fazla neşriyatı olup bunlar
dan 26 sı belli başlı modern dillere terceine edil
miş büyük kitaplardır: - Bildiği diller saymak 
zorour. Kafkas dilleri, dört beş modern dil, ve 
latince ve yunanca'dan başka Sanskrit, İbrani
ce, eski İskandinav ve Gol dillerini bilmektedir. 

1933 de Pariste "Ecole des Hautes Etudes" 
de_ derslerine devam etmiş, iıki sene sonra ilgili 
Bölüm.ün Müdürü olmuştur. 1948 de Fransanın 
en büyük ilim müessesesi olan "College de 
France" da "Hindi - Avrupai Medeniy~leri" 
kürsüsüne seçilmişdir. 

tsveçteki çalışmalarının bir takdiri ve ha
tıraısı olına.k üzere Upsala Üni-versitesi İlahiyat 
Fakültesi Profesörü G. Dumezil'e "Docteur Ho
noris causa" payesini vermişdir. Bu Unvan, Fa
kültenin tarihinde ilk defa protestant olmayan 
birine- veriliyordu. 

1958 de Belçika Kıraliyet Akademisine Üye 
seçilmi§dir. 

İstanbul Üniversitesindeki eski talebeleri 
de, Türkiye'ye bu kadar candan bağlı alim ho
calarını unutmadılar. Edebiyat Fakültesinin de
laleti ve Senatonun 16 Ocak 1964 tarihli kararı 
ile Profesör G. Dum.ezil'e "Dosteur · Honoris 
cause" payesi candan bir törenle verildi. 

Profesör G. Dum.ezil artık emeklidir. _ Bir
kaç seıı~i:r ,t\nwrilç~ıı µniv~rş-it~l~:rinw. ı;ııçak 
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ve çekici kitaplıklarında sessizce çalışmaktadır. 
Paris yakınlarında Vemon köyünde küçük bir 
evi vard,ır. Son aldığını mektupta " ... artık 

evime alışmaklığım ve onu oturulacak · hale 
solanaklığl;Ill lazım geleceık" diyordu. 

İstanbulda bir sohbetinde de: "İsveç :ikin
ci vatammdır. Birincisi Pransa mı yoksa Tür
kiye mi, söyleyemeyeceğim" demişdi, şirin fran
sız zerafetidir. 

Prof. Süreyya YARASA 

GEORGES WASHİNGTON FİRI{ATEY
Nİ - Yelkenli harb gemileri devri sonlarında 
Kuzey Ameriıka Birleşik Devletleri donanması 
mensubu bir firkateyn (fregat); İstanbul Lima
nına bu. 'büyük devletin bayrağı ile gelen ilk ge
midir. İstanbula 9 kasım 1800 tarihinde geldi; 
güzel bir sonbahar sabahı idi; komodor William 
Bainbridge'in kumandasındaki gemi önce Seli
miye kıyılarına doğru gitti, -ve devrin padişahı 
Üçüncü Selimin isteği ile Saray bum.u ve Yalı 
Köşkü önünden geçerek Haliçde Kasımpaşa 
önünde demirledi. Gemiyi Yalı Köşkünden sey
reden padişah 21 pare topla selamlamışdı. Ko
modor W. Bainbridge karaya çıkarak Kasımpa
şada Divanhanede Kaptanpaşayı ziyaret etti. 
Bu ibuluş.ınada bir Türk-Amerikan dostluk ve 
ticaret anlaşmasının esaslan konuşu11u. Komo
dor, Amerika Cumhurbaşkanının Türkiyeye bir 
elçi tayin ettiğini ve elçinin Lizbonda 'bulundu
ğunu ·bildirdi. Komodora elçiye verilmek üzere 
bir mektub verildi, bu rnektubda, Amerikan El
çisinin Türkiye sularına girdiğinde · iyi seyaha
tini temin edecek talimat yazılı idi. 

Haluk Y. ŞEHSÜVARO~LU 

GERALİ (Ali) - İstanbul basınına elli yı
la yaJon hizmet etmiş bir matbaa mürettibi; 
1930 da başn;ıürettiıblikle T.Urıkiye Yayın Evi 
Matbaasına girmiş ve. sadece o ınüessesede yir
mi üç sene çalışdıkdan sonra 1953 de vefat et
ınişdir, Kasımpaşa Kabristanına defnedildi. Ha-
yatı hakkında başka bilgi edinilmedi. . 

Bibl.: Hafta Mecmuası. 

1. 

GERÇEK (Selim Nüzhet) - Aşağıdaki hal 
ercemesini Türk Ansiklopedisinden alıyoruz: 
ıyazar ve tiyatro eleştiricisi; 1891 de İstanbul
'.a doğdu, ilk edebi dergilerimizden Hazinei Ev
ak'm kurucusu Mehmed Celaleddin Beyin oğ
ıdur. 1910 da Galatasarayı Sultanisini bitir-

miş, yüksek öğrenhnini Cenevre Üniversitesin
de tamamla.mışdır. Bir ara Darülbedayi'de reji
sörlük yapmak suretiyle tiyatroda fiilen çalı

şan Selim Nüzhet Gerçek, ya?.arlığ·a 1922 de 
Celal Nuri'nin çıkardığı · İileri gazetesinde baş
lamışdır. Birçok dergi ve gazetelerde tiyatro·· 
eleştirmeleri ve bibliyografya maıkaleleri yaz
rnışdır. Ştirden başka hemen her edeibi tür üze
rinde çalışmışdır. Folklor, matbaacılık, gazete
cilik ve tiratyo tarihi özellik ile meşgul olduğu: 
alanlardır Türk Ansiklopedisinin ilk cildinde 
bazı maddeleri de yazmış olan S. ş: Gerçek, 
Aıkşaın Gazetesinde uzun yıllar her hafta tema
şa hakkında bir yazı yayımlamışdır. • Gazanfer
ağa Medresesinde açılan İstanbul Şehir Müzesi~ 
ne, zaman zaman açılan gazete ve kitaıb sergi
lerine, . orta oyunu, hokkabaz ve Karagöz gibi 
yaşamasına çalıştığı milli sahne oyunlarımıza, 
ve özellikle Türk tiyatrosuna büyük hizmetleri 
geçen S. N. Gerçek'in son resmi görevi Milli 
Eğitim Bakanlığı - Basma Yazı ve Resimleri 
Derleme Müdürlüğü idi; 1945 de İstanbulda ve
fat · etti. 

"Telif, terceme ve adaptasyon suretiyle 
yazdığı ve yayımladığı eserlerinden önemlileri 
şunlardır: Aman Hanım Biraz Sus (Anatole 
France'tan; Türk Tiyatrosu, 1921); Ben de 
Opera Ya.zarını (Müzik, Muhlis Sebahaddin; 
İstanbul Opereti, 1921); :Miras Peşinde (adep
te; Milli Sahne, 1926); Zemane Mektebi (adap.,-

Ali Cerali 
(Resim: s. · Bozcalı) 
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te; Yeni Sahne, 1926); Türk Matbaacılığı, iki 
yüzüncü senei devriyesi münasebetiyle (1928, 
1935); Türk Temaşası (1930, 1942); Türk Ga
zeteciliği (1931) ; Salıncak Saf~sı (1931) ; Al
manak (1935) ; Atalarsözü (S. G. Kırımlı ile 
Birlikde, 1939. 1961); Türk Ta.şbasmacılığı 
(1935); Oyun İçinde Oyun (adapte; İstanbul şe
hir Tiyatrosu, 1941); Promete zindirde (Aisçhy
los'dan; Şehir Tiyatrosu, 1942); Türk Temaşa
sı, meddah, . Meddah, Karagöz, Ortaoyunu 
(1942) ; Kurbağalar (Aristophanes'den; 1943) ; 
Tiyatro Tarihi, Yunan ve Latin. tiyatrosu 
(1944); Tiyatro ibilgisi (1944) ". (Fethi Tevet
oğlu, Türk Ansiklopedisi). 

Ünlü yazar Abdülhak Şinasi Hisar'ın kü
çük kardeşi idi. Ana tarafından Tepedelenli Ali 
Paşanın, ibaıba tarafından şehremini Hüsamed
din Efendinin torunu idi. Hiç evlenmemişdi, t~k · 
başına otururdu. Yalkın arkadaşlarından Semih 
Mümtaz Bey ölümünü şöyle anlatıyor: " ... tek 
başına oturduğu evinde ve duş cihazının altında 
çırıl çıplak ölüm. halinde btildular. Duş yapar
ken · mi yere seri.lıiıi§idi, yoksa düşmüş müydt'ı, 
kimse bilmedi; kaldırıldığı hastahanede öldü ... " 
(Akşam Gazetesi, 1947). 

İstanbul basınının kibar bir siması idi, ta
mamen içine. •kapanık ·bir adamdı. Kabri Mer
kezef endi :M:ezarlığındadır. 

BERÇEK DAVUD AGA (B.: Davud 
Grçek Ağa, cild 8, sayfa 4287). 

GERÇEKDAVUD SOKAGI - Fatih İlçe
sinin Şehremini Bucağının N ev-bahar Mahallesi 
yollarından; Samip~a Sokağı ile Selç.ukhatun 
Sokağı arasında uzamr, Mehte_r Sokağı ile ka
vuşağı vardır (1934 Belediye Şehir Rehberi, 
pafta 10/74). 

Sami-paşa Sokağı tarafından gelindiğine 
göre bir araba geçecek genişlikde ka'bataş dö
şeli bozuk bir yol 9lup yerinde Mehter · Sokağı 
kavuşağında sona. erer, yolun geri kalan kısmı, 
tesbit edemediğimiz bir tarihde Haseki Hasta
hanesine alınmışdır. İkişer katlı biri kagir ve 
ikisi teneke kaplı ahşab üç ev lbulunmakda idi 
( aralık 1969). 

GERDAN - "İnsan vt'ıcudunda Boğaz'ın 
dışı, Boyun'wı ön tarafı. Gerdan Kırmak: naz 
ile boyun sallamak. Atın yürürken boyun sal
lamasına da gerdan kırma denilir. Gerd~k: 
Kadınların gerdana takdıkları inci, ·altın ye 

saire dizileri, gerdan süsü. Bu kelime dilimize 
farsca Gerden'den aiınnuşdır" (Şemseddin Sa
mi, Kaamfı.si Tt'ırki). 

Güfte kimindir tespit edemedik, şu şarkı 

geçen asır başlarında ismet Ağa tarafından 
tarzı nevin faslında .bestelenmiş1ir: 

Giirdükde sen şuhi teni 
Sandım letafet gülşeni 

Açub ol simin gerdani 
Kendine bend ettin beni 

Eski muhabbet cünbüşlerinde aşı·klar sev
gililerinin · gerdanından öper koklardı. Ayak ta
kımı arasmda da yar gerdanını dişlemek, hem 
de gerdanda diş izini bırakmak bir marifet bi-
linirdi: · 

Kav,akyel!im nerdesin 
Yine unuttun bizi 
Aceb ha~gi na.kesin 
Gerdanında diş izi 

* 
O çapkının gÜmüşden 
Gerdanını dişledim 

Gören rakib engelin 
Gözlerini §İşledim 

Geçen asır başlarında meşhur bir köçek 
oğlan da "Güm.üşgerdan" lakaıbını taşım1Şdır 
(B.: Gümüşgerdan). 

GERDANLIK SOKAGI - Eminönü ka
zasının Kumkapı nahiyesinin Muhsine Hatwı 
Mahallesi yollarından, Telli Odalar Sokağı ile 
Çifte Gelinler Caddesi arasında uzanır, Samsa 
Sokağı ile ·kavuşağı vardır (1934 Belediye Şe
hir Rehberi, pafta 3/28) . tiki araba geçecek ge
nişlikde, ka:bataş döşeli, iki yanı dar veya kal
dırımlıdır, ikişer üçer katlı kagir evler arasın
dan geçer. 1 berber, 1 bakkal, 1 mobilyacı ve 
1 makina tamircisi vardır, kapu numaralan 1~29 
ve 2-8 dir (kasım 1969). 

Hakkı GÖKTÜRK 

GEREÇ (Kadri) - Son tulumbacı reisle
rinden, bir gözü hafif arızalı olduğu iQin ayak
daşlan arasında Kör Kadri denilirdi, 1888 de 
Fatihde Sarıgüzelde doğdu, ömer adında . fakir 
bir adamın oğluydu, avare bir çocuklukdan 
sonra 17 - 18 yaşlarında . Cibali Sandığı reisi 
Laz Temel Reisin sağladığı imkan Cibal'iıkapu
swıda taze soğan, sarımsak, salata satmaya 
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başladı ve o yangın tulumbası sandığının uşak
larından oldu. Pırpırı kopukluğa bakmayarak 
semtde "Gümrük Müdürünün Vasfiye" denilen 
bir kıza gönül verdi; ;bir gözü arızalı olmasına 
rağm.en güzel bir delikanlı idi, kara · yağız, sı
rım gibi gençdi, güzelliğine ve gencliğine güve
nerek hamisi Temel Reise Vasfiye Hanımı is
tetti, isteği şiddet ile red edilince kızın gönlünü 
çeldi ve kaçırdı, fakat babası tarafından eve 
kabul edilmediler, kız kaçırmayı yiğitliık şanına 
yakışdırnıayan Temel Reis de gazaba geldi, ma
şukası ile ilk geceyi bir rumun bostan kulübe
sinde geçirdi, ertesi gün de sandıkda samimi : 
arkadaşı ve adaşı Kadri adında birinin _ evinde 
ıbir odaya sığındı ve Vasfiye Hanımla nikahla
nıp evlendi, fakat ancak iki sene süren mihnetli i 
ve meşekkatli bir geçime tahammül edemeyen 
genç karısı teverrül _ ederek öldü, Kaıdri de ken
disini içıkiye, serseriliğe, haneberduşluğa vur
du; Cibali Sandığından kovulduğu ve Temel 
Reisin de hatırı çok sayıldığı için ancak Lan
gada Rum -Kilisesi sandığına girebildi, sonra 
da Beyoğlunda Galatasarayı Sandığında tulum
bacılık yapdı; Galatasarayınıd.a önce fenerci, 
sonra ikinci reis oldu. Ondan Solli'adır ki diğer 
sandıklar da koğuş kapularını kendis'ine açdı
far, Çeşmemeydanı Sandığına birinci reişlikle 
geçdi, tulumbacılığın kaldırıldığında Çeşmemey
danında idi. Tulumbacılık hatıralarım anlatır

ken söyledikleridir: 

"L~ngada iken Etyemez yangınında bizi 
Cibalikapulular kovaladı, tutamadılar;- Arna
vudıköyü yangını dönüşünde biz · Silivrikapulu
ların peşine düşdük, tuttuk: Galatasarında iken 
Altıncıdairelileri kovalayıp tuttuk; Bakırköy 
yangınına giderken Beyoğlu Bülbülderelilerle 
kovalaşdık. bizi tutamadılar, dönügde de biz 
onların peşine takıldık, biz de tutamadık ... " 

Ne kadar hazindir ki hatıraları "kovalan
dık, kovaladıık, tuttuk, tutamadık ... " gibi yave
ler.den ibaretti. 194 7 de yine haneberduş olarak 
olta balıkcılığı ile geçinmekde idi. 

Aşık Razi evrakı metrukesi arasında şu 
manzumenin bu tulumbacı hakkında yazılmış 
olduğu aşikardır: 

Meclisi ridanda bilinmit kadri, 
Elhak ki güzeldir Çipilgöz Kadri. 

El ayak kıyımı levendanedir, 
Bin eıbeb içinde o bir danedir. 

Mestane baykın enzarı dilkeş, 

Bıçkınlar serveri, fetiyı serkeş. 

Nedir o çalımlı topuk vuruşlar, 
Nedir o müheykel mehib duruşiar, 

Nedir o kişmiri cildin cilası, 
Nedir o kakülün püskül. belası, 

Nedir o çakıllar, sine perçemi, 
Divane olurdum olsam hemdemi. 

Koşarlı ayaklar kuş mu, ı·Üzga-" mı, 

Gelse hanemize aceb sığar mı. 

Nedir ülfetinde o tatlı vahşet, 

Hem verir ümidi, hem saçar dehşet. 

Langa Meydanının baı;ının tacı, 
Pelenk misalidir o tulumbacı. 

Ya koğuş, ya hamam, ya kahvehane, 
Meskendir rast gele o nevcivane. 

Pa bürehne bıçkın gelmek çün yola, 
Şişhane kadehler durmadan dola. 

Dem gelir atılır perdei hicab 
Kendi sorar şahım nerde caı:ıehab. 

Kiliseliu şak, haçı koltukda, 
Dalar ateşlere gözü topukda. 

Macerası olmu, destan dillere, 
Fer vermiş eşhebim kör kandillere. 

Bibi.: H. Göktürk, Not; .\şık RAzi, Defter. 

GEREDE (Hüsrev) -Asker, siyaset ada
mı, diplomat, Atatürk'ün yakın silah arkadaşı 
ve milli mücadele arkadaşlarından, Atatürk'le 
Samsuna çıkan ondokuz -kişiden biri· 1886 da 
Edimede doğdu, Hersekli Rıdvan~yoğullan 
ailesinden ferik Mehmed Ali Paşanın oğludur 
annesinin adı Mahinur Hannridır. ' 

"Gerede" soy adı, İstiklal Savaşı sırasın
daki Bolu isyanında Gerede hadisesindeki hiz
meti sebebi ile Atatürk tarafından verilmişdir. 

1908 de Harbiye Mektebinden erıktnıharb 
(kurmay) yüzbaşı rütbesiyle çıkmış, 1012 Bal
kan Harbinde 7. Fırka (Tümen) kurmay baş-, 
kanlığı, 1913 de Trakya Tahdidi Hudud Komis-. 
yonu üyeliği, Atina da askeri ateşelik, Birinci 
Cihan Har.binde 1914 -1917 de şark cebhesinde 

· Kafkas Ordusu harekat şubesi müdürlüğü, 

Trabzonda toplanan Kafkas Sulh Komisyonunda 
üyelik, sonra Kazım Kara:bekir kolordusunda 
kurmaybaşkanlığı yapllll§dır. 
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. Hüsrev Gerede 
(Resim: S. Bozcaiıı 

19 mayıs 1919 da Mustafa l{emal Paşanın 
maiyetinde istihbarat ve siyasi şube müdürü 
olarak bulunmuş.dur. Kurmay binbaşı rütbesin
de idi; Havza, Amasya, Erzurum, Sivas ve An
. karadaki milli mücadele faaliyetlerinde, Erzu
İ'lllll ve Sivas Kongreleri ile Heyeti Temsiliyenin 
çalışmalarında yararlı hizmetler gördü. İstan
bulu işgal etm'iş olan İtilaf Devletlerinin (Fran-
-sa, İngiltere, İtalya) silahla dağıttıkları son 
Osmanlı Meclisi Mebusamnda (1920) Trabzon 
mebusu, ve Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hu
. kuk Cemiyetinin temsilcisi sıfatı ile bulunuyor
du, o meclisde Misakı Millinin görüşülmesindeki 
hizmeti hiç bir zaman unutulamaz. 

Ana.doluya geçdikden sonra, 23 nisan 1920 
· de An:karada kurulmuş olan 'rürkiye :Süyük 
-~jllet Meclisine yine Trabzon mebusu olarak 
katıldı. Milli Mücadele yıllarında Bolu ve çev
: resi ıkumandanlığı, Ankara Mevki Kumandan
lığı yapdı. 

Tra:bzondan sonra Urfadan, daha ·sonra 
Sivasdan mebus seçilmişdi. 1921 diplomasi ha
y~tına girdi, sırası ile: Budapeşte (1924-1926), 
·sofya (1926 -1930), Tahran (1930 -1934), Tok
·yo (1936 -1939), Berlin (1939 -1942) ve Rio 

de Janeiro (1947 -1949) ibüyük elçiliklerinde· 
bulundu. Türkiye Cumhuriyetini her gittiği 
yerde şerefle temsil etti. 

Tahranda bulunurken, İran Şahı Riza Peh
levi'nin Atatürkle şahsen tamşdııldarı Türkiyeyi 
ziyaretinin hazırlanmasında ve dolayısı ile Türk -
İran dostluğunun geliştirilmesinde önemli rolü 
oldu. 

J aponyada bulunduğu sırada, Ertuğrul Fir
kateyni şehidleri için vaktiyle Japonlar tarafın
dan yapılmış dostluk anıdım, türklüğün şanına 
layık lbir hale getirdi. 

Berlin büyük elçiliği :tkinci Dünya Harbi
nin ilk devresine rastlar; Hitler tarafından en 
çok sayılan elçilerden biri olmuş, -Alman.yanın 
Türkiyeye bilfiil savaşmasını önlemiş, geri ~a
ğırıldığında da Hitler tarafından Almanya sı
nırına kadar özel vagonu ile gönder.ilmişdi. Hiç 
kimseye gösterilmemiş bir iltifat idi. 
_ 1949 da emekliye ayrıldı. Büyük oğlunun 

yedek subaylığını yaparken bir atış taliminde 
. bomba kazası ölümü Hüsrev Geredeyi çalışa

mayacak şekilde sarsdı, 22 mart 1962 _ de vefat 
-etti, İstanbu1da Edirnekapusu Şehidliğine def
nedildi. ·Büyük elçilerden Galib Kemali Söyle
mezoğlunun kızı Lamia Hanımla evlenınişdi. 

"Atatürk" başlıklı 'blr yazısı 1956 da Tiwk 
Tarih Kurumu belle-teninde yayınlanmışdır. _ Al
manya ve Japonya hakkında iki önemli kitabı 
henüz iba,sılmamışdır. Diğer eserleri şunlardır: 
"Türk - Nippon Dostluğunun Sonsuz Hatırası 
Ertuğrul" (Türkce ve Japonca, Tokyo, 1937); 
"Siyasi Hatıralarım, I. İran" (1952); "Müba
rek Ertuğrul Şehidlerimfa ve Muhteşem Amd
lan" (Deniz Komutanlıği Dergisi, 1956; B.: 
Ertuğrul Firkateyni, cild 10, sayfa 5232). (Fet
hi Tevetoğlu, Türk Ansiklopedisi.). 

GEREDELİ (Hafız Mustafa) - Türbedar 
ve mevlidhan; 1932 de Geredenin Yeniçağ Kö
yünde doğdu, '.Dervişosmanoğulları diye anılır 

/bir aileye mensub Ali Adında bir arabacının 
oğludur. İlk tahsilini memleketinde yapdı, son
ra Gönenli Hafız Mehmed Efendinin talebesi 
oldu ve onunla birlikde İs-tanbulda Zincirliıku
yuda Üçbaş Medresesinde oturdu. Sonra Eski
şehire giderek Hafız Hilmi Efendiden tekrar 
hıfza çalışdı, Adapazanna ,giderek orada Kur'
an hocası Müftü Mehmed Eren'deıı kıraati kur'
an talim etti ve orada irnam hatib okulu tale
belerinin derslerine devanı etti ve saraçlık öğ
rendi. Tekrar İstanbula. gelerek Evrenoszade 
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Türbesine türbedar oldu. Bu satırların yazıldığı 
sırada, 1965, sa.raciye işini yapmakta. Zeki Sesli 
grupu içinde de mevlidhan idi. 

Hakkı GÖKTÜRK 

GEREDELİ l\lESOİDİ - Üsküdarda idi, 
Hadikatül Cevami'de şu malfunat veriliyor: 
"Kızılmescid denmekle maruf dur, banisi gere
deli çelebi 998 (M. 1589 -1590) tarihillıde vefat 
edip Üsküdar Mezaristanın (Karacaahmedde) 
medfundur." 

Tahsin Öz "İstanbul Camileri" isimli ese
.rinde: "Geredeli Ali Çavuş tarafından XV. yüz
yılda (Ha:dikaya göre XVI. Yüzyıl) yapılmış 

olan ibu mabed yanmış ve eser kalmamışdır, ,,. 
diyor. 

Üsküdarda Yenivalide Camiinin arka.~ında. 
İmamnasır Sokağı ile Uncular Caddesi kavuşağı 
köşesinde idi. Üsküdarlı Vasıf Hocanın mahfu
za-tına göre 1936 ile 1937 .arasında çok harab 
bir halde idi, ehemmiyetsiz bir tamir görmüş, 
hatta o yıllar arasında yıkdırılmış. olan Çingene
fırını (Karakadı) Mescidin küçük tahta mina
resi bir yük arabasına konularak bu mescide 
nakledilmişdi. 1939 da bu Geredeli Mescidi de 
yıktırılmışdır. 1947 de yeri bir arsa-meydancık 
halinde idi, bir köşesinde bir dut ağacı vardı. 

GEREKMEZl:AN (Mari - Ermeni asıllı 
kiymetli bir kadın hayıkeltraş; -1913 de Kayse .. 
rinin Talas kasabasında doğdu, küçük ya.şda 
İstanbula gelerek ilk, orta ve lise tahsilini Tak
simdeki Eseyan Lisesinde yapdı, 1943 de İstan
bul UniversitesiD:in Felsefe Fakültesinde dip
loma aldı, bir yandan da Güzel Sanatlar Akede
misinin heykeltraşlık bölümüne devam ederek 
lbirlııcili:kle mezun oldu. 1944 de Ankara Devlet 
Sergisine gönderdiği bronz bir mask birinci 
mükafatı kazandı. 1945 de yine Ankıtra Sergi
_sinde Yahya Kemal Beyatlının büsfü lb~rincilik 
alınışdı. 

Getronakan ve Eseyan Liselerinde resim 
ve ermenice Lisan öğretmenliği yapmışdır. 194 7 
de henüz 34 yaşında iken vefat etti, ve şahsında 
büyük ibir sanatkar kaybo1du. 

Kevork PAMUKCIYAN 

BEREZ (jozef Habib) - Şiirlerini türıkce 
terennüın etmiş mu.sevi asıllı şair· muallim, res
sam ve sanat ·galerileri organizatörü, bu satır
ların yazıldığı sırada, 1973, İstanbul - Türkiye 
Hahambaşısının özel kalem müdürü bulunuyor
du. 

Josef Hafif Gerez 
(Resim: S. Bozcalı) 

1926 da İsta:n·bulda doğdu, manifatura tüc
carlarından olub 1969 da yetmiş üç yaşlarında 
vefat etmiş Sa:batay Gerez'in oğludur, annesi
nin adı Kadun'dur, hayatda ve oğlu ile ibirlikde 
oturuyordu. Büyük kardeşi Hizkiya Gerez Uni
lever Şirketinin baş mühendisi bulunuyordu; J. 
a:. Gerez bekardır. 

Kabataş Lisesini /bitirdi, bir süre İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okudu, mfısevi 
okullarında türkçe muallimliği yapdı. San-at yo
hında çalışma dalına tek ibüyük kaygusu _ol
muşdur. Şiirleri için: "İnsan sevgisi, sürekli ba
rış özlemi, toplumsal dayanışma tutkuları" di
yor. 

Resimleri için de Prof. Ressam Ayetullah 
Sumer: "Gerez şiirlerinde resmi resimlerinde de 
şüri üi.de eden kendisine has tekniği olan sa .. 
natkardır" diyor. 

Bu satırların yazıldığı sırada Harbiyede 
"Modern Mefruşat - Galeri" nin organizatörlü
ğfüıü · yapıyordu, :kendisinin de orada devamlı 
!bir sergisi bulunuyordu. 

Hemen bütün şiirlerini kita.b halinde ya
yınlamışdır, şiir kitablarınm isimleri şunlardır: 
"Gönülden Damlalar" (1952), "Rıenklerin Akı
m" J1954), "Savrulan Zaman" (1955), ''Mey-
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haneden Çıka.ı-ı. Kıral" (1956), "Acılı Bitimler" 
(1950), "Seni Y aşama;k" (;1.963) , "Dar Açılar" 
(1965), "Ölü Nokta" (1966), "Aray:ı.ş İçinde" 
(1967), "Büyük Güzel" (1969), "Başını Alıp 

Giden Dünyô." (1970). . 

1972 de 50 kadar tablosunu İtalya.da Asi
ago'da Galeria Giancarlo Stella'da sergiledi. 
1973· de de İtalyada Lecco'da Galeria Del Cent
ro'da ve Fransada Arsonval Müzesinde açacagı 
iki serginin hazırlığı ile uğraşıyordu. 

Aşağıdaki mısraları, şiir diline örnek- olarak 
son eserinden seçilmişdir: 

Bir gün gelecek 

Unutacağım giizlıırinin ·rcnzını 
Bakacağım kahrolduğum yüzüne 

Bir yabancı gibi,-

Bılnlmıı, usanılmıı arzular 

Cit gide kaybolacak silikleıen aaılar ... 

Bir gün gelecek 

Unutacaksın saçlarımın rengini 

Duyacaksın İçinde· bir şeyin eksildiğini 

Anılarında, aynalarda kaimi, 

Serpilmi3 çıplaklığın 

(Bir Gün Gelecek, I ve il) 

• 
Boyanmıısın, kuşanmışsın o biçim 

Yüzünden okunuyor ne mal olduğun 
O japone kolla, daracık fistanla 

· Ortaya çıkan o dıpdir-i kalçanla 
Bir aıaiı, bir yukar_ı 
. . . . . . . . . 

(Kaldırım Yoımıaın) 

• 
Karaköyde bir Kardeıinı Sokağı vardır 
Şarab iskelesinde, denize doğru u:ı:s.nır. 

Balıklar tüter 
Yayılır aokağıa duman· bulutu . . . . . . . . . . . . . 
Kardeşim Sokağında bir masa vardır 
Etrafında elleriyle balık yiyen ırgadlar 
Açlığın verdiği baz ve ter kokum 
• • • • !il • • • • • • • 

Tadına doyum olmaz Kardeşim Sokağının 

imanlar kardeılerim Kardeıim Sokağında 

(Öile V ııkti Kardeıim Sokaiı) 

GERGEF - "Aslı farsca Karkef; nalaş 
işlenecek ku~aşm gerilip işlenmesine mahsus 
alet ki dört ayaklı ve açılır kapanır dört per
vazdan i•barettir" (Şemsed.-din Sami, Kaamfıs 
Türki}. "Üzerine işleme yapılaca.ık kuma_şın ge
rllme.sini, daha kolay çalışılmasını ve işlemenin 
daha düzgün çıkmasını sağlar. Gergef, kasnakla 
gerilemeyecek kadar büyük işler için kullanılır" 
(Tüı1k Ansildopedisi). 

Evliya Çelebi X~L Yüzyıl ortasında İs
tanbul esnafmdan bahsederken gergef yapıcı
larının 6 dükkt.n, 20 nefer olduğunu kaydedi
yor. 

Yakın geçmişe k2dar ·tstanbulda her kızın 
bir geegefi vardı. Bir kızın gergef sabi!bi olması 
çocukhii~ çağının bittiğir.e aJametdi; nakşı, iş, 

lemeyi çocuk iken kü1ilk parçala.'!.' üzerinde 
kasnr.kda öğrenirler, sonra gergefe geçerlerdi; 
bir kız, evin günlük işleri dışında kalan zaman
larıııı gergef başında geçirir, ve çeyizinin ara
sına girecek işlemeli kumaşları, o arada esvab
lık ve çama.şırlıklarını kendi eliyle hazırlar, çe
yiz sandıklarında o gibi eşyasının çokluğu ile 
övünürlerdi. Hatta öyle kızlar bulunur,d.u ki, 
işlemelerinin bir kısmını kapalı çarşıda yağlıık
cılara .satarlar, para-,ı ile sair çeyizlerini düzer
lerdi. Gelinlik kızlar görüc-ülere medhedilirken 
işlemelerinin güzelliğinden mutlaka bahsedilirdi. 

İstanbul evlerinde artık gergef kalmamış
dır, belki gergefin ne olduğunu bilmeyen kızlar 
bile vardır. 

GERGEFCİ SOKAG-I ~ Eminönü kazası
nın Bayazil nahiyesinin Tayahatun Mahallesi 
ile aynı kazanın Alemdar nahiyesinin Molla. Ali 
Fenari: Mahallesi arasmda sınır sokakdır, Ta
vukpazarı Sokağı ile Vezir Ham · Caddesi ara
sında sınır sokakdır, Tavukpzarı Sokağı ile Ve
zir Hanı Ca;ddesi arasında uzanır (1934 Beledi
ye Şehir Rehberi, pafta 2/13 ve pafta 4/11). 
İstimlak edilmiş ve o mevkide açılan meyda
nımsı genişliğe katılmışdır. 

GERLACH (Stephan) - XVI. Yüzyılın 

ilk yansında !stanbulda elçilikle bulunmuş bir 
alınan, İstanbu1da kaldığı müdcietce Çenberlitaıı~ 
daki Elçi Hanında oturmuşdu. Her gün gördük:. 
!erini kaydederek almanca bir ruzname vücuda 
getirmişdir. Biz, Gerlach'ın eserini görmedik, 
Prof. Mortman'dan öğrendik. Bu eserin dilimize 
mutlaka çevrilmesi gerekdiği kanaatindeyiz. 

Fethi ISFENDiYAROĞLU 
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GER..l\'IAN (Tillay) "Hafif ibatı muzıgı 

sanatcısı, 1936 da İstanbu1da doğ·du, Amerikan 
Kız Koleji mezunudur, Lflgilizce ve fransızca bi
lir. Sanat hayat:!.na 19ô0 la İlham Gencer· top
luluğunda başlamLS, kısa zamanda şöhret bul
muşdur. 1964 de Balkan Müzik festivaline ka
tılarak Milli Solist unvanını kazanm1şdır, 1966 
da Fransaya gitmiş ve orada altı plak doJdur
muşdur, memleketimizde en yaygın plakları 

Burçak Tarlası ve Dere Geliyor Dere isimli 
plaklardır" (Ses Sanatcılar Ansiklopedisi 1970). 

Aşağıdaki satırları da Ses mecmuasından 
alıyoruz: "Gene şantöz günün en beğenilen şar
kıcıları arasında yer almasını metodlu çalışma
larına bor-cludur. Musikiye alaturka ile başlamış., 
duyduğu ve beğendiğ~ şarkıları ezberler, kLınsen1n 
duymayacağından emin olduğu yerle:rıde kendi 
kendine okurnıuş. Halk ·önünde şarkı söylemeye 
de misafir olarak gittiği Ankarada bir paviyon
.da başlamış. İş hayatına Amerikan Haberler 
:Merkezinde ve Hilton'da çalışarak başlamış. 
Sonra Çatı'da (İlham Gencer Topluluğ·u) şan
töz olmuş .. " (T.Saver, Ses, 1962). 

GERMİK TANKERİ - Denizcilik Banka
. SL."'llll malı ve türk tkaret filosunun en yeni 
ve en.büyük gemilerinden bir1dir. 242,87 metre 

· lboyund:a ve en geniş yerinde 33, 70 metre enin
de. ve 37;500 ton h-acriıindedir, servis sür'ati 
15,6 mildir. · En yıeni · seyir cihazlarına sahib 
olu,b 1964 de Fransada !Saint - Nazaire'de "Chan- · 
·tiers d .. e l'Atlantiqu,e·• tezgahlarında yapılmış, 
türk ticaret filosuna· 1967 de katılmış, 5.600.000 · 
.dolara .mal olmuşdur. 

Güverte personeli: 1 kaptan (süv,ari), 1 ikin
ci kaptan, 2 zabit, 1 lostromo, . 1 telsiz memuru, 
.ıı gemici; makina personeli: 1 baş mülıandis, 

1 ikinci mühendis, 2 vardiya mühendisi, 1 los
tromo, 1 -elektrikci, 2 pompacı, 4 yağcı, 3 ateş
ci, 5 silici; kamara personeli: 1 ka,.ınam a-ıniri, 
3 kamarot, 2 -aşcı, 1 •ekmekcidir. 

Gaml almr yakıt naklederken yolcu alması 
kanunla yasakdır, akar yakıt nakletmediği se
ferlerde 8 yolcu götüre'b'ilir. 

GERMİYANO~LU (CelaJedilin) - Bu an
siklopeclinin ·2n yakm do::ıtlanndan :olmuş bir 
Tür•k aydını, 'bu satıdarm yazıkhğmda rahmeti 
rahmana kavuşmuş bulunuyor•Ju,. Şanma layık 
. bir hal terce:mes•:nın yazılabilrri.esi içm kl'.~ı Ba
yan Nuyan Kalka vana iki defa müracaat edildi, 
cevab alamadık. 1973 yılının temmuz ayı s,o
nu11,a kadar beklıedik, bu fasikülün baskııaını 

da sadece o selbeble bir ay g-eciktirdik. Rah
metli ve çok çok kıymetlfdostumuz Zülüflü İs
mail Paşanın oğlu ·idi, hal tercemesi iç·lıı artık 

ıbaşka kaynaklar . aramaya çalış,acağız; . ve ne 
bulabilir isek babasmın 'haltercemesi ile birlikte 
yayınlayacağız (B. : İsmail P:aşa, Zülüflü) . · 

GER'.l'RUT (Bohenıyalı) - 1006 ile 1968 
arasında istanıbula . gelmiş alınan çinıgenesi bir 
hippi kız; y,alnız bir gece Sir•~eci:de bir ptelde 
kaldıktan sonra haneb~duş şair :Mehmed. Gök
çınarın kız ·arkaıdaşı ve bir ay kadar onun mi
safiri olmuş.dur. 

Gökçınar tarafından şu beyitlerle övülmüş
dür: 

Alaman çingeneııi:sırım gibi Gertrut, 
Elindeyse, mümldnse aıifteyi gel unut! 

Karaca Oğlan gibi aldım ele sazımı, 
. Ben de öveyim dedim kara hippi kızımı;. 

"A Kara Kız, Kara Kız, saçlarını tara kız, 
Gönlüm uçdu yuvadan, kakülünde ara kız!,." 

:"'i: 

Gerniik Tankeri 

(Resim ı Kemal Zeren) 
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Kara Kızda ayak var, tıb~ı oğlan dökümi.i; 
Kara Kızda göğüs var, şaşırd:m kız göğsü mü? 

Kar:ı Kız1n elleri, sını:!a!cı p:,nçe:ıidir; 
Kara Kızda bir ses vaı-, deli.kanlı sıısidir. 

B:>rdu!J ,ağzı Tiirkçeyi öğrendi bıısbayağı, 
"Sa.r-.kız"ı, ".Gonca"yı, "Pas;:ıal" ile "Topr.:ı.k" (ğı). 

"İııtefano kim? •. " dedim, güldü, "Şorolo" d-~di, 
"Ya ıracam kimdir? .• " dad,m, k:md:slııi gösterdi. 

"Göğaünde!d ne? .• " dedim, "Ça!ddır .. ça!d .. " dedi, 
"Send.'3 olmayan nedir? .. ", "Kabza.cık akıl! .. " dadi. 

Top"::k!aı-:nı gi:fateı·dlm, "Gülb! •• " dedi sormadan; 
"Neden saydır? .. " d:d!m, "Hippilerda Arma'dan! .• " 

"l'.la:ıtor kim? .. " diye sordum, "Cim .. dadi, ben arkadaş .. ", 
Tü1"'kçeyi sökdü kızım böylece yavaş yavaf .• 

Yanağını okşadım, "Makas aldın! .• " ·d~mez ı::.ıi? 

İn.ı:an bu a§İfteyi dali gibi sevmez mi? 

Bohemyalı Gertrut · 

:Resim : S. Bozc:e.Iı) 

Hadi kalk di Kaı-a Kız, utaiırnayı nazı at, 
Soyunaı·ak karşımda bana bir de göbek at! 

Kalkdı biı· Iuvıı·dı ki, Sulukiıle Çengisi, 
Alt!n ı;:ara ::,,-.amnda çeribaşı oskisi .. 

Sana fistan alayım, dallı güllü bıısınadan, 
K::ıt kat güzel olursun yerli mıalı haspadan., 

Bi;• de şal-.ar alayım, başına da yemeni, 
İşte o zaman sen gel, düşünmeden ye beni! 

Elimde bir resim var, o değil de, benzeri; 
Kdık ktyafot aynı, bakıı;laı:-ı.. gözleri .• 

G,al"trutum Kat"a Kız, Avrupa· çingen~si, 
Y ,llaı· oldu gideli, hala ku!.akda sesi .. 

Kırstaı•a!•~ yür.ürken güm güm topuk vuruıu, 
Oturuşu, yatişı •• fiyaka.Iı duruşu! 

Un~tamaz onu hiç bu berduş Gökçınarı., 
Sanki hala boynumda sırım gibi kolları .• 

Öpdüğüm ayakları dudaklarımda sanki .• 
Hippiler arasında bulunmaz onun denıri ! 

GERZELl - 1890 ile 1900 arasında Top
ha..11e '.tskelesi kayıkcılarınd-an yirmi yaşlarında 
bir delikanlı; Üsküdarlı Destancı Vasıf Hoca 
şöyle -anlatıyor: "Asıl adını bilımiyorum, laka.bı 

memleketine nisbetle verilmişdi, bütün · emsali 
gibi çıplak ayaklı ibir kopu:k, .fakat alımlı, · ça
.lı..'lllı güzel ve zehir gfüi de acı kuvvete .. sahibdi, 
Gala.tada Karaıoğlan Sdkağında· bir rwn kızı iç~ 
,bir gece üstüne saldır-an elleri bıçaklı üç . paU
karyayı tepelediği anlatılırdı. Kara be~den · lş.z 
kesinıi don vıe mintan giyer, •başına kara laz 
puşusu sarar, çok ıgüzel rumca konuşur, ı;ı,n.a

srmn da rum olduğunu söylerdi; Fmclıklığa ya~
lı bir hanımın oynaşı olduğu bilinirdi. ~u ko .. 
puk oğlan . İçin bir destan yazmak istemişdim, 
her ne sebebden iiıse yarım kalınışdı, iki kıt'ası 
.hatırımdadır: 

Dilbeı·anı mühmelan güruhun.dan Ge~li 
Kayıkçı kopuklann gaayet ile erzeli 
Amma ne lazım inkar el ayağı kq gözü 
Enda~n.ı levendine ·elhak erkek güzeli . 

Perçemi yağ·lı kemend karıların boynunda 
Yatar kopuk her gece bir yosmanın koyn'1n• 
Utanma arlanma yok o teresin soyunda 
Sabah düşer kahveye çakır gözler gamzeli, 

"Günlerce öncesinden peylenir, paz~ gün
leri Galata umumhanelerindıeki sermayelerden 
dört beş ~adım kayığına doldurup Göksu Me
siresine ve oradaki ay~maya götürüroü. Fe- . 
him paşanın adamlarından bir rum hafiyenin 
jurnalı üzerine n;ı.emleketine sürülmüşdü .• " •. 
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GESARATzyAN (Elbis) - Ermeni kadın 
yazar; 1830 da Beşi:ktaşda doğdu, vefat tarLlıi 
bilinmiyor. Ailesinin aslı Kayserili okluğundan 
Gesarat:zyan soy aıdını taşımışlardır. 1862 -1863 
arasında ve 'aııcak 7 sayı "Gitar" adlı ermenic~ 
aylık bir mecmua neşretmişdir. Mensur ve 
manzum yazılarından bir kısmını "Nama
gani ar. Intertzaser Hayu..1ıis" ·(Okumasever 
Ermeni Kadıı:ıJarm:a. Mektublar) isimli bir ki
tabda_ top!anıışdır, eser 1879 •ela İstanbulda Ka
rabet Baronyanın matbaasında ba31lmıştır. Zu
maıımın ermeni ga~ctelerinde de pek çok ma
kaalesi yayın1anri::ıışdır. 

Kevork PAMUKCİY AN 

GESARYAN (Dirat-.m Ke.vork) - Onse
kizinci .Asırda yaşamış ünlü 'bir ermeni müte
fekkiri ve matbaacısı; aslı Kayserili olduğun
dan Gesaryan (Kays·erili) lakaıbı He aınlmışdır; 
"Diratzu," kelimesi de o zamanlar ermeniler 
arasında münevverlere verilir. bir ıunvandır. 
Doğduğu tarih bilinımiyor, 11 mayıs 1766 zel
zel€'3inde Çenberlitaşda . Vezir · Hanmın yıkılan 
kısmında bulunan matbaasında a.nka-az altında 

kalarak vefat etmişdir. 

Ünlü ermeni müverrihi Sarraf Hovannes
yan (1735-1805) Vezir Hanındaki ölümünü 
kaydederken bir filosof ve bir çok :mdlletin ede
biyatına vakıf olduğunu söylüyor. Hovannes 
Vartaıbed Nurdinyan da (1747-1803), hocası 
olan Sarkis Başpiskopos Sarrafyamıı manzum 
olarak yazdığı hal tercemesi içinde, ~evork Ge
saryanın Vezir Hanındaki mafuaayı Sarkis Baş
piskoposdan ·satın ·aldığını ve onun alim b'ir kim
se olduğunu söylüyor. Nurdiııyıanın bahsettiği
miz eseri iMıkhitarist rahib}erdeıi. Kirkoris Var
tabed Kalemkaryan (1869 -1917) tarafmdan 
1908 de Viyana.da. bastırılmışdır .. 

Minas Ceranyan (1730 -1813) adındaki b~r 
halk şairi de 1766 zelzelesi için ya,z;dığı ıerme

nioe destanda: "Makbul, asil, medhe değer, bir 
çok diLbilen şöhretli kelam ehli Kevork'ıun ölü
müne. hayıflanalım .. " demektedir. 

Biz de 1950 de Balıklı Ermeni Mezarlığının 
"Küçük Balıklı'' denilen kısmında Diratzu Ke
vork · Gesaryan'ın o tarihe kadar bilinmeyen 
mütevazı k·abir taşma rastladık. Mensur ve dört 
satırdan ibaret kitabesinde Azarya adında bir 
zatın oğlu olduğu ve zelzelede Vezir Hanının 
altında ka!arak öldüğü kaydedilmişdir. 

· Kevork PAMUKCIYAN ,. : 

GESARYAN (Tumilı:) -İstanbulun büyük 
demir tüccarlarından bir ermeni zengini, 1948 
de Ya§I doksan etr:afmda iken İstanbulda vefat 
etti, "SaMbinlıı Sesi" gramofon pla1t :fabrika
sının sahibi Vahram Gesaryan bu zatm :oğlu 
olacakdır. 

Kevoı-k P Al\ilUKCİY AN 

GESARYAN (Vahram) -İstanbulun çağ~ 
daş ermeni zenginlerinden, türk müslkisine bü
yük hl:zmetlerde bulunmuş bir :zattır. Tahmin 
,ediyoruz ki ermeni •asıllı demir tücC'"'.,,,rı Tu,mlk . 
Gesaryan'ın oğlu -olacakdır. 

Cumhuriyet devrinin ilk yıllarında dünya
ca bir şöhret olan "His Master'·s Volce" Gra
mofon ve Gramofon Plağı :İnüessese-.:1inin Tür
kiye mümessilliğini almış, o İngilizce sözü ay
nen türkçeye çevirerek "Sahibinin Sesi" plak 
fabrikasını kurmuş, türk ses ve s-az sanatcıla
rına plaklar doldurtarak sanatkadarın hakla
rını cömerdce ödemiş, o •arada · bilhassa ünlü 
sanatcı Münir Nureddi~ Selıçuk'a dost elini a~ıi
lane uzatmış; M. N. Selçuk'un çok yayıgm şöh
retinde büyük hiıss-esi, yardımı olmuşdur. Özel 
hayatında da rindane yaşamışdır. · 

Hayatı hakkında başka bilgi edinilemedi. 
İstanbul Ansiklopedisi aıdına M. N. Selçuk'a 
y,azıiaıi iki mektub cevaıbsız kalmışdır (B.: Sel
çuk, I\fünir Nureddin). Ölüm tarihini de kesin 
olarak tesbit edemedik. 1957 -1958 arasında 

İstanbulda vefat etmiş olacakdır. 
Bürhaneddin OLKER 

GETRONAKAN LİSESİ - lstan'bıulun en 
eski ve en 'büyük ermeni erkek mektebidir; 
kurucusu Batrik Nemes BaşpiskopQS Vıarjabet
yandır (1ı83'7 -1884). Tedrisata 1 eylül l886 da 
başlamış ve ibu güne kadar devam edegelmiş
dir, 'bu satırların yazıldığı sırada (1ı972) sek
senaltıncı yılını doldurmuş bulunuyordu. Er
menice "Getronakan'' kelimesi "Merkezi" anla
mmdaıdır. 1935-1955 yılları arasında muhtelif 
(Kız - Erkek Karmaıokul) mekteb olmu.şdu. · 

Patrik . Boğos Başpiskopos Taktakyan 
(1794 - 1872) Galata Ermeni Kilisesi id·are he
yeti başkanlığına yazdığı 1ı8ô4 . tarihli bir mek
tubda, İstanbul Ermeni PatrJkhanesi cismani 

· meclisi tarafından Galatadaki, kilis•eye bitişik 

Amenapırgıç Mektebinin, taşradan gıelen erme
ni taleıbeleri için merkezi bir ını.ekteb haline ko
nulmasına karar verildiği bildirilmiş1dir. 1870 
de talebe sayısı 175 e yü~.sekdiği için mevcud 
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bina kifayet etmemiş, 187'2 de !stepan Papaz
yan'ın (1834-1888) teşebbüsü ile yeni bir bina 
planı hazırlanmı~dır. O plana gör.e okul, ilk· ve 
yüksek olarak ikiyıe -ayrılacakdı ve yüksek kıs
mında ermeni mektebleri için muallim yetişti

rilecekdi, fakat cismani meclis başkanı bu ta
s-arıya m-uhalefetde bulundu. 1874 de Nerses 
Başpiskopos V:arjanbetyan patrik seçilince Ga
latadaki okul tasarısı yeniden can1adı; Aynı yıl 
içinde Galatada bir yangın olmuş, o · yangında 
Galata Ermeni Kilisesine aid ba;zı mühim gayri 
menkuller de y-anmışdı, sigortadan 1300 altın 

alındı, yanmış binalar :arasında yıeni mektebin 
bugünkü binasının yapısına 1876 da !başlandı. 

1. Minas Çeraz (1886 - 1889) 
2. Wil!iam Plıilippiu (1889 -1890) 
8. Harutyum Mosdiçyan (1890 -1896) 

189.5 - 1896 yılları ·arasındaki ermeni w;. 
kuatı sebeıbi ile mektsb bir müddet kapalı kaldı. 

4. Dr. Mikayel Nalbandyan (1909 - 1918) 
5. Prof. Astvadzadur Haçaduryan (1918 -1915) 

Birinci Cihan Harbi münasebeti ile Getro-
nakan Mektebi yine bir müddet kapalı kaldı. 

6. Kegam Kavafyan (1917-1922) 
7. Vahan Tekeyan (1922 -1923) 

Kegam Kavafyan (ikinci defa 1928 - 1927). 
8. Bedros Adruni (1927 -1933) 
9. Kirkor Sarrafyan (1938-- 1986) 

10. Hovannes Merdinyan (1986 -1939) 
11. Eliz Ayvazyan (1939 -1949) 
12. Glıazaros Balcıyan (1949 - 1958) 
18. Hampartzuın Harutyunyan (1958 - 1968) 
14. Hırant Der Andreasyan (1968 - 1971) 
15. Hovannes Gürün (1971 - .... ) 

1878 de !Zalllamn zenginlerinden sarraf Ha
rutytin Kapamacıyan mekteb için 500 -altın iba
ğışda bulundu. 1882 de patrik N. Varjabetyan 
ermeni zenıginlerini patrikhaneye davet ederek, 
binası tamamlanmış mektebin eğitime a-çılaıbil

mesi için onlardan 1460 altın tutarında nakd.ü 
yş.roım sağladı, bir yandan da aıçılacak mekte-
bin tedrisat heyeti teşkil meselesi konıuşuluyıor- Getronakan Mektebinde doksan yıla- yak
du ki 26 ekim 1884 de Nerses Varjabetyan ve- laşmış tarihçesi boyunca pek değerli kişiler 
fat etti. Galatadaki mekteb işini aksatmamak· muallimlik yapmış ve mektebin mezunları ara
için müteveıffa p-atrikin adına nisbetle bir cemi- sınd'all da büyük kıymetler yetişmişdir, hal ter
yet kuru1du, başkanlığına Mıgırdiç Eseyanın ceme}eri İstanbul Ansiklopedi-sinde kaydedile
seçHdi, bu cemiyetin teşebibüısleri ile 1885 de cek olanla.rıda bu meh-tebe olan instisabları el
patrikhane ruhani ve cismani meclisleri müş- bet ki ,gösterilecekdir. 
terek ·bir toplantı yaparak · Getronakan :Mek- Toros Azatyan'ın (1893 - 1955) •~c-etrona
tebinin ilk mütevelli· heyetini seçdi1er, seçile~ kan Mektebi Tarihçesi" isimli ermenice 'basıl
lbu lıeyet, biri tedrisat diğıeri de mali işlerle meş- mainlş bir eseri vardır. 1920 de İstanbıulda 
gu1 olmaık üzere iki ayrı komisyondan mürek- ''Getronakan Mektebi" adı Ha 50 sayfalık bir 
kebdi. Ve Galata Getııonakan (.Merkez) !Mekte- broşür yayınlanmışdır. "Hantes Jv.lışaguyti" 
bi yukarda kaydettiğimiz tarihte tedris'ata baş- (Kültür _Me~muası) isimli ermenice dergi de 
ladı. İlk ders yılında muallim _sayısı 22, talebe-- 16 · 2° ~ır~eşık sayılı nushasııu bu mektebe talı
sayısı 64 idi, ibu satırların yazıldıği sırada da sis etmışdir. 
(1972) muallim :sayısı '30, talebe sayısı 131 dir. Kevork PAMUKCIYAN 

!Okul kuruluşundan bugüne kadar mütevel
li heyeti tarafından idare -edilegelm'işdir. Uk niü
tevelli heyeti şu zatlardan kurul.muşdu: Andan 
Hacıyan (? - ?) , Apik Unciyıan (1831 -1905), 
Dikran Paragaımyan (? - ?) , Harutyun Nora
dunkyan (? - ?) , Hovannes Torosyan, Hovsep 
Yusufyan (1856 - l913), Karabet Sıvac1yan 

(? - ?) , Mıgırdiç Eseyan (1843 -1921), Minas 
Çevıaz (1852 -1929), Serope Gülbenkyan· (1833-
1886); 

Açılışından zamanımıza · kadar Getron'akan 
Mektebinin (Lisesinin) müdürlüğünde bulun
mu§ zatlar §unlardır: 

Getronakan Lisesinden _Yetişenler .Cemiye
ti - 1l ekim 1947 de Aram A)ı,dreasyan, ·Ar
daşes Mattosyan, Harutyun İşkhan, Vartan 
Bekyan ve Zareh l\fukar tarafından kurulmuş
dur. Muhtelif · kültür 'kollarında faaliyetde bu
lunan cemiyet "Hautes Mışaıguyti" (Kültür 
Mecmuası) adı ile bir dergi yayınlamaktadır. 
J19-72 de c•emiyetin edebiyat k:olu başkanı Var
tan Gomikyan idi ve· cemiyetin 25. kuruluş yılı 
kutlanımış idi. Daha etraflı bilgi için cemiyetin 
yönetim kuı:ulu başkam Dr. Kevork Kevork
yan'a müracaat edilmiş ise de bir ceva.ib alına

madı. 

Kevork PAMUKCIY AN 
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GEVEZE - "24 tamınuz 1875 tarihinde 
1staıibulda yayımlanmaya başlayan bir mizah 
gazetesi. İlk sahibi Çaylak Tevfikdir (B.: ııfoh
med Tevfik Bey, Çaylak). Haftada iki_kare pa
zartesi ve perşembe günleri çıkan Geveze dört 
küçük sayfadan ibarettir; ya:zı ve karikatiirleri 
pek zayıfdır. 6 kasım 190'8 de ( ?) aynı :adla 
te~ yayımlanan mizah gazetesinin 'i.nı.tiyaz 

sahiıbi Kirkor Faik Ef.endidir. Bu .ikinci Geve
ze yazı, fıkra karikatür ve resimleri ile tam 
ve mükemmel bir mizah g~atesi olmuşdur" 
(Türk An'siklopıa·disi). 

Çaylak Tevfik Beyin 1875 de çıkardığı Ge
veze gazetesinin bir koleks-lyonunu veya tam 
ibir nushasını İstanbul kütübhanelerlııde bulup 
g-öreınedik:. 

üzerinde sadıece "Sah1bi imtiyazı Kirkor 
iEf endi" yazılı· ikinci ıg·azetenin adı "Musavver 
Geve:re" dir, 'ilk nushası 15 ,ağustos 1908 de ihir 
cumartesi günü çıkmışdır, her gün yayınlanır 
bir mi'zah gazetesi olup nushaısı 10 paraya sa
tılmışdır; idarehanesi Babıali Caddesinde 4 nu
maralı binada Asır Matba:asmdadır. Başlığının 
sağ yanında: "Zaman v-e hale mutabık riıuhar
reratı. mudhike ve eğlenceli resimler için heyeti 
tahririye tarafından tensib edilıecek bir ikrami
ye verilir", altında da: "Muhik olarak vuku bu
lacak her türlü şikayatıa sayfalarımız a,çıkdır" 
yazılıdıJ:'. Çok küçük boyda (başlık boyu 14,;5 
smı.tim) bir gazetedir. Bu gazetenin 200 sayı 
çıkdığını, yine Kirkor'un çıkardığı "Yeni Ge
Yeze'' .mizah gazet:esinln "1 - 201'' diye dav.anı 
ettirilmiş numarasından tahmin ,ediyoruz; "Yeni 
Geveze"nin ilk nushası 17 .haziran 1912 de ya
yınlanmış-dır. Asır iMatıbaasında basılmıştır; id.a
reha.tı.esi.Düyıunu Umumiye (İstanbul Erkek Li
sesi binası) karşısında Malımudp.aşa Camii Cad
desindedir (1934 Be1e-diye Şehir Rehberinde Sul
tanmektebi Sokağı). Sar muharriri A (,ayın har
fi)~ Sami, yazı işleri müdürü A (ayın harfi). 
Nuri ve avukatı da Cemil beylerdir. Haftada 
iki kere, pazartesi ve perşembe 'günleri yayın
lanmış, 20 X 30 santim (basılı kısmı) boyunda 
dört sayf aI.ıık gazete yine 10 paraya sratılmış
dır. Birinci ve dördüncü ı:ıayfalarınm yarısına 
birer karikatür konmuş, birinci sayf~nın üst 
yarısını da gazetenin isim başlığı doldurmuş
dur ve "Yeni Geveze" adı, bir Hacivat ve bir 
Karagöz figürünün ortasına yazılınışdır · (B.: 
Karagöz Gazetesi). Karikatürlerini Hama.mci
yan adında bir ermeni sall'atcı yapmışdır. Gaze-

tenin ilk nushalarında birinci sayfanın altına, 
aslında kitabcı olan Kirkor Efendlırin yayınla
rından bir El Falı kitabı ile Karagöz Bayoğlun
da isimli mizahi bir kitabın ilanları konmuşdur. 

GEVGİLİ SOKAGI - Fatih kazasının Fe
ner nahiyesinin Kasım Günani mahallesi yol
larından, Sütlaç Sokağı ile Ayan Sokağı ara
sında u,zamr, semtin ana yollarından · V odina 
Caddesine paralel bir durumdadır, Karanlık 
Kapu S.okağı ile kavıuşağı varıdır (1934 Bele
diye Ş,ehlr Rehberi, pafta 8/111). İki araba 
:geçecek g-enlşli'l~d:a, k!aıbataş döşeli, ,sağa sola 
kavisler çizerek ikişer üçer katli gaglr evler 
arasından g.eçer. Sütlaç Sokağı ile olan kavu
şağı başında Kürkcübaşı Camii bulunmaktadır, 
kapu numaraLarı 1 - 29 ve 2 - 20 dir (mayıs 

1970). 
Hakkı GÖKTÜRK 

GEVHERİ - Onyedinci Yüzyılda yaşamış 
Ünlü halk şairi; doğum, ölüm tarihleri, aslının 
nereli olduğu bilinmiyor, hayatı karanlık için
dedir. Hicri 1100 (1688 -1689) yılında İstan
bula gelen Kırım Ham Selim Giray hakkında 
yazdığı bir manzumede çok saygılı bir dil kul
lanmış olmasından Kırımlı olduğwıu tahmin 
edenler olmuş ise de ııızak ihtfonal,dir. Bizce Gev
heri için söylenecek sözler genç yaşında İstan-. . 

bula gelmiş olm:ası, büyük şehirde Hattat Me~-
med Bahri Paşanın . · kapusundan yetişmesi, o 
kapuda tahsil görmesi, paşasına divan katfüliği 
yapması, onun maiyetinde Ma.caristanda Eğri 

Kalesine kadar gittiğidir.· Eğride iken ünlü cen- · 
gaver Kara İbrahim Ağa oğlu Genç Ahmed 
Ağanın ş,ahid düşmesi üzerine dillere destan 
olan ağı:dmı yazmışdır, yıllarca. ıserhad gazileri 
,ağzında dolaşmış ağıdı şudur : 

Gaıazilerin ııerefra2:1 ağası 

Vasfını söyleyen diller ağlasun 
Bunca guzat ile o kahramanın 
Gazada egdüğü yollar ağlasun 

Gaza mişesinin bebrü pelengi 
Fi sehilillahdı gazası cengi 
Kaplan postu ile altun çelengi 
Bile takındığı teller ağlasun 

Namı Hıakkı dilden tekrar eyleyen 
Şecaat , gevherin ızhar eyleyen . 
Gece gündüz. ana timai" eylııyen 
Y ara.ıuµ saran eller aitaaun 
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Din uğruna daim giderdi yola" 
İttiği g&zalar gelür mü dile 
Hısım akrabası kardaşı bile 

. Hizmetinde olan kullar ağlasun 

Gevheri sırrına yoldaş olP.nlar 
Serhadlerde ona padaş olanlar 
Gazada. kenduya yoldaş olanlar 

· Döküb gözlerinden kanlar ağlasun 
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Memleketinden 'bir aşk yüzünden koparak 
gurbete düşdüğü, öncelikle mahbulb ve aralar
da nigar, cemal aşıkı olduğu, hiç evlenmediği, 
güzel1er peşlnde dolaşd.ığı, yar tuttuğu güzıel

lerden çok cevir ve cefa çekdiği, gurbetin türlü 
mihnetleri içinde yaşadığı, bektaşi tarikatından 
olduğıu, "Ahmed'', "Mehmed", "İbralı.im" ve 
"Memi" adında ,dört güzıel gence aşık olduğu 
~endi şiirlerinden ;öğreniliyor. 

Ed:ehiyat tarihi bilgini Sa,deddin Nüzhet 
Ergun Gevheri'n'in 17'5 parça şilıini yorucu 
emekle toplamış ve 1928 de "Halk · Şa.1rleri" 
isimli eserinin bir cüz'ü olarak "Gevheri" adı 
ile yayınlaıruşd.ır. ~ir koşmasında da asıl 

adım .. '1. "Mustafa" olduğunu söylüyor'. Aşa

ğı,daki şiir'.eri S. N. Ergun'un (ıB.: Ergun, 
S. N. cild 9, sayfa 5178) kitabından alıyor-uz: 

KOŞMALAR 

"Gevheri" tabirdir, Mustafa ismim 
Bir katre meni'den halk oldu cismim 
Levhi Mehfıız üzre· ya~ılmış resmim 
Hikmeti Hüdaya uğradım geldim 

Ela gözlerini sevdiğim dilber 
Zem idüb aleme güldürme beni 
Açub göğsünü durma karşımda 
Ecelimden e"vel öldürme beni 

Dostum çıkmış oğnın oğrun balunur 
Gelüb rakib .hatırıma dokunur 
Yarin ismi dört harf ile ·okunur 
Elif ile Ha ile Mim Dal ile . 

(Ahmed) 

Gevheri'nin yari hublar yücesi 
İki Mim Ha ile.· Dal'dır hecesi 
Derdmeıı.din senden daim recası 
İltifatın herdem cevrin az olsun 

(Mehmed) . , 

Manendi bulunmaz servi fidanın 
İki harf bir isim Mim Mime düşmüı 

(Memi) 

Bugün güzelleri pay eylemişler 
Varalım bakalım kim kime düşmüı 

.. 
Ruzü şeb medhider vasfın Cevheri 
Yer yüzünün mahı olmuş bir peri 
Böylece yad olmuş ismi haberi 
İbrahim demişler ey seheryeli 

• 
Gevheri eylemiş Hak'ka İta.et 
ita.et edene olsun beşaret 
Hacı Bekteş gibi sahibi keı·amet 
Erkanımız vardır pirsiz değiliz 

Dilde bir ateş var Muhabbet dirler 
Bu aşka esirdir etf&I Ü . pider 

GEVHERi 

Bir mecnunum bilmem gezdiğim ye~ler 
Hamun mudur, gühsar mıdır, çöl müdur .. 

Aziz başm içün olsun ey peri 
.. Doğr-.ısunu söyle gel şimdi geri 

Defteri uşşakın. içre Gevheri: 
Azı.ad mıdıı·, mürid midir, kul mudur .. 

• 
Senin bana muhabbetin yok ise 
Eğer aşıkların. gaayet çok ise 
Züğürdlere tenezziilün yok ise 
İlden ödünç alub veremez miyim.~ 

• 

Kakülünden gelir guşime her elem 
Zencir sesi, manş.ur sesi, dar sesi 

·• 
Gevheri göz yaşım döndü ırmağa 
Yine minnet düşdü elden ayağa 
Beni mecnun idüb, düşürdü dağa 
Ahu sesi, meral sesi, yar sesi 

.. 
Gevheri murada ireyim deyu 
Mübarek cemalin göı:-yim deyu 
Payine yüzümü- süreyim deyu 
Beklerim yolunu .. geçmez Üç gündür .. 
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Sabahdan bizim pınara 
iki gelin üç kız geldi 
Birbirlerini kovarak 
Sandım ki göle kaz geldi 

.«, 

Birisinin adı Dudu 
Odur güzellerin . tadı 
Kim taradı kimler yudu 
Zülüf gerdana az seldi 

• 
Birisinin adı İnçi 
Severler güzeli, gençi 
Koynunda çifte turunçu 
Verdi ağzıma bal geldi 

• 
Birisinin adı Ayşe 
Benleri vıar köşe köşe 
iki elinde menevfe 
Şükür Mevlaya yaz seldi 

• 
Birisinin · adı Fatma 
Kaılaırı var ~atma çatma 
Kadir · mevlam sabah itme 
Bu geçe bize az geldi 

GEVHERİ SULTAN (Fatma) - Sultan 
A:bdülazizin torunu ve şehzade Mehmed Sey
feddin Efendi iie Nerv.aliter Hanımın kızı, şeh
zade Ahmed Tevhid Efendinin ildz kardeşi; mu
sikişinas ve bestekar; 1904 de !staııbıuldıa ba
basının Çamlıcadaki köşkünde doğdu, 1924 de 

·cevheri Sultan 
(Resim : $. Bozcalı) 

Osmanoğullan Hanedanı yurd dışına çıkanlır
ken babası ve anası ile birlikte Fransada· 
Nrs'e gittiler, tahsilini orada yaptı. 1927 de 
orada ölen babası Seyfüddin Eıfendi ressam ve 
musikişinas idi (B.: Seyf edd:in) ; ilk musiki bil
gisini baJbasından aldı. Piyano, kemençe, ud ve 
bilhassa tanbur çalar. P~şrevler, saz semaileri 
ve şarkılar bestelemişdir . 

Babasının ölümünden sonra bir ara Kahi
r-ede oturdu, hanedana meiısub kadınlann yur
da dönmeleri için izin kanunu çıkdıkdan sonra 
İstanbula dönerek yerleşıdi, bu satırların yazıl
dığı -sırada (1971) T·aksimde oturuyordu. Evi
nin duvarları dedesi _Abdülazizin ve brubası Sey
feddin Efendinin yapdıklan resimlerle donatıl
mış, ibir müzecik halinde idi. 

"İnci;' gazetesi yazarlarından Tuna Bay
kara ile yapdığı bir konuşmada şunları söyle
mişdir: "En çok sevdiğim saz tan burdur, fakat 
maalesef bize gelip 1giden Tanburi Cemil Beyden 
ders alamadım, çok küçükdüm. Fransaya gitti
ğlınizde 19 yaşlarında idim, klasik ibatı müziğine 
çalışdım, bizim sa,zlan unutur gibi oldum. Mısıra 
gittiğimde de ·alaturlray,a tekrar başladım, ama 
arab tavrı ile çalıyordum. 1stanbula gelince ilk 
işim Tanburi Cemil Beyin plaklarını toplamak -· 
oldu, iki sene o plaklar üzerinde çalışdım, şimdi . 
tanburu Cemil Bey tavrı ile çalıyoruım .. " demiş
dir. Kendi bestelediği şarkılar arasında en çok . 
s·evdiği, dedesinin yazdığı şu şarkı imiş (B.: 
Abdülaziz, cild 1, sayfa 57) : 

Bir batka alem gerekir gönlümü · seyran İçin 
Mihneti dünya ·çekilmez doğrusu bir çan için 
Mübtelayı derdi atkı olduğum çanan için 
Terki c:an itsem de kurtulsam •u miİınethaneden 

i 
Bibi. : Gültekin Oransay, Osmanlı Devletinde Kim 

Kimidir (Sicilli Osmani); İnci, Temmuz 1971, 

GEVBERL1 HANDISULTAN - "Gevher
li (Cevahirli) Hanımsıultan yahud Tayyarzade 
Mehm-ed" adı ile meşhur bir meddah hikayesi
nin kahramanı;. R. E. Koçu bu eski meşhur hik§..;. 
yeyi yeniden ele almış, çok mühim tarih notlan 
ile .zenginleştirerek "Tayyarzade Meıhmed ya
hud Binbirdirek Batakhanesi" adı ile bir tarihi 
roman yazmışdır. ~ağıdaki satırları o büyük 
romandan · çok kısaltarak aılıyoruz : 

Dördüncü Sultan Murad zamanında Kara 
Fazli Paşanıp. kızı Esma Harumsultan_ 'bahtsız ·' 
ibir kadındır. Birinci Sultan Ahmed zamanında 



AdA Mehmed· Tayyarza - . . u) h l
• Hanımsultan ve l • nın korn.pozısyon , Gev er 
1 

. • ,.. Ilozca .. 
ru ıçın w, "' Trol'unun roma (R. ""· .... ,, 
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14 yaşında iken babası yerinde bir vezir ile ev
lendiriln:iiş, _ az s1om·a kocası öL-ınüş, diğer bir 
yaşlı veziı:ıe .v·erilmiş, o da öldükten sonra artık 
evlenmek istememişdir, başına. buyuruk bir ha
yat sürmeye, ayak takımmda.n güz-el :gençlerle 
gönül eğlendirmeye ko;yulmuş:lur. Dadısı kıla
vuzluk yapmış, li'a·:zll Paşanın Harami Deresin
deki çiftliğin-el~, hanım:mltanm koynuna çiftli
ğin ırga,dlarL'ldan çc'k g-üzel bir de'ikanlı koy
muşdur. Fakat deli.kanlı başmd·an korkmuş, ve 
kaçmış-:lır. Yerini genç ve dilber fakat ibön iblr 
arabacıya bırakımşdı:r, ha.mmsultan ondan da 
pek tez bıknuşdır, uzakca bir yarde başka bir 
ç'iftliğlne sül"Jürmüşdür. 

Yaşı altmışına yaklaşan hanımsultan bir 
genç kadın gibi -sü;sl-endiği ve hllh-as"Sa üstünü 

başını mücevherler1e donattığı .ıçın kendi ben
deleri ve halk arasında Gevherli (Cevahirli) 
Ha..·rnmsultan diye anılniışdır. 

Şehir i~'inde babasından· kalmış sara:11 Bin
birdlrek Sarnıcının üstündedir. O sarayda, oy
naşlarına v-e ağır eğlence masraflarına. para ye
tiştirme zorunda bulunan Hanımsultarun hima
ye kanadı altında uygunsuz takımından bir çete 
kurulmuşdur. Birkaç zengin adam tuzağ·a dü
şürülüp kalıdrrılnuş, sonra ellerinden alınan tez
kireJ~rle hazineleri soyulmaya başlanmışdır. 

Şehremininde Tayyarzade M-ehmed adında 
çok güzel ibir del:ikanlı vardır; gaayetle.fakirdlr, 
fakat ·edeb ve irfan sahibidir. 

Gevherli Hanımsultan ve Pırpırı Diliver 

(R. E. Koçunun romanı için S. Bozcalının-kompozisy9nu) 



Bayram gelir; devrin adetince Tayyarza
denin evine bir bayram boğçası gönderilir. Fa
kıt kahya delikanlının boğçasmı değişdirir, çu
bukdarın evine, içinde ırıgad ve uşak çamaşır
ları bulunan bir boğça gider. Tayyarzade orta
da hiç bir sebeb yok iken bu hakaarete bir ma
na veremez, bir kasıd veya yanlışlık olduğunu 
da düşünmez, Hüseıyin Efendinin konağına git
memeye yemin eder. 

O sırıada Tayyarzadenin eıvin,e 13 -14 yaş
larınd.a çc:k güzel bir oğlan gelir, pırpırı kılık, 
çıplak ayaklı olduğu halde Gevherli Hanımıml
b.nm sarayından ıgeldlğini söyler, o da ıbir hay
ram boğÇ'ası Ue bir _aşk nam-esi getirir. Boğ
çayı ve nameyi yollayan Hanınısultandır ve 
Tayyarzadeyi sarayına 'Çağırmakta:dır. Tayyar
zaıde hiç tereddüd etmeden daveti kabul eder 
ve F·azlıpaşa. Sarayına gider. 

Hanımsultanın Sahba adında mahremi bir 
gürcü cariyesi vardır, çok güzeldir ve Hanını
sultanın haznedarıdır. Boğça v,e nameyi Hanım
sultanın •a:dına ,gönder.en odur, bir defa gördüğü 
T-ayyarzadeye deİ:i grbi aşık olmuşdıur. Boğıçayı 
vıe nameyi götüren çıplak ayaklı pırpırı . oğlan 
da Sahıbanın haneberduşlar terbiyesinde yetiş
miş küçük oynaşıdır, adı Dilaverdir. Sarayın 

sadece muhabbet, eğlence . alemlerini bi!ımekte
dir, altındaki bata:khaneden haberi yokdur. 

Sahba, Hanımsu,ltanın oynaşları ile yatma
dığını bildiği için, Hanım.sultana Tayyarzadeyi 
onun için getirttiğini söyler ve bu hizmeti pek 

· maıkbıne geçer; Hanımsultaıı gü~el delikanlıyı 
sarayının taht odasında kabul eder v,e Mehmetli 
bir altın tahta oturtur: "Bu tahtı ilk evl:iliğlın
de, b:abam düğünüme gel,en Birinci Sultan Ah
med için yaptırtmışdı .. o günden bu yana kim
se .oturmamış.dır, şimdi sen gönlümün sultanı 
Tayyaroğlu.nu oturtuyorum . .'' der, delikanlının 

ayaklarından Salıbanın gönderdiği güllü çorap
larııiı. kendi eliyle çıkarır ve Mehnıedin ayak
larını öper. Fakat mu,h,albb-etli _ibir işret alemin
den sonra, delikanlıya ibütün eğlencesinin, mu
habbetinin öpüp !moklamakdan ibaret olduğunu 
söyler ve daires-in:e çekilir ve Tayyarzadeyi malı.
remi Sahbaya bırakır. O gece Mehmedin koy
nuna giren gürc-ü kızı delikanlıya o sarayın bir 
batakhane olduğunu anlatır. 

O günlerdedir ki, her taraf da Tayyarzaıdeyi 
aratan Gümrükcü Hüseyin Efendi de Meh
medin Fazlipaşa Sarayında olduğunu ogrenir, 
Gevherll Hanımsultandaxı çu:bukdarını istemek 

. üzere Fazlıpaşa Sarayına gider ve kendi ayağı 
ile batakhaneye düşer. 

Tayyarzade Sahbadan duydukları karşısm
da dehşet içinde kalmışdır. Bir yolunu bula
rak devrin amansız kanlı müstebid padişahı 
Dördüncü Sultan Muradın huzuruna çıkar. Sul
tan Murad Fazlipaşa Sarayını bizzat kend-isi 
basar. Pa·dişahı gören Gevherli Hanımsultan 
bir beyin kanam-ası ile, yanında bulunan Pır
pın Dilav·er ço·cuğu.n kolları arasına düşerek 

ölür. 
rrş.yyarzaıde Niehmed padişah nedlıni ola

rak saraya alınır ve Gürcü Sahba ile evlenir. 
· Dilaver de yine sarayda Seferli Koğuşuna -alı

nır (B.: Hanım Oynaşı; Hü-s·eyin Efendi, Güm.
rükcü; Mehmed Ağ·a, Tayyarzade; M-ehmed 
!Efendi, Unkapanlı Geysu.dar; Fazli Paş-a, Ka
ra, cild 10, sayfa 5596; Binbirdirek Batakha
nesi, cild 5, sayfa 2789; Güllü Çora:b). 

GEYLANGİL (Safvet) - Muallim; çağı
mızın başında, meşrutiyet ve cumnuriyet de
virlerinde maarifimizin çok değerli bir siması,. 
bir ·ara İstanbul Ma:ar:if Müdürlüğünde bulun
muş-dur. Doğum t-ar-ihi tesbit edi1mn:edi, askeri 
hekim miralay Mehmed Şevki Beyin oğlu, yine 
değerli bir mualllm olarak tanınmışdır. Ebül
muhsin Kemal Beyin kardeşidir. Kabataş Lisesi 
ile Sa;int Michel (Sen Mişel) Lisesinin coğrafiya 
öğretmeni iken 1945 d-e veıfat etti, Zincirlikuyu 
Kabristanına defnedildi. Hayatı hakkında baş
ka bilgi edinilemedi. 

Bibi. : Ölüm İlanı. 

GEYSO - "ıGisu" diye telaffuz edenler de 
vardır; "Uzun saç, zülüf, kakİil, saç örgüsü" 
(Şemseddin Sami, Ka:amusi Türki) ; "Başın iki 
tarafında omuzun üzerine dökülen saç'' · (Hü
seyin Kazım, Büyük Türk Lugatı). Dillmiz•e 
f arzca_dan -alınmış-dır; Hü.a.eyin Kazım Bey ta
rafın-dan gereği gibi tarif edilmişdir. Şemsed
din Sa.mi Beyin kaydına ~akıp "Geyı3u•·yu "Zü
lüf", "Kakül" ve "Perçem" ile aslaa karıştır
mamalı:dır ·(B.: Zülüf; Kakül; Perçem)_. 

Aslında kadın, kız saçı ş-eklidir; taranıp 

'bir at kuyruğu gibi salınırsa ",Geysuyi P.eri
şan" denilir; ekseriya örülerek, b-aşın iki' ya
nında göğüs üzerine iki kolan h_alind:e bırakı
lır; bu saç örgüsünde kullanılan ve bitimin-de 
de örgüyü bağlayıp tutan sureti mahsusada ya
pılmış ve hazan •altın sırma işlemeli saç bağına 
da "Geysubend" adı verilirdi. · 



Geysiidar Köçek Oğlan 

(Resim: .s. Bozcalı) 

Eski toplum hayatımı'Zda katlm vıe kız gibi 
saç u~atmış tarikat şeyhleri, melaıni dervişler, 
kalender aşıklar görülntiişdür, onlara da "Gey
sudar" laka;bı takılırdı, Geysu.dar sıfatı muhak
kak uzun saçlı bir erkek, uzun saçli bir oğlan 
ifade eder. 

Uzun saçlı sakallı geysudar şeyhler, d~r
vişler, kalenderler istisnasız bekar taifesinden 
olmuşlar, yanlarında dolaştırıp hizmetlerlııi 

görcfürdükleri ve "Şeylı Köçeğ·i", "Can Yoldaşı", 
"Maşuk", "Çehreli" gibi lakablar verdikleri oğ
lanlara, delikanlılara da geysu saldırmışlardır. 

Tarihimizde saçlı şeyhterin en meşhuru 

XVII. Yüzyılda yaşamış Unkapanlı Şeyh G3y
sudar Mehıned Efendidir (B.: Mehmed Efendi, 
Geysu.dar) . 

Köçek oğlanların ise hepsi, istisnasız uzıun 
saçlı, gaysudar idi, hatta geysu, onların ala
meti farikası, -damgası idi. Evliya Çelebi İs-

. tanbulda bir. oyuncu kolunun köçek ıoği-anla

rmdan bahsed,erken: "Mehpare civanlar ki her· 
birinin meııguule mergutıle zü'fi ham ender 
hamlan müşkbar anber geyısuleri perişan ol
dukda gören aşıkların aklı tarümar olur .. " di
yor. 

Geysu, zamanımız delikanlıları arasında da 
. salgin !bir moda olmuşdur, İstanbu,lda başlayan 
bu moda, gün günden Anadolunun her· tarafına 
yayılmaktadır. İstanbula gelen ve Hippi deni
len hırpani turistlerin de hepsi saçlı oğlan, gey
sulu oğlandır (B.: Köçek; Hırpani Turistler). 

Kız, kadın, oğlan ve delikanlı, güzel gene~ 
lerin aşık. gözü kamaşdıran yüzlerinde, başın 

iki yanından. dökülmüş geysular, · ibir tuvalet 
motifi ıolmakla kalmamış, edebiyatımızda aşıkaa
ne, rindanıe şiirlerde önemli bir yer alınışdır: 

Bir hali hindu 
Ge:,susi hoş bu 
Mahbubi dilci':: 
İşte budıır bu 

(Şarkı) 

Taze gülden nazikter gül yanağı 
Geysuleri ııünbül lale dudağı 
Naz ile sarkıtmıı · belden qağı 

· Saat kordonunda zer saçağını 
(Beıiktatlı Gedai) 

.Akibet gönlüm esir ettin o geysiilerle sen 
Hey ne cadusun ki ateş bağladın miilerle sen 

(Nedim) 
GEZEK (Naciye) - Zamanımızın Hacı

husrevli namlı yankesici kadınlarından Aysel 
Solak'm taluna adı; 1967 de ,kırk yaşlarında bu'." 
lunan Aysel "Naciye Gezek" adına sahte bir pa-. 
saport çıkartmaya muıvaffak olmuş, yamna 25 
yaşındaki yakışıklı jig·olosu Namver Eser'i de 
alarak Batı Almaıiyaya ··i§ci· 'olarak ıgitnrlş, ve 
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orada kısa bir zamanda onbeş yankesicilik vak' -
asının kahramanı olmuş, -alman polisinin "Bu 
kadar yaman yankesici görmedik" dediği Aysel . 
nihayet yakalanmış ve dostu delikanlı ile bir
likde A1manyada hapse aWmıştır. Orad-a polise 
verdiği ifadede: "Türkiyed:e yıllarca yankesi
cilik yapdım, elde ettiğlıiı parayı mahkemeler
de ve hapishanede harcadım; son· zamanlarda 
orada işler kesatlaşdı, dostumla· Almanyaya 
geldim, vura vura onbeş k1şicik · wrdum., daha 
fazla iş yapacağımı sanıyordum .. her ne ise, 
buranın hapishaneleri rahatca ve konforlu 
imiş.:•· demişdir. 

Usta yan~esici He yakışıklı delikanlısı hak
kında başka bilgi edinilemedi (B.: Yankesici,. 
Y ankeslciler; Hacıhusrev). 

Bürhaneddin OLKER 

GEZEN (Müjdad) --. "Tiyatro s·anatcısı, 

194-3 de lstarrbulda doğdu, Hırkaişerif İlk Oku-· 

hında, Karagümrük Orta Okulunda, Vefa Li
sesinde ve İstanbul Konservatuvarında okudu. 
Sahneye ilk defa 1953 de Küçük Çiftciler piye
sinde çıkmışdır. 1001 de İstanbul Şehir Tiyat
roswıa girmişdir, o s·ahenede de Bir Kavuk 
Devrildi, Paydos ve. daha bir çok piyesde oyna
mışdır, elliden fazla oyunda çeşidii roller almış-

dır. Sanatcı armonika ve darbuka da çalar" (Ses 
Sanatcılar Ansiplopedisi, 1970). 

Müjdad Gezen yarım dakikada kıyafet de
ğiştirebilen ve türlü kılıklara. giren bir aktör
dür, İsatarrbullu iken hemen Mısırlı olur. Kayse• 
rili olur, Karadeniz yalısı uşağı olur, canlandır
dığı tiplerin şivelerinde de aksam~, kuvvetli 
bir mukalliddir. Sırası ile l\ıfünir Özkul, Muam
mer Karaca, T,evhid BHge, Ulvi Uraz, Arena, 
Gülriz Süruri-Engin Cezar Tiyatrolarında çalış
mışdır, 1970 tiyatro mevsiminde İstanbul Şehir 
Tiyatrosuna ge•çmişdir. Büyük başarı gösterdiği 
oyunlardan bazıları şunlardır: "Bir Halit Düır 
manı", "Yanlışlıklar Komedyası", "Hababaın 

Sınıfı", "Utannı·az Adam", "Lahıniacun Cumhu
riyeti", "Ge...'1.eral Çöpçatan", "Devri Süleymani" 
(Kenan Akın, Günaydın Gazetesi, 1970). 

Bürhineddiıı OLKEll 

GEZER (Hüseyin) - Çağdaş hey'keltraş
larm en seçkinlerinden, 1920 de :M:ut'da · doğdu, 
ilk tahsilini memleketinde yapdı. Silifke Orta
okulunda, Balıkesirde Necatibey Öğretmen oku
lunda okudu, 1948 de İstnbul Giizel Sanatlar 
Akademisinin heykel bölümünü bitirdi, sa
nat tahsilini Parisde Yüksek. Güzel Sanatlar 
Okulunda (1Ecole ısup-erieur Pes Be•aux-Arts) 

Geysudar Cariye 
(Resim: S. Bozcalı) 
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tamamladı. Güzel Sanatlar Akademisi müdür 
yardımcılığında, atölye şefliğinde . bulundu, 1966 
da Akademi müdürlüğüne tayin edildi. Büst ve 
toy heykeli olarak başarılı eserlerinden bazıları 
şunlardır: Ankara.da Çocuk Sağlık Merkezi 
önünde bir grup (bronz), lskenderıında Kore 
Amdının röliycll:eri (bronz), lstanbulda Resim 
Heykel Müzesinde Efenin Yalvarışı, Vezirköp
rüsünde Köprülü Mehıned Paşa !büstü, Kara
bükde Atatürk Amdı, İstanbul Belediye Sara
yında Atatürk Büstü, lstanbul:da park içinde 
Yahya Kemal Heykeli, Ankarada Mimar Sinari 
heykeli. 

Blbl. : Türtc Ansiplopedisi; Kim Kimdir Ansiklo
pedisi. 

Lüle Ceysulu Küçük Hanım 
(Resim : S. Bozcalı) 

GEZER (Fatma Servet) - Bir devrin ünlü 
zenginlerinden Nuh Naci Beyin kızı; 1972 yı

lında 68 yaşında bulunuyordu, o yılın ekim ayın-
. da Kabataşda Setüstü Beytülmalci Sokağında 
tek 'başına oturduğu apartım-anmda boynu bi~ 
eşarp He sıkılarak öldi,irülmüş bulundu. Günün 
gazeteleri bu cinayet üzerine şunları yazdılar: 
"Yeğenleri ve akra!b:alan tarafından sık . sık zi
yaret edilen ve çok dinç bir bünyeye sahiib olan 
yaşlı dıul kadın lüks apartımarunda yalnız otu
ruyor idi. Son on yıl içinde İsviçf~, Almanya, 
İtalya v·e Fransaya gidip gelen milyoner dulun 
yalnız oturmasının nedenleri araştınlnıaktadır. 
Yakınları cinayet masasına götürülmüş ve bil
ıgilerinin alınmasına başlanmışdır. Cinayetin iş
lendiği yerde boğuşmaya dfilr bir delil görül
memişdir. Yalnız cinayeti işleyen kaatil v,eya 
kaatillerin gardrop ve masa gözlerinde birşey 
aradıkları te.3bit edilmişdir. Yaşlı dulun, bina 
ipotekleri karşılığında faizle para . verdiği öğr.e
nilmişdir. Fatma Gez·eıJin büyük bir borç se
nedini :almak için öldürüldüğü sanılmaktadır. 

Olay ile ilgisi olduğu. tahmin edilen dört . kişi 
göz altına alınmıştlır .. ". Bu cinayetin bu şehir 
kütüğüne .kaydi sırasında (Ocak 1973) cinaye
tin üstündeki esrar perdesi henüz kaldırılma
mış,dı. 

Bibl. : Cumhuriyet G;ı.zetesi, 18 Ekim 1972. 

GE7JG1N (Hakkı Süha) - E::te'biyat mual
limi ve gazeteci; . 1895 de Man:a.stırda doğdu, 
Yemende şehid ol.muş iEUza Bey adında bir al
bayın oğludur~ llk ve orta tahsilini Manastır, 
Berat ve Selanikde yapmış, kendisini oto di
dakt iQlarak yetişdirmişdir. Gazetecilik hayatı;. 
na pek gene yaşda Selanikde atılmış, ilk - yazı
lan oraıda "Gene Kalemler" mecmuasında ya
nınlanmış, · türkçenin sa.deleştirilım.•esi cereyanı
na katılmış-dır. 1913 den sonra tstanbula gele
rek İstanbul Sultanisine edebiyat muallimi ta
yin edilmiş v,e başarısı örnek sayılan bir öğret
men olmuşdu. Hemen ibütün öğretmenlik ha
yatı da sonra lstanbul-Evkek Lisesi adını alan 
o okulda g·eçmişdi. Bizı derıgiler haric, ga"Ze
teciliği de, günlük fıkra ve edebi sohbet yazarı 
olarak, yakın arkadaşı Hakkı Tarık Us'un sa
hibi bulunduğu Vakit Gazetasinde geçmişdir. 

Önceleri "Seyyah" takma -adını kullanmış, soy 
adı kanunu çıkdıkdan sonra da o ismin türk
cesi olan "Gezgin'' adını almışdır. Hemen hiç 
kullanmadığı aısıl aile adı da "Anahtarağası Oğul
ları" imiş ki dedelerinden birinin Enderundan · 
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yetişmiş olduğunu gösterir. Türk (ınönüJ An
siklopedisinin de yazar kadrosu içinde bulun
muş, edebiyatımızla ilgili pek çok madde onun 
kaleminden çıkmışdır .. _ 

Mevlevi · muhibbi idi, güzel ney üflerdi; kla
sik türk musikisine hakkıyle vakıf.dl. Beşiktaş 
Musiki Cemiyetinin 'kurucularından biri olmuş
dtı:r (B.: Beşiktaş Musiki Cemiyet1, cild 5, say-

. fa 2587). · 

Fransızc-adan türkçeye dikkatli bir müter
cim olarak tanınmışdı, o dilden dilimiz·e otuz
dan fazla roman tercüme etmişdir ki başlıca
ları şunlardır: "Karamazof Kardeşler" (Dos
toiev.s,ky'den, fransızcasından, 1940) , "Suç ve 
Ceza" (-aynı yazardan v,e fransızcasından, 1945), 
"Toprak'' (Emile Z.ola'dan, l,946), i•onuncu 
Şarl'ın Kanlı Saltanatı'' (Pr<>sper Merimee·den, 
1944). 

"Aşk Arzuhalcisi" adında telif ibir romanı 
vardır(1928); yakın arkadaşı Hakkı Tank Us'un 
ölümünden sonra Hasan Raslım Us ile birlikde 
1957 de onun biogra.fisini yazmış v•e ıyayınla

mışdır. 

Uzun boylu, kumral, hoş sohbet bir kişi 
idi. 1968 de vefat etti. 

Müjdad Gezen 
(Resim : S; 13\'kcalı) 

Servet Gezer · 
(Resim : S. Dozcalı) 

· oEZtct 

GEZİ - Eski bir kumaş adı; "İpek ve ip
likle karışık hareli bir kumaş, bir arşın eninde 
{dokunur) olduğu için gezi adi verilmişdir, 
(makbul bir çeşidina) I:Iind Gezi-si denilirdi, 
entari yapılırdı'' (Şemseddin Sami, Kaamfisi 
Türki) ; "Sert ve hareli bir ipekli kumaş, açık 
renkleri makbuldü. Eni çok dardı, eski kadı!) 
entarileri geniş v:e uzun olduğu için iki top ge
ziden !bir entari yapılırdı, ('Qundan ötürü) ·ar
şınla değil topla satılırdı" (iM. · Zeki Pakalıu, 

Osmanlı Tarih Deyimleri ve Tern:nlerl) . 

Aşağıdaki kıt'a, Enderunlu Vasıf'ın İstan
bullu bir mahalle kansı ağzından sürtük· kızma 
hitab eden meşhur manzumesindendir : 

Yüz sürme kimseye yok timdiclen tezi 
Aldıı· babana anterili.~ mavi bir eezi 
Geldi tamam bir herife varına meı·kezi 
Gayri ayıptır öyle bürünüp namaz bezi 
Olma sokak süpürgesi hanım hanımcık ol 

GEZİCİ (Saime) - 1007 yılı · mayısında 
Taşlıtarla (Gaziosmanpaş-ada) S'Ö">'..ıde aşık ka
bııdayılar tarafından kaçırılmış 16 yaşında gü .. 
zel . bir kız, öyleki semtinde · "Taşlı tarla Güzeli" 
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.Hakkı Süha Gezgin 
(Resim : S. Bozc;ilı) 

diye anılmışdı. Bir garib, fakir çamaşırcı kadı
nın kızıdır. Maceranın neticesi teS'bit edileme
di; fakat şurası ibir hakikatclir ki İstanbul 1960 
yılından bu yana, son yeniçeriler :zamanındaki 
yılları hatırlatan bir devir yaş,a:ınakda, ve .bu 
gıüzel lozın kayboluşu, günlük g·azetıelere aks·e
den vekaayiln arasında dery~da bir katradır 
(B.: Kayı;b llanları; Kız Kaçırma; Kabadayılar). 

GEZİNTİ C_.u)DESt - 1934 Belediye Şe
hir Rehberine göre Burgaz Adasının yolların
dan; vapur iskelesi önünden deniz kenarı bo
yunca adanın kuzeyindeki buruna kadar UZl:).

mr. Gönüllü Caddesine iki aralık sokakla bağ
lıdır, Yenice Sokağı ile 'kavuşağı vardır (1934 
B. Ş. R. pafta 34). . 

Yerine gidilip bu satırların yazıldığı sıra
daki duru, tesbit edilemedi (Mart i9-73). 

GICm ~ Seslerden; "Gıcır gıcır" diye iki 
defa .. teıkrarlanarak, 1. "Yeni"; 2. "Temiz", 
hatta · "Tertemiz" _an1amlannda kullanılır; ıu 
kıt'a .Aşık tbra:himindir : 

Güzel -ayaklarında yemeni gıcır ı:ıi:ır 

Gel görki ol eıbehim giymez, kıyamaz, acır 
Ber mutad yalın ayak taban cleper clolaıır 
Ama o ayakları gören gÖzİer . kamqır 
Eskimeain yemenin köşede dursuıı varsın . 
Kirlenen ayakları gıcır gıcır yıkaraın 

. ! 
"GIDm" - Meşrutiyetin _ilk yıllai•ında~ 

1909 ile 1912 arasında ciddi ve mizahi gazete 
yayını bolluğu arasında çıkmış bir mizah gaze
tesi; haftada:, iki gün, pazartesi ve perşembe 
günleri yayınlanmışdır, ve 22 x 28 santim ölçü
sünde 8 sayfalık bir nushası 20 paraya satıl
m1şdır. Gazete başlığında.ki kayıdlara göre im
tiyaz sahibi H. (ha) Seyfettin, mesul müdürü 
Arif Hikmet'tir, her ikisinin de 1stanbul.basln 
alemindeki mevkileri tesbit edilemedi. Yazar
ları arasında o zamanın gene kalem sahiblerin
den Refi Cevad· Ulunay bulunmuşdur. Gazete 
ancak altı ay dev,am edebilmiş-dir. 

1d~ehanesi Yeni Postahane civarında Tür
kiye Milli .Bankasına bitişik Küçük Yeni Han'da 
idi. Başlığında Gıdık ·okuyan bir ada.mı i!dı:k· 
layan bir çocuk resmi vardı. 

S. N. NIRVEN 

GJDIKi,AMAK, GIDIKLANMAK ~ Ayak 
takımı argosunda edeıbsizlik, nefis istekleri, lez
zetleri, hırsızlık gibi yollarda teşvik ve tahrik 
etmek, teşvik ve tahrik edilmek anlantlarında 1kul
lanılır: ''Pantalonun .arka cebinde şişkin bir ça-

. nk (para cüzdanı) gördüm ;mü hemen gıdık
lanırım", "Beni gıdı:klaıya gıdıklaya zorla işçi 

(hırsız) yapan ustam,dın! .. çekm:ece para dolu, 
anahtarlarını masanın üstünde bırakıp kahve
ye 'tavla oynamaya gider .. ", "Bir çıplak ayak 
ıgprdü mü nefis şeytanım gıdıklanır .. " 

GIK - Seslerden; bu ses !stanbul ağzında 
bazı deyimlere girmişdir; 1. "Gık dedirtmek, 
gık demek", bıkdırmak, usandırmak, :bıkmak, 
usanmak anlamlarında kullanılır : 

Çakıl topuk kaküller teraneai Razi Bey 
Cık dedirtti yarana· demiı aana bir öküz 
Peyrevin bu lbrilıim · atub narayı bey bey 
Der ki . güzel olur mu çakıl topuk kakiilaüz 

.. 2. "Gı'l;t dememek"', hiç ses çıkarmamak, 
yapı,lan her ezaya cefaya tahammül etmek : 

Kafamı kıtır kıtır kuun . bile a beyim 
Ben aııkı .adıkım sık dil' iıem kahbeyim 

(..\.ıık lbrahim) 

• 
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Her gece bir işkence 
Oldu ~avallı gence 
Yolunurken gık bile 
Dememişdir gül gonc0 

(Kahveci Nusı·ot) 

3. "Gık dedirtmemek"; bir işi, bir tecavüzü 
· gaayet sür' at görmek, bir feryada bile imkan, 
zam.an bırakmamak : 

Somuncu Baba namı dige:rle K,arıı. Zeynel 
Bir şakii pelid ki gu.yet ile müheykel 
Gık bile dedirbnezmiı kesdiği adamlara 
Şimdi müebbecl kürek yatar idama bedel 

· (Kahveci NuııreO 

Bibl. : Yusuf Ziya Bahadınlı, türkçe Deyimler 
Sözlüğü; Aşık Razi, Defter; Kahveci Nusret, Zından 
Şiirleri. 

GR. DELAMARE----: (Jil Dölamar okunur) 
. Fransız sinemasının en ünlü tehlikeli salıneler 
dublörü; "En Uzun Gün" i.şimli fran:sız macera 

filminin lstanbulda çevrilen sahnelerinin birin
de, otomO!bil ile, Üsküdar Ara:bavapuru İgkele
sinden, köprüsünü kaldırıp iskeleden ayrılmak
da olan vapura kullandığı otomobil ile uçup 
atlamışdı. 1924 de Parisde doğdu, normal bir 
.orta ta:hsll görerek iş hayatına atıldı, 1948 de 
sinemaya ıntisab etti, büyük . başa..~ ile yürıüt
tüğü bu son mesleği 18 sene sürdü, 1966 da, 
ünlü fransız aktör~erinden Jean Marais (Jan 
Mare)nin dublörü olarak direksiyon kullanır

ken müdhiş bir otomobil kazası sahnesinde 
öldü. 

Tehlikeli sinema sahneleri olarak 1500 defa 
paraşütle atlamış, 250 otomobil kazasında di
reksiyon kullanmış, 120 defa atdan düşmüş, 117 
defa da kuş adam gibi boşluğa uçmuştu. 

Bibl. : Hayat Mecmuası, 1966; 

GILDm GILDm - Seslerden; Demir çen
ber tekerlekli .araba ile gidişin tasvirinde kıul

lanılır : 
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Revüsüne katılmadan önce berber çırağı imiş. 

Bu türlü cinsi sapık delikanlılar memlzketi
mwde de görülmeye başlamışdır, ve zannediyo
ruz ki öncüleri Er-doğan Özaltaş olmuşdur (B.: 
Çilergül, cild 7, sayfa 3981). 

Gm - Seslerden; bu ses İıstanbul ağzın
da bazı deyimlere girmişdir; 1. "Gırgır et
mek", yersiz, münasebetsiz, muhata:blarını taciz 
ederek konuşmak: "Gırgır etme ulan .. şında 

tatlı tatlı kaynatıyoruz (sohbet ediyoru.z)". 
2. '·'Gır atmak", "Gır Kaynatma;k;' hane

berduşlar argosunda "Konuşma, sohbet" : "Bi
zim habalığın işi gücü l{ahvede gır atmak .. " 
(iR. Devellioğlu, Türk Argosu). 

3. "Gır geçmek", haneberduşlar argosun
da, aklı başka yerµ.e 'Olup etrafa, sohbete, lafa 

'\ dikkat etmemek anlamında kullanılır: "Görü-

·-•··•;,,, 
,"t~· . 

Gıl Delamare 
(Resim : S. Bozcalı) 

Merdivenköyünün bozuk yo1ları 

Bektaşiler tutmuş sağı solları 

Gel ba arabacı güzel Muradım 
Gel ,aklata ,aklata 
Kamç:nı fU br ata 

· Tozu dumar.a kaldır 
Gidelim gıldır gıldır 
Kaçalım g!ldır gıldır 

(Bitli Tevfik, Türkü) 

GIPSY .- 1963 ve 1965 yıllarında İstanbu
a. gelmiş ve Kervansarayda temsiller vermiş 
ransız Caroussel (Karussel) revüsü artistle
indıen; bu revünün özelliği, bütün oyuncuları
m kadın -kılık ve kıyafetine girmiş, saç uzat
ıış ve hormon aşıları ile göğüs ve ~alçalarını 
a kadınlaştırmış delikanlılardan mürekkeb olu
µ:dur, ve hepsi takma is1mlidir (B.: Dallar, 
ulia ve Dolly, cild 9, sayfa 4668); onlardan 
iri olan ve İstallbula 1965 yılında gelmiş · olan 
dıpsy (Çingene) takma adını taşıyan delikanlı 
:alyan asıllı olup aısıl ismi tesbit edilemedi, 
~un boylu, esmer, aldığı takma adı kendisine 
akışmış sırım gibi bir gene idi. Adı sorulduğu 
ı.man güler-ek: "İnanınız ki unuttum, ben Ste
wo ismini çok seıverim .. " demişdir. ır~ssel 

Gıpay 

(Resim : S. Bozcalı) 
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yorum gır geçiyorsun .. " (F. Deıvellioğlu., Türk 
Argosu). 

4. "Gırla", halk ağzı d,eylın; zincirleme, 
ulama lakırdı (H. Kazım, Büyük Türk Lugatı; 
çok, bol: 

Açdı mı bir çeneyi kapanmaz gider gırla 
Herifi susdurana benden yana aşk ola 

Burası Galatadır şıkırdımı çapkını 

Öylesine gırla ki oldum bolluk şaşkını 
(.Aşık İbrahim) 

GIRCİKYAN (Agob Efendi) - Geçen as
i"lll ilk yarısında yaşamış bir ermeni aydını, 

ünlü vezir Mustafa Reşid' Paşanın ıfransızca 

muallimi; ömrünün büyük 'kısmı o ibüyük dev
let adamının yanındi geçmiş, Osmanlı İmpara
torluğu hariciyesinde önemli yüksek mevkilerde 
bulunmuşdı.ir; 1806 da lstanbulda doğmuş, 1865 
de İstanbulda Beşiktaşda vefat ederek Kuru
çeşme Mezarlığına defnedilmişdir. 

İlk tahsilini Ohannes.Bedveli E~ekyan'dan 
(Ölümü 1843) alİnışdır. Pek gene yaşında M. 
Reşid Paşaya intis3:b . ederek 1835 de paşanın 
tercümanı ve oğullarının muallim v:e mürebbisi 
olarak Parise gitti vıe Sorbonne Üniv:ersitesine 
de devam fırsatını buldu, ve R~id_.Paşanl.ll de
laletiyle Faris Sefal'.ethanesine ikinci. tercüman 
tayin edildi. 1839 :da Reşid Paşa Londra elçili
ğine tayin edilince yine paŞa)SllUn yanında ora
ya gftti. Reşid Paşa .· saıdırazamlıkla İstanbula 
dönerken, Londra elıçiliğinin baş tercümanı olan 
Gırciky.an Efendi, yeni elçi gelinceye kadar se
faret· işlerini çevirmek üzere müşavir olarak 
Londraıda kaldı. 1840 da hariciye nazırı olan 
Reşid Paşa müşavir olarak ~gob Efendiyi İs
tanbula getirtti. Paşanın 1'841 - 1843 arasindaki 
Faris elçiliğinde tercümanı sıfatı ile yine yanın
da bulundu. 

1846 da ikinci sadırazamlığında Gırc'ikyan 
!Efen.ıdi de sadaret tercümanı ve müşaıviri oldu. 
1856 da Reşid Paşanın oğlu Cemil Beıy Faris 
elçiliğine tayin edildiğ1nde, ba:basımn ke1.sin gü
v-enini kazanmış Agob Efendiyi müsteşarlıkla 
yanında götürdü, 1'859 yılına kadar üç sene -bir
likte çalışdılar. O sırıadadır ki Osmanlı ve Me
cidiye nişanları ile ta_ltif edildi. Cemil Bey geri 
çağırılıp yerine Veli Paşa Faris elçisi olduğun
da, yıeni elçi -gelinceye kadar bir s·ene maslahat:. 
gıüzar unvanı . ile sefaret işlerini çevirıdi1 Veli 

Agob Efendi Gırcikyan 
(Resim : S. Bozcalı) 

Paşa gelince elçilikle 'Olan ilgisini keseli, üni
versitede ekonomi politik derslerini takib etti. 
Veli Paşa ayrılıp yerine Safvet Paşa tayin edil
diğinde Gırcikyan Efendiye se:farethanedeki 
maslahatgüzarlık ·görevine dönmesi· bildirildi. 
1865 de tstanbula döndü ve devlet hizmeti.ı:ııden 
kesin olarak çekildi, bu çekilişinin tek sebebi 
d.e sıhhi durumu ıolmuşdu. İstan!bu}a döndükden 
az sonra da vefat etti. 

:Agob Efendi Gırcikyan ermeni cemaat iş
lerinde de mühim vazifelerde bulumnuşdur. 184 7 
de Patrikhane ruhani ve cismani meclislerinde 
çalışmışdır, cismani meclise reis seçilmişdir. 

"İpekcilik;' adlı b:ir eseri vardır, ermenice 
olan bu eserinin asıl a-dı "Medaksa Puntıyuıi" 
dur, 1846 da Mühendisyan Matbaa.sın-da basıl
mışdır. 

Bu yazımızın tek kaynağı 1910 da Zartar
yan Biraderler tarafından yayınlanmış "Hışa
takaron" (Abide) isimli eserdir. 

· Kevork PAMUKCİYAN 

GIBCİKYAN (Dr. Antranik Paşa) -,- S~-
kiıi !bir hekim ve müderris; Agob Efendi Gır
cikyanın küçük kardegJ; 1819 da doğdu,· 1894 
de vefat etti1 Şişli Ermeni Mezarlığında med
fundur. 
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İlk tahsilini doğduğu semt olan Beşiktaşda 
ermeni mekteibinde yapdı; sonra Parise gide
rek fizik tahsil etti. 1851 de Askeri Tıbbiye 
Iı.1ektehine yardımcı fizik muallimi tayin edildi; 
bunu fırsat bilerek A·skeri Tıbbiyede tıb ders
lerine devam etti ve 1856 da parlak bir imtihan 
vererek tıb diploması aldı, az sonra da binbaşı 
rütbesi ile askeri tabib oldu, ve devlet hesa:bına 
bilg'isini genişletmek üzare A vrupaya gönderil
di; İtalya, Fransa ve 1ııgilterede bulundu; kısa 
ibir müddet Faris elçiliği ateşe militerliğinde bu
hındu. 186'5 de İstanbufa dönerek Tıb Fakülte
sinde müderris m:ı.uı;-vini oldu. Kaymakamlığa 

(Yarbay) terfi etti. 1872 -1873 ders yılında 

Tıbbiyede tedrisatın fransızca-dan türkçeye çev
rilmesi üzerine türkçe bir fizik ders kitabı yaz
dı; 187 4 de, askeri tı:bibiyedeki · vazifesini ilave
ten mülki tıbbiyenin fizik müderrisliğine tayin 
edildi, 1882 de miralay (albay) oldu; yıine o yıl
lar içinde Mühen'dishane A:skeriye fizik mual
limi oldu. 1894 de miriliva (paşa) oldu ve As
keri Tı'.tıbiye müdür muavinliğine ta.yıin edildi, 
bu vazifede iken vefat etti. 

Dr. Antranik Paşa cemaat işleri ile de meş
gul olmuşdur; 1863 Patrikhane cismani mecli
sinde üyelik· ve sekreterlik yapdı. 

Çok yönlü ve hünerli kişiydi; iyi bir hak
kak idi (Bir ünlü ermeni hakkak Antranik Usta 
ile karıştırmamalıdır; B.: Antranik, cild 2, say
fa 882); Usta bir ince marangoz, mobilyacı ve 
hünerli ibir ressamdı. 

İki kızı, iki oğlu olmuşdur, oğullarından 
Mi'hran Bey babasının mesleğine intiısab etti 
(Bibl.: Dr. Arto Mezburıyan, Ermeni Tabibleri). 

Kevork PAMUKCİYAN 

Gm.CİKYAN (Dr. Mihran Bey) - Dr. Ant
ranik Paşanın oğlu; 1873 de Askeri Tıbbiyeden 
mezun oldu, Haydarpaşa Askeri Hastahanesin
de çalışdı; yine Haydarpaşada Askeri Eczacılık 
iMektebinde fizik muallimliği yapdı; Ordıu hiz
metinde Yunan Harbine katıldı ve 1886 da El
ıbasanda tifüsden vefat etti (Bibl. : Dr. A. Mez

, buryan, Ermeni Tabibler). 
Kevork PAMUKCİY AN 

GmGm - "Alamana" denilen balıkcı ka
yıklarına verilmiş isim; ama o kayıkların balık
cı :ağzınıdaki hakiki adı Alama'dır (B.: Alamana. 
Kayığı, cild 2, sayfa 578). 

GIRGffi AGI - Balıkların açık denizlerde, 
çift kayıkla çevrilip avlanmasına mahsus sade 
bir ağdır. 

Bu ağ çiroz balıkları için yapılmış ise de, 
dibden yukarı dolaşan kolyos, palamut, levrek, 
torik, lüfer, istavrid ve sardalıya balıkları da 
tutulur. 

Uzunluğu 100 kola-çdan 150 lrola-ça kadar 
olur. İki ucunun eni 5 kola-ç, ortasının eni ise· 
.26 kolaçdır, iki ıucundan orta1:1ına doğru tedri- · 
cen genişleyerek uzanır. 

"Makas Parçaları" denilen iki ucundaki 
8 - 10 kolaçlık kısmı istavrid gözünde, geri ka• 
lan kıısmı tamamen ·sardaly.a gözündedir. 

Kurşun ve mantar yakalarında birer halat 
bulunur; üst yakasındaki halata 300 parça man
tar, alt yakasındaki halata da 500 parça kur
şun ile 12 aded taş bağlanmış.dır; mantarların 
tümünün ağırlığı 50 kilo, kurşunlarla taşların 
tümünün ağırlığı da 50 kilodur. 

Kurşun yakasının her 3-4 kolaçda bir y,e;. -
rinde bir de demir halka btilunur, bu demir 
halkaların içinden, ağın bir ucundan öbür ucu
na kadar uzun ve sağlam bir ip geçirilmişdir, 
bu ipin ucları makas ipleri ile birlikde bulunur. 

Gıı<gır Ağı ile balığa, birisi 4, biri de 3 çif
te iki alamana ile çıkılır; al!aınanaların tek kü~ 
reğini bir kişi çekdiğine. göre 14 tafya-balıkçı, 
reis ile birlik.de 15 kişi bulunur. 100-150 '.kolaç 
boyunda .olan .ağ, iki kayığa taksim edilir, ve 
balığa, kayıklar kıç taraflarından birbiriııe bağ
lanarak gidilir, öyle ki arkadaki kayık kıçın 

kıçın gider. Av yerine gelmdiğinde, dibden yu
karı kabarmış olan balıkların görünmesi üzeri
ne kayıklar birbirinden ayrılır, ağı denize döke
rek geniş bir daire çizerler · ve tekrar yanyana 
•gelirler, balıklar ağ ile çevrilmiş olur. 

Ağın alt yakasındaki halkalar içinden ge
çen ipin iki ucundan çekilmesi ile ağın kurşun 
yakası toplanıp büzülür, bu suretle ağ, içi ba
lıkla dolu bir -kese manzarası şlır, bu yakadaki 
bütün taşlar, kurşunlar ve demir halkalar kayı. 
ğın içine alınır, deniz yüzünde, dtbi ağ ile ör
tülmüş ve içi balık dolu bir havuz hasıl olur. 

_ Ağ yavaş yavaş çekilir, ve balıklar kepçelerle 
tçplanarak ihtiyat kayığın içine dökıülür, alınır. 

Balık~ar çevrilirken ağın kurşun yakası de
nizin dibine doğru ne kadar deria. inerse, aıv 

mahsulü daha bereketli olur. 
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B. 1 V B-ır· 1·11ci Cihan Harbinden - ır gırg r agı, 

önce, altuı lira ile 80 liraya yapılabiliyordu, 

(Zamanımızda 8-10 bin lira arasında-dır). 

- Karakin DEVECIYAN 

GıffAS (D{;!n-:ş) - H~cri 1300 (M. 1885-

1890) etrafında_ Galata ve Tophanede şöhret 

olmuş meczub bir mevlevi dervişi; Üsküdarlı 

Aşık Ruzi yakından tanıdığı Dervişin hayatını 
kısaca şöyle anlatıyor : "Erzincanılıydı, uzun 

boylu, mevzun endamlı, kumral 'bıyıklı sakallı 

güzel bir adamdı, Galata Mevlevihaııesi derviş

lerindendi, bir ayin günü beyaz tennure ile se
ma ederken gördüm, ·cümle gözler onun perva

zı· aşıkaanesine takılmışdı .. !Memleketinden Hak
kı isminde gaayet · dilber bir g_enc ile birlik-de 

gelmiş, bir · sene kadar dergahtlaki odasında o 

refiki ile hirlikde barınmış, Hakkı yanından ka
çıp kaybolduıktan sonra kendisini işre-te vermiş. 

Ben Derviş Gıyası asıl, meyha.neleı'tie tanıdım, 

içki ile cinnet getirmiş, odasını bırakmış, so
kaklara düşmüşdü; yalın ayak başı açık, üs

tünde •bir gömlek, bir aba yelek, belinde bir 
~uşak ve iç donu ile· dol'aşır, her girdiği mey

hanede içebildiği kadar içki verilirdi, kimse ile 
konuşmazdı; herhan'gi bir şey isteyecek olsa, 

teşekkür yerinde, lnzdığı ~amanlar, hulasa her

şeye ve herkese "Hakkı" derdi. Bir sabah Der
viş Gıyası Yağkapanı 1skele'Sindıe bir g-eıninin 

direğinde kuşağı ile asılı, intihar etmiş buldu

lar, ölümünde kırk yaşlarında kadardı s-anı-

rını .. ". 
Derviş Gıya.sın ağzindan şu -manzume Aşık 

Razi tarafından yazılmışıdır: · 

Serkeş yarin fü·katiyle ağlarız 
Gece gündüz - ciğerimiz dağlarız 
Dağdan inen_ seller gibi çağlarız 
Matem ider bafa kara bağlarız 

Y apdığına Hak razı mı ey. kopuk 
Başa böyle kakılır mı hiç topuk 
Oldun işte haneberduş bir sapuk 
Matem ider baıa kara bağlarız 

Baıımın sen tacı idin ey nadan 
Gülistanlar şimdi oldu bir zından 
Kötü kötü laflar gelir arkandan 
Matem ider bıqa kara. bağlarız 

Ayakları busegab.ını ey feta 
Nasıl sattın beni bir. çul çaputa 
Seni İgfal iden hangi kerata 
Matem ider başa kara b·ağlarız 

Aşık Gıyas garibandan dervişdir 
Senin için nakdi canın vermişdir 
Bu aşk ile mertebeye ermişdir 

· Matem ider başa kara bağlarız 

TARİH 

Kendim kıydım bu cana vebal işte boynumda 
Yokdur kimsenin dahli cundabazhk oynumda 
"Hakkı" gclüb yaz dedi bu mücevher tarihi 
"Son demi hayatımda hayali yar koynumda" 

1193 + 110 (Y ve K) = 1303 (M. 1885 · 1886) 

Gfi:AS (Katib) - Onaltıncı Yüzyıl orta

sında, Kanwıi Sultan Süleyman devrinde Rüs
tem Paşanın ikinci sadareti zamanında Divanı 
!Hüma.yun kati:blerinden; Yeniçeri Ocağı için 
Trafözon Vilayetinden oğlan devşirilmesi için 

s~hte bir ferman yazdı, Nişancı Kaleminden 
Nasuh adında bir tuğra.keşi de kandırar.ak o 

sahte fermana turası çekildi, fermanı dışardan 
eli olan Behram adında bir serseriye vererek 
Trabzona gönderdi; Behram devşireceği oğlan-· 

lan yolda "Köle'' diye satacak, oğlanların be

delini üç sahtekar paylaşacaklardı. Fakat Trab_
zondia sahtekarlık meydana çıkdi; ceza olarak 
Behramın Trabzonda, Gıyas ile Nasuh'un da 

1ıstanbu1da- sağ elleri bileklerinden kesildi. 

Bibi. : R. E. Koçu, Yeniçeriler. 

GIYASEDDİN BEY (Köprübilmez) - Ge
çen asrın ikinci yarısında yaşamış ve masum 

garabetleri ile tanınmış bir zat; 1918 -1920 ar.a
sında 80 yaşlarında öldüğüne ·göre 1840 · etra

fında doğmuş olacakdır, Abdülmecid, Abdülaziz, 

Murad, Abdülhamid, Mehmed Reşad ve Vahi
deddin altı paıdişah devri görmüş bir İstanbul
ludur. 

Münir Süleyman Çapanoğlu İstanbul An

sikiopedisine verdıği notlar arasınd~: "Aksa
.raıyda Yeşiltulumbada otururdu, kulağı ağır 
duyduğundan daima 'kald~rımda, yolun kena

rından yürürdü. Akşamlan da. füçıülü bir ka-

- dehle 25 dirhem rakı içerdi; Q_mrU. boyunca Sir-
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keciye, Eminönüne gitmemiş, Köprü'yü hiç gör
memiş, kayığa vapura binmemiş, deniz aşarak 
Galataya, Boğazlçine, Üsküdara, Adalara geç
memişdi. Çiçek ve meyva meraklısı idi, her çi
çeğe ağaca hususi topraklar hazırlardı, büyük 
ve emsalsiz güzellikde bir bağçe'.3i vardı. İstan
bulun en namlı bağçıvanları ve bağ·ç,e meraklı
ları Gıya:seddin ·Beyden recalarla fidan, çubuk, 
kalem veya tohum alırlardı. Pazarlara gön::ler
diği güller ve karanfiller Gıyas Beyindir denl
lei•,ek em.sa.Enden bir kaç misli ,bahaya satılırdı. 
Blr merakı da Sultan Abdülhamid devrinde pa
dişaha sık sı:k turfanda meyva göndermesi idi, 
hatta o yüzden nıeşrutiyetin ilanında hayli hayli 
bırpalanmışdı, selameti evine kap-anmada ·bul
muşdu. Mütareke ve işgal yıllarında mefluç ola

rak öldü .. " diyor. 

Gıya;seddin Beyi yakından tanıyan Üskü
darlı Vasıf Hoca da şunları yazıyor: "E,vi Ak
sarayda değil, Cerrahpaşada idi, Babaefendinin 
Konağı denilirdi, Asıl adı Mustafa ölan Baba 
Efendi, tarikati na.zeninden gaayetle kfüar bir 
zat ve Gıyas Beyin de manevi pederi imiş; Gıyas 
Bey uzun ömrü boyunca evlenmemişdir, 1900 
yıllarında iki'ai de Taş'1~öıprfüü ve ikisinin-de isinı
leri Memlş, biri kırkımn üstünde, biri de l8 - 19 
yaşlarında mürahik taze iki ıuşağı ile yaşardı. 
Evkaf Nezaretinde küçük bir memuriyeti vardı, 
hergün gene M,emişi de yanında kaleme götürür, 
getirirdi. Dayım da aynı kalemde katib idi, ve 
Gıyas Bey ile pek sev:işirlerıdi, beni de bir · kaç 
sefer Gıyas Beyin Cerrahpaşadakl bağçesine 

,götürnıüşdür. Sohbeti çok· tat:! idi, hattat de
nilecek kadar güzel· yazısı vardı .. iMekteb gör
memişdi, kendisinin anlattığına göre anasını 

baıbasını 'bilmezdi, . onbeş yaşına ·:kadar Ayaoof
ya Hamamının külhanında yaşamışdı, son Kül
han Beylerindendi (B.: Külhan Beyi). Onun için 
destanımsı ibir şey ıyazrnak istedim, dayıma oku
dum, azar iş1dince bırakdım, karaladığım yave 

şudur: 

Çiçekleri yemişleri 
İki nefer Memişleri 
Y okdur aslaa Giyas Beyin 
Gizli kapaklı işleri 

İnzivası imrendirir 
Dervişleri keşişleri 

Cemal aşıkıdır o bey 
Sever dayı revişleri 

Topuk vurub kakül döküp 
Keklik misal ~ekişleri 

"Hatıralarını yazmak ist~mişcli, Hana bü
yıük bir defter aldırttı, dayımla ıbirlikde götür
düğümde bir hayli düşündükden sonra: 

- 11k satırları sen yaz Vasııf! .. dedi. 

"ıQ söyledi ben yazdım: · 

Ana baba bilmem. 'Çocukluğum yuvadan 
düşmüş, pençeden pençeye dişden dişe dolaş;ımış 
da ölmemiş bir kuş yavrusu ıgibl geçdi. On üç 
yaşında .idim Külhan'a girdim, Kırım Harbi yeni 

_ başlamışdı. Bir gün .Babıali önünden kadın gibi 

fistanlı tskoçyalı askerlerin gayda çalarak geç
diklerini hiç unutamam, işte hayatımda iİk defa 
o gün güldüm. Gülmezdim de ağlar mıydım? .. 
Ağlamayı da bilmez.diın.. o körpe yaşda in'San
lığımı kayıbetrrnişdim, kaybettiğim o insanlığı 

Ba:ba Efendi hazretlerinin aguuşi şefkatinde bul
dwri.. (Vasıf Hocanın . verdiği notıd:a bu satırlar 
çok ağdalı bir dille yazılıruşdır, bugün·lcü dilimize 
çevirdik). 

"Bir ha:fta kadar sonra Gıya:s Bey öldü, def
. teri sordum, gene Memiş: 

- Beyimi o uğursuz defter öldürdü .. geceli 
gündüzlü yazdı .. ben o defteri ocağa attım yak

. dım !.. dedi. 

. "Oğlan yalan mı söyledi, doğru mu bilemem, 
· fakat Gıyas Bey hatıralarını bi,tirebilseydi, eş
siz bir vesika bırakacağ1 muhakkakdı,. pek yazık 

. olmuşdur .. " · 

GİLDA (Aysel) _;, 1960 dan bu yana bü
yük şöhret yapmış bir göbek oyunu sanatçısı, 
eski trubiri ile "Çengi Kız"· fakat zama-

. 1 ' 

nımızın o • oyunlar için lrn:bul edilmiş tu-
.· v:aleti ile "Çengi'' nin yarı soyunmuşU:, "Strip
tease" kızlarının da azıcık glyimlisi; m.u
hakkak ki tuttuğu o sa~at yolunun en· değerli 
siması; sadece kendisi güzel .oyunlarıll:1 göster
mekle kalmamış, göbek oyunlarını hevesın.erine 
öğreterek hooalı:k da yapmış·dır ki talebelerin-



·- 703fi -

ib vak'a olub 1966 yılı ekim ayında magazin
lerde pek şatafatlı resimleriyle yayınlanmışdır; 
R E. Ko•çu, o yıllarda Ankaradaki Yeni Tanin 
Gazetesine yazdığı "İstanbul Mektubları" baş
lıklı ,günfük sohbet ya·.zılarından birinde (19 
,ekinı 1966) şöyle anlatiyor : 

den biri 19ôô yazında İstaııbula gelen Jacqueline 
(soy adı t&sbit edilemedi) adında Bel~ikalı bir 
b~r strip-teaseci (sahnede çırıl çıplak soyunan 
kız) olmuşdur, ve Ay:sel Gilda, sarı saçlı, me
nekşe gö2jJ.ü o Avrupalı kıza "Çakır Emine" adını 
vermiş, "Avropalılar ekmegimizi elimizden -ala
ca.ltlar'' diyerek tal:ebcısinfö g.öbek oyununa 

"Dünyaca tanınmış şarkıcı Salvator Ada

edinmek imkanını. mo bugünlerd-e İstanbulda bulwımaktadır. Aslı 
kaabiliyetini övmüşdür. 

Hayatı hakkında bilgi 
bulamadığımız bu ünlü oyuncunun, ünlü şarkı
cı, yine belçikalı Saivator .ı\...:damo ile blr mace
risını kaycfotmekle yetiniyoruz. Bu şehir kütü
ğünde tesbite değer, örf va adetlerimize, va mil
li, dlııi gelenekledmize tamamen aykırı bir aca.-

Belçikalı olub şöhretini Fransada yapmış ve 
çağdaş · hızlı gencliğin ·ses mabudlarmdan bu 
Adam.o, bir kaç yıl önce mürahik ve sevimli bir 
mahbub oğlancık idi, şimdi yeni yeni horozlaş
mışdır. Gazetelerde ilanlarını okuyoruz: 

Aysel Gilda ve Adamo 
(Fotoğra.fda.n S. Bozcah eli ile) 



GMA (Aysei) 

Klöb-X takdim· eder, 1 numaralı Veded 
Adama! .• 

Adamo Büyük Ef:es Otelinde! .. 

Adama Beyoğlunda Atla;s Slnemamnda! .. 

"Ve arkasından resimli bir haber: 

Adama Galatasaray Hamamında!,. 

"1 numaralı veded İzmire ve İstanbula 

gelmiş, kulüblerde ve otellerin, sinemaların sah
nelerinde şarkıcılık yapdıkdaıı sonra lstanbulda 
. turistik yönden ı~zstoı~a edilmiş Galatasarayı 

Hamammda soyunarak ve nazik beline an' anevi 

siyah peştemalı kuşanarak dellak mi olmuş.dur?! 

"Hayır. Yıkanmaya, aslında yıkanmak da 
değil, henüz hiç görmediği, kulakdan dolma 

edindiği bilgi ile bir türk hamamında dinlen

meye, ~ıplak körpe vücudunu usta bir dellakin, 
Hafikli, Koyulhisarlı, Reşadiyeli, Dadaylı, Araç~ 

lı, Çerkeşli, Tokatlı veya ne.ınsi Siv:a:.slı bir ze
bel'dest gene adamın pençelerine teslim ederek 

oğulmaya; masaja gitmiş .. 

"Fakat hamamın Kadınlar Matinesi zama
nı imiş! 

''Sinema, tiyatro, saz salonu gibi, bir türk 

- Hamamda yalnızım, benim için Adam~
nun da gelip yıkanmasında hiç bir mahzur yok! .. 
demiş. 

"Adamo ile iki frıansız arkadaşı hemen so
yunmuşlar ve bellerinde birer peştemal ile çıp

lak içeri girmişler. Ünlü danS'öz Aysel Gilda 
Han:ın1, o da belinde bir peştemal, hamam çıp
lağıdır, gül ibikli k-örpe horoz Salvator Adamo
yu bir Geyşa zera.feti, misafir perverliği ile kar
şılamış ve Belçıkalı oğlanı iy;;ce, gıcır gıcır, kU

tür kütür yıkamış. Adamonun ayaklarını, bacak
larını, belini, sırtını, omuzlarını, kollarını aşk 

ile, şevk ile oğuşdurmuş. İçeriye basın fotograf

cıları da girmiş, ha bre resim çekmişler. Bir- ga

zeteci: "Adan.10 ile iki arkadaşı Türk Hama

mının tadını çıkardılar .. " diyor. Bizde ilave ede
lim: 

- Sihhatler ,olsun ef endiro, güle güle kir

lenin, yine buyurwı, bunu saymayız, Galatasa.:. 
ray Hamamına gece yatısına da buyurun.. er
kek suvaresine Gilda Hamım girebilir mi bile
meyiz ama, işlnin ehli Hafikli t,fustaf a, olmazsa 

Dadaylı Ali o .da olamazsa Koyulhisarlı Meh
med var .. 

hamamında ne d-emeıkdir Kadınlar Matinesi? "Bu macera, •başlangıcından sonuna kadar 
zwbıta yasağına karşı işlenmiş katmerli bir-suç-

"iBu haberi veren gazeteci için, Adama gi- dur. Yarın bir ymıma hanım bir çarşı hamamını 
bi, ömründe ha.mani g.örmemişdir diyemeyiz, günlüğüne kira ile tutar ve oynaşı delikanlıyı 
bize bir· orta oyunu sahnesi anlata.cakdır. Evet, da soyub içeriye alırsa v.e buna hamamcı veya 
Adaino o hamama gitmiş, ve Kadınlar :hfati- ş , t· 

zabıta engel oL'naya kalkarsa şaşarım. önre ı 
nesi o1duğunu öğrenince beklooıeye ıbaşlarnış. ne olursa olsun, Salvator Adama türk örf ve 

Nerede? .. Hamamın kapusu önünde mi? .. Ha- nızam ve yasak~armı çiğneyecek adam değikUr. 
-yır! .. Camekanda, soyunma yerinde! Turist ve sanatkara hürmetin bir sınırı vardır" 

"Bir çarşı hamamı kadınlara tahsis edil- (R.E.K, Yeni Tanin). 

miş iken Camekana erkek girebilir mi? .. Aslaa, Müslüman-l'l'ürk çarşı hamamı kurulalı beri, 

kıyamet kopar! .. Hamamın içi fahişelerle dolu . asırlar boyunca benzeri görülmemiş bir vak'

olsa, adamı, ayaklarındaki nalınlarla tepeler- adır, onun içindir ki RE.Koçunun yazısını bu 

ler.. şehir kütüğüne aynen koyduk. Devl~t sözıünün 
"Meğer matinede tek kadın müşteri var

mış, o da ünlü dan'Söz Aysel Gilda ~anım imiş; 
Adaımonun hamama geldiğini ve Camekanda 
kendisinin yıkanıp· çıkmasını beklediğini öğre

nince, gökde aradığım yerde, hem de bir ha
mam içinde bulm:ıış: 

ayağa düşdüğü devirlerde, İstanıb'ulda kadınlar 
hamamını basıp içinden çıplak kadın çıkaran 

azgın şehir eşkiyası görülmüş.dür, ama o yılan 

zehiri gibi adamlar hamamda soyunub .kendile
rini bir kadına yıkatma nümayişine, kadınlar. 

~~k. d.e _gösterseler, cesaret edememişlerdir. 
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GİLI\IAN - "Dilimize araıbcadan alınmış 
bir kelime, Gulam'm cem'i, Gulam'lar; Oğlan'~ 

lar, Erkek Çocuklar, Köle'ler, Esir Delikaıılı'lar 

a..11lamında kullanılır; dini metinlerde müfredi 
olan Gulam kullanılmayıp Cennet Hademesi, 

Cennet Uşağı anlamında Gilman k,elimesi kul

lanılır" (Şemseddin Sami, Kaamu'Si T.Urki). 

Tarih kaynaklarımızda padişah sarayının, 

~ultan saraylarının, vezir saraylarının gene 
uşaklarına da "İç Oğlanı", ''İç Oğlanları'' isim

leri verilmiş ve bazan "Gilman" denilmişdir ;, 
padişah sarayının selamlık kısmı "Enderun" ve 
"Birun" diye iki büyük kısma ayrılmışdı, hade

melerine, uşaklarına, padişah hizmeti "Hassa" 

twbirile . -a~ıklanarak "Gilmanı Hassa", yahud 
"Gilmanı Enderun", saray bağçıvanlarına, ki 
Bostancı Ocaklarının birinin efradını teşkil et

mişlerdi "Gilmanı Hadikai Hassa", "Hasbağçe 
Gilmanı" de.,'l.ilmişdir. Yeniçeri yetiştirilmek, 

Yeniçeri. yapılmak üzere devşirilmiş oğlan

ların talim ve _terbiye edildikleri kışla - mek- -
tebler olan At Meydanındaki İbrahim paşa Sa

rayında, ve Galata Sarayındaki Acemi Oğlan
larına da bazan "Galata Sarayı Gilmanı", "İb
rahim paşa Sarayı Gilmanı" adı verilmişdir. 

(B.: Acemi Oğlanlar, cild 1, sayfa 186; Bos
tancı ocakları, cild 6, sayfa 2976; Enderun, cild 

9, sayıfıa 5115; Galata Sarayı, cild 11, sayfa 5925; 
lç Oğlanı; Zü1üflü Ağa). 

Onyedinci Yüzyıl ortasında yaşamış ve En
derundan yetişmiş !Hasodalı Mehmed Ağa, yaz
dığı çok kıymetli lbir v,ekaayinameye, müellifi
nin saraydan yetişmiş olduğunu ;bildirmek kasdı 
ile, "Tarihi Gilmani" adını vermişdir. 

Bu ismin müfredi olan "Gulam", tarih kay
naklarımızda bilhass_a satın alınmış esirler, "kö
le" ler hakkında kıullanılmışdır . (B.: Gulam). 

GİMPERA (Teresa) - İspanyol asıllı si
nema yıldızı ve sinema yıldızlarının "seks bom
bası" denile:Q. takımından; 1972 yılı ilk baharın
da film çevirmek için İstanbula gelmiş, fakat 
devamlı yağmurlar yüzünden film çekimi işi 

uzayınca genç aktris Büyükadada bir otel oda
sında çok sıkıntılı •günl-er geçirmiş, gazete fo- · 
toğrafcılarına açık saçik şuha.ne pozlarda re-

simler çekdirerek şu beyanda bulunmuşdur: 
"Yirmi gündür rahi:be hayatı yaşamakdan bık
dım.. artık Adadan İstanbul şehrin,e dönmek 
istiyorum.. ben hayat kadınıyım, gezmek, eğ
lenmek, aşk isterim.. burada sigaradan başka_ 
dostum yok, günde üç paket sigara içiyonun .. ". 
T-eresa Gimpera İstanbul gazetelerinden bir ka
çında yarı çıplak bir kaç resminin yayınlanması 
ile avunarak memleketine dönmüş olacaıkdır 

(Mayıs 1972) . 
Bürhaneddin OLKER-

GINA GELMEK, GİNA GETİRMEK -
"Gina; ara'bca isim, zenginlik, ıb-olluk, servet; 
gina gelmek, gina getirmek (halk ağzı deyim) : 
usanmak, bezmek, bıkmak" (H. Kazını, Büyük 
Türk Lugatı). 

Misaller: 
Şu herifin Avrupada ş6yle, Avrupada böy

le lafından gina g-eldi .. 
Kuru fasulye pilav, kuru fasulya pilav, gi

na getirdik yahu .. 

GİRAY (Adil) - Cumhuriyetin ilk yılla
rının ünlü futbolcularından, Galatasaray. kale
cisi; 1900 de İstanibulda doğdu, Kırım türkleri
nin kibarlarından, hatta Han torunlarından; 
Galaıtasaray Sultanisinde yatılı olarak okudu ve 
futbola talebeliğinde başladı; memıuriyet hayatı 
da İş J3ankasında geçdi, o bankanın Galata şu
besi ikinci müdürLüğünden emekliye ayrıldı. 

Kültürlü bir meclis adamıdır; -muhitinde 
hiç evlenmemiş olmakla da ·meşhurdur; 1965 
yılında o konuda bir ankete verdiği cevabda : 
"Yatılı okul hayatı beni bekarlığa alışdırdı, son
ra futbol düşkünlüğü, top peşinde koşmak bana. 
kız peşinde dolaşmakdan tatlı geldi, hiç evlen
memiş küçük kız kardeşimin benimle yaşama. 
mecburiyeti, benim ona ve onun bana şefkatle 
muhabbetle bağlanmamız dünya hayatımız için 
kafi saadet oldu .. " demişdir. 

Bürhaneddin OLKER 

GİRAY (Fethi) - "Şair ve gazeteci, 1918 
de Eskişehirde doğdu, Eskişehir İlk ve Orta 
Okulunda, Ankara Erkek Lisesinde okudu,; 
Ankara Ajansı ile Hürses gazetesinde muha
birlik yapdı, Kudret Gazete·sini ~ıkardı ve yazı 
işleri müdürlüğünü de kendisi yapdı (1960); 
§iirlerini Sulha Selam (1940), Alaca Karan1ık 

(1951) isimli kitaıblarmda topladı" (Kim Kim
dir Ansiklopedisi, 1962). 
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Hal tercemesi hakkında başka bilgi edini-· 
lemedi; Giraylar diy,e anılmış Kırrm Hanları 
Hanedanına mensub olabileceğini tahmin edi
yoruz, belki Fetih Giray Han evladından ola
cakdır, Girayların o kolu kısa bir zaman Ru
melinde tavattun etmiş, oradan Eskişehire g-eç
mişdir. 

Fethi Girayın bir şiiri Galata hayatı üze
rine yazılmış en güZiel yazılardandır: 

Rizeli Alinin Hikayesi 

Galata.da dostu varmış, 
Mahpushanede postu varmış 
.Rizeli Alinin. 
Anlattı bana : 
Çok kahrını çekmiş denizin, 
Bu yıl balık vurmamış dalyana, 
- Yuh olsunbe! .• diyor, 
Şu koca, koskoca denize, 
Metelik vermedi bize ... 
Canına yandığım dünyasında, 

Parasız yaşanm,a:ı:mış. 

Tütünü yokmuş tabakasında, 
Dost varmış 
Düşman varmıı 

Şu canına yandığ_ım dünyasında. 

Kaldırdı yırtık ceketinin yakasını, · 
Emdi yudum yudum son izmarit cıgarasını. 
Kimseye mhın!!t etmezmiş, 
Satarmış tabakasını. 

GİRAY (Necati) - "İstanbul Radyosunun 
batı müziği saiıatcıları.,.'ldan, viyolonsel ve · pi
yano çalar; 1933 de İstanbulda doğdu, Konser
vatuvar mezunudur" (Ses Sanatcılar Ansiklo- . 
pedisi," 1970) 

GİRAY (Tufan) - Filin artisti; Tufan Gi
ray takma adıdır, asıl ismi Naci Rodop'dur; 
194 7 de İstanbulda doğdu, İtalyan lisesinde oku
du, 1970 de Işık Mühendislik ve Mimarlık yük
sek okulunda bulunuyordu, !ilimci Muhsin Ro
dop'un yeğenidir. Amıcası yazıhanesine Naci'
nin bir resmini asmış, o resmi film prodüktörü 
Yılmaz Duru görmüş, bir artist hüviyeti bula
rak gencin· amıcasının da tensibi ile "~üyük 
Öc" filminde oynatmış, beğenilmiş, ve kısa bir 
zaman içinde Tufan Giray ile dört film daha 
~evrilmiş : "Kafkas Şahinleri", "Kaderin Pen
çeleri", "Yaşamak İçin",, "Kefeni Boymmda Ge
zenler". 

GİRDAP ÇIKMAZI - Fatih 'İlçesinin mer
kez nahiyesinde Hasanalemi Mahal-lesinde Top-

. rak Sokakdad~r (1934 Belediye Şehir Rehberi, 
ıpafta 6/41); dar ve kısa bir çıkmaz sokakdır; 
üzerinde biii bağçeli üç kagir ev vardır . ( ağus
tos 1970}. 

Hakkı GÖKTÜRK 

GİRGİN (Naci) - "Tiyatro sanatcısı, 1931 
de İstanbulda doğıdu; Darüşşafaka Lisesini ve 
Güzel Sanatlar Akademisinin resim bölümünü 
bitirdi. Kenter Tiyatrosunun müdürü·Nejad Gir
gin'in kardeşidir, Sahneye ilk defa Küçük Sah;. 
nede çıkınışdır; Oda Tiyatrosunda, (Bulvar Ti
yatrosunda ve Karaca Tiyatrosunda otuzdan 
fazla piyesde oynamışdır; 1968 yılından beri 
Kent_ Oyuncular topluluğundaıdır" (Ses Sanat
cılar Ansikfopedisi; 1970). 

GİRGİNER (Tevfik) - "Hafif !bati müzi
ği sanatcl'şı, bas gİtar çalar; 1944 de İstanbulda · 
doğdu. İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi 
mezunudur. Fransızca ve İngilizce bilir. Sanat 
hayatına 1958 de Gölgeler adlı amatör- bir top
lu~ukda başladı, bir ara Erol Büyükburçla ça
lışdı, haılen Kanat Gür Topluluğunun bas gita
ristidir" (Ses Sanatcılar Ansiklopedisi, _1970). 

GİRİDLİ - Geçen asır sonlarında, 1890 
ile 1900 arasında rum asıllı bir köçek oğlan, 
İstanbula 17-18 yaşlarında iken bir yelkenli 
kaptanının zenane tayfası o1arak gelmiş ve 
kaptanının Galatada bir meyhane kaV'gasmda 
katli üzerine İstanbu1da kalan zenanesi Gala
tada, eski tantanalı devri çokdan kapanmış olan 
meşhur Lavirentos Meyhanesinde çırak, ve o 
meyhanenin . nadiren COŞ8.ı'l içki alemlerinde de 
köçek olmuşdur. Bir müddet. sonra da orada 
tanıdığı yunanlı bir kaptanın yelkenlisi ile yine 
tayfalığa dô..'lmüştür. Şu kıt'alar Üsküdarlı Va
sıf Hocanmdır : 

Dağdan dağa dolaımıt eşkiya peı-verdeai 

Terket vahşeti nazı ,ahi huban Giridli 
Güzel ayaklarınla korkma atla eşikden 
Aşıklar Dergahıdır kapu baca kilidli 

Hem haydud bıçakları altından geçmiş feta 
Hem korsan zenanesi şuhi mader be hata 
Nazlanma çık meydana çık kırıta kırıta 
Topuk !Iöven ıalvarın ,altın telli ıeridli 



ANSlKLOPEDtst -7039 -- G1BtK (Fatma) 

Vur topuğu palikar güm güm vur meydan senin 

Yıksın viran ha.nemi o güllei a.benin 

Asdık ağzını işte Hatem vari kisenin 

Durmasın gözlerinin gamzeleri ifritli 

Bibi. : Vnsıf Hiç, not. 

GİRİDLİ - 1925 ile 1935 arasında Emi
nönü Bahkpazarında büyük şöhret yapmış bir 
börekci, Girid mli.sfümanlarından iki kardeş ta
rafından işletilir 'bir dükkan idi; İsta.nbu1da en 
lezzetli. börekleri yapmış ustalar olduğu mu
hakkakdır. Börek alabfmek için dükkanın önün
de kuyruğa girilirdi. içi de dolar dolar boşa
lırdı, en zengin tüccarlar, . re·smi dairelerin en 
yüksek kademeler1.'1deki memurlar Unkapanın
dan, Küçükpazardan, · Bayazıdda, Sultana'hmed
den ve _Galatadan adamlarını gönderip Eminö
nündeki Giridli'den börek aldırtırlardı. Ünlü hi
kayeci Said Faik, 1971 de vefat etmiş o'.an şair 
Salih Zeki, diva.-ı. · edebiyatının son temsilcisi 
şair Muhyiddin Raif, muharrir ve muallim Mu
zaffer -Esen Giridlinin gedikli müşterileriydi; 

Mu:hyiddin ·Raif Kuleli Askeri Lisesinde ingi
lizce muallimliği yaparken sabahları Giridliden 
börek alma;dan vapura binmezdi, Vefa Lisesi
nin fransızca muallimi olan Muzaffer Esen de 
ta oradan adam gönderip börek aldırırdı. 

İlk dükkan Eminönünde Helvacıbekir So
kağının ağzında. idi, meydanın ilk genişletilme- · 
sinde istimlak edilip yılnldığında Mısır Çarşısı 
civarında Asmaaltı Caddesi ağzında bir yere 
geçdi. 

Giridli kardeşlerin iş -sırlarından biri, gü
zel böreklerinin yanında, çehreli, güler yüzlü, 
tatlı dilli tezgahdar ve çıraklar kullanma idi. 
iki kardeş yaşlanıp da işi oğulları...'1a devredin
ce, gerek börek imalinde ve gerek çırak seçip 
kullanmada babalarının yolunu bırakınca o meş
hur börekcl kapanıp gidiverdi. Aşağıdaki kıt'a
lar dükkanın parlak devrinde müdavim!erinden 
olmuş Üsküdarlı Vasıf Hocaı.'1lndır: 

Giridlinin böreği ıspanaklı kıymalı 

Kalenderler orada parasına kıymalı 
Ben çakayım işmarı tezgaha bak tezgaha 
Tezgahın baıtındadır Giridlinin has malı 

Arı kovanı sanki dükkan o Fettah için 
Kıl kadar ·kusuru yok fetanm Allah için 
Sevabdır her gün· bir yol uğramak günah İçin 
Elhak ki ·o eıbebdir Giridiıi meıhur balı 

Üsküdarlı Vasıfın bak bir kısmet falına 
Güvenirken engeller paı-asına malına 
Yalın ayaklarına geçirdiği nalına 
T·asmasını takdırdım kadifeden sırmalı 

Kalı:üli gümrahını katmış ebruvanına. 
Güler yüz tatlı dilli börekci civanına 
Cennet kaçkını disem layıkdır unvanına 
Amma bir de hiçden Hiç Destancıya sormalı 

GİRİDLİ HOCA - Geçeiı asır sonlarında 
ilim ve irfartı ile tanınmış dersiam efen dil.erden 
biri, asıl adını tesbit edemedik; mücerred (be
kar) hayatı sfünıüş, kalender halk şairi Üskü
darlı Aşık Razinin · ba:ba dostlarında.-ı. biri ol
muşdur. Cemal aşıklığı yolunda da Raziye hayli 
şeyler öğrettiği anlaşılıyor; onun şanında şu 
manzume Razinindir : 

Giridli Hocamızın ilmi gaayetle · derin 
Muhibbi kadımiydi bizim merhum . pederin 

Hele bir de çömezi var idi ki üstadın 
Yer yüzünde bit eşi gökdeki meleklerin 

Uzun boylu t!ğ gibi yaş onsekiz ondokuz 
Ben Öyle güzelini görmemişdiııi esmerin 

Bir gün soyunuk gördüm İşte didim bu eşbeh 
Demirden heykelidir Yun.ani İsken.derin 

Payi bu.segah olmuş muhterem hocamıza 

Benden yana s;ı,d hezar destur ile aferin 

İlm ile aşıklığı cem eylemişdir üstad 
Kuyumcu takdir ider kiymetini gevherin 

.Aşık Molla Mebmedin Nevhatül Una.kını 
Şerh ittirir o şaha açılsun der gözlerin 

Kabrini ziyaretde göz yaşıdır tuhfesi 
Toprağına yüz süren Razii derbederin 

' Ölüm Tarihi 

Ondokuz yaşındaydım katayım tarihine 
"Kalb gözümü Giridİi Hocamız açdı benim" 

1271 + 19 = 1290 (M. 1873 . 1874) 

Vasıf HiÇ 

GİRiK (Fatma) - Sinama aktrisi ve türk 
musikisi okuyucusu; aşağıdaki hal tercemesini 
"Ses Sanatcılar Ansiklopedi.si" isimli eserden 

alıyoruz: 

1942 yılının aralık ayında 1stanbulda doğ- · 
du. İstanbul Kız Lisesinin orta kısmında öğ

renimini bırakdı, evlenmemi§dir. 



- 7040 - ISTANBUL 

Fatma Girik 
(Resim : S. Bozcalı) 

Sınamaya figüran olarak başlamış, kısa sü
re sonra baş role çıkmışdır. Baş rolünü oyna
dığı ilk film "L'eke" dir (1958; 15 yaşında). 

O tarihden 1968 yılına ka:dar geçen on yıl 
içinde b'ir çok filnıin baş rolünde oynayan Fat
ma Girik 1968 yılın İzmir Fuarında sahneye çı
karak fıkralar anlatmış, ertesi yıl da şarkıcı
lığa 'başlamışdır. Antalya Festivalinde "Keşan
lı Ali Destanı" ve "Sürtüğün Kızı" filmleriyle 
iki defa ,'Altın Portakal'', ve Adana Altın ·Koza 
Film Şenliğinde de "E!Zo Gelin" filmiyle "Altın 
Koza En Başarılı Kadın Yıldız" armağanlarını 
_kazanan sanatcının çevirdiği filmlerin bazıları 

şunlardır: "Mahalleye Gelen Gelin",· ·"Ölüm 

Peşimizde", "Kısmetin En Güzeli", "Avare Mus
ta.fa", "Karakolda Ayna Var", "Boş Beşik", 

'iBüyük Yemin", ve kendisin•e armağanlar kazan
dıran filmler (S·es Sanatçıla;- Ansiklopedisi, 
1970). 

Bu ünlü aktris hakkında :?;aman zaman 
yayınlanmış şu satırları da Ses mecmuasından 
alıyoruz: 

"Sinama yıldızlarının çoğunda görüldüğü 

gibi Fatma Girik takma adı değildir, hakiki adı
dır. 1,68 boyunda, koyu kumral saçlı, gözleri
nin rengi gri eladır. Duygularını gizlemez, açık 
konuşur; meslek hayatının dışında şiir deneme
leri vardır,, şairlik iddiasında bulunmamışdır" 

"Ben bir sokak Kızıyım" filmi..nde de ilk 
defa soyunmuş, striptiz yapmış idi; şu satır

ları da Günaydın Gazetesinden alıyoruz: 

Dört sene önce ilk defa striptiz yapdığı 
"Ben Bir Sokak Kızıyım" filmi yeniden renkli 

(·. 

Fatma Girik 
Çıplak . Dansöz Pozunda 

(Resim : S. Bozcalı) 



-töd- G~f (İsmet) 

olarak çevrilecerod.ir; Fatma Girik o filmde bir 
stiriptizclııin hayatını canlandırmış ve nefes ke

sici soyunma numaraları yapnı..ışdı (ağmıto3 

1971). 

GİRİTLİ (.İsmet) -Avukat, hukuk bilgini, 

pr~fesör; 1924 de Kırımda Sivastopol şehrinde 
doğ·du; deniz yolu ile ticaret yapar,l~en orada 
takılmış Emir Ahmed Kaptanın oğludur, annesi 

Ze..lıra Hamın Polonya . doğ·umlu olup Sivasto
polda yerleşmiş bir ailenin kızıdır. Emir Ahnıed 
Kaptanın aslı -Rizenin Çayeli (:Mapavri) liman 

köyündendir, ve Giritlizadeler diıy-e anılagelmiş 

bir ailedendir. Ahmed Kaptanın ,babası Giritli

zade Abdullah Efendi İstanbul da yukarı boğa
zın Rumeli yaka:sında Rumelifeneri köyünde 

yerleşmişdir. ıBu satırların ya'.Zıldığı sırada 

(1973) Rumelifeneri Köyünün 1800 .kişilik nü

fusunun 300 kişiden fazlasi Giritli oğulları ai

lesindendir, köyün muhtarı .olan Bay Suıbhi Gi

rit Prof. Ismet Giritlinin aınıca oğludur. Ken
disinin de o köyde 1971 de dededen kalma bir 

yere yapdırttığı mütevazı bir evi vardır. 

ismet Giritli 

(Resim ; S, Bozcalı) 

Küçük yaşda İstanbula geldi. Cihangirde 

87. İlk okul::la, Nişantaşı orta okulunda, Kaba
taş Er kek Lis·esinde okudu, liseyi 1944 de· bitire

rek İstanbul üniversitesi Hukuk Fakültesine 
girdi, 1948 de yüksek tahsilini tamamladı, ve 

aynı fakültenin İdare Hukuk kürsü~üne asis
tan, 1957 de doçent oldu. 1960 da Eskişehir İk
tisadi ve Tlcari İlimler Akade~isine Anayasa 
prof'esör-ü tuyin edildi. 1961 de Kurucu :tı.foclis 

üyesi oldu; 18'61-1962 aramııda Birleşmiş Mil

letlerde Türkiye Dekges-i olarak bulundu, 1962 

de üııiver-s1te-clcki kürsüsüne döndii, 19~1968 
:arasında T. R. T. yönetim kurulu başkanlığı 

. yapdı. 

'Kitab halinde yayı.nlanmış · eserleri şunlar
dır: "İdarenin Yetkisini Kötüye Kullanması" 
(19!:i-5), "Türkiyede ve Yabancı Memleketlerde 
'Hükumet Tasarruıfları (195'8), "Demokrası 

Yo1unda" (1S60), "Türk Aııı1me İdaresi Mev
zuatı, ictihadlı" (H3'ô0), "27 Mayıstan İkinci 

Cumhuriyete", "Çağdaş Sosyaliziın", ;,Anayasa 

ve Siyaset Bilimi Denemeleri", "Nedir Natoya 
Evet?", ''Türk Siyasi Gelişmesinin Ellinci Yılı" 

(ingilizce), "Gençlik Hareketleri ve ötesi", "12 

Mart ve Ötesi", ":Super Devletler ve Orta DÖğu" 
(:İngilizce) . , 

Çeşidli Aınerikan üniversitelerinde 'Ilürkiye 
ıve Orta Doğu konularında dersler vermiş, hu

kuk ve si!yasi ilimler dergilerinde makaaleler 

yayınlamışdır. 

'1954 ve 1962 de Türkiye Milli Gençlik Teş

kilatı genel başkanlığında bulundu. Türk Dev

rim Ocakları, Lido Deniz Kulübü, Türk-Ame
rikan Üniversiteliler · Derneği, İstanbul Ba'rosu 
üyesidir. Fransızca, İngilizce,, R.usca bilir. Yüz
me, güreş ve boks sporlarını sever, tenis oynar. 

Batı müziğine ve tiyatroya meraklıdır. Yurd dı

•§ında seyahatlar yapmış, 1953-1959 arasında 
Danimarka, İtalya, Yunanistan, Almanya, Hol

landa, Fransa, Amerika, Portekiz, İspanya, . Ba

tı Afrikaya, Avustralyaya ıve Uzde doğu.ya git

mişdir. 

Suna (Ağaoğlu) Hanımla evlidir, Suna Ha

lllm Ahmed Ağaoğlunun kızkardeşi Hümayi İla.• 



n!illlın mıdır. Ahmed Riza (doğ. 1954) adında 
bir oğlu rvarclır, avukatlık ve İngilizce öğretmen

liği yapmaktadır; Yasemin (doğ. 1961) adında 

bir d:e kızı vardır? 

GİRLAY (Mehmed) - İstarrbulda Mid
hatpaşa Stadyomunda kulüb taraf.darlığı cinne

tiyle vahşiyane öldürülmüş 16 yaşlarında bir 
çocuk, 'bir stadyomda işlenmiş ilk cinayetin 

kurıbam; 1955 yılında mart ayında bir Galata
saray - Beşiktaş maçında Galatasaraylıların bir 
golünü alkışlayan zavallı Mehmed Girlay, ya

nında oturan ve koyu Beşiktaşlı olan İbrahim 

Gürgün adında vahşi y'ü-zlü ·birinin iki müdhiş 
tekı.ı."Il.esi altında ölmüştür. Cinayetin adli safhası 

tesbit eclil~medi. 

Bürhaneddin OLKER 

GİYİKLİ KAHVEHANE ~ Ge~en asır son

ları ile asrımız başında, hatta Cumhuriyet dev

rinin ilk yıllarına kadar Gal.atada rıhtım boyun
da gaayet büyük bir kahvehane idi, ayak işleri 
yapan simsarların, komisyoncuların, taşralılara 

lıekim yahud avukat sağlığında bulunan adam-

Mehmed Cirlay 
(Resim : S. Bozcalı) 

!arla otel çığırtganlarımn, kaptanların,, gemici

lerin uğrayıp oturdukları bir yerdi. Adını,. du
varlarmdan birine konmuş bir çift giyik boynu

zuna nisbetle almışdı, zaınanımrnda yerinde 

"Murad Büfe" adında ayak-da yiyecek ve alkol
suz içecek satan bir dükkan vardır. 

Giyikli Kahvehane :İkinci Sultan Abdülha
mid devrinde yukarda saydığımız kimselerin top

landıkları yer olmakla beraber, hilhassa Gala
tanın şıkırdım gençlerinin mahfili idi; Erzu

rumlu Aşık İbrahim bu kahvehanenin ahvalini 
şu kalenderane kıt'alarda anlatmaktadır: 

Calatada meşhurdur Ciyikli Kahvehane 

Güzeller saydı için kahve olmuı beha.ne 
Anda cem olur cümle dilberanı mühmelan -

Muhabbetler cümbiişler levendane şuha.ne 

Dökmüşler kakulleri küşade sineleri 

Nice haliülizar korsan zenaneleri 

Çılanıt bizarı hüsne kahve olmuı behine 
Topuk çakd havası dilde teraneleri 

. Kimi kaldırım gülü şehri dilberam rum 

Kimi yalı ·çapkını bir afur tafur kurum 

Çakar topuk işmarı levendane şuha.ne 

Benim de bir pedimu oldu işte maJıZUrum 

Siyehçerde şıkırdım eşbehi bürehne pa 

Keıiş perverdesidir sinesinde çelipa 

Erzurumdan kop da gel at kendini külhana 

Reva.mı molla oğlu 'tersa beççeye tapa 

Vası~ HİÇ 

GİYİMBAŞI -- Osmanlı Padişahlarının taht 

şehri 1stanbulda daimi ikaıametgahları olan Top
kapusu Sarayında Enderun Ağaları teşkilatın

da, Paıdişahların esrvablarının bakım ve muhaf a
zası He görevli Hazine Koğuşu ağalarının en ki

demlisinin unvanı; bu saray zabitine yanlış ola
rak "Gümüşbaşı" da rdenilmişdir, hakiki unva

nın ne münasebetle bozulduğu tesbit edilmedi, 

ama dikkatli yş.zarlar daima "Giyimbaşı" ola

rak kaydetmişlen:lir. 

Hazine Koğuşunda "Giyimbaşı" mn kidem 

bakımından bir altın olan ağanın unvanı da 

"Göçeskisi" idi (B.: _ Hazine, Hazine Koğuşu). 



.ANSiıru)PEDisi _____________ ,_ ..... --
Yazın padişahlar Üsküdar Sarayına, Beşik

taş Sarayına, Ayııalıkavak Saray:ına göç ettik
ler-inde, yazlığa götürülen hazinelilerin ve pa,di

şah esvablarınm 1başında Göçeskisi Ağa gider, 

Giyimbaşı Ağa devamlı olarak, Hazine ve Ha
:zıneHlerin başında Topkapusu Sarayında kalırdı. 
Baha biçilemiyecek kiymetde eşyanın muhafa

za:sına memur Hazinelilerin en k~demli zabiti ol

mak sıfatı ile sorumluluğu çok ağır bir vazife 
idi. 

Giyimbaşı Ağa ter-fi edeceği zaman Hazine 
Koğuşundan ayrılarak Has Oidaya .geçerdi, Gö

çeskisi Ağa Giyimıbaşı olıur, onun yerini de ko

ğuşun bir altıdaki kidemlisi alırdı (B.: . Göçeskisi; 
Has Oda). 

Bibi.: Ata, Enderun Tarihi. 

mışdır. İstanbullu olduğunu sanıyoruz; İstanbul 

Gazeteciler Cemiyeti üyesidir. 

GİZLİCE EVLİYA - Üsküdarda_İınrahor 

semtinde yokuş hir yol olan Azizmahmud efen
di Sokağmda medf un olan kişinin adı bilinme

yen bir k-a:bir; Mehmed Raif Bey "Mir'atı İstan
bul" isimli eserinde şunları yazıyor; "Aziz Mah

mud Efendi yokuşundıa bir. ha.neye bitişik Gizlice 
Evliya nanu ile kabrine blrzat medfundur. Haz

reti Hüdai hayatında oradan geçerken bu zatin 
kabrine tazim ettiğinden etrafına bir parmaklık 
çevrilinişdir; bitişiğinde yeniç~'"'lne 1M•ezarlığı bu
lunur (B.: Aziz Mahmud Efendi,· Şeyh Hüdai, 

cild 3, sayfa 1718)" (1896-189~). 

GLAV ANİ HANI - Geçen aısırda Galata-
mn meşhur ve büyük bir hanıdır; 11320 etrafın

GİYİNİK - "Lehcei Külhaniıye" denilen da yaptırıimışdı; 188~1889 da yıktırılmış, ye-
Ku.' lhan Beyleri argnannda "Hamam Natın" · O an1 B k b " h ~· rıne Em ı an ası . inası yaptırılmışdır, an, 
(B.: Külhan Beylerl). banka tarafından 15,000 altına satın almnuşdır. 

GİZ (Büleıııd) - Gazeteci, futbol antrenö
rü; 1925 de İstanbulda doğdu; Beşiktaşda · 38. 
İlkokulda ve Işık Lisesinde okudu. Sümerbank 
Konya Ereğlisi şübeslııde (1940-1942.), Top;_ 

rak. Mahsulleri Ofisinde (1942--1944), ve bir 

sürede serbest iş hayatında (1947~19'50) ça

lışdı._ Sonra gazeteciliği ve futbol antrenörlüğü
ne başla-ıh., çalışdığı gazeteler Yeni Saıbah (1951-
1952), Yeni İstanbul (1952-1953), Hayat Mec

muası (1954----1008), Akşam (1956--1960), Ta
nin (1961), İstanbul Ekspres (1961-1962). Ga

zeteciler Ce:miyeti ve Galatasaray Kulübü üye
sidir. Evli ve iki erkek . eıvlad sahibidir (Kim 

Kimdir Ansiklopedisi, 1962). 

GİZ (Selahaddiiı) - İstanbul basınına yıl

larca emek vermiş çok kiymetli bir f otoğr.af çı; 
o yo1da büyük sanatkar Namık Görgüç'ün ya

nında yetişmişdir. Şanına layık bir hal tercüme-
. sinin· ya!Zllması için müracaatlarımız şirin ve İS,

tanbul Ansiklopedisini küçümser bir tebessümle 
karşılamış, çalışdığı Oumhuriyet G8.2letesi yazdı

. ğımız hir mektubu. da cevabsız bırakmışdır. Baş-

ka bir. kaıynakta da hal tercij.mesine rastlanma-

Erzurumlu Aşık iİhrahim, içinde bu hanın 

adı geçer bir manzumesi vardır: 

Glavani Hanının odabaşızadesi 

Ermeni dilberinin bir hoı siyehçerdesi 

Hele bir yırtılıp da hicabının perdesi 

Akıl .çeler ıuhane ·,arkılar söylemesi 

Pirpın nümayişli ermeninin kibarı 

Verdiğinde topuk hem gamze ile işmarı 

Yar olarak peyledim ben o eşbeh ahbarı 

Oldun aşık yine bir çapkının dildadesi 

Hanın yüzü Bankalar Caddesi üzerinde idi,; 

altındaki bir sıra dükkan da "Glavani Mağaza
ları" diye anılırdı. "Glavani" adı nereden gel

mişdir tesbit edilemedi. 
Dibi.: Sabah Gazetesi. 

Hüsnü KINA YLI 

GLAVANİ SOKA(H CL."'1"A.YETİ - 1885 
eylülünde Yani adında 15 yaşında bir kundura 
boyacısı ruın çocuğu Galatanın namlı serseri ve 

sabıkalı~arından Bakkalköylü Seli Torna diye anı
lır bir şeriri gece yansı arkasından bıçaklıyaraık 

ö1dürmüşdU. 
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Yaninin ablası Kemeraltı umumhanıelerin- tanbnlun ana caddelerinden ve Köprü üzerinden 

den birinin sernıayelerindencli. Güzel bir çocuk geçirildi ve İstanbullulara gösteri~di. Bu ves-ile 
olan kundura boyacısının dalına peşlnde dolaşan ile halka araç hakkında bilgi veren resimli bir 
Torna, onun akşamları Beyoğlund:a bir meyha- broşür dağıtıldı, teşhir dört gün sürdü. 4şağ1-
nede garsonluk yaptığını bildiği için her g-ece daki satırları halli1a dağıtılmış broşürden alıyo
oraya giderek türlü haha.nelerle mu.;ıallat olma- ruz : 

ya başlamış; bir akşam da sofrasına davet et-
tiği küçük garsondan çok ters bir cwaıb alınca: 

"Ulan çalımın klme .. bu gece ablana misafir olup 
enişten ola.cağım, insan eniştesinden ka,ç.ar mı? .. " 
demiş. Yani bu hareket karşısında meyhane 
.mutfağından bir bıçak alarak sokağa fırlam1ş, 

v,e yine peşine düşen şeriri, girıdiği Glavani So

kağmda bir eıvin kapu aralığında p1.L9u kurarak 
.beklemiş ve az sonra aynı sokağa dalan Tornayı 

sırtından vıırmuş. Va:k'anm adli safhası tesbit 
edilemedi. 

"Kapsülün içinde 10.000 den fazla feza ale-

ti vardı~. Glenn normal oturma durumunda ik2ıı 
hem önündeki camdan dışarısını göre 1bilmiş, 

hem de periskopu ile aşağısına bal~abilmiş-dir. 

16 mm. lik otomatik sins.ıma makinaları astro
notun bütün hareketlerini te.sbit etmiş, 70 mm. 

lik d'iğer bir sinema mak~nası da kapsülden diµı
ya ve ufultlarımn resmini çekmişdir. Bu kapsül, 

dünya ölçüsünde bir seyahatdan sonra Ameri-
kaya dönecek ve W ashingtondaki Smithsonian 
Enstitüsüne konacaktır; -Wright Kardeşl,arin ve 

Lindbergh'·in uçakları da o enstitüdefür". Bro• 
GLA VANİ SOKAĞINDA İNGİLİZ ZINDA- .şür Amerikan Haberler" Bürosu tarafından ya

NI (İstanhulun işgal yıllarında) -:- Beyoğlun- yınlanmışdi. 
daki Glavani Sokağının zainanımızdaki adı "Kal
lavi Sokağıdır (B.: Belediye Şehir Rehberi, paf

ta 14/138). İstanbulun işgal yıllarında ingiliz 

zabita:sının zımlanı bu sokak üzerinde bir çık
mazda taş ·bir binanın boduru.mkatında idi. O 

Kapsülü geçdiği yollar boyunca ilk gunu 

200.000 İstanbullu. görmü§dür. K~psülü istnbula 
Amerikan hava kuvvetlerine mensub bir uçak 
getirmişdL Uçak-dan alınan kapsül fürel bir ro-
mork üzerinde Saraçhanebaşında Belediye Sara-bina tesbit edilemedi; K. !Esaıd, "İşgal ve Müca

hede senelerinde bir İstwbul Gencinin yapclık- yı önüne, oradan da vilayet konağı önüne geti-

ları'' isimli eserinde bu zındanq.an bahsetmek- rilmiş, vilayetde İstanbul vali-si Niyazı Akı tara-

tedir. fından karşılanmış, sonra Taksime· götürülmüş, 
kapsülle birlikte lstanbula -gelen · Ameriken Mil-

GLENN'İN FEZA KAPSUL-0 tsTANBUL., li F~za ve Havacılık Dairesi temsilcisi Williıam 

DA - "John Herschel Glenn; amerikalı astro

not; 1921 de doğdu~ deniz subayı olarak orduya 

katıldı,, İikinci Dünya Harbinde ve Kor-ede gö
revler aldı, sonra tecrübe pilotu olarak çalışdı 

ve deniz albaylığına yükseldi. 1959 da astro
notluğu seçilerek Friend-ship 7 - (iDostluk 7) 

isimli uzay aracı ile dünya etrafında, çevresi 

161 - 260 kilometre olan bir elips çizerek 4 saat 
56 dakika süren üç tur yapdı (20 şubat 1962) 

"(Türk Ansiklopedisi) . 

Glenn'in Feza Kapsülü adı da verilen o uzay 

aracı aynı yılın haziran ayımda 1stanbula gön

derilerek 13 haziran 1962 çar§a.Dlba günü !ls-

A. Blan'd Cumhuriyet anıdına ıbir çelenk koy-

muşdur. Sonra Spor Sergi Sarayında hazırlanan 

bir sergiye konmıuş'dur, ve görmeye gelen halkı 
orada da kapsül hakkında bilgi vıerilmişdir. 

Glenn Kapsülü dünyayı dolaşmak üzere ls
tan'buldan Karaşiye gıötürümüşdü. · 

GLORYA SİNEMASI - Cum.huriy.etin ilk 
· yıllarında Beyoğlu sinemalarının en !büyük 

ve güzel sinemalerından biri, bu satırların yazıl
dığı sıralda (1973) yerinde yine büyük ve gü

zel bir s'inema olan Saray Sin.emisı bulunuyordu 

(B.: Saray Sineması). 
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GOBELYAN (Yervant) - Muharrir, şair, 
gazeteci; 1923 de İstanbulda doğdu, 1947 de 
yazı hayatına a:tıldı, 1948 -1950 yıllarında İs
:tanbulda yaymlanıan "Luys" (Işı.'k), ve 1950 -
1951 yıllarınla "Tebi Luys" (Işığa Doğru) is.imli 
haftalık gazetelerin yazı işleri müdürlüğünü 

yapdı. Şiirlerini "Yerani te" (Kaşki) isimli bir 
lkitaıbda toplamış ve 1948 yayınlamışdır. 

Kevork PAMUKCIYAN 

GOBLE (Warwick) · - Asrımız başında İş

tanbula gelmiş, bilhassa sulu 1boya ile pek çQk 
ve pek güzel resimler yapmış bir İngiliz ressa
mı; sana:bkann hayatı hakkırrda esefle kaydede
riz ki bilgi edinemedik. 1906 da Londrada A. ve 
C. Blacık. tıarafmdan basılınış olan Alexander 
Van Millingen'in ''Constantinople" isimli eseri 
bu değerli sanatkarın 63 parça resmi ile süs
lenmişdir. Resimler 14 x 10,5 santim ölçüsünde 

Tabtakıılecle Kufe Yapan Çingene 

(Wtırwlck Goble'deu S. Bozcalı eli ile) 
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kuşe kağıtl üzerine renkli olara1k basılmış ve 
meth dışında ilaveler olarak verilmişdir. Re
simlerin ·asıllarının nere-de olduğu da meçh:(il-ü
müz!Clür; adı geçen :kibaıbda yayınlanmış olan
ların konuları şunlardır : 

1. Feraceli yaşmaklı İstanbul Hanımı 
2. Galata Rıhtımı 
8: Bozdoğan Kemeri üstünden Galalanui görünüşü 
-i. Dilenci 
5. Küfe ören çingeneler 
6. Galatada bir merdi\•enli yokuş -
7. Üsküdarda Çiçek Pazarı 
8. Galata Köprüsü (altından), ve Yeni Cami 
9. Boğazın Rumeli yakasında biı- ı·ihtım boyu ve 

mezarlık· 

10. Bir handa kahve ocağı, kahveci 
11. Galatada İngiliz Hastahanesinden Halic'iıı gö-

rünüşü 

12. İstanbul içinde bir sokak 
13. İstanbul içinde bir sokak 
14. Anadolu Kavağında meydan 
15. Galata Köprüsü üstü 
16. Ahırkapı-Çatladıkapu arasında Marmara sahili, 

evler 
17. Bir şeker imalathanesi 
18. Çiçek satan çingene kadınları 
19. Halı t!mircisi delikanlılar 
20. İstanbul içinde bir pazar yeri 
21. Bir han ııvlusu 

22. İstanbul içinde bir sokak, eskici ve çeşme 
28. Rumelihisarında bir sokak 
24. Büyük. Kapalı Çarşı içinden 
25. Demirci - Nalband Dükkanı 
26. Tophane sırtından Liman ve Sarayburnu 
27. Ahırkapu ·önü ve Deniz Feneri 
28. Haydarpaşada İngiliz Mezarlığı Abidesi 

. 29. Sultanahmed Camiinde minber 
80. Heybeli Adadan bir manzara 
31. Beyoğlundan bir Halic manzarası 
82. Galata Köprüsü, kayık ve mııvunalar 
38. Haliçde gemiler · 
34. Beyoğlundan Haliç ve :Süleymaniye 
85. Eyyub sırtında Karyağdıya çıkan yol 
86. Eyyub sırtlarından Haliç ve iki yakası 
87. Haliç 
38. Surlarda İsak Angelos Burcu 
39. Eyyub sırtında mezarlık ve Halicin görünüşü 

40. Tepebaşı sırtı 

41. Sultanahmed Camii avlusunda kurulmuş pazar 
42. Süleymaniye avlusu 
48. Ayasofya içi, vaiz. kürsüsü 
44. Ayasofya içi, hünkar mahfili 
45. Ayasofya içi, Küp 
46. Galata Köprüsü üstü ve Yeni cami 
47. Büyük Kapalı Çarşıda bir sokak 
48. Sokakda kadınlara fal bakan zenci kadın 
49. Tophanede bir sokak 
50. İııtanbulda merdivenli bir yokuş, ahşab evler 
51. Simitci 
ö2. Üsküdarda pazar 

ıı:ı. Bir han kapusu, dükkanlar 
5,ı. Aksarayda Yeşil Tulumba 
55. _Boğaziçinde Küçüksu Çeşmesi 
56. Ayasofyada meydan kahvehaneleri 
57. Rumeli Hisarı 
58. Deı·viş 

69. Mevlevi Derviş 
60. Üsküdarda Yenivalde Camiinde açık türbe 
61. Kağıdhane Deresi, ahşab köprü 
62. Y aşmakh Hanım 
63. Göksuda Dörtkardeşler mevkii 

GOLOD (Hova.nnes) - İstanbul Ermeni 
Prutri!lderinhı en •seçkinlerinden; 1678 de doğdu, 
doğıduğu yer bilinmiyor, 1741 de İstanbulda ve

_fat etti. Galataıdalci Surp Kirkor Lu,sanori~ Ki
filseıs:inin m-edhaline gömülmüştür; (ıdoğıu Ana
dolu halkından olduğu tahmin olunabilir). 

Tahsilini B1tlis yaJkınınıda meşhur Arni:rdol 
Manasilrı...--ııda yapmışdır; ibuırdan dolayı "Paği

ş-etııi" (Bitlisli) laika:bı ile arulmı,şdır; oraıda ma
nastırın ibaşrahii.plerinden ve 2Jam.anının _ büyük 
bilgi,n1erinden B:iıtlisli Varton Vardabed'in (ölü
mü 1704) talebesi ·olmuşdur. 1705 de mana;sıtır
dan ·ayrılarak bir hayli manastır ziyaret etmiş 
ve . Muş yaıkınında Surp Karabet Manastırına 
_ glrtmişdir; buranın _ibaşraıhibi K·arabet Episko
pos taraıfından o havaliıde vaizliğe tayin edil
m:işdir. 1709 ilk baharında şiddetli bir zelzele 
sonucu manaıs:tır harab olmuş, ıta.nrlı:'J için ·gere
ıkeın ferman alınmış, ve Hovannes Golod 1712 -
1713 arasında tamir içw, !azını gelen parayı iane 
y;olu ile toplamak üzet½e İıs-tanı'bula gönderilmiş
dir . 

1713 de Patr.i!k vekili olarak Kudüse gitmiş 
ve Kudüs Ermeni Patr.iıldiğini ·ağır borclar al
tın.da ibulmuşdur; patrikhaneyi o borclardaıi _ 
1kurlamıış, !idari ıslahat yapmış ve İstanbula 
dönmüş, 1715 de İstanbul·· :Patriki olmuşdur. 
Az sonra hassa ımiman Kayserili Meliton Araıb
oğlu ile birli'kde Edim.eye glfınjş, devrin paıdaşı 
olup o tarih1erıde devamlı suretde Edirned·e otu
:rıan Üçüncü Sultan Ahmedıdeiı patriklik ferma
mm almışdır. 

Belagaıtlı ıbir va.fa olar-aik· taımnmışdı; dü-
-:rıüıst V'f' iş bilir bir suhani reis oLdu. Üsfüdarda 
bir riiliban mektebi açma iznini ·alıdı; latince
den ve· italyanc-aıdaın en ~ühim dini eserleri er
meniceye çevirtıdi. Onun patriiklik yıllarındadır 
ki İstanbulda ermeni ma;bbaacılığı çok gelişdi; 
onun ·himayesi ile· Merzi:fonlıu filrkor'un, İstan
bullu Astvedzadur'un, İstanbullu S-arkis'in, Si
vaslı Parseh'in ve Hagub Birjderle~in matbaa-
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ları."lda yü.ooen · fazla eser basılmışdır; ve pek 
çoık ermeni :kifü;esini yeniden yapdırtmaya. mu
v:a.ffa:k olmuşdur ıki hülkfı.metin •kendisine bes
lediği güvenin :delilidir, onun himmeti ile ihya 
olunan kiliseler şunlardır : Kumkapuda Surp 
A:stvadzaıdzi-n (1718), Ortaköyde Surp Astvad- · 
zahzin (1726), Üsküdarda Surp Karaıbet ve Surp 
Haç (2 kilise 1727), Balatda Surp Hıreştaıkaıbet 
(1730) 1 Galatada Surp Kitikor Linavoriç (1733). 

Kevork PAMUKCIYAN 

GOLTZ PAŞA (Baron Colına.r von der) -
(Golç ve Kolmar okunur) Almanya !mparator
l;uğu feldmarşali v·e Osmanlı - Türk. müşürü; aslı 
Prusyalıdır, ııamanının büyük kumandanların
dan biri, genelkurmayda <;ok değerli bir mual
lim, as:kerliık üzerine değerli eserler bıraıkmış 

kalem sahibi bir aısıker, ve 'r.ürk dostu olarak 
tanmmışdır. 1843 de BienJkenfeld'de doğdu, ·. 
Prusya. ordusunıda 1870 - 1871 Prusya - Fransa 
Har.bine lkıatıldı. HaY1bden ıs·onra onyıl kadar Al
manya İmparaıtorluğu Genelkıurm·ay Ha.rb Ta
ııilıi Dairesinde · çalışdı; 1883 de, alman ordu
sundaJki rütbe ve terfi haklannı ay.nen muha
faza ederek devletinfü iz·ni ile Osmıa.ı:ılı İmpara.- . 
torluğu hizmetine girdi ve Erikanı Haııbiyei 
Umumiye i!k!inci · ,reisi oldu, önce Türk .asker 

Co)tz Pata 

(Reşilll ı S, Bozcalı) 

okulları ve öğretim kuruluşlarının ıslahına, 

1886 - 1895 arasında da Muzaffer Paşa ile bir
liıkde T°ıi:rık Ordusu teşkilatının ve orduda eği
tim usulünün ıslahına memur edildi ve o yolda 
ço'k samimi ve ciddi çalışdı. 1895 de Türk Or
dusunda yükseldiği general rütbesi ile Alın.an 

Ordusu hizmetine döndü. Orada çoik faal ve par-· 
laik bir meslek hayatından sonra 1907 de ikinci 
defa Türkiyeye geldi, ovdu müfettişliğine tayin 
edildi1 müşlr (marşa!) oldu, 1911 de memleke
tine döndü, Birinci Cihan 'Harbinde Almanlar 
•taraıfından işgal ed-ilen Belçilkaıda kı,sa bir süre 
a.&keri umumi va:1ili,k yapdı:, 1914 de o büyük 
harbde Alınanyanın müttefiki olan Türkiye•nin 
!stanbulıda:ki umumi ka.:rıargahm.a tayin edildi, 
1915 de İra:kda 'bulunan 1. Orıdu •kumandanlı
ğına tayin e:dildi, 1916 da Bağdaıdda öldü. Naşi 
memleketine nakledildi. 

"Jung 1Deutsclılanıd- Bund" Gene Almanya 
Demeği'nin kurucusudur, bu yönden alınan gene
Bık teşk'Hatını."l gelişmesine himıeıt etmişdir. 

Bir :askeri ya:zar oiara;k şöhretini 1870-1871 
Harbi üzerine yapdığı etüdlerle yapmışdı. En 
önemli eseri olarak da "Das Vollk in W af fen" 
gösıterilir,, 1bu eser diliırniie "Milleıti Müsallaha" 
(Si!lahlanmış Mille:t) adı ile terceme edilınişdir 
(1899) ; Hatıraları da oğlu · alman .generallerin
den Friedrich von der Glotz tarafından yayın
lıa.nmış ve tür'kçeye çevrilmişdir. Türkçe isimleri 
ile "Rıoseıbach'dan Jena'ya" (1903 ve ":XX. Yüz
yılda A!lman Ha.r-b Tarihi" (1900-1914). isimli 
ilci meşhur eseri daha vardır. 

Bibl. : Türk Ansiklopedisi. 

GOMİl{YAN PAKER (Vartan) ~ Değerli 
bir diş hekimi ve öğreıtmen, maarcifci, yazar,.şa
ir; 1915 de A!d:apaZ'arında doğdu, ba-bası Minas 
Ga.oımiikyıan aslen Geyv,enin Kurföelen köyünden 
olup öğretmen olara:k geMiği Adapazarında er~ 
meni ·azınlığı eşrafında Hacı Dlıkran Fesciyan 
Ağanın kızı Roza Hanımla ev1enmiş ve Adapa .. 
zarında yerleşmişdi. Ablası Doktor Gomlkyanın 
a:bfası Madlen Hamın amer1lka..'1 kız ,kolejini ,bi
timıiş, erkek !kardeşi Hayilk Bey de yiiksek ti
caret mekıtebinden mezun olmuş ve gene yıaşm-
da ölmüş'<lür. . 

Vartan bey yedi yaşında ~ken, 1922 de Go
m1ikyan ailesi Ada.pazarından İstanbula hicret 
ederek Kadrköyıünde yerleşmiş,, Vartan da Ka.
dıköyüntle Ar:amyan cemaat okulun:da, sonra 
özel Torosyan Ilk oıkıulunda okuımuşdur. Gala
tasara.yı Luıesini bitirdi, 1932 de İstanbul üni .. 
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versite.siıtin Tıb Fakültesi Diş Hekimliği bölü
müne gir-di, 1935 de diploma alarak Pangaltıda 
bir muayenehane açarak meslek hayatına atıl

dı-. 

1949 yılında Getronagan Ermeni Erkcl{ Li
sesi ile Eseyan Ermeni Kız liselerinde mual
Hmliğe haşladı, eski ve yeni ermenice ile e-::le· 
biy;at tarihi okuttu. 1957 de aynı dersleri okut
mak üzere Üsküdar Surp Haç Rühban Okulu 
(sonra Surp Haç Lisesi) ile Feriköy Ermeni 
Orta. Okulunda görev aldı. Öğret.menliıklerinin 
yanı sıra din h~kimliğine de devanı etti. 

1963 de Eseyan Kız lisesi mezunu ve eski 
öğrencilerinıden Silva Çilbogosyan Hanınıla ev
imdi. Çok kuvvetli ibir edebi kültıüru olan, zev
cesi lkurıduğu 'aydın aile yuvasına N ayad ve 
Nirva isimlerini verdiıkleri iki kız evlad da ka
tıldı. 

Dr. Vartan Gomilkyan daha öğrencilik ha
yatında iken hikayeler ve şiirler yazmaya baş
lamışdır, öğretımenlerind~ yazar ve gazeteci 
Hovseb Keşlişyanidan da teşvik görmüş, ibasın 

hayatına. ·aıtılnuş, ve il!k yazısı 1932 de "Zar
ton!k" derg:iısinıde "V" remzi ile yayınlanmışdır. 
Sonra İstanbulda yıayı.nlanan hemen biitün er
menice g8.2lete, dergi ve almanaklarıda yazıları 
· çıkmaya başlamışdır. 

"Deniz" is.iıınli ibir şüri ile bazı hikayeleri
ni 1957 de "Pari Yegar Seer" (Hoş Geldin Aş'k) 
isimli !bir :lcltabda toplayarak yayınladı. 

Yine aynı yıl içinde Zova;k ve Rober Had
deciyamn kalem arlkaıdaşlığı ile ve Aramyan 
Okulundan yetişenler derneği adına "Cumhuri
yet Devrinde İstanibulılu Ermeni Yazarları An
tolojisi" ni hazırl1aıdı-, ve· eserin ön sözünü ken
disi-ya,ljdı. 

Bu satırların yazıldığı sıralarda ( 1971 -
1972) yazıları "Marmara" g-aze:tes"i ile "Surp 
Pırgıç" ve "San" dergilerinde çıkma:1rta iıcli. 

GONCA - Dilıimize farsca:dan alınmış isim; 
çiçek tomurcuğu, hıe:nüz açılmamış çiçe!k; çiçe
ğin adı söylenerek "Gül Goncası", "Karanfil 
Goncası" demek gerekir ise de, her hangi bir 
çiçek aıdı eklenmemiş iıse gonca idenilinc·e ekse
riya öncelikle gül goncası hatırlanır. Ve çoğu 
zaman "Gonce" diye söylenir. 

İsİta..-ıı:bulun esıki ık.atib ağzınca "Gonca De
han, Dehen" terkibi "Küçük Ağızlı'' anlamında 
lkullanılmışdır, tatlı penbe renkli dudalklara da 
"Gonca Leb" denilmişdir. Bu taıbirler kullanılır 
iken de sanıyoruz ki lkımuzı bir güi ~'8Jtırlan-

mışdır, ki Nedim'in bir beyitinde açıkca ifade 
edilmişdir : 

Bülbüllerin İster seni- ey gonca dehen gel 
Gül gittiğini anmayalım gülşene sen gel 

Teşbih yollu "Güzel Gene" anlamında kul
lanılır : 

Sen · kim gelesin meclise bir yer mi bulunmaz 
Gül ıronce.sının kuşei deatar ıenindir 

(Nedim) 

Ayaıktakımı -argosWlıda "Güzel Geuc'" "Gü
zel Tüysüz Gene" anlamlarında kullanılır. Aşa
ğıdaki kıt',alar Hippi Mehmed Gökçı-nar'ı:ndır 

(B.: Ficher, Hans, cild 11, sayfa 5768; Ham; 
Kunut): 

İki dane Hans'ım var, Hans Fişerle Hans Kui:ıut 
Serde de aşıklığım, içmeden hergun bulut. 
Çıplak ayaklı Hippi turistlerin goncesi, 
Gel de sen o dostlan. vefasızlık et unut. 

Hey Gökçınar Gökçınar lstanbulun kopuğu, 
Bugün meydan senindir v.ura vura topuğu,. 
Çık bir dolaş merdane,. elinde aşk buyruğu, 
İki gonce gülün va.-, Avrupalı iki put! 

Biri resimler yapsın, biri çalsın . gitarı, 
_Gezdir şu· İstanbulda ~oncelerin Hanslıarı, 
Gün akşamlı demişler, at be· korkuyu, arı, 

Gece de pa-rka götür, dizinde yatır uyut! 

Şu beyitler de Ali Çaıiniç Ağanındır: 

Y okdur ben:im . günahım . 
Gonca iken ;o ·şahım 

Attı yüzden hicabı 
Pırpırılık icabı 

Tez açıldı o dilkeş 

Oldu çapkın bir serkeş 

GONCA - Argo; esrarkeşlerce esrarın en 
iyisine, alasına verilmiş isim_ (B.: Esrar, cild 10, 
sayfa 5357): 

·. 'İ alın ayaklı turist 
. Kız ya oğlan afete 

Nefesden bir haber ver 
Şıppk hazır ülfete · 

Paspal Gonca bir Diı'e 
Hep&İ fit muhabbete 

(Mehııted Gökçınar) 
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GONK TİYATROSU - "lstanbulda:ki Oda 
Tiyatrosu yandığında, 19Gl - 1962 mevsiminde 
yanıan :binanın 'karşı sırasında açılmış bir oda 
tiyatrosudur; 130 kişilikdir. Pekcan Koşar ile 
Lale B31kis açmışlaııdır. İ:Jdz Kard,eŞ:in David ve 
Tepeden İnme piyeslerini oynamışlardır. İlk :kad
r<:1sunu şu sanatçılar teşkil etmişdir: Pekcan 
Koşar, Lale Belıkis, Tanju Gül, Coşkun Demo
ka,n, Enıder Doruk., Ferid Aykın, S·eden Kızıl

tunç, Orhan Aydınlaş" (M. Nihat Özön ve Baha 
Dürder, Türk Ti:yaıtrosu Ansiklopedisi, 1967). 

Başka hllgi e:iinilemeıdi. 

GORBON (Ahmed Refik) - Haklın, avu
:kat ve mualllın; 1881 de Üsiküdar.da · doğdu, 
Beyikozlu Hakinı Salih Efonıdinin oğludur; ilmi
yeden yet.işmiş 1olan Salih Efendi Bey!kozda yer
leşmiş Va.malı Şeyh Yahya Efenıdıin-ln oğlu olub 
o zat da uzwıcıa bir süre Karaıburun Tekkesi 
şeyh1iğinde bulunmuş-dur. Anası Emine Sabire 
Hanını ilmiye -ricalin.den Esad ınf e..-ıdinin 'kızıdır. 

. İlık ve orta tahsilini Üsküıdaroa yapdı, Üs
küdar idadisinden . mezun olarak 1898 · de lka
ti:blikle adliye sicil ikalemine ,girdi ve aynı Hu
kuk Mekteb.ıne d~ama başladı ve 1903 de üs- · 
tün başarı ile diploma alaraık, Hukiuk Meıkte
blııin ıders programına uygıın "Rehberi İlmi Fe
ri.iz'' dsm:inde miras'a dair ilık eseri.,i neşretti, 

Ahıned . Refik · Gı,rbou 
(Resim: S. Bozcalı) 

yine o yıllarda Üsküdard.a Yeni-çeşmede "Fü
yuza,tı O.sına.niye" adında 1b:tidai sınıfları dıa olan 

· bir özel oıkul aç:dı ki z~"llanında Üsküdarm m€ş
hur me:kteblerinden olmuşdu (B.: Füyuzatı Os
maniye Mektebi). 

Asıl mesleğinde bidayet, istinaf ve tfilllyiz 
mahkemeleri aza muavinHkleri;:ıde bulundıu, 1915 
de İstanbul icra memurluğuna tay~n ed:ildi. O 
zamanlar. İs·tanbulda bütün icra daire1eri . bir 
memuruıı elinde bulunıub bu müe.s-senin başında 
onyedi yıl çalışan A.. R. Gorbon için o :devrin liu-
1rukcuları "İcra Müess'esesinin Kurucusudur" 
derlevdi. Hizmeti Türikiyede cumhuriy,€!i:..in ilanın
dan sonra da takd:iır edilerek adli i.nkilab sıra
sında teşikil edilc•ıı müstakil İstıanhul icra reis
liğine tayin edildi. Yeni adli kanunların hazır
lanması 1çin teşkil edilmiş :komisyonlarda aza 
olarak bulunduğu, fora ve · iflas ıkanu:nlarının 

layihalarını !kıaJeırne alan !komisyonda en yetkili 
sima ıoldu. 1930 da Temyiz Mahkemesi azalığına 
seçibdi. Bir kalem katiıbliği ile girdiği mesleğin
de bu en yükseık kademede de iki sene çalışdık
da.'l sonra keru:li :isteği ile 1932 de emekliye ayrıl
dı ve 'İstanbul BarOS'llna kay.d olunarak avuıkat
hk yapmay!L baışla'Clı. Enıniy-et Sanıdığı ile In
hlsarla;r t.davesinin hukuk ınıüışavirlikleri-nde, 
muhtelif hayır _ cemlyeıtlerinin azalı'klarıanda .bu
lundu. 

Hu!kuk Mektebi mezunlarına mahsus tatbi
!kat d~rshanesinide "Ceza T8:tbikaatı" ve tapu 
me.m.ıurları için açıl·an Kadastro Mektebinde de 
"İcra ve iflas Kıanunu" ve "İdare Hukuku" mu
a,lfünliikleri yapnuşdır. 

11\f'eSleiki telif eserleri şunlardır: "Ameli ve 
N azarl İcra ve İflas Kaın.uniı Şerhi"' "İcra Ka
nunu 'Hükümleri", "İcra ve İflas Kanunıu. _ Ş:erhi". 
Baro v,e Hukuki Bilgiler isimli derg1lerde ma
ikaaleleri vardır. 

Yıldız Hastahanesi :başhekimliğinde bulun
muş Dr: Miralay Besim İ'bmhim Bey'L"l kızı Fa:t
ma MeHha Hanımla evlenmişdir, o hanımdan / . 

iki oğlu, mimar Rebii Gorbon ve Dr. opera.tör 
Bed-ii Gorbon, ve bir kızı Meflture Kadıoğlu 
olmuşdur. 

Faal bir siyasi hayatı o1ma;dı, Cumhuriyet 
Hal:k partisi üyes:idir. Deniz sporlarını s-ever ve 
çiçe'k meraklısıdır. 

OORBON (Boo.ü) - Tıb doktoru, operatör; 
1915 de İstanbulda loğdu; Temyiz Mahkemesi 
azalığmdaı1 emekli Ahmed Refik Gorbon'un oğ-
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lu ve yüksek mimar Reb.ü Gorbon'ını !karıdeşidir, 
Galatasarayı Lisesinde okudu, liseyi 1935 debi
tirdi, 1941 de İstanbul Tıb Fakülıtesin.den dip
asisİoİna aldı; I. Cerrahi Kliniğinde asistanlık, 
baş asistan.hk, 1doçentlik, profesörlük yapdı, 1961 
de rklini:k şefi o!du. 

Türkiy,ede1ki Cerrahi cemiyetleri il-e millet
ler arası cerrahı ceın:yeti üye.3idir. Mesleki mec
mulartda peik ço-k önemli yazısı ya,yınlanmış bir 
ilim adamıdır. 

Bibi. : Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

GORBON (Fazilet) - Zevcinin i5 hayatı
na destek olmuş aydın bir kadın, Y'Ü!ks•e!k mimar 
ReiJ>ii Gorbon'un ·z:evc-esi ve Gorbon - Işıl Sera
mik Fabrikasının niütlire:si; 1912 de htanbulda 
doğdu, Ziraaıt Vekateti müsteşa,n iken 1941 de 
vefat etmiş ve aslı Kaf1ka:Syalı olan Aziz1 Meker 
Bey ile Şevket Hanıımın kı:z:dır. İlk v·e orta tıa:h
sildni Şişli Terakki Lisesinde yapdı, N atre Da.me 
de Sion frausız !kız :lisesini bitirdi, 1936 da . 
Ankara Hukuk Fakültesinden mezun oldu, ve 
1937 de evlendi. İıki erkek evlad ibüyütünceye 
kadar sadece ev :kaıdını oldıu, büyük oğlu Fatih 
Goribon babası gibl. mimar, küçük oğlu Az.iz 
iktisa:dcı oldu. ~oca.sm:ın bir mer~kdan başlayan 

Fazilet Gorbon 
(Resim: S. Bozcalı)· 

---...._ 
' 

serami!k.ciliğinde en yakın iş, arkadaşı oldu, ve 
ya!kınlıkdırıki Rabii Gorbona bir seramik Fab
ııNtası kurma cesaretini verdi. 

Genç kızlığında at sporuna mera:k samıış
dı, 1932 v:e 1935 senelerinde engelli at yarışla
rında dört birlııcilik kazanmışdı. Bu meralkını 
Ünivers·iteye girdiğinde terıketmişdi. Kmtürü 
ile, zera.f~ ile, •analığı ile, hayat arıkaıdaşlığı ile 
"Yuvayı dişi 'kuş yapar" darbı meselini temsil 
e:ien bir kaıdındır. 

GORBON .(Rebii) - İstanbulda önemli bi
nalar yapmış yüksek mlıhaır, zevcesi FazHet Ha
nımla birlıiikde Gorıbon Seramik Fabriıkasmın 

:kurucusıu · 1909 da tstıınbulda Üs'küdıarda doğ-, ,. . 

du, Temyiz Mahkemesi azalığından emekli Ah
med Refi:k Gorbonun oğludur (B.: Gorbon, Ah
med Refik; Gorıbon -Işıl Seramik Fabrl:kası; 

Fazilet, . Go:rıbon). 
Üsküdard'a b8ibasının !kurduğu · Füyuzatı 

Osmaniye Mekte'binde ı()kudu, sonra ilik, orta ve. 
lise kademeleriyle Galatıasarayı Lisesinde oıku
du, 1927 de diploma aldı, · 1933 de Giwel Sanat
lar Akaıdemisini bitirdi ve ltlesleld hayatına baş
ladı. 

1938 de Galata Yolcu Salonunu, 1943 de 
Heybeliıada Sanatoryomunu, 1946 _ da Emlak 

· Bankası adına Levend Mahallesini, _ 1960 ıda Flo
rence Nighıtingale Hemşire Okulunu yapdı, · bu 
binaların içinde kendis~in en çolk beğeaııdiği ese-

Rebii Gorbon . 
(Resim: S. Bozcalı) 
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ri Hk büyuk yapı·sı olan Galata Yolcu Salonu
dur. 

Hem bir mlmar, hem de amatör hir sera
mik usıtası olarak da kıymetli bir sanatlkardır. 

Yüksek Mimarlar Odası, Galata:sarayı Ku
lübü, lstanbul Yelken Kulüb'ıi, Moda De,n.iz Ku
lübü üyesidir. Fatih (doğ. 1944) ve Aziz (doğ. 
1946) rudında iild oğlu vardır. 

GORBON - IŞIL SERAMİK - 1957 de ku
rulmuş Levendde ,bir seramik fabrikası; ;kuru
cusu yüksek mlm.ar Rebii G:orhon'dur; "1943 de 
elime geçm fransızca !bir seramik kit-abıru oku
mam, bende ·büyüik bir meraık uyandırdı, evim
de bir gaz fırını uydurup tecrübelere başladım, 
muvaffıak o~dukca heyecanım arıtıtı, evimdeiki 
tes•isleri ibir '8ıtölye haline getirip amatör birse
ramikci olarak 1957 yılına kadar çalışdım ve 
o tarihde Gorbon Seramiik Fabrikasını tesis et
tim" diyor. 

Rebü Gorıbon bu fabrikıanın kuruluşunda en 
yailoo. yardımı ~vcesi Fazilet Hanımdan gör
müşdü. 1965 yılı kasım ayında Hürriyet Gaze
tesinde :Met.in Soysal'ın kalemiyle "Büyük iş sa
haıbi kadınlar" başlıklı lbir ıdizi yazının üçüncü
sünde Fazilet GorQon da fabrikanın kıuruluş,unu 
şöyle anlatıyor: 

''Seram:.kçilllk ıJrocam'!fa bir merruk olarak 
başlamıştı, posta pulu ve · !kelebe:k k:ol-eiksıiyonu, 
,bahçe mera:kı .gibi-. · · · · · 

"Mühürdar'da oturuymıduk. Rebii Bey, bir 
gün elinde !kocaman _pake:tlerle geldi, gözlerinin 
içi gülüyo•r: - Ba.!k. hanım, nihayet istediğim 
gibi lbir seramik fırını buJdum... dedi. "O fırını 
aldıktan sonra seramikçilik merakına biisbütün 
kaptırdı -kendini. Adeta hir çocuk gibi evde ça
mur oynuıyordu. TaJbruklar yapıyor, vazolar ya
pıyor, yeni yeni mo'tifler bıuluyor ve bunları pi
şirip ısera.m.ıik haline. g,etirirlken de evde tozdan, 
topraiktan geçilmiyordu. Söylesem bir türlü, söy
lemesem. bir türlü .. \kocamın bu merakından ön
celeri bıkmış, usanmıştım. Lakin, madem vaz
geçeceği yok ve· buruarla uğraşırkea ,:büyük 
zevk alıyor('.tu: -Bana da öğret, beraber yapa~ 
lım .. ided:iım. 

"O gün, saatlerce uğraşıp çanaklar, çöm~ 
!ekler yapmış, sonra · da bunları fırına sırala
mıştık. Ama, fırının kapağını kapadığımız an, 
nasıl ibir heyecan saıı'lllıştı beni anlatamam. Der
ken kapak açılmış ve hiç Jahmh eıtmediklerim, 
en gü~el iblrer seramik olaraık ;karşıma çıkmıştı. 

Ondan sonra hadi Fazilet sıva kolları .. · Meğer 
ne zewdi işmiş bu .. 

"Bir müd!det sonra seram~kçiliği ·evden balı~ 
çeye taşımış:tı:k. Bahçedeki fırınlar daha büyük
tü daha güzel iş çıkıyorıdu. Sonralan bahçe de 
yetmez oMu v;e ibizim bu seram1kçfük hobisi, 

· çoktan para etmeye başlamıştı bile .. 
"Kocamla birlikde işi fa:br~kalaşdırmayı dü

şündük, artık işimiz gücümüz seramikcilik ola
caikdı. 1955 de Levend::leki fabrikanın temeli 
atı1dı, 1957 de faaliyete geçdi, fabr:ka.ınn 1d.art: 
yükünü ben üstüme aldım, kocam da teknil{ 
ve ticaret t•arafını yürüttü, 1963- de de mües
s·eseyi bi:r ,aınon1ım. ,şirket yapdık .. ". 

F·abrtka şirketleşince "Go:rbon" adı "Gor
-bon - l:şıl" a ç·evriildi. 1957 de 35 işci ile faaliyete 
geçmiş olan fabr1kanın 1970 yılı :kaıdrorunda 200 
kişi çalışıyordu. Mamulaıİ:ının ana çeş1dleri, muh
telif düz :re.,.-ı:kli, dellrorlu ve desenli duvar fayıans
ları, muhtefü s.ofra eşyası, hediyelik eşya ve 
artisblk duvar panoları idi. 

GOREN l(Charles) - Zamanımı2ida Ame
rika ibaısınımn en ünlü ibr-J.ç yazarı; 1961 yılı 
temmuzunda Ameri,kıarun en çok satan ve dün
yaca tanınmış dergilerinde., "Life" ile "Time" in 
· saMbi Henry Luce'nin refakatinde İsfanıbula 
geldi. Hayatı haktkmda bilgi edinilıe.medi (B.: 
Luce, Henry). 

GOTLAR StrTUNU -· "İstanbul-da fetih-
. den · önceki devinden_ · kalm-a bir anıt; ·bugün 
Gülhane Par!kı (Töpkapusu Sarayı, Y•eni 'Sa
rny, Sarayı Cedidi Aımire denilen o.:ımanlı pa
dişahlarının ıbüyıtiık İstanbul sarayının es'ki Has 
Bahçesi) içinıde bulunımaktadır, bir yamacLn 
üzerıinde olduğundan denizden de gör.üfür. Kim 
için dikildiği lkesin olarak biJ.lıımemektedir. 

Ka:ai-desinin Üsküdara -bakan yüzünde 9 cm. bo
yunda haırflerden üç satır halinde la:tince bir 
kitabe vardır, m:etni şudur: "Forunae reduci 
ob devictos Gothos" (Gotlara galebe.:ıinin şük
ranı olarak yardımcı talih'e). Bu yazı, Gotlar 
Süıtunu,nun Gotlara karşı <kazamlari •bir zaferin 
hatırasr olarak d~kUıdiğini belli eder. Ancaık hiç 
bir ka:yna:kda anıtın bahsi geçmediğinden, ev
velce üzerinde duran heykelin !kime aid olduğu 
bilinmez. Sadece geç devrin yazarlarından Ni
lkephoros Gregoras (1290 a ıdoğru -1360) bu
rada şehrin ef.saınevi kurucusu Byza:S'ın bir 
heykelinin durduğunu bU·dirir, fakat bu da ye-



Gotlar Sütunu 

(Gravürden S. Bozcalı eli ile) 
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teri kadar inandırıcı değildir. Çünkü şehrin ku
rucusunun heykelini taşıyan bir anıtın ~cıaaide
sinde Gotlara :karşı kazanılan bir zafer yerine, 
bu hususu belirten bir yazının olması gerekir
di. Ayrıca Gregoras bu heykeli görmemiş, bu
nu bir rivayet olarak anlatmışdır. Kitabenin 
dilinin. !itince olması ve Gotlardan bahsci:mesi, 
Gotlar Sütununun Roma •İımpa:ratorluğu dev
rinde •bir :imparatoru anmaik için yapıldığına de
lildir. Gregoras'ın yazdığı doğru ve bu anıta 

aid ise, belki sonvaları a.nıtm. üstüne Byzas'ın · 
heykelinin !konmuş ıolaıbileceğine işaret sayıla
cağı gibi, zamanla gerçek hüviyeti unutulmuş 
bir heykelin sonralan h-alk arasında Byzas zan 
edilmesi.. de mümlkündür. 

"Gotlar Süıtunun eslciden II. Caudius (268 -
270) un 269 da Gotlıara karşı kazandığı zaıferin 
hatırası olduğu ıka:bul edil:iyorou. Claudius'un 
İs:tanbulla hiç mı- ilgisi olmaıdığından ve buraya 
da gelmediğJnden, amtın ona aid olmayacıağı 

netices'me ıvarılınışdır. . 
''Gotlar Sütununun~ _Tunadan inen Gotlara 

karşı savaşdığı bilinen L Theodo:sius (379-395)u 
andığı ileri süriiJdıüğü gibi, iki'taıbedelki harf bi
çimlerine dayanıaıraık aınıtin I. _Constanıtin (306-
337) içlıı dikildiği de iddia edilmektedir. ·Her 
halde -anıt IV. Yüzyıla Mddir. 
· "Mavıi daına:vlı merımerıden olan Gotlar Sü- • 
ıtunu üç ıbasamak ümriıne o.turan ibir !kaide ile 
yekpare ibi'r gövde ve: bir de ıbaşlıilroan iıbaret
t'ir. 'fupralk 'hi:zasmdari iti:ba1ren yüksekliği 15 
metre kadarıdır. !Kaidenıin' yüzlerinde ev·velce 
blbartmalar ibıulunıduğu., fakaıt bunların taşcı 
!kalemi ile 1kazınıdı.ğı; bizi· izlerden ve kitaıbenin 
de güç dkunur derecede silinmesinden. a.nlaşıhr; 
Gotlar Sütununun te!k süsü, Korinıt üslubunda 
olan ve çok iyi durumda günümüze lkaıd.ar gelen 
başhğıdı-r. Bunun Üsikıüda.ra balkan ,tarafında 
ortada bir kart.al kaıbaırtması görülür. 

"Gotlar Sütunu· saray · bahçesi dçinde ikal
dığındaın uzun süre sadece· uzakdan · gıörülüyor- . 
du. Anııtın ikitaıbesini ilk defa 1810 da J. C. Hoıb
house kopya etmiş, ilik gvavürlerl ressam II'h. 
AJkım tarafından R. Walsch (1838) in, ve res
sam W. H. Baırtlett tarafından da M:iss J. Par
doe (1839) nin iki,taıblaırınd-a yayınilanmışıdır. 

Bunlardian ilkinin~ doğru olmamasına :kaTŞı
lrk !İlkıinciisi gerçeğe tam·amiyle uygundur. 

''Gotlar S-ütununrin az aşağısında 1913 de 
ilk Bizans devrine aid ibazı mimari kalıntılar 
bulunmuşdur. Bunların bazen ilddia edilıdiği gibi 
Küçük Tiyatro (Theati:'um Minıor) nun veya 

Dnietrlos Kilisesin'in kalıntılan ohtbileceğirie pek 
ihtimal verilemez. Belki bir geç ·roma devri sa
rayına aid olması muhtemel olan bu harabeler, 
Bizans çağında bir süre dükkan olarak kulla
nılmışdır" (Prof. Semavi Eyice, Gotlar Sütunu, 
Türk .Ansiklopedisi). 

GOUFFIER, CHOISEUL - GOUFFIER 
(Marie Gabriel Flarent Auguste, Comte de) -
(Şuvazöl Gufye okunur); FJ>ansız diplomatı, 

isıtanıbula dair ibüyüık ve ünlü bir eserin sahiıbi. 
Fransız kral hanedanı kadar eski ve soylu 

öir aileden, 1752 yılında Paris'de doğdu. 1771'de 
Marie de Gouffier 'ile evlenıdiıkten sonra ıaıdına 
bu ilaveyi yapdı. Albay oldu; XV. Louis'ni'n bir 
sü·re gözde nazırlarından olan amcası Dfrk de 
Choiseul - Stainville'lı.1 ve Aibbe Ba~helemy'nin 
teşvikiyle, 1776 Mari'mcla ·"Ata:1:anıte" gemisi ile 
Yunanisıtan ve 'l'iir'kiye yolculuğunıa -çıtkdı. Be
raberinde bir s-ana1Jkarlar maiyeti ;vardı. Bilim 
ve sanata, özıellikle aıikeolojiye olan coşkun bir 
gençlik tuıl:k'llnluğu. 'ile yapdığı ibu uzun vıe mas
raflı yolıeulukta ·antiki1teırin bilinen bütün mer
kezlerine uğraıdı, her haraıbeyi inceledi, gravür
lerini! yaptı ve· sonucu olan olağıınüstü eserinlıı 
ilk c'ildini, 1782 yı,luıda yayınladı; ·adı "Voyage 
P.iıbtoresque de la Grece" dir. 27 yaşlllıd.ayıkeın, 

yani 177,9 yılında, Ac'3.idemie ıdes iJnscriptions et 
Belles - Lettres'in üyeliğine seçil.milşti. Büyü!k 
eserinden sonra, 1784 yılıiııdı;ı ise Alembert'ın 
yerine, Fransız Aikıa:demisine se!:}ildi. 

Aynı yıl, Kral ıta;rafmdan İstanbula ibüyük-
, elçi olaralk ıtay'hı edilıcli. Eserinin il. Cildinin 2. 
kısmında lkenıdisi SO!ll!radan bu ıtayini anlatır: 

Beraberine asker, mühendis ve ıdiğer uzmanlar
dan lb'ir heyet veril.ntlşti. Geıınimn ık.omutanı, 

M~ki de Ch.aıbert, kralın !kaptanı [di ve bu yol
c:ul.ukıta Aikdenizin bir haritasını yapmaı'k . göre
vini almıştı. 

Choiseul - Goufıfier'niın. İstanbulda yaptığı 
ilk ıiş, 2Jaınanının en ileri ma;tıbaasını Beyoğlun
daıki elçilik ibinasmda kurmak oldu. Ayrıca yine 
,Seyoğlu ile 'l'aırabya'ıda, d!ki rasathane de ikuttlu 
iki, gözlem sonuçlarını 'Paıris'i!n enstitüler.ine gön
deriyordu. Elçilik arşivini ibugünkü müikeİnmel 
ıtemel!in~ lkavıuşturdu. imparatorluğun dört kö
şesindeki fransız konsoloslıarını, antiıka ,ve eski 
eser ıt:oplamaya seferber etıti. 

Politilk planda Osmanlı Başkentini, Kırım'ı 
kaybetmiş olmanın acısı ile, bunu telafi etme!k 
için 'Rusya'ya karşı savaş h'azıırlıkları içliiıde 

buldu. Kenlisinin politikası ise, İngiltere ve Prus-
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ya'ya karşı Rusya ve Avusturya ile Osmanlı deşleri prenslere yazdığı bir mektup da ele geç
devletini yaklaştırmak çabalaırı olıdu. Nitekim, an.işti. Choiseul - Gouffier, tevkifini ibekleineden 
1789'da III. Sultan Selim ıtahta çılkınca, önleye- elçiliğin işlerini sekreteri Chalgrin'e ibırakaraık 
meıdiği savaşa ·rağmen Yed:ilku1ed:eki rus.elçisini Rus Elçiliğine sığındı. F-ransız Hükumeti, borç
s·erbest ,bıraktırdığı gibi, avusturya elç'isfui de larım ödemeden ıkendi:slııi!n llir!kiyeden çıkma.
bir frensız -gemisi il.e tstanbuld-an kaçırıp ikur- sına izin verilmemes'ini iste'di; :buna karşılıık 
tardı. Bir yandan, Osmanlı ordusunun ıslahı Choi:s,eıul - Gouffier bir hesap çıkardı. Falkat ih
hare'ketlerinlıı içindeydi: Tersanede ingiliiz ,ve 'lilalin dosıtu hürriıy;et ülkesi tngilterenin ıdes

fransız teikniğ,i ile yapılaın 7 4 !toplu lbir kalyon teği ve İstaınbula •gelen Fransız filosu kuman
denwe indiril:diiğinde itibari en Ü's:t düzeye çı.ık- danlarının :katılma:sı ile, 20 Ocak ı 793'de Elçi
mıştı. Sadrazam Halil Paışa ile de çok iy':i. anla- liık Sar:ayında, es'ki tercüman yeni temsilci An
şıyordu. Fıa'kaıt 1789'da patlayan. Fransız Bü- tolııe Fonboo taraıfından verilen parlak bir ka
yük İhtilal, Choiseul - Gouffier'yi İstanbulda zor bul ,ı,esmi ve ibalo, Cho.ilseul - Gouffier için ibü
durumıda bıralktı. Bundan sonraki yıllar, 'Paris'- tün funid kapılarını kapamış oldu.; O gece El
tekil ihtilal idaresi !ile İıstanbulıdaki elçi arasında çil'ik ibinaısı girişten itiıbaven fraınsız ve ingiliz 
çekişınıe,ile geçti ve ibu mücadele ·arıkeolog el~i- ıbayra:klan ile dıonırutılmış, bahçe v,e salonlar ışık
yj ibir militaın haline getirdi. lara boğulmuştu. Ziyafette, Konvansiyon.'un, 

Pıaıris, elçi ola;raık onun yerine Marki: Char- geıneralleri'n., (Avıusturya ,e]ınde. tutsa!k oLduğu 
les de Semonville'i tayin etmişti. Babıa1lide mo- billıımeyen) elçi Semonville'in ve Türık malkaım
nal'Şileri ıtemsil eden ibaşlıca elçiler ibir -araya ,fa:nmn şereflerine ikadehler !kaldırıldı. Yeımek

gıelerelk lbiir nota verdiler ve yeni elçinin nasıl ten sonra şehirdelki Fransız uyruklular gelmeğe 
azılı ibiT hiikümdarlıık ıdüşmanı olduğunu belirt- ibaşladılar. Balo ibaşlaıdı. Sabaha ikadar dans 
tiler. istanıbul, SemO!llvilJ.e'ıi. !kabul etmeımelk ka- edildi. 
rarım aldı. Zaten o da yolda Avusıturya ıtara- O gece, il>ir zamanların parlak ve debdebeli 
fından tutuklanmıştı. Esiırliıkten, üç . ay sonra, elçisi Cho:iseııl - Gouffiler'nin, hem çok uzaftı:. Ql
Avusıturyalı Marie - Antoinette'in \kızının , (son- mayan, hem de yü,'ksekıde bulunan Rus Elçili
radan Angouleme Düşesi) Avusturya haın.eda- ğlııde, yıenilginin ve unutulmuşluğun. burukluğu 
nıın:a geri verilmesi ille kuritulaıbildi. ıiçinde acı saatler geçirdiğini falımın etme'k zor 

Marki Semonville yolda bu m'aceralarla uğ- değildir. 

raşa dtwSun, Paxis'telld Cumhuriyet Geçici İcra Ertesi günü, 'izni olmadan lbu balo yapıla
Konseyi, ilrendisıni unuttu ve Polonyaıdaki Elçi , mıayac-ak olan Ba!bıali, · Elçiliğe hoşnutluğunu 

Marle Louis Descorchıes'u (M-aırquis de Sainte - lbildilroi. İhıfilal idaresi altında da .olsa, Osmanlı 
Croix) İstanbula tayin etti. Yeni elçi, XVI. İmpara:borluğu gelen.eksel hasmı Rusya'ya lkarşı 
Lou!is'niin idamının ertesi günü, 23 Ocaik 1793'de :kendinden yana çııkan ibiır iFr8.!QS•ayı tutacıa:k ve 
Parls'ıten hıareket etti. Liege 'lliccıan 'kılığı ve ne ika.dar iyi hatıralarla ibağh da. olsa, Rıus dost
pasaportıu dle başlapığı yolculuğunda ·Bosna'da luğunu :telikin eden Jrlşizade elçiyi feda edecekti. 
lbir Paşa tarafından ;nedeni anlaşılmadan 2 •ay Choiseul - Gouffier bunu an}aıdı ve 1793 Şu
ıtutu!klıandı. İstanbul?3- ıvarabilıdiğinde Reisillküt- batında Odess,a'ya hareket etti. (Bu bilgii1er, 
ta:b Efendi ikenıdisinıe usulen hoş geldiniz dedirt- kendisi hakkında Paris'de basılmış, muhteme
·~en sonra elçilik yerine Gal·atada bir bina leın. 1955 yıllarında, biT broşürfuı. yazarı olan 
verdi. Descorches sahiıbi ve- tam elçi haline ge- . F-ra.rusız Elçilerinden Rayım.onıd Brugere'den alın.-
1,ebiılmeık- için Choiseul -Gouffier ile ce.'lk etmesi mıştır. Choiseul -Goufıfieır'nin eserinin Iİ. Cil
gerek,iyordu. · dinin 2. Bölümünde, Acade.ınie Royale des Ins-

Bu sırada ulus1arraısı poli!t.ik denge., geli- criiptions'un S'Eikreteri Dacier'ınin yazdığı giriş 

şen Rus - Avusturya dostluğu karşısında Babı- yazı,sında ise, 1792 Kasu::rımda ayrıldığı yazılı
alinin Fransaya yaıklaşmasım gerektiriyordu. dır). Prensleri Romanya'nın Hermannstadt 
Krallığa sadıik kalan ve ihtilali !tanımadığı için • şehrinde buldu. Moskovada Çar I. Paul'u_-ıı ilti
Londra'ya :tayinmil de geri çeviren, Veliahd He fatına erişti. IKendi!slııe önce Liıtva-nyada geniş 
Comte d'.A!rto:is'ya ibağla.nan Choiseul - Gouffier ibir ormanlı.ık ·arazi verildi. Fıaikat sonra Paul'a 
!ise A vusıturya ve R'U'Sya dostluğunda ısrıar edi- yapılan sufilcast sonucundaki ıolaylarda gözden 
yo:rdu. Bu tuıtıumu İstanbuldaJki itibarının sonu düştü. Fırans•aıdalki şartların değişmesi ve . Tal
oldu. Almanyada bulunan XVI. Louis'ın'in kar- leyrand'ın gençlikıteın. beri aynı !l{ialan olağan-
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üstü yakınlığı sayesinde 1802'de Fransaya dö
n-e:bildi. Eserinin II. Cildinin ilk kısmını, serve
tini ve gücünü yitirmiş olarak yayınladı. Bunun 

· başına yazdığı yazıd-a, ilk cildi meydana geti-
ren o gençlik coşkunluğunu hü-zünle hatırlar. 
1818 de öldü; biır çok şeyler görmüş ve yaşa
mış ola~ gözler'ini dağdağalı bir hayattan sonra 
kapamışdı. 

Eseri, büyük boyda ilki bölüm ve üç cild 
halinde yaymlaınmıştıır. I. Bölüm, yani birinci 
cild, 1782 tarlhıni taşır, Yunanistand.a Coron 
harabeleri ile başlar., İmıir ile ibiter. 

il Bölüm'ün I. Cildi (,tüm. eserin iıkinci cil-
di) 1809 taırihini• taşır. Bazı !kaynruklaır bunun 
1824'de yayınlaru:lığını yıazarlars'a da, eseri gör
meden verilen bilgi olsıa gereıktilr. Çünkü Il. ,Bö
lüm te'k değil i'kıi ıcild halindedir ve birincisi 
1809'da çı!kmıştır. Bunda İzmir !ile Truva arası 
işlenmiştir. 

il. Bölümün 2. kısmı (yani tüm ıese:rin 

üçüncü vıe son cildi) 1822 tarihinde 'basılmış
tır. Bergama ile başlar, 451. sayfa ile İstanbula 
gelir. Eserin fstaınbul için büyük önemi dolayısı 
ile, gravürlerin !tam lilstesini vermek gerclcir; 
biz ıburada bu makale için özel numaralar kul
lanıclık : 

I. İstanbul harita-pliım (Kauffer ve lE Chevalier 
tarafından 1786 da yapılmışdır). 

2. Y edikule manzarası 
3" Liman ve İstanbul, Üsküdardan Sarayburnuna 

bakış. 

4. Üsküdar, Haremdeki· Kavak Sarayı 
5. İncili Köşk . 
6. Topkapusu 
7. Kızkulesi 

8. Kaptan Paşanın Cebeciler kasrından hareketi 
9. Tophane 

10. Fransız Sefarethanesinden Sarayburnu - Ayasof-
ya görünüşü. 

11. Galatadan Sarayburnu görünüşü. 
12, 13, B. Topkapu Sarayı· 
15. Tophane kıyıları 
16. Valde Camii. 
17. Babüssaade 
18. Aynalıkavak 

l!l. Kalyoncu Kışlası 
20. Kopkapu Sarayından Ortakapu. 
21. Fatih Camii 
22. Babıhümayuıı · 
23. Sultanahmed Meydanı ve Camii 
24. Sultanahmed Meydanı 
25. Yeni Cami kıyıları 
26. Süleymıiniye ve yamaçları, Haliçden görüniiş 
27. Ayııalıkavak 

28. Edirna.kapusu · 

29. Marmara Surları 
30. Saint J ean Studios 
31. Derterdar Burnu, ~·alı 

32. Kuruçeşme, yalı 

33. Kuruçeşmede Bostancıbaşı Yalısı 

3·k Rum.eli Hisarı 
35. Diiyükdere 
3(i. Büyiikderede Molla Yalısı 
37. Büyükclere ve boğazın sonu 
38. Kava·klar ve Karadeniz ağzı 
39. Hasan Paşa 
-1,0. Moldavya Prensi . 
41 - 76. Kıyafetler: Padi-şah, Kızlarağası, Silahdar 

Ağa, Bostancıbaşı Ağa, Sadırazam, Reisül
küttab, Yeniçeri Ağası, Kaptanpaşa, Kapu
ağası, İbrikdar Ağa, Tülbenddar Ağa, İç
oğlanı, Solakbaşı; Solak - Peyk, Baltacı, Zü
lüflü, Topcubaşı, Bostancı, Kumbaracı, Alay 
Çavuşu, Gemi Kaptanı, Kalyoncu, Aşçıbaşı, 
Yeniçeri, Haseki, Aşçı, Helva.cı, Şeyhülis

lam, Kadıasker. 

1970 de esıerin Avrup-aıd.$-i satış fiaiı 20.000 
Türk :ikası idi. 

Çelik GÜLERSOY 

GOUJON KAPTAN (Louis) - Şivk~i Hay
riyeniln :k.U!l"ll.luşunda ilk lmpt:anlarıın.dan bir f ran
sız geımic•i,si; yelkenli gemi !kaptaınlığından gelme 
idi, hayatı haıkkmda başka bir lkayde rastlan
madı. 

Bibl. : Şirketi Hayriye Tarihçesi 

GOURAUD (Henri Joseph Eugene) -
(ıGuro okunur); "ıFraınsı·z generali, 1867 de Pa
risde doğdu, 1888 de Samt - Cyr (Sen - Siır) · 
rasıker ıokulunu bitirdi, 1894 yılınıdaın iıtiıbaren 

iffira.nsanm sömürgelerde askeri lkuvveıtleırinde 

görev alıdı; Mareş-al Lyaınıtey . (Liyotıey) 'in yar
dım.cısı olarak (uzunca -ibir zaman Oezayirde 
lbulundu) ; Biriiınci Cihan Harbinde 1915 de, tüm
general rutbesi ile Çanakb.le Fraınsız seferi 
!kuvvetim llrunıanıd:anlığnıa tayin eıdilıdi ve Ça
naıkkale muharebelerinin birinde ağır yaırala.na
raık sağ kolunu !kayıbetti, memleketine malul 
ıolıara!k döndülkteın. sonra da orduda kaldı; 1919 -
1923 arasında Suriyede Fransa aıdına yüikse:k 
komiserlik yapdı, 1923 - 1937 -arannda paris as
keri valhl-iğinde bulundu, Yüıkseık Harıb Konseyi 
ıüyeliğıi yapdı; 1946 da Pa:risde vefat etti" ('!"li<rk 
Aınsiıklopedisl). 

Çanıakk:aledeki fransız askeri mezarlığını zi
yaret ·bir gelenek haline gelmişdi, yıllarc-a bu 
:ziyaretlere baş'kanlı!k yapmış ıolan General Go
ruzand, konuşmalarnıda daima "Eski mert ve 
kahraman düşmanımız Tüı:1kler" der idi ve 
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Türklere 1kaTŞı savaşır iken bir kolunu ikay,bet
. miş olan özünden a:siker ibu ıkumaJ.ıdan bir Türk 
dostu olaıraık ıtanınmışdı (B. : F,ranchet d'Es
perey, cild, 11 sayfa 5830). 

GOYGOYCULAR - tstanbulda her sene 
yalnız "Muharrem" ıayınıda meydana çı!kıp bu 
ilık günü!l1.den son gününe kadar -ibüyüik şehri 

sokak soıkak dolaşan ;ve mutlakaa her :iiki gözü 
ık:ör dilenci ıka:affilelerin·e verilmiş isimdiır. 

Goygoycuların İstanıbulda ilk -defa ne ·za
man görüldü1deri tesbit edilemedi; zan-ediyoruz 
iki 11kinci Sulıtan Mahmud zam.anında ve 1826 
da Yeniçeri Ocağının ıkaldınlmasıından ısonra 

olacaiktır. Sultan Mahmud o kadim asker oca
ğını lkıal.dırıd.1ı'kda:n so,nra, devlet ;bünyesinde ıa

lahata baş1'aımış, ibiir geniş !kıyafet inkilaıbı ol
muş; prograttı.laırı, örnekleri Avrupada:n -alınara!k 
yeni mekıtebler, müess-e.sıeler :açılımış, orduya vıe 
olkullara Avrupa dilleri öğretimi gimıiş, 1aşın 

muhafıazaikar ve ıınuhaıkıkaık ık:i çoğunluğu da teş
ikil eden aşırı cahil ikitle pa;dıişahı "!dinsizlik", 
"gavurlulk" !ile :ittihama başlamışdı. Onların da 
ıdiıni hisleri oıkşanmıış, zaramsız tavizler verilmiş, 
tari!h kayna!klan lkarışıdırılarak İstanbulun 
mulrtelif yerlerinde, padişahın çevresindeki 
ikimselerin göroüaderi rüyalarla 'oor tıaJkıım "Se
ha.he Kabirleıri" ibulunmuş, ım.ıerasimle ihya edil
miş, bu arada mübarek ibilr matem ayı bilinen 
Muharrem ayında kaafilelerle dilenmeye çıkan 
Goygoycular da hıoş. göriilmüş, lbelıki de devleıt 
ricali lkapula:rınıda:n verilen cöme-rtdce ısıadaıka

larla himaye edilmişdi. Goygoyculan!l1. ıkaafile 

ıkaafile dilenmeleri meşrutiyet devrinde, 1909 -
1910 dan sonra yasak edilmişdir. 

Hepsi Darendeliydi. Yıl boyunca şehrin iş 
yeri, ticaret mer!kezi, !işlek yol, ibelli bir köşe
sinde ve daima aynı noktada oturur, dilenirler, 
muharreme doğru da Şehzade Camii avlusunda 
kendilerine tahsis -edilmi§ Taıbhan-e b.inasında 

toplanırlar, o ay şiırılret halinde çalışırlardı. Al
tış-a:r k-iışilik en çO!k tahminen 10 ıtaıkım, ıkaafile 
[di1.er, 60 kadar !kör dile!l1.ci. Her takımın kaafi
lerun de ·gömü, fakat mutlaıkaa ıtopal veya çolak 
!bir de sürüdü-eli, rehberi olurdu. O biır ay için 
kendilerine ım.ahsus /bir !kıyafetleri varoı; külah 
larıın:a :ince ibeyaz yemeni sararlar, sırtlıarına be
yaz cüıb'be giyerler, ayaıklarınd-a san p-aJbuç, 
ellerine .de uzun bilrer asa alırlardı. -En -önde sü
rücüleri, yolda, birbirinin ıomuzunıa sol elleriyle 
tutunup bir dizi halinde yürurlerdi. 

Bir )takımdaıki altı körden her ibiri'nin omu
zunde ikişer gözlü birer heybe, torba bulunur
du. Rivayet · edilir ki ikişer gözlü altı torbadan 
muraıd, "On:ilki İmam Aşkına" sadaka erza!k ni
yazı idi. Verilecek erzakın !kaba muhtac olan-· 
iarı için de ıtorbalarida kap bulundurulurdu. 
'Jıorba~hey;be gözleri aşğı yukarı şöyle idi : 

1 - 2 : Zeytin yağı, sa.ıde yağı 

3 - 4 : Ptrin:ç, ibulgıur 

5 - 6 : Un, irmik 

7 - 8 : Şeker, saıbun 

9 - 10 : Hoşaflıik, başda lkuru ıfasulya, no
hud, halkla, mercimek 

11 - 12 : Tarhana, çay !kahve 

Yine tahımin ve za.ı"ı ile !kaydediyoruz, Goy
goycular bu. tarz ıd:i[enciliğ:i, temeli XVIl. Yüz
yılda atılmış istan!buldaıki Külhan Beyliği teş
lkilatmdaııı almış olac1aıklardır (B.: Külhan Bey
leri). 

Her ika;afile, talkım.da altı !körden biri mu
haJklka!k güzel :ve yanık sesli ibir dilenci oluırdu; 
ilki üç ıkııtalık ibir i[ani okur, :ilahinin her beyit 
·aralarında da, sürücüleri de dahil ibir ağızdıan 
bir neıkaraaıt tere..llnüm ederlerdi !kendilerine 
"Goygoycu"· .adının takılmasına o sözler sebeb 
olınuşdu. -

M. Zeki PaJkalm tarafından "Osmanlı Tarih 
Deyimleri ve Terimleri"' is:imli eserinde şu goy
goycu :ilahıisi !kaydıeıdilmişdiır : 

Kerbelanın yazıları 

Şehid olmuş gazileri 
Hoy goygoy canım! 

Fatma Ana kuzuları 
Hasan ile Hüseyindir 
Hoy goygoy canım! 

Kerbelanın ta içinde 
Nur balkır siyah saçında 
Hoy goygoy canım! 

Yatır kanl-aı- içinde 
Hasan ile Hüseyindir 
Hoy goygoy canım! 

M. Kayalar da şöyle ibir metin veriyor : 

Gökde melek yerde he~ can ağladı 
Narı hasret ciğerleri dağladı 
Mevla ya hoy goygoy canım! 
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Herhangi bir metin vermeden: "Bir ker.be- GÖBEK - ''1. İnsanın en eks-er hayvana.-
la mers'iyesi okurlar ve beyitleri arasına ken- tın karınlarının ortasında'ki deliğ:iµısi çulkur iki 
dilerine lakatb olan terennümü katıarlar-dı" di- ana rahminıde cenin 'ikeıı bağırsak gi;bi ibir ra
ye'biliriz. bıta ile validesinin cizmine bağlı olub anasırun 

Değerli bi,r müdekkik olan Efdalüddin Te- 'kanı oradan cenin'in bedenine girer ve dolaşır, 
lkiner, Goygoycuların ara nağme terennümleri- . ara,bcası Sürre, farscası Naf; 2. Lahna, marul 
nin meşhur bir Ke:rbela mersiyesindeiki: "Hey karpuz gibi sebzıe ve meyvaları.."1. onta kl!Smı; 
ıkaygulu canım .. " mısraının cahil dilenci ağzın- 3. Mecazen orta, merkez anlamında lk:ullarulır", 
da !borulmuş şekli olduğu.."1.u söylemektedir. şehrin Göbeği, Tavan Göbeği; 4. Nesil, zürri-

Goygoyculaıra ,erzakla birlikte sadıaıka ola- yet, karin, "Üç göbek İstanbullu" (Kaaımusi 
ra:k para da verilirdi; fakat para, kaafi1edeki Türki). 
altı körün kendi ellerine verilirdi. Topladıkları İstanbul mutfağında ibir hamur tatlısı "Ka
erzak sadakası ise ibiT yıllık rızıklarına yeterdi. dm Göbeği" aıdını taşır. KüTık olan hayvan 

Hüsnü KINA YLI postlarının göibek kısmından yapılan kürklere, 

Adapazarh Köçek 
(Fotoğraftan S: Bozcalı eli ile) 

göbeğin fıarsca karşılığına nisbetle "Nafe Kürk" 
denilir. 

Hal•kın ayalk: talkımı ağzında Göbek Fıtığı
nın adı "Göbek Düşme" dir. Yine halk ağzında 
zıor işlerin 'başarılması anlamında "Göbeğim 

Çatladı", "Göbeğim Söküldü" denilir. 
Edebiyatımızda bir güzelin göbeği Nedını 

tarafından göbeğin ıfarsca ·adı ile şu nefis mıs
ralar -arasında tasvir edilımişdir : 

Revakı mihri şikest etti sinei safın 
Amudi subha halel verdi sakı şeffafın 

Tutar göbek borusu goncayı açıldıkoa 
Şikafı pireheninden o gül gibi nafın 

Topukların göricek mest olur safasından 
Pabuç gibi açılub kaldı ağzı haffafın 

Bir meşhur şarkısından aldığımız şu !beyit 
de N ed:imindi'r : 

Şöyle mest olmuş ki açılmış giribanı kaba 
Nifden ta bendgahı hançeri fiiladadek 

Eski çengi ve göçehlerin oynaırken göbek 
çalkalamaları meşhurdu, zamammıırla o taTz 
oyunlara "Göbek 'Dansı" deniliyor. 

GöBEK ÇALKAMAK, GöBEK DANSI -
Raıkısdıa oyuncunun 'karnım aşağı yukarı oynat
ması; eski usül oyunda Çengiler ve 'Köçekler 
mutlaka;a göıbeık çalkadığı için, zamanımızda o 
eski usül oyunlarımızıa ''Göbelk Dansı'' denilmek
tedir. 

Çalkanan göbek, çengi 'kız veya köçe:k oğ
landa etekliik: veya şalvarın altında !kalırs,a, o 
oyıu.nlann temaşasından zevk alan1'area ma:kıbul 
sayılmazdı; oyu..-rıun letafeti, etekliği veya şal-
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v~n göbek altına düşürerek göbek .-çukurunun Zamanımızda Avrupada ve Amerikada ka
dagörülmesinde idi. En fetıtaııi ve işvebaz !kan- bare, taverna ve gece kulüpler.inde türk göbek 
lıar, !kızlar ve köçek oğlanlar öyle oynamışlar- dansının hayli revaçda olduğu, pek çok tüı-k 

dır. Oyuna da çıplıalk. aya'kla çıkmışlardır. Za- dansözünün oralaırdıa yüksek ücretleı:'le göbek 
manımızın göbek dansözleri de istisnasız gö'bek- çalıkadıkları, m-agazinlerimi:zde ve günlük ga
lerini, çukurunu göstererek ·çalik:amaıktadırlar., ve · zetelerimizin magazin sayf a.rında sık sık bahis 
yine :istisnasız, çıplak ayaklıa oynamaktadırlar. konusu olur. Bizimlk'ilerden göbe'k çalkama ma-

Oyun yeri! yalın ,ayakla !basmaya müsaid metini öğrenmiiş ıav:rupalı ve arneri,kah dansöz
değilse, ·ayaklaıına arkası 'basılmış ve itopıikları ler vardır. 
gösteren bir pabuç giyerlertl'i; oyunda hünerli Göbe'k dansında "Çengililk" dansözlerle ihya 
oyuncu ayağının çıplak olaırak görülımesl raıksa 
ayn biır cazilbe vıerirdi, .imkan olmadığında, to- edilmişdiır, faikaıt her nedense ·göbek dansının 
puk ıteınaşası ile yetinilirdi. Zaıma.nımızm göbek dansözleırf; Köçek Oğlanlar henüz sahneye çık
dansözleri ise sahneye !jstisınasız çıplak ayalk:la mamışlaııdır. Bir ya!kışıklı delikanlı sahneye çı
Çlikmaktadırlar. kıp öncü olsa çok rağbet göreceeği, peşi sırıa 

Sineme. 15e.n.e.kıeı Fatma Gh-ik 

(Dergide yayınlanmış resimden S. Bozcalı eli ilt) 
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hayli şöhre'tler, yıldızlar doğacağı muha:kkakdır 
. (B.: Çengi, cild 7, s,ayfa 3840; Köçek). 

Çengi1er.in ve 1köçelklerin medhi .şanında ya
zılmış manzumeler pek çokdur. Şu :beyit Fatih 
Sultan M·ehmedin baba:sı İ!kinci Sultan Muradın
dır, Edirn:ede yahud Bursa:da bir köçek Için söy
lenmişdir: 

Çalınır çenkler, ayaklar karsılır, 
Rıaks urur rakkaa.$, çardak sarsılır. 

Şu kıt'a da, çenginin ve· köçeğin baş tacı 
edilıdiği Lale Devrinle Nedimindir, bir İstanbul 
köçeği şanındıaldır : 

Rakkaas!.. bu. halet senin oynunda mıdır 
.Aşıklat"ının giinahı boynunda mıdır 
Doyamam şebi vaslına şebi ruze gibi 
Ey sim beden!.. sabah koynunda mıdır 

l{ayıklarda ıb-ile :köçek oynatılmışdır. Geçen 
asır :başlarında İstıanlbula g-elmiş Melling',in gra
vüderinde.n birinde, Büyüikdere Koyıunda beş 

çifte biT kayığın kıç ıtarafında iki rum köçek 
oğlanın göbek çal:kayaıralk oyna:cb!kları görülür. 

Ahmed Rasilm ide Kağıdhane y,olunda bir 
sandalı şöyle tasvir ,ediyor: " .. darbuıka, zillima
şa, çığır\i:ma .. or:ta yerinde., ibaşma al ipek men
dil sarımış, göğsü açılk, kuşaJk sarkıik, panta.1:on 
düşük bi-r siyahi ıra!ksediyor ( Göbek çalkıyor) ". 

Yine· Ahme1d iRasimin ikaydeıttiği yave yollu 
brr terennümdür·: 

_Anayisi babayisi de 
Kavurması kıvırması da 
Çalkaa! .. 

de yarı çıpla:k gôbek çaUkama:kdan iibaret güzel. 
-güzel "Göbek Dansözü" kızların resimleri de, 
o a1emle ilg11i magazinlerde ve gazete sayfala
rında bol bol yayınlanmaikıtadır. Film, sinema 
yıldızı bazı büyük şöhretler de, baş roUerini 
oynadıkları bazı filmlerde ikonu icfubı göbek dan
sözlüğü yapmışlaırdır. O şöhretlerin içinde en 
:büyült başarıyı gös:tereın de Faıtma Girrk'dir 
(B.: Giri'k, Fatma, cHd, 11 sayfa, 7039). Falkat 
-ünlü sanatcı, göbeik dansözlüğü üzerine: "Film
de, sinemada ev-et, sahnede a,s1'aa .. " d-emişdir. 

Yukarda d:a ,'k,aydettiğimi!z gilbi, ne filımde 
ne sahnede "Göbek Dansörü, Köçek" henüz gö
rülınüyor. Aslı A!dapazarı vilayefL."Ün ıköylü:kle
rinden ibir profesyonel iköçek delikanlı çıkmış
dır; mesleğinin eski geleneğine uyarak eıte!klik
le, ve çıplalk göbek vıe çıpfa!k ayakla oyn:amış
dır, · oyunu güzel, vücuıd yapısı vıe yüz çizgileri 
yakışıklı olduğu hıalde, her nedense ıfilm pro
ldüilrtörleri ile gazüıocularin dikkat-ini çekeme
miŞ'dir. 

Aşağ~daki ıbeyitler Hippi şair Mehmed 
Gökçınanndır : 

Gönlümün misafiri Hippilerim tazeler, 
Yanık bağrım üstünde &On mode yelpazeler. 

Hele yeni tüylenmiş, saçları omuzlarda, 
Kız mı desem, oğlan mı, sevimli kepazeler. 

Hele bir Albeı·tom var, göbek dansı öğrettim, 
Ben çıakarım o çalkar, göz cilamı tazeler. 

Fırsat bulup bir gece gazinoda oynatsam, 
Gökyüzünü kaplardı alkışlar avazeler. 

GÖBEK TAŞI - !Hamamilarıın yııkanma ye-
Bu da o yollu bir lbey'ıittir : rinin ıtaım ortasında, ve orta büyük kıulbbenin 

tam ·altında mermerden yüksekoe sed'in ·adı; 
Çalkalama göbeği , klasi!k planlı bir Türik hamamında, dolayısı 1s-
Düşürürjün bebeği! tanbulun bütün büyü!k çaırşı hamamlannkla 

· • • . • • ~ (l
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11
.. "Göbek Taşı", 8 !köşeli 'bir seıd ıolup, etrafında 

.. , ']kı~c~ lv.'foşru~~yetm _ilanında . . 8 mekan varıdır, ibunlıardıaıı dördü, yılkanm.a ye-
kıarlkaıturıst Cem m . (B .. · Cem, cild 6, sayfa _ rinin dört iköşesine· yıerleştiırilen 4 h,alvetıtir. 
3431) Kal~ •adınd.a!kı mızah .~ecmuasında ~- :IDskiden halvetler ·ayrıca ibirer t~'ta kapu ile 
~anmı~ hır resm:ı ~ardı:r, !obek ç-al1kaya~ lbır de ikapanmiı, zamanımızda tahta lkapu yerine, 
çmgene _ikarıs~ altıııd~ !~!asın Uhuvveıt müşteri girdilkde, kapu ıboşluğunıa !bir peştemıal 
(Kardeşlik); Vıvıe lıa ·Fmcernıte yazıhdı•r. geır'ilerek mahrerru.yeti sağlanma:ktaıdır. Diğer 

Zamanıımızıda yerli sinema filınlerin'in ço- dör:t mekandan bi!ri, soğuklıuikıdan yıkanma ye
ğunda, kızların ve ikadınarın, yukarda ik:aydetti- rine açıl-an !kapu önünıdetki lboşluıkdur, bazan bu
ğimiz yan çıpak görünüşle göbek çalkadılkları raya da bir ikurna yerleştirilir. Diğer üçü, hıal
salı.neler mutlıakaa hulu.nur: hatta filrrı..:in senar-' retler a-rasında.ıki iboşlUıklardır, bu üç lboşlulk da 
yosuna ya...ınıı_ınır, eklenir. Bütün sanat d€ğerleri hirnr açık yıM:a.!'Lına yeri olub "Sofa" denilir. 
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Göbek Taşı, sıcak su yollan ile sıweti mah
susada ısıtılmış ibir sedd:ir. 

Bu !klasik plana uymayan hamamlar da 
vardır; mesela, Saraçha..11ebaşmda Çanıdarlı İb
rahim Paşa tarafından XV. Yüzyıl sonlarında 
yapdırılmış, ve hem banisinin hem de semtinin 
adına nisbetle anılan, 1943 - 1945 arasında .Aıta
türk Bulva:rı açılıriken İstallibula şehircilik mu
tahassun olarak getirilmiş, B.iizans eserlerinin 
hayranı koyu ikaıtoli'k mühendis Prost'un işareti 
ile ytlolan ve Tfu'.k ha.ımam yapıısırun şaheser
lerinden olan hamamda göibelk taşı, ıdörlt !köşe

liydi, ve ortada olmayııb yııkıanma yerinin kıble 
tarafındaki duvarına bir kenarından dayanmış, 
o duvarda bi!r de ımHıraJb bulunmaikıta 'idi Yı
kanmış vıe ıaıbdest •almış .bir müslüman, göbek 
taşında namaz kılabilirdi (B.: Hamam; İbrahim 
Paşa Hama.mı). 

Hamama giren !kişi önce göbek taşında bir 
müddet oturur, veya -uzamp yaıtar ve terler-, 
ondan sonradır ıki ıdellaik gelerek bir sofa veya 
halwt !kum.asında kendisine !kese sürer. 

Çarşı hamamlarımızın kadim geleneklerin
dendir, della'klar müşterileri.'1.e kese ve saıbun 
sü_rdülkden, müşterisini yılm(lı!kıdan sonra, arzu 

ettikleri takdirde, vücudlarıru da oğuşdururlar, 
masaj yaparlar; masaj da ekseriya göbek taşı 
üstünde yapılır. Göbek taşına serilmiş ibir peş
teınal üzerine uzanmış olan müşterisL11i, dellak, 
ayaikda ve rahatlıkla oğuş,durur. Halvetd:e ya
pı1an masajlarda ise, müşteri yere serilen ibir 
peştemala uzanacağmda dellak diz çökmek zo
runda !kalır, işini de aya!kda ıolduğıu kadar ra
hatlık ile göremez. 

Salbahcı hamamlarda ise Göbek Taşı, gece 
yaıtısına gelmiş müşterilerin, bellerinde birer 
peştemal ile çıplaık, ibalı!k. istifi halinde uzanıp 
uyuduıkl·arı yerlerin en müte'beri sayılır. 

İstanbul hamamlarında, çılgın mirasyedile
rlıı, yükselk ücretlerle hamam kapatıp, ve yara
nı ile, avenesi, dalkavuklan ile soyunarak so
falaroa işret sofraları kurdurtur, ve göbek ta
şında çıplak köçekler oynaıtırıdı. Geçen asır ba:ş
larında yaşamış Galata Malıik'emesi vekaayi :ka
t.i!bi Kanbur Süleyman Efendi öylece eğlenir bir 
adıa:m olarak ıtanınmıştır (B.: Süleyman, Kan
ibur). 

:lstanbul hamamları için yazılmış destanlar
da Göbek Taşından daima bahsedilmişdir : 

Göhe!t Taş!nda -de!!ik eli ile nıa.ııaj 

(Gazetede yayı!"lanmış ?"eaimden S. Bozcalı eli !le) 
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Üsküda.rda Büyük Hamam 
Göbektaşı ·bir pak mermerden alan 
İçeri girince gel bir yol uzan 
............. 
Fındıklıda Müftü Hamamı 
Ey yaranı safa, meıreb yoldaşı, 
Pazarı hüsündür bu Göbektaşı. 
Okunur "Meşakı Uşşak" kitabı, 
Cem olub güzeller, ilim erbabı. 

Aşağıdaki kıt'a geçen asır sonlarında yaşa
mış ika1enlder haJık şairi Erzurumlu Aşık tbra-
hiınindir: . 

Kavakyeli başında 
Henüz yirmi yaşında 
İşmar çatık kaşında 
Bir feta yatar idi 
Gördüm göbekt&§ında. · 

GÖÇ - "Taşınma; ev, yurd değişclirme; 
hicret" (Tür'k Liı.gwtı). Bilhassa İstanbulda yaz 
mevıSiminde büyü'k şehrin 1çindeki meskenler
doo şehir civarmdıa!ki köşklere veya yalılaıra 
taşımnwda da :bu ta'bir kullanılmlı; padişahla
nn İsbanbwdak:i kışlık dMmi ikaametgahları 
olan Toplkapusu Sarayından, ibir müddet otur
mak üzere, harem halkı ve enderun seçilen bir 
maiyeıtle yazlık lbir sahilsaraya gitmelerine de 
"Göç" deniliro:i; padişahların günü birlik gıezi
lerme de "Biniş" denilirdi (B.: B.in:iş, cild 5, 
sayfa 27ı98). 

Pa;dişahların göç ettikleri saray ve sahil
saraylar Üsil{üdar Sarıayı, Beşi1ktaş Sahils·arayı, 
Çırağan Sahilsarayı, ,Beykoz gerilerinde Tdkaıt 
Kasrı, Beylerıbeyi Sahils·arayı, Kandillide Fıera
habad Y ıa.W.arı, Haliçde Karıaağaç Bağçesi Kas
rı, Haliçde T•ersanre, Ayvahkavwk Sahilsarayı, 

Kağıdhanede Sadabad Kasırları idi; biniş yer-
leri de Kalender Kasn, Küçuksu Kasrı, Fener
bağçesi Kasrı, muhtelif yerlerde valide sultan
ların, kızkardeş sultanların ve ibazı vezirlerin 
sahilsarıay ve yalılanydı. Çubuklu, Florya (İs
kenderçelebi) Bağçesi gi'bi yerlerde de gah bi
nişle, gah da ıbi'r iki · geceliğiıw' gidllirdi.-

Hal!Jr için yazlık göç hayli masraflı olurdu, 
yazlığa çıkan aileler de- orta taiba!kanın tam re
faha kavuşmuş oLanlan ile kibar ve rical takı
mı idi. Yazlığa çı;kanlarııı çoğwıluğu da kendi 
mülkleri olan yalı ve iköşlklere giıclerlerdi. Köşk 
ve yalıların hepsi döşeli dayalı idi, ·yazlığa yal
nız yazlıık giyim eşyası ve gerekli mutfak eşya
sı götürülürdü. Bendega..11 da çamaşır boğcalaıı. 
ile yata.kla.nm. alırlar,:h.- -Kira ile tutuLl!!uş bir 

köşke veya yalıya gidildiğinde ise giyim ve mut
fak eşyasına ya:tak denkleri, nakli !kolay ve vü
cudu zaruri bazı ev ,eşyası ~kleniroi. 

İstanbul içinden Rumeli yaıkasında !bir yere 
göçde, Yeşilköy, Boğıazın Rumeli yaıkası köylel'i 
gibi, götürülecek eşya ımanda veya öküz araıba
larına yü1klenerek na!kled:ilirdi. Analolu yakası 
göçleri daha külfetli olur:du, eşya evvela araba 
ile Sirkeci de ibir iskeleye indirilir, ara;baıdaın 

g!idileceık köyün pazarkayığına yüklenir (B.: 
Pazar Kayığı), !kayıkdan yalıya ·çıkarılırdı, eğer 

. geride lbir !köşke gidiliyorsa, oraıdan da tekrer 
bfr arabaya yüıklenirdi. 

Kı,şın yazlrk köşk ve yalılar da bekciler 
bıra!kılırdı. Padişah yazlılldarının muhafızları da 
Bostancılardı •(B.: Bostanci1ar Ocağı, cild 6, say
fa 2976). 

İ:stanbulun yüz yıllar lboywıca göç edilen 
yazlıkları Boğaziçi köyleri He Çamlıca, Kısıklı 
idi. Rumeli yakasında Baxırlköy ile Y eşilköyün, 
Anadolu yakasında da ·Feneryolu, Kızı1toprak, 
Göztepe ve Eremköyünün yazlık oluşu İkinci Ab
dülhamid devrinde lbaşLamışdır. Anadolu. yaıka
smda Eren:köyünıden öte yerlerin yazlık oluşu 
ise meşrutiyetdıen sonra.dıır. 

Taın.z:imatıdan öncelki devh-de devlet erkanı 
ve ricali, İstaın!bul ayan ve eşrafı, diledikleri an
da ıkışlı!k ikona.:klarmdan yazlık yalı ve köşklerine 
taşınamazlar ve yalılarından /köşklerinden de 
diledikleri zaman kışlı!k: :lronıaJklarma dönemez
lerdi. Yazlık ve ikışlıık güçleri, her yıl, havaların 
icaıbına uyularak hükfunet tarafından ibildi:rildi. 
Daha önce gidildiği, daha önce dönüldüğü veya 
gidişte dönüşte fazlaca geciıkHd1ği takd:lııde şüp
heLer uyandırdı. Herkes yalıya !köşke gittiği hal
de 'bu herifin konakta işi ne? Muh·aJkka!k bir 
fesad ile meşgul olaca!ktı:r denilirdi. 

GÖÇ_EBE ÇİNGENELER - (B.:. Çingene, 
cild 7, sayfa 3986). 

GÖÇEBELER SOKAGI - 1934 Belediye 
-Şehir Rehbri.'le göre yukarı boğazın R:umeli ya
kasında Sanyere bağlı Kefelo Köyünün sokak
larından; yerine gidilip bu satırlann yazıldığı 
sıradaki ,(1974 d,urumu tesibit edilemedi (1934 
B. Ş. R. Pafta 23/\kefeli:köy). 

GöÇER (Ali) - Kağıd üzerinde ehliyet
nameleri olsa dıa. ruhen, ahlaken ş'ôförlüğe _eh
liyet.siz adaınlan.n kurbanları..11.dıan ha..htsıZf hir 



GÖÇ ESKİSİ - 7062 - İSTANBUL 

gene, 1969 yılı maysı.nda bir trafik kazasında 
öldüğünde 17 yaşında idi ve Sultanahmed Sanat 
Enstitüsünün iplikcillk bölümü öğrenciler-inde..-ı
di. 

Gazi o:smanpaşada Yıldızta:bya Caldesinde 
Kenan Tanık adında ibir adam !bir minibüs şo
förü ile kavga etmek içinikullandığı sebz-e yüklü 
ıkamyon harekete geçerek yO"kuş aşağı c-ehen
nemi ;bir hız ile inip yoldan geçen Ali Göçeri 
bir duvara :sıkışdırmaik sureti d'le feci şekilde 
ezmiş ve öldürmüşdür. Vak'anın adli safhası 
rteslbit ed'ilemedi. Bu m:ad:de bu şehir kütüğüne 
hem b'ir maJSum gence vıesilei rahmet, hem de 
zamanımıl!rla baş:da 1İstanbul, memleketimiz ıtra
fi:k düzeıiiın, yukarda kaydettiğimiz tıynetdeki 
şoför taslaikcılan yüzünden nasıl ibir hali pür 
melal içinde bulunduğunu tesbit için ikaydedil
di. (B.: Tl'afik) 

Bibl. : Hürriyet Gazetesi, 19.5.1969 · 

GÖÇ ESKİSİ - Enıderunu Humayunrda Se
ferli Koğuşunun ikinci ·zaibiıtiın:in ıunva.m; seferli 
Koğuşunun içoğlamları, zülüflü ağl,arı, padişa

hın iç çamaşıdarının hizmeti ile vazifelemiiril
mişlerdi; paıdişahm çamaşırlarının da sıef erli Ko
ğuşunıd:a'ki gençler yıkarlar, lkuruduktaın sonra 
saray usülünce .ıdürüp lkartlarlar, ayrı. ,ayn iboğ
çalara lkoyaraik, padişahın çamaşır ıdeğJştirme
sine hazır lbulundururlwdı; Koğuşun amiri, bi
rinci zabiti "Çamaşırcı !başı" unvanım ıtaşırdı, 

yeri boşaldşkça, muavini yerinde olan ve Göç 
Esocisi, unvarunı ıtaşıyan •en kıdemli seferlili ağa, 
Çamaşırcı başı olurdu. 

Pfu:lişah göçlerinde · Çamaşırcıibaşı koğuşun 
hayli !kala:balılk olan oğlanları ıile Topkapı sara
yında kalır, Göç Eskisi Ağa da, seçilen lbir mrk~ 
dar seferli Ağıalarla padişahın maiyetinde yaz
lığa gii<ie~di, ve beraberinde padişahın yazlık, 
çamaşırlarını götürürlerdi. 

Milli Eğittim Baikanlığı tarafından basıln'lış · 
M. Zeki Pakalın 'ın "Osmanlı T.a.rih Deyimleri ve 
Ter:imleri" iS:imli ,eser.inde "Göç Eskisi" madıde
desinde ibu s·aray zabiti "Hazine Koğuşu" na 
mensuib olaTa:k gösteriliyor iki ayıplanacaJk ha
talardandır; hazin olan, ibu g±bi fahiş hatal:an 
peık çok olan aıdı geçen eserin, güven.in şart ol
ması gereken Milli Eğitim Bakanlığı yayı..'1.1.arı 

arasında bulunmasıdır (B.: Giyim Başı). 

GÖDERECİ SOKA.Öl = Sur dışınla, Ye
dikuleden öte Kazl!çBşme :Mahallesi yollarm<lan, 

Hacıhasanefen:di ·Sokağı ile Kösele Sokağı ara
sında uzanır; Kapukarşı Sokağı, Alkif efendi So
~ağı ve Kazlı İskelesi Sokağı ile ka vuşakları 
vardır ·(1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta 
11/Ekparça 

Beton ıbir yol olup deri ve kösele fabrika
ları arasından geçer. 

Türk lugatında "Gödere" diye bir kelime 
yokdur., bu soka'k isminin geyik deris·inden ya
pılı:r bir meşin adına nu;;betle "Güderici" olma
sı gere/kir; Kazlıçeşme, ıkadınııden lberi İsıtan
bulıda deıbagat talbaiklıık s·anatmın yerleşfüği bir 
sem'l:tiT. 

Hakkı GÖKTÜRK 

GÖGÜNCtl - (B.: Kökerci). 

GöGOş (-Ali İhsan) - Ga:zeteci ve siya
set adamı, aşağıdaki hal tercem.esini "Kim Kim
dir" ansiklopedisinden alıyoruz: "1924 de Gazi
an:tep'de doğdu, baıbasmın aıdı Has•an, annesinin 
adı Eım.ineclir. İ1k ve oI'ta okulu Gaziantepde 
okudu, 1934 de Kaıbaıtaş Erkek Lisesini ;biıtirdi, 
İstanbul Üniver-sitesinin Edeı~iyat Fakülıtesin1 
bfürerıe!k 194 7 de Güney Postaı Gazetesi yazı 
işleri müıdürlüğü ile gazeteciliğe başladı, ve sı
ra.ısı ile Tan Gazetesinde muhalbirlik (1949-1950), 
Türk Haıbe-r Ajansı yazı iişl,eri müdürlü (1951) 
Dünya Gazetesi yazı işleri müdürlüğü ( 1952-
1957) yapdı; 29 ekim Gazi~ntıep hadiselerinden 
sanık ofaralk tevkif edildi ;vse beş •ay Y ozgad Ce
za-evinde mevkuf ~aldı. 1958 de dörıt gazeteci 

" arlkadaşı ile birliıkde Kını adlı haftalık siyasi 
dergiyi çıkarmay;a ibaşlaıdı ki bu satırların ya
zıldığı sırada o dergiınin wnum nıeşriyat müdür
lüğünü yapıy,orıdu, 1961 de Cumhuriyet Halk 
Partisi adayı olaraJk Gaziantep millet vekilliği
ne seçildi. Nezahet '(AlemdR!r) Hamm.1a evlidir, 
Zeyıielb (doğ. 1954) 1 adında. bir çoçuıkları var
dır. Fransızca ibilir" (1962). 

Haltercemesi için yazdığımız btr mektuba 
ceva;b alam:adı!k, · yukarda'ki ısaJtırlar ile yetindik. 

GöGtJş (Sami) - "İsıta'.nbuL Radyosu ses 
sana:tcılarından; 1932 de İ:stan;bulda doğdu, Ga
zianteıb Lisesinde o'kudu, D.işcilik ve Eczacılık 
FaJkültesi ıiie 1İstanıbul Belediyesi Kons'erv-a!tu
vaırınıdan mezun oldu. Bu satırların yazdığı sı
rada İstanbul Radyosu :kadros:unda bulunuyor
du, Kadııköyünde ibir eczah~'lesi Yardı" (Ses 
Sa11ak1lar An8LJ.i:lopedisi, 1970) 
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GÖK (Midhat) - "Saz sanatcısı; 1929 da 
1:s.tıınbulda doğdu; Deniz Assıubay Okulu me
zunudur, uzunca ibir zaıman Yavuz Zırhlısı ef
radı arasında bulundu. Sanat hayatına 1945 
Ankara Radyosunda başlamı,şdı; bağlama ça
lar" (Ses mecmuası yayını Sanatcılar Ansiklo
pedisi, 1970). 

GÖKALP (Mehmed Ziya) - Büyü:k türk 
mütefekkiri, filosof, Türlciyede İc:timaiyat ilmi
nin ve muallim; fiıkri faaliyeti 1894 de Diyarı
bakırda çıkan "Diyanbekir" "Peyman" ve "Dic
le" ·ga~telerindcld yazılan ile başlar 'ki o ta
r.ill'Cfo 18-19 yaşlarında idi. Daha o ilk yazılan 
ile sistemli olarak milli ;ve sosyal meselelerimiz 
üzerine tuttuğu ışıkla ~emle-ketin düşünce ha
yatı yıep yeni bir i:stikaamet almışdır. Bilhassa 
:ilkinci meşrutiyeıtden sonra geliş~ ımilliyetcillk 
cereyanının ilini rehberi Ziya Gökalp oLmuş

dur. Dil, edebiyat, iktisad, hukuık, ictimaiyat ve 
felsefe :ilimleri.ne metodlıu. araştımıaları ile bü
yük hizmetler etti. Tür!k psi:kolojisin1e :ve ıttil'k 

ceıniyeti,nin sosyal ;gelişmesine ;göre gaııbcılık 

cereyanına ~i ıbir izah ıta:rzı ibuldu, !bu izahını 
da 1911 de "Gene Kalemler" dergisinde "Yeni 
Haya!t ve Yeni Kıymetler" ma:ka:al,esiyle yapdı. 
Yine o tarihlerde ıtürk kadınlarının birleşme ve 

Ziya Gökalp 
(Resim:·s. Boı:ce.lı) 

ayrılmada, veraset ve tahsilde eşid haklara ma
lik olmasının medeni, milli :ve insani bir zaruret 
olduğu üzerinde ısrar etti. Türk milletinin batı 
ımedeniyebi :içinde yuk.selmesini ve yarai;.ıcı kaa
biliy,etinin gelişmesfui engelleyen dıoğu ve uza:k 
doğu medeniyetler.inin tesirlerinden 'kurtulma
sı için ilmi yolları gösterdi 

Bir milletin medeniyet değiştirmesi elbet 
ki :kolay iş değildi. Çok derin bağhlılkları söküp 
atmak için müşterek ve ;büyülk !bir iıddeale ihti
yac vardı. Bir ideal ki verdiği yıe.ni heyecanla 
:kalbleri ibirleşıtirsin; ihtiva ettiği fikirlerle şu
ıurda yarata.cağı yeni ve kuvvetli bi'r dnanıışla 
ikaf aları aynı hedefe doğru yöneltsin ve böylece 
eski itiyadlar unutulsun. Bizde, yüzyıllar !bo
yunca doğu medeniyetinin icaJblarına uyularak 
-orıtaya atılan Osmanlıcılık ve !slamcılı:k fikir
leri, esıki gele.--ıeıJder,j! devam etıtirmişıdi. Bu ara
da yep yeni bir hayat -anlayışını ifade eden _ 
T-ürkcülüık cereyanı da 2ıa.man zaman iken.dini 
·göstermiş, ıfalkaıt diğer cereyanların mukaave
meti kaşısında sönmüş ve untıuJmuşdu. İşte Ziya 
GQkalp o Tür.kcülü'k cereyanını ilik · defa olarak 
bir sosyolog gözü ile dncelemiş, milletin sosyal 
bünyesine göre ayarlamış, ve ilini değerleri ile 
ortaya koymuşdur. Bir ,şair olarak milli heye
canı terennüm etmiş, lkuı:tuluş yolunun ancak 
milliyeJtcilikde olduğunu .savunmuş, b-unu aydın
lara !ka:bul ettirmiş, kısa zamanda da 1bu cere
yan milli -şuurun uyanmasına yol açmışdır. Fiili 
sahneleri Çanak!kalede ve lklll'tuluş Savaşında 

görüldü. 

~ya Gökalp'ın hayatı da ibir idealiste ya
lkışacak safiyet ıve temizliık içindedir. Büyilik 
dedesi Hacı Ali Ağa Çemrlik !kaza.sının •Alyos 
Köyündendir. Gencliğ-inde Diyarıbekire gelip yer
leşmdşdi. Onun oğlu A:bdullah Efenıdi ticaretle 
uğraşmış orduya yardımlardan ötürü :kendisine 
•timar olaralk birkaç köy verilmişdi. · Onun oğlu 
Hüseyin Sa:bir Efendi sağlam bir medrese tahsili 
görmüş, 'hem ilmi hem -ahlakı ~le Diyarııbekirin 
seçkin bir siması olmuş, mesleğinde müfıtülü'k 
payesine l<!a:dar yukselmişdi. Hal1km haklarını 
!korunıa mücadelesinde lbul'lL.ı.'1mUş, bir çok defa 
sürgüne .gönderilmişdir. Sabır Efendinin oğlu 
Mustafa Sıd!kı Efendi, maliye !kaleminden yetiş
mi~ divan sahlbi şairdi. Oğlu Mehmed Tevfilk 
Efendi, Ziya Gökalpm ibabasıdır; -"Diyanbekir 
SaJnaınesi" · (Yıllığı) nm müellifidir, ve yıllarca 
Diyarıbek,ir Gazetesinin baş muh-arrirliğini yap• 
mı~r. 



GÖKALP ,(Mehmed Ziya) - 7064 - tsTANBUL 

Ziya Gökalp 1911 de Selanikde lttihad ve 
Terakki CemiJeti merkezi umumi azası iken yeni 
açılan Selan:i:k İttihad ve Terakki İdadisinin ders 
programına "İlmi İctiım:a" dersini koydurtmuş 
ve muallimliğini de ~rine almışdı, o zaman 
maarif müdürlüğüne verdiği haltere-emesi va
ra'kasın:da ken:di. ik:alemi i1e şunları yazmışdır: 

"l. İsmim ve mahlasım Mehmed Ziyadır. 
Pederim Mehmed Tevf.ilk Efendidir. Pederimin 
la:kabı Müftüzaıde'dir. Diyarı:bekir Vilayeti ev
rak müdürlüğünde ıuzun müddet bulunduğu için 
şöhreti Evra;kmüdürü iıdi. Gerek iben gerek pe
derim mahlaslarımızda, Ziya ve Tevfik diye anı-

Ziya Gökalp'in Çocukluk Re.smi 

(Sabiha Bozcalı eli i!e) 

lırız. Diyarıbekirde müfıtüler tevali ettikce müf
füzaıdeler çoğaldığından ayITd edilme lüzumu· 
ile Tevfikefendizade tabirlııi lalkaıb olarak kul
landım. Pederim hayaıtda· değildir, ·pederi c"ihe
tinden Müftü Hacı HiiBey.in Efendi ·ailesine, val
de.si cihetinden de Müftü Derviş Efendi aile
s"ine mensuiJ:>dur. 

" 2. Mahalli veladetiım Diyarıibekirdir. Ta
rihi veladet·im 1293 senei hicreyesi ve 1292 se
nei maliyes"idir (m:Hadi 1875). 

"3. Mebadü tahsilim Diyarııbekivdir. Diya
nbekir Rüşdiyei As!ker1yesinden 1306 (hicri ise 
1888-1889), mali ,ise 1890-1891) senesinde şaha
detname aldım. Bir sene kadar hususi tahsil gör
dülien sonra Diyanbekir İdadii Mülkisi :açıldı, 
1307 de (1889-1890 yahud 1891-1892) idadii 
müfilciatin ikinci sınıfına dahil oldum. 1310 (1892-
1893 yahud 1894-1895) senesinde mektebin dör
düncü senesinde tasdiıkname alarak Dersaadete 
(İstanbula) geidim, müs•aJbaka imtihanını vere
relk mülkiye Baytar Mektebi Alisine dahil ol
dum. 

"Baytar M€1ld;ebinin üçüncü senesmde iiken 
poletika mes·elelerinden tahıtı •tevkife ·alınarak 

on ay Taşkışla'da, ili ay Mehterhanede ikaldıım 
ve mahalli veladet1m olan Diyarı:bekire nefyedil
dim (sürüldüm). Baytar M€lktebinde ilken ıulumi 
!ictimaiyeye ımera:k etmiş, psiılrolojiye dair bir 
çok ki:trublar okumuşdum. Menfa hayatında mü
ıtaleadan başka ibir me-daırı ıteselliye malik olma
dığını iıçin ihir ta:raıfta.n ulumi taıbüye ve fenni 
tıblba, diğer . ıtaraftan da ,ilini ruh, ilini iclima, 
mabe'düddtabiiye •(metafizik) ve fenni terıblye 
(pedagoji) gibi uluıml felsefiyeye dair Fransızca 
ki!tafölar celıbederek ıtetebbuat ile meşgul oLdiı,m. 
Farisi ve araıbi lisanla:rına da vuilmu.fum. oldu
ğundan ulumi cedide hakkında tetebbu:atımı asa
n islamiye müıtaleası il~ (tezhibe . süslemeye, 
zenginleşd:lıımeye) gayret e't±im. Fransızca lısa
nınıda yüzlerce cild kütiıbi ilmiye ve _fe$efiyeyi 
-anlayarak mütalea ettiğim -ve ıstılahların · ( de
yimlerin) tam mu:kaJbillerini ibulıma:k için lkütibi 
ikelamiye ve tasavvufiy-eyi ıt-e'beblbu ettim, ıterce
mede ilktidan lkafiye malilcini. Faıkat tekellüm 
ve ta:hrir ile uğraşmadığım için o cihetlerdeki 
kudretim. noksandır. Farisiyi gavamızı ile (an
laşılması güç nüktelerine varınca), axabiyi meh
niaeı.nken (ımümk.ıün olduğu kada;r, şöyle böyle) 
bilirim. Çağaibay ve Azerbaycan ıtürkçeleri h:a:k
kında tet-ebbu!tl!.ın vardır. Gazetelerde bazı il~ 
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mi, edebi matkaaleler yaııınış isem de ikita!b su
retinde basılmlş biT eserim yo'kdur. 

"4. Teşrinisani sene 319 ıtarihinde (kasım 
1903) fahri olaralk ticaret odası kita;betine tayin 
edilmiş. 13 temmuz sene 321 tarihinde (26 tem
muz 1905) yüzyirmi kuruş maaşla meclisi ida
rei vilayet baş'kaıtilb refaıkatine ve il'avei memu
riyet olora!k mülkiye musıtantıklığına tayin edil
dim. 

"Ü çyüzelli :kuruş maaşla Di'Yarı,bekir Vila
yet Gazetesi muharrirliğine tayin edildim. Ka
nunu evvel 324 tarihinıde -(14 aralık 1908) İıtti
had ve Teraıkki Cemiyeti merkezi umumi!si ıtara
fmdan Diya:rı;bekir, Van ve B.i!tlis merıkezleri 
teftişe m:eımu.r edildiğimden u.hde1n:de lbu.lun·an 
meclisi :idare ve ticaret ada:sı kitabeıUeri ile vi- · 
la.yet gazetesi muharrirliğinlen istifa &tim. 

"325 senesinde (1909-1910) Dersaadetıde 
Darülfünun Ulumu Diıniyei Aliye ve Edebiyat 
şubelerine İlmi Ruh muallimliği vekaletine altı
yüz kuruş maaşla tayin edildim. ise de m-ezlmr 
maaşla İstanıbut'da iıdarei mai:şet edemeyeceğim.
den kaıbul ·eıtımeıd'im. 5 ıtemmuz sene 325 tarihin
de (18 temmuz 1909) Diyarı:belkir vilayet maa
rif müfettişliğine tayin ıedildim.. 

"5. Balada arz oetttiğim isıtifad-an başka 

hiç ibir su.retle inf:isalim ve !işden el çekdiriliş:im 
vuıkuıu ibulma:mışdır. Maruz po1etika meselesin
den ibaş!ka halkkımda hiç bir zan ve şi'kayeıt ol
maımı:şdır. ahıtı ma.hlkemeye 1alıınmamış rvıe ceza 
görmemişınıdıi:r.'' 

Ziya Gökalp mukaıdder olan kendi tefekkür 
dünya.sm:a ı:şı!k tutanl·an da "Küçük Mecmu.a"nın 
17, 18,19. sayılannıd-a "Baibamın Vasiyeti",, "Ho
eamın V•aısiıyeıti" ve "Pirimin Vasiyeti" diye yaz
dığı hatıra yazılarında •aınlaitır. 

BiTincisinde şunları yazıyor: 

"Da:ha onıdöndüıme yeni giriyorum. Bir g:Un 
baJbam· bir dostu ile lkonuşıuyordu.. Dostu ona 
benim ,oıkı.mna merakımdan ibahısetti, tahsil için 
Avrupa'ya gönderi!lirsem memlelkete !bir alim 
yetişelbileceğimi _ söyledi. Babam dedi ki: Tahsil 
için A vrupa'ya giden gençler yalruz A vrupa'nm 
ilimlerini öğrenebilirler, m'illi ibilg,imizden lbi ha
ber kalırlar. Medreseye girenler de iyi hoca bu
lu'I'larsa, dini ve milli irfanımıza az çok vakıf 
olaıbilirler, f.aı'k:aıt !bunlar da Avrupa ilimlerinden 
mahrum !kalırlar. Bence meml,eketiımize en fay
dalı alimler, !bizim için mü:Sftaceten lazım· -olan 
hallrilkatları. bilenlerdir. Gençlerimiz lbir · taraftan 
Fransız'eayı, diğer taraftım ıda araıbi ve farisi-

yi öğrenmeli. Ondan son:ra bunların mukaayesi 
ve telifi ile milletimiz muhıtac olduğu hakikat
leri meydana çııkannalıdır. Ömrüm vefa ederse 
ben Ziyayı !bu suretle yeıtişdirımeye 9alışacağım. 

"~avallı ibaibacığım, ibunl:arı söyledikten 
sonra ibir s-ene bile yaşayamadı. Fa:kat sözleri 
mukaddes ibir vasiyetiname mahiyetinde 'ruhum
da mah!ku!k kaldı. Ömrümün hiç ibir anınd-a 
unutmadım .. '' 

_ Hocasının v:asiy-eti olan ikinci yazısında da 
şöyle anlatıyor: 

"Diyarııbeıkir ::tdadisiınde tabliye hocamız 
Yorg'i Efendi filosof lbir adamdı. Benim ibütün 
tahrir vazifelerimi okur ve sınıf da bunlardan· 
bahseıdeı:di. Benimle çok ,alaıkadar olurdu. 0-
mın sözlerini son derece diıkkaıtle ıd.1nlerıdim. O
mın iırşadları dle ruhumdaki buhran yavaş ya
vaş zail oldu. Aradan yı]Jar geç,d.i. Bir ,gün İs
ıtanıbu.l'da Moda'da!ki evinıd:e lbir arkadaşımla ho
camıza giıttilk. Bize dedi iki: Tü.rlc gençleri siyasi 
!bir ıinkilalb yapmak, meşruti lb-ir idare tesis eıtmeık 
istiyor, ibu. harıeıke.t :tebcile şayandır. Yalmz bir 
cihet vardır ki :inlkilab ıta!klidLe ıolmaz. Tür.kiye' -
deki ınk:Uab,. türk :niillıetiınin ruhuna uygun ol
malıdır. Y·aptlaca;k lkanunu esasi (ıanayas-a) türk 
milletinin ruhundan !kıopmalıdır. İcfünai bünye
sine uym:alııdır .. Böyle olmazsa, yapılaca!k ınki
labın memlekete_ muzir olması ihtimali vardır. 
!İyi! bir kanunu esasi yapa:bilmek için evvel emir
de türlk mdlletinin ps:i!k.olojisiın1i ve sosyoloji.sini 
ıteıtıkik etmek lazımdır. Siz hu !i.nrrcllaıbcıl-an her
halde •az çôk tanırsınız, bunlar lazım gelen bu 
tedkik1erl! ıyapmışlar mıdır, yaptıkları program 
!bu Pi::edkiklere mi dayanıyor. 

"Bu sözlere cevalb vermedik. Zaten o, ds
tifh'amdan zi:yade ifham m.aksa.ıdı ile söylemişıdi. 
Baıbamın vasiyeti g1bi hoc'aımın ibu vasiyetini de 
hiç unutmadım. O günden itibaren türk mille
tinin sosyolojisini teıdUd!k edebilmek iıçin, evvel 
emirde bu illmlerıin umumi esaslarını öğrenme
ye !başladım. 

Poletilka ile uğra.şdığınıdan Taşkışl-ada halb~ 
sed.ilmiışdi. Mahlbesde yaşlı !bir arif kişi :ile ta
nışmışdı. Pirimin Vasiyeti dedit,i üçüncü vasi
yeıt onun ısözlerıid:ir: 

"Ben vatanımda meşrutiyeıt.in mutlaka ilan 
edileceğine lk:aaniıim. Bilmelisiniz :ki nasıl elde 
edilmiş olurusa, ha!kiki bir meşrutiyıeıt olmaya
c-akdır. Çünlki millet uyıkudadır. Meşri.tbiıyeti bir 
kaç kişinin :i!stemesi ve anlaması ika.fi değildir. 
Çünki o zaman, ruhlarda ihtirasları zrubtedecek 
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manevi ibir dizgin bulunmayaca.kdır. Mebuslar 
imtiyaz alına:k için ibirbh'leriyle yarışaca;klan:lır. 
Gazeteler şantaj yapmaya 'katkacailtlar, bazı 
mufritler en canlı an'an,elere hücum edece:kler, 
bazı kimseler ittihadı islam 1teşkilatı propagan
dası y-apacaı1dar, !İngilizler ibu prop'agandadan 
!kuşkulanarak saraydan meclisin. kap·a:tılm-asım 
isteyecekler, saray zaten meclisde söylenen ve 
gazetelerde yazıl'anlardan memnun değildir. Pa
dişah 'bir iki gazete satın ·alarak meşrutiyet a
leyhine yazılar ve. nihayet meclisi !kapatır. Be
nim sizden lbekleıdiğim., istediğim, kısa müddet 
devam edeook hürriyet havası içinde ilini esas
lara ıdayan:an neşriyat yapmanızdadır. Bu mille
te her şeyden evvel hangi fikirleri, hangi duy
guları, hangi idealleri te1ki!n. etmek faydalıdır, 
işte bunları ;a;rayıp bulunuz. Hulasa milletlıni.zin 
uyanması V'e yükselmesi için lazım gelen prog
ram ·eliıiizıd;e h·azır lbuılunmalıdır. Meşrutiyeıt ge
lince 'bunları gazeıtelerde, . mecmualarda neşret
meli! .. 

"İhtiyar meşrutiyetperver ibu sözleri söyle
dikten soora vasiyetini tutucağıma dair benden 
sc\z aılıdı. Beni iTŞad eden o ·arif !insanı !kendime 
pir iittihaz etıtim .. " 

Ziya Gokalpin verdiği h-al ıtercemesinde 
görıdüğümü:z gibi, Taşkışlada ve Mehterhanede 
geçirdiği !blr yıl hapis hayatından sonra Diya
rıbaikı.ra sürgün ola:ra:k. gönıderilmişd:i. Orada da 
boş durmadı; lbir tarıaıfitan Ali Şefik:atiillİn Lond
ra'da çııkardığı "isıltikibal" :gazetesine fütilalcıi 
lbir ruhla yazılmiıŞ şiirle:rinl ıbastırıdı; diğer 1ta
ra:ftan da yıllar yılı Diyarııbalkır ve havalisini 
!kasıp kavuran: ·aşiretıler:.İll, ve ibu arada hepsin
den ·zailin İbrahim Paşa aşiretinin ıtenkilini !isti
yordu.. Bunun için "Şalki llira.h.im Destanı"m 
yazdı. Elden ele dolaşan :bu destan halkı coş
duıi.ıp harekeıte getiıı-di, Gökalp halkın ibaşma 
geçdi, teılgııafhane :füilen işgal edildi; şehirde !bü
tün ımuhaıbere durdu, yalnız saray ile h:alk lko
nuşd.u, onüç gün devam eden bu ihtilal hareketi 
mhay:et Sultan Ham.idi yofa -getıir,djl, ibrahim 
Paşanın üstüne ·as!ker sevıkedildi ve mem~'e!ket 
büyük bir beladan lbu sur~tle kıirıtuldu. 

1909 da Selaıri:ke gitti, orada İt>t.ihad ve 
Terakki Cemiyeti merkezi, umumi! ıiıdare heyeti
ne seçildi. Bu devrededir iki "Gene ~alemler" 
dergisine .şiirier ve makaaleler yazdı. O zamana 
ald fikir ve faaliıyetlerini "Türıkçülüğün Esas
ları" isimli es:erinıde anlatır: "0nseikiz seneden
beri türk milletinin sosyolojisini :ve psi!kciılojisi-

ni tetkik için sarf e't)tiğim mesainin mahsulleri 
kafamın içinde istif edilmiş durnyordu. Bunları 
mey.dana atma;k için 'bir veBilenin zuhuruna ih
tiyac vardı. İşte Gene Kalem[erde Ömer Sey
feddiriin ıbaşlamış .olduğu mücahede lbu vesileyi 
ihzar etti. Fa:kat ben Hsan meselesinin kafi gör
meyerek türıkücülüğü bfüün mefkfıreleriyel, bü
tün program ile ortaya atmayı düşündüm. Bu 
fikirleri ihtiva ,eden Turan manrumesini yaza
ra;k Gene Kalemler'ıde neşrettim.. 0nda..--ı sonra 
da mutemaıdiyen lbu manzumeleki esasları şerh 
ve t-eıfsir etmekle uğr,aşdım .. " 

1912 de istanıbul'a ,geldi. İt!t!ihad ve Teraık
k'i. hükumetindeki siyasi nıüf uzundan fayıdala

naraık EdeJbiyat Faflrulıtesinde kurdurouğu sos
yoloji :kürsüsünde 1919 mütareke yıllarına ka
dar ders verd.i1, ·ayrıc-a Türik Ocağındaki !konfe
ransları ile de Türk milliyetciliğini ilmi esasla
ra göre ayıdınlaıttı. 1912-1919 yılları arasında 

siya:si: yazılan · "Tanin" -gazetesinde, ilmt, icti
mai vıe felsefi yazıJ.arınlan mühiim. ibi!r ikl'Smı lken
ıdisıimn çııkardığı "Yeni Mecmua" da yayınlan
dı. En orijinal ilmi araştırmaları da "Milli Te
itebbular Mecınuası''nda çl!kdı. 

Ziya Gökalp'ın. bu kalem faaıliyeti 1911 den 
. 1919 yılına kadar, fikirleri aynı istikaametde, 
fakat daima derinleşerek devam eıtmişdir. 

isıtanıbul'un işgaalindıen sonra, ibir çok Türle 
•aydını arasınld:a Ziya Gökalp de İngiliz!ler tara- · 
fmdan Mıaltaya sürüldü, orada ilci buçuk yıl 
Polverista Zındanında kaldı. Orada da sürgün 
•a:rikaıdaşlarma ıbar!ih, felsef.e ve sosyoloji ders
leri verıdi. Maltadan I.ıondra Konf'erıaıısında:ki 
anlaşma ile lkurtıuldula:r. Gökalp 19 ımayıs 1921 
de İstanlbu!l'•a höndü, 13 haziran 1921 de de ba
zı 'aıikaıda,şlıanyla birlill«le Ankara'ya gitti. Bir· 
müddet Ankara'da kaldı ve Yunus Naıdiıniiiı çı
!kamığı "Yeni Gün" ga:zeıtesiııııde maıkaaleler ya
yınladı, yine aynı yıl içinde Diyarıb8ikır',a dön
dü, orada "Küçük Mecmua"yı çllka:rtdı, !bazı me
raklı gençlere de geceleri dersler verdi. 1_922 
de An.lmara'da Maarif Vrelkaletinıde "Telif ve Ter
ceme Enoümeni"ne reis tayın -edildi, Aınkara'da 

. yıe.r1eşti!. 11 ağustos 1923 ıde Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin !ik'inci devres.inde Diyarııbakır'
dan mebus seçildi. Aynı yıl içinde Ankıara'da 
"Yeni Türkiye" gazetesi!ni !kurdu, orada, ve Yu
nus Naidıniın •isfa,_n.bul'da kurduğu "Cumhuriyet" 
gazetesıinde türk in!kilaıbının hedefleri hakkında 
yazılar yayınladı. Yiine o ,sıralarda liseler için 
"Türk Medeniyeti Tarihi" is'imli eserlııi yazma
ya !başladı. 
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Yıllardan beri miıdesmıden ve bars•a:kların
daın muz-daıfödi. Yorucu çal:ı:şmalarla hastalığı 

ar.ttı. Tedravi için İstanıbul'-a geldi, ibir müddet 
Büyü:kadada rtedav'i edildi, hastalığı çoık ağır

laşınca Fransız Ha:s◄tahanesıne kaldırıldı ve 25 
ekim lı924 he orada vefat etti. Ölümü Cumhu
riyet Hükumeti tarafından milli mi.tem olaralk. 
kabul edildi, ve lbüyük bir cenaze ıtöreni lstan
bul'da S"ijLtaıı Mahmud Tür.besi haziresine def
nedildi. 

"Ziya Gökalp Üzerine Noıtlar" iıs1mli bir 
eserde, naş:iınin Osma:nıbey Sokağında bir erme
ni mat!ba:acının eviinden kaldırıLdığı yazılmışdır 
falı-iş bir hatadır. 

Orıta !boylu, beyaz !benli, ela gözlü, ıkwnral 
ibıyı:klı ıi'di. Eskiden burma •olan ibıyııklarını son 
yıUa:rµıda lk.ısaltımışdı. 

Başlıca eserleri şunlardır: "Şaki İ)brahim 
Destanı" ·(Diıyanibekir 1908; tstanbul 1953); 
"Rusyada!ki Türkler Ne Yıapmalı" · (İstıanbul 
1953) ; "Rusyada:ki Türkler Ne Yapmalı" (İs
tfflbul 1913) ; "Kızıl Emıa" (:Wı:;anı'bul 1914) ; 
"Yeni Hayat" (İstanblil 1918); "Tür.kleş,mek, 
İslaml·aşmak ve Muasırlaşmak" (İstanlbul 19-:. 
18); "Tüıık Töresi" •(;İstanbul 1923); "Türkcü
füğün Esaslan" (İstanlbul 1923); "Altın Işılk" 
İsta:nıbul 1923; "Türik. Medeniyeti Tarihi, I, kı
sım, İslamiye'l:Jden önce" (İstan:bul 1926). 

Ziya Göıkalp~in gazete rve dergilerdeki ma
kale ve denem.elerıi !İll'e !bütün kitaıblanmn yeni
den basılması h'aJkkı Türk Tarih Kurumuna 
devredilrn~ıd.ıir, faJkıat !kurum ibüyük adamın •ölü
münden bu yana yalnız şür külliyatını bastı:r-

. nuşıtır. Ali Nüzhet GÖKSEL 

Vefa Lisesi Edebiyart. Muallimi iıken vefat 
elden Ali Nüzhet Göıksel •İstanbul Ansiklopeıdi
sinıin yazı aıilesi içinde lbulunmuş a:ziz bir dost 
ve meslekdaş iıd'i, ve Ziya Gökalp'in damadı idi. 
Onun hatıra.sına o lkaıdıar ibağılı !idi iki İstanıbul 
Ansiklopedisinde bu madıdenin kenıdaısi tarafın
dan ,yazılması bir :büyük istıekdi. Bizim. de onun 
haıtırasm-a hürmetimiz eseri, ıyı.J.larea önce ver
miş olduğu 'Y'azıyı ,olduğu gibi 'koyduk (B.: Gök
sel, Ali Nüzhet). 

1912 seçimlerinde Erganiıden İtıtihald ve Te- 1 

ralk!ki Oeımiyeıti :adayı olara:'k meıbus seçildi, o 
mıecHs ıclört ay sonrıa feshedildi, mebus1uğu böy
lece ço'k !kısa oldu (Türk Ansıi!klopelisi) . 

Meşrutiyetin ıilanı üzerine Diyanibekirde lt
tib.ad ve T.eraklk!i Cemiyeti'ııın o vilayet heyeti 
mer.keziyesıinıi Ziya Gökaip !kurdu ve halkı cemi-

yete heyecanla •bağladı, 1910 da Selanikde top
lanan cemiyet kongresinde Diyanbekir murah
hası olarak gönderildi (Kazım Nami Duru). 

Selanilk'de Gene Kalemier'deki ilk yazıları 
imzasız yayınlamışdı, o mecmuayı çıkaran Ali 
Canaıb ona "Gökalp" ıtakma adını buldu, Meh
med Zi'Y'a Beyıde beğenıdıi ve benimse!di, o tarih
den sonradır kJ "Ziya:a Gökalp" diye şöhret bul
du (Ka·zım Nami Duru). 

Baytar Melkıteıöi ıtafobesi iken tevkif edilip 
lbir sene hapis yattııkıtan sonra memleketine sü
:rüldüğünde orada 1900 de Hasib Efendi adın
da bir zaıt:in ikızı Vecihe Hanımla evlendıi. O ha
nımdan se!kiz evladı ,oldu, ı.969 da yalnız üç ikızı 
hayaıtıda bulunuyordu, Seniha Gö'ksel Ali Nüzhe
:tin zevcesi, Hürriyet Gökalp ve Türkan yurıcl 

caınlı (Türk Ansiklopedisi) . 

GÖKALP ZİYA SOKAGI - Fatih İlçesi
nin Şehremini Bucağının Seyidömer ve Deniz
·abdal Mahalle!leri arasında sınır sokaikdır; ib
r,aıhimçavuş Miah,allesinin ıde bir ucunda içinden 
geçer. tbrahimçaVUıŞ vıe Uzunyusuf Mahal:le1eri 
arasında sırur yol olan Yaylak Sokağı ile Kızıl
ıeılma Ca.lddesi -arasınıcla 'l.lZ'anır, hayl!i :uzun ibir 
yoldur; Vezir Caddesii, Köprıülüzade Sokağı :vıe 

Şair Mehmed Emin ıSolkağı ii:le dört yol ağzı 

yaparalk. !kesişir; Kaşgari Mahmud Sokağı, Keş
!kelkci Sakağı, Sırnpaşa Oaıdıd,esi ile lkavuşaıklan 
varıdır (1934 Betedi:ye Şehir Rehberi, pafılia 10/ 
70. 75. 76). Kı:zıleılma Caıddeısi tarafından g,elin
idiğıne göre, iiki araba geçece!k genişlikde ;asfalt 

· bir yol olup ·az meyilli bir yokuş ıoia.ra:k ibaş

lar,, sonra düzleşir Solkağın ısol başında gece
kondular .varıdır. İ!kişer ıkaıtıı !kagir evler ve 3-5 
!katlı -apartmanlar arasından geçer. Sırrıpaşa 
Sokağı ile Pıilavcı Sokağı ikavuşa!kları arasında 
sol !kolda meşhur Çulkur Bostan (Biza.nsdaın 

ikıa:lma Aspar açıl sarnıcı, A1tımermer Çukur
bostanı) ibulunmailreaıdı:r, onun içinde ıcle gece 
kondular yapılmışdı-r, !bir parçası da Davllidpa
şa Genc1.ik ve Spot Kulübünün fuıbbo~ sahası ol
muşıdur. Vezir caddesi ile o!lan kavuşağı başın
da KorU!k Mescidi bulunmaktadır. Zonguldak 
Yüksek Tahsil Gençliği Talebeyurdu bu SO'~aik 
üzerindedir. Bu saıtırlann yazı:ldığı sırada bu 
sokak üzerlnıde Ç-apa İlk Okulunun lbinası he
nüz yapı halinde idi. 

2 !kasab, 6 bakkal, 1 berber, 1 evaıb temiz
lıeyici, 1 manıav, 1 kunduracı, 1 terzi, 1 tuhafi
. yeci, 1 kır.tas'iyeci, 1 büfe, 1 gazocaıkcı, 1 lkıun
dura tamircisi vardın Kapu numaralan 11-69 
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ve 4-84 dür. Sokağın ili başındaki isim levha
larında "Ziya Gökalp Sokağı"; ortasındaki !bir 
üçüncü isim. levhasında da şehir rehberinde 
lkayıdedildiği şekilde "Gökalpziya Sokağı" ya
zrlıdır (aralık 1969). Hakkı GÖKTÜRK 

GÖKAY (Fahreddin Kerim - İstanbul 
Üniversiıtesi Tılb Fa:kültesinde ordinarhıs profe
sörlüğe kadar yükselmiş nöro psi.ıkiyatri muta
hassısı bir ilim adamı, ve büyük elçi:liik, İstanbul 
Şelediye başkanlığı ve valiliği, ve bakanlıklar 
yti.pmış ibir devlet adamı; hem mesleki hem siya
si yazılan ile tanınmış ibir yazar, ibiri Göztepede 
evinin ya..11lllida ve diğeri Alemıdağı Köyünde hal
ıkın meccanen ıtedavi edildiği iki poliıklmik · ile 
Cağaloğhında Türıbed.ar Sokağında :kendi ikütüb
haneslıri vırkfeıdereık gençler d.çin ve halik için bir 
çalışma yeri ve okuma yeri, umumi k:itaıblık 
kurmuş ve oraları yaşa1ımak için bir vaJkıf ıtes:isi 
yapmış bir hayır sahlıbi; 1900 de Eski.şehirde 
doğdu. 

Manifatura ticareti Ue meşgul Hacı K~rim 
Efendinin y.ali ,evladının en ;büyüğüdür, diğer 
kardeşleri Lütfiye Hanını (muallim, ev kadım). 
'Vasfiye Hanım (ev ikadıını), Nuredd:in 
Gökay. ( önce manifatura rtüccan, sonra 
matıbaacı, Nurgö.k Matbaası sahibi), Sa
deldin Gökay (Haikim, avukat), Meş
kure Hanım ( öğretmen, kütüibhaneci), 
Hüsameddin Gökay ,(ıbeyin cerrahisi 
müıtıahaıssısı operatör, profesör) dır. 

Ba'baısı Hacı Ker,im Efendi •aslen 
Kıi'nnlıdır, Kerç· ıkaısaıbasındandır. ön
ce Kırımda,n Dobrucaya hicret etmiş, 

1876 daın. sonra Tıürikliyeye gelmiş ve 
Esk:i.şelıirtie yerleşmiş :iili, amıcası Ab
düsısetıtıar Efendi ıcle · fıkıh müıderrisie
rin,den 1oluıb Mecelle Şarihi idi.ye anılmış 
ünlıü 'bir bilginimli2ıdir. Hacı Kerim Efen
di de medrese tahsilıi. görmüş faıkıaıt ta
mamlayıp !ilmiyeye ~tisalb etmemiş ibe
lediye ve maarif meclisleri üyeliklerin
de ibulumnuş, TraJbzon ve Vanda ısla

hata memur ,bir heyete mümeyizlikle 
!ka:tılmlş, Esk~ehir-e. döndi.iğünıde memu
riyetdeıi ayrılıarak · manifatura ticareti 
die !iştig1aıale başlamışdır. Sonra mağa
zasım :hstanbul'da Mercan Yokuşunda 
bllr yere nakletıın:iş ve ikinci oğlu: Nu
reddin ile birlll!kde çalı,şmışdır .. Hacı Ke
rim Efendi 1959 da vefat et:ti, 'ka:bri 
Sahrayicedid Mezarlığındadır. 

F. Kerim Gokayın annesi Hacı Azize Ha
rum Dobrucanın /köklü b:ir ailesinden Şeyh Meh:. 
meıd Efendinin ıkızıdır. Dobrucadıan ·Türkiyeye 
hicretlerinde Eskişehirde yerleşmiş ve Hacı 
Kerim Efendi ile -orada evlenmişlerdir, 1967 de 
vefat etti ve zevcinin yanına defnedildi. 

Okula Eskişehirıde başlayan F,K. Gökay 
tstan'bul'a ,gelerek Rehberi tttiha:d ve Menbaül 
İrfan i:daıd:ilerinde okudu, bir:incilikle diploma 
alarak 1917 de İstanbul Darülfünunu (Uiniver
sitesi) Tı,'b F·aJküdtesine girdi. Daha fa!kültedıe 
talebe iıken 1919 idıa Toptaşı Tmı:arhaıiesi, a:kıl 
hastahanesine yardımcı asistan tay:in edilmiş
d.i. 1922 de Tı:l;ı Fakültesini lbiıtircli. Hastaha
neıde baş h 1ekimi ve müdürü ve eski Gülhan.ede 
hocası -olan Dr. Prof: Mazhar Osıman kendisine 
ayrıca ıaısalbiye vıe ·aJkliye futisas ser:tifi'kası ver
di. Avrupaya giderelk 1922-1924 -arasında Mü
ırih, Hamburg ve Viyıaıda ihtisasını ilerletti. 
;J..924 de tsıtanıbul Asa:biyıe ve Akliye Hastaha
nesi tecr.Uıbi ruhiyat. laiboratuvan şefliliğine ta
yin edildi, ve aynı yılı içinde -hastahanenin Top
taşından ,Baikırköyüne nakli işinde :bil fül ça
lışdı. 

Ba!kırköyündeki ,bina :Sirim:!i Cihan Har.bin-

Ord. Prof. Fahreddin Kerim Gökay 

(Resim: Sabiha Bozcalı) 
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den önce aslında kışla olarak yapılmışdı, aıdı da 
Reşadiye Kışlası idi. Mütareke yıllarında Fran
sızlar tarafın:dan işgal edilm::şdi. lsbanbul'un iş
galden •kurtuluşunda Fransızlar hara:b bir şekil
de bırakmışlardı, öylesine ki bir •sığır ahın •ol
muşdu. 

Bu nakil, • temizleme ve yerleşme işinlde 

gene laboratuvar şefine, kendisini bu, işe memur 
•eden başhekim Mazhar Osmandaın ,baş'ka o dev
rin merkez kumandanı miralay A'tıf Beyin, mil
li savunma ,balkanı Kazım Özalp'ın ve sıhhiye 
vekili Refik Saydamın manevi yardımları ol-
muşdu. · 

1926 da bir müsa:haka imtihanı i1e İstanbul 
Tııb FaJcülıtes:i akliye seritiyfutı pr:ofesör yardım
cılığına (Profresör RaşM Tahsin Bey) tayin 
e.dilıcl.i. 1933 de Üniversite reformunda Tılb Fa
külıtesinde. ps]kiy,atr:i profesörü ıo1du. O tarih-ben 
1949 yılına kadar sıağlı!k ve maarif şuraları 

üyelilderinde ibulundu,. v-e Trızlm dalında da ça
lışıdı. Avrupada toplana,n mesleki kongrelıerıde 

Türikiyeyi tem~U etti. 
1941 de Ord. Prof. H. Oi:lrer'in emekliye ·ay:. 

nlına:sı üzerine · (B.: D:ker, Hayrecldin, c'ild 8, . 
sayfa 4550) profosörler kumlunca ittifakla si
nir has'talıklan kürsüsü ordinarius perofesörü 
seçildi. 1 

1946 da Mllletlerarası İçnci Düşmanlan Bir
liği, 1948 ıde Milletlera:rası Aıkıl Sağlığı Birliği 
icra komiteleri. üyeliklerlıne- seçikti. 

24: Ekim 1949 da İstanbul vali ve belediye 
b~anlığına tayin edildi ve o •illci sorıumlu mev
kide 1957 yılı sonuna ika!dar uzun bir süre kal
dı, ve büyük şehrin taı:ih:L.--ıde unutulmaz· hiz
metieri görüldü (B.: İsıtanbul) . 

23 !kasım 1957 de Bem Büyükelçfüğine 

tayin eıdiMi, ibu görev.inde de · 2 temmuz 1960 
tarıihine !kadar kalaralk o tarihde Dışişl:eri Ba
kaınlığı yüks,e!k müşa vlı-liği ile yurtla döndü. 

· Demokrat Partiyi :iktiıdardan deviren hü
kumeı:t ıdarbesin'den sonra, valiliği ve· belediye 
!başkanlığı zaımanında olmuş müessif 6/7 · eylül . 
valk'a:sından_s;orumlu tutular.alk 3 -eıklm 1960 da 
tevkif ve Yassiada Mahkmıesıne sevk :edilld:i. 
3 oc·ak 1961 tarihine kadar Y ası.sıada:da kaldı. 
Madud vak',amn çııkmaşında sorumluluğu olma
dığı meydana çı!kldı · ve beraat etti. 

1961 seçimler.indıe Yeni Türkiye Partisirun 
adayı olara!k İstanbul miHetv.eikili seçildi,, İmar 
ve İskan Baxaıu (;temırnuz 1962- kasım 1963) 
ve Sağlık ve Sosyal Yardim Ba:kanı (kasım 

1963-ocaık 1964) oldu. 1970 de siyasi haya!tdan 
tamamen çeki1di. 

Mesleki, idari ve teşrii vazifel·erinin dışın
da muhtelif tarihler•de şu hizmetlerde bulundu: 
1951-1960 Dünya Göçmenler Birliği reisi (ha-
1en şeref başJı:am), Roma Tibcri11a A:k:atlemisi 
üy,eliğj, İs:tanbul Üniversitesi GazetecHik Ensti
tüsü Hal'k Efkarı Kürsü•sü profesörlüğü (1965), 
Yükse:k Gazetecilik Okulunda aynı ders·in 
öğretmenliği ( 19ô6) , Londra Mill€'t.lerarası Sos
yal Psikiyatri Kongresi başkan vekilliği (1964)., 
Avrupa Konseyi Teşrii Meclis üyeliği, halen 
müşavirliği. 

Türkiyede alkollü içki düşmanlarının ara
smda !l{!Qnuşma yeıtkl:si ilmi hüviyetine •dayarunış 
en ünlü 1bir simadır, Yeşilay Cemiyetinin kuru
cularından olub ıuzwı ibir süre başkanlığında 
'bulurunuşdur, halen fahri başikanıdır. 

Iüta:b, kongrelere sunulnmş tebliğler v,e ra
porlardan :nıür.€'kkeb büyüklü ·arüçüklü ikiyüze 
y,akın eseri varıdır, ;ba~lıcaları şunlardır: "Erken 
Bunama" (1-934), "Çalışma Kudretin·in Psi!koz
lardaki DeğişJ!mi"' (1935), "Ruh Hastalı'klan" 
(1936), "Cinsi Kudretin İnsan Hayatı Üzerin
de Tesirleri" (1941), "Ffrengi Deliliği" ve "İçki 
Deliliği" (1934), "Esrar ve A1kolizm Problem
leri", "S·inir Has1talııkları". 

Bir ,çok eseri d'e yaıbancı dillerde yazılmış 
ve yabancı illerde yayınlanmışdır. Yeşilay ve 
Tı:b Dünyası dergilerini kurm~, !birincisini bir 
süre sonra Y eş1lay Cemiyetine devretmiştir., Tı!b 
Dünya.sun· el'an çıkarmak:taidır. O dergiler ile 
Milliyet, Cumh:uriye:t, Yeni İstanbul ve 1stan
bul'un Sesi gazetelerinıde, çoğu ihtiıs,ası ile !ilgili 
pek çoık maıkaıaleleri yayınl:amnışdır. 

Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Libya, 
Paki!Stan, Ürdün, Yugoslavya ve Yunaıüstan 
devletleri tarafından. verilmiş .nişanların ha.mi
lidir. 

1927 de çok ikibar ıbir ailenin kızı ve türk 
krudınl~ğının yüz ·~kı Nilüfer Hanımla evlenmiş-
dir, çocukları olmamış,dır. · 

Bibi. : Dr. Fahreddin Kerim Gökay'ın Halterceme
si, 1950; Türk Ansiklopedisi; Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

GÖKAY (Hüsameddin) -T~b doktoru, be
yıiP cerrahisi muil::ahassı:sı, Profesör; bu satır
ların yazıldığı sıraıd1a Bakrrköyü AJkıl ve Sinir 
Has:tahanesinıcle çalışıyordu, 1926 da Eskişehir
de doğdu, maıiifatura tüccarlarından Hacı Ke
rim Efendi ile Axiz,e Hanımm oğlu, tstanbul va~ 
!iliği ve belediye· ha-şkanlığınd:a :buhuımuş ilim 
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ve devlet adamı Ord. Prof. Dr. Fahredd-in Ke
rim Gökayın küçük kardeşi; ilk ıtahsilini Es'ki
şehirde yapdı, 1945 de Galatasaray Liıse•sini ibi
titdi, 1951 de Amerikada İn'diana Üniversitesi 
'fı;b Faikültesinden diploma aldı ve 1951-152 ara
sında o üniversitenin Ti};> f akfilıtesi."1.de Medfo.al 
Centor'da cerrahi as:.Stanlığı yapı::lı, 1956-1958 
de Haydarpaşa Nümune Hastahanesinde nöro
şirürji servisinde çalışdı, 1958-1962 de Bakır:kö
yü Akıl ve Sinir HastahaS.:nde kurdu beyin cer
rahisi servisinin şefliğini yapmaya başladı, · bu 
araıda, Amiral ,Br:istol Hastahanes·'..nde muta:has
sıs ola.raık bulundu. 

Türk Nöropsikiatrti Cemiyeti, Hastahane 
Mutahassıslan Cemiyeti, Tür!k Tıb Cemiyeti ve 
İstanıbul Dağcılık Kulübü üyesidir. Otomobil, 
ten:1.s ve deniz sporlarını s-ever, yağlı lboya reBim 
yapmaya ve fotoğraf çe!kmeye meraklıdır. Mes
leki maikaaleri yayınlamruşdır. İngilizce, Fran
sızca, Almanca blilir. Ayla (Ergüven) Ha..."1.llllla 
evlidir. 

Bibl. : Kim Kimdir Ansiklopedisi, 1962. 

GÖKAY (Nureddin) - (Nurgök l\latbaa
sı), 

GÖKAY (Saadeddin) - Avukat, hukukcu; 
1914 de Eskişehirde doğdu, mamfatura tüccar
larından Hacı Kerim_ Efendi !ile Azize Hanımın 
oğlu, İstanbul valiliği ve belediye başkanlığın
da bulunmuş Orıd. Prof. Dr. Fahreddiin Kerim 
Gö'kayın !küçük kardeşi. İlk tahsilini Eskişehir
de yapdı, 1931 de İsıtan.lbul'da Feyziaıbi Liisesini, 
1934 de Ankara Hıı.rlru.!k Fakültesini ,bitirtlli; Ber
gamaida savcı yardımcılığını (1939-1943), İstan
bul rticareıt mahkemesi üyeliği (1943-1949), An
lkara Ticaret ım:alılkemesi reisliği '(1949-1950), 
lstan:bul ticaret ma,hıkemesi reısliği (1950-1957), 
İstanbul Harb .Akademilerinide hukuk öğreıt-

. menliği (1957-1961) yapdı, ve 1961 de ıserıbest 
avukatlıık hay.atma atıldı, bu saıtıdarın yazıl
dığı tarihte avuık.atlı!k yapıyordu. Ziraat Ba:nka
sırun Beyoğlu şubesi -µe Halık sanıdığıntda da 
hukıuik müşavirliği yapmışdır. 

Almanca ve İngilizce bilir. Moda Deniz Ku
lübü üyesmr, deniz sporlarım s·ever; hukuk !ko
nusu üreri:nde makaaleleri ve "Gayri Menkul 
Satışları" (1940) is.imli ibir k:iıta;bı vardıT; Ne
riman (Aytöre) Hanımla evüdir, ·ömer (Doğ. 
1945) adında bir oğullan vardır. 

Bibl. : Kim Kimdir Ansiklo_pedisi, I 062. 

GÖKBEN - Bu satırların yazüdığı 1970 
yılında ibir sanatçı hanım \kız; 1951 de İsta:n
;bul'da doğdu, şişlideki Talatpa§a Ortaokulunda 
okudu. Sanat hayatına 1968 d~ fotoroman ar
tisti olarak atıldı, "Kadıın Asla;a · Unutmaz", 
"Ağl8!yan Gözlerim", "Targan" isimli filmlerde 
r,ol aldı, sonra hafif batı müzJiği solisti olarak 
yine aynı yıl içinıde Yurdaer Dogulu topluluğu
na girdi. 1970 de muhtelif gece Jrufübl-erlnde ça
lışıyordu (Ses Sanatçı1'ar Ansiklopedisi, 1970). 

GÖKBERK (Şükrü Nafü) - ·İsti!klal Sa
vaşı ve Anaıdoluda Yunıanlılara ıkarşı !resin ibü
yük türik zaferinden s·oo:ra 1923 de istanbul'un 
!kuvtuluşuşunda Milli Ordunun :başında İsfan

bul'a girmiş kumandan, ünlü bir, g·eneralimiz; 
1876 da Selanik.te doğdu; Mustafa Bey adında 
:bir Z8itin oğludur; 1901 de Harbiyeden kurmay 
yüzbaşı rürtbesi ile çi!karak or!du hizmetine gir
di Arınavudlukda Görfoe -red:if taıburuna tayin 
edildi, 1902-1903 yıllarında Karıaç,uva ve Pirle
pe h9lgesinidıe eşlki.ya tMdblerlnde bulutrdu, 1908 
inkilabından sonra binibaşı rütıbesi iLe İstanıbul'
da avcu ta.bur 'kumandanı oldu, az sonra ,kay
maıkam, 1-911 de 14. Tümen kurmay başkanı 

olarak Balkan Harıbiye, 1914 7. Tümen 'kurmay 
başkanı o:larak Si.rllnci Cihan Har.bine katıldı, 
muhtelif cebhelerde, vıe Çanalkkaledıe 'bulundu, 
üstün ıas:lrerliği ile yarbay miralay oldu, 1920 
de 49. Tümen !komutanhğı· ile Kırklaı-elinde bu
lunur i:ken Aıı-aıdoluy,a geçerek Milli Mücadeleye 
kaitıldı. 1921 de· 15. Tümen !komutanlığıına ıtayin 
edildi, Eskişehir ve Sakarya muhareıbe:lertlll!de 

ibulundu, General oldu, bir ara Ankara mer
kez ıkoınuıta.nlığınıdJa, Aidaiia :bölgesinin Fransız
laro.an alııınıasmıda tesellüm heyeti başkanlığın
da bulundu; 1922 de kıorgeneml ve 3. Kolordu 
komutanı oldu, Başkumandanlık Meydan Muha
rebesine !bu k-olo:rtlunun başında katıltlı, kesiin. 
zaf-erin ıtahalk:kukunıd.a · Eskişehir ve Bursa ha
valisindeki düşman ıkuvveıtleırim imha derecesin
de ıtemizledi; 1923 de Lozan Andlaşma:sı sonun
da lkoloridusu ile İstanbul'un işgal ıkuvvetlerCn
den ıteselfü!İnüne memur e'ciıilıdi, 5 ekim 1923 cu
ma •günü lstanib-u.l'1a va:rıa.n lkıt'alarımız geceyi 
Pendik, Bostancı ve İçerenköyü:::ı.de geçfrerek 
ertesi cumartesi günü, 6 ekim 1923 ıde Gözte
pede birleşerek İstanıbul'lu:lann coşkun gösıteri
leıi arasınıdıa İstanlbul'a glrd!i. Geneıral Şü!krü 
Naili Gö.klberk o günden sonra büyliik şehir hal
lkının, Aıtatiirık'den spm-.a sonsuz sevgi ile bağ
landığı bir ikoımuıt1an olıd.u, 1rolorıdll.3unun :başın-
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da tsıtanbul'da on sehe~aldı: 1924 de, o devrin 
kanunlarını· verdiğF imkan ile askeri görev.ıı.'li 
de muhafaza ·ederek Kıfklıirelind:en .millet ve'ki
li s·eçildi. 1933 · ıde · ord.u-daıi •. emekliye ayrıldı, 
1935 de İstanbul nıilletvekili oldu. 25 kasmı 
1936 d-a ;kurtuluş bayramında • bulunmak üzere 
gittiği Edimede 'kalb se/1..ctesirid:eı,. vefat etti, na
şi ertesi gün İstanbul'a. g-etirilerek "ye'diden yet
mişi.ne" bütün İstanbtil'lular tarafından karşı
lanıdı, 27 kasım currıa. günü Sirkeci Gannda:n 
alırrara'k Gülhane Askeri Hastah'anesind·en · haş
laya:n ,askeri bir töreıı . · ile, nam-azı Bayazıd Ca
mHnde 'kılındıktan sonra E:limekapı Şehidliğin.e 
defnedil:dli. 

Fel:sef.e doktoru/olan . !büyük oğlu Maci-.... 
Gökber1k, bu satırl-ann yazı:J:dığı sırada İstanbul 
Üniversibe3'İ Edebiyat . Fakültesinin felsefe ibö
lümünie kürsü sahibLseçkin bir profesör idi. 

Bibi. : İbrahim Alıieddin Ğövsa, Türk Meşhurlarl, 
Fethi Tevetoğlıı, Türk Ansiklopedisinde Gökberk maddesi. 

. ----:·-,_--_-, __ -.. :-_, 

GÖKBİLGİN . (T~yYi,l:>l - · Tarih profesö
rü; 1907 de O:rdu'da . ~oğ'<lu, Samsu.--ı-Çarşamb~ 
ilk ;okulunda dkudu, 1~9 ·.ıda. T·raJbımn MualEm 
Mektebini b1tirdi, 1936i. senesine !ka;dar Aşkale, 
Tercan vıe İspir'de ille dkul. ö~tmenliği yapdı. 
1936-1940 ,ara:sm:fa. ~~a ·Dil, ' Tarih ve Coğ
raıfiya F.aıkfüte.sinde .yüksek tahsilini tamamla
dı, İstanbul ÜniverıŞ:i,t~l:19debiyat Fa.kültesinin 
tarlh . bölümüne asi:stan·•: oldu, .-1943 de doçent, 
1955 de ide · profesör ıqldu; , 

Fransızea, Mac~:a,; • .. AJm:mca ve İngilizce 
biKr. Evli v,e iki erkekevlaıd sahföidir. Tınık Ta
rih Kurumu, Türik İnkiıab . Tarihi EnstiTtüsü, 
ürk-Fransız Kültür C{}ntiyeti, Amerikan Ünıiver
siıteler Derneği üyesidilr. Yütine, yürüme ve dağ 
sporlarını sever. Posta pulu ve fotoğraf kolek
siyonu mera.'l{lıs:ıdır.\ . . . 

Eserleri . şunlardıl':\ ''XV. ve XVI. ·asırlar
da Edime ve Paşa,}Livası (Va:kıflar, Mu!kaa
talar)" 1952; .· ''Ruriıelide Yörük , ve .Tatarlar, 
Evladı Fatihan" 1957; "Milli Mücfüdele Başlar
ken · (Mondros Mütarelkesinde.n Sivas Kongre
sine) 1959; İslam•· .Aınsikloped:isliıde, Belltende, 
Türkiyat Mecımuasınıda ve Tarih Dergisinde 
maddeler ve nıaka;alel~r (Kını Klmdir Ans·iıklo
pedisinden. 1962). 

GÖKÇAY (Mualla) ,_ Ses sana;tkar, 1915 
de İıs:tanibul'da Kadıköyünde doğdu, gür sesi ile 
1935-1950 arasının kaıdın okuyucuları a:rasınd1a 

,Muall~ . . Gökç'7iy 

.. (Resim : S. Dozcalı) 

en ünlü simala~clan, radyolarda okumuş ve pek 
çok pl'a:k ~oldurmuşdur; 1936 da _bir a:kşıam da 
Aınkara'id'a Çarilkaya Köş.kündıe Ata:t.ıürlk'ün bir 
meclisinde füıfiye Ayla ve Müzeyyen Senar ile 
birlikde davet edilere·k · okıntıuş ve büyıüık Ata'
nın takdirini :kazanmışdır; okuduğu Hacı Ka
rabet Ağanın bestelediği !bir .şu uşşak şarkıdır 

Fazig alınam ben rehi efsaneden 

Yüz çevirdim kiışei meyhan~den 

Bittim artık haleti mestaneden , '. 

Geçmem ahd olsun harabathaneden 

.Birincisi onalti yaşında iken, üç defa ev
lenımiş ayrılmışdır, iki evla.d sahilii · olmuşdur; 
şöhretine dell'k bir hal .tercemi tesbit imkanı bu
lunaımadı. 

Bürhaneddin OLKER 

GÖKÇAYLI (Vural) - Ressam, moda ya• 
ratıcısı sanaıi:!kar, ,bu satırların yazıldığı sırada, 
1972, Ş~lilde Rumali Caddesinde "Vural Gök
çaylı Moda Atölyesi v-e Terzihane:si"nln sahihi; 
1941 de Trabzonda doğdu, Pertev Gökçaylı Bey 
ile Nezahet Hanımın oğludur, baJba ıtıarl!;fı Kaf
kasyalı, o memleketin Gökçay ıkasaıbasındandır, 
soyadı da oraya ııisbeUe alınmışdır. Pertev Be
yin babası Hamfü Bey tahsilini İstaınbuLda Har-
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Vural Gökç~yh . 

(Resim :·Kemal Zeren) 

biye Mektebinde yapmış, t.üv.k ordusunda. liva 
kumandanlığına kadar yü!kselmişdi. _Peritev' Bey 
ilci defa yedek subayhk yapmış, İkinci dünya 
harbinin son.unda Aşıkaie.de ibir traf.iık. kazasın
da ölmüşdür. Aile memleketinden çııkdi!ktaın son
ra Traıbzo~da yerleşmişti, Pertev Bey orada 
Traıbzonun yerl:~i Nezahat Hanımla evlenmişdi. 

Üç yaşında iken ts!tanbula.gelen Vural Gök
çaylı Bostancı İlk Okıulunda ve İtalyan Lis·es:ln- · 
de Oikumuş, sonra Parise giderek moda üzer:n
de çalışmış, o yolda Paris-in ünlü müesseselerin
den Jean· Patou atöliyesinde bulunmuş, bir sü
re de J. Patou'min aföliye şefliğini yapnıışdır 

(1965-1968)., 1968 de bir Amstertlam seyaha
tın-dan Par..:se dönüşünde Frans.amn ünlü ses 
sanatçısı Sylvie Vartan'a -bir ıbuUk (Hazıresvab 

Mağazası) kurmuş, aynı yıl içinde tüt'koloji 
tahsili yapmış Mlchelle ( J ovet) a:dında zarif b:r 
· Fransız kızı ile evlenmiş ve zevc·esini alarak, 
memleketine, İstanbul'a ldöri-müşdür; İrili (doğ. 
1970 admıd-a · bir kızları vardır. 

Vural Gökçaylnını atöliyesi -aynı zamanda 
bir sanat mahfili halindedir. 

GöKÇE (Rô,gıb) Trb doktoru, iç has-
talıkları bilhassa göğüs hastalııkları mütehas
sısı; R.E. Koçunun ve oğlu Mehmed Koçunun 
haza:katma layezal şukr:an boçlan ,bulunan de
ğerli hekim; 1922 de İsba.ııabul'da Şehza:debaşın
da doğdu, emekli subay ve mali müşavir Baha
edd:n Gökçe'n:.n_ oğlu-dur Göztepe'de Beşinci llk 
Okulda ·oıkudu, or:ta ıtahsilini İstanbul Erkeik Li-

- sesin!de 1943 yılında tamamladı, 1950 yılında 

Tıh · F-akülıtesinden diploma alarak ihbi.sas stajı
nı gördü~teiı sonra Süreyya.paşa ~anatoryu
munda a:sistanlillda meslek ha-yatına girdi; bu 
satırların yazıldığı 1970 yılında aynı hai.Staha
nenin göğüs hastaJı•klan mutalıassısı ve s-ervis 
şefi bulunuyordu. 

Teşhis:ind-e çok dikkatli ve ıkuvvetli, hasJa
lannın hastalık seyri ile yakın-dan ilgilenir, dai
ma ciddi, acil hekiın ımüdahales:ine muhtaç va
k'alarda, gecenin herhangi bir saat::ntle, kar, 
yağmur altında koşar gelir !bir asiil · aıda.m·dır. 

_ 1955 de Sevlın . (Büyü:kgüngör) Hanrnıla 

evlenrnişdir, Jale (doğ. 1956 ve Metin (doğ. 

1958) adında diki evladı vardır. -

Dı-. Raııb Gökçe . 

(Resim : S. Bo:ı;calı) 
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GÖKÇE (Ramiz) - Ünlü ka
riıkatürcü; 1900 de 1stanbul'da doğ
du, Kılıçoğlu Musa Kazım Efendi
nln oğludur, ilk ve orta tahsilini 
İstanbul'da yapdı, 17-18 yaşlarında 
iken çizdiği kariıkatürlerle basm ha
yatına atıldı; devir devir lstan-
1bul'wı en üstün mizah dergilerinin 
ve günlük gazetelerinde çalışdı; 
"Aydede", "Akbruba", "Salon", 
"Peri", "Yeni S-a!bah" dergi ve ga
zetelerl bilha'ssa ikaydedilmeğe de
ğer, son yillarınd:a da "Mizah" adı 
ile bir mecım.ua çı.ikardı. Bazı kari
katürlerini iblr allbüm haJıiııde ·top
layıp yıayınla:dı · ki zamanımızda 

nadir bulunan. bir eserdir. Basuı 

aleminde nezaıkeıti ile ıtanınmışdı; 
1952 İ!,stan:bul'ıda vefat etti. 

Bibi. : Türk An~iklopedisi. 

GÖKÇE (Ziya) - "Astro
nom ve m.a:t€ma:tilk.ci; 1904 de İs
tanbul'da doğdu, babasının 1adı İs
maildir. Gülşeni · Ma:arifı Hadi!kai 
Hidayet ve Kocamusfafapaş-a Nü- . 
mune Me!kteıblerinde · okudu, _· .1.919 
da Vefa Suttanı.sisi bitirerek Da
riitfünun. 'Fen Fakültesine girdi ve 
o fakülteniıı astronomi ve mate
matik ,bölümle.rinıden diptoma · adı 
(1931). Bir müddet Kandili Ra
sadhanesinıde çalışdı; 1934 ıile 1943 arasında 

Kandilli Kız Lisesi, Beyoğlu Orta Okulu, Hay
darpaşa Lisesi ve Üsküdar Kız ·Ortaokulunda 
matema:tiık öğretmenliği yapdı. 

"1939 da Diyanet İşleri Reisliği muvakkit
liğine tayin edilm~şdi, 1961 ytlınd!a bu vazifede 
bulunuyordu. , 

"1936 dan lı948 yıiına kadar önce Takvi
mi Ziya, sonra ida GÖikçe Takvimi adı ile bir fa:k
vim yayınlamış, Ebüzziya V'e Nebioğlu takvim- · 
lerln:in de va!kit hesaıblaırını yapmışdır. · Fransız
ca, İngilizce, .Almanca, Araibca ve Farsça bilir. 
1950 de HaccS: gitmişdir" (Kim Kimdir A..'1.Sik
lopedisi, 1962) .. 

1962 den sonralki hayatı tesbiıt edilemedi. 

GÖKÇELİ (Yaşar Kemal) - Ünlü yazar, 
romanc~; zama:nımı2Jda sola meyilli yazarlardan
dır; 1922 de Adanın Kadirli kazasının Hemtte 
köyünde doğmuştur, iba:basının adı Sadıkdır; 

Yaşar Kemal Gökçeli 

(Resim : Bir gazeteden, imzasız) 

· KaJdirli Cum.huıriyet İilk okulunda okudu, · ve 
Adana Birinci Orta Okulunun son sınıfında 

tahsili bıra:kdı; 1941 He 1944 arasında Kuzucu
oğlu Pamuk Üretme çiftliğinde ırgaid ikatiıbliği, 
Adanada· Ramazanoğlu Küfüb'hanesinde hade
melik, çeltik su bekçiliği, zirai mücadele ırgad 
başılığı, Kaıdirl-inin Bağçe Köyünde öğretmen 

vekilliği, Baıtoş ırga:dlığı, fo~klar çalışmalan me
murluğu, Krudirliıde arzuha:lcili:k yapdı. 1944 de 
istanbul'a gelereik Cumhuriyeıt Gazetesin·e mu
habirlikle intis8.'b etti. Tahsili çok erken bıraJk
mış olduğu halıde, muhakkak ki ço'k mihnetli 
geçmiş çocuıkluk ve Hk gençl.ik hayatında'ki gör
gü ve hatıraları ile, ıkisa bir zaman sonra· ilgi 
çekici röportajlar ya:zımaya muvaffak oldu, hi
kayeler yazıdı, ve Cumhuriyet gibi büyük ıbir ga
zetede · yayınlanan yazılan Yaşar K·enıaie bir 
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şöhret sağladı. Yine kabul e'bmel:idi; ki, kendi~ 
sini otodidakt olara!k yetiştirmek için ıbüyü;k 
gayret gösteren :bir yazar oldu. Mus,evi asıllı 

Thilda Serrera H~ımla evlendi, bir kaç dil ibi
len bu hanım111 yardımı ile "İnce Mehme'd'-; is'llll
li romanının yaıbancı dillere çevrilmesi ve Tür
kiye dışında kitab o1ara:k 'basılmasının sağlan
ması ibüyü!k bir edebi ·başaırı bilindi. 

Türkiye İşçi Partisi kurulduğunda o parti
ye girerek faal siyasi hayata aıtıldı, faıkat o par
tinin kalem sahibi ünlü bir siması olduğu halde 
millet vekili olamadı. 

Muhtelif yazılarından ötürü bir kaç defa 
ıbevlcif edildi, hu satırların yazıldığı sırada da 
(haziran 1971) tutuklu bulunuyordu. 

Müheykel ibir vücud yapısına sa:hiıbdir, es
mer, . ibir gözü hafifce sa;kat, memleketinin şi

vesiyle konuşur, ·hlta:blan senli !benli, nıeza'ket 

endişesi oJımaıdığı halde aslaa lkaıhalaşm-ayan, 

populer ;bir yaza:ridır. 

Başlıca eserleri şunlarıdır: Ağıdlar (Folk
lor derlemeleri) 1943; Sarı Sıcak (Hikayeler) 
1952; tnce Mehmed (Roman) 1955; Te--rı~ke 
(Uzun hikaye) 1955; Ortadirek (Roman) 1960; 
Çukurıo-va Yana Y,ana (Röportaj) 1955; Yanan 
OrmanlaJ'lda Elli Gün (Röportaj) 1955; Peri Ba
caları (Röportaj) 1955; hıce Mehmeılin Sôiıu 
(Roman, Hürriyet Ga:uitesi). 

Bibl. : Kim Kimdir A.nsiklopedisi; .Gazete kesikleri 

notlar. 

GÖKÇINAR (Mehıne•d) --=- Lise ıtahsil.inı 
yarıtla :bırakarıalk İstanhul'un h·aneiberduışla:r gü
ruhu ara.ısına düşmüş., ikadir ve kıymeıtini kendi 
ayaıklan :ile çiğnemiş ihahtsız · !bir hane ıberduş, 
ibu satı:rların yazı1dığı 1970 yılında 30 ya
şında ibulunuyordu ve tsıtanibul ımalı bir 
hippi olmuşdu; yarı kalmış tahsile eklenmiş do-· 
ğuş kaahiliyeti ile ortanı;_-ı üstünde !bir şair. 

1940 da Gö:ttepede doğmuşdur, eski lkiıbar 
lbir ailen·tn evlaıdıdır; geç]m darlığına düşen aile 
Gö:zJbepeıdeki ~öhnec·e köşkü saıttıktan sonra Ey
yuıbsultanın •bir !kenar mahallesine hicret etmiş · 
ve Mehıned or.ba tahs-ilini kısmen orada ve kıs
men de İıstanbul'da yapmışdşr; İstanbul'da bir 
lisenin lb-i.dnci sınıfını en üstün notları alarak 
parlak haşarı ıile geçıd:iıkten sonra 1957 yılında 
17 yaşında dıken, Eyywbsulıbanıd!a mahallesinden 
tanışdığı uygunsuz bir adamın igvası ile esrar 
kullanmaya :başlamış, ve ibir ay gibi ıkıısa ıbir 

zam.an içinde e·efalet girdabma sürüklenmiş, es•. 

rar içerken ya:kalanaraık bir buçuk sene de sul
tanahmet Ceza evinde yattıkdan sonra yalın 

•ayak ve yarı çıplak İ~tanbul sokaklarma dü.ş
riıüşdür, ve ilk :işi •bir mahkemeye baş vurarak 
ailesinin soy adını terk ile Mehmed Gökçmar 
aıdı.TU almak olmuşdur. Ayakdaşları arasında 
"Mektebli" ve "Bitik (Aşık) UJakabları ile anı
lır, 1963 den sonra ld-a bunlara ~il.' üçüncü lakab, 
"Hippi Mehmed" eiklenmişdir. \ . 

Uzun boylu, esmer, sırım gibi bir vücud ya-
pısına. sahih olub askerliğini •bahrlye neferi ola

. ra:k yapmış, ve terhisinin tezine de, 1962-1963 
•arasında İsta.nbul'-a "Bitnik" . yahud "Hippi" de
nilen hırpani genç turistlerfu akını başladığın
da, 23 yıaşmda :iken onlar g1bLs-aç sa/kal uzata
ra:k aralarına karışmış ve bazıları ile çdk yalkın, 
muhabbetli dosıtlu'klar kuraraik gönlünce, meş
l'Efuince yaşam:aya. başlamışdır, ve· onların şa
nınıdıa h:ailrlkatın güzel maiızu:ni:eler yaııınışdır. 
' Kenıdi hayaıtı üzer.ine de . ll).aMU1meleri var
dır, çoğu acı haıtırala.r., haıl:ıta; arif olıaıılara acı 
iıbira.fnamelerdir. 

Mektebli Mehmed Gökçınar 

(Resim : Sabiha Bozcalı) 



ANSİKtöPlllntst 

1968 d.e kalender bir otel sahibinin şefkatli 
himayesine 1kavuşdu, yine o yalın ayaklı ve saç
lı sakallı hippi kılığında sözde ikatib, aslında 

hami'sinin şımank manevi oğlu oMu, ot-elde bir 
odası va:r-dı. 

1971 de yazılarını "Çıplak ayaklarımla İs
tanbul sokaklarında sürterken; Acı Haya:tım ve 
Tatlı Hippici'klerim" diye uzun bir isim a1tın

da toplamış. bulunuyordu, muhakkak ki lbenze-

r 
! 

GÖKÇINAR (M:ehıned) 

ri, andıraru olmayan terennümleııdir, bir kaç 
örnek alıyoruz: 

Mektebli Mehmed 

:Sa!:ınız mektebliyken çekilmit fU resmime 
Buırünkü ha.Hm ise şu aynada gördüğüm 
Nası! düıdüm ben yahu, ömrümün hikayesi 
Bir tü,-lü çözülmeyen sibirli bir kördüğüm 

Mastor Kara Mustafaya Ağıd 

Mastor K2.ra ~l!ustafa berduıılukda ustamdı 

"Bahriyeli" derlerdi eli sakar adamdı 

Çavu, iken uygunsuz işlerinden kovuln1u§ 
Harmanlık zamanında bir mekttbli genç vurmut 

Yedi canlı canavar demir pençe ezderdi 
Dalga duman sa>'ıkız ıorolo bütün derdf 

"Ham·am" daki mahzende kömürden zehirlenmiş 
"Ecel gelmiş cihine kömür behane" denmiş 

Sesi kulaklarımda gözlerimde gözleri 
Diyemedim eksildi dünyadan bir serseri 

Diyemedim. geç bile kaldı mikrop hergele 
Hakkımı Helal ettim hatta ağladım bile 

dediği, Sirkecide Hocapa-

Haneberduş Mehmed Gökçınar 

(Resim : Hüsnü Kınaylının çekdiği fotoğr:ı.ftaıı 

Sabiha Bozcalı Eli ile) 
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Y aşadıgım Yerler · 

Berduşlar arasına ilk düşdüğüm geceyi 
Yakama yapışan bir kirli demir pençeyi 
İki bardak şarabla esrarlı cıg~rayla 
Unutamam hoyratca yolunmuş bir gonceyi 

Serim serim serilmiş, uzanmı§ istif istif 
Çocuklar, bir sürü genç, bir sürü rezil herif 
Buğu, soluk, öksürük, çıplak bütün vücudlar 
Gözle görülmedikce aslaa edilmez tarif 

Sirkecide araba vapuru 'iskelesi 
Kalaslar bir in olmu§ içinde insan sesi 
Bıyıklar arasından en körpe dudakla:ra 
Cıgaralar dolaşır paspallı sinsi sinsi 

Papazlar ve fantiler kızlar cıvalı zarlar 
Kuzularda kurtlarda ürkek vahşi nazar)aır 

Gelm1ş .. ~üşn;ıüş cümlesi kendi ayaklarıyla 

Sabahcı kahveleri panayırlar pazarlar 

O kale huvarları çökmüş burcların içi 
Kim ayıklar taşından bulgur ile pirinci 
Aşereye yazarlar gel şorolom diyerek 
Çakal çakal mastorlar yeni baygın bir genci 

Ya buz gibi ya sıcak taşlar yahud bir peyke 
Kuru tahtalar üstü, hasır, toprak, rast gele 
Zifiri karanlıkda dalga duman alemi 
Kalemim tokeıi:iyor yazmak istesem bile 

Aman ters anlamayın, yokdur hiç pışmanlığım 
Ruhuma pek uygundur şu · kıyafet kıh.ğım 
Keçeleşmiş saçlarım, kösele tabanlarım 
Berduşum ·ben, ne deli, ne de sersem alığım. 

Hey Gökçınar Gökçı.nar, altını bakır yaptın 

P.u .. çamurlu yollara düşü~'me nasıl saptın, 
_Zam;ın oldu tapıldın, zaman geldi sen taptın. 
Anlayanlar anlasın, hikayeni anlattın. 

(B.: Deniz Palas, cild 8. sayfa 4460) 

K.endimle Konuşma 

Nerde yitirdim bilmem l:ıu gece de uykum yok 
Tek ilacım hekimim şu kağıdla kalemdir 
Dö!e =~ini Gökçınar hiç kimseden korkum yak 
Taklid edilmez süsüm yalnızlığım çilemdir 

Nerde yitirdim bilmem, yaşım yok benim yaşım 
Gözümün beğendiği akı-anım arkadaşım 
Bazen ayak Öperim bazen okşa~ıır başım 
Sevdiğim şu adamla şu çocuk benim nemdir 

Nerde yitird:im· bilmem esvab çamaşırları 

Çırıl çıplak soyunuk atmışım hicab arı 

Koynumdaki mi ben mi hangimiz çiçek arı 

Her gün yiyip içdiğim ayak çakıl perçemdir 

Nerde yitirdim seni Gökçınarım nerdesin 
Gözüme görünmeden içimden gelir sesin 

Senin gibi yaşamak karı değil herkesin 
Gökçınarı tavlayan göz yaşıdır elemdir 

Nerde yitirdim si%i kaşım g/iziim kakülüm 
Beyaz sünbül koçanım kırmızı gonca gülüm 

Koşarlı ayaklarım topuk vururdu güm güm 
Ölümüm yalnız bana Gökçınara matemdir 

Kendimle Konuş~a 

Hey Gökçınar, Gökçınar, Hippilerin prensi, 
Kaç kişi anlar dersin yürekde~ kopan sesi? 
Seversin, sevdiğini; görürsün, gördüğünü, 
Niçin söylersin bitik, ne sanınııı.'.iıerkesi? 

Yıllarca sokaklarda çıplak ayak sürterken,• 

Vız geldi t'ab~nİarna cam kırığı, taş, diken. 

Kimden meded umarsın şimdi gönül yolunda? 

Yan ve küllen berduşum, kendi kendine tüken! 

Kızma salcın doğruyu söyledikce aynalar; 
Seni sevmiş olandan şimdi kas:ikişi. anar? 
Sade Mektebli Mehmed ıiana ağlayıp yanar; 
Yoluna baş koyduğun, koynunda yatırdığın, . 
Güzeller de derdine ortak olmaz. Gökçınar ! 

Hippiliğe Hevesim i~iiı 

Bir yanımda lngiliz, on dokuzluk bir' Çarleıi, 
Bir yanımda lsveçli Hildegard'ı.n prenses •• · 

Omuz döven o uzun saçları ·ahin .t~lli; • 

Çek Hildegard Çll'rlesim, "Sarıkiz"dan bir. nefe 

Kılıkda kıyafetde yok gibidir ·f~rkımız, 
Size· "Bitnik" dirorlar, "Bitik'; der bana herkes. 

Ahdım olsun 
Oluru.:O · yerli 

kesclirmem bundan ~n~~ saçımı 
malı ben de saçl~}~ir serkeş! 

Geçiyor muhabbetle doya doyl!- günlerim,. 
'Ey berdui Bitik Mehmet, .sözü _b~rda b~lla kes!. 

Hippi Türkülerinden . Paı:çalar • -

Gönlümün misafiri Hippileri~\~ler 
Yanık bağ,rım üstünde son ırtodi(yelpazeler 

Yüzde tüyden eser yok, saçları · omuzlarda 
Kız mı desem, oğlan mı, sevimli· l<epazeler 

Çıplak ayaklardan tut, göğsündeki . çak,;ıla , 
Yetmiş iki milletden çeşit çeşit mezeler 

Hasır üstünde yatıp zengin rüya~ı görmek 
Keyfi tartıp ölçemez terazi. endazeler . 

Gökçınarı sorarsan her gece mU:babbeti 
Bir başka Hippi · çiçek ile yatıp tazeler 

* 
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