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ONSOZ

Ahmet (Ahmed) Rasim (1865-1932) doneminde yazdigi halde, Servet-i Funun
hareketi dismda kalnus birkac yazar arasmda yer alan yazar ve gazetecilerdendir.
1896'da bazi Turk sair ve yazarlannm "Servet-i Fumm'' dergisi etrafinda toplanmasiyla
baslattiklan edebiyat akimmm (Edebiyat-i Cedide) sanatcilan halka degil, yalmz
aydmlara hitap ettiler. Tanzimat onculerinin, edebiyan bir arac kabul etmelerine karsihk
bunlar, "Sanat i~in Sanat" ilkesine bagh kaldilar ve yalniz giizellik pesinde yuruduler.
Buna karsm Ahmet Rasim, yazilanni balk i~in yazmis ve sanat yapma gaylesi ile
eserler verme cabasi icine girmemistir.

Gerek Edebiyat-1 Cedide sair ve yazarlan, gerek onlan bircok yonde izleyen Fecr-i
A.ti sair ve yazarlan, dil yonunden hie de tabii degillerdi. Siirlerinde ve duz yazilannda
yeni ve iddiah olmakla birlikte Arapca, Farsca kelimelere, bilesik isim ve sifatlara,
tamlamalara yer vermislerdi. Bu durum onlann gerek bazi arkadaslan, gerek yeni kusak
yazarlan tarafindan siddetle elestirilmesine sebep olmustu. Ahmet Rasim Edebiyat-1
Cedideci'leri "Dekadanhk"1 ile suclamisnr. Ahmet Rasim, Edebiyat-1 Cedide'cilere
karsm, kisa, canh cumlelere, yaygm deyimlere dayanan bir istanbul Turkcesini butun
incelikleriyle ustaca kullanrmstir. Boylece yazi diliyle konusma dili arasmda dogal
dengenin kurulmasmda katkilan olmustur. Yasama hemen her zaman iyimser bir acidan
bakan Ahmet Rasim, en aci olaylan bile yumusak bir mizah ve gulumseme suzgecinden
gecirdi.

Ahmet Rasim, eserlerini yazdigi donemin yasayisma, sorunlanna, gelenekgoreneklerine 1$Ik tutmasi; mekanlar, kucuk-buyuk bircok esyayi o gunku durumlanyla
gozler onune sermesi bakimmdan edebiyatimizda ozel bir yeri ve onemi vardir.

Ahmet Rasim ve eserlerine dair cesitli arasnrmalar yapilrrustir. Mustafa Nihat Ozon
(1932), Agah S1m Levend (1965), Orhan Saik Gokyay (1969), Ahmet Kabakh (1971),
1

XIX. Yuzyil sonlannda Fransa'da natiiralistlere ~1
sanatcilara verilen ad

cikan sembolizm alamma onculuk etmis

Muzaffer Gokrnan 1967), Kazim Yeti~ (1980), Hikmet Dizdaroglu (196 9) ve Hakk:1
Dursun Yildiz (1967)'m Ahmet Rasim'in eserleri ile ilgili cahsmalan vardir. Yazara
duyulan ilgiden farkh alanlara egilmis olmasmm yarnsira dil ve uslubunun da rolu
buyuktur.

Arastirmam Do9, Dr. Bulent Yorulmaz'm, Ahmet Rasim'in eserlerinin incelenmesi
cahsmasmm bir parcasidir. Eskal-i Zaman (Zamanm Bicimleri-Sekilleri) eserinin diger
yonleriyle incelenmesini de diger arkadaslanm yaprmstir.

Tez konum olan Eskal-i Zaman adh eseri, mekanlar ve vasrtalar acismdan
incelenmesini saghkli bir bicimde arastirmaya ve bunlar hakkmda doyurucu bilgiler
vermeye cahstun. Tezin sonuna, mekanlar ve vasitalarla ilgili bir indeks ve faydalanilan
kaynaklarla ilgili bir kaynakca eklenmistir.

Arastirmarm hazirlarken bende sevinc uyandiran bir konu da, Ahmet Rasim'in,
Kibnsli Behaeddin Efendi ile Nevber Hamm'm oglu olmasidir.

Tezimi hazirlarken her konuda bana yardimci olan · hocam Doy. Dr. Bulent
Yorulmaz' a tesekkuru bir bore bilirim.

CerenBEYiT
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I. BOLUM

<;ESiTLi YONUYLE AHMET RASil\1

1. Ahmet Rasim'in HayatI

(Daha kucuktum, henuz sekiz-dokuz yaslarinda idim. Ana yavrusu .. Ah, anamt pek
severdim. 0 benim hem babam, hem de en buyuk velinimetim idi. Onun el dikisi
dikerek beni besledigini, biiyiittiigiinii bilirdim. Ben afacan.. Zavallt kadtn benim
yuzumden komsular taraftndan azarlantrdi. Ya birinin cocugunu doverdim ya top
oynarken bir evin camtni ktrardim. Mektepten de kacardtm; bir kere kacttm mi arttk
hajtalarca mektebe gitmezdim.. Gitsem dayak vardt. Bu korku beni tiril tiril titretirdi.
Sabahleyin kalkardtm; giiya mektebe gidecekmisim gibi haztrlantrdtm. Annem
sepetime yemegimi koyar, cuz kesemi boynuma takar, elime bir veya iki onluk verir:
"_ Oglum Rasim, dunyada iki dalim var, biri sen, birt Yusuf .. Fakat o, babastnin
yantnda.. 0 zengin.. Bak ben fakirim. Oku, adam olmaya calts yavrum. Ben de
olursem sen sonra sefil olursun. Yaramazhk etme, beni uzme, bana otekinden,
berikinden soz isittirme.: Sonra hirpalantyorsun, zaten dayak yemekten kuru kemik
kaldzn." tarztnda nasihat verirdi.....

Gecelerim 'den)

Yukandaki samimi cumlelerin yazan

halk cocugu Ahmet Rasim, sonra

Darussafaka'yi bitirecek, elli yil Istanbul'da cesitli gazete ve dergide hie kimseye
benzemeyen sade, tabii Turkce'siyle gercek hatiralar, fikralar, makaleler, romanlar
yaymlayacakn.

HAYATI

Ahmet Rasim, Istanbul' da, Fatih civannda Sanguzel mahallesinde 1864 yilmda
dogmustu. Babasi Menteseogullan' ndan Bahaettin Efendi, annesi de eski Istanbul
3

konaklannm birinde evlathk olarak yetismis Nevber Hanimdi.

Kocasmdan 90k

erken bosanan Nevber Hamm, cocugunu binbir gucluk icinde yetistirrnisti. (Ahmet
Rasim'in cocukluk yillanna dair yayimlanrms pek 90k hanra yazilan vardir.) Annesi,
oglunu dikis dikerek buyutmus, okutmus, ve yetistirmisti. llkogrenimine Sofular' da
bir mahalle mektebinde
Tezgahcilar

mahalle mektebine

Hafizpasa Mektebi'ne
caliskan

bir

baslamis,

verilmis, bir muddet

yazdmlrmsti.

ogrenci

olarak

orada bir kalfadan

yedigi tokat yuzunden
sonra da Sanguzel'deki

1874'te Darussafaka'ya

tanmrms,

simflan

kaydolunmus,

yukseldikce

fikir

orada

ve

sanat

hareketleriyle de ilgilenmeye baslarmsti. Sinasi, Namik Kemal, Ziya Pasa, Ahmet
Mithat gibi yazarlarm eselerini okuyarak yetisen halk cocugu Ahmet Rasim, okul
arkadaslanna saray ve hukumetin zulumlerini anlatan yasak kitaplan, yazilan ve
siirleri sik sik getiriyordu. Bir yandan da siki bir calisma ile Fransizca ogrenmi~, yazi
denemelerine

girismis

ve bazi

arkadaslanyla

birlikte

bir gazete

cikarmaya

heveslenmisti.l Ssa yilmda Darussafaka'yi birincilikle bitirdi ve "Telgraf Nezareti"
fen kalemine memur oldu. Annesi, Ahmet Rasim'e bu daireyi birakmamasi icin
Kur' an' a el bastirarak

yemin

ettirmis

yani devlet

kapisindan

aynlmamasmi

ogutlemisti. Arna o, telgraf memurlugunu degil, elindeki kalemi, olunceye kadar tam
elli yil birakmadi, kendi yazdigi veya cevirdigi buyuk, kucuk 130' dan fazla eser
yayimladr.

Ahmet

Rasim,

ilk olarak Ahmet

Mithat'm

Tercuman-i

Hakikat

gazetesinde Fransizca' dan cevirdigi bir yazi ile basm hayatma at1ld1.1884' de Ceridei Havadis Gazetesi'ne

de yazmaya basladi. istibdat yillan boyunca Tercuman-i

Hakikat, Ceride-i Havadis, Malumat gibi gazeteler

ile Gtine~, Gulsen, Sebat,

Hamiyyet, Sa'y, Safak, Servet-i Funun, Mektep, Maarif, Hazine-i Funun, Malflmat,
Mecmua-i Ebuzziya, Resimli Gazete gibi dergilerde yazilanm yayrmladi. Mesrutiyet
(1908)'den sonra Sabah, Tanin, Ikdam, Hak Gazeteleriyle Muhit, Sura-yi Ummet,
Resimli Kitap; Donanma Dergilerine yazilar yazdi. Bir ara Huseyin Rahmi Gurpmar
ile birlikte Bosbogaz adh bir mizah gazetesi de cikarrmslardi (1908).

Birinci Dunya Savasi ve Mutareke yillannda (1914-1920) Tasvir-i Efkar, Yeni Gun,
Eski Gtin, Zaman Vakif Gazetelerine Cumhuriyet'ten
Aksam Gazetelerine yazdi. Telgraf memurlugundan
kendisini yalmz gazetecilige

90k erken aynldiktan

veren Ahmet Rasim, son yillannda

milletvekili secildi (1927-1932).Ahmet
istanbul' da Heybeliada' daki

sonra ise Cumhuriyet ve

evinde

sonra

istanbul' dan

Rasim, 21 Eylul 1932 Carsamba gunu
68 yasmda

hayata

gozlerini

yumdu

ve
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liada'da Abbasaga Mezarhgi'na gomuldu, Mezar tasmda su cumleler yazihdir:
diline 48 sene kalemiyle hizmet eden muharrir Ahmet Rasim burada yatiyor.
_J.atbu (basilrms) eserleri yuzu gecer. Onu unutmamak her Turk'e borctur. Meb'us
Iarak oldu. Carsamba 21 Eylul 193 2".

2. Ahmet Rasim'in Ki~iligi

Ahmet Rasim, yazilan kadar kisiligi ile de tin yapmis, zamamnda saygi ve ilgi
oplamis yazarlardandir. Y etim ve yoksul fakat su katilmamis bir Turk muhiti icinde
yetismesi, onu aynca degerlendirmis halka yaklasan, dertten anlar, alafrangahktan uzak,
ir insan haline getirmistir, Bir yam ile hos gorusu genis, acik yurekli, giivenilir ote yam
·· e milletine faydah olmaya cahsir. Sohbeti aramr, durustlugu sevilir... Iddiasiz ve

..l>steri$Siz bir adamdir.
Pek de kuvvetli olmayan bir ogrenimden sonra Rasim, cok okuyarak, gezerek ve
sohbetlere, alemlere katilarak yetismistir. Kaleminin zamanla acildigmi ve en guzel
sohbetlerini bircok hikaye, roman denemelerinden sonra yazdigim goruyoruz. Ahmet
Rasim, dil ve uslup guzelligi basta olmak uzere butun yazicihk gucunu istanbul sehrine
·e bu sehrin halkmi iyi gozlemesine borcludur. Gerci sonradan Fransizca ogrenmis,
eserler de cevirmistir. Ancak asil gucunu sehir, insan ve sive tasvirlerinde gostermistir.
Hayannda oldugu gibi yazismda da batihhk duskunlugunden tiksinmis, yabanci
edebiyatlann taklidine yanasmamis, yanasanlan da elestirilerine hedef yaprmstir.

Alcak gonullu, yuce ruhlu ve her seyden once namuslu bir insandi. Hayatmda cok
kirgmhklar olmussa da umut ve inaner sonmemistir. Hallan gucune giden hicbir siyasi
gorusu savunmadi. Yillarca yoksulluk cekti ise de onun hakkmda hie; kimse ona, bir
_ erden haksiz kazanc sagladm diyemedi. 0, namuslu ve asil bir gazeteci tipinin az
unur omeklerinden biri oldu, denilebilir.
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3. Ahmet Rasim'in Tiirk Edebiyatmdaki

Ahmet Rasim'in, yazilannm
bunlann

onemli bir bolumu

Yeri ve Degeri

cogunlugu, gazete ve dergilerde yaymladrgi halde,
eskiyip degerlerini

yitirmemis,

kitap duzeninde

de

yaymlanrms, gunumuzde de basilrms, hele okul kitaplarmda aldiklan yerleri muhafaza
etmislerdir.

19. Yuzyil istanbul'unun

ikinci yansiru, cesitli zumreler, meslekler ve

cevrelerden alacali bir halk kalabahgmm gundelik hayatmi canh aynntilan ile tasvir
etmis, cagimiza zengin bir malzeme yigrrn, yer yer

de gercekci-naturalist

hikaye

parcalan birakmistir. Halk dili, halk edebiyati, halk tipleri, toplum cevrelerini tasvir
ederken, gecim zoruyla baglandigi gundelik gazeteciligin yazi sartlanmn dar simrlanru
asabildi, basanh bir sanatci seviyesine yukseldi. Uzun omurlu buyuk bir imparatorlugun

merkezine birikmis olan eski bir uygarhk mirasmm hayata yansiyan butun ozelliklerini
tasvir eden eserleri, ha.la canhhgmi yitirmemistir.

4. Ahmet Rasim'in Tasvirdeki Ustahg1
Ahmet Rasim, her turlu tasvirde butunu gozler onunde canlandiracak aynntiyi
secmede son derece ustadir. Bir insanm ve hatta belli bir gorunusun benzerlerinden
aynlan yonlerini iyi tespit eden yazar, onlan ifade edecek dil malzemesini secmekte
ustadir. Onun zaman zaman kelimelerle renkli ve sesli resim yaptigirn soylemek yerinde
olur. Ahmet Rasim, cok sifat kullanan bir yazardir. Bu sifatlar zengin bir kulturun
belirtisi olarak dusunulebilir. Genis halk kitlesi, Osmanh kulturunun merkezinde
gordugunu , duydugunu ve hissettigini ifade icin bu dil malzemesini kullana kullana
olgunlasrmsnr. Yazar, kendi tabii dunyasi icinde olgunlasmis bu malzemeyi, yukanda
sozunu ettigimiz tespitlerini ifadede iyi kullanmaktadir. Yani onun tasvirlerinde gorulen
canhhk hem yazarm gozlernleme kabiliyetinden hem de dil malzemesini secmedeki
tavnndan kaynaklanmaktadir. 0, halkla ve yasarulan hayatla iliskisini kesip kendini
yazi dilinin ve sozluklerin smirladigi dunyaya hapsetmez, halkin dil dehasmi kendi
"ben"i etrafinda birlestirir.
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Butun bu ozellikleriyle Ahmet Rasim, gazetede yaymlanan yazilarda kamuoyunun
sesi olmamn

yolunu kendisinden

sonra gelenlere

gostermistir.

Suphesiz Ahmet

Rasim'in edebiyatirmzdaki yerini gazete yazilan cevresinde aramak gerekir. Onun edebi
olsun diye ozendigi, devrinin yazi diline ait kliseleri kullandigi yazilannda Ahmet
Rasim'i aramak bos bir gayret olur ve aym zamanda da yanhstir.

5. Ahmet Rasim'in Eserlerinin Deger!

Onda edebiyat meraki, Ahmet Mithat Efendi'nin

romanlanm

okumakla basladi.

Gazetecilik yoluna da onun yardimlan ve rehberligi ile girdi. Ahmet Mithat Efendi'nin
Sinasi'den hareket ederek actigi cigmn, halkm seviyesine ve ihtiyaclanna yonelen yazi
yolunun en basanli ustalarmdan

biri oldu. "Halkci Okul"un,

gittikce genisleyen

okuyucu kitlesine bagh gelismelerini ve ilkelerini izledi. Y azi turlerinin hepsinde eser
verdi, tiyatro haric.

·

Hayatim yazilan ile kazanan Ahmet Rasim, gazetelere ve kitapcilara yazi yetistirmek
icin durmadan cahsrms, ust uste yazdigi ve kitap haline getirdigi eserlerinin sayisi, okul
kitaplan

ile birlikte yuzu asrmsn. Aynca gazete sayfalarmda dizi halinde kalmis

arastirmalan,

sohbet ve fikralan

da buyuk bir yekun tutmaktadir. Hayatmm

son

yillannda yazdigi gazete yazilannin cogunlugu kitap haline getirilmisti. Bunlarm icinde
seri halinde yaztlmis degerli arastirma eserleri de vardir.

Cagmm modasma kapilarak "adebi iislup" endiseleri guderek yazdigi hikaye ve
romanlannda

kisiligini gosterememis,

cok zayif eserler vermis.basanh

olamamisnr.

Cagmda yaygm olan acikh, duygulu, romantik eserlerinde ve amlanndaki o "canh ve
konusma dilindeki" degerleri yansitan uslubundan iyice uzaklasrmstir.

Amlarmda ve sohbetlerinde,

balk dilini butun zevkli incelikleriyle kullanmasmi

basaran Ahmet Rasim, diyaloglan butun canhhgi ile aktarabilmis, hayat sahnelerini
renkli canhhklan

ile yansitrms, hikaye unsurlanm, tiplerini, hayat cevrelerini iyice

belirlemis ve gostermistir.
Onun asil degerli olan yam, istanbul'un yanm yuzyil onceki durumu ve gorunusunu
aksettiren, semtleri, eglenceleri, gezinti yerleri, halk tiplerini anlatan yazilandir. Bu
cesit yazilannm bir bolumu am ve arasnrma butunlugune sahip, uzun, derli toplu,
7

biyografya romam seviyesine ulasrrus eserlerdir. Yine bu durumdaki fikralan

ve

sohbetleri de gercekleri yansrtan tipleri, temalan, dil ve diyalog yapilan ile birer hikaye
gibidir. Bundan dolayidir ki, Ahmet Rasim' e, bu soy eserleriyle gercekci hikaye ve
romanc1hg1m1zm gelismesinde hakettigi yeri vermek yerinde olacaktir.

Ahmet Rasim, "halkci

okul"un

butun yazarlan gibi "Servetifiinun"

grubunun,

alafranga' ve butun yapisi ile halktan uzak edebiyatma karsi idi. Eski-Yeni edebiyat
cansmalan ve tartismalan sirasmda, daima halka daha yakm olan yazarlan tutmus,
kendi

yolunun

ilkelerinden

aynlmarmsn.

0

gunlerde

ban

kulturune

yonelmek

yabancilasmaya, halk kulturune yonelmek de, yazarlan, Muallim Naci ve arkadaslannm
temsil ettigi dusman kampa yonlendiriliyor, halkm dilinden, hayatmdan, sorunlanndan
kopmus bir "mutlu azmbk edebiyan",

ilericilik hareketi olarak ortaya cikarken, halka

yonelen yazarlar da gerici~er ve eski edebiyatcilarla birlesmis olarak gorunuyorlardi.
Ahmet Rasim'in eski ve yeni tarzda yazilrms manzumeleri ' de vardir. Bunlar arasmda
endi besteledigi sarkilan ha.la dillerde dolasmaktadir.

Y anm asir oncesinin istanbul hayatnu tasvir eden, genis bir alam kapsayan fikralan,
sohbetleri, am ve arastirmalan, bize kalan en degerli eserleridir. -Ostelik bunlardaki dil
ve anlatim gucu, bircok

yazarlanmizm

ulasamadiklan

yuksek

bir seviye ifade

etmektedir.

6. Ahmet Rasim ve Musiki

Bir istanbul cocugu ve istanbul yazan olan Ahmet Rasim, yazarhk ve musiki
dliyeti ile, daha yerinde bir ifadeyle bu iki sahada eser verebilecek bir yaradihsla
- .yaya gelen insanlardandir.

0 daha mahalle mektebinde iken musiki icin gerekli kulak ve sese sahip oldugunu
rresindekilere hissettirmistir,

Darussafaka' da' hocasi olan Zekai Dede' den genis

- ~e yararlanma firsati buldu. Bu okuldan mezun olduktan sonra, Bahariye

Frmlderi:D tore, adet ve hayatma uygun, frenk tarzmda,
- GcneDilde ol¢lii, uyakh yazilnus eser.
65.te ki.msesiz cocuklan okutmak amaciyla kurulmus kurum, parasiz yanh lise.
~
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Mevlevihanesi'ride" "ust bir mevkiye gelir. Zekai Dede'den aldigi musiki terbiyesi ile
yeteneklerini

gelistirir.

Klasik Turk

musikisinin

bir 90k parcalan

ile Anadolu

turkulerinden bircogunu ogrenmis, saz sairleriyle de temas etmis ve onlardan destanlar,
maniler, divanlar ogrenmistir. Onun bir 90k sarkisma gonul iliskilerinin yansimalan
olarak bakmak yerinde olur.

Ahmet Rasim'in herhangi bir enstruman kullandtgirn belirten bir yazi veya isaret ile
karsilasmadik. Ancak o, cesitli yazilannda yasadigi devrin musiki hayatim, yine kendi
"ben"i cercevesinde anlatrms, musiki ile ilgili bilgi vermistir.

Ahmet Rasim'e buyuk bestekar sifan verilmez. Ahmet Rasim'in kalender, hosgorur,
kayit altmda bulunmaktan hoslanmayan hur, alcak gonullu, hassas, icli, kibar, nazik ve
agirbash

karakterini yan~1tan, nese ile kansik bir huzne sahip, sanat gostermek

cabasmdan uzak bir musiki uslubu vardir. Onun, gunumuzde de halen soylenmekte olan
bircok bestesi vardir. Bize hie de yabanci olmayan su dizelere bir bakm isterseniz.

Sakin gee kalma erken gel
Bu aksam gun batarken gel
Ne muskul aynhk ha.Ii
Bu aksam beklerim yari
Sakm gee kalma erken gel
Bu aksam gun batarken gel

7. Ahmet Rasim'in Eserleri

I .Hanralaru

Gecelerim

: 1894, daha sonra Omr-i Ill'te 1899.

Eski Maceralardan Fuhs-i Atik: 2 cilt 1922.
Matbuat Hanralanndan. Muharrir, $air, Edip: 1924
Falaka

-4

: 1927

Istanbul 'da Bahariye samtinde bulunan Mevlevi te.kkesi. Dergah da denir,
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II . Hikaye ve Kisa Romanlaru

: 1890

ilk Sevgi

Bir Sefilenin Evrak-1 Metrfikesi: 1891
Endi~e-i Hayat

: 1891

Guzel Eleni

: 1991

Leyal-i Iztirab

: 1891

Mehalik-i Hayat

: 1891

Mesakk-i Hayat

: 1891

Tecarib-i Hayat

: 1891

Meyl-i Dil

: 1891

Afife

: 1892

Mektep Arkadasim

: 1894

Numune-i Hayal

: 1894

Tecrubesiz Ask

: 1894

Bicare Geny

: 1894

Gam-i Hicran

: 1894

Sevda-i Sermedi

: 1895

Asker Oglu

: 1897

Nakam

: 1897
:1899, Daha sonra Hamamci U1fet adiyla 1922

U1fet

Hayat-1 Hakikiye Sahnelerinden.Belki Ben Aldamyorum: 1909. iki Guzel
Gunahkar' da Bedia adryla 1922

iki Guzel Gunahkar : 1922
iki Gunahsiz Secda : 1923

III. Fikralar ve Makaleler:

Kulliyat-i Sa'y ii Tahrir; Makalat ve Musahabat: 1907
Kulliyat-i Sa'y ii Tahrir; Menakib-i Islam 2 cilt : 1907
Sehir Mektuplan

:4 cilt:1910, 1911

T arih ve Muharrir

: 1910

Cidd ti Mizah

:1918
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E~kal-i Zaman

:1918

Gulup agladiklanm : 1926
Muharrir Bu Ya :1927

IV. Mensureleri:
0 Cehre
: 1893
Kitabe-i Garn : 1897-1898

V. Tarihle ilgili Kitaplarr:
Araplarm Terakkiyat-i Medeniyesi 2 cilt: 1897
Eski Rornalilar : 1887-1889 (2 cilt)
Tarih-i Muhtasar-1 Beser : 1887
Terakkryat-i Ilmiye ve Medeniye : 1887
Resimli ve haritah Osmanli Tarihi 4 cilt :1910-1912
istibdattan Hakimiyet-i Milliyeye 2 cilt : 1924
iki Hatirat -Oc; Sahsiyet : 1916

VI. Seyahat Yazrlaru

Romanya Mektuplan : 1916

VII.Monografi:
Matbuat Tarihine Medhal. ilk Buyuk Muharrirlerden Sinasi: 1927

VIII. Terciime Faaliyetleri:

Edebiyat-1 Garbiyeden Bir Nebze: 1886
Cumel-i Hikemiyye-i Ecnebiyye : 1886
Cizvit Tarihi : 1887
Ezhar-i Tarihiyye : 1887
Urani :1891
iki Damla Gozyasi : 1894
Mathilde Larose : 1895
LaDame aux Camelias : 1895
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Karpat Daglannda : 1896
Mizikaci Yanko ve Kamyonka : 1900
Neside-i Ruh :1900
Ohlan Kansi :1900
Kaptan Jipson : 1903
Madam Hardiber : 1903
Asya Kumsallarmda : 1905

IX. Ahmet Rasim'in Diger Eserleri:
Bedayi-i Kesfiyat ve ihtiraat-1 Beseriyeden Fonograf: 1885
Elektrikiyet-i Sakine : 1885
Elektrik : 1887
Tesekkul-i Cihan Hakkmda Fikr-i Icmali : 1887
Cumel-i Hikemiye-i Osmaniye : 1886
Garaib-i A.dat-1 Akvam :1887
Hazine-i Mekatip yahut Mukemmel Munseat : 1889
Omr-i Edeb14 cilt :1897-1900
Hamm :1910

8. Fotograf, Resim ve Karikatiiriiyle Ahmet Rasim:

Onceki yedi maddede her yonuyle incelemeye calistigmuz Ahmet Rasim'i, biraz
olsun somutlastirabilmek
ihtiyaci

hissettim.

icin, onun fiziki bakimdan nasil biri oldugunu gosterme

Yayinlanmis

bircok

fotograf,

resim

ve karikaturu

arasmdan

sectiklerimi arka sayfada olabildigince iyi bir sekilde goruntulemeye cahstim.
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Cumhuriyet Gazetesi Arsivi'nden

Resimli Bilgi Ansiklopedisi'nden

Ahmet Rasim'in, Mehmet Izettin
tarafmdan yapilnus karikatiirii.
(Vasfi Mahir Kocatiirk'iin Tiirk
EdebiyatI Tarihi kitabmdan)
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Il.BOLUM
MADDi UNSURLAR
ESERiN MEKANLAR

VE VASITALAR A(;ISINDAN iNCELENMESi

1. Mekanlann incelenmesi:
Adana:

Turkiye'nin

Akdeniz bolgesindeki

liman sehri. Talul urunleri ve pamuk

yetistiriciliginde onemli bir merkezdir. Bolgeye hayat veren can damarlan Seyhan ve
Ceyhan

irmaklandir.

Turkiye'nin

nufus yogunlugu

bakimmdan

dorduncu buyuk

sehridir.

Adapazan : Akova da denilmekle birlikte daha 90k kentin adiyla amlan bereketli bir
ovanm ban kenan yakmmda, Sakarya nehri ile Sapanca golumm sulanm bosaltan
Carksuyu arasmdadir. Cumhuriyet doneminde Izmit iline bagh bir ilceyken 1954'te
kurulan Sakarya ilinin merkezi oldu.

Adliye : Adaleti yerine getirmek, yasalan uygulamakla yukumlu devlet orgutu, Bu
orgute iliskin islemlerin yurutuldugu resmi bina, Adalet Bakanhgi.

Akdeniz : Atlas Okyanusu'nun Avrupa, Asya ve Afrika arasmda kalan kenar denizi.
Cebelitank bogazi ile Atlas · okyanusu'na, istanbul ve Canakkale bogazlanyla
Karadeniz' e baglanir.
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Aksaray:

istanbul'da semt; Fatih ile Erninonu ilceleri arasmdadir. Bizans doneminde

kentin bu kesimine, burada Pergamon' dan (Bergama) getirilmis, tunctan bir okuz
heykeli bulundugundan

Forum Bovis (Okuz Meydam)

doneminde, ishak Pasa'nm Karamanogullan

deniliyordu.

II. Mehmet

uzerine yapngi seferde, Konya Aksaray'i

ele gecirilip halki istanbul'a gonderildi ve buraya yerlestirildi. Bu yuzden semte de
Aksaray denildi. Gunumuzde Yenikapi - Sarachane, Beyazrt - Topkapi, Topkapi Sarachane yol baglantilan ve yer alti gecidiyle gorunumu degisen semt istanbul'un
onemli ticaret merkezlerinden biridir.
Ali Ef endi Lokantasi

: II. Abdulhamid devrinin son yillan ile Mesrutiyet yillannda

istanbul'un en unlu lokantasi olup, Sirkeci'de, eski tramvay duragmda idi.

Almanya

: Orta Avrupa' da bir devlet. Resmi adr Almanya Federal Cumhuriyeti' dir.

Baskenti Berlin olup, 16 'eyaletten olusur. ikinci Dunya Savasi'ndan sonra iki devlete
bolunen Almanya, 1990'da tekrar birlesti. Orta Avrapa'da yer alan birlesik Almanya;
kuzeyde Kuzey denizi, Danimarka ve Baltik denizi, doguda Polonya ve Cekoslovakya,
guneyde A vusturya ve Isvicre, batida Fransa, Luksemburg, Belcika ve Hollanda ile
sirurhdir.

Alsas - Loren

: 1870-1871 Alman-Fransiz

savasmda, Almanlarm galip gelmeleri

uzerine Fransizlar buralanm Almanlara birakrmslardir. Birinci Dunya savasi sonunda
burasi tekrar Fransa'ya kalmistrr.

Amerika

: Burada anlanlmak istenen ulke Amerika Birlesik Devletleri'dir.

Kuzey

Amerika kitasmm ortasmda yer ahr. Kuzeyinde Kanada, guneyinde Meksika yer
almaktadir. ABD, birbirine bitisik 48 eyalet, Buyuk Okyanus'ta bir adalar obeginden
olusan Hawaii 50. Eyaleti ve Kuzey Buz Denizi'nde Alaska 51. Eyaleti olusturur. ABO,
Bagimsiz Devletler Toplulugu, Kanada ve Cin' den sonra yuzolcumu

ve nufus sayisi

bakimindan dunyanm dorduncu ulkesidir. Gunumuzde askeri ve ekonomik bakimlardan
dunyanm en guclu ulkesi durumundadir. Baskenti Washington, en buyuk kenti New
York ve resmi dili ingilizcedir. Yonetim sekli Federal cumhuriyettir.

Anadolu

Turkiye'nin,

Bogazlar ve Ege denizi kiyismdan

doguya, Ermenistan
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Cumhuriyeti,

iran, Irak simrlanna

uzanan Asya' daki bolurnune

verilen ad. Eski

Yunanlilar ve Romalilar, Ban Anadolu'ya Asya adim vermisler, daha sonra Anadolu'yu
Asya krtasmdan ayirdetmek icin Kucuk Asya adi da kullarulmistir.

Asma Oda : Geleneksel Turk evlerinde avlunun ya da ahmn bir kosesine yapilan,
yerden yuksek oda. Iki-uc basamakla cikilan odalara da asma oda denir.

A~ag1 Mahalle: Eskiden, Beyoglu'nda Ziba Sokagi'ndaki

genel evleri de icine alan

mahalle.

Atina : Yunanistan'm baskenti. Ulkenin aym zamanda da kultur ve egitim merkezidir.
Guneyde Ege denizine uzanan kucuk bir ovada kurulmus olan kentin merkezi, kiyidaki
limam Pire'ye 11 km uzakhktadir. Atina'mn Eskicag'dan

kalma bircok tarihsel amti

arasmdaki en tarunmisi Atina Akropolisi' dir.

Attar : Icinde baharat, kokler kurutulmus ilachk otlar veya dogrudan dogruya icmeye
yarayan bitkiler satilan dukkan, attar dukkam.

Avrupa

: Avrupa, Avustralya'dan

sonra dunyamn en kucuk krtasi olmasma ragmen,

dunyamn en yogun nufuslu kara parcalanndan biridir. Avrupa, kuzeyden Barents denizi,
bandan Atlas okyanusu ve guneyden Akdenizle cevrilidir. Aslmda Avrupa, Avrasya
anakarasmm buyuk bir yanmadasidir.
smm olarak tammlayanlar

Avrupa'run dogu smmm eski SSCB'nin ban

da vardir. En kalabalik ulkesi (Rusya'nm

Avrupa'daki

topraklan haric) Almanya'drr.

Avusturya

: Orta Avrupa'da

yer alan, bugunku

dar boyutlan

ve uluslar arasi

sorunlardaki kucuk rolu tarihteki onemine ters dusen, denize kiyisi olmayan daghk bir

ulkedir. Bugunku simrlan ve cumhuriyet yonetimi 1919'da, Birinci Dunya Savasi'nda
yenildikten

ve

bir

zamanlarm

buyuk

ve

cokuluslu

Avusturya-Macaristan

lmparatorlugu'nun parc;alanmasmdansonra ortaya cikmisnr. Baskenti Viyana'dir.

Ayasofya Camii : istanbul' da en buyuk ve unlu Bizans kilisesi, Sultanahmet
Meydaru'ndadir. ilk kez, kent Dogu Roma Imparatorlugu'nun merkezi olduktan sonra
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Constantius II tarafmdan yaptmldi, Hach ordulannca yagmalanan ve bakimsiz kalan
Ayasofya, Osmanhlar'm istanbul'u almalarmdan sonra onanlarak camiye cevrildi.

Azap Kap ISi : istanbul' da Galata Surunun ilk kapisi olarak tesbit edilmis bulunan Azap

Kapisi, bugun Beyoglu cihetini Halie uzerinden istanbul'a baglayan Ataturk
Koprusu'nun basmda, Sokollu Mehmet Pasa Camii'nin tam onunde idi. Osmanlilar
devrinde bu kapiya verilen Azap-Kapi adi, tersanenin yarunda bulunan Azaplar
Kislasi'ndan ileri gelmistir.
Bagdat : Irak'm baskenti. Dicle irmaginin kiyismda, irmagin Firat ile birlestigi yerin 40
km uzaginda yer ahr. 1638'de Osmanhlar tarafmdan fethedilen kent, XX yy'da Irak'm
bagimsizhga kavusmasiyla, yeni devletin baskenti olmustur.

Bahriye Nezareti : Osmanh devletinde deniz kuwetleriyle ilgili isleri yuruten makam

(1867-1922). Daha once bu gorevi yuruten Kaptamderyahk makarm idi. Bu tarihten,
saltanatm kaldmlmasma kadar elli alti bahriye nazm gorov yapn.

Bakirkdy : istanbul'da, Avrupa yakasmda semt, ilce ve ilce merkezi. Turkiye'nin en
kalabalik ilcesiyken 1992 yihnda bes ilceye aynlarak kucultuldu. (Bakrrkoy, Avellar,
Bagcilar, Bahcelievler, Gungoren). Ticaret ve Sanayi merkezi Marina. Turistik
tesisler.Ilkcag' da once Hebdomon, daha sonra Septimum adiyla bilinen bu kesim, Roma
ve Bizans donemlerinde kentin yazhgt konumundaydi. Constantinus I (Buyuk)
doneminde burada saraylar, koskler, kiliseler yapilrmsti. Bizans'm son donemlerinde
Makrohori, Osmanhlar'dan sonra da Makrikoy admi aldi. 1768'de baruthane,
Tanzimat'tan sonra bez fabrikasi kuruldu. Cumhuriyet'ten sonra Bakirkoy ilce oldu.

Bakkal : Yiyecek, icecek vb stok edilebilecek ihtiyac maddelerini perakende olarak

satan dukkan.
Bahk Pazan : istanbul'da Eminonu ve Beyoglu'nda (Galatasaray) bulunan bahk

carsilarmm adi. Eminonu meydarundaki carsi, Bahkpazan Caddesi, Luleci Sokagi;
Bahkcilar Loncasi Sokagi ve Bahkhane Sokagi ilzerinde kurulmus canh bir merkezdi.
1958'deki istimlak sirasmda ortadan kaldmlan bu pazann gecmisinin Bizans donemine
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degin uzandigi,
bulundugu

Mehmet II'nin

donemin

(Fatih) kenti fethinde, burada bir balikpazannm

vakfiyelerinden

bilinmektedir.

Galata

ve

Beyoglu'ndaki

balikpazarlan ise Abdulaziz zamanmda (1861-1876) kurulmustur.

Balkan Yarnnadasr : Avrupa'mn guneydogu kesiminde daghk yanmada. Uzun sure
Osmanh

Imparatorlugu'nun

egemenliginde

kalmis

bolgedeki

ulkeleri

iceren

yanmadanm smirlan pek belirgin degildir; ama Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan,
Romanya,

Turkiye'nin

Rumeli

kesimi,

Bosna-Hersek,

Hrrvatistan.Makedonva,

Slovenya ve gunumuzdeki Yugoslavya (Sirbistan ve Karadag) Balkan yanmadasinda
sayihrlar. Balkan yanmadasi banda Adriya ve Ion denizleri, guneyde Akdeniz, doguda
Karadeniz ve Ege deniziyle cevrilidir.

Bandirma : Marmara bolgesinin guneyinde. Bahkesir iline bagh bir ilcedir. Elverissiz
liman kosullanna karsm.: yollar uzerindeki konumu ve hizmet verdigi 90k genis ve
zengin artulkesi nedeniyle, Marmara kiyilanmn istanbul' dan sonra en buyuk ve en
hareketli ticaret merkezidir. istanbul' a duzenli gunluk feribot seferleriyle dogrudan
baghdir.

Bazar Alman : istanbul'da Galatasaray'la,

Tunel arasmda, Tunelden crkarken sol

kolda, icinde her sey satilan ve nisbeten ucuz olan bir Alman magazasi. Sonradan burasi
'Bazar du Levant' oldu.

Beleika : Ban Avrupa'da bir devlet. 9 eyaletten olusan Belcika'run bassehri Bruksel
olup, resmi dilleri fransizca ve hollandacadir.

Birinci Dunya Savasi' da Alman1ar

tarafindan isgal edilmis ve Almanya'ya karsi buyuk mucadele vermistir.

Belediye:

n ve

ilcelerle nufusu 2000' den 90k olan yerlesim birimlerinde oturanlarm

ortak gereksinimlerini saglayan, kamu tuzel kisiligindeki yerel yonetim orgiltil. Osmanh
devletinde her kente bir kadi, bir de muhtesip (beledi hizmetlerden sorumlu kisi) atadi.
istanbul ve vilayet belediyeleri icin ayn yasa cikaran ilk Osmanh mebusan meclisi,
istanbul'da 20 belediye dairesinin kurulmasnu sagladi (1877).

Besike Limam

Biga

yanmadasmm

ban

kiyismda,

Bozcaada

karsismda,
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Besike

Limam

:

Biga

yanmadasmm

ban

kiyismda,

Bozcaada

karsismda,

Kumburnu'nun kuzey ve guneyindeki Kucuk Besike, guneydekine Buyuk Besike denir.
Buradaki limana da Besike Limam denir.

Besiktas : Marmara bolgesinde istanbul iline bagh ilce. Dolmabahce'den

Emirgan'a

degin uzamr. Ortakoy, Arnavutkoy, Bebek, Levent ve Etileri kapsar. Barbaros Hayrettin
Pasa' nm, gemilerini baglamak icin kiyrya diktirdigi bes tastan oturu buraya once Bestas
dendigi, daha sonra bu adm Besiktas' a donustugu soylenir. Osmanh donerninde yapilan
tekkeler, saraylar, yahlar, konaklar, camiler, mektepler ve hamamlarla zenginlesti,
gelisti. Yildiz Sarayi, Dolmabahce Sarayi, Ihlamur Kasn, Feriye Saraylan II. Mahmut
donemine aittir.

Beyazit : Istanbul'un Eminonu ilcesine bagli semt. Beyazit Kulliyesi ve cevresini
kapsayan bu- kesim, kentin en onemli egitim, kultur ve ticaret merkezidir. istanbul'un
ahrnsmdan sonra II. Mehmet, ilk sarayirn burada yaptirtti. Daha sonra da degisik islevde
pek cok yapiyla donatildi. Beyazrt Kulliyesi, Suleymaniye Kulliyesi, Sehzade Kulliyesi,
Nuruosmaniye Camisi, Laleli Camisi, Beyazit Yangm Kulesi, Simkeshane, Kapahcarsi
gibi donemlerinin mimarhgmi yansitan bircok yapi bu semttedir. istanbul -Oniversitesi
Merkez binasmm onundeki alana 1960'ta Hurriyet Alam adi verlmisse de daha sonra
adi yine Beyazit Meydam olarak degistirilmistir.

Beyazrt Meydam : Beyazrt semtinde bugunku istanbul Universitesi Merkez binasmm
karsismda yer alan meydanm adi. Bu

meydan teravih namazmdan

sonra, halkm

kalabahk oldugu eglence ve piyasa yerlerinden biri idi.

Beyazrt ve Galata Kuleleri-: istanbul'un Beyazit semtinde gozetleme kulesi. Mahmut

' Krikor Balyan'a
II zamanmd'a

yaptmlan

(1808) ilk ahsap kule,

1826 yeniceri

ayaklanmasmda yakilmca, ikinci kulenin yap1ID1 icin gene aileden Senekerim Balyan
gorevlendirildi

(1828). Cesitli zamanlarda onanm gordu, Bugun de gozetleme ve

meteoroloji kulesi olarak kullarnlmaktadir. Galata Kulesi istanbul'da,

Karakoy

ile

Tunel arasmda, Galata surlannm bas kulesidir. Cenovahlar tarafmdan yaptmldi (1348).
1509 depreminde yikilan bolumleri II. Beyazit tarafindan yeniletildi.
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batrsryla, Dolmabahye vadisi arasmda kalan alam kapsar. Beyoglu adi, Istiklal caddesi
ve cevresi icin kullamhr. 1913'te Beyoglu - Si~li arasmda elektrikli tramvaylar hizmete
girmis ve toplumun hayatmda yeni bir donem baslarmsti.

Birahane : Bira icilen ve aym zamanda soguk ya da kisa surede bazirlanan steak
yiyecek de yenilebilen yer.

Boumarse:

Tunel'den Galatasaray'a cikarken, sol kolda bir fransiz magazasi. Burada

her sey sanhyordu. Tepebesi'na ve Istiklal Caddesi'ne

acilan iki ayn kapisi vardi.

Hammlar ve beyler birbirlerini gormek isterlerse, biri bir kapidan, biri otekinden girer
ve mektuplar ahp verirlerdi.

Bosna : (Bosna-Hersek) Eski Yugoslavya Federatif Sosyalist Cumhuriyeti'ni olusturan
alti cumhuriyetten
Osmanh

biri. Balkan Yanmadasi'run

lmparatorlugu'na,

1908'de

kuzey-bat1smda

yer ahr.

Avusturya-Macaristan

1463'te

lmparatorlugu'na

katilrmsnr. Gunumuzde bagimsiz bir cumhuriyettir.

Bulgaristan: Balkan yanmadasmda
. idaresi

altmda

kalmis,

bir devlet. Uzun sure Osmanh [mparatorlugu

tam bagimsizhgma

1908' de II. Mesrutiyet' in ilam ile

kavusmustur.
Bulgaristan'la

smirh olan Romanya'mn

adi ilk olarak 1862'de,

o doneme kadar

Osmanh egemenliginde olan Bogdan (Moldavya) ve Eflak prensliklerinin

1859'da

birlesmelerinin ardmdan bir devlete donusmesiyle ortaya cikrmstrr. 1916'da Romanya
itilaf Devletleri safmda Birinci Dunya Savasi'na

kanldi ve Osmanh Devletleriyle

savasti.
Bursa : Marmara bolgesinin G. Marmara bohimunde, Uludag yamaclannda kurulan
kent.

Bursa'mn

en

onemli

yaptlan

Osmanh

donemindendir.

Sehir

Osmanh
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[mparatorluguna baskentlik yaprmstir.

Burunsuz : istanbul' da, yeniceriligin son devrinde Galata' da bu isimde bir yeniceri
kahvehanesi. 1826'dan sonra tamamen ytkilmrstir.
Biikres : Romanya'nm baskenti. Ulkenin guney kenannda Dimbovita irmagimn
kiyisinda yer ahr. Osmanhlar ile Rusya (1812); Sirbistan, Bulgaristan prensligi ve
Osmanhlar (1886); Balkan devletleri (1913); Romanya ile merkezi devletler,
Osmanhlar ve Bulgaristan (1918) arasmda yapilan anlasmalar bu sehirde yapilrmsnr.

Cenyo : istanbul'da, Karakoy'de, Galata Koprusu'nun basmda buyuk bir gazino ve
birahane idi. Bugun yikilmis ve yeri bir meydan haline gelmistir,
Cinayet Mahkemesi-: A~ir ceza isleri, olum, agir hapis ve on yildan fazla cezalanm
gerektiren davalara bakan, Agir Ceza Mahkemeleri'dir. Yazar burada cinayet
mahkemesi demekle herhalde bu mahkemeyi anlatmak istemis olacak.
Calgi : Sehzade-ba~1'nda bir yer. Ramazan gecelerinde teravih namazmdan sonra,
istanbul'un ragbet ettigi yerlerden. Zamanm butun unlu okuyuculan, calgicilan burada
toplamrdi.
Carsi-kaprsi : istanbul' da Cemberlitas ile Beyazit arasmdaki bolumun adi olup Carsikapi Caddesi, Taya Hatun ve Beyazrt Mahalleleri arasmda simr yoludur. Nuruosmaniye
camiinin avlu kapisi ile buyuk Kapah-Carsi'rnn kapisi tarafmdan gecer.
Ceragan Sarayu Ciragan Sarayi. istanbul'da, Bogazicinin Rumeli yakasmda Besiktas
ile Ortakoy arasmda saray. Abdulmecit zamamnda yeni bir saray yaptmlmak uzere
yiktmldi (1859/180). Abdulaziz doneminde (1863/1871) yeniden yaptmldi. 19 Ocak
1910'da gecirdigi buyuk bir yangmdan sonra 1987'den baslayarak yeniden restore
edildi ve 1991'de otel haline geldi.
Cetine: Karadag'm hukumet merkezi olup Iskodra'mn 60 km kuzey-batismdadir.
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Dahiliye: Bir kurulusun ya da bir devletin kendi yapismr ilgilendiren isleri, Icisleri,
Icisleri Bakanhgi.

Dflr-ill-aceze: (Darulaceze). istanbul' da yoksullara yardim kurumu. Kimsesiz
cocuklann bakim, egitim ve banndmlmasi, dilenciligin ortadan kaldmlarak hasta ve
sakat kimsesizlere i§ olanagi saglanmasi amaciyla hizmete gecti (2 subat 1896).
Gunumuzde bir vakif olarak isletilmektedir.

Dayi Kosti: Langa' da kucuk bir meyhane olup pek taninrms degildi.
Defter-i Hakini: Mulk ve vakiflarla, bunlarda olan degisikliklerin kaydma bakan ve

senetlerini veren dairenin adr olup, bugunku adi Tapu Dairesi' dir.

Direkler-arasi
I

istanbul' da Sehzadebasi Caddesinin, Vezneciler ile Ibrahimpasa

mescidi arasmdaki bolumune verilen ad. 1880'lerde bu semtteki genis kahvelerde
meddah, karagoz oynanlmaya baslandi. Daha sonra bunlara saz topluluklan da eklendi.
Ramazan aylarmda temsiller Dileklerarasi'nda verilirdi. Bugunku istanbul Sehir
Tiyatrosu'nun cekirdegi olan Darulbedayi-i Osmani de burada 1950'lerde, yol
genisletilmesi sirasmda yiktmlan Letafet apartmamnm bir katmda kuruldu. Zamanla
kentin eglence merkezi Beyoglu yakasma kaymca, Dileklerarasmm yildizi sondu;
bugun tamamen bir ticaret evleri semti oldu. Edebiyatcrlara ve yazarlara da esin kaynagi
olan Dilekler-arasi, cesitli yonleriyle Recaizade Ekrem'in Araba Sevdasi, Cankmh
Haciseyhoglu Ahmet Kemal Bey'in Gorup Isittiklerim gibi yapitlannda da anlatildi.

Divan Yolo : istanbul'da Sultan Ahmet Meydam'ndan Beyazit Meydam'na kadar

uzanan caddenin adi olup, Ramazanlarda gece hayatmm merkezi olan, canh yerlerden
biri idi.

Donanma : Donanma-yi Osmani Muavenet-i Milliye Cemiyeti; Osmanh donanmasim

kalkmdirmak amaciyla, 1909-1919 yillan arasmda basanh cahsmalan gorulen bir
demek.
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Eczahane: (Eczane) Ilaclann yaprldigi, saklandigi ve sanldigi yer.

Edirne

:

Marmara

bolgesi

Trakya

bolumunun

ban

kesminde,

Bulgarisran,bat1da Yunanistan ile komsu smir ili. Eskiden beri Avrupa'dan istanbul'a
yonelen yollann izledigi dogal bir guzergaht1r.

Eminbnfn

istanbul iline bagh ilce ve semt, istanbul yanrnadasmm

dogu ucunu

olusturur ve banda Fatih ilcesiyle smirhdir. Semt olarak da Eminonu meydam ve
cevresini kapsar. Bu kesim adim, Fatih Sultan Mehmet zamamnda burada kurulan
gumruk eminliginden

ahr. Beyazit, Kucukpazar,

Kumkapi,

Alemdar

semtleri de

Eminonu ilcesi smirlan icindedir. istanbul'un en yogun ve canh ticaret merkezlerinden
olan bu bolge, aym zamanda Bizans ve Osrnanh imparatorluklarmm

merkezi olan

kentin cekirdegini olu$~rur. Bu yuzden pek 90k tarihsel amt ve cesitli kuruluslar
Eminonti'nde

bulunmaktadrr.

Tarihsel amtlar arasmda Topkapt

Sarayt, Ayasofya,

Dikilitas, Orme Sutun, Burrnah Sutun, Cemberlitas, Y erebatan, Sultanahrnet, Beyazit,
Rustempasa, Yenivalide Kulliyeleri, Kapah carsi, M1s1r <;ar$1S1, vb. sayilabilir. Onemli
kurum ve kuruluslar arasmda da istanbul valiligi, Defterdarhk, Emekli Sandigi istanbul
Bolge Mtidtirltigti, Adliye Sarayi, istanbul Oniversitesi merkez yapisr ve fakulteler,
kitaphklar, istanbul Ticaret Odasi, Sirkeci Gan, Giilhane Parki, istanbul Arkeoloji
Muzeleri, cesitli kitaphklar belirtilebilir.

Erenkey:

istanbul'un

Anadolu yakasmda, Kadikoy ilcesine bagh semt; Goztepe ile

Suadiye arasmda uzamr. Gecmiste bostanlar, baglar ve bag evlerinin bulundugu bu
kesim, Abdulaziz ve Abdulhamit II donemlerinde, devlet ileri gelenlerinin sayfiye yeri
olmus, baglar ve bahceler icinde buyuk beyaz koskler ve yahlarla donanrmstir.

Evkaf: V akif mallanm yoneten kurum. Osmanh lmparatorlugu' nda padisahlar, vezirler
ve halktan zengin olanlar ulkenin cesitli yerlerinde yaptirdiklan cami, medrese, mektep,
han, harnam gibi sayisiz kamu hizmeti goren eserlerin i$letilebilmesini

saglayan

kururnlardrr.

Eyyiip : istanbul'un sur dismda kalan ve Halic'in ucunda bir bolgesi olup fetihten sonra
tamamiyle

bir Turk mahallesi, unlu turbeleri ve mezarhklan

dolayisiyla

da bir
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musluman ziyaretgahidir.

Feshane: (Fes ve hane'den fes-hane) Eskiden fes yapilan yer. Feshane ilk kez Mahmut
II doneminde, istanbul'un Kadirga semtinde kurulmustur. 1830'a degin basma atolyesi

olarak cahsan ve Darussmaa (atolye) adiru tasryan bu ilk feshanede, o zamana degin
ithal edilen fes yerli olarak yapilmaya baslanrmstir. 1833-1839 yillan arasmda
genisletilen ve Defterdar' daki Haticesultan Sarayi' na tasman feshaneye, Tunus' tan
dokumaci ustalan getirildigi bilinmektedir. Bu imalathanede daha sonralan aba, hah,
kilim de yapilnustir. 1876'da Babi Askeriye'ye, 1923'ten sonra Sanayi ve Maadin
Bankasi'na, 1939'da Sumerbank'a baglanmisnr. Hali imalatma 1843'te basladigi one
surulen feshanenin, 1914' degin hah yapumru surdurdugu bilinmektedir. Savas
nedeniyle bu fabrika kapanrmstir.
Filibe : Bulgaristan'da Sofya'mn 140 kilometre dogusunda bir sehir. Osmanhlar

zamamnda bir sancak merkezi olup, Berlin Anlasmasi ile teskil olunan "Dogu Rumeli
Eyaleti" nin merkezi olmustur.
Fincancilar

Yokusu : istanbul'da, Eminonu'nden Yeni cami caddesinin Sultan

Hamann meydanmda kesisen ve Uzun Carsi caddesine, istanbul -Oniversitesi'ne cikan
cadde.
Firengistan : (Frengistan) Edebiyatta Tanzimat donemine kadar edebiyat yapitlannda

Avrupa ulkeleri Frengistan, Kafiristan diye amhyordu. Tanzimat'ta Avrupa ulkeleri
daha yakmdan tanmmaya baslanmca genel kapsamh Frengistan sozcugunun yerine,
ulkeler artik tek tek kendi adlanyla aruldi.
Fransa : Ban Avrupa da devlet. Avrupa'run en buyuk devletlerinden biridir. Osmanh

Imparatorlugu ile 90k yakm iliskileri olmustur. Osmanhlar Fransizlara buyuk imtiyazlar
tamrmsnr (ornegin; kapitilasyonlar).
Galata : istanbul'un Avrupa yakasmda, bugunku Karakoy, Tepebasi, Kuledibi ve

Tophane'yi kapsayan ve batida Kasimpasa'ya degin uzanan kesimi. Galata'daki
osmanh oncesi amtlann en onemlisi Galata Kulesi' dir. Turk doneminin onemli yapilan
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arasmda Galatasaray Lisesi,
Rustempasa

Ham,

Galata Mevlevihanesi, Arap Camisi, Azapkapi Camisi,

Y elkenci

Ham,

Y eni

Cami,

Kursunlumahzen

camisi

ve

Sokullumehmetpa~a sayilabilir.

Gazino : Yemek yenilen, program izlenilen, baztlarmda dans da edilen kapah ya da
acik eglence yeri. 1917 Devrimi'nden sonra Beyaz Ruslar tango, foxtrot, carliston gibi
danslan ozellikle istanbul'un Beyoglu semtindeki gazinolarda tanitip yaydilar.

Girit : Ege Denizi'nin guney smmm belirleyen yunan adasi. 1699'da Turk
egemenligine giren ada, Osmanhlann Balkan Savasi' ndaki yenilgisinden sonra, Londra
ve Bukres antlasmalan ile (1913) Yunanistan'a kaldi,
Goksu:_ Anadoluhisan'nda, Istanbul bogazma dokulen kucuk akarsu. Gunumuzde
istanbul'a su saglayan Elmah I ve IIbarajlan vardir. Gecmiste butun istanbullular'm
mesire yeri olmustur. Burada bir de kucuk saray vardir. Saray, Goksu Kasn veya
Kucuksu Kasn olarak adlandinlmaktadir.
Halie Komodorlugu : Deniz Kuvvetleri Bakanhgi'na bagh; Halie denizcilik islerine
bakan askeri kumandanhk.
Hapishane: Tutuklu ve hukumlulerin kapatildigi yer.
Harbiye Nezareti: Osmanh Devleti'nde askerlik islerinin yurutuldugu en yuksek
makam. Bugunku Milli Savunma Bakanhgi'mn yuruttugu gorev ve yetkilere sahip
makam.

Hasan Pasa Karakolu : Besiktas'ta bugunku Barbaros Meydam'nda bulunan bir
karakol, iskele civannda, Besiktas Karakolu.
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Haydar Pasa Gan : istanbul'un Asya yakasmda, Anadolu'nun ve dis ulkelerin bircok
yoresinden gelen ve bu yorelere giden yolcu ve yukun dolup bosaltildigi, banliyo hatiyla
kentsel ulasimda da onemli bir yeri olan buyuk tren istasyonu. Yapimma 1906'da

baslandi, 1908' de isletmeye acildi. Binanm temelinde Herke' den getirilen pembe granit,
dis yuzunde ise Lefke' den getirtilen kolay islenebilir, sert hava kosullanna dayamkh
taslar kullamldi. 6eylul 1917 gunu buyuk bir sabotaja ugrayan gar, yeniden onanlarak
hizmete acildi. Garda halen elektrikli ve motorlu trenlerin isledigi 8 demiryolu hatti
bulunmaktadir.

Haydarpasa

istanbul'un

Demiryollan'rnn

Anadolu

yakasmda

semt.

Liman

ve

Anadolu

baslangic noktasi, gar. Kadikoy ile Selimiye arasmdadir.

Hindistan: Guney Asya':da bir devlet. Buyuk bir toprak parcasma sahip olan Hindistan
dunyamn en kalabahk nufusa sahip ulkelerin baslannda gelir. Baskenti Yeni Delhi olan
ulkenin resmi dilleri hindi ve ingilizcedir.

ihtiyari tevakkuf : Bir tren, tramvay, otobus gibi, ancak yolcunun veya surucunun
istegi uzerine durdugu durak.

ikbal Kiraathanesi : Nuruosmaniye'den Cagaloglu'na dogru gelirken sag kolda buyuk
kiraathane.

Burasi eskiden istanbul' daki bir k1S1m aydmlann

toplandigt unlu bir

kiraathane idi. Bugunlerde yikilmakta ve yerine bir hah magazasi yapilmaktadir.
ikinci Viyana Kusatmasi 1683 tarihlerinde yapilrrustir.

ingiltere: Birlesik Kralhgi olusturan parcalann en buyugu. Buyuk Britanya adasmm
guney ve guneydogu kesimlerini kapsayan, banda Wales (Galler) Bolgesi, kuzeyde
Iskocya'yla

smirh olan Ingiltere'nin

merkezi aym zamanda da ulkenin baskenti olan

Londra' dir. Gunumuzde Buyuk Britanya'ya Birlesik Kralhk

da denilmektedir. Ahmet

Rasim, ingiltere demekle, hence Buyuk Britanya'yi anlatmaya calismisnr.

Iran : Guneybati Asya'run en buyuk ve en kalabahk ulkesi. Kuzeyde Ermenistan ve
Azerbaycan cumhuriyetleri, Hazar Denizi ve Turkmenistan'la,
Pakistan'la,

doguda Afganistan ve

batida Irak ve Turkiye'yle, guneyde Basra korfezi ve Umman deniziyle
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smirh olan bir ulkedir.

istanbul:

Marmara Bolgesi'nde

kent. Tiirkiye'nin en buyuk kenti ve aym adh ilin

merkezi olan istanbul, istanbul Bogazi'rnn guney agzinda ve Avrupa tarafmda bogaza
acilan dar bir koyun (Halie) gilneyinde kalan kucuk bir yanmada ustunde kurulmus,
sonraki
Bogaz'm

donemlerde

genisleyerek

Halic'in

her iki yakasma yayilmtstir.

kuzey kesimine

(Galata-Beyoglu)

ve

1453'te Fatih Sultan Mehmet tarafindan

fethedilip surekli genisledi ve onemli amtlarla donatildi. 0 tarihten baslayarak Osmanli
Imparatorlugu'nun baskenti olan kent, Birinci Dunya Savasi'ndan sonra 13 Kasim
1918' de Itilaf Devletleri tarafmdan isgal edilip, Kurtulus Savasi' ndan sonra, 6 Ekim
1923'te TBMM'nin Ankara'yi baskent ilan etmesiyle, baskent islevini yitirdi.
Gunumuzde nufusu eski donernlere oranla 90k daha hizh artrrus ve Turkiyenin bashca
dusunce, kultur, ekonomifinans ve sanayi merkezi olmayi surdurmustur.

Isvec : Kuzeybati Avrupa'da devlet. Bes 'Kuzey Ulkesi' nin en buyugu olan Isvec,
iskandinavya yanmadasmm dogu bolumunde yer ahr. Banda uzanan bir smirla
Norvec'le, doguda Finlandiya, Botten Korfezi ve Baltik deniziyle , guneyde
Danimarka'yla sirurhdir. Birinci ve ikinci Dunya savaslanrun dismda kalmayi basardi
ve .yeni simrlan icinde, kararh, bir toplumsal ve ekonomik devrim gerceklestirdi.
Dunya'run en zengin ve toplumsal refah yonunden en ileri ulkelerinden biri haline geldi.

Istayn : Eskiden Eminonu'nde Samh Mustafa'mn dukkammnyerinde idi, bugun yok.
Adi S.Stein idi. Buyuk bir hazir elbise magazasi idi. Fakat ucuz ve cogu ottan yapilma
elbiselerdi.

italya: Giiney Avrupa' da devlet. 1911 'de Osmanli Imparatorlugu ile savasa girdi,
boylece Trablus topraklanm ve Sirenayka'yi ele gecirdi. Birinci Dunya Savasi'ndan
yenik cikan Osmanh Devleti'nin topraklanna goz dikmis, fakat Kurtulus Savasi ile bu
emeline ulasamanusnr.

Izmit : Kocaeli ilinin merkezi. Ma1111ara Bolgesi'nde, ayru adi tasiyan korfezin bitim
yeri yakmmda kurulmus olan Izmit kenti, korfez kiyisr ile korfezin kuzeyinde yiikselen
yamaclar uzerinde yayihr.
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Kabasakal: istanbul'da, Sultan Ahmet Semtinde bir mahalle. Sozluk anlarrnyla, gur ve
genis sakalh demektir.
Kadikdy: istanbul iline bagh ilce. Anadolu yakasmdan Camhca eteklerinden, BostanciKucukyali smmna degin uzarur. il9e merkezi ve ayrn adla arulan semt, Haydarpasa ile
Kalamis koyu arasmda yer ahr. Canli bir ticaret merkezi, Kadikoy ve Haydarpasa vapur
iskeleleri, Haydarpasa gan buradadir. Gecmiste istanbul'un sayfiye yerlerinden biriydi.
ilk Turk mahalleleri bugunku Osmanaga camisi cevresinde gelisti. Osmanli devletinin
onde gelenlerinin ve zenginlerinin kosklerinin bulundugu bir yer oldu.

Kalpakcilar-basu

istanbul'da , Buyuk Kapah Carsi'run Nuruosmaniye Camiinin

avlusuna acilan buyuk caddesi.
Karadag : Balkan yanmadasmda daghk kucuk bir bolge olan Karadag, onceleri
prenslik olarak idare ediliyordu. Xv.yuzyilda Osmanhlann eline gecti. Uzun bir sure
Turk yonetiminde kaldr. 1918'de butun cabalanna ragmen bagimsizhk alamadi ve
Sirbistan'la

birlestirildi.

1992'de

yapilan

referandum

ile

Yugoslavya Halk

Federasyonundan aynhp, Sirbistan'la kucuk Yugoslavya Federasyonu'nu kurdu. Bu
birlige Yugoslavya Federal Cumhuriyeti denir.
Karakdy Kopriisii : (Galata Koprusu) istanbul' da, Karakoy ile Eminonu arasmda
kurulu karayolu koprusu. istanbul'un iki yakasmi birbirine baglayan ilk kopru, 1844'de
yapilan Valide Sultan (ya da Cisricedit) Koprusu'dur. Dubalar uzerine oturtulmus, 500
m. Uzunlugunda olan bu kopru 18 yil kullamlmis ve 1863'te bu kopru Unkaparu'na
tasmarak yerine Karakoy Koprusu yapilmisnr.
Karlsbad : (Karlovy Vary) Cek Cumhuriyeti'nde buyuk kaplicalanyla unlu ve ozellikle
sindirim bozukluklanna iyi-gelen sulanyla unlu bir sehir.

Kasane : Buyuk ve gorkemli saray, kosk, konak gibi yerler.
Kiraathane : Musterilerin okumalan icin gazete ve dergi bulunduran buyuk kahvehane.
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K1r1m : Ukrayna'ya bagli ozerk cumhuriyet. Karadeniz'in kuzey kiyismdaki ayrn adh

yanmadayi kaplayan Kmm'm merkezi Simferopol'dur. 1475'ten baslayarak Osmanli
[mparatorlugu' nun egemenligine giren Kmrn Hanligi, Kucuk Kaynarca Antlasmasi' nda
(1774) sonra Rus etkisine girip, Rusya tarafmdan ilhak edildi (1783).

Kdprii-basu Karakoy Koprusu'nun istanbul yakasmdaki ucu.
Kumkapu istanbul'un Avrupa yakasmda, Marmara Denizi kiyisinda, Ahirkapi ile
Y enikapi arasmdaki semt. Turkler zamanmda kente kum getiren gemiler buradaki
iskelelere yuklerini bosalttiklanndan semt, Kumkapi adim aldi.
Kuyumcular Carsisi : Istanbul' da, Buyuk Kapah Carst icinde, Kalpakcilar Caddesi'ne

cikan ve kuyumculann bulundugu unlu caddelerden biri.
Kuzey Fransa : Yazann burada anlatmak istedigi Fransa'mn kuzey topraklandir. Bu

topraklar ingiltere'ye en yakm Fransiz topraklandtr ki, ingiltere'nin bu topraklarda gozu
vardir ve bu topraklara sahip olmak istemektedir.
Kil~iik Kulilp : Kalyoncu Kullugu'nda, bir kucuk dukkandi. Arkadaslar arasmda

kendilerinin devam ettigi yere verilen ad.

Ktlrkeuler Kapisi : Buyuk Kapah Carsi'da, Kalpakcilar Caddesi'nden , Huseyin Aga
Camii'ne giderken soldaki carsmm adi olup <;ar~1kap1-Nuruosmaniye
Caddesi'ne cikar.

Langa : istanbul'un Fatih ilcesinde, Aksaray'la, Davutpasa arasmda semt. Bu kesim

gecmiste bostanlanyla tin yapmisn.
Lehistan: Eskiden Polonya'ya verilen ad.
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Londra Birahanesi: Galatasaray Lisesi'nin karsismdaki cikmaz sokagin icinde idi.

Yakin zamana kadar, bar olarak isletilmekte idi. Bugun, Foli Berjer'in bulundugu
yerdir. Burada aksamlan raki icilirdi, ama gelenler ayaktakimi degil de kibarlardi.

Lozan : Isvicre'de kent. Kurtulus Savasi sonrasmda 24 temmuz 1923'te bu sehirde
imzalanan antlasma ile TBMM hukumeti resmen tammyor, bagimsizhk savasi
noktalamyor ve Turkiye'nin yeni simrlan saptamyordu.

Mahmut Pasa: istanbul'un Eminonu ilcesine bagh semt; adim Fatih Sultan Mehmet'in
sadrazami Mahmut Pasa'nm yaptirdigi Mahmutpasa Kulliyesi'nden ahr. Bu kesimde
aynca, XVIII.yy.'larda insa edilmis Osmanh hanlan bulunmaktadir,

Maliye : Osmanh devlet~ndebutcenin gelirlerini yoplayan, paralanm saklayip i~leten,
gerektiginde bore para bulan, butce giderlerini gereken yerde ve zamamnda odenmesini
saglayan kamu kurulusu.
Mans Denizi : Atlas okyanusuna bagh kiyi denizi. ingiltere'nin guney kiyilan ile
Fransa'mn kuzey kiyilan arasmda yer alan, Dover Bogazi aracihgryla batidaki Atlas
Okyanusu'nu dogudaki Kuzey Denizi'ne baglar.
Marmara : Tamami Turkiye topraklanyla cevrili icdeniz; genis anlamda Akdeniz
Havzasi'nm, Canakkale Bogazi ile Ege'ye, istanbul Bogazi ile Karadeniz'e zayif bir
sekilde baglayan Kuzey Dogu uzantisi. Uluslar arasi onernli denizyolu.

Matbaa: Basimevinin esanlamhsi.

Merkez: ittihad ve Terakki Merkezi denilmek isteniyor. Bu bina Nuruosmaniye
civannda, bugun Guzel Sanatlar Matbaasi'run oldugu yerde idi.

Mmr

:

Kuzey-dogu Afrika'da

devlet. Kasim 1914'te

Osmanh Devleti'nin

Almanya'mn yanmda Birinci Dunya Savasi'na katilmasi i.izerine Ingiltere 17 arahk
1914'te, hidiv Abbas Hilmi Pasa'yi (1892-1914) gorevden aldi ve yerine, Sultan
unvamyla amcasi Huseyin Kamil Pasa'yi (1914-1917) getirdi ve aym zamanda
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protektora kurdugunu ve Osmanli'Iara bagimhligi kald1rd1g1m ilan etti. Birinci Dunya
Savasi sirasmda Osmanli Devleti'nin M1s1r'1 ingilizlere karsi ayaklandirrnak amaciyla
giristigi Kanai Seferi (1915) basanh olmadi. Fakat 26 agustos 1936 antlasmasi, Misir'a
tam bagimsizhk veriyordu.

Midilli: Ege Denizi'nde, Turkiye kiytlan yakmmda ada. Daghk bir ada olan Midilli'ye
derin Kalloni koyunden gecerek ulasihr. 1462'de Fatih Sultan Mehmet tarafindan
Osmanh topraklanna kanldi. Balkan Savasi sirasmda Yunanhlann

isgal ettigi ( ocak

1913) ada, Londra antlasmasi (30 mayis 1913) ile Yunanistan'a birakildi.

Milliye Cemiyeti: Bu cemiyet, 1328'de istanbul'da

kurulmustur. Cemiyetin amaci,

Baska medeni memleketlerde oldugu gibi, milli terbiyeye ve halkm sagligma yararh
isler gorerek milletin fiki_r seviyesini ve yasayisim kuvvetlendirecek ve butun milleti
cahsmaya ahstiracak ve olasi bir savasa karsi hazirlayacak cahsmalan yapmakti.

Moda: istanbul'da, Kadikoyu'nde deniz kiyisi bir semtin adi.

Mohilew

: (oteki imlasi: Mogilew) Dinieper kiyismda, Beyaz-Rusya'da

bir sehir;

Rusya'ya Lehistan' dan gecmistir. Il. Katerina, 1780 tarihinde burasmi ziyaret etmis ve
orada Avusturya imparatoru

II. Josefle bulusmustur.

Aym tarihte, iki hukumdar

arasmda, Osmanh Imparatorlugu'nun Balkanlardaki bazi topraklannm taksimi icin gizli
bir anlasma yaprlrmstir.

Moskova

: Rusya'nm

Rusya'smm

baskenti. XV.yy.'m

ikinci yansmdan

baskenti olan Moskova, 1918'de Lenin'in

1712'ye kadar Carhk

Sovyet Hukumeti'ni

buraya

tasimasiyla bir kere daha baskent oldu. 1922 yihndan, SSCB'nin dagildigi 1991'e kadar
hem Rusya'nm, hem de SSCB'nin baskenti oldugundan, dunya capmda bir anakent ve
devlet guclerinin toplandigi ayncahkh bir merkez oldu.

Muvakkithane: Zamam dogru olarak saptamaya yarayan araclann bulundugu bina.

Napoli

: italya'da

kent. Napoli, iki Sicilya Kralligr'mn

cokusune ve Garibaldi

tarafindan isgal edilince (7 eylul 1860) kadar baskent olarak kaldi.
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Nezaret : Eserde anlatilmak istenen Dahiliye nezareti yani simdiki ismiyle Icisleri
Bakanligidir.

N uruosmaniye : istanbul' da, I. Sultan Mahmut tarafmdan baslanmis ( 17 48) ve III.
Sultan Osman tarafmdan tamamlanrms olan Nuruosamniye
semtin adr. Bu camiin avlusunda

Camii'nden

admi alan

iki kapt vardir. Bunlardan biri Nuruosmaniye

Caddesiyle Cagaloglu'na, oteki de Buyuk Kapah Carsi'ya acilmaktadir.

Odesa : Ukrayna'da liman kenti. 1918-1919 'da Avusturyahlar ve Fransizlar, 1941 'de
Almanlar

tarafmdan

isgal

edildi.

Odesa,

ancak

1944'te

Ukrayna

tarafmdan

kurtanlabildi.

Okcular-basu Buyuk Kapah Carsi'da, Kalpakcilar Caddesi'nin batismda ve Cadircilar
Caddesi' nin guneyinde, bunlann birlestigi meydana acilan sokak.

Orlean : 1626'da Fransa'ya baglanan, orta Fransa'da yer alan bir bolge. Burasi Fransa
ile ingiltere'nin

savas yaptigi ve Fransizlann kaybettigi bir savas alarndir. (Bircok

kaynakta Orleans diye gecer).

Ortakdy : istanbul' da, Bogazici'nin Avrupa yakasmda semt. Besiktas ile Kurucesme
arasmdadir. I. Suleyman

(Kanuni) doneminde gelisti ve Ortakoy adirn aldi. Semtin

tanmrms yapilan; Ortakoy Camisi, Nesatabad Sarayi ve Mimar Sinan'm yapin olan iki
cesme gosterilebilir.
Osterlie : Cekoslovakya 'da, Rus-Avusturya savasmm yaprldigi meydamn adi. (1908).

Parke: Duzenli bir bicimde, yan yana

yerlestirilerek kaplamayi olusturan, duzgun

yi.izeyli, sert tas ya da beton kubik oge. Yol kaplamasmda kullamlan bu ogelere parke
tasi adi verilir.

Payitaht : Kralhkla idare edilen yerlerde hukumdarm oturdugu sehir, baskent.
-,
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Petersburg: Rusya'nm liman kenti. 1712'de Rusya'run baskenti olan sehir, 1918'de
baskent islevini Moskova'ya kaptirdi.

Pire : Yunanistan'da

kent. Atina'nm

limaru, baskentin

merkezine

10 km kadar

uzakhkta onemli bir liman.

Polonya : Dogu Avrupa'da ulke. Polonya (Osmanhca Lehistan) XIV. Yy.-XVII. Yy.
arasmda Dogu Avrupa'ya

egemen olus, XVIII.

Yy.'da

kornsulan

tarafmdan

bolusulmus, 1918'de yeniden kurulup, ikinci Dunya Savasi'run basinda Almanya ile
SSCB

arasmda

yeniden

bolusuldukten

sonra,

1945'te

yeniden

bagimsizhgrru

kazanmistir.

Prusya : Almanya'nm kuzey kesiminde eski devlet. Balnk Denizi'nin guneydogu
kiyismda, vistul ve Niemen irmaklan arasmda yayilan Prusya, Almanya'run 1871 'deki
birlesmesinin

cekirdegini olusturmustur.

Birinci Dunya Savasi' ndan sonra 194 7' de

Muttefikler' in Denetim Kurulu tarafindan simgesel olarak dagitihp, haritadan adi
silinmistir.

Reji : 188l'de Osmanh borclanrun odenmesi icin bir idare kurulmus ve 6 kalem
vesitasiz verginin geliri bu idareye birakilrmsnr. Bunlardan biri de Tutun inhisan idi ki
bu, Reji diye amlmaktadir. Bugunku Tekel idsresinin esi olmakla beraber vergiye sahip
cikanlar yabancilardi.

Riza Pasa Caddesi: istanbul'da, Eminonu'nden Beyazita cikan caddelerden biri.

Romanya : Avrupa'run guneydogu kesiminde, Tuna Irmaginm asagr kesimi kiyisinda
ulke. Doguda Karadeniz, kuzeydoguda Ukrayna ve Moldavya, kuzeyde Ukrayna, batida
Macaristan ve Sirbistan, guneyde Bulgaristan'la smirh olan Romanya'run adi ilk olarak
1862'de, o doneme kadar Osmanh egemenliginde olan Bogdan (Moldavya) ve Eflak
Prenslikleri'nin

1859'da birlesmelerinin

ardmdan bir devlete donusmesiyle

ortaya

cikrrustir. 1916'da Romanya itilaf Devletleri safmda Birinci Dunya Savasi'na katildi ve
Osmanli devletleri ile savasti.
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Ruen: Fransa'da Normandi eyaletinde bir sehir, 1431 de Jan Dark burada, bir odun

yigim uzerinde ingilizler tarafmdan yakilmistir.

Rum Kilisesi Meydam : Kadikoy semtinde bir meydan.

Rumeli Bakkah: istanbul'da, Rum kilisesinin arkasmda alti bakkal, ustu meyhane bir

yer olup Eftim'in Meyhanesi olarak biliniyordu.

Ruseuk: Bulgaristan'da, Tuna Kiyismda bir nehir limaru.
Rfisumat: Kimi mallardan alman resmi vergiler anlamma gelir. Fakat eserde anlatilmak

istenen 'Gumruk Idaresi' dir.
Rusya : Avrasya'mn kuzey bolumunde devlet. Birinci Dunya Savasi sirasmda carhk

rejiminin devrilmesiyle, kominist bir yonetim kurulmus ve yeni Sovyet Rusya'nm (ya
da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birligi, SSCB) temel ogesini olusturan Rusya,
Avrupa'dan bir kez daha koparak, kapitalist di.inyadansoyutlanrmstir,
Samatya : istanbul'un Fatih ilcesine bagh semt. Gunumuzde Kocamustafapasa adim

aldi. Marmara surlanmn bir kapisi da buradaydi. Yerlesme, Marmara Denizi' ne hakim,
hafif egimli sirtlar i.izerindeyer ahr.
Selanik : Yunanistan'm kuzey kesiminde liman kenti ve baskenti, Makedonya'da,

Selanik Korfezi kiyismda yeralan, aym adh yonetim bolgesinin merkezi, Yunanistan'm
ikinci buyuk limani ve en yuksek nufuslu kentlerinden biridir. Osmanh doneminden
kalma pek 90k cami, mescit, cesme, tekke, hamam ve Atati.irk"i.in dogdugu ev
buradadir.

Sent-Elen: 1814'de ingilizlerin elinde olan bir ada.

Sirbiye : (Sirbistan). Balkanlarda bir ulke. 1912-13'te Bulgaristan ve Yunanistan ile
birleserek Ti.irkler'e saldmrlar (Birinci Balkan Savasi). Ikinci Balkan Savasi'nm ve
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hemen

ardindan

Birinci Dunya

Savasi'run

Karadag ile birlikte yeni Yugoslavya

cikmasmda

bi.iyi.ik rol oynadilar,

Federal Cumhuriyeti'ni

1992'de

kurdu.

Sinema : Film gosterilerinin izlendigi salon.
Sivastopol: Ukrayna' da kent. Kmm yanmadasmda,

Karadeniz

kryismda yeralan

Sivastopol, eski Yunanhlar tarafindan kuruldu. XVIII. Yy.'da Kmm Savasr sirasinda
bi.iyi.ik olcude yikildi. 1870 yillannda yeniden yapihp, buyuk tersaneler kuruldu. Ikinci
Dunya Savasi'nda Almanlar tarafindan isgal edildi. Savastan sonra yeniden SSCB'ye
gecip

Sovyet

donanmasmm

bashca i.issi.i oldu.

1992'de

Ukrayna

hi.iki.imetinin

denetimine girdi.

Sulh Mahkemesi : Idare mahkemeleri, ozel mahkemeler ve asliye mahkemelerinin
gorevi dismda kalan hukuk ve ceza davalanna bakan mahkemeler.

Sultan Mahmut Tiirbesi: istanbul'da Divan-yolu'da, II. Sultan Mahmud'un 1840'da
yaptirdigi mermer kaph ti.irbe. II. Sultan Mahmud, Sultan Abdi.il3aziz ve Sultan II.
Abdi.ilhamid burada yatrnaktadir.

Sam : Suriye'nin baskenti. Yavuz Sultan Selim'in Mercidabik zaferinden (1516) sonra
Osmanh

topraklanna

katildi.

1832-1840

arasmda Kavakh

Mehmet

Ali Pasa'rnn

birlikleri tarafindan isgal edilip, Turk birliklerinin Birinci Dunya Savasr'nda Nablus
Meydan Savasr'nda yenilmelerinden sonra Turk egemenliginden sikti. Bir sure Fransiz
isgalinde kahp, Suriye devletinin baskenti oldu.

Seddadi : Cok buyuk, cok saglam yapi icin kullarulan bir sozcuktur.

Sehzade-basi : Kanuni Sultan Suleyman'rn oglu Sehzade Mehmet'in gene; yasmda
olumu i.izerine, onun ruhunu sad etmek icin yapnrdigi cami, imaret, tabhane, medrese ve
mektepten murekkep bir ki.illiye ile Sehzade'nin bulundugu semte verilen ad., olup
istanbul'un ozellikle Ramazan gecelerinde eglence yerlerini icine ahr. Canh bir gece
hayati vardi.
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Sirket-i Hayriye : Bogazici'nin
ihtiyaciru

karsilarnak

oturulan yerlerini istanbul'a baglamak icin vapur

uzere kurulmus

olan sirketin

adi. Bu sirket Abdulmecit

zamanmda, 1850'de kurulmustur.

Sisli : Marmara bolgesinde istanbul anakent simrlan icinde ilce ve semt. istanbul'un
nufus yogunlugu en yuksek ilcelerindendir.

Ozellikle 1950 sonrasi hizlanan konut

yapirm ve gecekondulasma Sisli ilcesinin yerlesim alam 90k genislemistir. Gecmiste
ozellikle azmhklann ve varsil kesmin oturdugu bir semtti. Gunumuzde canh bir ticaret
ve ahs-veris merkezidir. Sisli Camisi de bu mekanda olup semte ayn bir guzellik
vermektedir.

SO.ra-y1 Devlet : Osmanhlar'da, ust derecede idari yargi ve danisma orgaru, 1868'de
kuruldu. Simdiki Danistay.

Taksim : istanbul'un Beyoglu ilcesine bagli semt ve kentin baslica alanlanndan biri;
admi XIX.yy. 'da burada kurulan su dagrtim sebekesinden aldi.

Tekfur Sarayi : istanbul'da Edirnekapi'rnn kuzeyinde, surlar yakmmda Bizans sarayi.
Halic'e hakim bir tepede surlara bitisik olarak yapilrmsur. Bizans saraylarmdan ve
buyuk Blakhernai Saray kompleksinden gunumuze oldukca saglam olarak ulasan tek
ornek olmasi acismdan onemlidir.

Tevhid-i Kaza: Eskiden Turkiye'de iki turlu mahkeme vardi: 1) Ser'iye, 2) Nizamiye.
Bu iki mahkeme Turklerle ilgili idi. Baska bir mahkeme de Kapitulasyon (yabanci
devletlerin imtiyazh mahkemeleri) ile akalliyet (azmhk) mahkemeleri idi. Bunlar da
yabancilarla

ilgili

mahkemelerdi.

"Tevhid-i

Kaza",

butun

bu

mahkemelerin

birlestirilmesini ifade eden bir tabirdir.

Tevkifbane: Tutukevi.

Tokathyan : istanbul' da, Galatasaray' da, buyuk otel ve lokanta. Taksime cikarken, sol
kolda yer almaktadtr. Ahmet Rasim'in zamanmda burada lokanta, kahvehane ve kumar
36

salonu da vardi.

Topkapi

: istanbul' da Fatih ilcesine bagli semt, adim buradaki bizans kara sulannm

buyuk kapismdan ahr. Bizans donerninde Hagios Romanos olarak amlan bu kapi
Mevlanakapisi (Mevlevihane) ile Sulukule Kapisi arasmdadir. Murat II'nin istanbul
kusatmasmda, agirhk merkezi Topkapi kesimiydi (1422). Fatih Sultan Mehmet de 5
nisan 1453'te otagmi Topkapi'run karsisma kurdurmustu. Takkeciibrahimaga Camisi

(1591), Karaahmetpasa Kulliyesi (1558) bu kesimdedir. Topkapi gunumuzde yogun bir
sanayi bolgesidir; Avrupa ve Anadolu yonundeki karayolu ulasimmm baslangic
noktasiru olusturan otogar buradadir.

Trablusgarp

: Libya'run baskenti. Fenikeliler tarafmdan kurulan Trablusgarp,

Kartacahlar ve Romahlara gecip, 634'te musluman Araplar tarafmdan fethedildi.
Osmanh Imparatorlugu ile italya arasidaki 1911-1912 savasmin, ozellikle kara harakati
evresine verilen ad olarak ta tarihe gecti.

Trabzon

(Tirabzon) Trabzon ilinin merkezi. Kent, Karadeniz Bolgesi'nin Dogu

Karadeniz bolumunde, Degirmendere Vadisinin denize ulasugi noktamn batisinda yer
ahr.
Tulumbacihk : Eskiden istanbul'da yangmlan sondurmek-. icin Yeniceri Ocagi'na
bagh olarak Dergah-i a.Ii tulumba ocagi adh bir teskilat kuruldu. Bugunku karsihgi
itfaiyedir.
Turan : Turancilann dunyadaki tum Turkler'i birlestirerek kurmayi amacladiklan
dussel ulke,

Ukrayna: Dogu Avrupa'da devlet. 1917 Rus Devrimi'nden sonra iki ayn yonetim

(Kasim 1917'de Kiev' de kurulan ve Ocak 1918'de bagimsizhgmr ilan eden Ukrayna
Halk Cumhuriyeti: Arahk 1917'de Harkov'da kurulan Ukrayna Sovyet Cumhuriyeti)
arasmda bolunen ulke, uzun ic savas doneminden sonra yeniden birlestirildi ve Ukrayna
Sovyet Cumhuriyeti, Arahk 1922'de federal cumhuriyet olarak SSCB'ye katildi.
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Unkapam Kdpriisii : istanbul' da Halie uzerine kurulmus, Unkaparu ile Azapkapi'yi

birbirine baglayan kopru; Cisri atik, Hayratiye (baslangrcta kopru uzerinden
gecenlerden ucret almnuyordu.), Mahmudiye, Azapkapi, Kasimpasa, Cumhuriyet'ten
sonra da bir sure Gazi Koprusu adlanyle anildi. Mahmut Il'nin emriyle kaptamderya
vekili Fevzi Ahmet Pasa tarafmdan yaptmlan (1836/1837) ilk koprunun iki ucundan
kucuk deniz araclannm gecebilecegi iki gozu vardi ve ortasi gerektiginde buyuk gemiler
icin acilabiliyordu. Bu koprunun eskimesi uzerine Karakoy-Eminonu semtlerini
baglayan Galata Koprusu buraya aktanldi (1912). 1936'da buyuk bir firtma sonucu
yikrlan bu yapi, bir Fransiz firmasmca yenilendi ve 1940'ta trafige acildi. Unkapam
Koprusu 477m uzunlugunda, 25 m geni~ligindedir.
Uniyon-: istanbul'da, Tepebasi'nda Novotni Birahanesi civarmda, binasi bugun oldugu

gibi durmaktadir.
Uskiidar: Antik Khrysopolis, Marmara Bolgesinde, istanbul iline bagh ilce. Tarih

boyunca Avrupa ile Asya arasmda bir gecis yeri, us ve konak yeri olarak onemini
koruyan Uskudar, Osmanh doneminde liman olarak gelisti, Osmanli doneminde 90k
cesitli yapilarla donanan Uskudar'm onemli amtlan arasmda Rummehmetpasa
(1472/1472) Kaptanpasa (1499), Davutpasa (1505) camileri gibi amtlar vardir.
Verdun : Fransa'da arrondissement (meuse) merkezi, Meuse Irmagi kiyismda bir kale.

Tanm ve sanayi (seker fabrikasi, mobilya, hazir giyim, sut urunleri, kucuk metalurji
vb.) merkezi. 21/2/1916-9/9/1916 tarihleri arasmda, Birinci Dunya Savasi sirasmda,
Alman saldmsma karsi koymus ve bu saldmyi durdurmustur.
Vistiil: Polonya'nm en uzun irrnagi. Polonya'nm guney kesiminde, Karpat daglannda

dogan Vistul irmagi genellikle kuzeydoguya dogru akar ve Baltik Denizi'ne dokulur.
Caglar boyunca bir ulasim yolu olarak kullamlrmsnr.
Viyana : Avusturya'nm baskenti. Birici Dunya Savasi sonuna kadar Avusturya-

Macaristan Imparatorlugunun merkeziydi. Osmanhlarm iki kusatmasma ragmen
direnmis ve teslim olmamistir. Birinci Viyana kusatmasi 1529,

38

Yaghki;dar-i«;i

:

istanbul' da Buyuk Kapah Carsi' da, ic-camasm, gelin ve yatak takirru,

mendil ve cevre satan esnafm bulundugu ve Kalpakcilar caddesini dikey olarak kesen
cadde.
Y eldegirmeni : Kadikoy' de bir semt. istanbul iline bagh ilce, Anadolu yakasmdan

Camhca eteklerinden, Bostanci-Kucukyali smmna degin uzamr. ilc;e merkezi ve aym
adla amlan semt, Haydarpasa ile Kalarms Koyu arasmda yer ahr. Kadikoy ve
Haydarpasa Gan Kadikoy'de yer ahr.
Yunanistan : Banda, guneyde ve doguda Akdeniz ile Ege deniziyle, kuzeybandan

doguya dogru sirasiyla Arnavutluk, Makedonya, Bulgaristan ve Turkiye'yle sirurh olan
Yunanistan'a, Ege·Denizi ve Lon denizindeki bazi adalar da baglidir. 1458'de Atina'run
almmasiyla Osmanh Imparatorlugu'nun Rumeli eyaletini olusturdu. Bugunku
Yunanistan 25 Mart 1924' de Cumhuriyetin ilan edilmesiyle tam bagimsrzhk
kazanabildi.
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2. Vasrtalarm incelenmesi

Vasrta, diger bir adiyla tasit; bir yerden baska bir yere ulasmak icin kullamlan
aractir. Eserdeki vasitalar, o zamamn istanbul'unda kullamlan vasrtalar olup, alfabetik
sirayla aciklanmis ve doyurucu bilgi verilmeye cahsilrmsnr.

Tramvay : Sehirici yolcu tasimacihgmda

kullamlan ve cikmti yapmayacak bicimde

dosenmis raylardan olusan demiryolu. Bu yol uzerinde seyreden tasrta da aym ad verilir.

Atla cekilen arabalann 9ah~t1g1 ilk tramvay hatlan ABD'de dosendi (New York
1832, New Orleans 1834). Ath tramvaylar

1860-1880 arasmda Avrupa'nm

buyuk

sehirlerinde gelisti. 1873 'ten baslayarak kablolu cer, 1875 'te buharh lokomotifler,
1879'da havah otomotrisler. XIX.yy.'m sonunda gelisen elektrikli eerie birlikte tum bu
makineler hizmetten kaldmldi.

Turkiye' de kent ici ulasirnda tramvay kullanimi XIX. yy. 'm ikinci yansinda baslarms
ve yalmzca istanbul ve Izmir' de uygulanmrsnr. istanbul' da 1869 tarihli "Dersaadet'te
tramvay tesis ve insasina dair'' bir sozlesme ile Konstantin Karopano Efendi adh bir
Rum'un kurdugu kumpanyaya 40 yil sureyle ath tramvay isletme ayncahgi verildi.
Sozlesmeye ek bir beige ile Azapkap1-Galata-Tophane-Be~ikta~-Ortakoy;
Babiali-Sogukcesme

Drvanyolu-Aksaray;

Aksaray-Topkapi

arasmda

Eminonu-

olmak

uzere

belirlendi. Ayncahgm verildigi yil, sozlesme hukumleri uyannca "Dersaadet Tramvay
Sirketi" adiyla bir anonim sirket kuruldu. Osmanh Bankasi'rnn da katkida bulundugu
sirketin sermayesi 20 lira degerinde 20 000 hisseye bolunmus olan 400 000 Osmanh
Lirasiydi

1871 'de

Azapkapi-Aksaray;

Aksaray-Yedikule

ve

Aksaray-Topkapi

hatlarmda ilk ath tramvay seferleri basladi. 1881 'de baska bir sozlesmeyle aym sirkete
yeni bazi hatlann kurulmasi ve isletilmesi icin 36 yil 6 ay sureli ayncahk tanmdi.
Yapilmasi

istenen

Pangalti-Sisli;

hatlar

sunlardi:

Voyvoda-Kabristan

S0kagi-Tepeba~1-Taksim-

Eminonil-Bahkpazan-Odunkap1-Unkapam-Cibali-Fener-Eyilp;

birinci

hattm saptanacak bir noktasmdan Tatavla'ya kadar. 10907'de, Tramvay Sirketi'ne
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yeni bazi hatlann yapum icin 7 5 yil siireyle ek bir ayncahk verildi. 1911 'de rse

"Dersaadet Tramvay Sirketi hududunda kudret-i elektrikiye isimaline dair" adh bir
sozlesme daha yapildi. 1914'te, istanbul'un tum tramvay hatlan elektrikle islemeye
basladi. 1929' da sirketin mali durumunun bozulmasi uzerine sirket feshedilerek isletme
belediyeye devredildi. lsletmenin, 1939'da 320 tramvayi vardi; o yil gunde 248 sefer
yapilrrus ve toplam 78 416 158 yolcu tasmrmsti. 1955'te ise istanbul'da 56 hatta 270
servis ile 14 500 000 km yol katedilerek 108 milyon yolcu tasmdi. Otobus
tasimacihgmm gelismesine kosut olarak tramvaym onemini giderek yitirmesi nedeniyle
hat sayisi 1960'ta 16'ya indi. Tramvay seferleri 1961 'de kentin Avrupa yakasmda,
1966'da da Anadolu yakasmda seferden kaldmldi.
1991 'de, trafige kapatilarak yaya yoluna donusturulen Istiklal Caddesi' nde tramvay
seferleri baslanldi (Taksim-Tunel arasi). 1992 ytlmdaysa istanbul Buyuk Sehir
Belediyesi, toplu tasima sorununa cozum getirmek amaciyla Sirkeci-Aksaray arasmda
modern bir tramvay hattmi isletmeye acn. Guzergah 1993 basmda Topkapi'yi gecerek
Cevizlibag istasyonu'na kadar uzatildi.

istanbul 'da Kadikoy semtinde iETT'ye bagh olarak kurulan acik hava miizesinde
( 1966), istanbul' da cesitli donemlerde cahsan tramvaylardan ornekler sergilenmektedir.

Eskal-i

Zaman

eserinde bahsedilen

tramvaylar,

atlar

tarafindan

cekilen

tramvaylardir. Ath tramvaym onunde, halki uyarmak icin boru calan bir borazanci
kosardi. Yokus cikarken atlar degistirilirdi.

Tren: Bir veya birkac lokomotif tarafmdan cekilen vagonlar dizisi, katar, simendifer.
Rayh bir sistem olan trenin temelini, ustunde hareket ettigi raylar olusturur. Raylardan
olusturulan ve ozellikle trenlerin (tramvay, troleybiis, metro) ulasim yolu 'demiryolu'
diye adlandmhr. Baslangicta ahsap olan raylar, ilk olarak 1670'te ingiltere'de
kullamlmis, 1776'da gene Ingiltere' de demir rayh ilk hat kurulmustur. Eskiden yolcu
vagonlan butunuyle ahsapti. 1900 yillannda celik cercevelerin yaygmlasmasiyla,
vagonlar butunuyle celikten yaptlmaya baslandi. Turkiye'de demiryolu yapimma
yabanci sirketler tarafindan baslandi. 1854'te Kahire-iskenderiye demiryolu, 1871 'de
izmir-Aydm demiryolu acildi. Sonra Osmanh hukumeti de demiryolu yapimma giristi
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ve ilk olarak 1873 'te, Anadolu-Bagdat hattmm bir bolumu olan istanbul-izmit

hatti

tamamlandi. Cumhuriyet doneminden sonra Turkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollan
Isletmesi tarafmdan bir yandan demiryollan yapimma hiz verilip, yurdun cesitli koseleri
birbirine

baglarurken,

karayolu

tasrmacthgiyla

bulmasmdan

motorlu

trenlerin

isletmeye

rekabete girisildi. Toplam

sonra, Sirkeci-Halkali,

konmasiyla

1951 'den

demiryollanmn

Haydarpasa-Gebzs,

sonra),

9 383 km'yi

Arifiye-Adapazan

arasmda

elektrikli trenler kullamlmaya baslandi, 1950'den bu yana bircok ulkede demiryolu
yapirru durmustur, Gunumuzde nerdeyse butun demiryolu sistemleri zarar etmektedir.
Bununla birlikte, artan enerji sikmtrsi ve hava kirliligi yuzunden, demiryollarma
yeniden ilgi gosterilmeye baslanmistir.

Vapur: Makine gucuyle isleyen kucuk gemi ( eskiden yalmzca su buhan gucuyle
cahstinlan gemileri adlandinrdi). istanbul icinde sefer yapan Sirket-i Hayriye ile Halie
Sirketi vapurlanydi, Bogazici' nin oturulan yerlerini istanbul' a baglamak icin vapur
ihtiyacirn karsilamak iizere kurulmus olan sirketlerdi. Sirket-i Hayriye Abdiilmecit
zamamnda,

1850'de

kurulmustur,

Sirketin

isletmecisi,

Mustafa

Resit Pasa

Abdulaziz devrinde bu isletmenin ayncahgi saglanrms ve Bogazici'ne

idi.

vapurla gidip

gelmeyi saglayacak bir hale getirilmistir, Bu sirketin isleri bugun Denizcilik Bankasi
tarafmdan

yurutulmektedir,

Gunumuzde

Denizcilik

Bankasi'run

"Sehir

Hatlan

Isletmesi" ne bagh 50 yolcu gemisi ve 15 araba vapuru vardir.

istanbul' da ilk buharh gemi 1828 yilmda gel di. Buharh gemilere "vapur" adi
verilirdi. "Swift" adh gemi, Padisah Ikinci Mahmut icin satm almrmsti. "Kelly" adh
Ingiliz kaptanm yonettigi tekneyi padisah 90k sevmisti. Daha sonralan, Bogazici,
Adalar ve diger .yakm kiyilara istanbul halkim Rus ve Ingiliz gemileri tasimaya basladi.

Osmanh hukumeti, kamu yararma vapur isletmeyi Abdulmecit doneminde 1844

-

yilmda dusundu ve "Fevaid-i Osmaniye" adh bir denizcilik sirketi kurdu. Bu sirketin
Bogazici'ne ayirdigi ilk vapurun adi "Eser-i Hayr" idi. Onceleri 6 vapurla ise baslayan
kurulus, Bogazici ve Adalar' dan baska Samatya, Bakirkoy gibi kiyilara da sefer
yapardi. ilk araba vapurlan
"Sahilbent" ile "Suhulet", 1870-71 yillannda ingiltere!den
'
satm ahrnp istanbul'da calistmlmaya baslandi, 1961 yilma kadar tam 90 yil cahsan bu
gemilerin yerini 1946'dan itibaren modem araba vapurlan (feribotlar) aldi,
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Fotograflarla Tramvaylar:

1870'li yillarda kullarulan ath tramvay. On planda doner
makas goriilmektedir. Raylar siirtiinmeyi azaltt1gmdan
attar, bu araclan ath arabalardan daha kolay eekebiliyorlardi,
(Grolier International Americana Encyclopedia'dan)

Beyoglu'nda tramvaylar, 1960, istanbul.
(Ana Britannica'dan)

Si~li deposundan son seferine
elektrikli tramvay (1961)
(Ana Britannica'dan)
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ill.BOLOM

SONU<;
inceleme konumuz clan Eskal-i Zaman eseri yazildigi yillarda -ki yaym tarihi
1918'dir- eski harfli bir kitapti. Bu haliyle gunumuz aydmmm bu eseri okumasi ve
bilgiler almasi imkansizdi, 1928' de harf devrimi yapilrrus ve Latin Alfebesi'ne (yeni
Turk yazisma) gecis yapilrmsn. Eser gorulen gerek uzerine 1969'da Orhan Saik Gokyay
tarafmdan guncellestirilmis ve okuyucunun hizmetine sunulmustur. Boylece gecmislegunumuz arasmdaki bag da saglanrrus oldu.

Kitabin adi clan Eskal-i Zaman sozcukleri, "Ben de Adamrnisim Yahu!" ile
"Tekerlege Bravo!" fikralannda gecmektedir. Bugunku cevirimi ile Eskal-i Zaman
sozcuklerinin karsihgi, "Zamamn sekilleri, bicimleri" anlamma gelmektedir. Eser 198
sayfa olup, 66 fikradan (kose yazismdan) meydana gelmistir.

Milli kulturumuzun bir parcasi clan eser, Ahmet Rasim'in gazeteciligini yansitan
eserlerden bir tanesidir. (Digerleri; Sehir Mektuplan, Kulliyat-i Sa'y ii Tahrir, Makalat
ve Musahabat, Tarih ve Muharrir, Cidd ii Mizah, Gulup Agladiklanm, Muharrir Bu Ya).
1918 yihnda kitap halinde bir araya getirilen bu yazilar, Birinci Dunya Savasi yillannda
Tasvir-i Efkar gazetesinde yaymlanmislardir. Eskal-i Zaman'daki

yazilar, yazrldiklan

donernin siyasi durumuyla ilgili politik konu ve sahislar, gunluk hayatm akisi icinde
dikkati ceken bazi durumlan, zamamn kabadayi, kulhanbeyi ve ziippelerinin tavir,
hareket ve konusmalanru Ahmet Rasim'e has bir anlatimla gozler onune serer. Eserdeki
olaylar gercek yasam sahneleri ve gercek insan portreleridir.

Bence bir eseri degerlendirmeden once, eserin yazan ile ilgili bilgiler edinilmesi
gerekir. Bir eseri anlamak, yazanru tammakla baslar. Y azann icinde bulundugu
durumlar onun yazismi da etkiler. Gercekten, gazeteci clan Ahmet Rasim yazilannm
bircogunda mesleginden etkilenmis ve bircok eserlerini bu etki altmda kaleme alrmstir.
Zaten inceledigimiz eser yukanda da degindigimiz gibi gazeteye yazdigi yazilann
toplanmasmdan

olusturulmustur. Bu sebeple arastirmamm birinci bolumunu Ahmet

Rasim'i tammakla ilgili bilgilere ayirdim ve cesitli yonlerden bilgiler vermeye cahstim,
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Mezuniyet calismam, Eskal-i Zaman adh eseri maddi unsurlar acismdan incelemek
ve

bazi

sonuclara

varmak

oldugundan,

eser

mekanlar

ve vasitalar

acismdan

incelenmistir.

Arastirmamin
anlayabilmek
incelemek

esas

konulanndan

icin, Eserdeki

(Eskal-i

birini

olusturan

mekanlan

Zaman' daki) mekanlan

daha

kolay

ti9 gruba ayirarak

gerekir. Buna gore birinci gruptaki makanlar; Eski istanbul'un

cesitli

semtleri, caddeleri, sokaklan ve tarihi yapilandir. Eserdeki bu mekanlarla ilgili 86 tane
mekan ismi gecmektedir, Bu mekanlar arastirmarun ikinci bolumunde mekanlann
incelenmesi bashgi altmda verilmis ve saglikh ve doyurucu bilgiler olmasma dikkat
edilrnistir.

Ikinci gruptaki mekanlar, Osmanh devletinin, Balkan devletleri ile girdigi savastaki
devlet adlan, Balkanlardaki ayaklanma bolgeleri, savas alanlannm isimleri, Osmanh
devletinin

Balkanlarda

kaybettigi

topraklar

ile savaslann

sonunda

antlasmalarm

imzalandigi ulkelerle, sehir adlandir. Balkanlardaki bu savaslar 1876'dan 1913'e kadar
arahklarla

surmustur. Ahmet Rasim'in

Eskal-i Zaman eserinde anlatmaya cahsng:

savaslar, Birinci Balkan Savaslan olup 1912-1913 yillannda yapilrrusnr, Soz konusu bu
devletler; Bulgaristan, Sirbistan, karadag ve Yunanistan'dir.
antlasmalar ise Berlin ve Londra antlasmalandir

Savas sonunda imzalanan

Kaybedilen topraklar, Karadag ve

Bosna, ayaklanma bolgeleri karadag ve Arnavutluk, savas alam Trablusgarp'tir.

Ucuncu gruptaki mekanlar ise; 1914'tenMacaristan'm,

1918'e dek, Almanya ve Avusturya-

Turkiye (1914) ve Bulgaristan'm

(1915) katilmasiyla

olusturduklan

ittifak devletlerini; Sirbistan, Fransa, Rusya, Belcika, Bu yuk Britany a (Ingiltere )' nin,
Japonya

(1914), italya (1915), Romanya ve Portekiz

(1916) ve sonunda ABD,

Yunanistan devletlerinin de katilmasryla ( 1917) olusturduklan Itilaf devletleriyle karsi
karsiya getiren Birinci Dunya Savasi'na katilan ulkelerdir.

Butun bu mekanlarm dismda sozu edilen bostan, tarla, bag ve cilek tarlasi
kelimelerinden

Eski istanbul'un

bircok yerinin kirsal bir yaptya sahip oldugunu

anhyoruz.
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Bakkallardan soz edilirken hayatm cok pahah oldugunu ve halkm da gecim sikmtisi
cektigi sonucunu cikartabiliyoruz.

Kabadayilann

gezdigi meyhanelerin

bulundugu

semtler

olarak Kumkapi

ve

Langa'yi goruyoruz.

0 donemde sokaklann parke oldugunu da ogreniyoruz. Ahmet Rasim, bir sokak
cocugunu anlatngi bir yazismda: "Simdiki parke sokaklar bu kulhani-i sefilin isine
yararmyor.t'(s. 65) der.
Maddi unsurlarm ikincisi olan vasrtalar, Eski istanbul'da ulasmun nasil yapildigun
ve hangi araclann kullaruldigma dair bilgiler vermektedir.

0 donemin en onemli

araclan tramvay ve vapurlardir. Sirket-i Hayriye vapurlan Sanyer'e,

Kadikoy'e ve

Karakoy' e cahsmaktaydi. Vapurlarda yasanan kalabahk, itis kakis, telas yazann birkac
fikrasma konu olmustur, Y azar Kadikoy vapurlannm birinde yasanan bir olayi kitabm

113. 114. 115. ve 116. Sayfalannda "OH BE!" adh fikrasmda butun incelikleriyle
anlatmaktadir.

Diger bir ulasim aracr olan ath tramvaylardan soz edilmektedir. Ahmet Rasim
tramvaylarm o gunku durumundan sikayetcidir: "Bundan evvelki tiramvaylar ne kadar
iyiydi ! . . . Y erine gore yavaslayip dururlar, yerine gore hizlamp acele ederlerdi."
sozleriyle o gunku tramvaylarla, simdikini karsilastmyor
tramvaylann
tramvaylar,

rahathgindan

soz eder. Anlatilanlara

ve eskiye gipta edip, eski

bakihrsa

o gunku istanbul'da

cok kullamlan ve ulasim ihtiyacmm buyuk bir bolumunu karsilayan

araclardi.

Eserde, ulasim araclanndan biri olan trenden de soz edilmektedir. Fakat trende
yasanan herhangi bir olaydan soz edilmemektedir. Sadece trenlerdeki nezaketin nasil
olmasi gerektigi anlatilmaktadir.
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baskisma aittir.
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