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Tekneyle Bogazici semtlerine (Galata'ya, Rumeli Kavagi'na) yolculuk:

Nereden gelmektedir ynzlerce
mitologyalan

yasanrrustir

yilhk

bu kiytlarda?

semtlerin. adlan?

Nerede

manasttrlar

devrinde? Hangi gorkemli, saraylan. insa ettirmistir Osmanh?

Hangi. antik

~ag

kuruhnu~tm Bizans
Neredeydi bugun.

tizerinden yol gecen amt yapilar? Neye donu..5mtt.5tiit· muhtesem has~leie?

Neler

anlatir binbir efsanesiyle Crragan Sarayr?
Bogazi9i'nde zaman ttmelinin kapilan aralamyor. ..
6ncelikle

beni bu cahsmayi hazirlamaya

tesvik eden Saym Hocam Do\:. Dr.

O.Biilent Yorulmaz'a tesekkur eder, sayg1lanm1sunanm.
Aynca benden maddi ve manevi destegini esirgemeyerr sileme de eok te~kkiir

ederim.

Saygtlanmla,.
Ash Mentesoglu

GiRiS
ilk insan yerle;;imlerinin tarihi tam olarak saptanamayan

Istanbul'un, Byzantion

adiyla, lsa'mn dogumundan 660 yrl once kuruldugu s.oylenir. 1453 yihnda Turklerce
fethedilmeden once pek 90k kusatma ve isgal yasarms, yikrm, yagma, kardes kavgasr
gotmil~bir sehirdir,
Istanbul yasarm, kiilturlinil ve folklorunu kimi parcalanm

anp, kirni parcalar

ekleyerek yenileye gelmistir. Bu sfue9 boyle de silrecektir, <;.ilnkiihem ''Bundan ~a.
Istanbul yok" hem de "Istanbul'un

tast toprag1 altmdir:" Bosuna "C>l Istanbul'da, kal

Istanbul' da" denilmemistir,
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I.iL'iN SEMTLERi

1.GALATA
Osmanh, Halic'e "Halic-i Dersaadet", Bogaz'a "Halic-i Bahr-i.Siyah" (Karadeniz:
Bogazi) derdi. Fatih Sultan Mehmet'in vakannvisi Tursun Bey, Bogaz'r "Bahr-i Aziz"
olarak tammlar. Galata, Hafo;'le Bogaz'mkesi~igi.no.ktadJL.
Tarih boyunca Halic'in iki yakasun birlestirmistir Galata kopruleri.

Bizans

tarihcileri,

Uz;eritJdek,.i , ilk koprililun. L Justimanus

Halie

( 6. yuzyrl)

devrinde yapildigim, admm Aghios Khalinikos Koprttstl oldugurru yazarlar. Y eri tam

olarak bilinmemekle birlikte, 12 kemerden olusan bu tas liliprilniln Eyup-Siltliice
arasmda olmasr ihtimali yiiksektir. Fatih Sultan Mehmet de Istanbul kusatmasi sirasmda
Halic'te bir kopru yaptmmsnr.

Demir halkalarla birbirine baglannns ve uzerine kahn

kalaslar cakrlmrs dev ficilardan olusan ( ve askerlerin Halic'i yiiriiyerek geemelerini

saglayan) bu "muvakkat" kopru, kimi tarihcilere gore Ayvansaray-Kasunp~

arasnn

kapsryordu. Nisanci Mehmet Pasa ise bu kopriintin. fi91lardan degil yan yana demirlemis
ve kirislerle.birbirine baglanrms gemilerden olustugunu soyler,
Galata Koprnsn icin ilk girisim 2. Beyazit doneminde (15.yy) yapildi. Leonardo
da

Vinci,

padisahla

temasa

gecerek

bir

Halie

KoprUs.U

tasanmi

sundu.

Ger9ekle~tirilmesi teknik acidan olanaksiz gorulen bu tasanrnm uzerinden yakl~1k 350
yil gectikten soma ilk Galata Koptusu insa edildi (1845). Sultan Abdiilmedt zamarunda
Bezm-i Alern Valide Sultan tarafmdan yaptmlan koprnye Cisr-i Cedid, Valide Koprusil,.
Yeni Koprn, Buyuk KoprU,. Yeni Camii KoprUsU. Guvercinli KopriJ adlan takrh.~ur.
Giinilmilzde yalrnzca Galata Kopnlsu olarak bilinmektedir.
Galata Koprtistr 1861,. 1875ve 1912

ytllarrrn:l~ yeoilendi,

27 Nisan 1912'de acdan

son kopril 16 Mayis 1992'de yandi. Yanan kopru onanldiktan

sonra Balat-Has-koy

arasrna yerlestirildi. ve Kar-<1koy-Emit10I1.ti arasmdaki eski yerine modern bir kopril.
yaprldi.
Antik cagdaki adi Sykai ya da Sykaena (indrlik) clan Galata, kimi kaynaklarda
Sykudis olarak gecer. Aym demlerde Galata'nm

surlarla cevrili kiivilk bir kasaba

oldngu, bir kilisesi, bir hamami, bir tiyatrosu, bes degirmeni, drirt yUz hanesi ve kirk

sehir muhafizi bulundugu yazihr. "Gala" sozcilgil Rumca "silt" anlamma gelir,
Galata'mn semttek:i stlthanelere gonderme yaparak ti:iretildigi soylen:irse de brr gorti!}U
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destekleyen tarihsel kamtlar bulunamarrustrr,

Galata'nm

Italyanca "denize inen yo}"

anlamma gelen "calata''dan ttiremis olmasi baska bir olasrhknr,
Bir "chrysobulla"

yaymlayan

1. Justinianus,

1. Constantinus'un

4. yuzyrlda

yapnrdigr Galata snrlanm tamir ettirmis, semt bu nedenle krsa snre icin Justiniana yada
Justinianapolis olarak amlrmstir. ("Chrysobulla",
murekkeple

imzalanan

Bizans imparatoru tarafmdan kirrnrzr

altm mUhtlrHi emirnamedir;

"chryso" altm; "bolla" kmmzr

anlarnnn tasir.)
Ortodokslarm,

Katolikleri

Galus olarak adlandmnasr,

Galata'nm

bir Katolik

kasabasi olmasi ve Anadolu'da Katoliklerin yasadrg; yerlere Galatea denilmesi, semtin

admrn kokenine iliskin 4iger bir gort~Ult
Cenevizliler,

bahklan ve saraplanyla

unlil Galata'ya

Pera derlerdi;

Semt,

kayitlarda "Magnifica Comrounita di Pera" olarak gecer, Osmanh <la 17. yil:tytla kada:r
yoreye ve sakinlerine "Pera Cemaat-i Muazzarnasi"
kisnndaki baglara (bugtmkn Beyoglu'na)

demistir. Kasaba geni~leyi,p fist

yayikhginda, Pera. adr o yfueye verilmr:;; •,re

eski Ceneviz kolonisi yeniden Galata adnn alnnstrr.
Belin'in"Historie de la Latinite de Constantinopte" (Istanbul Latinleri'rrin Taribi)
ve Belgrano'nun "Studi e Documenti su la Colonia <lei Genovese di Pera" (Pera'nm
Ceneviz Kolonisi Uzerine Arastnma ve Belgeler) baslrkli
tarihsel gelisimine

causmalan (19.yy) fr.d:ata'mrt

1~1ktutar.

Galata' daki Latin Katohk kiliseleri

:;;oyle sm:tlanabil.ir; Sant Prancesco, Sant

Benedetto, Sant Antonio, Sant Giorgio, Sant Giovanni, Sant Paolo ve Sant Domenico,
Sant Bastiani, Sant Petro, Sant Anna, Sant Maria, Bu: kiliseleriu biiyuk bolfunil Galata
yangtnlarmda kill olmus, bir kismi da yrkrlmrsttr,
Osmanh'mn egemenligiyle birlikte semtte hirvok rnescit ifl$a edihncyti:r. :Manasru
Meseidi, Alaca Meseit, Okeu Musa Mescidi, Luleeizade Mescidi, Bereketzade Mescidi,

Sehsuvar Mescidi, Bektas Eferrdi Mescidi,
Arap Cami (15.yy) bit: zamanlar Sant Paolo ve Sant Domenico Kilisesi'nin
bulundugu yerde yaptlmtstrr. Aza:pkapt Camii olarak da hi:li:rretr Sok:oHu Mehmet P~a
Camii (16.yy) Mimar Sinan binasidir. Kemankes

Mustafa Pasa Camii, eski Sant

Antonio Kilisesi'nin yerindedir. "Kasteilnnr ton Galatou" denileu Galata Hisan'nm
zemin katmda bulunan ve 1. Mahmut devri hinasi olan Yeralti Camii (18.yy) Kursonlu
Mahzen Camii olarak da amhr. Caminin altrndaki mahzen 8. yUzyrMa: Galata' y1 ku~ctbm
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Arap askerleri tarafmdan yaptlrrns ve kilidi erirnis kur~unla rntihtirlenmistir, Osmanh,
Galata Hisarr'runzeminini
Galata'mn
ortalannda

Mahzen-i Sultani.olarak adlandu111~lt..

en gorkemli yaprlanndan

biri olan Aziziye Karakolu,

yaptmlr:m~tr. 1894- deprerninde

hasar

goreu

19.yUzyrlm

yap1, Mimar

Raimondo

d' Aronco tarafindan onanlmrsn. Galata Koprusu'nun agzmda bulunan ve iki katlr kagir
bir yapt olan karakolurr yerine sonralarr Se-JT'-L Sefafo ldaresi ( Derrrz Yollart) binasr

yaprhmsnr:
Aghia Pandeleimon,

Aghia Andrea ve Aghia Elia Ras Ortodoks Kiliseled

Manasnrr Mumhane Caddesi'ndedir.

ve:

Aynoroz kesislerinin Kudiis yolunda konakladigi

ve 1917 yrlmdan sonra. <la lstanbul'a goi;: eden. Beyaz Roslar'ur

bat'tudtg'i' kmliye;

giiniimu:zde: P;A.E. Fukaraperver Dernegi olarak isiev gormekted-ir.
Karakoy' deki Panaghia

Kafatiani

Kilisesi,

Turk Ortodnks

Patr'rkhanesi' nin

merkezidir. 1922 yihnda acilan kilise, altm varakh tezyinan ve Kmm'm Kefe sehrinden

(eski Theodosia) getirilerr SiyahM.eryem ikonasryla (t6.yy) tan:Hum~tlr. Turk Ort\Jdoks
Patrikhanesi' ni:n diger kiliseleri Ioannes Prodromos ve Aghios Nikolaos' der.
Sirket-i Hayriye'nirr

13 numaralr "Galata"

vapuru 1860 yihnda lngi:ltere'de

yaprlmts, 80 beygir gucunde iki silindirli buhar makinesine sahip olan yandan yarkh
"Galata", 1902 yilmda hizmet drst brrakrlnuslrr,

Evliya: Celebi Gozuyle Galata:
"Galata sehri 18 Islam mahallesi, 70 Rum mahallesi, 3 Frenk mahallesi, 1 Y alnrdi
mahallesi, 2 Ermeni mahallesidir. Frenklerin elinde, Fatih Sultan Mehmet zamanmdan

kalma fermanlan vardir".
"Galata'run dukkanlan cumle 3080 adettir; Sekiz carstsi, 12 kubbeli Fatih Sultan

Mehmet Bedesteni vardrr. Dtikkau sahipleri Ram ve Fresk'tir. Deniz kenannda
meyhaneler buhmur: Galata leb-i deryadan yukan bit saat yoku.<j, kat kat Cenevizkari
binalardrr. Y ollannm- hepsi alem deryasidir. Galata halki brrkav fukadrr; Gemiciler,
tuccarlar, sanatcrsar, marangozlar ve kalafaterlar, Galata'nm has beyaz francalasi, ~1~eler

icinde miskli, amberli, hi:lnkarlara layrk :;,eked.err vardrr ki e~i bir yerde yokttu:~ Cam;
billnr, knm saatleri satan attarlan vardrr.Galata'rnn hakimi Galata Kadisi'drr."
'*"' run <>-l·.·
. . .• ' 1n· ...
uniu meyvesr:
err,
G a1ata
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2. TOPHANE
Antik caglardaki adt Argyropolis (GUtnil~ Sehir) ohm Tophane'nin

bir zamanlar

ormanhk bir bolge oldugu, sonralan yoreye Apollo adma, bir tapmak yapilchgi yazihdrr.

Istanbul'un fethinin hemen ardmdan Fatih Sa.ttan Mchmet buraya bir taph.aire ( top
dokutn yeri ) yaptirmrsu. Dokilmhane aynr zamanda 40 okkaltk gtllleler doktiyordu.
Galata surlarmm bolgeye- a~rla:n kaprsma Tophane Kaptsr adi verilfnr~ti:. Tophane-i
Amire, 2. Beyazrt (15.yiizyil), Kanuni Sultan Stlleyman (16. ytlzyrl), 3. Mustafa
(18.yUzytl}, 3. Selim (18.yiizy1l); 2. Malunut {19. ytlzytl) v·e Abduh:nt(;il (19: y"lizyd)
devirlerinde gelistirilmis, son halini Abdulaziz ddneminde alrnrstrr. Tonozlu tavanh,

tune kemerli, yuksek kubbeli ve lumboz pencereli Tophane-i Amice'nin boluntleri:
~oyle

srralanabilir:

Top

Doktlmhanesi,

Vapur

Mak:inehanesi,

Marangozhane,

Demirhane, Carkhane, Sarachane, Nakkashane, Krhchanc, Tfrfekhane;

Cam odunuyla isitilan dokum ocaklarmm ici, Marmara adalarmdan getirilen ates
tuglalanyla orultiydu. Tophane-i Amire'nin darmnda ( st~rayan lavdcrmla:rut neden
olabilecegi yangmlara kar~1 kullamlmak nzere) ynzlerce su

fif1S:1

bulunurdu.

ulasilabilen. damda nobeti;iler gezinir, ate~ komrolden. crkarsa fw11arr

Merdivenlerle

devirirlerdi. Su, kulliyenin icinde yaptmlan bir sanuctan almryordu. Bina geceleri eatr
feneriyle 1~1klandmlmh.
Doknm sfuesi, muvakkit tarafmdan kurn saatiyle tutu1urdu. Dokttm sirasmda

ve sadrazamm ocaklara birer avu~ altm atmasi usnldendi; altar eriyip:

padisahm

kayrnaktasarak

ordnlara

ttm~' deryasma kansir, bunun Osmanh'yi nazardan koruyacagma ve

zafer getirecegine

tamamlamp

inanrhrdi.

Doktim $eyh-Ul Islam'tn dnalarr arasmda.

toplar ortaya 9tkt1gmda knrbaniar kesilir, Topenbasi

tarafmdan z1yafet

verilir, padisah nisan dagrttr ve ihsanda bulnnurdu,
Tophane-i Amire i«;in "diiierle tarif olunmaz" diyen Evliya Celebi'ye gore,

"l\~

Agizh", "Sishane", "Burma", "Kirk Karts Kupeli", "Kundak Tutmaz", "Cul Tutmaz",
"Palamar Kiran'' namryla bilinen toplann "her biri bir kale dover".
Cumhuriyet

doneminde MiHi Savunrna Bakanhgi'na gecen Tophane-i Amite,

1992. yihnda Mimar Sina» fJn1versites1 ve Askeri Muze yetkilileri arasmda diizenlenen
bir protokolle tmiversiteye devredilmis, yogun onanm g{.-\rmu;; ve; 1998· yihnda sarrat
galerisi.olarak ay1:lm1~t1r.
Tophane Musiri Halil Pasa tarafrndan Abdillmedt

iviu yaptinhm Tophane Kasn

(19. ytrzytl), lngiliz Mimar WiHiam James Smith'in tasarmudtr; Kalem i~i tavanlar,
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mermer ~omineler; kemerli pencereler ve bitkisel rnotifli panolarla suslu T ophane Kasn,
1
iki kat 1 I birr yapr dtr: S 0:nratatt
11.
·1
tv·1amur1 G. azuer

"ri. urcu'

1

1

otan kasu,

Sinarr Universitesi' nin bir blHiimUdiir. Bezemeleriyle

••
••
••
•
gun..t;mt1JZ."1c~

Lv1.unar

1\., .•.•

Unlil Tophane Cesmesi

( 18.

ynzyrl), I. Mahmut'un annesi.SalihaSultan it;ir.t yaptmlnu;ittr. Kaplan-, Derya Kdr~ Alr
P~a.Killliyesi

(cami, sebil, ve hamam) Mimar Sinan eseridir (16. ytlzyrl).

II. Mahmut zamanmda insa edilen Nusretiye Carner (19. yUzyrl)' tezyirtaityla
iinlfu:li.)r_ Camiinin i9 yaztlan Hattat Mustafa Raknn Efendi ve Hattat Sahin Efendi

kalemindendir, CUmle kaprsw<laki Uz:edndeki kttabe, Kececizade h.::ZG't Mulh:t t.urufm<larr
kaleme almm1~ ve Hattat Y esarizade Mustafa Efendi tarafmdan i~lenmi-~tir. Nusriye
Camii'nin avlusunda sebil ve nurvakkithane He arkasmda k.:tlarr Tophane Saat Kulesi
yine 2 .. Mahnmt devriadendir.

19-13 yihnda yanan Tophane Saat Kulesi, gunilinuzde

giimriik alam icinde buhmmakta ve depo olarak kutlandmaktadrr:
Tophane-i Amire: Arabaerlar Kislasi (19. yuzyil) daha soma Mtlsirriyet Binasi

olmustur; 20. yttzyihn ortalarrnda Tekel depose olardk kullaruh1JJ_~~ 1959 yrlmd4'.lki ir.uar
hareketi srrasmda y1ktmlm1~br. Y ok edilen eserler arasmda Cavnsbas; Mescidi rle

Ketencizade Omer P~ Mescidi de· sayrlahilir;
··1 e, oncenxie
.. k . el sana tl annm guz1
·· id· e orne
·· kl· enn
·. d en ol an 1ru
·• 1•1 1 T op·h ane semtmm
· ~· ·
T ur
iirtini.idUr.

Tophane

ltileciligirrirr yanr srra Beykoz,

Yalova,

lznik

ve

Edirne

lilleciliginden. soz· edilebilir. K~ ve cicek resimleriyle suslenen yada altin, gilnrii~ve
mncevherle bezenen lulelerin kimine eser sahibinin adi, ureti:1:di.gi: yer ve yrl yaalmlr
("Amel-i Yekta Usta; Sehr-i Tophane, 1832").
Sirket-i Hayriye'nin

5 nnmarah

"Tophane" vapuru 1853 yrhnda Ingiltere'de

yaprlnns, 60 beygir gncnnde tek silindirli buhar makinesine sahip olan yandan yarkl,
"T ophane", 1864 yihnda hizmet dt~n b1rak1lm1~t1r:

Evliya {:etebi Giizuyle Tophane:
"Tophane, Hiristiyanlar zamanmda ormanlik bir yerdi ve it;inde iskerrder:-i
., . · bi
· ·
d I;)_. di
·
. ' c·1
'
rnangir. C amn.. varuir.
Runn nm rr rnanastm var 1. .,,1m 1 o manastrnn yennae
Fetihten soma bu ormanlik icinde bir tophane yaptmh1n~Hr. Buranm hakirni Galata
Mollasi'nm

n:aibidir. Askeri hakimi- Topcubasr'dir.

Kiyi hakimi

Bostancibasi'dir.

Sehirde 70 Islam mahallesi; 20 Rum mahallesi, 7 Ermeni mahallesi ve birkay Yahudi
evi vardir, Frenk, yoktur. Bu mahalleler bastan basa bag ve bahceli olup, saray ve
yahlarla doludur.
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Tophane'nin

ayam azdir. Halkmm 9ogu tuccar, manav, gemici ve topcudur.

Cesme saytsi da azdrr ama' here.vde bir su kuyusu vardu. Evlerin 'to.gu deuizi g6t1;;-cek
sekilde yap1-lm1~hr. Sokaklan kaldmmh, caddeleri genistir, Esraf siislu elbiseler giyer,"
T ophane' nin tin.Hi meyvelerir Incir, UztiJil.

3.DOLMABAH~E SARA YI
Dolmabahce

Sarayi'nm

demirlcyen gemilerden
gonderilirdi, l.
doldurnhnaya
devrinde

bulundugu

indirilen

kc,yu:ri: eski adt Arnp Lim:au.i idi Bru:ada

yilkler, sehrin ticaret merkezi

olan Galata'ya

Ahmet' in { 17 .yy) buyruguJ la tu-ap thnzn1r onler:ir1deti

i..kniz

baslanmrs, Nasuh Pasa ile Halil Pasa'rnn ycgun ugraslan 2. Osman

i.irtirr

Dolmahahv-e

vermistir,

adi

\'etilcr1 bu

hasbal1~e krsa

agac;landmlm1~ ve cevrede cirit alanlan acrlrmstrr: 4. Mehmet'in
ettirdigi Cinili Ko;,k'ttn

on cephesi

:ilirede.

(17.yy) sahilde insa

denizin dibme: i;abhnt~ sfil:illtlar Uz:etltte: \lturtaln:m~,.

1. Mahmut

tl&.yy) ve 3, Selim (18 ..yy) bu arazi iizerinde ko~kler ve kas1rlar

yapnrmrstrr;

3. Ahmet don.el'.lllade, Sadrazarn

Damat Nev;;ehi:rli lbrahim

P~a

Dolmabab~e ile Be~ikta{, arasmda Giil§enabad Kasn ile Ferahaba<l Sarayr'm in~a
ettirmis, Mimar Melling'jn tasarm1la,dcgt 3~ SelimKo~u; (18.yy)~ 2. Malnrm:t larr£fuKhm
restore ettirihnistir ( 19~ yy ).
Dolmabahce'deki

tum yaprlarr yrktrran AbdUlmec.it; aynr yerde Dolmabah~e

Sarayr'rnn insa edilmesini buyurmustur, Mimarlan Garabet ve Nigogos Balyan olan

saraym yapnruna 1842 yrlmda beslannus, mavi Marmara mermen ve beyaz Sanyer

~1

kullamlarak insa edilen Dolmabahce Sarayi, kaprlarmr 1856'da a9m1~t:IL Bes milyon

Osmanlr alnmna (}.5 to:rr altrn) mat olan sarayda;., AbdU:hne-c.it,., Abdulaziz;. S. lvforai; 2.
Abdillhamit,

5. Mehmet

(Resat) ve 6 .. Mehmet

(Validdedin}'in

ardmdan

Halife

Abdillmecit Efendi kahmstrr:
Currrhnriyetirr kumlusundan

sonra AtatUrk, I Temmuz

1927-10 Kasrm 1938-

tarihleri arasmda Dolmabahce Sarayi'nda kalmrs, yasanu Harem-i Humaynn'un

71

numaralr odasmda noktalanrmstir. Turkiye Bil.yuk.Millet Meclisi Milli Saraylar Dairesi
Baskanhgi'na baglr clan Dolmabahce Sarayi, giinumUzde mnzedir,
Saraym kara tarafmdakr alti kapi · Hazine Kapisi, Saltanat Kapisi, Bendegan
Kapisr, Kusluk Kapisr, Valide Kaptsi, Harem Kap1SI'd1r: Deniz tarafmda bes kapr

vardir; En bUyilkleri Saltanat Deniz Kaprsr adr ile anrltr; !v1abeym·i: Hfuna:yun girisine
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yakm olan deniz kapisi, Vezir Iskelesi Kapisi' dir; Bahceler live aynlrmstrr: Hasbahce,

Kusluk Bahcesi ve Harem Bahcesi.
14 sutunlu Medhal Salonu ile ulasilan Mabeyn-i Hiimayun'un girisinde Sadrazam
Odasi, Seyh-tll Islam Odasr ve: Seryaver Odasi bulunmaktadtr. alt katteki salonlardaa ve

odalardan ust kata Kristal Merdiven ile ulasihr. l 6 siitunlu Kristal Merdiverr Salonu, alt1
sUtunlu Sttfera Salonu, Zabrech:eytt Salonu, Somali. Oda ve Mecitl Efendi Kfiltlphm1.t:si
bu kattadir.
Mabeyn-i Humaynn'la

Harem-i Hiimayun'un. arasmda bul011ru:t ivtuaye<le S:alunu,.

Dolmabahce Sarayr' nm en gorkemli boltimiidur. 1800 metrekarelik bir alam kaplayan
Muayede Salonu'mm 36 metre ytiksekteki dev kuhbesiai 56 sli:tmt ~ir.

Kttbbeniu,

ortasmdaki dev avize 45 ton agirhgmdadir ve uzerinde 750 kristal mum vanhr. 1853
yrhnda Lomira' da yapilan avize, Kralr~e-. Victoria' nm w.:magw:w:h.r .
Muayede Salonu avizesi dismda Dolmabahce Sarayi'nda 82 avize (52 kristal ve

30 bronz), 142 tavan lambasr ve 39-4 samdan l.mh1:cmr-akt•.Rhr.
Valide Sultan'm, hamrrrefendilerin ve gozdelerin y~achg1 Harem-i Hiimayun'un

katlan, Halife Merdiveni He birbiri!lx l.:tagla.arr,. Seluadder Okuma Odasr' nm, Sedefli
Oda'mn, Mavi Salon'un ve Pembe Salon'un yam sira sultanlarm yatak odalan da bu
bolumdedir.

Kusluk: Bahcesi'ndeki

ko~klerde tavus, suliin, kanarya, papagan, giivercin ve

muhabbet kusu beslenirdi, 5,. iv1ehcnet (R.e~at),.trahV:(;)'C bir KJ1~k1k. Ki)~Klt vt· bir Ku~
Hastanesi yaptrrrmsttr,

Dolmabahce

Sarayr'nr donatarr paha hrvilrua

eseder: arastn<l~ Aivazzyvsky,

Zonaro, SekerAhmet Pasa ve Halife Abdulmecit Efendi'nin tablolan, Hereke ve Isparta

halrlarr, Sevres, Baccarat ·ve-· Y:tldtz porselenleri; Veneclik i:tyualar:x.,. kds.tal: avi:zekr,
gumti~ ~amdan~:ar, cinili sobalar ve ~ominelersayilabilir.
Dolmabahce Sarayr' nda buhman ar1tika saatlerin yc!:plnre-rlal'l ~:oyle· srml:att'<tl:riUe

Ahmet Eflak.i Dede (19.yy}, M:ehmet ~ilkru (19.yy), Mehmet Mohsin (19.yy), Tallibart
(19.yy), Chevalier {19.yy), Chavin (19:yy)., Lenz: Krrsdr (2(Lyy); Le- Peere Fit~- (1:t.yy}~
Osman Nuri (20·. yy), Klinkosch (19.yy), Stileyman Leziz (19.yy), Saucy Constantin
(19.yy). Le Roy (19.yy), Mark:wi:d,;,.:tv1arkhru:n (19.yy):
Dolmabahee Sarayi ile Besm-i Alem Valide Sultan (Dolmabahee) Cami-i arasmda
bulunan saat kulesi, Mimar Sarkis Balyan'rn eseridir {1890); Bezm-r Alem Valide
Sultan Camii'nin yerinde, Sur u Htnnayurr.Errrirrl Kara Bali Zilnfr Celebi Ba:g,r{Bahve"'i
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Bali Siyah) bulunuyordu. Miman Garabed Balyan olan caminin (1853) Htmkar Sofasr

ve Muvakkithanesi

vardrr,

Karsrsmdaki c;;e:;;mi;: ve sebil; Sipahi Melnuet Ernin Aga

tarafmdan yaptinlm1~tir(18.yy).

. a r:
'"'·•'·-·,y· xr -~'
velebi
U Go··,""·•,11.•ll
4Mit'~ ll~f.w,Y,Ol,.,.IJif.,;
Evl, l)"
"Al-i Osman bah~elerinden Dolmabahce, eskiden kii~iik servili bir bagdJ. Sultan

~ 1 • .c.
0 sman-i Sehrt rermam

·1
t e

lstanbul'un bin kadar

kayik

t

~ ••

iJUtrtit

aotrcI.11u:.w. gemuen;
•1

t

ve mavunalan

•

d

u

sa,1Jf auar;

cem olup,

t
C• ..:!.,.....
t
uruc.u.at,..
tJ'.l..Mla1ar,_
~1•1

taslar

doldurup

ismine

Dolmebahce denildi. 400 w:,ui b.i.r btlytik meyd:awlu:. Bnrada ulu s:erv:i:lervard.u:. Leb-i
deryasr derin olup lodes rlizgarlarmdan husule gelecek dalgalann sahili barap etmemesi

icin mese ag~larm-d:an. i-stihkaw: yapr~tir_"

4.BE$ll{TA~
~daki aw:
.s , G une
' ll• a ya 'A~,..i:
S'"
\ . gore,
..
u.
ua V,~une·' p
', etra .tw~.
,. oytentLye
i._1.az.re't·. t rsa nm
An tik cag
T,

bebekken
getirilmistir,

y1kand1gi besik,

Hrristiyanhgin

ilk

donemlerinde

Kudiis'ten

.,

bnraya

Daha once bu layilam (A.rgonot.'lant1 kaptanr Jason'dan yola ~ikaxak)

lassomen denildi-gi soylenir. Osmanh' dan gunilmuze gelen bir soylenti de Barbaros
Hayrettin Pasa'nm bu krydm:a be~ arlet. tas stttuo di:kJigi,. semtin. admm (gcmilerin
baglandtgr bn: sutoolardan yola cikarak) Bestas oldugu, bu adm zamanla Besiktas'a

don~tiigildur.
Be~ta~,

Bizans

doneminde

Diplokionion

adim

tasrrdi.

"Ikiz

Sutunlar"

anlammdaki bu sozc:uk, impar.a.tor: L Romarms Lecapenus" un (10;.yy) semr rne.ydanma
diktigi iki smun:n yansrtrr. 16. yilzy1ldaki depremde yerle bir olan bu amt sutunlar, 1420

tarihli Cristoforo Buondelmonti heritasmda gi::b.tetil:mekteclir: Bugt'ln yed:erimie Ka:ptan!'"t
Derya Barbares Hayrettin Pasa Turbesi ytikselmektedir, Iskele Meydam' ndaki · Barbaros

Anm, Zti:htit Miiridoglu'n.un.yap1t1.du: (1944): Osmanh, devrinde "kadrrga kt~lagr"olarak
kullamlan

Ka:bata~-Be~ikt~

kryisi,

aym

zamanda

tiim

deniz seferlerinin 91k1~

noktasiydi,
Besiktas Babcesi'nde
Beyazrt doneminde

insa edilen Besiktas Sarayr'mn ilk ko~kleriyle kasirlan, 2.

(15.yy) yapttrtlm1~trr. L Ahmet (17.yy) aym yere (fiskiyeli ve

sadnvanlr havuzlan bulunan ) yedi kubbeli bir saray insa ettirmistir. 17. yii:zyllda 4.
Murat, 4. Mehmet ve 2~ Mustafa eliyle onanrn goren ve ekleryaptlan Besikras Sarayr;.1.
Ahmet (18.yy} doneminde tumuyle tamir edilmis, Sadrazarn Nevsehirli Damat Ibrahim
Pasa marifetiyle yenilenmistir;

L Mahmnt (18.yy) 3 .. Selim (18.yy) :r..mrra:rumla ihya
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olan, 19. ytizytlda 2. Mahmut tarafmdan kismen yeniden yaptmlan Besiktas Sarayi, yine
'1''01 1ou.yr:uguy,a
.
~
1. ytKtll'urr11~u.r.
1,
1
,
aym vilzvtld
y UL;J"' a Abd'"l
.· : · uimecc

19. yiizytlm ortalarmda lstanbul'un en bUytik iskelesi olan ahsap Besiktas lskelesi,
l. DunyaSava~a srrasmda Sirket-] Hayriye tat"<if1ndan yrknnldi ve yerine; tstanhul'uo. ilk
kagir iskelesi yaprlch. Iskelenin ve Barbaros Hayrettin Pasa Turbesi'nin

karsismdaki

Sinan. Pasa Camii, Kammi S:ult.a.n: SU:leyma.n devri binastdrr. Kaptan-e Derya Sh:ran. Pasa
tarafmdan yaptmlan
Hamamr,

cami, Mimar Sinan eseridir. Caminin karsisindaki

Sinan Pasa

1950'lerdeki imar lrareketi,. suasmda. ytkrhh, 19: ytizylld:a yapd::an: Sarp

Advadzadzin (Meryern AnajKilisesi, Garabed Balyan imzasim tasir.

Turk denizciligiyle deniz. tsrihirrin ser.gilend-i'gi:. Deniz· ivf"Uzesi ve Km·itphanes:i,.
1897 yrhnda Ba:briye·Nazm Bozeaadah Huseyin Hfisnii Pasa, Arif Hikrnet Pasa ve
Snleyman Nutki Bey tarefmdan

T~krzak Teisant:'si'ndi:kur:ulrtmifltl!'.'.

Kasnnpasa Divanhanesi'rie tasman Bahriye

1.940'la:r.da

Mttzesi, 1960'larda Be~ikta., ivfaliye

Binasi'na geemistir, Mtizede deniz haritalarr; seyir defterkri,. ~1111.cal'dar,. g~mi. isim
plaketleri, k1lr9lar; ate~:li silahlar; denizci kimlikleri, saltanat kayiklan, yazma eserler

sergilemnektedir. 4. Mehmet'hr (17.,yy)' l'etXezt:ti:h kadrrga.'1m:.ct ko~ku,. el sanatlarmm
nadir omeklerini yansmr.

Ohrili Huseyin Pasa tarafmdan kumlan: Be~ik~ Mevtevihanesl'uin

(17.yy) ilk

postnisini Agazade Mehmet Hakiki Dede'dir. Sonralan Ciragan Sarayt'rnn arazisi olan
yerde ~a

edilen Mevlevihane,

19'.yiizydda (srrayla) Fmd1kh,. Mac;ka ve Eyti:p"e

ta~marak 1925-yilma kadar etkinlik gostermistir.
Mimar Sarkis Balyan tasarmnolan Akaretler Su::aevle.ri'nin yaprmma 1875 yrhmn
Ocak aymda ba~lanmt~ttl'.Amac, elde edilecek kira geliriyle Aziziye Camii'ni
yapnrmakn,

69 kapr olan Alraretter Srraevleri; kimi k:aynaklarn gi:ke· Abdulaziz

tarafmdan Dolma.bah(feSarayi'ru (sik arahklarla yangm tehlikesi geciren) Be~ik~ ve
Koyici senrtlerinden ayrrmak i~i:tr insa edilnrrs, iverdrkleri knnut bicimlerine saray
agalan ve mnhafizlar yede~tirilmi~ti. Atatilrk'ful annesi Zuheyde- Hamm ve krz kard~i
Makbnle ifi;n 1914-1918 ytllarr arasrnda kimla:digr ev de Akaretler'e bagl:r Vi}'Il.ezade
Mahallesi'ndeydi

(76 numara); gtinfuntizde (tiim Akaretler Srraevleri'yle

birlikte)

restore edilmektedir.
Akare.tler'deki Mabeynci Haer Halit Bey Konagi, 20. yiizylhff baslanndaki
Besiktas yangmmda

kill: olm~tur: Biyokirrryager' Dr. Handan

~ahin'i-n: annesinin

bUyii:kbabas1olan Haer HalitBey, Abdutazi:z·dutmerotnde saray crrabeyrrcfrsiyd.L
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KazaskerVisnezade

Mehmet izzet Camii (1664) ve Abdulmecit tarafmdan annesi

adma yaptmlan Bezm-i Alem' Valirle Sultan <;e~mi;;·si (1839) aym mal1c1.Ht::tli;d.ir.
Serencehey Srraevleri'nde 19. ytlzyihn baslannda 20 yiizytlm ortalanna kadar

Istanbul'un ka:lbcrctlstil. aileleri' otormustur;
tezyinatlr "cihammma"lanyla

Bu ruahatli.:Jeki: konakiar

v~ k:o~kler;

iinliiydii.

Abbas Aga Camii, Dartissaadc Agast Abbas 1btr Ahd'il1Tezzak tarafmdan 17.
yuzytlda yapilrmstn', Cami ayrn ad; tasiyan. mahallede

bulunmaktadir,

2 . Mahmut

doneminde (19:yy) onardan caminin yaatndaki IJe~men.iakitahesi: 1.862 ta:rihHdrr.
$irket'-i Hayriye:'nin 6 numarah "Besiktas" vapuru 1853 yrhnda Ingiltere'de

yapilnns, 60 beygir gtlctinde tek silindirli buhar 111:akrnesi:rte: sahip olan yandao <;arldr
"Besiktas", 1864 yrhnda hizmet di~i- birakilrmstrr.

rv-e Iem
,__. E· ~l'rya Gozuyie
·· .. ' oeytKia_.v:
n -· ·• ·;1"Ab-1 havasr gayer bostur. Leb-i de:ryada alcak bayirlar ilzerinde kat kat bagl1
bahceli aln bin kadar yalr ve evleri vardtr; Hakimltri: Galata tvfolla:,T' mrr rraibi ve
Subasr'drr, Gayet mazbut bir sehirdir. Camileri, mescitleri, bir medresesi, kirk adet
sibyan mektebi, bir- dar-nl kurrasr, brr kervansarayr, iiv hamarm, y~tmi~katlanmkkam,

yUz doksa:il kadar saray hamamlan vanhr. Cesme ve sebilleri de vardir ki, sulan ab-i
ziilaldir. Her bane ve bostanda tath su knyalan varchr. "fahya: Efurrdi- ivfesi1·e-si~ h;i:ne-asla:

gune~ tesir etmez, cmar, saklz, servi, ceviz agavlan ile rntizeyyendir, Billbullerin
feryatlan ehl-i teferrucun car:rma: can katar; ivfevlevihane 'fcld;:esEnh1' tsta:rtb:tl'Pd:a: ve
gayri diya:rda misli yoktur. Semahanenin meydam serapa ceviz levhalarla mfueyyen
olup il9 taraflr bilhrr ve necef ta~lar:ryht rta:k-t~htlrr:"
Besiktas' m ttnlii meyvesi; Dut.

5.~IRAGAN SARA:Yl
Ciragan

sahil,

16. ytlzytldarr baslayarak

Osmanh

harredammn

hasbah\;deri

arasmda yerini ahr. Kaptarr-t Derya. Kihc Ali Pasa Sahilhanesi 4. Murat tarafmdan
almarak ktzt Kaya Srdtan'ave damad; Sadr&am· ivklek Ahrnet P~a·,a ve:iilir-(17.yy).

18. ytizy:tlda. 3. Ahmet sahilhaneylec cevresini Sadrazam Nevsehirli Damat. ibrahim
Pasa'ya ihsan eder; Ibrahim P~a Ile esi Fatma Sultau:·sal1Hhaneye- ve semte achm veren
fener alaylarun (C1ragan~ Farsea "9eregan", 1~Ik dolu) burada dtrzenlerier,
Lale Devri'nin simgesi olan ve "Vakt-i (::u:agau'' olarak adl:anchnlan lJtt: gece
~olenlerinin odak noktasr; htmkar topuzu ya <la: devektf$u yamurtasr i:ritrgiude gUHerh:
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bir sogam bin altm eden siyah damarh, ates renkli laleler arasmda gezinen sirtlan

mumlu kaplumbagalardi, Eglence gun dogarken helva sohhetlerine don~Urdu.
Fransrz Se:firi Louis Sauveur de Villeneuve, camilerin kubbelerinin isikla
taclandmldigma ve Kur' an-i.Kecim' den. ayetlerin, minareler arasmda "atesten hadlec"le
yazilchgma:deginir. Mavi Inci adi verilen ve vini motiflerinde one cikan nadir lale bu
devirde (tohum harmamyla) nlusturulmustnr;
Ddnemin' gezde laleleri, ~iirsel adlarla amhrdi: Tac-i Kayser, Lale-i Rumi, Feyz-i

Seher, Gul-i Ruhsar, Sirrr Endam, Pertev-i Asuman; Sule-i' Cemen, Tasvir-i; GG4en,.
Ruy-i Mahbub; Sah-r Banu, Menba-i Hayat, Y akut-u Hilda.
Lale Devri bir isyanla nnktalandtktan sonra Cnagan. Sahilhanesi. te:ck. edilmeyu yilz:

tutar, L Mahmut doneminde (lS.yy) onanlarak yabanci diplomatlann kullammma
sunnlnr; Ciragan Sabilhanesi'ni

aym ytizyrhn sonlannda sann alan Sadrazam Yusuf

Ziya Pasa, binayr tiimiiyle y1ktrru ve yerine menner bir saray insa ettirir. Mirnar Kirkor
Balyan tasanmr olan bu saraym tavanlan altm yaldrzla bezelidir, Yusuf Ziy,a. Pasa
tarafmdan 3. Selim'e armagan edilen ~tragan Sarny1:'run alam, Rodoslu Yahsi'mn dahi.l

edilmesiyle genisler;
2. Mahmut donemirrde tiimtiyle onanlan saray, Mimar Garabed Balyan'm ana
bolnme 40 mermer stitun eklemesiyle btiyur; Onceleri yalmzca bir yazhk saray olarak

dti~uniilen E;rragan; 19-. ytlzyihn ortalannda yilm her mevsiminde yasamlabilecek bir
yapr haline donii~turiiliir:: Krsa strre sonra Abdiilmedt tarafmdarr yrktmlarr <;1mg:arr
Sarayt'nm yerin:e yenisi yaptmlamaz. Hazinede para yoktur, Mimar Nigogos Balyan' m
atttgt temeller oylece kahr;

Son

<;1ragan

Sarayi, Abdulaziz donemi binasidir. Garabed Balyan'm oglu Sarkis

Balyan, Osmanlr mimarisinin

ozeHikleriyle" klasik Avrupa

stillerinr

sentezle~tirir.

Menner saraym her- kaprsmm degeri bin altmm iizerindedir.. TUm saray bes milyon
altma mal olur. 1872 yrlmda tamamlanan Crragan Sarayr'rnn ktrlliyesinde bir
Mcvlevihane de brdnnrnaktaydr, Billue Ko~k adt verilen Iimonlugun i9,inde.· renl<li
kanath ve ''billurotu~lU" yfizlercekusun u9~tugu yazrhr.
Abdulaziz' in Dolmabahec Sasayi' na, ge~i§inin ardmdan bir sure. bos kalan <;wagan

Sarayi, kaprlarrnr 2. Abdtdbamit

tarafmdan tahttan, indirilen 5. Murat ic;in acar;

yasammm son 30' yrhm bu."altm kafes''te ge~irir.
Ciragan Sarayr 6 Ocak 1910 tarihinde yanar. Yangmm elektrik. ya da rsrtma
donanmrmdaki sorunlardan 91kt1gr soylenir: Bos bir kabuk gibi terk edilen, saraym.gen:i~
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alamna.1stanbul Belediyesi 1940'larda bir futbol stadyumu ve halka acik yUzme havuzu
yaptrnr. Tum knlliyeyi 1980'lerin

sonlarmda satrn alan Kempinski

Grubu,

<;m:1gan

Saray1'n1 ozg.iio tasanmma gore yeniden insa ettirir ve hasbahceye modern bir bina
yaptmr. Bu binalar, gU:nUrnuzde

<;1ragan·

Palace Hotel- Kempinski Jstanbul ularak

varhklanm surdtlrmektedir.

6.0RTAKOY

'4,

Antik cagdaki adi · Arkheion olan Ortakoy' Un Bizans devrrmldJ ha:jhC"a mal::ialh.~•.
aynr adr tasiyan bir manasnra sahip olan Damianou'ydu.

Manastir 9. yuzyilda yasayan

1
1
1
.
l de 1 t d
D .
>= "
•
"'
• •
•• ,~1,. •• ,..
••
•• •
B izans 1 v. e a ann amrarros =ntratuan yaptrnnm~t1. ;5eimm rw:yw( uurarm.ma rse
Aghios Phocas Ma:nastm kephyordu, Baslangicta Osmaah tarafmdan ihmal edilen

Ortakoy, 16. ytlzyrldan baslayarak tum di:rrleri barmdrrarr Unemli bir yerle-~int merkezi

oldu, Semtin b~hca arnt yap1lar1; Buyak Mecidiye Camir (I 9;yy ),. Aghios Fokas Rum
Ortodoks Kilisesi (19.yy), Etz Ahayim Sinagogu (17.yy), ve Ortaktly Hama.rm(16.yyJ:

16. yf.izyilda V eziriazam Kara Ahmet Pasa' nm kahyasi. Hnsrev Kethiida tarafmdan
yaptmlan Ortakoy Hamamr, Mimar Sirran' rn eseridir.

c;m· knbbeli,

ayna tmtorlu,.. geni~

.
lr~.•.•••·
·
kl 1 h
. 1 . . .. .. .. d .-1. u d"
l..+ di
ke merl1ve "'-"·l"ts~a· to an amam, 1~ evnn gunumu» re oe stro nrmeate tr.
Bizans devrindeki adr Kleidion (Bogaz' m Anahtarr) olan Defterdar Burnu tl.zerine
insa edilen Buynk Meeidiye- Camii'nin

yerinde onceleri Mahrmrt Aga'rnn l72 L ydmda

yaptrrdrg; mescit vardi; yapt ·aym yiizytlm ortalarrnda Mahnrut Aga' nm darnadr Kethu.da:
Mebmet Aga tarafmd@

onanlm1~ve gen:i~le:tilmi~, tm:i:h.e· Mebmet Ketbttda Cami-i

Serifi olarak gecmistir, Abditlmec·it~ Buyak M:ecidr.ye Camii'rri aynr yerde in~
etti:rmi~(l853). Mimar.1 Nigogos Balyan-elan caminin giri~ kaprsr uzerinde1d kitabede
Abdfllmecit'in tugrast: (Ncyan'"t Hfur.rayan) vardrr;

BUyillc Mecidiye Camii'nrn kaT'}t·sHnlaki Sadrazam Nev~eh:irli Daerat Ibrahim
Pasa Cesmesi,

1723 yrlmda yapttrtlrtu:jttr. Mermer i;e~rneni:r.r kitahesi, (Endertm' da

Tulbent Agasr,..Darphane Emini:;. Sadaret Kaymakamr, AnadoluVa1isi} Trabzanht S.akir
Ahmet Pasa'nmdrr,
Adr, "Yasam Agac1" an}amina- gelen Etz Aha.yim Sinagogu

, 17 yueyrkla

yapilnusttr, 1618 tarihindeki BU:ytik Bedesten yangnnmn ardmdan Ortakoy'e yerlesen
Museviler taraftndarr

yaptlrtlan, sisagogun

cemaati,

Muse.vile:r::in 16€ifl ve 1718.

yangmlarmdan sonra Ortakoy'e aknr etmesiyie vogahr:.1703 ve 1:813 tarihlerinde yanaa
sinagog, 1825 ythnda bastarr sona onanhr. 1941'deki yangmda knl olanEtz Ahayim
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Sinagogu'nun

yalmzca "Ehal'' (Kutsal Yazitlar Korunagi) ve "Midras" (Din Mektebi)

bolnmleri guntimtlze kalrmsur. Y aprrun cift sutunlu, ahnhkh ve kemerli giris kaprsr
1915 tarihini tasrr,
Hatice Sultan (19.yy), Fehirne Sultan(l9.yy) ve Esma Sultan (19.yy) yalrlarr da
Ortak:oy'un amt yapilan arasmdadrr. 5. Murat'm kizi olan Hatice Sultan'm yahsi,
Osmanlr

hanedammn smrr

d1~1· edilmesinden

sonra yetirnhane ve- ilkokul olarak

kullamlmx~; 1972: yrlmda millkiyeti Yuzme Ihtisas Kulnbu'ne

gecmistir. Yine 5.

Murat'm

Gazi

k:rzr olan

Fehime

Scdtan'm

yahsrysa

gUnumuzde

Osmarr Pa:;;a:

Ortaesnlu' dnI~- Sultan, Abd:Ulaziz?in k1zlarmdan Esma Sultan icin. Mimar Sarkis Balyan
tarafmdan tasanmlanan

Esma Sultan: Yahsi, Cnmhuriyet' in ilarnrrdan sonra bit sure

tiitiin deposu.ofarak kullamlm1}, 1975cyrhnda yanm1~ve onanlmanustir.
Be~ikta~'-Ortakoy
Sahilsarayt; Cemaleddin

arasmdaki

Feriye

Efendi Sahilsarayi,

Saraylan" nr

(fur--ahrrn Tevfik. Efe.ndi

Seyfeddin Efendi Sahilsarayi) koruyan

Feriye Karakolu (19. yy) aym zamanda Tabya Karakolu olarak bilinir. Restorasyonu
surmekte olan Feriye Karakolu ve Zaptiye Koguslan, gtinfuniizde Kabatas Killllir
Merkezi 'ni banndtrmaktadrr.

1925 yilmda Kagithane' de kurulan $i~li Sfuuriyesi (Yatakhanesi), 1931'de
Ortakoy' e tasmarak Sifa Yurdu admr almisnr,
Bir zamanlar

Ortakoy

Sadrazam Nevsehirli' Damar

semtiein en. gorkemli

yap1s1 olan Nesatabad

Sarayr,

Ibrahim Pasa tarafmdan 3. Ahmet i<;in: yaptmlmrsur

(18.yy). Insaat sorumlusn, Tersane Emini Kiblelizade Mehmet Bey'di, Sadaret

Kethndasi Mehmet. Pasa Yahsr'mrr yakmlarmdaki saray, }. Selim· tarafmdan krz kardesi
Hatiee Sultan'a- verilmistir (18.yy}. 2. Mahmut'un kiz kaedesi Hibetullah Sultan ve
kizlarr Saliba Sultan ile Adile:: Sultan da Nesatabad'da yasamislar, saray Abdiilmecit

doneminde gorkenlli di:igunlere'. sahne olmustur. Ortako-y-Kuru~e~mesahil y0luuzerinde
uzanan Nesetabad Sarayr, 192.5 ydmda

tumuyk bo~lt1Jnn~ ve y1knna terk e.dibnii;.tir;

Ev-liya f elebi Giiziiyle ·Ortakiiy:
"Deniz kenannda bir dere.nm _ iki yamnda iki bin ilv yilz kadar: kat_ kat yahlar.,. bagh

bahy:eli saraylardrr. iki yiiz. kadar dilkkam vardt:r ki s:_ogu meyhanedir. Han, imaret,
medrese, sebilhene-yoktnr ama bostanlan coktnr;"
Ortakoy'un iinlii meyvesi:Aromt.
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7.BEBEK

Kimi kaynaklara gore, Bebek'in antik cagdaki adi Khallae'ydi ve kiyismda
Artemis' e adanrnrs bir tapmak yiikseliyordu. Bu adm "Iskeleler'' anlamiru tasiyan
Skallai'derr geldigi soylenir. Diger kaynaklar, Khallae'nin gunumuzun Kityos'u
oldngune; Bebek'inse Philemporon aduu ta~1d1g1m yazar. Bebek adr, Istanbul'un
fethmden sonra yoreye bollikba~1 tayin edilen (ve ri vayete, gore yak1:;akh bir delikanlr
olan) Mustafa <;elebi'den gelir. Semt 15. ynzyilda Bahce-i Bebek (:elebi olarak
anrlryordu.
Antik yagda Bebek'te bahkeilarla avcilann tanncasi Artemis'e adanmrs bir
tapmak bulunuyordu:. 11. yuzy1lda Bizans egemenligindeki, Pecenekler Darnatrys'de
(Samandra'da) ayaklamhlar ve Bogaz'm Asya yakasmdan Avrupa yakasma atlanm
··
k·. gectr·1er. G
· rr0Kta1.a:rn:mt
, ,
• donr
i
n·
, , ORtttK1an
, , , , s-t1yremc
.. , .
s ulara surere
·. ec;1~
Ana
rrrsarr
ve Benes;
Vak'annvis Ku9tik9elebizade Ismail Asim Efendi'ye gore, Bebek semtinde ilk
kasir 1. Selim (16.yy) devrinde yapnnlnusnr. 18. ytrzydde, Sedrazam Nev~ehidiDaumt
Ibrahim Pa~a: tarafmdan 3. Ahmet iein Bebek Bahcesi'nde Mimar Salih Aga'ya insa
ettirilerr Hnmeyuaabad Kasa; L Abdulhamit

(18.yy) doneminde

Kaptan-r Derya

Cezayirli Gazi Hasan Pasa ve aym ytizyilda 3. Selim· tarafmdan onanhmstrr,
Abdillmecit (19-.yy} tarafmdan yiktmlarr kasnn bah',.'.e. duxarlan, Abd:rJlaziz doneminde
ortadan.kaldmlrms,

geriye yalruzca gti:r agac;hkh koru kalrmstrr.

iki kath Hthnayunabad

Kasrr' nm ince mermer sutunlu ve, fi:v' sofalr bir:

Divanhanesi, degi~ik buy(ildiikte odalan, camekarrh hamarm, kameriyeleri, genis
sacaklr ve kursun ortfilUbir i;atist bulun:uyo.rdu:. Bahv:enin_ ortasmdaki havuzun yamnda
(yine ii~ sofah) ~adtrvanh bir ko~k yer almaktaydr.

"Voyage Pittoresgue

de

Constantinople et Rives du Bcsphore" (18.yy)- b~hkh amtsal cahsmada yaynnlanan
Antoine-Ignace Melling imzah gravnrde resmedilen Hfunayunabad Kasn, 3. Selim
doneminde bahcede kisa menzilli tilfek anslanyla oksmluk. yarr~anna~

Divaehane' de

musiki fasrllasma.veyal; beyunda sandal sefalanna sahne olrnusnzr.
Kulliyesinde Hunkar Sofasi, mektep, hamam ve ye:~me: banndrran 3 . .Ahmet
Camii.(18.yy),. Htimayunabad Kasn'mn yamndaydi. Gtinfunuzde aym noktada (Evkaf
Basmiman Kemaleddin

Bey tarafmdan 1913 yrhnda tasanmlanarr) Bebek Camii

yiikselmektedir. Kesme kufeki tasmdan yapilan caminin mihrabi ayet kitabeli,
camlannm bir boltimti firuze renklidir. Bebek Camii' nin tezyinan, hat ustalan ismail
Hakla Bey ve Macit Bey tarafmdan yapilrmsur,
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Bebek semtine yerlesenler

arasmda,

devlet, din ve egitim islerinde onemli

gorevler trstlenen Ismail Efendi, Durrizade Abdullah, Dividiguzel Hayrullah Aga,. ~eyhiil Islam Esat Efendizade Serif Efendi, Peksimetci Haer Nurettin Aga ve Enderun-u
HUmayun MuaHimi Y esarizade Mustafa fazet Efendi bulenuyordu,

Bir zamanlar giil ve akasya bahceleri, suya inen salkim sogiltleri, till gibi
citlembik agaclan ve hiy dinmeyen biilbUl sesleriyle unlti olan Bebek semtinin onemli
amt yaprlarmm basmda Hidiv Sarayi gelir. Halil Pasazade Arif Efendi Yahsi olarak
yaptmlan bina, Rauf Pasa ile Sadrazam Ali Pa~a'mn- ardrndan ("Valide Pasa" ya da
"Valide-i Hrdiv" olarak da bilinen) Emine Hamm'm mmkiyetine ge9mi~tir.M1su H1di:vi

Abbas Hilmi Pasa'run annesi olan Emme Hanrrn'm olumiinden soma, Hrdiv Sarayr
M1s1r devletine bagii]lamm~trr. Bugun istanbul Mrsrr Baskonsoloslugu

olarak islevini

silrdiirmektedir.

Aghios Kharalambos Kilisesi, Fransiz Katolik Manastm ve Y etimhanesi semtin
tarihsel yapilan arasmda yer ahr.
Bogazicr'rrirr en ilgin9 sahilhanelerinden

biri olan Reisnlkttttab Mustafa Efenndi

Yahsi (18.yy), Yilanh Yah olarak bilinir: 2. Mahmut, Muhasib Said Efendi'ye Mustafa
Efendi'nin Bebek'teki yahsmr begendigini bildirir. Said Efendi de (Mustafa Efendi'yi
korumak ic;in) yahmn yrlanlarla dolu oldugunu soyler; Padisah yahya el koymaktarr

vazgecer ama sahilhane o gnnden sonra Yilanh Yah olarak amla.krrk odah haremi,
gorkemli havuzu, tezyinath ~e:;;rnesi, kubbdi t~ salona; Sakal-r Serif Dairesi, ~iltteri'
sedef, fildi~, mine ve mucevherlerle i~denmi~ elyazmalanyla bezeli k:tituphanesi,
duvarlanndaki

nadir"haf'larr

ve koYulukla:nndaki \'amlanyla Bebek'in kayahk kiytlan

uzerinde yilkselen Ytlanh Yah, Reisulkuttah Mustafa Efendi'nin, Rasit Efendi'nin ve
Y ahya Efendi Dergahr Postnisini Mehmet Nw:i· Semsettm Efe:rrili'nin mulkiyet:ine· geeer,
sonra (boltimler halinde) varislere kahr. Yrlanh Y ah 1964 yihnda yannns ve kismen
restore edilmistir.

Bebek semtinin gorkemli yaptlartndan Hekimbasi Abdulhak Molla Yahs1:'nm
millkiyeti sonralan (sirayla) Sadrazant Mutercim· RU~tii Pasa'ya, A:hmet Cevder Pa~'ya.

ve Mabeynci Faik. Bey'e gecmis, son sahibi 2. Abdulhamit'in

kizi Ay~e- Sultan

olmustur, Y ah yikrldikran soma fistlerdeki koruya Ay~e Sultan Ko~kU yaptm:hml}tir.
Hekimbasr Abdtilhak Molla Yahsi'nm yanmda, Mucevhereibasr Jak Bey Deleon
Yahsi bulunuyordu . (Mucevhereibasr

Aron Efendi Deleon'un oglu olaa Jak Bey

Deleon, 2. Abdiilhamit tarafm.dan 1v1ecidiye Ni'$am ve "Rutbe-i Bala' yla taltif ed:i1mi.:,:ti.
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"Bala", Abdulmeeit

doneminden

beri Osmanli Imparatorlugu'nda en yiiksek sivil

rUtbelerden biriydi. Farsca "Yuce", "Ytiksek", "-Ost" anlamim tasryan "Bala" rfilbesine
sahip sahsiyetlere yazismalarda "Beyefendi Hazretleri" diye hitap edilirdi. "Efendi"ys.e
"ihsan-r sahane'tye mazha:rolma;;: s.a.uatkarlarrn resmr unvanrydr).

Bebek Rrhtrm Boyu Caddesi iizerindeki en genis yaprlardan biri olan Iak Bey
Deleon Yahsr'nm ilk sahibi, Bitlis Valisi Edhenr Pasave esi Nafia Hanrm'dr.
Mucevhereibasr Jak Bey Deleon yahyi Edhem Pasa'dan 19. yuzyrhn sonlarmda satm
almrs; yalr Jak Bey Deleon'un arhyla anrhr olmuste: Yah girisine uzanan yol, nadir

deniz kabuklanyla; bezeliydi; bahcesinde billbiillerin .su icmesi ic;in. kUv.tik rnermer
havuzlar bulunnyerdtr, "Bebek 52" rmmarah telefon baglanarr Jak Bey Dde0:nYalm 2fL

yiizyrlm baslannda (Dttrrizade Yalrsi ve Mumtaz Pasa Yahsr'yla ) yamn1~, Jak Bey
Deleon ~ ailesiyle Nice'ye gitwi~ ve istanbut'a do:nwe1ni~ir~ Yanae yahnm arsasr
uzerine sonralarr yaprlan ko~kte, Amerikan Krz Koleji'nin mutlur yardrmcrsr Mebruke
Hamm oturmustur;

Piramir seklirrde brr· tas stltun iizerinde bulunan Bebek Feneri'nin tabam
balkonludur; kayrklar yanasrp baglanabilir: Resat Ekrem Koen, Bebek Feneri' nirr "demz
sathmdan 15 kadem (bes metre) yiiksek" oldugunu soyler,

Sirket-i Hayriye'nin 8 numarah "Bebek" vapuru 1857 yrlmda lngiltere'de
yaprlmrs, 60· beygir giiciindt! iki silindirli buhar makinesine sahip olan yandan varkh
"Behek", 1857 yilmda hizmet teknesi olarak kullamlmaya baslanmrs, sonralan karaya
cekilerek marangozhaneye tahvil edilmistir,
Evliya {:elem Giizii:yleBebek:
"Bebek Baheesi padisehlara mahsustur. Selim Han-i Evvel'in bir kasn var ise de
baheesi o kadar mamur degildir a.ma ulu servileri vardrr, Burasr da gecilinee Dell
Huseyin Pasa bagma vanhr, safi sanavber agac: ile milzeyyendir. Kayalar nam
mahallede kirk barre ve Srtkr Efendi Camii vardrr; btr cami fevkanidlr; altmda kayadan
bir ab-r zttfa:1 cereyan eder: Buradan otesi Rumeli Hisan' dir,"
Bebek'in.anln meyveleri: Elma, armnt; erik, kayrsr, ~eftalr.
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8.RUMELi HiSARI
Antik Phoneus uzerine kurulu bir semt olan Rumeli Hisan,

Mehmet'in

ad.1111 Fatih Sultan.

1452 yrlmda yapt1rd1g1 dev kaleden ahr. Kalenin yerinde antik cagda bir

Hennes tapmagr bulundugu,. semtin ( bu nedenle) Hermion olarak da bilindig] yazilrr,
2. Murat'rn oliimftnden sonra Osmanh tahtma 2. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet,
Ebu'l-Feth

Sultan Mehmet Han, Patih-i Kostantmiyye), Bizans imparatoni (Kayser-i

Rum} Constantinus Dragases'den Rumeli Hisan'mn yapmn icin bir yer istedi. Hisar'm
insaan baslar ba~tamaz Anadolu Hisan'nm da onarrmma, gidildi; Top1ar.onu Mevkii ad1
verilerr yere agirtoplaryerl~tirildi.
yardimlann

lstanbnl'« ulasmasnn

4000marangoz;

2. Mehmet'in amaci, Bogaz'm kuzeyinden geleeek

onlemekii. Anadolu ve Rumeli'den 2000 duvarn,

600(} i~9i getirilerek 1452 ilkbahannda

Rumeli Hisan'nm yaprmma

baslandi. Kimi kaynakhu:, Sultan Mehmet' in de tas, tugla ve kirev ~yarak
yureklendirdigi,

bu cabaya Sadrazam Halil Pasa'nm,

Sanca Pasa'run

i~ikri

ve Zaganos

Pasa' nm da katildtgrru yazarlar:
Rurneli Hisarr'nm

yapnm yaz ortasmda tamamlandr.

lnsaat bittigi anda, 2.

Mehmet buyuk caph bir topun dokiimiine ba~lanmastm buyurdlf. Ba topun daktt:mun.de
Muslihiddirr ve Orban adh iki mUhendis ~ah~1yordu. Kisa stirede dokulen top, R1.un:eli

Hisan' na yerlestirildi ve Bogaz' clan' gecmeye cahsan, bir Venedik gemisi ilk hedefi
oldu. Hisann duvarlanmn kahnhg1 25 adnn olarak hesaplanrmsti. Hisar komutanhgma
Firuz Aga getirildi. Kaleye 400 yeniceri yerle¢.rildi~ namlu uzunlugu: sekiz metre,
cevresi on iki kans olan ve 12 kantar (yaklasik 600 kilo} agirhgmda tas gulle atan: bu

tune top yaptmldr, Boylece Bogaz' dan ge9i~ izin ve ncrere baglandr.. Savas 6 Nisan:
1453 yilmda b~l'a:dr; 11 Nisan' da toplarm yerleri degi~tirildi. 18 Nisan'da Preas Adalan
(Istanbul Adalan) ele gecirildi. 22 Nisan' da Osmanh donanmasr karadan ylirtitt'tlerek

Halic'e indirildi. 29 Mayrs 1453 tarihinde Bizans d~til. Fa:tih Sultan Mehmet 21
yasmda, Megarah Byzas'm

to 667 yrlmda kurdugu

Bizans 2120 yasrndaydr,

17. yuzydda Rumeli Hisan'nda yuz bes top bulunuyordu. Evliya C::elebi,. "Kale-i

Kadim" olarak nitelendirdigi Rumeli H:isarr'mn eevresinin 6000' adnn. old:t(gmmyfil.-ar:
Kuzeyden guneye iki yiiz elli metre; dogudan banya yuz yirmi be~ metre olan
Rumeli Hisan'nm bes kaptsr vardrr: fr&g Kaprsr; DizdarKapisr,, Hisarbece Kap:tsi, Sd
Kapisr Istihkam Kaprsi, Sanca Pa~a Kulesi, Halil Pa~a Kulesi ve Zaganos Pa~a Kulesi,
17 en bi.iyukleridir. Hisarr' m ya:prnunda kullarnlan kirey i:;tieye.' den ve Ccrbuklu~ d~
keresteler lzmit ve Karadeniz

Eregli' sinden, demirler Ru:meli Ka~-agi ve Anadolu
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Kavagi'yla Istanbul Adalar'mdan

cini ocaklannda pi~len

getirilmi~, taslann arasma Kiitahya'mn ve iznik'in

yassr tuglalar-yede~tirilmi:;;ti; Hai-cm, g'dvlu bir y:ap1:;;tmc1 ohm

gilvercin yumurtasr akryla kanldigi rivayet edilir,
1509 depreminde

(''K1yamet-i

Sugra", Kilyuk Kryamet) ve 17. yUzyddak:i

yangmdan hasar goren Rumeli Hisan, afetlerin hernen ardmdan tamir edilmis, 18.
ytizyilda bakrm ve onarrm gom1~~ 1953 ytlrnda · {istan:bul' un fetbioin
nedeniyle)

hastan

sona elden ge9irilmi~tir.

500; yrh

Seyh-tll Islam Molla Ferrari Mescidi

( 15.yuzyil) hisann i~mdedk
Degisik tarihsel belgelerde Kulle-i Cedide, Yenice Hisar, Yeni Hisar, Gdzel Hisar,
Bogazkesen Hisan olarak amlan Rumeli Hisart'yla 1. Beyazrt' nr 1397 y1hnda yaptud1gr
Anadolu Hisarr'nm arasr 660 metredir. Bogaz'm en dar yerinde yaptmlan ve klasik
Osmanh askeri mimarisinirr saglaru omekleri olan bu iki hisar, Istanbul' un fethi:nde

oncmli rol oynamtstrr.
Rumeli Hisan'nm en yiiksek krrlesinde Patih Snltan :Mehmet' in bir odasr oldugu,
Padi~ahm arada buraya gelerek Bogaz'a ve sehre kusbakrsi baktig1 yazrhr, Soylenceye
gore, Rumeli Hisa:n trstren balakhgu.tda kufr yazryla "Mehmet''

adram okar1aeagr

~ekilde insa edilmi~tir...
Istanbul 'un fethinin 500. yrhnda (19"S3) Sanca Pasa Kulesi rntize haline getirilrru~.
Osmanlr'dan giinUmiize gelen top, tUfek, kihc, ok, yay, kalkan, migfer, kandil, bayrak,
savas planlarr, kale anahtarlarr ve kilitleri burada; s:ergiiemni~tir. Kcdenin duvarlar111a 2~

Mehmet'i Bel grad knsatmasmda

ve At Meydam' nda tasvir eden iki minyatur

konmustur:
Tarih~i Herodotos'a gore (i.0.5.yu:zyil),

Pers imparatoru

Hystaspes

oglu l ,

Dareios; isa' dan once 512 yrlmda Samoslu Maadrokles' in ya:ptrgI Bogaz Ktipii.'isfr' uden
700.000 askerin ge¢~ini bu tepelerden izlemistir. Kimi kaynaklara gore birbirlerine-

bagh dev dubalar ttzerinde dnran Dareios

Kaprosa, Bugaz'

rrr Asya ve A vrupa yakalru.·u1r

birl:e~iren ilk geeittir. Piyadeler, sUvariler ve filler koprUden ge~erken, 1. Dareios'un
Skythia seferine katrlan ve 600' geruiden olusan ion donamn~t Kara<l~rriz' e Jogrtt yut
aliyordn. Rnmeli Hisan'mn bulundugu

tepenin doruklarmdaki

kayalardan

oyumn1~

tahta kurularak ordusumm ge¢~ini izlemi:~ti:r. 1. Dareiostbu nedenle bu tepeye bir
demlerde Dareios Tahtr denirdi. Mimar Mandrokles bu ge~i;;i olfunsuzle;;tiren biI tablo
yaptirmrs ve Samas' daki Hera. tapmagma stmmtrstur;

I. Dareios; ista:nbul Bogazt' nnr

Karadeniz ~1ki~ma Skythia seferi amsma iki · mermer slrtun dlktirmistir; Asur ve Yunan
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/.
'

harfleri ile yazrh olarr bu sutunlar, sonralan Artemis Sunagi'yla Dionysos Tapmag1,'mn
yapimmda kullamlnn~t!f'.

·~ ~

Yine isa' darr once 480 yrlmda, Pers Imparatoru Kserkses Canakkale Bogaz;
ttzerine bir kopru yaphmu~ ve Atina'yr kusatmak ttzere yola erkau ordulanru buraclan
ge9irmi~tir. Kopru, antik Abydos (Nara Bnrnu) ve Sestos (Akbas Burnu) kentleri
arasinda

uzanryordn. Polybios, Makedouyah lskender' in LO. 3.64' de <;anakk:ale

Bogaz1'm aym noktadarr ge9tigini yazar.
Bogaz'm uzerinde "insa" edilerrb'-~ka bir"kopru" dahavarchr: Bizans- iutpatat1.}£U=
1. Heraclius (7.yiizyrl), kaytklart Bogaz'm iki yakasi arasmda yanyana dizdirerek birbirlerine baglatrlmrs ve at trstlmde Asya yaka:>111dru1 Avrupa yakas:ma ge.;mi~tk Bu
ge9i~in Rumelr Hisarr'nda noktalanmis oldugu soylenir.
2. Abdiilhamid doneminde yine Rumeli Hisar1'yla Anadohi'. Hisan arasrnda. bk
kopru dii~iinillmu~tilr.Tasanya gore; Hamidiye Koprtisti cini ve yaldizla nakislanrms

kubbelerle snslenecek, toplarla donanlmrs doner k:ubbelerle kornnacak ve feneriede
aydmlanlaeektr.

Yii:ruyerek, arabayla ya da trenle ge9it vermesi planlanan kopru, 2.

Abdiilhamid'in onay vermemesi nedeni ile yap1hnrum~ii'.. Aym donemde bir Tttnd-i
Bahri (Deniz Tundi) tasanmr gu:ndeme gelmi~ ama Sultan bu oneriye de steak
bakmamt~r.
Osmanh' da Dervis Dttrmu~ Dede, Evliyalar ve Kayalar olarak da bilinirdi. Rnmeli
Hisan semti. 17. ytizytlda yasayarr Durmus Dede' nin, frrnnalan oncederr bilen ve

denizcilere yol gosteren bir emtl~ oldugu soylenir. Yine 17. yuzy1lda Nisane; Mehmet
S1dk1 Pasa tarafmdan yaptmtan Kayalar (Katip) iv1escidi' nin yerine Bizans dunemindtt
bir ayazma ve sarme bulunuyordu; Haer Kem.aleddin Camii (18. ytizyrl), Zeynep Hatun

Cesmesi (19. ynzyil), Misrrh Yusu:f Pa~a:Konagr (19'. y'i:rzy1t),. Ochmcuba;,1 Yalrsr (19-.
ytizyrl, Ba~ok~Yahsr (19:yiizy1l} semtin diger amt-yap1lan olarak saytlabilirdi ...

Asiyan Muzesi (Tevfik Fikret Evi) semtin baslrca ko~adu:r-. Son Halife;
Abdtilmecid Efend-i'nin "Sis" tablesu ve Abdulhak Hamid'in, el yazilarr bu muzededir;
yaztlar abdiilhak

Hamid'rn esi Lucienne· Hamm tarafmdan

Edebiyat-r Cedide- Miizesi olarak da bilinen

armagan

A~iyan'da Tevfik Fikret:in

fotograflan ve Musikisinas Maear Osman Pasa'nnr krzr

ediln~ti·c

~tirleriyle

Srur Nigaf'Hamm'm

eserleri

sergilenmektedir.
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Evliya <;elebi Gozuyle Rumeli Hisan:
"Leb-i deryada dar yerde olup bagsrz ve bahcesiz kayalar uzerinde kat kat 1060
kadar hanedir.

Uy eamii,

11 meseidi, yedi mekteb-i sibyam, bir hamarm, 200 dUkkam,

Durmus Dede Tekkesi narmna bie tekkesi, yedi kadar Rum haaesi' van:hr. Ayan vc e:;li'.i;;fl
yalt sahibi olup k1~ gUnleri istanbul'da otururlar. Yahudisi yok, meyhane ve bozahane
dahi bulumnaz.

Halkr balrk~t, kale neforatr, kay tk't4 sair esnafttr. Daglar taeriud~

nazi:rs:izkimz:-haglan vardrr ki Hisar kira:zi nanu ile Rum, Arap ve Acem'deme~hmdm~
diyar-1 Acem'de

adma Gfrlnai-:.t Rertt derler, iki kiraz bir cH:l\rme riyal agu:ltgm.da-

gelmistir. Rumefr Hisan'nm onunden akarr ~eytan akmbs1 gayet siddetli akar, goz

kapayrp acinca brr gemiyi Kandi:lli Bumu' na kadar surer gi:.'ltliriir."
Rumeli hisanmrr tinli:i meyveled:: Kiraz, vlsne; ciiek, uzlim.

II. KUL TUREL

DEG-ERLER

1.iST ANBUL FOLKLORUNU OLU~TURAN OGELER
istanbul, folklorundaki ogeler~ hem sehrin tarihinden, hem de halkinm tarihinden
izler tasrr, ilk insan yerle~imlerinin

tarihi tam olarak saptanamayan- istanbul'un,_

Byzantion adtyla, isa'mn-dogumundau

660 yd once ktinJldugu si1y1e11i1;; 145-3 yrlrrt.:cla

Ttirklerce fetlredilmeden once, pek 90k kusatrna ve isgal ya}aml§, yikrm, yagma,, kardes

kavgasi gormtis brr §ehird:ir: Rema impa:ratodugu dorreminde ya~ad1klan ara."'1uda tlm,.
inane degi§inrleri, dun kutsal sayilamn bugun dine aykm olusu gibi kokten degi§ikler de
vardir.
Tiirklerden

once

de Istanbul' da ve~itli uluslar

ya~amaktayd1. Bu uluslar

birbirinden ayrr sem:tlerde de yasasalar; birbirinin ktilturlerini etkilemektedirler.
ILSultan Mehmet'in,

fethettigi ~ebri baymd1rla~tmnak

i9in duzenledigi iskan

politikasi, Anadolu Sel91tklulanna ba~kentlik etmis Kanya yoresi halkmc {Karamau,,
Aksaray, Eregli) sehre yerlestirir. Sehre yerl~tirilenler arasmda Musevi inanem1 kabul
etmis bir Turk boyu olan Karaimler,

Turk9e· konusep, Tfu:k9e·· dna eden Karamsn

Hiristiyanlatt {Rum ve Ermeni) da vardi, Bir sure sonra bu halka, ispanya' dan goc; eden
Museviler de kanhr. $ehrin Mi:is-Himan Turk haHa arasmda Rumeli' den gelenler de
bulunmaktadtr ..
Kolelik kurumunun, "dev~irme" dUzeninin getirdigi degi~ik k.tiltur ve inanclar,

Istanbul halkun etkiler. <;tinkfr kole sayrlan kisiler, irk aynnu gozetilmedigindeu,

~\Jcuk
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bakmakta,

gene; egitmektedir,

Bu kiiltUr goclerine,

tllkelerden

getirilen usta ve bilginleri,

Osmanhya

istanbul'a

Azerbaycan

gibi

sigmarak din degistiren Balkan

ulkeleri bilgin ve askerlerini katabiliriz ..
Musluman Turk istanbul'unun,
sehri yadirgadiguu

ne eski killtiiriinii unuttngunu ne de. yeriestigi

soyleyebiliriz. 0, kimi inanclannda kuc;iik degisiklikler yaprmsnr

yalmzca. Kokii Orta Asya'ya dayanan Al Kansr, at gihi binek hayvanlanyla ugrasmaz,
kadm ve cocuklann cigerini cikanp yemez olmustur. Onun verecegi zarar, sinirlilik,
bayilma gibi surekli hastahklardir.

Ondan korunmak icinse yeni tedbirler Iiretilir. Salt

aksamlan i~ yapilmasmdan ozellikle ytin egrilmesinden hoslanmayan Carsamba Kansi,
Istanbul

dilinde

yfuiirlukten
kaynaklanan,

"korkunc,

kalkmisnr.

Onun

"Cumartesi

yerini,

kocak:an"

anlamnu

Musevilerin

yikanan camasir uzuntuyle

Hazreti Fatma'nrrrkoydugu
Miis:liiman Turk,

bakimsiz,

kazanrmsnr.

Cumartesi
kirletilir"

Y asaklan

ates yakmalanndan
alrmstrr. Bu yasag1

da soylenmistir,
Anadolu' daki esnaf kurumlanm,

zamana

ve yere uygun

degi~ikliklerte· lstanbul'a tasirken, kerrdisine "kutsal" yerler aramayi da unutmamisnr.
Sehri kusatan Arap ordulannm

sehit mezarlan,

Tiirk sehitleriyle birlikte kntsallrk

kazanmrs, Htristiyanlarm kutsal suyu ve cesmelerine saygr duyulurken, kimin oldugu
bilinmeyen

olaganustu

gortlntlrnlu

mezarlar

icin Islam'a uygun

soylenceler

uydnruhmrstur. Yusa Tepesi gibi. Bu kutsal yerler sehirdeki Turk egemenligi boyunca
genisleyecektir, Ustelik ytineticilerin <linden donmii~ sayrp oldfu:dilkleri ki~leri kntsal
kisiler karma erkarrp, onlan ziyaret haline getirerek.

Istanbul folklorunu ve yasayrsmr etkileyen iki ana oge de saray ve ogretim
kumrnlanrnrr istanbul'da olusudur. Bu ogeleri istanbul'un onemli bir dis alrm ve sanm
limam clusu da eklenebilir,
Sormcta ortaya cikan bir kansrmdir. istanbul 'un unlu tathsr kesktil-tl fukara gibi,
icindeki her maddenin yalmzca gtizelligi sezilen, hicbir maddesi ayn ayrr algrlanarnayan

bir karrsrrrr,
Istanbul yasann, killtfuiinil ve folklornnu kimi parcalanm
ekleyerek yenileye gelmistir. Bu stlrec boyle de stirecektir.

alrp, kirni pan;alar

<;unku hem

"Bundan baska

Istanbul yoktur" hem de "lstanbul'un tasr, topragi altrndrr". Bosuna ·~01 istanbul'da,.kal

Istanbul' da" denilmemis.
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2.iST ANBUL'UN YA$AMA

Bi(:iMi

2.1.YEDi TEPELi $EHiR

Istanbul, yedi tepeli-sehir olarak anrlrr. Bugun deustlerinde ve eteklerinde yorelllll
ozelliklerini' yansrtan tarihi ve 9agda~ yapilann yer aldigi bu yedi tepe sunlardir:
l .Tepe: Marmara ile Halie g:iri~i srasmdaki

yarrmadanm err cr,; noktasr olan

Saraybtmnr Tepesi'dir. Topkapi Sarayi ile- Ayasofya ve Sultanahmet Camilerinin yam

sira Y erebatan Sarayi ve (HHha.ne Parkr bu ::>..'lrtJ.n uzerirrd;e. halunmaktadu:
2.Tepe:. Nuruosmaniye'Tepesi'dir.

-Ostunde Nuruosmaniye Camii, Sultan Mahmut

Turbesi, Cembeditas ve Binbirdirek Saemcr yer ahr,
3.Tepe:

Saraybumu ile Nnruosmaniye

tepeieri

arasinda

bulunan,

Beyazit

Tepesi'dir, Uzerinde lstanbul -Oni-versitesi'nin genis alam ile Beyazrt ve Suleymaniye
camileri yiikselit
4.Tepe; Fatih Camii'nin·ve.9evresi-ninyer

aldrgr Fatih Tepesi'dir.

5.Tepe: Usttinde Sultan Selim Camii ile Carsamba semtinin yer aldig, Halic'e
bakan Sultan SelimTepesi' dir,
6.Tepe: -Osm:nde Edirnekapi semti ile surlann ve Tekfur Sarayr'nm yer aldig;

Edirnekapr Tepesi' dir,
7.Tepe:

Da.vntpa~a Tepesi'dir.

Yedikule

kryilanndan

yukselerek

Topkapi

dolaylanna yaytlan bu.tepe, Davutpasa semtini de icine ahr.

2.2 .• ASlL iST kNBtJL
Istanbul adt gtiniim:Uzde'biitUn bir ili kapsiyor. Yine de giinliik konmjmalammza
sik srk "Istanbul' a inmek'', "Beyoglu' na cikmak", "Karsrya (ya da Kadikoy' e ) gecmek"
deyimlerini kullanryoruz. <;i:inkfr yiizyillarca Istanbul su:rit;indeki bolfuuden ohcya11 bir

sehir sayrlmrs. Bugi:in P.T.T'nin kullandigi surici/surdrsi bolUmlemesi bir gelenege
dayamyor. Eatih Sultan Mehmet dorre:minde Istanbul

dort idari bcHUme- ~k:achhga}

ayrtlmrstr: istanbul (surivi} kadihgi, Eyilp (Biiyilkyekmece, Catalca ve Silivri'nin de
kapsammda

oldugu Haslar) kadthgr ya da· Havass-r Konstantmiyye

kadihgr, Galata

kadrhgr, -Oskiidar kadd1gi. Bu idari bolfunlere. Istanbul ve Bilad-s Selase
Sehir) Kadihklar

diye amhrdr.evliya

(U.v Belde/Uf

Celebi, Seyahatnam.esi'nin. istanbul'a ayrrdrgi

1.cildinde de l7 ~ ytizyI-lda istanbul surlan. ve. camilerirrin onanmi is:in Istanbul, Eyup;

Galata ve

-0 skudar

mollalanmn (genis yetkili kadtlann} toplandrgnu yazar.
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Bugun Galata ve Eyup'tm, Osmanh cografya terimlerince, on sehirden ya da
beldeden sayildrgrm soylemek. de biraz gtiliinv kacabilir, Ancak. Istanbul' dan ayn bit

belde sayilan' bu iki semtin yer aldig1 srralamayi gormek, Istanbul fo}klorunda zaman
zaman yaptlacak bolfunlemeler icin de gereklidit. Bilad-t asere, Ttlrks:e soyletsek On
Belde sunlar: Izmir, Eyup, Kandiye, Halep, Selanik, Sofya, Trabzon, Galata, Kudns,

Larissa.
Istanbul, Istanbul folklorunda da suriei anlammda arnhr. Eski bir tiirkii, bir tarn~1
ya da sevgiliyi, dilediginee eglenebilmek is:iu, daha hareketli clan ''istanbul"a i;,agi.ru.
Belki Uskuda:r'dan, belki EyUpJten:
Bu kis harnm Istanbul' a tasm da
Eglenelim, zevk edelim Kalpakv1larba~mda
Guzeller var on i.iv on dart yasmda

Kapalu;ar~'mn bilyllk caddelerinden olan. Kalpakcibasr'nda

yalnizea on tlv· on

dort yasmda gene krzlarm dolastrgun sanmaym. Soz konusu olan k:a:lpak'trlarm ay yazlu
ciraklandir,

Belki de bir hamm bir baska hanmn bu goz senligi icin 9agmnaktadJr

istanbul'a.

Kadmlarm sokaga ~Ikru:alarmd<!k.i krsttlamatar; delikan:.h1ara "ergenfik"

odeyip, krsa snre i:c;in- nikahlayan geckin ve varhkh hammlar da bu. sehr-i istanbul'un

tarihsel gerceklerindendir,
2..3. MAHALLE
istanbul'un yasama bicimi mahalte ve mahalleli sozcirk.leri He tammlarrabilir;
Evliya Celebi'nin, Istanbul surlan ve camilerinin onannum anlattrgr metinde, onanm
icin istanbul'un 4700 mahallesinin, imamlarma "tembih olu.ndugu"anlatrlrc O donem
mahallede en yetkili kisinin imam oldugu anlasihyor. Bir cemaat bi9iminde yasanan

donemler, bir baska deyimle mahalleliuin birbirini az cok tanunasr, yakm tarihlerde;
apartmanla~a

ile son buldn.Bugnn yalmzca bir idari boHimleme olan mahalle,

istanbul'un gecmisinde bir yasama bicimidir; Genellikle toplumsal gereksinmeleti
saglayacak

yaprlan:(cami- yada

mescit,

karakol,hama:m,

~e~me,, kalwehane

yada

ktraathane) cevresinde ktrmelesen evler toplulugu dtigtinlerini oUimlerini bir arada
yasardr. T ophnnsal yaprlara Banhlasma ile birlikte eczahane ve eezahanelerde nobetci.

doktorlar kattldr, lstanbul'u 1960'lr yrllarda bile tinlti doktorlarm belli semt ve
caddelerde, omegin Cagaloglu'nda

oturdugunu bilirdi. Bugiln bir ii ham olan S1hlnye.

Apartmaru bir doktoriar (ev ve nmayenehane) sitesi idi.
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Mahallenin kapsadrgi evler, sahiplerinin sosyal smifina uygunlugu bakimmdan

birbirinden oda sayisi, mutfak yeri ve genisligi bakmundan farkli da olsa, yasarna
bakrmmdan farkh insanlan banndmnadrgr stirece mahalle hayan zenginlerle · orta
halliler icin aym bicimde sUrdil denilebilir; Burckratlarm; yeni zenginlerin yeni Unlene.u

semtlere tasmmasr, ev sikmnsi ve savas kosullanyla oda oda kiraya verilen konaklar,
mahalleden bir donemin

saygt deger zenginlerini

uzaklastrrdiysa

da, istanbul'un

mahalle yaprsr uzun siire degismedi. Unlii gezi yerlerine birlikte gidisler, mahalle
genisliginden sokaga, sokakta bir iki evin birlesip gitmesine daraldiysa da, uzun sure
devam etti:. Sokak yada mahalle iein toplamp, konusup karar vermeler bu tiir kararlann
kahvede ya da mescitte gtmdeme gelmesi ise cok eski tarihlerde kakh.

Istanbul mahallerinde mahalleye yeni tasmana "hos geldin?e gitmeler, yem
tasmanm vakti olmayacagr gerekcesi ile goturiilen yemekler, oliimlerde hi9 degilse olu
evi cevresindeki evlerde yuksek sesle gi:ilup· komssulmamast, olti · evine tif. dort giin
gottirttlen yemekler, bassaghklan, bayramlarda, kandillerde yaslrlann ziyaret edilmesi
"okstizlerin sevindirilmesi" bugiin arnk pek uyulmayan bir ya~ama bicimidir. Eve
yemek yapihrken gelen birine verilen " goz hakkr", bahcelerdeki meyvelerin komsnlara
gonderilmesi

ise bugiiniln baheesiz, mutfagmm

kaprsr ice kapah lstanbul'unda

anlasilmaz bir ayrmndu-Beyle geleneklerden soz edebihnek ri;iu lsnmbcd evterinden s:oz
etmek gerekir.

2.4.EVLER

Istanbul evlerinin fetihten once de 9ogunlukla ahsap oldugunu soyleyen kaynaklar
da kagir binalardan, sehrin unlii depremlerinden sonra vazgecildigini soyleyen
kaynaklar da vardrr, Bizans donemindeki

deprem sayrsuuu yirmiyi askm oldugu

soylenir; ilk onemli depremi }5-R yilmda y~anan deprem olarak sayarsak, bundan
sonraki onemli deprem 26 Ocak 447 tarihinde surlann, kaleleriu ve anrtlanrr yikrldlg1
depremdir; Depremle bir1ikte buyuk yangm da (582) yasayan Istanbul' da eskiden-kalae

pek 90k bina ve arutm yok olusu dogaldir, 35&, 3~&, 402, 447,. 483, 487, 527, 558, 582,.
611,_ 732,. 740, 860~ 869, 9·8:6,. 1010, 1034, 1037, 1064:, 1086, 1296·, 1305, 1344

yillanndaki depremler Bizans'taki kagir bina azhgunn nedeni sayrlahilir; 86~l yrhndaki
depremin ktrk giin, 1034 yihndaki depremir» arahklarla dort bueuk ay surmesi,. saray ya
da kilise enkazi altmda kalan patrik gibi kntsal kisilerin oltlmil. hallu tas binalardan
sogutmnstur.

Tiirk lstanbul'da 1509 yrhndan baslayarak btiyuk depremlecle tamstr,
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Aralannda 1894' deki gibi arahkla · bir aydan fazla sureni de, 1769' daki gibi 2 dakikahk
siirede Sultanselim, Sehzade, Suleymaniye, Nuruosmaniye, Ayasofya ve Y eni Cami'ye
zara verip bireok mahalleyi kokunden yikarn da bulunan bu depremler, istanbulluyu en
iyi barrnagm

"ahsap" olacagma inandirrmstir,

Istanbnllulann

strasmda civilerin esnemesi, ahsap binamn yikilmasmr

deyimi ile "zelzele

onler". Gereekci bir gozle

bakarsak ahsap malzeme olarak da daha ucuzdur, depremlerde enkaz altmdan

sag crkma

olasrhgr da ytrksektir.
Istanbul 'un Turk devri ahsap evleri, yangrnlarla tnkendiginden eski omeklere pek
az rastlanrnaktadir. Plan ozellikleri Anadolu'da (ornegin Safranbolu) yeryer kalan Tiirk
evlerine

benzeyen

bu evler yaprldrklart

dogal

cevreye

uyumludur,

Cogunhrkla

baheelidir; Odalan eok ama¥hdir. Bir baska degi~le her oda yatak, oturma ve yemek
odasr olarak kullarulabilir, Odalarda yataklann konmasr icin yerli dolap (yiikliik)~gusiil
ab desti almaya ve yrkanmaya uygun ciako kaph genisce do lap utan gusalhane vardir.
Bazen yilkliikler ve gusnlhane iki oda arasmdadn ve her iki oda.ya da kaprsr vardrr, Evin

sokak kaprsrna yakm bir odasi, erkek . misafirlerin agulanmas1 ivin· selamhk olarak
aynhr. Bu odanm sokak kaprsr yanmdaki kaprsr drsmda, evin oteki boli.imlerinden
kahve, cay, yemek uzatrlaeak bir kaprsi daha vardir. Bu kapi yilkluk tarafmdan girenin

gorulmeyecegi bicimde yarr maskelenmistir. Evin hannm bu ka-p1yt vurarak; ikram
edilecek seyi iceri tam girmeden verir..Konaklarda,

yahlarda. selambk daha geni~tir.

Ayn bir bolum olusturur, Odalarm hepsinde dnvarlara oyma yaprlmrs raflar bulunur; Bu
raflarm: lamba konulmak i9in yaptlanlarmda kur~un beralar; gaz kokasuau odadan
uzaklastmr.

Buna karsm pek 90k Istanbul evinde soba, yangm korknsu

yaygmlasmarms, seba icin baea dii~fuliilmemi~.
pencerelerden

ile

Soba yaygmla,mgmda. baealar

crkanlrmstu. Peneereler iki bolUmlU asagrdan yukarr itilerek acrlan

(giyotin) bicimindedir .. ~tlan bolfun, altmdan mendalla tutturularak: ~1k birakrhr.
Kafeslerde bu alt boltim:Un ontindedir; Evlerin Iist katlarmda bir ti:ir balkon saytlabilecek
cumbalar vanhr; Cumbalar; sokagm iki, yamm da gorme olanagr veren tis;. yaaa pencereli
bolumlerdir. Bazen bir odada bazen de sofada olabilirler: Ahsap evlerde, her katta bir
tuvalet bulunnr, Bu tuvaletin girisinde el yikama, yeri ve et y1kama is;.in hi£ depolu.
musluk bulunur __ Tuvalet boliimii: brr- iki basamakla

crkrlan, ayn kaprsr olan bir

bolumdnr. Buradada temielik iyin su btthrnur.
Eski Istanbul evlerinde mntfak ve Idler boltimfr evin err alt katt olan bahce
kanndadrr. Y ol egiminden yararlamlan \)ogu. tipte kiler odasr sokak duzeyi altmda kalrr
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ve serin olur., Mutfak, btiyilk ocagi ile hem eamasir icin hem de yemek icin bir 1s1
kaynagidir. Pek cok Istanbul evinde mutfakta bir de sarnrc bulunur, Yagmnr sularr
mermer-birmahzende

biriktirilerek yrkanmada ve camasrrda kullamhr. Baheeli evlerde

aci suyu ev temizliginde knllanrlan knyular yaygindtr, Kuyular; elektrik ve btrzdolabnun
olmadtgi
sepetlerle

yillar Boyu bir sogutma
knyuya

havalanmasr

sarkrnlmrsnr.

aracr olarak kullamhms,

Y emeklerin

saklandrgr

yemekler

dolaplar

u.;

.icecekler
tarafr

telli,

tam, tahta dolaplardie. Teldolap diye amlan bu dolaplar gtinii birlik

yemeklerin sogutulmasr, aksama korunmasi icin kullamltr,
Mutfakta icileeek, su icin btlytik bir yada iki ktip bulunur. Bunlarm yere. gomulil
olanlan icme suyu getiren sakamn kapidan su besaltabilmesi

i<;in kapi yanmda bir

duzenege baglr olanlarr da vardi, Mutfak katmda bir odunluk varsa bu: odnnlnklarra da
tavam sokak kaprsi onun:deki bir kapakla aydir, odnn oradan bosaluhrdi. i\ilutfagmda

ahci cahsuranlar, baheesi uygun olanlar ve konaklar mutfag1 bahcede ayn bir binaeik
olarak yapmayi uygun buiurlardi,
Ahsap Istanbul evleri, yangmm candan catiya atlamamasr icin yangm duvan
denilen iki bina arasmdaki duvarlarla yangmdan korunmaya vah~u:ch:. Y angmlar daha
cokpatlreanmevsimi denilenyazm, mutfak bacasmdan crkardr,
Istanbul evlerinde bir de- kti:lsuyu. kilp' ya. da kiipeyi (v-t>mlegi) bulnnurdu; Camasrr
islatmada, kimi tathlan kabartmada kullaailan ktil suyu, temiz odun · kiiliiniin bir kaba
elenerek konup UstUne sn ilavesiyle olusurdu, Camasrr agartmada ve pek eek tathnm
yapimmda temel malzeme olan kill suyu, belki de "komsu komsemm lctilune mwm\'.-''
atasozilnlin dogmasmm nedenidir.
Dugunler,

nisanlar, stmnetler bu evin sofasi ya da divanhanesinde

yapihr,

cenazeler cevresine bircarsaf perde cekilerek bahcesinde yikana, knrbaalar bu baheede
kesilir, kurbamn bagrrsak vb, bu baby.eye gomiilw·dii.

Ka9

goy ortadan

kalkana

kadar,

lstanbullu kadm ah~veri~im de· pek bol olan gezici satictlardan yapardi. Manifamracr
gorevini gorenbohi;;ae1fa-r, sut, yogurt, sirke, yag satanlar, se:bzeciler·her sekaktan belli

saatlerde ge9erdi. istanbullu icin semtten:crktp 9m~1ya gitmek bile yilda biriki kez gaze
alman bir seriivendi
Kadmlarm, misafirlikler' disrnda sokaga erkmalart hamam icirrdi, Hamam yalmz

temizlik icin degil, gelin hamami, logusa bamanu gibi toplumsal olaylar i9in de
kullarulan bir yerdi. Hamama zeytinyagl» dolmalar, tursular hazrrlanarak gidilmesi,

orada uzun sure- ha:rcamnasmm- nedenleri arasmda, kadmm bunu topluma kansmak
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sayisr da, bugiin berber ya da guzellik salonlannda yapnrdigr pek 90k bakrmm ( say
boyanmasr,

my temizligi vb.) hamamda

yapihs; da vardrr. Hamam, her suuftan insamn

bir araya geldigi bir yerdi.
Istanbul evi, kullamsh ancak bakrmr zor evlerdendi. Tahtalart sakrz gibi gtcrr grcir
tutmak, yagmurlarda akmamasr icin damlan aktartrp yagmur oluklarmr Iehimletmek, sik

sik badanalamak vb. kadnnn tum zamamm ahrdi .. Bu evlerde misafirin saati belli olmaz,
uzak yerden gelene yemek cikmasr, gece yatisma kalmasi icin ustlenmesi

doga1

sayrhrdi,
Tahta ve bagdadi' duvarlarmdan sesin kolay sizdig; Istanbul evlerinde, gurultii
etmek ayipti. Misafir oldugunda, ki hi9 eksik olmazdi, evde tartrsilmaz, misafir ahnrr

korkusu ile cocuklara bile bagmlmaz, azarlanmazdi.
Eski istanbullu hammlar, konaklarda da misafir olsalar evlerim b:ql ayrr ve tistiin
tutarlardi: "Ah evcegizim, sen bilirsar halcegizim",

2.5. EV HALKl
istanbul'da cok uzun sure " btiyilk aile" biciminde yasaurnrstu. Bilyi:ikaua,
biiyiikbaba, baba, anne ve- torunlar diye ii~ ku~agm birarada oldugu bu aile bicimi

yalnrzea ogullann e:vlendirilmesi, eve gelirr gelmesi ile olu~M bit aile bi<,,imi llegiltfr
Bazen evin .kizmm evlendigi erkek de eve yerlesirdi.
durumun
anlanhyor:
uygunsuz

yaygtnhgr Musahipzade

Celal'rn

iv

giiveyligi diye amlan bu

Eski Istanbul Y~ay1~1 kitabmda

~oyle

"(Krz begenilmi~, krzr ogullarma isteyen ailenin durumu arastrnlnus,
bir durum

goriilmemi~tir) damadm

pederi,

yaruna ailesinden

veyahut

akrabasmdan bir iki zat ile beraber 1oz evine gelirler. K1z1 pederinden Allah'm emri,
Peygamber' in kavli ile resmen isterler. Krzm pederi muvafakat eder ve ·'iveri mi, dr$al'1'.

mt?" diye sorar. Eger iceri olursa iv giiveyi gelir, disan olursa kiz darnadm evinegelin
gider, Ogul-gelin, damat-kiz, ikililerini genellikle: bir yatak odasr verildigi,. evin geri
kalan bolumlcri ortak kullanrldrg; icin kimi zaman aynr ev icinde hem gelin hem

damadm bulunmasr <la: dogal sayihrdr,
V arhkh evlerde evin islerinin bir bolumii hizmetlilerce gorulurdu. Bu hizmetliler
arasmda kahya ya da velcilhaw, ayvazlar, lalalar,.dadtlar; ah91·vardr. Erkek hizmetli clan
ayvaz, kahyasr olmayan konaklarda bu gorevi de: ustlenirdi.
gorevlilerinin hepsi ozgur; ucretli kisilerden ol~azdI.

Buyuk:" konaklann

Bu. ki~iterin arasmda kulcinsi

yani kale olanlar vardr, Kolelik kalktrgt zaman bu kolelerirr yeri:ui ev.latlrk:, ahretlik gibi
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adlarla amlan kiivuk yasta yoksul Anadolu ailelerden biiyiitiilmek, evlenecegi zaman

ceyizi yaprlmak vaadiyle ahnan krz cocuklan aldr, Bir bolttmu evlendirilen, birbolfuntl:
bogaz tokluguna cahsnklarr evlerde bekar olarak yaslanan bu insanlar da ev ahalisinden
sayiltrdr. Ayn evlere cogu evlenerek crknklannda,

saygr gortirlerdi. Onlardan "emektar"

eski evlerine misafir geldiklerinde

diye soz edilirdi. Evlathk kurumu kotuye

kullanrlrrus bir kurumdur. Edebiyaunuzda

her yonuyle lrdelenmistir. Kon:ak ytnretimi

kolay degildi, Ali Neyzi, "Huseyin Pasa Crkmazi No:4"

adli kitabmda, ailesinin dort

kusak bir arada yasayan ko~ktlnii anlanr. On. k~rlik aile yaniada yakl~tk altr. ki~ilik
hizmetlilerin yasadigr bu ko~ktin yonetimi yazann anneannesi Peride Hamm' dayrms.
F eride Hamm, "Zembil ahcrbasma teslim edilirse, iyi niyetli adam bile · krsa siirede.
bastan ctkar" inanciyla biiyiik ah~veri~i haftada bir kendi yapar, aldrklanm arabayla
ko~ke getirir, kilere yerlestirirmis.

Teneke

ile zeytinyagr,

vuval He pirinc gibi

malzernelerirr yer alcbgi · bu kileri yazar §oyle ciziyor; "Bu.kilerde ti~ metre boyunda, iki
metre eninde kocamarr bir sandik vardr, Kapagr zorlanarak kaldrrrlabilen btt sand1gm i~i.
aln veya sekiz bolmeye aynlrnrstr, Bu bolmenin bazilan musamba.ile

kapannusa,

Bir

bolmeye oldugu gibi birteneke zeytinyagr da konulahiliyordu."
Yazar, yaklasrk 1940'lara kadar silren bir donemistanbul'unu anlatngr kitabmda,
kilerden erzakm nasil crkngnu soyle anlanyor: "Bu kilerde kocaman bir terazi de vardr,

Anneannem ~iiphelendigi zaman manav veya ba.kkalm paketlerini bir defa da kilerde
kendi terazisi ile tartard:r. T a.bii eksik crkarsa o dtikk:an sahihine ertesi. hafta gereken <lees
verilirdi. Aym terazi ile tarnlarak, geregince malzeme yine buradan ahcibasiya teslim
olunurdu".
Bu tiir varhklr evlerde, hizmetlilerle, ev halkmm yemekleri ayn oldugundan ev

halkunn.sofrasi "icsofra", oteki "dissofra" diye adlandirrhrdr.
istanbul
derecesinde

evlerirrde

"bir koroglu

bir- ayvaz"

cekirdek

ailesi

sayisuun

yok

az oldugunu belirtmek gereklidir, Bekar yani ailesinden ayn yasayan,

Istanbul' a. c;ah~ak ya da okumak ic;in- gelenler icin lstanbul' <la hep ayn mekanlar
dnzenlenmistir. Ogrenciler, medresede barmmrs; cahsmakicin gelenlere. "bekar odalan"

denen yerler yaptbmsnr. Padisahhk donemlerinde bu bekar odalannm bannma sartlan,
acrhs, kapams saatleri bugilnkU ogrenci yurtlan; ya da cezaevleri talinratnameleriai
andmr bicimde knrallara baghydt.- Bekar odalan gelenegi, 1950'1erin ortalarma kadar
snrmnstur. lstanhulhr yalniz, yasayan birine genellikle girvenmemis, bekara ev ya da
pansiyonculuk daha vok azmhklann ag1r ba&ttg1 .Beyoglu cevresinde &fu:m~"tur.
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Evlenmemis

ya da · dul kalmis

kadmlar,

yalmz

yasamalan

hep

kuskulu

gorilldiigilnden, cevrenin el birligi ve baskisiyla, kac yasmda olursa olsun evlendirilme
yoluna gidilirdi.

Yeniden

evlenmesi

gerceklesmeyen

kimsesiz

kadmlar,

akrabalar,

yakmlar tarafmdan korunurdu. Bu korumalarda kadmm onuru gozetilirdi.

2.6~ KOM~ULUK
Eski Istanbul
komsuluktn,

yasayismda

en onemli

kavramlardan

biri, belki de birincisi

Bu kavramr yaklasik 1888 dogumlu Mnnevver Alp ~oyle tammlar: "O

zamanlar lstanbul'da iki tiirlii komsuluk vardr, Biri birmahalleyl,

birsemridolduran her

tabakadan, her smrftan, fakir, zengin, orta halli, esnaf, katip, zabit buttin sakinler
birbirinin komsusu idiler. Kadmlar kadmlan, erkekler erkekleri, hepsi birbirini tanrr,
gorti~; selamlasrr, evlerine gider gelirlerdi. Bir evin erkegi hasta olsa erkek komsular
gecmis olsuna gider, mevsimin hasta yiyecegi bir m:eyve ile hanr soradardr, Kadmr
hastalansa,

kadmlar yoklar,

gotururlerdi.
komsuluk

hastaya

canmm

istedigini

sorar,

evlerinde

pisirir,

Bu tarz komsuluk arasmda akranhk, smtf farkr hiv gozetilmezdi.

biittin rnahallenin hatta butun sem:tin umumi komsulugu

Bu

idi, Kiii;iikler

biiyiikleri sayar, btiyUlder kO:~ill<l:eri kornrdu. Biitfu1 rnahalle; semt halsr bir aileden
imisler

gibi genclere,

cocnklara

kansmak

hakkma

sahiptiler.

Mahalle

geneleri,

cocuklan, erkekli kadmh biitiln komsulardan korkar, cekinirlerdi, Ikinci tfir knmsnluk
ise, aralanndan her bakimdan akranhk ve yakmhk olan kafa dengi dedigimiz sevisen,
anlasan, mahalle komsulan idi ki bu tarz, komsular da bir mahalle icinde ancak iki, U9-,
bazen dort komsu elabilirlerdi.

Bu tarz komsulukta

erkekler erkeklerle,

kadmlarla srki fiki, canciger olurlardr. Hicbir iste aynlmazlardt.

kadmlar

Bir mahalle icinde

toplulnk vii:cuda.getiren bu komsuluklarda birinin basina bir felaket gelirse digerleri ona
destek, yardimci olurlardi. Birinin derdini digerleri nasrl. paylasrrsa, dugiin, logusahk,
stmnet, mektebe baslamak, hatim, hrfz, nisarr demeklerini de birliktc yapada:rch .. Bu nevi
komsulnk, dostlnk her smrf halk arasmda akrabahk gibi dedelerden torunlara devam
ederdi". (Miinevver Alp; Turk Folklor Arastrrmalan, Ekim 1963,.No:171)
Eski Istanbul yasayisr icinde komsuluk iliskileri, akrabahk ve lnsnnhktan

daha

onemliydi, "Ev alma komsu.al", "Komsu komsunun kiililne rnuhtac", "Akraba yetiserre
kadar komsu adamm cenazesini kaldmr" sozlerini agzmdan d~fumeyen Istanbullu; bu.
komsuluk

iliskilerini

din, cins, irk gibi aynmlan

semtlerde belli din ve inane; sahiplerinin

dustmmeden

yerlesimi (Fener'de

surdururdu.

Belli

Rumlar, Samatya'da
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Ermeniler, Balat'ta Museviler vb.) zamanla degisirne ugrarms, cesitli dinler arasmdaki
komsuluklar, birbirinin "haram" saydiklarma saygi gosterilerek siirdurulmu~ur.

2~7. ciciANNEtAHRET KARDE~VB.
Istanbul halkt, kan ve evlenme yoluyla edindigi akrabalik ve lnsmrlrklann yamna
ve yerine kendi sevtigi yakmhklan koymayi yeglemistir, Bu kendi sei.;tigi. yakmhklardan
en. onemlilerinden

biri, daha 90k cocuksuz ailelerle, cocuklu aileler arasmda gorillen

"eieianne; cieibaba" iliskisidir. Ka9 yasmda olursa olsun evin cocugu, kendine emek
veren., yakmhk gosteren bir komsu ya da akrabayr "cicianne" diye 9ag,:.o.r. Cicianneler
kimi zaman "biiyiikanne"

yasmdadirlar

ve asil anneye cocuk bakrmmda yardamcr

olrnuslardrr. Kimi zaman "cicianne"nin esi "cicibaba" diye 9agnhr. Bu 9agnlma, elbette
iki yamn da istegiyle. olnr .. Ahmet Rasim'in Palaka'smda

da yer alan bu iliskiyi,

surekliligini kanitlayan, daha yakm tarihi anlatan :;;Ukran. Kurdakul' un "Cicihaha" adh,
oykus:tinden. bir tamkhkla omekleyelim:
Oykilnun kahramam olan cocuk, babasim Kurtulus Savasi'nda yitinnistir. Y eni,
kiracrlan savas gazisi emekli yuzbast ile gene kansina yakmhk dnyar. Bu kiracilann
cocugu da yoktur. Cocuk kiracr gene kadma on.celeri "ahla" diye seslenir. Sonra;
"Sabahat Abla, hen size cicianne diyeyim mi?"
"De oglum, de guzelim."
Soma Necati Bey Amea'yi

kandrrdi. Cicibaba demeye basladi. Duygulannm

rayma ne guzel oturmustu o sozctikler.

Malnl Yi:izb~t'nm ayak seslerini duydugu kimi aksamnstleri ara kapidan goige;
gibi stiziiliir, onlann sofalannda;
-Cicibaha ben geldim, diye seslenirdi.
-Vay benim aslan oglum! Diye gnmburderdi ynzbasr.
Hemen yanmaotustur; savasm 9ekip-koparamad1g1 koluyla.sarard1.
Cicianne, cicibaba adlandrrmalan

kimi zaman yenge, eniste gibi akrabalara <la

verilen bir sandi. Arna komsuluk ili~kilerinde komsu 9ocuguna gosterilen ilgiyi gosteren
bir durumdu da.
Kan bagr ya da evlenrne yoluyla akrabalik
bir yakmhk bicimi "ahretlik,
yakmhknr.

ahret kardesligi,

Benzer ahskanhklann,

d1~1,,taraflann-

kendi · secirniyle kurulan

ahret ognllugu"

zevk yakmhklannm

vb. adryla knrularr

rol oynadrgr ve daha cok

kadmlar arasinda kurulan bu bagi, "evlathk" kummunun bir baska adt olan "ahretlik" ile
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kansnrmamak

gerekir. Bir tiir " manevi akrabalrk"olan

bu ahretlik durumu taraflar

arasmda "birbirini gercek kardes ya da baba evlat sayacaklanna
sorgularnalarda

birbiri lehine tamkhk edeceklerine

ve oteki dUnyadaki

soz vermeye"

dayamrdr, Ahret

babasi, ahret oglu ya da kizi, . ahret annesi, ahret karde~ligi: (ya .. da ahretlik) birbiriuin
ahreti kadar bu dtmyasryla da mesgul olmaya dayanan bir dayamsma kummnydu.
Taraflann ozg{ir iradeleriyle sec;ildigi icin de karrbaglanndan

daha sag:lamd1.

Orta smrf ve yoksullar arasmda yaygm olan bu dayanrsma akrabahklan yamnda,
varlrkh konak ya da ko~kle1:de c;alt~r~ olrnanm. getirdigi dayanrsma yakmhklan da
vardi. Zengin evlerin "emektar" adryla olene kadar korumaya c;al1~tlg1 bu kadnr ve

erkekler kendi aralannda "kapr yoldaslrgr" diye adlandmlan bir yakinhk ve dayamsma
kurarlardr.
Silt verme ya da emzirme, kan bagrna dayamnayan bir; b~ka:. yakmbk yolnydtt.
Belli saglrk nedenleriyle annesinden baska birinirr siitiiyle beslenen cocuk, o kadim
"sutnine", kaduun e~ini"stitbaba", ~ocuk:lamu"siitkarde~" sayardi. Evlenme yasagr da
getiriten bu stit kardeslik kururnu, varsil olan silt kardesin (ya da slit ogulun) obiir yam
korumasmr saglardi,
Kannni Sultan Stileyman'm tinlU silt kardesi Yahya Efendi'yi hatirlamak, bu silt
kardesligi kurumunnn gilc:Unu: gosterebilir. Y ahya Efendi, din bilgini ve sairdir; Arna

gerek tekkesinin bulundugu
akrabalanndan

Besiktas

ile- ilgili ansiklopedik notlarda, gerek nzak

kadm sair Hnbbi Ay~e ile ilgili notlarda Kanuni ile silt kardes. o}dugu

anrmsatrhr;
lstanbullumm
yoluyla

knrdugu

komsuluk, ahret kardeslik; ahret oguUuk, sutkardeslik, stltninelik
yakmhklar,

hem kendi sevtigi yak.mhk durnmlan

oldugu

icin

akrabahklardan daha giivlii olmus, hem. yaygm sosyal yardrmlasma kummlannrn
bulnnmadrgr donemlerde bir sosyal dayamsma orgiitii gibi cahsmistrr. Kapr. yeldasr ya
da ahret kardes ya da siitnine yakmr yash ve kimsesiz kadmlar, bu srfatlanyla, srgmtr
saytlmadan nznn siire yakmlan yarnnda agirlamr, bekilirdi. Bu tiirden kisilerin yoksullar

evi benzeri yerlere yatmlmalan uzak, yakm.akrabalan hatta komr kom:ftr ivin birkmama
nedeni oldugnndan aramlip, sorulmalan, yoklamlmalan

bit kusak sonraya da, vasiyet

edilirdi. Istanbul' da "ana babanm, ailenin ahbaplarryla gor-~mesini kesmek" hem .. ayip
hem de gtmah sayildigmdarr gencler bu kisileri korumayr siirdiirilrdti.
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2.8. MiSAFiRLiK
misafirlik, "mistik bir dokunulmazhk"

Eski Istanbul'da

tasrrdi, Aileler maddi

durumlarr ne olursa olsun, yemege ya da yatiya gelen misafiri agrrlamakta hicbir
fedak:arhktan kacmmazlar, "misafir dokuz kismetle gelir, birini yer, sekizini biraktr"

soziinfr dilden du~ezlerdi.
Komsular

arasmdaki

sabah kahveleri,

oturmaya

gelisler gUrtluk yasanun brr

par~as1 sayrhrdr. Uzak semtlerden habersiz gelen misafirler, rnisafir gelinen evin hannru
evde yoksa,

komsnlar

tarafindan

eve alrnrr; dinlendirilir;

ufak tefek

rkranrlarla

agrrlamrdr. Haberlr misafir1ikler, aym belli gtmlerinde yapilan misafir gtmleri, Istanbul

yasaytsmm yeni ahskanlrklartdrr:
Misafir, eger mahalle gibi yakin bir yerden gelrniyorsa, gece kahp kalmayacagmi
ev sahibi sorarnayacagmdan, rnisafir burru ya soz arasina srkistmr ya <la bir isaretle belli
ederdi. Miisahipzade Celal, dis giyimlerinin list bolfunii olan yasmaklann bunun icin

nasil kullamldiguu

"Eski Istanbul Yasaytst" adh kitabrnda anlanr, Ferace bir ttir

pardesiidfu:'. Yasmak iki boltimlll bir b~ortiisiidiir,
adlandmhr,

basa ortillii boliirnii "iclik" diye

Musahipzade, bu. drs giyimin hangi parcasunn erkarrlmasunn ne anlama

geldigini fOyle anlatrycrr "Eski zamanlarda hammlar bir misafirlige gittikleri zaman
ferace ve yasmaklarmr crkanrlar, eger gece yansma gittiyseler ivligini de crkanrlardr.

Yok gece kalmayacak: ve avdet edeeeklerse ( doneceklerse) icliklerini crkannazlar ev
sahibi de misafirinin

gece kalmayacagmr

anlarms olurdn.son

zamanlarda

bu usul

degiserek feraceyi ve ya§magm alt krsmun muhafaza ederek geee kalmmayaeagr
anlatrlnns olurdu."
Misafirlikte en. onemli oge,. olaym karsihkh si:irmesi idi. Yalnizea kendilerinden
yashlan ziyaret eden gencler, onlarm bu ziyaretleri aym srklikla karsrlik vermelerini
beklemezlerdi,

Onlann

kendilerindcn

ya~ya

bilyuk. olaalarr

aray1p

sormalan

misafirlikten 90k gorevdi. Arna ahbaplar arasmda ziyaretlerde sira gozetilir; karsrhk
gormeyen ziyaretler dargmltl<lara degilse bile· kugmhklara yol. avarch-.
Sermet Muhtar Alus, yashlara misafir gidildiginde uyulacak. kurallan yan alayh
bir anlatnn ile ~oyle: stralar:."Vanhp·.elleri

opilliince "Okm!"dedikten.sonra

bis kenara.

ilisilecek, Ayetli hadisli, kelam-r kibarh (atasozln), nasihatamiz (ogiitlii) cumlelerin,
eski divanlardan mesel getirilme. (ornek verilen) hikmetamiz beyitlerine (ahlaki 9ift
dizelerin) kulak kesilinecek,
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N ezdlerinde (yanlannda)

fes cikarmak, ayak ayak usrnne atmak, sigara icmek,

evvel (once, onlardan once) sahana; el uzatmak.. onlar sakaya

yemek:te bulunuyorsa

girisip gencliklerindeki Kagithane ve· Cirprei alemlerinden tutturduklannda
gazele mazele, sarkiyamarkiya

aska gelip

girisurekkttstshlrktr". (Istanbul Yazrlan) Senner Muhtar

Aluz, yaslrlann da boyle "edepli" davranan genclerin durumlanm sorup, durumlarmdan,
egitimlerinden

duyduklan

mutlulugu

belirttiklerini,

bu belirtmclere

dualar ve iyi

dilekler katnklannr yazar; Soma, yashlan ziyaret saatlerine dikkat edilmesi gerekli
noktalan ~oyle belirtir: "Y akm · akrabayi ziyarette ne miktar oturnlacagnun vakri saari
olmaz:, icabmda yemege kalnur, zorladiklan

taktirde

gece de yanhrdi.

Mamafih

(bununla birlikte) pek ihtiyarlann odasmda yerlesip aksanu etmek, yatstlar ge~i~tirmek
de muvafrk rm (uygun mu) ya? Muhteremler belki baslanm dinleyecek, mindere uzamp
sekerleme kestirecek, laznnhgrm mazrmligun isteyecek".
Sermet Mu:htar Alus, "Ziyaretler, Misafirlikler"

b~hkh bu yazismda misafirlik

siiresinin normal olarak brr, brr bucuk saat oldugunn, bu snreyi uzaup kisaltmanrn
duruma, konnsmamn kivamma ya da ex sahiplerinin bir yere gitmek iyin hazrrhkta olup
olmadrgma bagh oldugunu belirtir. Bunn anlamak ve olymek misafirin gorevidir, t;ilnkii:
ev sahibi genellikle bunu acikea soyleyemez: "Ev sahibi misafirini memnun ve guler
yiizle karsilamaya mecbnr. Olur ya, i~i cok, basun kasryamayacak halde; mesela Jag ta;;

camasrr yrkanryor; ortahk silinip siipfuiiluyor, yahut damadin veya gelinin tntaraklan
tutmus,

Adamcagizm,

hanmcagtzm · hala hafakanlan

devamda, Olm~ babalan

mezardan \!tksa yiizunii gorecek halleri yok .. Gene: de vaziyeti belli etmeyecekler, kenr

surat durrnayacaklar, tanrtabiriyle kan kussalar kizrlcrk serbeti ictim diyecekler;"
Misafirlikte

uynlmasr gerekli- knrallar ev sahibi ve misafu icin ayn aynydi.

Misafire, hal hanr sormadan soma hemen kahve getirilmesi de, cogunlukla "hemen
gitmesi isteniyor" diye yorumlamrdi.

Sunulan kahve, cay, limonata, su bardak ve

fincanlarda "dudak payi" denilen bir bosluk birakrlarak komrlnrdu Bu ham iyeceg:in
sunulurken dokfrhnesini onler hem goze gtizel, gonlnmesini saglardr,
Bu boltnnde

anlanlan

misafirlikler;

hasta ziyareti, evlilik, nisan, terfi gibi

olaylardaki " gozaydm" aileden birinin uzak bir yolculugu yiiziinden yapilan " Allah
kavustursun",

haeihk ve benzeri durumlanndaki

tebrik ziyaretlerinden

ayrt olmakla

birlikte genel kurallarda biiyiik bir degisiklik yoktur. Ev sahibi misafirlerini srkmamak
ve onlardan srkildiguu belli etmemek zorundadrr; Ev sahibinin " kovmaktan beter
etmek" diye yorumlanacak ve kmanmasma

yol a~acak: uygunsuz davramslan arasmda
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" baskoseye oturmak, yorgunluktan soz acmak" gibi kalabahklann bulundugunu, Alus

~oyle belirtir: "Misafirlerin ust tarafma oturmak, hep kendi soylemek ve baskalanrun
agztm mtitemadiyen "lafimzi balla kestim" diye kapatmak, inatcr inatc;:1 mtinaka~a, hap
yutmus gibi dustmce, rahatstzhk ve istirahata muhtachktan site etme, stk srk. saate
bakma,. zrrt zirt odadan cikts." Ev sahibinin hep kormsmasr yada hep susmasmm da
gorgtistizluk oldugu, bunn. yapan ev sahibinin evinin, "T erbiyesizlik onda kalsm" yada
"Kenarm dilberi ne kadar nazik olsa nazenin olamaz" du~iincesi ile terk edileeegini
anlatan Alus, misafirin de: vekinecegi noktalarr ~oyle srralar: ''Sellernehtlssela.r:rrba~

sedire geymek~ ya~c;a ve rnevkice buyuklerin yamnda ayak ayak iisttine atmak, fosur
o.
.
..l.-1 H·. ·am.di'
.
·--1-I,"
1
11
•
1 •
., •
rosur sigara
te11.ien di. ume k , Kav~.~uxru
·1 nm. ortaoyunurmasr nauacvac, LUaKUie gt.Ut
cene isleterek herkese illallah ve resul eektirmek, luzumlu luzumsuz Kel Hasan'i
seyrediyormuscasrna kab:k~balar atma, Amerikan. bezi yu:tzyon1;~- gibi, s.ti:r;nktmne,.
hapsn hapsu aksmkta, oho oho oksurukte, gart gart teft:ihte (geyirmede) avucu agza
siper etmeyis, estagfurullaln unutus; ktt~gonii pastmnayr,

sanmsaklr cacrgt, tatar

boregini krvmp gelis ve rayihalar n~redi~,(kokular salma), odamn, salonun do~emesine
dayamasma, konsolun ttsttmdeki tefariklere (ufak tefege, bible vb.) bakrp bakl:p eski

servet ve samandan; olmti~baba, yannns yali, batnus gemiden soz etme, usaga, kalfaya,
ahretlige (evin cahsanlarma) amirane amirane (list perdeden efendileriymis gibi) hitap,
yeni bir ziyaretci gelince tamsikhk yok diye. ruhsat talebi (gitme izni isteme, gitmeye
kalkma)."

Misafirlik, rnisafirin · "Tann misafiri olusu" bir dooem kurumlasan bir durumdur.
Prof. Dr. Stileyh Unver, XV. Asirda. Anadolu, Rumeli ve asrnr ortasmdaq

Istanbul' da Turk misafirperverligine

sonra

gore bir seyyah veya bir isadanu veyahut bir

yerden bir yere giden ilim ve sanat. adamlan, devlet btiyii:kl:eri,. halk konduklan bir
imarette ftf gfin: hatta atlarr varsa civarda veya oradaki kervansarayda bakihr. Boyle
yerlere gidenlere fakir veya zengin olduklarr sorulmaz diye anlanyor bu durnmu.
gun soma imaretteki misafirler ya yola cikarler ya da. bir hana giderlermis.

yemek

Dv

i\~
giin

ve gi.inde iki ogi.in yatak parasmr varsa hayvanlannm yem parasrm

odemezlerrni~.
Bu imaretlerin gelirleri vakrflarla saglamrmis. Bu uygulamadan

dogdugu var

sayilabilecek "misafrrlik iiv gun" sozii uzun sure gece yatisma kalan misafirlere
uygulanan kurallan yaratrmstir Istanbul' da, Misafirler eger cok yakm akraba degilse ev
islerine yardima brrakrlmaz, th; gnnden sonra yan saka yarr ciddi yardnnr kabnl edilirdi,

39

Bu tiir uzun gece yanlan Istanbul' a tayinen gel en uzak akraba veya tamdiklann uygun
bir yer aramalan nedeniyle ya da yazhga ta~maolan

Rasim, bu tiir bir uzun gece yansuun
misafirlerden

evsahibi

bunalan

kalkrstrklarmda karsdasacaklan

ne

ziyaretlerde gurfrltlrdU. Ahrnet
oykUstinil anlanr. Kalabalrk

traji-komik

onlara

gitmeterini

soyler

ne

de· gitmeye

zorluklarr dil~tirrerek gitmelerine razi olur,

2.9. GECE OTURMALARJ I HELVA SOHBETLERi I TANDJR
giiniimiizde de uygulanan bir misafirlik ve birlikte eglenme

Gece oturmalan

bicimidir, Ka9. go9 sona erdiginden beri kadmh, erkekli, cocuklu birlikte oturulan, yasea
birbirine denk olanlarm kendi aralannda daha rahat iletisim kurduklan, giintimilz<le
video, bilgisayar oynnlan

He otuz kirk yrl once tombala, at yarr~ gibi oyunlarla

siirdfuiilen, yan ziyafetimsi brr birlikte eglenme geceterinin oldukca eskiye <layandtgrrr1
biliyoruz.
Osmanli doneminde kadmlar arasmda ayn, erkekler arasmda ayn dnzenlenen bu
geceler, aym meslekten olan erkekler arasmda ziyafet geceleri bicirninde diizenlenirdi.
Genellikle

bu ziyafetin

yemekleri,

toplantryr duzenleyenin evinde hazrrlanrr; bu

toplantrlara. evin baska bolumunde olsa bile kadmlar katilmazdi. Genel yap1 olarak
Anadolu

folklorundaki

ferfene/yaren

gecesi/srra

gezmelerini

andrran bu tiir' aym

meslekten kisilerin kendi: aralanndaki toplannlan baharda ve yazm mesire yerlerinde

bugfutlcti deyisle piknikler-biciminde surerdi. Bu tttrtoplantdaryakm komsclarerasmda
da yaprldrgmda kadmlar bir evde, erkekler bir evde toplamrdi. Bu ttlr toplannlar gece
keten helvasi da yapildtgr icin "helva sohbeti" diye anrhr.bu ttlrtoplarrtrlarm,

ust smrflar

arasmda da yaprldrgim, Lale Devri denilen donemde bu tiir toplantrlara iinlii §airlerin de:
katrldigun biliyoruz. Uzun kt.~ gecelerinde yaprlarr bu gece ottrrmalarmda
fikralar,

masallarla

oyunlar,

renklenirdi, Erkekler arasurda zar yerine yedi de:niz kabugu

kullanrlan bir ttir dama olan pe9ic;, dama, tavla; kadmlar arasinda yiiziik oyumr yaygmdr,
Bu oyunlanrr yerini zamanla tombala, borsa, at yanst aldi.

Yazin gece oturmalannda dondurma vevrildigi de olurdu Buz dolu brr kova icine
oturtnlan. dondurma kovasmm i~indeki dondurmanm

dovtilerek kansunlrnasi, helva:

cekme gibi isin ustalanna brrakrhrdr,
Bu tiir gecelerde her tiir kuruyemis yanmda. masir patlanhr, kestane haslamalan,

kebaplan sunulurdu, Yazm bu kuruyemislerin yerini raze meyveler ahrdr, Elektrigin,
radyonun olmadigi donemin bu ttrr eglenceleri insanlann toplanmasmdan krcykalamlan.
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geceleri sokaga crkmalarm yasaklandigi
arasmda hep surmustur. Kadmlar

donemler dismda yakm komsular,

arasi toplannlarda

dostlar

bilmeceler sorulur, yamlmacalar

soylenir; . masallar anlatihrdi.
Bu u9 folklor tiiriiniln omekleri kitabumzm.onlara

ayrtlan bolumunde

verilecektir,

Y almzca bilmeceleri bilemeyen grubun, soran gruba ya da kisiye sehir bagislamak
zorunda

oldugunu

anlatrldigim,

soyleyelim.

Bir de masallanrr

masal

ve

gnnduz

anlatarun

yalmzca

dinleyenin

gece

"donunu

toplanulannda

fare yiyecegine"

inanrldignu haurlatahm.
Gece toplannlan tandir basmda da yapilrrdr, Bir rsitma araci olan tandm Muhtar

Pasaoglu ~oyle tammhyor: "Hala Anadolu'nun bircok yerlerinde y~yan tandm, biz
Istanbnlhrlarm buyukanneleri ~oyle anlatrrlardi: Tandir, tahtadan yapthn1~. dort. ktsa
ayakh bir rnasarun alt kismma cakrlan ortasr delik rafa otnrtnlmus toprak veyahut sac bir
mangal ile kurnlurdu. Yaamamasi icin masamn altma teneke. rmhlamrdr. Bumm ustfine
de gems bir yaygi ortulmek suretiyle sicakhk icerde hapsedilirdi. Bazi kibar evlerde
tandrr masasr daha ytiksek yapihr, etrafma firdolayi sedirler konur, buraya oturanlar
ayaklanm ortumm altma sokarlardr, Yaygr veyahut ort~ i9i pamuklu , ytizti kir gotnrsun
diye koyu renk kumastan, 9ar;;af1 kirlenince yikamp tekrar kaplanmak icin ekseriye
gumusi, nohudi, kiremidi yiinliiden adeta yorgana benzer fakat dort ko~eli degil,
yegirmi bir nesne idi." (Tarih Hazinesi, Sayi: 2,1 Aralik 1950)
Masallan ve Halk Edebiyati urunlerini derlemek icin TUrkiye'ye gelerr Macar
Turkologu Ignacz Kunos, Sair Nigar Hamm'm evinde, masal soyleme gelenegi uzerit1e
evde konuk olan edebiyatcrlarla konnstugunda, Recaizade Malnnut Ekrem, masal
anlattlmasmda tandmn sart oldugnnu soyler: " Benim i~ittigime gore masallan en fazla
bilen, en 90k soyleyen kocakanlerdrr ve onlarm tandm yamnda olur," Reeaizade'nin bu
sozii uzerine evde bulunanlardan bir yash hamm, masal anlat1c1hg1m ustlenir, bir ko~eyi
de "tandrr" varnns gibi dti~unup orada toplamrlar, Kunos' un derledigi Tilrk
Masallan'mn

1913 tarihli. lngilizce baskisaun altbasligr Tandmiame'dir, Masal,

bilmece, kor inanclar gibi halk uriinlerinin, kadurlann inamslanmrr genel adr
tandimamedir.

Mnhtar Pasaoglu, eek soguk kislarda giindiiz de tandir basmda

toplamldtgnu bilytiklerinden dinlemis,
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2.10. YAZLIK MiSAFiRLiGi
istanbullu, misafirlikteki teklifsizligi, yazhklarda, sayfiyelerde de sUrdtirm~tiir.
Gerci, yazhga uzun gece yanlarma gelislerde yazliga gidenlerin "Biz falan · yere yazliga
gidiyoruz, mutlaka bekleriz" biciminde yan incelik, yan oviln~. bicimindeki cagnlanna

baghdrr, Arntt bu s:agnlar gelenektendir.

Uyulmasa bile danhp gucenecegi yoktur ..

Sennet Muhtar · Alus, bu tU:r misafirliklerin

kiracr yazlrkcrlann degil, yazlrk evi ya <la.

ko~

olanlarm da sorunu oldugunu belirtir. Gelen misafirler ozellikle belli tarihleri

secerler; kimi zaman bu tarihler; yazhga goi;U~fru hemen; bir iki guu sonrassdrr, "Bir de:
bakarsm onde· efendi, ardmda kansi, daha arkada oglu, gelini ve yanda, kucakta,
memede sii:byanlar, sii:tii sepet sokfin ediyortar, Kcltnldannda tmaz gihi bohealar,
Hammm elinde evin sevgili hafid veya hafidesine (erkek ya da kiz cocuguna) kilviik bir
pakette act badem kurabiyesi
gevrek simidi veyahut

veya Sarachanebasi' ndaki Rifatpasa fumrnm bir dizi

o gunl,erde fylkarr kirazdan

iki degnek

ilstilne sekiz on

tanecik ...Maksatlan ertesi gUnk:fr Hidrellez' l, ertesi geceki cul us donanmasrm (padisahm
tahta cikma y1ldoniimii ~enligini)kaeirmamak". Bu misafirlikler Alas'a gore baslandrgr
gibi bitisi de misafirlerin keyfine gore ve ansrzmdir. "Harernlide selamhkta yer icer;
gecelerde postu serer,veletler agaclardeki yemisleri temizler, tarhlardaki yiyekleri yolar,
sonra ufacik bir soze almarak suratlan bir karts basrp giderlerdi",
Burhan Felek'in 1940'la:rda ekmegin

vesika ile verildigi gunlerde anlattigi

yazhkcr misafirleri de benzer anlayism si.ird:iigtinii gosterir, Felek'in yazrsmda ilgim;

olan bir nokta da misafire kim oldngunua somlmas; iein uygun bir fresaun
kollanmasidir. Steak bir gun, Felek'e yazhktaki evinde misafir geldigi soylenir; Felek,
sabahtn erken saati oldugu

i~m ~~mr.

<;rkip gelenleri geiiinee de

tamyamaz:; Arna·

misafir aile oldukca teklifsiz davranmaktadir, Ailenin yaslr htiytikhanum, "Aman artrk
yiitiiyemeyecegim.

Ayol hoyle eebermemin bueagmcla ko~kyap1'hnm?" ~ayetinin

hemen ardmdan; "-Bey yok mu? diye sorar, Km karrsir; -Aman ann:e! Bey, i~te bey yalHat Kusura bakma oglum! 6ozum seemiyor: Ben seni bahftvan sandim. Aman evladun

bu ne uzak yer boy le. Oft Aman bana bir kahve. Sekeri a:z olsnn, Bir de soguk su, Aman
oldnm vallahi oldnm. Bir baftada yargunlugum 91kmayac:ak". Ev sahibi: Burhan Felek,
misafirlerin konusma aralarmda yer alan "Bendeniz on bes gun mezuniyet aldnn, Allah
omiir versin, boyle zatialiniz gibi baba dostlann yanmda ~oylebirkac giin geciririz olur

gider. Bizim gibi adamm yazligmda ne olacak". Ya da "Uzerinize saghk o kadar
rahatsizrm ki affedersiniz ayak yoluna cometemiyorem. Bir gunesli havadar yerdediler,
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Bizim damat da sizi tamyormus.

Birkac giln kalmz dedik. Kalktik geldik. Bizim

yilkiimiiz yok. Ekmegimizi getirdik. Cocuklar usludur. Yemislere falan doknnmazlar''
gibi sozlerden bu bes kisilik ailenin en az bir haftalrk misafirlige geldigini anlar. Yemek
icin ahciya "bol kabak kizartmasi, bol pilav" yapip, onlara eklemesi soylertir. Felek, o
sirada evde olmayan annesinin ahbaplan oldugunu dft~ftndiigil misafirlere ancak

ogle

yemeginin sonunda · kim olduklanm sorar, "Beyefendi, affedersiniz; hen sizi bir tiirlti
hanrlayamryorum". Sonunda misafirlerin yanh~ koske geldigi anlasihr. Mi,saiir kan
koca buna hayrflamrlar, Yash kadmm tepkisi, Istanbul'un misafir anlaytsuun ozetidir:
"Aman! Ne zararr var? Tann misafiriyiz". Ev sa:hipleri bu Tann misafirlerini de,
incelikle

ugurlamak

zonmdadrrlar;

"Bir

demet

~ivek, yedi

lnyar

(baheede

yetismektedir), bir miktar lavanta cicegi, bir §i§e Camhca suyu ile yolcu ettik
misafirlerimizi".

3. GiYiM-KU$AM
istanbul' daki giyim kusamr iki ayn acidan irdelemek gerekir: T oplumsal simflann
farkhhgim gosterisi, moda merkezi olusu. Istanbul halkmm cesitli din ve uluslardan
olusu kadar cesitli katmanlan da banndiran bir sehirdir. Bu durum her smrfm olanaklarr
kadar, bir donemde cesitli mesleklerin gerektirdigi kihklann da bir arada goriildiigii bir
merkez olmayr gerektirir, Giyim-kusam; toplumsal gerekliliklerle, emirler, buyruklarla
diizenlenir. Kimi zaman bu diizenlemeler hamam gibi insanlann yan. ciplak olduklan
yerlerdeki pestamal denilen ortulere bile nzanrr. Hamara cahsanlannm pestamallan,
musterilerle kanstmlmamalan icin, yapnklan ise gore renk, bicim vb. belirtilerek
yonetmeliklerle belirlenir. Mtisltiman olmayanlann giyeeekleri ayakkabr ve eizme
renklerine, hatta hamam pestamallanna da konulan kurallar vardir. Bu. durum Osmanh
doneminde giyim-knsarm birkimiik karu durumuna getirir:
1stanbul'un di.inyamndort yamna aeik bir liman olesu, bir bilim ve tica:retmerkezi
olusn, ban ve dogu giyim bicimlerinden etkileri de getirir: OzeHild:e boHuk
donemlerinde ve zengirr smrflarda bu etkileeme, kimi giyim yasaklan ile ilgili
buyrnklardan anlasrldrgma gore asinya varmaktadir, Yeni modalann- geleneklere bagh
olanlan ya da moda iyi:n yeni harcamelan goze alamayanlarr tedirgin ettigi de: bu tfu
yasaklamalarda belirtilmektedir:
istanbul'da giyim ku~anu etkileyen, kimi zaman tumuyle degi~tirenatihmlar da
yasanmrstir. Bunlardan en onemlileri IL Mahmut'urr ve Atatnrk'urr giyintle ilgili
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devrimleridir.

Bunlardan

ilki, ozellikle. erkek giyimini etkilemis, memur smifmdan

baslayarak fes, setre.pantolon zorunlulugunu getirmistir. AtatUrk'Un giyim devrimi ise,
hem kadtn hem erkek giyimini etkilemis, fesin yerini. alan sapka ve kasket, kadmlarda

pecenin kalkmasiyla birlikte carsafin "srkma bas" denilen basorttrsnne gecmesini
saglannsta; Samldrgram tersine, Ataturk'un giyim devrirninde kadmlarla ilgili yasa ve
belirlemeler yoktnr, Kadmlann 9agda~ kthklara

gecisi, egitim ve ozendirmelerle

saglanmaya falr~ilm1~tir.
Bu devrim gunlerinde, emniyet gorevlilerirrin resmi krliklan ile sehre inerlerken
eslerini pecesiz olarak yanlanna almalanyla ilgili bir anryi, ailesinden dinleyen Sennur
Sezer, bunu ~oyle anlanyor: "Dedem Komiser Mehmer Seyfettin Bey, anneannem
Saziment Hamm' a, o Pazartesi birlikte Istanbul' a ineceklerini, peeesini takmamasrm,

vapurda da ayru salonda ve yarryanaoturacaklanm soylemi~- Anneannem, "Seyfi, ben o
kadar ki~ icinde yiizfun· acik utanmm" deyince, bunun bir gorev oldugunu, Gazi'nin
isteklerine ozendiricilik yapmarun aydmlara di.i~tiigilnil soylemi~: Sorumr anaeanneme
bir gazete alarak 9ozfunlemi~tir; 0 gun carsaf yerine, bagladigr modem "sikma bai'da·
olene kadar degistirmedigi bir giyim bicimi oldu". Bu olaym bir buyrukla olup
olmadrgmi bilmiyomz. Eger- bir buyruk sonucuysa da asayisle gorevli memurlann ken.di
esleri ve kizlanrun yttzlerini a~malanmnbironciilUk
istanbnl'da:ki

oldugu kuskusuzdur.

giyim kusarmn niteligini "16-1-7. ynzyrlda Istanbul'da Gundelik

Hayat" adh kitabm yazan Robert Mantran, La Motraye'den aldrgr su cnmielede
ozetlemektec "Tnrklerin kryafetlcriade-ki~ilerin mertebe· ve saygmhgma orannh olarak
varolan farklara gelince, bu en Ust katlardan en alt katlara kadaryalmzca yfutlii kumas

ve kurklerdeki farklardan ibaret elarak kalmaktad:rr. Yiinlu kuma~ diyorum, \'fulk:ft
Tiirkiye'de hie yiinlii uretilmemesine

ve asm pahah olmasma ragmen bu i.Uke· kadar

yiinlfrknmas' giyilen ve halkm daha iyi ve temiz giyimli olcl:ugu hi9bir ttlke gormedim".
Istanbul' da giyim kusamm onemi, sehir esnafi arasmda yer alan ve giyim-kusamla

ilgili esnaf sayismdan da hellidir. Bu, esnafla ilgili saptama kayitlan, Ordumm sefese
9tkt1g1 zaman yapilan ve sefere kanlan esnafm gosteri yaptig1 "esnaf ordu afaytan"
anlanmlannda ve saray dii:giimlerine. esnafm gonderdigi hediye Iistelerinde bulnyoruz,

3.1MODA VEYASAKLAMALAR
Istanbul' daki kadm ve erkek giyhn-kusannmn. degisimi, bfitiin bir giyirrr tarihini
ozetlemeyi gerektirecek kadar genistir: Bashklann sanhs bicirnleri, bnrrlann aldrklan
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adlar da uzun listeler tutar ve bunlarm incelikleri, kiivilk farklarla aldiklan adlar bugun
bizim icin oldukca yabanctdir. Bunlann yerine moda ile ilgili yasaklamalardan bir iki
omek vermek uygun olacakur.
Bu

yasaklama

okudugumuzda

Hicri 1138/Miladi

sokaga eikmalanmn",
"feraeelerinde
ogreniyoruz.

fermanlannr

"baslanna

R.E.Kovu'mm

sadelestirdigi

orneklerden

1725. tarihli fermanda ''bilyUk yakah feracelerle
iiv degirmiden

biiyiik yemeni

sus olarak bir parmaktan kalm serit kullanmalannm"

sarmaianmn"

ve

yasak old:ugunu

Bu tur feracelerle sokaga cikanlarm yakalan alenen (sokak ortasmda)

kesileeek, yeniden aynr uygunsuz kihkta gortlnenler Istanbul drsrna siirgilrr edilecektir.
Bu tiir giyim dikmeleri terzilere de yasaklannus, onlarrn cezalandmlacagr hildirilmi¢!~
Bu yasagm. gerekcesi, kadmlanrr halki bastan cikarmak icin yabanci kadmlarr taklidi,
erkeklerin bu tur layafet almaya paralannm yetmemesi ve bu ytizden: evlerde hrrgur
cikmasi olarak gosterilmi~tir.
Erkeklerde

giyim kisitlamasr

kaynagi olarak yine R. E. Kocu'nun "Osmanh

Tarihinde Yasaklar" adlr kitabnn kullamrsak, daha gee bir tarihe H. 1224/M. 1809 yihm
gortryornz, Donemin tarihcilerinden Sanizade Ataullah Efendi' ye gore, erkeklerin asrrr
suslenmesi bir tiir "bahriyeli modasi'tdir.
ettiler". (Tersane cahsanlan

"Tersane hademesi gibi bir heyet peyda

gibi bir gorunU~ kazandrlar): Mesleklerinin

gerektirdigi

kiyafetler yerine "Cezayir kesimi" kihklar, degi~ik sanklar ya da "bumus"lar (Fas ve
Cezayir halkmm giydigi arkasr baslrklr bir tUr pardestt) giyenler yanmda "seriatce ve
akilca yasak olmast gereken" "agr yerde sfuiinur caksir, bes altr endaze cuhadan cnbbe,

aln yedi endazeden binnis" giyenler "baslarma cark' kadar sank saranlar" da varrms. Bu
adamlar "baslarma cark kadar sank sararlar", "ayaklanna ucu hamm ignesl mest giyer" ,.
"ustu ayagmm yansim ortmez, parmaklanmn

yerleri goriinur pabucla dolanrrlarmrs".

Atanllah Efendi, bu "sefihane" ktyafetin yasaklanmasi, herkesin "isine giiciine uygoo,.
eskiden beri giyilegelen kiyaf et ile dolasmasi" icin '"Bostanc1b~1ya; Istanbul Kadisma,

Sekbanbasiya, subasrya" ve oteki mfilki amirlere fermanlar yazrkhgmr kaydediyor,

3.Z. GiYiM

VE EKONOMi

Leyla Saz Hamm' dan daha az gelirli bir snnftan oldngu muhakkak olan ve ondarr
yaklasik lark ytl soma dogan Mtmevver Alp, 1930 yihnda istanbul hammlannm giyim
gelenegini ~oyle anlatryor: "Bir kiza Uy yazhk, Uy kishk, gtmdelik entari ile iki taknn i~
ve mutfak salvan, biri yabanlik, ikisi gundelik ii9 lnrka, goriic:U.ye ytkarken yaptlan
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mantin veya canfes bir elbise ile pacahk olarak (diigiln ertesi ziyafetinde giymek iizere)
ya diba veya degum icin agrr kumastan iki elbise yapilrrdi. Erkekten kavacag:t zaman
dikilen feraceden baska feracesi olmazdi. Gelin gittikten sonra damat tarafmdan yapilan
"yedilik" isimli bir kat agir kumastan ferace ile gelin hamm el opmeye gezdirilirdi.
Bir yeni gelinin babasmm yaptigr pacahk, kocasmm yaphgl yedilik elbisesinden
baska ag1r dtigtinlilk elbisesi olmazdi. Bu iki kat elbiseyi, sender senesi her davet
edildigi. diigiine degise degise giyerdi".
Mtinevver Alp; bu elbiselere degum, hatim, mevlit gibi toplanulara giyilebilen
''gorilciiliik"

elbisesini

de

ekliyor.

Bu

turde

giyinenlerin

goze

batmadrgun,

kmanmadrgrm, yoksulluk degil, "hannnhk, kadmhk" gostergesi oldugunu soyltiyor. ilk
cocugu erkek olan hammlarm armagen olarak "d1~1 kadife bir basak ya da elma kfuk"
aldiklannr ekledikten sonra eslerinin: verdigi harchklanm biriktirip yeni birelbiseiik ya
da feracelik almak isteyen gene kadmlann,
bttyukleri tarafmdan

anne, kaynana

ya da biiyiikanne gibi

"Ota sapa para verme. Crplak degilsin,

c;uruyecek mi? Sonunda

elbiselerin

sandikta

pacavra olacak elbise alacagma, elmas al; basma, parmagma,

bilegine tak, altm yap da as boynuna" azarlamasi, ogudilyle karsrlastiklanm

soyluyor.

Bu tiir ogutlere genellikle uyulurmus. Elindeki bir iki elbise ve feraceyi de istanbullu
kadm

sokaktan

gelir gelmez

cikanp

havalandrrarak,

sokiiklerini

hemen

dikerek,

iitiileyerek kaldmrnus. Elbiseler de, baknnh olduklanndan uzun sure dayanirmrs.
Istanbul' da modanm smiflann olanagma gore yiiri.irlUkte oldugunu dll~Unebiliriz.
Halit Ziya Usakhgilin "Ask-i. Memnu" adh romamnda her giydigi moda olan, her
davete yeni elbiseler tasarlayan bir grubun anlatnnr da vardir. "Melih Bey Takum" diye
antlan bu grubun yamnda geleneklere uyan kisiler de yer alrt romanda: "Bu. diigun evi
bir zithklar toplulugu idi. Nihal birbirine benzemeyen yttzlerin, krhklann boyle garip bir
alasmnna his: rastlanmannsn.

En seckin, en stk. tuvaletlerin yanmda err garip kilrklar

gorulttyordu. Bir yash harum vardr ki ~al omegi: entarisinin tisttine mor kadife kaplr
elma kiirkuniin biiyilld.iik

taslamastyla

yarunda san krepten

hotozu

kaldirmaya cesaret edemeyen bir tazeyi kasryla gozuyle azarhyordu.Nihal
kaynana. ile iskence altmda yasattlan: "Biz zamammrzda

ile gozlerini

bunlarm bir

boyle gordttk" yargrsryla ·

basma san krepten hotoz giydirilen bir gelin oldugunu ogreoou~ti".
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3.3. <;~AF

RENKLERi

Carsaf, giiniimi.izde yalmzca siyah rengi vagn~nyor,,._ Oysa Leyla Saz, d~ Ahmet
Rasim de degisik renkte carsaflardan

soz ederler. Leyle Saz, Trabzonlu Hiristiyan

kadinlann da carsaf orttmdnklerini, yalmzca pece takmadrklanm,

Hrristiyan kadmlann

carsaf renkleriyle Mnslumanlann carsaf renklerinin farkh oldugunu yazar. Leyla Saz,
lstanbnl'da Bagdat'tan

gelen kilaptarrh (sim ipek kansmn isleme malzemesi) carlar

yanmda Bursa'dan, Halep'ten, Sam'dan gelen carsafhlann sanldigim, Bagdat carlannm
bir boliimuniin "dtlz ze.min uz:erine diger renkten kenarh" oldugunu da kaydediyor.

3.4. FES
Ahmet Rasim, 1908 yrhnda yazdigi bir yazisinda "fes"in tarihini ve bicimlerini
anlatir. Bu bashgm .samldiguun tersine, kisa bir gecmisi oldugunu, yaklasik 1825-1829
yillanndaki

"elbise nizamnameleri"

ile yerlestigmi,

belgelerden

omekler

vererek

anlatnktan sonra, fesin kimi ozelliklcrinin degisimini ozetler: "Fesin baslangicta
tablasma yakm tarafr enine bezekli olup soma bu bezek:ler yavas yavas hafifletilmis ve
bir ara simdiki puskul yerinde bir parca kalrmstrr, lste piisktll, bu bezekli krsmm bir
degisik bicimr imis. Birde ferahi denilen, dokme pirincten bir mad.de vardrr. Eski gfun~
mecidiyeden az bnyuk, alt tarafmdan ii<; yerinden halkah olup, ptlskul bu halkalarla,
ferahi de ibrigin (fesin ibik bicimindeki cikirmsnun) uzerine dikilirdi. Tunus fesleri
uzerine ferahi yerine o zamanlar ay damga kagtt denilen ve Beyazrt'taki

eski yerli

kagitcrlardan muhre ile parlatihp ozel bicimde kesilen bir cesit sns knllamhrdi",
Ahmet Rasim, feslerin kadin giyiminde de yaygm oldugunu, bu kadm feslerinin
Anadolu' da da gortildtigfi.nil anlatuktan sonra fes bicimlerini ve cesitli meslek ve
begenideki kisilerin sectikleri fes bicimlerini anlatrr. Ornegin, ay damga kagrth fesleri
esnaf ileri gelenleri giyermis. Buyuk Resit Pasa'nm kullandigi fesin pusktlltme yaygm
puskul denilirmis. Tunus fesleri mavi piiskiillii, Ege'deki ada halkmm fesleri omuz·

dokenli olurmus. Fesin kullammmda fese bicim vermek icin kahplarla titiilendigi bu
kahplarm cesitli ol9iileri ve bicimleri oldugu, cogunun modasmm gectigi, yalmzca

aduun kaldig1. belirtilerr yazida, fesi · giyme bicimlerinin, giyenin. lmyunu gosterdigi de
anlatrhyor. "Fes genel olarak egri, kas iistilne kadar egik, yan, arkaya dogrn vaziyetlerle
giyilir, Bazen on tarafta ve tabla ile fesin yarrlarmda meydana gelen cuknra yar tekmesi
denir, Zarif konusanlarm yar tekmesi dedigi bu cukurun topuldar arasmdaki adr, ku~
yuvasrdir. Boyle kus yuvah feslerin puskulleri dikili olmaz ve bu sebeple seyyar diye
adlandmlrr

ki 90k defa sol taraftaki ~ahni~ (crkmtr), kakiil trzerine yrkrlan tarafm
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karsisma getirilir, Yani sol kulak ile sol sakak arasmda serbest birakihr. Ptiskilltin fes
uzerinde en begenilen durumu, tamamiyla ense ortasma dusenidir. Yan duruslarla one
dususler erbabi arasmda ayn ayn anlamlara gelir. Ibigin ucu ense ortasi hizasma

yoneldigi halde, piiskiiliin tersine donerek fes tahlasi ilzerinden on tarafa pusknrme
durusu daha bir cesit nazh sahms sayihr. Fesi alm taraf:mdan lararak iizerinden piiskiil
sarkms, bir iki cesit kabadayi; hovarda, kopuk alayi kiyafetlerine mahsustur; Bumm bir
9e~idi dahe vardrr ki fes u9 dort yerinden yar tekrnesiyle bozuk dUzen durur, buna ucan
bicim diyorlar".

3.5. DEVRiMLE DEGi~EN DEYiMLER
Ahmer Rasim, kryafet devrimi dolayrsiyla yazdigr yazida sapka ve kasketin
gelisiyle ortadan kalkan bashk cesitlerini sayar; bunlann bir boliirnii sanktir,
Dardagan: Krvnmlan genisce ve gevsekce birakilrms sank,

Burma: Tulbentiburularak

yapilrms sank.

Selimi: Y ukansi genis, alt tarafi dar; silindir biciminde bir bashk ilzerine sanlan
ve ilk kez Y avuz Sultan Selim' in kullandigi varsayilan sank.
Urfi(Urfi destar da denir): Hnknmdar, ve devlet adamlanmn giydikleri yuvarlak ya

da yastikh takke biciminde sank.
Yusufi: Alti dar, iistil genis ve dilimli baslik uzerine asilan.sank,
Mucevveze:

Oneeleri Y enicerilerin,

daha sonralan

padisah, vezir ve yuksek

memurlarm giydigr, altr dar iistii genis, silindir bicimli, tepesi kunuzi renkte ve vtkrntili
bashk. Cevresine tiilbent sanhrdi.
Hirtavi: T oparlak kece ktrlah uzerine sanlan sank.

Taylasan; Uelan omuzlar tizerine sarkrtilmrs sank.
Sapkanm ve kasketin giyilmeye baslamasryla

ortadan kalkan diger bashklar

arasmda kalpak, kece, kulah, daha cok Araplarm baslanna ortrukleri ipek ortu olan

kefiye ve iistiine koyduklarr ip bicimindeki agel, Bektasi ba~:lcgr olan tac, Mevlevi
kulahr elan sikke; tepesi dttz, alt tarafi smna islemeli beyaz cuha ve keceden yapihms
bir Y eniceri baslrgr olan bork; Slavca subara diye adlandmlan, ynvarlak tepeli, dilimli
cuha basbk da vardrr.
Ahmet

Rasim,

giyimdeki

degisimin, deyimleri

de degi~tirebilec:egi.ui~. fesin

kalkisiyla ptiskilllti bela deyiminin, kulahlarm kalkisiyla dalavera ile bir isin basma
gecmek anlannna gelen

"knlah yapmak", entrika. yapmak, dolap cevirmek anlamma
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gelen "kecektilah etmek" deyimlerinin eskiyeeegini ongortir; Bunlann yerini bir silre
sonra sapka ve kasketle ilgili deyimlerim olacagma inanan yazar, cevrede sik goriilen
sapka 9e~itlerini siralar; fotr, melon, silindir; panama, hasir sapka, Daha 90k sper
yaparken ve krrda giyilen kasket, siperliksiz bir sapka. ohm. "kapela". Yazar, kapelamn
eskiden beri Galata' da i~ii ve bosta gezenlerde yayg1noldugunu. da ekliyor.

Yazann unutulacagnu

ya da anlasilmakta

giic;luk cekilecegini sandigi, oteki.

deyimler sunlar:
Al takke, ver killah!
Al kulahmi, eyvallaln icinddedir,
Ense degil, takkeci kalibr,
Ipipillah, sivri.kulah.
B~ yanhr fes icinde, kol kinlir yen icinde.
T akke dii~tii, kel acikh.
Takke, kahba dar geldi,
Teptin kece, sivrilttin kttlah,
Hizir'i bulsa kulahnu kapar.
Sangm beyaz olduguna bakma, sabunu veresidir.
Ali'nin knlahmr Veli'ye , Veli'nin knlahnu.Ali'ye giydirir.
Kelin ayibim takke otter.
Kelle sag olsun, cihanda bir lctilah eksik degil.
Galiba knlahlan degisecegiz ..
Kiilah etmek( oyun oynamak).
Kulahnu oniine koy da du~fin.
Sen bunu kulahima anlat.

3.6. GiYiM-KU~AM Af;ISlNDAN UNLU SEMTLER
istanbul, iireticiden cok tuketici bir sehirdir, Bu durum onun iinlil sani yerlerine
sahip olmasrmn da nedenidir. Giyim-kusamla ilgili sans yerlerinin bu.yuk bir boli:imii
yuzyrllardir Kapahcarsi' dadrr. Bu carsrda giyimle ilgili boltnnler yer degistirmis olsa da
hala eski adlar kullamhr; Kalpakerlar; Kurkyii' Han, Mercan( ayakkabr ve terlik yap1m
bolgesi) vb. Bu bolumlere eskiden gelinlik kiralayan ve c;ama~r satan yaglikcilan, hazir
elbise satan kapamaerlan,

Bedesteni'ni

degerli bir ipek kumas olan santlalm: satrldrg1 Sandal

de ekleyebiliriz, Sonralan, giyim-kusamda iistiinliik Mahmutpasa
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yokusuna geeer, Ahmet Rasim, "Muharrir Sair, Edip"te, Dar'us-safaka'yi

bitirdigi yrl

sik giyinmek icin bu yokustaki · biiyilk hazir elbiseci1ere gittiginr anlatrr. Aynr kitapta, bu
tilr magazalann Galata yakasma gecisine deginerek bu yakadaki ilnlii magazalann adr
da

amhr:

Istayn,

Mayer,

Viktor,

Tring.

Y azar;

bu

magazalardaki

elbiselerin

kumaslarmm, eskilerden ve ottan yapildrgmi, kalitesizligi konusuna imalar yapar.
lstanbul'da giyim-kusamla ilgili iki iin]ii semt de Kandi-Hive Uskndar'drr,
Kandilli yazmalanyla, Uskudar catmalarryla unludttr, Catma, simli zemin iistiine
kabartma bir kadife tiirii olup kaftanlarda ve dosemede kullamlrr. Y azma ise trstnne
kahpla ve fircayla desen cizilip basilnns kumas turudur, Yemeni denilen ince tiilbente
basrlam ba~ortlisfr, peve ve sankta, daha kalrnlarr, rnendil ve bohca, yorgan yiizfi olarak
kullanrlan yazmanm asrl vatanmm Tokat oldugu, uzun sure baska yerde uretimine izin
verilmedigi

soylenirse de, Evliya Celebi'nin

esnaf listesindeki

"basmacr; yaghk0,

nakkasr" diye andigr esnafm yazmacilar oldugu da muhakkaknr;

istanbul'un

yazma

uretimindc Unlti semtleri Kandilli, Uskiidarve Samatya' dtr,
Y azmalarm yemeni denilen tfui:i, kadmlann b~ortiisil olarak kullandigi, kundak,
sarkma yemeni gibi adlarla baslanna ya da fes ustune bagladiklan bir orttidUt. Desenleri
zeminden ayn renklendirilen

bu ortuler gunumuzde de Istanbul' da sanhyor, Bu

rnr

yazmalar yazhk elbise, turistik elbise yapimrnda da kullamlryor,
Yemeni, kenan
yazismda,
istanbul'daki

degisen

uygun oyalarla snslenerek kullamhrdt. Ahmet Rasim'in bir
istanbul'da

yemenili

bir

kadrmn

yadrrganmasrmn

oykiisii,

giyim-kusam degisiminin de ozetidir: "Yttzlerce bas arasmdan bir tanesi

dikkati cekiyordu. Otuz beslik bir koylu kadm. itiJe kakrla ta yamna kadar sokeldem.
A~Ik yesil bir yemeni sarmis idi. Bunun eflatuni us::lii egrelti yapragi tarzmda oyasr da
vardt, Saelanm iki oruk yapm.11?·, palto pardestr iy:1erine kaplanan. ipek kan:;;rk siyalr: astar
yuzlu mantosunun

Uzerinden beline

dogru

sarkrtnns.ince

bir ses! Sekiz, dokuz

yaslarmda bir kiz yamndaki kadrnr bafifce dirsekliyor, -Anne, annel Dadrmrn her
zam:an yemeni diye tutturdugu · bu mu? Y ashca bir efendi mtrtehassirane bakarak; -

Rahmetli valide oyah yemeniyi hiv sevmezdi, Simdiki alamodern hanrmlardan biri: Bak

bak

refika!

Rengi

ama .. matinelik(giind:elik)
bunlann incilisini

vig

olmasa

fena

durmayacak

alamod

degil

evde mevde gecer, Abani sankh bir ihtiyar: - Vaktiyle biz

yapar, birkac akceye satardik.

V ardakosta

bir hammefendi: · -

Kilvtikli.igilm hatmma geldi. Haer ninem her Cuma bunun daha koyusunu baglardr,
Sisman yazmaci: - biz yapmayiz, Asagmm

isidir. Gormuyor musun ne has boyadir.
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Esnaftan.mtitekait

biri: - Gordtm mu kadmlrgil Y ok sapka, yok hotoz, yok topuz ... Bir

Musevi: - Eski zaman yeline'{Yesil Yemeni Eflatun Oya, Eskal-i Zaman).
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