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Attlan her adrrrun insaru ileriye goturdugu, yapilan her isin bir amaci oldugu
yadsmmaz bir gercektir,
Amacim bu cahsmayla Buyukcekmece'yi, cografi konumundan tarihcesine,
tarihi zenginliklerinden sosyal etkinliklerine, nufusuna ve tum gilzelliklerine
vanncaya kadar tamtmaknr sizlere.
Dogal guzellikleri, temiz havasi, pml pml denizi, essiz guzellikteki tarihi
eserleri, modem yapilasmasi ve tarihcesiyle hayli ilgi ceken kenti, bu cahsmadan
once hie bu kadar derinlemesine incelememistim, Dogdugumdan beri oturdugum
bu sirin kenti incelerken buyuk zevk duydum. Ctmku yillardan beri oturdugum
ilcenin benim daha once hie; bilmedigim gilzelliklerinin de oldugunu ogrendim ve
bunlan arastmp incelerken 90k keyif aldnn.
Anadolu'nun Avrupa'ya acilan kapisi konumunda olan Buyukcekmece,
istanbul'un esi bulunmaz ilcelerinden biridir. Ulasim kolayhgi dolayisiyla tatil
gunlerinde nufusu artan Buyukcekmece renkli, sirin ve rahatlatici bir kenttir.
Bu cahsmayi hazirlarken icinde yasadigim kentin gilzelliklerini, degerlerini bir
kez daha anlamis oldum ve bunlan sizlerle de paylasmak istedim.
Bana yasadigim kenti inceleme olanagi saglayan, degerlerini ve guzelliklerini
gun 1~1gma cikartmama olanak veren, cahsmarm hazirlarken olumlu goruslerini
bildiren Saym hocarmz Doc.Dr.Bulent Yorulmaz'm yararh oneri ve uyanlanm da
saygiyla aruyor, tesekkurlerimi sunuyorum.

SinemSAHiN
Lefkosa, 2000
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GiRiS:
Tasrahlann deyimiyle "Ta~1 topragi altm", yabancilann tanmuyla "Cennetten
bir kose" olan Istanbul'un onemli yerlesim bolgelerinden biridir Buyukcekmece.
Asrrlar boyunca bircok medeniyetin ugrak yeri olmakla birlikte, Istanbul'un,
hatta Anadolu'nun Avrupa'ya acilan kapisi konumunda olan Buyukcekmece,
gunumuz cagdas sehircilik anlayismmornek bir eseridir.
Temiz havasi, dogal guzelligi, yesil alanlan, halka acik kilometrelerce uzun
deniz sahili, gece kondusuz ve modern yapilasmasi, ulasim kolayhgi, dunyamn
cok az yerinde benzeri bulunabilecek olan denizle golun birlestigi noktada bir
doga harikasi olan Buyukcekmece, tarihi eserler zenginligiyle de sorunsuz bir
kenttir. Mimar Sinan'm eserlerinin toplu halde bulundugu tarihi mekanlar sehrin
mimari guzelliklerinigozler onune serer.
Bu cahsmada Buyukcekmece'nin cografi konumu, tarihi surecleri, dogal ve
tarihi guzellikleri, nufusu, kent sakinlerinin gecim kaynaklan gercekci bir sekilde
incelenmistir,
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A. BUYUK<;EKMECE'NiN COGRAFi KONUMU :
istanbul'dan Trakya istikametine giden E-5 karayolunun 35 nci kilometresinde,
Beylikduzu'nu gecince, buyuk bir ucururnun altmdayrms gibi birden bire ortaya
cikan ve ismini bu ilceden alan Buyukcekmece Korfezi'ne hilal ay seklinde
dizilmis Buyukcekmece'yi bir tepsinin icine konulup onuntlze sunulmus gibi
bulursunuz.
istanbul yonunden gelindiginde, 200 metre yukseklikteki Devebagirtan
Tepesi'nden baktigimzda Marmara Denizi'nin Buyukcekmece Golu ile birlesme
noktasmda yer alan bu sirin kentin manzarasiyla karsilasirsimz.
istanbul-Edirne karayolunun ikiye boldugu Buyukcekmece, golu ve korfezi ile
asrrlar boyu bircok medeniyetin ugrak yeri olmustur. istanbul'un fethinden sonra
sehzadelerin eglence, dinlence ve av merkezi olmus olan Buyukcekmece, guneyde
Marmara Denizi, doguda Avellar, kuzeyde Catalca, batida Silivri ilcesiyle cevrili
olup arazinin buyuk ve onemli bir k1sID1 ovadrr.
Buyukcekmece, gol ile denizin birlestigi noktada bulunan bir doga harikasidir.
Buyukcekmece Korfezi, Marmara Denizi'nin incisi konumundadrr.
Temiz havasi, dogal guzellikleri, yesil alanlan, muhtesem deniz ve sahiliyle
istanbul'un diger ilcelerinden hemen aynhverir.
Buyukcekmece, istanbul metropoltmun kirli havasr, tra:fik kesmekesi, gurulta
kirliligine karsi cagdas bir sehircilik altematifi sunmustur,
Vapur, Denizotobusu ve islek karayoluyla ulasim sorunu olmayan kent
istanbul'un banliyosu haline gelmistir.
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BUYUK(:EKMECE GOLU:
Catalca'nm guneyinde, Kucukcekmece Golu'nun 12 km kadar batismda
bulunan gol, kent simrlan icinde oldugu icin Buyukcekmece Golu adim alrmsnr.
12 km2 lik yuz olcumuylc 16 km2 ye yakm Kucukcekmece Golu'nden daha
kucuktur. Gol cogu yerde s1g, batakhktrr. Deniz seviyesindedir. En derin yeri 3.5
rn olrnakla birlikte, derinligi cogu yerde 50 cm yi ancak bulur. Buyukcekmece
Golu, doguda Kaldmm Bumu, batida Baba Bumu arasmda kalan Buyukcekmece
Koyu'na incecik ve s1g bir kanalla baghdir. Kiyi kordonunun hernen gerisinde,
koyda derinlik 8-10 rn yi bulrnakta, koyun agiz kesirninde ise 35 rn ye
ulasmaktadir. (Rs.bkz.2)
Buyukcekmece Golu, denizin istilasma ugrayarak once koy haline gelmis,
sonra lagun ozelligi kazanrms eski bir vadi agzidir. Golun kiyi kordonu, koyun
ortasma yakmdir. Buyukcekmece Koyu'nun bah sahilinin kuzeydogu yonunde
uzarusi ve bu konurnuyla kurn ve cakillann bu yone dogru tasmmasma uygun
olusu, ote yandan Baba Burnu ile Kurnburgaz arasmdaki kiymm dogu tarafa
dogru benzer bir kurn ve sakil tasmmasma elverisli bulunmayisi nedeniyle burada
koyun agzmi kapayacak bir kiyi kordonu olusmarmsnr. Yine de Mirnar Sinan ve
Buyukcekmece yerlesmelerinin bulunduklan yerlerdeki darlasmanm olanak
sagladigi bir birikrne rnevcuttur. Bu noktada, koy ikiye aynlarak kuzey kisrru
lagiln ozelligi kazamr. Golun denizle baglanusi dar bir kanalla saglandigmdan
suyu tuzludur. Mirnar Sinan'm ilnlil koprusu golun koya yakm bolumunde yeni
koprtmtm hernen yamnda yerahr.
Eskiden istanbul'un en onemli ve buyuk cit dalyanlanndan birinin bulundugu
Buyukcekmece Golu gunumuzde bir baraj golune donusmus, dogal yuzolctimti
barajm insasi ve su toplarnasmdan sonra (1987) 43 krrr' ye cikrmstir.
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B. BUYUK<;EKMECE'NiN TARiH<;ESi:
Buyukcekmece kendi adiyla amlan, Buyukcekmece Golu'nun dogusunda
gecmiste gohm ince bir kanalla suyunu denize bosalttigi bolgede kuruludur.
Bizans kaynaklannda "Antira" ya da "Atirus" olarak gecen yerlesme daha sonra
yarundaki golun adiyla amlmaya baslarrustir. Buyukcekmece Koprusu yaptlmadan
once kervanlar, ordular golu denize baglayan ve dibi batakhk olan kanah guclukle
gecerlerdi. Baraga kaziklar cakilmis ve aralanna kahn halatlar gerilmisti.
Yolcular, atlar, <leveler buyuk bir sala binerlerdi. Salctlar da o halatlara yapistp
ceke ceke sah kanahn bir yakasmdan, ote yakasma yuzdurur, gotururlerdi.
Buyukcekmece kanah, Kucukcekmece kanahna gore daha genis oldugundan
"Buyuk" unvani aldigi bilinmektedir.
Buyukcekmece'nin kurulusu ilk caglara kadar dayarur. Helenler M.O.VII nci
Yuzyilda Delta Kiyisi uzerinde onemli koloniler kurdular. Bu kolonilerden
Atira'run Buyukcekmece oldugu samlmaktadir.
ilk caglarda Btlytik ve Kucukcekmece Golleri'nin yer aldigr sulak alan "Delta"
olarak adlandmhyordu, Bolge M.O.VII nci Yuzyilda Balkanalrdan gelen Trak ve
bunlara akraba olan Tin kabilelerinin yerlesmeleriyle, daha sonra Ege ve
Marmara'dan deniz yoluyla gelen goclerle nufus artrmstir.
Atira ile gecit anlammdaki Poros, Buyukcekmece'nin bilinen en eski adlandir.
Bolgenin cografi konumunun onemi ve ticaretin de gelismesi nedeniyle buyuk
imparatorluklann istilasma sahne olmustur. Once, dogudan ilerleyen kalabahk
Pers Ordulan Buyukcekmece kiyilanndan Balkanlara yilrtimus, bunu Btiyuk
iskender'in Asya seferi izlernistir. Buyuk Turk Hun imparatoru Atilla, 447'de
buyuk ordusuyla Catalca'dan gecip Buyukcekmece'ye kadar gelmis, Bizans'r
vergiye baglayarak geri donmustur. Avar Turkleri 616'da, Bulgar Turkleri ise
Kumm

Han Komutasmda 813'ten

Catalca uzerinden istanbul' da kadar

gelmislerdir.
Roma doneminde, Buyukcekmecc Trakya Eyaleti smirlan icinde yer ahyordu
ve eyalet merkezi olan istanbul'a baghydi. istanbul'dan baslayan, bugunku
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karayolu ile hemen cakisacak bicimde kentten gecerek Adriyatik ktyisma yonelik

"Via Egnatia" yolu ekonomi icin 90k onemliydi.
Bizans kiyilarmda yine Atira ve Polos olarak bilinen kentte Avrupah tiiccarlar
Buyukkopru anlamma gelen "Pente Grande" adnu veriyorlardi. Golii, koyu
birlestiren kanal cevresindeki batakhk saha, bu donemde insa edilen kopruden
yararlanarak geciyorlardir. Konaklama ve ticaret merkezi olan kentte saraylar,
askeri ve dini yapilar ile devlet ileri gelenlerinin say:fiyeleri bulunuyordu.
Turklerin Bizans Deltasma yerlesmeleri, 1357 yihnda Gelibolu'nun zaptiyla
baslarmstir. 1372 yilmda Sultan Murat, Catalca yakimndaki Inceyiz'i alarak
onemli merkez haline getirdi. Bir yil sonra da Catalca almdi, Ancak Terkos,
Buyukcekrnece, Silivri Kaleleri ve cesitli kuleler Bizanslann elinde bulunuyordu.
Bu nedenle yore uzun sure Tiirkler tara:findan iskan olunamadi. Turk nufusunun
dusuk olmasmm diger nedeni ise, Trakya'daki 90k sayidaki ciftliklerin devlete ve
devlet ileri gelenlerine ait olmasidir.
Turklerin Trakya'ya gectigi XIV ncu Yuzyil ortalanndan itibaren, istanbul
yolu uzerinde bulunmasi nedeniyle stratejik oenmi artrrustir. 1453 yihnda istanbul
kusatmasma

giden

Fatih

Sultan

Mehmet,

Buyukcekmece'yi

Osmanh

Imparatorlugu' nu topraklanna katrrustir.
Osmanh Devleti'nin gerileme surecine girmesiyle, Balkanlarda elden cikan
bolgelerden 90k sayida soydasmuzm go9 etmesi, sosyo-ekonomik yapida yeni bir
donern

baslatnustir.

Go9

hareketi,

muhtelif

yillarda

yapilan

karsihkh

antlasmalarda 1950'lere kadar devam etrnistir. Go9 alman yillarda nufus artrms,
gocmenlere mesken ve tarrm arazisi dagitmu yapilnustir. 1940 yilmda 1.401 o Ian
sehir nufusu, Ikinci Diinya Savasi'nda askeri birliklerin sevkedilmesiyle 1945'te
6.210'a yukselmistir.
1876 yilmda kuzeyde Karadeniz, giineyde Marmara Denizi, batida Edirne,
doguda istanbul ile cevrelenen Catalca merkez olmak iizere, merkeze bagh Terkos
bucagi ve 82 koytl icine alan bir sancak haline getirilmis, Silivri ve
Buynkcekmece ilceleri de bu sancaga baglanrrnstir.
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Kurtulus Savasi'nda Dogu Trakya'rnn Turk Jandarma Kuvvetleri tarafindan
teslim almmasmdan sonra Catalca vilayet merkezi oldu. 4 Mart 1924'te halifeligin
kaldmlmasryla

Osmanh

Hanedanlannm

Tiirkiye'den

son aynldiklan

yer bu

vilayettir.
26 Haziran 1926'da Catalca'nm vilayet olmasi kaldmldi, il9e olarak istanbul'a
baglandi. Aym kanunla Buyukcekmece de Catalca'ya baglanrrustir.
Tiirkiye'de
Karadeniz

1950'lerden

bolgesinden

Buyukcekmece'yi

itibaren

baslayan

ic goc

hareketleriyle

ozellikle

gelen 90k sayida insan, yeni yerlesim sahasi olarak

secmistir. Nufusu artan kent, gol kenanndaki eski merkezinden

kryi boyunca doguya dogru yayilrmstrr. Kentsel gelisme ve nufus artist sonucunda
19 Subat 1958 tarihinde Bakanlar Kurulu Karanyla Buyukcekmece

Belediyesi

kurulmustur.
1926 yihnda ilce statusu iptal edilen Buytlkcekmece, sonraki yillarda sosyoekonomik buyume ve turizm canhhgi goz onune almarak, 4 Temmuz

1987

tarihinde Bakanlar Kurulu Karanyla yeniden ilce olmustur,
Buyukcekmece,

gerek

Bizans

gerekse

Osmanh

donemlerinde

daha

90k

ordulann veya yolculann bir gecis ve konaklama merkezi olmustur. Uzun zaman
yogun bir yerlesme bolgesi olmadigi bilinen, kentlerin dismda krrsal yapidaki
Buyukcekmece'de,

kimisi gunumuze

kadar gelmis, kimisinin kalmti ve izleri

coktan yok olmus kervansaraylar, hanlar ve Mimar Sinan'm unlu koprusu bu gecit
konumunun isaretleridir.
Evliya Celebi, Buyukcekmece'nin
nahiye oldugunu, deniz kenannda
baglan,

bahceleri bulundugunu;

17 nci Yuzyilda Eyup Kadihgi'na bagh bir
harap bir kalesi, bin kadar mamur hanesi,

kasaba topraklannm

vakif arazisi oldugunu,

seyahatnamesinde yazar. imaretinden, medresesinden, geliskin carsismdan, on bir
adet handan, hamamdan ve kervansaraymdan bahseder.
Buyukcekmece'nin,
koprunun

1960'larm ortalanna kadar da varhgim surdurmus olan ve

hemen yakmmda kuzeyinde yer alan dalyam Osmanh doneminde

unludur. Ancak Evliya <;elebi dalyandan soz etmez. Sadece golun pisi ve yilan
bahklanyla unlu oldugunu yazar.
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C. BUYUK~EKMECE'DE TARiHi ZENGiNLiKLER:
Yuzyillardan beri Buyukcekmece, bircok rnedeniyetin ugrak yeri olmustur.
istanbul'un Avrupa'ya acilan kapisi konurnunda olan Buyukcekmece'de, devletin
resrni belgelerinden, istanbul'a yolculuk yapan Avrupah elcilerin ve seyyahlann
tuttuklan

notlardan,

kopru,

kervansaray,

hanlar,

carniler, harnarn gibi

yolculuklann her turlu ihtiyacma cevap veren tesislerin rnevcut oldugu
anlasilmaktadir.
XV nci ve XVI net Yuzyillarda sik sik Avrupa'ya yapilan seferler, kente yeni
fonksiyonlar kazandirrmstrr. istanbul'dan

sonra ilk rnenzil noktasi olmasi

nedeniyle ordunun gecisini kolaylastirmak, lojistik destek saglamak amaciyla,
askeri ve sosyal yapilar insa edilmistir. Buyukcekmece Koprusu, kervansaray,
Sokollu Mehrnet Pasa Mescidi, irnaret Carnii ve bircok cesme, bu donemden
gunumuze kalan eserlerdir.
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1. BUYUK<;EKMECE KOPRUSU :
Cekmece cisrine bir tdki mualld cekdi kim
Aynidir dyine devrdnda sekli kehkesar
Saf

Buyukcekmece Koprusu, Koca Yusuf Sinan bin Abdullah Aga'mn esen,
muhtesem ve essiz guzellikte bir koprudur. (Rs.Bkz.3) Yapicisi sanatkar Koca
Sinan tarafindan oylesine benimsenmistir ki, basta Suleymaniye Camii, Selimiye
Camii, Sehzade Camii gibi saheserlerine, cami, mescid, han, hamam, kervansaray,
turbe, cesme gibi yuzlerce eserine imza koymarms olan Mimar Sinan, bu
Buyukcekmece Koprusu'ne "ameli Yusuf bin Abdullah" (Abdullah oglu Yusuf
yapti) diye bir imza koymustur.
Bazi tarihciler bu kitabeye ilk insaat sekli olarak inanmarmslardir. Oysa kitabe
tamamen orjinaldir. Kitabede, yanhs okundugu icin, tamirat yapan bir ustaya ait
zannedilen yazi; "Amele Yusuf bin Abdullah" seklinde okunmayacak "Ameli
Yusuf bin Abdullah" olarak okunacaktrr ki bu isim Mimar Sinan'm ismidir.
Bunun icin hie; tereddute dusmemelidir.
Gene; yasta girdigi Yeniceri asker ocagmda islamiyeti kabul ettikten sonra
Yusuf admi alan ve babalan baska dinlerin mensubu o larak o Imus butun islam
dinini kabul edenler gibi baba ismi de "Abdullah" olarak kabul edilmis olan
buyuk mimann "Sinan" adi, mimarhga heves ederek, bu sanat ile mesgul olmaya
baslamasmdan sonra kullandigi mahlasidir. Bu mahlasi, eserlerini eek begendigi
Fatih Sultan Mehmet'in mimar basisi Atik Sinan Aga'run adma nisbetle alrms
olabilir.
Imza kitabesini ve Koca Mimar Sinan'm admm "Yusuf'

baba admm

"Abdullah ve kunyesinin "Yusuf bin Abdullah" oldugunu soyleyen bir belge
vardrr. Buyuk sanatkarm hayati ve eserlerinin bir listesi ilk defa olarak cagdasi ve
mahmisi Mustafa Sai Celebi tarafindan "Tezkiret'ill Bunyan" ve "Tezkiret'ul
Enbiye" isimleriylekaleme almrrustir.
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Suleymaniye, Esat Efendi Kutuphanesi'nde
hazirladigi

Tezkirct'ul-Ebniyc'dc

Mimar

2258 numara ile kayrth Sai'nin ilk
Sinan'in

adi,

bu

Buyukcekmece

Koprusundeki imza kitabesinin ayru olarak gecer:

Antn devrinde yapdim 90k bindlar
Nire camiler ve nice saraylar
Bi hamdi lillah [dkire oldu san 'et
Cihanda bunca beytullahe hizmet
Bu tilmizi Habib piri neccdr
Kulun Yusuf bin Abdullah mimar
Olup piri bu Jani tekkegdhin
Y etisdim devrine dort padisahm

Sai Celebi Tezkiret'ul Ebniye'de meshur koprunun yapihsma baslanmasnu su
rmsralarla kaydeder:

Pes andan sonra emritti yine $ah
Yapam deryayd bir kopru ola rah
Salindi ka 'ri derydya asan
Irisdi evci aldyd binasi
Hakkin avni ile buldu kemdli
Buyukcekmece 'deki cisri dli

Yine ayru eser sahibi Mimar Sinan'm agzmdan kaleme aldigi Tezkiret'ul
Bunyen'da koprunun yapihsnu soyle anlatiyor. Asagidaki satrrlar adi gecen eserin
Ikdam Matbu nushasmdan almrmsttr:
"Der beyam cisri latifi Cekrnece-i Kebir - Bir seher yine ol sultam bahru ber ol
padisahi

namver

sehriyari

kamuram

insu

can

essultan

ibnussultan

Sultan

Suleyman Han aleyhul rahmetu vel gufran sehri istanbul'un etrafinda seyri guhu
dest niyeti ile etrafi alemi kest iderken yollan saadetle Cekmece-i Kebire ugrayub
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fukaranm ol maberden gecmesi izdirabm gorub ve sabikaa kopru olup deryanm
mevci ile harabu ye bab oldugun

musahade eylegub

ol mevzide

bir cisri ali

binasma niyyet idub muslumanlara kemali sefakatlerinden hatm hazinlerin riayet
kasd iderler.
Nice dud ile yad itmeyen o sultani
Dilinde vird idi Mennanu ismi Hanndni
Bakardt hdli reayaya ayni sefkatle
Olurdu lutf gorub her biri sendhdni

"Pes saadetlu padisahm bu hakire mubaseretin ayam devlet ve erkam saadet
gaayet muveccah gorub kemali keremine tahsin ve aferin ettiler.

Cihani bf bekaa seyli Jena ustunda bir puldur
Bugun andan gecen ehli dil ehli tevekkuldur
Gerek ala gerek ednd gerek sahu gerek kuldur
Cihande hayra say itmek gerek kim olmez oguldur.

"Saadetle bu dailerine buyurdular ki:
- Buyukcekmece'de kafir zamanmda kopru bina edenrler ne tarik ile
eylemisler ve harabma sebeb ne olmus? Halen cisir bina olunmak laznn gelmistir,
yeriyle tecessus idub deri devletime arz eylesin!... deyu ferman humayunlan varid
olmagm hakir vahi tamamen ahvalin tetebbu eyleyub cevap verdim ki:
- Evvela padisahim bunun binasi bi: bunyaa olmasmm sebebi mali hazine
sarfinda tamam mertebe ihtimam etmis iken kopruyu deryadan kacirub kenardan
yana batak icine dusurmusler. 01 cihetden temeli bozulup harabu yeba olmus,
Deryadan tarafa kopru yapilmak ahsendir....deyu kopruyu resmedup arz eyledim.
Nice yuz neccar ve senktraslar ile mukayyed olup her ayagma bir kalyon misal
sanduke catilub abi deryayi dolandilar, Buyuk tulumlar ile Siileyman devleri
derya suyunu bosalttilar ve ziba muhkem sutunlardan iki ii9 adem boyu kasiklar
sahmerdan ile cakilub aralanna kursun akitub yekpare seklin bagladi,

C
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Mesnevi
Buyurdu bendesine hazreti §ah
Yapam deryaya bir

kopru ala rah

Cekup kavsi kuzah gibi kemerler
Ki yeksan ala halka bahr ile her
Saltndi ka 'ri deryada esast
Erisdi evci dldya binast
Hakkin avni ile buldu kemali
Biiyukcekmece 'dir al cisri dli
Dun bugun oluben bdis dudya
Guzergah oldu hep bdyu geddya

"114 yuk ve 73,853 akce sarf olunmustur. 01 cisri felek bunyan ucube-i zaman
vaki olup ;;a.hi cihan bu hakire aferin idup saadetle Zigetvara revan oldular, ahir
omurlerinde fi sebilillah gaza niyeti ile muradi menzili maksuda erdurub yaylann
yasdilar; cisri ali binasma tamam dikkat ve ihtimam olunub na tamam iken
merhum ve magfuri leh ve fat idub Sultan Selim Han saadetle tahti devlete culus
ettiler. Zigetvara azimet eylediklerinde cisri mezkurun binasmdan kulli safa idup
itmamma ikdam ve ihtimam eylediler. Geldikelrinde cisri mezburdan saadetle
ubur milyesser olup ol asnn suerasmdan Hudayi itmamma bu rmsrai dilpeziri tarih
demistir:
"Eyledi Karnil Siileymankogrustm Sultan Selim"

Kopru 6.30 metre uzunlugunde, 7 metre genisliginde olup etraflan nhtimla
cevrilmis genis platform-ayaklarla uc uca eklenmis dort kopruden olusan uzun bir
koprudur. Ustu duz degil, her parcasi tath bir meyil ile cikish inisli, hargucludur.
Birinci koprude 7 goz, ikinci koprude 7 goz, ucuncu koprude 5 goz ve dorduncu
koprude 9 goz bulunur. Dort kismm her birinde orta gozlerin kemerleri en
syuksekler olup bunlann iki yanmdaki kemerler koprulerin cikis-inis hatti
yuksekligini takip ederek, kademeli alcahrlar.
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Koca Sinan'tn devrinden once de Buyukcekmece'de
Kalmtilan

hala

vardir.

Arna bu

koprunun

temel

bir kopru yapilrmstir.
insaat

hatasi

yuzunden

kullarulmaz hale geldigi ve yikildigi soylenmektedir. Koca Sinan koprti yapmak
emrini aldiktan sonra ilk is olarak zemini tetkik etmis ve temellerini deniz tarafina
yapmaya karar vermistir.
Koca Sinan zemin ve temel meselesine, butun insaatlannda

buyuk onem

vermistir. Bu koprude de nisbeten saglam zemini bulmakla yetinmemis, ele aldigi
insaat her ayak yerine tahta kesonlar cakip bunlann icindeki suyu ve zemin
bosalttiktan

sonra u9 adam boyunda kaziklar caktirmis ve bunlann baslan

seviyesinde kursun dokerek meydana gelen bashklar uzerinde kopru ayaklanru
oturtarak baslarmsn.
Kopru kofeki tasmdan insa edilmistir, Kirecli hare; hie; kullamlmarrustir.Taslar
erimis kursun kullamlarak baglannusnr.
Koprunttn iki basmda iki tarafh ve ustleri acik sehnisinler, dinlenme yerleri
vardir. Koprunun basmdaki sagh sollu sehnisinler birer tak halindedir. iki taraftaki
tas duvarlar kitabe levhalannm yerlestirilmesi icin 3.68 metre boy ve 3.20 metre
eninde yapsilrrusnr. Mimar Sinan kentinin istikametinde soldaki sahnisinin iistiine
0.83 x 2.32 metre ebadmda mermer bir kitabe tasi yerlestirilmistir. Bu kitabenin
dort beyitlik manzum metni ~air Hudai'nindir, Bu manzume mermere ve asnn
seckin hattatlanndan Dervis Mehmed'in nefis sulus yazisi ile gecirilmistir. Dort
beyitlik manzfune u9 satir uzerine hak edilmis olup birinci ve ikinci satirlarda ucer
rmsra, uctmcu satirda da tarih beyiti bulunmaktadir.
Turkce kitabenin okunusu sudur :
"La ilahe ill-al/ah Muhammedun Resululldh
Hazret-i Sultan Suleyman kim ana

Sah rah da Strat-t mustakim
Basladu bu hayrz olmadzn temdm
Kzldz azm-i su-yi cennat-un naim
Geldi anz zill-i Hak Sultan Selim
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Itti tekmil oldu bir cisr-i azim
Dedi tarihin Huddyi ol zeman
Yaptz ab uzere bu cisri seh Selim

Ketebehu Dervis Mehmet

Bu sahnisinin tam karsismda, sagdaki sahnisin ustunde de 0.83 x 2.36 metre
ebadmda, yine hattat Dervis Mehmed'in 90k guzel bir nesih yazisi ile dort satir
iizerine Arapca bir kitabe konmustur. Bu Arapca metnin tercilmesi soyledir:
"Abdullah oglu Yusuf'un eseridir.
Tann ona ve bizzat cahsanlara magfiret etsin. Bu guzel koprunun ve yuce
gecitin temelini Allahii Tealanm nzasi icin Selim Han'm oglu Sultan oglu Sultan,
Sultan Siileyman atti. Yarabbi onu sirat ve mizanm tehlikesinden koru. Sonra o
merhum ve magfur alcak dunyadan rahmet ve cennete intikal etti. Onun saltanat
tahtma oglu Sultan oturdu. Iste bu en buyuk Sultan, ulu Hakan, Arab ve Acem
meliklerinin efendisi, dunyada ve ahirette Allah'in golgesi, Sultan Osman oglu
Sultan Orhan oglu Sultan Murat oglu, Sultan Bayazid oglu, Sultan Mehmet oglu,
Sultan Murad oglu, Sultan Mehmet oglu Sultan Bayazid oglu Sultan Selim oglu,
Sultan Siileyman oglu, Sultan Selim onun tahti saltanatma calis oldu ve 975
senesinde o kopruyu tamamladi, Tann devletini ebedi kilsm ve saltanatmi idame
etsin. Tann kur'an hiirmetine ikisinin hayratlanru kabul etsin."
Mimar Sinan kopru yapmuna 1566 yihnda baslarmsnr. Bu sirada Kanuni
Sultan Suleyman son seferi olan Zigetvar seferi icin ordusu ile buradan gecerken
insaati gormus ve sinan'a zafer donilsil kopruyu bitmis gormek istedigini
soylemisti. Arna mumkun olmadi, Kanuni seferde vefat etti. Kopru II nci Selim,
1567 yilmda tamamlanrmstrr. Bu koca koprunun bitirilmesinden sonra halk
arasmda Mimar Sinan, Koca Sinan diye sohret alnustir.
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2. BUYUK(:EKMECE

KERV ANSARA YI :

16 nci Yuzyilda Osmanh Imparatorlugu doneminde, Trakya'dan batiya uzanan
uzerinde Buyukcekmece

ilk buyuk konak yeri olmaktaydi, Bu yol uzerinde

gunumuze ulasan bir konaklarna kulliyesi icinde rnescit, narnazgah, lie; kernerli
cesme, dort bolurn halindeki kopru ile kervansaray yapisi yer almaktadrr. Zaman

zarnan yapilan onanmlarla bu eserler gunumuze ulasabilmistir,
Kanuni Sultan Suleyman tara:findan Mimar Sinan'a insa ettirilen bu kulliyede,
kervansaraym ilk insa edilen yapi oldugu kaynaklarda belirtilrnekteyse de kitabesi
olmayan yapmm tarihlendirilrnesi, aym kulliye icindeki lie; kernerli cesme
kitabesine dayandmlmaktadir. Bu kitabe 974/1566 tarihini vermektedir. Kitabe
metninden Kanuni'nin Zigetvar seferine cikarken, bu onemli rnenzil kulliyesini
Mimar Sinan'a insa ettirdigi anlasilmaktadir.
Buyukcekmece Koprusu'nun dogu ucundaki duzlukte insa edilen kervansaray
yapisi 48 x 22,30 m olctlsunde bir alaru kaplar. (Rs.Bkz.4)

Kervansaray, kuzeydogu ve guneybati yonunde, uzun eksene gore dikdortgen
bir plana sahiptir. Guneybati cephesi giris cephesi olarak belirlenmisse de orjinal
durumunda degildir. Bu dikdortgen kapah mekana, dar kenanndaki yay kernerli
bir kapi ile girilir. Bu kapmm acildigi bir ana mekan ise tugladan sivri kernerli, iki
dikdortgen pencereli, iki duvan ile varhgim belirtrnektedir.
Uzun dikdortgen bir rnekan halinde uzanan mekan, ortada bir destek dizisi ile
ikiye aynhr. Bu destek dizisi ve ekseni olusturan baglantih hatih, orjinalinde
ahsap olmasi gerekirken, 1965-1966 yilmdaki tarniriyle betonarrne kolon ve kirise

donusturulmustur.
Kervansarayda lie; sira halinde yer alan tasiyici sisternin iki yan sirasi, yapmm
icinde duvar boyunca uzanan 2,40 m genisligindeki tas sekilerin kenanndan
yukselir.
Ost ortu sistemi cift meyilli can olan yapmm ortu sistemini ahsap direklere
bagh bir konstrilksiyon tasir, Catmm orjinal hali jursunla kaph oldugundan
"Kursunlu Han" diye de tanman yapmm icinde, iki uzun duvannda donusumlu
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olarak 12 ocak ve 24 nis yeralrr. Ocaklar yay kemerli ve ucgen sekilli taskm
ahnhklara sahiptirler.
Y apmm kuzey ve guneyde yer alan uzun cepheleri dtiz yilzeyler halinde olup,
ustten bir sacak borduru ile .simrlamr. Kuzeydogu cephesi ise farkh bir yoruma
sahiptir. Bu cephede sonradan bir giris acilrmssa da iki stra halindeki mazgal
acikhklan orjinaldir. Bu mazgal srralan uzerinde de altta 7, ustte 4 adet tugla sivri
kemerli mazgal pencereler, bezemeli tas sebekeli olarak, cepheyi zenginlestiriler.
Tas mazgal pencere sebekeleri, geometrik gecme bezeme ornegine sahiptirler. Bu
cephe de iistten cift meyilli can sacagr ile sirurlamr,
Kervansaraym yapi malzemesi tas, tugla ve derzdir. Ancak, yapinm icinde

duvar dokusu muntazam kesme tas ve iki sira tuula ve derzle meydana getirilmis,
bu ise cephelerde enine bir ifade gucu yaratrmstir.
Yapmm dar kuzeydcgu cephesindeki tas ve tugla siralanmn yatay ifadesini tas
sebekeli,

sivri

kemerli

dikdortgen

mazgal

pencerelerin

dikey

ifadesi

dengelemektedir. Yapida, yalruzca mevcut kapmm yay kemeri tastan, diger butun
kemerler ise tugla olarak yer almaktadrr.
Kervansaray, 1965-1966'da Vakiflar Genel Mudurlugu tarafindan restore
edilerek, gol tarafindaki yag fabrikasma aycicegi deposu olarak kirlanrmssa da
bosaltilarak 1988 yilmda buyuk bir onarun ve cevre dilzenlemesi yapihp, yeniden
fonksiyonlandmlrmsnr.
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BUYUK<;EKMECE KERV ANSARA YI'NDA EVLiY A <;ELEBi'NiN
MA CERASI

On

yedinci yuzyihn buyuk

seyyaln ve muharriri Evliya Celebi'nin

Bttyukcekmece'ye iliskin bircok amsi vardrr. Bunlardan biri cok ilginctir. Evliya
Celebi 1659 yih Mart ayi ortalannda Bosna'ya gitmek uzere Istanbul'dan yola
cikrms, Buyukcekmece'de, Buyukcekmece Kervansarayi (Kursunlu Han)'nda
konaklamis ve basmdan bir macera gecmistir, Bu macerayi seyahatnamesinin
besinci cildinde "Serguzestu serencarm Evliyayi bi giinah" bashgi altmda soyle
anlatiyor Evliya <;elebi.
"Hicri 1069 cemaziyelahirinin yirrninci gunu bosna Valiligine Tayin edilmis
olan Melek Ahmed Pasa Efendirnizin rnaiyetinde Bosna'ya gitmek uzere
istanbul'dan ciknm,
Topcularda bir hafta kaldiktan sonra yola cikip ertesi gun Kucukcekmece'ye,
daha ertesi gun de Buyukcekmece'ye geldik. Oradan Pasa Efendirniz beni bazi
ahval icin Istanbul'a, Sadrazam Koprulu Mehmet Pasa'ya gonderdi, Istanbul'a
ilgar ile gidip dondugumde Buyukcekmece Hanmdaki konagmnzda Melek
Ahmed Pasa'nm sair agalan ile zevku safa ederken pasanm hazinedan ile kahyasi
Osman Aga, Pasa Efendirnizin bana olan muhabvbet ve itimadim cekemeyub
kiskandiklan, benirn kendi yerlerinde gozum oldugunu sandiklan icin ustume
gelerek kavgaya basladilar. Ben:
- Bre vann gidin hey adamlar, benirn sizin mansiblanmzda gozum, .. Benden
hirsnuzi cekin, hazinedarhk ve kahyahk hizmetkarhkdir. Ben hizmetkar olamam.
Bey seyyahi alem ve nedimi beni ademim, dedim.
- Yok, biz seni oldururttz, dediler.
Ac1 aci guldum. Bu esnada oglanlanmdan biri gelip:
- Sultarum, hele bir kere gelip gorun sepetteki esvabm halini, dedi.
D1~ar1 ciktun, ne goreyim?! Sepetleri hazinedar kmms, handan disan atrms,
cumle zikiymet esyalar camurlar icine gusmus. Yagmurdan harap olur iken

23

oglanlanmdan biri bazi esvabnm ve mushafi serifi camurdan cikann iken kihc ile
vurup oglam yaralarmslar.
Bu hali gorunce hamiyet damarlanm galeyane gelip gozum dunyayi gormez
oldu:
- Bre hazinedar agal. .. Bre kapucular kahyasi agal. .. Ayip degil midir ki boyle
idersiniz!. .. dedim.
0 anda hazinedar olan refih oglan yerinden pertab idup ogluma bir lust
(rmzrak) vurdu ki kebab sisi gibi bir yarumdan girdi, obur yammdan 9Ikt1.
Bunu gorenler :
- Bre bre hazinedar aga ayibtirl. .. dediler.
H1~t oylugumdan cikanp :
-

Sahid olun agalar, dedim. Hazinedar adamlan ile iizerime yurudu. Y oldan

yeni gelmistim, atim han onunde hazrr, kihcim belimdeydi. Ben de hazinedara bir
kihc 9ald1ID, he.men atnna bindim. Gordum ki harun kapusuna zincir cekmisler,
Melek Ah.met Pasa oraya girdi :
- Bre Eyliyam bu ne hall Dedi.
- Ne hal olsa gerek!. .. Senin bana asm muhabbetinden oldu, disarda camurda
yatan esvablanrm goresiniz, dedim.
Vak'aya ~ahid olanlar:
- Vallahi

sultarum

Evliya

Celebi'nin

zerre

sucu

yoktur.

Tum

sue

hazinedanndrr, dediler.
Pasa da:
-

Sue ol sefihindir, a.ma davayi biiyiitmeyin ata binen, kihc kusanan yigitler

arasinda boyle olur. 112 cekmece kadiru cagmn, dedi.
Vak'ayi gorenlerin sahadeti ile once hazinedar hist ile Evliya'yi vurdu. Sonra
Evliya onu kihcla vurdu diye bir hocceti ser'iye yazildi.
Ertesi giinii Melek Ahmed Pasa Buyukcekmece'den

kalkip silivri'ye dogru

yola cikacagi srrada Koprulu Mehmed Pasa'dan bir mubasir geldi, Hazinedar ve
beni ahp istanbul'a

goturdu,

Cekmeceden

cikmca beni atundan indirdiler, bir

menzil beygirine bindirdiler, at karrundan ayaklanna bukagi vurup kaydiibend ile
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Koprulu'ye goturduler; hazinedan da teskere ile goturduler. Koprtthl Mehmed
Pasa :

- Evliya, sen elem cekme! dedi. Bu Evliya'yi simdilik aga kapusunda zmdana
atsmlar, dedi.
Yeniceri Ocagi'nda yirmi gun hapis yattim. Hamdi Hilda hazinedar kurtuldu,
olmedi. Ben de hapisten halas oldum... "
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3. SOKULLU MEHMET PA~A MESCiDi:
Buyukcekmece'de dizdariye Mahallesi, Enver Pasa Caddesi uzerinde yeralrr.
Yapi yerinden dolayi "Koprubasi Camii" olarak da amlmaktadrr. Mescit,
Tuhfetu'l-Mimann ve Tezkiretu'l-Enbiye'den ogrenildigi kadanyla Mimar Sinan
yapisidir. Kitabesi bulunmadigmdan kesin tarih verilemez. Sokullu Mehmet
Pasa'nm Edirne Evkafi Tahrir Defteri'ndeki vakfiye kaydmdan "Havass-i
Konstantiniyye'de derya kenarmda Buyukcekmece nam kasabada bir mescid bina
ettiler" denilmektedir. Soz konusu mescit Buyukcekmece Kervansarayi ve kopru
ile minyatur bir menzil killliyesiolusturur, (Rs.Bkz.5)
Avlu icinde insa edilen evlu duvarlan yenilenmistir. Sadece mmarenm
kaidesinde bir kisim orgil alrrustir. Son cemaat yeri 1962-1963 onanmma kadar
ahsapti. Bu onanmdan sonra cevresi acilrms ve iki yandan on ahsap diregin
tasidigr ibadet mekanmm uzantismm uzeri bir can ile ortulmustur, En son yapilan
onanmda ahsap direklerin uzerleri metalle orttllmus ve aralan cemakanla
kapatilrmsnr. Aynca son cemaat yerini orten kirma cati kursunla kaplanrmsnr.
Son cemaat yerine giriste sagda ve solda basamaklar vardrr. Burasi 0.65 metre
yuksekliginde olup, alth ustlu iki pencere ile bunlann arasmda iki mihrap
bulunmaktadrr. Ahsap sutunlar sadece iceride algilanabilir.
D1~ duvarlar da almasik orgu bir sira tas ve iki sira tugladan ibarettir. Pencere
sistemi degismemisi fakat sebekeler ' yenilenmistir. Dort cephede iki sirah
pencereler mevcuttur. Yan cephelerde Uy altta, Uy ustte olmak uzerc altisar
pencere bulunur. Pencerelerin altta bulunanlann suveleri kufeki tasmdandir.
Cami ahsap tavanhdrr. Orjinal halindeki kiremit orgulu olan yapi son onanmda
kursunla kaplanrmstir.
Yapilan en onemli kisrm minaresidir. Cok degisik, sevirnli bir minaresi vardrr.
Minare avlu duvan uzerinde kuzeybandadir. "Minber minare" olarak adlandmlan
gruba girer. Misir, Orta Asya ve Anadolu'daki ilk omekleri 13 ncu Yuzyila
tarihlenen bu tip minareler distan merdivenlidir. Minare dikdortgen bir kaide
uzerinde sekizgen olarak yiikselmektedir. Kesme tastan on basamakla ko~k
kismma cikilmaktadir. Serefe yoktur. Serefe'yi olusturan kisim kosktur, Orjinali
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farkh olan kulah bugunku haliyle yuzyilmuz icinde yapilrmstir. Kosk kisrm
sutunlar arasma yerlestirilmis geometrik bezemeli tastan korkuluk levhalar ile
simrIandmlrmstir.
Caminin kuzey cephesinde saha kaydmlrms bir kapiyla Harime girilir. Giris
yay kemerli kufeki tasmdandir. Uzerinde iki kartus halinde "Kelime-i Tevhid"
yazihdir, Harim 9.50 x 7 metre olcusundedir. Esas mekanda, kible duvannm
aksmda bes kenarh bir nishalinde mihrap yer alrr. Mihrap nisinin ici ucgenlerden
olusan yivlerle dekorlanrmstir. Mihrabm sag yarudna ahsap mimber, sol tara:fta ise
on onanmla vaaz kursusu yer almaktadrr.
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4. BUYUK<;EKMECE hdxct SULTAN ABDULHAMiD <;E~MESi VE
HAVUZU:
Buytikcekmece'nin gobeginde Havuzbasi Meydaru denilen 9ar~1 boyundadrr.
60 x 4,20 metre ebadmda ve yerden 60 cm kadar yuksekligi olan mustatil
seklindeki havuzun genis yiizleri kuzey ve giiney taraflandrr. Yekpare
mermerden, dts cesme yiizii alcak kabartma Turk nakish; havuza bakan yiizii
agzmdan havuza su dokulen yuksek kabartma bir arslan basi ile tezyin edilmis
olan cesme, havuzun ban kenan iistiine oturtulmustur. Havuzun ortasmda da, tam
merkezde bulunmayip azicik giineye kacrms bir fiskiye bulunur.
Eser, Ikinci Sultan Abdiilhamid'in yirmibesinci culus yih hattrasi olarak
Buyukcekmeceliler tarafindan yaptmlrmstir.
D1~ yiiziinde giizel bir sillus ile yazilrrnsolan kitabesi soyledir :
"Culusi humayunu Hazreti Abdiilhamid Ham azaminin yirmi besinci devrei
senevii kudsisinin hatirai kiymetdan ~iikiirguzarisi olarak in~akilmrmstir."
Havuza bakan yiiziinde de, arslanbasi kabartmasmm iistiine yine guzel bir sulus
ile bir dua yazihdir

"Tavvelalldhu omru ve sevketuhu
Sdeffalldhu umrdnu mulkuhu''

Sene 1318 (Hicri)
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5. BUYUK(;EKMECE iMARET CAMii :
Dizdariye Mahallesi'nde, Hukumet Sokagi uzerinde yeralrr. Binayi yapan
tespit edilememistir. Bina ondokuzunca asir yapisidir, (Rs.Bkz.6) Son cemaat
yerine iki ahsap sutun uzerine oturtulmus bir sacak altmdan girilir. Kapmm iki
yanmda birer pencere vardir. Enlemesine mustatil planh son cemaat yerinin sag ve
sol duvarlannda da birer pencere bulunur. Son cemaat yerini asil ibadet sahmndan
aytran duvann orta kisnu genis kemerli bir gecit olup, buraya camekanh bir bolme
yerlestirilmis, ibadet yerinin yapisi bu bolmede acilrmsnr. Asil ibadet yeri kare
planhdir. Sag duvar penceresizdir. Bu dubarda minberin hemen ommde minare
kapisi bulunur. Sol duvarda bir mihrap duvannda da iki pencere bulunmaktadir.
Cami genisce bir avlu ortasmda olup, avlu kapismm solunda, asil yiizii
meydammsi acikhga nazir, muhdes yiizii de cami avlusunda Zeynep Dudu
Cesmesi vardir.
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6. ZEYNEP DUDU <;E~MESi :
Buyukcekmece'de Imaret Camii'nin avlu kapismda yer ahr. Klasik uslupta
fakat teknesiz bir cesme olup meydammsi bir acikhga bakan tek luleli cephesinde
su kitabe vardir :
"Sahibul hayrat vel hasenat Zeynep dudu ve cesmeyi bina eylemistir. (Sene
1273)
Cesmenin su hazinesinin imaret Cami avlusuna bakan yuzune iic; musluk
takilrms ve uzerine latin harflerle su kitabe konmustur :
"Isbu hayratm ihyasi Hafiz Mustafa tarafindan, tesisi sevval 13 78, (Nisan
1959)"
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7. BUYUK~EKMECE SULTAN SULEYMAN ~E~MESi:
Dizdariye Mahallesi'nde, Sokullu Mehmed Pasa Mescidi'nin yam basmda
klasik iislubta ii9 kanath bir kesme tastan cesmedir. (Rs.Bkz.7) 1962'de susuz,
metruk bir haldeydi. Buyukcekmece koprusuyle beraber, Kanuni Sultan Siileyman
Zigetvar seferine cikarken Mimar Sinan tara:findan insa edilmistir. Ayna tasi
iizerindeki mermer kitabe tasmdaki manzum kitabe sudur.
"Kucan bu cesmesdan itti bind
Suleyman

Han Sultani muzajfer

Didi tdrihin anzn ehli tarih
Yine akdz cihdna dbt kevser

Sene 974 (M.1566)
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8. BUYUK<;EKMECE

SULEYMAN AGA <;E~MESi :

Fatih Sultan Mehmet Carnii'nin onunde kufeki tasmdan klasik iislupta biiyiik
guzel bir cesmedir. Yakup Alemdar Aga ile Hatice Hatunun oglu olup Kmm
Harbi'nde Y erkoyu muharebesinde gazi ve Gozleve sehrinde yirmi alti yasmda
sehid olan (1854-1855)

Siileyman Aga'mn ruhu icin Hicri 1273, (Miladi 1856)

yilmda validesi tara:findan yaptmlrrusnr. Kitabesi sudur :
"Cekmece-i Kebire tabi Cakmakh Kariyesi sakinlerinden sahibiil hayrat ve
hasenat Y akup alemdar Aga'mn pederi Ciftci Siileyman Aga ve validesi Hanife
Hatun ve zevesi Hatice Hatun ve oglu Siileyman Aga bin iki yiiz yetmis bir senesi
Yerkoyu muharebesinde gazi olup Kmm Adasi'nda Gozleve sehrinde yirmi aln
yasmda sehiden vefat eyledi. Ebulfeth Carnii ihtisalinde bina ve ihya eyledigim bu
cesmenin haynm oglum siileyman aga'ya

hediye eyledim. Bu zikr olanlarm

ciimlesine ve kaffe-i ehli iman ervahlan icin rizaen lillahi tea.la el-fatiha, Fi gurrei
(Sene 1273)"
Cakmakh Koyu zenginlerinden
Hanife Hatun'un

Yakup Alemdar, Ciftci Siileyman Aga ile

oglu ve Hatice Hatun'un

kocasi, gene Siileyman Aga'nm

babasidir. Yerkoytinde gazi, Gozlevede sehid olan gene Si.ileyman Aga'dir, Yakup
Alemdar ile ciftci Siileyman ve Hanife Hatun onun sehadetinden evvel vefat
etmislerdir. Sehidin anasi Hatice Hatun evladmm ruhu icin yaptirdigr bu giizel
cesmenin kitabesinde
rahmetle annusnr.

kocasuun,

kaym atasi ile kaym anasmm isimlerini de

D. BUYUK<;EKMECE'NiN
Buyukcekmece'yi

NUFUSU VE OKUR-YAZARLIK

ORANI:

bandan Silivri, kuzeyden Catalca, dogudan Kucukcekmece

ve giineydan Marmara Denizi cevreler, Bu alan icinde yuzolcumu 213 km2 dir.

Buyukcekmece ilcesine bgh beldeler, Esenyurt, Gurpmar, Kumburgaz, Kirac,
Kavakh, Mimarsinan, Tepecik ve Yakuplu; koyler ise Ahmediye, Cakmakh,
Hosdere, Tiirkoba ve Karaagac'tir.
1935-1990 arasmda Buyukcekmece ilcesinin nufusu 7,000'den 120,000'e
cikrrustir. II nci Diinya Savasi yillannda askeri birliklerin hareketleri sonucunda
nufus hizla artrms, 1950'de soz konusu askeri birliklerin aynlmasiyla yen yanya
azalnustir. Bu tarihten sonra nufus, istanbul'a olan yakmhk, sanayi ve turizm
fonksiyonlanrun gelisimi nedeniyle artmaya baslarmsnr.
llcede nufusun artmasi, dogal artistan 90k, disandan gelen goclerle ilgilidir.
Once

Buyukcekrnece ve

gostergesidir.

Her

iki

Esenyurt yerlesmelerinin gelismesi bunun
yerlesmede

anayollar

iizerinde

yer

bir

almaktadrr.

Buyukcekmece'de 1985'te ilk defa 10,000'in ilzerine cikrmsnr.
1990'da Buyukcekmece'de 120,516 kisi yasiyordu. Bu nufusun %55,4'ilnil
erkekler, %44,6'slll ise kadmlar olusturuyordu. 2000'li yillara gelindiginde nufus
450.000'e yaklasrmstir. il9e merkezinde, ccgunlukla 25-29 yas grubunda yer alan
insanlar yasamaktadir. 65 yasma kadar erkek nufusta gozlenen fazlahk, 65 yas ve
uzerindeki nufusta yerini kadm nufus fazlahgma birakir,
Buyukcekmece ilce merkezinde 6 yasm ilzerindeki okur-yazarhk oraru
%94,1 'dir. Bu deger, il genelinden yiiksektir. Ancak ilce merkezi dismdaki nufus
da dahil edildiginde bu oranm azalmasi dogaldir. Buyukcekmece'de okumayazma bilenlerin %88,8'i bir ogretim kurumundan mezun olmustur. Bunlardan
%54'ii ilkokul, %19'u ortaokul ve dengi okullan, %20,6's1 lise ve dengi okullan,
%6,4'il ise yuksek ogretim kurumlanm bitirmistir,
il9e merkezinde cahsan nufus, cahsma cagmdaki nufusun %52,5'ini olusturur.
Bu oran nufusun cogunlugunun i~ hayatma atildigmi gostermektedir. il9e
iktisaden faal olmayan grubun basmda ev kadinlan ve ogrenciler gelmektedir.
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E. BUYUK<;EKMECE'NiN GE<;iM KAYNAKLARI :
Buyukcekmece 1950'lere gelene kadar halkmm ciftcilik, bostancihk ve
bahkcihkla gecindigi, bir ciktar da hayvan besledigi ve yogurtculuk, sutculuk gibi
hayvan urunleri urettigi bir koyken, Kucukcekmece sahillerinden baslayarak
Tekirdag'a kadar uzanan tum kuzeydogu Marmara sahilinde goruldugt; gibi,
yazhkcihk ve ic turizmin gelismesine bagh olarak, son 25 yil icinde butunuyle
cehre degistirmistir.
Buyukcekmece koyu'nde cogu tek kath kerpic, bir bolumu iki kath ahsap 300
konut, sahilde kumsalda bir plaj gazinosu vardi, Cevresinde bostanlar uzamrdi.
Kavun ve karpuzu meshurdu. Gunumuzde bu koy yapisi tam.amen ortadan
kalkrmstir.
Sahil seridinden baslayarak, eski tahil, aycicegi tarlalan ve bostanlann konut
alam haline getirilmesiyle icerilere, kuzeye dogru yapilan 90k kath beton
apartmanlardan olusan siteler cevreyi modernlestirmis ve halki tarrrndan
uzaklastirrmstrr. Tanmsal yapi ve ugraslar yillar boyunca gerilemis, yerini
cevredeki isletmelerde iscilik, soforluk vb. sevis islerine biraknusnr. Arna asil yaz
aylannda yuz binlere varan cevre nufusunun ccsitli ihtiyaclanna yonelik kucuk
ticaret dukkanlan, oto tamirciligi, cesitli atolyeler de tanmm yerini alrmsnr.
Yaz aylannda Buyukcekmece'ye akin eden yerli ve yabanci turistlerin
ihtiyaclanm karsilayan otel, motel, restorant ve konaklama yerleri hem ilce hem
"

de ulke turizmine buyuk katkida bulunur. Hem cografi konumu, Istanbul'a yakm
olmasi ve de ulasim imkanlannm 90k olmasi, kism zahmetini ceken
Istanbullulann ve yabancilann Buyukcekmece'ye akm etmesi, esnafcihgm
yayilmasmdabuyuk rol oynarmstir.
Tanmcihk tamamen yok olmayip halen sebze ve meyve tlreten, ciftcilikle
ugrasanlar da vardrr. A:z miktarda bahkcihk yapanlar da vardrr. Geriye kalan
kisimda memurlan, ust kademe yoneticilerini ve serbest meslek sahiplerini
olusturur.
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F. BUYUK(;EKMECE'DEKi SOSYAL ETKiNLiKLER :
1. BUYUK(:EKMECE BEDiA MAVAHHiT TiYATROSU:
Buyttkcekmece'nin tek, Istanbul'un en iyi salonlanndan biri olan Bedia
Muvahhit Tiyatrosu 1992 yilmda hizmete acilrrustir. Bina Buyukcekmece Lions
Kuliibii tarafindan yaptmlrmstir.
Lionslar tarafindan idare edilen salonda devamh oyunlar sergileyen Lions
oyunculan mevcuttur. 256 kisilik salonda oyunlann dismda, bolgesel aktivitelere
de acik olan salon, resmi, gayn resmi, konferans, panel, brifing, okul ve belediye
etkinliklerine, aynca disandan gelen tiyatro gruplannm oyunlanm sergiledikleri
giizel mekanlardan birisidir.
Her tiirlii bakun ve onanm isleri Buyttkcekmece Lions Kuliibii tarafindan
yaptlmaktadrr.
2. BUYUK(:EKMECE FOLKLOR EGiTiM DERNEGi :
1989 yihnda Buyukcekmece'de folklora ilgi duyanlar tarafindan kurulan
Buyukcekmece Foklor Egitim Dernegi altr yildir hizmet veriyor. Binlerce yildan
beri siiziiliip gelen halk folkloriimiiziin yasatilmasi ve gelecek kusaklara
aktanlmasmda onemli bir arac olan demek, Diyarbakrr, Antep, Silivri, Uskup,
Karadeniz k12 ve erkek oyunlanndan olusan bes ayn yansma ekibine sahiptir. 60
kisilik daimi oyuncu ekibinin yanmda zaman zaman 120 kisiye varan gecici
kadrosuyla etkinlikleri devam etmektedir.
3. BUYUK(:EKMECE MUSiKi DERNEGi :
Turk Sanat Muzigi'ne gonul vermis on idealist kisinin 6 Haziran 1991 gecesi
biraraya gelerek baslattiklan cahsma cesitli arkadaslarmm evinde devam etmis,
daha sonra bugiinkii demek lokalini kendi imkanlanyla kiralayarak asama
kaydeden Turk Sanat Muzigi sevenler 6 Ocak 1994 tarihinde "Buyukcekmece
Musiki Dernegi'tni resmi olarak kurmuslardir.
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ilk konserlerini 9 Subat 1994'te veren dernegin amaci Turk mizginne kahci
katkilarda bulunmak ve Turk muzigini, amator bir ruhla profesyonelce

icra

etmektir.
Kurucu ve uyelerinin tumuntm koroda yer aldigi demek 1994-1995 cahsma
doneminde Mehmetcik Vakfi, Kadikoy Saghk ve Egitim Vakfi, Ogretmenler
Gunu yaranna konserler vererek katkida bulunmuslardir. Demek nota, usul ve saz
dersleri vermek uzere yeni donem cahsmalanm genisleterek surdurmeyi
hedeflemektedir.
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4. BUYUK<;EKMECE HALK EGiTiM MERKEZi AK~AM SANAT
OKULU MUDURLUGU :
Buyukcekmece Halk egitim Miidiirliigii "yaygm egitim" cercevesinde her yasta
insanlara meslek edindirme kurslan acarak ingilizce, Almanca, Bilgisayar,
Okuma-Yazma, Bicki-Dikis, El Sanatlan, Makine N akisi, Modelistlik, Muhasebe,
Turk Halk Muzigi, Hah-Kilim Kursu gibi kurslarla yaygm egitime hizmet
vermektedir.
Buyukcekmece Halk Egitim Merkezi ve Aksam Sanat Okulu Mudurltigu,
1999-2000 ogretim yihnda, Bilgisayar, Bicki-Dikis, Makine Nak1~1 ve Kumas

Boyama gibi kurslar acrmstir. Gecmis donemlerde yine bu kurslar acilrms ve
kursiyerler, yaptiklan el sanatlanm sergilemislerdir. Bu kurslara ev hammlanrmz
katihm saglayarak el becerilerini gelistirmeye cahsiyorlardir,
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G. BUYUK<;EKMECE'DEKi YiTiRiLMi~ GUZELLiKLER :
Kaynaklardan ogrendigimiz, gecmiste varoldugunu bildigimiz bircok tarihi
mekan vardrr. Btlyilkcekmece'de, Anlattlanlardan edinilen bilgiye gore bu tarihi
mekanlar essiz guzellikte olup, Buyukcekmece dismdan gelen yerli turistleri de
etkilemekteydi.
Buyukcekmece Bahkci Meyhanesi, Buyukcekmece Dalyaru, Buyukcekmece
Cardak Plaji ve Gazinosu bu essiz guzellikteki mekanlardandrr. Bu tarihi
mekanlann gunumuze kadar yasatilmarms olmasi 90k uzttcudur. Aynca bu
mekanlann yok olusu Buyukcekmece icin buyuk kayiptir.
1. BUYUK~EKMECE DALYANI :
istanbul sulannm en buyuk cit dalyasi olarak bilinen, Buyukcekmece Golu'nun
guney kisiymda, Mimarsinan Koprusn'nnn hemen onunde yeralan dalyan,
gunumuzde bir baraj golune donil~mil~tilr.
"Papazm Dalyaru" adiyla meshur olmus, sonra Haci Mardiros admda birinin
mulkiyetine gecmisti, Ondan sonra Huseyin Bey admda bir kisiye intikal etmisti.
Karakin Bey Deveciyan "Bahk ve Bahkcihk" adindaki eserin de cit
dalyanlanna ornek olarak gosterdigi Buyukcekmece Dalyaru icin sunlan yazryor :
"Kefal, levrek ve bunlara musasil bazi bahklar Mart 'tan itibaren yumurtalanm
atmak icin sakin ve steak sular ararlar. " Denize baglantisi olan gollere
rastladiklannda kaafilelerle oraya hucum eder ve yumurtalanm dokerek gole
girerler. Havarun tebeddulu ile serinlik hissedilir edilmez yine ayru kanaldan
denize donerler. Iste "kotura" denilen cit dalyaru, golden denize donen bahklann
avlanmasi icin kurulmus bir dalyandrr.
Buyukcekmece Golu'nde ytlan bahgmdan gayn, butun bahklar cit dalyarunda
avlamr. Golden denize dogru akan su ile beraber bir takim otlar, yosunlar vesair
seyler geldiginde, bunlar suyun ilk carpngi cit germelerinin uzerine takihp kahr.
Sular kismen citler arasmdan, kismen de bahklarla beraber dalyan kapagmdan
havuza, oradan hazneye, hazneden kotralara, kotradan da kuzuluklara girerler.
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Oradan kepcelerle toplarurlar. Bu dalyanda bahk avi bundan ibarettir. Ytlan
bahklan cit aralanndan gectigi icin cit dalyarunda avlanamazlar.
Bu dalyarun kaziklan mese ve yaban kestanesinden,

cubuklan ise kamilen

yaban kestanesi dallanndan yapihr."
Dalyan sahibi, dalyarun yaruna bir beton plaftorm-adacik

yaptirrms, bunun

uzerine de kucuk beton bir dalyan evi insa ettirmisti. Evin onunde guzel bir
sundurma,
Koprusu'nun

etrafi

citle

cevrili

bir

kayikhane

bulunmaktaydi,

Mimarsinan

bitiminden dalyan evine kadar, kaziklar ustunde, bir kisinin ancak

gecebilecegi kadar dar ve 300 metre uzunlugunda bir ahsap iskele kopru insa
edilmisti,
Butun bu bilgiler 1961-1962 yillanndan kalma kaynaklardan elde edilmistir.
Yine bu kaynaklara gore o yillarda dalyan sahibi ile Buyukcekmece bahkcilan
arasmda adliyeye intikal etmis bir dava vardi, Bahkcilar golde bahk avlama
hakkmm kendilerine ait oldugunu iddia ediyorlardi. Bu bahklann yalmz bir kisi
tarafindan avlanmasma karsi cikryorlardi.
0 zamandan gunumuze kadar gecen zamanda neler oldugu bilinmiyor ama
simdi goruluyor ki dava, dalyan sahibinin aleyhine sonuclanrmstir.

2. BUYUK<;EKMECE BALIK<;I MEYHANESi :
Buyukcekmece'de Sultan Siileyman Koprusu'nun hemen basmda, koprunun
gol tarafinda, karada bir kapah yeri, gol ustunde de kaziklar ustune cekilmis genis
bir salasi bulunan ve en az iki asirhk bir mazisi olan bir meyhaneydi. Ne zaman ve
ne icin kaldmldigr tespit edilememistir, 1935 yilmda bir vesile ile buraya sik sik
ugrama imkam bulmus olan Husnu Kmayh hatirasim soyle tespit eder:
"Pek senlikli bir yerdi, zannediyorum ki bir ermeni tarafindan isletiliyordu.
Sofralan birinci siruf lokantalan aratmayacak kadar temizdi. Yahn ayakcilann
onune pml pml bardaklar, kadehler, kar gibi peceteler konurdu. Birinci Dunya
Savasi'ndan onceki devri de daha daha ballandirarak anlatihrdi. Sofraya en ala
barbunyalar, pisiler gelirdi. Lufer mevsimi ise baska bir guzel olurdu. Adi ya
Hasan, ya Huseyin olacakti. Askerlik cagmda bir delikanhydi. Bu fakirin o
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zamanlar

paraya

sofralanna

pula

ohnayan

raki

ikramma

karsihk

sofrarmza

prenslerin

Iayik bahk getirirdi. Koyda bahkci kayigma mangal ahp bir lufer

cekmenin, ote yandan izgaradan ahnan bahkla deniz ustunde raki ickenin tadmi
anlatrr dururdu. Su kadar yil sonra 1961 'de yolumuz dustu, Buyukcekmece'ye
ugradik, Arna ne o gi.izelim meyhaneyi, ne de civanmerd dostumuz gene bahkciyi
bulamadik."
Tarihi bahkci meyhanesinin yok olusu Buyukcekmece icin bi.iyi.ik bir kayiptir,
Gi.izelim doga manzarasiyla, sicak bir ortamda bir yemek yemenin zevki ve insana
verdigi huzur, gunumuz istanbul sartlannda pek az yerlerde bulunur. Simdi bu
gi.izellikleri ya kitaplarldan okuyoruz ya da bi.iyi.iklerimizden ogreniyoruz. Keske
bu tarihi bahkci meyhanesini hie kaybetmeseydik ...

3. BUYUK<;EKMECE <;ARDAK PLAJI VE GAZiNOSU :
Gunumuzde

yitirdigimiz,

Buyukcekmece'nin

diger gi.izelliklerle dolu

olan

mekamysa Cardak Plaj ve Gazinosu'dur.
Marmara yikismda, Buyukcekmece

Golu'nun denizle birlesen kanalma gore

istanbul tara:finda olan bu mekarun, kaynaklara gore, billur gibi denizi ve tertemiz
bir kumu vardrr.
Kucuk bir plajdrr. Yer Buyukcekmece Belediyesi'nin olup kiraya verilmistir.
Burada once "Kapri" adi ile salas bir gazino-plaj tesis edilmis, 1961 yilmda da
acik bulundugu Temmuz, Agustos ve Eyli.il aylan icin yilhk 300 TL kira ile bir
zamanlar Belediye Reisligi'nde

bulunmus Kemal Sengoz'e

verilmistir. Kemal

Sengoz "Kapri" olan ozenti ismi atarak "Cardak" ismini koymustur. Briketten
yapilnus ve i.izerine beyaz badana cekilmis, on kadar plaj kabini ile bir kucuk
bi.ifesi vardrr.

Dstu

hasir ile kapanlrrus bir de cardagi bulunmaktaydi ki altma

konulmus tahta masa ve sandalyelerle gazino denilmekteydi.
Alkolli.i icki olarak yalmz bira bulundurulmaktaydi.Ivtil

yilmda plaj 100

kurus, kabin i.icreti ise 500 kurustu.
Simdi bu plaj ve gazinodan en ufak bir hatrra yoktur. Bu mekanm da varhgim
kaynaklardan ve bi.iyi.iklerimizden ogreniyoruz.
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BUYUK<:EKMECE'NiN COGRAFi KONUMU
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BUYUK<;EKMECE GOLU

BUYUK~EKMECE MiMARSiNAN KOPRUSU
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BUYUK<;EKMECE

KERV ANSARA YI
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SOKULLU MEHMET PASA MESCiDi
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iMARET CAMii
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SULTAN SULEYMAN <;ESMESi

iNDEKS
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xtst ADLARI iNDEKSi
A.
Atik Sinan Aga 13
Atilla 9
A var Tiirkleri 9
B.
Bulgar Turkleri 9
Buyuk iskender 9

D.
Dervis Mehmet 17, 18
E.
Evliya <;elebi 11, 21, 22

F.
Fatih Sultan Mehmet 10, 13, 30

H.
Hatice Hatun 30
Helenler 9
Hudai 17

K.
Kanuni Sultan Suleyman 18, 19, 29
Karakin Bey Deveciyan 36
Kernal Sengoz 38
Koprulu Mehmet Pa~a 21, 22, 23
M.
Munar Sinan 6, 8, 11, 13 14, 17, 18, 19
Mustafa Sai <;elebi 13, 14

P.
Pers Kabileleri 9
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s.
II.Sultan Abdulhamit 26
Sokullu Mehmet Pasa 24
Sultan Murat 10, 18
Sultan Selim 16, 1 7
Stlleyman Aga 30

T.
Tin Kabileleri 9
Trak Kabileleri 9
Y.
Yakup Alerndar Aga 30
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YER AD LARI iNDEKSi

A.
Adriyatik 10
Ahmediye 31
Anadolu 24
Antep 33
Asya 9, 24
Avcilar 7
Avrupa 12
B.
BabaBumu 8
Balkanlar 9
Beylikduzu 7
Bizans 9, 10
Bosna 21
Buykcekmece Ikinci Sultan Abdulhamit Cesmesi ve Havuzu 26
Buyukcekmece Golu 7, 8, 9, 36, 38
Buyukcekmece imaret Camii 12, 27, 28
Buytikcekmece Kervansarayi 12, 19, 21
Buyukcekmece Korfezi 7

<;.
Cakmakh Koyu 30, 31
Catalca 7, 8, 9, 10, 11, 31
D.
Delta Kiyisi 9
Devebagirtan Tepesi 7
Diyarbakrr 33
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E.
Edirne 7, 24
Esenyurt 31
Eyup 11
G.
Gelibolu 10
Gurpmar 31
H.
Hosdere 31

r.
inceyiz 10
istanbul 6, 7, 8, 10, 12, 21, 31, 38
K.
Kaldmm Bumu 8
Karaagac 31
Karadeniz Bolgesi 11, 33
Kavakh 31
Krra9 31
Kurnburgaz 8, 31
Kursunlu Han
Kucukcekmece 31, 3 2
Ktlcukcekmece Gohl 8, 9, 21
M.
Marmara Denizi 7
Misir 24
Mirnar Sinan 8, 17
S.
Silivri 7, 10, 31, 33
Sokullu Mehmet Pa~a Mescidi 12, 24, 29
- leyman Aga Cesmesi 3 0
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Silleymaniye 14
T.
Tekirdag 32
Tepecik 31
Terkos 10
Trakya 7, 9, 10, 19
Tiirkoba 31

-0.
Uskup 33
Y.
Yakuplu 31

z.
Zeynep Dudu Cesmesi 27, 28
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