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yaþýnda bir genç. Yeni bir çaða imzasýný atan ve
dünya tarih çizgisine kocaman bir çentik koyan bir genç, Fatih
Sultan Mehmet! Bilgisayarlar üzerinde simülasyonlarla deneyleri
yapýlan savaþlarýn bir benzerini beyninde kurgulayan ve
gerçekleþtiren bir deha! 29 Mayýs 1953’te Ýstanbul’un fethinin
ardýndan Ayasofya ve Zeyrek’te eðitime baþlatýlan bilim kurumlarý,
Ýstanbul Üniversitesi serüveninin baþlangýcýdýr. Yeniçaðýn abidesidir
Ýstanbul Üniversitesi! 550 yýl önce kökleþen ve giderek geliþen
görkemli, ulu çýnar 1933 Üniversite Reformu ile genç filizler ve
sürgünler verdi.
Tarihin 550 yýllýk tanýðýdýr Ýstanbul Üniversitesi. Üstelik
sorumluluðuyla, bilinciyle kayýt tutan, belgeleyen bir tanýktýr.
Birçok toplumsal deðiþim ve dönüþümün öncüsü olmuþtur Ýstanbul
Üniversitesi. Avrupa’nýn en eski on üniversitesi arasýna adýný
yazdýran üniversitemiz, ayný zamanda uluslararasý alanda Türkiye’nin
bilimsel yüz aký, onuru ve gururu da olmuþtur, olmaktadýr ve
olacaktýr.
Önemli toplumsal deðiþim ve dönüþümlerin tanýðý üniversiteler,
zaman zaman bu deðiþim ve dönüþümlerin merkezinde de yer
alýr. Diðer bir deyiþle aydýnlanma, çaðdaþlaþma yolunda doðal
bir görev taþýyýcýsýdýrlar. Toplumsal sorumluluðun getirdiði bu
yükümlülük, özellikle azgeliþmiþ, veya geliþmekte olan ülkeler
için çok daha fazla anlam taþýmaktadýr. Ýstanbul Üniversitesi de
bu yükümlülüðün bilinciyle Atatürk ilke ve devrimlerinin yýlmaz
bir savunucusu olmuþtur.
Kimilerine göre Türkiye “sendromlar ülkesi”dir. Bu sendromlarýn
içerisinde “irtica ve bölücülük” önde gelenler olarak bilinmektedir.
Bu savýn ardýndan Türkiye’nin “özgürlükler ülkesi” olarak bu
sendromlardan artýk kurtulmasý gerektiði de bir gerçektir. Açýk
yüreklilikle belirtmek gerekir ki, Türkiye anlamlý bir saldýrý
karþýsýndadýr. Köklü yapýsý ve gelenekleriyle tarihe gereken kayýtlarý
düþen Ýstanbul Üniversitesi, Cumhuriyet’e dönük her saldýrýda
gereken dersi tek yürek, tek beyin olarak vermiþtir. Özgürlüklerin
sýnýrýný bilmeyenlere anýmsatmak gerekir ki, bir baþkasýnýn
yaþamýna kastedecek düzeyde kendini özgür sayanlarýn çaðdaþ
anlayýþlarda ve rejimlerde yeri yoktur. Olsa olsa diktatörlüklerde
veya teokratik yapýlarda kendilerine yer bulabilirler. Sürekli aydýnlýk
temsilcisi olan üniversitemiz akademik çalýþma ve sosyo-kültürel
etkinliklerde çaðdaþ yöntemleri ve geliþmeleri sergilemektedir.
Nitekim üniversitemiz elinizdeki 4. Boyut dergisiyle bunun dikkate
deðer örneklerinden birini göstermektedir. 19 Mayýs’ta baþlayan
Ulusal Baðýmsýzlýk Savaþý’nýn toplumsal reformlarla yakaladýðý
ivmeyi canlý tutmak, bu ivmeye süreklilik kazandýrmak boynumuzun
borcudur. Her koþulda, her alanda Kuvay-ý Milliye ruhuna sadýk
kalarak üzerimize düþeni yapmaya söz verdik. Yaptýklarýmýzdan
bir an olsun kuþku duymadýk. Haklýlýðýmýzý ulu bir çýnarýn dallarý
olan öðrencilerimizin, öðretim elemanlarýmýzýn, personelimizin
baþarýlar belgeliyor!
Nice 550 yýllara en iyi dileklerimle!
Prof.Dr. Kemal ALEMDAROÐLU
Rektör
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550.Yýl
Þenliði
B

ir þenliktir 550. yýl kutlamalarý! Baþarýnýn þenliðidir.
Bilimin þenliðidir. Üretimin þenliðidir. Ýstanbul Üniversitesi bugün
için toplam 5 bine yakýn öðretim elemaný ve yardýmcýsýný barýndýran
bir bilim yuvasýdýr. Son bir yýl içerisinde yapýlanlara bakmak
yeterlidir. Uluslararasý bilimsel iliþkiler baðlamýnda 6 üniversiteyle
daha bilimsel iþbirliði sözleþmesi yapýlmýþtýr. Böylece Ýstanbul
Üniversitesi 29 ülkede toplam 84 üniversiteyle iþbirliði içerisindedir.
Lisansüstü öðretimde öðrenci sayýsý yaklaþýk 10 bine ulaþmýþtýr.
Teknolojik olanaklarý en üst düzeyde kullanmaya çalýþan
üniversitemiz gerek ulusal gerek uluslararasý iliþkileriyle öðretiminin,
telekonferans ve uydu aracýlýðýyla en geniþ kitlelere ulaþmasý
adýna çalýþmaktadýr. Bunun baþarýlý örnekleri Harran Üniversitesi,
Strasburg, Paris, Tunus, Brüksel, Bordo, Tübingen ve diðerleridir.
Avrupa, Amerika, Asya ülkelerindeki üniversitelerle iliþkiler salt
öðretim üyesi düzeyinde deðil, ayný zamanda öðrenci deðiþimi
çerçevesinde de önemli adýmlar atýlmaktadýr. Örneðin “Çift
Diploma” çalýþmalarý yoðun bir biçimde sürdürülmektedir. Bütün
bunlar son bir yýl içinde gerçekleþtirilen bilimsel çalýþmalardan
sadece birkaçý. Öte yandan üniversitedeki fiziksel koþullarýn daha
çaðdaþ bir yapýya kavuþturulmasý adýna gerçekleþtirilenlerin her
türlü övgünün üzerinde olduðunu söylemek gerekir. Sýnýrlý koþullar
düþünülürse, yapýlanlarýn alçakgönüllü için haklýlýk kazandýrmayacaðý
ortadadýr. Etkinliklerini bir bütün olarak deðerlendiren Ýstanbul
Üniversitesi, birçok sanat-kültür etkinliðine de imza atmýþtýr.
Öðrencilerin kültürel, sosyal geliþimleri konusunda da duyarlýlýk
taþýyan üniversitemiz, gerçekleþtirdiði konserler, Öðrenci Kültür
Merkezi’nde kulüp etkinlikleriyle, sinema gösterileriyle, düzenlenen
söyleþilerle yýl boyunca þenlik içerisinde öðretimini sürdürmektedir.
Öðrencisiyle yabancýlaþmayan, bütünleþen ve öðrencisinin
geliþiminde öðrenim dýþýndaki boyutlarýyla da ilgilenen çaðdaþ
bir üniversite kimliðidir Ýstanbul Üniversitesi!
Ýstanbul Üniversitesi’nin kültür-sanat etkinliklerinden biri de 4.
Boyut Dergisi’dir. Edebiyata, müziðe, topluma, iletiþime iliþkin
düþün yazýlarýnýn, haberlerinin yer aldýðý 4. Boyut Dergisi uzun
zamandýr sanal ortamda okurlarýna hizmet vermektedir. 550. yýl
kutlamalarý baðlamýnda gerçekleþtirilen özel sayý, bir tarihsel
döküm niteliðindedir. Ýstanbul’u fotoðraflarýyla görmek, müziðin
Ýstanbul’un yedi tepesinden topladýðý insan örüntülerinin esintilerini
dergi sayfalarýnda yakalamak. Yoðurdukça çoðalan hamurunda
kültürü, sanatý, güzellikleri yakalamak adýna 4. Boyut Dergisi
yayýna baþladý. Yoðun uðraþlarla basýmý yapýlan dergi daha sonra
internet ortamýnda okurlarýyla buluþmaya baþladý.
Ýstanbul Üniversitesi’nin 550 yýllýk geçmiþi içerisinde yaþananlarý
sorgulayan bu sayý basit bir tarihsel aktarým deðil elbette. Bir
kültür-sanat kimliðiyle irdelenmiþ bir tarihi okuyacaksýnýz. Sýkýcý
bir tarih deðil. Gizemli, büyülü bir tarih, sürükleyici bir macera
romaný gibi sizi baðlayacak. Bu sayfalara sýðdýrýlamayacak
geniþlikteki birikimi bir sihirbaz edasýyla deðerli 4. Boyut çalýþanlarý
ortaya çýkarmaya çalýþtý. Her zaman olduðu gibi gecesini gündüzüne
katan, emeði ve desteðiyle katký saðlayan herkese teþekkür
ederiz. 550. yýl þenliðinin düþün, düþünce ürünü 4. Boyut, taþýdýðý
boyutluluðuyla bizleri yeni düzlemlere taþýyacaðýna olan inancýmla,
keyifli okumalar...
Prof.Dr. Suat GEZGÝN
Dekan

Geçmiþin

Efsane Þehri
Ýstanbul
Ý

stanbul, iki bin yýlý aþan tarihi ve imparatorluklara baþkentlik
yapmýþ olmanýn birikimiyle bu yüzyýlda da çekim gücünü arttýrarak
yaþamýný sürdürüyor.
Doðuyla Batýnýn buluþtuðu noktadaki ayrýcalýklý coðrafyasý, eþsiz
doðasý onu vazgeçilmez bir yerleþim yeri olarak taçlandýrýyor.
Bu kentte yönetici olmak bir yana, bu kentte yaþýyor olmak bile
asla göz ardý edilemeyecek bir ayrýcalýk. Bu ayrýcalýk beraberinde
sorumluluklar yüklüyor omuzlarýmýza.
Beþ yüz elli yýldýr ulusça mesken tuttuðumuz bu kentte, birkaç
bin yýl ötesinden gelen bir insanlýk mirasýný gelecek bin yýllara
taþýmak ve bunu yaparken de Ýstanbul’da Ýstanbullu gibi yaþamak
gerekiyor.
Ýstanbul geçmiþin efsane þehri.
Gelecekte de öyle olmaya devam edecek.
Mustafa Sarýgül
Þiþli Belediye Baþkaný
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Ýstanbul
Üniversitesi

Lale Kalaycýoðlu
Ýstanbul Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü 2. Sýnýf Öðrencisi

Tarihçesi

Medreseden Üniversiteye 550 yýl
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2. Mahmud’ un Avrupa usulüne göre kurmak
istediði eðitim sisteminin ilk örnekleri olarak rüþtiyeler
ve devlet memurlarý yetiþtirmek üzere “Mekteb-i
Maarif-i Adli” kurulmuþtur. Nihayet Abdülmecid
zamanýnda, Meclis-i Muvakkad’ in uygun görmesi
ve Maarife Meclisinin 21 Temmuz 1846
tarihli tasarýsýyla Ýstanbul ‘da bir Darülfünun
(Üniversite) açýlmasýna karar verilmiþtir.

B

ugün Türkiye’de mevcut üniversiteler arasýnda en
eski ve köklü geleneðe sahip olan Ýstanbul Üniversitesi’nin
tarihi, Fatih Sultan Mehmet devrine kadar gider. Ýstanbul’un
fethinden sonra bu þehir, devletin baþkenti olmuþtur. Fatih,
Ýstanbul’u yalnýz devlet merkezi deðil, ayný zamanda ilim merkezi
yapmak istemiþtir. Bu amaçla fethin hemen ardýndan, ihtiyacý
karþýlamak üzere bir taraftan Zeyrek Medresesi’ni oluþtururken,
diðer taraftan da esas ana medresenin inþasý için direktiflerini
vermiþtir. 1463-1470 yýllarý arasýnda, bugünkü Fatih Camii’ni
ve etrafýnda ayný adla anýlan, 8 medreseden meydana gelen
üniversiteyi, yani Fatih Medresesi’ni inþa ettirmiþtir.
Yüksek öðretim için kurulan bu müessese, dördü bir tarafta,
dördü diðer tarafta olmak üzere, iki sýra teþkil ediyordu. Her
biri 19’ar odalý bu medreselerde toplam 152 oda bulunuyordu.
Bir fakültedeki 19 odadan 15’i ‘daniþment’ adý verilen medrese
öðrencilerine, 2’si hademelere, 2’si de ‘muit’ adý verilen
asistanlara tahsis edilmiþti. Daha sonra, bu medreselere
öðrenci yetiþtirmek üzere, 8 yeni medrese inþa edildi.
Medresenin yanýna, bütün hastalýklarýn tedavi edildiði ve
ilaçlarýnýn verildiði bir hastahane (darüþþifa); camiin kuzeyinde
bir muallimhane (durüttalim); batý tarafýnda medrese müderrisleri
(profesörleri) ile öðrencileri için bir kütüphane, dýþarýdan gelen
bilginlerin ikamet ve beslenmesi için bir imaret (tabhane) ve
iki hamam yaptýrýldý.

Ýstanbul Üniversitesi, bugünkü manasýnda 1 Aðustos 1933’te kuruldu.

Her medreseye yerleþtirilen 15 öðrencinin her birine günlük ikiþer
akçe harçlýk imaretten yemek hakký verilmiþti. Orta tahsil, yani
liselerin dengi tahsil için kurulan tetimmelerin ‘suhte’ denilen
öðrencisine imaretten yemek, ayda onikiþer akçe harçlýk ve üç
suhteye bir hücre (oda) verilmiþti.
Medrese teþkilatý, Katip Çelebi’nin belirttiði gibi 16. yüzyýlýn
sonlarýna kadar önemini korudu. Fakat 1592 tarihinden sonra
müderrislik amaç dýþý bir rütbe halini almaya baþladý. Öðretmekle
ilgisi olmayan birtakým kimselere, içinde ders okutturulmayan
harap olmuþ veya yanmýþ medreselerin müderrislikleri verilmeye
baþlandý. Bu arada büyük kadý ve mollalarýn çocuklarýna, hatta
okuma yazma bilmeyenlere görev verilmesi ve sýralarý geldikçe
bunlarýn kadýlýkla görevlendirilmeleri, medreselerin aleyhine oldu.
Ýlmi iktidardan mahrum bu kimselerin, görevli olduklarý þehirlere
kendi yerlerine baþkalarýný göndermeleri yüzünden, gerek
müderrislik, gerek kadýlýk görevi ehliyetsiz kiþilere kalmýþ, etrafý
yoðun bir cehalet kaplamýþ, kadý ve müderrisler görevlerini kötüye
kullanarak çeþitli bahanelerle halký soymaya baþlamýþtý.
Medreselerin ýslahý için zaman zaman teþebbüslerde bulunulmuþ
ise de, iltimas ve himaye yüzünden baþarý saðlanamamýþ, bozukluk
devam etmiþtir. 16. yüzyýlýn sonlarýnda teþkilat ve tedrisatta baþ
gösteren bozukluklar, 17. ve 18. yüzyýllarda giriþilen ýslahat
teþebbüslerine raðmen ortadan kaldýrýlamamýþtýr. III. Ahmet, I.

Mahmut, III. Selim ve II. Mahmut devirlerinde görülen bir çeþit
medrese reformu sayýlabilecek hareketler, 19. yüzyýlýn baþýnda,
baþka bir eðitim reformu ihtiyacýný ortaya çýkarmýþtýr. Daha önce
kurulmuþ olan Mühendishane (Teknik Üniversite) ve Sýhhiye (Týp
Fakültesi) bu maksatla açýlmýþ, ilmiye sýnýfýnýn düzeltilmesi için
çalýþýlmýþtýr. II. Mahmud’un Avrupa usulüne göre kurmak istediði
eðitim sisteminin ilk örnekleri olarak rüþtiyeler ve devlet memurlarý
yetiþtirmek üzere “Mekteb-i Maarif-i Adli” kurulmuþtur. Nihayet
Abdülmecid zamanýnda, Meclis-i Muvakkad’in uygun görmesi ve
Maarife Meclisi’nin 21 Temmuz 1846 tarihli tasarýsýyla
Ýstanbul‘da bir darülfünun (üniversite) açýlmasýna karar verilmiþtir.
Bu amaçla Milano’dan getirilen Mimar Fossati, Ayasofya civarýnda
üç katlý, 125 odalý ilk darülfünun binasýnýn yapýmýný 1868’de
tamamlamýþtý. Ayný yýl, Paris‘teki “Mektebi – i Osmani” hocalarýndan
Hoca Tahsin Efendi, Darülfünun’a müdür seçilmiþtir. Fakat bir
süre sonra, müdürün yaptýðý bir fizik deneyi dinsizlik sayýlmýþ,
kendisi görevinden uzaklaþtýrýlmýþ, Darülfünun da kapatýlmýþtý.
Türkiye’de, Avrupa ilim anlayýþýný yerleþtirmek amacý ile giriþilen
ilk Darülfünun tecrübesi, gerçekte daha önce görülen, batýlý
tarzdaki öðretim müesseselerinin kurulma anlayýþýna dayanýyordu.
Daha I.Abdülhamid zamanýnda kuruluþuna baþlanan bazý okullar,
ordunun modern ihtiyaçlarýný karþýlama gayesine yönelikti. Bununla
beraber Mekteb-i Bahriye-i Þahane, Mühendishane-i Sultani,
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Mühendishane-i Berri-yi Hümayun, Mektebi Hendese-i Mülkiye
(ki ilk mühendis yüksek okuludur) Mekteb-i Harbiye, Mekteb-i
Týbbiye-i Þahane, sadece ordunun her bakýmdan modernleþmesinde
deðil, Avrupa ilim, kültür ve tekniðinin Türkiye’ye girmesinde, Türk
toplumunun çaðdaþlaþmasýnda ön planda rol oynayan kuruluþlar
olmuþtur.
1933 yýlý baþlarýnda Darülfünun’da önemli yenilikler yapýlacaðý
seziliyor ve duyuluyordu. Zemin böyle bir deðiþikliðe hazýrdý: Bizzat
öðretim üyeleri gidiþattan memnun deðildi. Öðrenciler, çalýþkan
ve saygýlý olmakla beraber, yetiþme þartlarýndan tatmin olmuþ
deðillerdi. Birçok deðeri sinesinde toplamýþ olan Darülfünun’da
ilim ve öðretim durgun, kliþeleþmiþ, yenilikleri izlemekten uzaktý.
Kurum, batýya sadece hayranlýkla bakan, fakat bir katkýda bulunmayý
zorunlu görmeyen, klasik derslerle yetinen bir kuruluþ halinde idi.
Öyle ki bu durgunluk içinde, merhum Hasan Reþat hocanýn bir
Alman hoca ile beraber lösemiyi bulmasý; Akýl Muhtar, Kemal
Cenap’ýn birer ikiþer tebliðlerinin batý týp dergilerinde yayýmlanmasý;
Hamdi Suat hocanýn yeni bir solüsyon bulmasý; Fuat Köprülü’nün
Türkolojiye yaptýðý katký bir tarafa býrakýlýrsa, bir üniversitenin
varlýðýna delalet edebilecek araþtýrma pek seyrek ve cýlýzdý. Pek
çok dersin öðrenci kitabý bile yoktu, þapirograf teksirleriyle
yetiniliyordu. Bunlar da yýllar boyu kliþe kalýbý özelliðinden
sýyrýlamazdý. Olumlu yön olarak bir kýsým hocalarýn didaktik
yetenekleri dikkati çekerdi. Týpta Kerim Sebati, Hamdi Suat, Kemal
Cenab, Akýl Muhtar ve satirik üstün zekasýyla Neþet Ömer; hukukta
Cemil Bilsel, Muslahiddin Adil, Ebudullah, Mustafa Fevzi gibi
hocalarýn kýsmen otodidakt olarak kendilerine özgü ders verme
metotlarý söz konusuydu.
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Ýstanbul Darülfünunu’nda, 1912 yýlýndan itibaren çeþitli kanun
ve talimatnamelerle zaman zaman idari deðiþiklikler yapýlmýþsa
da bunlar yeterli deðildi. Nihayet bu müesseseyi köklü bir reformla
tam bir Avrupa üniversitesi tarzýnda kurmaya karar veren Cumhuriyet
Hükümeti, Ýsviçreli Profesör Malche’a hazýrlattýðý raporu esas
alarak, 31 Mayýs 1933 tarihli ve 2252 sayýlý kanunu çýkardý.
Kanunun 1. maddesinde “Ýstanbul Darülfünunu ve baðlý bütün
müesseseler kadro ve teþkilatlarýyla beraber 31 Temmuz 1933
tarihinden itibaren mülgadýr” deniliyor ve 2. maddesiyle de “Maarif
Vekilliði 1 Aðustos 1933 tarihinden itibaren Ýstanbul’da, Ýstanbul
Üniversitesi adý ile yeni bir müessese kurmaya memur...” ediliyordu.
Cenevre Üniversitesi Pedagoji Profesörü ve o zaman 56 yaþýnda
olan Albert Mache Üniversitesi Reformunu planlamak üzere Maarif
Vekili Dr. Raþit Galip tarafýndan davet edilip 1932 baþýnda
Ýstanbul’a gelerek raporunu hazýrlayýp Mayýs sonunda Ýsviçre’ye
döndü. Ýkinci geliþinde, 1933 Mayýsýndan 1934 ilkbaharýna kadar,
Türk Reform Komisyonu ile birlikte Darülfünun’dan Ýstanbul
Üniversitesi’ne geçiþ çalýþmalarýný yürüttü. 31 Mayýs 1933 tarihli
kanunla Ýstanbul Darülfünunu kaldýrýldý. 1 Aðustos 1933’ten
itibaren, Maarif Vekaleti, Ýstanbul Üniversitesi adýyla yeni bir
müessese kurmakla görevlendirildi. Darülfünun öðretim kadrosunun
görevlerine büyük ölçüde son verildi. 88 Prof. (müderris), 44 Doç.
(muallim), 108 asistandan (muallim muavini) oluþan 240 kiþilik
kadrodan 71’i Prof. olmak üzere 157 kiþi açýkta býrakýldý.
Frankfurt’tan Zürich’e gelen týp doktoru Prof. Philipp Schwarz, 5
Temmuz ve 25 Temmuz 1933’te iki defa Türkiye’ye gelerek,
Almanya’da açýða alýnan veya yeni nasyonal sosyalist iktidarca
istenmeyen 30 profesörün yeni kurulan Ýstanbul Üniversitesi’ne
gelmesini saðladý. Kendisi de burada görev almayý kabul etti.
Ýstanbul Üniversitesi, bugünkü manasýnda 1 Aðustos 1933’te
kuruldu. Zamanýn Maarif Vekili Reþid Galip, Ýstanbul Üniversitesi’nin
1 Aðustos 1933’te açýlýþý dolayýsýyla yaptýðý konuþmada, bu
üniversitenin fonksiyonunu þöyle belirtiyordu:
“Bugün kuruluþu baþlayan Ýstanbul Üniversitesi’nin dünkü Ýstanbul
Darülfünun’u ile hiçbir ilgisi yoktur. Üniversite yeni bir müessesedir.
Ananesi kendisi ile baþlayacaktýr. Müessese, Türk Dili Tetkik
Cemiyeti’nce öz Türkçe uygun bir ad bulununcaya kadar Üniversite
adýný taþýyacaktýr. Yüksek ilim ve ihtisasý kendi bünyesinde yaþatan
ve yaratan bir bütünlük olacaktýr. Bir taraftan Ýstanbul þehrinin,
diðer taraftan büyük vataný teþkil eden büyük milli varlýðýn daima
canlý, daima hassas bir tefekkür cihazý olacaktýr. Yalnýz ders

okutan, ilim, fenni araþtýrmalara ve çalýþmalara hiç denecek
derecede mevki veren bir Darülfünun ile hiçbir zaman Türklerin
öz malý bir ilim yaþatýlamaz ve Türk milleti yabancýlara ait ilmi
tetkiklerin haraçgüzarý olmaktan kurtulamaz...
Yeni üniversitenin en esaslý vasfý milliliði ve inkýlapçýlýðýdýr... Bunun
içindir ki üniversitenin edebiyat ve hukuk fakültelerinin tedrisatý
bu iki mühim esasa göre teþkilatlandýrýlmýþtýr. Milli tarih için yeni
kürsüler ihdas edilmiþtir. Türk inkýlâbýnýn ideolojisini gene üniversite
iþleyecektir...”
Yeni kurulan Ýstanbul Üniversitesi Rektörlüðü’ne Dr. Neþet Ömer
Ýrdelp, Týp Fakültesi Dekanlýðý’na Dr. Tevfik Saðlam, Hukuk
Fakültesi Dekanlýðý’na Tahir Taner, Fen Fakültesi Dekanlýðý’na

Kerim Erim, Edebiyat Fakültesi Dekanlýðý’na Fuad Köprülü getirildiler.
Bu tarihten sonra çýkarýlan yeni üniversite kanunlarý, bütün Türk
üniversitelerinin tâbi olduðu yasalardýr. 13 Haziran 1946 Tarihli
ve 4936 Sayýlý Üniversiteler Kanunu’yla baþka üniversiteler
kanunuyla baþka üniversitelere olduðu gibi Ýstanbul Üniversitesi’ne
de özerklik verilirken, üniversite öðretim üyeliði yeni bir statüye
baðlanmýþ, 27 Mayýs ihtilâlinden sonra çýkarýlan 114 Sayýlý
Kanunla (27.10.1960) aralarýnda Ýstanbul Üniversitesi öðretim
üyelerinden bazýlarýnýn da bulunduðu 147 öðretim üyesi çeþitli
üniversitelerden uzaklaþtýrýlmýþ, sonradan yeni bir kanun onlarýn
tekrar üniversiteye dönmelerini saðlamýþtýr. 115 Sayýlý Kanun
(27.10.1960) yönetim, teþkilatý, öðretim üyeliði ve yardýmcýlýðý
bakýmýndan daha geniþ özerklik þartlarýndan yeni esaslar getirmiþtir.
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“Bugün kuruluþu baþlayan Ýstanbul
Üniversitesi’nin dünkü Ýstanbul
Darülfünun’u ile hiçbir ilgisi yoktur.
Üniversite yeni bir müessesedir.
Ananesi kendisi ile baþlayacaktýr..
Bir taraftan Ýstanbul þehrinin, diðer
taraftan büyük vataný teþkil eden büyük
milli varlýðýna daima canlý, daima
hassas bir tefekkür cihazý olacaktýr.. “
Zamanýn Maarif Vekili
Reþid Galip

Yeni üniversitenin ilk Rektörü, Týp Fakültesi’nden Prof. Neþet
Ömer Ýrdelp’ti ancak bir sömestr görev yaptý. 1934 yaz sömestrinde
bu göreve gelen Hukuk Fakültesi’nden Prof. Cemil Bilsel, rektör
olarak uzun yýllar üniversitenin baþýnda kaldý. 1933’te öðretim
kadrosu 27 Türk, 38 yabancý Ord. Prof.; 18 Türk, 4 yabancý
profesör; 98 Türk doçent olarak 180 kiþiden ibaretti. Ayrýca 143
asistan ve ilmi yardýmcý vardý.
Atatürk’ün ilgisi, Ýstanbul Üniversitesi’nin üzerinden hiç eksilmemiþtir.
Atatürk, Ýstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nin sürekli okuru olmuþ,
ödünç kitap alarak kütüphane arþivinden yararlanmýþtýr. Buna ait
belgeler kütüphanemizde deðerli aný-belge olarak korunmaktadýr.
Seçtiði kitaplar onun ilgi alanýný göstermekte, bildiði yabancý diller
hakkýnda bizlere bilgi vermektedir.
Ýstanbul Üniversitesi’ni ziyaret ederek öðretim üyeleri ile fikir
alýþveriþinde bulunmuþ, dersliklere girip ders dinleyerek üniversiteyi
onurlandýrmýþ, kamuoyu önünde üniversitenin olumlu imajýnýn
yükselmesini saðlamýþtýr. Bilimsel incelemeleri yönlendirip
hýzlandýrmak amacýyla üniversitenin durumunu gözlemleyip deðerli
fikirlerini yetkililerle paylaþmýþtýr.
Ýstanbul Üniversitesi 20.06.1973 Tarihli ve 1750 Sayýlý Yeni
Üniversiteler Kanunu ile Cumhuriyet’in 50. yýldönümünde yeni bir
düzene girmiþtir. 4936 Sayýlý Yasayý tümden deðiþtiren bu yeni
yasayla iki yeni üst kurulmuþ; Yüksek Öðretim Kurulu ve Üniversite
Denetleme Kurulu oluþturulurken, mevcut ve yeni kurulacak
üniversitelerin öðretim üyesi gereksinimini karþýlama görevi, bu
kez eski ve köklü üniversitelere verilmiþtir. Yasanýn öngördüðü,
geliþmekte olan üniversitelere öðretim üyesi yardýmýný, Ýstanbul
Üniversitesi’nin büyük ölçüde yerine getirdiði yadsýnamaz.
Bugün Ýstanbul Üniversitesi 06.11.1981 tarihli, 2547 sayýlý yasa
hükümlerine tabi olarak çalýþmakta; çaðdaþ, ilerici ve laik bir
eðitim kurumu gibi tarihsel, toplumsal ve bilimsel iþlevini
sürdürmektedir.
Ýstanbul Üniversitesi, bilimsel etkisiyle bilim ile yaþam arasýnda
köprüler kurarak, Cumhuriyet’le baþlayan aydýnlanma ve
çaðdaþlaþma hareketinin her zaman öncüsü olmuþtur.
Kuruluþundan bu yana çaðdaþ Türkiye’nin devamýný, Atatürk Ýlke
ve Devrimleri’nin yaþatýlmasý görevini de üstlenen Ýstanbul
Üniversitesi öðretim üyeleri ve öðrencileriyle birlikte, kamuoyunu
ilgilendiren her konuda özverili ve kararlý tutumundan ödün
vermeden, bu görevini yerine getirmiþtir. Bugün de, halktan yana
ve ulusalcý kimliðiyle görkemli geçmiþinin ona yüklediði sorumluluðun
gereði olarak, kararlý bir biçimde görevini sürdürmektedir.
Üniversite’nin tarihi, Türkiye’nin bilim ve baðýmsýzlýk tarihinin bir
yansýmasýdýr.
Uzun ve köklü tarihi boyunca olduðu gibi bugün de beþ bini aþkýn
öðretim üyesi ve 70 binin üzerinde lisans ve yüksek lisans
öðrencisiyle pek çok bilimsel baþarýya imza atmakta, ülkemizin
dünya çapýndaki bilimsel baþarýlarýna katkýda bulunmaktadýr.
Mezunlarýmýz, toplumun her kademesinde söz sahibi olmakta,
önemli görevler üstlenerek ülkemize hizmet sunmaktadýr.
Ýstanbul Üniversitesi’nin simgesi olan ‘yýlanlý amblem’, 1243 tarihli
Selçuklu Þifa Yurdu motiflerinden esinlenen Prof. Dr. Süheyl Ünver
tarafýndan oluþturulmuþtur.

Kaynakça
1- Cumhuriyetin 50. Yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi, 1973
2- 1983 Ýstanbul Üniversitesi
3- Ýstanbul Üniversitesi Tarihi (1453-1993), Prof. Dr. Mehmet Saray
4- Ýstanbul Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Öðrenci Rehberi, Ýstanbul 2002
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Lale Kalaycýoðlu
Ýstanbul Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik
Bölümü 2. Sýnýf Öðrencisi

Ýstanbul
Üniversitesi

Baltalimaný
Sosyal Tesisleri

Sahil boyunca geniþ bahçeler, sandalla geziler,
havuzu, deniz hamamlarý, deniz üzerine küçük
birkaç adalý köþkü, bahçenin içinde ayrý hünkâr
dairesi, arkada Baltalimaný çayýrýnýn üstüne
kadar büyük meyveliði vardýr.
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Baltalimaný Sahil Sarayý’nýn tarihi uzun yýllar
öncesine dayanmaktadýr. Bugün üniversitemizin
sosyal tesisi olan bu bina, yine bugün kemik hastanesi
olarak hizmet eden iki binadan oluþuyordu.

B

altalimaný Sahil Sarayý’nýn tarihi uzun yýllar öncesine
dayanmaktadýr. Burasý birçok tarihi kiþiliðe ve olaya ev sahipliði
yapmýþtýr. Sarayýn tarihini Prof. Dr. Oktay Aslanapa büyük ve
gösteriþli düðünlerle baþlatýyor.
Bu saray ilk önce Koca Reþit Paþa’yý ve Türk Ýngiliz Ticaret
Anlaþmasýný hatýrlatýyor. Baltalimaný Sahil Sarayý, bugün
üniversitemizin sosyal tesisi ve yine bugün kemik hastanesi olarak
hizmet eden iki binadan oluþuyordu.
19. yüzyýlýn ilk yarýsýnda Tanzimat Fermaný’nýn okunduðu 1839
yýlýndan önce Baltalimaný’ndaki Reþit Paþa Köþkü’nde Türk-Ýngiliz
Ticaret anlaþmasýnýn hazýrlýk görüþmeleri yapýlmýþtý. Reþit Paþa
sadrazamken, oðlu Ali Galip Paþa Sultan Abdülhamid’in kýzý Fatma
Sultan ile evlendi. Padiþah kýzýný damadýnýn evinde oturtmak
istemediði için sarayý Reþit Paþa’dan satýn aldý ve kýzýna hediye
etti. Ali Galip Paþa ve Fatma Sultan mutlu bir evlilik yapamadý.
Ali Galip Paþa 27 yaþýnda öldü ve Fatma Sultan Mabeyinci
Mehmet Nuri Bey’le evlendi. Evlendikten 20 yýl sonra Mehmet
Nuri Bey, Taif’e sürüldü ve Fatma Sultan’ýn ömrünün son yýllarýnda
saray çok bakýmsýz kaldý. Fatma Sultan öldüðü zaman, sarayýn
alt kat daireleri yosun tutmuþ, ot baðlamýþ haldeydi.

Ýlk eþi Necip Paþa ölmüþ olan, Abdülhamit’in küçük kardeþi
Mediha Sultan, Ferit Paþa (Damat) ile henüz evlenmiþti. Tarlabaþý
Sarayý’nda oturan Mediha Sultan, ablasý Fatma Sultan’dan kalan
ve saraylarýn en güzeli olan Baltalimaný Sarayý’nýn kendi üstüne
verilmesini padiþahtan bir mektupla istemiþtir. II. Abdülhamit,
24 Ramazan 1887 tarihli ‘Ýsmetli hemþire-i muhterem hazretleri’
baþlýklý mektupla istediðinin kabul edildiðini bildirmiþtir. Böylece
Mustafa Reþit Paþa’dan Fatma Sultan’a geçen yalý, Sultanýn
ölümüyle Abdülmecit’in diðer kýzý Mediha Sultan’a geçti. Vahdettin
zamanýnda sadrazam olan Damat Ferit Paþa, yazlarý ailesiyle bu
sarayda otururdu. Burasý siyasî ziyaretçilere ve bazý müzakerelere
sahne olurdu.
Millî Mücadele aleyhindeki gayretleri ile tanýnan Damat Ferit, 18
Ekim 1920’de istifa ederek Yýldýz Sarayý’na çekildi. Bir ara
Avrupa’ya giden Ferit Paþa, Anadolu Zaferi’ni duyunca Ýstanbul’a
gelip iki gün içinde hazýrlanarak memleketi büsbütün terk etti.
Baltalimaný Sarayý’nýn kýymetli eþyasý da 1925 Ocak ayý içerisinde
müzayede ile satýldý. Bunu takiben Baltalimaný Sahil Sarayý
kütüphanesinden binlerce kitabý ihtiva eden Resim-i Kütüphane’de
müzayede ile 2500 liraya satýldý. Sarayýn seramik dairesi merdiven
baþýnda paþalarýn ve harem kýsmý merdiven baþýnda kadýn

sultanlarýn büyük yaðlý boya portreleri de satýlmýþtýr.
Þair Leylâ Haným, Baltalimaný Sahil Sarayý’ný þöyle anlatýyor: “Bu
kârgir binanýn orta sofasý, çatýsýndaki süslü kalýn tepe çamlarýndan
ve direklerle bürünmüþ iç sofasý, deniz pencerelerinden ýþýk
almaktadýr. Renkli mermer ocaklarý, küçük parçalardan süslü
parkeleri, tavanlarýn nakýþlarý maharetlidir. Sahil boyunca geniþ
bahçeler, sandalla geziler, havuzu, deniz hamamlarý, deniz üzerine
küçük birkaç adalý köþkü, bahçenin içinde ayrý hünkâr dairesi,
arkada Baltalimaný çayýrýnýn üstüne kadar büyük meyveliði vardýr.”
1933 Üniversite Reformu’ndan sonra Ýstanbul Üniversitesi Su
Ürünleri Hidrobiyoloji Bölümü olarak hizmet veren bu bina,
bölümün Beykoz’a taþýnmasýyla sosyal tesis olarak düzenlenmiþtir.
1970’li yýllar sonunda bugünkü iþlevini üstlenen binada öðretim
üyelerine yemek, düðün organizasyonlarý ve konaklama hizmeti
verilmektedir.
Ýki mutfak, çeþitli büyüklükteki yemek salonlarý, sahil bahçesi
ve konaklama tesisinden oluþan Baltalimaný tesislerinde yaz için
450 kiþilik, kýþ için 550 kiþilik olmak üzere toplam 1000 kiþilik
gruba hizmet verilmektedir.

Ressam

Feyhaman
Duran ve Evi
Prof. Dr. Gül Ýrepoðlu
Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü

Feyhaman Duran’ýn Türk sanatý tarihinde taþýdýðý
önem herkesçe bilinir. O, 1914 kuþaðýnýn kiþiliðini
ön plana çýkaran temsilcilerinden biridir. Ýstanbul
Üniversitesi için ise sanatçý, bir baþka yönden daha
önem taþýmaktadýr. Çünkü sanatçý eþi Güzin Duran
ile birlikte üniversitemize baðýþladýðý eviyle sanat ve
bilimin birbirinden ayrýlmayacaðýný göstermiþtir.
Restorasyonu tamamlanarak 2001 yýlýnda Feyhaman
Duran Kültür ve Sanat Evi olarak hizmete giren
ev, sanatçýnýn yapýtlarý ve korunan eþyalarýyla eþsiz
bir kültürel zenginlik oluþturmaktadýr.
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eyhaman Duran’ýn Türk sanatý tarihinde taþýdýðý önem
herkesçe bilinir; ressam çaðdaþ resmin geliþim sürecindeki
aþamalardan birini oluþturan 1914 Kuþaðý’nýn kiþiliðini ön plana
çýkaran temsilcilerindendir. Ýstanbul Üniversitesi için ise sanatçý
bir baþka yönden daha önem taþýmaktadýr; eþi Güzin Duran ile
birlikte üniversitemize baðýþladýðý evi, yapýtlarý ve korunan
eþyalarýyla eþsiz bir kültürel zenginlik oluþturmaktadýr.
Restorasyonu tamamlanarak 2001 yýlýnda Feyhaman Duran
Kültür ve Sanat Evi olarak hizmete giren Feyhaman ile Güzin
Duran’ýn Beyazýt’taki aþý boyalý ahþap evi ile atölyesi, alçakgönüllü
sanat insanlarýnýn karakteristik yaþam öykülerinden birini yansýtýr.
Bilim Kültür ve Sanat Merkezi olarak düzenlenen Ýstanbul
Üniversitesi Rektörlük Binasý’nýn sanat galerisinde sergilenen
tablolarý ise Feyhaman Duran'ýn sanatýnýn her aþamasýný en canlý
biçimde örnekler.
17 Eylül 1886’da Ýstanbul Kadýköy’de, Osmanaða Mahallesi’nde
doðan Ýbrahim Muslühiddin Feyhaman’ýn babasý þair Süleyman
Hayri Bey’dir. Annesi ve babasýný genç yaþta kaybeden sanatçý,
1895 yýlýnda Galatasaray Sultanisi’ne baþlamýþ, bakýmýný ise
dedesi Duran Çavuþ üstlenmiþtir, ki ileride Feyhaman kendisine
soyadý olarak onun adýný seçecektir.
Prof. Dr. Gül Ýrepoðlu

Feyhaman, okul sýralarýnda tarama kalem ve çini mürekkebiyle,
daha sonra da yaðlýboya resimleriyle dikkati çekti, hüsn-ü hat
dersinde de çok baþarýlýydý. 1908 yýlýnda Galatasaray Sultanîsi’nin
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altýncý sýnýfýný bitirince bir süre Bâb-ý Âli’de kâtiplik yaptý, ayný yýl
kendi okulunda Fransýzca güzel yazý öðretmenliðine baþladý.
1910 yýlýnda bir rastlantýyla Mýsýr Hidivi Sait Halim Paþa’nýn
kardeþi Abbas Halim Paþa’nýn kýzýnýn portresini yapýnca, Paþa
onun yeteneðini farketti ve aile bireylerinin portrelerini ýsmarladý.
Sonunda da Feyhaman’ý ayný yýl resim eðitimi için Paris’e yolladý.
Feyhaman, Académie Julian’da, Jean-Paul Laurens ile oðlu Paul
Albert Laurens atölyelerinde; Ecole des Beaux-Arts’da Fernand
Cormon atölyesinde ve Arts Decoratif’te eðitim aldý. Ressam,
alçakgönüllülüðü ve dürüstlüðüyle tanýnýrdý, nitekim Paris’de
Abbas Halim Paþa’nýn gönderdiði paranýn yalnýzca gereken kadarýný
harcadý, gerisini yurda döndüðünde Abbas Halim Paþa’ya geri
verdi. Bu davranýþý, tüm yaþamýndaki ölçülü davranýþlarýnýn bir
göstergesiydi.
Resme baþladýðýndan beri portreye ayrý bir özen göstermiþti
Feyhaman. Hocasý Jean-Paul Laurens da bir portre ustasýydý.
Ancak Feyhaman, akademik formüllere baðlý ustalarýnýn üsluplarýný
benimsememiþti, bunun yerine Paris’te müzeleri, galerileri dolaþtý
ve akademik sýnýrlardan kurtulmayý amaçladý. Müzelerde ustalardan
kopyalar çalýþarak ufkunu geniþletti. Paris’teki diðer Türk ressamlarý
gibi onu da en çok etkileyen akým, o dönemde artýk bir yenilik
olmaktan çýkmýþ olan Empresyonizm oldu.
1914 yýlýnda I. Dünya Savaþý çýkýnca Feyhaman arkadaþý Hikmet
Onat ile birlikte güçlükle Ýstanbul’a döndü. Ýstanbul’da sýk sýk
gittiði Abbas Halim Paþa’nýn evinde Prof.Dr. Akil Muhtar ile tanýþtý;
bu uzun yýllar sürecek bir dostluðun baþlangýcýydý. Feyhaman,
Abbas Halim Paþa’nýn evinde sanat söyleþilerine katýlýyor, bunlarda
Hoca Ali Rýza da bulunuyordu. Belli bir iþi olmadýðýndan, Ýstanbul’da
portre yaparak geçinmeye çalýþýyor ve Osmanlý Ressamlar
Cemiyeti’nin açtýðý sergilere katýlýyordu.
Feyhaman 1919 yýlýnda Ýnas Sanayi-i Nefise Mektebi’nde, yani
Kýz Güzel Sanatlar Okulu’nda usul-ü tersim öðretmenliðine getirildi.
Ayný yýl Dr. Akil Muhtar’ýn portresi ile katýldýðý Galatasaraylýlar
Yurdu 1.Resim Sergisinde hükümetten “zikr-i cemil” ödülü ile
gümüþ madalya kazandý. Öðrencilerinden Güzin Haným arasýndaki
yakýnlaþma, 1922 yýlýnda evlilikle sonuçlandý; sonuna kadar çok
mutlu bir beraberlik sürdürdüler. Ýkisinin hemen tüm yaþamlarýný
geçirdikleri mekan, Güzin Haným’ýn ailesinden Hattat Yahya Hilmi
Efendi’den kalan Beyazýt Süleymaniye’deki ev oldu, bahçeye
yaptýrdýklarý atölyede çalýþýyorlardý. 1927 yýlýnda Kýz ve Erkek
Sanayi-i Nefise Mektepleri birleþtirilince, Feyhaman Sanayi-i
Nefise Mektebi usul-ü tersim öðretmenliðine atandý.
1938 yýlýnda Cumhuriyet Halk Partisi’nin düzenlediði ressamlarýn
yurt gezileri programýnda Gaziantep'e giden sanatçý, yörenin
özelliklerini yansýtan on kadar tablo yaptý. Ertesi yýl Maarif Vekilliði
tarafýndan Ankara'ya Cumhurbaþkaný Ýnönü'nün portresini yapmaya
çaðrýldý. Atatürk portrelerini ise canlý modelden çalýþma olanaðý
bulamadý, fotoðraflardan çalýþtý.
Feyhaman ve Güzin Duran, 1943-47 yýllarý arasýnda Topkapý
Sarayý Müzesi’nde sýk sýk çalýþmalar yaptýlar. Savaþ sýrasýnda
müze koleksiyonunun bir bölümü Niðde'ye taþýnmýþtý ve müzeye
ziyaretçi alýnmýyordu. Ýzin alarak sarayda çalýþma olanaðý bulan
Feyhaman ile eþi, bu sakin ortamdan yararlandý; Feyhaman
sarayýn içi ve dýþýndan çeþitli görünümleri tuvaline geçirdi. Yazlýða
ise Büyükada'ya ve daha sonralarý Anadoluhisarý'na gidiyorlar,
buralarda doðanýn içinde çalýþýyorlardý.
Feyhaman, Güzel Sanatlar Akademisi’nde atölye þefi olarak çok
sayýda öðrenci yetiþtirdi. Tüm yaþamý, resimden ve çok sevdiði
eþi Güzin Haným'dan oluþmuþtu; iþinden arta kalan tüm zamaný
evinde eþiyle ve resim yaparak deðerlendiriyor, bu arada lisede
resim öðretmeni olan Güzin Haným’ýn pek çok resmini yapýyordu.
1951 yýlýnda emekli olana kadar Akademi'deki görevini sürdüren
Feyhaman, öðrencilerine asla kýrýcý eleþtiriler yapmamýþtý. Emekli
olduktan sonra, geç döneminde portreden çok peyzaj ve
natürmorta, özellikle de çiçekli kompozisyonlara yönelmiþti.
Yaþamýnýn son iki yýlýnda görme yetersizliði nedeniyle resim
yapamadý. 6 Mayýs 1970 tarihinde yaþama veda etti.

Genel bir ayýrým içerisinde empresyonist ressamlar arasýnda yer
alan Feyhaman Duran'ýn, Empresyonizm’i aynen kabullenip
uyguladýðý söylenemez. Resimlerinde yeri geldikçe daha gerçekçi,
geleneksel ya da anlatýmcý arayýþlarýn da bulunduðu izlenir.
Empresyonist anlayýþý temel alarak bu akýmý kendi yeteneðiyle
birleþtirmiþ, kiþiselliðiyle güçlendirmiþ ve kendine özgü bir üslup
geliþtirmiþtir: “Sanatkâr, kendi iþinin kaidesini kendi yaratabildiði
zaman orijinaldir” der.
Ressamýn güçlü deseni portrelerinde ön plana çýkar. Gençlik
dönemi portrelerinde yüz ifadesinin yanýsýra giysi, saç biçimi,
aksesuar gibi ayrýntýlara dikkat ettiði görülür. Olgunluk döneminde
ise giderek portrenin özünü ön plana çýkarmak amacýyla
ayrýntýlardan arýnmýþtýr. Büyük bir aþkla baðlý olduðu eþi Güzin
Duran’ý betimlediði portreler ise portredeki ustalýðýnýn birer
simgesidir.
Feyhaman portrelerinde benzetme kaygýsýyla yetinmeyerek
modelinin kiþiliðini ve iç dünyasýný yansýtmaya çalýþtý: “Portrede
bir kalýp var, bir de manasý; bunlardan yalnýz biri kafi gelmez.
Onun için portre güçtür. Çaðdaþ Türk Resminde portrecilik söz
konusu olduðunda, Feyhaman bu türün en büyük ustasý olarak
deðerlendirilebilir.
“Resim sýcak olmalý” sözü ise, Feyhaman’ýn renk konusundaki
görüþünün özlü bir açýklamasýdýr, gerçekten de onun tablolarýnda
ilk duyulan, canlý renklerden oluþan aydýnlýk ve sýcak atmosferdir.
Ressam doða görünümlerinde kendini daha özgür býraktý, anlýk
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izlenimi yakalamak istedi. Aceleci ve geniþ fýrça vuruþlarý
empresyonist duyarlýðýna iþaret eder. Büyükada ile Boðaziçi,
özellikle Anadoluhisarý, yani yakýndan tanýdýðý yerler, sanatçýnýn
çoðu peyzajlarýnýn konusudur.
Alçakgönüllü ve duyarlý kiþiliði yaþantýsýnýn her yönüne yansýyan
Feyhaman, çiçeklerin resmini yapmayý çok sevmesine karþýn,
çiçek koparmaktan hoþlanmaz, “Çiçek koparmayý sevmem, adam
kafasý kesmek gibi gelir bana; ancak resmini yaparým” derdi.
Bunu bilen eþi, sanatçýnýn resmetmek istediði çiçekleri bahçeden
koparýr, düzenler, Feyhaman’a hazýrlardý. Küçük bahçesinde
yetiþen mevye ve çiçekler, birçok natürmortunda, zaman zaman
geleneksel objelerle tamamlanýr; ressamýn yakýn çevresinde
sevdiði, zevk aldýðý pek çok nesneyi tuvaline taþýdýðý görülür.
Feyhaman yalnýzca resmin renk ve ýþýk sorunlarýyla ilgilenmekle
yetinmemiþti; resimdeki yapýsal saðlamlýk da ressam için büyük
önem taþýyordu. Resmin yanýsýra hat sanatýna da neredeyse ayný
içtenlikle, ayný sevgiyle eðildi. Bir ressam gözüyle yeni
düzenlemelere uygun olan celî sülüs ve ta’lik hattýný tercih etti.
Feyhaman Duran, Türkiye’deki çaðdaþ resmin geliþiminde, hem
ürettiði çok sayýdaki yapýtla, hem de Akademi’de atölye þefi olarak
yetiþtirdiði sanatçýlarla deðer kazanýr. Feyhaman Duran’ýn çok
renkli dünyasýný en güzel þu sözleri özetler: “Renk bence þeker
gibi tatlý bir þey, gözden gelen þeker!”

Ýstanbul
Üniversitesi’nin

Fahri
Doktorlarý
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1 Temmuz 1033 tarihinde çýkarýlan bir kanunla Darülfünun’un bütün kadro ve teþkilatýnýn kapatýlmasý ve 18 Kasým 1933
günü yeniden Ýstanbul Üniversitesi adýyla öðretime açýlmasýndan bugüne kadar Üniversitemiz senatosunun verdiði Fahri Doktorluk
Payelerinin isim listesi þöyledir:

Adý soyadý

Unvaný

Branþý

Ülkesi

Senato tarihi

Prof. Motausis
Cemil Paþa
Prof. Dr. Courrier
Prof. Dr. Maux Thorek
Muhammed Rýza Pehlevi
Mirza Ali
Dr. Ahmet Sukarno
Ord. Prof. Dr. Wilheim Backer

Atina Üniversitesi Rektörü
Týp Doktoru
Týp Profesörü
Chicago Üniversitesi Rektörü
Ýran Hükümdarý
Pakistan Devlet Baþkaný
Endonezya Cumhurbaþkaný
Basel Üniversitesi Rasathane
Müdürü
Patoloji Kürsüsü Profesörü
Kimyacý
Biyokimya Kürsüsü Profesörü
Orman Endüstri Kurumu
Kürsüsü Öðretim Üyesi
Kimyacý
Matematikçi
Fizikçi
Matematikçi
Viyana Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Öðretim Üyesi
Hukuk Fakültesi Öðretim
Üyesi
Yüksek Mimar

Týp
Týp
Týp
Týp
Hukuk
Hukuk
Hukuk
Fen

Yunanistan
Türkiye
Fransa
ABD
Ýran
Pakistan
Endonezya
Almanya

19.12.2002
19. 6. 1953
31. 3. 1955
31. 3. 1955
7. 4. 1955
5. 7. 1956
16. 4. 1959
4. 1. 1973

Týp
Fen
Týp
Orman

Almanya
Almanya
Çekoslovakya
Avustaurya

4. 1. 1973
4. 1. 1973
24. 1. 1973
21. 2. 1974

Fen
Fen
Fen
Fen
Orman

Tunus
Finlandiya
Ýsviçre
Ýngiltere
Avusturya

18. 9. 1975
1. 7. 1976
9. 12. 1976
7. 12. 1978
16. 11. 1978

Hukuk

Almanya

25. 5. 1978

Edebiyat

Türkiye

22. 3. 1979

Gazeteci
Fizikçi
Týp Doktoru Cerrah
Astronomi Bölümü eski
direktörü
Matematikçi
Hamburg Üniversitesi
Öðretim Üyesi
Prof. Dr.
Cumhurbaþkaný

Ýktisat
Fen
Týp
Fen

Türkiye
Pakistan
Almanya
Almanya

27. 12. 1979
29. 5. 1980
16. 10. 1980
4. 6. 1981

Fen
Ýþletme

Türkiye
Almanya

25.6.1981
25. 6. 1981

Ýstanbul Týp
Hukuk

Almanya
Türkiye

1. 4. 1982
2. 12. 1982

Prof. Dr.
Ord. Prof. Dr.
Milletvekili
Ord.Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Federal Almanya
Cumhurbaþkaný
Prof. Dr.
Alixander Von Humbeltd
Vakfý Yöneticisi
Prof. Dr.

Edebiyat
Fen
Hukuk
Ýstanbul Týp
Orman
Fen
Siyasal Bilgiler

Ýtalya
Ýsviçre
Ýngiltere
Almanya
Avusturya
Almanya
Almanya

2. 12. 1982
1. 3. 1984
19. 4. 1984
24. 1. 1985
21. 3. 1985
30. 5. 1985
8. 5. 1986

Siyasal Bilgiler
Fen

Fransa
Almanya

16. 4. 1987
19. 6. 1987

Cerrahpaþa Týp

ABD

19. 6. 1987

Prof. Dr. Rh. Schwartz
Ord. Prof. Dr. Breusch
Ord. Prof. Ph. Hawrowitz
Ord. Prof. ErvinSchimitschek
Prof. Dr. G. Valensi
Prof. Dr. R. Nevanlinna
Ord. Prof. Dr. K. Zuber
Ord. Prof. Dr. PatrickDu Val
Prof. Dip. Ýng. Dr. Franz Hafner
Prof. Dr. Ernst E. Hirsch

Ýstanbul Darülfünunu Edebiyat Medresesi Meclisi,
19 Eylül 1338 (1922) tarihli celsesinde Yahya
Kemal Bey’in teklifi üzerine Türkiye Büyük
Millet Meclisi Teisi ve baþkumandaný Gazi
Mustafa Kemal Paþa’ya Fahri Müderrislik
(profesörlük) unvaný verdi.
Ayný tarihte Ýstanbul Darülfünunu Fen Medresesi
Meclisi, Ýsmet Paþa’ya Fahri Müderrislik
(profesörlük) unvaný verdi.

Yüksek Mimar Mühendis
E. Hakký Ayverdi
Burhan Felek
Prof. Dr. Abdussalam
Prof. Dr. B. Ringleb
Ord. Prof. Dr. Wolfgang Gleissberg
Prof. Feza Gürsey
Prof. Dr. Herbert Jacob
Heinz George
Kenan Evren (Fahri Hukuk
Doktorluðu ve Fahri Üniversite
Profesörlüðü)
Anna Masala
Gustav Andreas Tammann
Sir Frederic Bennett
Wolfgang Spann
Hannes Mayer
Wulf Steinmann
Baron Richard Von Weýzsacker
Raymond Barre
Heinrich Pfeiffer
Michael Ellis Debakey
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Adý soyadý

Unvaný

Branþý

Ülkesi

Senato tarihi

Walter Leise
Lord Carrington
Gerhard Terplan
Orhan Þaik Gökyay
Hans L. Grafelman
Turgut Özal
Manfred Wörner
Javier Perez de Cuellar
Gazi Yaþargil
Jac. V. Kamhi

Ord. Prof.Dr.
NATO Genel Sekreteri
Prof. Dr.
Edebiyat tarihçisi
Prof. Dr.
Cumhurbaþkaný
NATO Genel Sekreteri
BM Genel Sekreteri
Prof. Dr.
Ýktisadi Kalkýnma Vakfý
Baþkaný
Dr. Population Cauncil’in
Ortadoðu Merkezi Eski
Direktörü
Prof. Dr. Justus Liebig
Üniversitesi Giessen Týp
Fakültesi Ýç Hastalýklar
Direktörü
Prof. Dr.
Eczacýbaþý Holding A.Þ
kurucusu ve Yönetim Kurulu
Baþkaný
Janssen Ýlaç San. Araþtýrma
Md. ve Bþk. Prof. Dr.
Münih Teknik Üniversitesi Týp
Fakültesi Gastro Entero
Hepatoloji Kliniði Direktörü
Batý Almanya Baþbakaný
Batý Almanya Tübingen
Üniversitesi Geokimya Ord.
Prof. Dr.
Paris Rene Dekart
Üniversitesi Rektörü
Türkiye Cumhuriyeti 9.
Cumhurbaþkaný
Türkmenistan
Cumhurbaþkaný
Kimya Fakültemiz eski dekaný
Hukuk Fakültemiz eski
dekaný
Edebiyat fakültemiz eski
dekaný
Fen Fakültemiz eski dekaný
Prof. Dr.
Yükseköðretim Kurulu Eski
Baþkaný
New York Üniversitesi
Rektörü
Hür Berlin Üniversitesi
Rektörü
Çavuþistan Üniversitesi
Rektörü

Orman
Hukuk
Veteriner
Edebiyat
Diþ Hekimi
Edebiyat
Hukuk
Siyasal Bilgiler
Cerrahpaþa Týp
Mühendislik

Almanya
Ýngiltere
Almanya
Türkiye
Almanya
Türkiye
Almanya
Peru
Türkiye
Türkiye

19. 6. 1987
10. 3. 1988
1. 9. 1998
18. 5. 1988
21. 9. 1989
22. 6. 1990
6. 9. 1990
20. 6. 1991
9. 7. 1991
12. 12. 1991

Çocuk Saðlýðý

Amerika

5. 9. 1991

Frederic Shorter

Konrad Federlin

Geoffrey Lewis
Nejat Eczacýbaþý
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Paul Adrian Jan Janssen
Meinhard Classen

Dr. Helmut Kohl
Ord. Prof. Dr. Muharrem Satýr

Prof. Dr. Georges Cremer
Süleyman Demirel
Saparmurad Atayeviç Niyazov
Prof. Dr. Ali Rýza Berkem
Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer
Prof. Dr. Afif Erzen
Prof. Dr. Lütfi Biran
Müfide Küley
Prof. Dr. Ýhsan Doðramacý
L. Jay Oliva
Johann W. Gerlach
Prof. Dr. Lev Kurakov

DETAM (Deneysel Týp
Araþtýrma ve
Uygulama Merkezi)

Almanya

Edebiyat
Eczacýlýk

Ýngiltere
Türkiye

16. 1. 1992
16. 1. 1992

Eczacýlýk

Belçika

16. 1. 1992

Cerrahpaþa Týp

Almanya

27. 2. 1992

12. 12. 1991

Prof. Dr. Max Huber
Prof. Dr. Victor A. Sadovnichii
Edibe Uzunoðlu
Horst Zimmer

Prof. Dr. Alain Laugier

Uzman Mehmet Genç
Kiro Gligorov
Rauf. R. Denktaþ
Zaim M. Necatigil

Siyasal Bilgiler
Mühendislik

Almanya
Türkiye

11. 3. 1993
11.3.1993

Týp

Fransa

20. 5. 1993

Mühendislik

Türkiye

10. 6. 1993

Mühendislik

Türkmenistan

24. 6. 1993

Mühendislik
Hukuk

Türkiye
Türkiye

2. 9. 1993
2. 9. 1993

Prof. Dr. Victor P. Meskýll
Yekta Güngör Özden

Edebiyat

Türkiye

2. 9. 1993

Fen
Ýstanbul Týp
Ýstanbul Týp

Türkiye
Türkiye
Türkiye

2. 9. 1993
2. 9. 1993
2. 9. 1993

Necil Kazým Akses
Cemal Kutay
Eduard Shevardnadze
Muazzez Ýlmiye Çýð

Týp

Amerika

2. 9. 1993

Hukuk

Almanya

2. 9. 1993

Ýktisat

Çavuþistan

2. 9. 1993

Dr. Cevat Heyet
Dr. Francois Jacob
Dr. Abdeljelil Temimi
Sakýp Sabancý

Ord. Prof. Dr. Wolfgang Gernet

Prof. Dr. Onur Güntürkün
Prof. Dr. Mehmet C. Öz
Þenol Güneþ
Fazýl Say
Ýlhan Selçuk
Oktay Ekþi

Bon Üniversitesi Rektörü
Moskova Devlet Üniversitesi
Rektörü
Arkeolog
Mercedes Benz AG’nin Ticari
Araçlar Departmanýndan
Sorumlu Yönetim Üyesi
Pris Pierre ve Maria Currie
Üniversitesi Onkoloji Bölüm
Baþkaný
Uzman
Makedonya Cumhuriyeti
Cumhurbaþkaný
KKTC Cumhurbaþkaný
KKTC Dýþiþleri Bakanlýðý
Hukuk Danýþmaný
Türkolog
Týp Doktoru
Prof. Tarihçi
Hacý Ömer Sabancý
Holding’in Yönetim Kurulu
Baþkaný
Münih Üniversitesi Diþ
Hekimliði Protez Polikliniði
Baþkaný
Dowling College Rektörü
Anayasa mahkemesi Eski
Baþkaný
Devlet Sanatçýsý-Müzikolog
Tarihçi
Gürcistan Devlet Baþkaný
Ýlk Çivi Yazýsý ve Sümeroloji
Uzmaný
Biopsikolog
ABD’de görevli
Milli Takýmlar Teknik
Direktörü
Besteci ve Piyanist
Gazeteci
Gazeteci

Fen
Fen

Almanya
Rusya

Edebiyat
Ýktisat

Türkiye
Almanya

2. 9. 1993
8. 6. 1995
13. 7. 1995

Onkoloji Enstitüsü

Fransa

13. 7. 1995

Edebiyat
Ýktisat

Türkiye
Makedonya

16. 11. 1995
20. 6. 1996

Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi

Kýbrýs
Kýbrýs

5. 11. 1996
5. 11. 1996

Edebiyat fakültesi
Rektörlük teklifiyle
Edebiyat Fakültesi
Ýþletme Fakültesi

Ýran
Fransa
Tunus
Türkiye

23. 1. 1997
10. 7. 1997
10. 7. 1997
10. 7. 1997

Diþ Hekimliði
Fakültesi

Almanya

24. 12. 1997

Ýktisat
Hukuk Fakültesi

ABD
Türkiye

24. 12. 1997
25. 6. 1998

Devlet Konservatuarý
Edebiyat Fakültesi
Siyasal Bilgiler
Edebiyat Fakültesi

Türkiye
Türkiye
Gürcistan
Türkiye

13. 10. 1998
10. 12.1998
9. 2. 1999
4. 5. 2000

Edebiyat Fakültesi
Ýstanbul Týp Fakültesi
Fahri Öðretim
Görevliliði
Müzik
Ýletiþim
Ýletiþim

Türkiye
Türkiye
Türkiye

15. 6. 2000
10. 5. 2001
24.1.2001

Türkiye
Türkiye
Türkiye

14.6.2002
20.9.2002
19.12.2002

2. 9. 1993
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Anadolu
Arkeolojisi’
nin
ev sahibi;

Can Avcý
Araþtýrma Görevlisi, Ýstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve
Arkeoloji Araþtýrma Merkezi.

Ýstanbul Üniversitesi

1934 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi’ne baðlý olarak
kurulan Türk Arkeolojisi Enstitüsü, gerek yurt içinde
gerekse yurt dýþýnda bir çok arkeolojik çalýþmayý
yürüttü. 69 yýldýr büyük bir özveriyle yürütülen bu
çalýþmalar Trakya ve Anadolu’nun eski çaðlarýndan
Osmanlý Devleti’nin sonuna deðin uzanan çeþitli
kültürleri ve uygarlýklarý kapsamaktadýr.

1
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932 yýlýndan beri sürdürülen arkeolojik çalýþmalar sonucunda
doðan, daha çaðdaþ kazý yapýlabilmesi için daha donanýmlý
modern arkeoloji araþtýrma merkezlerinin yapýlmasý zorunluluðu,
üniversitemizin birçok yerde tesis kurmasýna neden oldu. Bu
amaçla Antalya’da, Van’da, Edirne’de, Samsun Bafra’da, Diyarbakýr
Çayönü’nde Ýstanbul Üniversitesi’ne baðlý bilim merkezleri ve ek
hizmet binalarý kurulmuþtur. Adý geçen araþtýrma merkezleri kýsa
bir süre sonra bölgedeki tarihi ve doðal sit alanlarýnýn saptanmasýna
ve korunmasýna yönelik geniþ kapsamlý projeler geliþtirmiþtir.
Bununla birlikte modern ve çaðdaþ arkeoloji enstitülerini
aratmayacak donanýma sahip Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji
Araþtýrma Merkezi’nin olanaklarý sayesinde, güneyde Irak-Suriye
sýnýrýndan kuzeyde Kafkasya’ya, doðuda Ýran sýnýrýndan batýda
Fýrat Irmaðý’na deðin uzanan daðlýk bölge çok sistemli olarak
araþtýrýlmýþtýr.

Doðu Anadolu’da Bir Ýstanbul Üniversitesi
Anadolu’nun geçmiþi binlerce yýl öncesinde bile birçok kültüre
örnek ve temel teþkil etmiþse bile Türkiye’de ve özellikle Doðu
Anadolu Bölgesi’nde yapýlan arkeolojik araþtýrmalar ne yazýk ki
hiç de uzaða, yüzyýllar öncesine gidemiyor. Öncelikle “Ýlkönce
Anadolu üzerinde yaþayan ve Anadolu kültürünü özümseyebilmiþ
araþtýrmacý ve bilim adamlarý çalýþmýþtýr bu topraklarda”
diyemiyoruz. Çünkü maalesef en son yine biz, yani bu ülkenin
bilim adamlarý farkýna varmýþtýr, nerede yaþadýðýmýzýn.

Can Avcý

Doðu Anadolu ve Van Bölgesi’nden eserlerinde bahseden bilim
adamlarýna bakacak olursak; M.S. 5. yüzyýlýn önemli tarihçilerinden
Khroneli Movses, Van Kalesi’nin nasýl yapýldýðýný anlatan ilk
tarihçidir. Khroneli Movses Urartu Krallýðý’nýn baþkentliðini yapan
ve Van Gölü kýyýsýnda kayalýklar üzerinde yükselen büyük Van
Kalesi’nin Assur Kraliçesi Þamiram (ya da Semiramis) tarafýndan
ýnþaa edilmiþ olduðunu yazmaktadýr. 1655 yýlýnda Van’a gelen
Evliya Çelebi, Van Kalesi kayalýðýndan doðal biçimini “çökmüþ
bir deveye” benzetmekte ve Urartu Krallýðý’nýn baþkenti Van
Kalesi’ni detaylý bir biçimde anlatmaktadýr. Daha sonra, Urartu
Krallýðý’nýn baþkentliðini yapan Van Kalesi’ni ziyaret eden batýlý
gezginlerden, 1668 yýlýnda Poullet, 1739 yýlýnda da ünlü gezgin
Charles Texier Van Kalesi kayalýðýnýn gravürlerini çizmiþlerdir.
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Van - Yukarý Anzaf Urartu Kalesi Kazýsý. 2 Nolu Depo Odasý Çalýþmasý

Khoroneli Movses’in eseri Avrupa’da Doðu bilimcilerin ilgisini
çekmiþ ve bu ilgi, 1827 yýlýnda Fransýz Asya Araþtýrma Cemiyeti
tarafýndan Türkiye’ye gönderilmiþ bulunan genç arkeolog Friedrich
Edward Schulz’un Van Gölü’nün doðu kýyýsýnda yükselen anýtsal
mimari kalýntýlarýndan raporunda söz etmesi üzerine daha da
artmýþtýr.
Schulz, yaptýðý titiz çalýþmalar neticesinde burada kayalar içine
oyulmuþ odalarla, kaya duvarlarýna çivi yazýsý ile yazýlmýþ yazýtlarla
karþýlaþmýþ ve bu yazýtlarý kopya etmiþtir. Movses’in eserinde
bahsettiði Semiramis Kanalý’nýn duvarlarýnda ve yakýnlarýnda
bulunan yazýtlarýn bir kýsmýný tespit etmiþ ve gün ýþýðýna çýkarmýþtýr.
Schulz’un 1828 yýlýnda Paris’e göndermiþ olduðu arkeolojik
malzeme ancak 1840 yýlýnda yayýmlanabilmiþtir. Bu malzeme,
Schulz’un gün ýþýðýna çýkartmýþ olduðu 42 adet çiviyazýsý kopyasýný,
Van Kalesi’nde kayalar içine oyulmuþ kral mezar odalarýnýn ve
daha bir sürü kalenin tanýmýný içermektedir. Schulz’un Hakkari
(Çölemerik) yakýnlarýnda öldürülmesinden sonra uzun bir süre
Van Bölgesi’nde herhangi bir arkeolojik araþtýrma yapýlmasýna
fýrsat bulunamamýþtýr.

Kaçýrýlan eserler British, Louvre ve Berlin
Müzesi’nde
19. yüzyýlýn sonlarýna doðru dünya eski eserler piyasasýnda Van
ve dolaylarýndan gelen Urartu eserlerinin sayýsýnda büyük bir artýþ
görülmesinin nedeni þüphesiz ki yapýlan kaçak kazýlar ve kazý
alanlarýnýn denetimsiz bir halde olmasýdýr. Öyle ki Urartu Krallýðý’nýn
Van Ovasý’ndaki ikinci baþkenti Toprakkale(Rusahinili)’de yapýlan
kaçak kazýlardan elde edilen bir çok paha biçilmez Urartu Eseri,
1877 ve 1885 yýllarý arasýnda Londra’daki British Museum,
Paris’teki Louvre ve Berlin’deki Berlin Müzesi’nde sergilenmeye
baþlanmýþ ve hatta bir çok özel kolleksiyonerin eline geçmiþtir.
Kaçak kazýlar sonucu ortaya çýkan görkemli eserler, Van
Bölgesi’ndeki ilk sistematik arkeolojik araþtýrmalarýn baþlamasýna
neden olmuþtur. 1877 yýlýnda, Ýstanbul’da ilk Urartu eserlerinin
piyasada görülmesinden sonra, arkeolog Henry Layard, asistaný
Hormuzd Rassam’ý Van’a yollamýþtýr. Rassam, Layard ile birlikte

çalýþmýþ ve Assur saraylarýnýn gün ýþýðýna çýkarýlýp bilim dünyasýna
tanýtýlmasýnda büyük bir rol oynamýþtýr.

1879- 1880 yýllarýnda ise Londra’daki British Museum’dan Van’a
gönderilen bir bilim heyeti Van’daki Ýngiliz konsülü Captain Clayton
baþkanlýðýnda ilk arkeolojik araþtýrmalara giriþmiþtir. Bu kazýlara
Rassam ile birlikte Dr. Reynolds adýnda bir Amerikalý misyoner
de katýlmýþtýr. Toprakkale’den istedikleri ölçüde bir baþarý
saðlayamayan arkeologlar burasýný Assur etkisinde kalmýþ bir
kazý alaný olarak deðerlendirmiþler ve buluntularý British Museum
depolarýnda kaderlerine terk etmiþlerdir. Ancak 80 yýl sonra R.
D. Barnett, bütün bu buluntularý dikkatli bir biçimde incelemiþ
ve yayýnlamýþtýr.

Bundan sonra 1898 yýlýnda bilim adamlarýndan C. F. LehmannHaupt ve W. Belck baþkanlýðýnda bir Alman Arkeoloji heyeti
Toprakkale’de yeniden kazýlara baþlamýþtýr. Burada yapýlan ilk
kazý ile C. F. Lehmann-Haupt’un kazýsý arasýnda geçen uzun süre
içinde Toprakkale yeniden hazine arayýcýlarýnýn talanýna boyun
eðmek zorunda kalmýþ ve aðýr tahribatýn izleri görkemli baþkentte
kalýcý olmuþtur. Ýngiliz kazý heyeti tarafýndan gün ýþýðýna çýkartýlmýþ
olan Haldi Tapýnaðý’na ait büyük kesme taþlar da halk tarafýndan
götürülmüþtür. C. F. Lehmann-Haupt da umduðunu elde edememiþ
ve çýkarýlmýþ olan buluntular Berlin Müzesine getirilmiþtir. Orada
uzun yýllar bir köþeye atýlmýþ olarak kalmýþtýr. Ancak yarým yüzyýl
sonra C. R. Meyer- H. Hauffmann- J. Friedrich bu malzemeleri
inceleme olanaðýný bulmuþtur.
C. F. Lehmann- Haupt ve W. Bleck tarafýndan Doðu Anadolu
Bölgesi’nde yapýlmýþ olan geziler kitap halinde yayýnlanmýþ ve bu
bilgiler daha sonra Urartu Krallýðý’nýn merkezi bölgesinde
araþtýrmalarda bulunanlarýn en çok yararlandýklarý eserler olmuþtur.
Birinci Dünya Savaþý’ndan önce 1911- 1912 yýllarýnda I. A. Orbeli
yönetimindeki bir kazý heyeti Toprakkale’de yine araþtýrmalara
baþlamýþtýr. Bundan sonra 1916 yýlýnda Rus Arkeoloji Cemiyeti,
N. J. Marr yönetimindeki bir kazý heyetini Van’a göndermiþ ve
Toprakkale’deki çalýþmalar sürmüþtür. Buna karþýlýk I.A.Orbeli
yönetimindeki kazý heyetinin sistematik çalýþmalarý sonucu Van
Kalesi’nin kuzeydoðu tarafýnda, bugün Analý Kýz olarak adlandýrýlan

iki kaya niþi içinde, üzerine yazýtlý bir taþ stel ele geçirilmiþtir. Bu
taþ stel üzerindeki çivi yazýsýnda Urartu Kralý II. Sarduri (M.Ö.
764- 735) zamanýndaki olaylardan söz edilmektedir. Rus heyetinin
ardýndan 1938 yýlý yazýnda K. Lake baþkanlýðýnda bir Amerikalý
bilim heyeti daha önceki araþtýrmalar sýrasýnda gün ýþýðýna
çýkartýlmýþ olan buluntularýn tarihlendirilmelerini kontrol etmek
amacýyla Van Kalesi ve Toprakkale’de çalýþmalara baþlamýþsa da
önemli bir sonuç elde edememiþlerdir. Kýsmen duran Urartu
Arkeolojisi ile ilgili çalýþmalar Güney Mezopotamya’ya kaymýþtýr.

merkezleri, kýsa sürede kurulduklarý bölgedeki tarihi ve doðal sit
alanlarýnýn saptanmasýna ve korunmasýna yönelik geniþ kapsamlý
projelerin oluþumuna ve geliþmesine ön ayak olmuþlardýr. Ayrýca
bu Merkezler ve buralarda büyük bir özveriyle çalýþan bilimadamlarý
ürettikleri projelerin takipçisi ve denetçisi olarak kültürel mirasýn
sahipsiz olmadýðýný açýkça göstermiþlerdir.

Merkezi Urartu Bölgesi’ndeki çalýþmalarýnýn durmasý ardýndan
arkeologlar Urartu Krallýðý’nýn kuzey sýnýrýnda yer alan Kafkasötesi
Bölgesi’nde kazýlara baþlamýþlardýr. 1880 yýlýnda Armavir çevresinde
küçük bir kazý yapýlmýþ ancak önemsiz bazý buluntular elde
edilmiþtir. Ýlk arkeolojik kazýlara Taþburun adýndaki bir köyün
yakýnlarýnda baþlanmýþtýr. 1939 yýlýnda B.B. Piotrovski
baþkanlýðýndaki bilim heyeti Erivan yakýnýndaki Karmir-Blur adlý
tepede ilk sistematik kazýlara baþlamýþtýr. 1950 yýlýnda
Erebuni(Ýrpuni) kentinde kazýlara baþlanmýþ ve daha sonra kazýlar
K. Ogenesjan baþkanlýðýnda bir ekip tarafýndan sürdürülmüþtür.
1964 yýlýnda B. Arakeljan ve A. A. Martirosjan tarafýndan Armavir
yakýnýnda yer alan Armavir-Blur ve Davida adýný taþýyan tepelerde
yeniden arkeolojik kazýlara baþlanmýþtýr.

Prof. Dr. Afif Erzen’in Ýstanbul Üniversitesi’ne baðlý olarak 1967
yýlýnda Van ilinde kurduðu Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araþtýrma
Merkezi, Urartu’nun merkezi bölgesinde yapýlan çalýþmalarý
hýzlandýrmýþtýr. Merkez kuruluþundan günümüze, saðladýðý olanaklar
ve verdiði teorik ve uygulamalý eðitim ve öðretimle 1967 yýlýndan
beri bir çok bilim insanýný bilim dünyasýna kazandýrmýþtýr. Modern
ve çaðdaþ arkeoloji enstitülerini aratmayacak imkanlarý ve
donanýmlý bilim insanlarýnýn özverili çalýþmalarý sayesinde, güneyde
Irak- Suriye sýnýrýndan kuzeyde Kafkasya’ya, doðu’da Ýran sýnýrýndan
batýda Fýrat Irmaðý’na deðin uzanan daðlýk bölge sistemli bir
biçimde araþtýrýlmýþtýr.

Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araþtýrma Merkezi

1991 yýlýndan sonra ise Alman ve Amerikalý arkeologlar bölgede
yeni yüzey araþtýrmalarýný sürdürmüþler ve Horum’da da yeni kazý
çalýþmalarýna baþlamýþlardýr.
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Kafkas ötesi araþtýrmalarýn devam ettiði 60’lý yýllarda Kuzeybatý
Ýran Bölgesi’nde ki Urartu merkezlerinde de kazý ve yüzey
araþtýrmalarý yapýlmaktaydý. 1968 yýlýndan beri Tahran’da Alman
Arkeoloji Enstitüsü baþkaný Dr. W. Kleiss baþkanlýðýndaki araþtýrma
heyeti, Kuzeybatý Ýran’da her yýl düzenli araþtýrmalara baþlamýþtýr.
Araþtýrmalar neticesinde ekip Kuzeybatý Ýran’da önemli bir Urartu
yerleþim merkezi olan Bastam’da kazýlara baþlamýþtýr. Kazýlarla
Bastam’ýn bu bölgenin ekonomik, askeri ve yönetim merkezi
olduðu anlaþýlmýþtýr.
Araþtýrmalar ve Batsam kazýsýnýn çalýþmalarý 1980 yýlýnda
durdurulmuþ ve Ýran yönetimi çalýþmalara bir daha izin vermemiþtir.
Ayrýca Baðdat’ta bulunan Alman Arkeoloji Enstitüsü baþkaný R.
M. Boehmer tarafýndan yürütülen Ardini (Assurca Muþþaþir)
Tapýnaðý ve kentinin yerinin araþtýrýlmasý da 1980’li yýllarda ÝranIrak savaþlarý sýrasýnda Baðdat’taki Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün
kapanmasý ile son bulmuþtur.

1959 ve 1963 yýllarý arasýnda Türk arkeologlar
Urartu kazýlarýnda

V. Anatolian Iron Ages Symposium’u açan
Ýstanbul Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kemal Alemdaroðlu.

1956- 1957 yýllarýnda C. A. Burney, Van Bölgesi’nde yer alan
eski kaleleri yeniden gözden geçirerek, daha iyi ve ayrýntýlý bir
biçimde inceleyebilmek için Türkiye’ye gelmiþ ve G.R.J. Lawson
ile birlikte birçok Urartu kalesinin planýný ayrýntýlý bir biçimde çizmiþ
ve yayýnlamýþtýr. C. A. Burney ayrýca 1966 yýlýnda Varto
yakýnlarýndaki Kayalýdere Kalesi’nde kazý yapmýþtýr. Urartu
krallarýndan II. Sarduri döneminde kurulan kalenin çok önemli
bir askeri yönetim merkezi olduðu anlaþýlmýþtýr. Yarým kalan
Kayalýdere kazýsý ardýndan Burney’den sonra P. Hulin ve M. Salvini
bu bölgede saptamýþ olduðu diðer yazýtlarý yayýnlamýþtýr. Bu gibi
çalýþmalar kýsa bir zaman sonra merkezi Urartu bölgesindeki
arkeolojik faaliyetlerin artmasýna ön ayak olmuþ ve Türkiye’deki
ilk Urartu kazýsýný Erzincan Altýntepe’de Prof. Dr. Tahsin Özgüç
yürütmüþtür.
1959 ve 1963 yýllarý arasýnda Türk arkeologlarý birçok Urartu
yerleþmesinde kazýlarý sürdürmüþlerdir. Van Kalesi ve Toprakkale
kazýlarý, Prof. Dr. Afif Erzen ve arkadaþlarý tarafýndan
sonuçlandýrýlmýþtýr. Yine 1959-62 yýllarý arasýnda Prof. Dr. Afif
Erzen ve arkadaþlarý Van Gölü’nün hemen kuzey kýyýsýnda yer
alan Erken Demir Çaðý’na ait Ernis- Evditepe Nekropolünde
kazýlarýný sürdürmüþlerdir. Mezarlarda ortaya çýkarýlan demirden
yapýlmýþ eþya ve silahlar oldukça ilginçtir. Toprakkale’de daha
önce British Museum kazýlarý sýrasýnda gün ýþýðýna çýkartýlmýþ
olan tapýnakta daha ayrýntýlý incelemelere baþlanmýþtýr. Doða ve
insan eliyle büyük bir tahrip görmüþ olan kazý alanýnda arkeologlar,

ayrýca birçok yapý kalýntýsýný da ortaya çýkarmayý baþarmýþlardýr.
Adilcevaz yakýnlarýnda Kef Kalesi adýný taþýyan tepede, Prof. Dr.
Emin Bilgiç ve Prof. Dr. Baki Öðün baþkanlýðýnda 1964 yýlýnda
kazýlar yapýlmýþ ve özenli çalýþmalar neticesinde dikkate deðer
veriler elde edilmiþtir.
Prof. Dr. Baki Öðün, Patnos Bölgesi’nde yer alan çok sayýdaki
Urartu mezarlarý üzerinde çalýþmalarýný sürdürmüþtür.
Prof. Dr. Afif Erzen tarafýndan 1961 yýlýnda Van-Çavuþtepe kazý
çalýþmalarý baþlatýlmýþtýr.
Prof. Dr Afif Erzen’in Ýstanbul Üniversitesi adýna yürüttüðü kazý
çalýþmalarý Ýstanbul Üniversitesi’nin Doðu Anadolu’da yapacaðý
ve yürüteceði bilimsel çalýþmalarýn baþlangýcý olmuþtur. Çünkü
bu tarihten itibaren Ýstanbul Üniversitesi’ne baðlý bilim adamlarý
Doðu Anadolu Bölgesi’nde günümüze deðin kesintisiz olarak
çalýþmalarýný sürdürmüþlerdir.
Asýl önemli nokta Çavuþtepe Kalesi’nin çok önemli ve seçkin bir
görevi baþarýyla üstlenmiþ olmasýdýr. Prof. Dr. Afif Erzen
baþkanlýðýndaki Arkeolog ve Araþtýrmacý ekibin yani Çavuþtepe
Kazýlarýna katýlan deðerli hocalarýmýzýn da kabul ettiði ve her
zaman andýklarý gibi Çavuþtepe Kalesi Kazýlarýnýn bir uzun soluklu
okul vasfý taþýmýþ olmasý Çavuþtepe Kazýlarýna önemli bir misyon
kazandýrmýþtýr. 60’lý yýllarýn tutkulu ve bilime aþýk genç asistanlarý
günümüzün genç ve istekli bilim adamlarýna bu okuldan kalan
belki de en büyük mirastýr.
Arkeolojik çalýþmalarýn çaðdaþ ve tam anlamýyla tüm bilimsel
gereklerin yerine getirilerek yapýlmasý için hemen her þeyden
önce uygun depolar, çizim odalarý, fotoðrafhane, laboratuar,
konferans salonu, mutfak, yemek salonu, yatak ve dinlenme
odalarýnýn yer aldýðý modern araþtýrma merkezlerinin gerekliliði
yadsýnamaz. Bu amaçla Ýstanbul Üniversitesi bünyesinde sürdürülen
kazý ve yüzey araþtýrmalarýndan Antalya’da yapýlan çalýþmalar için
1954 yýlýnda Antalya’da; Doðu Anadolu’da sürdürülen çalýþmalar
için 1967 yýlýnda Van’da; Trakya’da sürdürülen çalýþmalar için
1973 yýlýnda Edirne’de modern Tarih ve Arkeoloji Araþtýrma
Merkezi binalarý ve ek tesisler yaptýrýlmýþtýr. Her Arkeoloji Merkezi
için ayrý ayrý yönetmelikler hazýrlanarak yürürlüðe girmiþtir. Ayrýca
Samsun- Bafra’da, Diyarbakýr- Çayönü’nde kazý evleri kurulmuþ
ve bilim adamlarýnýn hizmetine sunulmuþtur. Adý geçen araþtýrma

Enstitünün Ýstanbul Üniversitesi’nden oluþan üyeleri, Urartu öncesi
ve Urartu döneminin kültürel ve siyasal tarihine büyük katkýlarý
olan bir dizi çalýþma yapmýþlardýr. Sistemli olarak yürütülen bu
çalýþmalar, son yýllarda gittikçe artmýþtýr. Özellikle yapýlan çalýþmalar
son 20 yýl öncesine deðin çözümlenemeyen ve büyük bir giz gibi
kalan sorunlar üzerinde yoðunlaþmýþtýr. Bu çalýþmalarýn baþýnda
“Doðu Anadolu Bölgesi’nde M.Ö. II. Binyýlý Boya Bezemeli Çanak
Çömlek Kültürü”, “Erken Demir Çaðý Kültürü”, “Urartu Krallýðý’nýn
Van Gölü’nün Güneyindeki Yayýlýmý”, “Urartu Karayolu Ulaþýmý”,
“Urartu Baraj, Gölet ve Sulama Kanallarýnýn Saptanmasý”, “Urartu
Taþ Ocaklarý ve Atölyelerinin Saptanmasý”, “Doðu Anadolu
Bölgesi’nde Hammadde ve Maden Yataklarý ile Madencilik
Atölyelerinin Saptanmasý” gelmiþtir.
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Van ilinin 70 km. güneydoðusunda yer alan Giyimli (Hýrkanis)
köyünde kaçak kazýlar sonucunda bugüne deðin eþine çok az
rastlanan büyük bir Urartu definesi ele geçirilmiþtir. Binlerce tunç
levha parçasýndan oluþan define, Anadolu ve özellikle Avrupa ve
Amerika müzeleri tarafýndan satýn alýnmýþtýr. 1974 yýlýnda Prof.
Dr. Afif Erzen Baþkanlýðýnda Prof. Dr. Veli Sevin ve Prof. Dr. Oktay
Belli’nin de aralarýnda bulunduðu bir ekip burada bir dönemlik
kazý yaparak, kalenin ve definenin bulunduðu yapýlarýn planlarýný
ortaya çýkartmýþtýr. Tunç levha parçalarý üzerindeki resimler, Urartu
Krallýðý’nýn “geç dönem sanatý” ile “halk sanatý”ný oldukça
zenginleþtirmiþtir.
Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve
Arkeoloji Araþtýrma Merkezi bilim kurulu üyesi olan Prof. Dr. Ali
M. Dinçol ve Prof. Dr. Belkýs Dinçol Doðu Anadolu Bölgesi’nde
yeni bulunan çok sayýdaki çiviyazýlý Urartu Kaya ve Ýnþa yazýtý ile
stelleri yayýmlamýþlardýr. Yayýmlanan bu yeni yazýtlar, Urartu
Krallýðý’nýn tarihi coðrafyasý ve epigrafyasýnýn geliþimine büyük
katkýlar saðlamýþtýr. Her iki deðerli dilbilimcinin 1975 yýlýndan
beri süregelen çalýþmalarý, büyük bir baþarýyla sürmektedir.
1980- 86 yýllarý arasýnda Elazýð - Malatya Bölgesi’nde Fýrat Irmaðý
üzerinde yapýlan Karakaya ve Karababa barajlarýnýn sularý altýnda
kalan höyüklerde kazýlar yapýlmýþ ve bölgede çok sistemli arkeolojik
yüzey araþtýrmasý sürdürülmüþtür. Prof. Dr. Veli Sevin ve Prof.
Dr. Oktay Belli’nin baþkanlýðýnda bir ekibin sürdürdüðü arkeolojik
kazý ve yüzey araþtýrmalarý, Urartu Krallýðýnýn batý sýnýrýna ve
bölgenin antik madencilik üretimi ve ticaretinin aydýnlatýlmasý
sorunlarýna bir çözüm getirmiþtir.
1986 - 91 yýllarý arasýnda Prof. Dr. M. Taner Tahran baþkanlýðýnda
bir heyet Urartu Krallýðý’nýn baþkentliðini yapan Van Kalesi ve
bunun hemen kuzey eteðinde yer alan Van Kalesi Höyük’te kazý
çalýþmalarýný sürdürmüþtür. Van Kalesi kayalýðý içine oyularak
yapýlan Urartu Krallarýna ait mezar odalarýnýn planlarý saðlýklý bir
þekilde yapýlmýþ ve yayýmlanmýþtýr. Bu araþtýrmalar sonucunda,
“Yeni Saray”a ait temel kalýntýlarý ortaya çýkarýlmýþtýr. Bunlardan
da önemlisi, Urartu Krallýðý’nýn baþkenti Van Kalesi ve yakýn
çevresi Milli Park Projesi’ne dönüþmüþtür. Ayrýca Van Kalesi
Höyüðü’nde M.Ö. III.- I. binyýlý kültür katlarý ortaya çýkarýlmýþtýr.

Prof. Dr. Altan Çilingiroðlu baþkanlýðýndaki kazý heyeti Van Gölü’nün
hemen doðu kýyýsýnda yer alan Dilkaya Höyüðü’nde kazý çalýþmasýna
baþlamýþsa da, höyüðün aþýrý bir þekilde tahrip olmasý yüzünden,
M.Ö. II. ve I. binyýlý kültür katlarý tam olarak bulunamamýþtýr.
Ancak bulunan nekropolde Erken Demir Çaðý ve Urartu mezarlarý
gün ýþýðýna çýkarýlmýþtýr. Ayný kazý ekibinin 1989 yýlýndan beri yine
Van Gölü’nün doðu kýyýsýnda yer alan Ayanis Kalesi’nde baþlattýðý
kazý çalýþmalarý, büyük bir baþarýyla sürmektedir. sivil yerleþim
merkezinde baþlatýlan kazý çalýþmalarý da sürmektedir.
Erçek Gölü’nün hemen doðu kýyýsýnda yer alan Karagündüz
Höyüðü’nde Prof. Dr. Veli Sevin baþkanlýðýnda sürdürülen arkeolojik
kazýlarda M.Ö. III. binyýl ve II. binyýl kültürleri ortaya çýkarýlmýþ ve
çevre kültürler ile iliþkileri araþtýrýlarak Ýlk Tunç Çað Kültürlerinin
bölgede yayýlým alanlarýna açýklýk getirilmeye çalýþýlmýþtýr. Höyüðün
2 km. doðusunda Erken Demir Çaðý’na ait nekropol olduðu tespit
edilmiþ ve Nekropolde sürdürülen kazýlarda Erken Demir Çaðý ölü
gömme gelenekleri saptanmýþ ve ölü armaðaný olarak mezarlara
býrakýlan demirden yapýlmýþ yüzlerce eþya, alet, silah ve özellikle
kadýn takýsý ortaya çýkarýlmýþtýr. Erken Demir Çaðý’na ait bir baþka
nekropol Hakkari’nin içinde bulunmuþ ve Prof. Dr. Oktay Belli’nin
de yer aldýðý bir ekip tarafýndan burada kazý yapýlmýþtýr. Yine Prof.
Dr. Veli Sevin baþkanlýðýnda bir ekibin Van-Altýntepe’de yapmýþ
olduðu kazý çalýþmalarý neticesinde çoðunluðu define arayýcýlarý
tarafýndan tahrip edilerek soyulmuþ onlarca Urartu kaya ve toprak
mezarlarý ortaya çýkarýlmýþtýr.

Aþaðý ve Yukarý Anzaf Kaleleri ve Yoncatepe
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Prof. Dr. Oktay Belli baþkanlýðýnda son 13 yýldan beri sürdürülen
Urartu Krallýðý’nýn erken dönemine ait bir baþka kazý yeri, Aþaðý
ve Yukarý Anzaf Kaleleridir. Van’ýn 11 km. kuzeydoðusunda yer
alan Aþaðý Anzaf Kalesi, Kafkasya ve Kuzeybatý Ýran bölgelerinden
baþkent Tuþpa’ya gelen yollarý korumak için kurulmuþtur. Urartu
Kralý Ýþpuini ( M.Ö. 830- 810) döneminde kurulan Aþaðý Anzaf
Kalesi’nin kurtinsiz ve bastiyonsuz anýtsal sur duvarlarýnýn benzerine,
þimdiye kadar hiçbir Urartu kalesinde rastlanýlmamýþtýr. Aþaðý
Anzaf’ýn 800 m. güneyinde 140.000 m2’lik bir alana yayýlan
Yukarý Anzaf Kalesi ise, Ýþpuini’nin oðlu Menua ( M.Ö. 810- 786)
tarafýndan kurulmuþtur. Yukarý Anzaf Kalesi bölgenin en büyük
ve önemli askeri ve ekonomik üretim merkezini oluþturmaktadýr.
Kazýlar sýrasýnda kalenin güneybatýsýnda yer alan Kuzey ve Güney
Kapýlarý ile tapýnak, depo odalarý, içinde þarap ve susam yaðý
bulunan pithoslu depo odalarý ortaya çýkarýlmýþtýr. Ulusal Tanrý
Haldi adýna yaptýrýlan, þimdilik, en eski Urartu tapýnaðýný
oluþturmaktadýr. Kazýlar sýrasýnda çok sayýda tunç kalkan, sadak,
çivi yazýlý adak halkalarý, silahlar ile çivi yazýlý kil tabletler ortaya
çýkarýlmýþtýr. Çivi yazýlý adak halkalarý, þimdiye kadar bilinmeyen
ve Urartu tarihine büyük bir katký saðlayan, Ýþpuini, oðlu Menua
ve torunu Ýnuþpua’ya aittir. Ayrýca bir kalkan parçasý üzerinde,
ilk kez Urartu tanrýlarý birbiri peþi sýra betimlenmiþtir.
Yine Prof. Dr. Oktay Belli baþkanlýðýnda 1997 yýlýnda kazýsýna
baþlanan ve kazýsý devam eden Yoncatepe Kalesi ve Nekropolü,
Van’ýn 9 km. güneyinde yer almaktadýr. Erken Demir Çaðý ve
Urartu Dönemi’ne ait Yoncatepe Kalesi akropolünde sürdürülen
kazý çalýþmalarý sýrasýnda, depo odalarý ve merkezi bir avlunun
çevresinde yer alan odalar topluluðu ortaya çýkarýlmýþtýr. Yoncatepe
Nekropolünün bir baþka ilginç özelliði, Anadolu’nun en büyük
köpek mezarlýðýný oluþturmuþ olmasýdýr. Urartu döneminde
görülmeyecek bir þekilde, aile mezarlarýna çok sayýda köpek,
insanlarla birlikte gömülmüþtür.

Doðu Anadolu’da Erken Demir Çaðýna ait kale ve nekropollerin
araþtýrýlmasý sýrasýnda tespit edilen Kaletepe Mezarý’nýn plan
çizim çalýþmalarý.

Yukarýda da kýsaca özetlediðimiz gibi, Gerek Urartu tarihinin ve
gerekse Doðu Anadolu Bölgesi’ne etki eden ve burada yer alan
kültürlerin bilim dünyasýna tanýtýlmasýnda, arkeologlar ve bilim
adamalarý oldukça zor ve engellerle dolu uzun bir yolu aþmaya
zorunlu kalmýþlardýr. 19. yüzyýlýn ilk çeyreðinden hemen sonra
Van ve yakýn çevresinde araþtýrmalara baþlayan arkeologlar, daha
çok define arayýcýlarýnýn izlerinden gitmek zorunda kalmýþlardýr.
O dönemde en yoðun çalýþmalar, Urartu Krallýðý’nýn baþkentliðini
yapan Van Kalesi ve özellikle Toprakkale’de yapýlmýþtýr. Ancak
Toprakkale’de yapýlan kazý çalýþmalarý uzun süre aksamýþtýr.
Yaklaþýk olarak 60- 65 yýl önce Kafkasötesi Bölgesi’nde Urartu
yerleþim merkezleri ve kalelerinde baþlatýlan yoðun kazý çalýþmalarý,

Urartu uygarlýðý ile ilgili bilgilerimizin temelini oluþturmuþtur. Ancak
Urartu Uygarlýðý ile ilgili bilgilerimizin artmasýna, Doðu Anadolu
Bölgesi’nde yapýlan yoðun kazý çalýþmalarý neden olmuþtur.
Örneðin Erzincan- Altýntepe, Varto- Kayalýdere, Patnos-Giriktepe
ve Aznavurtepe, Adilcevaz- Kef Kalesi, Ernis- Evditepe, Van Kalesi,
Toprakkale, Çavuþtepe, Hýrkanis, Ayanis, Aþaðý ve Yukarý Anzaf
Kaleleri ile Yoncatepe Kalesi ve Nekropolü kazýlarý, Urartu mimarlýðý,
sanatý ve uygarlýðý konusundaki bilgilerimizi zenginleþtirmesinin
yaný sýra, bu kültürün Anadolu uygarlýðýnýn ayrýlmaz bir parçasý
olduðunu da göstermiþtir. Hatta Urartu karayolu ulaþým þebekesi,
madenciliði ve sulama sistemi konusunda sürdürülen arkeolojik
yüzey araþtýrmalarý, M.Ö. I. binyýlýn ilk yarýsýnda Urartu Uygarlýðýnýn
Doðu Anadolu Bölgesi’ne altýn çaðýný yaþattýðýný kanýtlamakla
kalmamýþ Urartu öncesi yerleþimcilerin bölgede ne denli kalýcý
izler býraktýklarýný da gözler önüne sermiþtir.

konuþmasýndan sonra baþlamýþ ve bilim adamlarý özveriyle
hazýrladýklarý çalýþmalarýný sunmuþlardýr. Aslýnda bir rastlantý ya
da olaðanüstü bir durum deðildir bu geniþ kapsamlý
organizasyonlarýn sorumluluðunu yüklenmek. Daha doðru dürüst
arkeolojik araþtýrmalarýn yapýlmaya baþlanmasýna yýllar varken
1944 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi bilim adamlarý Van’da “Beþinci
Üniversite Haftasý”ný tertiplemiþ ve geniþ bir katýlýmýn
gerçekleþmesini saðlamýþlardýr. Türk bilim adamlarý, bugün
rahmetle andýðýmýz, o zamanki Ýstanbul Üniversitesi Rektörü Tevfik
Saðlam Hoca baþta olmak üzere Sýddýk Sami Onar, Hamit Nafiz
Pamir, Sedat Tavat, Muhittin Erel, Ekrem Þerif Egeli, Ahmet Ardel,
Arif Müfid Mansel, Naþit Erez, Hýfzý Timur, Cemal Ýzzet Tekin, Halit
Ziya Konuralp gibi deðerli bilim adamlarý ve hocalarýmýz seri
konferanslar vererek Van üzerine eðilmiþler ve bu bölgede bilimsel
çalýþmalarýn baþlamasýna ve hýzlanmasýna ön ayak olmuþlardýr.

Son 50 yýl içinde Urartu Uygarlýðýna karþý duyulan ilgi geniþ ölçüde
artmýþtýr. Kafkasötesi’nde, Kuzeybatý Ýran’da ve özellikle Urartu
Krallýðý’nýn çekirdeðini oluþturan Van bölgesi’nde sürdürülen
arkeolojik kazý ve yüzey araþtýrmalarý, geçmiþ yýllardaki baþarýsýzlýklarý
örtmek amacýyla çok hýzlý bir þekilde ilerlemektedir. Özellikle
Uluslararasý Arkeoloji ve Demir Çaðý Kongrelerinde Urartu uygarlýðý,
araþtýrmalarýn ana noktasýný oluþturmaktadýr. Bu arada Urartularýn
göçebe toplumlardan Kimmerler ve Ýskitler ile Kafkasötesi,
Kuzeybatý Ýran, Kuzey Suriye, Anadolu ve Akdeniz Bölgesi ile olan
kültürel ve ticari iliþkileri araþtýrýlmaktadýr. Bugüne deðin sürdürülen
arkeolojik kazý ve yüzey araþtýrmalarý göstermiþtir ki, Urartu kültürü
sanýldýðýndan çok daha geniþ bir alana yayýlmýþ, komþu kültürleri
etkisi altýna almýþ ve bunlardan da önemlisi kendisinden,
kendisinden sonra Doðu Anadolu Bölgesi’nde kurulan uygarlýklarýn
esin kaynaðý olmuþtur.

Genç arkeolog ve araþtýrmacýya ev sahipliði

Birçok olumsuzluða raðmen çalýþmalarýný aksatmadan sürdüren
Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araþtýrma Merkezi Bilimadamlarý
Doðu Anadolu Bölgesi’nde sürdürdükleri arkeolojik kazý ve yüzey
araþtýrmalarýný yayýn haline getirerek bilim dünyasýna baþarýyla
sunmuþlardýr. Yapýlan çalýþmalar hazýrlanan yeni projelere ýþýk
tutmuþ ve Merkezin bilim adamlarý çalýþmalarýný sýnýrlarýmýz
ötesinde yapma ve buralara iliþkin projelerini hayata geçirme
çabasýyla ilk önce Nahçývan Özerk Cumhuriyeti’nde týpký Doðu
Anadolu Bölgesi’nde yaptýklarý gibi sistematik ve özenli çalýþmalar
sergilemiþlerdir.
1997 - 99 yýllarý arasýnda Prof. Dr. Oktay Belli baþkanlýðý’nda bir
bilim kurulu, Nahçývan Özerk Cumhuriyeti topraklarýnda arkeolojik
yüzey araþtýrmasý yapmýþtýr. Avrasya Arkeoloji Projesi kapsamýnda
yürütülen bu çalýþmanýn temel amacýný M.Ö. II. binyýlý kültürü ile
Erken Demir Çaðý ve Urartu Kültürlerinin araþtýrýlmasý oluþturmuþtur.
Araþtýrmalarýn neticesinde hem M.Ö. II. binyýlý kültürü
Transkafkasya, Kuzeybatý Ýran ve Doðu Anadolu bölgeleriyle birlikte
deðerlendirilmiþ, hem de Erken Demir Çaðý ve Urartu Krallýðý
dönemine ait mimari kalýntýlar saptanarak yayýnlanmýþtýr.
2000 yýllarýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van
Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Merkezi Müdürü Prof. Dr. Oktay Belli’nin
baþkanlýðýný yaptýðý bir bilim heyeti Avrasya Arkeoloji Projesi
kapsamýnda Kýrgýzistan ve Kazakistan’da arkeolojik yüzey
araþtýrmalarý yaparak Bölge kültürlerinin Doðu Anadolu Bölgesi
kültürleriyle baðlantýlarýný ve iliþkilerini incelemiþtir ve “Kýrgýzistan’da
Arkeolojik Çalýþmalar” baþlýklý proje bir monografi halinde Prof.
Dr. Oktay Belli tarafýndan bilim dünyasýna kazandýrýlmýþtýr.
Monografi “Kýrgýzistan’da Taþ Balbal ve Ýnsan Biçimli Heykeller”
adýyla Türkçe ve Ýngilizce olarak yayýmlanmýþtýr.
Uluslararasý bilim camiasýnda adýný yaptýðý çalýþmalar ile duyurmuþ
onlarca bilim adamý Uluslararasý Demir Çaðlarý Sempozyumlarýnda
bir araya gelerek yaptýklarý araþtýrma ve kazýlarýn neticelerini dünya
ile paylaþýrlar. Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi
Tarih ve Arkeoloji Araþtýrma Merkezi bu Sempozyumlarýn ikisine
ev sahipliði yapmýþ ve baþarýyla verdiði bir nevi imtihandan sonra
Uluslar arasý bir kurum olduðunu yaptýðý yayýnlardan sonra bir de
düzenlediði III. ve V. Anadolu Demir Çaðlarý Sempozyumlarý
(Anatolian Iron Ages Symposium) ile kanýtlamýþtýr. V. Anadolu
Demir Çaðlarý Sempozyumu bildirileri, Ýstanbul Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Kemal Alemdaroðlu’nun yapmýþ olduðu açýlýþ

1967’den bu yana ayný binalarda hizmet veren Van Bölgesi Tarih
ve Arkeoloji Araþtýrma Merkezi, her yýl onlarca genç arkeolog ve
araþtýrmacýya ev sahipliði yaparak hem Fakültelerde verilemeyen
Arkeolojik ilmi esaslarý öðretmekte hem de verdiði bilgilerin pratiðe
aktarýlmasýna olanak tanýyarak genç beyinlerin Arkeoloji Ýlmini
kavramalarýný saðlamaktadýr. Birçok genç araþtýrmacýnýn ufkunu
geniþleten, kimilerininse önüne hedefler koymasýnda yardýmcý
olan Merkezimiz bünyesindeki bilimadamlarý çalýþmalarýný büyük
bir özveri ve baþarýyla sürdürmektedirler.
Bu genç bilimadamlarýna ileride daha modern ve çaðýnýn gereklerini
yerine getirebilen bir araþtýrma merkezi býrakabilmek ve Merkezin
devamlýlýðýný saðlayabilmek adýna Prof. Dr. Oktay Belli, Araþtýrma
Merkezi ana binasýný ve ek hizmet binalarýný yenilemek ve modern
hale getirmek için çalýþmalarýný ve gayretlerini esirgememiþ, yeni
yapýlanma projelerini hayata geçirmiþtir.
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Araþtýrma merkezi iki binadan oluþmakta ve 13 dönümlük bir
arazi üzerinde Van Ýli’nin merkezinde yer almaktadýr. Ana binada;
bir kütüphane, konferans salonu, çalýþma salonlarý, modern bir
restorasyon ve konservasyon laboratuarý, bilgisayar ve çizim odasý,
dinlenme alanlarý, yemek salonu, mutfak, depolar ve yatak odalarý
vardýr. Diðer binada ise tamamen, yatak odalarý ve banyolar yer
almaktadýr.

Türkiye’deki birçok kurum ve kuruluþtan daha donanýmlý ve modern
olan Araþtýrma Merkezi binalarý ve bünyesindeki hizmet birimleri,
giderek artan talebi karþýlayamaz duruma gelmiþtir. Otuz beþ yýldýr
Doðu Anadolu Bölgesi’nde kesintisiz olarak yapýlan çalýþmalar
hem bölgenin coðrafyasýna hakimiyeti saðlamýþ hem de bu hakim
unsur, ekibe yeni katýlan genç bilim adamlarýna kolayca
aktarýlabilmiþtir. Sürekli kendini yenileyen Araþtýrma Merkezi bilim
üyelerinin özverili ve baþarýlý çalýþmalarý farklý disiplinlerle çalýþmayý
gerektirecek boyutlara ulaþmýþtýr. Sadece arkeolojiden deðil birçok
farklý disiplinden, bilim dalýndan araþtýrmacý ve bilim adamýnýn
birlikte çalýþabilmesine imkan veren Araþtýrma Merkezi gitgide bu
talebi karþýlayamaz duruma gelmektedir. Keza bu talebin
karþýlanabilmesi için daha yeni, daha modern ve daha büyük bir
bilimsel Araþtýrma Merkezi’nin yeni binalarýnýn yapýmý için Prof.
Dr. Oktay Belli baþkanlýðýndaki projeler hayata geçirilmiþtir. Þimdiye
kadar coðrafya, botanik, jeoloji, gemoloji, antropoloji, osteoloji,
zooloji ve Adli Týp Enstitüsü’nden genetik bilim dallarýnda uzman
bilim adamlarýyla ortak projeler üreten Araþtýrma Merkezi bilim
adamlarý, uluslar arasý bilimsel yeterliliði kabul görmüþ yayýnlarda
bu projelerin neticelerini yayýnlayabilmiþ ve baþarýyla bilim dünyasýna
yaptýklarý çalýþmalarý duyurmuþlardýr. Araþtýrma Merkezi bünyesinde
çalýþmýþ bilim adamlarýnýn bilim dünyasýna kazandýrdýklarý yayýn
ve makale sayýsý bine yaklaþmýþ ve gün geçtikçe artmaktadýr.
Bilimin modernliðini, sürekliliðini ve yeni açýlacak ufuklarýn genç
beyinlere kesinlikle aktarýlmasýnýn gerekliliðini ilke edinen bir
anlayýþýn merkezidir Araþtýrma Merkezi. Yarýna kalacak, kalýrken
de paha biçilemez birikimini yarýnlara sunacak. Bir okuldur Van
Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araþtýrma Merkezi. Bulunduðu bölgede
yüksek öðretim ve eðitim veren üniversitelerden daha da köklü
ve Ýstanbul Üniversitesi’ne baðlý. Baðlý olmasýna baðlý ama belki
de daha çok tanýnmýþ.

Ýstanbul
Üniversitesi’nin
tarihi
’
le
baþlar

Birsen Altýner
Ýstanbul Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Öðretim Elemaný

Fetih
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Bizans sanatý üzerine almýþ olduðu eðitimden sonra
Ýstanbul’u ilgilendiren sayýsýz projede yer alan, birçok
yapýta imza atan Prof. Dr. Semavi Eyice, 12 yýl
önce emekli olmasýna raðmen, Ýstanbul deyince akla
gelen birkaç isimden biri olmayý sürdürüyor. Onunla
eski Ýstanbul’u ve eski Ýstanbulluyu konuþurken,
Ýstanbul kültürüne ve eðitim müesseselerine
deðinmeden edemedik. Ona göre Ýstanbul
Üniversitesi’nin tarihi Fatih Sultan Mehmet’in
kurduðu medreselerle baþlýyor.

923 yýlýnda Ýstanbul Kadýköy’ünde dünyaya gelen Semavi
Eyice’nin hayatý neredeyse Ýstanbul üzerine çalýþma yapmakla
geçmiþ. Semavi Eyice ilk tahsilini Saint Louis ve Saint Joseph’de,
orta ve lise öðrenimini Galatasaray Lisesi’nde yaptý. 1943 yýlýnda
Bizans sanatý okumak üzere Almanya’ya gitti ve burada Almanca
öðrendikten sonra bir sömestr Viyana, bir sömestr de Berlin
üniversitelerinde Bizans sanatý eðitimi aldý. Almanya’da yarým
kalan eðitimini Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde
tamamladýktan sonra, 1948 yýlýnda ayný fakültenin Sanat Tarihi
kürsüsünde Prof. Dr. E. Diez’in yanýna asistan olarak atandý. Prof.
Dr. A. Müfit Mansel ile birlikte Side kazýlarýnda çalýþan ve “Side’nin
Bizans Devrine Ait Yapýlarý” adlý doktora teziyle doktor unvanýný
alan Eyice, “Son Devir Bizans Mimarisi- Ýstanbul’da Palaiologos’lar
Devri Yapýlarý” baþlýklý teziyle doçent oldu. 1964 yýlýnda “Ýlk Osmanlý
Devri’nin Dini-Ýçtimai Bir Meselesi: Zaviyeler ve Zaviyeli Camiiler”
baþlýklý teziyle profesör olan Semavi Eyice, 42 yýl bu kurumda
çalýþtýktan sonra 1990 yýlýnda emekli oldu.
“Bizans Sanatý”, “Tarihte Haliç”, “Tarih Sosyal ve Mimari Doku;
Ortaköy”, “Galata”, “Fetih’ten Önce Boðaziçi” ve “Ýstanbul’un

Ortadan Kalkan Bazý Tarihi Eserleri” gibi birçok kitabý, yüzlerce
makalesi ve sayýlarý 400’ü aþan çeþitli dillerdeki yayýnlarý ile bilim
ve sanatla dopdolu bir yaþam süren Semavi Eyice, “Bizans Sanatý”
adlý kitabýnýn önsözünde “Tarihin her çaðýnda dünyanýn en önemli
merkezlerinden biri olan Ýstanbul’un yerleþme yeri olarak seçiliþ,
doðuþ ve geliþmesinde en büyük rolü oynayan unsur, þüphe yok
ki Boðaziçi’dir. Ýstanbul tarihi ve þehir görüntüsü hakkýnda þimdiye
kadar pek çok araþtýrma yapýlmýþ olmakla beraber, Boðaziçi ve
Karadeniz Boðazýnýn tarihi ve arkeolojisi yeteri kadar açýk surette
ortaya konulabilmiþ deðildir. Boðaziçi çaðýmýzda hýzla deðiþmekte
ve tarih içinde ona haklý bir ün saðlayan güzelliklerini bir daha
geri gelmeyecek þekilde kaybetmektedir. Bu kaybolan Boðaziçi’nin
tarih içindeki durumu ve karakteri ise hiçbir devir için henüz yeterli
biçimde derlenmiþ deðildir” der.
Kitabýn önsözünde Boðaziçi için söylenen her þey Ýstanbul için
de geçerlidir. Çünkü Ýstanbul da hýzla deðiþiyor ve güzelliklerini
bir daha geri gelmeyecek þekilde kaybediyor ve Ýstanbul’un tarih
içindeki durumu dün olduðu gibi bugün de yeterli biçimde
derlenebilmiþ deðil.

Deðiþik inançlarý ve çeþitli etnik gruplarý bir araya getiren Ýstanbul,
bu karma yapýsýyla tarih boyunca renkli bir kimliðe sahip olmuþ.
Türk, Rum, Ermeni ve Yahudi topluluklarýnýn bir arada yaþadýðý
bir kent olmasý dolayýsýyla Ýstanbul’da birbirinden farklýlýk gösteren
semtler, mahalleler, evler oluþmuþ. Þehir sadece fiziki yapýsýyla
deðil, Ýstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet’in çeþitli
yerlerden göçü zorunlu kýlýþýyla da renkli bir kimliðe bürünmüþ;
insan yapýsý ve yaþantýsýyla...
Semavi Eyice, eski Ýstanbullunun kendine özgü bir dili, kendine
özgü bir kültürü ve mizah anlayýþý olduðunu söylüyor: “Þehre göçle
birlikte, Hýristiyan ve Müslüman pek çok halk buraya geldi ve
birbirleriyle kaynaþtý. Hatta bu insanlar geldikleri yerlerin adlarýna
göre Ýstanbul’da semtler, sokaklar oluþturdular. Karaman,
Çarþamba, Aksaray gibi semt ve mahalle adlarý böyle oluþmuþtur.
Edirnekapý’da Rumlar’ýn oturduðu bir sokak vardý, Karagümrük’te
Latinler, Katolikler otururdu. Örneðin, Karadeniz kýyýlarýndan
gelenler Küçükpazar’da, Yahudiler Balat’ta, Rumlar Fener’de
yerleþmiþlerdi. Ýstanbul karma bir kültürle geliþmiþ ve zenginleþmiþ
bir þehirdi ve burada yaþayan insanlar zamanla Ýstanbullu olmuþ,

bu þehrin yaþantýsýna hem uyum saðlamýþ hem de þehre zenginlik
kazandýrmýþtý.
Ýstanbullu’nun kendine özgü bir konuþma tarzý, þivesi, terbiyesi,
zevki vardý. Ýstanbullu’nun espri yeteneði, mizah anlayýþý zengindi.
Kaba saba ve münasebetsizlikler yoktu. Þimdi televizyona çýkanlar
bile kaba saba konuþuyor, nezaketten yoksun davranýyor. Mizah
anlayýþý Osmanlý kültürünü bilmekle iliþkili bir þeydi.
Eskiden þehrin asayiþine subaþýlar bakardý. Bir gün bir subaþý
sarhoþ bir adamý yakalýyor. Adam hemen bir su birikintisinin
üzerindeki taþa çýkýyor ve subaþýna ‘iliþme bana, buraya Kaptan
Paþa bakar’ diyor. Bugün bunu anlattýðýnýzda kimse bir þey
anlamýyor ama, o zaman bu ince espriyi anlayacak bir kültür
hakimdi. Bu da Ýstanbullu’nun kültürünü ve mizah anlayýþýný
gösteriyor. Biliyorsunuz Osmanlý birçok eyaletlere, beylerbeyliklerine
ayrýlmýþ. Her eyaletin baþýnda da bir vali var. Yalnýz Ege ve Akdeniz
adalarýnýn yönetimine Kaptan-ý Derya yani Kaptan Paþa bakýyor.
Bu yüzden sarhoþ subaþýna ‘bana iliþme buraya Kaptan Paþa
bakar diyor. ”

Ýstanbul Üniversitesi’nin temelini
oluþturan Fatih Külliyesi ve çevresi
Nasühü’s Silahi (Matrakçý)’nin
‘‘Beyan-ý menazil-i Sefer-i Irakeyn’’
adlý eserinden alýnan bir minyatür.
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Elbette Ýstanbullu’nun kültür seviyesinin yüksek olmasý biraz da
eðitimle ilgili bir sonuç. Semavi Eyice de, Fatih Sultan Mehmet’in
Ýstanbul’un fethiyle eðitim hayatýna önem verdiðini ve medreseler
kurarak bilimde Osmanlý’nýn geri kalmamasýna çalýþtýðýný söylüyor
ve Ýstanbul Üniversitesinin tarihini bu medreselere dayandýrýyor:
“Bazýlarý Ýstanbul Üniversitesi’nin tarihini çok gerilere götürmek
istiyor, bu tarihi ta Bizans Ýmparatorluðu’nun ilk yüzyýllarýna kadar
indiriyorlar. Bu tabii bir þey ifade etmez. Çünkü bizim üzerinde
durmamýz gereken husus bugünkü üniversitemizin köklerini
araþtýrmaktýr. Ýstanbul’da bir öðretim kurumu sayýlabilecek bir
müessesenin Bizans döneminde var olmasý bir þey ifade etmez.”
Ýstanbul 1453’te fethedildikten sonra ilk ihtiyaçlarý karþýlamak
üzere bazý Bizans manastýrlarý Ýslami inanca uygun bir takým
müesseseler haline dönüþtürülmüþtür. Türk külliyeleri inþa edilinceye
kadar bu Bizans manastýrlarý kullanýlmýþtýr. Bunlardan biri de
Atatürk bulvarýnýn sað tarafýnda Unkapaný Zeyrek Camii denen ve
eski Bizans’ta Pantokrator Manastýrý olan bina medresesinin ilk
barýnaðý olmuþtur. Fatih Sultan Mehmet tarafýndan Fatih Camii
yaptýrýldýktan sonra bunun iki tarafýna sýrayla medreseler inþa
edildi. Bu medreseler iki dizi halindeydi. Önce saðlý sollu büyük
medreseler vardý. Bunlara biri kuzeyde biri güneyde olduðu için
Akdeniz ve Karadeniz medreseleri denir. Bunun dýþýnda biraz daha
aþaðý seviyede bir dizi daha küçük medrese vardý. Elbette
medresenin öðrenci yurdu, hastane, misafirhane, hamam ve
çarþýsý da vardý.
Bu muazzam külliyenin elemanlarýný büyük bir mirasyedi
bonkörlüðüyle heba etmiþiz. Mesela Haliç tarafýndaki küçük
medreseleri tamamen yýkýp kaldýrmýþýz ve bunlarýn yerine ilkokul
binasý vs. yaptýrmýþýz. Darülþifayý çatladý deyip yýkmýþ, arazisini
parselleyip satmýþýz. Apartmanlarýn arasýnda görülen tek tük duvar
parçalarýný da yok ettik. Cadde tarafýndaki küçük medreselere
gelince bunlarý da caddeyi geniþletmek için temelinden yýkýp,
ortadan kaldýrmýþýz. Külliyenin hamamýnýn yeri belli deðil. Çukur
Hamam diye bilinen bu hamam Ýstanbul’un en büyük
hamamlarýndan biriydi. Külliyenin çarþýsýnýn da adý var kendisi
yok. Saraçlar Çarþýsý diye bilinen bu çarþýnýn yeri bile belli deðil.
Sadece Fatih’teki Dilberzade Camii’nin önünde olan bir iki kemerin
bu çarþýya ait olduðunu zannediyoruz.
Bu medreselerden bazý ulemalar da yetiþmiþ. Fatih devrinden
itibaren edebiyatla, tarihle, dini ilimlerle uðraþan bilim adamlarý
olmuþ. Hatta astronomi ile uðraþan yani fen bilimleriyle uðraþan
ulemalarýmýz bile olmuþ. Bunlardan biri Ali Kuþçu’dur. Gerçi Ali
Kuþçu, Fatih’ten daha sonra yetiþmiþ bir bilim adamý ama,
medresede yetiþmiþ.
Ýlk dönemlerde medrese öðretimine büyük önem veriliyor ama
zamanla kalite düþüyor. Medreselerin gelirlerinden hocalara para
verildiði için, bir süre sonra küçük çocuklarý müderris olarak
gösterip para kazanmak isteyenler oluyor. Ýstanbul halký o kadar
mizah anlamýnda geliþmiþ ki, bu ulemalara “beþik ulemasý” diyor.

Tabii Osmanlý’da medrese dýþýnda yetiþmiþ bilim adamlarý da var;
bunlardan en önemlisi Katip Çelebi’dir. Biz Katip Çelebi’nin mezarýný
bile muhafaza edemedik. Kýrýk bir mezar taþýnýn onun mezarý
olduðu sanýlýyordu, onu da Manifaturacýlar Çarþýsý’ný yaparken
ortadan kaldýrdýk. Yerine modern bir mezar yapýp, üzerine de yeni
Türkçe’yle ‘Katip Çelebi’nin mezarýdýr’ diye yazdýk.
Ýstanbul’un camileri gibi bir takým eski eserleri hakkýnda kaynak
niteliðinde çok önemli birkaç kitap yazmýþ olan Ayvansaraylý
Hüseyin Efendi de, Katip Çelebi gibi medrese eðitimi almadan
yetiþen önemli bilim adamlarýndan biridir.
19. yüzyýla geldiðimizde Sultan Abdülmecit, III. Selim’in ve II.
Mahmut’un baþlattýðý yenileþme hamlelerine devam ediyor ve
medreseler için bir takým çalýþmalar yaptýrýyor. Daha Avrupai olan
Abdülmecit, Encümen-i Daniþ adýyla, Osmanlý devletinin o yýllarda
kalburüstü okur yazarlarýndan oluþan bir grup topluyor ve bunlardan
rapor istiyor. Encümen-i Daniþ’in verdiði raporlardan biri de þu;
‘Medrese eðitimiyle Avrupa’ya aþýk atamayýz. Yapmamýz gereken
iþ Avrupa’daki eðitim ve kültür müesseselerinin benzeri bir
müessese kurmaktýr. Bunun da adý Darülfünun’dur.’ Encümen-i
Daniþ’in bu raporu önemli bir rapor.
Darülfünun’un kurulmasý fikri bir canlýlýk getiriyor. Ýlk iþ olarak
müesseseyi kurmak yerine binasýný yaptýrýyoruz ve Ýsviçre’den Rus
Elçiliði binasý yapmak üzere gelen Ýtalyan mimar Gaspare Fossati’ye
bu görevi veriyoruz.
Binanýn Bab-ý Humayun civarýndaki eski cephane binasý ve saray
arsasý üzerinde yapýlmasýný kararlaþtýrýlýyor. Fossati, Ayasofya’nýn
önündeki þimdi Four Season otelinin olduðu yerde gayet muazzam
bir bina yapýyor. Sütunlu, heybetli, tavanlarý nakýþlý muazzam bir
bina. Derviþ Paþa ve birkaç kiþi burada öðretim üyeliðine baþlýyor.
Ýlk etapta devlet müesseselerindeki genç elemanlar okusun diye
buraya gönderiliyor.
Yapýmý 18 yýl süren, 1863'te Derviþ Paþa'nýn halka açýk Fizik
dersleri vermesiyle öðretime baþlayan Darülfünun’un ömrü ne
yazýk ki 18 yýl sürüyor. Birkaç yýl sonra Darülfünun kapatýlýyor. Biz
bu koca binayý doðru dürüst tahsis edemiyoruz, önce Esnaf
Nezareti, arkasýndan Adliye Nezareti yapýyoruz. Ankara hükümeti
kurulduktan sonra da Ýstanbul Adliyesi olan bu bina 1933 yýlýnda
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çýkan bir yangýnla yok oluyor. Bütün kamu binalarýndaki yangýnlar
gibi bu yangýnýn da kasýtlý olup olmadýðýný bilemiyoruz. Binanýn
arsasý yýllarca boþ kaldýktan sonra orada bir hapishane yapýldý, o
hapishane þimdi de otel oldu.

Birkaç yýl sonra Darülfünun’u yeniden kurma kararý alýndý ve bu
kez de þimdi Basýn Müzesi olan binayý inþa ettiler. Bu bina aþaðý
yukarý ilkinin ufak bir benzeri olarak yapýldý. Bilim ve fenni sembolize
eden nakýþlarla buranýn duvarlarý ve tavanlarý süslendi. 1870
yýlýnda tekrar öðretime baþlayan Darülfünun’un müdürlüðüne Hoca
Tahsin Efendi getirildi.
Bu arada týp ve hukuk fakültesi denemeleri yapýldýktan sonra 20.
yüzyýla doðru Darülfünun fikrinin bizde yeni yeni oturmaya baþladýðýný
görüyoruz. Bugünkü merkez binasýný Cumhuriyet döneminde
kullanmaya baþlýyoruz. Darülfünunun o zamanlar topu topu dört
fakültesi var. Týp, hukuk, fen ve edebiyat fakülteleri.
Atatürk 1933 yýlýnda üniversitede reform yapýlmasýný isteyince
Darülfünun’u yeni baþtan organize ediyorlar. Pek çok hoca açýða
alýnýyor ya da liselere öðretmen olarak atanýyor. Böylece Ýstanbul
Üniversitesi kuruluyor. Fen ve Edebiyat Fakülteleri Beyazýt
Hamamý’nýn yanýndaki Zeynep Haným Konaðý’na yarleþtiriliyor.
Hukuk ve Týp Fakülteleri merkez binada kalýyor.
Üniversitenin yeni hocalarý genellikle yabancýlardan seçiliyor. O
yýllarda Almanya’da Hitler rejiminin baþlamasý üzerine Yahudi asýllý
veya Yahudilikle uzaktan yakýndan ilgisi olan bir takým kiþiler göç
etmek zorunda kalýyorlardý. Böylece bir takým hocalar Türkiye’ye
göç ettiler. Çünkü Türkiye’de bunlara saha vardý. Darülfünun
üniversite olduktan sonra Alman sistemini benimsedi ve fakültelerin
içlerinde bir takým bölümler, bu bölümlerin içlerinde de çeþitli
dallar oluþturuldu. Üniversitenin kadrolarýna bu defa genellikle
batýda eðitim görmüþ orada doktora yapmýþ öðretim görevlileri
yerleþtirildi.”
Emekli olduktan sonra çalýþmalarýný evinden sürdüren Semavi
Eyice, yaþlandýðýný, gözlerinin çok az gördüðünü söylüyor ama, biz
buna pek inanmýyoruz. Engin bilgisiyle yayýnevlerinin peþinden
ayrýlmadýðý bir insan olduðunu, bizden sonraki randevusundan
anlýyoruz. Semavi Hoca’nýn bizden sonraki randevusu hayatýný
kitap haline getirmek isteyen bir yayýneviyle. Biz ayrýlýyoruz, onlar
baþlýyorlar...

Ýstanbul’un
ortadan kalkan
bazý Tarihi
Birsen Altýner
Ýstanbul Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Öðretim Elemaný
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Eserleri
Ýstanbul’un Türk devrine ait tarihi eserlerinin çoðu,
son yýllarda ortadan kalkmýþ ve bunlardan hiçbir iz
kalmamýþtýr. Bunlardan bazýlarý genel tarih, bazýlarý
ise mimarileri ile Türk sanatýnýn önemli eserleri olmalarý
bakýmýndan önemliydi. Bu yazýda Prof. Dr. Semavi
Eyice’nin “Ýstanbul’un Ortadan Kalkan Bazý Tarihi
Eserleri” adlý kitabýndan derlediðimiz, Çobançavuþ,
Adilþah Kadýn (Þiþehane), Hoca Teberrük, Revani
Çelebi ve Yayla Camii adlý beþ eseri tanýtacaðýz.
Bu beþ camiden bugün ne yazýk ki birkaç fotoðraf
dýþýnda hiçbir iz yok.

Ç

obançavuþ Camii

Çobançavuþ Camii, Beyazýt’tan Aksaray’a inen caddenin, denize
doðru uzanan Koca Ragýp Paþa caddesinin üzerinde, Mesih Paþa
caddesi ile bu caddenin meydana getirdiði dört yol aðzýnýn az
aþaðýsýnda bulunuyordu. Bugün artýk bu camiden ve caminin
yakýnýndaki medrese ve mezarlardan hiçbir iz bulunmuyor.
Yayla Camii

23 Temmuz 1911 yýlýnda Mercan’dan Laleli’ye kadar olan
bölümde tahribatlar yaratan yangýndan bu cami hasar almadan
kurtulmuþtur. Hasar almamýþtýr ama yangýndan sonra Laleli ve
Aksaray semtlerinin yeniden imar planý çizildiðinde bu caminin
yýkýlmasýna karar verilmiþtir.
Koca Ragýp Paþa caddesinin 1937 yýlýnda açýlmasýna giriþildiðinde
caminin yýkýmý baþlamýþ, çatýsý kaldýrýlarak ahþap kýsýmlarý ile
minaresinin külahý sökülmüþtür. Cadde çalýþmasý yarým kaldýðýndan
cami yarým yýkýlmýþ olarak kalmýþtýr. 1942 yýlýnda minaresi temeline
kadar yýktýrýlan camiden 1959 yýlýnda hiçbir iz kalmamýþtýr.

Çobançavuþ Camii Ýstanbul’un sayýlarý çok azalmýþ olan üstü çatý
ile örtülü camiler tipinin orijinal örneði olarak çok deðerli bir
eserdi. Dikdörtgen biçiminde, enine uzanan klasik tipte, sakýflý,
yani üstü ahþap çatý ve kiremit ile örtülü caminin dýþ cephelerinde
kapý ve pencereler mermer ile çerçevelenmiþ, tahfif kemerleri ile
dýþ duvarlar daha özenilerek yapýlmýþtý. Basit yapýsýna raðmen
ahenkli, iddiasýz ve güzel bir eser olan Çobançavuþ Camii, þehir
planlamasýnda gösterilecek küçük bir özenle kurtarýlabilecekken,
ne yazýk ki yok edilmiþ ve Türk tarihi ve sanatý için bir önemli
kayýp olmuþtur.

Adilþah Kadýn (Þiþehane) Camii
Adilþah Kadýn Camii, Edirnekapý’nýn kuzeyinde Tekfur Sarayý’nýn
önündeki avlunun tam karþýsýnda bulunuyordu. Bu camii Sultan
III. Mustafa’nýn üçüncü kadýný Adilþah adýna1805 yýlýnda
yaptýrýlmýþtýr. Adilþah Kadýn, 1803’te ölerek III. Sultan Mustafa’nýn
hayýr eseri olan Laleli Camii avlusunda ve III: Mustafa türbesinin
dýþýnda gömülmüþtür. Adilþah Kadýn Camii, onun hatýrasýný
yaþatmak için III. Mustafa ve kýzlarý Beyhan ve Hatice Sultan
tarafýndan yaptýrýlmýþtýr.
Adilþah Kadýn Camii etrafý muntazam bir duvarla çevrili geniþ bir
alanýn içinde inþa edilmiþtir. Adilþah adýna yapýlan Sýbyan mektebi
de bu caminin karþý tarafýnda, Tekfur Sarayý’nýn önündeki avlunun
tam ucunda olan Þiþehane’nin bitiþiðinde ahþap olarak yapýlmýþtý.
Eser yapýldýðý tarihteki görünüþ ve mimari özelliklerini hiç
kaybetmeksizin günümüze kadar gelmiþti. Bu camii 1947 yýlýnda
yýkýldýðýnda temel izlerini koruyordu. Daha sonraki yýllarda bu
caminin hiçbir izine rastlanmadý ve yeri bile tam olarak tespit
edilemedi.
Adilþah Kadýn Camii, Þiþehane caddesi üzerinde yan cephesi
olan uzun dikdörtgen planlý muntazam taþ ve tuðla yapýlý, üstü
kiremit örtülü ahþap ile kaplanmýþ güzel bir eserdi. Deðiþik bir
özellik olarak, binanýn giriþi eksen üzerinde deðil, yandaydý. Bu
yan taraftaki kapýdan iki katlý son cemaat yerine giriliyordu.
Buradan caminin ana mekanýndan kare kesitli dört mermer direkle
ayrýlmýþ bir bölüme geçiliyordu. Yabancý üsluptaki bu dört köþe
payetlerin profil kaideleri atýn yaldýzlýydý. Mihrap yarým yuvarlak
bir çýkýntý teþkil ediyor ve ana mekan iki sýra halindeki yan duvarlara
açýlmýþ pencerelerden aydýnlanýyordu.

Revani Çelebi Mescidi bir çevre duvarýnýn içinde yükselen,
dikdörtgen planlý, evvelce üstü ahþap bir çatý ile örtülü, sakýflý
tipte bir mescitti. Ýçerisi iki sýra halindeki pencerelerden
aydýnlanýyordu. Yapý mimari bakýmýndan fazla gösteriþli ve iddialý
bir eser olmamakla birlikte 16. yüzyýl sanatýnýn özelliklerini
gösteriyordu.

Kambur Mustafa Paþa (Yayla) Camii
Fatih’teki Kambur Mustafa Camii, Ýstanbul’un büyük yangýnlarýndan
birinin harap ettiði ve insanlarýn ve yöneticilerin ilgisizliði ve
þuursuzluðu nedeniyle yok olmuþ bir eserdir. 1945 yýlýna kadar
harabe halinde ayakta duran eser, bu tarihten sonra hýzla ortadan
kalkmýþ ve hiçbir izi kalmamýþtýr. Kambur Mustafa Camii ve
tekkesi Kýztaþý’nýn baþýnda Sofular Caddesi kenarýnda bulunuyordu.
Bu camiye halk tarafýndan Yayla Camii de denmekteydi.
Yayla Cami’nin kurucusu olan Mustafa Paþa, Kundakçýzade adý
ile tanýnmýþtý ve kendisine “kambur” deniyordu.Yeniçerilikten
yetiþmiþ olan Mustafa Paþa, önce “sekbanbaþý” olmuþ sonra da
“yeniçeri aða”lýðýna yükselmiþtir. Kendisine “vezir” rütbesi verilmiþ,
Þam daha sonra da Baðdat valiliklerine getirilmiþ, arkasýndan da
Sultan I. Ahmet’in kýzý Fatma Sultan ile evlenmiþtir.
Mustafa Paþa Camii, 1918’deki büyük Cibali yangýnýna kadar
kullanýlmýþ, bu yangýndan sonra bir daha tamir edilmemiþtir.
Uzun yýllar harap bir þekilde duran cami üzerine inþa edilen Bizans
devri sarnýcý ile bir bütün teþkil ediyordu. Etrafýnda hiçbir sokak
ve cadde açmak gerekmediði ve altýndaki sarnýç istimlak edildiði
halde bu eserin ortadan kaldýrýlmýþ olmasýný anlamak güçtür.
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Not: Semavi Eyice’nin “Ýstanbul’un Ortadan Kalkan Bazý Tarihi Eserleri” adlý
kitabýndan derlenmiþtir.

Hoca Teberrük (Yahya Güzel) Mescidi
Atatürk Bulvarý’nýn 1941- 42 yýllarýnda açýlmasý sýrasýnda feda
edilen eserlerden biri olan Hoca Teberrük Camii, Unkapaný’ndan
Bozdoðan kemerine doðru çýkarken, sol tarafta ve bulvar sahasýnýn
dýþýnda bulunuyordu. Bugün onun yerinde Manifaturacýlar çarþýsýnýn
iþ hanlarý yükselmektedir. Atatürk Bulvarý açýlýrken, 1908 Vefa
yangýnýndan sonra harabe halinde duran bu mescit yýktýrýldý.
Hoca Teberrük veya diðer adýyla Yahya Güzel Mescidi günümüze
kadar gelen þekli ile mimari bakýmýndan incelendiðinde deðerli
bir eser sayýlmamakla birlikte kitabe, mezar taþý gibi son hatýralarýnýn
korunmasý gereken bir eserdi.

Revani Çelebi (Koðacýlar) Mescidi
Koðacýlar veya Revani Çelebi mescidi Bozdoðan kemerinin Haliç
tarafýnda bulunuyordu. Revani Çelebi Mescidi 16. yüzyýl Türk
edebiyatýnýn deðiþik bir þahsiyeti ile yakýndan ilgili olduðu için
üzerinde durulmaya deðer bir eserdi.
Mescidin kurucusu þair Edirneli Ýlyas Þüca’dýr. 15. yüzyýl sonlarýnda
ve 16. yüzyýl baþlarýnda yaþayan Þüca, II. Bayezid zamanýnda
Sürre emiri olarak Mekke’ye gönderilmiþ fakat bu paradan bir
kýsmýný kendi kesesine aktardýðý anlaþýlmýþ, bu yüzden de birçok
þairin hicivlerine uðramýþtýr. Kendisi de bu þairlere cevap vermiþtir.
Daha sonra I. Selim tarafýndan Ayasofya mütevellisi yapýlmýþ
ama, burada da kesesini doldurmaya devam etmiþtir. “Revani”
lakabýný kullanarak þiirler yazan Þüca, topladýðý servetin yardýmýyla
bu mescidi yaptýrmýþtýr.

Hoca Teberrük Camii

Rezan Çelebi
Sanat tarihçisi
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Ýstanbul’un
tarihi bir

Surlarýn dýþýnda bugünkü Çemberlitaþ'tan Beyazýt'a doðru uzanan
alanda ise þehrin mezarlýðý (nekropolis) bulunmaktaydý.

M.S. 123 – 324 yýllarý arasýnda Ýstanbul
Severus dönemi: M.S. 192 yýlýnda Roma Ýmparatoru Commodus'un
ve hemen ardýndan Pertinax'ýn suikastle öldürülmeleri sonucu
yaþanýlan krizde, hem Suriye valisi Niger hem de yukarý Pannonia
Valisi Septinus Severus lejyonlarý tarafýndan imparator ilan
edilmiþler, bu geliþmeler sýrasýnda Byzantion, Severus'un Asya
yakasýna geçmesini engellemek amacýyla Niger tarafýný tutmuþ,
Niger'in ölümünden sonra da Severus'a iki yýl daha direnmiþ ve
daha sonra teslim olmuþtur. Septius Severus Byzantion'nun bu
direniþini cezalandýrmýþ, surlarýn bir kýsmýný yýktýrmýþ, sitelik hakkýný
almýþ ve köy olarak Perinthos’a (Ereðli) baðlamýþtýr.

destandýr

Bu ceza çok uzun sürmemiþtir. Severus oðlu Caracolla'nýn isteði
üzerine Byzantion'u yeniden imar ettirerek ona haklarýný geri
vermiþtir. Septinus Severus büyük bir hipodrom, yeni mabetler,
tiyatro, stadyum yaptýrmýþ ayrýca limaný tamir ettirmiþtir. Zeuksippos
Hamamý'ný ve þehrin ana caddesini de iki taraflý direkli bir yol
olarak inþa ettirmiþtir. Böylece geliþen þehir, ilk çað surlarýnýn
dýþýna taþmýþtýr.
Diocletianus dönemi: M.S.285 yýlýnda Diocletianus Roma
Ýmparatorluðunun baþýna geçmiþtir. Sýnýrlarý Ýngiltere'den,
Mezapotamya 'ya kadar geniþlemiþ olan Roma Ýmparatorluðu'nu
tek merkezden idare etmenin zorluðunu gören Diocletianus
M.S.286 yýlýnda arkadaþý Maximianus'u Agustus (imparator)
sýfatýyla görevlendirir, kendisi de Nikomedia'ya (Ýzmit) yerleþir.

IV. Jeolojik zamanýn baþýnda deniz sularýnýn bir
vadiyi doldurmasýyla oluþan dünyanýn en güzel
boðazýnýn iki yakasýnýn da çok eski çaðlardan beri
yerleþim alaný olduðu biliniyor. Ýstanbul 33 km
metre uzunluðundaki boðazýyla Asya ve Avrupa
kýtasý üzerine yayýlmýþ, gerek doðal güzellikleriyle
gerekse tarihi ve tarihi yapýlarýyla dünyanýn en ünlü
ve güzel þehirlerinden biri olmuþtur.

M

Ö. VII yüzyýlda Kalkedon adýyla Kadýköy’de kurulan
yerleþimin karþýsýnda Topkapý Sarayý’nýn olduðu yerde Byzantion
adýyla bir þehir kurulmuþ burasý yerinin öneminden dolayý gittikçe
geliþen bir merkez olmuþtur. Bu þehir hakkýnda Roma Devrine
kadar fazla bir bilgiye sahip deðiliz. Bulunan en eski Arkeolojik
fragmanlar, M.Ö.4.bin sonlarý ile 3.bin baþlarýna tarihlenen,
Kurbaðlýdere Vadisi kenarýnda kurulan Fikirtepe yerleþimine aittir.

Megaralýlar
Yunan ülkesinin darlýðý, sýk sýk yaþanan siyasi kavgalar ve
ayaklanmalar insanlarýn koloniler halinde göçmelerine sebeb
olmuþtur. Bir Orta Yunanistan þehri olan Megara Sitesi'nin halký
da M.Ö.680 yýlýnda Khalkedon ( Kadýköy ) 'ü ve 17 yýl sonra da
Marmara ile Haliç arasýndaki burun üzerine (Sarayburnu) gelerek
burada yerleþmiþlerdir. Yeni ülkeleri Haliç'in aðzýna sahip olduðu
için iyi bir liman, savunmasý kolay bir tepe (akropol) ve balýk avý
için elveriþli bir mevki olmasý dolayýsýyla kýsa zamanda geliþmiþti.
Þehrin adý, M.S.1.yüzyýlda yaþayan Romalý yazar Plinus'un
bildirdiðine göre "Lygos" dur; ama çok bilinen bir efsaneye göre,
Megaralalýlar'ýn vatanlarýndan kopup kendilerine yurt aramaya
çýkmadan önce Delfi Apollon Tapýnaðý'ndaki kahinlerine yeni
ülkelerinin yerinin neresi olmasý gerektiðini sormuþlar ve kahinler
onlara "körler ülkesinin karþýsýndaki yeri seçmeleri gerektiði"
söylemiþ. Megaralýlar da kendilerinden önceki göçmenlerin
Khalkedon'a yerleþtiðini görerek, bulunduklarý yerin çok daha iyi
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Ýdaredeki bu bölünmenin baþarýlý olduðunu gören Diocletianus
Roma Ýmparatorluðu'nun Batý Bölümü'ne Constantius'u , Doðu
Bölümü'ne de Maximianus'u Agustus olarak atar. Constantius'u
eþi Helena'dan ayýrarak Maximianus'un kýzkardeþi Theodora ile
Maximianus'u da kýzý Valeri ile evlendiren Diokletianus böylece
ileride oluþabilecek kopmalarý da aile baðlarý ile engellemeyi
amaçlar.. Bu dörtlü (tetrarchia) Roma Ýmparatorluðu'nun idaresini
20 yýl boyunca, Diokletianus'un Ýmparatorluktan feragatine kadar
devam ettirir.
Constantinus ve Maximianus'un ölümleri ile de ikinci bir dörtlü
yönetim söz konusu olur ama bu sefer annesi Helena'nýn halktan
biri olmasý ve Hýristiyanlýðý kabul etmiþ olmasý dolayýsý ile oðul
Constantinus M.S.324 yýlýnda Roma Ýmparatorluðu'na doðuda
yeni bir baþkent kurmak amacýyla merkezden uzaklaþtýrýlýr..
þartlarýný göremeyen bu insanlarýn "kör"olduklarýný düþünmüþler,
þehirlerini bu tepeye kurmuþlardýr.

Byzantion
Liderleri Byzas'ýn adýna ithafen de buraya Byzantion adýný vermiþler.
Efsanenin dýþýnda, kesin olan Byzantion'un M.Ö.7.yy. ortalarýnda
büyük Yunan göçleri sýrasýnda kurulmuþ olduðudur. Nitekim, bu
döneme ait çok az da olsa Sarayburnu bölgesinde çanak çömlek
kýrýklarý bulunmuþtur.
Byzantion, ilk çaðda iri taþlarla örülmüþ bir sur ile çevrili tipik bir
siteydi (polis). Þehrin Akropolisi (Topkapý Sarayý'nýn bulunduðu
tepe) etrafý duvarla çevrilerek yerleþimden ayrýlmýþtý. Limaný
muhtemelen Sirkeci Garý ile Sarayburnu arasýndaydý. Akropolis
yakýnýnda etrafý revaklarla (poticus) çevrili, dörtgen planlý bir Agora
vardý. Tetrastoon denilen bu meydanýn ortasýnda Apollon, Helios'un
tunçtan bir heykeli bulunuyordu. Az batýda ise Traklara karþý
kazanýlan bir savaþýn hatýrasýný yaþatmak üzere yapýlmýþ bir
Tropaion ile süslü baþka bir meydan vardý. Ayrýca þehrin en büyük
hamamý olan Akhylleos Hamamý'da bu çevrede idi. Þehrin su
ihtiyacý sarnýçlar yoluyla saðlanýyordu.
Sarayburnu kýyýlarýnda kurulan Athena, Ekbasia, Poseiolen ve
yukarýda ise Tykhe mabedi, Ayasofya'ya yakýn bir yerdeki Bazilika,
Akropolis üzerinde Aphoredite, Artemis, Dionisos adýna birçok
mabet vardý bu ilk çað sitesinde tiyatro ise muhtemelen
Sarayburnu'nda, Akropolis'ten kýyýya inen bir yamaç üzerindeydi.

M.S. 324 – 395 yýllarý arasýnda Ýstanbul
Constantinapolis dönemi: Constantinus yeni bir þehir olarak
Bizans'ta karar kýlar, M.S.324 yýlýnda þehrin imarýna baþlar ve
11 Mayýs 330 yýlýnda büyük bir törenle þehri açar.
Constantinus'un yeni kurduðu bu baþkente Ýkinci Roma veya Yeni
Roma dendiði yazýlardan anlaþýlmaktadýr. Daha sonra ise buraya
Constantinapolis denmiþtir. Halk ise sadece Polis(þehir) olarak
adlandýrmýþtýr.
Constantinus dönemi: Constantinus'un (I.Constantinus) kurduðu
þehrin kara tarafý suru hiçbir iz býrakmaksýzýn ortadan kaybolmuþtur.
Bu sur duvarýnýn nereden baþlayýp, nereden geçerek Marmara
kýyýlarýna, nerede kýyý surlarýna baðlandýðý bilinmemektedir.
Ýmparator Constantinus þehrin hemen hemen ortasýnda kendi
adýna, etrafý revaklar (portikus) ile çevrili oval biçimde bir forum
yani meydan yaptýrmýþ ve bunun ortasýnda üzerinde kendi heykeli
olan porfirden büyük bir anýt diktirmiþti. Hýristiyanlýðýn kurtarýcýsý
olarak kabul edilen hatta azizler arasýna giren Constantinus, iki
taraflý politikasýnýn bir belirtisi olarak bu heykeli de Güneþ Apollon
(Apollon Helios) olarak tasvir etmiþti. Heykel daha henüz Erken
Bizans çaðýnda devrilmiþ, anýtýn kendisi ise yangýnlardan çatlamýþ
ve kararmýþ olarak, Türk devrinde onu ayakta tutmak için kaidesine
eklenen taþtan örme bir desteðin ve gövdesine sarýlan demir
çemberlerin yardýmýyla günümüze kadar Çemberlitaþ adýyla
gelmiþtir.
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Constantinus, Hipodrom ile Marmara kýyýsý arasýndaki sahada
Büyüksaray'ýn inþasýna da giriþmiþ, ayrýca Hippodrom'u
tamamlatmýþtý. Araba yarýþlarýnýn yapýldýðý bu meydanýn ortasýnda
uzanan Spina denilen ayýrma setinin üzerine birçok önemli ve
deðerli anýt yerleþtirilmiþti.
Bunlarýn aralarýnda birleþmiþ Yunan sitelerinin M.Ö. 479'da
Plateia'da Perslere karþý kazandýklarý zaferin þükran borcu olarak
Dephi'de Apollon mabedi önünde diktikleri birbirine sarýlmýþ üç
yýlandan meydana gelen tunç anýt Burmalý direk (Yýlanlý Sütun)
adýyla hala durmakta. Yýlanlarýn 17. yüzyýlda kopan kafalarýndan
sadece biri þimdi Ýstanbul Arkeoloji Müzesi'ndedir. Mýsýr'da
Karnak'da III.Tutmosis adýna dikilmiþ olan büyük pembe granit
Obelisk 'de Constantinus zamanýnda getirilmesine raðmen teknik
güçlükler yüzünden I. Theodosius tarafýndan þimdiki yerine
dikilmiþtir.
M.Ö.4.-3. yüzyýllara ait bir Antik Çað eseri olan altýn yaldýzlý
tunçtan dört at heykeli de Hipodrom'a konulmuþtur. Bu heykeller,
þehrin 1204 yýlýnda Latin iþgalinde Venediklilerin ganimeti olmuþ
ve Venedik'e götürülmüþtür. 1797'de Napoleon tarafýndan Paris'e
taþýnmýþ ve 1815'de Venedik'e geri verilerek San Marco Kilisesi
cephesine yerleþtirilmiþtir.

Constantinus hem Paganizm'e (çok
tanrýlý inanýþ) hem de Hýristiyanlýða
hoþgörülü davranmýþtýr.Sonraki
çaðlarýn Hýristiyan yazarlarý
Ayasofya, Aya Ýrini, Havariler
Kilisesi gibi bazý büyük kiliseleri
onun yaptýrdýðýný bildirirlerse de
gerçekte bu büyük bazilikalar ancak
ondan sonraki Ýmparatorlar
tarafýndan yaptýrýlmýþ veya
tamamlatýlmýþtýr.

Topkapý Sarayý avlusunda bulunan iki heykel kaidesi de muhtemelen
Hipodrom'un bir yerini süsleyen araba yarýþçýsý olarak büyük üne
sahip Porphyrios'a ait heykellerin kaideleridir. Hipodrom'un Bizans
Devri sonlarýna doðru harap halde olduðu bilinmektedir: Ucundaki
yarým yuvarlak kýsmýn üstünde yer alan galeri sütunlarý, 16.
yüzyýlda Süleymaniye Camii yapýlýrken buradan götürülerek camide
kullanýlmýþtýr. Ayný yerde 17. yüzyýl baþlarýnda Sultanahmet
Camii'nin bazý ek binalarý yapýlmýþtýr. Arazi eðimli olduðundan
teras oluþturmak üzere yapýlan yarým yuvarlak uç kýsým, Bizans
Devrinde sarnýç haline getirilmiþ ve bugün evler arasýnda kalmýþtýr.
Constantinus hem Paganizm'e (çok tanrýlý inanýþ) hem de
Hýristiyanlýða hoþgörülü davranmýþtýr.Sonraki çaðlarýn Hýristiyan
yazarlarý Ayasofya, Aya Ýrini, Havariler Kilisesi gibi bazý büyük
kiliseleri onun yaptýrdýðýný bildirirlerse de gerçekte bu büyük
bazilikalar ancak ondan sonraki Ýmparatorlar tarafýndan yaptýrýlmýþ
veya tamamlatýlmýþtýr.
Mese denilen ana cadde, yeni surlarýn esas kapýsýna kadar
uzanmýþ; buradan itibaren Adriyatik Kýyýsýna, Draç Limaný'na
baðlanmýþtýr. Via Egnatia adýndaki bu önemli kara yolunun
baþlangýcýný belirten Million Anýtý'nýn kalýntýlarý ise Ayasofya'nýn
karþýsýndaki köþede hala ayaktadýr.
Ýmparator Constantinus ile göç eden, ileri gelen bazý Romalý'lar
da Byzantium'un imarýna yardýmcý olmuþlardýr. Bunlardan senato
üyesi Philoxenus özel sarayýný Mese Caddesi ile Hipodrom arasýnda
yaptýrmýþtý. Bu sarayýn 224 sütunlu büyük sarnýcý Binbirdirek
Sarnýcý olarak hala ayakta, fakat kuru olarak durur, yakýnlarýndaki
Atiochus ve Lausus Saraylarýnýn kalýntýlarý ise Adliye binasýnýn
yapýmýnda meydana çýkarýlmýþtýr
II. Julianus dönemi: Sonraki Ýmparatorlar da büyük kiliseler ve
kamu yararýna binalar yaptýrmýþlardýr. Hýristiyanlýða karþý olan tek
idareci Ýmparator Julianus, 362 yýlýnda Marmara kýyýsýnda kendi
adýyla bilinen bir liman yapmaya giriþmiþ ve bu ancak II.Justinus
(565-578) tarafýndan tamamlanarak, karýsý Sophia'nýn adý
verilmiþti. Julianus veya Sophia Limaný, Türk devrinde de Kadýrga
Limaný adýyla 16.yüzyýla kadar kullanýlmýþtýr. Bu ad günümüzde
de bir semt adý olarak yaþamaktadýr.
Valens dönemi: Ýmparator Valens 368-378 yýllarý arasýnda,
Romalýlarýn çok önem verdikleri, þehirlere akarsu getirme
politikasýnýn, muhteþem bir uygulanýþý olarak þehrin iki tepesi
arasýndaki vadiyi aþan bir su kemeri yaptýrmýþtýr. Bozdoðan Kemeri
(Valens Kemeri) adýný alan bu yapý bütün Türk Devri boyunca da
yeni su tesislerine baðlanmak suretiyle þehre hizmetini
sürdürmüþtür. Valens Kemerinin þehrin ortasýna getirdiði su,
Ýstanbul Üniversitesi'nin merkez binasý yerinde olduðu sanýlan
Nymphaeum Maximum denilen bir baþ çeþmeye veya "maksem"e
boþalýyor ve buradan daðýlýyordu. Çeþmenin kalýntýlarýnýn 16.yüzyýla

kadar varolduðu bilinir.
I. Theodosius dönemi: Ýmparator I.Theodosius (379-395) Devri'nde,
Hipodrom'a daha önce getirilmiþ olan Obelisk oldukça zahmetli
çalýþmalar sonucunda dikilebilmiþti. I.Theodosius'un adýný yaþatmak
gayesi ile þimdiki Beyazýt'ta, uzunluðu 200 metreyi bulan dev bir
forum (meydan) yapýlmýþtý. Forum Theodosiacum veya Tauros
denilen bu meydanýn bir kenarýnda 386 yýlýnda imparator
Theodosius adýna yapýlmýþ, Romadaki Marcus Aurelius ve Trajanus
anýtlarýný taklit eden, dýþý spiral biçiminde kabartmalarla süslü
büyük bir anýt yükseliyordu. 1509 yýlýndaki depremde yýkýlan bu
anýtýn bazý kabartmalarý o yýllarda inþa edilen Beyazýt Hamamý'nýn
temelinde kullanýlmýþtýr.
Birçok heykelle süslü olan bu meydanýn ana cadde üzerinde anýt
karakterinde bir giriþi olmasý muhtemeldir. Ýlk kalýntýlarý 1928
yýlýnda Simkeþhane'nin avlusunda bulunan bu anýt-giriþin o sýrada
üç gözlü bir zafer taký biçiminde olduðu sanýlmýþ, 1956'da
Simkeþhane'nin büyük bir kýsmý yýkýlýp, cadde geniþletildiðinde
anýtýn bir çok mimari parçasý da yeniden ortaya çýkmýþtýr.
I.Theodosius tarafýndan Marmara kýyýlarýnda þehrin en büyük
limaný olan Eleutherius Limaný veya Portus Thedosiacus'da ayný
dönemde yapýlmýþtýr. Dýþardan gelerek þehrin ortasýndan akan
Lycus-Lykos (Bayrampaþa) Deresi de buradan denize dökülüyordu.
Sonralarý içi dolarak Langa Bostanlarý olan bu liman, gemilerle
gelen buðdayýn boþaltýldýðý yerdi ve yakýnýnda iki büyük buðday
ambarý bulunuyordu.

Yeni Roma
Batý'daki Roma'nýn günden güne sönmesine karþýlýk Yeni Roma
inanýlmaz bir hýzla geliþiyor ve yeni meydanlar, anýtlarla süsleniyordu.
Arcadius dönemi: Ýmparator Arcadius için 402 yýlýnda þehrin
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þimdiki Cerrahpaþa semtinde olan yedinci tepesi üzerinde bir
meydan yapýlmýþ ve burasý yüksekliði 40 m aþan bir anýtla
(Arcadius Anýtý) süslenmiþti. Anýtýn tepesine Arcadius'un heykeli
ancak 421 yýlýnda konulabilmiþti. Tamamen mermerden olan bu
dev ölçülü anýtýn da kaidesi ve gövdesinin dýþ yüzü kabartmalarla
bezenmiþti. Çok tehlikeli çatlaklar yüzünden 1711 yýlýnda yýktýrýlan
bu anýtýn kabartmalarý ile beraber tamamýný gösteren eski resimler
Paris ve Cambridge'de bulunmaktadýr. Yangýnlarla dýþ yüzleri
kavrulup ufalandýðýndan þekilsiz bir taþ kitlesi biçimine gelmiþ
olan 8-9 metre yüksekliðindeki kaidesi bugün evlerin arasýna
sýkýþmýþ bir þekilde görülebilmektedir.
Ayný tarihlerde, 403 yýlýnda Arcadius'un karýsý Ýmparatoriçe Eudoxia
için de, Ayasofya önündeki Augusteon meydanýnýn bir köþesinde
Praefectus Simplicius tarafýndan bir anýt dikilmiþtir. Mermer bir
kaide, kýrmýzý renkte porfir bir sütun ve bunun üstünde de gümüþ
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(veya gümüþ kaplama) bir heykelden meydana gelen bu anýtýn
Grekçe ve Latince kitabeli kaidesi, 1847'de Darülfünun (sonralarý
Meclis ve Ýstanbul Adliyesi) yapýlýrken 3 metre derinlikte
bulunmuþtur.
Sarayburnu'nda yükselen Gotlar Sütunu denilen anýtýn ise kim
için ne zaman dikildiði bilinmez. Fatih semtinde Kýztaþý adýyla
bilinen diðer bir anýt ise Süleymaniye Camii’nin 1550 yýlýnda
inþasý sýrasýnda yerinden alýnarak Camide kullanýlmýþtýr, anýtýn
kitabesinden anlaþýldýðýna göre Praefectus Tatianus tarafýndan
Ýmparator Marcisnus (450-457) için dikilmiþti ve üzerinde onun
bir heykeli bulunuyordu.
Þehrin baþka yerlerinde 4.-5. yüzyýllarda yapýlmýþ anýtlar vardý,
bunlarýn kalýntýlarý da Topkapý Sarayý bahçesinde bulunmuþtur.
Þehzadebaþý dolaylarýnda olduðu sanýlan Philadelphion Meydaný
ise Constantinus'un dört oðlunun birbiri ile dostluk içinde
yaþayacaklarýný temsil eden bir veya iki anýtla süslenmiþti. Porfirden
yapýlmýþ bu heykel, dört prensin kucaklaþmalarýný gösteriyordu.
Venedikliler 1204 yýlýnda bu heykeli San Marco Kilisesi'ne
götürmüþlerdi; Laleli yakýnýnda bir mahzende bu heykellerden
birinin eksik olan ayaðýnýn bulunmasý heykelin Ýstanbul'dan
götürüldüðüne dair hiçbir þüphe býrakmamýþtýr. Kaynaklarda adý
geçen baþka meydanlarýn yerleri bilinmemektedir, sadece forum
Bouis'in Aksaray'da olduðu kabul edilir.
II. Theodosius dönemi: II.Theodosius (408-450) Devri'nde þehrin
sýnýrlarýný daha da geniþletmek ihtiyacý duyulmuþtu. Bunun için
Ýstanbul yarýmadasýnýn daha batýsýnda yeni bir kara tarafý suru
yapýlmasýna karar verilmiþti. Ýnþaata 412 yýlýnda baþlandý ve
Atilla'nýn korkusundan 447 yýlýnda gerekli tamir ve eklemeler çok
hýzlý sürdürülerek bitirildi.
Sonralarý surlarýn kuzeybatý köþesi geç devirlerin Bizans imparatorlarý
tarafýndan deðiþtirilerek, surlarýn dýþýnda kalan Blakhernai
mahallesini de içeri alacak biçimde yeni sur duvarlarý yapýlmýþtýr.
Bu biçimi ile kara tarafý suru Marmara’dan Haliç'e kadar 6670
m. uzunluða sahiptir. Ýmparator Theodosius'un önce Praefectus
Anthemios idaresinde baþlattýðý sonra Praefectus Constantinus
idaresinde tamamlanan surlar üç savunma hattýndan meydana
gelmiþti. En dýþta olan 10-12 m. kadar derinlikte ve 15-18m.
kadar geniþlikteki bir hendeðin iç tarafýndan, alçak bir duvarýn
arkasýndan ve 12-15m. geride ön sur uzanýyordu. 7.50m.
yüksekliðindeki bu ön sur aralýklar ile burçlarla güçlenmiþti.
Bunun da 15m. gerisinde yükselen esas sur, 15m. kadar
yüksekliðe ve 4.5m. kalýnlýða sahip olup, belirli aralýklarla kare
veya çokgen planlý kulelerle desteklenmiþti. Her iki büyük kulenin
ortasýna ölü nokta býrakmamak için ön surun bir küçük kulesi
isabet ettiðine göre, bu tahkimat zincirinin bir bütün olarak
düþünüldüðü söylenebilir.
Þehrin kara tarafýndaki pek çok kapýsýndan en önemlisi Batýdan
gelen Via Egnatia kara yolunun þehrin ana caddesi Mese'ye
baðlandýðý büyük tören kapýsý idi. Porta Aurea veya Altýn Kapý
olarak adlandýrýlan bu kapý seferden dönen imparatorlarýn zafer
alaylarýyla þehre girdikleri yerdir. Tamamen mermer kaplý ve üç
açýklýklý bir zafer taký biçiminde olan giriþin iki yanýnda yine her
tarafý mermerle kaplý ileri taþkýn pylon (kule) bulunmaktadýr.
Sonralarý tehlikeler arttýkça bu giriþlerin biçimi bozulmuþ, içleri
örülerek kapatýlmýþtýr.
Bazý yerlerdeki kitabeler ile surlarýn tarihini aydýnlatan ve biçimi
ile de surlarýn kapý düzeni hakkýnda fikir veren diðer bir giriþ de
Türk devrinde Mevlana Kapý olarak adlandýrýlan Rhegion veya
Rhsion Kapý'sýdýr. Þehrin dýþýndaki su yolunun þehre giriþini emniyet
altýna alan özel kule ise Sulukule olarak adýný günümüze kadar
korumuþtur.
Þehrin diðer iki tarafýndaki surlara fazla önem verilmemiþtir.
Denize her zaman hakim olduðuna inanan Bizans, bu taraftan
bir tehlike geleceðine inanmamýþtý Haliç'in giriþi, aðzýna gerilen
bir zincirle korunuyordu. Marmara tarafý ise lodos fýrtýnalarý ve
akýntý sayesinde bu taraftan gemilerle uzun süreli bir kuþatma
yapýlmasýný önlüyordu. Bu yüzden Haliç Marmara kýyýlarýndaki
surlar kara tarafý gibi güçlü yapýlmamýþtý. Marmara kýyýsýnda
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imparatorluk sarayýnýn önünde bir özel iskele ile fener kulesi
bulunuyordu. Marmara surlarý ile kara tarafý surlarýnýn birleþtiði
köþede ise alt kýsmý devþirilmiþ mermerden dört köþe bir kule
yapýlmýþtý. Mermer Kule olarak adlandýrýlan bu burç, yeni kýyý yolu
yapýlmasý ile ayrý kalmýþtý.

tarafýndan 459'da yaptýrýlmýþ olduðu sanýlmaktadýr. Daha 16.
yüzyýlda bu hazinenin içine küçük bir Türk mahallesi kurulmuþtu
ve bu mahallenin ortasýnda 1566'da ölen Hafýz Musliheddin
Mustafa Efendi tarafýndan vakfedilmiþ küçük bir mescit
bulunuyordu.

Tarih boyunca bu surlar iki defa aþýlabilmiþtir. 4. Haçlý Seferi ile
Ýstanbul önlerine gelen Latinler, 1203 yýlýnda Haliç'e girmiþler ve
þehri buradaki surlarý aþarak almýþlardýr. Kara tarafý surlarý ise
1453 yýlýnda II.Mehmet tarafýndan aþýlmýþtýr.

Bu tür haznelerin üçüncüsü olan Hagios Makios havuzu sonralarý
Altýmermer Çukurbostaný olarak adlandýrýlmýþtýr. Bu da 170 x
140 m ölçüsündedir. Ortaçað içinde Bizanslýlar akarsu saðlayan
tesislerin hem yetersizliði hem de artýk güvenilir olmaktan çýkýþý
yüzünden imkanlar elverdiði kadar çok sarnýç yapmaya
giriþmiþlerdir. Hatta birçok yapýnýn bodrumlarý su geçirmez harçla
sývanarak sarnýç haline sokulmuþtur.

Þehri batýdan gelecek tehlikelerden korumak için daha ortaçaðýn
baþlarýnda baþka bir çare olarak da Marmara'dan Karadeniz'e
uzanan bir limes duvarý yapýlmasý düþünülmüþ ve Anastasýus
(491-518) tarafýndan güneyden kuzeye, Trakya'yý kesen uzun
duvar inþa ettirilmiþti. Aralýklý olarak kulelere sahip olan bu sur,
savunmasý için gerekli askerlerin çokluðu ve o nispette de
faydasýnýn azlýðý yüzünden fazla bir iþe yaramamýþtýr. Bugün pek
az kalýntýsý birkaç yerde görülebilir.

Su yollarý
Roma imparatorluðu devrinde yapýlarak Trakya'da toplanan sularý
þehre getiren tesislerden pek uzun süre faydalanamamýþlardýr.
Ýstanbul'u ele geçirmek niyeti ile sýk sýk Trakya'ya inen yabancý
kavimlerin akýnlarý ve büyük depremler bu su tesislerine zarar
vermiþti. Birçoklarýnýn sandýklarý gibi aslýnda üstü açýk sarnýçlar
olmayan, dev ölçülü toplama havuzlarý Bizans çaðýnýn içlerinde
artýk kullanýlmýyor ve içleri bostan olarak ekiliyordu.
Praefectus Aetius tarafýndan 421'de yaptýrýlan su hazinesi olduðu
bazýlarýnca kabul edilen Karagümrük Çukur bostaný, 244m.
uzunluðunda 85m. geniþlik ile muazzam bir havuzdu. Derinliði
15m. yi geçen bu hazinenin içine 1940'da yapýlan futbol sahasý
onun görünüþünü çok deðiþtirmiþtir.
Sultan Selim Camii yanýnda olan ve 152x152m. ölçüsündeki
ikinci hazinenin ise imparatorluk hizmetindeki Got komutaný Aspar

Þehrin en büyük su haznesi 4. yüzyýlda yapýldýðý kabul edilen
Basilika Sarnýcý'dýr (Yerebatan Sarayý). 140x170 m ölçüsündeki
bu mahzenin üstünü örten tonozlarý 336 sütun taþýr. Ýkinci büyük
sarnýç ise yukarýda da bahsettiðimiz Binbirdirek Sarnýcý'dýr.
Laleli'de Mesih Paþa Camii altýndaki sarnýç ise sonradan içine
sütunlar konarak sarnýca dönüþtürülen daire planlý bir bodrum
katýdýr. Bu sarnýçlar su ihtiyacýný karþýlayan depolar olmalarýnýn
yaný sýra, üzerinde kurulacak kilise, manastýr, saray veya özel
binalara da teras oluþturmuþlardýr.
Gerek Antik çaðdaki gerek Bizans devrindeki hamamlardan
günümüze pek fazla bilgi edinilebilecek yapý gelmemiþtir. Septimus
Severus tarafýndan yaptýrýlan ve 8. yüzyýla kadar kullanýlan
Zeuksipos Hamamlarý'nýn bazý kalýntýlarýna Sultanahmet Medresesi
civarýnda rastlanmýþtýr.

Ýmparatorluk Sarayý ve kiliseler
Ýmparatorluk sarayý Büyüksaray olarak adlandýrýlýyor ve Hipodrom
ile Marmara arasýndaki bölgede çok geniþ bir sahayý kaplýyordu.
Burasý 9. yüzyýla kadar çeþitli binalar ve bölümlerle geniþletilmiþ
ve güzelleþtirilmiþti. Özellikle tören salonlarýnýn ihtiþam içinde
olmasýna çalýþýlmýþtý. Büyüksaray irili ufaklý yapýlardan, salonlardan,
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Ýmparator ailesine mahsus veya saray memurlarý ile muhafýzlara
ayrýlan bölmelerden, kilise ve þapellerden, pavyonlardan ve ayrýca
bahçeler ile oyun sahalarýndan meydana gelmiþti.
Sarayýn bir iskelesi olmasýnýn yaný sýra Ayasofya yakýnýnda Khalke
Kapýsý denilen bir de asýl giriþi bulunmaktaydý. Trakya tarafýnda
ve Anadolu yakasýnda ayrýca bazý yazlýk saraylarý ve av köþkleri
de bulunmaktaydý. Büyüksaray 9. yüzyýlda artýk kullanýlmaz olmuþ
ve terk edilmiþtir.
Sarayýn bulunduðu alanýn üzerine 17. yüzyýl baþlarýnda Sultanahmet
Külliyesi'nin bir kýsmý yerleþtirilmiþtir. Külliyenin arastasý (çarþýsý)
altýnda 4.-5.yüzyýllara ait döþeme mozaikleri bu sarayýn revaklý
avlusuna aittir. Kýyýda surlar üzerinde Hormisdas Sarayý, Boukoleon
Sarayý veya Justinianos Evi olarak adlandýrýlan Büyüksaraya ait
bir pavyonun cephe kalýntýlarý hala görülür.
9. yüzyýldan sonra Ýmparatorlar þehrin kuzey-batý köþesinde
Blakhernai Mahallesi'nde kurulan Blakherna Sarayý'nda yaþamayý
tercih etmiþlerdir. Bu yeni yapýlar topluluðu Büyüksaray kadar
geniþ deðildir. Blakherna Sarayý'nýn bazý bölümleri kara tarafý
surlarýna bitiþik hatta bazý bölümleri bu surlarýn üzerindedir.
Daha sonralarý, Orta Bizans devri için Yunan haçý planýna göre
pek çok kilise daha yapýlmýþtýr. Bunlar Ayasofya kadar büyük
yapýlar deðildirler. Ýçlerinden bazýlarý da manastýrlara aittir. Thedosia
Kilisesi (Gül Camii), 10. yüzyýlda Romanos Lekapenos'un yaptýrdýðý
Myrelaion Manastýrý Kilisesi (Mesih Paþa veya Bodrum Camii),
Hagia Thekla Kilisesi (Atik Mustafa Paþa Camii), 10. yüzyýl
baþlarýnda yapýlan Lips Manastýrý Kilisesi (Fenari Ýsa Camii)
bunlardan baþlýcalarýdýr.
Þehzadebaþý’ndaki Akaleptos Manastýrý Kilisesi (Kalenderhane
Camii) bu devrin bir yapýsý olmakla beraber yapýlan araþtýrmalarda
Assisi'li Aziz Franciscus (1182-1226)'un adýný veren Latince yazýlý
bir freskonun bulunmasý Latin iþgali sýrasýnda buranýn Katolik
Fransisken rahipler tarafýndan kullanýldýðýný gösterir. Bu yapý Latin
Devrinden günümüze gelebilen tek belgedir. Yine eski adlarý
bilinmeyen Vefa'da Kilise veya Molla Gürani Camii ile Çarþamba'da
Hýrami Ahmet Paþa Mescidi Orta Bizans Devrinin küçük ölçülü
dini yapýlarýndandýr.
Orta Bizans devrinin ikinci bölümü Komnrnos'lar Devrin'de de
þehrin bazý yüksek bölgelerinde büyük manastýrlar inþa edilmiþtir
Kiliseleri Yunan haçý planýnda olan bu manastýrlarýn en önemlisi
Haliç'e hakim bir yerde 13. yüzyýlda Komnenos sülalesi tarafýndan
kurulan Pantokrator Ýsa Manastýrýdýr. Kilise birbirine bitiþik üç
yapýdan meydana gelmiþ olup, burasý günümüzde Zeyrek Kilise
Camii olarak bilinmektedir. Bu kiliselerden ortadaki, Komnenoslar'ýn
mezar þapeli olarak yapýlmýþtý.
Günümüze gelen kuruluþ vakfiyesinden (typikon) öðrenildiðine
göre Pantorator manastýrýnýn ek yapýlarý arasýnda, elli yataklý bir
de hastane bulunuyordu. Bu büyük manastýrýn kilisesinden baþka
altýndaki çok sayýda altyapý ve sarnýcýn hala durduðu söylenebilir.
Fatih'ten Haliç'e inen yamacýn yine hakim noktasýnda 12. yüzyýl
baþlarýnda kurulan Pantepoptes Manastýrý'nýn da Eski Ýmaret
Camii adýyla tanýnan kilisesi bulunmaktadýr.
Dördüncü Haçlý Seferi'nin Bizans'a karþý dönmesi ve önce buraya
dost olarak gelen Batýlý þövalyelerin 1204 yýlýnda Bizans
Ýmparatorluðu'nu yýkarak baþkenti ele geçirmeleri ve bir Latin
Krallýðý kurmalarý ile Bizans Ýmparatorluðu, Dünya politikasýnda
büyük devlet olarak sürdürdüðü yerini kaybetmiþtir. Þehrin içindeki
bazý kilise ve manastýrlarýn Katolik idaresine geçmesiyle birlikte,
þehrin harap ve bakýmsýz bir duruma girdiði bilinir.
1261 yýlýnda þehri geri alan Palailogoslar’la þehirde canlanma
baþlamýþtýr. Ýmparatorluk sarayý da artýk Blakherna Sarayý’dýr.
Blekherna Sarayý’na yakýn bir yerde ve daha öncelerden kalan
Khora Manastýrý, devlet ileri gelenlerinden Theodoros Metokhites
tarafýndan büyütülerek mozaik ve fresklerle süslenmiþtir.
Kariye Cami olarak bilinen bu manastýrýn yanýnda Metokhites'in
sarayý bulunuyordu. Çarþamba'da Pammakaristos Manastýrý (Fetiye

Camii), Kocamustafapaþa'da Andreas Manastýrý (Kocamustafapaþa
Camii), Yenibahçe'de Lips Manastýrý (Fenari Ýsa Camii) 12. yüzyýl
sonlarý ve 13.yüzyýl baþlarýnda yeniden yapýlan veya geniþletilen
dini tesislerdir.

Bizans’ýn sonu
14. yüzyýl ortalarý politik bakýmdan artýk Bizans'ýn sonudur.
Baþkentin Meryem Ana tarafýndan korunduðuna inanan ve bu
yüzden yabancýlar tarafýndan ele geçmeyeceðine güveni olan
Bizans, devlet olarak sadece bir addan ibarettir. Bu baþkent güçlü
surlarýn arkasýnda yaþamaya çalýþmakta ve yiyecek ihtiyacýný
surlarýn dýþýndaki, Trakya tarafýndaki topraklardan saðlamaktadýr.

II.Mehmet 1452 yýlýnda Anadolu

Hisarý'nýn karþýsýna Rumeli
Hisarý'ný yaptýrdý. Bizans'ýn
kaçýnýlmaz sonu 1453 yýlýnda
Türkler'in þehri kara tarafýndan
kuþatýp buradan hücum etmeleri,
Galata'nýn arka tarafýndan
kadýrgalar aþýrarak Haliç'e
indirmeleriyle geldi.

Þehrin nüfusu gitgide azalmakta ve þehir, ticaretin Ýtalyan
þehirlerinin (Pisa, Venedik, Amalfi, Genova) eline giderek geçmesi
ile fakirleþmektedir. Artýk Anadolu yakasýnda yazlýk saraylar ve av
köþkleri yoktur. Boðaziçi de Türkler'in kontrolündedir. Sadece
Adalar'daki Manastýrlar yaþamaktadýr.
Haliç'in karþý tarafýndaki Galata ise 14. yüzyýlda Genova'nýn bir
kolonisi haline gelmiþtir. Etrafý surlarla çevrili ayrý bir þehir haline
gelen Galata'nýn duvarlarýný ve kapýlarýný Genova'nýn ve Ýtalyan
ailelerinin armalarý süslemektedir. Genovalýlar, burada büyük bir
ticaret merkezi ve Katolik kiliseler yapmýþlar, Galata'ya bir Akdeniz
Ýtalyan þehri görünümünü vermiþlerdir.
Bu kiliselerden Dominikenler'e ait olan San Domenico Kilisesi'nin
Gotik üsluptaki kare planlý çan kulesi hala durmaktadýr. Kilise ise
fetihten sonra camiye çevrilerek Arap Camii adýný almýþtýr. Diðer
kiliseler ise zamanla ortadan kalkmýþ Rüstem Paþa Haný, Galata
Yeni Camii gibi eserler yapýlmýþtýr.
Saint Benoit Manastýrý ise çok deðiþmiþ olmakla beraber Latinlerin
bir dini tesisi olarak günümüze gelmiþtir. Galata tahkimatýnýn en
önemli burcu olan Galata Kulesi ise, alt kýsmý Genova devrine ait
olmakla beraber, Türk devrinde birçok defa deðiþikliðe uðramýþ
ve yükseltilerek, biçimi deðiþtirilmiþtir. Galata surlarýnýn dýþýndaki
arazi yani þimdiki Beyoðlu bölgesi boþ, kýrlýk bir alandý. Bizans
mezarlarýnýn bir bölümü buradaydý.

Ýstanbul’un fethi
Türkler 1071 yýlýnda Anadolu'ya girmiþler ve Ýstanbul'un yakýnlarýna
kadar yaklaþmýþlardý. Bizans'ýn çöküþünden 100 yýl kadar önce
Üsküdar'a gelmiþlerdi. Boðaz geçiþini kontrol altýna almak için
14. yüzyýl sonlarýnda Anadolu Hisarý'ný yaptýrmýþlardý. II.Mehmet
1452 yýlýnda Anadolu Hisarý'nýn karþýsýna Rumeli Hisarý'ný yaptýrdý.
Bizans'ýn kaçýnýlmaz sonu 1453 yýlýnda Türkler'in þehri kara
tarafýndan kuþatýp buradan hücum etmeleri, Galata'nýn arka
tarafýndan kadýrgalar aþýrarak Haliç'e indirmeleriyle geldi.
Fatih Sultan Mehmet - II. Bayazýd dönemi: Þehir 29 Mayýs 1453
tarihinde Türkler'in eline geçtiðinde boþalmýþ ve harap durumdaydý.
Türklerin Ýstanbul'u almasýyla yeni bir düzen, yeni bir sanat ve
yeni bir yaþama anlayýþý hayata girmiþ oluyordu.
Fethedilen her yerde olduðu gibi Ýstanbul'un en büyük kilisesi
Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet Vakfý olarak camiye çevrilmiþ,
bazý büyük manastýrlar da ilk ihtiyaçlarý karþýlamak üzere barýnak
olarak kullanýlmýþtýr.
Pantokrator Manastýrý'nýn geniþ bir saha kaplayan binalarý medrese
haline sokulmuþ, kilisesi de mescid yapýlmýþtýr. Pantepoptes ve
Akaleptos Manastýrlarý da kiliseleri ile derviþlere zaviye-tekke
haline gelmiþtir (Eski Ýmaret ve Kalenderhane Camiileri). Sonralarý,
Türk nüfusunun artmasý ile boþ kalan kiliseler cami ve mescide
çevrilmiþtir. Bilhassa II.Beyazýd (1481-1512) devrinde bu çeþit
deðiþiklikler yoðun olmuþtur. Koca Mustafa Paþa, Atik Mustafa
Paþa, Küçük Ayasofya, Fenari Ýsa (doðrusu Alaeddin Ali), Ýmrahor
Ýlyas Bey, Mesih Paþa, Kariye Camileri hep bu yýllar içinde
kiliselikten çýkarýlmýþtýr. Bu arada pek harap ve sadece ufak
parçalarý kalmýþ Bizans dini yapýlarý da, Türk vakýf sisteminin
uygulanmasý ile, iþe yarar kadarý ile biraz tamirden sonra bir
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tekkeye baðlanmýþ veya mahalle mescidi biçimine sokulmuþtur.
Sancaktar, Toklu Ýbrahim Dede, Sekbanbaþý Ýbrahim Aða, Lala
Hayrettin, Seyh Süleyman, Manastýr, Þeyh Murat ve Kasým Aða.
Mescitleri burada sayýlabilir.
Daha sonralarý, 16.yüzyýl. içinde Ýbrahim Paþa (Ese kapýsý) ve
Hýrami Ahmet Paþa, 17 yüzyýlda da Kefeli ve Kemankeþ Mustafa
Paþa (Odalar) Mescitleri, esaslarý bir Bizans yapýsý iken Ýslam
ibadet yeri þekline sokulmuþ yapýlar veya kalýntýlardýr. Þehrin
içindeki kilise olarak 17. yüzyýl sonlarýna kadar kullanýlan
Pammakaristos Manastýrý Kilisesi de Fethiye Camii olmuþtur.
II. Mehmet þehrin canlanmasý için çeþitli yerlerden halk getirip
Ýstanbul'a yerleþtirmiþ ve imarýna baþlamýþtýr. Ýstanbul'un çok
çabuk bir Türk ve Ýslam þehri görünüþü alabilmesine karþýlýk,
Haliç'in öte yakasýndaki Galata daha beþ yüz yýl kozmopolit bir
Akdeniz ticaret ve liman þehri görünüþünü korumuþtur. Kiliseleri,
ticarethane ve ambarlarý, dar yokuþlu sokaklara açýlan
batakhaneleri, meyhaneleri, kýyýlarýnda iskeleleri ve gemi eþyasý
yapan ve satan dükkanlarý ile Galata bu özelliðini hemen hemen
1930'lara kadar koruyabilmiþti.

Ýstanbul'un Türkleþmesi için
yapýlan çalýþmalar arasýnda
vakýf sisteminin payý büyüktür.
Þehrin çeþitli yerlerinde vezirler
adlarýna inþa edilen camiler,
bunlarýn yanlarýnda veya baþka
yerlerinde kurulan medrese ve
sýbyan mektepleri, zengin
tüccarlarýn yaptýrdýklarý mahalle
mescitleri þehrin görünümünü
hýzla deðiþtiriyordu.

Paþa Hamamlarý) yapýldýðý gibi, büyük bir ticaret merkezi olan
Ýstanbul'da sanat ve ticaret erbabýnýn barýnmalarý için çarþýlar,
hanlar ve bir tane de deðerli mallarýn, esnaf ve ticaret loncalarýnýn
evraklarýnýn saklandýðý bedesten yapýlmýþtýr.
Adeta bir iç kale gibi olan bedesten, ticaret bölgesinin merkezini
teþkil ediyordu. Üstü kubbelerle örtülü kalýn taþ duvarlý heybetli
bir yapý olan Eski veya Ýç Bedesten (veya Cevahir Bedesteni)
Fatih tarafýndan yaptýrýlmýþ ve Osmanlý mimarisine mahsus özel
bir yapý tipidir. Kýsa bir süre sonra bedestenin etrafýnda çeþitli
ticaret kollarý faaliyete geçmiþtir.
Vakýf binalarýnýn yoðun olarak artmasý özellikle II. Bayazýd (14811512) yýllarýnda olmuþtur. Bu tarihte þehrin her tarafýnda cami
mescit ve medrese yapýlmýþtýr. Thedosius Forumu'nun bir köþesine
de II.Bayazýd kendi adýyla bilinen büyük bir cami ile birlikte bir
külliye yaptýrmýþtýr. (Bayazýd Camii ve Külliyesi, 1501- 1505).
1509 yýlýnda olan deprem Aðustos veya Eylül ayýnda baþlamýþ
ve 45 gün sürmüþ ve þehrin yapý karakterinde çok büyük deðiþikliðe
yol açmýþtýr. Bu depremde Saray, Fatih Camii, Beyazýd Camii,
Arcadius Sütunu ve daha bir çok bina önemli hasarlar görmüþ,
binlerce insan ölmüþ ve “Küçük Kýyamet” denilen bu depremin
korkusundan halk ve Sultan çadýrlara çýkmýþtýr. Derhal Anadolu
ve Rumeli'den derlenen iþçiler tamire giriþmiþ ve birkaç ay içinde
þehir onarýlmýþsa da halk kagir binalardan ürktüðünden evlerini
yaparlarken aðaç malzemeleri tercih etmiþlerdir. Ahþap
malzemeden yapýlan bu yeni binalarý da Ýstanbul’un rutubeti bir
taraftan, yangýnlar diðer taraftan tehdit etmiþtir.Fakat her afetten
sonra þehir þaþýrtýcý bir hýzla birkaç ay içinde yeniden imar
edilmiþtir..
16. yüzyýl Osmanlý Ýmparatorluðu'nun en parlak ve en geniþ
çaðýdýr. Mimar Sinan’ýn Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566)
için yaptýðý Süleymaniye Camii ve Külliyesi Ýmparatorluk’a yeni
bir sosyal ve kültür tesisi, bir anýt kazanmýþtýr
1550-1557 yýllarý arasýnda yapýlan, cami,türbe, medreseler,
hamam, tabhane, darüþþifa, ve aþhane-imaret ile terasýn altýndaki
kervansaray ile arastadan meydana gelen Süleymaniye Külliyesi
dýþýnda, Mimar Sinan baþta Þehzade Mehmet Camii (15441548) olmak üzere, þehrin içinde Mihrimah Sultan, Haseki Sultan,
Rüstem Paþa, Kara Ahmed Paþa, Hadým Ýbrahim Paþa, Sokollu
Mehmed Paþa, için her biri küçük bir külliye ortasýnda olan orta
büyüklükte camiler yaptýðý gibi, orta derecede ileri gelenlerin ve
zengin tüccarlarýn hayýr eserleri olarak da dýþ görünüþleri mütevazý
fakat genellikle iç süsleri zengin olan Ramazan Efendi, Hacý
Evhad, Ferruh Kethüda, Odabaþý Camileri gibi ufak ölçüde ibadet
yerleri de yapmýþtýr.

Fakat Ýstanbul'un fethi ile þehirdeki en önemli deðiþiklik, ilk
imparatorlarýn mezarlarýnýn bulunduðu Havvariler Kilisesi'nin
harabesinin ortadan kaldýrýlarak, burada Fatih Külliyes'inin 14631470 yýllarý arasýnda yapýlmasýdýr.
Bu büyük kültür ve sosyal merkez, þehrin tam ortasýnda ve yüksek
bir noktada kurulmuþtu. Büyük bir caminin dýþ avlusunun iki
tarafýnda medreseler sýralanýyor, ayrýca bir darüþþifa (hastane)
ile bir tabhane (misafirhane) bu iki diziyi tamamlýyordu. Külliyenin
önünde bir hamamý ile bir de çarþýsý (Saraçlar çarþýsý) vardý.
Kurucusu olan Fatih Sultan Mehmed'in Türbesi de Külliye'nin
içindeydi.
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Fatih Külliyesi'nin Cami 1763 yýlýndaki depremden sonra yeniden
yapýlmýþ, ek yapýlarýndan ise sadece medreselerden bazýlarý ile
tabhane ve yeniden yapýlan türbe kalmýþtýr. Fatih, surlarý tamir
ettirerek Altýnkapý'nýn iç tarafýna eklenen burçlu bir duvarla burayý
bir iç kale (Yedikule Hisarý) biçimine sokmuþtur.
Ayrýca Bizanslýlar'dan tamamen deðiþik iki yerde birer saray
kompleksi yaptýrmaya giriþmiþti. Bunlardan ilki þehrin ortasýnda
eski Theodosius Forum'un kenarýnda kurulan Eski Saray (Saray'ý
Atik) idi. Pek çabuk gözden düþen ve yerine 19. yüzyýlda Seraskerlik
binasý (þimdi Ýstanbul Üniversitesi merkez binasý) yapýlan bu
saraydan hiçbir iz kalmamýþtýr.
Ýkinci saray, þehrin böyle bir yerleþmeye en uygun yeri seçilerek,
yarýmadanýn ucu, “Sur'u Sultani” denilen bir duvarla bölünmek
suretiyle ayrýlmýþ, Yenisaray (Saray'ý Cedid) adý verilen kompleksin
temeli burada atýlmýþtý. 19. yüzyýlda kýyýdaki bir köþkün adý
genelleþtirilerek Topkapý Sarayý olarak tanýnan bu geniþ yapýlar
topluluðu, aðaçlarla kaplý büyük bir sahanýn ortasýndaki yüksek
kýsýmda ve kýyýda olmak üzere iki yerde toplanmýþtý. Yukarýdaki
topluluk birçok avludan, salonlardan, hamamlardan, köþk ve
kasýrlardan, dehliz ve odalardan, çok büyük bir mutfaktan,
bahçelerden ve camilerden meydana gelmiþti
Yüzyýllar boyunca devamlý olarak geniþleyen, yeni bölümlerle
zenginleþen bu grubun içinde büyük bir Harem'den baþka çeþitli
saray görevlileri için de daireleri vardý. Böylece saray adeta küçük
çapta bir þehir teþkil ediyordu. Kýyýda sur duvarý üstünde ve
gerisinde de Batýlýlar'ýn Yazlýk Harem olarak adlandýrdýklarý ikinci
bir topluluk bulunuyordu ki, bunun da çeþitli yüzyýllarda yapýlmýþ
birçok köþkle (Yalý Köþkü,Sepetçiler Köþkü, Ýncili Köþk,Topkapý
Sarayý) zenginleþmiþ olduðu bilinir.
Osmanlý sarayý kuruluþ esaslarý bakýmýndan Bizans sarayýna çok
benziyordu. Fatih tarafýndan yaptýrýlan pavyonlardan bir tanesi,
Çinili Köþk (1472), günümüze kadar gelmiþtir. Burada bir orta
avlu fikrinin devamý olan kubbeli bir sofa etrafýnda dört büyük
eyvandan ve köþelere yerleþtirilmiþ odalardan meydana gelmiþ
Asya-Türk mimari geleneðinin planda uygulanmýþ olduðu görülür.
Ýstanbul'un Türkleþmesi için yapýlan çalýþmalar arasýnda vakýf
sisteminin payý büyüktür. Þehrin çeþitli yerlerinde vezirler adlarýna
inþa edilen camiler, bunlarýn yanlarýnda veya baþka yerlerinde

Bu arada Yenibahçe'de Sultan Selim, Caðaloðlu'nda Rüstem
Paþa, Altýmermer'de Niþancý Medreseleri gibi kültür yapýlarý,
Ayasofya'da II.Selim, Yenibahçe'de Hüsrev Paþa türbeleri gibi
mezar yapýlarý meydana getirmiþtir.

kurulan medrese ve sýbyan mektepleri, zengin tüccarlarýn
yaptýrdýklarý mahalle mescitleri þehrin görünümünü hýzla
deðiþtiriyordu.
Halk tamamen Türk ve Müslüman deðildi. Fatih'in Ýstanbul'a göç
ettirdiði topluluklar arasýnda da Hýristiyanlar vardý. Nitekim Yedikule
yakýnýnda Ýç Anadolu'dan gelen ana dilleri Türkçe olan Ortodokslar
yerleþmiþti.
Bütün bu topluluklar Thedosius surlarýnýn içindeki sahada ayrý
mahallelerde yaþýyorlardý. Þehrin Bizans devrinden arta kalan
sokak sistemi pek deðiþmeden kalmýþtý. Arazinin engebeli oluþu
yüzünden istinat duvarlarý ile oluþturulan teraslar aynen kalmýþ
ve bunlara yenileri de eklenmekteydi. Özellikle büyük konaklar
bu teraslarýn üstünde kurulmuþtu.
Türk yaþamýnýn vazgeçilmez parçalarýndan biri olan ayný zamanda
kurulan vakýflara gelir saðlayan hamamlar (Mahmut Paþa, Gedik

16. ve 17. yüzyýllarda þehrin çeþitli yerlerinde Sultan I.Ahmet
Camii (1609-1617) ve külliyesi, Yeni Valide Camii (1597-1663)
gibi büyük eserler, irili ufaklý pek çok cami ve mescit, medreseler
sýbyan mektepleri inþa edilmiþtir. Böylece her semt bir büyükçe
cami etrafýnda toplanmýþ, her mahallede de bir mescit yer
almaktadýr. Bu arada büyük çarþý dýþýnda daha ufak bazý çarþýlarda
oluþmuþtur.
Türk Klasik Dönemi olarak adlandýrdýðýmýz bu dönem yapýlarýnda
itinalý mimarinin yaný sýra çini süslemeler, zarif tunç veya mermer
parmaklýklar, nakýþlý ahþap iþlemeler, renkli alçý pencereler
karakteristik unsurlardýr. Klasik Devir'de yalnýz sur içinde 300
dolayýna cami bunun dýþýnda pek çok tekke ve 150 kadar
medresenin bulunduðu tahmin edilmektedir.
Kanuni Sultan Süleyman dönemi: Fatih Sultan Mehmet tarafýndan
baþlanan su tesislerinin yapýmý, Kanuni Sultan Süleyman yýllarýnda
daha da geliþmiþ, þehrin dýþýnda toplanan sular,içlerinde bazýlarý
Maðlova Kemeri gibi estetik deðer de taþýyan kemerlerle þehre
ulaþtýrýlmýþtýr.
Ýstanbul'un dýþarýdan göçünü, þehir giriþlerini kontrol altýnda tutan
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Fatih Çarþýsý yakýnlarýndaki
Saraçlar Çarþýsý, Süleymaniye'nin
Tiryaki Çarþýsý, Sultanahmet
Camii'nin Sipahiler Çarþýsý, Yeni
Valide Camii'nin Mýsýr Çarþýsý
baþlýca örneklerdir.
Yenibahçe yakýnýnda Hüsrev
Paþa Çarþýsý, Haliç kýyýsýnda
Yemiþ Pazarý ve bunlar gibi
birçok çarþýdan baþka her
zanaatkar ve esnafýn toplu olarak
çalýþtýðý veya mallarýný sattýklarý
yerler de vardý.

Bostancýbaþýlar tarafýndan sýký bir denetime tabi tutulmasýna
raðmen þehrin nüfusu büyük ölçüde arttýðýndan su sýkýntýsý daima
yaþanmaktaydý. 1554-1563/64 yýllarý arasýnda yapýlan su yollarýnýn
þehre gelen su miktarýný artýrmasý göçü de artýracak kaygýsý ile
Sadraazam Rüstem Paþa su yollarý inþaatýna karþý çýkmýþ fakat
Mimar Sinan, Maðlova'dan baþka, Uzun, Güzelce, Müderris
Kemerlerini de yaparak þehri bol suya kavuþturmuþtur ve padiþah
fermaný ile bu sular her mahalleye yapýlan çeþme ile daðýtýlmýþtýr.
Ýçlerinde "suyolcu" denilen temizlik görevlilerinin dolaþabilecekleri
yükseklikte, mükemmel kanallar ile þehire daðýtýlan bu sularýn,
su terazileri ile yüksek yerlere çýkmasý saðlanmýþ ve sýký nizamlara
baðlanarak hamamlara, çeþmelere,cami þadýrvanlarýna ve bazý
hallerde özel konaklara da daðýtýlmýþtýr. Eski su yolu kayýtlarýndan
ve haritalarýndan yalnýz þehir içindeki çeþme sayýnýn 1500'ü
bulduðu söylenebilir.
Ýstanbul'a Türk medeniyetinin damgasýný vuran diðer bir yapý türü
de hamamlardýr. Her konaðýn ve özel sarayýn içinde hamamý
olmakla ve eski Türk evinin vazgeçilmez unsurlarýndan birinin
gusülhane denilen yýkanma yeri veya dolabýnýn bulunmasýna
raðmen çarþý hamamlarý Ýstanbul'un sosyal hayatýnda rol oynayan
önemli bir merkez olmuþtur. Bunlarýn sadece temizlik için deðil
dinlenme, sohbet, eðlenme için de kullanýlmalarý hamamlarý iyi
gelir getiren müesseseler yapmýþtýr. Dolayýsýyla her vakýf kuran
kiþi, bir veya birkaç da hamam yaparak bunlarýn gelirlerini kurduðu
hayýr eserlerine baðlamýþtýr. En sýcak olan halvet, soðukluk ve bir
de soyunma ve keyif yapma yeri olan camekan bölümlerinden
meydana gelen hamamlarýn bazýlarý tek, birçoðu ise kadýnlara ve
erkeklere ayrý ayrý olmak üzere çifte hamam olarak yapýlmýþtýr.
Bütün Osmanlý devri içinde Ýstanbul'da 150 civarýnda çarþý hamamý
bulunduðu tahmin edilir. Mimar Sinan'ýn eseri olan Ayasofya'da
Haseki Hürrem Sultan veya Samatya 'da Kýzlar Aðasý, Balat'ta
Ferruh Kethuda, Bayazýt, Tahtakale'de Rüstem Paþa, Mahmud
Paþa, Zeyrek'de Çinili, Çemberlitaþ Hamamlarý ilk akla gelenlerdir.
Hepsi de odun yakýlarak ýsýtýlan ve büyük ölçüde su tesisi gerektiren
hamamlarýn giderek artmasý uygun görülmediðinden 1768/69
tarihinde yayýnlanan bir fermanla hamam yapýmý yasaklanmýþtýr.
Zaten þehirde 1741 yýlýnda Sultan I. Mahmud'un Ayasofya'da
kurduðu kütüphanenin masraflarýný karþýlamak üzere yapýlan
Caðaloðlu Hamamý'ndan sonra önemli ve büyük bir hamam
yapýlmamýþtýr.
Son yüzyýlda Ýstanbul'un imarý adýna yapýlan faaliyetlerden en
fazla zararý hamamlar görmüþtür. Saraçhanebaþý'da Çukurhamam,
Þehzadebaþý'nda Ýbrahim Paþa Hamamý, Laleli'de Çukurçeþme
Hamamý, Koska'da Kýzlar Aðasý Hamamý, Fatih'te Kýztaþý Hamamý,
Aksaray Hamamý ve daha birçoðu yýktýrýlmýþtý.
Ýstanbul bütün Yakýn Doðu'nun en büyük ticaret merkezlerinde
biridir. Fatih'in yaptýrdýðý Bedesten etrafýndaki sokaklarýn iki
tarafýnda ki basit ahþap dükkanlarda doðan Büyük Çarþý, hýzla
geliþmiþ ve kýsa bir süre sonra Yeni Bedesten denilen 20 kubbeli
bir bedestenin yapýlmasý ihtiyacýný doðurmuþtur.
Asya'dan getirilen yollu desenli deðerli bir kumaþýn satýþýnýn
yapýldýðý bu bedesten, kumaþýn adýndan dolayý Sandal Bedesteni
adýyla tanýnmýþtýr. Eski Bedesten ise deðerli taþlarýn alým satýmýnýn
yapýldýðý Cevahir Bedesteni olarak anýlýr. Bu iki merkezin etrafý
küçük dükkanlarla sarýlmýþ ve sokaklar, baþlangýçta üzerleri
gölgeliklerle örtülü hafif ahþap sistemlerle kapatýlmaya çalýþýlmýþsa
da bu basit sistemin yangýnlardan zarar görmesi üzerine dükkanlar
kemerli ve tonozlu gözler halinde yapýlmýþ, aralarýndan da geçen
sokaklarý da üzerleri boydan boya kagir tonozlarla örtülmüþtür.
Bu deðiþme ve geliþme sýrasýnda birçok han, kervansaray, mescit
ve çeþme de zamanla oluþmuþ bu doku içinde yani Büyük veya
Kapalý Çarþý içinde kalmýþtýr.
Þehrin baþka yerlerinde de çarþýlar vardýr. Büyük vakýflar kuran
hayýr sahipleri hem eserlerine gelir saðlamak hem de canlýlýk
yaratmak amacýyla iki veya tek dizili kemerli dükkanlardan meydana
gelen arastalar yani çarþýlar yaptýrmýþlardýr.
Fatih Çarþýsý yakýnlarýndaki Saraçlar Çarþýsý, Süleymaniye'nin
Tiryaki Çarþýsý, Sultanahmet Camii'nin Sipahiler Çarþýsý, Yeni
Valide Camii'nin Mýsýr Çarþýsý baþlýca örneklerdir.
Yenibahçe yakýnýnda Hüsrev Paþa Çarþýsý, Haliç kýyýsýnda Yemiþ
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Pazarý ve bunlar gibi birçok çarþýdan baþka her zanaatkar ve
esnafýn toplu olarak çalýþtýðý veya mallarýný sattýklarý yerler de
vardý. Tavukpazarý, Keresteciler, Çýkrýkçýlar, Atpazarý gibi semt ve
mahalle adlarý bunu gösterir. Haliç kýyýsýndaki Kalafatyeri, Yelkenciler
gibi bugün artýk unutulmaya baþlamýþ adlar da buradaki gemi
yapýmlarý ve donanýmlarý ile ilgilidir.
Haseki semtindeki kadýn esirlerin satýldýðý yer sanýlan Avratpazarý
ise alýcýsý ve satýcýsýnýn kadýn olduðu ve genellikle kadýnlarýn el
iþlerini sattýklarý, günümüzde de benzeri olan, pazarlardan biridir.
Gerçek Esir Pazarý ise Kapalý Çarþý'nýn Nuruosmaniye Camii
tarafýnda olan bir handan ibarettir. Þehir içi hanlarýnýn sonuncusu
Laleli Camii'nin Külliyesi'nin bir parçasý olarak yapýlmýþtýr.
Hanlarýn en yoðun olarak toplandýðý bölge Eminönü-Unkapaný
arasý idi, bunlar Mimar Sinan'ýn yaptýðý Rüstem Paþa Haný gibi
büyük ve önemli yapýlarda yer almýþ olan hanlardý. Bu bölgenin
Beyazýt'a doðru çýkan ucunda da büyük ölçüleriyle Valide Haný
1640 yýlýna doðru yapýlmýþtýr.
Ýkinci hanlar bölgesi olan Eminönü-Bayazýd arasýndaki arazide
Fatih Devri’nden baþlayarak Bodrum Haný, Kürkçü Haný, sonraki
yüzyýllarda ise Sümbül Haný, Nasuh Haný, Çuhacý Haný, Vezirhaný,
1764 yýlýnda Büyük Yeni Han yapýlmýþ 19. yüzyýla kadar devam
etmiþtir.
Üçüncü bölge olan Beyazýt - Aksaray'da ise bugün sadece bir
kýsmý ayakta kalan Simkeþhane ile 18. yüzyýla ait Hasan Paþa
Haný ve Laleli Camii yanýndaki Çukurhan kalmýþtýr.
Çemberlitaþ karþýsýnda, 15. yüzyýl sonlarýnda yapýlarak 16. ve
17. yüzyýllarda yabancý elçileri misafir etmekte kullanýlan Elçihan
misafirhane-han olarak özel bir yere sahiptir.

Þehrin içinde ileri gelenlerin büyük ve muhteþem konaklarý,
saraylarý da vardý. Bunlardan büyük kýsmý kargir olan Ýbrahim
Paþa Sarayý Atmeydaný'nda idi. Mimar Sinan, Kadýrga Limaný'nýndaki
Rüstem Paþa, Ayasofya yakýnýndaki Sokollu Mehmed Paþa,
Atmeydaný’nda Ahmed Paþa ve Sinan Paþa, Bayazýd'da Ferhad
Paþa, Süleymaniye yakýnýnda Siyavuþ Paþa, Yenibahçe'de Mahmud
Aða Saraylarýný yapmýþtý. Bu yapýlarýn da büyük bölümü yangýnlar
tarafýndan yok olmuþlardýr.
Ýstanbul'un içinde büyük kýþlalar da bulunuyordu. Cebeciler'in
Ayasofya ile Marmara kýyýsý arasýnda bir kýþlalarý olmasýna karþýlýk,
Tophane, Galata tarafýnda olduðundan Topçularýn Kýþlasý'da
oradaydý. Toparabacýlarýnýn ise Þehremini, Ahýrkapý ve Tophanede
kýþlalarý vardý. Yeniçeriler için Fatih Sultan Mehmet,
Þehzadebaþý'nda Eski Odalar denilen kýþlayý yaptýrmýþtý. Yeniçerilik
teþkilatý kaldýrýldýktan sonra Kanuni Sultan Süleyman Devrinde
kurulan ve pek çok tarihi olaya sahne olan Yeni Odalar denilen
yeni kýþla Aksaray'ýn batýsýnda Yenibahçe vadisi'nde Etmeydaný
denilen yerde idi.
Sultan II. Mahmut tarafýndan 1826 yýlýnda Yeniçeriler yok edilirken,
topçu subayý Karacehennem Ýbrahim Aða'nýn top atýþý ile yýktýðý
bu tesisin kemerli kapýsýnýn kalýntýsý 1950 yýlýna kadar Vatan
Caddesi'nin kenarýnda görülebilirdi. Þehrin çeþitli yerlerinde ayrýca
Yeniçerin Kolluklarý yani Karakollarý da bulunuyordu. Bu
karakollardan en tanýnmýþý, Eminönü yakýnýnda Haliç Kýyýs'ýnda
olan Çardak Kolluðu idi, suçlu yeniçeriler buradan kayýða bindirilip
gönderilirdi. Galata'nýn emniyeti ise zaten bir üs durumunda olan
Kasýmpaþa'daki denizciler tarafýndan saðlanmýþtý. Bugün semt
adý olarak yaþayan Kalyoncukolluðu bir denizci karakolunun
hatýrasýdýr. Þehrin giriþleri ve bütün Boðaziçi iskeleleri ise
Bostancýbaþý Kolluklarýnýn kontrolü altýndaydý, Anadolu Yakasý'ndaki
Bostancý Semti de adýný buradaki Bostancýbaþý Kolluðu'ndan
almýþtýr
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Kayýtlardan öðrenildiðine göre þehrin belediye nizamlarý oldukça
sýký idi; fakat bunlarýn ne dereceye kadar uygulandýklarý bilinmez.
Daha 16.yy. sonlarýna ait belgelerde yaya kaldýrýmlarýnýn
bozulmamasý, sokaklara pis su akýtýlmamasý, zahmet vermemesi
için yokuþlara merdivenli yol yapýlmasý emredilmiþti. Dükkan
sahipleri önlerinde ki kaldýrýmlarýnýn bakýmýndan sorunlu tutulmuþ;
surlara bitiþik ev yapýmý yasaklanmýþtý; fakat bu yasaklar fazla
geçerli olmamýþtýr.
Yangýn tehlikesine karþý evlerde þahniþin yapýmý þartlara baðlanmýþ
hatta yasaklanmýþtýr. Saçaklar azaltýlmýþ her evde merdiven ve
su dolu fýçý bulundurulmasý þart koþulmuþtur 18. yüzyýl baþýnda
evlerin taþ veya tuðladan yapýlmasý istenmiþ, gerekli malzemenin
saðlanmasý konusunda da kolaylýklar gösterilmiþ ise de bu kurala
fazla uyulmamýþtýr.

18.yüzyýl sonlarý ile
20.yüzyýl baþlarýna doðru
Batý'da yaþanan NeoRönesans Üslubu
(Tanzimat Üslubu),
Osmanlý Devleti'nin resmi
binalarýnýn üslubu haline
gelmiþ, hatta camiler dahi bu
üslupta inþa edilmektedir.

Evlerin yükseklikleri de kurallara baðlanmýþtýr; Müslümanlar'ýn
evleri 9.10m. (12 zira), Hýristiyan ve Museviler'in evleri ise 6.50m
(9 zira) olabiliyor, toprak kotu yüksek olan evlerin kaçak yollardan
irtifa kazanmamasýna da çalýþýlýyordu. O devirde þehir halký bahar
ve yaz aylarýnda mesire yerlerine çýkýyorlardý Okmeydaný’nda ok
atýcýlarý, Marmara kýyýsýnda Cinci (Cündi) Meydan'ýnda ise cirit
oynandýðý bilinir. Galata ve Samatya'daki meyhanelere Türkler de
gitmektedirler. Bir kaynaða göre Rumelikavaðý yakýnýndaki
Mavromolo Rum Manastýrý Türkler'e þarap verdiði için
kapatýlmýþtýr."Uygunsuz" denilen evler de çok gizli olarak, genellikle
Ayvansaray'a inen mahalleler de bulunmaktadýr
Ýstanbul'da Klasik Devir denilen, geleneklere baðlý zevkin hakimiyeti
18. yüzyýlda zayýflamaya baþlamýþtýr. Savaþlarýn ve yenilgilerin
arkasýndan gelen ve Lale Devri olarak adlandýrýlan devirde bilhassa
Fransýz zevkinin Türk sanatýna sýzmaya baþladýðý görülür
Lale Devri'ne geçerken þehrin belirli yerlerinde yapýlan bazý medrese
külliyeleri yeni bir akýmýn iþaretidir. Fatih'te, Þeyhülislam Feyzullah
Efendi, Saraçhanebaþý'nda Amcazade Hüseyin Paþa
medreselerinde, cami geri planda kalmýþ sebil, çeþme, mektep
vb. elemanlarla zenginleþen medrese hakim unsur olmuþtur.
1720 yýlýnda kurulan Nevþehirli Ýbrahim Paþa Külliyesi Ýstanbul
þehir hayatýnda, iki sýra halinde karþýlýklý dükkanlarý ve bunlarýn
önünde uzanan sütunlu yaya kaldýrýmý ile Ýlk Çað Mimarisi'nin
direkli caddelerinin bir benzerini Türk þehirciliðine getirmiþ oluyordu.
Direklerarasý adýyla eski Ýstanbul hayatýnda önemli bir yer olan
burasý, 1910 yýlýnda, caddenin geniþletilmesi bahanesi ile bölüm
bölüm yok edilmiþtir.
Topkapý sarayýnýn Bab-ý Hümayün denilen giriþinin önünde, Sultan
III.Ahmet tarafýndan, 1728 yýlýnda yaptýrýlan Sultanahmet Sebilleri
ve Çeþmesi dönemin þehircilik anlayýþýný göstermektedir. Klasik
Devir'de basit küçük eserler halinde yapýlan meydan çeþmeleri
bu devirde oldukça ihtiþamlýdýr. Azapkapýsý, Tophane, Üsküdar
meydan çeþmeleri de ayný dönemin ürünleridir. Birkaç yýl sonra
yapýlan bütün Ýstanbul çeþmelerinde Barok Üslup hakim olacak,
17.yüzyýl sonlarýnda metal þebekelerde (parmaklýk) de yine Barok
motifler görülecektir. Seyyid Hasan Paþa Sebili Hamidiye Sebili
bu uygulamalara örnektir.

17. Yüzyýlda Ýstanbul
Þehrin içinde 17. yüzyýlda tamamen Barok üslupta olan Nur-u
Osmaniye Camii ve Külliyesi ile III.Mustafa tarafýndan yaptýrýlan
Laleli Camii, Batý'dan gelen bu üslupla, Türk ihtiyaç ve zevklerini
birbirlerine karýþtýklarý örnekler olmalarý bakýmýndan önemlidirler.
Ayný durum Zeynep Sultan veya Hekimoðlu Ali Paþa Camileri gibi
daha ufak ölçülerdeki ibadet yerlerinde hatta Küçük Efendi Tekkesi
gibi tarikat yapýlarýnda da görülür.
Þehrin içinde Büyük Sultan Cami yapýlmayacak, külliyeler de
kurulmayacaktýr Yenibahçe sýrtlarýnda Abdülmecid tarafýndan
1851 yýlýnda yaptýrýlan Eklektik Üslup'taki Hýrka-i Þerif Camii bir
dini kuruluþ sebebi ile istisnadýr. Þehrin içinde yapýlan son padiþah
hayratý külliye Eminönü'nde I. Abdülhamid'in 1777'de yaptýrdýðý
külliyenin bir medresesi, sibyan mektebi, sebili, aþhane-imareti,
çarþýsý ve kurucusunun türbesi ile bunun etrafýndaki haziresi
vardýr. Camii ise Beylerbeyi'ndedir. Bu son külliye ile hem böyle

külliyeler yapýmý, hem de medrese yapýmý artýk durmuþtur.
19. yüzyýlda artýk Padiþahlar yapýlarý dýþ mahallerde yaptýrmaya
baþlamýþtýr. III.Selim Selimiye kýþlasýnýn yakýnýnda Selimiye
Camii'ni, II.Mahmut, Tophane Kýþlasý'nýn önünde Nusretiye
(Tophane) Camii'ni, Abdülmecid Ortaköy'de Mecidiye Camii'ni
yaptýrmýþlardýr. Abdülaziz Maçka sýrtlarýnda Aziziye Camii'ni
yaptýrmaya karar vermiþ; fakat caminin sadece temelleri atýlabilmiþ
(Taþlýk) ve gelir getirmek üzere Akaretler denilen iki sýra kargir ev
yapýlabilmiþtir.

18. Yüzyýlda Ýstanbul
18. yüzyýl sonlarý ile 20. yüzyýl baþlarýna doðru Batý'da yaþanan
Neo-Rönesans Üslubu (Tanzimat Üslubu), Osmanlý Devleti'nin
resmi binalarýnýn üslubu haline gelmiþ, hatta camiler dahi bu
üslupta inþa edilmektedir. Ortaköy ve Dolmabahçe Camileri bu
zevkin göstergeleridir. Sultan II.Mahmut'un 1840 yýlýnda Divanyolu
Caddesi üzerinde yapýlan türbesi hem külliye geleneðinin
bozulduðunu, hem mimaride Batý çizgilerinin nasýl Türk üslubu
içinde eritilerek Türk Empire Üslubu'nun oluþturulduðunu aks
ettirir. Yapýmýna III.Selim zamanýnda baþlanýlan Selimiye Kýþlasý,
19. yüzyýlda Kýrým Savaþý sýrasýnda Ýstanbul'a gelen yabancýlarýn,
çaðýna göre modernliði, sýhhi oluþu, mimari güzelliði ile ilgilerini
çekmiþtir. Yangýn kulesi olarak II. Mahmud tarafýndan inþa ettirilen
Beyazýt Kulesi de, Ýngiliz Smith'in, þimdi Ýstanbul Teknik
Üniversitesi'ne ait olan Taþkýþla Binasý, Fransýz Bourgeois þimdi
Ýstanbul Üniversitesi Merkez Binasý olan Seraskerlik Binasý ise
Neo-Klasik üsluptadýrlar.

19.Yüzyýlda Ýstanbul
19. yüzyýlda yerleþim Galata'nýn gerilerine kaymýþtýr. Ýlerigelenler
konaklarýný Beyoðlu ilerisinde yapmaktadýrlar. Galata ile Beyoðlu
arasýndaki Tatavla (Kurtuluþ) gibi bazý mahallelerde Hýristiyan
azýnlýklar ile Türklerin Tatlýsu Frenkleri dedikleri Levantenlerin bir
Avrupa þehri yaþantýsý içinde Ýstanbul'dan apayrý geliþen bölgelerdir.
19. yüzyýlýn Beyoðlu'su tam ortasýnda 1868 yýlýnda Avrupa
Üslubun'da bir kolej biçiminde yeniden yapýlanan Mektebi Sultani'nin
bulunmasýna raðmen, peþ peþe sýralanan yabancý elçilikler ve
Batý'nýn her türlü müessesi ile küçük bir Avrupa þehri biçiminde
yayýlýyordu. Burada elçiliklerin saraylarý, kiliseler, maðazalar,
lokantalar, kahvehaneler, oteller, varlýklý Hristiyanlarýn kargir
konaklarý ve her çeþit eðlence yeri sýralanýyordu. Mimar Fossati

Galatasaray'da Naum Tiyatrosu adýyla bilinen bir de büyük tiyatro
yaptýrmýþtý. 1848 yýlýnda açýlan bu tiyatro, 1870 yýlýnda yanmýþtýr.
Avrupa'daki benzerleriyle eþit deðerde olan Tokatlýyan, Pera Palas
gibi otellerin yaný sýra daha ufak fakat gösteriþli Bristol, Londra
gibi baþka oteller de yapýlmýþtý. Bu lüks yapýlarýn hemen yanlarýndaki
sokaklarda ise Batý'nýn batakhanelerinin de benzerleri yer alýyordu.
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Þehrin sur dýþýna taþmasý ve Beyoðlu tarafýna yayýlmasý Haliç
üzerinden geçiþin artýk kayýklarla yapýlamayacaðýnýn ve bir köprüye
ihtiyaç olduðunun göstergesiydi. II. Beyazýt devrinde 1502-1503
yýllarý arasýnda Leanordo da Vinci, 1504-1506 yýllarýnda ise
Michaelengelo köprü yapýmý için davet edilmiþlerse de bu tasarýnýn
arkasý gelmemiþtir.
Hayratiye veya Cisr-i Atik denilen ilk köprü Azapkapýsý ile Unkapaný
arasýnda 1836 yýlýnda, Karaköy ile Eminönü arasýnda 1845
yýlýnda Bezm-i Alem Valide Sultan tarafýndan Valide, Cisr-i Cedid
Köprüleri açýlmýþtýr.
Tanzimat ile Batý örneklerine uygun saðlýk tesisleri kurulmaya
çalýþýlýr. Sultan II.Mahmud Beyoðlu'nda Mekteb-i Týbbiye'yi açmýþ,
karýsý Bezm-i Alem Valide Sultan ise Çapa ile Topkapý arasýnda,
1843 yýlýnda 200 yataklý, 12 koðuþlu Gureba-ý Müslimin adýnda
büyük ve modern bir hastane yaptýrmýþ, böylece Batýlý anlamda
yapýlmýþ ve düzenlenmiþ saðlýk binalarý yapma geleneði baþlamýþtýr.
Büyük bir liman olan Haliç kýyýlarýndaki gemi tersaneleri 19.
yüzyýlda modernleþtirilerek, kalyonlar için havuzlar yapýlmýþtýr.
Yüzyýlýn sonlarýna doðru Haliç kýyýsýnda Ayvansaray'ýn ilerisinde
Deftardar'da Feshane Fabrikasý kurulmuþtur.
Asýl, Batý mimarisinden alýnan ilhamla yapýlan büyük ve süslü
yapýlar Boðaziçi'nin iki yakasýnda sýralanan yalýlardýr. Roma
devrinde sadece bazý villalarýn bulunduðu Boðaziçi'ne Bizans
devrinde fazla bir ilgi yoktur. Sadece kýyý veya tepelerde bazý
büyük manastýrlar kurulmuþtur. Türk devrinde ise aralýklý olarak
küçük köyler halinde yerleþim alanlarý doðmuþ, aralarda kýyý
boyunca padiþah kasýrlarý ve büyük yalýlar oluþturulmuþtur. Üsküdar
kýyýsýnda Kavak Sarayý, Beykoz kýyýsýnda þahniþinleri su üstünde
direkler oturan Sultaniye Sarayý, iki kýyý boyunca korular ve bunlarýn
içinde biniþ kasýrlarý Padiþaha ait baþlýca yazlýklardý.
19. yüzyýlda Batýlýlaþma akýmý içinde bu saray ve kasýrlarýn çoðu
ilgisizlikten harap olmuþ bazýlarýnýn yerlerine Avrupa üslubunda
büyük saraylar yapýlmýþtýr. Anadolu yakasýnda Küçüksu Kasrý,
Beylerbeyi Sarayý, Rumeli tarafýnda Çýraðan ve Dolmabahçe
Saraylarý bunlarýn baþlýcalarýdýr.

“Ya Ýstanbul
beni alýr,
ya ben Ýstanbul’u...”
Fatih Ulaþ
Ýstanbul Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü 2. Sýnýf Öðrencisi

FATÝH SULTAN MEHMET
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Ýstanbul, Osmanlý Devleti’nin eline geçtiðinde ülkenin
baþýnda 21 yaþýnda bir hükümdar bulunuyordu.
Ýstanbul’u ele geçirerek Fatih unvanýný alan genç
padiþah, Fethi tahtýnýn ilk yýllarýnda kafasýna koymuþtu.
Kararlý bir kiþiliðe sahip olan Fatih’in baþarýsý, daha
sonra þehirleþmede de görülüyor. Fatih, gerçekleþtirdiði
imar ve iskan politikasýyla Ýstanbul’u devrinin dünya
þehri haline getiriyor. Tarihçi Dr. Erhan Afyoncu
Ýstanbul’un fethini ve Fatih Sultan Mehmet’i bize
anlattý.

stanbul’un her alanda mimarý olan Fatih ne tür bir kiþiliðe
sahipti? Nasýl bir çocukluk dönemi geçirdi ve hükümdarlýðý boyunca
nelerle mücadele etti? Ýstanbul onun için neyi ifade ediyordu?
Bu sorularýn yanýtlarýný Tarihçi Dr. Erhan Afyoncu’dan dinliyoruz.
Marmara Üniversitesi Öðretim Görevlisi Dr. Afyoncu, Fatih’in iki
hükümdarlýk döneminin olduðunu belirterek ilk olarak tahtýnýn
birinci kýsmýna deðiniyor:

Baþarýsýzlýk dönemi
“Tahtýnýn ilk döneminde Fatih henüz çocuk yaþtadýr. 12-13
yaþlarýndaki hükümdarýn bu dönemdeki yaþadýklarý hadiseler,
onun yapýsýný þekillendiriyor ve geleceðine yön veriyor. Ýlk
hükümdarlýðýnda vezirler ve devlet adamlarý arasýndaki iktidar
çekiþmesiyle karþýlaþýyor. Bu çekiþmenin konusu tahtta kendisinin
mi, yoksa babasý II. Murat’ýn mý, geçmesi hakkýndadýr. Çünkü
çocuk yaþta birinin tahta geçmesiyle Balkanlar hareketlenmiþ ve
Haçlý tehlikesi yeniden ortaya çýkmýþtý. Bunun sonucunda da
Osmanlý çok büyük bir tehlikeyle yüz yüze geldi. Bu durumda bir

kýsým vezirler II. Murat’ýn tekrar tahtýn baþýna geçmesi gerektiðini
savunurken bazýlarý da Fatih’in iktidarýný destekliyordu. Fatih de
karþýsýndaki en önemli isim olan Çandarlý Halil Paþa’ya karþý
Saruca Paþa, Zaðanos Paþa ve Þahabettin Paþa gibi devlet
adamlarýna yöneldi. Bu ilk taht denemesinde Fatih henüz çocuk
yaþta olduðu için baþarýsýz oldu. Çandarlý Halil Paþa’nýn giriþimlerinin
sonuç vermesiyle babasý tahtý yeniden devralýrken Fatih Manisa’nýn
yolunu tuttu.”
Dr. Erhan Afyoncu Fatih’in hayatýndaki en önemli geliþmelerden
birinin, bu baþarýsýz görünen taht süreci olduðunu vurgulayarak,
“II Mehmet, çevresindeki lalalarýnýn da etkisiyle, Varna Savaþý’nda
babasýnýn ordunun baþýna geçmesini istemiyordu. Ancak 1446’da
asker isyan edince direnemeyerek tahtý devretmek zorunda kaldý.
Babasýnýn Varna Zaferi onun hükümdarlýðýný gölgelemiþti. Ancak
Varna’dan daha büyük bir zafer kazanarak bu olayý atlatmanýn
planlarýný yapýyordu. O dönemde Zaðanos Paþa Ýstanbul’un fethini
kafasýna koymuþtu. Eðer Fatih, bunu gerçekleþtirebilirse babasýnýn
gölgesinde kalmamak için Varna’dan daha büyük bir zaferi bulmuþ

olacaktý. Tüm bunlar, fetih için itici güç oldu. Fatih bu þartlarda
Ýstanbul’un fethine motive oldu” diyor.

Ýktidarýna þüpheyle bakýlýyordu
Ýkinci hükümdarlýk döneminde Fatih’e ilk zamanlar þüpheyle
bakýldýðýný ifade eden Dr. Afyoncu, “1446’da tahttan inmesi,
çocuk yaþtaki hükümdara çok tesir ediyor. Çandarlý’ya düþman
olan Fatih, Manisa’ya döndüðünde de hükümdar gibi yaþýyor.
Çünkü tahttan inmesini kabullenemiyor. 1451 yýlýnda tekrar tahta
çýkýnca kendi meþruiyetini saðlamasý gerekmektedir. Çünkü ilk
hükümdarlýk döneminde baþarýsýzlýk sonucunda tahttan inmek
zorunda kalmýþtýr. Bu yüzden de herkes ona þüpheyle bakmaktadýr.”
diyerek Fatih’in ikinci taht döneminin ilk yýllarýnda aðýrlýðý olan bir
konumu olmadýðýnýn altýný çiziyor.
Tahttaki bu aðýrlýðýný oluþturmak için genç hükümdarýn hemen
fetih hazýrlýklarýna baþladýðýný söyleyen Afyoncu, “Fatih’in çok
önemli bir lafý var: ‘Ya Ýstanbul beni alýr ya ben Ýstanbul’u ...’ Bu
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sözden de anlaþýlacaðý gibi 1444’ten beri Fethi düþünen genç
padiþah, kendini tamamen bu olaya þartlandýrmýþtýr. Fetih giriþimi
ayný zamanda Osmanlý için fazlasýyla riskli olma niteliðindedir.
Çünkü kuþatma sýrasýnda Batý’dan gelebilecek bir Haçlý desteði
imparatorluðu parçalayabilir. Bu nedenle bazý vezirler Fethi
desteklemiyor. Bunlarýn baþýnda gelen Çandarlý, eðer baþarý
saðlanýrsa iktidarýný ve kafasýný kaybedeceðini biliyor.
Çünkü “Ýstanbul’u fetheden padiþahýn önünde durulmaz” sözleriyle
Çandarlý Halil Paþa’nýn Fatih’i Ýstanbul kuþatmasýnda da
desteklemediðine vurgu yapýyor. Afyoncu, Fetih sonrasýnda genç
padiþahýn ülkesinde ve dünya siyasetinde geldiði konumu þöyle
anlatýyor:

Fethin ona kazandýrdýklarý
“Ýstanbul fethedildiði zaman Fetihten önce parçalanmanýn eþiðine
gelmiþ, imparatorluk tahtýnda kendi iktidarýný saðlayamayan
hükümdar gidiyor ve Osmanlý’nýn en kudretli padiþahý ortaya
çýkýyor. Yani Fetih, devletin olduðu gibi onun da büyük ölçüde
kaderini deðiþtiriyor. Burada Ýstanbul’un Fethi, asýl olarak
hükümdarýn ‘iktidarýný saðlama mücadelesi’ olarak karþýmýza
çýkýyor. Ayný zamanda çok iyi bir kurmay kadrosuna sahip olan
Fatih, hýrslý kiþiliðiyle büyük bir baþarý elde ediyor. Osmanlý’ya
muazzam bir güç kazandýran bu olay, devleti bir anda Ýslam
dünyasýnýn en kuvvetli ülkesi haline geliyor. Fatih, 660 yýlýnda
Araplardan beri kuþatýlan þehri fetheden hükümdar oluyor ve
‘Fatih’, ‘Ebul Feth’ gibi unvanlar alýyor.”

Ýstanbul’un mimarý
Fatih’in Fetihten sonraki en büyük baþarýsýný, þehrin imarýnda
gösterdiðine iþaret eden Afyoncu, Ýstanbul’a gösterdiði özene
dikkat çekiyor: “Ýstanbul’un tekrar büyük bir baþkent olmasý için
Fatih, hemen çalýþmalara baþlýyor. O dönemde teslim olmadan,
savaþarak ele geçirilen bir þehir üç gün boyunca yaðmalanýrdý.
Bu, Irak’taki gibi bir yaðma deðildi ve o dönemin hukukuna uygun
bir hadiseydi. Fakat Fatih bu yaðmaya da tam olarak izin vermiyor.
Bir gün boyunca yaðmalanan kentin imarý için hemen çalýþmalara
koyuluyor. Ýstanbul dýþýndan Ermeni, Rum ve Türkleri getirterek
buraya yerleþtiriyor. Þehrin iskanýnda, ticareti canlandýrmak için
kuþatmadan önce kaçan sanatkar Rum ve Ermenilerin tekrar
kente dönmelerine izin veriyor. Ermeni Patriði’ni Ýstanbul’a taþýyor.
Tüm bunlarýn ticareti ve þehir hayatýný teþvik eden unsurlar
olduðunu göz önüne aldýðýmýzda, Ýstanbul için düþünülen kalkýnma
giriþimleri daha çok anlam kazanmakta.
1204 Latin istilasýnda tahrip olan Ýstanbul, o tarihten beri yýkýk
bir þehir durumundadýr ve ondan sonra tam olarak kendini
toplayamamýþtýr. Þehrin nüfus yetersizliðini gidermek için iskan
çalýþmalarýný yürüten Fatih, yüzlerce cami, medrese, han, hamam,
ticarethane yaptýrýyor. Kendisi bizzat eser yaptýðý gibi vezirlerini
de bu iþ için seferber ediyor. Bu yüzden bugünkü Ýstanbul’a
bakýnca Fatih ve devrindeki devlet adamlarýndan kalan birçok
semt isimlerini görüyoruz. Fatih, Mahmutpaþa, Gedikpaþa, Cibali,
Kadýköy, Beyoðlu bunlardan bazýlarýdýr. Fatih Camii’ni külliye
biçiminde inþa ettiren padiþah, eski sarayý, daha sonra da Topkapý
Sarayý’ný yaptýrýyor. Ticareti canlandýrmak için yaptýrdýðý Kapalýçarþý
ise en önemli eserleridir.”
Fatih’in þehre bu imarý kazandýrdýktan sonra Ýstanbul’un, Doðu
ve Batý’nýn en önemli ticaret merkezi olduðunu dile getiren Dr.
Afyoncu, Osmanlý Devleti’nin Fatih’le dünya siyasetine yön veren
bir imparatorluk seviyesine geldiðine dikkat çekiyor.

Rönesans padiþahý
Fatih için “Rönesans Hükümdarý” nitelemesini yapan Afyoncu,
bu yakýþtýrmanýn nedenini þöyle açýklýyor: “Onun en önemli
özelliklerinden birisi de bilime olan açýklýðýdýr. Fatih gibi askeri
yeteneði kuvvetli olan hatta ondan daha büyük askeri kabiliyetteki
padiþahlar, daha sonra da Osmanlý tahtýnda görülmüþtür. Ancak
Fatih, ayný zamanda önemli bir ‘Rönesans Hükümdarý’dýr. Bu
açýdan onun gibi bir padiþah daha sonra Osmanlý tahtýna

geçmemiþtir. Fatih, tartýþmaya ve bilime açýk bir hükümdar olarak
devrindeki yerli ve yabancý bilim adamlarýyla oturup çeþitli meseleleri
tartýþýyor, felsefe tartýþmalarý yaptýrýyordu. Eski Roma tarihlerini
ve haritalarý çevirtiyor. Zaten kendisi de iyi yetiþmiþ bir padiþah
olarak Batý ve Doðu dillerine hakimdi. Bu nedenle de tartýþma
toplantýlarýnda ele alýnan konulara yabancý deðildi.”
Fatih’in Osmanlý tarihi içinde istisna bir hükümdar olduðunu
savunan Afyoncu, “Onun son derece aydýn ufuklu ve entelektüel
tartýþmalarý seven bir hükümdar olmasý önemsenmesi gereken
bir durumdur. Çünkü ondan sonraki padiþahlara baktýðýmýzda bu
denli duyarlý olanýný göremiyoruz. Örneðin Ýtalya’dan ressam
getirtip portrelerini yaptýrýyor. Devrinde yapýlmýþ bir çok portreleriyle,
minyatürleri vardýr. Bu sayede Osmanlý’da en gerçekçi resimler
ona aittir” örneðiyle görüþünü destekliyor.

Devletin gerçek kurucusu
“Fatih her alanda Osmanlý Devleti’nin gerçek kurucusudur” diyen
Afyoncu, konuþmasýný þöyle sürdürüyor: “Fatih’i anlamak için
yalnýzca Ýstanbul’un fethine sýkýþmamak gerekir. Kendisini Roma
hükümdarý gibi gören Fatih döneminde, Osmanlý’da hükümdarlýk
sistemi de deðiþim göstermiþtir. Eski Türk gelenekleri, Ýslamiyet’teki
hilafet ile Roma imparatorluk sisteminin etkisiyle boy gösteren
hükümdarlýk fikri, Osmanlý padiþahlýk tipinin ortaya çýkmasýna
neden olmuþtur. Ýmparatorluðun bu padiþah tipi, Osmanlý’ya
özgüdür. Örneðin padiþahýn otoritesini imparatorlukta sýnýrlayan
aristokrat ve feodal unsurlar, bu sistemde kaldýrýlmýþtýr. Onun
zamanýnda klasik devlet teþkilatýnýn oturduðunu görüyoruz. Edebiyat
ve mimari ana hatlarýyla o dönemde ortaya çýkmýþtýr. Kýsacasý,
önceden de belirttiðimiz gibi, 16. yüzyýlda dünya siyasetine yön
verecek imparatorluðu hazýrlayan kiþidir Fatih.”

Yaramaz þehzade
Fatih Sultan Mehmet’in çok iyi bir eðitim sisteminden geçtiðini
hatýrlatan Dr. Afyoncu, baþarýsýnýn aldýðý eðitimden kaynaklandýðýný
söylüyor: “Þehzade Mehmet’in yetiþtirilmesine babasý
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çocukluðundan beri özen göstermiþtir. Molla Gürani, Molla Hüsrev
ve daha sonra Akþemseddin gibi devrinin önemli bilginlerinin
elinde yetiþiyor. Hatta Fatih’in 8-9 yaþlarýnda çok ters bir yapýsý
olduðu bilinir. Bir gün ders sýrasýnda hocasýnýn yanýnda yaramazlýk
yapýnca Molla Gürani büyük bir sopa çýkarýyor. Þehzade, ‘Bu ne
için?’ diye sorunca ‘Seni dövmek için’ yanýtýný alýyor. Molla Gürani,
‘Ben senin hocaným. Senin üzerinde her türlü hakkým vardýr’
diyor. Bu olaydan sonra aklý baþýna geldiði ve daha uysal bir
öðrenci olduðu anlatýlýr. 9 yaþýnda baþkentin dýþýna sancak beyi
olarak gönderiliyor. Oraya gittiðinde ileride yöneteceði devletin
küçük bir numunesiyle karþýlaþýyor. Devlet yönetimini fiili olarak
görüyor. Fatih böylece geleneksel bir þekilde padiþahlýða
hazýrlanmýþtýr.Yani bu þekilde Ýstanbul’a geldiði zaman birden
bire tahta geçmiþ olmuyor.”

Gizli Fatihler
Afyoncu, son olarak II. Mehmet’i Fatih yapan asýl unsurun
Osmanlý’daki devlet adamlýðý sistemi ve bürokrasi olduðunu
vurguluyor: “Fatih’in iyi bir eðitimle yetiþip tahta oturmasý büyük
baþarýlara imza atmasý için yeterli deðildir. Onu Fatih yapan asýl
unsur, yanýnda çok iyi bir ekibinin olmasýdýr. Ýmparatorluðun bir
devlet yapýsý var. Hükümdar çok yetenekli olmasa da bu sistem
onu götürüyor. Bugünkü Amerikan sistemi gibi. ABD Baþkaný
George Bush’un çok zeki ve yetenekli birisi olmadýðý kamuoyunda
tartýþýldý. Ancak baþkan yetersiz olsa da orada sistem yönetimi
götürüyor. Bunun gibi Osmanlý’da da iktidarda zayýf kiþilikli bir
padiþah olsa bile, sistem onu üstün nitelikli hale getirebiliyor.
Örneðin Fatih’in babasý II. Murat çok üstün nitelikli bir padiþah
deðildir. Ancak sarayda oturma meraklýsý bu padiþah, Osmanlý
tarihinin en iyi hükümdarlarýndan biri gibi görünür. Döneminde
Varna ve Kosova gibi büyük zaferler vardýr. Bunlarýn sebebi ise
yanýndaki üstün kalitedeki devlet adamlarý, askerler ve
komutanlardan kaynaklanmakta. Bu kiþiler tahttaki padiþahý
büyük zaferlere sürüklüyorlar. Babasýný devletin en büyük
padiþahlarýndan yapan bu devlet sistemi Fatihi de genç yaþta
Ýstanbul’u fethetmeye yönlendiriyor. Bu noktayý da vurgulamadan
geçmemek gerekir.”

Þehir

Çelik Gülersoy

4 Tablo
Ýstanbul üzerine laf edilecekse özellikle hepimizi ilgilendiren
ve sadece bu þehirde geçen ömrümüzü, kiþiliðimizi ve topluca
hayat hikayemizi deðil, gündelik yaþamýmýzý da derinden
etkilemekte olan imar konularý üzerine kalem oynatacaksa,
en baþta bu þehrin temelde ne olduðunu ve nereden nereye
gittiðini, sade kendim için deðil, her yazý sahibi için gerekli
buluyorum. Ondan dolayý da bir resim sergisinde bütün
“tasvirlerden” önce, duvara panoramik bir resim asar gibi,
Ýstanbul’u dört tablo halinde seyretmek gerekir. Ýstanbul’un
bu “eski maceralarýný” bilmeden onu yeni serüvenlere sürüklemek
hakký da hiç kimsede olmamalý diye düþünüyorum..
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Çelik Gülersoy, Çelik Gülersoy Vakfý (Ýstanbul
Kütüphanesi) önünde
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D

Ýkinci Tablo: Osmanlý

Birinci Tablo: Roma ve Bizans

Bu tablo 1453 yýlýnda baþlayan deðiþimle, yerini bir ikincisine
terk eder. Hemen olmaz bu deðiþim. 50 yýl kadar sürer. Zamanýn
ölçülerine göre geniþ bulvarlarýn ve meydanlarýn ortasýný, artýk
tahta evcikler doldurmaya baþlar.

ünyanýn ve özellikle Ýstanbul’un iklimi birkaç yýldýr öylesine
fazla bozulmakta ki, artýk “imar inceliklerine” vakit var mý
bilemiyorum ama, “bilgi, ne de olsa bilgi”dir. Þu þehri kuþbakýþý
inceleyelim.

Panoramanýn ucundan baþlayarak bu gezimize geçersek; ilk
resim, Roma ve Bizans’týr. Medeniyetin, Ýstanbul resmi olarak
tarih sergisinde astýðý birinci tablo, bundan 2,5 bin yýl öncesinden
baþlýyor, 500 yýl öncesine kadar devam ediyor. 2,5 bin yýl öncesi,
belli ki iyice ilkel. Bir koloni yerleþimi, Avrupa’da tarihi yarýmada
ucuna tutunmuþ. Karþýda Kadýköy’de bir ufak yerleþim var.
Çevredeki coðrafyaya göre hayli sýralý bir yerleþim. Ama Roma’nýn
Doðu merkezini buraya taþýdýðý MS. 4. yüzyýldan sonra verilen
plan, artýk iyice geometrik ve disiplinli bir görüntü almýþtýr. Batýda
yer alan þehir duvarlarýndan baþlayan birkaç bulvar, belli iki üç
meydanda buluþuyor, oradan tek yol halinde, yarýmadanýn ucuna
doðru birleþerek devam ediyor. Meydanlarýn ortasýný sütunlar,
heykeller ve anýtlar süslüyor, çevresinde görkemli binalar yükseliyor.
Týpký onu bir baþkent olarak kuran ilk adamlarýn geldikleri büyük
anýtsal kent, yani Roma gibi. Belki de bir tane farký var:
Yoðunlaþmýþ yerleþim bölgelerinin kenarlarýný ve açýklarýný, yeþillikler,
açýk sarnýçlar ve kýrlýklar dolduruyor.

Meydanlarýn daha çok da tepelerin üzerine. Bizans’ýn yaptýrdýðýndan
çok daha fazla sayýda, yüce eserler taçlandýrýr. Kubbeleri baþ
döndüren yükseklikte ulu camiler, onlarýn çevresinde mutlak yer
alan okul, kitaplýk, aþevi, hastane gibi, yine taþtan hayýr tesisleri
ve ondan sonra baþlayan tahta evler dünyasý.
Evler, en çok üç katlýdýr. Ve hemen hepsi çaplarýna göre, irili
ufaklý zümrüt bahçeler içerisindedir. Tahta evler de boyalýdýr. 18.
yüzyýl girdiðinde çoðunluðu yeþil bahçelerin ortasýnda yer alan bu
evlerin renkleri bir zenginliðe ve kývama varmýþtýr.
Önce en eski geleneksel boya olan, toprak rengi yani aþý boyasý
var. Ama sonra özellikle de 1700’lerden itibaren, açýk saman
sarýsý, zeytin yeþili sardunya pembesi de evleri neþelendirir. Öyle
ki limana bir yelkenliyle giren yabancý bir yazar, karþýda gördüðü
Tophane-Cihangir yamaçlarýný dolduran bu evleri, bir lale tarlasýna
benzetir.

20 – 30 yýl içinde ortaya çýkan resme artýk bundan öncekiler gibi “eski tuvalin”
üzerine çizilmiþ ve boyanmýþ yeni bir tablo denemez. Çünkü tablo kavramýnýn,
bir dünya ölçüsü ve bir haysiyeti vardýr! Bu daha çok, mala ile atýlmýþ bir
beton savaþýna benzer.

Osmanlý Ýstanbul’u az nüfuslu (en çok 800 bin) alabildiðine
aðaçlýk ve sessiz, gürültüsüz bir diyardýr...

Üçüncü Tablo: Cumhuriyet
Ýstanbul’un içinde yer aldýðý büyük ülkenin, büyük tarihinde 1453
yýlýndan çok daha önemli bir aþama ifade eden, miladýn 1923
yýlý, yani genç Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasý, Ýstanbul’un bu
fizyonomisine fazla bir deðiþiklik getirmez.
Týpký, 100 yýldýr baþlamýþ olan Batýyý taklit akýmlarýnýn, þehir
tablosuna eklediði Avrupa tipi kunt yapýlarýn, eski insancýl, sakin
ve romantik resim içerisinde eriyerek, onda büyük bir deðiþikliðe
yol açmalarý gibi...
1923 ile baþlayýp, 1960’lar baþýna kadar süren dönem, epeyce
sönükleþmiþ, Osmanlý’nýn son yýllarýna kadar bile hiç deðilse Harbi
Umumiye kadar yaþamýþ bir konak-yalý-þehrayin görkemlerini
yitirmiþ, fakat yeþili, özel mimariler, zenginlikleri ve rafine insan
unsuru aynen devam eden, tenha ve temiz bir þehri sergiler.

Son Tablo: Ortada
Bu tabloyu asýl Cumhuriyet içerisinde ayrý bir dönem olan II. Cihan
Savaþý’ný izleyen yýllar deðiþtirir. Kentin 3000 yýllýk tarihinin
görmediði oranda bir insan akýmý, bunlarýn çoðalmasý ekonomide
canlýlýk, þehircilikte tecrübesizlik, politikada gözü dönmüþlük gibi
unsurlarýn birleþmesi ile, son 500 yýldýr yavaþ yavaþ çizilmiþ ve
boyanmýþ olan bir peyzaj, 20 –30 yýlda büyük oranda yok olup
gider.
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Önce, “yapý artýþý, insani artýþ ve araç artýþý” þeklinde birbirini
izleyen kartopunun çýð haline gelmesi sorunu vardýr.
Sonra bu dörtlü geliþme karþýsýnda valiler, belediye baþkanlarý,
baþbakan ve onlara akýl veren mimarlarýn bulduðu çözümler
devreye girer. Bunlar þehir tablosunun üzerine koca cetveller
koyarak, düz çizgiler ve acele geniþ arterler açarlar. Onun da adý
“imar” olur.
Her çizginin geçirdiði rahatlýk, yýðýntýdan bunalan Ýstanbul halk
kitlelerini de bir oranda ferahlattýðý için, bunu yenileri izler. Her
yere çimento binalar dikilir ve hepsi de durmadan yükselir.
20 – 30 yýl içinde ortaya çýkan resme artýk bundan öncekiler gibi
“eski tuvalin” üzerine çizilmiþ ve boyanmýþ yeni bir tablo denemez.
Çünkü tablo kavramýnýn, bir dünya ölçüsü ve bir haysiyeti vardýr!
Bu daha çok, mala ile atýlmýþ bir beton savaþýna benzer. Þimdilerde
bizim nesil bu dönemi yaþýyor, bu resmin içinde yer alýyor.
Önce bunu bilelim diye, þehrin yaþadýðý 4 ayrý dönemin, kýsa bir
hikayesini yazdým.

Evler, en çok üç katlýdýr. Ve hemen hepsi çaplarýna
göre, irili ufaklý zümrüt bahçeler içerisindedir. Tahta
evler de boyalýdýr. 18.yüzyýl girdiðinde çoðunluðu
yeþil bahçelerin ortasýnda yer alan bu evlerin renkleri,
bir zenginliðe ve kývama varmýþtýr.

Not: Çelik Gülersoy’un bu yazýsý Gezi Türkiye Tatil Rehberi’95’de yayýnlanmýþtýr.
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balkona çýkarak ve asasý ile yere vurarak, “Bugün güney rüzgârý
var. Müzakere yok” diyerek, görüþmeleri ve politik kararlarý, serin,
kuru ve saðlýklý havalara erteleyen bir kafa yapýsýna sahip
bulunuyordu.
Bu insanlar yani Romaniler, 500 yýl kadar bir zaman, burada
Batý’yý temsil ettiler. Görkemli taþ ve mermer kaplý yapýlarýyla,
temiz ve ferah meydanlarý olan forumlarýnýn ortasýna diktikleri
sütunlar ve üzerindeki imparator heykelleriyle, yeni baþkentlerini
süslediler ve ana model olan Roma’ya benzetmeye çalýþtýlar.
Herkese büyük ve görkemli hamamlarda yýkanmayý ve jimnastik
yapmayý öðrettiler.

Ýstanbullu

[

[

O 500 yýl süresince, yarýmadanýn Kumkapý, Samatya,
Yedikule gibi Marmara kýyýlarýnda, Balat, Hasköy
gibi Haliç semtlerinde, Galata içlerinde yaþayan
Rum, Ermeni ve Musevî azýnlýklar ile, Beyoðlu
platosuna yerleþen Frenkler ve Levantenler, hatta
rýhtýmlarýna gelip-giden ve bir süre meyhanelerini
dolduran yabancý ve sýk gelen gemiciler de, yine bu
þehrin insanýydýlar.

Ý

lk Ýstanbullu; Megaralýlar

Ýlk belirgin ve elle tutulur yerleþimin sahibi olarak bilinen
Megaralýlar’ýn insaný, bütün öbür çaðdaþlarý gibi, aþaðý yukarý ayný
yapýdadýr. Vahþetten biraz sýyrýlmýþ, ama tam çýkamamýþ, hayatla
mitolojiyi ve hurafeleri karýþtýrarak yaþayan, Trakya’nýn zorlu
tabiatýndan yýlgýn, ama Ýstanbul’un yumuþak iklimiyle artýk biraz
rahatlamýþ, içinde bulunduðu en geniþ çerçeve olan evren, acun,
gezegen, uzay, dünya, hatta kýta ve bölge üstüne hiçbir þey
bilmeyen ve onlarý fazla düþünmeyip, bulanýk kavramlar halinde
kafasýnda taþýyan, kendine en yakýn gündelik geçim konularýyla
uðraþan ve bütün dünyasý, doymak için hayvanlarý avladýðý, en
uzak yer olarak, diyelim Bakýrköy yöreleriyle biten bir canlý.
Bu insana saldýrýlarla, birkaç yüzyýlý dolduran Ýyonyalýlar, Adalýlar,
hatta Persler de, deðiþik diyarlardan gelmekle ve özellikle Perslerin
giysileri bütünüyle deðiþik olmakla beraber, moral yapýsý ve iç
dokusu ondan çok farklý olmayan insanlardý.

Batýyý temsil eden Roma insaný
Ýtalyan çizmesinden çýkýp, Avrupa ve Afrika’ya yayýlan
Ýmparatorluðunu ikiye ayýrarak Doðu parçasýný, “Batýnýn bittiði yer
olan” bu bizim coðrafyaya yerleþtiren Roma insaný ise, tarihte ilk
kez olmak üzere, deðiþik bir tipti. Bu, tam bir “batýlýydý”. Bununla,
geniþ perspektifli düþünen, uzak menzilli teþkilat kurabilen, hukuku
mistisizmden çýkarýp baðýmsýz ve sistematik bir bütünlük içinde
kurabilen, günlük ihtiyaçlarý uzun vadeli çözümlere kavuþturan,
duygularý, korkularý, kaygýlarý aþýp akýl menziline ulaþmýþ bir insan.
Bu niteliðiyle, bu diyarda da, billûr sularý Istranca Daðlarý’nda
bularak, soylu ve zor bir malzeme olan taþý iþleyerek þehre getiren
bu insan olduðu gibi, Beyazýt’ta ilk üniversiteyi kurarak yasalarý
bir codex içinde yazan ve toplayan da oydu. Ýçinde bulunduklarý
yeni coðrafyanýn, Afrika sýcaðýný Akdeniz rutubetiyle karýþtýrarak
taþýyan nemli ve gevþetici iklimi, onlarýn enerjisini tüketemiyor,
lodoslu havalarda parlamento sorumlusu, Marmara’ya bakan

Romani’nin görünüþleri, (bugünkü Aksaray’a dikili) Arcadius
Sütunu’nun üzerine helezoni bir düzenle oyulmuþ rölyeflerde
açýkça görülüyordu. Ekin biçen köylüler, ürün taþýyan iþçiler,
onlarýn dolgu tahta tekerlekli arabalarý ve hepsinin tepesinde,
pilili etekleri, iple baðlý sandal ayakkabýlarý, kafalarýnda demir
tolgalarý ve bellerinde kalýn kýlýçlarýyla, Roma askerleri.
Pazar yeri

19.yy sonu Tünel- Galatasaray

Grek medeniyeti ve Bizanslýlar
9. yüzyýldan sonra, Yunan yarýmadasýndaki medeniyetin ýþýklarý,
bu Roma insanýný deðiþtirmeye baþladý. Latin dilinin ve kültürünün
yerini, Grek lisaný ve kültürü almaya baþladý. Ege Denizi’nin her
iki yakasýný hem etkisi altýnda tutan, hem de Küçük Asya’nýn
antik medeniyetlerinden, Roma’ya göre çok daha fazla etkilenmiþ
olan Grek medeniyeti, baþkentteki insan tipini biraz yumuþattý
ve renklendirdi.
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Þiir, edebiyatýn öbür türleri, felsefe, politika, entrika ve güzel
sanatlarýn birçok dallarý günlük yaþamýnýn içine girdi. Roma’nýn
fresklerine, Bizans’ýn mozaik sanatý eklendi. Batý Rönesansý’nýn
ilk öncüleri olan mimarlýk eserleri, bu yeni ve “bileþik” insanlarýn
elinden çýktý. Katý Romalý’ya oranla bu kiþi, Bizanslý, kitap okuyor,
edebiyat yapýyor, birbirlerinin kuyusunu kazýyor, ama bir yandan
da, Karadeniz kýyýlarýnda binlerce yýlýn oluþturduðu küçük çakýl
taþlarýný toplayýp getirerek onlarý renklerine göre ayýrýyor, aralarýna,
üstüne altýn sürülmüþ cam küpler katarak, kilise ve manastýrlarýnýn
kubbe içlerinde, saraylarýnýn ve büyük evlerinin zemininde, zengin
insan giysilerini, kuþlarý ve çeþit-çeþit vahþi hayvanlarýyla doðal
manzaralarý yansýtan güzellik tablolarý üretmekten de büyük zevk
alýyordu.
Buydu, Bizanslý insan. Onu Karadeniz’den, Ýran’dan ve baþta
Suriye olmak üzere Arap ülkelerinden ve Afrika’dan, yüzyýllar boyu
gelmiþ olan öbür insanlar çok etkiledi ve biraz deðiþtirdi. Bilimin,
sanatlarýn yerini baðnazlýðýn aldýðý, insan tasvirlerinin kýrýlýp
parçalandýðý dönemler de yaþandý bu þehirde. Eðlencenin ve
sefahatin, bilimi ve güzel sanatlarý aþtýðý, geçtiði ve unutturduðu
devirler de oldu. Bu zaman dilimleri, Ýstanbul’da artýk antik
çaðlardaki gibi tek tip ve tekdüze hemþehri yerine, Bizans
mozaiklerindeki gibi, çeþitli dünyalardan gelmiþ, çok deðiþik,
dünyasý, kökeni ve kimliði çok farklý insan tiplerinin, þehir hayatýna
eklediði çaðlar oldu.
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Tarihi yarýmadadaki Bizans vatandaþýyla, onun Afrikalý kölesi,
Karadeniz kolonilerinden gelen tüccarlarý, Romalý, Venedikli,
Cenovalý, Pizalý ve Amalfili þirketler erbabý, Galata’daki Rus
gemicileri, birbirleriyle pek az benzeþen, deðiþik malzemelerdi.
Bu çeþitlilik ve yan yana yaþayan iç-içe iliþkiler, kanlý olaylara yol
açmakta gecikmedi. Bir gece Sirkeci-Eminönü koloni semtlerinde
yaþayan Ýtalyan kökenlilerin üzerine saldýran Bizans insanýnýn 6
bin insaný kesmesi, sadece servet farklarýnýn yol açtýðý kýskançlýk
duygularýndan kaynaklanmýyordu. Avrupa’nýn sona erdiði küçücük
üçgen yarýmadanýn içinde, Avrupa’nýn birkaç ayrý tip insanýnýn,
yan-yana iç-içe yaþamasýnýn doðurduðu problemlerin bir patlayýþýydý
kanlý olaylar.

Bunlarýn bir cevabý olarak Batý’dan yola çýkan ve Kudüs yerine
Bizans baþkentini kirli bir deniz gibi 60 yýl süreyle kaplayan Latin
istilasý ve hegamonyasý þehir hayatýna, yepyeni diyebileceðimiz
insan tipini ekledi.
Bunlar, Bizans’ýn uzun yüzyýllar boyunca, yani hiç deðilse, bin yýla
yakýn zaman, önce Balkanlar’da kýlýç kýlýca çarpýþarak, sonra
baþkent önüne hendekler kazarak ve surlar, duvarlar yükselterek,
icat ettiði çeþitli silahlarla yukarýdan kýzgýn yaðlar ve ateþler
dökerek durdurmaya çalýþtýðý ve gerçekten de baþkent içine
sokmamayý baþarabildiði Vandallar, yaðmacýlar, soyguncular
kalabalýðýndandýlar.

Melling albümünden (1800’lerin ilk yýllarý) Taksim
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Latin istilasýnýn yeni insan tipi

Bu kez Rusya steplerinden, kuzeyden ve Balkanlar’dan deðil,
onlara göre “medenî sayýlan Batý diyarlarýndan, Ýngiltere, Fransa
ve Almanya’dan geliyorlardý. Ama kýlýklarý korkunçtu, niyetleri
kötüydü. Doðu’da birikmiþ olan zenginlikleri yaðmalamaya yönelik,
kötü kýyafetli, çok içki içen, korkunç görünüþlü insanlar, Bizans
baþkentindeki kilise ve manastýrlarýndaki saraylarýnda ve evlerindeki,
altýn ve gümüþ eþyayý yaðmaladýlar, anýtlarýn ve sütunlarýn bronz
plaklarýný söküp erittiler, þehri yarým yüzyýldan fazla zaman harabeye
çevirdikten sonra, Bizans’ýn bir karþý saldýrýsýyla yenilip kaçtýlar.
Onlar bu þehirli deðildi. Ama uzunca bir süre egemendiler.

Pera

dönemlerin þehir insaný yoksul, umutsuz, geleceðe karamsarlýkla
bakan ve çevresini kuþatan yeni ve taze bir gücün, yani Osmanlý’nýn
tehdidi altýnda hayatlarýný sürdüren bir avuç insandý.
Saraydaki altýn kapýlarýn yerini bakýr edevatýn aldýðý bir yaþam ve
buna uygun insan tipi, sönen bir güneþ gibi, son dönemlerini
yaþamaktadýr.

1453'ten sonrasýnýn Ýstanbullusu
1453 yýlý, þehrin uzun tarihi içinde büyük bir dönemeçtir ve
yepyeni, ama eskilerinden de bambaþka bir sahneyi açar. Batý
kopyasý baþkent, bundan sonra artýk yerini, iki baþlý ve çeliþkili
bir tiyatro eserine býrakacaktýr.

Latin iþgalinden sonra, baþkentinin yönetimini tekrar ele geçiren
Bizanslý da, artýk eski görkemli dönemin insaný olamadý. Her
þeyden önce, yoksullaþmýþtý. Uzak vilayetlerden eski gelirleri
gelmiyor, harabeye dönen þehirlerini tekrar imar edecek gücü
bulamýyorlardý.

Bir yandan en az iki yüz yýl sürecek ekonomik bir zenginlik,
payitahtýn üzerine altýn yaðdýran bir dýþ yaðma, bir para bolluðu
ve servet çaðýltýsý. Ama öbür yandan, bunlarýn hiçbirine deðer
vermeyen, maddî zenginliklere deðil, sadece ve sadece ahirete
dönük, Tanrý’nýn gücüne ve onun eseri doðal güzelliklere vurulmuþ
bambaþka ve de bu eski þehir için yepyeni, mistik bir moral
dünyasý.

Ekonomik fakirlik, zihinsel yoksulluðu da getirmiþti. Skolastik
düþünce, eski bereketli zihin ürünlerini engelliyor, dinin kýsýr ve
dar yorumlarýna saplanan düþünce odaklarý, ait olduklarý Batý ile
bütünleþmeyi bile yasaklayarak, açmazlar içinde yaþýyorlardý. Bu

Bu yapý bambaþka bir insan tipini, Fetih’ten sonra belki yüzyýl
bile geçmeden, tarihe kazandýrmýþ oldu ve þehrin sahnesine,
500 yýl süreyle gelip oturttu: Bugün amaçladýðýmýz anlamda ve
bugün anladýðýmýz hüviyetiyle, bir Ýstanbullu.

Bu insan, önce temizliði her yönüyle günlük yaþamýna entegre
eden bir yaratýktýr. Roma’nýn hamamlarýndan da daha insancýl
olarak, efendisiyle, kölesiyle, herkesi gacur-gucur yýkayan, Roma
sarnýçlarýnýn durgun ve yosunlu, kokuþmuþ sularýný beðenmeyip,
payitahtýný batýdan ve kuzeyden, yepyeni, taptaze billûr sularý,
piþmiþ topraktan künklerle taþýyýp getirmiþ bir temizlik aþký.
Akan yüzyýllar ve dünyadaki genel bir aydýnlanma, zamanla ona
da yansýdý. O yüzden, giysileri geçmiþ dönemlere göre büyük bir
geliþmiþlik gösteriyor, çeþitlilik kazanýyor ve en arýnmýþ, en ince,
en soylu boyalarla renkleniyordu.
Ýstanbullularýn, erkek olsun kadýn olsun, efendi olsun, köle ya da
cariye olsun, derviþ veya asker olsun, her kesiminin, belki bin
türdeki, bin tipteki giysileriyle Osmanlý baþkenti, tam bir operet
sahnesine dönmüþtü. Bu renk ve biçim arýnmýþlýðý, o insanýn
kiþiliðinin ayrýlmaz bir parçasýydý.
Kumaþ iþlemelerinin altýn tellerle yapýlan süslemelerine, kürk
çeþitlerine, dantellere, oyalara, kasnak ve gergef ürünlerine ve
ipliklerin, boyalarýn her türlerine ve nüanslarýna, bu insanlarýn
verdikleri, bulduklarý ve yakýþtýrdýklarý adlarýn bolluðu, çeþitliliði
ve zenginliði, tarihte daha önce hiçbir kente ve hiçbir diyara nasip
olmamýþtýr.
Lâlenin bin çeþidini, çiçeðin içindeki tüylerin tozunu karýþtýrmak
suretiyle üretebilen bir medeniyet, görevli, “þair ve bahçývan”
kurullarý oluþturarak, bunlara çoðu Fars dilinde ve þiir güzelliðinde,

bin adet isim de üretiyordu. Bunun da, tarihte hiçbir yerde benzeri
yoktu.
Dünya güzelliklerine bu kadar düþkün olan o Ýstanbul insaný, ayný
zamanda, içinde ince bir hüzün duyarak, bunlarýn hepsinin geçici
olduðunu da anlýyor ve o yüzden bütün varlýðýyla bu dünyanýn
ötesinde ikinci bir yaþama da yönelmiþ ve uzamýþ oluyordu. Bu
kadar cami, tekke, hânýkah, çilehane ve türbe bolluðu, ancak o
moral dünyasýnýn ürünleridir. Adýna bugünkü anlamda Ýstanbullu
dediðimiz insan, iþte bu ortamýn çerçevesi, koþullarý ve unsurlarý
belli bir ürünüydü.
Yoksullaþtýðý zamanda bile temiz ve özenli giyinen, kiþi iliþkilerinde
olabildiðince nazik, zor koþullarda yaþayanlara karþý, her zaman
yardýmsever ve elden tutan, lisaný geliþmiþ ve dili, hem düzgün
söyleyiþli, hem de kullandýðý kelimeler ve deyimlerle zengin
çaðrýþýmlý, aðaç, yeþillik ve doðal güzelliklere vurgun, evi ve
bahçesi, tavuk, horoz, hindi, ördek, kedi, köpek gibi evcil
hayvanlarla, camileri güvercinlerle, kumrularla, leyleklerle dopdolu
olan bu insan tipi yýlda bir ay, sofrasýný gelen-geçen herkese
açmak ve elden tutup içeri davet etmek gibi dünya gariplikleri ve
davranýþlarý alýyor, yaþarken ya da ölürken, bütün parasýný vererek,
yoksullarýn doyurulmasý, fakir ailelere kýþýn odun kömür alýnmasý,
gençlerin okutulmasý, okul çocuklarýnýn giydirilmesi, Boðaz köylerinin
þehirle baðlantýsý için kayýklar alýmý, kitaplýklar kurulmasý ve
kitaplarýn onarýmý, ormanlarda su bendleri yükseltilmesi ve
mahallelerde çeþmeler yapýmý, kýþýn sýcak ülkelerine geri dönen
leyleklerden hastalanýp Ýstanbul’da kalanlar olursa, onlarýn bakýmý
ve iyileþtirilmesi... amaçlarýyla sayýsýz vakýflar kuruyorlardý.
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Ýstanbullu kimliði, buydu. Ve bu insan tipi 500 yýl süreyle önce
tarihî yarýmada dediðimiz üçgen içinde ve Boðaz’da yuvalanmýþ
birkaç köyde, 18. ve özellikle 19. yüzyýlda ise, Kadýköy arkalarýnda
geliþen Suadiye ekseniyle, Adalar’da yaþadý.
O 500 yýl süresince, yarýmadanýn Kumkapý, Samatya, Yedikule
gibi Marmara kýyýlarýnda, Balat, Hasköy gibi Haliç semtlerinde,
Galata içlerinde yaþayan Rum, Ermeni ve Musevî azýnlýklar ile,
Beyoðlu platosuna yerleþen Frenkler ve Levantenler, hatta
rýhtýmlarýna gelip-giden ve bir süre meyhanelerini dolduran yabancý
ve sýk gelen gemiciler de, yine bu þehrin insanýydýlar.

Azýnlýk nüfusu Ýstanbul kimliðinin içindedir
Tarihî yarýmadanýn, Haliç’in ve Boðaz’ýn azýnlýk nüfusu, genel
çizgileriyle, Ýstanbul kimliðinin içindedir. Bu, özellikle insan
iliþkilerinde kendini gösterir. Nezâket, yardýmseverlik, doðal
güzelliklere düþkünlük ve insanlar arasýnda dostluða önem veren
anlayýþlar, bütün Ýstanbul nüfusuna egemendir.

Galata Köprüsü

Fakat belki eþyanýn tabiatý gereði olarak, kendi dillerini büyük ve
yapmacýksýz bir doðal ortam içinde konuþan azýnlýk nüfusun,
Türkçenin zenginliklerinden gereðince pay alamadýklarý gibi, biraz,
üst-baþ ve ev temizliðine ait alýþkanlýklar ve deðer yargýlarýnda ve
hayýr-hasenat duygularýnda bazý farklýlýklara sahip olduklarý gözlenir.
Azýnlýk vakýflarýnýn kendi vatandaþlarýna öncelik veren yapýsý ve
koþullarýyla, Müslüman-Hýristiyan ayýrýmý yapmadan hatta yerliyabancý farký bile gözetmeden bütün yolculara eþit ve ücretsiz
hizmet sunan Türk/Müslüman vakýflarýnýn, kervansaraylarda,
imaretlerde, aþevlerinde, bu belirgin ayýrýmlarýný görmek, bilimsel
bir zorunluluktur.
Bir diðer kesin fark, bütün tarih boyunca süren, ama özellikle 19.
yüzyýldan itibaren Batý etkisiyle artan bir olaydýr: Azýnlýk insanlarý
ve levanten tipleri, Roma-Bizans çizgisinin bir devamý ve Batý’yla
her zaman iliþkide olmanýn bir etkisi sonucu, ekonomiye aðýrlýk
veren ve madde deðerlerine öncelik tanýyan bir anlayýþý da her
zaman sürdürmüþlerdir. Bu da Ýstanbullu içinde, ayrý bir vatandaþ
kimliðidir.
Ama onu Fatih’te, Sultanselim’de, Edirnekapýsý’nda, Eyüp’te...
bulamazdýnýz. Batýlýya yakýn kimlikteki Ýstanbullular biraz yukarýda
saydýðým, Marmara ve Haliç kýyýlarýyla, Galata içlerinde ve en son
da Beyoðlu platosunda yaþýyordu.

Herkes iç içe, herkes el ele, herkes yakýn ve sýcak duygular
içindeydi. Hepsinin dostlukta, tabiat aþkýnda ve birbirine yardýmcý
olmada, ortak olan kimlikleri vardý.
Tarihte ve Ýstanbul’da birçok þeyi deðiþtiren 1950’li hatta 1960’lý
yýllara kadar devam etti, bu az farklý Ýstanbullu karakteri ve hüviyeti.
60’lardan sonrasýnýn yerleþtiði kimlikler, bu yazýnýn çerçevesine
girmez.
Not: Çelik Gülersoy’un bu yazýsý Ýstanbul Dergisi 1992 sayý:1, sayfa 64’te
yayýnlanmýþtýr.

Mýsýr Çarþýsý

Edirnekapý Tekfur Sarayý
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Bir dünya semti
Meltem Bostancý
Ýstanbul Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Öðretim Görevlisi

Galata
Karaköy’den Yüksek Kaldýrým’a, Pera’dan
Beyoðlu’na dek uzanan bir dünya semti, “Galata”..
Dünyanýn hiçbir yerinde kolayca bulunmayacak
ölçülerde kol kola girmiþ, iç içe olmuþ doðu
dünyasýyla batý dünyasýný Galata’da birarada
bulabiliyorsunuz. Bir bakýma yarý þaþkýn, yarý
merakla, ama çoðunlukla da kendi dünyasýndan
bakmýþ geçen yüzyýllara hep Galata.

Hasan Ay
Ýstanbul Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü 2. Sýnýf Öðrencisi
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Tünel’den Taksim’e uzanan
Pera’daki renkli dünyaya kimi
zaman tereddüt, kimi zaman
heyecan içinde yürürken, diðer
taraftan Yüksek Kaldýrým’dan
Galata Köprüsü’ne uzanan
yokuþta ise Dersaadet’in
çanlarýný ya da ezan seslerini
duyarak Galata semtinde aðýr
adýmlarla yürümenin keyfi bir
baþka..

T

ünel’den Taksim’e uzanan Pera’daki renkli dünyaya kimi
zaman tereddüt, kimi zaman heyecan içinde yürürken, diðer
taraftan Yüksek Kaldýrým’dan Galata Köprüsü’ne uzanan yokuþta
ise Dersaadet’in çanlarýný ya da ezan seslerini duyarak Galata
semtinde aðýr adýmlarla yürümenin keyfi bir baþka...
Ýdari olarak Beyoðlu'nun bir parçasý olan Galata, Tophane, Azapkapý
ve Galata Kuleleri arasýnda kalan yerleþim yerinin adý. Osmanlý,
Haliç'e "Haliç-i Dersaadet", Boðaz'a "Haliç-i Bahri Siyah" (Karadeniz
Boðazý) derdi. Galata Haliç'le Boðaz'ýn kesiþtiði noktadýr. Antik
çaðlarda Galata'nýn surlarla çevrili küçük bir kasaba olduðu, bir
kilisesi, bir hamamý, bir tiyatrosu, beþ deðirmeni, 400 hanesi,
40 þehir muhafýzý bulunduðu yazýlýr.
Ýstanbul tarihi içinde, Galata’nýn kentsel anlamda ilk kökleri
Byzantion’a uzanmakta. Ý.Ö. 660 yýlýnda Korent Yarýmadasý’ndaki
eski Megara kentinden gelen Megaralýlar, ilk yerleþim merkezleri
olarak Sarayburnu’nu seçmiþler ve hemen karþý kýyýlarda yer alan
(þimdiki Galata) bölgesine de, Latince “karþý yaka” anlamýna
gelen Dyma Pera adýný vermiþler. Byzantion; kültürel anlamda,
antik bir Helen kenti. O tarihte buraya yerleþen bu kavim, o çaðýn
anlayýþý doðrultusunda bu kentin surlarý içinde barýnmasý sakýncalý
görülen yabancýlar, kentin karþýsýnda bugünkü Galata’nýn yerinde
kurulu bulunan, içindeki incir bahçelerinden dolayý da Türkçesi
“Ýncirlik” anlamýna gelen Sike’de (Syka) barýnmýþlar.
Byzantion ismi, zaman içinde deðiþerek Deutera Romi (Ýkinci
Roma), halk arasýnda ise Constantinopolis olurken, Sike’nin adý
da Regio Sycena biçimini almýþ. Regio Sycena, tarih içinde giderek
Venedikli, Cenevizli, Pizalý, Sicilyalý tüccar ve ailelerinin çoðunlukta
olduðu bir Ýtalyan kenti halini almýþ ve Galata adýyla da anýlmaya
baþlamýþ. 12 yy. ile birlikte adeta ayrý bir devlet halini alan Galata
tüm deniz ticaretini de ele geçirmiþ. 1453 yýlýnda Osmanlýlar,
Ýstanbul’u Bizanslýlardan, Galata’yý ise Cenevizlilerden almýþ. Bu
semt, sonra yine Galata diye anýlmýþ, Pera adý ise evvela Galata
surlarýnýn dýþýndaki sýrtlarý, daha sonra bütün Beyoðlu’nu anlatýr
olmuþ.
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Galata Köprüsü

Tarihte Galata...
"Gala" sözcüðü Rumca "süt" anlamýna geliyor; Galata'nýn adýnýn
semtteki süthanelere gönderme yaparak türetildiði söylenirse de
bu görüþü destekleyen tarihsel destekler bulunamamýþ. Galata'nýn
Ýtalyanca "denize inen yol" anlamýna gelen galata kelimesinden
de türemiþ olmasý muhtemel. Ortodokslar’ýn Katolikler’i Galus
olarak adlandýrmasý, Galata'nýn bir katolik kasabasý olmasý ve
Anadolu'da Katoliklerin yaþadýðý yerlere Galata denilmesi, semtin
adýnýn kökenine iliþkin diðer bir görüþ.
Galata'nýn parlak dönemi 12. yüzyýlda buraya bazý ayrýcalýklarla
yerleþen Cenovalýlar ile baþlar. Bölge bir ara Venediklilerin eline
geçer. 13.yüzyýldan sonra bölge Cenovalýlarýn egemenliðinde bir
Latin Kolonisidir.
Türk devrinde Galata, her yýl mart ayýnda deðiþen bir voyvoda
tarafýndan idare ediliyordu. Bankalar caddesinin eski adý Voyvoda
Caddesi bu makamýn bir hatýrasý idi. Hukuki idare ise 500 akçelik
bir kadý elinde olup, makamý da Yeni Cami yakýnýndaki Galata
Mahkemesi idi. Galata kadýsý 300 köy ve 44 nahiyeye karýþýyor,
Kasýmpaþa, Beþiktaþ, Yeniköy hatta Marmara Adasý, Kapýdaðý,
Erdek, Mudanya ve Bandýrma, Galata kadýsýnýn hükmünde
naibliklere sahipti. Galata’nýn Asayiþ ve Emniyet’i ise Kaptan-ý
Derya idaresinde olup, kolluk denilen karakollarda Kalyoncular
bulunuyordu. Beyoðlu kýsmý ise Tophane’ye yakýnlýðý sebebiyle
Topçubaþýlarýn kontrolüne býrakýlmýþtý. Her çeþit, her milletten
insanýn, tüccar ve denizcilerin kaynaþtýðý bir Akdeniz limaný idi
Galata...
Tanzimat’tan itibaren yenileþme gayreti içinde olan Ýstanbul’da
þehir hizmeti bakýmýndan yenilik teþkil eden bazý iþler ilk olarak
burada uygulanmýþtý. 1854’te Galata sokaklarý
adlandýrýlmýþ,1857’de sokaklar havagazý ile aydýnlatýlmýþ,
Avrupa’daki benzerleri gibi otel ve pansiyonlar açýlmýþtý.

Antik çaðlarda Galata'nýn surlarla
çevrili küçük bir kasaba olduðu, bir
kilisesi, bir hamamý, bir tiyatrosu, beþ
deðirmeni, 400 hanesi, 40 þehir
muhafýzý bulunduðu yazýlýr.

Tarih boyunca Haliç'in iki yakasýný Galata köprüleri birleþtirmiþtir.
Bizans tarihçileri, Haliç üzerindeki ilk köprünün I. Jüstinianus
(6.yüzyýl) devrinde yapýldýðýný, adýnýn Aghios Khalinikos Köprüsü
olduðunu yazarlar. Yeri tam olarak bilinmemekle birlikte, 12
kemerden oluþan bu taþ köprünün Eyüp-Sütlüce arasýnda olmasý
ihtimali yüksektir. Galata Köprüsü için ilk giriþim II.Beyazýt
Dönemi'nde yapýlmýþ. Leonardo da Vinci, Padiþahla temasa
geçerek bir Haliç Köprüsü tasarýmý sunmuþ. Gerçekleþtirilmesi
teknik olarak imkansýz görülen bu tasarýmýn üzerinden 350 yýl
geçtikten sonra ilk Galata Köprüsü 1845 yýlýnda, Sultan Abdülmecid
zamanýnda Bezm-i Alem Valide Sultan tarafýndan yaptýrýldý.
Köprüye Cisr-i Cedid, Valide Köprüsü, Yeni Köprü, Büyük Köprü,
Yeni Cami Köprüsü, Güvercinli Köprü adlarý takýlmýþtý; günümüzde
yalnýzca Galata Köprüsü olarak biliniyor.

Kule 15.yüzyýlda tersane
deposu, 16. yüzyýlda zindan,
18.yüzyýlda yangýn gözetleme
kulesi olarak kullanýlmýþtýr.
1794 ve 1831 yýllarýnda
tümüyle yanmýþ, 1875
fýrtýnasýnda ve 1894
depreminde zarar görmüþ,
1960'lý yýllarda tepeden
týrnaða onarýlmýþtýr. Kule
bodrumuyla birlikte 61 metre
yüksekliðinde ve 12 katlýdýr.

1863, 1875 ve 1912 yýllarýnda yenilenen Galata Köprüsü, 16
Mayýs 1992'de yandý. Yanan köprü onarýldýktan sonra BalatHasköy arasýna yerleþtirildi ve Karaköy- Eminönü arasýndaki eski
köprü yerine yeni bir köprü yapýldý.

Çok kültürlü bir semt...
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Ýstanbul’un efsunlu güzellikler
yaratan sihriyle, yýllar öncesine bir
baþka gözlükle, bir baþka tepeden
bakýp, akþam güneþini yorgun bir
kentten, Galata’dan karþýlýyoruz ve
anlýyoruz ki, gizemlerle dolu
Galata’yý sadece sevmiyor,
önemsiyoruz da..

Galata çeþitli mezheplerin, tekkelerin varlýðýný hissettirdiði, dinsel
ayrýmlarýn görüldüðü bir semt. Müslüman, Rum Ortodoks, Ermeni
(Gregoryen, Katolik, Protestan), Süryani, Keldani, Yahudi
(Romanyot, Karay, Seferad, Aþkenaz), Arap, Çingene, Sýrp,
Arnavut, Ulah, Cenovalý, Venedikli, Fransýz, Levanten topluluklarýyla
zengin bir dinler, diller mozaiði oluþturur. 19. yüzyýlda nüfus
artýnca yerleþim yukarý doðru kayar; konsolosluklar, zaman içinde
bugünkü Beyoðlu kurulur. Galata'yý çevreleyen ve Galata Kulesi'nde
uç noktaya ulaþan surlar Osmanlýlarla birlikte yýkýlýr ve zaman
içindegeriye çok az bir kalýntý kalýr.
Galata’da çok deðiþik kültürler eski günlerden beri, dünyanýn pek
çok yerinde bugün bile bulunmasý zor bir hoþgörü içinde özelliklerini
koruyarak bir arada yaþamýþlar, Kanuni Sultan Süleyman
döneminde zindan, 3. Murat döneminde ise rasathane olarak
kullanýlmýþ olan, Hazarfen Çelebi’nin tepesinden Üsküdar’a uçtuðu
Galata Kulesi ile, geçmiþ zamanlarda Salý ve Cuma günleri Mevlevi
ayinlerine ev sahipliði yapmýþ Galip Dede Dergahý namýyla da
anýlan Galata Mevlevihanesi ile, Arap Camii, Azap Kapý Camii,
Yaðkapaný Cami, Yeraltý Camii, St George Kilisesi, Kýrým Kilisesi,
St. Benoit Kilisesi, St. Pierre Kilisesi, Ýtalyan, Ýspanyol ve Aþkenaz
Sinagoglarý ile Çinili Rýhtým Han, Nordstern, Union Han, Tünel ve
Metro Han gibi her ayaða açýk yapýtlarýyla ve Abidin Dino, Ahmet
Hamdi, Melih Cevdet Anday, Nazým Hikmet, Giovanni Scognomillo
gibi isimleri sinesinde barýndýran bir dünya semti Galata... Tuhafiyeci
Moiz, Plakçý Stelyo, Pulcu Erol Akkaya, Müzik Evi Papajorc, Tüccar
Terzi Nurettin ya da Arkitekt Baldini gibi isimler ise uzayýp giden
Galata yollarýnda, bin bir çeþit yaþamýn kalakalmýþ belki de son
tabelalarý.
Ýstanbul’un efsunlu güzellikler yaratan sihriyle, yýllar öncesine bir
baþka gözlükle, bir baþka tepeden bakýp, akþam güneþini yorgun
bir kentten, Galata’dan karþýlýyoruz ve anlýyoruz ki, gizemlerle
dolu Galata’yý sadece sevmiyor, önemsiyoruz da... Ama ne var
ki bir þeyler boðazýmýza düðümleniyor. Ýçinde yaþayanlar, o
dönemlere þahitlik etmiþ olan bu yöredeki evleri virane hale
getirmiþse de, bu evler hala buradaki geçmiþin son tanýklarýna,
son demlerini yaþatmaya devam ediyor...

Galata bölgesindeki önemli yapýlar
Galata Kulesi

Galata Kulesi 1348 yýlýnda Cenevizliler tarafýndan inþa edilmiþtir.
Ýstanbul'un fethinin ardýndan, Zaganos Paþa'nýn buyruðuyla onarýlan
kuleye bir dizdar tayin edilmiþtir. Galata surlarýnýn baþ kulesi olan
Galata Kulesi 1509 yýlýnda Ýstanbul'u sarsan ve Küçük Kýyamet
adý verilen depremde hasar görmüþ, II.Beyazýt'in buyruðuyla Mimar
Murat bin Hayrettin tarafýndan onarýlmýþtýr.
Kule 15.yüzyýlda tersane deposu, 16. yüzyýlda zindan, 18. yüzyýlda
yangýn gözetleme kulesi olarak kullanýlmýþtýr. 1794 ve 1831
yýllarýnda tümüyle yanmýþ, 1875 fýrtýnasýnda ve 1894 depreminde
zarar görmüþ, 1960'lý yýllarda tepeden týrnaða onarýlmýþtýr. Kule
bodrumuyla birlikte 61 metre yüksekliðinde ve 12 katlýdýr.
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Ýçinde yaþayanlar, o dönemlere
þahitlik etmiþ olan bu yöredeki
evleri virane hale getirmiþse de,
bu evler hala buradaki geçmiþin
son tanýklarýna, son demlerini
yaþatmaya devam ediyor..

Karaköy Palas
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Karaköy Palas, Sanay-i Nefise Mektebi (Güzel Sanatlar Akademisi)
hocalarýndan, St. Antuan Kilisesi mimarý, Ýtalyan Mimar Gulio
Mongeri tarafýndan yapýlmýþtýr. Ön cephede Bizans mimarisi
süslemelerine aðýrlýk verilmiþtir.

Tophane Çeþmesi
1732 yýlýnda yapýlmýþ bir meydan çeþmesi uygulamasýdýr. Yapý
dönemin zevkine uygun olarak bitki motifleriyle bezenmiþtir.

Viyana Bankasý
Viyana Bankasý için Avusturyalýlar tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Daha
sonra Ziraat Bankasý tarafýndan kullanýlmaya baþlamýþtýr. Ýkinci
kat balkonundaki sanayi temsil eden erkek ve ticareti temsil eden
kadýn heykelleriyle ayýrt edicidir.

Kýlýç Ali Paþa Külliyesi
Viyana Bankasý

Külliye türbe, sebil, cami, medrese ve hamamdan oluþur. 1580
yýlýnda Mimar Sinan tarafýndan yapýlan külliyenin camisi 4 fil
ayaðý üzerine oturan 2 yarým kubbesi ve pandantifli bir ana
kubbeyle örtülüdür. Planý Ayasofya'ya benzer. Mihrabýnda Ýznik
çinileri bulunur.Caminin arkasýnda yer alan hazirede Kýlýç Ali Paþa
Türbesi ile denizcilere ait deðiþik mezar taþlarý bulunur. Caminin
hemen yanýnda 1583 tarihli Kýlýç Ali Paþa Hamamý, Cami ile
Hamam arasýnda artýk kullanýlmayan bir medrese binasý bulunur.

St. Benoit
15.yüzyýlda bir Cizvit Þapeli olarak inþa edilmiþtir. Okulun
bahçesinde Ceneviz Surlarýndan bir kule hala durmaktadýr

Voyvoda Karakolu
Abdülmecit zamanýnda yaptýrýlmýþ olan bina hala karakol binasý
olarak kullanýlmaktadýr. Tanzimat Dönemi Osmanlý armalarý bu
karakolda özenle korunmaktadýr.
Kaynakça
1- Semavi Eyice, “Galata”, Ýstanbul, 7 Aralýk 1967, s.14-15
2- Jack Delon, “Boðaziçi Rehberi”, Ýstanbul 2000, s. 10-14
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Ýstanbul’un en
kozmopolit semti
Birsen Altýner
Ýstanbul Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi
Öðretim Elemaný
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Beyoðlu

[

[

Pera Yunanca “karþý yaka” anlamýna gelir. Ýstanbul’a
Bizans’tan beri her anlamda hep “karþý yaka” olan
Pera’ya Türkler “Beyoðlu” adýný vermiþlerdir.
Beyoðlu’nun geliþimi yabancýlarýn dinamiðiyle olmuþtur.
Türkler 15. yüzyýldan sonra Beyoðlu’na ayak
bastýlar ama, yabancý ülke elçiliklerinin çoðunun
Beyoðlu’nda olmasýndan da anlaþýldýðý gibi burasý
yabancýlarýn aðýrlýklý olarak yaþadýðý bir yer olarak
kalmaya devam etti.
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eyoðlu her zaman Ýstanbul’un kozmopolit bölgesi oldu.
Bu semtin tarihinde yüzyýllar boyunca farklý dinler, farklý kültürler,
farklý diller yaþam buldu. Beyoðlu tarihi civar semtlerin tarihinden
soyutlanýp anlatýlamaz. Giovanni Scognamillo, ÝGDAÞ’ýn katkýlarýyla
Mustafa Armaðan’ýn hazýrlayýp yayýna sunduðu “Ýstanbul’da Semtler
ve Hayatlar – Bir Semtini Sevmek” adlý kitabýnda Beyoðlu’nun
tarihini anlatýrken Galata’nýn tarihine deðinmeden geçemiyor:

Pera, deðiþen Ýstanbul ile birlikte farklý
bir kimlik kazanarak “Beyoðlu” oldu.
Alýþveriþ merkezi özelliðini korurken ünlü
meyhaneleri, kitapçýlarý, sanat galerileri ile
kültürün de merkezi oldu. Türk sinemasý
burada doðdu ve bir sokaða da adýný
verdi. Deðiþen Ýstanbul ile birlikte
sinemacýlar “Yeþilçam Sokaðý”ný
terketmedi. Figüranlar Kahvesi, halen rol
bekleyen karakter oyuncularýnýn buluþtuðu
bir mekandýr.

“14. yüzyýlda Pera tepeleri ve baðlarý, çiftlikleri bir kat daha
gündeme geliyor. Bizans ile Galatalýlar arasýnda yer alan bir
çatýþmada Cenevizlilerin eline geçiyor ve Galata-Pera arasýnda
kopmayacak bir bað kurulmuþ oluyor.
Pera’nýn ilk altýn çaðý 15. yüzyýlda baþlýyor ve zamanla özellikler
kazanarak Galata’dan daha üst bir konuma geliyor daha seçkin,
daha soylu olduðu ve göründüðü için.
25 Mayýs 1453’te Cenevizliler Galata’yý ve uzantýsý olan Pera’yý
Fatih Sultan Mehmet’e teslim ediyorlar, ertesi yýl ise Pera’da Aða
Hamamý inþa ediliyor. 1481’de Sultan II. Bayezid çiftlik olan bu
alana geleceðin Galatasaray Lisesi’nin ilk nüvesini teþkil eden
Galata Saray’ýný kuruyor ve ilk Galatasaray Hamamý’ný inþa ettiriyor.
Tünel’deki mevlevi tekkesi ise 1492’de kuruluyor.

Pera, Beyoðlu oluyor
Pera zamanla Frenkler, Levantenler ve azýnlýklar için Pera olarak
kalýyorsa da Türkler arasýnda ‘Bey Oðlu’ olarak adlandýrýlýyor.
Beyoðlu adýnýn konmasýnýn nedenleri konusunda çeþitli rivayetler
var.

Ýstiklal Caddesi
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16. ve 17. yüzyýllarda Beyoðlu sanki bir Dolce Vita (Tatlý Hayat)
yaþýyor ve Galata’ya nazire olarak zenginleþiyor. Ýstanbul kentinin
Batý’ya açýlan, Batý ile beslenen kapýsý ve aynasý oluyor.

yüzyýl içinde yapýlmýþ olan en büyük kilise örneðidir. Mongeri’nin
inþa ettiði Ýtalyan gotiði tarzýnda yapýlan kilise oldukça yeni bir
mimaridir.

Kimliðine kavuþmasýna kavuþuyor Pera ama, sayýsýz yangýnlara
hedef oluyor. 1700, 1762, 1767, 1807, 1808, 1810, 1811,
1823, 1831, 1870, 1915, 1916 yangýnlarýndan sonra salgýnlar
yaþýyor Beyoðlu. 1812, 1837’de veba, 1831, 1838, 1855,
1865’te kolera, 1845’te çiçek salgýný Beyoðlu’nu kýrýp geçiriyor.
1834’te deprem ve 1849’da 23 gün boyunca hiç durmadan
yaðan kar Beyoðlu’nda hasarlara yol açýyor.

Beyaz Ruslar Beyoðlu’nda

Gerçek ve çaðdaþ Beyoðlu, 1870 yangýnýndan sonra yeni ve
kaçýnýlmaz bir yapýlanmaya girilerek oluþuyor. Bu yangýnda Beyoðlu
çok þey kaybediyor. Naum Tiyatrosu’nu, Rum Aya Triyada Kilisesi’ni
(Kutsal Üçlü), Rum Zoðrafyon Lisesi’ni, Ýsveç Konsolosluðu’nu,
Lüksemburg Kahvesi’ni ve Cihangir’in neredeyse tümünü bu
yangýnda kaybediyor. Beyoðlu bu yangýndan sonra yeniden inþa
ediliyor. Ýngiliz “The Metropolitan Railways of Constantinople From
Galata to Pera” þirketi 1872’de Tünel’in yapýmýna baþlýyor, Naum
Tiyatrosu’nun yerine bugünün Çiçek Pasajý yükseliyor, Ýngiliz Elçiliði
yeniden inþa ediliyor. 1875’te Alman elçiliðinin inþaat çalýþmalarýna
baþlanýyor. 1873’te bugün Amerikan Konsolosluðu olarak bilinen
Corpi malikanesinin inþaatýný Ýtalyan mimar Giocomo Leoni
üstleniyor.”

Ýstanbul halký Beyoðlu’nu ikirciklenmeli nazarlarla
süzerdi ama...
Tünel’den Galatasaray’a
yaklaþýrken 19.yy sonlarýnda
artýk son þeklini alan Avrupa
tipi yapýlar.

Prof. Dr. Ýlber Ortaylý “Ýstanbul’dan Sayfalar” adlý kitabýnda
Beyoðlu’nu 19. yüzyýlda metropol olarak görüyor ve Beyoðlu Galata’yý 19. yüzyýlda Avrupa yaþam biçiminin Doðu Akdeniz’deki
salaþ bir modeli olarak deðerlendiriyor:
“Beyoðlu, 19. yüzyýlda Kargir binalarýyla, karþýdaki ahþap Ýstanbul’a
tepeden bakan, sokaklarýnda farklý giyimde insanlarýn gezindiði,
deðiþik yemeklerin yendiði, farklý biçimde eðlenilen, özgün þivelerle
yabancý dillerin konuþulduðu, yabancý kitap ve gazetelerin satýldýðý
ve Osmanlý aydýnýnýn Avrupa’yý gözlediði bir semtti. Lamartine’in
deyimiyle, herhangi bir Fransýz ve Ýtalyan taþra þehrinin
görünümünden öteye geçemeyen bu bölgede elçilikler, yabancý
bankalar, yabancý okullar ve Osmanlý Hýristiyanlarýyla ilgisi olmayan
Hýristiyan cemaatlerinin kiliseleri vardý. Sonra zenginleþen
gayrimüslimler de buraya yerleþti.
Beyoðlu’nda 19. yüzyýlda yaþanan hayat, dünyanýn her
metropolündekinin bir kopyasýydý ama karþýdaki Ýstanbul, bu
muhafazakar þehir, Beyoðlu’nu Bizans’tan beri hep uzak durulmasý
gereken bir belde olarak görürdü. Ýstanbul halký Beyoðlu’nu
ikirciklenmeli nazarlarla süzerdi ama karþý kýyýya adýmýný atmadan
da edemezdi. Yemek, içmek, eðlenmek dýþýnda “Pazar Alman”dan,
“Bonmarþe”den alýþveriþ etmek için her dil ve dinden halkýn kadýn
erkek iþi düþerdi buraya. Ýki ayrý dünya bu nedenle ahþap Galata
köprüsüyle atlý tramvay ve Avrupa’nýn ilk metrolarýndan biri olan
Tünel’le birbirine baðlanmýþtý. “

Dünyanýn ikinci metrosu “Tünel”
“Ýstanbul Gezi Rehberi”nde Murat Belge, Beyoðlu’nu adým adým
gezdirirken “eðer Beyoðlu’na Tünel tarafýndan girerseniz, Tünel’i
görmeden geçemezsiniz” diyor. Dünyanýn ikinci metrosu olan
Tünel, yapýldýðý sýrada Paris ya da Budapeþte metrolarýndan daha
küçük deðildi. Tünel, geliþtirilmediði için Ýstanbul’a yayýlamadý,
Paris ve Budapeþte metrosu ise tüm þehri saracak kadar büyüdü.
Beyoðlu’nun her köþesi bambaþkadýr. Örneðin, Ýtalyan, Ýspanyol,
Ýngiliz mimarisi Beyoðlu’nda kendisini hissettirir. Ýstanbul’da
elçilikler padiþahýn baðýþladýðý topraklarda kurulduðu için her ülke
kendi ulusal mimarlýk geleneðine göre binalar yaptýrmýþtý. Böylece
bu binalar Beyoðlu’nun her köþesinde renkli bir mimari kimlik
oluþturdular.
Tünel’den Galatasaray’a doðru yürüdüðünüzde sað kolda karþýnýza
çýkacak olan St. Antuan Kilisesi, katolik Ýtalyan kiliselerinin 20.

Hemen karþý tarafýnda þehir lokanta hayatýnda özel bir yeri olan
Rejans’a gelirsek eðer, 1917 Ekim Devrimi’nden ve onu izleyen
Ýç Savaþtan sonra, Rusya’dan Türkiye’ye göç olgusunun sonucuyla
karþýlaþýrýz. Beyaz Ruslar þehre burada alýþýk olunmayan bir eðlence
tarzý getirdi. Böylece birçok lokanta, pastane, gece kulübü açýldý.
Bugün iddialý lokantalarýn mönülerinde Kievski, Karski, Stragonof
gibi yemekler Ruslarýn getirdiði etkilerin bir sonucudur. Rejans’ý
bazý kadýnlar açýp iþletmiþlerdir. Bunlarýn kabare artistleri mi yoksa
eski Rus aristokratlarý mý olduðu hep bir merak konusu olarak
kalmýþtýr.
Asmalýmescit Sokaðý da Beyoðlu’nun ilginç sokaklarýndan biridir.
Burada halen meyhane geleneðini sürdüren “Refik” ve “Yakup”
adlý iki meyhane bulunuyor. Yakup’un hemen yanýndaki binada
bir zamanlar Maltalý Levanten Mizzi’nin Ýngilizce ve Fransýzca
yayýnladýðý The Levant Herald gazetesi çýkarmýþ. Ýlerideki köþedeki
bina ise ünlü opera bestecisi Donizetti’nin kardeþi Ýstanbul’da
Saray Mýzýka-i Hümayunu’nu kuran, þefliðini yapan, Osmanlýlara
marþlar besteleyen Donizetti Paþa’nýn evidir.

Pera Palas eski þýklýðýný koruyor
Asmalýmescid’in arka tarafýndaki Pera Palas Oteli 1894 yýlýnda
yapýldý. Yani Orient Expres’in son duraðýnýn Ýstanbul olduðu yýllarda.
Zaten bu otelin tam karþýsýnda Wagons Lits Cook’un ofisi vardý.
Çevre deðiþip yenilendiði halde otel hep ayný kalmýþtýr. Otel bugün
de eski þýklýðýný korumaya devam ediyor, hatta yeni Beyoðlu
çevresinde daha da bir deðer kazanarak... Otelde kalmýþ ünlülerin
en popüleri Agatha Christie’dir. Hala kaldýðý oda çeþitli meraklý
müþterilere gösterilir. Otel birçok kral ve devlet adamýný da
aðýrlamýþtýr. 8. Edward, Ýran Þahý Rýza Pehlevi, Sýrp Kralý Pyotr ve
arkasýndan Tito otelde kalan kral ve devlet adamlarýndan bazýlarýdýr.
Ünlü kadýn casus Mata Hari, artistlerden Greta Garbo, Marlene
Dietrich otelin müþterileri arasýndadýr.
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Beyoðlu’nun pasajlarý da çok ünlüdür. Galatasaray meydanýnda
Avrupa Pasajý ya da diðer adýyla Aynalý Pasajý manifatura aðýrlýklýyken,
ona paralel olan Krepen Pasajý Ýstanbul’un baþlýca meyhane
külliyelerinden biriydi. Krepen Pasajý yýkýldýktan sonra yerine iki
tane modern bina yapýldý. Her iki pasajdan da Sahne sokaðýna
çýkýlýyordu. Yine Ýstanbul’un en iyi meyhanelerinin olduðu Çiçek
Pasajý’nýn bir kapýsý da Sahne sokaðýna açýlýr. Burayý Tanzimat
döneminin Rum bankerlerinden Hristaki Efendi yaptýrmýþtý. Daha
önce yerinde Maruni Naum Efendi’nin ahþap tiyatrosu vardý.
Burasý bir zaman sonra içindeki meyhanelerle ünlü bir yer oldu.
1970’lerin sonunda bir gece binanýn üst katlarý çöküverdi. Binanýn
geri kalaný restore edildi, boyandý ve Çiçek Pasajý yeniden hizmete
açýldý.
Meþelik sokakta geniþçe bir bahçe içinde Rum Ortodoks Ayia
Trios kilisesi bulunuyor. Belçika elçiliðinin de mimarý olan Kampanaki
tarafýndan yüzyýl sonunda yapýlmýþ, dolayýsýyla yapýsýnda kubbe
kullanýlmasýna yasak konmamýþ ilk kiliselerden biridir.

Þehir büyüyünce Taksim meydan oldu
Taksim bu çok merkezli þehrin belli baþlý merkezlerinden biridir.
Þehirler büyüdükçe, merkezler de çoðalýr. Yeni tarz þehirleþme
Niþantaþý ve Þiþli’ye doðru kayýnca Taksim önemli merkezlerden
biri oldu. Burasý eskiden büyük bir mezarlýk alanýydý. Boðaz kýyýsýna
doðru inen Gümüþsuyu Caddesi de eski mezarlýk alanýydý ve
1950’lerde þehrin en pahalý yerleþim yerlerinden biriydi.
19. yüzyýl baþlarýnda burada çeþitli kýþlalar yapýldý. Cumhuriyet
döneminde bunlar Taksim Kýþlasý dýþýnda Ýstanbul Teknik
Üniversitesi’ne verildi. Gümüþsuyu Askeri Hastanesi ise askeriyede
kaldý. Taþkýþla’nýn mimarý Ýngiliz mimar Smith’dir. Maçka’daki eski
Maden Fakültesi de Abdülaziz zamanýnda Maçka Silahhanesi
olarak yapýlmýþtý.

Gümüþsuyu’nda Park Otel, ilkin Ýtalyan elçisi Baron Blanc’ýn eviydi.
Baron Türkiye’den ayrýlýrken evi Abdülhamit’e sattý. Abdülhamit
bu koca evi veziri Tevfik Paþa’ya verdi. Son Osmanlý sadrazamý
olan Tevfik Paþa’nýn ailesi iþadamlýðýný seçerek burayý otel haline
dönüþtürdü. Park Otel döneminin en iyi otellerinden biriydi. Bu
otelin yerine gökdelen þeklinde yeni bir otel yapýlýyordu ki, Ýstanbul
halkýnýn tepkisiyle otelin yapýmý durduruldu ve fazla katlarý yýktýrýldý.
Otelin karþý tarafýnda þimdiki adý Gümüþsuyu Palas olan Azaryan
Apartmaný vardýr ki, bu bina Art Noveau yapýlarýn güzel örneklerinden
biridir.

Beyoðlu’nda tarih 1831 ve
1870 yangýnlarý nedeniyle
çok fazla gerilere gitmiyor.
Beyoðlu var olurken Osmanlý
çöküyordu. Osmanlý’dan
Türkiye Cumhuriyetine geçiþ,
doðal olarak Beyoðlu’nun
nüfus bileþenini ve buradaki
yaþamý deðiþtirdi.

Tarlabaþý, Beyoðlu kadar þýk olamadý
Tarlabaþý, Beyoðlu’nu tamamlar ama onun kadar þýk deðildir.
Grand Rue de Pera yüksek sýnýfýn eseriydi. Bu sýnýf o yörede zengin
bir hayat baþlatmýþtý. O zaman onlar kadar zengin olmayan
baþkalarý da bu yakýnlarda ev sahibi olmaya baþladýlar. Onlar da
ayný mimari akýmý izlediler ama evleri daha mütevazý oldu. Tarlabaþý,
Beyoðlu’nun daha alt sýnýfý, genel olarak hizmet sýnýflarýnýn yerleþim
yeri oldu. Beyoðlu, eski statüsünü kaybedince Tarlabaþý bundan
daha önce etkilendi. 1950’lerden sonra azýnlýklar Ýstanbul’u terk
edince buralara Anadolu’dan gelen yoksul halk yerleþti. Bugün
Tarlabaþý fakir bir semt ama, ilginçliðini kaybetmiþ deðil. Bu dar,
yýlankavi sokaklar görülmeye deðer ilginçlikte.

Galatasaray-Beyoðlu
kavþaðý

Beyoðlu’nda tarih 1831 ve 1870 yangýnlarý nedeniyle çok fazla
gerilere gitmiyor. Beyoðlu var olurken Osmanlý çöküyordu.
Osmanlý’dan Türkiye Cumhuriyetine geçiþ, doðal olarak Beyoðlu’nun
nüfus bileþenini ve buradaki yaþamý deðiþtirdi.
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Yazýyý Çelik Gülersoy’un “Nasýl Bir Ýstanbul” adlý kitabýnda Beyoðlu
için söylediði son sözle bitiriyoruz:
“Nasýl bir Beyoðlu?” diye sorulduðunda, þöyle bir cevap verilebilir.
Ana aksý gürültü ve egzostan arýndýrýlýp, cafeler, tiyatrolar ve alýþ
veriþ yerleri ile donatýlmýþ, onun saðýnda ve solundaki ara sokaklarda
temiz, medeni otel ve pansiyonlarýn kapýlarýný turistlere açtýðý,
artýk çimento yapýmýna bir set çekmiþ, büyük kýsmý ile tarihi
atmosferli bir 19. yüzyýl frenk sahnesi. 20. yüzyýl Türklerinin elinde
tekrar hayata kazandýrýlmýþ, bir küçük Paris ya da Peþte sahnesi.
Ýþte özetle böyle bir Beyoðlu.”

Kaynakça
1- Giovanni Scognamillo “Bey oðlu ya da Beyoðlu” ÝGDAÞ’ýn katkýlarýyla Mustafa
Armaðan’ýn hazýrlayýp yayýna sunduðu “Ýstanbul’da Semtler ve Hayatlar – Bir
Semtini Sevmek” adlý kitabýndan
2- Ýlber Ortaylý “Ýstanbul’dan Sayfalar” Hil Yayýn
3- Murat Belge “Ýstanbul Gezi Rehberi” Tarih Vakfý Yurt Yayýnlarý
4- Çelik Gülersoy “Nasýl Bir Ýstanbul” Çelik Gülersoy Vakfý Ýstanbul Kütüphanesi
Yayýnlarý
Taksim Meydaný
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Sayýlarý çok azalan
Levantenlerden biri

Giovanni
Scognamillo
Volkan Ecer
Ýstanbul Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü 2. Sýnýf Öðrencisi
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Levanten, Tanzimat sonrasýnda
Ýstanbul’da ve büyük liman
kentlerinde yoðunlaþan ticaretle
uðraþan, Müslüman olmayan
azýnlýklara verilen isim. Levanten
adý verilen bu azýnlýklar
18.yy’dan baþlayarak Osmanlý
ekonomisinde ve Avrupa
ülkeleriyle siyasal, diplomatik
iliþkilerde etkin, çoðu kez de
belirleyici rol üstlendiler.

[ [
Çok deðil bundan elli yýl önce sayýlarý altý bin civarýnda
olan Levantenlerden bugün çok az kaldý. Batýlý olup
da doðuda yaþayan anlamýna gelen Levantenlerden
biri de sinema üzerine yazýlarýyla tanýnan Giovanni
Scognamillo. 18. yüzyýlda Ýstanbul’a göç edip,
yerleþen bir Ýtalyan ailenin üçüncü kuþaðý olan
Giovanni’nin iki çocuðu, Türkiye yerine atalarýnýn
ülkesini tercih etmiþ. Giovanni ise zaman zaman
düþünmesine raðmen Ýstanbul’u, Beyoðlu’nu býrakýp
gidemiyor. Giovanni ile Levanten gözüyle Ýstanbul’u
ve Beyoðlu’nu konuþtuk.

G

Levanten, Tanzimat sonrasýnda Ýstanbul’da ve büyük liman
kentlerinde yoðunlaþan ticaretle uðraþan, Müslüman olmayan
azýnlýklara verilen isim. Levanten adý verilen bu azýnlýklar 18.yy’dan
baþlayarak Osmanlý ekonomisinde ve Avrupa ülkeleriyle siyasal,
diplomatik iliþkilerde etkin, çoðu kez de belirleyici rol üstlendiler.
Levantenler Ýstanbul, Ýzmir gibi büyük kentlerde toplumsal ve
kültürel yaþamý önemli ölçüde etkilemiþlerdir. “Alafranga” olarak
anýlan yaþam biçimi Türkiye’ye Levantenlerle girmiþtir. Sayýlarý
iyice azalmýþ olmakla birlikte Ýstanbul, Ýzmir ve Ýskenderun’da
günümüzde de bazý Levanten aileler yaþamaktadýr. Ýstanbul’da
doðup büyüyen ve tam bir Ýstanbul aþýðý olan Giovanni Scognamillo
ile Ýstanbul’un dünü ve bugününü konuþtuk.
Ýstanbul’a geliþ ve

yüzünden New York’a benzetiyorlar.

Scognamillo: Levanten batýlý olup da doðuda yaþayan anlamýna
geliyor. Türkiye’de daha çok Ýstanbul, Ýskenderun ve Ýzmir’ de
eskiden Levanten yaþardý. Bunlarýn büyük bir kýsmý Ýtalyan’dý.
Ýtalyanlarýn dýþýnda Fransýz, Ýngiliz ve Almanlar da vardý. Bunlar
birkaç kuþaktan beri Türkiye’de yerleþmiþ, yaþayan yabancý
uyruklulardý. Sayýlarý þimdilerde iyice azaldý. Yeni kuþaklar Türkiye’de
kalmaktansa babalarýnýn, atalarýnýn memleketine dönmeyi daha
uygun buldu. Benim iki çocuðum var, her ikisi de Türkiye dýþýnda
yaþýyor.

Sizce insanlarý Ýstanbul’un mistik yapýsý da çekiyor olabilir mi?

Ýstanbul’dan ayrýlmayý hiç düþündünüz mü?

iovanni Scognamillo ülkemizde bugün az sayýda kalan
Levanten dostlarýmýzdan biri. Giovanni, 18. yy’da Ýstanbul’a göç
edip yerleþen bir Ýtalyan ailenin üçüncü kuþak mensubu.

yerleþim hikayenizi anlatýr mýsýnýz?

Scognamillo: Büyükbabam 18. yy. ortalarýnda Napoli’den Ýstanbul’a
göç etmiþ. Meslek olarak ahçýbaþýymýþ. Ýlk geldiðinde
Haydarpaþa’nýn mendirek inþaatýnda rençber olarak çalýþmýþ ve
ondan sonra mesleðine dönmüþ. Yani ben üçüncü kuþak göçmen
oluyorum.
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Levantenliðin ne olduðunu açýklar mýsýnýz?

Scognamillo: Ayrýlmak ihtiyacýný zaman zaman duymadým deðil.
Ama insan bütün hayatýný bir yerde geçiriyorsa, oraya entegre
olur. Tüm sorun o entegrasyona ulaþabilmektir. Bazen ben diðer
Levantenlere saldýrýyorum, iþte ‘ben entegre oldum siz olamadýnýz’
diye, onlar da bozuluyorlar tabi. 6-7 Eylül olaylarýnýn tanýðý oldum,
o olaylar olduðunda Ýstiklal Caddesi’ndeydim. Bu hadiselerden
etkilendim, ama Türkiye’de böyle olaylar oluyor diye Ýstanbul’dan
kaçmak gibi bir düþüncem olmadý. Çünkü bu olaylar direkt olarak
beni ve diðer Levantenleri etkilemedi.
Levantenler sizce geliþmiþ batý dünyasýna raðmen, niçin doðuda
daha olumsuz þartlarda yaþamayý seçmiþler?
Scognamillo: Ýstanbul’un, doðunun çok çekici gelen taraflarý var.
Bu sadece benim kuþaðým ya da benden önceki kuþaklar için
geçerli deðil. Buraya öðrenci olarak gelen yabancý gençler oluyor,
onlar da Ýstanbul’a çarpýlýyorlar. Ýstanbul halen o çekiciliðini
koruyor. Belki biz sürekli Ýstanbul’da yaþadýðýmýz için, yani iyisiyle
kötüsüyle, ya niye çekici oluyor diye düþünebiliriz. Ama onlarýn
bakýþ açýsý daha farklý, mesela Ýstanbul’un bir kaos olmasý onlara
çekici geliyor. Avrupa ne de olsa düzenlidir. Paris’te, Londra’da
da kargaþalýklar var, lakin Ýstanbul’un kendine özgün bir kaosu
var. O çekici geliyor olabilir, Çünkü Avrupa ülkelerinde yaþayanlarýn
son derece monoton ve sýkýcý bir hayatlarý var. Buraya gelince
burada her þey var. Bazýlarý devamlý koþuþturma ve hareket

Scognamillo: Tabi olabilir, Ýstanbul’da belli yerlerde eski ile yeni
baþa baþ gidiyor. Ne bileyim bir Sultanahmet meydanýný düþünün,
turistler bayýlýyor. Orada tarihle iç içesiniz, hem çaðdaþ bir atmosfer
içindesiniz hem de sýrtýnýzda bir tarih var. Diyeceksiniz ki bu
sadece Ýstanbul için geçerli deðil. Ayný þeyi Roma’da, Paris’te,
Londra’da da bulabilirsiniz. Halen bakýþlarýnda oryantalist bir
yaklaþým var. Burasý doðu ile batý arasýnda sýkýþmýþ bir þehir,
onun da bir çekiciliði var. Benim defalarca önünden geçtiðim bir
sokak, onlar için farklý bir dünya olabiliyor. Tabii yaklaþým ve
deðerlendirme de deðiþik olabiliyor. Örneðin bazen düþünüyorum,
Boðaziçi olmasa Ýstanbul neye benzerdi?
Ýstanbul’un sizce en çekici gelen yeri neresidir? Sizinle beraber
bir þehir turuna çýksak, en etkileyici yerler olarak nereleri
söyleyebilirsiniz?
Scognamillo: Sultanahmet ve civarý olabilir, çünkü tarihi, Ýstanbul’u
içinde barýndýrýyor. Doðal güzellik için ise Boðaziçi ve Adalar
söylenebilir. Muhakkak Beyoðlulu olduðum için Beyoðlu da
diyeceðim.
Sizin gençliðinizdeki Beyoðlu ile þimdiki Beyoðlu arasýnda ne
farklar var? Þu anki durumunu nasýl buluyorsunuz?
Scognamillo: Sadece Beyoðlu deðil, bütün Ýstanbul deðiþti. Ben
nostaljik bir insan deðilim, geçmiþ geçmiþte kalýr, þu anki zamaný
deðerlendirmek gerekir. Beyoðlu’nun deðiþmesi gayet doðal,
Beyoðlu zaten fazlasýyla özel bir yerdi. Özellikle Cumhuriyet öncesi
ve Osmanlý dönemini düþünürsek, Ýstanbul gibi Osmanlý þehrinde
Beyoðlu tam bir tezattý. Avrupa’dan koparýlmýþ ve yerleþtirilmiþ
bir parça gibiydi. 18. ya da 19. yy.’da batýlý yazarlarýn Beyoðlu
görüþlerine bakarsanýz, onlar Beyoðlu’nu batýlý saymýyor. Ama
Ýstanbul genelinde Beyoðlu’nu düþündüðünüzde, o bambaþka
bir dünyadýr. Ýstanbul’daki aydýnlarý ve sanatçýlarý Beyoðlu kendisine
çeker. Çünkü kentin baþka yerlerinde bulamayacaðýnýz bir sürü

þeyi Beyoðlu’nda buluyorsunuz. 18. ve 19. yy. dan beri batýya
baðlý ne varsa Beyoðlu’ndan Ýstanbul’a girerdi. Yalnýz Beyoðlu’nun
temelinde olan azýnlýklar ve Levantenler kaybolmaya baþladý. Belirli
siyasal ve ekonomik olaylar azýnlýklarýn yurt dýþýna gitmesine neden
oldu. Örneðin Ýsrail Devleti’nin kurulmasý bile etkili oldu. Musevi
vatandaþlarýmýzýn çoðu Ýstanbul’dan ayrýldý. Bütün bunlar Ýstanbul’u
ve Beyoðlu’nu olumsuz etkiledi.
Eskiden Beyoðlu’nda bulunan azýnlýk esnafýndan hiç kalan var
mý?
Scognamillo: Bugün hiç azýnlýk esnafý kalmadý. Beyoðlu’nda giyim
ve eðlence iþi yapan esnafýn tamamýna yakýný azýnlýklardandý.
Mesela meyhane dediniz mi Rum meyhanesi gelirdi insanýn aklýna.
Beyoðlu için kültür ve sanat merkezi olarak Ýstanbul’un haþarý
çocuðu diyebilir miyiz?
Scognamillo: Beyoðlu Ýstanbul’un eðlence merkezidir. Ýstanbul’un
diðer semtlerine baktýðýnýzda, Beyoðlu’ndaki kadar eðlence yeri
bulamazsýnýz. O yüzden bu tanýmlama doðrudur.
‘Ýstanbul’un Gizemleri’ adýndaki kitabýnýzdan biraz bahseder misiniz?
Scognamillo: O kitap halen baþýmýn belasý, doðrusunu söylemek
gerekiyorsa; ara ara bir þekilde gündeme geliyor. Kitabý Ýtalyanca
olarak yeniden yazdým, Ýtalya’da da yayýnlandý. Benim kötü huylarým
vardýr. Ben bir kitabý bitirdim mi, o kitap benim için ölmüþtür.
Yayýnlandýðýnda kitaplarýmý okumam, önemli olan bir sonraki
kitaptýr.
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Peki Ýstanbul’un geleceði için ne düþünüyorsunuz?

Beyoðlu’nun deðiþmesi gayet
doðal, Beyoðlu zaten fazlasýyla
özel bir yerdi. Özellikle
Cumhuriyet öncesi ve Osmanlý
dönemini düþünürsek, Ýstanbul
gibi Osmanlý þehrinde Beyoðlu
tam bir tezattý. Avrupa’dan
koparýlmýþ ve yerleþtirilmiþ bir
parça gibiydi.
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Scognamillo: Vallahi Ýstanbul’un geleceði, Türkiye’nin geleceðine
baðlý olduðu için çok geniþ bir konu. Ýstanbul ne yazýk ki son
derece daðýnýk biçimde büyüdüðü için onu yeniden zapta almak
son derece zor. Halen çözülmesi zor sorunlar var, o sorunlar nasýl
çözümlenir bilemiyorum.
Dünyadaki güzel kentleri Prag, Paris, Londra gibi bir arada
deðerlendirirsek Ýstanbul’un yeri sizce nedir?
Scognamillo: Onlar kadar önemlidir. Bizans’tan kaynaklanan bir
kültür var. Romalýlar geçiyor, Yunanlýlar geçiyor, Bizans baþlý
baþýna bir olaydýr. Bütün bunlara karþýn, Osmanlýlar hatta
Ýspanya’dan göç eden Museviler de olaðanüstü bir malzeme
ortaya getiriyorlar. Lakin Türkiye’de tarihi araþtýrma yapmak zor
iþtir, çünkü kaynak eksikliði vardýr. Osmanlý arþivleri gereðince
incelenmiyor. Biz bazen farkýna varmýyoruz, çünkü içinde yaþýyoruz.
Mesela Beyoðlu ve Levantenler konusu için sadece geçen yýl dört
tane yabancý araþtýrmacý ile karþýlaþtým. Beyoðlu ve Levantenler
üzerine doktora tezi yapýyorlardý. Bizde bu konuda çalýþma yapmýþ
olan var mý, yok mu bilmiyorum. Sadece bir Levanten akademisyen
Pangaltý ile ilgili bir çalýþma yaptý ve Þiþli Belediyesi tarafýndan
yayýnlandý. Ben biraz tuhaf oluyorum, çünkü bu araþtýrmalarý
dýþarýdan gelen birinin yapmasý bana son derece ters geliyor. Bu
tür çalýþmalarý bizim Ýstanbul’da yaþayan insanlarýmýz yapmalý.
Sosyal hayata da deðinirsek, Levantenler ve azýnlýklarla Türklerin
iliþkisi nasýldý?
Scognamillo: Hiçbir zaman insanlar arasýnda düþmanlýk olmadý.
Zaten insanlar arasýndaki düþmanlýðý ya din kundaklýyor ya da
siyaset. Örneðin Kýbrýs olaylarý olmasaydý Ýstanbul’daki Rumlarýn
çoðu göç etmezdi. Toplumlar daima aralarýnda ortak nokta bulurlar.
Benim çocukluðumda Hýristiyanlarýn Paskalya, Noel kutlamalarýna
Müslümanlar da katýlýrdý. Ramazan ve kurban bayramlarýnda ise
azýnlýklar ve yabancýlar da Müslümanlarýn kutlamalarýna katýlýrdý.
Hoþgörü, huzur ortamýný bozan siyasetçilerdir.
Bize anlatýldýðýna göre eskiden Beyoðlu’na kolalý gömlek ve kravatsýz
çýkýlmazmýþ, bu konuyu biraz açar mýsýnýz?
Scognamillo: Bir de moda olayýna bakmak gerekir. Ýkinci Dünya
Savaþý’nýn sonuna kadar normal giyim takým elbise idi. Ben

hatýrlýyorum, lise öðrencisiyken Mayer diye ünlü bir giyim maðazasý
vardý. Bir gün arkadaþýmla dolaþýrken bir kot pantolon gördük,
beðendik ve aldýk. Ama ondan sonra düþündük ki biz bu pantolonla
Beyoðlu’na çýkamazdýk. O zaman kot pantolon uçuk bir giyimdi.
Sonradan baktýðýmýzda moda deðiþti artýk herkes rahat giyimi
seçti.
Ýstanbul’dan baþka bir kentte yaþamayý düþündünüz mü?
Scognamillo: Bir ara düþünmüþtüm fakat sonra vazgeçtim.
Londra’da çalýþtýðým dönemde, oraya yerleþmeyi düþünmüþtüm
ama Ýstanbul aðýr bastý. Bu yaþtan sonra Ýstanbul’u terk edemem.
Ýstanbul’da günümüzde ne kadar Levanten kaldý, bu konuda bir
sayý verebilir misiniz?

Scognamillo: Günümüzde sayýlarý çok azaldý. Ýtalyan olarak bini
bulmaz, eski sayýlarla karþýlaþtýrdýðýmýzda bu sayýnýn çok azaldýðýný
göreceðiz. Aþaðý yukarý 1950’li yýllarda bu sayý altý bin civarýndaydý.
Gerçi görevi icabý Ýstanbul’a gelen çok sayýda yabancý var fakat
onlar Levanten sayýlmazlar.
Son olarak Ýstanbul’un tarihi ile ilgili bir hikaye anlatabilir misiniz?
Scognamillo: En çok bilinen öykülerden bir tanesini anlatayým.
Fatih Ýstanbul’un fethinin hemen ardýndan Ayasofya’ya giriyor, o
sýrada kilisede bir ayin yapýlýyor. Tabi Osmanlýlar gelince Ayasofya’da
bir panik kopuyor. Ayine katýlan papazlar bir duvarýn içine girip
kayboluyorlar. Efsaneye göre Ýstanbul yeniden Bizanslýlar’ýn eline
geçtiðinde duvardan çýkýp ayini sürdürecekler.

Ýstanbul’daki
yalnýzlýðým;
Figen Nalan Özkan
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Balat
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Sallanan tahta beþiðin gýcýrtýlarý arasýnda bir
annenin ninnileri, Arnavut kaldýrýmý yollarda
çocuklarýn sevinç çýðlýklarý ile birlikte geliyor
Balat’a akþam karanlýðý. El ayak çekilince, komþu
semt Vefa’dan gelen bozacýnýn sesi sokaklarý
dolduruyor.

D

enize inen sokaklarýn cumbalarýnda sarkan Rum kýzý
Rita’nýn kurutulmuþ sessizliðini dinliyorum. Büyülü mahzenlerin
serinliðinden küflü kargir evlerin ýssýzlýðýný kokluyorum. Taþ ve
tuðlalarý aralayan kaçak sýzýntý ýþýklarýn gölgelerindeki çýðlýðý
duyuyorum. Ahþap kapýlarýn arkalarýndaki sýr çekiyor beni, sayfalarý
açýlýyor zamanýn sonsuzluðuna doðru.

Musevilerin, Rumlarýn, Türklerin hikayesine 80’li yýllarda göç eden
Kürtlerin yeni hikayeleri ile Yeni Balatlýlar’ýn yaþamlarý eklenecek.
Ýþgal edilen binalarýn sahipleri ile ‘yeni Balatlýlar’ýn mülkiyetine
geçen, restore edilmeyi bekleyen Balat’ýn çatýþmasý bekliyor bizleri.

Eskicinin avazý çarpýyor Balat’ýn iki yüzüne. Cepheleri yol boyunca
art arda sýralý binalar... Kiminin döküntüleri damla damla akýyor
kaldýrýmlara; kimi restore edilmiþ, parlak boyalý dýþ görüntüleriyle
kýrbaçlýyor dar sokaklarýn kaldýrýmlarýný. Bir kartal yuvasý üst taraflar.
Betonlar, karabasan gibi çöküyor Haliç’in eteklerindeki Balat’a.
Bozuk bir düzende çalýyor taþ plak. Ýç avlularýn ortasýnda yükselen
dut aðaçlarýna kazýlý isimlerin sevdalarýna þarkýlar mýrýldanýyor.
500 yýllýk hikayenin büyüsüyle serinliyor surlarýn kýyýsý.

Fener-Balat, UNESCO tarafýndan “dünya kültür mirasý” arasýna
alýndý. Avrupa Birliði projeyi sahiplendi. Baþbakanlýk Toplu Konut
Ýdaresi de tarihinde ilk defa kentsel bir rehabilitasyon projesine
sahip çýkarak 2 milyon dolar verdi. Avrupa Birliði Kasým 99’dan
itibaren çok büyük bir bütçe ile projeyi destekliyor.

Marangoz Mevlüd Ercan ile lastikçi Necati Babataþ ile çaylarýmýzý
yudumlarken sohbete baþlýyoruz. Onlar 40 senedir Balatlý.
“Gördüðünüz bu sokakta Müslüman yoktu hiç. Küçük büyüðü,
büyük de küçüðü tanýrdý. Öylesine iyi insanlardý ki komþularýmýz.
Bir derdimiz olunca hemen koþardýk. Þimdi kimsecikler kalmadý”
diyorlar. Balat’taki bu deðiþimi hiç yadýrgamýyorlar aslýnda...
“Kültürlü insanlarýn gelmesinden memmunuz. Cahil ile okumuþ
bir olur mu hiç!”

Yeni Balatlýlar

Haliç’in pis kokusuna, yýkýk-dökük harap binalarýnýn kirliliðine, dar
sokaklarýnýn karmaþýklýðýna ve gürültüsüne raðmen; Haliç’in
kýyýsýndan baþlayarak Fatih ve Unkapaný’na doðru uzanan Bizans
döneminden kalan konaklar ve taþ binalar yeni sahiplerini bekliyor.
Özellikle son günlerde baþta mimarlar, öðretim görevlileri, ressamlar,
yazarlar, reklamcýlar, sinemacýlar, modacýlar ve gazeteciler olmak
üzere büyük bir kýsmý ise iþ adamlarý tarafýndan alýnmýþ binalar
restore ediliyor. Yeni Balat’ýn çehresi þu isimler ile deðiþmeyi
bekliyor; Gazeteci Savaþ Ay, sanatçý Esat-Þahika Tekand, iþadamý
Nail Keçili, Esenyurt Belediye Baþkaný Gürbüz Çapan, FB Baþkaný

Aziz Yýldýrým, Prof. Dr. Ünsal Oskay, mimar Hakan Kýran, Ýsveç
Büyükelçisi ve eþinin yaný sýra Yeni Balat’ý bir sanat ve kültür
merkezi haline getirmeye çalýþan kiþiler de var. Modacý Yýldýrým
Mayruk bir moda müzesi çalýþmasý içerisinde. Balart Sanat Merkezi
Beyhan Gürsoy öncülüðünde seramik, mozaik, ahþap boyama,
resim ve heykel dersleri ile Balat’ýn baþka bir penceresi. Internatýonal
Hospital’ýn doktorlarýndan Prof. Nuran Atmanoðlu Balat’a bir saðlýk
merkezi kurma çalýþmasý için giriþimde bulunuyor. Bir taraftan da
turizme yönelik apart otel ve pansiyonlar için restore edilen binalar
var ve böylece Balat’ýn yalnýzlýðý kalabalýklaþýyor.

Dokusu, kokusu ve ruhu var!
Mimar Uður Didinal... Atv 2000’in tasarýmcýsý ve uygulayýcýsý. 44
yýldýr Ýngiltere’de yaþýyor. Yaklaþýk 10 sene evvel Sabah Gazetesi’nin
projesi ile Atv binasýnýn yapýmý için Ýstanbul’a gelmiþ. Mimar Uður
Didinal, Balat’ýn dokusu, kokusu ve ruhunun büyüsünden
etkilendiðini belirterek duygularýný þöyle dile getiriyor:
“44 senedir Ýstanbul’a hiç gelmedim. Yaklaþýk 10 senedir her
ay Türkiye’ye gidip geliyorum. Balat’ýn kokusu, dokusu ve ruhunu
tadýp, buranýn bir parçasý olmak istiyorum. Türkiye’deki mentalite
ve yaþam kopukluklar içerisinde. Aradýðým, romantik imajlý bir

Türkiye’nin noksanlýklarý. Balat’ýn ruhu var. Baþlangýç noktamýz
orasý. Ýstanbul kokusu ile, pisliði ile, geleceði ile, geçmiþi ile
Balat’ta... Balat’ý 2 sene evvel gördükten sonra, burada yaþama
fikri sabitleþti. Dokulu, kokulu ve ruhlu bir yer burasý’ dedim. Bir
ev satýn alýp restore etmeye karar verdim. Aldýðým ev, büyük bir
tesadüfle Atatürk’ün postacýsýnýn evi çýktý.”

Modern mimarinin ruhu yoktur
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Mimar Uður Didinal,
Balat’ýn eski mimari yapýsýnýn
korunmasý gerekliliðini itinalý
bir biçimde vurguluyor.
Sonradan yapýlacak eklemelerin
genel dokuyu kesinlikle
bozacaðýný belirtiyor. Hatta bir
yönüyle geçmiþi ile baðýnýn
koptuðuna bile dikkat çekiyor.

Mimar Uður Didinal, Balat’ýn eski mimari yapýsýnýn korunmasý
gerektiðini itinalý bir biçimde vurguluyor. Sonradan yapýlacak
eklemelerin genel dokuyu kesinlikle bozacaðýný belirtiyor. Hatta
bir yönüyle geçmiþ ile baðýnýn koptuðuna bile dikkat çekiyor.
“Geçmiþteki baðlantýsýný ve romantizmini kaybetmiþ Ýstanbul.
Balat’ta da birtakým deðiþimler olmuþ. 1. ve 2. derecede tarihi
binalar var.. Bu binalrýn korunmasý olayý var. Bir de yýkýlmýþ evlerin
yanýna aralarýna town scape tamamlayacak birçok ilaveler olmuþ.
Yani hatalý insertaion’lar var. Merhametsiz. Kaldýrým taþlarý sokaklar
arasýnda birbirinden farklýlýk gösteriyor. Yani bir ortak doku yok!
Habitat iyi bir yaklaþým. Bütün bilgiler biraraya toplanýyor. Focul
bir nokta olarak buranýn deðerini enternasyonel tanýtýyor. Büyük
bir bölümü modern mimarinin ruhsuzluðu ile ruhu olan bir yeri
bulup oranýn bir parçasý olabilmek için Balat bir þans. Burayý
tekrar hayata döndürmek gerekir. Benim niyetim bu. Bizim gibilerin
burada yaþamasý lazým! Çünkü sosyo-ekonomik olarak
problemlerden ve çeliþmelerden dolayý kimlik sorunu var Balat’ýn.
Mühim olan sosyo-ekonomik dengelerin tekrar yerine
oturtulabilmesi. Eski karakterini, þahsiyetini bulmasý için bu
çabalamalarýn doðru yolda geliþmesi gerek.… Burasýný kontrol
edebilirsek doðru bir geliþme olur. Ýleride deðerlenir düþüncesi ile
evleri alýp, býrakýp giden insanlar istenmiyor. Ýnanarak gelip oturmak
lazým.”
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Ortaköy Örneði!
Didinal, popülerleþmenin ve bilinçsiz bir yerleþmenin tehlikeli
sonuçlar doðurabileceðine de dikkat çekiyor: “Popülerleþme...
Gayet tabii. Tedbir alýnmadýðý vakit çok kolay dejenere olur. Ortaköy
örneðine benzer. Çok kolay semti pozitife götüreceðimiz yerde
bazý yerlerde de negatife götürürüz. Bu, zamana baðlý bir mesele.
Bu dengeler içerisinde yerleþmiþ olan halkta deðiþmeler olacak.
Bazýlarý maddi sebeplerden dolayý çabuk gidecek. Bazýlarý daha
ileri. Burada Habitat ile birlikte ciddi bir çabalama olmuþ. Biz
yaptýðýmýzý yýkýyoruz. Tutamýyoruz. Bizde o hastalýk da var. Yapýlanlar
ayný þekilde tekrar yapýlmýyor. Restorasyon iþlemleri de bilinçli
yapýlmýyor. Benzetiyoruz. Belli bir kuralý vardýr. Bunlardan noksan
birþey olmaz. Buraya gelenlerin hem sosyal hem ekonomik açýdan
olsun daha baþka deðer yargýlarý var. Ýnsan deðerleri çok mühim.
Benim konuþtuðum berber beni hatýrlýyor. Merhaba diyor. Ýnsani
iliþkileri buraya gelen yeni insanlarýn gayreti belirleyecek. Reject
etmeyecek, onu deðiþtirmeye çalýþmayacak. Onu etkileyerek
geliþtirmeye çalýþýrsa ancak biz onlarýn bir parçasýyýz. Overlap
edecek kapasitede insanlarýn gelip yerleþmesi lazým. Town planing
açýsýndan bu çok zordur. Neyin ne olacaðýný önceden kestirsen
de interaction olarak deðiþik neticeler çýkýyor. Hata oranýný düþürme
imkaný çok fazla. Ne kadar çok ödev yaparsak ve iyi not alýrsak
o kadar iyi. Ama biz ödev yapmayý sevmiyoruz. Fatih Belediyesi’nin
de, otoritenin de kuvvetli olmasý gerekir. Ýngiltere’de history
buldings var. Hükümetten onlara teþvik geliyor, yardým geliyor.
Bunlar olmadýðý sürece þahsi gayretlerle yapýlan iþler kopuk oluyor.
Arasýnda bað olmuyor.

Balat’ýn kurtuluþu
Balat’ýn yerlisi olarak bilinen Gazeteci Ersin Kalkan, “semtimizi
nasýl kurtarýrýz?” sorusunu yanýtlýyor. Fener Gönüllüleri Derneði
Baþkaný Ersin Kalkan diðer semtlerden yola çýkarak projeyi anlatýyor:
“Bizim önümüzde 3 deneyim var. Ortaköy, Beyoðlu ve Soðukçeþme
Sokaðý. Soðukçeþme bir insansýzlaþtýrma projesi. Oradaki bütün
sosyal yapýyý kazýyýp yerine yeni bir þey yapýldý. Ýnsanlar çýkarýldý.
Sadece imtiyazlýlarýn yararlanabileceði bir yer oldu. Ýkincisi Ortaköy.
Hahamla, müftüyle, papazla, kardinalle birlikte toplantý yapýp
buranýn kozmopolit bir yaþam alaný olacaðýný söylemiþti Ayfer
Atay. Kýsa bir süre sonra barlar, meyhaneler ve mafya tarafýndan

talan edildi. Beyoðlu da öyle oldu. Biz bunlarýn tümünü dikkate
alarak bir proje oluþturduk. Burada sosyal yapýnýn deðiþmesini
deðil, mahalle kültürünün devamýný istiyoruz. Zaten UNESCO’nun
burayý seçme nedenlerinden biri, geleneksel Ýstanbul mahalle
kültürünün insanlar arasýndaki dayanýþma, yardýmlaþma ve
komþuluðun sürüyor olmasý.”

Haliç kýyýsýnda ilk otel
Fener’de yan yana dört eski evden oluþan Hotel Daphne, Haliç
kýyýlarýnýn ilk oteli. Otelin restoratör, dekoratör ve iþletmecisi Defne
Keskin, iþletme için “Büyük bir ev gibi oldu” diyor. Birkaç yýl
öncesine kadar birer harabeyi andýran dört Rum evindeki deðiþim

çevre sakinlerini þaþýrttý. Bundan 12 yýl önce Keskin ailesi tarafýndan
satýn alýnan herbiri 110 yaþýndaki binalar Defne Keskin tarafýndan
orijinaline uygun olarak restore edildi.Hem sahil yolundan, hem
de Patrikhane’nin sokaðýndan ulaþýlabilen evlerin yeni adý Hotel
Daphnis. Mitolojide epik þiiirin yaratýcýsý olarak geçiyor bu isim.
Defne ormanlarý içinde yaþadýðý rivayet edilir bu kiþinin. Bu isim
de bu tarihi dokuyla öylesine uyumlu.
ÝTÜ Mimarlýk Fakültesi mezunu olan Defne Keskin, mimarlýk ve
restorasyon iþleri yapýyor. Bir süre ÇEKÜL Vakfý’nda genel sekreterlik
yapmýþ. Þu anda da vakfýn restorasyon projelerini üstleniyor ve
proje danýþmanlýðý yapýyor. 12 yýldýr ailesine ait olan ve çürümeye
terk edilen evleri otel olarak restore etmeye yaklaþýk 2 yýl önce

karar vermiþ. Önce 4 bina arasýnda geçiþler yapýlmýþ. Sonra iþin
en zor kýsmý olan fresklerin kurtarýlmasý iþine gelmiþ. Milli
Saraylar’dan Yýldýz Þale’yi yapan ekip bu iþte çalýþmýþ. Yýllar içinde
üzerine kat kat boya geçirilen duvar resimleri aylarca süren incelikli
çalýþmalar sayesinde büyük ölçüde kurtarýlmýþ. Bu binada her þey
aslýna sadýk kalýnarak yapýlmýþ ve asla hiçbir þey atýlmamýþ. Orijinal
elemanlarýn hepsi korunmuþ. Ahþap döþemeler, kapýlar ve
duvarlardaki ahþap kaplamalar da orijinal hali ile býrakýlmýþ. Sadece
kullanýlmayacak durumda olan ve çürümüþ olan bölümler
yenilenmiþ. Dýþ cephede ise eksik olan kabartmalar tamamlanarak
restore edilmiþ.

bakýlsýn istemiyorum. Sancýlý bir deðiþim olacak. Evi de bir sanat
galerisine dönüþtürmek istiyorum. Mahalleli çocuklarýn gelip
gitmesini istiyorum. Resim çalýþmasý projesi var kafamda. Aslýnda
bir hayat baþlattýk burda. Manav, bakkal, tesisatçý ... artýk tanýmaya
baþladýlar. Aslýnda halk da her türlü hayata hazýr burada. Balatlýlar’ýn
da geri dönmesini istiyoruz.”
Balart, Balat'ý sanatla buluþturdular
Seramikçi Beyhan Gürsoy ve doktor kardeþi Nuran Atmanoðlu
satýn aldýklarý eski Rum evini restore ettirerek bir sanat merkezine
dönüþtürdü. Balat'ýn ilk sanat galerisi açýldý. Balat aþýðý iki
kýzkardeþin giriþimleriyle açýlan ‘‘Balart Sanat Evi’’inde ahþap
boyama, resim, fotoðraf, seramik ve mozaik dersleri verilmeye
baþladý. Beyhan Gürsoy'un yönetiminde açýlan sanat evi, yüz yýllýk
eski bir Rum binasý. Beþ aylýk titiz bir çalýþma sonucu restore
edilen bina, satýn alýndýðýnda tam bir harabeymiþ. Sanat evi,
Haliç'te Balat ve Fener arasýndaki Köprübaþý semti giriþinde yer
alýyor. Ýki kardeþten Prof Dr. Nuran Atmanoðlu Ýnternational
Hospital'da cildiye uzmaný. Kardeþi Beyhan Gürsoy, Devlet Güzel
Sanatlar Akademisi Seramik Bölümü'nü bitirdikten sonra, yapý
ürünleri satan büyük maðazalarýn dekoratör ve yöneticiliðini yapmýþ.
Uzun yýllar mutfak ve banyo projeleri çizen Gürsoy, 1 Ocak
2000'den itibaren yeni bir hayata baþlamaya karar vererek Balat'taki
sanat evinde çalýþmalarýn baþýna geçmiþ.
Ýki kardeþ sanat galerisi yapmak için yýllar önce Balat'ta bir ev
satýn almayý düþündüklerinde arkadaþlarýnýn, ‘Siz deli misiniz,
Balat'ta oturulur mu’ dediðini, ama kararlarýndan dönmediklerini
anlatýyor. Prof. Dr. Nuran Atmanoðlu, ‘Bizans ve Osmanlý'nýn en
görkemli yapýlarýnýn olduðu bu semtin bir uygarlýk abidesi olduðunu
önceleri kimseye anlatamadýk’ diyor. ‘Semtin köhneleþmiþ yapýsýna
bakýp, güvenliksiz olduðu önyargýsýna kapýldýlar. Oysa mahalle
sakinleri son derece saygýlý, yardýmsever ve içten. Sanat Evi'nin
yapým aþamasýnda Balatlýlar çok yardým etti. Fatih eski Belediye
Baþkaný Sadettin Tantan'dan da önemli bir destek aldýk.’

Otele dönüþtürülmesi aþamasýnda servis bölümleri, odalardaki
klima, duþ-tuvalet, tesisat gibi sýfýrdan yapýlan bölümler de var.
Otelde 3’ü suit olmak üzere toplam 19 oda bulunuyor. Aslýnda
burasý 35 kiþilik bir apart otel. Defne Keskin ev havasýnda sessiz
ve sakin kalmasýný istiyor. En alt katta da bir bistrosu bulunuyor.
Fanarion isimli bistro, zengin bir kafe mutfaðýna sahip. Binalar
eski olduðundan ve odalar ses geçirdiðinden yoðun bir restoran
trafiði istenmemiþ.
Odalarda 5 yýldýzlý otellerde görmeye alýþtýðýnýz lüks yok ama temiz,
bakýmlý ve tarihi dokuya uygun bir dekorasyon var. Müþteri profili
belli. Defne Keskin, orta yaþ grubundan, daha çok 2-3 günlüðüne
gelecek turistler olduðunu söylüyor. Bir de Patrikhane’de araþtýrma
yapmak üzere gelen uzun süreli konuklar var.
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Musevilerin, Rumlarýn,
Türklerin hikayesine 80’li
yýllarda göç eden Kürtlerin
yeni hikayeleri ile Yeni
Balatlýlar’ýn yaþamlarý
eklenecek. Ýþgal edilen binalarýn
sahipleri ile ‘yeni Balatlýlar’ýn
mülkiyetine geçen, restore
edilmeyi bekleyen Balat’ýn
çatýþmasý bekliyor bizleri.

Keskin, gelecekte Fener’in çehresinin çok büyük ölçüde deðiþeceðini
düþünüyor. Bunda elbette UNESCO projesinin de payý var. Bu
proje bazý binalara da turizme yönelik bir yapýlanma görevi yüklemiþ.
Otel bile en azýndan kendi sokaðýnda iyileþmeye neden olmuþ.
Zaten UNESCO projesi ile bütün alt yapý düzeltilmiþ.
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Hotel Daphnis
Adres: Sadrazam Ali Paþa Cad. No:26 Haliç-Fener
Tel: 0212 531 48 58 – 524 30 14

Mürselpaþa Caddesi, Hýzýrçavuþ Sokak, numara 36'da bulunan
Balart Sanat Evi'nde üretilen sanat eserleri, ayný binada alýcýlarýyla
da buluþacak. Balart'ta akademik düzeyde profesyonel kurs
hocalarý, sekizer kiþilik gruplara ders veriyor. Atölyeler hergün
sabah 11.00'den akþam 18.00'e kadar açýk. Dersler, hafta içi
ve hafta sonu, saat 13.00 - 17.00 arasýnda veriliyor. Kursiyerler
dörder aylýk dönemlerle teke tek eðitimden geçirildikten sonra
sertifika sahibi oluyor. Beyhan Gürsoy, mahalledeki yetenekli
çocuklarýn ücretsiz olarak eðitileceklerini de söyledi.

Dünya Üniversitesi
Akademi Ýstanbul Genel Müdürü Oya Aþlak, Tokludede
Mahallesi’nde, Fener ve Balat’da 100’e yakýn bina aldýklarýný
söylüyor ve Balat’a iliþkin projelerini þöyle anlatýyor:
‘UNESCO’nun projesini tesadüfen öðrendim. Aslýnda her zaman
okuyorum ve üstünkörü bir fikrim vardý. Disiplinlerarasý bir eðitim
uygulamak istedik. Öðrenciye üretim alaný yaratmak istedik.
Buranýn rölevesini çýkarttýlar. Hayal gücümüz güçlü. Ütopyalarýmýz
var. Ütopyalarýn gerçekleþeceðine inanýyoruz. Fener-Balat’ýn
kendisine özgü bir büyüsü var. Roma-Bizans-Osmanlý tarihi üzerine
kurulmuþ. Bu nedenle de büyülenmemek mümkün deðil. Akademi
Ýstanbul üniversite ile meslek okulunun misyonunu birbirinden
ayýrmak istemiþ. Balat’da bir Kent Üniversitesi yaklaþýmý ile kent
kültürüne ve yaþamýna yönelik bir eðitim amacý bulunuyor. Önemli
bir tarihin üzerinde bir üniversite oluþturmak ve açýk alan atölyelerinin
içinde bir üniversite olmak istedik. Burada mimarlýk bölümü,
restorasyon, týp fakültesi, zindanlarda tiyatro ve dinletiler yapmak
istiyoruz. Bu semt ayný zamanda açýk alan atölyesi. Ýkinci
misyonumuz bölgeye katký. Çocuk eðitimine inanýyoruz. Balat’ta
hergün çocuklarla uðraþýlacak. Sanat atölyeleri yapýlacak
çocuklarla...Yaþlýlarla da uðraþacaðýz. Öðrencilerimize sosyal
sorumluluk yükleyeceðiz. Çünkü biz orta kuþak olarak güvenle
bakalým geleceðe... Kýsacasý öðrenmeyi öðretmek istiyoruz. Dünya
ile iliþkilerini kuracak bu dünya üniversitesi... Kültürel, sosyal ve
eðitim alanýnda sinagoglar, kiliseler, camiler var. Eðitim de bunlarýn
bir parçasý.’
Esad Tekand (Akademi Ýstanbul Plastik Sanatlar Bölüm Baþkaný):
«Ersin Kalkan uzun yýllardýr arkadaþým, ama burada böyle bir
hareketin içinde olduðundan bile haberim yoktu doðrusu. Bu
projeyi biliyordum, okumuþtum. Oya Aþlak kýþkýrttý. Akademi
Ýstanbul’a yer alma fikri de vardý. Birkaç kere gezdik ve burada
yaþama fikrine sýcak baktým. Ev satýn aldýk, restore edeceðiz ve
tezgahýmý da buraya taþýyacaðým. Cepheye kesinlikle müdahale

Beyhan Gürsoy, Balat'a ilk kez 15 yýl önce geldiðini, bir daha
ayrýlamadýðýný anlatýyor: ‘Ýlk kez sokaklarýna girdiðimde büyülendiðimi
hissettim. Biz kiþiliksiz apartmanlarda balýk istifi yaþýyorduk. Kývrýla
büküle tepelere doðru çýkan Balat yollarýnýn kýyýsýndaki evlerden
etmiyoruz, ama iç mekanlar yaþanacak gibi deðil ve bozuk olan
birimler deðiþtirilecek, tabii ki orijinaline sadýk kalýnarak.“
Balat’ýn Motosikletçileri -Meltem ve Burak
Meltem restoratör. Burak reklam metin yazarý. Meltem, projeyi
Sadettin Tantan döneminden beri biliyor, Balat’ý hep gezmek
istemiþ. Birgün taksi ile geçerken bir dürtü mü desek, aniden
taksiyi durdurmuþ ve Balat’ý gezmiþ. Evin bulunduðu sokaða girmiþ
ve o evi görünce büyülenmiþ ve tesadüf bu ya Ersin Kalkan ile
yolda karþýlaþmýþ ve onun yardýmý ile de apar topar evi hemen
satýn almýþ. Satýn aldýklarý bu evde Siirtli bir aile oturuyormuþ.
Tam bir mezbele halde almýþ evi Meltem. Sadece dört duvar
olarak özellikle de dýþ cephe ve tavan tüm özelliðini koruyor ve
saðlam. Bina demir askýya alýnarak kurtarýlmýþ, ama iç mekandan
kullanýlabilecek pek de bir þey yok. Krem ve kýrmýzý taþ ile tuðladan
oluþan dýþ cephe de orijinal haline kavuþturulacak. Evin içi ise
orijinal haline sadýk olarak yapýlacak.
Meltem kendi evinin önü dahil bu sokaðý çiçeklerle donatmak
istiyor. “Tabii ki mahalleliye göre aykýrýsýnýz. Derin uçurumlar var.
Sosyo-ekonomik olarak farklýlýklar var. Bu da normal. Evler restore
ediliyor ama 20 sene evinde oturan insanlar da evlerinden
çýkarýlýyor. Bir yandan da buna da üzülüyorum doðrusu. Böyle de

82

herbirinin farklý bir yüzü vardý. Evler sokaklara, sokaklar insanlara
göre biçimlenmiþti. Yapýlar müstakildi. Tepeden týrnaða size aitti.
Avluda bastýðýnýz çini ve mermer döþemeler sizi toprakla
buluþturuyordu. Kat aralarý, merdivenler ve tavanlar ahþaptý; sizi
alýp ormanlara, göl kýyýlarýna götürüyordu. Evler, týpký insanlar gibi
soluk alýp veriyordu. Horasan sývalý, baðdadi duvarlarla bölünmüþ,
sofalarý ve merdiven boylarý niþlerle süslenmiþ sizleri bekliyordu.
Uygarlýðýmýzýn görkemli ama mütevazý eserleri, küller ve çamurlar
içindeki elmaslar gibi kurtarýcýlarýný arýyordu. Balat ve Fener'i
gördükten sonra oturduðum site aklýma geldi, Üþüdüm. Buradan
bir ev alýrsam ayaklarým her daim topraða basar, ahþapla yaþarým,
daha bir insan olurum dedim. Aldýðým evin onarýmýna ellerimle
katýldým. Þimdi buraya hergün geliyor ve sabahlara kadar
çalýþýyorum. Terasa çýkýp yýldýzlarý seyrediyor, yaþadýðýmý daha
fazla hissediyorum.’

Zaman Balat’a da
oyununu oynadý. Balat’tan
göçenlerin yerini Balat’a
göçenler doldurdu.
Kastamonulular, Rizeliler,
Anadolu’daki yoksul
hayatlarýndan sýyrýlýp büyük
þehrin yoksulluðuna
sýðýnmayý göze alanlar
geldiler, yerleþtiler buraya.
Eski azýnlýklardan birkaç
yoksul aile, birkaç da esnaf
kalmýþtý geriye..

Tel: 0 212 534 40 93

Burasý Agora Meyhanesi
Balat’a, çoktan bir yýkýntý haline gelmiþ Selanik Sinagogu’nun
yanýndaki sokaktan, bir zamanlar Balat Kapýsý’nýn olduðu varsayýlan
yerden giriyoruz. Haliç surlarý zamana çoktan yenilmiþ, evlerin
altýnda eriyip gitmiþ. Karþýmýza eskisi kadar olmasa da hala canlý
ve renkli görünen bir çarþý, çýfýt çarþýsý çýkýyor. Ünlü Agora Meyhanesi
bu çarþýda. Kaptan Aster’in 1890 yýlýnda açtýðý bu meyhane,
bugün tam 110 yaþýnda, yani bir asýrý çoktan devirmiþ. Balat’taki
deðiþen hayatýn, tüm zamanlarýn sessiz tanýðý. Kaptan Asteri’den
oðlu Stelyo devralmýþ meyhaneyi. Sonra sýra torun Hristo’ya
gelmiþ. Ama birkaç yýl önce o da meyhaneyi devretmek istemiþ.
Bir hýrdavatçý deposu olarak satýn alýnmak istenince, Ersin Kalkan
ile Oya Aþlak araya girerek devralmýþlar ve bu tarihi mekaný
kurtarmýþlar. Anlatýlanlara bakýlýrsa eski Agora Meyhanesi’yle
bugünkü arasýnda daðlar kadar fark var. Tangolarýn, çarlistonlarýn
yapýldýðý, neþeli kahkalarýn sokaklara taþtýðý o eski günler çoktan
yitip gitmiþ. Bugünün Agora’sý, mahallenin dertli erkeklerinin bir
ellerinde içki, bir ellerinde sigara, birbirilerinin gözleri içine
bakmaktansa, bakýþlarýný en uzaktaki belirsiz bir noktaya dikmeyi
tercih ederek boðuk sesle, birbirlerini dinlemeden dertleþtikleri
loþ bir mekan.
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Balat Semtinin Tarihi
Ýstanbul’la birlikte koca bir tarihi sýrtlayýp bugüne kadar gelen bu
semtin geçmiþi oldukça renkli. Osmanlý donanmasý komutanlarýndan
Hamza Bey, þehrin alýndýðýný gördükten sonra Bizanslýlarýn Haliç’e
gerdiði zincirin üzerine yürüdü ve limana girdi. Bütün gemileri
Balat kýyýsýna yanaþtýrdý. Kapalý olan Balat Kapýsý’ný kýrdýrýp karaya
çýktý. Bizans döneminde bu kapýnýn adý Vasili Pili, yani Hünkar
Kapýsý’ydý. Çünkü imparatorlarýn ikametgahý olan Blekarnae
Sarayý’na giden yol, bu kapýdan geçiyordu. Bizanslýlar kenti terk
ettikten sonra azalan nüfusu artýrmak için Fatih Sultan Mehmet’in
emriyle diðer bölgelerden Ýstanbul’a göç ettirilenlerden 100 yoksul
Musevi aile de bu kapýdan geçti ve Balat’a yerleþtirildi. Böylece
Ýstanbul’un azýnlýklara ait 500 yýl sürecek tarihinin Balat’a ait
kýsmý yavaþ yavaþ yazýlmaya baþlandý.
Bu Museviler geride býraktýklarý bölgenin ismini taþýyan Kastorya
Sinegogu’nu inþa edip, onun çevresine yerleþtiler. Daha sonra
onlarý 1492 ylýnda Portekiz ve Ýtalya’dan Ýstanbul’a göçen diðerleri
izledi. Onlar da Geruþ, Neve Þalom, Messina ve Montias
sinegoglarýný kurdular. Balat’ta hep aðýrlýklý olarak Museviler
yaþýyordu, ama aralarýnda Rum, Ermeni ve az sayýda da olsa Türk
aileler de vardý. Canlý bir ticaret ve renkli bir sosyal hayat Balat’ý
yüzyýllar boyu Ýstanbul’un gözde semtlerinden biri yaptý. Bu arada
baþýndan birçok yangýn geçti. 1410 ile 1912 yýllarý arasýnda tam
18 kez yandý. Binalarý yýllar içinde hep kül oldu, hep yeniden
yapýldý. Dar sokaklarda sýralanan ahþap evlerin yerini iki üç katlý,
cumbalý tipik Musevi evleri aldý. Daracýk sokaklarý her yangýndan
sonra biraz daha geniþledi.
Ýstanbul’daki Yahudi yaþamýnýn merkezi durumundaki Balat,
1900’lere kadar bu özelliðini korudu. Güzel giyimli kadýnlar, tiril

tiril beyler dolaþtý sokaklarýnda. Akþam üzeri saat beþ oldu mu
piyasaya çýktýlar Balat’ta. Aileler en güzel giysilerini giyip, birbirlerini
ziyarete, çaya, kahveye gittiler. Balat, Ýstanbul’daki ‘küçük Paris’ti.
Ama 20. yüzyýlýn baþlarýnda çehresi yavaþ yavaþ deðiþmeye
baþladý. Zaman içinde gelir düzeyleri yükselen Musevi aileler,
daha iyi semtlere, Galata’ya, Niþantaþý’na taþýnmayý tercih ettiler.
Bu eski Musevi mahallesi tam 500’üncü yaþýna geliyordu ki,
1948 yýlýnda Ýsrail Devleti kuruldu ve Balat’taki Musevi ailelerin
büyük çoðunluðu bu kez Ýsrail’e göç etti. Zaman Balat’a da
oyununu oynadý. Balat’tan göçenlerin yerini Balat’a göçenler
doldurdu. Kastamonulular, Rizeliler, Anadolu’daki yoksul
hayatlarýndan sýyrýlýp büyük þehrin yoksulluðuna sýðýnmayý göze
alanlar geldiler, yerleþtiler buraya. Eski azýnlýklardan birkaç yoksul
aile, birkaç da esnaf kalmýþtý geriye...

Yýllar öncesinden
bir esinti
Figen Nalan Özkan

[

[

Fener, yýllar hatta yüzyýllar öncesinin sokaklarýný,
duvarlarýný hala barýndýran ender mahallelerden
biri. Keþfe açýk, büyüleyici ve sürprizlerle dolu
semt, bu az bozulmuþluðunu biraz da Rum
Patrikhanesi’ne borçlu..
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Fener
F

ener kabadayý kahvehaneleri, ünlü meyhaneleri, yedi iklim
dört bucaktaki ülkelerin gelenekleri, dil kalýntýlarýyla rengarenk bir
semt… Hiçbir dine ve hiçbir dile kapalý deðil. Bugün Ýstanbul’un
bir sefalet mahallesi görünümünde; oysa bir zamanlar kentin
canlý, neþeli bir merkeziydi. Aslýnda þimdi de olmamasý için bir
neden yok ya…
Haliç’in pis kokmadýðý, yýkýk-dökük harap binalarýnýn kirliliðine,
dar sokaklarýnýn karmaþýklýðýna ve gürültüsüne raðmen hala o
gizemli semtin yani Fener’in çekim alanýna takýlmamak ve ara
sokaklarýnda dolaþmamak mümkün deðil gibi… Fener’in o büyülü
sokaklarýnda bizi neler karþýlamýyor ki...

Demir Kilise
Kýyýda Ýstanbul’un en ilginç yapýlarýndan biri olan Stefi Stefan
Bulgar Kilisesi var. Bu dökme demirden yapýlan kilisenin yarý
gerçek yarý masal hikayesi çok ilginç. Zamanýn padiþahý Abdülaziz,
Bulgarlar’ýn Ortodoks Rum Patrikliði’nden ayrýlýp baðýmsýz bir kilise
kurma isteklerini önce kabul etmemiþ, ýsrar karþýsýnda da týpký
padiþahýn kýzýný keloðlana vermek için koþtuðu zor þartlar gibi bir
þart koþuvermiþ. “Bir ay içinde yapmanýz þartý ile izin veririm”
demiþ. Bulgarlar da kilisenin içini ve dýþýný Viyana’da demirden
döktürüp Tuna ve Karadeniz yoluyla Ýstanbul’a getirmiþ ve prefabrik
kiliseyi kýsa sürede kuruvermiþler.
Bulgar Kilisesi’ne gelmeden hemen önce, aristokratik Fener
konaklarýndan biri var. Burasý, restorasyondan sonra Kadýn Eserleri
Kütüphanesi oldu. Ýçi de gezilebilir.

Rodos’taki Chevalier Sokaðý benzeri
Ýstanbul’un en güzel evleri Fener’de. Ýlginç ve önemli mimari
üsluplarla inþa edilmiþ bu evler, Rodos’taki Chevalier Sokaðý’ndakileri
andýran büyük ve kapalý balkonlar, duvara gömülmüþ ayaklar ya
da kesiti merdiven gibi olan taþ konsollar tarafýndan taþýnýyor. Bu
evler dar cepheleri, kalýn duvarlarý, kafesli yüksek pencereleriyle
Ortaçað’ýn zýrha benzer savaþçý evlerini andýrýyor.

Tuðla-taþ almaþýk duvarlarý, kemerli pencereleri, kirpi saçaklý
çatýlarý, tonozlu tavanlarý, alçý konsollarý ve korniþleri, bezemeli
þömineleri, yivli sütunlarý, duvar “niþ”leri, “hayat” adý verilen üstü
örtülü açýk galerileri ve “arabesk” motifleriyle bir “sentez” sanki
Fener evleri. Bugün o evlerin binde biri ayakta duruyor…

Fener’in içine doðru…
Bu bölgede oldukça dik bir yokuþ baþlar ve bu yokuþ þehrin yedi
tepesinden birinde sona erer. Bu tepede, Fatih-Çarþamba sýnýrý
karþýmýza çýkar ve bir de Yavuz Selim Camii... Bizanslýlar bu dik
yokuþu Petrion (kaya) diye adlandýrmýþlar ve burada surdan baþka
bir de iç kale yapmýþlar. Yani Türklerin, Yedikule’de yaptýðý gibi,
surdan içeri devam eden duvarlarla Petrion baðýmsýz bir kale gibi
duruyordu. Bugün Fener’de Petrion duvarlarýndan pek bir kalýntý
görünmüyor. Sadece Maraþlý Rum okulunun arkasýnda kalan bir
duvar yýkýntýsýndan söz edebiliriz. Buna raðmen, eski Fener kapýsýnýn
nerede olduðunu sokaklarýn geliþinden fark edebiliyoruz. Buradan
içeriye sapýp sonra sola döndüðümüzde, Sadrazam Ali Paþa
Caddesi üstünde Rum Ortodoks Patrikliði’ne geliyoruz.

Fener Ortodoks Rum Patrikhanesi
Fener, yýllar hatta yüzyýllar öncesinin sokaklarýný, duvarlarýný hala
barýndýran ender mahallelerden biri. Keþfe açýk, sürprizleriyle,
oyuncu ve binalarýyla büyüleyici. Bu az bozulmuþluðunu Ortodoks
Rum Patrikhanesi’ne borçlu. Kýyý yoluna paralel Sadrazam Ali
Paþa Caddesi üzerindeki Patrikhane, isminin içerdiði görkemin
aksine pek mütevazý, pek içine kapanýk bir yapý. Fazla büyük
olmayan kilisesi ve ahþap binasýyla daha çok bir konsolosluk
yapýsýný çaðrýþtýrýyor. Burasý, Patrikhane’nin ilk kez kurulduðu yer
deðil. Bizans döneminde önceleri Fýndýklý ve Kabataþ arasýndaki
bir manastýrdaymýþ. Sonra, o zamanlar küçük ahþap bir kilise
olan Ayasofya’nýn yanýna taþýnmýþ. Oradan Aya Ýrini Kilisesi’ne ve
son olarak da Aghion Apostoloi Kilisesi’ne nakledilmiþ.
Patrikhane’nin yer deðiþtirmesi Fetih’ten sonra da sürmüþ. Önce,
Çarþamba’da bugün ismi Fethiye Camii olan Pammakaristos
Manastýrý’na taþýnmýþ. Oradan Fener Panaghiya Vlahsarai Kilisesi’ne,
1601 yýlýnda bugünkü yeri olan Aya Yorgi Kilisesi’ne yerleþmiþ.
Patrikhane’nin 17. yüzyýldan 20. yüzyýla kadar baþýndan birçok
yangýn geçmiþ. Bina defalarca harap olup, tekrar inþa edilmiþ.
Bugünkü binalar 1941 yýlýndaki yangýndan sonra yapýlmýþ. 80’li
yýllarda da yeniden restore edilmiþ. Yüzyýllar boyunca Osmanlý
Ýmparatorluðu’nun ikinci yönetim merkezi olan Patrikhane sosyal
ve siyasi yaþam açýsýndan büyük bir önem taþýyordu. Üstelik
sadece Hýristiyan Rumlarýn deðil, Bulgarlarýn, Sýrplarýn ve Romenlerin
de ruhani ve idari yönetimini elinde tutuyordu. Bugün Türkiye
Ortodokslarýnýn merkezi olan Patrikhane dünya Ortodokslarýnýn
da manevi merkezi. Binaya 3’lü kapýdan giriliyor. Kapýnýn
kullanýlmayan ana kanadýnýn kötü bir hikayesi var. 1821 yýlýnda
Patrik V. Gregotios Osmanlý aleyhinde siyasi eylemlerde bulunduðu
gerekçesi ile bu kapýda asýlarak öldürülmüþ. Kapý o zamandan
bu zamana bir daha hiç açýlmamýþ. Ana kapýdan içeri girince
solda kilise, saðda Patrikhane binasý var. Aya Yorgi Kilisesi bir
Patrikhane Kilisesi olarak çok büyük deðil ama Ortodokslar için
önem taþýyan birçok dini eþya bu küçük kilisede bulunuyor: Aziz
John Chrisostomos’a ait patrik tahtý, dünyada benzeri az bulunan
ikonlar, Ýsa’nýn gerildiði çarmýhýn bir bölümü olduðuna inanýlan
bir parça ve 3 azizenin tabutu. Patrikhane’nin kütüphanesi de
zengin bir arþive sahip. Patrikhane’den çýkýp sola, Voyvodina
Caddesi’ne doðru ilerliyoruz. Caddenin solunda yüksek duvarlarla
çevrili bir bahçe uzanýyor. Ýçinde Kudüs Patrikliði’ne baðlý Aya
Yorgi Kilisesi var. Az ilerde bugün artýk iyice harap olan ikinci bir
kilise bulunuyor. Bir süre Ortodoks Rum Patrikliði’ne ev sahipliði
yapan Panaghia Paramithias Kilisesi, bir diðer adý ile Ulah Sarayý.

Fener sokaklarýnýn sürprizi
Fener’in kývrýmlý dik ara sokaklarýný dolaþmaya devam ettiðimizde
tüm görkemiyle Fener’in tepesinde o kýrmýzý masal binasýna, Özel
Fener Rum Lisesi’ne varýrsýnýz. Ama Merdivenli Mektep Sokak
boyunca sizi pek çok sürpriz de bekler bu arada.
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Merdivenleri biraz týrmandýktan sonra saðda kapalý bir bahçe
kapýsýnýn duvarýnda Romence ve Türkçe olarak, mermer bir kitabe
vardýr. Kitabe, ünlü Eflak Beyi Dimitir Kantemir’in 1688 – 1710
yýllarý arasýnda Ýstanbul’da yaþadýðýný ispatlar sanki. Kantemir,
batýlýlaþma çabasýnýn baþýný çeken Balkanlarýn ve Osmanlý’nýn
öncülerindenmiþ. Tarih ve edebiyatla yakýndan ilgilenmiþ, Türk
müziði hakkýnda bir inceleme yazmýþ.
Sonra görkemli bir konak karþýmýza çýkar merdivenleri çýkmaya
devam edince. Bu eski Rum konaðýnýn kapýsýnda da bir plaket
asýlý: “Yusufeli, Kocadað, No:2” Artvin Yusufeli yaylasýndan
Ýstanbul’a gelip yerleþmiþ Kocadað ailesinin yaþadýðý eski bir Rum
Konaðý.
Merdivenler bitince, dar sokaktan tepeye doðru çýkmaya devam
ediyoruz. Kocadaðlar’ýn konaðýnýn bitiþiðinde eski bir Rum konaðý
daha var. Orada da Siirtli bir aile oturuyor. Bu yan yana iki çok
güzel Rum evi’nin güzel tavan süslemeleri var. Yunanca “koine”
denilen, siyah ve beyaz taþlardan mozaikler de hala görülebiliyor.

Moðol Kilisesi
Yokuþun sonuna geliyoruz. Burada fetihten sonra yapýlan ve
bugüne kadar bir Ortodoks Kilisesi olarak gelebilen Moðollarýn
Meryemi ya da Maria Mouchliotissa var. Bu bir Bizans Kilisesi ve
hala kilise olarak kullanýlan tek Bizans Kilisesi. Aya Maria’nýn kilise
olarak kalmasý Fatih’in Fener’e (Petrion) verdiði ayrýcalýklarla
açýklanabilir. Fatih’in fermanlarý ve Yunanca çevirileri kilise
duvarlarýnda asýlý. Burasý Ýstanbul’da yonca tipi iki kiliseden biri.
Dýþarýdan baklýnca, apsisle birlikte yoncanýn üç yapraðýný görürüz.
Ancak, çeþitli onarýmlarla kilisenin planý iyice deðiþmiþ.
Moðol Kilisesi’nden hazin bir öykü
Maria, Mihail Paleologos’un gayri meþru kýzý bir prensestir. 13.
yüzyýl baþýnda Moðollar, Hülagu Han önderliðinde, Ýran’a kadar
giderler. Uzakdoðu’da tanýþtýklarý Nasturi Hýristiyanlýðýn etkisiyle,
çevrelerindeki Müslümanlara karþý Hýristiyanlýðý daha yakýn müttefik
görme eðilimindedir. Zamanýn alýþkanlýklarý gereði Hülagu, Bizans

sarayýna evlilik yoluyla akraba olmaya karar verir ve Maria Moðol
Sarayý’na gönderilir. O zamanlar yolculuklar uzun sürüyordu ve
Hülagu da epeyce yaþlanmýþtý. Maria menzile vardýðýnda Hülagu’nun
öldüðünü öðrenir; onun yerine oðlu Abaka Han’la evlenir. Birkaç
yýl sonra kardeþi Ahmet, Abaka’yý öldürüp yerine geçince Maria
da Ýstanbul’a döner ve rahibe olur.
Bu kilise çevresine yerleþir. Popüler efsane Maria’yý kilisenin
kurucusu olarak gösteriyor, ama tarihi kanýtlar binanýn bundan
da eski olduðunu iþaret ediyor. Kilesinin bahçesinde Uzakdoðulu
yüz hatlarý olan bir kadýn heykelciði, duvardaki niþte duruyordu.
Bu da “Moðol” bir Meryem’in heykeli sayýlýyordu. Bir süre önce
bu heykelcik Patrikhane’ye alýnmýþ.
Kilisenin etrafýnda eski birkaç ev ve dar sokak var. Buradan
manzaraya bakýnca oldukça heyecanlanýyoruz. Ýstanbul’un o
inanýlmaz manzarasý ve çok kültürlülüðü ile karþý karþýyayýz.

Kýrmýzý Okul
Yol, artýk kapalý olan Rum Kýz Lisesi’nin yanýndan kývrýlýp eskiden
Erkek Lisesi olan Özel Fener Rum Lisesi’ne çýkýyor. Fener’in
üzerinde kýrmýzý bir þato. Fener denilince akla hemen patrikhane,
patrikhane dendi mi de gözler hemen buraya çevrilir. Aslýnda
patrikhanede görülmek istenen ihtiþam bu lisede vücud bulmuþ.
Bir yanýyla da insana bir Disneyland Þatosu izlenimi veren bir
binadýr burasý.
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1881 yýlýnda mimar Dimadis
tarafýndan yapýlan bu görkemli
okulu Patrikhane sananlar çok
olmuþtur. Osmanlý devrinde “Rum
Mekteb-i Kebir’i” olarak anýlan
bu lisenin öðrencileri (Rumlar’ýn
Fener’den taþýnmasýyla) giderek
azalmýþ. Duvarlarýnýn rengi
nedeniyle halk arasýnda “Kýrmýzý
Mektep” olarak da anýlýr.

1881 yýlýnda mimar Dimadis tarafýndan yapýlan bu görkemli okulu
Patrikhane sananlar çok olmuþtur. Osmanlý devrinde “Rum Mektebi Kebir’i” olarak anýlan bu lisenin öðrencileri (Rumlar’ýn Fener’den
taþýnmasýyla) giderek azalmýþ. Duvarlarýnýn rengi nedeniyle halk
arasýnda “Kýrmýzý Mektep” olarak da anýlýr. Fener Rum Erkek
Lisesi’nin inþasý için (zamanýn parasýyla) 17.210 lira harcandýðý
yazýlýr. Bu rakamýn 1500 lirasý banker Yorgi Zarifis tarafýndan
verilmiþ, 3700 lirasýný Aynaroz’daki manastýrlar, 2000 lirasýný da
Zafiropulos ve Koronis adlý Rum zenginler baðýþlamýþ. 1904 yýlýnda
yapýlan “jimnastikhane” ve genel tadilat için banker Evgenidis
2500 lira, banker Zarifis 1500 lira vermiþ. Okula büyük yardýmlarda
bulunanlar arasýnda fertleri Divan-ý Hümayun’da tercümanlýk ve
Boðdan voyvodalýðý görevlerinde bulunmuþ olan Mavrokordatos
ailesi de bulunuyor.

Çarþamba sýnýrýndan Fener’e yolculuk...
Biraz daha ileri gidince Çarþamba sýnýrý sizi karþýlar. Sarýklý küçük
çocuklar, çarþaflý kadýnlar, cübbeli, sakallý erkekler hemen
beliriverir... Hemen daha ileri gitmeden ara sokaklarýn belli belirsiz
gizemiyle geri dönüyoruz. Sokaklarda camdan cama asýlmýþ
çamaþýrlar, cumbalý evler, kapý eþiklerinde sohbet eden kadýnlar,
sokaklarda koþuþturan çocuklar...
Fener Anadolu’dan Ýstanbul’a gelen yoksul ailelerin en çok da
Karadenizlilerin yaþadýðý bir mahalle olmuþ. Bugün hala birkaç
yaþlý Rum yaþýyor. Artýk þýk Rum beyler, cilveli Rum hanýmlar yok...

Fenerliler eskiyi arýyor...
“Burada eskiden hayat vardý. Ýstanbul’un en popüler bölgelerinden
biriydi. O zamanlar insanlarýn kültürel seviyeleri yüksekti. Haliç’e,
çevresindeki insanlara karþý sorumluluk duyarlardý. Bizler pek
sahiplenemedik, kavrayamadýk bazý þeyleri. Onlar gidip yaþýmýz
ilerledikten sonra yaþamayý öðrendik, ama o kirlilik bizi de etkilemiþti.
Þimdi burayý yaþamaya deðerli kýlan þeylerle inþaaya uðraþýyoruz”
diyor 45 yýldýr Fener'de çalýþan berber Mustafa. O, Fener Gönüllüleri
Derneði’nin Baþkan Yardýmcýsý. “Eskiden üst kat kadýn kuaförüydü,
aþaðýsý erkek. Hanýmlar erkeklerle beraber gelirlerdi. Çok güzel
bir yaþam tarzý vardý. Balkonlar da çatal kaþýk sesleri duyulur.
Þarkýlar, rembetikocular, gazelhanlar vardý. Bir çeþitlilikti bu, ortak
bir kültür vardý.”
Kývrýmlý arnavut kaldýrýmlý sokak aralarýndan geçerken marangoz
Mevlüd Ercan ile lastikçi Necati Babataþ’la çaylarýný yudumlarken
karþýlaþýyoruz. Hemen bize de çay ikram ediyorlar. Ercan ve
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Babataþ 40 senedir Fenerli. “Gördüðünüz bu sokakta Müslüman
yoktu hiç. Küçük büyüðü, büyük de küçüðü tanýrdý. Öylesine iyi
insanlardý ki komþularýmýz. Bir derdimiz olunca hemen koþardýk
birbirimize. Þimdi kimsecikler kalmadý.”
Bir zamanlarýn nadide bölgesi Haliç, bugün pis kokusu, harap
evleri, camlardan çýkan bacalarý, sokaklara oturup sohbet eden
insanlarý, oradan oraya koþturan çocuklarý ile þehrin dýþýnda bir
yaþamýn simgesi. Oysa eskiden çok kültürlülüðün neredeyse baþ
þehriydi.
Ýþte, Ýstanbul bugün bir rivayetler þehri deðil mi? Büyük efsanelerin
“kentleþme” adýna yerle bir edildiði bu “Þehr-i Kebir”in Haliç
Feneri kantocu Þamram’ýn sesiyle noktalayalým.
Fener beyzadelerinin Ýskele Gazinosu’nda hovardalýk yaptýðý
demlerin anýsýna bir hoþ seda…
“Beyimin geliþi hoþtur,
Galiba cepleri boþtur,
Ýspir çal kamçýyý koþtur,
Bulaþýktýr beyim benim,
Sarmaþýktýr beyim benim,
Gözlerin kara karasý,
Hanýmlarýn maskarasý,
Aþýkýnýn yüz karasý.“

Fener semtinin tarihinden notlar
Haliç Feneri’ne girerken ve Fener’den çýkarken ünlü Fener
Kapýsý’ndan geçmek gerekir ama bugün ne kapý ne de kapýnýn
açýldýðý Ýstanbul surlarý var. Fener Kapýsý denize yakýn ve yanýndaki

kuleden de bir fenerin sallandýðý söylenir. Haliç’in kayalýk kýyýlarýný
karanlýkta göremeyen gemicilere kýlavuz olurmuþ bu fener. Semtin
adýný Bizans devrinde bu fenerden aldýðý söylenir. Celal Esat
Arseven, “Eski Ýstanbul” adlý kitabýnda þöyle bir not düþer: “Bu
kapý vaktiyle Haliç’in feneri bulunan çýkýntýya tesadüf eder. Haliç’in
surlarý bu kýsýmda iki sýradýr. Haliç cihetindeki surlar tamamen
deniz kenarýnda olmayýp denizle aralarýnda hayli bir mesafe vardýr
ki, bu mahalde birçok ticarethane, iskeleler, depolar vesaire
vardý…”
Fener, Ýstanbul’u kasýp kavuran 1669, 1808, 1856, 1860 ve
1876 yangýnlarýný yaþar. Bu yangýnlarýn hiçbiri Fener Ýskelesi’ne
dokunmaz, yakýnýndaki Fener Ýskele Caddesi’ni yalayýp geçer.
Fener Patrikhanesi’ni gören bu cadde, küçük bir meydanla Fener
Kayýk Ýskelesi’ne açýlýrmýþ. Haliç iskeleleri arasýnda (Eyüp Sultan,
Kasýmpaþa ve Balat’la birlikte) önemli bir konuma sahip olan
Fener Ýskelesi, vapurlar iþletilmeden önce bir kayýk yataðý imiþ.
Fener’le Galata arasýndaki ulaþým, hatta günlük trafik yalnýzca bu
kayýklarla gerçekleþtirilirmiþ. 19. yüzyýlýn baþlarýnda bu iskeleye
kayýtlý 78 kayýk ve 78 “kayýkçý neferi” olduðu o zamanlarda
düzenlenmiþ olan “kayýkçý esnafý sicil ve kefalet defteri”nden
anlaþýlýyor.

Fener halký
Fener’in bir zamanlar son derece hareketli bir bölge olduðu bilinir.
Prof. Semavi Eyice, “Tarihte Haliç” baþlýklý incelemesinde þu
noktaya deðinir: “Fener ve çevresi Rumlar’ýn yoðun olarak
toplandýklarý bir bölge olduðundan, burada Fener Beyleri denilen
Rum ileri gelenlerinin bilhassa kýyý boyunca kargir yapýlý fakat içleri
Türk üslubunda zengin surette bezenmiþ evleri, konaklarý yapýlmýþtýr.
Bu konaklardan son kalan birkaçý Haliç sahil yolunda hala durur.”

Bilindiði kadarýyla, yüzyýllar boyunca gemicilik ve balýkçýlýk, sanatkarlýk
ve zanaatkarlýkla uðraþmýþtýr Fener Rumlarý; küçük çapta ticaret
yapmýþlar, ayrýca Beyoðlu’nun ve Boðaziçi’nin taverna ve
meyhanelerini iþletmiþler…

Fener meyhaneleri
Eski Fener meyhaneleri insaný olmadýk hülyalara sürüklerdi. Ne
demiþ Üsküdarlý Aþýk Razi “Gayet ile süslüdür Fener’in kayýklarý/
sarhoþlara mahsustur, taþýmaz ayýklarý.” Gedikli meyhaneleri
meþhurdu; bunlar arasýnda en meþhurlarý Sukiyas, Gümüþ Halkalý,
Kamburoðlu, Tanaþaki, Sakýzlý ve Kafesli adlý altý meyhaneydi.
Bir de 19. yüzyýl sonlarýnda Haliç Feneri vapur iskelesinin yanýnda
Fener Ýskele Gazinosu bulunuyordu. Kazýklar üstünde denize
uzanmýþ iskelesi, bahçesi ve kapalý salonuyla Ýstanbul’un kalburüstü
eðlence yerlerinden biri olduðu söylenirdi. Reþat Ekrem Koçu’ya
göre Ýstanbul’un “hovardameþrep” beyzadeleri bu gazinoya sýk
sýk uðramadan edemezler, sonra da kayýklar kiralayarak oradan
Kaðýthane’ye geçerlerdi.
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Fatih Sultan Mehmet zamanýnda tesis edilen Þark Ortodoks
Kilisesi, 1600 yýllarýnda Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ne
geçti. Böylece Rumlar özellikle soylu ve varlýklý aileler Fener’e
yerleþmeye baþladýlar. Fener, Bizans’ýn “Fanarion”u ya da Rumlarýn
deyiþiyle “Fanaraki” zengin yalýlarý ve þenlikli meyhaneleriyle renkli
bir yöre haline geldi. Fener’in sýnýrlarý dýþýna taþarak bir yandan
Cibali’ye, diðer yandan Balat’a kadar uzanan kýyýda yalýlar ve
konaklar yaptýran Rumlar’a Ýstanbul’daki yabancýlar “Fenerli”
(“Fanariot”) adýný takmýþ. Fenerli “aristokrat”lar çocuklarýný devrin
en güçlü yüksek öðretim kurumlarýna sahip olan Ýtalya’ya gönderirler,
Rum gençleri Ýtalyanca ve Fransýzca öðrenirler, kimi de eski
Yunanca ve Latince tahsil ederdi.

Ahmet Rasim, hanende ve sazendeleriyle nam salan Fener Ýskele
Gazinosu’nda Kemani Serçe Tevfik adlý sanatçýyý dinlediðini yazar.
Tasý taraðý toplayýp Fener’den Kaðýthane’ye geçen Ahmet Rasim,
kýranta beyzadelerle inceden inceye alay etmeden duramazdý:
“Þýk, kýyak olursa bayýlýrým. Aman! O ne býyýk! O ne fes? O ne
taranmýþ saç? O ne traþlý yüz? Hele þu gelen faytona bakýn. O
ne tatlý bakýþ? Aman! O gidiþ? Dokuz numara kalýp ha! Gerçekten
þýk! Dikkat ediyor musunuz? Ne o? Gözünüz mü kapanmýþtý? Bir
þey deðil. Aynasý, býyýk süpürgesi, cep taraðý, fýss diye örten
lavanta tulumbasý, arka cepte gizli potin bezi, kapak altýnda
süpürgesi, hele kravatý…”

Fener’de ne yenir ne içilir?
Tarihi Haliç Ýþkembecisi
Fener Sahil Yolu’nda bulunan Tarihi Haliç Ýþkembecisi binanýn
tarihi bilinmemekle birlikte oldukça eski bir yapýda bulunuyor. Üç
katlý bir binada hizmet veren iþkembeci otantik dekoru ve Atatürk
fotoðraflarý ile eski resimlerin asýlý olduðu duvarlarýyla dikkat
çekiyor. Zemin ve birinci katý kapalý olan mekanýn terasý da
bulunuyor. Burasýna “Teras Café” ismi verilmiþ. Hem iþkembeci
hem de kafe olarak kullanýlýyor. Tarihi Haliç Ýþkembecisi 24 saat
açýk, kredi kartý geçiyor. Mekanýn özel bir otoparký bulunmuyor,
ama Fener’de park etmeniz mümkün.
Adres: Abdülezel Paþa Cad. No: 3/5 Fener
Tel: 0212 534 94 14

Fener Köþkü Balýk Restoran & Bar
Mevsimine göre levrek, kalkan, çupra, alabalýk ve mezgit gibi balýk
seçeneklerinin yaný sýra et sote ile kavurma da bulmak mümkün.
Tabii ki meze çeþitlerini de unutmamak gerekiyor. Hemen hergün
canlý müzik bulunuyor. Mekanýn ufak bir barý da bulunuyor.
Adres: Abdülezel Paþa cad. No: 311 Fener
Tel: 0212 521 40 30 – 531 68 63

Ýstanbul’un fethinden sonra Ege adalarýna, Akdeniz ülkelerine,
özellikle Yunanistan’a, Ýtalya’ya ve Fransa’ya göç eden Bizans’ýn
“aristokrat” aileleri, Fatih Sultan Mehmet’in Ortodoks mezhebini
serbest býrakmasýyla Türkiye’ye geri döndüler. Fatih Sultan Mehmet
Ortodoksluðu, Avrupa’daki Katolik güce bir “set” olarak görüyordu.
Rum Ortodoks Patriði’ne de Bizans Ýmparatoru’nun saðladýðý
imtiyazlarý devam ettirdi.
Patrikhane Fener’e yerleþtiði zaman da (1602) burada yaþayan
son Katolikler Cenevizliler’in tarihsel mekaný olan Galata’ya
taþýndýlar.

Kaynakça
1- Jack Deleon “Balat ve Çevresi”
2- Murat Belge “Ýstanbul Gezi Rehberi”
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“gerçek
Ýstanbullu
koruma altýna

Meltem Bostancý
Ýstanbul Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Öðretim Görevlisi

alýnan türler gibi...”
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“Ýstanbul son otuz, özellikle yirmi yýllýk dönem içinde,
belirgin bir biçimde “nostaljik” bir konu haline geldi.
Bunun bir kaçýnýlmazlýðý var. Böylesine hýzlý bir
büyüme, sindirilmesi güç bir deðiþim yaratýyor. Bu
þehirde daha uzun süre yaþamýþ olanlar, her þeyden
önce deðiþenin bilincine varmak durumunda kalýyorlar.
Dikkatleri zamanla, kalandan çok kalmayana yöneliyor.
Bu ruh halini doðrusu ben de paylaþýyorum.. ”

Ý
Prof. Dr. MURAT BELGE

stanbul Bilgi Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Murat
Belge, müzikten edebiyata, sanat tarihinden Osmanlý tarihine,
dýþ politikadan iç politikaya kadar oldukça geniþ bir yelpazede
yazýlar yazan, araþtýrmalar yapan, dersler veren, araþtýrmacý,
gazeteci, yazar, bilim adamý. Bu kadar fazla sýfatý olan bir isimle
söyleþi yapmanýn kendine özgü zorluklarý da olmuyor deðil. Fakat
bu sefer iþimiz nispeten daha kolaydý, bu söyleþide kendisiyle
sadece Ýstanbul üzerine konuþtuk. Ýstanbul ile ilgili olarak “Ýstanbul
Gezi Rehberi”, “Boðaziçi’nde Yalýlar ve Ýnsanlar” gibi kitaplarýn
yazarý, ayný zamanda Ýstanbul’a gönül vermiþ bir isim Murat Belge.
Kendisiyle keyifli bir Ýstanbul yolculuðu yapýyoruz. Belge, sorularýmýzý
yanýtlýyor.

Ýstanbul’a olan ilginiz nasýl baþladý?
Belge: Bu, kýsa zaman içinde oluþan bir þey deðil. 1961’de
ABD’den dönmüþtüm. ABD’de geçirdiðim büyüme yaþlarýnda,
fiziksel mekana bir baþka türlü bakabilmeyi öðrenmiþtim. ABD’de
mekan dediðim yer, bir kent deðil bir doða parçasýydý. Oradan
geldiðimde Ýstanbul’un kentliliði bana çarpýcý görünmeye baþladý.
O zaman baþka bir gözle, alýcý bir gözle bakmaya baþladýðýmý
hatýrlýyorum. Bu durum aþaðý yukarý üniversite yýllarý boyunca
devam etti. Ýstanbul’a daha duyusal bir merakla bakýyordum.

Bakýp da gördüðüm þeyin ne olduðunu çok fazla merak etmiyordum.
Herhangi bir þeyi görmekten zevk almak gibi bir þey. Duþ yapmak
gibi, güzel bir koku almak gibi veya lezzetli bir yemek yemek gibi
ama bu yemeðin adý nedir, nasýl piþirilir gibi þeyleri bu aþamada
merak etmiyordum. Daha sonra farkýna varmadan bunlarý
öðrenmeye baþladým. Hiçbir zaman oturup da Ýstanbul nasýl bir
kentmiþ diye incelemedim. Aslýnda hiçbir zaman derken o
dönemlerden söz ediyorum. Sonralarý yani 80’lerde Ýstanbul ile
olan iliþkim baþka bir boyuta geçti. Mustafa Kemal Aðaoðlu
BÝLSAK kültür etkinliði olarak Ýstanbul gezileri düzenlemeyi düþündü
ve benden de Haliç’i gezdirmemi istedi. O dönemlerde bu tür
kültür turlarý yapýlmýyordu. Ýlk o akýl etmiþti Ýstanbul kültür gezilerini.
‘Gezdiririm’ dedim. Böylelikle bu iþ bir ciddiyet kazandý. Kültür
gezilerine baþladým ve anlaþýldý ki bu böyle devam edecek. Benim
kýsa zamanda , Haliç’ten baþka birçok semt ve bölge gezdirmem
gerekti. Sevdiðim birçok þeyi baþkalarýyla paylaþmaktan
hoþlanmýþýmdýr. Bu vesileyle, o ana kadar yapmadýðým ya da
yaptýðým zaman da ancak tesadüfen yaptýðým þeyleri bu sefer
sistematik olarak okuyup öðrenmeye baþladým. Bu son aþama
nispeten yeni bir þey, yani 80’lerden sonra baþlayan bir süreç
benim için.
1980’lerden sonra Ýstanbul’a olan ilginizin yoðunlaþmasýyla ve
insanlara daha fazla þeyler verebilme ihtiyacýnýzla birlikte Ýstanbul
üzerine yazýlar yazmaya baþladýnýz ve hatta kitaplarýnýz da var.
Ýstanbul Gezi Rehberi, Boðaziçi’nde Yalýlar ve Ýnsanlar gibi...Ýstanbul
deyince insanlarýn aklýna gelen sayýlý birkaç isimden biridir Murat
Belge.
Belge: Bizim memleket öyledir. Bir adam kalkýp da herhangi bir
konuda herhangi bir laf etti mi onun uzmaný olarak adý çýkar ve
mesele onun üzerine kalýr adeta. Ondan sonra o konuda sorusu
olanlar onu bellerler, gelip devamlý ona sorarlar. Esendal’ýn güzel
bir hikayesi vardýr; “adamýn biri devlet dairesinde memura, ‘yaa
bu feminizm nedir?’ diye sormuþ, kimseden de doðru dürüst
cevap alamadýðý için bu soruyu arada bir sorarmýþ. Dolayýsýyla
adý feminist Rýza Bey’e çýkmýþ. Adamýn üstüne kalmýþ. Ben de
Ýstanbul uzmaný oldum. Böyle olunca da, ‘madem üstümüze kaldý
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bari öðrenelim’ dedik. Hayatýmdaki çeþitli damarlardan biri de
bu oldu.

60’lý yýllardan sonra Ýstanbul büyük bir göç almaya baþladý.
Özellikle Anadolu’dan göçen insanlarýn gelmesiyle kültürel anlamda
bir deðiþime sahne oldu Ýstanbul. Bu deðiþimi nasýl gözlemlediniz?
Bu durumun Ýstanbul’a nasýl bir yansýmasý oldu?

Belge: Benim hatýrladýðým zamanlar içinde her zaman Ýstanbul’a
bir göç vardý ve bir anlamda hizmet sektörü bu yeni göçenlerden
oluþurdu. Mahallenin Ýstanbullu Arnavut dondurmacýsý vardý, daha
ben doðmadan o mahallede dondurma satmaya baþlamýþ. Ama
manavýn çýraðý yeni gelmiþ olurdu veya eve gündeliðe gelen kadýn
yeni gelmiþ olurdu. Sonradan Ýstanbul’un tarihini incelemeye
baþladýðým zaman gördüm ki baþýndan beri bu göç var. Ýstanbul
en azýndan Osmanlý tarihi boyunca göç almýþ bir kent. Kanuni
Süleyman, Sinan’a su yollarýný takviye etmesini emretmiþ ama

Sadrazam Rüstem Paþa bunu engellemiþ. Süleyman ‘ne oldu’
diye sorunca Rüstem Paþa da, ‘eðer bu suyu bollaþtýrýrsak buraya
gelecek adamýn arkasýný kesemeyiz, su sýkýntýsý olsun da çok
adam gelemesin’ diyerek galiba yöneticilerin hala düþündüðü bir
tedbir düþünmüþ. Yani bunlar hep gösteriyor ki o yýllarda da böyle
bir þey varmýþ. Ama 60’larla daha öncesi arasýnda çok önemli
bir fark var. Daha önce bu göç belirli bir nicelikte tutuluyor. Öyle
olunca her yýl þu kadar insan, o engellerden atlayarak gelebiliyor.
Kent de onlarý alýp özümseyebiliyor. Gelenler bir süre sonra
etraflarýna bakarak o öyleymiþ, bu böyleymiþ, bu böyle yapýlýrmýþ
diye öðreniyorlar. Ama ondan sonra ipin ucu kaçýyor. Bu sefer
kentin kendi doðal mekanizmalarý içinde özümleyemeyeceði ve
eðitemeyeceði sayýda insan geliyor. Bu insanlar kendi alýþkanlýklarýný
devam ettirebilecekleri yerlere öbekler halinde gelip yerleþiyorlar.
O zaman Ýstanbul’un onlarý Ýstanbullulaþtýrmasý mümkün olmaktan
çýkýyor. Þehrin bütün bunlarla baþa çýkmasýna imkan yok. Kendi
doðal nüfusu belli bir oranda artýyor ama bundan çok daha fazla
geometrik oranda artan bir nüfus geliyor. Ayrýca gene 50-60’larda
Ýstanbul’dan dýþarýya da önemli bir göç var. Bunu da unutmamak
lazým. Yani gayrimüslim azýnlýklar terk edip gidiyorlar ama buna
raðmen Ýstanbul nüfusu müthiþ bir hýzla artýyor. Dýþarýdan gelen
göç gerçekten çok fazla. Dostum Orhan Pamuk’un söylediði bir
cümle olarak aklýmda ama elbet katýldýðým bir þey; 1960’ta ben
de daha 17 yaþýndaydým ama Ýstanbul’un farkýndaydým. Aþaðý
yukarý bir milyon nüfusu olan bir kentti Ýstanbul. Þimdi 12 milyona
yaklaþan nüfusu olan bir köyler topluluðu. Aradaki fark bu.
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Koruma altýna alýnan türler
olur ya, kelaynaklar gibi,
Ýstanbullu olmanýn biraz öyle
bir tarafý var ister istemez.

Ýstanbul’a göç eden topluluklar genelde dýþa kapalý topluluklar
oluyor ve böylelikle içinde iki hatta daha fazla kültürel kesimlerin
bir arada yaþadýðý bir kent oluyor Ýstanbul. Bununla doðru orantýlý
olarak da sanki Ýstanbullu olmak daha ayrýcalýklý bir hale geliyor.
Size göre Ýstanbullu olmak nasýl bir þey?
Belge: Koruma altýna alýnan türler olur ya, kelaynaklar gibi,
Ýstanbullu olmanýn biraz öyle bir tarafý var ister istemez. Aslýnda
pek de Ýstanbullu diyemeyeceðimiz insanlar da bunu ayrýca öne
çýkarýyorlar. Bana göre bir hayli dangýl dungul þivesi olan bir taksi
þoförünün ýþýktan yanlýþ geçen bir adama,’ulan iki gün olmuþ
Ýstanbul’a geleli, ayý’ diye baðýrdýðýný biliyorum. O onlarýn ayrýcalýðý
iken, tam oraya girdiðine inanýrken, baþkalarý gelip onun hegemonya
alanýna burnunu sokuyor. Buna þiddetli tepki gösteriyor. Aþaðý
orta sýnýf bir Ýstanbulluluk yüceltmesi. Bir yandan da o kaybolan
kelaynak Ýstanbullularýn, ‘ah ah Ýstanbul bir zamanlar neydi’
yakýnmasý var. Bunun doðru bir yaný var; çünkü Ýstanbulluluk
hakikaten bir þeydi. Bütün bir Osmanlý yapýsý bunu geliþtirmiþti.
Koskoca imparatorluðun kaymak tabakasý her anlamda burada
toplanmýþtý ama bu çok demokratik bir þey de deðil. Ýki ucu var.
Mesela Ýstanbul’da yalýlara bayýlýrýz. Bir de þöyle düþünün; adam
gelmiþ denizin üzerine evini yapmýþ. Bugünün þehircilik anlayýþýyla,
bugünün demokrasi anlayýþýyla bu yalýdan daha antidemokratik
bir þey daha olamaz. Ama bu öyle bir mesele ki, önünden kazýklý
yol geçiriyorlar mesela, bütün karakteri gidiyor. Bu böyle bir tarih.
Doðrusuyla, yanlýþýyla alýp olduðu gibi kabul etmek lazým. Bunun
için ben, ne Ýstanbulluluk öldü diye üzülmekten yanayým, ne o
eski Ýstanbulluluðun belli bir incelik olduðunu inkar etmekten
yanayým, ne ayýlar geldi diye üzülmekten yanayým, ne de -ayý
olduklarýný sanmýyorum ama -Ýstanbul’u yeni gelenlere bütünüyle
terk etmek gerektiðine inanmaktan yanayým. Yani sonuç olarak
iþimiz zor.
Ýstanbul 10 milyonu aþan nüfusuyla devasa bir kent. Böylesine
bir kentin sorunlarý da büyük oluyor elbette. Çarpýk kentleþme,
çevre sorunlarý, trafik sorunu, gürültü kirliliði vs... Sizce Ýstanbul
bütün bu sorunlarla nasýl baþa çýkabilir? Ýstanbul’u nasýl bir
gelecek bekliyor?
Belge: Nicelikler büyük sorun. Dünyanýn her yerinde bu böyle.
Ýstanbul’un on iki milyon nüfusunun olduðu söyleniyor. Ben o
kadar olduðunu pek sanmýyorum. Ayrýca her gün Ýstanbul’da en
azýndan bir milyon Ýstanbullu olmayan, yani iþ için gelenler, sürekli
burada oturmayacak kiþi vardýr, sekiz-dokuz milyon diyelim. Bu
sayý, Danimarka’da oturanlarýn iki misli demektir. Bütün Ýsveç
demektir. Öyle düþününce insan vaziyetin vehametini daha iyi
anlýyor ve bu insanlarýn günübirlik veya uzun vadeli ihtiyaçlarý için
hiçbir zaman uzun vadeli bir plan yapýlmamýþ. Mesela 8-9 milyon
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Ýstanbullu günde kaç ton domates tüketir? Bu domateslerin
ulaþtýrýlmasý için Ýstanbul’a günde kaç kamyon girmesi lazým?
Demiryolu taþýmacýlýðý geliþtirilmemiþ. Sadece domates için o
kadar kamyon girecekse baþka ihtiyaçlar için ne olacak? Trafik
ne olur? Bunlarý birbirine baðlayarak düþünelim. Korkunç. Aþýlmaz
sorunlarla karþýlaþýyoruz. Bu sorunlarýn çözümleri de çok gecikmiþ.
Çünkü Ýstanbul kendisi bir canavar haline gelmiþ gidiyor. Ýstanbul’la
ilgili tedbirler tekerleði yerinden fýrlamýþ araba gibi.
Ýstanbul’u düþünmek dediðimizde en temel sorunlarý, en fazla
can acýtan sorunlarý düþünmeye alýþtýrýyoruz kendimizi ve ondan
ötesini düþünmeye farkýna varmadan zihnimizde bir perde çekiyoruz.
Mesela bunca milyon insanýn çöpünün toplanmasýný
düþündüðümüzde, Ýstanbul’un güzel olmasý diye bir mesele sanki
çok lüks oluyor. Önce hele bir çöpü toplayalým da gerisi gelir gibi
düþünceler oluþuyor. Özellikle yetkililer yani çekip çevirmekle
yükümlü olan kiþiler de kolayca kendilerini bu mantýða
kaptýrabiliyorlar. Oysa bence Ýstanbul’un estetiðini düþünmek lüks
deðil. Bütün öbür meselelerden daha geride kalan bir þey deðil.
Ýstanbul’a gelen adam hemen gecekondu yaptýrmak telaþýna
düþüyor ama bugünün mantýðýna göre blok apartman halinde
gecekondusunu yaptýrmak gibi þeyler söz konusu olduðunda o
betonlarý dökecek, katlarýný çýkacak, tepesine de çatýsýný çatacak
ve gelip oturacak. Kýþýn üþümesin, kafasýna su damlamasýn ona
yeter, bunu yaptýðý zaman çok mutlu oluyor. Mesela bir on yýl

benim ne eksiðim var diye düþünmüyor. Halbuki o adamýn
yerleþtiði yerde kültürle alakalý, çocuklarýn oynamasýyla alakalý,
doðayla temasla alakalý en ufak bir þey yok ve dediðim gibi o
mantýk bunlarý düþünmeyi sonraya erteliyor. Erteledikçe
çözümsüzlük büyüyor, kentte kentli olmayan, kentle alakasý
olmayan müthiþ bir nüfus çoðalýyor, büyüyor.
Bakýrköy’den bir örnek vermek istiyorum; Bakýrköy bir ara daha
büyüktü. Birkaç yýl önce çizilen bir haritasýna göre 1.5 milyonluk
bir ilçeydi. 1.5 milyonluk bir ilçe olunca Türkiye’nin bilmem kaçýncý
kenti kadar oluyor. Ýki tane mi ne sinemasý vardý, bir tane birilerinin
desteðiyle çalýþan bir tiyatro vardý. Þimdi, küçülünce bunlar da
çoðaldý ama o zamaný söylüyorum. Bu çerçevede Ýstanbul’un
geleceðine baktýðýmýzda hala “bilmem kaç þeritli yol yapalým da
trafik sorununu çözelim, Moda burnunu dolaþýp Fenerbahçe’den
trafiði çözelim.” Belediyenin düþüncesine göre estetikmiþ, otoyol
projesi! Otoyollar yapýlacak, baþka otoyollar yapýlacak, þeritler az
gelecek, yanlarýna yeni beton yýðýnlar dikilecek. Oralara insanlar
gelip yerleþecek ama hala iki sinema ile, bir tiyatroyla sýfýr resim
galerisiyle hayatýný devam ettiren semtler olacak. O zaman böyle
bir kentin bir geleceði yok. Böyle bir kenti uluslar arasý sermayeye
açabilirsin. Bunu yaparsan bir þeyler olur çünkü Ýstanbul çok
çeþitli nedenlerle cazip ama baþta tarihi nedenlerle cazip.
Ýstanbul’un ve Türkiye’nin bu bölgede temsil ettiði ekonomik
potansiyeli cazip. O zaman Ýstanbul’un güzelliklerini yabancýlara
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‘Ah ah Ýstanbul bir zamanlar neydi’
yakýnmasý var. Bunun doðru bir
yaný var; çünkü Ýstanbulluluk
hakikaten bir þeydi. Bütün bir
Osmanlý yapýsý bunu geliþtirmiþti.
Koskoca imparatorluðun kaymak
tabakasý her anlamda burada
toplanmýþtý ama bu çok demokratik
bir þey de deðil.
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açmamýz lazým veya onlar kendilerine gezecek pittoresque yerler
talep edecekler. Uluslararasý sermayenin temsilcilerine ‘bakýn
tarihimizi sizin için muhafaza ediyoruz’ diyeceðiz. Geri kalan da
2.5 sinemasýyla Ümraniye misali yerlerde yaþayacak. Ýþte böyle
bir Ýstanbul olacak. Bugünkü gidiþle bu olacak. Baþka bir þey
olmaz.
Biraz da daha keyifli konulara geçelim dilerseniz. Ýstanbul’da,
gitmekten zevk aldýðýnýz, bir süre gitmediðinizde eksikliðini
hissettiðiniz semtler var mý?
Belge: Benim bazý konularda eþitlikçi demokratik tutumum vardýr.
Bu Ýstanbul için öyledir. Balýk için de öyledir, her balýk zamanýnda
ve tazeyse son derece iyidir. Ýstanbul’un bütün semtleri de öyledir.
Ayýrmam, hepsini severim.
Moda sanýrým sizin için biraz daha farklý bir anlam taþýyor. Ne
dersiniz?
Belge: Moda’da ben uzun yýllar yaþadým. Kýrk yýlý bulmuþtur. Son
on küsur yýldýr orada deðilim ama zaten Moda 60’lardan itibaren
nostaljik bir hale gelmiþti. ‘Ah, ah Moda’ya n’oldu’ diye söylemeye
baþlamýþtýk.

Ýstanbul’dan söz edince Beyoðlu’ndan söz etmeden olmuyor.
Bize biraz eski Beyoðlu’nu anlatýr mýsýnýz? Beyoðlu, ‘Ýstanbul’un
seçkin semtlerinden biriydi. Ýnsanlar Beyoðlu’nda birbirleriyle þýklýk
yarýþýna girerlerdi’ denir hep. Siz ne düþünüyorsunuz?
Belge: Bunlar da biraz tek taraflý, biraz abartýlý nostaljiler. Evet
bunlar vardý, Ýstanbul’un en þýk yerleri Beyoðlu ve onun çevresiydi.
Ama her zaman Abanoz sokaðý da Beyoðlu’ndaydý. Genelevlerin
sokaðý. Bir kýsmý genelevler olmak üzere pavyonuydu, meyhanesiydi
onlar da Beyoðlu’ndaydý. Bir geneleve de kolalý gömlekle
gidilmiyordu. Aslýnda Beyoðlu için söylenecek en önemli þey,
Beyoðlu’nun kent içinde bir kent olmasý. Büyük ölçüde bir doðu
Akdeniz, bir levanten kentinde onun daha batýlý olan kesiminin
yaþadýðý kozmopolit bir kent içinde daha batýlý, doðu Akdeniz’i de
batý Akdeniz’i de temsil eden diyelim ve sadece batý Akdeniz’le
deðil tabii daha geniþ anlamda. Beyoðlu böyle bir yerdi, onun
için Beyoðlu’nda alýþveriþ yaparsýnýz, Beyoðlu’nda iþyerleri de
vardýr ama konutlar da vardý, bunlar þimdi çok azaldý. Beyoðlu’nda
hastane de vardý, dolayýsýyla Beyoðlu’nda doðabilirsiniz, Beyoðlu’nda
oturup yaþýyor olabilirsiniz, okul çaðý gelince yine o semt içinde
bir yýðýn okul vardýr onlardan birinde okuyabilirsiniz. Eðlenebilirsiniz,
sinemanýzý orada bulabilirsiniz. Cenaze levazýmatçýsý da vardýr,

orada ölebilirsiniz. Yani bütün bir hayatý orada yaþayabilirsiniz.
Beyoðlu ne sadece kolalý gömleðe indirgenebilir, ne de sadece
Abanoz sokaðýna... Beyoðlu bunlarýn hepsinin birden olduðu
yerdir.

Dünyanýn
“sýfýr noktasý”

Birsen Altýner
Ýstanbul Ýniversitesi Ýletiþim Fakültesi Öðretim elemaný

Sultanahmet
[
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Bizans Ýmparatorluðu’nun en önemli binalarý
Sultanahmet’teydi. Ýmparatorun oturduðu saray,
Ýmparatorluðun en büyük kilisesi yani Ayasofya ve
eðlencenin merkezi kabul edilen Hipodrom buradaydý.

S

ultanahmet’e ne zaman giderseniz gidin, farklý diller
konuþan birçok insaný elinde fotoðraf makinesiyle bir taþýn resmini
çekiyorken görebilirsiniz. Bu Doðu Roma Ýmparatorluðu’nda
dünyanýn baþladýðý yeri yani dünyanýn sýfýr noktasýný gösteren
“Milion” taþýdýr. Ayasofya’nýn karþýsýnda yüzyýllardýr sessizce duran
bu taþ, burayý dünyanýn baþlangýç noktasý ilan eder ama
Sultanahmet, salt bu taþ burada olduðu için deðil, dünyanýn belki
de en güzel ve en çok turist çeken yerlerinden biri olduðu için
böyle anýlýr diyebiliriz.
Sultanahmet, tarihi yarýmadanýn batý ucu, farklý Ýmparatorluklarýn
en önemli dini, idari ve sivil yapýlarýnýn yer aldýðý ve bugün de
izlerine rastlanan bu meydanda her þey çok hareketli ve cývýl cývýl.
Turistler sadece bizim tarihimizi izlemek için deðil, kendi tarihlerini
de görmek için burada.
Sultanahmet’te çok deðiþik kültürlerin izlerini bulabilirsiniz. Neden
mi? Çünkü Ýstanbul'a sahip olan onu o kadar çok sevmiþ ki,
Ýstanbul’un merkezini daha doðrusu yönetim yerini yani
Sultanahmet’i dünyanýn dört bir yanýndan getirilen eserlerle
donatmýþ. Sultanahmet’te neler mi var? Her þeyden önce dünyanýn
sayýlý harikalarýndan biri olan Ayasofya var. Haseki Hürrem Hamamý,
Sultanahmet Camii, Hipodrom, Dikilitaþ, Topkapý Sarayý, Yerebatan
Sarnýcý vs. vs.... Yani turistlerin ilk gezmek istediði yerin Sultanahmet
olmasýna þaþmamak gerek.
Ýstanbul çok eski zamanlardan beri geniþ bir imparatorluðun
baþkenti olduðu için, burada pek çok medeniyetin izi var. Özellikle
de Sultanahmet’te. Pagan Ýstanbul’un Akropolis’i þimdiki Topkapý
Sarayý’nýn bulunduðu yerde kurulmuþ. Ne yazýk ki, o Akropolis’ten
günümüze hiç bir iz kalmadý.
Bizans Ýmparatorluðu’nun en önemli binalarý Sultanahmet’teydi.
Ýmparatorun oturduðu saray, Ýmparatorluðun en büyük kilisesi
yani Ayasofya ve eðlencenin merkezi kabul edilen Hipodrom
buradaydý.
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Osmanlýlar Ýstanbul’u aldýktan sonra þehrin bu bölgesini
deðiþtirmediler ve saraylarýný burada inþa ettiler. Ayasofya’nýn yaný
sýra en görkemli camilerinden birini burada inþa ettiler. Sultanahmet
Camii gerçekten büyük ve görkemli bir camidir. Yine burada
Osmanlý’nýn en büyük hamamlarýndan biri olan Hürrem Sultan
Hamamý kuruldu. Hipodrom, Türk ciritinin oynandýðý At Meydaný’na
dönüþtü.
Þimdi gelin hep birlikte Sultanahmet’e gelen turistlerin uðrak
yerlerini gezelim. Ýl duraðýmýz kuþkusuz ki Ayasofya olacaktýr.

Ayasofya Müzesi
Mimarisi, ihtiþamý, büyüklüðü ve iþlevselliðiyle Ayasofya, Osmanlý
camilerine fikir bazýnda da olsa esin kaynaðý olmuþ, doðu-batý
sentezinin bir ürünüdür. Bu eser dünya mimarlýk tarihinin günümüze
kadar ayakta kalmýþ en önemli anýtlarý arasýnda yer almaktadýr.
Bu nedenle Ayasofya, tarihi geçmiþinin yaný sýra, mimarisi,
mozaikleri ve Türk çaðý yapýlarý ile yüzyýllar boyunca tüm insanlýðýn
ilgisini çekmiþtir. Ayasofya 916 yýl kilise olarak, 481 yýl da cami
olarak kalmýþ bir eser. 1935`ten bu yana ise müze olarak tarihi
iþlevini sürdürüyor.
Bizans tarihçileri (Theophanes, Nikephoros, Gramerci Leon) ilk
Ayasofya`nýn Ýmparator I. Konstantinos (324-337) zamanýnda
yapýldýðýný ileri sürmüþlerdir. Bazilika planlý, ahþap çatýlý bu yapý,
bir ayaklanma sonunda yanmýþtýr. Bu yapýdan hiçbir kalýntý
günümüze gelmemiþtir.
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Ayasofya

Ýmparator II. Theodosius, Ayasofya`yý ikinci defa yaptýrmýþ ve
415`te ibadete açmýþtýr. Yine bazilika planlý bu yapý 532`de Nika
ihtilali sýrasýnda yanmýþtýr. 1936 yýlýnda yapýlan kazýlarda bununla
ilgili bazý kalýntýlar ortaya çýkmýþtýr. Bunlar mabede giriþi gösteren
basamaklar, sütunlar, baþlýklar, çeþitli mimari parçalardýr.
Bir Bizans efsanesine göre, Ýustinianos ayindeyken elinden kutsal
ekmeði düþürür ve eðilip alana kadar, bir arý ekmeði alýp uçurur.
Bunun üzerine, bütün arý sahiplerinin kovanlarda bu ekmeði
aramalarýný buyurur. Birkaç gün sonra bir arýcý, elinde diðerlerine
hiç benzemeyen bir petekle çýkar gelir ve iþte bu petek, Ayasofya'nýn
planý olur. Ermeni edebiyatýnda, ermeni usta ve mimarlarýn
Ayasofya’ya emeðinin geçtiðine dair kayýtlar vardýr.
Ýmparator Iustinianus (527-565) ilk iki Ayasofya’dan daha büyük
bir kilise yaptýrmak istemiþ, çaðýn ünlü mimarlarýndan Miletos’lu
Ýsidoros ve Tralles’li Anthemios’a günümüze ulaþan Ayasofya`yý
yaptýrmýþtýr. Anadolu’nun antik þehir kalýntýlarýndan sütunlar,
baþlýklar, mermerler ve renkli taþlar Ayasofya’da kullanýlmak üzere
Ýstanbul’a getirilmiþtir.
Ayasofya’nýn yapýmýna 23 Aralýk 532’de baþlanmýþ, 27 Aralýk
537’de tamamlanmýþtýr. Mimari yönden incelendiðinde büyük bir
orta mekân, iki yan mekân (nef), absis, iç ve dýþ nartekslerden
meydana gelmiþtir. Ýç mekân, 100 x 70 m. ölçüsünde olup, üzeri
dört büyük ayaðýn taþýdýðý 55 m. yüksekliðinde, 30, 31 m. çapýnda
kubbe ile örtülmüþtür.
Ayasofya’nýn mimarisinin yaný sýra mozaikleri de büyük önem
taþýmaktadýr. En eski mozaikler iç narteks ve yan neflerde altýn
yaldýzlý geometrik ve bitkisel motifli olan mozaiklerdir. Figürlü
mozaikler IX.-XII. yüzyýllarda yapýlmýþtýr. Bunlar Ýmparator kapýsý
üzerinde, absiste, çýkýþ kapýsý üzerinde ve üst kat galeride
görülmektedir.
Ayasofya Ýstanbul’un fethi ile birlikte baþlayan Türk döneminde
çeþitli onarýmlar görmüþtür. Mihrap çevresi, Türk çini sanatý ve
Türk yazý sanatýnýn en güzel örneklerini içerir. Bunlardan kubbedeki
ünlü Türk hattatý Kazasker Mustafa Ýzzet Efendi`nin Kuran`dan
alýnma bir suresi ile 7.50 m. çapýndaki yuvarlak levhalar en ilgi
çekici olanýdýr. Bu levhalarda, Allah, Muhammed, Ömer, Osman,
Ali, Hasan, Ebu Bekir, Hüseyin`in isimleri yazýlýdýr. Mihrabýn yan
duvarlarýnda ise Osmanlý padiþahlarýnýn yazýp buraya hediye ettiði
levhalar vardýr.
Sultan II. Selim, Sultan III. Mehmet, Sultan III. Murat ve þehzadelerin
türbeleri, Sultan I. Mahmut`un þadýrvaný, sýbyan mektebi, imareti,

kütüphanesi, Sultan Abdülmecid`in hünkar mahfeli,
muvakkithanesi, Ayasofya`daki Türk çaðý örnekleri olup türbeler,
iç donanýmý, çinileri ve mimarisiyle klasik Osmanlý türbe geleneðinin
en güzel örneklerini oluþturmaktadýr.
Birkaç yüzyýl, dünyanýn en büyük kilisesi olma özelliðini taþýyan
Ayasofya, bugün Londra'daki St. Paul's, Roma'daki St. Peter's ve
Milan'daki Doumo'nun ardýndan dünyanýn dördüncü büyük eski
kilisedir. Büyük Osmanlý mimarý Mimar Sinan'ýn, hayatýný
Ayasofya'nýn teknik baþarýlarýný geçmeye adadýðý söylenmektedir.
Görünümü ve boyutlarý insanda hayret uyandýran Ayasofya'nýn
yapýmý süresince, imparatorluðun dört bir yanýndan eserler getirtildi
ve inþasýnda 100 ustanýn emrinde, 10.000 iþçi çalýþtý.
Binanýn dýþ görünüþünden çok, içinin etkileyiciliðine önem verilmiþtir.
Yüzölçümü 7570 metrekare olan müzenin uzunluðu 100 metreyi
geçer. Bizans tarihinde Ayasofya'nýn çok önemli bir yeri vardýr;
imparatorlarýn taç giyme törenleri, zafer kutlamalarý hep bu dikkate
deðer yapýda gerçekleþmiþtir.
Bizans döneminde yaþanan önemli bir olay da ikonoklastik
dönemde, tüm kutsal resimlerin kiliseden silinmesidir. 1204'te,
Dördüncü Haçlý Seferleri sýrasýnda da büyük bir yaðmaya sahne
olmuþtur
Tanrýya inanan insanlarýn yaptýðý bu etkileyici yapý, Müslüman
Türkler tarafýndan da en görkemli ibadethane olarak benimsendi.
Mimar Sinan, restorasyonunun yapýlmasýyla görevlendirildi. Minare,
mihrap, minber gibi Ýslami elementler eklenerek camiye çevrildi,
Allah, Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin
levhalarý asýldý, resimlerin ve mozaiklerin üzerine çekilen badana
koruyucu iþlev gördü.
Sütunlar dünyanýn farklý yerlerinden toplanýp, buraya getirilmiþtir;
Efes'teki Artemis Tapýnaðý'ndan, Heliopolis'teki Güneþ Tapýnaðý'ndan,
Baalbek'ten... Sütun baþlýklarý büyük bir ustalýkla oyulmuþtur.
Apsiste, kucaðýnda çocuk Ýsa ile Meryem ve yine apsiste ünlü
Cebrail mozaiði vardýr. Kuzey duvarýndaki niþlerde üç Hýristiyan
aziz, Ýgnatios, Hrisostomos ve Ýgnatios Teoforos, kubbenin
pandantiflerinde ise melekler resmedilmiþtir. Bir baþka ilgi çekici
bölüm de Ortodoks kiliselerinde gynaeceum denilen, yukarýda
yapýlan kadýnlar kýsmýdýr. Ýmparatoriçenin, imparator ailesinden
kadýnlarýn, sýradan kadýnlarýn ve sinodlarýn bölmelerinin bulunduðu
bu galeriden, kuþbaþý kilisenin içi görülmektedir.
Türkler Ayasofya'ya çok deðer vermiþler, pek çok padiþah, þehzade
ve haným sultan türbesini caminin bahçesinde yapmýþlardýr.
Ayasofya'yla iliþkisi olan herkesin, Bizanslýlar, Latinler, Ermeniler
ve Türkler'in katkýda bulunduðu bir folklorik nitelikte, efsanelerin
oluþturduðu edebiyat vardýr.
Kökeni Bizans olan bir efsaneye göre, savaþý kazanan Türkler
Ayasofya'ya geldiðinde patrik dua etmekteymiþ ve güneyde Ayasofya
kitaplýðý önünde bir kapýyý çekip ortadan kaybolmuþ. Bu kapý bir
daha açýlmamýþ. Ancak kubbenin üzerine yeniden haç konduðunda
açýlacak ve o anda patrik geri gelip duasýný tamamlayacakmýþ.
Telefon: 0212 522 17 50 - 522 09 89
Fax : 0212 512 54 74
e-mail:ayasofyamuzesi@hotmail.com
Ziyaret Gün ve Saatleri: Pazartesi günleri dýþýnda hergün 09.3016.30 saatleri arasýnda açýktýr.

Sultanahmet Camii
Sultanahmet Camii I. Ahmet tarafýndan 1609 – 1616 yýllarý
arasýnda yaptýrýldý. I. Ahmet, caminin tam Ayasofya’nýn karþýsýna
yapýlmasýný istemiþtir ki, bundan da binanýn týpký Ayasofya gibi
anýtsal nitelik taþýmasýný istediðini anlayabiliriz. Mimar Sedefkar
Mehmet Aða, Sinan okulundan yetiþmiþti ve sedef iþlemeciliðinde
baþarý kazanmýþtý. Mehmet Aða 23,5 metre çapýnda ve 43 metre
yüksekliðinde kubbesiyle Sultanahmet’i Ayasofya’dan daha büyük
yapamadý ama, Osmanlý mimarisinin altýn çaðýna uygun bir eser
býraktý. Aslýnda Sultanahmet, mimari çözümlerinin baþarýsýndan
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çok içindeki çinilerle ün yapmýþtýr. Ýznik’in son parlak dönemlerinin
çiçek ve aðaç motifli çok güzel çinileriyle doludur.
Sultanahmet, Türkiye'nin altý minareli tek camisidir. O yýllarda
Ýstanbul'da meydana gelen her büyük olay, her büyük eser, Ýslam
dünyasýný yakýndan ilgilendiriyordu ve caminin altý minareli oluþu
da büyük yanký uyandýrmýþtý. Birçok kiþi bu duruma itiraz etti ve
bunun Kabe’ye saygýsýzlýk olduðunu söylediler. Çünkü o zamanlar
altý minaresi olan tek camii Mekke'deydi. Sultan I. Ahmet, bu
sorunu bütün Ýslam alemini memnun edecek bir þekilde halletti:
Mekke'ye yedinci minareyi yaptýrdý.
Sultanahmet minarelerinin dördü üçer, ikisi de ikiþer þerefelidir.
Cami bölümü 64 x 72 m. boyutlarýndadýr. Caminin içi 260
pencereyle aydýnlatýlmýþtýr. Mavi, yeþil ve beyaz renkli çok güzel
çinilerle bezendiði için Avrupalýlarca "Mavi Cami" olarak
adlandýrýlmýþtýr. Yazýlarý Diyarbakýrlý Seyyid Kasým Gubarî tarafýndan
yazýlmýþtýr. Çevresindeki yapýlarla birlikte bir külliye oluþturur.
Çelik Gülersoy, “Sultanahmet Camiide Tarih” adlý yazýsýnda bu
olaðanüstü yapýtý þöyle anlatýyor: “Sultanahmet topraðý üzerinde
bu yeni bina yükselip, Marmara’dan bakýldýðýnda Ýstanbul ufkuna
kendi çizgisini çektiðinde, bir kýsým halk ona, yaptýran hükümdara
atfen ve bir Ýstanbul geleneðine uyarak “Ahmediye”dedi. Bir kýsým
halk “Yeni Camii” dedi, Eminönü’ndeki Haným Sultan Camii
yapýlana kadar. 18. yüzyýldan itibaren geliþleri artan yabancý
gezginler ise, o kadar deðiþik milletlerden olduklarý halde, tek bir

deyimde birleþmiþlerdi: Mavi camii. Bu þiirsel bir tanýmdý doðrusu.”

Topkapý Sarayý
Topkapý Sarayý’nýn yapýmýna hangi yýlda baþlandýðý tam olarak
bilinmemekle birlikte, 1460’lý yýllarýn içerisinde olduðuna dair
birçok kaynak vardýr. Topkapý Sarayý belirli bir plana göre bir kerede
inþa edilmiþ ve bitirilmiþ bir yapý deðildir. Canlý bir organizma gibi
sürekli büyümüþ ve deðiþmiþtir. Bu deðiþim; ya ihtiyaçtan ötürü
yeni binalarýn eklenmesi ile ya da yangýn ve diðer nedenlerle
tahrip olan eskilerin yerine yeni binalarýn yapýlmasý biçiminde
olmuþtur. Hatta Dolmabahçe Sarayý’ný yaptýrarak Topkapý Sarayý’ný
tamamen terk eden Sultan Abdülmecid zamanýnda Mecidiye
Köþkü yaptýrýlmýþtýr.
Sarayda padiþahlarýn ikameti için yapýlmýþ köþklerle Harem dairesi
dýþýnda, sarayý muhafaza eden askerler için koðuþlar, saray
sakinleri için çok büyük bir mutfak, saray çalýþanlarýnýn barýnacaðý
yatakhaneler, Divan toplantýlarýnýn yapýldýðý Kubbealtý, Hz.
Peygamber ve Halifelere ait eþyalarýn saklandýðý Hýrka-i Saadet
Dairesi, Gülhane Hastanesi, Sultan III. Ahmed Kütüphanesi,
Enderun Mektebi, Hazine Dairesi, padiþahýn atlarý için bir ahýr,
bir dönem silah deposu olarak da kullanýlan Aya Ýrini Kilisesi gibi
bir çok yapý yer alýr.
Topkapý Sarayý 19. yy’ýn ortalarýna doðru terkedilmiþ ve devletin
merkezi olma iþlevini yitirmiþtir. Bundan sonra bakýmsýzlýktan
ötürü tahrip olmaya baþlamýþ ve hatta 1870 yýlýnda dýþ bahçesinden
demiryolu bile geçirilmiþtir.
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Yerebatan Sarnýcýnda bir müzik etkinliði

Saray 1924 yýlýnda müzeye dönüþtürülmüþtür. Günümüzde Hazine
Dairesi binasýnda saray koleksiyonuna ait silahlar sergilenmektedir.
Bu silahlar 7. - 20. yüzyýllar arasýna aittir. Sarayýn Hasahýr’ýnda
ise saraya ait at koþum takýmlarý ve saltanat arabalarý
sergilenmektedir. Sarayda kullanýlan seramik, porselen, cam ve
metal mutfak eþyalarý sarayýn mutfaklarýnda ziyaretçilere açýktýr.
Hýrka-i Saadet dairesinde Kutsal Emanetler olarak bilinen
Peygamber ile bazý Halifelere ait eþyalar bulunmaktadýr. Fatih
Köþkü’nde ise Osmanlý hazinesi teþhir edilmektedir. Sergilenen
parçalar arasýnda Kaþýkçý Elmasý, Topkapý Hançeri ve 4 taht en
önemlileridir.
Padiþahlara ait günlük ve tören elbiseleri de Seferli Koðuþu’nda
ziyarete açýlmýþtýr. Ayrýca Harem ile padiþahlara ait köþkler de
müzenin görülmesi gereken diðer kýsýmlarýdýr.
Telefon: 0212 512 04 80
Fax : 0212 522 44 22
Adres: Sultanahmet Meydaný Sultanahmet
Ziyaret Gün ve Saatleri: Her gün 09.00-19.00 saatleri arasýnda
ziyarete açýktýr.

Yerebatan Sarnýcý (Bazilika Sarnýcý)
Ýstanbul en sýk kuþatma tehlikesiyle karþýlaþan þehirlerden biriydi.
Kuþatma süresince yaþanan en önemli sorun da yiyecek ve
içecek kaynaklarýnýn tükenmesiydi. Bazilika Sarnýcý, Roma ve
Bizans Ýmparatorlarý'nýn bu sorunu çözmek için yaptýrdýðý sarnýçlarýn
en büyüðüdür. 80.000 metreküp su alabilen sarnýç, 6. yüzyýlda
Justinianos tarafýndan öncelikle saray ihtiyaçlarýný karþýlamak
üzere yapýlmýþtýr. 336 sütundan bazýlarýnda oyma süslemeler
vardýr.
Osmanlý'da akan su sevilir, duran su içilmezdi. Bu nedenle,
Osmanlý'nýn fethinden sonra, bir yüzyýl içinde unutulan sarnýcýn
suyu, saray bahçelerini sulamakta kullanýldý. 1985-1988 arasýnda
sarnýç restore edildi ve sütunlar arasýna gezi yollarý yapýldý. Ses
ve ýþýk efektleriyle sütunlarýn etkileyici perspektifi ortaya çýkarýldý.
Ýki sütunun tabanýný oluþturan pagan kalýntýlarý olan Medusa
kafalarýnýn, Hýristiyanlar tarafýndan ebediyen suyun altýnda
gizlenmesinin amaçlandýðý anlaþýlmaktadýr. Sarnýçta toplanan
yaðmur suyunda yaþayan sazan balýklarýnýn dekoratif ve kirlenmeye
karþý bir önlem olduðu sanýlmaktadýr.

Ýbrahim Paþa Sarayý (Türk Ýslam Eserleri Müzesi)
Kanuni Sultan Süleyman'ýn gençlik arkadaþý ve ilk sadrazamý olan
Ýbrahim Paþa, Kanuni'nin kýzkardeþiyle de evlenerek, devlet içinde
çok güçlü bir yere gelmiþtir. Hipodrom'la Adliye Sarayý arasýnda
kalan Ýbrahim Paþa Sarayý, hanedan dýþýnda birinin sahip olabildiði
tek saray denebilecek konuttur ve nüfuzunun göstergesidir. Ancak
sahip olduðu bu ayrýcalýklar, kendisini pek çok sadrazamýn baþýna
gelenden kurtarmaya yetmemiþ ve sevgilisi Hürrem Sultan'ýn
etkisiyle Kanuni, arkadaþýný boðdurmuþ, servetine de devlet el
koymuþtur. Kesin yapýlýþ tarihi ve nedeni bilinmeyen bu bina,
1520`de Kanuni Sultan Süleyman tarafýndan kendisine 13 yýl
sadrazamlýk yapacak olan Ýbrahim Paþa`ya hediye edilmiþtir.
Tarihçilerin Topkapý Sarayý`ndan daha büyük ve görkemli olduðunu
yazdýðý Ýbrahim Paþa Sarayý, pek çok düðün, þenlik ve kutlamanýn
yaný sýra, karýþýk dönemler ve isyanlara da sahne olmuþ, Ýbrahim
Paþa`nýn 1536`da öldürülmesinden sonra da ayný adla anýlmýþ,
baþka sadrazamlarca da kullanýlmýþ, kýþla, elçilik sarayý, defterhane,
mehterhane, dikimevi ve cezaevi gibi iþlevler üstlenmiþtir.
Bir dönem Acemi Oðlan Kýþlasý olarak kullanýlan Ýbrahim Paþa
Sarayý, restorasyonu tamamlandýktan sonra Türk-Ýslam Eserleri
Müzesi olarak kullanýlmaya baþlandý. Müzede sergilenen çok
deðerli parçalar ve iç havlusu görülmeye deðer.
Türk ve Ýslâm Eserleri Müzesi, Türk ve Ýslâm sanatý eserlerini
topluca kapsayan ilk Türk müzesidir. 19. yüzyýlýn sonunda baþlayan
kuruluþ çalýþmalarý, 1913 yýlýnda tamamlanmýþ ve müze, Mimar
Sinan’ýn en önemli yapýlarýndan biri olan Süleymaniye Camii
külliyesi içinde yer alan imaret binasýnda 1914`de "Evkaf-ý Ýslâmiye
Müzesi" (Ýslâm Vakýflarý Müzesi) adý ile ziyarete açýlmýþtýr.
Cumhuriyet`in ilanýndan sonra ise "Türk ve Ýslâm Eserleri Müzesi"
adýný almýþtýr.
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Müze, Süleymaniye imaret binasýndan 1983 yýlýnda, bugün içinde
bulunduðu Ýbrahim Paþa Sarayý’na taþýnmýþtýr. 16. yüzyýl Osmanlý
sivil mimarî örneklerinin en önemlilerinden olan Ýbrahim Paþa
Sarayý, Roma Dönemine uzanan tarihî Hipodromun kademeleri
üzerinde yükselir.

Dört büyük iç avlu çevresinde yer alan saray, çoðu ahþap olan
Osmanlý sivil yapýlarýnýn aksine, taþtan yapýlmýþ olmasý nedeniyle,
yüzyýlýmýza tümüyle ulaþabilmiþtir ve 1966-1983 yýllarý arasýnda
onarýlarak, Türk ve Ýslâm Eserleri Müzesi`nin yeni binasý olarak
bir anlamda yeniden doðmuþtur. Bugün müze olarak kullanýlan
bölüm, sarayýn tüm Osmanlý minyatürlerinde ve Batýlý sanatçýlarýn
gravür ve tablolarýnda karþýmýza çýkan büyük merasim salonu ve
onu çevreleyen bölüm ile 2. avlusudur.
Konusunda dünyanýn sayýlý müzeleri arasýnda yer alan Türk ve
Ýslâm Eserleri Müzesi, kýrk bin eseri aþan koleksiyonu ile, Ýslâm
sanatýnýn hemen her döneminden ve her türünden seçkin eserlere
sahiptir.
Halý Bölümü: Halý sanatýnýn dünyadaki en zengin koleksiyonunu
oluþturan halý bölümü ayrý bir önem taþýmýþ ve müzenin uzun
yýllar bir "Halý Müzesi" olarak ünlenmesine neden olmuþtur. Müze,
yalnýzca Türkiye`nin deðil, dünyanýn en zengin halý koleksiyonuna
sahiptir. Ender Selçuklu halýlarýnýn yaný sýra, 15. yüzyýla ait seccade
ve hayvan figürlü halýlar, 15.-17. yüzyýllar arasýnda Anadolu`da
üretilen ve Batý`da "Holbein Halýsý" olarak anýlan geometrik desenli
ya da kûfî yazýdan esinlenen halýlar bu bölümün en deðerli
parçalarýný oluþturur. Ýran ve Kafkas halýlarý, ünlü Uþak ve saray
halý örnekleriyle zenginleþen Türk ve Ýslâm Eserleri Müzesi halý
koleksiyonu bugün dünyada halý sanatý üzerine ciddi bir inceleme
yapmak isteyenlerin baþvurmalarý gereken bir kaynaktýr.
El Yazmalarý ve Hat Sanatý Bölümü: 7. yüzyýldan 20. yüzyýla

uzanan Türk ve Ýslâm Eserleri Müzesi yazma koleksiyonunun büyük
bir bölümünü oluþturan Kur`an-ý Kerim`ler Müslümanlýðýn yayýldýðý
geniþ coðrafi bölgelerden gelmektedir. Emevî, Abbasî, Mýsýr ve
Suriye Tulunoðullarý, Fatýmî, Eyyubî, Memlûk, Moðol, Türkmen,
Selçuk, Timurî, Safavî, Kaçar ve Anadolu Beylikleri ile Osmanlý
hat sanatýnýn yaratýlarýnýn bir arada izlenebildiði ender
koleksiyonlardandýr.
Elyazmalarý arasýnda, Kuran’larýn dýþýnda, çeþitli konularda yazýlmýþ
(bazýlarý resimli) kitaplar, gerek konularý, gerek yazý stilleri, gerek
ciltleri
bakýmýndan
ilgi
çekicidir.
Osmanlý sultanlarýnýn tuðralarýný taþýyan fermanlar, beratlar, herbiri
bir sanat eseri niteliðindeki tuðralar, Türk ve Ýran minyatürlü
yazmalarý, divanlar, Türk ve Ýslâm Eserleri Müzesi`ni, bu alanda
da, dünyanýn önemli müzelerinden biri durumuna getirmektedir.
Ahþap Eserler Bölümü: Bu koleksiyonun en önemli parçalarýný 9.10. yüzyýl Anadolu ahþap sanatýnýn örnekleri oluþturmaktadýr.
Anadolu Selçuklularý ve Beylikler Döneminden kalan ender
parçalarýn yaný sýra, Osmanlý Döneminin sedef, fildiþi, baða iþlemeli
ahþap eserleri, kakma sanatýnýn eþsiz örnekleri, Kur`an cüzü
muhafazalarý, rahleler, çekmeceler bu zengin koleksiyonun ilgi
çekici parçalarýdýr.
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Taþ Sanatý Bölümü: Emevî, Abbasî, Memlûk, Selçuklu, Osmanlý
dönemlerine ait, kimi motifli kimi figürlü, ama hemen hepsi yazýlý
taþ eserler Türk ve Ýslâm Eserleri Müzesi`nde bir araya getirilmiþtir.
Selçuklu Dönemi taþ sanatýnýn ender ve seçkin örnekleri, av
sahneleriyle, sphenks, griphon, ejder gibi masal yaratýklarýnýn yer
aldýðý figürlü mezar taþlarý, kûfî yazýlý erken dönem taþ eserler,
Osmanlý hat sanatýnýn bir uzantýsý olan deðiþik üsluplarda yazýlmýþ
kitabeler gerek nitelik, gerek nicelik açýsýndan önemlidir.
Keramik ve Cam Bölümü: 1908-14 yýllarý arasýnda yapýlan kazýlarda
bulunmuþ keramik eserlerin aðýr bastýðý bu koleksiyonda Samarra,
Rakka, Tel Halep, Keþan kaynaklý olanlar baþta gelmektedir.
Böylece Erken-Ýslâm Dönemi keramik sanatýnýn aþamalarýný Türk
ve Ýslâm Eserleri Müzesi koleksiyonunda izlemek mümkündür.
Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemine ait, mozaik, mihrap ve
duvar çinisi örnekleri ile Konya Kýlýçaslan Sarayý alçý süslemeleri
koleksiyonun bir baþka önemli bölümünü oluþturmaktadýr. Osmanlý
çini ve keramik sanatý örnekleri, yakýn dönem Kütahya ve Çanakkale
seramikleri ile noktalanmaktadýr. Cam koleksiyonu ise, 9. yüzyýl
Ýslâm cam sanatý örnekleriyle baþlayýp, 15. yüzyýl Memlûk
kandillerini, Osmanlý Dönemi cam sanatý örneklerini kapsamaktadýr.
Maden Sanatý Bölümü: Büyük Selçuklu Ýmparatorluðu dönemine
ait tarihli ender örnekler Anadolu Selçuklu döneminden havan,
buhurdan, ibrik, ayna, dirhemlerle baþlayan Türk ve Ýslâm Eserleri
Müzesi Maden Sanatý Koleksiyonu, Cizre Ulu Camii kapý tokmaklarý
ve Ýslâm maden sanatý alanýnda önemli bir yeri olan burç ve
gezegen sembolleriyle bezeli figürlü 14. yüzyýl þamdanlarýyla
önemli bir koleksiyon oluþturmaktadýr. 16. yüzyýldan baþlayýp,
19. yüzyýla ulaþan Osmanlý maden sanatý örnekleri arasýnda ise
gümüþ, pirinç, tombak, murassa (deðerli taþlarla süslü) sorguç,
kandil, gülabdan, buhurdan, leðen ve ibrikler yer almaktadýr.
Etnografya Bölümü: Uzun yýllar boyunca toplanan etnografik
parçalar, Türk ve Ýslâm Eserleri Müzesi`nin Ýbrahim Paþa Sarayý`na
nakliyle sergilenme olanaðýný bulmuþtur.
Müzenin en genç bölümü olan bu koleksiyonda, Anadolu`nun
çeþitli bölgelerinden toplanmýþ halý-kilim tezgâhlarý, dokumalar,
yün boyama teknikleri, halk dokuma ve iþleme sanatý örnekleri,
yöresel zenginlikleri içinde kostümler, ev eþyalarý, el sanatlarý, el
sanatý aygýtlarý, göçer çadýrlarý kendilerine özgü mekânlar içinde
sergilenmektedir.
Telefon: 0212 518 18 05
Fax : 0212 518 18 07
Adres: Ýbrahim Paþa Sarayý, At Meydaný, SultanahmetZiyaret Gün
ve Saatleri: Pazartesi hariç 09.30 - 17.00 saatleri arasýnda.

Ýstanbul Arkeoloji Müzeleri
T.C Kültür Bakanlýðý, Anýtlar ve Müzeler Genel Müdürlüðü`ne baðlý
olan Ýstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüðü Sultanahmet semtindeki
Gülhane Parký giriþinin saðýndan Topkapý Sarayý Müzesi`ne çýkan
Osman Hamdi Bey Yokuþu üzerindedir. Ýstanbul Arkeoloji Müzeleri;
Arkeoloji Müzesi, Eski Þark Eserleri Müzesi ve Çinili Köþk Müzesi
olmak üzere üç müzeden oluþmaktadýr.
19. yüzyýl sonlarýnda ünlü ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey
tarafýndan, Ýmparatorluk Müzesi olarak kurulan Ýstanbul Arkeoloji
Müzesi, çeþitli kültürlere ait sayýsý bir milyonu aþan eseriyle,
dünyanýn en büyük müzeleri arasýnda yer almaktadýr. Müzenin
koleksiyonu içinde, Balkanlar'dan Afrika'ya, Anadolu ve
Mezopotamya'dan Arap Yarýmadasý'na ve Afganistan'a kadar,
Osmanlý Ýmparatorluðu'nun sýnýrlarý içerisinde yer alan medeniyetlere
ait eserler bulunmaktadýr.
Arkeoloji Müzesi, ana bina ve ek bina olmak üzere iki ayrý binadan
oluþmaktadýr. Ana binanýn yapýmýna 1981 yýlýnda, Osman Hamdi
Bey tarafýndan baþlanmýþ, 1902 ve 1908 yýllarýnda yapýlan
ilavelerle bugünkü durumuna getirilmiþtir. Neoklasik bir yapý olan
binanýn dýþ cephesi, mimarý Alexadre Vallaury tarafýndan, Ýskender
Lahti ve Aðlayan Kadýnlar Lahitleri'nden esinlenerek yapýlmýþtýr.
Ýki katlý ana binanýn üst katýnda küçük boyutlu taþ eserler, çanak
çömlekler, piþmiþ toprak heykelcikler, Hazine Bölümü ve yaklaþýk
800.000 sikke, mühür, niþan, madalya ve sikke kalýplarýnýn
bulunduðu Gayri Ýslami ve Ýslami Sikke Kabineleri ile 70.000
civarýnda kitabý bulunan kütüphane yer almaktadýr.
Binanýn alt kat salonlarýnda; Ýskender Lahti, Aðlayan Kadýnlar
Lahti, Satrap Lahti, Lykia Lahti, Tabnit Lahti gibi Sayda kral
mezarlarýnda bulunan ünlü lahitler sergilenmektedir.
Lahitler sergilemesinin yaný sýra, önemli antik kent ve bölgelerden
gelen heykel ve kabartmalarýn yer aldýðý Antik Çað heykelciliði
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sergilemesi de alt katta bulunmaktadýr. Bu sergilemede Arkaik
Dönemden Bizans Dönemine kadar olan heykel sanatý geliþimi
kronolojik sýralama içinde en seçkin örneklerle verilmektedir.

Ek bina ise altý katlýdýr. Binanýn giriþ katýnda Çocuk Müzesi ile
mimari eserler sergisi, birinci katýnda "Çaðlarboyu Ýstanbul", ikinci
katýnda "Çaðlarboyu Anadolu ve Troia" ve en üst katýnda
"Anadolu'nun Çevre Kültürleri; Kýbrýs, Suriye - Filistin" sergi salonlarý
bulunmaktadýr.
Eski Þark Eserleri Müzesi, 1883 yýlýnda Osman Hamdi Bey
tarafýndan Sanayi-i Nefise (Güzel Sanatlar Okulu) olarak yaptýrýlan
bina 1917-1919 ve 1932-1935 yýllarý arasýnda yapýlan çalýþmalarla
müze olarak düzenlenmiþtir. 1963 yýlýnda ziyarete kapatýlmýþ olan
bina, 1974 yýlýnda iç mekanlarý deðiþtirilip yeni bir sergileme ile
tekrar ziyarete açýlmýþtýr.
Ýki katlý binanýn üst katýnda Anadolu, Mezopotamya, Mýsýr ve Arap
eserleri sergilenmektedir Akad Kralý Naramsin`in steli, Kadeþ
Antlaþmasý ve Zincirli heykeli müzenin ünik eserleri arasýnda yer
almaktadýr. Bu müzede ayrýca 75.000 çivi yazýlý belgenin korunduðu
"Tablet Arþivi" bulunmaktadýr.
Çinili köþk müzesi, Fatih Sultan Mehmet tarafýndan 1472 tarihinde
yaptýrýlan köþk Ýstanbul`daki en eski Osmanlý sivil mimarlýk
örneklerinden birisidir. l875-1891 yýllarý arasýnda Müze-i Hümayun
(Ýmparatorluk Müzesi) olarak kullanýlmýþtýr. l953 yýlýnda Türk ve
Ýslam eserlerinin sergilendiði Fatih Müzesi adý altýnda ziyarete
açýlmýþ, 1981 yýlýnda konumu nedeniyle Ýstanbul Arkeoloji
Müzeleri`ne devredilmiþtir.
Köþkün giriþ cephesi tek, arka tarafý ise iki katlýdýr. Giriþte 14
sütunlu mermer bir revak vardýr. Giriþ eyvaný mozaik çinilerle
süslüdür. 6 oda ve bir orta salondan oluþan köþkte Selçuklu ve
Osmanlý Dönemine ait çeþitli çini ve seramikler sergilenmektedir.
Müze ve depolarýnda yaklaþýk 2000 eser bulunmaktadýr.

Aya Ýrini, Osmanlý`nýn ilk müzesidir. Depodaki silâhlar antika
olunca 19. yy.`da ilk müze Aya Ýrini`de açýlýr. Aya Ýrini`nin
galerilerine çýkýþý saðlayan çift kanatlý merdivenler o sýra yapýlýr.
Osmanlý, Aya Ýrini`ye, ana kapýdaki 1726 tarihli kitabeyi ve
merdiveni ekler.
Aya Ýrini`yi sallayan o eski depremler sýrasýnda Bizans`ta ikonalar,
dinen yasaklandýðý için onarýmlarda duvarlar süslemesiz býrakýlmýþ.
Bugün, Osmanlý`nýn üzerine bir bayrak asarak kapattýðý apsis
yarým kubbesindeki Ýsa`yý simgeleyen haç ve haçýn altýnda Ýsa`nýn
çarmýha gerildiði Golgota Tepesi`ni simgeleyen birkaç basamaklý
kürsü çizimi dýþýnda bir motif kalmýþ.
1453 yýlýnda Ýstanbul`un fethinden sonra kilise camiye çevrilmediði
için yapýda önemli bir deðiþiklik yapýlmamýþtýr. Uzun süre ganimet
ve silah deposu olarak kullanýlmýþtýr. Tophane müþirlerinden
Damat Ahmet Fethi Paþa’nýn 1846 yýlýnda Türk müzesinin ilk
nüvesini oluþturan eserleri burada sergilenmiþtir. 1869 yýlýnda
Aya Ýrini, Müze-i Hümayun (Ýmparatorluk Müzesi) adýný almýþtýr.
Zamanla, sergi mekânlarýnýn yetersiz kalmasý nedeniyle buradaki
eserler 1875 yýlýnda Çinili Köþk`e taþýnmýþtýr. 1908 tarihinden
itibaren Aya Ýrini, Askeri Müze olarak kullanýlmýþtýr. Daha sonra
bir süre boþ kalan yapý onarýlmýþ ve Ayasofya Müzesi Müdürlüðü`ne
baðlý bir birim haline getirilmiþtir.
Telefon: 0212 522 09 89
Adres: Topkapý Sarayý Avlusu, Sultanahmet
Ziyaret Gün ve Saatleri:Ayasofya Müzesi Müdürlüðü`nün izni ile
gezilebilir.

Mozaik Müzesi
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Telefon: 0212 520 77 40
Fax : 0212 527 43 00
Adres: Osman Hamdi Bey Yokuþu Gülhane
Ziyaret Gün ve Saatleri: Pazartesi hariç her gün 09.30-17.00
saatleri arasýnda.

Aya

Ýrini

Kilisesi

(St.

Ýrene)

Aya Ýrini, Bizans`ýn ilk kilisesi... Konstantin, þehri yeniden kurarken
kendi adýna bir forum, saray ve hipodromun yaný sýra, 330`larda
Roma tapýnaklarýnýn üzerine Aya Ýrini Kilisesi`ni inþa ettirir. Aya
Ýrini ya da Hagia Eirene`nin sözlükteki anlamý “Kutsal Barýþ”; ama
ayný zamanda da, ayný yüzyýlda yaþamýþ bir azize. Azizenin gerçek
adý Penelope`dir. Hýristiyanlýðý yaymaya çalýþýr. Putperestler
tarafýndan yýlanlarla dolu bir kuyuya atýlýr, ölmez. Taþlanýr, atlara
baðlanýp sürüklenir; yine de ölmez. Mucizelerin sonunda putperestler
Hýristiyan olur; Ýrini de bir azize. Ýmparator Konstantin, bu olaðanüstü
olay üzerine yaptýrdýðý tek tanrýlý dinin ilk mabedine Aya Ýrini adýný
verir.
Aya Ýrini, Bizans`tan günümüze kalan atriumlu tek kilise. Atrium,
eski Roma tapýnaklarýnýn ortasýndaki çevresi revaklý bir avlu. Aya
Ýrini, yerini aldýðý tapýnaðýn özelliklerini bugüne kadar getirmiþ.
Ancak bugünkü Aya Ýrini, ayný Aya Ýrini deðil. Çünkü ahþap ilk Aya
Ýrini 532`de yanmýþ. Ýmparator Iustinianos, çok tanrýlý inancý
kesinlikle yasaklayýnca ayaklanan halk, Zeus`a sýðýnarak hem
Ayasofya`yý, hem de Aya Ýrini Kilisesi`ni yakmýþ... Ýustinianos,
Ayasofya ve Aya Ýrini`yi yeniden yaptýrmýþ. Ancak Aya Ýrini 564`te
bir kez daha yanmýþ. Onarýlmýþ... Ýki yangýndan sonra, bu defa
depremlerle sallanmýþ. Yani kilise üç kez onarýlmýþ.
Osmanlý Sultaný II. Mehmet, Ýstanbul`a girip yeni bir dönemi
baþlatýr. Yapýmýna baþlanan Topkapý Sarayý`nýn dýþ duvarlarý,
Ayasofya ve Aya Ýrini`nin arasýndan geçer. Aya Ýrini bir süre sonra
silâhlarýn bakým ve onarýmýnýn yapýldýðý iç cephane olur.

Büyük Saray Mozaikleri Müzesi, Sultanahmet Camii`nin güneyinde,
caminin külliyesi olan arasta içerisinde yer almaktadýr. Müze,
Bizans Ýmparatorluðu Büyük Sarayý`nýn revaklý avlusunun kuzeydoðu
bölümünde kýsmen saðlam kalmýþ mozaik döþemeyi içine alacak
þekilde yapýlmýþtýr.
M.S. 450-550 yýllarý arasýnda Büyük Saray Mozaikleri eþsiz bir
ustalýkla iþlenmiþtir. Fonu teþkil eden beyaz zemin balýk pulu
tarzýnda iþlenmiþtir. Mozaiklerde dini konulara rastlanmaz. Konular
günlük hayattan ve doðadan alýnmýþtýr. Bunlar arasýnda kertenkele
yiyen grifon, fil ve aslan mücadelesi, bir kýsraðýn tayýný emzirmesi,
kaz güden çocuklar, keçi saðan adam, eþeðine yem veren çocuk,
testi taþýyan genç kýz, elma yiyen ayýlar ve avcý kaplan mücadelesini
betimleyen sahneler yer almaktadýr.
Büyük Saray Mozaikleri Müzesi, 1953 yýlýnda Ýstanbul Arkeoloji
Müzeleri`ne baðlý olarak açýlmýþ, 1979 yýlýnda Ayasofya Müzesi`ne
baðlanmýþtýr.
1982 yýlýnda Kültür Bakanlýðý Anýtlar ve Müzeler Genel Müdürlüðü
ile Avusturya Bilimler Akademisi arasýnda yapýlan bir protokol
çerçevesinde hazýrlanan proje uyarýnca, mozaiklerin restorasyonu
ve konservasyonu çalýþmalarýna baþlanmýþ, bu çalýþmalar 1997
tarihinde tamamlanmýþtýr.
Telefon: 0212 518 12 05
Adres: Arasta Çarþýsý, Sultanahmet
Ziyaret Gün ve Saatleri: Salý hariç her gün 09.00 - 17.30 saatleri
arasýnda

Hipodrom
Orijinali, Roma Ýmparatoru Septimius Severus tarafýndan yaptýrýlan
ve daha sonra Büyük Constantinus tarafýndan geniþletilen ve
Ýmparatorluðun deðiþik yerlerinden getirilen eserlerle donatýlan
Hipodrom'un eni 117, boyu 480 metreye, kapasitesi ise 100.000
kiþiye ulaþýyordu. Bir seferde þehrin nüfusunun dörtte birini aldýðý
söylenir. Ýmparatorluk sarayý ve dolayýsýyla da kathisma denilen
imparator locasý, þimdi Sultanahmet'in bulunduðu taraftaydý.
Kuzey ucundaki giriþte büyük kemerli yapýlar, duvarlarda çok
sayýda heykel vardý. Ortada, çevresinde yarýþan arabalarýn döndüðü
Spina'da, bazýlarý günümüzde de bulunan anýtlar vardý.
Bunlardan birisi, Ýstanbul'daki en eski tarihi eser olan, Büyük

Theodosius tarafýndan diktirildiði için onun adýyla anýlan dikilitaþtýr.
(390)
Aslýnda, Firavun III.Tutmosis'in adýna, Ý.Ö. 1550'de Karnak'taki
Amon-Ra Tapýnaðýnýn önüne yaptýrýlan iki dikilitaþtan biriydi.
Günümüzde 19.60 metre olan dikilitaþýn, orijinalde üç kat daha
uzun olduðu düþünülmektedir. Üzerinde Mýsýr hiyerogliflerinin
olduðu ve granit olan dikilitaþ, Ýstanbul'a taþýnýrken daha hafif
olmasý için özellikle kýrýldýðý sanýlmaktadýr.
Spina'daki bir diðer anýt, Delphi'deki Apollo tapýnaðýndan getirtilen,
üç yýlanýn birbirine dolandýðý Burmalý Sütun'dur. Palatea savaþýnda
öldürülen Pers askerlerinin kalkanlarýnýn eritilmesiyle yapýlan bronz
heykelin orijinali 8 metre iken, günümüzde 5.50 metredir. Kayýp
olan yýlan baþlarýnýn altýn büyük bir kazaný tutmakta olduðu
sanýlmakta ve bir parçasý Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmekte.
Üçüncü anýt ise 32 metrelik örülme bir sütun. Bu sütunu kaplayan
bronz levhalar ve kayýp olan yýlan baþlarýnýn, Latin iþgali sýrasýnda
sikke yapýlmak üzere eritildiði sanýlmakta.
Bizans döneminde, Ayasofya, tanrýya ait, dini bir merkezdi ve
hipodrom kent halký için sivil bir merkezdi. Hipodrom'da yapýlan
at arabasý yarýþlarýnda, öldürmeye varan bir rekabet vardý. Hipodrom,
devlete karþý Nika ihtilalinin merkezi olmuþ ve general Belisarios
buraya kýstýrdýðý ihtilalcilerden 30.000'ini öldürerek ayaklanmayý
bastýrmýþtýr.
Osmanlý döneminde de pek çok ayaklanmaya sahne olan
Hippodrom, bu dönemde cirit oynanan, þehzade sünnetlerinin
yapýldýðý eðlence alaný olarak kullanýldý. Ýki kapýkulu ocaðý olan
yeniçeri ve sipahiler burada savaþtýlar, Vaka-i Vakvakiye'nin
sonunda yaþanan asýlmalar burada yaþandý, I. Dünya Savaþý
sonunda iþgal altýnda yapýlan ve yazar Halide Edip'in de konuþtuðu
siyasi mitige de ev sahipliði yaptý.

Ayasofya Müzesi I. Mahmut Kütüphanesi
Ayasofya`nýn güneyindeki iki payanda arasýnda yer alýr. Türk yapý
ve süsleme sanatýnýn ilgi çekici bir eseridir. 1739 yýlýnda I. Sultan
Mahmud tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Kütüphane, okuma salonu,
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Hazine-i Kütüb (kitaplarýn korunduðu oda) ve bu iki bölümün
arasýndaki koridordan oluþur. Okuma odasý, Ayasofya ana
mekânýndan baþlýklarý baklava dilimli altý sütunun taþýdýðý bir
camekân ve bunu örten tunç þebeke ile ayrýlýr. Kütüphaneye giriþi
saðlayan iki kanatlý kapý da çiçek ve kývrýk dallarla süslü tunç
þebeke ile kaplýdýr ve "Ya Fettah" oymalý iki kulpu vardýr. Okuma
odasýnýn duvarlarý çini ve yazý frizleriyle bezenmiþtir. Kapýnýn
karþýsýndaki duvarda Sultan I. Mahmud`un yeþil çinilerle
bordürlenmiþ somakiden tuðrasý yer almaktadýr.
Okuma odasý ile Hazine-i Kütüb`ü birleþtiren koridor, çiçek, gül,
karanfil, lale, servi motiflerinin görüldüðü çini panolarla bezelidir.
Bu panolar renk ve þekil bakýmýndan eþsizdir.
Hazine-i Kütüb 4 sütun ve bir seki ile birbirinden ayrýlan iki
mekândan oluþur. Birinci bölüm kubbe, diðeri aynalý tonozla
örtülüdür. Kubbe sekiz köþeli bir kasnaða oturtulmuþtur. Bu
bölümün ortasýna ahþap kitap dolabý yerleþtirilmiþtir. Koridordan
bu bölüme girilen kapýnýn iç tarafýnda Sultan I. Mahmud`un tuðrasý
ve bunun üstünde 15 beyitlik yapým kitabesi vardýr ve þiirin sonuna
1152 (1739) tarihi eklenmiþtir. Kubbe kasnaðýný siyah zemine
sarý celî ile yazýlmýþ bir yazý, duvarlarý ise kýrmýzý zemine altýn yaldýz
talik bir yazý frizi süslemektedir. Ahþap kitap dolabýný, kýrmýzý
zemine altýn yaldýzý, talik yazý ile yazýlmýþ, son beytinde yapým
tarihi belirtilen Arapça bir kaside çevrelemektedir.

Bu bölümde de duvarlar çiniyle bezelidir.
Kütüphanede 16-17-18. yüzyýllara ait Ýznik, Kütahya, Tekfur Sarayý
çinileri bir arada kullanýlmýþtýr. Hazine-i Kütüb`deki 16. yüzyýl Ýznik
çinileriyle, koridorda ayný yüzyýla ait bahar açmýþ çiçek dallarý
kompozisyonu Türk çini sanatýnýn en güzel örnekleridir. Kütüphane
tamamlandýktan sonra Sultan I. Mahmud Galata Saray-ý
Humayun`daki kitaplarý buraya göndermiþ, ayrýca Topkapý Sarayý
Hazine-i Humayun`undaki deðerli kitaplarý da, kendi mühürü ile
mühürletip buraya vakfetmiþtir. Þeyhülislâm Sadettin Efendi ve
devlet ileri gelenlerinin de vakfettiði kitaplar vardýr. Kütüphanede
yaklaþýk 5000 el yazma kitap bulunuyordu. Bu kitaplar, 1969
yýlýnda Süleymaniye Kütüphanesi`ne taþýnmýþtýr.
Telefon: 0212 522 17 50 - 522 09 89
Fax : 0212 512 54 74
e-mail: ayasofyamuzesi@hotmail.com
Ziyaret Gün ve Saatleri: Her gün 09.00-18.00 saatleri arasýnda
açýktýr.

Eski Ýstanbul’dan bir sokak

Soðukçeþmeve
Ýstanbul Kitaplýðý

Lale Kalaycýoðlu
Ýstanbul Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü 2. Sýnýf Öðrencisi

[

[

Ayasofya’nýn yüksek dayanak duvarlarýndan sonra
karþýnýza çýkan anýtsal ve barok bir cami kapýsý ile, oradan
içeriye doðru uzanan eski bir sokak var ki, bu sokak her
zaman güzelliðiyle dikkat çekmiþ, ressamlara, þairlere ilham
kaynaðý olmuþtur. Bu sokaktaki cumbalý, kafesli, kimisi
iki, kimisi üç katlý tipik evler þimdi pansiyon olarak hizmet
veriyor. Burada 1990 yýlýnda açýlan Ýstanbul Kitaplýðý
da bulunuyor.
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T

opkapý Sarayý’na gidenlerin, Sarayýn en dýþ kapýsý olan
Bab-ý Humâyun’dan girmeden önce, bir meydanlýkta, iki þey
dikkatini çeker; birisi sað tarafta yer almýþ olan, anýtsal bir meydan
çeþmesidir, diðeri ise saray giriþinin sol tarafýnda Ayasofya’nýn
yüksek dayanak duvarlarýndan sonra, yine anýtsal ve barok bir
cami kapýsý ile, oradan içeriye doðru uzanan eski bir sokak.

geçerek, sonunda mutlu bir þekilde ve baþtan baþa, yeniden
meydana getirildi. Bütünüyle Türkiye’nin Turing ve Otomobil
Kurumu tarafýndan, küçük oteller dizisi olarak hazýrlanan evler
1.9.1986 tarihinde hizmete açýldý. Evlerin sýrf kültüre ayrýlan
ünitesi –kolyenin en iri incisi olan – Ýstanbul Kitaplýðý ise, 1990’da;
sokaðýn son bölümü olan Konuk Evi Oteli 1994’te açýlmýþtýr.

Anýtsal barok kapý, Ayasofya’nýn eski asýl giriþiydi. Mabedin bugünkü
ön meydanda giriþinin bulunduðu batý cephesi, Osmanlý Döneminde,
19. yüzyýlýn son çeyreðine kadar, ahþap evlerle kaplý bulunduðundan,
caminin anýtsal giriþi, Topkapý Sarayý’na bakan bu doðu cephanesi
köþesinde bulunuyordu. Nitekim yüzyýllar boyunca yabancý ressamlar
ve gezginler, önemli anýt bina Ayasofya’nýn, bu güzel giriþ kapýsýnýn
önce resmini, desenini yaptýklarý ve fotoðraflarýný çektikleri için,
yanýndaki ilginç sokaðýn ilk evleri de, bu vesile ile görüntüye girme
þansýna kavuþmuþlar ve tarihe geçmiþlerdir.

Ýstanbul, üç imparatorluða baþkentlik etmiþ olan þehir, 3000
yýla yaklaþan uzun tarihi boyunca içinde barýndýrdýðý sayýsýz
zenginlikler arasýnda, birçok büyük kitaplýklara da sahip olmuþtur.

Ama evlerin genel görünüþü ve mimarileri o kadar güzeldi ki,
anýtsal kapýyý resmeden fýrçalar, kalemler ve fotoðrafýný çeken
objektifler, sadece kapýyý görüntülemekle kalmamýþlar, tuvalin
içine ve merceðin kadranýna, saðdaki evler dizisini de almadan
edememiþlerdir, bir anýt ile bu konutlarý, ayný bir medeniyet ve
kültür bütünlüðünün parçalarý saymýþlardýr.
Sokaðýn ilginçliði, fiziksel konumundadýr: Bütün evler, arkadaki
Saray duvarýna yapýþýk olarak inþa edilmiþlerdir. Ýçeriye doðru
yüründüðü zaman fark edilir ki, baþka da bir çözüme imkan yoktur,
yani yol epeyce dardýr. Sol tarafta, Ayasofya’nýn önce kocaman
binasý, sonra bahçesi yer alýr, sað taraftaki yüksek saray duvarýnýn
önüne de, bu dizi tarihi evler sýralanmýþtýr.
Ýstanbul Kitaplýðý

Ýstanbul’un bütün özelliklerini taþýyan bu cumbalý, kafesli, kimisi
iki, kimisi üç katlý tipik evlerin 1970’ler ve 80’lerdeki hallerini
görenler, mutlu bir izlenim edinmiyorlar ve Ýstanbul’un fazla trafik
geçmeyen bu sakin köþesinde, buruk ve acý bir duyguyla
ayrýlýyorlardý: Hepsi tahtadan yapýlmýþ olan, bir zamanlarýn bu
eski, þirin ve romantik evleri zamanla öylesine bozulmuþlar, hatta
son birkaç yýlda tam çöküntü durumuna gelmiþlerdi. Bir kýsmý da
betonlaþýp, tüm kimliðini kaybetmiþti.
Eski bir tuval üzerinde gezdirilen fýrça ile, Ýstanbul’un turistlere bu
en yakýn köþesinde, tarihi bir tablo, uzun ve zor aþamalardan

Yine uzun tarihi boyunca yaþadýðý büyük olaylar, isyanlar, iþgaller,
depremler ve özellikler yangýnlar sýrasýnda, bunlarýn birçoðu
mahvolmuþtur. Aradan bu kadar zaman geçtikten sonra, miladî
20. yüzyýl sona ererken, eski dünyanýn bu en gözde kenti, tarih
boyunca düþünülmemiþ olan yeni bir kitaplýða kavuþmuþ bulunuyor.
Kendisinden bahseden bütün eserlerin toplandýðý, tarih boyunca
görünümlerini saptayan gravürlerin, desenlerin ve fotoðraflarýn
sergilendiði bir kitaplýk ve bir arþiv.
Üç imparatorluðun eski baþkenti, tarih boyunca, dünya çapýnda
bir ilginin ve beðeninin merkezi olmuþ ve hakkýnda sayýsýz
denebilecek yayýnlar yapýlmýþtý. Batý dillerinden birinde çýkan bir
kitap, çok geçmeden baþka bir batý diline çevrilmiþ, fakat sosyal
ve kültürel sebeplerle, bu gözlemlerden ve etütlerden, eserin asýl
bahsettiði Ýstanbul’ un haberi olamamýþtý. Bu büyük boþluðu
doldurabilmek üzere, bu kitaplarýn hepsini içerecek bir merkez
biçimlendirilmiþtir, Ýstanbul Kitaplýðý. Yeni kültür yuvasýnýn bundan
sonra ikinci fonksiyonu, önemli kaynak eserlerini Türk diline ve
düþüncesine kazandýrmak olacaktýr.
1980’li yýllarda Ýstanbul’un birçok tarihi yapýlarýnýn onarýlýp, yaþama
kavuþturulmasýnda imzasý bulunan Çelik Gülersoy, bu giriþimin
sahibidir. Son 400 yýlýn yayýnlarýndan oluþan kendi zengin
koleksiyonunu bu amaca vererek, kitaplýðýn yapýmýný
gerçekleþtirmiþtir. Bina yeri, Ýstanbul’un tarihi özelliðini olduðu
gibi sürdüren bâkir ve karakterli bir köþesidir; Ayasofya’nýn
arkasýndan dolaþan Soðukçeþme Sokaðý. Ýki katlý binanýn zemin
katý müracaat; dergiler, fazla eserler ve nadide kitaplarýn fotokopileri,
arþiv ve teknik gereçlere ayrýlmýþtýr. Üst katý, nadide eserlerin yer
aldýðý zengin koleksiyon ve okuma katýdýr.
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Arkada Sur-u Hümayûn ve Topkapý Sarayý Bahçeleri uzanýrken,
ön tarafta nefes kesen bir tablo olarak Ayasofya yer alýyor.
Ýstanbul tarihinde ilk olarak vücut bulan bu yeni ilim ve kültür
yuvasýnýn yaþamasý, ilgi ve destek görmesine baðlýdýr. Baðýþçýlarýn
isimleri, kitaplýkta þerefle yer alýr.

Süleymaniye
Külliyesi’nde bir
Osmanlý mahallesi

Süleymaniye

Figen Nalan Özkan

Osmanlý Ýmparatorluðu’nun altýn çaðý olarak bilinen
Kanuni Sultan Süleyman dönemi ile en önemli
mimarlarýndan biri olan Mimar Sinan tarafýndan
oluþturulmuþ bir Türk mahallesi var: Süleymaniye.
Bu semt; ahþap evleri, dar sokaklarý ve meydaný
ile eski Osmanlý mahallesi karakteristik özelliðini
olduðu gibi taþýsa da, burayý asýl þekillendiren
Süleymaniye Külliyesi…
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P

rof. Dr. Ýlber Ortaylý, Süleymaniye’nin adýný 16. Yüzyýl
Osmanlý dünyasýnýn büyük mimarý Sinan’ýn eserinden aldýðýný
söylüyor ve þöyle devam ediyor: “Sinan’ýn þehrin doðasýyla duyarlý
bir uyum içinde tasarlayýp yarattýðý bu eserle Muhteþem Süleyman’ýn
da adý yaþýyor. Bazýlarý Ayasofya’nýn ve Bizans mimarisinin bu
görkemli eserle aþýldýðýný söylerler; ne kadar anlamsýz ve çið bir
karþýlaþtýrma… Ayasofya Ayasofya’dýr, Süleymaniye de
Süleymaniye: Ýkisi birbirini gölgelemez, Ýstanbul’un niçin büyük
olduðunu belgelerler sadece. Onlar Ýstanbul’un ihtiþamýný, Ýstanbul
da onlarýn güzelliðini anlatýr.

Semtin 18. yüzyýlda kibar sakinleri vardý; bir zamanlarýn kibar
semtinde bugün küçük atölyeler de var. Konaklar ise oda oda
kiraya veriliyor. Düzenleme ve koruma çalýþmalarý devamlý proje
aþamasýnda. Süleymaniye sadece ilmiyye takýmýnýn semti deðildi.
Aðakapýsý dediðimiz yeniçeri komutanlýðý da buradaydý. Aðakapýsý
yerini 19. Yüzyýlda Seraskerlik ve Harbiye Nezareti’ne, sonra da
üniversiteye býraktý. Süleymaniye çevresinin görünümünü bozan
ilk binalar da önce üniversitenin arka bahçesine, sonra civar
yerlere bürokrasinin kararlarýyla dikildi. Özel teþebbüs erbabý da
onlarý izledi. Süleymaniye’nin çevresi koruma ve sözde düzenlemeye
deðil, esaslý bir düzenlemeye muhtaçtýr.“
Ýlber Ortaylý’nýn esaslý bir düzenlemeye muhtaç gördüðü
Süleymaniye’nin kaderi göçlerle dopdolu. Önce o nezih Ýstanbul
beyefendileri ve hanýmefendileri göç etmiþler, sonra Anadolu’dan
Malatya Pötürgeliler ve Adýyamanlýlar gelmiþ. Ardýndan da sýnýr
ötesinin Pakistanlý ve Afganlýsý… Ne yazýk ki, bir zamanlarýn
þaþaalý semti Süleymaniye, þimdi Ýstanbul’a ilk adýmýný atan
yoksul ailelerin geçici bir sýðýnaðý olmaya devam ediyor. Osmanlý’nýn
aristokrasisine 80’li yýllarda göç eden Malatyalý, Adýyamanlý ve
Pakistanlý’larýn hikayeleri karýþýrken, Süleymaniye yeniden
þekilleniyor.

Aslýnda Süleymaniye, Haliç’e hakim bir tepede kurulmuþ olan
tarihi bir semt olma özelliðini Süleymaniye Külliyesi’ne borçlu.
Burasý adeta Osmanlý’nýn ikinci bir ulema semti. Bunun belgesi
ise Süleymaniye sýnýrlarý içindeki medreseler, týp okulu ve
ticarethanelerde gizli.

Süleymaniye Külliyesi
Semtin varlýðý Süleymaniye Külliyesi ile paralel. Bunun için ilk
önce Süleymaniye Külliyesi’ni anlatmak gerekir. Bu yapý, Mimar
Sinan’ýn, “kalfalýk” dönemi eseri. Süleymaniye, Ayasofya’ya
eriþmek ve belki de onu aþmak için yapýlmýþ bir giriþim olarak
deðerlendirilir. Planý da onunkine oldukça yakýndýr. Süleymaniye
Cami’nin temeli, Haziran 1550’de atýlmýþ, yedi yýl sonra ekim
ayýnda tamamlanmýþ. Dört minaresi avlunun dört köþesinde
yükselirken, on þerefesini de unutmamak lazým. Aslýnda bunlar
caminin yapýlmasýný emir veren Kanuni Sultan Süleyman’ý iþaret
ediyor: Dört minare, Ýstanbul’da hüküm süren dördüncü padiþah
olduðunu simgeliyor; on þerefe ise Osmanlý’nýn onuncu sultaný
olduðunu vurguluyor.
Osmanlý’nýn ihtiþamýný vurgulamak için dönemin imparatorluk
sýnýrlarý içindeki birçok yerden malzeme getirtilmiþ. Marmara
Adasý’ndan beyaz mermerler, Arabistan’dan yeþil mermerler,
Ýstanbul, Ýzmit ve Yalova’dan taþlar, Ýznik ve Bursa’dan alçý ve
kireç, Istýranca Daðlarý’ndan kereste, Bulgaristan’dan demir,
Sýrbistan’dan kurþun, Ýstanbul ve Gelibolu’dan tuðla, Samsun’dan
ip ve urgan getirtilmiþ.
Ýç mekana ise büyük bir sadelik hakim. Yalnýz mihrap tarafýnda,
az miktarda çini kullanýlmýþ. Burada Sarhoþ Ýbrahim adýyla bilinen
dönemin ünlü cam ustasýnýn vitraylarý göze çarpýyor. Süleymaniye
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Camisi, 50 metre yüksekliðinde, herhangi bir noktasýnda en
küçük sesi her köþesine taþýyan muhteþem bir akustiðe sahip.

Caminin mihrap duvarýnýn arkasýndaki avluda Kanuni’nin türbesi
yer alýyor. Bu sekizgen türbe avlunun ortasýna yerleþtirilmiþ.
Duvarlar Ýznik çinileriyle kaplý. Bu türbede Kanuni’nin kýzý Mihrimah
Sultan’la varlýk göstermiþ iki padiþah, II. Süleyman ile II. Ahmet
gömülü. Avlunun köþesinde ise Kanuni’nin eþi Hürrem Sultan’ýn
iznik çinileriyle süslenmiþ daha küçük sekizgen türbesi bulunuyor.
Kare biçimindeki darülkurra binasý da bu avlunun kenarýnda
bulunuyor. Türbelerin çevresinde birçok tanýnmýþ insanýn kabri
de ziyaret edilebilir: Hüseyin Avni, Kaptan-I Derya Ali paþalar,
Sadrazam Ali Paþa, II. Mustafa’nýn kýzý Safiye Sultan, Maarif
Nazýrý Kemal Paþa….
Ýnsaný kendi derin gizemine çeken bir bahçeye de sahip
Süleymaniye Camisi. Bir banka çöküp saatlerce huzur içinde
oturabilirsiniz. Ölümle hayat arasýndaki o sýnýr, somut bir atmosfer
olup inmiþtir sanki bahçenin ortasýna…
Cami ile birlikte yapýlan binalar arasýnda hadis öðretilen bir
medrese yani Darülhadis, Salis, Rabi, Evvel ve Sani medreseleri,
darüþþifa, Tiryakiler Çarþýsý, hamam ve Darü’z-ziyafe de bulunuyor.
Süleymaniye Külliyesi’ni gezmek isteyenler genellikle Beyazýt
tarafýndan, üniversite bahçesinin yanýndan geçerek geliyor.
Meydan denilemeyecek küçüklükteki bir alanýn ortasýnda bulunan
dört köþe ve sivri külahlý Süleymaniye Meydan Çeþmesi’nin etrafý
dolandýktan sonra, bahçe duvarý boyunca park edilmiþ bir dizi
otobüs ve araba dikkat çekiyor.
Ýþte Külliye’nin, 1972 yýlýnda yapýlan bu çeþmesinin tam karþýsýnda
Tiryakiler Çarþýsý adýyla tanýnan dükkanlar bulunur. Burasý

zamanýnda Külliye’nin bakýmýndan sorumlu kiþilerin masraflarýný
karþýlamak için yapýlmýþ. Medreselerin altýndaki dükkanlardan
oluþan çarþý ismini ise 19. yüzyýlýn sonlarýna kadar üretilen ve
satýlan tiryak macunundan almýþ. Bugün ise Tiryakiler Çarþýsý’nda,
turistlerin, camiye ziyarete gelenlerin ve Ýstanbul Üniversitesi
Beyazýt Kampüsü’nün uðrak yeri. Yemek yemek, hediyelik eþya
satýn almak ve kahve nostaljisi yapmak ideal.

Kuru fasulyeden hamburgere
Bu çarþýnýn en ünlüsü, sol köþede yer alan kuruluþu 1939 olan
Ali Baba’nýn kuru fasulyecisi. Burasý Üsküdar’daki ünlü Kanaat
Lokantasý’nýn otantik bir zinciri. Öðle saatlerinde yer bulmak
nerdeyse zor, hele bir de havalar güzelse… Bu dizide bulunan
Sanus Büfe de üniversite öðrencilerinin takýldýðý en popüler
mekanlardan biri. Zaten büfenin sahibi Süleyman Sanusoðlu da
eski bir Süleymaniyeli.
Ali Baba’nýn arkasýnda þimdi çocuk kitaplýðý olarak kulanýlan eski
sýbyan mektebi var. Kapýsý yan sokakta, sonra birbirinin eþi olarak
yapýlmýþ olan Evvel ve Sani medreseleri geliyor. I. Mahmud
zamanýnda kütüphaneye dönüþtürülmüþ. Süleymaniye Kütüphanesi
115 bin kitabý barýndýrýyor ve araþtýrma yapmak isteyenlere iyi
fýrsatlar sunuyor. Pazar günleri dýþýnda 09.30 – 18.00 saatleri
arasýnda açýk. Yine burada bulunan Osmanlý döneminin en önemli
eðitim kurumu olan Darülhadis de özgün yapýsýný kaybetmiþ ve
iþlevsiz.
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Süleymaniye’yi bir bir bilim ve saðlýk merkezi yapan ise buradaki
darüþþifa ve bugün doðumevi olarak kullanýlan týp medresesi.
Evliya Çelebi, darüþþifada akýl hastalarý için de bir bölüm olduðunu
ve hastalarýn müzikle tedavi edildiðini yazýyor. Þu anda Süleymaniye
Darüþþifasý yatýlý bir kýz kuran kursu olarak hizmet veriyor. Doktorlar
yetiþtiren týp medresesi ise 1949 yýlýndan itibaren Süleymaniye
Doðum ve Kadýn Hastalýklarý Hastanesi olarak hizmet veriyor.

111

Dar’üz-ziyafe
Tiryakiler Çarþýsý’ndan aþaðýya doðru ilerleyince fakirlere,
Süleymaniye Külliyesi’nde çalýþanlara ve civardaki medreselerde
okuyan öðrencilerin yemek ihtiyacýný karþýlamak için yine Mimar
Sinan’a yaptýrýlan bir imaret var. Burasý zamanla imparatorluðun
ziyafet salonu haline dönüþmüþ. 1913’te Evkaf-ý Ýslamiye Müzesi,
1983-1987 yýllarý arasýnda Türk ve Ýslam Eserleri Müzesi olarak
hizmet vermiþ. Mekan 1992’den beri Türk Dünyasý Araþtýrma
Vakfý’nýn bünyesinde. Þimdi Türk mutfaðýnýn seçkin lezzetlerini
tadabileceðiniz “Darüzziyafe Türk Mutfaðý” adlý bir restoran olarak
hizmet veriyor. Burasý sütunlar, kubbeler, kemerler ve yeþillik
ortasýnda huzurlu dakikalar geçirebileceðiniz bir restorant.
Bahçesindeki dibek taþý ve yiyecek saklama dolabý orjinal haliyle
muhafaza ediliyor. Restorant sema gösterileri, fasýl heyeti ve
klasik Türk müziði gibi etkinlikler de düzenliyor. Türk mutfaðýnýn
lezzetlerini tadabilmenin bedeli ise 12 ila 30 milyon lira arasýnda
deðiþiyor.
Son olarak kervansaray karþýmýzda. Bu da kocaman bir bina,
ama kapalý. Gelen tüccarlara yemek yapýlan mutfaklar, fýrýn,
kalacak odalar, hayvanlara ahýrlar ve mallarýn konulduðu depolarý
içeren, kendi içinde küçük bir külliye.
Kervansaray’ýn yanýndan, Müftülük binasýna doðru yürüdüðünüzde
ise, sað köþede Mimar Sinan’ýn türbesini görürsünüz. Bunu da
Sinan kendisi yapmýþ. Üçgen biçimindeki ve üçgenin ucunda bir
sebil bulunan türbe, oldukça sade ve mütevazýdýr.

genel kamusal ve ticari hayat burada merkezileþir. Herkes herkesi
burada görür. Sokaklar bile bu meydana göre yönlenmiþ ve
þekillenmiþtir; evler, arkalarýný öteki mahalleye döner. Meydanýn
yakýnlarýnda zengin konaklar bulunur. Cumbalý ahþap evlerle
çevrili dar sokaklarda herkes birbirini tanýr. Cumbalar birbirine
yakýn olduðu için özel hayatýn da kalmasý pek mümkün olmaz.
Mahalleli, birçok iþte birbirine yardýmcý olur.”
Bütün bu özellikler pek de Süleymaniye’de kaldý denilemez.
Süleymaniye halký, artýk sonradan göçlerle gelmiþ ve ucuz olmasý
nedeniyle yerleþilmiþ bir semt. Bunu görebilmek için Süleymaniye
arkasýyla Haliç kýyýsý arasýndaki, Küçükpazar denilen semte
uðramak yeterli bile…

Süleymaniye’de güvendeyim

Ýþte Müftülüðün solundan ilerleyip bahçe duvarýnýn yanýndan saða
sapýnca “Namahrem” Sokak karþýnýza çýkar. Biraz ilerleyince
Ayrancý Sokaðý… Ýþte klasik Osmanlý mahallesinin karakteristik
özelliklerini bünyesinde barýndýran sokaklar…

Eczacý Ýhsan Galip Niya’nýn çocukluðu Süleymaniye’nin ara
sokaklarýnda asýlý kalmýþ. Göçlere yenik düþen bu tarihi semtten,
ilkokuldan sonra ayrýlmýþlar. Ama onun yolu Süleymaniye ile
üniversite yýllarýnda tekrar kesiþmiþ. Süleymaniye aþký, mesleki
kariyerinde de peþini býrakmamýþ; bu semti mesken tutmaya
karar vermiþ. Süleymaniye Caddesi’ndeki bir dizi bina arasýnda
eskilerden bugüne yadigar kalmýþ olan tek tarihi binada o var.
Burayý restore ettirmiþ; eczanesi burada, bir de kafe yapmýþ. Arka
bahçesi ise öyle nostaljik ki! Eski bir çeþme, vurmalý çalgýlar
odasýna dönüþtürülen mahseni… Ýþte eski bir Süleymaniyeli olan
Galip Bey ile semtin deðiþim sürecini konuþtuk…

“Mahallenin küçük bir meydaný olur. Kahve, bakkal, manav gibi

- Anýlarýnýzdaki Süleymaniye desem ne söylersiniz…

Osmanlý mahallesi

Niya: Süleymaniye, Ýstanbul’un temiz kalabilmiþ en eski
mahallelerinden biriydi. 60’lý yýllarda yapýlan Mediko Sosyal’in
bulunduðu yerde Mýsýrlý prenses Kerime Haným’ýn üç katlý bir
konaðý bulunurdu. Çocuk halimle hatýrlýyorum; içindeki vitraylar,
oyma kapýlar, kristal avizeler, kristal aynalar… Hepsi bir yaðma
þeklinde gitti, birçok kapý odun olarak kullanýldý. Daha sonra bu
ucube binayý yaptýlar. Arkada bir hamam ve sarnýc vardý. Hamamý
da yýkýp çocuklar evi yaptýlar. Halen hamamýn kalýntýlarýný görmek
mümkün. Orasý adeta bir Emirgan Korusu gibiydi; gökyüzü aðaçtan
gözükmüyordu. Yine Yapý Ýþleri’nin olduðu yer Ýsmet Ýnönü Konaðý
idi. Yeni Ýktisat Fakultesi’nin duvarýndan itibaren sarnýcýn bulunduðu
yerlerde kasap, manav ve kahvehane vardý. O kahveci hala burada
çaycýlýk yapýyor. Ben 40 sene oncesini çok net hatýrlýyorum.
Rüya gibi bir yerdi. Yoldan yoðurtçu, sütçü, susam helvacýsý ve
macuncu geçerdi.
Süleymaniye Cami, Kadir Geceleri, Ramazan ve bayramlarda en
kalabalýk yerdi. Üst düzey insanlar gelirdi. Þimdi deðiþti. Gelip
geçerken bakýyorum da; adam abdest alýyor, ama ayaðý simsiyah.
Abdest almakla olmaz ki.
- Süleymaniye’deki sosyal deðiþime de tanýk oldunuz ve…
Niya: 1965 yýlýna kadar o Ýstanbul beyefendisi ve hanýmefendisi
dediðimiz insanlar oturuyordu. Daha sonra Malatya Pötürge’den
bir akýn baþladý. Pötürgeliler buradaki insanlarý rahatsýz etmeye
baþladý. Hatta don-gömlek halinde insanlarýn üzerine saldýrdýlar.
Böyle olunca insanlar hýzlý bir þekilde kaçmaya baþladý. Bizim
evimiz Mediko’nun yanýndaki top sahasýnda idi. Biz bile 1969
yýlýnda Anadolu yakasýna taþýndýk. Ama ben yine dayanamadým

ve burayý aldým. Burasý, bu cadde üzerinde kalmýþ olan tek eski
bina. Derken Süleymaniye’ye Adýyamanlýlar gelmeye baþladý. Þu
anda da Pakistanlý ve Afganistanlýlar var. Hergün hýrsýzlýk ve gasp
var. Yanýmýzdaki ayakkabýcý üç ayda bir soyuluyor. Akrabalarý ve
tanýdýklarý olduðu için köyünden çýkýp geliyorlar Süleymaniye’ye.
Buraya gelenlerin çoðunluðu da bekar. Týpký Almanya’daki hayým’lar
gibi onlarca insan ayný odada kalýyor. Sabah erken saatte çýkýp,
gece geç saatte geri dönüyorlar. Amacý para kazanmak. Yani
gündüz ve gece yaþayan insanlar farklý.
- Esnaf açýsýndan Ýstanbul Üniversitesi Beyazýt Kampüsü’nün
Süleymaniye’ye kazandýrdýklarý nelerdir?
Niya: Kazandýrdýklarý elbette var. Ama kar mý, zarar mý olduðu
tartýþýlýr. Eðer üniversite bu kadar geliþmeseydi, burasý hala
yaþayan eski bir Ýstanbul semti olacaktý. Yani burasý daha turistik
olacaktý. O zaman esnaf daha mutlu olacaktý. Üniversite kapandýðý
gün, buradaki esnafýn iþi bitiyor. Bulunduðu konum itibariyle
üniversite dýþýnda bir iþ için insanlar gelmiyor. Para býrakan turist
de gelemiyor. Çünkü park yeri yok. Otobüslerle geliniyor; maksimum
45 dakika geziliniyor. Cami bile yeterince gezilmiyor. Çünkü kapalý
alaný 5 bin metrekare. Yani o konak orada kalsa idi. Gökyüzünü
göremiyorduk o aðaçlardan. Ýçerde baykuþlar, sincaplar ve çaylaklar
yaþýyordu. Ýnsanlar çaylaðýn adýný unuttu.
- Süleymaniye’nin olumsuz deðiþimi sizi üzmüyor mu?
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Niya: Mutlu olduðumu söyleyemem. Sonuçta hatýralarým burada.
Elimden geldiðince dururum burada. Bu binayý bozmadan
saklýyabilirim. Birgün burayý satsam ölene kadar da rahat yaþarým
ama çözüm bu deðil ki! Süleymaniye deyince benim edebi
birikimim ve kelime haznem bunu anlatmaya müsait deðil, ama
burada çok mutlu olduðumu biliyorum. Kendimi huzurlu ve
güvende hissediyorum. Ýlkokul’dayken buradaki eczanede çýraklýk
yaptým, ilerleyen yýllarda kalfa olarak çalýþtým, sonra stajýmý
yaptým. Yaþadýðým sürece burada olacaðým. Belediye Baþkaný ile
gidip kavga edebiliyorum. Çünkü kendimde böyle bir hak
bulabiliyorum. Elimden geldiðince burayý korumak benim görevim.
Süleymaniye Yeme – Ýçme Rehberi
Kanaat Lokantasý
Adres: Prof. Sýddýk Sami Onar Cad. No: 1-3 Süleymaniye
Tel: 0212 520 76 51
Sanus Büfe
Adres: Tiryaki Çarþýsý No: 15 Süleymaniye
Tel: 0212 511 83 68
Darüzziyafe Türk Mutfaðý
Þifahane Cad. No: 6 Süleymaniye
Tel: 0212 511 84 14-15

Süleymaniye Camii
Ýhsan Galip Niya

Osmanlý'nýn eski yapýlarýnda, iki önemli konuya özen gösterilirdi.
Bunlardan biri yapýnýn yapýlacaðý yer, ikincisi de yapýnýn bölümlerinin
birbirine uyum saðlamasýdýr. Yeri bakýmýndan yapýsý yüksek bir
alanda bulunsun, bulunmasýn yapýnýn sayesinde geniþ bir alan
görülür. Ne kadar uzaða bakýlsa gökyüzü görülür. Yapýnýn genel
görünümü gösteriþli ve geniþçedir. Her ayrýntýsý ve çeþitli
süslemeleriyle devamlý þekilde sâde ve uyumlu bir etki saðlayabilir.
Mimar Sinan ile öðrencilerinin üstün zekâlarý sayesinde meydana
gelen güzel sanat eserleri içinde Osmanlý mimari usullerinin en
gerçekçi olarak görüldüðü yapý, Süleymâniye Cami'dir.
Camii, Kantarcýlar Mahallesi’ne bakan bir tepe üzerinde Bâb-ý
Vâlâ-yý Seraskeri (Genelkurmay Baþkanlýðý bugünkü Ýstanbul
Üniversitesi Rektörlük ve diðer binalarý) ile Bâb-ý Vâlâ-yý FetvâPenâhî (bugünkü Ýstanbul Müftülüðü binasý) arasýndadýr. Ulu bir
görüntü ile göðe doðru uzanýr. Geniþ avlusunda etrafa göz
atýldýðýnda Rumeli ve Anadolu kýtalarý ve Ýstanbul önünde birleþen
iki deniz ve adalar görülür.
Süleymaniye Camii'nin oldukça sade olan dýþ görünümü, son
derece güzel ve etkili hatlarý, bulunduðu yerin güzelliðini tamamlar.
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Ýnsanýn düþüncelerini en doruk noktada kendisini yaratana ulaþtýrýr.
Süleymâniye Camii 1556 yýlýnda Kanûnî Sultan Süleyman tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Avlusunun iki yanýnda minareleri vardýr.
Rivayete göre, dört minâre, camii yaptýranýn Ýstanbul'un fethinden
sonra dördüncü hükümdar olduðunu gösterir. Minârelerin
þerefelerinin toplam sayýsý da Kanunî Sultan Süleyman'ýn Osmanlý Devleti'nin kurucusu olan Sultan Osman Gazi'den sonra onuncu
padiþah olduðunu belirtir. Cami ön kýsmýnýn iki yanýndaki
minarelerde ikiþer ve avlunun sonunda iki minarede de üçer
þerefe olup dört minarede toplam on þerefedir ve alt kýsýmlarýnda
sarkaç süslemeleri vardýr.
Yine Cami'nin ön kýsmýyla iki yanýnda bulunan üç güzel kapýdan
içeri girilir. Bu kapýlarýn üstleri yassý kemerlidirler. Kemerin üzerinde
de süslü oymalar vardýr. Kubbenin etrafýnda 24 kubbe ve bir o
kadar da sütunlar ile bir daire oluþur. Ön kýsmýnda bulunan kapýya
en yakýn olan iki sütun somaki taþýndandýr. Diðer sütunlardan
sýra ile onu sarý gül renginde mermer ve onu da beyaz
mermerdendir. Bu sütunlarýn tamamý mücevherî mimarî yöntemi
ile yapýlmýþ olup boþluklarý beyaz mermerdir. Sarkaçlarýn uçlarý
dahi süslenmiþtir. Caminin çatýsýnda yirmidört kubbe vardýr.
Kubbelerin iç yüzeyleri yaðlýboya üzerine çek motifleri iþlenip
süslenmiþtir. Ortada olan en büyük kubbe beyaz mermerden
sarkaçlar ile süslenmiþ olup, sarkaçlarýn ucu yaldýzlýdýr.
Caminin iç kapýsýnýn yukarý kýsmý üçgen þekilde, süslü beyaz
mermerden yapýlmýþtýr. Üzerindeki süsleme son derece güzel
olup görünüþü dahi büyük yapýlara örnektir. Kapý caminin bütün
mimari özellikleri ile son derecede uyumludur.
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Camiden dýþarý çýkýldýðýnda diðer
dýþ katlarýn üstlerinden geçilir. Bu
katlarýn en aþaðýdaki olaný sýra ile
kemer þeklindeki kubbeler ile
yapýlmýþtýr. Bu kubbelerin bazýlarý
yüksek ve bazýlarý da alçak ve
dardýr. En yukarýdaki kubbe ise
müstevî mimari yönteminde yapýlmýþ
olup kemerleri ayný hizada dar ve
yüksektir.

Süleymâniye Camii’ni süslemekte olan levhalarýn tümü ünlü hattat
Hasan Çelebi tarafýndan çizilmiþ ve yazýlmýþtýr. Bu ünlü hattatýn
mezarý Sütlüce'de öðretmeni olan kiþinin yanýndadýr. Hasan
Çelebi'nin güzel eserlerinden olarak mavi zemin üzerine beyaz
harfleri oluþturan mineli çiniler gerçekten övgüyle anlatýlacak
eserlerdir. Bu çinilerin etrafý zümrüt mavisi renkte yaprak þekilleri
olarak mihrabýn iki tarafýný süslerler. Sol tarafta bulunan minber
gibi mihrabýn da beyaz mermerden yapýlmýþ süslü sarkaçlarý
vardýr. Minberi oluþturan mermer taþlar dört parçadýr. Minberin
kapýsýyla kanatlarýn birinin uzunluðu ve diðerinin yüksekliði sekiz
metre olarak tek parça mermerden yapýlmýþtýr. Sað tarafta bulunan
mahfel (Padiþaha özel bölme) de beyaz mermerden olup,
mücevherî mimari yöntemi ile yapýlmýþtýr ve uçlarýnda süslü beyaz
mermerden baþlýklar ile somakî sütunlarý vardýr. Bu mahfelde
abdest almak için çok süslü iki musluk vardýr. Mahfelin kapýsýyla
tahtalarý tamamen geometrik þekiller oyulmuþ ceviz aðacýndandýr.
Yine ayný mahfelde bulunan ceviz bir kürsünün üzerindeki oymalar
da son derece özenilerek yapýlmýþtýr.
Caminin diðer tarafýnda hatib'in konuþma yeri vardýr. Burasý sade
olarak yapýlmýþ ise de Padiþah mahfeli kadar güzeldir ve mücevherî
yöntem ile yapýlmýþtýr. Hatib mahfelinin arka kýsmýnda bir kütüphane
yapýlmýþtýr. Çok güzel bir parmaklýk ile ayrýlmýþtýr. Bu parmaklýðýn
onarýmý Sultan I. Mahmud zamanýnda Sadrazam Mustafa Paþa
tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Daha sonra bu parmaklýk Ahmet Vefik
Efendi tarafýndan tekrar onarým yapýlarak yenilenmiþtir.
Camiden dýþarý çýkýldýðýnda diðer dýþ katlarýn üstlerinden geçilir.
Bu katlarýn en aþaðýda olaný sýra ile kemer þeklindeki kubbeler
ile yapýlmýþtýr. Bu kubbelerin bazýlarý yüksek ve bazýlarý da alçak
ve dardýr. En yukarýdaki kubbe ise müstevî mimari yönteminde
yapýlmýþ olup kemerleri ayný hizada dar ve yüksektir.
Kýble tarafýnda içinde gül aðaçlarý dikili mezarlar vardýr. Bunlarýn
ortasýnda çok güzel türbeler de bulunur. Bunlardan camiyi yaptýran
Padiþahýn (Kanûnî Sultan Süleyman) türbesi de buradadýr. Türbenin
tanýtýmý özel olarak ayrýca yapýlacaktýr. Türbenin etrafýnda gerek
padiþah soyundan, gerek tarihte adý geçmiþ ünlü kiþilerden
bazýlarýnýn mezarlarý olduðu gibi ünlü Sadrazam Ali Paþa ile ailesi
de orada gömülüdür.

Kaynakça
1- Murat Belge, “Ýstanbul Gezi Rehberi”, Yurt Yayýnlarý, 1993
2- ÝGDAÞ’ýn katkýlarýyla yayýna hazýrlayan Mustafa Armaðan’ýn “Ýstanbul’da
Semtler ve Hayatlar - Bir Semtini Sevmek”, Ýlber Ortaylý “Süleymaniye”

Süleymâniye Camii'nin mimarý olan Mimar Sinan'ýn mezarý bu
anlatýlan ünlülerin arasýnda olmayýp, Caminin dýþ avlusu ile kendi
zamanýnda Yeniçeri Ocaðý olan Bâb-ý Fetvâ-Penâhî (bugünkü
Ýstanbul Müftülüðü) arasýnda, kendilerine özel, alçak gönüllüce
bir güzel mezar yapmýþtýr.
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Beyazýt’ta
Kaybolmak

Hasan Ay
Ýstanbul Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 2. Sýnýf Öðrencisi
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Beyazýt’ýn eskiden bir cazibe merkezi olduðunu ve dopdolu
yaþadýðýný söyleyebiliriz. Oysa bugün bundan bahsetmek
imkansýz. Eðer bunu kendi gözlerinizle görmek isterseniz,
akþam saatlerinde Beyazýt’ta biraz turlayýn. Meydanýn ne
kadar sessiz ve adeta ölü olduðunu göreceksiniz. Çok azýmýz
Beyazýt’ý, hemen aþaðýsýndaki Sultanahmet’i ve belki de
Ýstanbul’u tanýyor. Pek çoðumuz bu kentte kaybolmuþ gibiyiz.
Aslýnda içinde bulunduðumuz karanlýktan çýkmak için kafamýzý
kaldýrmamýz yetecek. Çevremizde ne kadar çok ýþýk olduðunu
göreceðiz.

B

ugüne kadar öyle çok geçtik ki Beyazýt Meydaný’ndan.
Kaç kez kaybolduk Kapalýçarþý’nýn labirent gibi sokaklarýnda...
Þehzadebaþý’ndan geçerdik Vefa’da boza içmek için...Adý var
sayýsý yok derler ya aynen öyle. Bütün bunlarýn içindeydik, ama
onlarý tanýmýyorduk. Bize ait olan bir dünyaya yabancý kalmýþtýk,
kendi dünyamýzda kaybolmuþtuk. Üniversitenin kapýsýndan girerken,
bu görkemli kapýnýn bir hikayesi var mýdýr ya da üzerinde ne yazar
diye düþünmedik... Aslýnda hepsinin hikayesi vardý, bugün itfaiyenin
kullandýðý Beyazýt Kulesi’nin bir hikayesi vardý, Sahaflar Çarþýsý’nýn,
Beyazýt Kütüphanesi’nin, Beyazýt Camii’nin de... Ama biz
bilmiyorduk. Bunlarýn hepsi bize bu kadar yakýn olup da, nasýl
böylesine uzak kalmýþlardý? Bu yazýda kendi dünyasýnda kaybolanlar
için Beyazýt’a dair bir kroki çiziyoruz. Size asýl hazineyi gösteren
bir harita sunmuyoruz. Sadece bir giriþ yapýyoruz, keþfetmek size
kalmýþ. Çünkü bu okuyarak deðil, yaþayarak yapýlacak bir þey. Biz
hazinenin varlýðýný garanti ediyoruz sadece.

Yazýlý kültürün merkezi
Bize ait olan bir dünyaya yabancý kalmýþtýk,
kendi dünyamýzda kaybolmuþtuk. Üniversitenin
kapýsýndan girerken, bu görkemli kapýnýn bir
hikayesi var mýdýr ya da üzerinde ne yazar diye
düþünmedik..

Ýstanbul Fatihi’nin oðlu ve ardýlý II.Bayezid’in yaptýrdýðý cami,
medrese gibi binalarla ortaya çýkmýþ bir semt burasý. Bütün
Osmanlý tarihi boyunca Beyazýt Meydaný, Ýstanbul’un en iþlek
meydaný ve ana caddelerin kavþak noktasý olmuþ. Aksaray’dan,
Süleymaniye’den, Baðçekapusu’ndan, Tahtakale’den,
Kapalýçarþý’dan, Ayasofya’dan, Kumkapý’dan gelen yollar burada
birleþir, her sýnýftan insan buradan geçerek evlerine, iþyerlerine
varýrmýþ. Sahaflar Çarþýsý ile cami avlusundaki hattatlar ve
arzuhalciler ile dönemin yazýlý kültürünün merkeziymiþ Beyazýt
Meydaný.
1501-1506 yýllarý arasýnda yapýmý biten Beyazýt Camii’nin ardýndan
medrese tamamlanmýþ. Ýstanbul’daki ilk modern kitaplýk, Beyazýt
Umumi Kütüphanesi, Beyazýt Camii’nin harap durumundaki
imaretinin bir kýsmý onarýlarak, 1884 yýlý Ramazan ayýnýn birinci
cuma günü dualarla açýlmýþ. Burasý hem yazmalarý hem de genel
kitaplarýyla kýsa zamanda ünlü bir kütüphane haline gelmiþ. Ayný

zamanda okuyucu ve personeliyle de ilginç bir yer. Hafýz-ý kütüb,
yani kütüphane müdürü Ýsmail Saib Efendi, kendisini ziyarete ve
dinlemeye gelenlere bir tür seminer yaparmýþ burada. Kütüphane
avucunun içi gibiymiþ. Hangi kitabýn hangi rafta olduðunu, kaçýncý
sayfasýnda hangi konunun, þiirin olduðunu adý gibi bilirmiþ. Alman
þarkiyatçý Oskar Rescher, bu toplantýlarýn birine katýlmýþ ve Osman
Reþad Efendi olup Ýstanbul’da kalmýþ. Bu seminerlere katýlanlar
da yetkin insanlarmýþ. Eski metinleri ezbere tanýyan bir kuþak
tarihçi buradaki sohbetlerden yetiþmiþtir. Ýsmail Saib Efendi
kedileriyle birlikte kütüphanede yaþamýþ, ölünceye kadar hiç
dýþarý çýkmamýþ.

Rengarenk Kapalýçarþý
Beyazýt, Ýsmail Saib Efendi gibi pek çok ilginç kiþiliði barýndýrmýþ.
Mesela Kapalýçarþý esnafý... Prof. Dr. Ýlber Ortaylý “ Ýstanbul’dan
Sayfalar” adlý kitabýnda bu esnaftan þöyle bahsediyor: “ Kapalýçarþý
esnafý eþi bulunmaz adamlardýr. Her devirde kendilerine göre
yollarýný bulurlar. Gelene geçene asýlýrlar; hem de her dilde. Bir
hafta çarþýya 30 Finli turist gelsin, ertesi hafta Fince pazarlýk
etmeyi öðrenirler. Ýðneden baþlayýp deve yüküyle çýkmayan yoktur
oradan. Hiçbir zaman da olmadý.”
Esnafýndan bahsedip de çarþýdan söz etmemek olmaz. Fatih
Ýstanbul’u aldýktan sonra, kent içinde Türklerin yaþamýný
kolaylaþtýracak, bir anlamda da kenti Türkleþtirecek birtakým imar
hareketlerine giriþti. Hanlar, hamamlar, bedestenler, camiler,
dükkanlar yapýlmaya baþlandý. Kapalýçarþý, 1461’de inþa edildi.
Eski hareketliliðini, havasýný koruyabilen ender yerlerden biri.
Kapalýçarþý’da binbir çeþit mal satýlýr. Mücevherler, altýnlar,
gümüþler, halýlar, kumaþlar, kürkler, silahlar... Buradaki esnaf
Ýstanbul’un kalbur üstü zenginleri sayýlýrmýþ; bu nedenle de
dükkanlarýný bir önlem olarak geç açar, erken kapatýrlarmýþ. Cuma
günleri ise tamamen kapalý.
Kapalýçarþý’nýn kötü günleri de olmuþ. Belki de 16. ve 17.yüzyýl
en zor dönemi. 1546, 1618, 1652, 1660, 1695, 1701, 1750
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yýllarýnda yanan Kapalýçarþý, felaketlerin ardýndan hep onarýlmýþ.
Yangýnlar yetmemiþ; 1766 tarihindeki depremle de büyük hasar
görmüþ. 1791 ve 1826’da yine kýsmî yangýnlar geçirmiþ. 1894
yýlýnda bir deprem daha. Bu depremden sonra Sahaflar Çarþýsý,
Beyazýt Kapýsý’nýn hemen çýkýþýnda ayrý bir mini çarþý olarak hizmet
vermeye baþlamýþ. En son 1954’te yine yanmýþ, ancak 5 yýlda
onarýlabilmiþ. Kapalýçarþý, karþýlaþtýðý pek çok felakete raðmen
bugün hala ayakta ve canlýlýðýný koruyor.
18. ve 19. yüzyýllar boyunca çok sayýda dükkan, iþlek ve
kahvehanelerin yer aldýðý diðer bir hareketli merkez de Þehzadebaþý
idi. Þehzadebaþý’nýn en canlý dönemi, 19. yüzyýlýn son çeyreðinden
1930’lara uzanan “Direklerarasý” dönemidir. Direklerarasý, burada
yoðunlaþan dükkanlarýn önündeki kemerli yola verilen addýr.
Karþýlýklý seksen küsur dükkan, üstü açýk bir arasta özelliðinde,
revaklý bir çarþý oluþturuyordu. Bu çarþý, Þehzadebaþý’nýn bir
eðlence merkezi olarak tanýnmasýný saðladý. Direklerarasý,
tiyatrolarýyla, sazlarýyla bir eðlence merkezi olduðu kadar, dönemin
yazar ve sanatçýlarýnýn, aydýnlarýnýn buluþtuklarý bir çevreydi. Ve
bu özelliði altmýþlý yýllara kadar sürdü. Yetmiþli yýllara ulaþýldýðýnda
Ýstanbul kibarlarýnýn eðlence merkezi Direklerarasý’ndan artýk eser
kalmamýþtý.
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18. ve 19. yüzyýllar boyunca
çok sayýda dükkan, iþlek ve
kahvehanelerin yer aldýðý diðer
bir hareketli merkez de
Þehzadebaþý idi.

Beyazýt Meydaný bir zamanlar Ýstanbul’un en renkli ve hareketli
yeriydi. Denilebilir ki, iþ güç sahibi olup da Beyazýt’tan geçmeyen
yoktu. Geçen yüzyýlda Beyazýt Camii’nin avlusu ramazanlarda gýda
fuarý olurmuþ. Ýmparatorluðun dört bir yanýndan getirilen meyveler,
tatlýlar, helvalarla seyirci çeken, gýrtlak meraklýlarýnýn doluþtuðu
bir yer. Meydan çýplak görünümlüydü, etrafý salaþ lokanta ve
dükkanlarla çevriliydi. Zaman zaman yýktýrýlan sonra tekrar türeyen
bu salaþ yerlerde ucuz yemek yenirdi. 1840’larda içinde cerrah
bekleyen ilk fennî eczanesi de bu meydanda açýlmýþ. Beyazýt o
zaman; tramvay geçen, alýþveriþi canlý ve Direklerarasý piyasanýn
baþlangýcýymýþ.

Eski saraydan üniversiteye
Bizans döneminde, Senato Sarayý burada, þimdiki üniversite
binasýnýn yerindeydi. Fatih ise Ýstanbul’u alýþýnýn ertesi yýlýnda ayný
yere bir saray inþa ettirdi. Daha sonra yeni bir saray yaptýrýnca,
burasý “Eski Saray” adýyla anýlmaya baþlandý. Eski padiþahlarýn
anneleri, eþleri bu sarayda kalýyordu artýk. Ölen ya da tahttan
indirilen padiþahýn annesi Eski Saray’a gönderiliyordu. Bayramlarda
padiþahlar Eski Saray’ý ziyaret eder, vaktiyle valide sultanlýk yapmýþ
kadýnlarýn gönlünü alýrdý. En son II. Mahmut’un annesi, Eski
Saray’dan Yeni Saray’a valide sultan olarak gitmiþtir. Bundan
sonra Eski Saray, seraskerler binasý yapýlmýþtýr. Þimdiki Ýstanbul
Üniversitesi binasýysa, Abdülaziz zamanýnda, 1870’te inþa ettirildi.
Uzun süre Harbiye Nezareti olarak hizmet gören bina, daha sonra
Ýstanbul Darülfünunu’na devredilecek; týp ve hukuk öðrencilerine
okul oldu. Meydanýn en dikkat çeken yapýsý olan görkemli kapý
Harbiye Nezareti’nin kapýsýdýr ve üzerinde “ Daire-i Askeriye” yazar.
Maliye nezareti de bu binanýn yanýna taþýnmýþtý. Üniversitenin
doðu ucunda yer alan ve günümüzde Siyasal Bilimler Fakültesi
denen bina, ünlü Bekiraða Bölüðü’ydü.
Üniversite içinde kalan diðer ilginç bina da Beyazýt Kulesi’dir.
Ýstanbul’da yangýnlarýn nerede çýktýðýnýn hýzlý bir þekilde tespit
edilmesi için 1828’de inþa ettirilmiþtir. Üç kez yanýp tekrar inþa
edilen kule, II. Mahmut’un emriyle kargir olarak inþa ettirildi.
Mimarý, ünlü mimar ailesinden Senekerim Balyan Usta’dýr.
Yukarýda anlatýlanlardan Beyazýt’ýn eskiden bir cazibe merkezi
olduðunu ve dopdolu yaþadýðýný anlayabiliyoruz. Oysa bugün
bundan bahsetmek imkansýz. Eðer bunu kendi gözlerinizle görmek
isterseniz, akþam saatlerinde Beyazýt’ta biraz turlayýn. Meydanýn
ne kadar sessiz ve adeta ölü olduðunu göreceksiniz. Çok azýmýz
Beyazýt’ý, Ýstanbul’u tanýyor. Pek çoðumuz da bu kentte kaybolmuþ.
Ýçinde bulunduðumuz karanlýktan çýkmak için kafamýzý kaldýrmak
yetecek. Orada, uzakta bir ýþýk mý gördüm ne?

Kaynakça
1-Ýlber Ortaylý, Ýstanbul’dan Sayfalar, Hil Yayýn
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“Dünyanýn en güzel
senfonisini çalýyor

Ýstanbul”

[

[

Hasan Ay
Ýstanbul Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü 2. Sýnýf Öðrencisi

“Bir ilginçlik orkestrasý Ýstanbul. Hiç kimsenin
bilmediði enstrümanlar hiç kimsenin bilmediði melodiler
çalýyor. Orkestra bir ahenk içinde. Bir enstrümaný
çýkartýp, bu senfoniyi iþte bu yarattý demek yanlýþ
olur.” diyor Sunay Akýn ve bize Ýstanbul üzerine
hiç bilmediðimiz öyküler anlatýyor. Her hikaye bizi
düþ alemine biraz daha yaklaþtýrýyordu ama
anlatýlanlarýn hepsi gerçekti, Ýstanbul gerçekti ve
yaný baþýmýzdaydý.
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air Sunay Akýn’la söyleþiye Gazetecilik Bölümü’nden üç
arkadaþ gitmiþtik. Üçümüz de ona hayrandýk. Onun konuþmalarýný
televizyonda, radyoda dinliyor, yazýlarýný dergilerde okuyorduk.
Þiirlerini zaten biliyorduk. Ýstanbul hayranlýðýný da öyle... Biliyorduk
ama, o konuþtukça hayranlýðýmýzý ve þaþkýnlýðýmýzý gizlemeden
edemiyorduk. Üçümüzün de aðzý açýk kalmýþtý. Daðarcýðýmýzdaki
bütün þaþkýnlýk ifadelerini kullanmamýza raðmen, þaþýrmaya
devam ediyorduk. Ne kadar da az þey biliyormuþuz. Oysa hepsi
yaný baþýmýzdaydý. Bir an utandýk, daha çok ayýpladýk kendimizi
burnumuzun dibindeki güzellikleri göremiyoruz diye. Bizi bu denli
þaþýrtan satýr aralarýndaki Ýstanbul’du. Ama daha önce hiç kimse
bize Ýstanbul’un bu deðiþik yüzünü göstermemiþti. Hepimiz satýr
aralarýný okuyamayan okur yazarlardýk.
Þair-yazar Sunay Akýn bize, Ýstanbul’un bilinmeyen yüzüne açýlan
pencereyi araladý. O kadar güzeldi ki daha fazla dayanamadýk,
pencereden atladýk. Önce Sunay Akýn’ýn çocukluðuna bir merhaba
dedik, oradan Kýz Kulesi’ndeki iðde aðaçlarý arasýna salýncak
kurmaya gittik, bir de baktýk Üsküdar’dan Ýstanbul’u seyrederken
uykuya dalmýþýz. Zaman kavramýný yitirdik bunlarý yaparken.
Acaba, yaþadýklarýmýz dünde mi kalmýþtý, bugün de olabilir miydi,
yarýn da olacak mýydý?
Ýþte, Sunay Akýn’ýn hayatýyla karýþýk, saklý kalmýþ, güzel Ýstanbul...
Trabzon’da bir terzinin oðlu olarak dünyaya gelir Sunay Akýn,
62’nin sonbaharýnda. Babasý sýk sýk Ýstanbul’a mal almaya gider.
Babasýnýn Ýstanbul’dan dönüþünü sabýrsýzlýkla beklermiþ küçük
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Sunay. O yýllarda Ýstanbul onun için, evlerin salonlarýndaki büfelerde
duran en güzel eþyalar demekmiþ. Ýstanbul’dan gelen biblolar,
çay takýmlarý, su takýmlarý, ama bir çocuk için en anlamlý olan
þey, oyuncaklar. Daha çocukken kanýna girer Ýstanbul Sunay
Akýn’ýn. Babasýnýn bavulunda getirdiði renkli eþyalara bir de sinema
katýlýnca, Ýstanbul bir vazgeçilmez olur. Kadýnlar matinesinde
annesi aþk filmlerine aðlarken, onun aklý hep filmin geçtiði yerdedir,
Ýstanbul’da.
Ýlk defa 6 yaþýndayken Ýstanbul’a gezmeye gelir. Üç hafta kalýrlar.
O sýrada bir filmin baþrolünü oynar. Filmin adý: “Ýstanbul”. Baþrol
oyuncusu; Sunay Akýn. Gösterim yeri; Aile albümü. Aklýnýza hemen
bir sinema filmi gelmesin. Ama adeta bir sinema filmiydi aile
albümündeki Ýstanbul fotoðraflarý. Her karede de küçük bir çocuk
vardý. Ve o çocuk, albümün sayfalarýný çeviren herkesin senaryosunu
oynuyordu. Gerçek ile düþ iç içeydi.
Ýlkokul 4’ü bitirince Ýstanbul’a taþýnýrlar. Harem’de Þerif Kuyusu
Sokaðý, Ferah Palas Apartmaný. Sunay Akýn, Ýstanbul’un en güzel
yeri diyor Harem için. Bunun aksini söyleyenlere kýzýyor, hatta
ayýplýyor onlarý: “Harem, Salacak. Gerisi hikaye. Herkes Cihangir
mihangir diyor. Bu uydurma, ayýp bir þey. Cihangir’de ne var;
kedisi, köpeði, çatýsý matýsý. Ýstanbul’a bakýlacak en güzel yer
Harem’dir. Bir baktýðýn zaman bütün Ýstanbul’u görüyorsun. Kýz
Kulesi, Galata Kulesi, tarihi siluet senin önünde. Ýstanbul bundan
güzel nerden izlenebilir ki?” Belki de þairin çocukken, bir temmuz
ayýnda duyduðu hanýmeli kokusu, gördüðü beyaz bisiklet ve
Ýstanbul’daki ilk arkadaþý Ömercik, Harem’i bu kadar sevmesine
o neden olmuþtu.

Mikroskop Ýstanbul’dan, dürbün Ýstanbul’a
77’de Göztepe’ye taþýnýrlar. Sokaklarýnda telefon kulübesi yoktur,
telefon etmek güç iþ. Mahallenin gençleri bir araya gelirler. Kapý
kapý dolaþýp imza toplarlar. O yýllarda insan iliþkileri, özellikle
komþuluk iliþkileri çok farklý. Kapýyý açan herkes onlara yardýmcý
olur. Onlar da bu sayede bütün mahalleyi tanýrlar. Sunay Akýn
iç geçiriyor, “O yýllarda herkes geleni sýcak karþýlardý.”diyor. “Þimdi
insanlar kapý açmaya korkuyorlar. Dürbüne bakýyorlar önce. Bizim
ki dürbünsüz Ýstanbul’du. Þimdi ki insanlar birbirlerine dürbünle,
uzaktan bakýyorlar. Biz birbirimize mikroskopla bakýyorduk. Daha
yakýndan, en ince ayrýntýsýna kadar.” diye ekliyor. O imzalar
sayesinde mahalleye telefon kulübesi gelir. Yakýnlarý uzakta
olanlar, oðlu askerde olan anne babalar orada buluþur. Telefon
kulübesi mahallenin buluþtuðu yerdir. Bütün mahalle tam bir
dayanýþma göstermiþtir.
O yýllarýn çocukluk anýlarýný dinleyince bir þeyler kaçýrdýðýnýzý
hissediyorsunuz. Bir amaç için oluþturulan dayanýþmaya hayran
kalýyorsunuz. Cebinizde beþ kuruþ para olmadan, Ýstanbul’un size
hazýrladýðý domatesli, karpuzlu, midyeli sofradan doymak
istiyorsunuz. Vapurlarýn en tepesinden denize atlamak, yolcularýn
attýðý bozuk paralarý denizden toplamak, bayram yerlerinde ip
cambazlarýný, Hacivat-Karagöz’ü izlemek. Daha neler neler?
Ýstanbul çocuklara bakarmýþ doðrusu.

En büyük barýþ anýtý
Sunay Akýn’ýn aklýndan savaþ çýkmýyor. Savaþta hayatýný kaybedecek
masumlarý düþündükçe suratý asýlýyor. Tam o esnada ”Beyazýt
Kulesi, dünyanýn en büyük barýþ anýtýdýr” diye adeta haykýrýyor.
“Hemen hemen her gün önünden geçtiðimiz Beyazýt Kulesi:
Senekerim Balyan Usta tarafýndan yapýlmýþ. Ýstanbul’da onun
bilinen yegane eseri bu kule. Beyazýt Kulesi ile Galata Kulesi’nin
yerlerini deðiþtirin, sýrýtýr, siluete uymaz. Peki Beyazýt Kulesi’ni o
denli bizden yapan, tarihi yarýmadanýn siluetine uyum içinde
olmasýný saðlayan düþünce nasýl bir þeydir? Senekerim Balyan
Usta bir deha. Ne yaptý biliyor musunuz? Bizim karakteristik
özelliklerimizi taþýyan Osmanlý toplarýnýn birini dikine oturttu. Proje
olarak onu büyüttü, büyüttü ve dikine oturttu. Beyazýt Kulesi
dikine oturtulmuþ bir Osmanlý topudur. Ve militarizmde namlu
yukardaysa, bu barýþ demektir.”
Ýstanbul’un böyle daha birçok hikayesi var. Hemen hepsi
gözümüzün önünde. Bakýyoruz ama göremiyoruz.
Bir ilginçlik orkestrasý Ýstanbul. Hiç kimsenin bilmediði enstrümanlar
hiç kimsenin bilmediði melodiler çalýyor. Orkestra bir ahenk içinde.
Bir enstrümaný çýkartýp, bu senfoniyi iþte bu yarattý demek yanlýþ
olur. Gelin bu orkestradan bir þeyler dinleyelim. Size garanti
veririm kendinizi daha huzurlu hissedeceksiniz:

Mucizevi balýklar diyarý
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1856 aralýk ayýnda New York gümrüðünde çalýþan bir adam gelir
Ýstanbul’a. Dünyanýn en mucizevi balýklarýný görmek için gelmiþtir.
Silivrikapý’ya gider. Balýklý Ayazma’da gördüðü balýklara dünyanýn
en mucizevi balýklarý der. Bu adamýn bu balýklara mucizevi demesi
çok ilginç. Çünkü, kendisi dört yýl balinanýn peþinden koþmuþ ve
Mobydick diye bir kitap yazmýþ. Adamýn adý Herman Melville.
Duyduðu öykü de þu: Ýstanbul kuþatýldýðýnda bir Rum, tavada
balýk piþiriyormuþ. Ona gelirler ve Ýstanbul’un düþtüðü haberini
verirler. Adam inanamýyor. Þu balýklar canlanýrsa inanýrým diyor.
O esnada balýklar canlanýyor. Herman Melville bu yüzden Ýstanbul’da
gördüðü balýklara mucizevi der. Ýþte Ýstanbul, duyulan bir hikaye
için binlerce kilometre yolu aþmaya deðecek bir kent...
Sunay Akýn hiç durmadan anlatýyor, biz ise dinliyoruz. Ýstanbul’un
her taþýnda bir sýr gizli olduðunu söylüyor. “Rumelihisarý’nýn mimari
duruþu, konumu, karþýdan bakýldýðýndaki görüntüsü, Fatih Sultan
Mehmet’in imzasýndan baþka bir þey deðildir” diyor. Fatih,
Ýstanbul’u alamasaydý bile, kente taþlardan imzasýný atýp gitmiþ
olacaktý.
Ahmet Mithat Efendi bir yazýsýnda, Sarayburnu’ndaki surlarýn
hemen dibinde büyük bir hayvandan kalan kemikler olduðunu
anlatýr. Avlanmak üzere Marmara Denizi’ne açýlan balýkçýlardan
Müslüman olanlar o kemiklerin önünde durup dua ederler;
Hýristiyan olanlar istavroz çýkarýrlarmýþ. Av bereketli geçsin diye
yapýlýrmýþ bu. O kemikler hangi hayvana ait biliyor musunuz?
Balinaya. Prokopius adlý Bizanslý yazar Marmara Denizi’nde gemiler
saldýran bir balýktan, güney balinasýndan bahseder.

Beyazýt kulesi

Ýstanbul’da, Ýstanbul Boðazý’nda en önemli karakteristik canlý
hangisiydi? Hemen aklýnýza martý geliyor deðil mi? Ama martý
deðil, fok. Hem de binlerce fok. Foklar yazýn Tuzla açýklarýnda
olurdu, kýþýnsa yalýlarýn kayýkhanelerini köpek kulübesi gibi
kullanýrlardý. Þirket-i Hayriye’nin kurulmasý foklarýn sonu oldu.
Hepsi çarklara takýldýlar, iskeleler arasýnda ezildiler. 1890 yýlýnda
Ertuðrul Firkateyni Japonya’da batar. Daha sonra dalgýçlar dalar
ve gemide kocaman bir fok heykeli ile karþýlaþýrlar. Bir Ýstanbul
gemisinde fok heykelinin iþi ne?

Ýstanbul’un orta yeri sinema
Eskiden mahyalar içinde ateþ yakýlan kandillerle kurulurdu. Bizde
yazý geleneðinde hat sanatý vardýr. Yani, yazý yazarken resim
yapmak. Mahyalara bu taþýnmýþ mýydý acaba? 1723’de bizzat
saraydan fetva çýkýyor: Bundan böyle mahyalarda ilk 15 gün yazý,
ikinci 15 gün resim olacak. O yýllarda, resmin yasak olduðu bir

123
Salacak

zamanda, resmi yasaklayan kurumun tepesinde resim yapýlmýþ.
Çorba kasesi, yelkenli gemi, Kýz Kulesi resimleri....Yaðmurlu
günlerde mahya kurulamýyor. Ama bir mahyacý nasýl yapmýþsa
bunu baþarmýþ, þakýr þakýr yaðmur yaðýyor. Ýki minare arasýnda,
kubbenin üstünde ateþlerden bir resim: Bir þemsiye resmi. Ne
kadar ince bir espri anlayýþý deðil mi?
1820’de Hezarfen Abdüllatif Efendi, Süleymaniye Camii’nin üç
þerefeli iki minaresi arasýna ilk mahyasýný kurar. En üste bir at
arabasý resmi yapar, orta þerefeye Galata Kulesi’ni resmeder, en
alta da kayýklar ve balýklar yapar.
Sinema tarihi, ilk sinema gösterisi 1895’de Paris’te Lumiere
Kardeþler tarafýndan yapýlmýþtýr der. Sinema, Grekçe kinema
sözcüðünden gelir ve hareket anlamýndadýr. Öyleyse ilk hareket
gösterisi 1895 deðil, 1820’te Abdüllatif Efendi’nin yapmýþ olduðu
mahyadýr. Çünkü araba köprünün üstünde, balýklar ve kayýklar
köprünün altýnda hareket halindeydiler. Daha doðrusu sinema
halindeydiler.
Yukarýdaki öykülerin hepsini ve daha fazlasýný Sunay Akýn’dan
dinledik. Her hikaye bizi düþ alemine daha da yaklaþtýrdý. Oysa
hepsi gerçekti, yanýmýzdaydý ve bizimdi. Ama biz yýllardýk uyuyorduk.
Ah Eski Ýstanbul ! diye sýzlanmaya gerek yok. Ýstanbul dün güzeldi.
Bugün de güzel. Güzellik Ýstanbul’un mayasýnda olan bir þey.
Kendisini Ýstanbul dostu olarak gören herkes, bu kent için
çabalarsa, yarýnki Ýstanbul daha güzel olur.

Size bir sýr vereyim mi? Ýstanbul ile konuþmak
isterseniz gözlerinizi kapatýn ve ona bir selam gönderin.
Salacak’tan bir rüzgar esip yanaðýnýza sýcak bir
merhaba konduracaktýr mutlaka.

Sonsuzluða
çakýlmýþ
bir yýldýz

Boðaziçi
Meltem Bostancý
Ýstanbul Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi
Öðretim Görevlisi
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Dünyada eþi ve benzeri olmayan, 20 km. uzunlukta, ortalama
1-1.5 km. geniþlikteki deniz yolu, olaðanüstü güzellikteki bir
cadde gibi sýra ile birbirinden güzel yalýlar ve saraylarla çevrili.
Arkalarýnda küçüklü büyüklü korular ve köþkler yer alýyor.
Boðaziçi; yalýlarý, köyleri, park ve çayýrlarýyla haklý olarak
döneminin en görkemli su yolu durumunda idi. En parlak
dönemini 19. yüzyýl ortalarýnda yaþadý. Fakat zamanla büyük
bir yerleþme akýmý þehircilik dengesini altüst etti. Bu durumdan
doðal olarak Boðaz da etkilendi. Zevksiz, orantýsýz, gelir
getirici ve spekülatif yapýlarýn yaný sýra, Boðaz’a bakan sýrt
ve tepelere yapýlmýþ gecekondular, kalan son yeþillikleri de yok
etmeye baþladý.

B

oðaziçi’nin ilk adý Bosphorus’tur. Boðaziçi; yalýlarý, köyleri,
park ve çayýrlarýyla Ýstanbul’un en görkemli bölgelerinden biridir.
20 km. uzunlukta, ortalama 1-1.5 km. geniþlikteki deniz yolu,
olaðanüstü güzellikteki bir cadde gibi. Bir zamanlar kýyýsýnda
birbirinden güzel yalýlar ve saraylar olan Boðaz’da, küçüklü büyüklü
korular ve köþkler yer almaktaydý. Her taraf yeþilliklerle bezenmiþti.
En parlak dönemini 19. yüzyýl ortalarýnda yaþayan Boðaziçi’nde
yerleþmenin hýzlanmasý Kanuni döneminde olmuþtur.

Boðaz’ýn her iki yakasýnda da bazý köylerde Türklerin yerleþmesinin
yoðunlaþtýðý anlaþýlýyor. Bunu teþvik eden nedenlerden birisi,
padiþahlarýn ve devlet büyüklerinin bu sahillerde yaptýrdýklarý
saray, kasýrlar ve büyük bahçelerdi. Kanuni devrinde Çengelköy’de
Kuleli mevkiinde bir saray, Kandilli’de III. Murat devrinde birkaç
kasýr, Çubuklu civarýnda bahçeler içinde Kanuni devrinde yaptýrýlmýþ
bir kasýr olduðunu biliyoruz. Beykoz’daki Hasbahçe veya Bahçei Amire, II. Beyazýt zamanýndan beri vardýr. Burada yine III. Murat
zamanýnda Ýskender Paþa’nýn bir kasýr yaptýrdýðýný biliyoruz.
Boðaz’ýn Anadolu yakasýndaki köylerin bazýlarý, çoðunlukla
gayrimüslimler tarafýndan iskan edilmiþti. Kuzguncuk ve Çengelköy
oldukça geniþ köylerdi. Anadolu Hisarý çevresinde bir mahalle
oluþmuþtu. Kanlýca’da 16. yüzyýlda büyük bir geliþme görülmüþtü.
Boðaz’ýn Rumeli yakasýnda Ortaköy, Arnavutköy, Bebek ve Ýstinye
Rum köyleri idi. Baltalimaný’nda Fatih devrinde kurulmuþ olduðunu
bildiðimiz Türk mahallesinin geniþlemediði tahmin edilebilir.

125
Ýstinye’ye 16. yüzyýlda bir mescit yapýlmýþ ve Türkler de yerleþmeye
baþlamýþlardýr. Evliya Çelebi, Yeniköy’ün Kanuni’nin emri ile
kurulmuþ olduðu için bu adý taþýdýðýný yazar. Bu sahilde I. Selim
zamanýnda içine bir kasýr yapýlmýþ olan Bebek bahçesi, II. Selim
zamanýnda yapýlmýþ olan Büyükdere Bahçesi ve Emirgan’da
Münþeat sahibi Feridun Bey’in bahçeleri bulunuyordu.
16. yüzyýlda Boðaz’ý þehrin yaþantýsýnýn bir parçasý sayamayýz.
Beþiktaþ, yeni geliþmelerin, Boðaz yönünde þehirle sýký iliþkisi
olan son noktasýdýr. Daha 16. yüzyýlda kayýkla dolmuþçuluk
yapýldýðý anlaþýlmaktadýr. 17. yüzyýlda Evliya Çelebi, Tophane’yi
100 mahalleli ve 7 camili büyük bir semt olarak tanýtýr. Bu sahilde
Fýndýklý’ya kadar boydan boya yalýlar vardýr. Tophane’den sonra
salý günleri Pazar kurulduðu için “Salýpazarý” adýný alan semtte,
Cihangir’le Fýndýklý arasýnda büyük bir çarþý alaný bulunmaktadýr.
Yine 17. yüzyýlda “Boðaziçi Uygarlýðý” diye nitelenen bir konutsal
yerleþme düzeni kurulmaya baþlamýþtýr. Büyük ve zengin ailelerin
yazlýk evleri þeklinde ortaya çýkan yalýlar, tamamen aristokratik,
fakat su ile konut arasýndaki iliþki bakýmýndan eþsiz bir çevre
yaratmaya bu sýralarda baþlýyorlar.
Boðaziçi bölgesinin iskanýnýn özellikle I. Abdülhamit’in saltanatýyla
daha da yoðunlaþtýðýný söylemek mümkün. Beylerbeyi’ndeki IV.
Murat sarayýnýn 17. yüzyýl ortasýnda yýktýrýlýp arsasýnýn halka

satýlmasýndan sonra, köyün geliþmeye baþladýðý ve 1779’da I.
Abdülhamit tarafýndan sahildeki caminin yapýlmasýndan sonra
Kuzguncuk ve Çengelköy’ün gayrimüslim köyleri arasýnda bir Türk
mahallesi olarak Beylerbeyi’nin önem kazandýðý anlaþýlýyor. Yine
IV. Murat zamanýnda Emirgüne Han oðlunun yerleþtiði yerde bir
cami çeþme yaptýrarak bir mahalle kurulmasýný emreden, I.
Abdülhamit olmuþtur.
Beyoðlu bir yandan Kasýmpaþa ve Balýkpazarý bölgelerine doðru
geliþme gösterirken Boðaz tarafýndan Boðazkesen’de ve Cihangir’de
Tophane ile birleþmiþtir. Ayný þekilde Fýndýklý’nýn da, sahildeki
büyük yalýlar dizisinin arkasýndan Ayazpaþa’ya doðru çýktýðý
anlaþýlýyor. Teþvikiye’de, yüzyýl sonlarýnda bir cami yapýlmasýna
bakarak Beþiktaþ’taki yerleþmenin yukarýya doðru uzanmaya
baþladýðý kabul edilebilir. Þüphesiz bu geliþmelerin seyrek, bahçelikýrsal yerleþme karakterini bir ölçüde koruduðunu belirtmek
gerekir.
Boðaz’ýn saray ve devlet erkaný için önemi 19. yüzyýlda gittikçe
artmýþtýr. Buna paralel olarak da Boðaz ulaþýmý daha çok önem
kazanmýþtýr. II. Mahmut’tan itibaren surlar içindeki saraylarýn
itibarý azalmýþtý. Eski saray çoktan gözden düþmüþtü. Tanzimat’ýn
ilanýndan sonra Abdülmecit ve Abdülaziz, bugünün Ýstanbul’unun
görünüþünü etkileyen ve Avrupa baþkentlerinin krali havasýný
Osmanlý baþkentine getiren geniþ bir saray inþaatýna giriþmiþlerdir.
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Bu saraylarýn birincisi, Abdülmecit’in 1853’te, eski Beþiktaþ
sarayýnýn kalan kýsýmlarýný yýktýrarak arsasýna yaptýrdýðý Dolmabahçe
Sarayý’dýr. Ahþap Küçüksu Kasrý da, onun tarafýndan 1857’de
yeniden inþa ettirilmiþtir. Abdülaziz bunlara 1865’te Beylerbeyi
ve 1874’te Çýraðan saraylarýný katmýþtýr. Geçen yüzyýlýn Boðaz’a
dönük geliþmesi, böylece Boðaziçi’nin küçük boyutlu konut
yapýlarýyla rahatsýz edilmeyen doðal karakterini ortadan kaldýrýyordu.
Bu saraylara Bezm-i Alem Sultan’ýn baþlattýðý ve oðlunun 1853’te
tamamlattýðý Dolmabahçe Camisini, Çýraðan’da Mecidiye Camisini
ve Ortaköy Camisini de katmak gerekir.
Birinci Dünya Savaþý’ndan önce þehrin Boðaziçi, Beyoðlu ve
Kadýköy yönlerindeki büyümesi devam etmiþtir. Boðaz’ýn özellikle
Rumeli yakasýnýn Ýstanbul’un sur dýþý geliþmesinde ekonomik
statüsü yüksek bir yerleþme alaný olarak ortaya çýkmýþ olmasý bir
yandan, ayný sürecin Beyoðlu’ndan Þiþli’ye doðru devamlý olarak
uzamasý, Cumhuriyet çaðýnda bu iki geliþme çizgisi arasýnýn ilk
fýrsatta dolacaðýna iþaret eden geliþmelerdi. Gerçekten de sosyal
statü, ona sahip olanlarýn ekonomik olanaklarý, Boðaz’ýn önce
bu tarafýný spekülasyona açmýþtýr.

Boðaziçi yalýlarý semt semt
farklý karakter taþýmýþ ve farklý
ellerde olmuþtur. Saraydan,
dolayýsýyla þehirden
uzaklaþmalar oranýnda önemleri
azalmýþtýr.

Boðaziçi’nde hayat...
Eski eserlerin çoðu mevcut, yalýlar ve köyler ise geliþmelerinin en
üst düzeyine eriþmiþtir. Boðaziçi, yaz-kýþ oturulan köyler dýþýnda
sayfiye, yani mevsimlik bir oturma yeriydi. Çoðu yalý ve köþklerin
kendi bað ve bahçeleri vardý. Buralarda erguvan, manolya, mavi
çam, sedir ve fýstýk çamý gibi nadir süs aðaçlarýndan baþka türlü
yemiþ aðaçlarý da yetiþirdi. Bunlar semtlerine göre tanýnmýþ ve
Ýstanbul piyasasýný etkiler durumda idi. Beykoz cevizi, Sultaniye
inciri, Beylerbeyi, Çengelköy ve Arnavutköy’ün kirazlarý meþhurdu.
Arnavutköy’de ayrýca en iyi Osmanlý çilekleri yetiþirdi.
Boðaz halkýnýn çoðunlukla kendi bahçeleri, dolayýsýyla nefes
alacak, gezinecek bol bol yerleri olduðu halde Boðaziçi’nin iki

sahilinde birbirinden güzel mesireler mevcuttu. Bu yeþil vadi ve
çimenlikler daha çok þehir halkýna gezinti yeri görevi yapýyordu.
Böylece Boðaziçi, Ýstanbul’un her yönünde bulunanlar için hava
alýnacak yerlerden biri durumunda idi. Bu bölgeler bugünkü büyük
batý þehirlerinin parklarýna karþýlýk oluyordu.
Halkýn eðlencesi gayet basit ve saftý. Tatil ve yýlýn belli günlerinde
bu yerler çok kalabalýk olurdu. Boðaziçi’nin birinci mesiresi þimdi
2 No’lu park olan Dolmabahçe-Harbiye vadisi idi. Beþiktaþ ve
Ihlamuraltý mesiresi 19. yüzyýldan itibaren þehirleþmeye baþladý.
Eskiden iki dere ile beslenen bu vadi, Hayrettin ve Beþiktaþ
iskelelerinde denize ulaþýrdý. Yahya Efendi mesiresi Ekmekçi
deresi boyunca uzanýrdý, fakat öncekilerden çok daha dik,
dolayýsýyla daha kýsaydý. Tepesinde Yýldýz Köþkü, sahilinde
Mevlevihane, yamaçlarda yoðun aðaçlýk ve servilik vardý. Ortaköy
vadisi mesirelik niteliðini çoktan yitirmiþti, çünkü köy sanýldýðýndan
daha fazla büyüyüvermiþti. Ancak Dereboyu uzun süre güzelliðini
koruyabildi. Burada sahilden ta içerilere, meþhur çiçek bahçelerine
kadar sandalla gidilebilirdi. Vadi Balmumcu ve Zincirlikuyu’ya
kadar uzanýrdý ve Boðaz’ýn en uzun ve geniþ yerlerinden birisi idi.
Sonra dere aðzý dola dola denize doðru ilerledi.
Sarýyer vadileri içme sularý ile ün yapmýþtý. Çýrçýr, Hünkar, kestane
sularý ayrý ayrý uðraklar durumunda idi. Daha ilerisi þehrin dýþý
sayýlýr ve pek raðbet görmezdi.
Anadolu yakasý, Büyükdere’ye karþýlýk hemen hemen ayný aðýrlýkta
sayýlabilecek bir mesire manzumesi oluþturuyordu. Bunlar Hünkar
Ýskelesi ve Yalýköyü’nden baþlamak üzere 4.5 km. boyunca, Tokat
deresini izleyerek Akbaba, Dereseki, Karakulak mesireleri olarak
tanýnýrdý. Bu vadi ve çayýrlýklarý büyük sayýda çeþmeler ve Hünkar
köþkleri süslerdi. Sultan III. Selim burada saray kadar güzel bir
Kaðýthane inþa ettirmiþti, son zamanlara kadar kalýntýlarý ayakta
idi. Bundan sonra gelen tanýnmýþ mesirelerden bazýlarý Kanlýca
Körfezi, Kavacýk, Mihrabad mesireleridir. Bunlar Küçük ve Büyük
Göksu mesirelerine oranla çok daha küçük ölçüdedirler. Göksu
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mesiresi Ýstanbul’un en tanýnmýþ yerlerinden biriydi. Burada yedi
kardeþler (bazen dört deniyor) yöresine kadar sandalla gelinir,
piyasa yapýlýrdý. Çengelköy, sebze bahçeleri ile tanýnmýþtý. Minyatür
ölçüdeki Havuzbaþý, eskiden denize kadar açýlýrdý. Ýstavroz deresi,
Çamlýca sýrtlarýndan kopar, Beylerbeyi’nde denize dökülürdü.
Aslýnda Çamlýca, Boðaz’ýn bir mesiresi sayýlýrdý.

Boðaziçi yalýlarý
Boðaziçi yalýlarý semt semt farklý karakter taþýmýþ ve farklý ellerde
olmuþtur. Saraydan, dolayýsýyla þehirden uzaklaþmalar oranýnda
önemleri azalmýþtýr. Dolmabahçe, Beþiktaþ ve Çýraðan saraylarýndan
sonra 19. yüzyýl ikinci yarýsýndan itibaren ilk sýrada Feriye, yani
Þehzade yalýlarý gelmiþtir. Bunlar Ortaköy’e kadar uzamýþtýr.
Ortaköy’de eskiden sýra ile Musevi ve Ermeni yalýlarý bulunurken,
bunlar 19. yüzyýl içinde peyderpey kamulaþtýrýlmýþ ve yerlerine
Sultan saraylarý yapýlmýþtýr. Bu yalýlar sýrasýyla Hatice, Fehime,
Naime, Fatma Sultan yalýlarýdýr.
Bebek’te, Akýntýburnu’nda ilk yalý Hasan Halife yalýsý idi. Burasý
bir ara Miriye geçip Hasbahçe oldu. Sonra, Halilpaþazadelerin
yalýlarý burada yer aldý. Resimlerin çekildiði 1860 yýllarýnda bunlar
da yýkýlmýþtý. Beyhan Sultan Sarayý, Haným Sultan Çifte Sarayý
olduktan sonra, yol açýlmasý için yýkýldý. Köçeoðlu Yalýsý, otuz
sene evvel yýkýldý. Bundan sonra gelen Himmetzade, Dürrizade,
Yeserizade yalýlarýnýn yerini Büyük Halim Paþa ve Ali Paþa yalýlarý
almýþtýr.
Rumelihisarý’nda da Baltalimaný’na kadar birbirini izleyen yalý
sýralarý vardý. Daha küçük olanlarý Ýskele, Hamam ve Camiler
çevresinde, büyükleri ise Boðaz’a doðru idi. 1750 ile bunu izleyen
yüzyýl arasýndaki devirde ulaþým kayýklarla yapýlýrdý. Bunun için
evlerin aralarýnda kayýklarýn yanaþabileceði iskeleler yapýlmýþtý.
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Anadolu yakasýnda büyük ve önemli yalýlar Paþabahçe’den baþlar.
Bunlarýn birincisi Saib Molla yalýsýdýr. Çelebi’ye göre Hezarpare
Ahmed Paþa’nýn sarayý Ýncirli, yani Ýncirköy’de imiþ, semte
Paþabahçe ismini veren bu yalý olabilir. Kesin yeri bilinmemekle
beraber Burunbahçe yöresi veya civarý akla yakýn geliyor.
19. yüzyýlda Tevfik ve Tahir Paþa Yalýlarý büyük bahçeleriyle dikkati
çekmekteydiler. Zaten Anadolu yakasýndaki yalýlarýn genellikle
daha büyük bahçeli ve daha aralýklý olduklarýný eklemek gerekir.
Kýrsal karakter burada daha kuvvetli. Çubuklu’da Rýfat Paþa
Koyu’nda yalýlar dört tanedir ve aralarýnda koruluk ve aðaçlýklý
büyük mesafeler vardýr. Bunlar Rýfat Paþa, sonradan Hýdiv Abbas
Paþa, Halil Eldem ve Münir Paþa yalýlarýdýr.
Birinci Dünya Savaþý’nýn sonu, eski yalý yaþamýnýn da sonu oldu.
Toplumsal yýkým ve deðiþmeler mülk sahibi aileleri konutlarýný
terk etmeye zorluyordu. Çünkü artýk bu konutlarý elde tutmak çok
güçtü. Yalýlar depo olarak kiralandýlar. Sonunda yýkýcýlarýn ellerine
düþtüler. Böylece eski yalýlarýn büyük bir kýsmý 1930 ile Ýkinci
Dünya Savaþý arasýnda kayboldu. En önemli ve tarihi olanlarýndan
bugün ancak 10-12 kadarý duruyor. Diðerlerinin de sayýsý kaza
ile ya da kasten çýkarýlan yangýnlarla azalmaktadýr.

Boðaziçi Saraylarý
Dolmabahçe Sarayý
Dolmabahçe’nin bulunduðu alan, Osmanlýlar döneminde I.
Ahmed zamanýna kadar ufak bir koy halinde olup buraya Arap
limaný denilmekteydi. Fatih Sultan Mehmed’in Ýstanbul’u fethinden
sonra burasýnýn, donanma sefere çýkarken, Kaptan Paþalarýn
konaklama ve geleneksel törenlere katýlma yeri olduðundan
bahsedilmektedir. Yapýlan bu törenler için daha müsait bir alan
elde etmek amacýyla bu yerin 17. yüzyýl baþýnda doldurulmasý,
bundan sonra “Dolmabahçe” olarak adlandýrýlmasýna sebep
olmuþtur. Dolmabahçe’nin Saray Bahçeleri arasýna alýnmasý ve
doldurularak liman haline getirilmesinden sonra burada padiþahlarýn
geçici ikametleri için saraylar ve kasýrlar yaptýrmýþlardýr.
Mahmud tarafýndan yazlýk olarak kullanýlan Dolmabahçe Beþiktaþ
Sahilsaraylarý, III. Osman zamanýnda yeni eklerle geniþletilmiþtir.
1766 depreminde zarar görünce III. Mustafa’nýn isteði üzerine

kargir kýsýmlarý onarýlarak üzerlerine yeni kasýrlar yapýlmýþtýr. I.
Abdülhamit tarafýndan sahilin bir bölümü doldurtularak geniþletilen
saray, III. Selim zamanýnda bir yýkýma daha sahne olmuþtur.
Padiþah, mimar Melling’den, Dolmabahçe’deki Çinili Köþk haricinde
diðer yapýlarýn yýkýlarak yerine üç köþk yapýlmasýný istemiþ, oluþan
yeni saray bir süre bu haliyle kalmýþtýr. Ancak daha sonra geçirdiði
bir yangýnla zarar gördüðünden, II. Mahmud tarafýndan yeniden
elden geçirtilmiþtir. Böylece artýk kullanýþsýz ve kasvetli bulunan
Topkapý Sarayý ilk defa II. Mahmud döneminde terk edilerek
boþaltýlmýþtýr. Bundan sonra Dolmabahçe, Osmanlý hükümdarlarýnýn
sürekli oturduðu bir saray olmuþtur. Topkapý Sarayý ise sadece
tahttan indirilen padiþahlarýn valide sultanlarýnýn ikametine
ayrýlmýþtýr.
Dolmabahçe Sarayý’nýn yapým tarihi hakkýnda olduðu gibi mimarý
hakkýnda da deðiþik görüþler mevcuttur. Kaynaklarda yapým tarihi
hakkýnda 1842’den 1856’ya kadar deðiþik tarihler belirtilmektedir.
Balyan ailesince yapýldýðý kesin olmakla birlikte, sarayýn mimarý
olarak kaynaklarýn bazýlarýnda Garabet Amira ve Nikoðos Balyan
olduðu belirtilmekte, ancak Oktay Aslanapa bu yapýnýn Hacý Emin

Bu arada büyük bir yerleþme akýmý þehircilik dengesini altüst etti.
Bundan Boðaz da etkilendi. Zevksiz, orantýsýz, gelir getirici ve
spekülatif yapýlarýn yanýsýra Boðaz’a bakan bütün sýrt ve tepelere
yapýlmýþ gecekondular kalan son yeþillikleri de yok etmeye baþladý.
Önümüzdeki yýllarda birkaçý hariç çoðu yalýlarýn yok olacaklarýný
tahmin etmek zor deðildir. Baþýboþ bir þehirleþme neticesinde
Boðaziçi’nin yalýlarýndan baþka bütün eski köy ve sit görüntülerini
de kaybedeceði kesin.

Beþiktaþ, Boðaz’ýn Rumeli sahilinde
Bizans çaðýndaki önemine uygun
olarak en büyük mahalledir. Bunu,
tarihi önemine olduðu kadar þehir içi
ulaþýmýndaki rolüne de borçludur:
Rumeli’den Anadolu’ya geçen
ulaþýmýn baþlangýç iskelesi burasýydý.
Sefere çýkan donanma da burada
toplanýrdý. Genellikle Kaptanpaþalarýn
sahil saraylarý da Beþiktaþ’ta
bulunmaktaydý.

Boðaziçi’nin göze çarpan ve doðaya hakim camileri olmamýþtýr.
Çoðu zaman ufak mescitlerle yetinilmiþtir. Ancak Sultan Mahmud
ve Abdülmecid’den itibaren sahilde büyükçe mabedler inþa
edilmiþtir. Bunlarýn en büyüðü Dolmabahçe’de Pertev Nihal, en
güzeli Ortaköy’deki Mecidiye camileridir. Beylerbeyi ve Emirgan
camileri Hami-i Evvel yapýlarý olmakla birlikte türlü eklentiler
yüzünden üslup güzelliklerini yitirmiþlerdir.

Osmanlý çaðýnda Boðaziçi
Fetihten sonra Boðaziçi’nde ilk Türk mahalleleri, Anadolu ve
Rumelihisarý içinde veya yanýndaki mahallelerdir. Yapýlan bir
mescidin varlýðýna bakarak Baltalimaný’nda da bir yeni mahalle
kurulduðu söylenebilir. Bu arada küçük Hýristiyan köyleri de
varlýklarýný sürdürüyorlardý.
Boðaz sahillerinde yerleþmenin hýzlanmasý Kanuni’nin saltanatýnda
baþlamýþtýr. Fatih’in kurduðu Tophane, Kanuni tarafýndan
büyütülmüþ, etrafýna duvar çekilmiþ ve yeni kýþlalar yaptýrýlmýþtý.
Tophane çevresi Evliya’nýn zamanýna kadar yeþil, hatta mesire
niteliðinde alanlarý kapsamakla beraber Galata surlarý dýþýndan
Boðazkesen’e kadar yeni mahalleler teþekkül etmeye baþlamýþtýr.
Tophane ile Fýndýklý arasýndaki bölge 16. yüzyýl ortalarýnda baðlýk
ve bahçelikti. Bu yüzyýlýn ikinci yarýsýnda sahile yalýlar yapýlmaya
baþlanmýþ ve en önemlisi Molla Çelebi camisi olan dört-beþ
mescit etrafýnda bir-iki mahalle teþekkül etmiþtir. Kabataþ ile
Beþiktaþ arasý boþtur. Beþiktaþ, Boðaz’ýn Rumeli sahilinde Bizans
çaðýndaki önemine uygun olarak en büyük mahalledir. Bunu,
tarihi önemine olduðu kadar þehir içi ulaþýmýndaki rolüne de
borçludur: Rumeli’den Anadolu’ya geçen ulaþýmýn baþlangýç
iskelesi burasýydý. Sefere çýkan donanma da burada toplanýrdý.
Genellikle Kaptanpaþalarýn sahil saraylarý da Beþiktaþ’ta
bulunmaktaydý. Barbaros’un türbesi ve Sinan Paþa’nýn Camisi
ve diðer yapýlarýn burada inþa edilmiþ olmalarý bir tesadüf deðildir.
Þüphesiz o çaðda, hatta daha sonralarý buradaki yerleþmelerin
þehir içi gibi yoðun deðil fakat baðlar bahçeler içinde, Evliya’nýn
17. yüzyýl için anlattýðý þekilde olduðu anlaþýlmaktadýr. Sonraki
devirlerin ünlü Beþiktaþ saraylarýnýn ilk çekirdeði, bu sahilde II.
Selim tarafýndan yaptýrýlan bir kasýr olmalýdýr.
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Paþa ve Serkis Balyan’ýn eseri olduðunu, planýnýn ise Hacý Emin
Paþa tarafýndan çizildiðini ifade etmektedir.
Sultan Abdülmecid tahta çýktýðýnda Osmanlý Ýmparatorluðu’nda
önemli bir eðilim haline gelen batýlýlaþma hareketi neticesi
Beþiktaþ’taki eski sarayý yýktýrmýþ, yerine yeni bir bina olarak
yaptýrttýðý Dolmabahçe Sarayý, yaklaþýk 250 bin m2’lik bir alana
yerleþtirilmiþtir. Kara tarafýndan yüksek duvarlarla çevrili bu sarayýn
dýþýnda, yolun karþý yanýnda ise Gümüþsuyu ve Maçka eteklerine
yerleþtirildikleri düþünülen binalar arasýnda tiyatro, ýstabl-ý amire,
fodla fýrýnlarý, eczane, atiyye-i seniye ambarlarý, un fabrikasý ile
Bayýldým Köþkü ve buna benzer ek binalar bulunmaktaydý.

Bebek sahilinden bir görünüþ

Saray, büyük anýtsal kapýlar ile bahçelere açýlmakta, L biçiminde
denize cephe veren bir ana kapý ile ayrý bir küçük saray niteliðindeki
Veliahd Dairesi, Mefruþat Dairesi, Hareket köþkleri, Camlý Köþk
ve benzeri yapýlardan meydana gelmektedir. Dolmabahçe Sarayý,
Türk saray mimarisine tamamýyla yabancý olup Avrupa’nýn önemli
merkezlerindeki saraylarý andýrmakta, normalden büyük ölçüsü
ile de dikkati çekmektedir. Osmanlý tarihinde ilk defa bu yapýda
“selamlýk” ve “harem” ayrý çatýlar altýnda düzenlenmiþtir.
Dolmabahçe Sarayý’nýn bir rýhtým üzerinde Veliahd Dairesi’nden
Mabeyn’e kadar uzanan cephesine karþýdan bakýldýðýnda, ortada
hepsinden yüksek bir Merasim Dairesi ile buna saðdan ve soldan
baðlanan Mabeyn ve Harem binalarýna sahip olduðu görülmektedir.
Valide Sultan, Kadýn Efendiler ve Þehzadeler Daireleri bölümlerinden
baþka, Veliahd Dairesi de bu diziyi tamamlamaktadýr. Sarayýn
müþtemilat binalarý olarak bu yapýlardan baþka Paþalar Dairesi,
Musahipler Dairesi, Harem Kapýcýlarý Dairesi Kýzlar Aðasý Dairesi
ve Kuþluk Köþkü sayýlabilir.
Dolmabahçe Sarayý 354 oda ve 25 salondan meydana gelmiþ
olup esas kütlerini Selamlýk, Muayede ve Harem-i Hümayun
Dairesi teþkil etmektedir. Sarayýn dýþ cephe beden duvarlarý
taþtan, iç cephe duvarlarý tuðladandýr. Saray kapýlarý oldukça
büyük ve süslü, dekorasyonu ise karmaþýktýr. Sarayýn bahçeleri
dört bölüm halinde düzenlenmiþtir. Kara tarafýnda yüksek duvarlarla
çevrili olan bu bahçeler, deniz tarafýnda tamamen açýk býrakýlmýþtýr,
bu bahçelerden baþka sarayýn diðer bahçeleri kapalý ve özel
bahçelerdir. Sarayýn ana yapýsý birbirine eklenen üç bölüm
halindedir; Resmi Daire, Muayede Salonu ve Hususi Daire.

Küçüksu Kasrý
Dolmabahçe Sarayý gibi sürekli deðil, padiþahlarýn kýsa süre
oturmalarý amacýyla Boðaziçi’nde yaptýrýlan bir yapý da Küçüksu
Kasrý’dýr. Boðaziçi’nin Anadolu yakasýnda, üç tarafý tepelerle çevrili
bir alanda deniz kýyýsýnda bulunan bu kasra, Küçüksu Deresi’nin
yanýnda olmasý sebebiyle bu ad verilmiþtir. I.Mahmud’un sadrazamý
Divitdar Emin Mehmet Paþa tarafýndan padiþah için 1751-1752
yýlýnda ahþap olarak yaptýrýlan kasrýn denize bakan üç bölümü
kazýklar üzerine oturduðundan, sýk sýk bakým ve yenilemelere
ihtiyacý olmuþtur. III. Selim tarafýndan 1792 yýlýnda yenilendiðinde
kasrýn yanýna annesi Mihriþah Sultan için bugünkü çeþme
ekletilmiþtir. II. Mahmud döneminde de bakýmdan geçirtilen bu
ahþap sarayýn bulunduðu yer, önceleri bir mesire yeri olup, buraya
sadece padiþahlar, paþalar ve beyler niþan talimleri ve av için
gelmiþler, daha sonra da Küçüksu, mesire yeri olma özelliðini hiç
kaybetmemiþtir. Bu mesire yeri 1730’dan sonra adeta
Kaðýthane’nin yerini almýþ, burada bulunan ahþap kasýr, 1856’da
Sultan Abdülmecid tarafýndan yýktýrýlarak bugünkü biçimiyle
bodrum üzerine iki kat olarak mimar Nikogos Balyan’a yeniden
yaptýrýlmýþtýr.
Kasrýn cephesi Abdülaziz tarafýndan çok sade bulununca cephe,
kabartma süslemelerle donattýrýlmýþtýr. En aðýr süslemenin
bulunduðu deniz cephesinde genellikle pencere çevrelerinde
fazlalaþan süsleme motifleri, ön cephede istiridye kabuklarý,
girlandlar, rozetler, niþler ve vazolar ile zenginleþtirilmiþtir. Kasrýn
cephelerinde zengin Barok hatlara sahip olmasý sebebiyle bir
hareketlilik göze çarpmaktadýr. En hareketli görünümü olan deniz
cephesinin orta kýsmýndaki giriþin bulunduðu duvarýn, üst katý
destekleyen sütunlarýn gerisinde kalmasý, hareketliliði daha da
artýrmaktadýr. Yapýnýn önünde, ortasýna yerleþtirilmiþ olan at nalý
biçimindeki merdivenin sað ve solundaki iki kolu, rýhtýmýn mermer
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19. yüzyýlda Tevfik ve Tahir Paþa
Yalýlarý büyük bahçeleriyle dikkati
çekmekteydiler. Zaten Anadolu
yakasýndaki yalýlarýn genellikle daha büyük
bahçeli ve daha aralýklý olduklarýný eklemek
gerekir. Kýrsal karakter burada daha
kuvvetli. Çubuklu’da Rýfat Paþa
Koyu’nda yalýlar dört tanedir ve aralarýnda
koruluk ve aðaçlýklý büyük mesafeler vardýr.
Bunlar Rýfat Paþa, sonradan Hýdiv
Abbas Paþa, Halil Eldem ve Münir
Paþa yalýlarýdýr.

kaplý döþemesinin açýklýðýndan, iki yanda geniþ bir düzlüðe dört
basamakla ulaþmakta ve yukarýya doðru yükselmektedir. Merdivenin
kollarý arasýndaki boþlukta ise geniþ fýskiyeli bir havuz bulunmaktadýr.
Dolmabahçe Sarayý dýþýna yapýlan deniz gezileri ve ziyaretler için
kullanýlmak üzere, bir Biniþ Kasrý olarak yaptýrýlan Küçüksu Kasrý’nýn
içinde bu yüzden yatak odalarý bulunmamaktadýr. 15x27 metrelik
bir alana oturan kasrýn içindeki her oda hem sofaya açýlmakta,
hem de arkasýndaki odaya bir geçiþ kapýsý bulunmaktadýr. Binaya
kara tarafýndan, arka kapýdan girildiðinde karþýmýza bir sahanlýk
çýkmaktadýr. Tam karþýdan ise orta sofaya geçilmektedir. Ýki
yandan iki merdivenle alt servis katýna inilmekte, yine iki yandan
iki abidevi merdivenle üst kata çýkýlmaktadýr.
Küçüksu Kasrý, diðer saraylarýn aksine yüksek bir duvarla deðil,
dört taraftan parmaklýklarla çevrilmiþtir. Bahçeyi çevreleyen demir
parmaklýklar ve mevcut kapýlar, oldukça zengin bir dekorasyona
sahiptir. Küçüksu Kasrý sadece Osmanlý Padiþahlarýnýn deðil,
çeþitli yabancý konuklarýn da aðýrlandýðý bir yapýdýr.

Yýldýz Sarayý
Boðaziçi’ne hakim bir arazide, muhteþem bir korunun içinde
bulunan Yýldýz Sarayý ise Beþiktaþ ile Ortaköy semtleri arasýnda
yer almakta, sahilden Beþiktaþ tepelerine kadar bütün yamacý
kaplayan yaklaþýk 500 bin m2 yüzölçümlü bir bahçe içine yerleþmiþ
saraylar, kasýrlar, köþkler, parklar, yönetim ve koruma yapýlarýndan
oluþmaktadýr. Bugün Yýldýz adýyla anýlan ve sarayýn bulunduðu
arazi, Ýstanbul’da geç iskana açýlan alanlardan biridir. Bizans
döneminde ormanlýk olduðu bilinen bu alanýn, Kazancýoðlu Bahçesi
adýný taþýdýðýndan ve büyük ihtimalle I. Ahmed döneminde (16031617) Saray Bahçeleri arasýna katýldýðýndan bahsedilmektedir.
Burada ilk olarak I. Ahmed’in küçük bir köþk yaptýrmasýndan
sonra bu köþkü IV. Murad kýzý Kaya Sultan’a hediye etmiþtir.
Ancak bu ilk yapýnýn mimari özellikleri hakkýnda bir bilgi yoktur.
Daha sonra III. Selim zamanýnda padiþahýn annesi Mihriþah Valide

Sultan tarafýndan 1804-1805 tarihleri arasýnda burada bir köþk
yaptýrýlmýþtýr. Böylece III. Selim’den baþlayarak saray mensuplarýnýn
ilgisini çeken bu mevkiye, II. Mahmud da adýný Yýldýz Kasrý koyduðu
bir köþk yaptýrmýþtýr. 1834-1835 yýllarý arasýnda kasrýn yapýmý
tamamlanýnca bu bölgeye de Yýldýz denilmiþtir. Daha sonra
Abdülmecid’in annesi Bezmialem Valide Sultan, II. Mahmud’un
yaptýrmýþ olduðu eski köþkü yýktýrarak yerine daha büyük olan
Kasr-ý Dilküþa’yý yaptýrmýþtýr.
Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesinden sonra V. Murad, 93
gün süren saltanatýnda kýsa sürelerle Yýldýz Sarayýnda oturmuþtur.
V. Murad’dan sonra tahta geçen II. Abdülhamid, Abdülaziz tahttan
indirilirken Dolmabahçe Sarayý’nýn denizden kuþatýlmýþ olmasýný
gözönünde bulundurarak, 1877’de Yýldýz’daki saraya taþýnmýþ,
buraya da Yýldýz Saray-ý Hümayunu ismi verilmiþtir. Abdülhamid
zamanýnda þimdiki Yýldýz Parký denilen dýþ bahçe geniþletilmiþ,
yapýlan büyük ölçüde imar faaliyetleriyle sarayda sultanlar ve
þehzadeler tarafýndan ikametgah olarak kullanýlan köþklerden
baþka yeni daireler, tiyatro, müze, kütüphane ve iþyerleri gibi
çeþitli binalar eklenmiþtir.
Osmanlý Ýmparatorluðu’nun Dolmabahçe Sarayý’ndan sonra geniþ
kapsamlý olarak tasarlanan son yapýlar topluluðu olan Yýldýz Sarayý,
yüksek duvarlarla çevrili olup, ana mekanlar üç avlunun çevresinde
sýralanmýþlardýr. Birinci avluda Çit Kasrý, Büyük Mabeyn, Yaveran
Dairesi ve Silahhane, ikinci avluda Harem yapýlarý, Gedikli Cariyeler
Dairesi ve Tiyatro, üçüncü avluda ise Merasim ve Þale Köþkleri
yer almaktadýr. Bu ana yapýlarý çevreleyen duvarýn dýþýnda ise
giriþte Hamidiye Camii, Kiler-i Hümayun, Saat Kulesi ve Agavat
Dairesi bulunmaktadýr. Malta ve Çadýr Köþkleri ise bir koruluk
içinde bulunmaktadýr.
Yýldýz Sarayý kompleksine beþ önemli kapý açýlmaktadýr. Bunlar
Saltanat Kapýsý, Koltuk Kapý, Harem veya Valide Kapýsý, Mecidiye
Kapýsý ile Ýç Harem Kapýsý’dýr. Sarayýn günümüze kalan yapýlarý
arasýnda Büyük Mabeyn Köþkü, Çadýr Köþkü, Çit Kasrý, Malta
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Köþkü ve Þale Köþkü, Osmanlý sivil mimarisinin 19. yüzyýldaki en
ilgi çekici örnekleridir.

Çýraðan Sarayý
Boðaziçi’nde Beþiktaþ ile Ortaköy semtleri arasýnda, bu kez
sahilde yer alan bir baþka yapý da Çýraðan Sarayý’dýr. Yýldýz Sarayý
yakýnýnda olan bu sarayýn bulunduðu yere de 17. yüzyýl baþlarýnda
“Kazancýoðlu Bahçesi” denilmekteydi. Bu arazi, IV. Murad’ýn kýzý
Kaya Sultan’a verilmiþ, Kaya Sultan’ýn kocasý Melek Ahmed Paþa
tarafýndan buraya yaptýrýlan yalý, sadece yaz aylarýnda kullanýlmýþtý.
Daha sonra I. Mahmud tarafýndan çok sevilen ve tamir ettirilen
bu yalý, III. Ahmed zamanýnda Sadrazam Nevþehirli Damat
Ýbrahim Paþa’ya verilmiþtir. Burada yapýlan “Çýraðan Þenlikleri”
sebebiyle yalýnýn adýna da Çýraðan Sarayý denilmiþtir. 17. yüzyýlda
lale sefalarý ve helva sohbetleriyle meþhur olan Çýraðan Sarayý’nýn
bu þöhreti, Damat Ýbrahim Paþa’nýn öldürülmesinden sonra
sönmüþ, zevcesi olan Fatma Sultan bu sarayda ömrünün son
günlerini geçirmiþtir. 18. yüzyýl sonlarýnda III. Selim tarafýndan
etrafýna bazý yapýlar ekletilerek geniþletilen saray, II. Mahmud
döneminde de bu geniþlemesini sürdürmüþtür. Ýlave edilen
yapýlarla inþasýna 1834’te baþlanýlan Çýraðan Sarayý 1841 yýlýnda
tamamlanmýþtýr. Merasim ve Mabeyn Dairesi, Daire-i Hümayun,
Harem ve çeþitli iþler için yapýlmýþ on daireden oluþan bu saray
Abdülmecid tarafýndan daha sonra yazlýk saray olarak kullanýlmýþtýr.
Bu sarayýn 1859-1860’ta yeniden yaptýrýlmak üzere padiþah
tarafýndan yýktýrýldýðý bilinmektedir. Ancak Osmanlý devletinin mali
sýkýntý içinde olduðu bu dönemde yeni Çýraðan Sarayý’nýn projesine
bir türlü giriþilememiþtir.
Boðaziçi kýyýlarýnda muhteþem mimari ve þehircilik eseri olarak
yapýlan Çýraðan Sarayý, üç katlý olup yüksek bir taban üzerine iki
katlý olarak inþa edilmiþti. Ana hatlarý dolayýsýyla neo-klasik üslupta
yapýlmýþtýr diyebilirsek de sarayýn gerek pencereleri, gerekse sütun
baþlýklarý ile pencerelerin üstündeki Gotik havalý ajurlu þebekeler,
yapýya özel bir üslup kazandýrmýþtýr.

Çýraðan Sarayý ile Yýldýz Parký’ný ayýran cadde üzerindeki muhteþem
kapý ile sarayýn caddeye bakan iki kapýsý daha mevcuttu. Zafer
taký biçiminde ortada büyük, iki yanlarda küçük kemerli olarak
düzenlenen köprüde ortadaki kýsým arabalar, yanlardaki kýsýmlar
ise yayalar için düþünülmüþtü. Çýraðan Sarayý, Harem Dairesi,
Aðalar Dairesi ile Yýldýz Parký’na bakan cadde üzerinde yer alan
üç katlý köþk, havuzlar, kayýkhaneler ve bahçeler içindeki köþklerden
oluþmaktaydý.
Son defa 1876 yýlýnýn mart ayýnda buraya gelerek dinlenen
Abdülaziz, daha sonra sarayý terk ederek Dolmabahçe Sarayý’na
yerleþmiþtir. Bir süre sonra V. Murad’ýn ailesinin ikametine ayrýlan
bu sarayda, II. Abdülhamid tahta geçtiðinde aðabeyi V. Murad
28 yýl hapsedilmiþtir. 1909’da sarayýn Meclis-i Mebusan’a tahsis
edilmesinden sonra üst katýnda bulunan ve çok süslü olan üç
salondan biri padiþaha, ortadaki Meclis-i Mebusan’a, diðeri ise
Meclis-i Ayan’a ayrýlmýþtýr. Ancak Meclis-i Mebusan’ýn toplantýlarý
daha sonra burada yapýlamamýþtýr.
Çýraðan Sarayý 19 Ocak 1910’da çýkan bir yangýnda yanmýþ,
sarayda bulunan II. Abdülhamid’in tablo koleksiyonu, antika
eþyalar, bazý gizli belgeler, ilk Meclis-i Mebusan tutanaklarý ile
V. Murad’ýn özel kütüphanesi kurtarýlamamýþtýr. Yangýndan sonra
sarayýn sadece dört duvarý ayakta kalmýþtýr. Özellikle mermer
iþleri bakýmýndan çok zengin olduðu bilinen bu saray, maalesef,
uzun yýllar bakýmsýz bir harabe halinde kalmýþ, bu arada hamamlarý
ile muhteþem mermer kapý çerçeveleri ortadan kaybolmuþtur.
Daha sonra restore edilen yapý, günümüzde halka açýlmýþ olup
otel olarak hizmet vermektedir.
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Beylerbeyi Sarayý
Boðaziçi’nin Anadolu yakasýnda deniz kýyýsýnda yer alan Beylerbeyi
Sarayý, Beylerbeyi semtinde Bizans Ýmparatoru Konstantin’in
diktirdiði bir haçtan dolayý önceleri “Ýstavroz” adýyla anýlan yerde
inþa edilmiþtir. Bu yöre daha sonra Osmanlý döneminde III.
Murad’ýn Rumeli Beylerbeyi olan Mehmed Paþa’nýn buradaki
yalýsýndan dolayý Beylerbeyi olarak adlandýrýlmýþtýr.
“Eski Beylerbeyi Sarayý” denilen saray, Ýstavroz Sarayý’nýn yýktýrýlarak
parsellenmesinden sonra 1826’da II. Mahmud tarafýndan yeniden
yaptýrýlmýþtýr. Boðaziçi’ndeki ahþap sahilsaraylar arasýnda en
büyüðü olan bu saraya yabancýlar o dönemde dýþ cephesinin
boyasý sebebiyle “Sarý Saray” demiþlerdir. Bu ahþap sarayda
Mabeyn, Harem Daireleri, Serdap Köþkü, Sarý Köþk, Þevkabad,
Küçük Yalý, Büyük Yalý, hamamlar, mutfaklar ve ahýrlar olduðunu
kaynaklardan öðreniyoruz. Bu sarayýn 1851’de yanmasý üzerine
Sultan Abdülaziz tarafýndan bugünkü saray yaptýrýlmýþtýr. Mimarlarý
Sarkis ve Agop Balyan’dýr. Sarayýn yapým tarihi olarak çeþitli
kaynaklarda 1864, 1865 ve 1866 yýllarý verilmektedir.
Yazlýk Saray, Mermer Köþk, deniz köþkleri, Sarý Köþk ve Ahýr
Köþkü’nden oluþan Beylerbeyi Sarayý kompleksinde bunlardan
baþka gömme sarnýçlar, açýk havuzlar, hamam, mutfak gibi
müþtemilat da yer almaktadýr. Sarý, Mermer ve Ahýr Köþkleri eski
sarayýn bir parçalarý olarak halen ayaktadýr.
Bugünkü Beylerbeyi Sarayý’na ilk girildiðinde karþýlaþýlan bahçe,
Harem Bahçesi’dir. Buradan Selamlýk Bahçesi’ne geçilmektedir.
Bu bahçeden sonra saraya giriþ üç yerden olup, Harem, Selamlýk
ve Koltuk kapýlarýndan saðlanmaktadýr. Selamlýk Kapýsý batýda
yer almakta, bu kapýnýn önünde yarým daire biçiminde Barok
üslupta yapýlmýþ mermer merdivenlerle giriþin iki yanýnda yer alan
iki aslan heykeli karþýmýza çýkmaktadýr. Buradan Selamlýðýn giriþ
salonuna geçilmektedir.
Her iki katýnda altý büyük salon ve yirmidört odadan meydana
gelen bugünkü Beylerbeyi Sarayý, Barok ve Rönesans karýþýmý
bir üslupta, küfeki taþý ve mermerden yapýlmýþtýr. Gerek iç, gerekse
dýþ görünüþü bakýmýndan oldukça süslü olan bu saray, bodrum
dahil olmak üzere üç kattan ibarettir. Saraydaki birçok oda ve
salonun duvarlarý ve tavanlarý resimler, sülüs ve ta’lik hat ile
yazýlmýþ manzum parçalarla süslüdür. Sarayda yer alan önemli
salon ve odalar Selamlýk, Giriþ Salonu, Misafiri Bekleme Odasý,
Kaptanpaþa veya Amiral Odasý, Havuzlu Salon, Kabul Odasý,

Harem Yemek Odasý, Sultan Abdülhamid’in Çalýþma Odasý, Kraliçe
Eugenie’nin Yatak Odasý, Mavi Salon, Abdülaziz’in Kabul Odasý,
Süfera Kabul Salonu, Vükela’nýn Toplantý Salonu ve Selamlýk
Yalýsý’dýr. Sarý Köþk, Serdap Köþkü ve Ahýr Köþkü ise bahçe
topluluðu içinde yer almaktadýr.
Beylerbeyi Sarayý’nda memleketimizi ziyarete gelen pek çok
yabancý devlet büyüðü aðýrlanmýþtýr. Fransa Ýmparatoriçesi Eugenie,
Karadað Kralý Nikola, Avusturya-Macaristan Ýmparatoru Franz
Joseph bunlar arasýnda yer almaktadýr. II. Abdülhamid, Balkan
Savaþý’nýn baþlamasýndan sonra Ýstanbul’a getirilerek bu saraya
yerleþtirilmiþ, ölene kadar burada yaþamýþtýr. Saray, Ýmparatorluðun
son yýllarýnda, 1909’da tamir görmüþtür. Beylerbeyi, padiþahlarýn
sürekli oturacaðý bir saray olmaktan çok hem yazlýk, hem de ünlü
yabancý misafirler için bir misafirhane olarak kullanýlmýþtýr.
Boðaziçi’nin her iki yakasýný süsleyen sözünü ettiðimiz bütün bu
yapýlar vaktiyle yabancý seyyah ve ressamlarýn eserlerine çokça
konu olmuþlardýr. Bunlar arasýnda Beylerbeyi ve Çýraðan Saraylarý,
seyahatnamelerde en ayrýntýlý þekilde ele alýnan yapýlardýr.
Gravürlerde ise Boðaziçi Saraylarý arasýnda en fazla resimlendirilen,
Çýraðan Sarayý olmuþtur.
Boðaziçi’nde halen mevcut olanlarýn yanýnda yukarýda da
bahsettiðimiz pek çok saray, kasýr ve köþk ne yazýk ki günümüze
kadar saðlam halde gelememiþtir. Bunlara yakýn geçmiþimizden
birkaç örnek olarak 1930’lardan sonra ortadan kaldýrýlan Küçük
Çiftlik Kasrý, Kurbaðalýdere kýyýsýndaki Abdülaziz’in Güreþ Kasrý ile
bir yangýnla yok olduktan sonra tekrar yapýlarak iç mimarisi
yenilenen Kalender Kasrý verilebilir. Yapýldýklarý dönemi günümüze
yansýtmalarý bakýmýndan tarihi birer belge niteliði taþýyan Boðaziçi
Saraylarý, ayný zamanda Osmanlý saray mimarisi hakkýnda bize
bilgi veren birer kaynak olmalarý sebebiyle de önem taþýmaktadýrlar.
Not: Sonsuzluða Çakýlmýþ Bir Yýldýz deyimi, Turgut Cansever’e aittir.
Kaynakça
1- Ýstanbul Gezi Rehberi, Murat Belge, Tarih Vakfý Yurt Yayýnlarý
2- Boðaziçi Medeniyeti, Ýstanbul Armaðaný, ÝBB Yayýnlarý
a) “Osmanlý Çaðýnda Boðaziçi Yerleþmesi”, Prof. Dr. Doðan Kuban
b) “Boðaziçi Anýlarý”, Prof. Dr. Sedad Hakký Eldem
c) “Boðaziçi Saraylarý”, Dr. Aygün Ülgen
d) “Boðaziçi Neydi?”, Çelik Gülersoy
3- Ýstanbul’da Semtler ve Hayatlar, “Bir Semtini Sevmek”, Yayýna Haz. Mustafa
Armaðan, ÝGDAÞ Yayýnlarý

135
Dolmabahçe Sarayý Kapýsý

Metin Erksan

Anacadde

[

[

136

Boðaziçi anacaddesi; iki kenarý kaldýrýmsýz, yolsuz bir anacaddedir.
Türk ulusu, Boðaziçi anacaddesinin iki kenarýnda; Üsküdar
ve Tophane’den, Anadolu ve Rumeli Feneri’ne kadar, Boðaziçi
denizini görerek, seyrederek yayan yürüyemez. Türk ulusu özel
ya da genel bir taþýta binip çevreyi seyrederek ulaþým yapamaz.
Boðaziçi anacaddesinin keyfini Boðaziçi yalýlarýnda yaþayanlar
çýkarýr. Oysaki, Boðaziçi anacaddesinin iki kenarýna; Üsküdar
ve Tophane’den, Anadolu ve Rumeli Feneri’ne kadar
Boðaziçinin iki kýyýsýnda bulunan; ev, yalý, saray ve camilerin
önünden geçecek kaldýrýmlý geniþ bir yolun yapýlmasý yaþamsal
bir zorunluluktur. Boðaziçi anacaddesinin iki kenarýna yapýlacak
bu geniþ kaldýrým yol tapudaþ-yurttaþ eþitsizliðini hiç deðilse
Boðaziçi’nde ortadan kaldýracaktýr.

B

oðaziçi Ýstanbul þehrinin anacaddesidir. Avrupa ve Asya
anakaralarý (kýtalarý) üstünde kurulu olan Ýstanbul þehrinin tam
ortasýndan geçen, Ýstanbul þehrini ikiye ayýran, Karadeniz ve
Marmara denizini birbirine baðlayan Boðaziçi, Ýstanbul þehrinin
anacaddesidir.

Boðaziçi anacaddesi, zemini parke taþý veya asfalt döþeli bir ana
cadde deðildir. Boðaziçi anacaddesi, zemini ters yönlerde akan
güçlü ve tehlikeli akýntý sularý ile döþeli bir anacaddedir. Zemini
akan su ile döþeli olan bu anacaddede; günün yirmidört saati,
hiç durmadan, boylamasýna ve enlemesine Türk ve yabancý,
binlerce gemi, motor, kayýk, milyonlarca insan gidiþ geliþi vardýr.
Boðaziçi anacaddesi, ulusal ve uluslararasý trafiði çok yoðun ve
tehlikeli bir anacaddedir.
Zemini su döþeli olan Boðaziçi anacaddesi; Panama, Corint, Suez
Kanalý, Dover, Skagerrak, Kattagat, Gibraltar, Cook, Torres, Bering,
Magellan Boðazý gibi bir þehrin içinden geçmeyen, bir þehri ikiye
ayýrmayan, iki kýyýsý yerleþim yeri olmayan kanal ve boðazlar ile
eþdeðerli bir su yolu deðildir. Boðaziçi anacaddesi, bir þehrin tam
ortasýndan geçen, bir þehri ikiye ayýran, iki kýyýsý bir þehrin yerleþim
yeri olan, dünyada eþi ve benzeri olmayan, zemini su döþeli,
ulusal ve uluslararasý bir anacaddedir.
Ýstanbul þehrinin anacaddesi olan Boðaziçi, uluslararasý bir su
yolu olarak düþünülemez. Zemini su döþeli Boðaziçi anacaddesi
geçiþine, uluslararasý su yollarý yasalarýnýn uygulanmasý olanaksýzdýr.
Ýstanbul Boðazý’nýn, ulusal ve uluslararasý geçiþ düzeninin, on
milyon insanýn yaþadýðý Ýstanbul þehrini tam ortasýndan ikiye
bölen, üstünde binlerce deniz araç ve gerecinin, milyonlarca
insanýn enlemesine ve boylamasýna gündüz ve gece, yirmidört
saat hiç durmadan geliþ ve gidiþ yaptýðý, zemini su döþeli bir
anacaddenin trafiði olarak düzenlenmesi kesinlik ile zorunludur.
Türk boðazlarýndan geçiþ yöntemini düzenleyen “Montreux Boðazlar
Sözleþmesi”, Lozan Barýþ Konferansý kapsamýnda imzalanan
“Boðazlar Sözleþmesi”nin yerine geçmiþtir. Montreux Boðazlar
Sözleþmesi’nin öncüsü olan Boðazlar Sözleþmesi ve bu sözleþmenin
imzasý sýrasýndaki ulusal ve uluslararasý siyasal ve askeri ortamý
bir kez gözden geçirmekte yarar vardýr.

Lozan Barýþ Konferansý kapsamýnda, “Boðazlar” genel deyimi ile
tanýmlanan Ýstanbul Boðazý, Marmara Denizi ve Çanakkale
Boðazý’ndan oluþan üçlüden, uluslararasý deniz ve hava geçiþini
saptayan sözleþme, 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanmýþtýr.
Anlaþmayý imzalayan devletler þunlardýr: Türkiye, Ýngiltere, Fransa,
Ýtalya, Japonya, Romanya, Bulgaristan, Rusya, Ukrayna, Gürcistan,
Sýrp-Hýrvat-Sloven Devleti.
Boðazlar Sözleþmesi’nin; 1. ve 2. maddeleri, barýþta ve savaþta
ticaret ve savaþ gemilerinin, ticaret ve savaþ uçaklarýnýn Boðazlar
Bölgesi’nden geçiþ kurallarýný saptar.
Boðazlar Sözleþmesi’nin; 3. 4. 5. 6. 7. 8. maddeleri gereðince
Türkiye “Boðazlar Bölgesinde”; kara, hava, deniz birliði olarak
hiçbir askeri güç bulunduramayacak, ancak; Ýstanbul, Beyoðlu,
Galata, Üsküdar, Adalar bölgelerinde ve Ýstanbul þehrinin
çevresinde, þehrin gereksinimi için en çok onikibin kiþilik askeri
bir güç bulunduracaktýr.
Boðazlar Sözleþmesi’nin; 10. maddesi gereðince Türk
Boðazlarý’ndan geçiþ kurallarý, sözleþmeyi imzalayan devlet
temsilciliklerinden oluþan “Boðazlar Kurulu” tarafýndan
uygulanacaktýr.
Boðazlar Sözleþmesi imzalandýðý sýrada; Sevr Anlaþmasý’ný
imzalayan Osmanlý Padiþahý’nýn ve Ýslam Halifesi’nin kabul ettiði:
Osmanlý Devleti sýnýrý ve Yunanistan Devleti sýnýrý; Büyükçekmece
Gölü ve Terkos Gölü arasýnda uzanan bir utanç duvarýdýr. Adriyatik
Denizi kuzeyinden, Hazar Denizi kuzeyine uzanan binlerce millik
görkemli bir sýnýr çizgisinin ve yurt topraklarýnýn Büyükçekmece
Gölü ile Terkos Gölü arasýna kadar gerilemesi, “Adriyatik Denizi’nden
Çin Denizi’ne uzanan Türk dünyasý olgusunun; Ulus, Ülke ve
Devlet kutsallýðý ile hiçbir ilgisi olmayan, düzmece vatansever,
bencil, fýrsatçý, çýkarcý, bir sözü diðer sözünü doðrulamayan,
çaðdaþ demagog politikacýlar elinde ne hale geldiðinin tarihsel
bir göstergesidir.
Boðazlar Sözleþmesi imzalandýðý sýrada; Osmanlý Padiþahlarýnýn
ve Ýslamlarýn Halifesinin, Ýstanbul’da ve Osmanlý Devletine býrakýlan
bir avuç toprakta “soy, din, dil, azýnlýklarýn haklarýna dürüst bir
biçimde saygý göstermek” koþulu ile oturduðu Ýstanbul þehri,
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Ýstanbul Boðazý, Marmara Denizi, Çanakkale Boðazý; Ýngiliz,
Fransýz, Ýtalyan; kara, hava ve deniz askeri güçlerinin iþgali
altýndadýr.
Bir yandan Sevr Anlaþmasý’nýn aðýr koþullarý, diðer yandan Türk
ordularýnýn Anadolu topraklarý dýþýnda, Trakya’da ve Boðazlar
bölgesinde askeri bir harekat yapmasý olanaksýz güç görüntüsü,
Lozan Barýþ Anlaþmasý’nda Türk tarafýnýn tüm çabalarýna karþýn
Türk Devletine, Türk boðazlarý üstünde tam yönetme yetkisi
saðlayamamýþtýr.
Türk boðazlarýndan geçiþ kurallarýný ve Boðazlar Bölgesi’nin askeri
güvenliðini düzenleyen Montreux Boðazlar Sözleþmesi 20 Temmuz
1936 tarihinde imzalanmýþtýr.Bu sözleþme 24 Temmuz 1923
tarihinde Lozan Barýþ Anlaþmasý kapsamýnda imzalanan Boðazlar
Sözleþmesi’nin yerine geçmiþtir. Montreux Sözleþmesi’ni imzalayan
devletler þunlardýr: Türkiye, Ýngiltere, Fransa, Sovyetler Birliði,
Romanya, Yugoslavya, Yunanistan, (Japonya 1937), (Ýtalya
1938).
1923 Lozan Barýþ Anlaþmasý kapsamýnda bulunan Boðazlar
Sözleþmesi’ni Türkiye’ye imzalatan uluslararasý siyasal ve askeri
dengeler yok olup, uluslararasý yeni siyasal ve askeri dengelere,
Montreux Boðazlar Sözleþmesi’ni imzalatmýþtýr.
Türk boðazlarý, Montreux Boðazlar Sözleþmesi’nden sonra, üç
kez daha uluslararasý siyasal ve askeri dengelerin gündemine
gelmiþtir. Ýngiltere, Amerika ve Sovyetler arasýnda yapýlan Postdam
Konferansý (17 Temmuz – 2 Aðustos 1945) sýrasýnda, Sovyetler;
Türkiye’nin Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda Montreux Boðazlar
Sözleþmesi’ne uymadýðý savý ile, Montreux Boðazlar Sözleþmesi’nin
deðiþtirilmesini, Sovyetlerin güvenliðini saðlamak için Türk
boðazlarýnýn savunmasýna katýlmayý, Kars ve Ardahan’ý istemiþtir.
Ýngiltere ve Amerika, Sovyetlerin bu isteklerine “hayýr” deyip,
1936 Montreux Boðazlar Sözleþmesi’nde deðiþiklik yapmak için
görüþmeye “evet” demiþlerdir. Sovyetler Birliði, Ýngiltere ve
Amerika’nýn teklifini kabul etmemiþtir.
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Sovyetler Birliði, 8 Aðustos ve 24 Eylül 1946’da Türkiye’ye iki
nota vererek Türkiye’nin 2. Dünya Savaþý’nda Montreux Boðazlar
Sözleþmesi’ne uymadýðý savýný iki kez daha yineleyip, Montreux
Boðazlar Sözleþmesi’nin deðiþtirilmesini ve Sovyetlerin güvenliðini
saðlamak için Türk boðazlarýnda askeri kuruluþlar bulundurmak
istemiþtir. Türkiye, Sovyetlerin bu isteklerini sert ve kararlý bir
tutum ile kabul etmemiþtir.

Boðaziçi anacaddesinin yabancýlarýn eline
geçmemesi, Türk olarak kalmasý için
Türk Ulusu yüzlerce yýl, milyonlarca
þehit vermiþtir. Boðaziçi anacaddesinin
tapusu, Boðaziçi’ni düþmanlara vermemek
için ölen kutsal Türk þehitlerinindir.
Boðaziçi anacaddesi, kýyýlarý, tepeleri,
vadileri, dereleri, kaynak sularý ile birlikte
Türk ulusunun ortaklaþa malýdýr.

Yýl: 1994... 1923, 1936, 1946’ýn uluslararasý siyasal ve askeri
dengeleri çoktan tarihe karýþtý. Dünyada yeni siyasal ve askeri
dengeler kuruldu. Boðaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri’nin
altýnda çok sular aktý. Sovyetler Birliði yok oldu. Afgan
savaþçýlarýndan unutulmaz bir dayak yiyen Kýzýlordu, askeri müzede
yerini aldý. Montreux Boðazlar Sözleþmesi ile birinci derece ilgili
olan Rusya Devleti, tüm atýp tutmalarýna karþýn kaðýttan bir kaplan
oldu. Gemilerin büyüklükleri akýl almaz boyutlara ulaþtý. Petrol
taþýmacýlýðý deniz ulaþtýrmasýnda birinci sýrayý aldý. Türk
boðazlarýndan geçen gemi sayýsý Montreux Sözleþmesi’nden bu
yana yüz misli arttý. Bilmez (cahil) ve aymaz (gafil) siyasetçilerin
tüm yanlýþ tanýmlamalarýna karþýn, bir Ortadoðu, Yakýndoðu,
Balkan, Karadeniz, Akdeniz ülkesi olmayan fakat bir dünya devleti
olan Türkiye; 1923, 1936, 1946 koþullarý ile asla
kýyaslanamayacak kadar güçlü ve saygýn, siyasal ve askeri bir
konuma geldi.Yeni Rusya’nýn eski Sovyetler varmýþ gibi petrollerini
önce boru hatlarý ile Rusya’ya getirmek ve sonra Türk boðazlarýndan
tankerler ile geçirmek istediði Azebaycan Türkmenistan, Kazakistan,
Sovyetlerden ayrýlýp baðýmsýz birer devlet oldu.
Dünyada çok, pek çok, Türkiye’de az, biraz çevre bilinci oluþtu.
Ekolojik denge sorunu gündeme geldi.
Montreux Boðazlar Sözleþmesi, deðiþen dünya, deðiþen koþullar,
deðiþen teknoloji karþýsýnda iþlerliðini yitirmiþtir. Montreux Boðazlar
Sözleþmesinin artýk bir kýymeti harbiyesi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti
Devleti, Montreux Boðazlar Sözleþmesi’ni; akla, düþünceye,
bilime, hukuka, deðiþen siyasal topluduruma (konjonktür), geliþken
teknolojiye uygun olarak deðiþtirecektir.

139
Kendini dev aynasýnda görüp, eski güzel günleri anýmsayýp, kendini
süper güç sanan Rusya, ne yaparsa yapsýn, sýradan bir kuzey
ülkesidir. Bu güçsüzlüðü bilip, yanýna istediði kadar süper güç
olan Amerika’yý alsýn, yeni Rusya; akla, düþünceye, bilime, mantýða
aykýrý olarak Asya petrollerini Türk boðazlarýndan tankerler ile
geçiremez. Asya’dan boru hattý ile Rusya’ya getirilen petrol,
tankerler ile Zonguldak’a getirilip, oradan gene boru hattý ile
Türkiye’nin Akdeniz limanlarýndan birine de akýtýlamaz. Bu da
olanaksýz, ham bir hayal ve aslýnda yeni Rusya’nýn isteklerine bir
tür boyun eðmedir. Bir iç deniz olan Karadeniz’de binlerce tonluk
yüzlerce petrol tankerinin çalýþmasý Karadeniz’i, Karadeniz sahillerini
ve Karadeniz sularýnýn aktýðý Boðaziçi anacaddesi, Marmara’yý ve
Çanakkale Boðazý’ný kýsa zamanda öldürür.
Boðaziçi anacaddesi 541 yýldýr Türklerindir. Boðaziçi anacaddesinin
yabancýlarýn eline geçmemesi, Türk olarak kalmasý için Türk Ulusu
yüzlerce yýl, milyonlarca þehit vermiþtir. Boðaziçi anacaddesinin
tapusu, Boðaziçi’ni düþmanlara vermemek için ölen kutsal Türk
þehitlerinindir. Boðaziçi anacaddesi, kýyýlarý, tepeleri, vadileri,
dereleri, kaynak sularý ile birlikte Türk ulusunun ortaklaþa malýdýr.
Boðaziçi anacaddesi bir yalýnýn yarýsýný 400 milyar liraya satýn
alanlarýn, yalýlarda yaþayanlarýn, boðaz sýrtlarýna milyarlýk villalar
ve çirkin gecekondular yapanlarýn deðildir. “Yurttaþ” olmak ya da
“Tapudaþ” olmamak. Ýþte bütün sorun budur.
Devlet ya da siyasal yetke 541 yýldýr Boðaziçi anacaddesinin iki
kýyýsýna kaldýrýmlý geniþ bir yol yapmadý. Boðaziçi anacaddesi; iki
kenarý kaldýrýmsýz, yolsuz bir anacaddedir. Türk Ulusu, Boðaziçi
anacaddesinin iki kenarýnda; Üsküdar ve Tophane’den, Anadolu
ve Rumeli Feneri’ne kadar, Boðaziçi denizini görerek, seyrederek
yayan yürüyemez. Türk Ulusu özel ya da genel bir taþýta binip
çevreyi seyrederek ulaþým yapamaz. Boðaziçi anacaddesinin
keyfini Boðaziçi yalýlarýnda yaþayanlar çýkarýr. Oysaki, Boðaziçi

anacaddesinin iki kenarýna; Üsküdar ve Tophane’den, Anadolu ve
Rumeli Feneri’ne kadar Boðaziçi’nin iki kýyýsýnda bulunan; ev, yalý,
saray ve camilerin önünden geçecek kaldýrýmlý geniþ bir yolun
yapýlmasý yaþamsal bir zorunluluktur. Boðaziçi anacaddesinin iki
kenarýna yapýlacak bu geniþ kaldýrým yol, tapudaþ-yurttaþ eþitsizliðini
hiç deðilse Boðaziçi’nde ortadan kaldýracaktýr. Boðaziçi anacaddesinin
iki kenarýnda sokak lambalarý yoktur. Boðaziçi anacaddesindeki
son deniz faciasý, ilgililerin demeçlerine göre, biraz da bu kenar
lambalarýnýn yokluðundan ötürü olmuþtur.
Ýstanbul üstüne, yazýnsal, düþünsel ve bilimsel güzelleme yazanlar,
resmi ve özel ortaçlarýnýn (sýfatlarýnýn) korunaðý, dokunulmazlýðý ve
güvencesi içinde, övgüsel bir açýk arttýrma ile Boðaziçi’ndeki denizin
bin tür maviye, Boðaz kýyýsýnýn bitki örtüsünü bin tür yeþile vardýrýp,
Boðaz kýyýsýndaki yalýlarý, saraylarý totem ve tabu yapma tekniði ile
kutsallaþtýrýp, göz boyamada ve abartýda eriþilmez yazýtlar oluþturdular.
Bu masal ve uyutma edebiyatý, Ýstanbul þehrinin anacaddesi olan
Boðaziçi anacaddesini nesnel ve bilimsel olarak algýlamamýzý önledi.
Boðaziçi anacaddesinin yok olmaya yakýn periþan durumunun ve
günün birinde Ýstanbul þehrini ortadan kaldýracak olan deniz
kazýlarýnýn asýl suçlularý, fareli köyün bu kavalcý, masalcý ve
mavalcýlarýdýr.
Uluslararasý siyasal ve askeri dengeler, Ýstanbul þehrinin
anacaddesinden binlerce tonluk, yüzbinlerce tonluk tankerler
geçirmek istemekte ve Boðaziçi anacaddesini sýradan bir su yolu
olarak tanýmlamaktadýr. Türkiye’deki siyasal, askeri, toplumsal,
ekonomik ve kültürel odaklar da Boðaziçi anacaddesini bin tür
mavi, bin tür yeþil, þu tarihi yalý, milyarlýk yalýlar ve gecekondular
olarak algýlamakta, tanýmlamakta ve Boðaziçi anacaddesinin iki
kenarýna vargücü ile yalýlar, villalar ve gecekondular yapmaktadýr.
Not: Metin Erksan’ýn bu yazýsý 3 Nisan 1994’te Cumhuriyet Gazetesi’nde yayýnlanmýþtýr.
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oðaziçi’nin Rumeli yakasýnda bulunan Ortaköy deðiþik
inançlarý ve çeþitli etnik topluluklarý günümüze kadar bir arada
bulundurmayý baþarabilmiþ bir Ýstanbul semtidir. Antik çaðýn
mitolojik döneminde Arkheion denilen yerin Ortaköy’de olduðu
ileri sürülür. Fakat bunu doðrulayacak bir ipucu yoktur.
Prof. Dr. Semavi Eyice, “Ortaköy” adlý kitabýnda, Roma çaðýnda
Boðaziçi’nin bazý yerlerine villalarýn yapýldýðýnýn tahmin edildiðini,
Bizans çaðýnda ise Boðaz kýyýlarýnýn hemen hemen boþ olduðunu,
sadece eski villalarýn yerlerini manastýrlarýn aldýðýnýn anlaþýldýðýný
anlatýyor.

Boðaz’ýn iskan edilmeye baþlandýðý 18. yüzyýlda, Bebek’le
Tophane arasýndaki alan “Orta-Köy” dü. Daha eski
çaðlara dönersek, buraya Thasos adasýndan gelen grubun
baþkanýnýn adý Arhias Aristominos olduðu için “Arhios”
denirdi. Bizans döneminde ise, Makedonyalý Vasil’in inþa
ettirdiði kilise ve manastýrdan dolayý “Ayios Fokas” dendi.
Haçlý Seferleri’nde Kont Raul 15 bin kiþilik askerleriyle
buradan Stinpolis’e (Ýstinye) kadar yerleþmiþti.

Bunun dýþýnda birkaç yerde küçük balýkçý köyleri de kurulmuþ.
Burada ayrýca Beþiktaþ’ýn az ilerisinde olduðu sanýlan Hagios
Phokas adýna bir manastýr daha bulunuyormuþ. Bu manastýrýn
da yerinin Ortaköy olduðu düþünülmüþ. Bu manastýrýn yakýnýnda
Ermeni asýllý, Bizans patriði VII. Ýoannes’in kardeþi Arsabaisos’in
revaklý, hamamlý, sonralarý Meryem adýna bir manastýr haline
getirilecek olan büyük ve muhteþem bir villasý varmýþ. Kýyýda ise,
þimdi ki cadde ile deniz arasýnda kalan burunda daha 16. yüzyýlda
bir Türk yerleþmesinin varlýðýný ise burada Kanuni Sultan Süleyman
yýllarýnda bir caminin yapýlmýþ olmasýnýn ispat ettiði belirtilir. Yine
burada, caddenin karþý tarafýndaki hamam da, ayný yýllarda Mimar
Sinan tarafýndan inþa edilmiþtir. Tamamen simetrik bir esasa
göre yan yana erkekler ve kadýnlara mahsus çifte hamam olarak
yapýlan bu tarihi eser, Ortaköy’de Türk devrini simgeleyen en eski
yapýtlarýn baþýnda gelmektedir.

Tarihsel Süreç...
18. yüzyýl sonlarýnda Ayvansaraylý Hüseyin Efendi tarafýndan
yazýlan, camiler hakkýndaki eserde ise deniz kýyýsýndaki caminin
Mahmud Aða tarafýndan yaptýrýldýðý, fakat sonralarý harap
olduðundan, 18. yüzyýlýn ilk yarýsýnda, Sultan III. Ahmed’in
sadrazamý ve damadý Nevþehirli Ýbrahim Paþa’nýn kâhyasý Mehmed
Aða tarafýndan yenilendiði bildirilir. Mehmed Aða, burada ayný
zamanda o yýllarýn sanat zevkini yansýtan, bir cephesi mermerden
muhteþem bir de çeþme yaptýrtmýþtý. Bakýmsýzlýðý Ý. Hilmi tanýþýk
tarafýndan acý suretle belirtilen bu güzel sanat eseri, en azýndan
birçok benzerleri gibi yýkýlýp kaldýrýlmadan, günümüze kadar gelmiþ
ve þimdi temizlenmiþ bir halde, Ortaköy’ün Türk dönemini
vurgulayan bir anýt olarak ayakta durmaktadýr.
Boðaziçi’ne kývrýlarak uzanan cadde ile kýyý arasýnda kalan
yarýmadada, Türk eseri cami, çeþme, hamam dýþýnda Rumlarýn
Hagios Phokas adýna küçük bir kiliseleri bulunmaktadýr. Gösteriþli
bir mimarisi olmayan bu mütevazý kilise Osmanlý döneminin
sonlarýnda 1856’da yapýlmýþtýr. Bu tarihi belirten, ortasýnda haç
olan mermer bir levha, apsisin yukarýsýnda duvarda görülür. Vapur
iskelesine inen yolun kenarýnda yükselen altý katlý büyük apartman,
Sultan Abdülmecid’in emri ile Ortaköy Camiini yapan mimar
Balyan Ailesi’nin mülküydü. Boðaziçi kýyýsýnda çok yüksek kitlesi
ile gözü rahatsýz eden bu binada açýk suretle Batý mimarisi üslubu
hâkimdir.
1910 yýlý sonbaharýnda Ýstanbul’da hastalanan Pierre Loti, nekahat
dönemini Ortaköy’de Fransýz Konsolosu’nun ahþap evinde
geçirirken, bakýmlý bahçenin kýyýdan 30 metre kadar geride
olduðunu ve bu bahçeden V. Murad’ýn Haným Sultanlarýndan
birini görebildiðini anlatýrken, buranýn monoton bir huzurun sâkin
sýðýnaðý olduðunu belirtmiþtir.

Meydan Düzenlemesi
Ortaköy meydaný ve çevresinin düzenlenmesi için öncelikle Kültür
Bakanlýðý ve Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi tarafýndan alanýn
doðal görüntüsü korunurken ayný zamanda halkýn sorunlarý ve
beklentileri de göz önüne alýnarak bir anket çalýþmasý
düzenlenmiþtir. Anket 100 kiþi ile karþýlýklý görüþme biçiminde
yapýlmýþ. Böylece bölgenin sorunlarý ve bölge halkýnýn beklentileri
tespit edilmiþ. Alanda yapýlan anket çalýþmasýnýn sonuçlarýnýn
proje tasarýmýnda kullanýlmasý amaçlanmýþtýr. Ortaköy meydaný
ve çevresini yeniden düzenleme çalýþmalarý için proje çerçevesinde
önce yerinde ön araþtýrma yapýlmýþ, ilk etapta meydandan
yararlanan kullanýcýlarýn kimler olduðu tespit edilmiþ. Buna göre
meydanýn genç ve orta yaþ kuþaðýndaki insanlarýn oluþturduðu

18. yüzyýl sonlarýnda Ayvansaraylý Hüseyin
Efendi tarafýndan yazýlan, camiler hakkýndaki
eserde ise deniz kýyýsýndaki caminin Mahmud
Aða tarafýndan yaptýrýldýðý, fakat sonralarý harap
olduðundan, 18. yüzyýlýn ilk yarýsýnda, Sultan
III. Ahmed’in sadrazamý ve damadý Nevþehirli
Ýbrahim Paþa’nýn kâhyasý Mehmed Aða
tarafýndan yenilendiði bildirilir. Mehmed Aða,
burada ayný zamanda o yýllarýn sanat zevkini
yansýtan, bir cephesi mermerden olan muhteþem bir
de çeþme yaptýrtmýþtý.
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görülmüþ. Ayrýca dýþarýdan Ortaköy’ü gezmeye gelen insanlarýn
Ortaköy meydanýný daha çok kullandýðý tespit edilmiþ. Kullanýcýlar
meydaný ve çevresini eðlenceye, dinlenceye yeterli bulmadýklarý
gibi meydanýn ticari amaçla kullanýlmasýný da uygun görmemiþler.
Sahile doðru tezgahlar kurulmasý ve bu tezgahlarda sanatçýlarýn
kendi ürettikleri eserleri sergilemeleri planlanmýþ ancak þimdi biz
ayný yerde gözlemecileri, kafeleri ve entel pazarýný görüyoruz..
Kendisi de bir sanatçý olan Ýstanbul’un Güzelliklerini Koruma ve
Yaþatma Derneði’nin kurucularýndan Sami Coþkun’un söylediðine
göre bu proje 70’li yýllarda Kültür Bakanlýðý desteðiyle bir el
sanatlarý köyü kurma þeklinde düþünülmüþ ve uygulamaya
konulmuþ. Amaç, geliþmeyi Ortaköy’ün sahilinden yukarýlara
çekmek ve sahili yalnýzca halka açýk hale getirmekmiþ. Ancak
sanatçýlar ilginin az olmasý, bütün gün tezgah baþýnda
beklemelerinin gerekmesi ve dolayýsýyla da üretecekleri zamaný
orada harcamak durumunda kalmalarý yüzünden bir süre sonra
tezgahlarýný devretmiþler. Ankette Ortaköy’ün geleneksel fiziki
yapýsýnýn korunmasý gerektiði belirtilmiþ ve bu çerçevede de
binalarýn kromatik (renksel) analiz, yenileme ve tamirat yapýlacak
yapýlarda tip projeleri belirlenmiþ. Buna göre eski binalarda kendi
pastel renklerinin tercih edilmesi, tamir ve yeni yapýlaþmalarda
ise kromatik geliþmeye uygun olan pastel krem, bej, eflatun,
soluk viþne çürüðü, kirli sarý ve soluk haki renkleri belirlenmiþ.
Binalarda eski cumbalý, düþey dikdörtgen pencereli cephelere
sahip eski yapýlar ile yenilerin uyumunun ana hatlarý önerilmiþ,
imar planýnda belirlenmiþ. Sami Bey’in söylediðine göre bu konuda
da gerekli hassasiyet gösterilmemiþ ve eski binalar gerektiði gibi
korunamadýðý gibi ne binalarýn görüntüsünde ne de renginde bir
birlik söz konusu. 1985 yýlýna doðru belediyece Ortaköy burnundaki
mahallenin caminin caddeden görülebilecek biçimde ortadan
kaldýrýlarak, geniþ bir cadde açýlmasý tasarlanmýþ ve böylece
mahalle ciddi bir tehlike altýnda kalmýþ. Caminin yanýndaki tarihi
çeþmenin muhteþem güzelliði ise etrafýndaki kahvehanelere ait
masa ve iskemlelerin ayna taþýna kadar dayanmasý yüzünden
gölgede kalmýþ.
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Ortaköy’ün Yalýlarý
Ortaköy ayný zamanda yalýlarýyla da önem kazanan semtlerimizden
biridir. Hatice Sultan Yalýsý, Fatma Sultan Yalýsý, Esma Sultan
Yalýsý, Gazi Osman Paþa Yalýsý, Naime Sultan Yalýsý ve Zekiye
Sultan Yalýsý bunlardan birkaçý. Ancak bu yalýlarýn bir kýsmý
geçtiðimiz yýllarda yýktýrýlmýþtýr. Ortaköy Camisi ile Defterdarburnu
arasýndaki yalýlar, 1918 tarihli Boðaziçi haritasýna göre þöyledir;
Esma Sultan Yalýsý; Ortaköy’ün gözde mekanlarýndan biri olan bu
yalý, tüm davetler, düðünler ve açýk hava toplantýlarý için kapýlarýný
açýyor. Muhteþem Boðaz manzarasý, yemyeþil bahçesi, 900 kiþilik
oturma düzeni, 1250 kiþilik kokteyl kapasitesi ve denizden geliþe
imkan tanýyan iskelesi ile unutulmaz saatlere ev sahipliði yapan
Esma Sultan Yalýsý, konuklarýný yine her zaman olduðu gibi tarihsel
canlýlýðý ile karþýlamaya hazýrlanýyor.
Fehime Sultan Yalýsý, þu anda Gazi Osman Paþa Ortaokuludur.
Hatice Sultan Yalýsý, Yüzme Ýhtisas Kulübü olarak kullanýlmaktadýr.
Fatma Sultan Yalýsý 1965’te yýktýrýldý.
Naime Sultan Yalýsý, V. Murat’tan kalma bu yalý artýk mevcut
deðildir.
Zekiye Sultan Yalýsý, Sultan II. Abdülhamid’in kýzý Zekiye Sultan’ýn
bu yalýsý, artýk mevcut deðil ve yerinde gazino bulunmaktadýr.
Sonuçta iskelesi, aðaçlý meydaný, çeþmesi, cami, kilise ve havradan
meydana gelen tarihi dokusu nedeniyle Ortaköy, Ýstanbul’un en
güzel ve en özel yerlerinden birisidir. Bu özelliklerinden dolayý da
daha fazla geç kalýnmadan korunmayý ve kurtarýlmayý hak
etmektedir.
Kaynakça
1-“Ortaköy”, Prof. Dr. Semavi Eyice, Dragon Yayýnlarý,
2-Adým Adým Ýstanbul, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Yayýnlarý, Ýstanbul, 2003
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Ýçinden deniz geçen
tek þehrin sevdalýsý

Mario
Levi

[

G. Ýnci Aykurt
Ýstanbul Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü 2. Sýnýf Öðrencisi

Mario Levi 500 yýldýr Ýstanbul’da yaþayan bir ailenin
son üyelerinden.. Ýspanya’dan göç etmek zorunda býrakýlan
bir Yahudi ailesi.. O günden bu yana Ýstanbul’un kaderini
Ýstanbullu olarak yaþamýþ bir aile.. Mario Levi doðduðu
bu þehre aþýk. Onun ayrýcalýklý olduðunu düþünüyor. “Ýçinden
deniz geçen tek þehir Ýstanbul’dur. Limana bakan, deniz
kenarý olan birçok þehir vardýr ama, hiçbirinin içinden deniz
geçmez” diyerek çok az kiþinin bildiði ya da önemsediði bu
ayrýcalýðýn altýný çiziyor.

hissedersiniz. Her þeyden önemlisi kültürü olan bir þehirde
yaþýyoruz.
Ýstanbul bir yazar için nasýl bir kaynak?
Levi: Ýstanbul çok iyi bir malzeme. Yeter ki görmeyi bilelim. Ýnsan
farklýlýklarý düþünüldüðünde 21. yüzyýl baþýnda, Ýstanbul çok
geriledi. 20. yüzyýl baþýndaki insan farklýlýklarý ve malzemesi
yozlaþtý, tekdüzeleþti. Ama Ýstanbul kendisini kolay kolay teslim
etmeyip, insanlara kucak açýyor.
Diðer ülkelerdeki þehirlerle Ýstanbul arasýnda bir karþýlaþtýrma
yaparsak sizce insan mozaiði farklý mý?
Levi: Paris, Londra, Amsterdam var mesela. Ýstanbul bu konuda
tek deðil. Bu saydýðým þehirlerin Ýstanbul’dan çok daha zengin
insan malzemesi var, mozaiði var. Galiba dille ilgili bir mesele
var; þehri içinde yaþatan dili. Çünkü o sizin anadiliniz oluyor. Dil
duygusuyla dil yaþatýlýyor. Bence Ýstanbul’la diðer þehirleri
karþýlaþtýrmak pek saðlýklý deðildir. Ama ben diðer ülkelerdeki
þehirlerde gerçek bir yabancýyým. O ülkenin dili benim dilim deðil.
Paris’te yaþayabilirim, dilini ve kültürünü iyi bilmem itibariyle ama
yine de yabancýlýk var. O þehirde yaþamanýn neler saðlayabileceðini,
üstünlüklerini de biliyorum.
Gülü seven dikenine katlanýr o zaman...
Levi: Benim Ýstanbul’la iliþkim bir aþk iliþkisi. O sevgiliden nefret
etmek zor. Ama zaman zaman Ýstanbul’dan nefret ediyorum,
zaman zaman da çok seviyorum. Ýstanbul, nefreti de barýndýrýyor,
sevgiyi de.
Nefret?

M

ario Levi, 1990’da “Bir Þehre Gidememek” adlý kitabýyla
Milliyet’in Haldun Taner Öykü Ödülü’nü aldý. Ama asýl çýkýþýný
Ýstanbul’da bir Yahudi ailesinin yaþantýsýný anlattýðý “Ýstanbul Bir
Masaldý” adlý kitabýyla yaptý. Mario Levi’nin kitabýndan azýnlýklarýn
Ýstanbul’u nasýl yaþadýklarýný öðrenirken, þehrin güzelliklerine de
tanýk oluyorsunuz. Kitabý okurken “Ýstanbul bir zamanlar böyle
yaþadý” diye iç geçiriyorsunuz.
Mario Levi ile Ýstanbul’un çekiciliðini, Ýstanbul aþkýný ve Ýstanbul’da
aþký konuþtuk. Bütün bunlarýn yanýnda Mario Levi ile güzel bir
þehir turu yapmayý da ihmal etmedik elbette...
Ýstanbul’da yaþamanýn zorluðunu hepimiz biliyoruz. Yurtdýþýnda
yaþama imkaný da mutlaka bulmuþsunuzdur. Neden Ýstanbul?
Levi: Bu soru bana çok soruldu, ben kendime daha çok sordum.
Doðru, imkan buldum, yarattým da. Koþullarý zorlasaydým yurtdýþýnda
yaþama imkaný bulurdum. Bilinçli olarak istemedim. Yurtdýþýnda
bulundum, yaþadým da. Ama hep Ýstanbul’un beni çaðýran bir
sesi vardý. Kendimi yerimde hissediyorum. 46 yaþýndayým. Zorunlu
kalmadýkça Ýstanbul’u býrakmayý düþünmüyorum. Bu düþünceyi
kafamda çoktan bitirdim. 20 hatta 30 kuþaktýr Ýstanbulluyum.
Ýstanbul’da yaþayan birçok, Ýstanbulludan daha çok Ýstanbulluyum.
Her þeyden önce yazar olduðum için kendimi daha çok yerli olarak
görüyorum.
Peki Ýstanbul’un neleri sizi çekiyor?
Levi: Ýstanbul’un denizi, Ýstanbul’un boðazý, yemekleri, keþmekeþi,
hepsi. Ancak galiba aslýnda herkes kendi çocukluk ülkesinde
yaþamak ister. Büyük þehirde yaþayan insan, kýrsal bir alandan
geldiyse, ilkel olsa bile eski yaþayýþýný özler. Orada yýkamadýðý,
hatýranýn da ötesinde bir çekim alaný vardýr. Ýþte Ýstanbul da
benim için böyle bir yer. Ýstanbul çok görkemli bir þehir, bu da
tarihsel özelliðinden kaynaklanýyor. Ýstanbul’da tarihin kokusunu

Levi: Yaðmurlu bir günde yolda yürürken pantolonunuzun
çamurlanmasý ya da trafik yüzünden gideceðiniz yere gecikmeniz,
durup dururken kaba bir insana rastlamanýz en basitleri. Örneðin
Ýstanbul’un denizinden artýk eskisi kadar yararlanamýyor oluþumuz.
Þu anda yazmakta olduðum romanýmda da bahsettim, bütün bu
kayýplara raðmen yine de kopamýyorum.
Mesela Boðaziçi baþka hiçbir yerde yok. Peki biz ona kýymet
verebiliyor muyuz?
Levi: Kesinlikle hayýr. Ýstanbul ayrýcalýklý bir þehir. Ýçinden deniz
geçen tek þehir Ýstanbul’dur. Limana bakan, deniz kenarý olan
birçok þehir vardýr. Ama hiçbirinin içinden deniz geçmez. Bunu
çok az Ýstanbullu bilir. Kýymeti bilinemiyor. Kýyýlarda artýk denize
girilemiyor olmasý, balýk türünün sayýsýnýn azalmasý, balýðýn
hayatýmýzdan çýkmasý hep Ýstanbul’un kayýplarý.
Özellikle deniz ve balýk eskilerde, þairlere, yazarlara hep esin
kaynaðý olmuþtur...
Levi: Benim için hala öyle. Ama kaybedilenler bir daha geri
dönmeyecek.
Sizce Ýstanbul’un tanýtýmý yapýlýyor mu?
Levi: Hayýr. Bu Türkiye’nin sorunu. Türkiye’nin çok ciddi bir iletiþim
sorunu, kendini anlatamama sorunu var. Bu konuda iyi þeyler
yapýlmýyor. Dünya üzerinde bir sorunla karþýlaþtýðýmýzda “bizi
tanýmýyorlar, anlamýyorlar” diyoruz. Bu yalanýn en büyüðüdür.
Çýkarý olmadýðý sürece kimse sizi anlamak zorunda deðildir. Türkiye
yeteri kadar tanýnmýyorsa tek suçlusu bizleriz. Tanýtmada çok
acemiyiz, bir de istekli olamadýk. Baþta kendimizi tanýmýyoruz.
Acaba Türk insaný birey olmayý biliyor mu? Türkiye’de yaþayan
insanýn özelliðini anlatýn diye sorsak kaç kiþi cevap verebilir?
Tarihimizi bilmiyoruz. Tarihimizle barýþýk olmayý bilmiyoruz. Ýnsan
kendini tanýmadan kendisini tanýtamaz. Ancak bunu baþarýrsak
Ýstanbul ve Türkiye’yi tanýtýrýz. Ýnsanlar beni çaðdýþý olarak görüyorlar.
Birçok konuda 20’li 30’lu yýllara dönmenin uygun olacaðýný
düþünüyorum. Mustafa Kemal’in ölümüyle Türkiye çok þey kaybetti.
Ýsmet Ýnönü de dahil her dönem Mustafa Kemal Türkiyesi’nden

145

gerilemedir. Ýnancýmýzý, özgüvenimizi kaybettik. Yýllarca Türkiye’yi
yönetenlerin hamasi nutuklarýyla insanlar kandýrýldý.
Beðenmediðimiz Yunanistan 20 yýl ilerimizde. Yunanistan bizim
sömürgemizdi. Böyle sürekli günü kurtarma siyasetiyle buralara
geldik. Atatürk’ün vizyonu, görüþü baþkaydý. Sonuçta Mustafa
Kemal’in projesiyle yapýlmasý gerekenler yapýldý ama yitirildi.
Türkiye tanýtýmý için, tutup yabancý bir halkla iliþkiler ajansýný
kullanýrsanýz bu küreselleþme adýna rezalettir. Biz o eski ruhu
taþýmalýyýz.
Ýstanbul’un tanýtýlamamasýnýn nedeni bunlar mýdýr?
Levi: Hacý Bektaþ-ý Veli’nin bir sözü var: ”Ne ararsan kendinde
ara.” Böyle bir yerdeysek önce kendimize soralým. Ýnsanlar her
þeyden önce böyle bir nimete saygý duymuyorsa cinayetin büyüðünü
kendisi iþliyor. Boðaza bir bakýn, yeni yapýlarýn dokuyu ne kadar
çirkinleþtirdiðini görün. Buna raðmen güzel ama bu manzara
karþýsýnda yapýlacak bir þey yok.
Pencereden görünen Haydar Paþa garý manzarasýna bakarsak
burada kitap yazmak çok zor olmasa gerek?
Levi: Tam tersi. Manzaraya karþý kitap yazmak daha zor oluyor.
Bazen manzaraya dalýp gidiyorsunuz. Ben çoðunlukla dikkatim
daðýlmasýn diye perdeleri kapatýyorum. Binaya girerken dikkatinizi
çekti mi bilmiyorum, bu bina 1909 yýlýnda yapýlmýþ. Kapýnýn
üzerinde tarihi yazýlý. Türkiye’nin en büyük eksikliklerinden biri de
belge eksikliði. Bir rivayete göre bu bina Haydar Paþa Garý’ný
yapan Alman mühendislerin lojmaný olarak düþünülmüþ. Ne
kadar gerçek bilmiyorum.
Týpký Haydar Paþa Garý’nda olduðu gibi yabancýlarýn bu kente
birçok katkýsý olmuþ...
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Levi: Tabii ki... Yabancýlarýn katkýlarý yadsýnamaz. Ben de bir
Ýstanbul Üniversiteliyim. Yabancýlar üniversiteyi çok ileriye
götürmüþler. Hitler zamanýnda savaþtan kaçýp ülkemize gelen
birçok bilim adamýný devletin tutamamýþ olmasý çok acý. Bu da
ülkenin büyük bir sorunu. Bilim göçü üzücü ama kabul etmemiz
gerekiyor, böyle de bir þey var.
“Ýstanbul Bir Masaldý”da azýnlýklarla Türklerin iliþkilerini
anlatýyorsunuz. Eskiden iliþkiler nasýldý? O zamanki sýcaklýk kaldý
mý?

“Þunu söyleyebilirim, ben yazmaya
karar verdiðimde bir Yahudi ailesini
anlatmayý hedefledim. Ýliþkilerini,
paylaþtýklarý hayatlarý anlamak
istedim. Ama azýnlýklar artýk iyice
azaldý. Kimileri öldü, kimileri göç
etti. Ýnsanlar daha önceki yýllarda
daha çok iç içe yaþarmýþ. Bu
hikayeler bana hep aktarýldý”.

Levi: Hep kaldý. Þunu söyleyebilirim, ben yazmaya karar verdiðimde
bir Yahudi ailesini anlatmayý hedefledim. Ýliþkilerini, paylaþtýklarý
hayatlarý anlamak istedim. Ama azýnlýklar artýk iyice azaldý. Kimileri
öldü, kimileri göç etti. Ýnsanlar daha önceki yýllarda daha çok iç
içe yaþarmýþ. Bu hikayeler bana hep aktarýldý. Anlatmak istedim.
”Bakýn Ýstanbul böyle de yaþadý” demek istedim baþlangýçta.
Sonra temel insan duygularýnýn deðiþmeyeceðini keþfettim. Böyle
doðduklarý için öyleydiler. Belki de Ýstanbul’un rengi buydu.
Ýstanbul’da kötü olaylar da vardý. Varlýk vergisi, 6-7 Eylül olaylarý
gibi. Bunlardan Yahudiler nasýl etkilendi?
Levi: Çok etkilendi. Önceleri olumsuz bir kader paylaþýldý. Çanakkale
Savaþý’nda birçok Yahudi þehit düþtü. Bütün bu olaylar, varlýk
vergisi, 6-7 Eylül olaylarý vs. “Biz yanýlmýþýz, sandýðýmýz gibi eþit
vatandaþlar deðilmiþiz. Bize gerektiðinde böyle bakabiliyorlarmýþ”
dedirtti. Azýnlýklar büyük bir kýrgýnlýk ve küskünlükle gittiler, ülkeyi
terk ettiler.
Ama bu olaylar tepeden inme deðil miydi?
Levi: Tabii ki öyleydi. Örneðin varlýk vergisi olaylarýnda birçok
insanýn Yahudileri desteklediðini biliyorum. Yine de kim, neye
engel olabilirdi ki? Birçok insan bunu hazmedemedi. Kalanlar
kaldý. Biz onlarýn devamýyýz. Onlarý anlýyorum. Kolay deðil. Birileri
gelip evine, malýna, her þeyine el koyuyor azýnlýksýn diye.
Sizde biraz nostaljik hava var sanki. 30’lu yýllarý yaþama fantezisi
kuruyor gibisiniz.
Levi: Tam tersi. Hiç özlemiyorum. Çocukluðumu bile özlemiyorum.

Eski günleri özlemiyorum. 19. yüzyýlda yaþasaydým demiyorum.
40’lý yaþlardayým, ne mutlu bana ki 20’li yaþlarým çok uzaklarda
kaldý. O zaman hayatým daha zordu. Belki de þimdi kendimle
daha barýþýk olduðum için. Hayattan büyük beklentilerim yok.
20’li yaþlarýmda çok daha mutsuzdum.
Ýstanbul’da aþk nasýl yaþanýyor, aþkýn yaþanabileceði bir yer mi
Ýstanbul?
Levi: Dünyanýn neresinde yaþanýrsa yaþansýn aþk aþktýr ve aþk
güzeldir. Baþka yerlerde baþka dillerde çok aþklarým oldu. Aþk
güzelse Ýstanbul’da da güzeldir. Ama yýllarca yaþanacak bir aþk
yoktur. Her aþk ölümlüdür, aþkýn kaderidir bu. Aþkýn ölümü galiba
aþýk olduðu sevgilinin gerçeðiyle karþýlaþýldýðý an oluyor. 20’li,
30’lu, 40’lý yaþlarýn hepsinde aþýk oldum. Yine aþýk olabilirim.
Galiba Ýstanbul’da aþkýn nasýl olduðunu biliyorum ama formülünü
vermem. Bir sonraki sorunuzun bu olacaðýný tahmin ettim de...
Ben bu formül için 25 yýlýmý verdim, 25 saniyede anlatabilir
miyim?
Aþklarýnýzdan biri de Ýstanbul herhalde...
Levi: Mutlaka ama Ýstanbul kötü bir sevgili. Her an tetikte olmak
lazým. Her an seni hayal kýrýklýðýna uðratabilir. Beklentilerini
karþýlamayabilir. O zaman ne halin varsa gör dersin ama yine de
gidemezsin.
Son olarak Ýstanbul’da bize bir günlük þehir turu attýrýr mýsýnýz
desek?

Levi: Hemen. Sabah 9. 00’da kalkýn. Hatta 8. 30’da, hatta 8.
00’de. Beþiktaþ Ýskelesi’ne gidin. Orada kýyýdaki salaþ herhangi
bir yerde bir simit alýn ve bir çay için, güne böyle baþlayýn. Sonra
bir vapura binin. Bir vapur var, 5 saat boyunca zikzak çizerek
bütün boðazý gezer. Ýþte ona binin. Rumeli Kavaðý’nda, tercihen
Anadolu Kavaðý’nda inin. Oradaki balýk restoranlarýndan birinde
balýk yiyin. Mevsimine göre, ama balýklarýn þahý, kralý, kraliçesi
–artýk ne derseniz deyin- lüfer yiyin, ýzgara. Ýçkiyle aranýz olabilir,
olmayabilir. Eðer içerseniz rakýyý ihmal etmeyin, yanýna da rokasý.
Sonra Beþiktaþ’a dönüp bir baþka vapurla Kadýköy’e geçin. Biraz
Kadýköy Çarþýsý’nda gezin, ardýndan Baylan Pastanesi’ne gidip,
orada meþhur ‘kup grie’ dondurmasýný yiyin. Akþam 19. 30 –
20.00 sularýnda yine bir vapurla Karaköy’e gidin. Oradan Tünel’e
çýkýp Galatasaray’a doðru yürümeye baþlayýn. Balýkpazarý’na girin.
Oralarda bir yerde akþam yemeðinizi yiyebilirsiniz. Eðer Anadolu
Kavaðý’ndaki lüferin tokluðu hala devam ediyorsa, midye dolma,
midye tava ile idare edebilirsiniz. Sýra Beyoðlu’nda. Bir kitapçýya
girip bakabilirsiniz, sinemaya gidebilirsiniz ya da bir bara gidebilirsiniz.
Artýk yorulmadýnýz mý? Yorulmadým diyorsanýz; Taksim’e gidin.
Beþiktaþ dolmuþuna binin ve Dolmabahçe’de inin. Meydanlýkta
biraz durun. Ama yok orasý sizi kesmezse bir taksiye atlayýp
Ortaköy’e gidin. Bir banka oturup denizi seyredin. Gün içinde
yaþadýklarýnýzý düþünün. Birkaç saat kestirin, tabii sarhoþlar ve
köpekler sizi rahatsýz etmezse. Yavaþ yavaþ güneþi doðurun.
Böyle bir aþk güzel olur deðil mi? Hele bunlarý yaparken yalnýz
deðilseniz, yaþamaya deðer.

Lale Gül
Ýstanbul Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü 2. Sýnýf Öðrencisi
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kule
tarýh
ýstanbul
Dünyanýn en güzel þehrinin yani Ýstanbul’umuzun üç kulesi
var; Beyazýt Yangýn Kulesi, Galata Kulesi ve Kýz
Kulesi. Beyazýt Yangýn Kulesi, yangýnlarýn erken haber
alýnmasý için kurulmuþ bir kuledir. Ýstanbul’un en eski
abidelerinden biri olan Galata Kulesi günümüzde turistik
gazino ve ziyaretgah olarak iþletiliyor. Denizin içinden
Ýstanbul’a bakan güzeller güzeli Kýz Kulesi ise restaurant
ve kafeterya olarak ziyaretçilere açýk.

Beyazýt Yangýn Kulesi
Yangýnlarýn erken haber alýnmasýnýn ne kadar önemli olduðu
herkes tarafýndan biliniyor. Günümüzde yangýnýn nerede çýktýðýnýn
haber verilmesinin birçok yöntemi var. Fakat 1749’lu yýllarda
yangýnýn kýsa zamanda tespiti hiç de kolay deðildi. Bunun için de
Ýstanbul’daki yangýnlarýn nerede çýktýðýnýn hýzlý bir þekilde tespit
edilmesi amacýyla Aðakapýsý sarayýnýn iç avlusuna, Beyazýt Yangýn
Kulesi inþa ettirildi. Yangýn, Beyazýt Kulesi’nden sarkýtýlan
sepetlerle, asýlan bayraklarla, geceleri de fener yakýlarak haber
verilirdi. Bayrak ve fenerleri gören Ýcadiye Kulesi, top atýþýyla
yangýný bütün Ýstanbul’a duyururdu. Beyazýt Kulesi’nde köþklüler
beklerdi.
Kulenin tarihi
Kule, Ýstanbul’da, Beyazýt’ta Ýstanbul Üniversitesi bahçesinde
bulunmaktadýr. 1749’da ahþap bir kuleydi ve en üst kýsmý
camekan bir köþk biçimindeydi. 1774 yýlýnda çýkan Cibali yangýnýnda
Aðakapýsý Sarayý ile birlikte kule de yandý. Saray tamir edilirken
kule kýsa sürede yeniden inþa edildi. 1826’da Yeniçerilik kaldýrýlýnca
yangýn kulesi de yýktýrýldý. Kulenin yýktýrýlmasýndan kýsa bir süre
sonra çýkan yangýna, kule olmadýðýndan dolayý kýsa sürede
müdahale edilememiþ ve kulenin gerekliliði büyük zayiat verilmesi
üzerine ortaya çýkmýþtýr. Bunun için de Beyazýt’taki seraskerlik
kapýsýnýn talimhane meydanýna kýsa sürede yeniden ahþap yangýn
kulesi inþa edildi. Fakat daha kullanýlmadan Yeniçeriler tarafýndan

yakýldý. Üçüncü ahþap kulenin yerine, 2.Mahmut’un emri ile
mimar Kirkor Amira Balyan tarafýndan günümüzdeki kargir yangýn
kulesinin ilk þekli yapýldý. (1828-1829) Kuleye bugün gördüðümüz
son þeklini veren, Mimar Senerkim Balyan’dýr. Senerkim, 1849’da
kuleyi deðiþtirdi. Köþkün üzerindeki sivri külahlý, geniþ saçaklý
ahþap çatýyý kaldýrdý, dört yana bakan, dört yuvarlak pencereli
birer ufak odadan oluþan ve üç kagir kat ekledi. 1889’da kulenin
tepesine bir bayrak direði eklenince de, kule günümüzdeki son
þeklini almýþ oldu.
Kulenin mimari özellikleri
Kulenin yüksekliði 85 metredir. Üst katlara, týpký minarelerde
olduðu gibi döne döne 180 ahþap merdivenle çýkýlýr. Kulenin,
gövdesi üzerine oturtulmuþ dört katý vardýr. Bunlar, yukarýdan
aþaðýya olmak üzere: nöbetçi katý, iþaret katý, sepet katý ve sancak
katýdýr.
Kulenin köþklüleri (görevlileri)
Kulede görev yapanlara “ köþklü” denirdi. Köþklüler, yangýnýn
çýktýðý semte göre kuleye gündüzleri büyük sepetler, geceleri ise
kýrmýzý, beyaz, yeþil renkli fenerler asarlardý. Kuleye bakýldýðýnda,
sepet sayýsýndan ve fener renginden, Ýstanbul’un neresinde yangýn
çýktýðý, þehrin her noktasýndan kuleye bakýldýðýnda anlaþýlýrdý.
Köþklülerin güçlü, kuvvetli, çabuk kiþiler olmasýna özen gösterilirdi.
Hýzlý olmalarýndan baþka iri yarý olmalarýna da önem verilirdi.
Ayaklarýna “karakaçan” denilen tulumbacý yemenisi giyerler,
üzerlerine tulumbacý kesimi bol paçalý siyah veya kurþuni pantolon
giyerlerdi. Asker gibi kýlýç taþýr, bellerine toka takarlardý. Önceleri
Bab-i Seraskeri sonra da Zaptiye Nezareti tarafýndan, baþ aðaya
6, ikinci aðaya 4, üçüncü aðaya 3, çavuþlara 3, neferlere de
birer çift “nefer tayini” verilirdi. Giysilerini kendileri yaptýrýrdý.
Omuzlarý apoletli, kýrmýzý renkli, dik yakalý, sarý düðmeli ceketleri
Þehremaneti (Belediye) tarafýndan verilirdi.
“Yangýnnnnnnn vaaaarrrrrrrrrrr”
Ellerinde, püsküllü ucu süngü gibi parlayan bir kargý olurdu. Bunu,
köpeklerden korunmak için kullanýrlardý. Geceleri ise “iskemle
fener” denilen muþambadan akordeon bir fener taþýyarak
dolaþýrlardý. Uðradýklarý yerlerde durur, sopanýn etrafýnda dönerek
“yangýnnnnnnn vaaaarrrrrrrrrrr, Galoncu Kullugundaaaaaaaa
yangýnnnnnnn Vaaarrrrrrrrrr” þeklinde baðýrýrlardý. Sopanýn etrafýnda
çok hýzlý dönerek baðýrdýklarý için bu, kalpleri için zararlýydý.
Köþklüler, yangýn yerini kýsa bir þekilde haber verdikten sonra
yollarýna devam ederlerdi. Yolda köþklüye rastlayanlarýn ve yangýn
yerini öðrenmek isteyenlerin “Uður ola köþklü” demeleri gerekirdi.
Yanlýþlýkla “yangýn nerede?” dediklerinde “yangýn senin...” diye
küfürü yerlerdi.
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“Kýzýn mý, oðlun mu oldu?”
Köþklüler, Ýstanbul’un semtlerini kýz ve oðlan olarak
sembolleþtirmiþlerdi. Kýz tarafý Galata ve Boðaziçi, oðlan tarafý
ise diðer semtlerdi. Yangýnýn nerede olduðunu öðrenmek
isteyenlerin bazýlarý, “Kýzýn mý, oðlun mu oldu?” diye sorarlardý.
Bazý kimseler, gece çýkan yangýnlardan haberdar olabilmek için
köþklülere belirli bir aidat öderlerdi. Köþklüler de, gece onlarýn
kapýlarýnýn önüne kadar gelerek yangýnýn yerini bildirirlerdi.
Kuleden yangýn yeri þöyle sembolize edilirdi; örneðin yangýn Haliç
– Yeþilköy arasýndaysa kulenin iki yanýna ikiþer sepet; iki yanýna
birer kýrmýzý fener konulurdu. Anadolu Yakasý’nda ise kulenin iki
yanýna birer sepet; bir yanýna yeþil fener konurdu. BeyoðluBoðazlar arasýndaysa kulenin bir yanýna bir, diðer yanýna iki sepet;
iki yanýna birer beyaz fener asýlýrdý.
Kulenin köþklüleri Aða unvanýnada bir zabitin emrinde bulunurlardý.
Beyazýt kulesinin geleneklerine göre, yangýný gören nöbetteki
köþklü “Aða bir çocuðun oldu” derdi. Aða da sorardý “Kýz mý oðlan
mý?”, Anadolu Yakasý, Beyoðlu ve Boðaz’ýn Rumeli Yakasý yangýnlarý
“kýz”, Ýstanbul içi yangýnlarý da “oðlan” dý. Haberi alan Aða hemen
kalkar, dolaptan bir çanak maytap çýkarýp yakarak Ýcadiye yangýn
kulesine haber verir ve Ýcadiye’den yedi pare top atýlarak yangýn
ilan edilirdi.

Kuleye çýktýktan sonra Ýstanbul’un güzel
olduðunu düþünenler aslýnda yanýldýklarýný,
Ýstanbul’un çok güzel, mükemmel olduðunu
fark edince, o ana kadar bu güzellikten mahrum
kalmanýn üzüntüsünü yaþýyorlar.

Hava durumu
Beyazýt Yangýn Kulesi, yangýnlarý haber vermenin dýþýnda baþka
görevler için de kullanýldý. I. Dünya Savaþý’nda Yavuz zýrhlýsýnýn
alarm düdüðü ile Boðaz halkýna Beyazýt ve Galata kulelerine
çekilen kýrmýzý büyük fenerle de Ýstanbul halkýna ve pasif koruma
ekiplerine, uçaklarýn gelmekte olduðunu bildirmiþtir. 1995 yýlýna
kadar da Ýstanbul halkýna kuleden yakýlan renkli ýþýklarla havanýn
nasýl olacaðý bildirilmiþtir. Beyazýt Kulesi’nde mavi ýþýðýn yanmasý
havanýn açýk; yeþil ýþýðýn yanmasý yaðmurlu; sarý ýþýðýn yanmasý
sisli; kýrmýzý ýþýðýn yanmasý da kar yaðýþlý olacaðý anlamýna gelirdi.
Teknolojinin geliþmesiyle birlikte Beyazýt Yangýn Kulesi önemini
kaybetmiþtir. Fatih’teki Ýtfaiye Genel Müdürlüðü’ne baðlý bulunan
kule þimdi kullanýlmýyor. Günümüzde kulede iki itfaiyeci nöbet
tutmaktadýr. Fakat bu nöbetlerin amacý sadece kuleye sahip
çýkmaktýr.

Ýþte Galata Kulesi ve iþte 360 derece Ýstanbul
Ýstanbul’un en yüksek kulesi olan Galata Kulesi’nde insan kendini
göklerdeymiþ gibi hissediyor. Gökyüzüne o kadar yakýnsýnýz ki...
Ayný zamanda yeryüzü de olanca güzelliðiyle ayaklarýnýzýn altýnda.
Bu konumuyla Galata Kulesi insana her iki güzelliði de ayný anda
görme olanaðý sunuyor. Kulenin terasýna ilk çýktýðýnýzda, insan
birden irkiliyor. Daha sonra bu irkilme yerini müthiþ bir hazza
býrakýyor. Kuleye çýktýktan sonra Ýstanbul’un güzel olduðunu
düþünenler aslýnda yanýldýklarýný, Ýstanbul’un çok güzel, mükemmel
olduðunu fark edince, o ana kadar bu güzellikten mahrum
kalmanýn üzüntüsünü yaþýyorlar.
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Kulenin tarihi

Beyazýt Kulesi’nde görev
yapanlara “ köþklü” denirdi.
Köþklüler, yangýnýn çýktýðý
semte göre kuleye gündüzleri
büyük sepetler, geceleri ise
kýrmýzý, beyaz, yeþil renkli
fenerler asarlardý. Kuleye
bakýldýðýnda, sepet sayýsýndan
ve fener renginden,
Ýstanbul’un neresinde yangýn
çýktýðý, þehrin her noktasýndan
kuleye bakýldýðýnda anlaþýlýrdý.

Ýstanbul’un en eski tarihi abidelerinden olan Galata Kulesi’nin
yapým tarihi hakkýnda birçok iddia var. Bunlardan birkaçý þöyle;
Bizans imparatorlarýndan Anastasius Dilazuz, birine göre 507
yýlýnda önce imparator Zenon tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Kuleyi Yani
Kantakuzen zamanýnda, Anastase Dikaros’un inþa ettirdiði,
1444’de Cenevizlilerin yükselttiði de bu iddialardan biridir.
Doðruluðu kesin olmayan bu bilgilerin aslý þöyledir: Galata Kulesi
fener kulesi olarak kullanýlmýþtýr. Çok þekil deðiþtirmiþtir. Cenevizliler
tepesinde bulunan haç iþaretinden dolayý kuleye “Ýsa Kulesi”
adýný verirler. Bizanslýlar kuleyi yýktýrmak amacýyla askeri harekata
giriþirler ama Cenevizliler aðýr bastýðý için boyun eðmek zorunda
kalýrlar. Cenevizliler Osmanlýlarla bozuþmak istemediklerinden,
Ýstanbul’un fethi sýrasýnda, Galata bölgesini barýþ yoluyla Osmanlýlara
teslim ederler.
Fatih, Haliç’i kapatan zincirlerin bir ucunun baðlý olduðu Galata
surlarýný yýktýrýr. Ýstanbul’un fethinden sonra, Cenevizliler kulenin
bayraðý ile Haliç’i kapatan zincirin birkaç halkasýný Fatih Sultan
Mehmet’e takdim ederler. Galata Kulesi, 1509 yýlýnda Ýstanbul’da
büyük tahribata yol açan zelzelede yýkýlýr. Sultan II.Beyazýt kuleyi
temeline kadar yýktýrýp yeniden inþa ettirir. 25 Temmuz 1794
yýlýnda çýkan bir yangýnda kule yanar. Sultan III. Selim, kulenin
duvarlarýný iki metre kadar yýktýrýp, yeniden yaptýrýr. Kulenin üstüne,
dört yana çýkýntýlý ve pencereli bir kat daha inþa ettirir. Bu pencereli
kat þu anda restoran olarak kullanýlmaktadýr. Kulenin üstünü de
sivri bir külahla kapattýrýr. Kule, 1831 senesinde gene yandý.
Sultan II. Mahmut’un emriyle büyük bir onarýmdan geçirildi.
Kuleye iki kat daha ilave edildi. Yanan 4 cumbalý salon yerine
14 büyük kagir kemerli bir salon yaptýrýr. Bu salonun ortasýndan,
40 basamaklý bir merdivenle kulenin üst katýna çýkýlabilmektedir.
Kurþun kaplý külah, bu en üst katýn üzerine kapatýlýr.
Þimdi kuleye gidecek olursanýz bu anlattýklarýmý bir bir göreceksiniz.
Kulenin üst katýna asansörle çýkýyorsunuz. Asansör sizi doðrudan
yedinci kata çýkarýyor. Asansörden inince ahþap merdivenlerden
restoranýn olduðu yere ulaþýyorsunuz. Hani dýþarýya çýkýntýlý ve
pencereli olan kat var ya, iþte orasý. Bu pencerelerin arasýnda
terasa açýlan bir kapý var ve oradan terasa çýkabiliyorsunuz.
Kulenin en üstüne çýkan merdivenler de hemen o kapýnýn yanýnda
ama ne yazýk ki kapalýlar.

Kulenin mimari özellikleri
Kulenin zemin katýnýn iç çapý 8 metre 95 santimetre, duvar
kalýnlýðý ise 3 metre 75 santimetredir. Kule zeminin dýþtan ölçülen
çapý ise 16 metre 45 santimetreyi buluyor. Yapýlan statik
hesaplamalara göre kulenin aðýrlýðýnýn 10 bin ton olduðu ortaya
koyulmuþtur. Kulenin külahýyla birlikte yüksekliði 62 metre 60
santimetredir.
Galata Kulesi’nin altýnda bilinmeyen bir istikamete doðru giden
bir tünelin bulunduðu kesinlik kazanmýþtýr. Bu tünelin Orta Çað
kalelerindezki gibi bazý önemli kuleler arasýnda baðlantý saðlayan
bir gizli yol mu olduðu yoksa þiddetli bir kuþatmada uzun süre
dayanmasý düþünülen kulenin su ihtiyacýný karþýlayacak bir dehliz
olarak mý yapýldýðý þimdilik bilinmiyor. Orta boþluðun 4 metre 20
santimetre derinliðinde bir çukur þeklinde olduðu tespit edilmiþtir.
Çukurun altýnda da, bahsettiðimiz tünel bulunmaktadýr. Burada
çok sayýda insan kemiðine rastlanmýþtýr. Kulelerde orta boþluðun
bodrumu genelde zindan olarak kullanýlmýþtýr. Belki burada
bulunan insan kemikleri, oraya hapsedilen mahkumlara aittir.
Galata Kulesi’nin, iþlenmemiþ moloz taþlardan örülen kalýn gövdesi,
hiçbir dýþ süslemeye sahip deðildir. Bu masif kütlenin
monotonluðunu, yer yer açýlmýþ, içerideki merdivenleri aydýnlatmak
için yapýlmýþ mazgal gibi dar pencereler bozar.
Ýlk uçuþ
Galata Kulesi, bu zamana kadar çeþitli amaçlar için kullanýlmýþtýr.
Kanuni Sultan Süleyman devrinde, Kasýmpaþa’daki Ýstanbul
Tersanesi’nde çalýþtýrýlan esirlere zindanlýk etmiþtir. III. Murat
devrinde, müneccimbaþý Takýyyeddin Efendi, kuleyi rasathane

Kýz Kulesi’nin efsanelerinden en
eskisi, antik çaðda Kýz Kulesi'nin
yerinde dev bir kaya olduðunu,
üzerine dikili sütunun tepesinde
sürekli ateþ yandýðýný söyler. Hiç
sönmeyen bu ateþi denizden doðan
ak kanatlý, altýn nallý, gümüþ yeleli
küheylanlarýn korumakta
olduðudur. Bu atlarýn alýnlarýnýn
ortasýnda uzun ve sivri boynuzlar
bulunmaktadýr.
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haline getirir. Kule bu dönemde, devrin en iyi aletleriyle donatýlmýþ
bir rasathanedir. Fakat bazý geri görüþlülerin þikayeti üzerine,
dünyada o sýralarda bir eþi bulunmayan rasathane kapatýlýr.
Bundan sonra kule tersanenin ambarý olarak kullanýlmaya baþlanýr.
Sultan IV. Murat devrinde, dünyanýn ilk uçan adamý Hezarfen
Ahmet Çelebi, taktýðý kanatlarla bu kulenin tepesinden Üsküdar’daki
Doðancýlar Meydaný’na kadar uçar. Kule, 1717 yýlýnda yangýn
kulesi olan kuleye bir bekçi ile bir davulcu tayin edilir. Bu sýrada
kule ayrýca mehterhane olarak da kullanýlýr ve günde bir defa
mehter takýmý nevbet çalar.1918’de kule yine yangýn kulesidir
ve limana gelen gemilere vakti bildiren “Tayimbol” denilen alet
yerleþtirilir. 1960 yýlýnda bazý üst katlarda birtakým çatlaklar
görülmesi üzerine kule kapatýldý ve restorasyona baþlandý.

Kýz Kulesi, Ýstanbul'un fethi
sýrasýnda Osmanlýlarýn eline geçti.
Fatih'le beraber Ýstanbul’a gelen
Cebe Ali ile fethedilen þehrin
tahririni yapan tarihçi Tursun
Bey, Fatih'in Ýstanbul'daki
eserlerini sayarken bu kuleyi þu
cümlelerle anlatmýþtýr. "Ýstanbul
limanýnýn aðzýna karþý Anadolu
yakasýndan deniz içinde döküntü
taþ arasýna müstahkem bir kale
yaptý ve toplar koydu ki, atýldýkça
liman içinde gemi duramaz."

Galata Kulesi’nin turistik bir yer haline getirilmesinin istenmesi
üzerine, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anýtlar Kurulu, 24 Temmuz
1964 tarih ve 2495 Sayýlý Kanunla, kulede dýþ karakterin
deðiþtirilmemesi; bina bünyesine zarar vermeyecek az tadilatýn
yapýlmasý; tesislerin üst katlarda kurulmasý ve yapýnýn eski ampir
karakterinin muhafazasý gibi þartlarla, buranýn belediye tarafýndan
turistik gazino ve ziyaretgah olarak iþletilmesine izin verir.
Ýyi ki de verilir. Öyle ki þimdilerde kulenin restoran kýsmýnda, her
akþam özel eðlenceler düzenlenmekte, yöresel halk oyunlarý,
dansöz gösterileri, skeçler hazýrlanmaktadýr.
Bir de þöyle acý bir gerçekle karþýlaþýyorsunuz kuleye çýktýðýnýzda,
içeride tek tük Türk’e rastlayabiliyorsunuz. Kuleyi görmeye gelenlerin
çoðu turistler. Ben Galata Kulesi’ne çýktýðýmda iki Türk’e rastladým.
Onlar da sanýrým öðrenciydiler ve oraya ödev hazýrlamak için
gelmiþlerdi. Bana sorarsanýz, bu yazýyý okuduktan sonra Galata
Kulesi’ne gitmeyi ihmal etmeyin. Emin olun piþman olmayacaksýnýz.

Kýz Kulesi efsaneleri
Ýstanbul denilince insanlarýn aklýna ilk gelen yerlerden biri de Kýz
Kulesi oluyor. Þimdiye kadar bir çok ressam, Kýz Kulesi’ni en iyi
þekilde tasvir etmiþ, birçok þair de þiirlerine konu olarak
seçmiþtir.Ýnsanlarý bu kadar etkileyen Kýz Kulesi, içinde birçok
efsane barýndýrmakla birlikte günümüze kadar çeþitli amaçlarla
kullanýlmýþtýr.
Kýz Kulesi’nin efsanelerinden en eskisi, antik çaðda Kýz Kulesi'nin
yerinde dev bir kaya olduðunu, üzerine dikili sütunun tepesinde
sürekli ateþ yandýðýný söyler. Hiç sönmeyen bu ateþi denizden
doðan ak kanatlý, altýn nallý, gümüþ yeleli küheylanlarýn korumakta
olduðudur. Bu atlarýn alýnlarýnýn ortasýnda uzun ve sivri boynuzlar
bulunmaktadýr.
Efsaneler kenti olan Ýstanbul’un doða ve tarihi güzellikleri her
zaman insanlarý büyülemiþtir.
Kýz Kulesi efsanelerinden diðeri ise, Bizans Ýmparatorlarýndan
birinin oðlu, bir sabah uyanýp sarayýn penceresinden baktýðý
zaman, denizin üzerinde yüzen bir kulübe ve kapýsýnýn önünde
de güneþlerden daha parlak bir peri kýzýnýn oturduðunu görür.
Delikanlý daha ilk görüþte kýza vurulur. Koþarak deniz kenarýna
gider ve suya atlayarak kýza doðru yüzmeye baþlar. Ancak akþama
kadar kulaç attýðý halde kýza ulaþamaz. Güneþ batarken, kýz da
kulübesiyle birlikte denize dalýp kaybolur. Delikanlýnýn bir hayal
gördüðü düþünülür. Fakat onun direnmesi karþýsýnda, oðluna son
derece düþkün olan imparator, hayalin görüldüðü yerde bir
araþtýrma yapýlmasýný emreder. Çocuðun gösterdiði yere gidenler,
orada denizin içinden su seviyesine kadar yükselmiþ bir kaya ve
üzerinde de çok güzel bir kýzýn cesedini bulurlar. Delikanlý derdinden
hastalanýp yataða düþer. Babasý ona, denizin üzerinde yükselen
o kaya parçasýnýn üzerine bir kule yaptýrýr. Kýzýn cesedini de demir
bir sanduka içinde bu kuleye koyar. Kýzýn tabutundan geceleri
gökyüzüne doðru yükselen bir ýþýk sütunu, buradan gelip geçen
gemilerin yolunu aydýnlatmaya baþlar.
Halk arasýnda en yaygýn diðer bir efsane ise þudur: Bizans
Ýmparatoru Konstantin'in falcýsý, hükümdarýn çok sevdiði kýzýný
zehirli bir yýlanýn sokup öldüreceðini söyler. Bundan fena halde

Kulenin mimari özellikleri
kuþkulanan Konstantin, yýlanýn ulaþamayacaðý bir yer olarak
denizin ortasýndaki bir kayayý seçer ve buraya bir kule yaptýrarak
kýzýný oraya gönderir. Ancak kýza gönderilen üzüm sepetinin içine
nasýlsa giren zehirli bir yýlan, prensesi denizin ortasýndaki bu
kulede de bulur ve sokarak ölümüne sebep olur. Buraya Kýz
Kulesi adýnýn veriliþi de bu hazin hikaye ile baðdaþtýrýlýr.
Kulenin tarihi
Kýz Kulesi, Ýstanbul'un fethi sýrasýnda Osmanlýlarýn eline geçti.
Fatih'le beraber Ýstanbul’a gelen Cebe Ali ile fethedilen þehrin
tahririni yapan tarihçi Tursun Bey, Fatih'in Ýstanbul'daki eserlerini
sayarken bu kuleyi þu cümlelerle anlatmýþtýr. "Ýstanbul limanýnýn
aðzýna karþý Anadolu yakasýndan deniz içinde döküntü taþ arasýna
müstahkem bir kale yaptý ve toplar koydu ki, atýldýkça liman içinde
gemi duramaz."
Evliya Çelebi Müslümanlarýn taarruzu karþýsýnda Üsküdar
Tekfuru’nun kýzýný ve kýymetli eþyasýný evvelce yaptýðý bu kuleye
kaçýrdýðýný anlatýrken der ki; "Adýna Pigros Tis Koris derler ki,
Türkçe Kýz Kulesi demektir."
Fatih Sultan Mehmet, boðazýn önder bir bekçisi olduðu için kuleyi
tahkim etmiþ ve içine toplar yerleþtirmiþti. Her yatsýdan sonra ve
seher vakti kulede (alýcý mehter) nöbet çalardý. Fatih Ýstanbul’u
sardýðý zaman Bizanslýlar bu müstahkem kulenin müdafaasýný
Venedikli kumandana havale etmiþlerdi. Osmanlý Donanmasý
boðazý geçerken Bizanslýlar Galata'daki Yeraltý Camii önünden,
Sarayburnu'ndan ve Kýz Kulesi’nden üzerlerine ateþ yaðdýrmýþlardý.
Ýstanbul alýndýktan sonra bayramlarda, padiþahlar tahta
oturduklarýnda Kýz Kulesi’nden de toplar atýlýrdý.
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Bugün gördüðünüz kulenin temelleri ve alt mühim kýsýmlarý Fatih
Devri yapýsýdýr. Kulenin etrafýndaki sahanlýk geniþ taþlarla
kaplanmýþtýr. Doðuya açýlan kapýsýnýn önüne ahþap bir kýsým ilave
edilmiþtir. Kapýsýnýn önünde iki mermer sütunun tuttuðu bir revak
görülür. Kapýsý mermer çerçevelidir. Üstünde madalyon halinde
bir mermer levhada II. Mahmut'un Hattat Rasim'in kaleminden
çýkmýþ tasvirli tuðrasý vardýr ki, kulenin bu padiþah zamanýnda
esaslý bir suretle tamir edildiði anlaþýlmaktadýr.
Kulenin saðýna bir mazot deposu yapýlmýþtýr. Daha önceden
önünde bir iðde aðacý bulunduðunu bir halk þairinin kuleyi tasvir
eden bir manzumesinden öðreniyoruz. Kule sahanlýðýnýn Ýstanbul
tarafý daha da geniþçedir. Burada bir de sarnýç vardýr. Kulenin
birinci katýnda iç içe iki oda ve bir depo vardýr. Buradan sekiz
basamaklý bir merdivenle asýl kulenin kapýsýna çýkýlýr.Buradan
büyük bir sarnýç görülür. Buradan ondört basamaklý bir merdivenle
üçüncü kata çýkýlýr. Dört köþe olan bu kattan dýþarýya sekiz pencere
açýlmaktadýr. Buradan da 13 basamakla iki kat halindeki üst
kata çýkýlýr. Gönderin etrafýnda demir parmaklýkla çevrilmiþ gezinti
yeri vardýr.
Kýz Kulesi'nin hayata geçirilmesi için bir çok proje hazýrlanmýþ
birçok insan fikirler öne sürmüþtür ve en son Hamoðlu Holding,
röleve ve restorasyon projelerini hazýrlayarak Ýstanbul 3 numaralý
Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kurulu’na sundu. Kurulun
26 Eylül 1996 yýlýnda belirlediði ve kulenin son þeklini alacaðý
karara göre yapýlacak restorasyon projesinin uygulama hazýrlýðý
da baþladý. Bu karara göre, kulenin geçmiþ dönemlerdeki mimari
deðiþimleri incelendikten sonra 19. yüzyýl ve 1943 restorasyonu
öncesi durumunun yansýtýlmasý uygun görüldü. Yapýlacak projede
1944 yýlýnda kaldýrýlan ilave depolarýn yeniden yapýlmasý kararý
da alýndý.

“Þiþçilerin Konaðý”

Þiþli...

Meltem Bostancý
Ýstanbul Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi
Öðretim Görevlisi

Þiþ yapýmýyla uðraþan ve þiþçiler diye anýlan bir
ailenin burada konaðý olduðu ve ‘Þiþçilerin
Konaðý’nýn zamanla “Þiþlilerin Konaðý” haline
gelmesiyle semtin adýnýn Þiþli kaldýðý söyleniyor.

Þ
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Beyoðlu Ýlçesi’ne baðlý bir bucak olarak yönetilen
Þiþli yöresi, 1954’te ilçe yapýldý. 1960’tan sonra
yeni yerleþim birimleri, evler ve fabrikalar yapýldý.
1970’lere gelindiðinde ise nüfus 100 bini aþtý.

iþli Ýstanbul’un Taksim’in kuzeyindeki bütün semtleri gibi
yeni bir yerleþme bölgesi. Þehrin bu yöresinin 19. yüzyýlýn
ortalarýnda bile henüz yerleþme bölgesi olmadýðý biliniyor.
1850’lerde bugünkü Þiþli’nin yayýldýðý alan geniþ bir kýrlýktý. Ýlçenin
en eski mahallesi olan Tatavla’nýn (Kurtuluþ) 16. yüzyýlda kurulduðu
ileri sürülür. 17. yüzyýlda Taksim’den Pangaltý’ya doðru uzanan
yolun iki yanýnda mezarlýklar; 18. yüzyýlda Þiþli ve Mecidiyeköy
yörelerinde baðlar ve bostanlar yer alýyordu. Balmumcu Çiftlik
Hümayunu Þiþli’ye kadar uzanýyordu. Bahçelerde sebze ve
meyvenin yaný sýra çiçek de yetiþtirilirdi. 19. yüzyýldan itibaren
çeþitli binalar yapýlmaya baþladý. Feriköy’de ilk bira üretim tesisinin
kurulmasý ve Þiþli’de Etfal Hastanesi’nin açýlýþý 1890’lara rastlýyor.
Bomonti’de bira fabrikasý 19. yüzyýlýn baþlarýnda kurulmuþtur.
1870’te Beyoðlu yangýnýnda evsiz kalan Levantenler ve
gayrimüslimler Harbiye çevresinde inþa edilen kargir binalara
taþýnmýþlardý. Matbaa-i Osmaniye’yi kuran Osman Bey de Harbiye
ile Þiþli arasýnda bir arazi satýn alarak bu arazide konak yaptýrmýþtý.
Osmanbey semtinin adý bu konaktan geliyor.

Halaskargazi Caddesi

Abdülmecid döneminde (1839-1861) imparatorluðun sýnýr
bölgelerindeki yurtlarýndan olan birçok göçmen Ýstanbul’a sýðýnmýþ;
bunlardan bir bölümü Þiþli’nin hemen kuzeydoðusunda arpa
tarlalarý ve dutluklarýn bulunduðu alana yerleþtirilmiþti. Bu kýrsal
yerleþim yerine padiþahýn adýyla Mecidiyeköy denmiþti. Taksim
– Þiþli tramvay hattý 1913’te elektrikli hale getirilmiþ, tramvay
deposu da Þiþli ile Mecidiyeköy arasýna inþa edilmiþti. Ýstanbul’daki
önemli anýtlardan biri olan Abide-i Hürriyet de 1911 tarihinde
açýlmýþtý. Þehir yavaþ yavaþ Harbiye’ye, Pangaltý’ya doðru, daha
çok askeri ve idari yapýlarla uzanýyor. Þehrin kuzeye ve kuzeydoðuya,
yani Þiþli ve Niþantaþý – Teþvikiye’ye doðru yayýlmasýnda iki önemli
etken; 1870’te Beyoðlu’nun büyük bölümünü ortadan kaldýran
yangýn felaketi ve Tanzimat’la birlikte yabancýlarýn da þehrin
istedikleri yerlerinde mülk edinmelerine olanak tanýnmasý olarak
gösterilebilir. Yerleþmenin Þiþli’ye doðru uzanmasý 1881’den
itibaren atlý tramvayýn Taksim’den Pangaltý’ya ve biraz daha ileriye,
bugünkü Þiþli’nin ortalarýna doðru gelmesi ile hýzlanmýþ, 1913’te
elektrikli tramvay iþlemeye baþlamýþ. Þiþli, Beyoðlu’ndan sonra,
Ýstanbul’un elektrik ve havagazý almaya baþlayan ikinci semti
olmuþ.
Bütün bu ayrýntýlar, semtin 1870’lerden sonra oluþmaya baþladýðýný;
19.yüzyýlýn son yýllarýnda, yabancýlarýn ve kalburüstü azýnlýklarýn

yanýnda, batýcý bir yaþam biçimini benimsemiþ veya buna özenen
Osmanlý seçkinlerinin ve aydýnlarýnýn, o günün koþullarýnda görece
çaðdaþ olanaklardan yararlanarak yaþadýklarý bir yer olmaya yüz
tuttuðunu gösteriyor.
19. yüzyýlýn sonlarýnda, 1890’larda Þiþli’de Ýstanbul’un ünlü
yabancý zenginlerinin, Beyoðlu’ndan bu tarafa doðru kayan
azýnlýklarýn, Osmanlý paþalarýnýn, yüksek memurlarýn, devrin
aydýnlarýnýn bahçeler içindeki tek tük konaklarý yanýnda; 1895’te
Okmeydaný’na doðru Darülaceze, 1898’de de, difteriden ölen
kýzý Hafize Sultan için II. Abdülhamit’in yaptýrdýðý Etfal Hastanesi
gibi saðlýk kurumlarý yer alýyor.
Þiþli semtinin hýzla geliþmeye baþlamasý 1913’te elektrikli
tramvayýn buraya uzanmasý ve Þiþli’nin son durak olmasýndan
sonradýr. Halaskargazi Caddesi boyunca evlerin, konaklarýn
sýklaþmasý, ilk apartmanlarýn belirmesi 1910-1920 dönemine
rastlýyor. Mustafa Kemal’in Samsun’a gidene kadar Aralýk 1918’den
Mayýs 1919’a kadar kaldýðý ve bugün Atatürk Müzesi olarak
korunan bina, dönemin yapýlarý hakkýnda fikir veriyor.
Cumhuriyet’ in kuruluþundan sonra Þiþli, 1930’larda þehrin en
mutena semtlerinden biri durumunda. Büyükdere Caddesi
üzerindeki tek yapý eski tramvay garajý. Karþýlarý ise mezarlýk.
Halaskargazi Caddesi’ne paralel giden Abide-i Hürriyet Caddesi’nin
batýsýnda Bomonti Bira Fabrikasý ve bahçesinin bulunduðu sýrtlara
doðru, semtin 1920’ler sonrasýnda hýzla yapýlaþan kesimleri yer
alýyor. Bugün de varlýðýný sürdüren Feriköy Fýrýn Sokaðý ve ona
paralel Sýracevizler Sokaðý semtin son meskun bölgeleri.
1930-1940 yýllarý arasýnda baþta Halaskargazi olmak üzere
semtin ana caddelerinin iki yanýnda, çoðu günümüze kadar gelen,
döneminin en lüks apartmanlarý bitiþik nizamda kurulmuþ; böyle
bir apartman yerleþmesi Abide-i Hürriyet Caddesi’nin batýsýnda
kalan ve en ünlüleri Hanýmefendi Sokaðý, Perihan Sokaðý,
Sýracevizler Caddesi olan sokaklarda da büyük bir hýzla geliþmiþ
durumda. Ünlü “Lüküs Hayat” opereti, zengin ve modern yaþam
özlemini dile getirirken, “Þiþli’de bir apartýman; yoksa eðer halin
yaman” dizeleriyle dönemin bu geliþmesini belgeliyor.
Þiþli semtinin mutena bir konut ve yerleþme bölgesi olarak
geliþmesi 1960 hatta 1970’lere kadar sürmüþ, bu dönemden
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sonra ise semt, çevre semtlerle birlikte daha çok zengin çarþýlarýn,
pasajlarýn, seçkin dükkanlarýn, butiklerin, iþyerlerinin, bankalarýn
yer aldýðý; ticaret, iþ ve eðlence hayatýnýn aðýr bastýðý bir görünüm
kazanmýþ. Þiþli’nin günümüzde merkezi sayýlabilecek Þiþli Camii
1949’da açýlmýþ yeni bir cami. Halaskargazi Caddesi üzerinde,
caminin biraz ilerisinde yer alan Fransýz Lape Hastanesi, Etfal
Hastanesi ile birlikte semtin en eski saðlýk kurumlarý. Daha sonraki
dönemlerde bunlara çok sayýda yenileri eklenmiþ. Maçka
Silahhanesi, Mekteb-i Harbiye binasý, Niþantaþý’ndaki Meþrutiyet
Camii, Teþvikiye Camii ve Darülaceze binasý ilçenin en eski
yapýlarýndan. Abide-i Hürriyet Anýtý, Atatürk Müzesi ve Þiþli Camii
de bunlara eklenebilir.

1950’lerden sonra Ýstanbul’un gündemine girip günümüze deðin
hýzýný yitirmeyen göç olgusundan Þiþli yöresi de nasibini almýþ.
Þiþli semtinin kuzeyinde Çaðlayan ve Gültepe gibi gecekondu
semtleri belirmiþ. Böylelikle Kaðýthane’nin nüfusu da hýzla artmaya
baþlamýþ. Bu sýrada Beyoðlu Ýlçesi’ne baðlý bir bucak olarak
yönetilen Þiþli yöresi, 1954’te ilçe yapýldý. 1960’tan sonra yeni
yerleþim birimleri, evler ve fabrikalar yapýldý. 1970’lere gelindiðinde
ise nüfus 100 bini aþtý. Yeni alýþveriþ merkezleri, maðazalar
yapýldý. Halaskargazi, Rumeli ve Valikonaðý caddeleri 1980’lerde
Ýstanbul’un ve belki de Türkiye’nin en gözde alýþveriþ merkezi
haline geldi. Üst üste gelen bu geliþmeler Kaðýthane ve çevresindeki
gecekondu mahallelerine hizmet götürmeyi güçleþtirince, Kaðýthane
Belediyesi kuruldu. Þiþli ilçesindeki geliþmeler 1980’lerde de
sürdü. Ayazaða ve Kaðýthane köy statüsünden çýktý. 1987’de
Kaðýthane ilçesi kuruldu.
Þiþli Camii’nden Büyükdere Caddesi’ne doðru eski tramvay ve
ÝETT garajýnýn yerine ve çevresine yapýlan büyük bloklarda oteller,
iþyerleri, kültür ve ticaret merkezleri bulunuyor. Halaskargazi
Caddesi üzerinde iki yanlý büyük pasajlardaki sinemalar ve eðlence
yerleri, semte canlýlýk ve renk katýyor.
Ýlçede yer alan birkaç tiyatro ve sinemanýn yaný sýra, Lütfü Kýrdar
Kongre Salonu, Cemal Reþit Rey Konser Salonu, Açýkhava
Tiyatrosu, Þehir Tiyatrolarý Harbiye Sahnesi, Askeri Müze, Ýstanbul
Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yýldýz Teknik
Üniversitesi’nin bazý birimleri Þiþli Ýlçesi’nin sýnýrlarý içinde yer
alýyor.

Teþvikiye
1954’e kadar Beþiktaþ Ýlçesi’ne baðlý bir mahalle olan Teþvikiye,
o tarihte ilçe olan Þiþli’ye baðlanmýþtý. Teþvikiye yerleþmesinin
tarihi ancak 19. yüzyýlýn ortalarýna kadar iner. Daha önceleri
bütünüyle kýrsal görünümdeydi. Buralarýn III. Selim döneminde
(1789-1807) bir avlanma ve niþan talimleri yeri olduðuna iliþkin
anýt taþ, bugün Teþvikiye Camii’nin avlusunda bulunuyor. 179091 tarihli bu taþtan baþka II Mahmud’a ait 1811 tarihli iki niþan
taþýndan birisi gene Teþvikiye Camii’nin avlusunda, diðeri ise
semtin Topaðacý kesiminde Niþantaþý-Ihlamur yolunda, bir
apartmanýn ön bahçesinde bulunuyor.
Semtin geliþmesine etkisi büyük olan ilk yapý Teþvikiye Camii.
Ýlkin 1794-95’te bir mescit olarak yapýlan cami, 1853-54’te
Abdülmecid tarafýndan yenilendikten sonra yörede yerleþme
baþlamýþ. Abdülmecid’in burada bir yerleþim oluþturma amacýyla
getirdiði iki taþtan biri Teþvikiye Caddesi’nde bugün Harbiye
Karakolu olan eski Niþantaþý Karakolu’nun yanýndaki boþlukta,
diðeri Teþvikiye Caddesi, Rumeli Caddesi ve Valikonaðý Caddesi’nin
kesiþtiði kavþakta bulunuyor. Ayný tarzda yapýlmýþ her iki taþýn
üstünde “Eser-i Avatýf-ý Mecidiye Mahalle-i Cedide-i Teþvikiye”
(Abdülmecid’in karþýlýksýz iyilikseverliðinin eseri olan yeni Teþvikiye
Mahallesi) ibaresi yer alýr. Teþvikiye kelimesiyle burada bir mahalle
kurulmasýnýn padiþahça da teþvik edildiði belirtiliyor.

Teþvikiye
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Þiþli, kuruluþundan itibaren üst sosyoekonomik katmanlarda yer
alan yabancýlarýn ve azýnlýklarýn raðbet ettikleri bir semt olmuþ.
Cumhuriyetten sonra, bu yapý bir ölçüde deðiþse de halen
Ýstanbul’un, azýnlýklarýn belli ve giderek azalan bir oranda
bulunduklarý nadir semtlerinden.

Bomonti

Ýstanbul’un ilk sanayi bölgelerinden birisi. Bir konut ve bir
zamanlarýn apartman semti Feriköy Fýrýn Sokaðý ve Sýracevizler
Caddesi ile Baruthane Deresi yamaçlarý arasýnda, genellikle çok
katlý apartman görünüþlü binalardan ve sanayi kuruluþlarýndan
oluþan bir alan. Bomonti Sanayi Bölgesi’nin geçmiþi 1892’ye
kadar gidiyor. Bugün bir sokaða adýný da vermiþ olan bira
fabrikasýnýn kurulmasýndan sonra diðerleri de faaliyete geçmiþ.
Fakat, ülkedeki ekonomik geliþmeye baðlý olarak bölgedeki
sanayileþme 1955’e kadar yavaþ olmuþ, buradaki sanayi
faaliyetlerine yerel yönetimlerin ilgisi 1952’de baþlamýþ. Bomonti
Sanayi Bölgesi’nde, eskiden olduðu gibi bugün de aðýr hammadde
kullanmayan ve aðýr mamul madde üretmeyen sanayi kollarý
çoðunlukta.

Mecidiyeköy
1950’lerden sonra hýzla iskana açýlan ve 40 yýl içinde kentin en
yoðun konut, iþ ve trafik merkezlerinden biri haline gelen
bölgelerden. 1934 tarihli Ýstanbul Þehir Rehberi, bugün Þiþli
Camii’nin bulunduðu yerden itibaren, günümüzün Mecidiyeköy,
Esentepe, Zincirlikuyu, Levent semtlerinin kurulduðu geniþ bölgenin,
Mecidiyeköy’deki küçük bir köy yerleþmesi hariç, bomboþ kýrlardan
ibaret olduðunu gösteriyor. 1930’larda Büyükdere Caddesi’nin
sað tarafýnda þimdi yerinde büyük bir otel olan eski ÝETT garajý
ve daha kuzeyde, halen ayný yerde bulunan likör fabrikasýndan
baþka kayda deðer bina yoktu. Bu görünüm 1950’lere kadar
sürmüþ; Mecidiyeköy’ ün Ýstanbul’un en kalabalýk, en yoðun
trafikli birkaç noktasýndan biri haline gelmesi, 1970’lerden sonra
gerçekleþti. Boðaziçi’nin güneybatýsýnda yükselen tepeler, 19.
yüzyýlýn ortalarýna kadar çiftlikler, çok seyrek olarak av köþkleri
ve kýþla binalarýyla ve göz alabildiðine tarlalarla, kýrlarla kaplýydý.
Ýlk iskan Abdülmecid döneminde (1839-1861) muhacirlere
bugünkü Mecidiyeköy’de toprak verilmesi ve buraya iskan
edilmeleriyle baþlamýþtý. Mecidiyeköy’ün adý da Abdülmecid’den
geliyor.

Þiþli’de 4 yýlda örnek hizmetlere imza atan Belediye Baþkaný
Mustafa Sarýgül:

“Sorun deðil, çözüm ürettik”

Þ

iþli, alýþýlagelmiþ yerel yönetim anlayýþýnýn dýþýnda her
gün yeni bir hizmetle tanýþýyor. Spor alanlarýnýn sayýsý artýyor,
yeni spor kompleksleri inþa ediliyor, saðlýk ocaklarý ve poliklinikler
açýlýyor, eðitim kurumlarýnýn ihtiyaçlarý karþýlanýyor, okullara ek
üniteler yapýlýyor, kentin ana caddelerindeki tarihi binalar restore
ediliyor, metruk alanlar çocuk parkýna dönüþtürülüyor, cadde ve
sokaklar aðaçlandýrýlýyor, okuma-yazma ve el sanatlarý kurslarý
düzenleniyor, emekliler için sosyal tesisler hizmete açýlýyor, cami
ve kiliseler onarýlýyor, sokak hayvanlarý için rehabilitasyon merkezi
yapýlýyor… Belediye “kesintisiz hizmet” anlayýþýyla çalýþýyor, ilçe
halký özlediði hizmetlere kavuþuyor, Þiþli’nin yüzü gülüyor.

Niþantaþý

Türkiye’de ilk kez gerçekleþtirilen ve ilçede oturanlara 4 bine
yakýn firmadan indirimli alýþveriþ yapma olanaðý saðlayan Þiþli
kart, Þiþli’de yaþamayý bir ayrýcalýk haline getiriyor.

Niþantaþý adý, Ýstanbul’un semt adlarý tipolojisinde kökeni bir
alamete dayalý olanlar arasýnda yer alýyor. Teþvikiye Camii’nin
avlusunda bulunan iki niþan taþýndan III. Selim’e ait olan en
eskisi, 1790-91; II. Mahmud’a ait olan ikincisi 1811 tarihini
taþýr. Abdülmecid’in yöreyle ilgisi Dolmabahçe Sarayý’na
taþýnmasýyla daha da artmýþ, 1857’de þehzadelerinin sünnet
düðünlerinin “Niþantaþý Sahrasý”nda yapýlmasýný emretmiþti.

Ýlçedeki tarihi yapýlarýn restorasyonu ile diðer binalarýn da dýþ
cephelerinin boyanarak görüntü kirliliðinin ortadan kaldýrýlmasýný
amaçlayan kentsel tasarým çalýþmasýnýn ilk etabý, Teþvikiye’de
Rumeli ve Valikonaðý Caddeleri’nde tamamlandý. Bölgedeki
restorasyon, binalarý reklam tabelalarý ve klimalarýn yarattýðý çirkin
görüntüden kurtardý. Ayný çalýþma þimdi Halaskargazi Caddesi’nde
devam ediyor; ardýndan Kurtuluþ Caddesi’nde baþlayacak.

1930’lardan sonraki geliþme bütün Ýstanbul’da olduðu gibi
apartmanlaþma yönünde olmuþ; Niþantaþý, çevresindeki Taksim,
Harbiye, Osmanbey, Þiþli gibi semtlerle birlikte Ýstanbul’un en
hýzlý apartmanlaþan semtlerinden biri durumuna geldi, 1920’lerin
konaklar semti Niþantaþý, bütün Ýstanbul gibi büyük bir deðiþim
geçirmiþ; yoðun trafikli, canlý, kalabalýk ve gerek konut bölgesi
olarak gerekse lüks maðazalarý, galerileri, zarif vitrinleri ile her
þeye raðmen seçkin bir semt olmayý sürdürüyor.

Þiþli Belediye Baþkaný Mustafa Sarýgül, belediyenin faaliyetleri
ile ilgili olarak þunlarý söylüyor: “Þiþli görüntü kirliliðinden ve
keþmekeþlikten giderek kurtuluyor. Bunun için, trafik sorununu
en aza indirmek zorundayýz. Bu yöndeki çalýþmalarýmýz sürüyor.
Bir hayli yol aldýk; ancak yeterli deðil. Otopark yapýmýna hýz
veriyoruz. Eski Site Sinemasý’nýn bulunduðu bölgede, yine Þiþli
Terakki Lisesi’nin metruk binasýnýn bulunduðu bölgede 2 otopark
hizmete girdi. Bunu önümüzdeki günlerde diðerleri izleyecek.
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Kurtuluþ
Pangaltý’nýn bulunduðu tepeden güneye doðru önce dik, sonra
da yumuþak bir eðimle inerek, güneybatýya kývrýlan bu eski dere
yataðýnýn batýdan ve güneyden çevirdiði tepenin ve civarýndaki
tepeciklerin adý Aya Dimitri Tepeleri’ydi, oradaki yerleþim birimini
de kapsayan bu isim16. yüzyýlda yapýlan Rum Ortodoks kilisesinin
adýydý. Sonralarý orada tavlalar (at ahýrlarý) yapýlýnca semt, ahýrlarý
simgeleyen Tatavla adýný aldý ve Cumhuriyet döneminde isimlerin
Türkçeleþtirilmesine kadar öyle kaldý. Tatavla’nýn ilk halkýna,
Tersane’de iþçi olarak çalýþmalarý nedeniyle Tersaneliler denirdi.
Sonralarý çeþitli mesleklerle de ilgilenmeye baþlayanlar oldu.
Örneðin, Tatavlalý ayakkabý yapýmcýlarýnýn ünü tüm kente yayýlmýþtý.
Özellikle Beyoðlu’nda, sadece Tatavlalýlarýn ayakkabýlarýný satan
dükkanlar vardý. Tatavla’nýn bir de tulumbacýlarý ünlüydü. Bu
tulumbacýlarýn yangýn söndürmekteki becerileri üzerine çeþitli
yazýlar yazýlmýþtýr. Cumhuriyet’e kadar sakinlerinin büyük
çoðunluðunu Rumlarýn oluþturduðu, Ermenilerin ve az miktarda
Yahudilerin de yaþadýðý Tatavla, Kurtuluþ olduktan sonra da bu
özelliðini bir süre korudu, fakat zamanla bu özelliðini yitirdi. 90’lý
yýllarda Kurtuluþ erozyona uðradý.

Kaynakça
1- Ýstanbul Ansiklopedisi
2- Þiþli Hayat Dergisi
3- www.sislibelediyesi.com

Kültüre, sanata ve fikir adamlarýna büyük deðer veriyoruz. Onlarýn
adýný ve eserlerini yaþatmak, kente býraktýðý izleri korumak
geleceðimiz için önemli. Çünkü kente sahip çýkmak uygarlýktýr.
Bu bilinçle yaptýðýmýz anýt ve heykeller, Þiþlimize ayrý bir anlam
ve güzellik katýyor. Her yýl gerçekleþtirilen ücretsiz tiyatro gösterileri,
konserler, panel ve söyleþiler, sergiler, þair ve yazarlar için
düzenlenen anma toplantýlarý gibi etkinlikler ilçenin kültürel
atmosferini zenginleþtiriyor. Yaz dönemlerinde Þiþli’nin 28
mahallesinde kurulan gezici sahneler, tiyatroyu ücretsiz olarak
halkýn ayaðýna taþýrken, ilköðretim okullarýndaki gösteriler de
ilçedeki binlerce öðreticiye tiyatro keyfi yaþatýyor. Bu kültürel
þölen, önümüzdeki yaz da devam edecek.”

“Temel belediyecilik hizmetlerinin yaný sýra, eðitim,
saðlýk, spor gibi belediyelerin birinci derecede görevi
olmayan pek çok konuda, olanaklarýmýz ölçüsünde
projeler geliþtirdik ve bunlarý yaþama geçirdik. Dört
yýldan beri Þiþli’de büyük bir deðiþim yaþanýyor.
Kültürden sanata, eðitimden spora, altyapý hizmetlerinden
saðlýk sorunlarýnýn çözümüne kadar ilçemizde
gerçekleþtirdiðimiz hizmetler, Þiþli’yi yeniden güzelliklerle
anýlan bir ilçe haline getirdi.”

Sarýgül, zamanla yarýþtýklarýný, dört yýllýk bir süre zarfýnda mümkün
olduðu kadar çok hizmeti gerçekleþtirmeye çalýþtýklarýný belirtiyor:
“Dört yýl, bir kentin kimliðini yenilemek için uzun bir süre deðil.
Bu zamana mümkün olduðu kadar çok hizmeti sýðdýrmaya çalýþtýk.
Hedeflerimizin bir kýsmýný gerçekleþtirdik, bir kýsmýnda ise kayda
deðer bir yol aldýk. Þüphesiz gerçekleþtiremediðimiz iþler de var;
bunu da samimiyetle itiraf etmek gerekir. Ancak Þiþli büyük bir
kent; sorunlarý, beklentileri, ihtiyaçlarý da ayný oranda büyük.
Bugüne kadar yaptýklarýmýz, bundan sonrasý için önümüzü daha
iyi görmemizi saðlayacak. Yarým kalan iþleri tamamlamak için
yine zamana karþý bir yarýþ vereceðiz. Sýrada bekleyen yeni
projeler, önümüzdeki günlerde birer ikiþer hayata geçecek...”

Mehmet Ak
Ýstanbul Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi
Öðretim Görevlisi

Güzel
Ýstanbul’um

Bir baþka konu; farketttiðim þey, son dört-beþ
yýldýr yoðun olarak devam eden aðaçlandýrma
kampanyasý ve Ýstanbul'un hissedilir bir biçimde
yeþillendirilmesi.. Bu da hiç küçümsenecek bir þey
deðil! Tüm Türkiye ile mukayese ettiðinizde,
herhalde Karadeniz Bölgemiz dýþýnda Ýstanbul
bugün en yeþil þehrimiz.
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detayý kaçýrýyormuþuz. Aslýnda yazarým yazýlarýmda zaman zaman;
"Beyninize arada bir nefes aldýrýn" diye, ama gel gör ki, iþte böyle
tavsiyeleri bazan kendim bile uygulayamýyorum!

Kömür yakma yasaðý ve doðal gaz gerçekten çok iþe yaradý. Ve
hatta bu kýþ dikkat ettim, güneþ gözlüðü takýyordum üzerimde
palto varken!

Evet, nerde kalmýþtýk; iyi þeyler de oluyor çevremizde. Ama
gerçekten bizler bazen, zaman zaman bunlarýn farkýnda olamýyoruz
pek... Neyse, bugün piyango Ýstanbul Belediye'sine vurdu; bir
kaç iyi þeyden bahsedeceðim...

Baþka?!! Bir de þu gözümden kaçmayan yol kazýlarý, devamlý
sükülüp yeniden yapýlan kaldýrým taþlarý modasý var sýrada. Çok
þükür bu moda da bitti. Yollar artýk gereksiz kazýlmýyor, kazýlan
yollar da hemen kapatýlýp tamir ediliyor.

Bir baþka konu; farketttiðim þey, son dört-beþ yýldýr yoðun olarak
devam eden aðaçlandýrma kampanyasý ve Ýstanbul'un hissedilir
bir biçimde yeþillendirilmesi... Bu da hiç küçümsenecek bir þey
deðil! Tüm Türkiye ile mukayese ettiðinizde, herhalde Karadeniz
Bölgemiz dýþýnda Ýstanbul bugün en yeþil þehrimiz.

Demek ki istenirse bu da oluveriyormuþ! Ama hala anlayamadýðým
birþey var; bu kaldýrýmlarýn neden bir türlü yollarýn düzeyine göre
ayarlanýp yapýlamamasý...

Bu çok güzel, öðünülecek birþey... Bir baþka güzel þey; Haliç'in
gerçekten büyük bir hýzla temizleniyor olmasý... Bu artýk gözle
açýkça görülüyor. Söylediklerine göre kýsa bir zaman sonra
tamamen temizlenecekmiþ ve hatta yüzecekmiþiz bile! Bu kadarýný
da ummuyorum ama, inþallah!

Bir eðri-büðrülük hastalýðý var galiba bu iþleri yapan, yöneten
kiþilerde... Yani bir yol dümdüz giderken nasýl olur da yanýndaki
kaldýrým dümdüz gitmez, iniþ-çýkýþ, yamuk-yumuk, abuk-subuk
olur?
Hepimizin isteði daha iyi, daha güzel bir þehirde yaþamak deðil
mi?!

Peki ya Marmara Denizi'miz? Onu niye büyük bir istikrarla hala
mahvetmeye devam ediyoruz? Tamamen bitmesini mi bekliyoruz?
Buna da bravo!
Neyse, bugün güzel þeyler yazmak istiyorum sadece.

Y

urtdýþýnda bir yerlere gittiðinizde, genellikle gördüðünüz
yerleri, yaþadýðýnýz, diðer gördüðünüz yerlerle karþýlaþtýrýr, benzeyen
ya da benzemeyen yerleri birbirleriyle mukayese edersiniz. Bunun
tam tersini bazen buradayken de yaparsýnýz. Bunlar bazen olumsuz,
bazen de olumlu þeyler olabilir. Örneðin, Frankfurt'dayken canýnýz
Þampiyon'da kokoreç, New York' dayken Ýzmir'de Manisa Kababý,
Yeþilköy sahilinde yürürken Nice'in "topless" lar dolu kumsallarý,
Florida sahillerinde güneþlenirken Bodrum'daki nefis koylar,
masmavi deniz aklýnýza geliverir birden...

Ýþte böyle beynimdeki gidip-gelmelerden birini yurtdýþýnda
bulunduðum sýralarda yaþamýþýmdýr hep; mesela otobüslerin hep
tam saatinde durakta oluþunu...
Nasýl olur anlamazdým; bu otobüsler nasýl olur da tam saatinde
durakta olurlardý (özellikle Almanya'da!). Çünkü böyle bir durumu
bizim ülkemizde, yoðun trafik sýkýþýklýðý nedeniyle ayarlamak asla
mümkün olamýyordu. Bu belki küçük bir ayrýntýydý bu ama "Neden
bizim ülkemizde böyle olmasýn ki?!" deyip, çok iç geçirirdiðim
olmuþtur bu durumlarda hep...
Geçenlerde otomobilime biri çarpmýþtý, biraz da hasar vardý;
tamire vermiþtim. Arabam tamirde kaldýðý bir hafta içinde hep
deðiþik araçlara binmiþ, iþime gücüme öyle gidip gelmiþtim; bir
gün halk otobüsü, bir gün belediye otobüsü, bir gün taksi, bir
gün çift katlý otobüs, vs. vs. Çok uzun zamandýr da þehir içinde,
kendi otomobilim dýþýnda pek deðiþik bir araç kullanmadýðýmdan,
bu ortamlarda neler olup bittiðinden epeyce de uzakta kalmýþtým...
Neyse, bir gün bir belediye otobüsüne bindiðimde öyle þaþýrdým
ki, resmen otobüs tam saatinde kalkmýþ, yaklaþýk olarak da tam
saatinde son durakta olmuþtu... Hele hele çift katlý otobüslere
binmiþtim bir kaç kere de; aynen yurtdýþýndakiler gibi ayakta yolcu
almýyorlar, hatta her durakta da durmuyorlardý ve sizi adeta jet
hýzýyla gideceðiniz yere ulaþtýrýveriyorlardý.

Bir de þehrimizin temizliði var! Gerçekten, evimizi bile temiz tutmak
bu kadar zor iken düþünün koca bir þehrin temizliðini! Hele hele
bu kadar düzensiz yerleþilmiþ bir þehrin temizliðini... Biz þöyle
diyoruz, böyle diyoruz ama gerçekten birçok büyük dünya þehri
görmüþ biri olarak söylüyorum ki, Ýstanbul mümkün olduðunca
temiz bir þehir olarak görünüyor.
Bir baþka konum daha var; tramvaylarýmýz... Artýk hepsi klimalýymýþ
(bunu da "Billboard"lardan öðrendim). Ne güzel! Ýþte akýllýca
yapýlan bir iþ; insanlara yakýþýr bir þey.
Bunun akýlla da ne alakasý var diyebilirsiniz; biraz var bence.
Çünkü bu bir dünyaya bakýþ iþi. Yani insanlara deðer verme iþi...
Bazen okuyorum gazetelerde; "......... belediyesi 200 tane yeni
otobüsü daha sefere koydu!" diye... Aman ne güzel! Ýyi ama
bakýyoruz, bütün otobüsler pýrýl pýrýl, çok güzel fakat (özellikle
sýcak iklim bölgelerinde) bir tanesinde bile klima yok; insanlar
mahvoluyor içinde.
Peki, birader klimalý mý doðduk?! Doðmadýk tabii ki ama bu
insanlara bu kadar eziyete ne gerek var? Artýk klima çok mu
pahalý bir þey?! 200 yerine 175 otobüs alýrsýn; 25'inin parasýyla
da hepsine birer klima koyabilirsin. Ýþte akýl iþin burasýnda!
Ýnsanlar da en azýndan insan olduklarýný hissederler. Hatta toplu
taþýmayý böylece teþvik bile edebilirsiniz.
Neyse konuyu daðýtmayalým; þimdi bir de sýrada sivrisinekler var;
onlardan da bahsedeceðim. Evet, birkaç senedir yapýlan yoðun
ilaçlamalar sayesinde þehrimizde sivrisinekler önemli ölçüde
azaldý; hatta yok oldu!. Kapý pencere açabiliyoruz artýk.
Hava kirliliðine gelince... Bir bilgisayar reklamý geldi aklýma; "Daha
ne istiyonuz?"! Komik bir reklam! Konuyu daðýtmayalým; geçici
olarak gidip, üç buçuk yýl kaldýðým Ýzmir'de bulunduðum süre
içinde bir þey dikkatimi çekmiþti; kýþýn soðuk havada bile güneþ
gözlüðü takýyordum. Bu beni çok þaþýrtmýþtý.

Otobüslerin içleri deseniz, tertemiz. Þoförler saygýlý ve ölçülü...
Bravo dedim içimden ÝETT'ye; "Bak, isteyince nasýl neler de
oluveriyormuþ!"... Gerçekten de böyle zor bir sistemi oturtmasýna
çok sevindim ÝETT'nin. Tüm ilgileri tebrik ediyorum.

Bu ne demekti? Kýþýn hava soðuk olabiliyordu ama güneþ de
vardý ve hava tertemizdi, gökyüzü parlaktý... Ben palto giyiyordum
ama güneþ gözlüðümü de takýyordum. Yani kýþýn her zaman
güneþi görebiliyordum. Ve bir de uçaða binip, Ýstanbul'a geliyordum;
hava hep Ýstanbul'a kadar tertemiz olurdu ama Ýstanbul'a
yaklaþtýðýmýzda kapkara bulutlarla kaplý olurdu þehrin üstü...

Tabii bu arada düþündüm; nedense bizler sanki hep sadece kötü
þeylere kilitlenmiþiz; etrafýmýzdaki iyi þeyleri sanki göremez olmuþuz.
Bu otomobilimin tamirde olduðu bir haftalýk süre içinde bambaþka
açýdan gördüm Ýstanbul'u. Meðerse araba kullanýrken ne çok

Bu kara bulutlarýn arasýndan geçip Ýstanbul'a inerdik. Acýrdým
burada yaþayan insanlara (ne kadar özlerdim Ýstanbul'u o kara
bulutlarýna raðmen!). Þimdi dikkat ediyorum; son birkaç yýldýr
gerçekten temizlendi Ýstanbul'un havasý...
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Köprüüstü’ndeki
adam ve
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Ýstanbul
[

[

Oktay Sönmez
Denizci - yazar

bir kaptan Ýstanbul’a her geliþinde daha önce hiç
görmediði bir kente, ilk kez geldiði bir limana geliyormuþ
gibi bir güzellik sarhoþluðunun rüzgarýnda iner. Ýstanbul
baþkadýr. Her geliþte yeni bir Ýstanbul’dur. Hatta
her sabah uyandýðýnýzda bir baþka Ýstanbul vardýr
karþýnýzda.

B

ir kaptan, yani köprüüstündeki adam, Ýstanbul’a her
geliþinde ayrý bir Ýstanbul yaþar, ayrý bir Ýstanbul’un tadýna varýr.
Yazýnýn baþlýðýnda sözü geçen ‘Köprüüstü’nün Galata ya da Atatürk
köprüsü olmadýðýný belirtmekte yarar görüyorum. Köprünün
üstündeki adam da, denizi seyreden ya da oradan oltasý
sallandýrmýþ balýk tutan biri deðil. Ne peki? Efendim, uluslararasý
özelliði kesin olan denizcilikte ve onun dili olarak kullanýlagelmiþ
Ýngilizce’de köprü ‘Bridge’, baþka Batý dillerinde Almanca ‘Brucke’,
Ýtalyanca “Ponte”, Fransýzca “Pont” vs. sözcüðü, bizim
Osmanlýca’dan bu yana oluþmuþ ama uluslararasý boyutlara hiç
yaklaþamamýþ.
Denizciliðimizde “Kaptan Köprüsü”, “Kaptan Köþkü”, “Kumanda
Köprüsü” gibi deyimlerin evriminden geçerek bugünkü kullanýmý
ile “Köprüüstü” olarak yerleþmiþtir. Köprüüstü’ndeki adam da
kaptandan baþkasý deðildir. Gemi, Köprüüstü’nden kaptan
tarafýndan yönetilir. Bu yönetimin kendi hiyerarþisi içinde tek ve
en üst sorumlusu da doðal olarak “Kaptan”dýr. Fransýzlarýn deniz
literatüründe onun için “Le Capitaine vient apres le Dieu”, “Kaptan
Tanrýdan sonra gelir” denilmiþtir.
Kaptan, özellikle ticaret gemiciliðinde yelken döneminden kalma
deyimlerle yüzyýllar içinde Ýngilizce’deki eþdeðer anlamlarý ile
“Skipper”, “Old Man”, “Süvari”, “Beybaba” olur. Harp
Bahriyesi’ndeki “Kumandan ya da Komutan” pek deðiþikliðe
uðramamýþtýr. Batý dillerindeki “Commander”, Commandant”,
Commandante” gibi.
Aslýnda güzel Ýstanbul ile ilgili olmasý istenilen bu yazýya neden
mi bu tür bir baþlýk koyduk ve böyle bir giriþle baþlýyoruz? Çünkü
iki bin yýldan fazla geriye giden tarihi süresince bu eþsiz kent için
sayýsýz kitaplar, destanlar, þiirler yazýlmýþ, þarkýlar bestelenmiþ,
her eline kalemi alan onun bir güzelliðini ya da bin bir özelliðini,
önemini dile getirmek istemiþ, tüm sanatçýlar onun bir baþka

Haliç

yönüne, yöresine yoðunlaþmýþlar. Ben O’na “Köprüüstü”nden,
Köprüüstü’ndeki yalnýz adamýn gözünden bakmak istedim. Denizde
çalýþtýðým yýllarda aylar sonra ona her geliþimde, her dönüþümde
yaptýðým gibi.
Köprüüstü’ndeki yalnýz adam, dünyanýn yýllar boyu her yerini gezip
görmüþ de olsa limanlarýn heyecan rüzgarlarý bitip tükenmez.
Köprüüstü’ndeki adam gece ise ve bir limana ilk kez geliyorsa
liman ýþýklarýnýn bir altýn çizgi ya da bir ýþýk yumaðý gibi çok uzaktan
bir karanlýðýn içinde seçildiði anda yüreðinde bir kýpýrdamanýn
baþladýðýný hisseder. Bir anlatýlmaz iç rüzgardýr bu. Belirli bir
noktada gemiyi limana iniþ rotasýna alýp yol kesince, haftalardýr
makinenin alýþýlmýþ sesi ve gemiden içinde yaþayanlarýn duyularýna
geçip yerleþen sarsýntýsý da deðiþir. Bu, sefer boyunca açýk denizde
yaþanan ya da çekilenler ile hiç ayak basýlmamýþ, görülmemiþ,
sokaklarýnda dolaþýlmamýþ, insanlarýyla konuþulmamýþ yepyeni
bir dünyanýn, yeni seslerin, yeni tatlarýn o limana yaklaþtýkça
büyüyen ýþýk topluluðu içindeki binbir gizin kesiþtiði andýr.
Gemi yorgun bir dev balina gibi aðýr yolla karanlýðýn içinde büyüyen
ýþýk yýðýnýnýn puruvasýna takmýþ akýp gitmektedir. Köprüüstü’ndeki
adam saçlarýný aðarttýðý o nice geçmiþ yýllarda ne limanlara inmiþ
ne günler yaþamýþtýr. Ama ilk kez gelinen bir limana iniþin
duygularla yüklü esintileri hep baþkadýr. Yeni bir dünyadýr ilk
gelinen liman. Yeni sesler, renkler, þimdiden bilinmeyen, o ýþýk
kümesinin kim bilir hangi noktasýnda yaþanacak yeni hikayeler
yeni insanlar. Yeni þarkýlar, yeni tatlar. Ýlk kez inilen her limanda
Köprüüstü’ndeki adam için her þey yenidir. Yeni bir yürek çarpýntýsý,
yeni belli belirsiz özlemler, ondan önce yaþanmýþ limanlar ve
insanlarýna doðru uzanan çaðrýþýn zincirleri, yepyeni iç rüzgarlarý.
Ne var ki bütün bu “yeni”ler ve “ilk”lerin zenginliðinde onu daha
tadýlmamýþ bir gizemli içkinin sarhoþluðu gibi saran bu duygular
ayný limana bir sonraki geliþte artýk yoktur. Bu gizemli iç rüzgarý,
bu kýpýr kýpýr heyecan ve yaþama sevincinin en tatlý türü
Köprüüstü’deki adam’a yalnýz bir kez yaþanan isimsiz bir misafir
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gibidir. O limana artýk yirmi defa daha gelse yeniden görülmeyecek
bir misafirdir.

Ama Köprüüstü’ndeki adam kaçýncý kez olursa olsun Ýstanbul’a
her geliþinde, bunca yaþadýðý yýllarý, ilk kez gittiði limanlarý, deniz
deniz dolaþtýðý dünyayý, bayrak bayrak bir sürü ülkenin her renkten,
türlü çeþit dili konuþan birbirinden farklý deðiþik renkte insanlarýný
düþünürken özellikle bir þeyin çok farkýndadýr ve nedenini hala
anlayamamýþtýr. Bu Ýstanbul’la ilgilidir. Ýstanbul’a her geliþinde
bu “ilk” olan þeyler hep ayný tazelikte ve hatta yeni yeni “ilk”lerle
hep vardýr. Bu eþsiz kentin vereceði “ilk”ler, “yeni”ler hiç bitmez.
Öyle bir zenginliktir ki Ýstanbul, Köprüüstü’ndeki adam’ýn dolaþtýðý
denizler, daha önce gittiði bütün limanlar, yüzündeki her biri bir
roman olan çizgilerde okunan o unutulmaz deneyimlerle birlikte
hepsi bir yana, Ýstanbul bir yanadýr.
Bir sabah vaktiyse limana iniþ için “Aðýr Yol” dediði anda Ýstanbul
daha henüz aralýyorsa güneþin doðuþuyla kaybolacak sis perdelerini,
daha yeni uyanýyorsa en çýplak uykusundan, çýð taneleri Çamlýca
sýrtlarýnýn yeþili üzerinde mücevherler gibi duruyorsa, güneþ
doðunca papatyalar sarý beyaz bir türkü seslenecekse denize
karþý, Ýstanbul’a gelirken Köprüüstü’ndeki adam’a bütün bunlar
yine “ilk”tir. Ýstanbul’a her geliþinde o, bu limana ilk geliyor gibidir.
Her geliþi yeni bir dünyaya geliþ, yeni, daha önce hiç görmediði
bir limana iniyormuþ gibidir Köprüüstü’ndeki adam için. Ýstanbul’a
her geliþte insanda o iç rüzgarýný estirecek tükenmez zenginliðinden,
bir tanrýsal güzelliði, kim bilir belki de bu coðrafya yaratýlýrken
yakalamýþ olmasýndandýr bu.
Kýsacasý bir kaptan Ýstanbul’a her geliþinde daha önce hiç
görmediði bir kente, ilk kez geldiði bir limana geliyormuþ gibi bir
güzellik sarhoþluðunun rüzgarýnda iner. Ýstanbul baþkadýr. Her
geliþte yeni bir Ýstanbul’dur. Hatta her sabah uyandýðýnýzda bir
baþka Ýstanbul vardýr karþýnýzda. En azýndan ben, yarým yüzyýldýr
her gün bu mutluluðu yaþýyorum.

Sami Karaören
Gazeteci-yazar

Güzeller
güzeli

Ýstanbul
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Ýstanbul o yýllarda bir milyon nüfusluydu. Ýstanbul
Üniversitesi ise en saygýn, en görkemli bilim
kurumuydu Ýstanbul’un. Beyazýt neredeyse öðrenciler
ve Ýstanbul semtiydi. Havuzlu meydaný, ünlü Küllük
Kahvesi ve öbür öðrenci kahveleri, lokantalarý ve
küçük aþçý dükkanlarý ve meydaný dolduran üniversite
öðrencileriyle tam bir üniversite semti. Ýstanbul da
tarihsel özekin (kültür) þehriydi.

1

945 yýlýnýn ekim ayýnda, Ýstanbul Üniversitesi’nin Edebiyat
Fakültesine kaydýmla baþlar benim Ýstanbul’um.

Henüz ünlü oteller yoktu.
Otellerin salonlarýnda,
pastanelerinde buluþmak gibi
lüks keyifler yoktu o zamanlar.
En itibarlý yer Taksim
Belediye Gazinosu’ydu. Çekici,
her aydýnýn gidebildiði, çay
kahve içip söyleþtiði tertemiz
bir yerdi. Daha çok gençler,
üniversiteliler, sevgililer
doldururdu o bahçeyi.

O zamanlar Edebiyat Fakültesi Fýndýklý’da Güzel Sanatlar
Akademisi’nin bir berisindeki (eþ yapýlýþtaki) Fer’iye Sarayý’ydý.
Eþsiz güzellikteki Fer’iye Sarayý... Güzel Sanatlar Akademisi olan
bina, Sultan Mecit tarafýndan kýzý Cemile Sultan için yaptýrýlmýþ,
yanýndaki bizim Edebiyat Fakültemiz olan bina bizim Ýkinci
Mahmut’un kýzý için yapýlan saraydýr.
Ýstanbul Üniversitesi o yýllarda beþ fakülteden ibaretti: Beyazýt’ta
beyaz binada Týp Fakültesi, Hukuk ve Ýktisat Fakülteleri,
Büyükdere’de Orman Fakültesi ve Fýndýklý’daki Edebiyat Fakültesi.
Dekanýmýz pek sevdiðimiz tarihçi Prof. Hamit Ongunsu idi. 1
Kasým’da açýlýrdý üniversite ve bütün fakülteleri birleþtiren bir
salonda verilen dersle yeni ders yýlý baþlamýþ olurdu.
Ýstanbul o yýllarda bir milyon nüfusluydu. Ýstanbul Üniversitesi
ise en saygýn, en görkemli bilim kurumuydu Ýstanbul’un. Beyazýt
neredeyse öðrenciler ve Ýstanbul semtiydi. Havuzlu meydaný, ünlü
Küllük kahvesi ve öbür öðrenci kahveleri, lokantalarý ve küçük
aþçý dükkanlarý ve meydaný dolduran üniversite öðrencileriyle tam
bir üniversite semti. Ýstanbul da tarihsel özekin (kültür) þehriydi.
Ve olanca görkemiyle meydaný süsleyen Ýstanbul Üniversitesi’nin
görkemli giriþ kapýsý...Osmanlý’nýn Harbiye Nezareti olduðunu
öðreniyoruz. Ýstanbul Üniversitesi’nin bu görkemli kapýsýnda eski
harflerle çok güzel celi sülüs bir yazý: Daire-i Umur-u Askeriye...
Kýz ve erkek üniversite öðrencileri, giyim kuþamlarýyla, aðýrbaþlý
tavýrlarýyla hemen seçiliveren ve sevgiyle, saygýyla bakýlan bir
varlýk... Üniversite hocalarýysa sanki gökten indirilmiþ, saygýn mý
saygýn kiþiler...

Sirkeci Garý

Ýþte Ýstanbul’dan ilk öðrencilik izlenimlerim. Her þey güzel ve
soylu. Ama önce sevgili Atatürk’ün Ýstanbul’u deðerlendirmesine
bakalým. 16 Mayýs 1919’da ayrýldýðý Ýstanbul’a ancak 1 Temmuz
1927’de gelebilmiþti Büyük Kurtarýcý. Vali ve Belediye Baþkaný
Muhittin Üstündað’ýn baþkanlýðýndaki kurula, Dolmabahçe Sarayý’nýn
muayede (bayramlaþma) salonunda Atatürk Ýstanbul’u þu sözlerle
deðerlendirdi:
“Ýki büyük cihanýn mültekasýnda (birleþtiði yerde), Türk vatanýnýn
ziyneti, Türk tarihinin serveti, Türk milletinin gözbebeði Ýstanbul,
bütün vatandaþlarýn kalbinde yeri olan bir þehirdir.”
Derken, semt semt Ýstanbul’u tanýma... Güzeller güzeli Ýstanbul.
Çok sevdiðim þairlerin gözüyle Ýstanbul.
“Ah benim caným Ýstanbul’um” diye baþlýyor þiirine 23 yaþýndaki
Muzaffer Tayip Uslu. Sonraki dizesinde “Bir daha seni göreceðim
ne malum...” diye hayýflanýyor:
Ah benim caným Ýstanbul’um
Bir daha seni göreceðim ne malum
Muzaffer Tayyip, bu yetenekli has þair veremdi. Yoksuldu. Unutulmaz
þiirler býrakarak 25 yaþýnda yaþama veda etti.
Gerçekten güzeldi Ýstanbul... O yýllarýn Ýstanbul’u. Her semtin ayrý
tadý, ayrý kiþiliði vardý.
Orhan Murat Arýnýburnu “Lalelim, Laleli’de oturur” diyordu.
“Laleli’den geçilir / Lalelimden geçilmez” diyordu.
Orhan Veli’yse “Ýstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalý” diye yazdýðý
‘Ýstanbul Türküsü’ þiiriyle Ýstanbul’u iliklerimize geçiriyordu. Kapalý
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Çarþýsý’ndan Boðaziçi’ne uzanan Ýstanbul, Orhan Veli’nin duygulu,
duyarlý dizelerinde yer alýr.
Biliyorum “Yahya Kemal’deki Ýstanbul” diyeceksiniz. “Sana dün
bir tepeden baktým aziz Ýstanbul” diyen Yahya Kemal’deki “Osmanlý
Ýstanbul” da ayrý güzeldir.
Sabahlarý Anadolu yakasýndan, Kanlýca’dan seyrettiði Rumeli
Ýstanbul’unu öðleden sonra Rumeli yakasýnda Bebek’ten Anadolu
kýyýlarýný, güneþin son ýþýklarýyla renklenen Boðaz tepelerini
seyreder: Göksu, Küçüksu Kasrý, Bebek Koyu, ay ýþýklý (mehtaplý)
Boðaz ve yalýlar, yalýlar...
Bir de Nazým Hikmet’in Ýstanbul’u... Hep özlemini çektiði Ýstanbul:
“Çok yorgunum beni bekleme kaptan
Seyir defterini baþkasý yazsýn
Çýnarlý, kubbeli mavi bir liman
Beni o mavi limana býrakamazsýn”
Ýstanbul’u “bin gözle” seyrettiðini söyleyen Nazým, Gülhane Parký
þiirinde bakýn ne diyor:
Baþým köpük köpük bulut, içim dýþým deniz
Ben bir ceviz aðacýyým Gülhane Parký’nda
Budak budak, þerham þerham
Ne sen bunun farkýndasýn ne de polis farkýnda”
Daha pek çok þairimizde, romancý, öykücü, denemeci
yazarlarýmýzda yaþar Ýstanbul. Ama o yýllardaki benim Ýstanbul’uma
gelmeliyim. Salkým saçak yüklü tramvaylarýyla, tramvaylý Ýstanbul’a.
Nasýl da saygýn Ýstanbul’du. Her insan gücü oranýnda temiz pak
giyinmeye özen gösterirdi.
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Þýk kadýnlar, þýk erkekler.
Þýklýðýn merkezi Beyoðlu’ydu.
Öyle her insan kafasýna esince Beyoðlu’na çýkamazdý. Ütülü takým
elbisesini giyecek, kravatýný takacak, kendisini Beyoðlu’na çýkmaya
hazýrlayacak. Yoksul insan bile Beyoðlu’na çýkmak için kendine
bir çeki düzen verirdi.
Beyoðlu: Þýk maðazalar, sinemalar, pastaneler, tiyatrolar, eðlence
yerleri birbirlerinden aðýrlýklýydý.
Hele Tepebaþý’ndaki Þehir Tiyatrolarý... Dram ve komedi
tiyatrosu...Tiyatro süreminin (sezonunun) gelmesi heyecanla
beklenir, oyunlar ilgiyle izlenirdi. Þehir Tiyatrolarýnýn birindeki bir
oyunu seyretmeye, bir ibadete gidilir gibi gidilirdi.
Ya Beyoðlu’ndaki konserler... O yýllarda dünyanýn bütün ünlü
müzisyenleri (keman, piyano, virtüözleri) Ýstanbul’a konser vermeye
gelirlerdi.

Ýstanbul Üniversitesi o yýllarda beþ fakülteden
ibaretti: Beyazýt’ta beyaz binada Týp Fakültesi,
Hukuk ve Ýktisat Fakülteleri, Büyükdere’de
Orman Fakültesi ve Fýndýklý’daki Edebiyat
Fakültesi. 1 Kasým’da açýlýrdý üniversite ve
bütün fakülteleri birleþtiren bir salonda verilen
dersle yeni ders yýlý baþlamýþ olurdu.

Resim sergileri ve Haþet Kitabevi de Beyoðlu’nun gezilen, ilgiyle
izlenen sanat ve özekin merkezleriydi. Resim sergileri genellikle
Fransýz Konsolosluðu’nun Taksim’e çýkarken soldaki binasýnda
açýlýrdý.
Yineliyorum, Beyazýt’ta yoðunlaþan kütüphaneleri ve Ýstanbul
Üniversitesi’yle tam bir özekin (kültür) þehriydi Ýstanbul.
Beyazýt’ta Marmara Sinemasý’nýn üstü ve Yenikapý’daki deniz
kýyýsý gazinolarý, üniversite öðrencilerinin ders çalýþma, dinlenme
ve söyleþme yerleriydi.

Anadolu ve Rumeli yakasýyla Boðaziçi, birbirinden güzel koylarý,
ayýþýðý (mehtap) alemleri, ünlü yalýlarýyla, sandal sefalarý ve
Kanlýca’da yoðurt yeme gezileriyle anýlarda yeri olan güzelliklerdi.
Ayrýca Anadolu’da Göksu, Küçüksu, fýstýk çamlarýyla ünlü tepeler,
Çamlýca, Moda, Kalamýþ Koyu, Adalar ve Yalova... O yýllarý
yaþayanlarýn anýlarýnda derin izleri olan yerlerdir.
Boðaziçi’nin Rumeli Yakasý ünlü gezi yerlerinin çekici güzellikleriydi.
En baþta Belgrat Ormanlarý içindeki su baþlarý (mesire = gezi)
yerleri: Sarýyer’de Hünkar Suyu pek ünlüydü. Büyükdere içerlerindeki
çay bahçeleri ve hala ilgi ve ününü koruyan Emirgan! Emirgan’da
çay içmek Ýstanbullularýn vazgeçilmez zevkiydi.
Eyüp’te Piyer Loti kahvesine gitmek de o yýllarýn aydýnlarýnýn ihmal
etmedikleri yerlerden biriydi.
Henüz ünlü oteller yoktu. Otellerin salonlarýnda, pastanelerinde
buluþmak gibi lüks keyifler yoktu o zamanlar. En itibarlý yer Taksim
Belediye Gazinosu’ydu. Çekici, her aydýnýn gidebildiði çay kahve
içip söyleþtiði tertemiz bir yerdi. Daha çok gençler, üniversiteliler,
sevgililer doldururdu o bahçeyi.
Ýþte anýlarýmýzdaki bu güzel Ýstanbul 1955’lerden itibaren bugünkü
“Büyükköy” diye nitelenmeye doðru yol almaya baþladý.
Son söz: Belediyeler ve siyasal partilerin hýrsýzlarý, hortumcularý
ne kadar çirkinleþtirip betonlaþtýrsalar da sen yine güzelsin Ýstanbul.
“Ah benim caným Ýstanbul’um...” Güzeller güzeli Ýstanbul’umuz...

Boðaziçi’nin Rumeli Yakasý ünlü
gezi yerlerinin çekici güzellikleriydi.
En baþta Belgrat Ormanlarý
içindeki su baþlarý (mesire = gezi)
yerleri: Sarýyer’de Hünkar Suyu
pek ünlüydü. Büyükdere
içerlerindeki çay bahçeleri ve hala
ilgi ve ününü koruyan Emirgan!
Emirgan’da çay içmek
Ýstanbullularýn vazgeçilmez
zevkiydi.
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Þiirlerde

Ýstanbul
Ýstanbul Destaný I
(Bedri Rahmi Eyüpoðlu)

Ýstanbul deyince aklýma martý gelir
Yarýsý gümüþ, yarýsý köpük
Yarýsý balýk yarýsý kuþ
Ýstanbul deyince aklýma bir masal gelir
Bir varmýþ, bir yokmuþ
Ýstanbul deyince aklýma Gülcemal gelir
Anadolu`da toprak damlý bir evde
Gülcemal üstüne türküler söylenir
Süt akar cümle musluklarýndan
Direklerinde güller tomurcuklanýr
Anadolu`da toprak damlý bir evde
çocukluðum
Gülcemalle gider Ýstanbul’a
Gülcemalle gelir
Ýstanbul deyince aklýma
Bir sepet kýnalý yapýncak gelir
Þehzadebaþý`nda akþam üstü
Sepetin üstünde üç tane mum
Bir kýz yanaþýr insafsýzca diþi
Boyuna bosuna kurban olduðum
Kalýn dudaklarýnda yapýncaðýn balý
Tepeden týrnaða arzu dolu
Sam yeli söðüt dalý harmandalý
Bir þarap mahzeninde doðmuþ olmalý
Þehzadebaþý`nda akþam üstü
Yine zevrak-ý derunum
Kýrýlýp kenara düþtü
Ýstanbul deyince aklýma Kapalýçarþý gelir
Dokuzuncu Senfoniyle kolkola
Cezayir marþý gelir
Dört baþý mamur bir gelin odasý
Haraç mezat satýlmakta
Bir gelinle güvey eksik yatakta
Köþede sedef kakmalý tombul bir ut
Tamburi Cemil Bey çalýyor eski plakta
Sonra ellerinde þamdanlar nargileler
Paslý Acem kýlýçlarý
Amerikan kovboylarý
Eller yukarý
Ne kadar da beyaz elbiseleri
Amerikan deniz erleri
Kocaman bir papatyadan yolunmuþlar gibi
Sütten duru buluttan beyaz
Beyazýn böylesine ölüm yakýþýr mý dersin
Yakýþmaz
Ama harbederken onlara
Bambaþka elbiseler giydirirler
Kan rengi, barut rengi, duman rengi

Kin tutar kir tutmaz
Ýstanbul deyince aklýma
Kocaman bir dalyan gelir
Kimi paslý bir örümcek aðý gibi
Gerinir Beykoz’da
Kimi Fenerbahçe’de yan gelir
Dalyanda kýrk tane Orkinos

Ýstanbul Destaný II
(Bedri Rahmi Eyüboðlu)

Nazdan nazik çiniden bilezik eller
Derken
Karþý radyoda gayetle mülayim bir ses
Evlere þenlik Üstad Sinir Zulmettin
Hacýyaðýna bulanmýþ sesiyle esner:
Gamý þadiyi felek
Böyle gelir böyle gider
Ýstanbul deyince aklýma
Stadyum gelir
Güne güneþe karþý yirmibeþbin kiþi
Hepsinin dudaðýnda Ýstiklal Marþý
Bulutlar atýlýr top top pare pare
Yirmibeþbin kiþilik bir aydýnlýk içinde eririm
Caným aðzýma gelir sevinçten hilafsýz
Ýsteseler bir gelincik gibi koparýr veririm
Ýstanbul deyince aklýma
Stadyum gelir
Kanýmýn karýþtýðýný duyarým ýlýk
ýlýk Memleketimin insanlarýna
Daha fazla sokulmak isterim yanlarýna
Ben de baðýrýrým birlikte
Avazým çýktýðý kadar
Göðsümü gere gere
Ver Lefter`e yaz deftere
Stadyum gelir
Ýstanbul deyince aklýma
Binlerce insanýn ayný anda
Ayný þeyi duymasýndan doðan sevincin
Heybetini düþünürüm
Birbirine eklenir kafamda
Binler yüzbinler milyonlar
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Sonra bir mýsra havalanýr ürkek
Bir uykuyu cananla beraber uyuyanlar
Ýstanbul deyince aklýma
Yahya Kemal gelirdi bir eyyam
Þimdi Orhan Veli gelir
Demindenberi dilimin ucundasýn Orhan Veli
Demindenberi senin tadýn senin tuzun
Senin þiirin senin yüzün
Yaralý bir güvercin misali Baþýmýn üstünde dolanýr durur
Gelir sessizce konar bu þiirin bir yerine
Neresine mi arayan bulur
Erbabý bilir
Deli eder insaný bu þehir deli
Kadehlerin çýnlasýn Orhan Veli
Ýstanbul deyince aklýma Sait Faik gelir
Burgaz adasýnda kýyýda
Mavi gözlü bir çocuk büyür döne döne
Mavi gözlü bir ihtiyar balýkçý gencelir küçülür
Ýkisi bir boya geldi mi Sait kesilirler
Bütün Ýstanbul’u dolaþýrlar elele baþbaþa
Ana avrat küfrederler uçan kuþa eþe dosta
Sivriadada da martý yumurtasý toplarlar çilli çilli
Ziba mahallesinde gece yarýsý
Sabaha Galata’dan geçer yollarý
Maytaba alacaklarý tutar kahvede
Zararsýz bir deliyi
Ula Hasan derler gazeteyi ters tutaysun
Çaktýrmadan gazetesini tutuþtururlar fakirin
Sonra oturup sessizce aðlarlar
Ýstanbul deyince aklýma
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Sait Faik gelir
Taþýnda topraðýnda suyunda
Fakirin fukaranýn yanýbaþýnda
Bir kalem bir bilek bilendikçe bilenir
Kýldan ince kýlýçtan keskin
Hep iyiden güzelden yana
Hep kimsesizlerin
Ýstanbul deyince aklýma
Said`in son yýllarý gelir
Hey Allahým en güzel çaðýnda Said`e
Dört beþ yýl ömrün kaldý denir
Sait Sait olur da nasýl dayanýr
Mavi gözlü çocuk boþverir ölüm haberine
Ýhtiyar balýkçý pis pis düþünür
Bir zehir yeþilidir açýlýr
Bir yeþil ki ciðerine iþler adamýn
Bir yeþil ki kasýp kavurur
Küçük mavi çocuk
Ýhtiyar balýkçý
Ve dilimize bulaþan zehir yeþili
Ýstanbul çalkalandýkça bu denizlerde dipdiri
Dilimiz yaþadýkça yaþasýn Said`in þiiri
Ýstanbul deyince aklýma
Sabiyem gelir
Sabiyem boynundan büyük bir demetle
Sarýyer`den gelir Pendik`ten gelir
Bahar nereden gelirse velhasýl
Sabiyem oradan gelir
Ne delidir ne divane
Aslýný ararsan çingenedir
Tepeden týrnaða güneþtir
Topraktýr
Anadýr
Analar içinde bir tanedir
Biri sýrtýnda biri memesinde biri karnýnda
Karný her daim burnundadýr
Canýný mendil gibi takar diþine
Yürekten birþeyler katar iþine
Bir ucundan girer þehrin ötekinden çýkar
Alçakgönüllüdür Sabiyem
Hem maþa satar, hem göbek atar
Ver bir çeyrek güzelim der
Neyse halin o çýksýn falin
Caný çýkar Sabiyemin falý çýkmaz
Sonra anlatýr dün gece baþýna gelenleri
Görürüm rüyamda bir sarý yýlan
Cenabet uðraþýr durur benimlen
Uyanýr bakarým benim bebeler
Yataðýn ucuna kaymýþ
Ayaðýmýn parmaklarýný emer
Ýstanbul deyince aklýma
Bir basma fabrikasý gelir
Duvarlarý uzun masalarý uzun sobalarý uzun
Dal gibi dalyan gibi kýzlar çalýþýr bütün gün ayakta
Kanter içinde mahzun
Yüzleri uzun elleri uzun günleri uzun
Fabrikada pencereler tavana yakýn
Al topuklu beyaz kýzlar dalga geçmeyin
Dýþarda aðaçlar dizi dizi
Duvarlar duvarlar uzun duvarlar
Niçin aðaçlardan ayýrdýnýz bizi
Dýþarda tarlalar turuncu asfalt mosmor
Dýþarda dýþarda dýþarda
Mevsim gürül gürül akýp gidiyor
Ondokuz yaþýnda Eyüplü Gülsüm
Dalmýþ beyaz köpüklü akýþýna ipeklilerin
Kötü kötü düþünüyor
Ýpeðin akýþýna doyum olmaz
Ama gel gör ki ipekli emprimeden oðlana don olmaz
Bir top Amerikan bezi sakýz gibi beyaz
Bir top Amerikandan neler çýkmaz
Perdeler yatak çarþaflarý çoluða çocuða çamaþýr
Sakýz gibi aðarmýþ bir top Amerikan bezi
Gülsüm`ün gözleri kamaþýr
Üçüncü oðlaný doðururken Gülsüm
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Bir top Amerikana hasret sizlere ömür
Gülsüm’lerin sürüsüne bereket
Yerine bir Gülsüm`cük bulunur elbet
Gider Gülsüm gelir Gülsüm
Azrail ettiðin bulsun
Ýstanbul deyince aklýma
Aðzýna kadar soðan yüklü bir taka gelir
Sülyen kýrmýzýsý üstüne zehir gibi yeþil
Samsun`dan Sürmene`den Sinop`tan
Yaz demez kýþ demez mutlaka gelir
Kirli yelkeninde yeni bir yama
Demirinin pasý gelir dilime
Nabzýmda duyarým motorunun hýzýný
Canýmýn içine sokasým gelir
Ýri kalçalarý pullu denizkýzýný
Ýstanbul deyince aklýma
Takalar gelir
Alçakgönüllü kalender
Ya Peleng-i Deryadýr adlarý ya Þimþir-i Zafer
Ýstanbul deyince aklýma
Koca Sinan gelir
On parmaðý on ulu çýnar gibi
Her yandan yükselir
Sonra gecekondular gelir ardýsýra
Ýsli paslý yetim
Eyy benim dev memesinde cüceler emziren acayip
memleketim

Ýstanbul

(Ahmet Kadir)
Orda, adamý düþündüren
denizler vardýr
- ýþýltýlý ve berrak-,
þurda gemiler durmuþ,
kimbilir,
zincirleri ne aðýrdýr.
Sarayburnu,
Kýzkulesi,
Haydarpaþa...
Bak iþte Köprü,
Böyle ayak altýnda bütün gün.
Ýþte yollar gýcýr gýcýr,
Ýþte Sultanahmet Meydaný þu gördüðün
Nihayet, ilerde deniz,
Mis gibi balýk kokar.
Daha sonra Adalar
Ve hep çam aðaçlarý.
Oranýn mehtabý tatlý olurmuþ,
Öyle derler,
Rüyadaymýþ gibi yaþar insan.
Galiba böyle görülür Ýstanbul
Bir kartpostal önünde durup
Ýþtahla bakarsan.
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Ýstanbul

(Ziya Osman Saba)
Seni görüyorum yine Ýstanbul
Gözlerimle kucaklar gibi uzaktan
Minare minare, ev ev,
Yol, meydan.
Geliyor Boðaziçi’nden doðru
Bir iskeleden kalkan vapurun sesi,
Mavi sular üstünde yine
Bembeyaz Kýzkulesi.
Bir yanda, serin sabahlarla beraber,
Doðduðum kýyýlar: Beþiktaþým.
Baktýkça hep, semt semt, yer yer,
Beþ yaþým, onbeþ yaþým, ah yirmi yaþým!
Durmuþ bir tepende okuduðum mektep,
Askerlik ettiðim kýþladýr ötesi.
Bir gün bir kýzýný benim eden
Evlendirme dairesi.
Benim de sayýlmaz mý oralar?
Elimi tutar gibi iki yanýmdan,
Babamýn yattýðý Küçüksu,
Anamýn topraðý Eyüpsultan.
Önümde, açýk kollarýyla boðaz,
Çengelköy’den aktarma Rumelihisarý.
Ýstanbul, Ýstanbul’um benim,
Kadýköy’ü, Üsküdar’ý...
Gün olur, Köprü ortasýnda durur
Anarým, Adalar’da çamlarýn uykusunu.
Gün olur, Beyoðlu’nu özler içim,
Koklamak isterim Tünel’in kokusunu.
Bulut geçer üstünden,
Gemi gelir yanaþýr
Bir eski türküdür, kulaðýma fýsýldar,
“Ýçi dolu çamaþýr.”
Göðünde tanýdým ayýn ondördünü.
Kýrlarýnda bilirim baharý,
Herþey içimde, herþey,
Ýstanbul yadigarý.
Bir daha görüyorum seni dünya gözüyle,
Göðün hep üstümde, havan ciðerlerimdedir.
Ey doðup yaþadýðým yerde her taþýný
Öpüp baþýma koymak istediðim þehir!

Ýstanbul Düþman Ýstilasý Altýnda Ýken
Çamlýca’da
(Abdülhak Hamit)

Hey Çamlýca mehtâbý ne olmuþ sana öyle?..
Küskün duruyorsun.
Bir þey kuruyorsun.
Seyrinle ýyan et bana, ilhâm ile söyle:
Aksetmede âlâm-ý vatandan mý bu halet?..
Anlat; bu tahavvül neye etmekte delâlet.
Vaktiyle ederken bu havâliyi zýlâlin
Bir sâha-i nilî.
Ey neyyir-i leylî,
Matem döküyor arza bugün bedr ü hilâlin
Bir þeb ki, zîrinde küsûfun,
Seyrangehi olmakda tuyûfun.
Mâzîden esip gelmede bir nevha-i vâveyl..
Bir âh-ý müebbed.
Hangi güneþin mâtemidir zulmetin ey leyl,
Ey þi’r-i muakkad
Yýldýzlar olur bence meâlin gibi nâ-yab
Atîde görünmezse o mâzideki mehtâb
Olmazdý sabahýn da yarýn gülmeye meyli
Pîþinde bu dîdar-ý mahûfun.
Kartallara baktým düþüyorlar yere bi-ta’b;
Oldum sanýyordum Melekü’l Mevt ile hem-hâb.
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Caným Ýstanbul

(Necip Fazýl Kýsakürek)
Ruhumu eritip de kalýpta dondurmuþlar;
Onu Ýstanbul diye topraða kondurmuþlar.
Ýçimde tüten birþey; hava, renk, eda, iklim;
O benim, zaman, mekan aþýp geçmiþ sevgilim.
Çiçeði altýn yaldýz, suyu telli pulludur;
Ay ve güneþ ezelden iki Ýstanbulludur.
Denizle toprak, yalnýz onda ermiþ visale,
Ve kavuþmuþ rüyalar, onda, onda misale.
Ýstanbul benim caným;
Vataným da vataným...
Ýstanbul,
Ýstanbul...
Tarihin gözleri var, surlarda delik delik;
Servi, endamlý servi, ahirete perdelik...
Bulutta þaha kalkmýþ Fatih`ten kalma kýr at;
Pýrlantadan kubbeler, belki bir milyar kýrat...
Þahadet parmaðýdýr göðe doðru minare;
Her nakýþta o mana: Öleceðiz ne çare?..
Hayattan canlý ölüm, günahtan baskýn rahmet;
Beyoðlu tepinirken aðlar Karacaahmet...
O manayý bul da bul!
Ýlle Ýstanbul`da bul!
Ýstanbul,

Ýstanbul...
Boðaz gümüþ bir mangal, kaynatýr serinliði;
Çamlýca`da, yerdedir göklerin derinliði.
Oynak sular yalýnýn alt katýna misafir;
Yeni dünyadan mahzun, resimde eski sefir.
Her akþam camlarýnda yangýn çýkan Üsküdar,
Perili ahþap konak, koca bir þehir kadar...
Bir ses, bilemem tanbur gibi mi, ud gibi mi?
Cumbalý odalarda inletir "Katibim"i...
Kadýný keskin býçak
Taze kan gibi sýcak.
Ýstanbul,
Ýstanbul...
Yedi tepe üstünde zaman bir gergef iþler!
Yedi renk, yedi sesten sayýsýz beliriþler...
Eyüp öksüz, Kadýkoy süslü, Moda kurumlu,
Adada rüzgar, uçan eteklerden sorumlu.
Her þafak Hisarlarda oklar çýkar yayýndan
Hala çýðlýklar gelir Topkapý sarayýndan.
Ana gibi yar olmaz, Ýstanbul gibi diyar;
Güleni þoyle dursun, aðlayaný bahtiyar...
Gecesi sünbül kokan
Türkçesi bülbül kokan,
Ýstanbul,
Ýstanbul…
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Ýstanbul

(Vedat Türkali)
Salkým salkým tan yelleri estiðinde
Mavi patiskalarý yýrtan gemilerinle
Uzaktan seni düþünürüm Ýstanbul
Binbir direkli Halicinde akþam
Adalarýnda bahar
Süleymaniyende güneþ
Hey sen güzelsin kavgamýzýn þehri
Ve uzaklardan seni düþündüðüm bugünlerde
Bakýþlarýmda akþam karanlýðýn
Kulaklarýmda sesin Ýstanbul
Ve uzaklardan
Ve uzaklardan seni düþündüðüm bugünlerde
Sen þimdi haramilerin elindesin Ýstanbul
Plajlarýnda karaborsacýlar
Yaðlý gövdelerini kuma sermiþtir.
Kürtajlý genç kýzlar cilve yapar karþýlarýnda
Balýkpazarýnda depoya kaçýrýlan fasulyanýn
Meyvesini birlikte devþirirler
Sen þimdi haramilerin elindesin Ýstanbul
Et tereyaðý þeker
Padiþahýn üç oðludur kenar mahallelerinde
Yumurta masalýyla büyütülür çocuklarýn
Hürriyet yok
Ekmek yok
Hak yok
Kollarýn ardýndan baðlandý
Kesildi yolbaþlarýn
Haramilerin gayrýsýna yaþamak yok
Almýþ dizginleri eline
Bir avuç vurguncu müteahhit toprak aðasý
Onlarýn kemik yalayan dostlarý
Onlarýn sazý cazý villasý doktoru diþçisi
Ve sen esnaf sen söyle sen memur sen entellektüel
Ve sen
Ve sen haktan bahseden Ortaköyün Cibalinin iþçisi
Seni öldürürler
Seni sürerler
Buhranlar senin sýrtýndan geçiþtirilir
Ýpek þiltelerin istakozlarýn
ve ahmak selameti için
Hakkýnda idam hükümleri verilir
Haktan bahseden namuslu insanlarý
Yaðmurlu bir mart akþamý topladýlar
Karanlýk mahzenlerinde þehrin
Cellatlara gün doðdu

Kardeþlerin acýsýyla yanan bir çift gözün vardýr
Bir kalem yazýn vardýr
Dudaklarýný yakan bir çift sözün vardýr
Söylenmez
Haramiler kesmiþ sokak baþlarýný
Polisin kýrbacý celladýn ipi spikerin çenesi baský makinesi
Haramilerin elinde
Ve mahzenlerinde insanlar bekler
Gönüllerinde kavga gönüllerinde zafer
Bebeklerin hasreti içlerinde gömülü
Can yoldaþlar saklýdýr mahzenlerinde
Boþuna çekilmedi bunca acýlar Ýstanbul
Bulutlarýn ardýnda damla damla sesler
Gülen çehreleri ve cesaretleriyle
Arkadaþlar çýktý karþýma
Dindi þakalarýmýn aðrýsý
Bir kadýn yoldaþ tanýrdým
Bir kardeþ karýsý
Hasta ciðerlerini taþýdýðý çelimsiz kemikli omuzlarý
Ve hüzünlü çehresiyle bebelerini seyrederdi
Cellatlara emir verildiði gün haramilerin sarayýnda
Gebeliðin dokuzuncu ayýnda
Aç kurtlarýn varoþlara saldýrdýðý
Tipili bir gece yarýsý
Sýrtýnda çok uzak bir köyden indirdi
Otuzbeþ kiloluk sýrrýmýzý
Zafer kanlý zafer kýpkýrmýzý
Boþuna çekilmedi bunca acýlar Ýstanbul
Bekle bizi
Büyük ve sakin Süleymaniyenle bekle
Parklarýnla köprülerinle kulelerinle meydanlarýnla
Mavi denizlerine yaslanmýþ
Beyaz tahta masalý kahvelerinle bekle
Ve bir kuruþa Yenihayat satan
Tophanenin karanlýk sokaklarýnda
Koyunkoyuna yatan
Kirli çocuklarýnla bekle bizi
Bekle zafer þarkýlarýyla caddelerinden geçiþimizi
Bekle dinamiti tarihin
Bekle yumruklarýmýz
Haramilerin saltanýtýný yýksýn
Bekle o günler gelsin Ýstanbul bekle
Sen bize layýksýn
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Ýstanbul’da

(Nazým Hikmet)
Ýstanbul’da, Tevkifane avlusunda,
güneþli bir kýþ günü, yaðmurdan sonra,
bulutlar, kýrmýzý kiremitler, duvarlar ve benim yüzüm
yerde su birikintilerinde kýmýldanýrken,
ben, nefsimin ne kadar cesur, ne kadar alçak,
ne kadar kuvvetli, ne kadar zayýf þeyi varsa
hepsini taþýyarak;
dünyayý, memleketimi ve seni düþündüm...
1939 Þubat Ýstanbul Tevkifanesi

Ateþaltý

(Ahmet Nazým, 1998)
Ateþkes kýsa sürdü
Farkýndayým
Cihangir yokuþunda
Yaðmur altýndayým
Vitrinlerde
Iþýk ve kadýn
Kumaþ ila zehir
Vitrinlerde
Mahmur soytarýlar
Ticari aþýklar
Gider
Gelir
Kepenkler
Öçsaatleri
Dükkan kýymetsiz
Ucuzlayan
Yemin
Atasözleri
Teslim olmadýkça
Kitab
Ve mektub
Elimden ne gelir
Abluka kalkmadý
Azalýyorum konuþtukça
Alýþveriþ uzadýkça
Hazýrlýksýz yakalandýðým
Tuz ve barut
Dinmeyen billur avazý
Cepheden bozgun haberleri
Gelir
Yýkanýr / arýnýr
Rumelinde hisar
Üsküdarda hayat
Pencerelerde telaþýn ta kendisi
Çoktan kavuþtu bile
Poyraz
Ve sabah mesaisi
Sabah
Mutlaka saatinde
Gelir
Hülasa
Cihangir yokuþunda
Yaðmur altýndayým
Ateþkes kýsa sürdü
Farkýndayým
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Hayal Þehir

(Yahya Kemal Beyatlý)

Git bu mevsimde, gurub vakti, Cihangir’den bak!
Bir zaman kendini karþýndaki rüyaya býrak!
Baþkadýr çünkü bu akþam bütün akþamlardan;
Güneþin vehmi saraylar yaratýr camlardan;
O ilah isteyip eðlence hayalhanesine,
Çevirir camlarý birden peri kaþanesine.
Som ateþten bu saraylarla bütün karþý yaka
Benzer üç bin sene evvelki mutantan þarka.
Mestolup içtiði altýn þarabýn zevkinden
Elde bir kýrmýzý kaseyle ufuktan çekilen
Nice yüz bin senedir þarkýn ýþýk mimarý
Böyle ma’mur eder ettikçe hayal Üsküdar’ý.
O ilahýn bütün ilhamý fakat anidir;
Bu ateþten yaratýlmýþ yapýlar fanidir;
Kaybolur hepsi de bir anda kararmakla batý.
Az sürer gerçi fakir Üsküdar’ýn saltanatý;
Esef etmez güneþin þimdi neler yýktýðýna;
Serviler þehri dalar kendi iç aydýnlýðýna,
Ezeli maðfiretin böyle bir ikliminde
Altýnýn göz boyamaz kalpý kadar halisi de.
Halkýnýn hilkati her semtini bir cennet eden
Karþý sahilde karanlýkta kalan her tepeden,
Gece bir çok fýkara evlerinin lambalarý
En sahih aynadan aksettiriyor Üsküdar’ý.

Þehit

(Sunay Akýn)
Ýstanbul`da bir þehir
hatlarý vapuruna
verildi adým
iki kýyý arasýnda
usanmadan dolaþýr
her iskelede
seni ararým

Korku

(Suat Engüllü)
Hayran hayran bakakaldý
Duvara asýlý Boðaz minyatürüne.
“Vallahi de, billahi de
içine etmiþiz biz Boðaz’ýn!”
dedi isyan edercesine önce.
Anlattý sonra çocukluðunun
Yassýada’da geçtiðini,
denize atar atmaz
oltaya takýldýðýný
en nefis balýklarýn.
Çok, inan ki çok korktum,
boðulmasýn diye
o müthiþ Boðaz hüznünde!
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