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Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar;
Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar.
İçimde tüten bir şey; hava, renk, eda, iklim;
O benim, zaman, mekan aşıp geçmiş sevgilim.



Editörden;
 
	 Etkileyici	bir	giriş	cümlesi	yahut	vurucu	bir	söz	
sanatıyla	başlamayacağım.	Çünkü	ben	de	sizin	gibi	
yeniyim	İstanbul’u	tanıma	eyleminde.
	 Henüz	tecrübe	ettiğim	İstanbul	sevgisi,	çok	
değerli	bir	öğretmenimin	rehberliğinde	katıldığım	
“Dersimiz	İstanbul	Kulübü”	nün	sayesinde	oldu.	Daha	
önce	kedilerine	vurulduğum	şehri	daha	olgun,	daha	
realist	bir	açıdan	görmeye	başladım.
	 	Ayaklarımızın	altındaki	şehirde	keşfedilecek	çok	
şey	var.	Evet,	biliyorum	siz	de	farkındasınız	ama	bu	
farkındalığı	ne	kadar	eyleme	döküyoruz,	orası	meçhul.	
Şahsen	ne	isimleri	ne	de	spesifik	tarihleri	aklımda	
tutmada	oldum	olası	iyi	değildim.	Ancak	olaylar	ve	
olgular	hep	daha	fazlasını	öğrenme	isteği	uyandırmıştır	
bende.	İstanbul	ise	bu	tür	birikimlere	gösterilebilecek	en	
eski	paradigmalardan	biridir.
	 	İstanbul’u	tanıyalım.	İster	tarihi	detaylarıyla	
ister	güncel	kimliğinin	büyüsüyle.	Ama	yabancı	
kalmayalım	iç	içe	yaşadığımız	şehre.	Çeşit	çeşit	
insanların	arasına	karışmaktan,	eskilerle	sohbetten	
hoşlanıyor	olabilirsiniz.	Ya	da	benim	gibi,	serin	bir	
akşamda	kayalıklarda	oturup	deniz	seyretmeyi,	kedi	
sevmeyi	tercih	edebilirsiniz.	Nesine	vurgun	olduğunuz	
farketmeksizin	bir	parçanız	haline	gelmesine	izin	
verin	İstanbul’un.	Bırakın	sizi	tesiri	altına	alsın.	Ve	
buyurun,	onu	tanımaya,	Dersimiz	İstanbul	Kulübü	
olarak	hazırladığımız,	el	emeği	göz	nuru	dergimiz	
“Şehristan”	ile	başlayın.
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Şehristan
Sayı 2, 2018



 
 İstanbul, antik çağlardan günümüze kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir impa-
ratorluk başkenti. Hem Roma hem de Osmanlı’nın mirasını barındıran bir tarih ve kültür şehri…En 
güzel şiirler ona yazılmış, Necip Fazıl’ın “Canım İstanbul” şiirinde olduğu gibi. En güzel besteler onun 
için yapılmış, Münir Nurettin’in “Aziz İstanbul” şarkısında olduğu gibi. En güzel resimleri onun için 
yapmış Ayvazovski, Zonaro ve Hoca Ali Rıza Efendi. Fatih Sultan Mehmet “Ya İstanbul beni fethe-
decek ya da ben İstanbul’u” diyerek şehrin “Fatih”i olmuş; Kanuni Sultan Süleyman, Mimar Sinan’a 
inşa ettirdiği Süleymaniye’si ile şehre mührünü vurmuş. Napolyon ise “Eğer dünya bir tek ülke olsaydı 
başkenti İstanbul olurdu.” sözüyle bu şehrin hakkını teslim etmiş.
 Hepimiz bu şehirde yaşıyoruz ama yaşadığımız şehri ne kadar tanıyoruz? Şehrin metropole 
dönüştüğü; konakların, mahalle yaşantısının yerini apartman, gökdelen ve rezidansların aldığı bir 
değişim ve dönüşümü yaşıyoruz. Üretim biçimlerinin değişmesi ve sanayileşme şehrin sosyolojik, 
ekolojik, demografik yapısını etkilese de bu şehre karşı sorumluluklarımız var.  Biz Hüseyin Avni 
Sözen Anadolu Lisesi olarak,yaşadığımız bu şehre karşı vefa borcumuz olduğunu düşünüyoruz. Bu 
yüzden de sarayları, külliyeleri, çeşmeleri, sebilleri, sadaka taşları, kitabeleri, çiçekleri, ağaçları, hazi-
releri ilebir açık hava müzesi özelliği taşıyan bu şehre ait bir bilinç oluşturmak istedik. Öğrencilerimiz 
yaşadıkları şehrihem yerin altında yatanlarıyla hem de yerin üstünde dolaşanlarıyla tanısın istedik.  
Bu amaçla geçtiğimiz yıl okulumuzda Dersimiz İstanbul Kulübü’nü kurduk. Etrafından sessizce 
geçip gittiğimiz eserlerin farkına varalım ve onlara can gözüyle bakalım istedik. Elinizde tuttuğunuz 
“Şehristan” adlı dergimiz öğrencilerimizin bir yıllık çalışmasının ürünü olarak ortaya çıktı. Öğrenci-
lerimiz yıl boyunca bazen Küçüksu’da Tanburi Mustafa Çavuş’un “Küçüksu’da gördümseni” şarkısını 
dinlediler, bazen Çengelköyü çınar altında çaylarını yudumladılar. Sokak aralarında mimoza, park-
larda sümbül, lâle ve şakayık keşfine çıktılar. Vefa semtini gezmekle kalmadılar, sunumlarını boza 
ikramı eşliğinde yaptılar. İstanbul’da Yaşama Sanatının inceliklerini Kültür Tarihçisi Prof. Dr. Haluk 
Dursun’dan, ebru sanatının inceliklerini iseEbristan ebru atölyesinde Hikmet Barutçugil’dendinledi-
ler. İstanbul derslerinde öğrendiklerinitarihe not düşmek ve şehre olan vefalarını göstermek adına bu 
dergide topladılar.
 Bu yıl ikinci baskısını elinizde tuttuğunuz Şehristan adlı dergimiz, İstanbul’u farklı açılardan 
keşfetmek isteyenler için aynı zamanda bir gezi rehberi niteliğinde… Dergide İstanbul’un tarihi eser-
leri, kültürü, sanatı, musikisi, florası, gezi rotaları, yeme-içme kültürü ve kitap kültürünü içeren pek 
çok yazı bulunuyor.
 İstanbul’u bir de zengin bir içeriğe sahip olan Şehristan rehberliğinde gezmenizi tavsiye ediyor 
ve derginin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. 

Haluk DEĞİRMENCİ
 Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Müdürü

Medeniyete Açılan Kapı: İstanbul



  Bazılarımız İstanbul’da doğduk, çoğumuz bu güzel kentte büyüdük. Peki, kaçımız gerçekten İstanbullu 

olduk? Kaçımız onca medeniyete yuva olmuş bu şehrin tarihini, sadece sınavda çıkacak diye değil de gerçekten 

merak için, severek araştırdı? Kaçımız belki de her gün gittiği yerlerde emin, bilen adımlarla ilerledi? Kaçımız 

eski İstanbul’un yedi tepesini hiç düşünmeden sayabilir? Pek azımızdır aslında dikkatlice düşündüğümüzde, 

birinin zorlamasıyla değil de saf istekle İstanbul tutkusuna düşmüş olan.

 Halbuki yapacak, sevecek, gezecek onca şey varken bizler, pek çok nedenden dolayı bu güzelliklere 

varamıyor, İstanbul’da yaşamanın tadını çıkaramıyoruz... Küçük odaların içinde, kitaplar, ekranlar arkasında 

kısılıp kalıyor, içinde bulunduğumuz kenti yaşamıyoruz. Ne büyük bir acıdır bu aslında, İstanbul’da yaşayıp, 

İstanbul’u yaşamamak. Ne gerekir peki, nasıl yaşarız, nasıl İstanbullu oluruz biz? Sormalıyız bunları kendimize, 

düşünmeliyiz, sevmeliyiz İstanbul’u önce. Ne yapsam diye düşünmeyecek kadar çok seçenek var aslında, 

neticede her ay farklıdır İstanbul’un güzelliği, bir yeri kışın gezmekle baharda gezmek bir olmamıştır hiç. 

Hava soğuksa mesela, gidin Kapalı Çarşı’ya, Yerebatan Sarnıcı’na. Koca kışa iki yer yetmez elbet ya aslında, 

gezilecek daha nice müze, görülecek daha saraylar var. Mesela kışın bence ayrı bir güzeldir Beylerbeyi’nden 

denize bakmak, Sultanahmet’te dolanmak. Havalar biraz ısınınca çıkın Galata’ya, Pierre Loti Tepesi’ne, bir de 

farklı açıdan bakın bu zengin şehre. Nisan-Mayıs gelince, gözlerimiz erguvana doyunca (ki bu pek mümkün 

değildir kanımca) Fenerbahçe Burnu’nda manzaranın, huzurun tadını çıkarın. Nisan diyerek yola düşün, farklı 

kültürleri tadın. İstanbul, Konstantinapolis, Byzantion, Lygos... Her adın taşıdığı tarihi, kültürleri, dinleri merak 

edin. Okuyun, mutlaka sahaflara uğrayın, baharda yahut yazın uğrayacağınız yerlerde huzurla okuyacak 

kitaplar seçin. İstanbul’u okuyun, İstanbul’u gezin, İstanbul’u sevin...

 İstanbul’u sevin; gerçekten, yürekten olsun. Onu tanımak isteyecek kadar sevin. Sevin ki tadını çıkara 

çıkara yaşayabilin burada, bu güzelim şehri hapishaneniz değil yuvanız yapın. Onu bilin ki kendinizi bilin. Onu 

yaşayın ki hayatınız hiç boş kalmasın. Sevin İstanbul’u, sevin ki İstanbullu olasınız...

İ s t a n b u l ’u  S e vm e k

EYLÜL CİVELEK



Canım	İstanbul

Ruhumu	eritip	de	kalıpta	dondurmuşlar;	
Onu	İstanbul	diye	toprağa	kondurmuşlar.
İçimde	tüten	bir	şey;	hava,	renk,	eda,	iklim;	
O	benim,	zaman,	mekan	aşıp	geçmiş	sevgilim.

Çiçeği	altın	yaldız,	suyu	telli	pulludur;	
Ay	ve	güneş	ezelden	iki	İstanbulludur.
Denizle	toprak,	yalnız	onda	ermiş	visale,
Ve	kavuşmuş	rüyalar,	onda,	onda	misale.

İstanbul	benim	canım;	
Vatanım	da	vatanım...

İstanbul,
İstanbul...

Tarihin	gözleri	var,	surlarda	delik	delik;	
Servi,	endamlı	servi,	ahirete	perdelik...

Bulutta	şaha	kalkmış	Fatih’ten	kalma	kır	at;	
Pırlantadan	kubbeler,	belki	bir	milyar	kırat...
Şahadet	parmağıdır	göğe	doğru	minare;	
Her	nakışta	o	mana:	Öleceğiz	ne	çare?	..

Hayattan	canlı	ölüm,	günahtan	baskın	rahmet;	
Beyoğlu	tepinirken	ağlar	Karacaahmet...

O	manayı	bul	da	bul!	
İlle	İstanbul’da	bul!	

İstanbul,
İstanbul...

Boğaz	gümüş	bir	mangal,	kaynatır	serinliği;	
Çamlıca’da,	yerdedir	göklerin	derinliği.
Oynak	sular	yalının	alt	katına	misafir;	

Yeni	dünyadan	mahzun,	resimde	eski	sefir.
Her	akşam	camlarında	yangın	çıkan	Üsküdar,
Perili	ahşap	konak,	koca	bir	şehir	kadar...
Bir	ses,	bilemem	tanbur	gibi	mi,	ud	gibi	mi?	
Cumbalı	odalarda	inletir	‘	Katibim’i...

Kadını	keskin	bıçak,
Taze	kan	gibi	sıcak.

İstanbul,
İstanbul...

Yedi	tepe	üstünde	zaman	bir	gergef	işler!	
Yedi	renk,	yedi	sesten	sayısız	belirişler...

Eyüp	öksüz,	Kadıköy	süslü,	Moda	kurumlu,
Adada	rüzgar,	uçan	eteklerden	sorumlu.
Her	şafak	Hisarlarda	oklar	çıkar	yayından
Hala	çığlıklar	gelir	Topkapı	Sarayından.
Ana	gibi	yar	olmaz,	İstanbul	gibi	diyar;	
Güleni	şöyle	dursun,	ağlayanı	bahtiyar...

Gecesi	sünbül	kokan
Türkçesi	bülbül	kokan,

İstanbul,
İstanbul...	

Necip Fazıl Kısakürek



İstanbul’u Yaşamak

Küçüksu Kasrı

 Birçoğumuz doğduğumuzdan beri, bir 
kısmımız da bir süredir İstanbul’da yaşıyoruz, peki 
İstanbul’u ne kadar yaşayabiliyoruz?
 Benim de 1-2 yıl önce başlayan İstanbul 
sevdam, gün geçtikçe artarak, amatör olarak devam 
ediyor. Birçoğunuz gibi ben de amatör kelimesini 
“ acemice yapmak” olarak bilirdim, aslında “çok 
sevilerek, zevk için yapılan şey” olduğunu öğrenmeden 
önce. Bu yüzden İstanbul sevgim için bu kelimeyi 
uygun gördüm. Merak ederek başladı her şey benim 
için de. Yoldan geçerken burnuma gelen koku hangi 
çiçeğe ait? Yanından geçip gittiğim bu tarihi eser ne 
acaba? Kanlıca’ya yoğurt yemeye mi gidilirmiş? Bu şiir 
neden “Kanlıca’nın ihtiyarları…” diye başlıyor? Acaba 
Bebek’in, Eminönü’nün, Karaköy’ün de var mıdır 
yiyeceği içeceği? Nasıl yani, Kabataş İstanbul’da değil 
de ne demek! O zaman İstanbul neresi? 
 Art arda gelen bu soruların peşinde araştırmalar 
ve soruşturmalar vuku buldu. Sonra yolum, aynı 
merakı duyanlarla kesişti. Öğrendikçe, trafiğinden, 
kalabalığından, koşuşturmacasından yorulduğum, 
“Ben ileride bu şehirde yaşamam!” dediğim şehir, eşi 
benzeri bulunmaz bir gizem yuvası haline geldi. 
Günübirlik olsun, uzun süreli olsun, İstanbul’dan 
uzaklaşıp başka yerlere gidip döndüğünüzde 
İstanbul’a dair gördüğünüz ilk manzaradır o içinizde 
kıpırtılara sebep olan. Mekânların ruhu vardır çünkü, 
yaşanmışlıklar ve tanıklıklar ile doğru orantılı. Tarih 
boyunca sayısız şeye şahitlik etmiş ve hepsini içinde 
mükemmel bir uyumla yaşatan bu şehir her köşesinde 
başka bir hikâye, başka bir efsane barındırıyor. Başka 
bir keyif var her köşesinde. 

 Yaz geldi mi mutlaka uğrak yerlerimdendir 
Küçüksu. 1 TL vererek kasrı gezdikten, o muhteşem 
mobilyalara hayran kaldıktan sonra yanındaki kafede 
(nasıl olsa kafe nesliyiz) çay kahve içerken, karşımda 
Rumeli Hisarı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, İstanbul 
Boğazı ve kefaller, kulağımda martı sesleriyle sohbet 
etmenin keyfini bulamam başka bir yerde. 
Bahar geldi mi lalelerin içinde kaybolmak için 
Emirgan’da bir yürüyüşe çıkmanın, laleler arasında 
piknik yapmanın mutluluğunu ancak yaşayan bilir. 
Mart-nisan gibi sarı sarı açan ağaçların mimoza 
olduğunu bilin, mimozaların hasını görmeye 
Burgazada’ya gidin.
 Güneş’in batışını Çamlıca’da ya da Salacak’ta izlemek 
kaç şaireilham olmuştur acaba?
Galata’ya, Kız Kulesi’ne aynı gün çıkıp, zihinde 
âşıkların efsaneleri dolaşırken İstanbul’u seyre dalmak, 
tarifsiz bir histir.
 Yeri gelmişken İstanbul’un suriçi olduğunu 
unutmamak lâzım gelir.
 Galata’ya çıkmadan Karaköy Güllüoğlu’nda yenilen 
iki dilim baklava, içilen bir fincan çay da olursa, tüm 
dertlere derman olur.
 Bisiklet tutkunları için Kartal’dan Moda’ya çevrilen 
pedallar huzurun kendisidir. Nasıl bir rota izleyeceğini 
merak edenler için geçen yıl çıkan İstanbul dergisinde 
bir yazı bile mevcut.
 Eminönü’nde turşu suyu içmeden, balık-ekmek 
yemeden, Hatice Turhan Sultan’ın yaptırdığı Mısır 
Çarşısı’nda baharat kokularına doymadan, taze 
çekilmiş Türk kahvesini almadan eve dönmek olmaz.
 Eve dönüş yolunda Eminönü-Kadıköy-Beşiktaş- 
Üsküdar vapurları martılarla ne de zevklidir!
  Şu zamanlarda 15 dakika uzaklıktaki Üsküdar Sahaf 

Galata Kulesi

ELİF ÖZER



Kız Kulesi

Festivali’ni gezip de aldığınız kitapları Şemsipaşa’da 
incelemek büyük keyiftir.
 Sonbaharın da ilkbaharın da tavı bence bilinçli 
yapılmış bir boğaz turudur. İstanbul’a, yalılara, 
saraylara, hisarlara Boğaz’dan bakmanın, 
sonbaharda sararan ağaçları, baharda mor pelerinli 
erguvanları görmenin İstanbullu olmakla bir ilgisi 
olmalı.
 Üsküdar Tekel Sahnesi’nde izlenmiş bir tiyatro 
oyunundan farklı bir siz olarak çıkacağınıza garanti 
verebilirim.
 Kadıköy Baylan’da Kup Griye yemek, sonra da 
üzerine çay içmek olmazsa olmazlardandır.
 Üşenmeyin, bir gün okul çıkışı arkadaşlarınızla 
Atatürk Kitaplığı’na gidin. Merak ettiklerinizi 
araştırın, istiyorsanız ders çalışın.
 Geçtiğiniz sokakların adını merak edin, neden 
orası öyle anılıyor bilin. Yıldız’da, Valide Bağı’nda, 
Beykoz Korusu’nda bir yürüyüşe çıkın.
Anadolu ve Rumeli fenerlerinden Karadeniz’e bir 

Pierre Loti Tepesi Manzarası

Mimoza Çiçeği

bakın, civarlarındaki canlı mahalle yaşantısını 
izleyin, mahallenin çınaraltında çayınızı 
yudumlayın.
 Merdivenlerini bile merak edin İstanbul’un. Bir 
gün de Galata’ya Kamondo Merdivenlerinden 
çıkın.
 Osmanlı Bankası’nın Eminönü’ne bakan 
pencerelerinin birinde sessizce durun, “İstanbul’u 
dinliyorum, gözlerim kapalı.” dizelerini hatırınıza 
getirin.
 Ayasofya’yı üstün körü gezmeyin. Üst galerideki 
mozaikleri inceleyebildiğiniz kadar inceleyin. 
Yüzyıllar önce bir ayinde sıkılıp adını mermere 
kazımış Viking’in izlerini arayın. Theodora ve 
Justinianus olun adımlarken Kutsal Bilgelik’i.
Sultanahmet’teki milyon taşının dünyanın merkezi 
olduğunu bilin.
 Ezan vaktinde Mısır’dan getirilen dikilitaşların 
yanında durun. Sultanahmet ile Ayasofya’nın 

karşılıklı okuyuşlarındaki uyumu fark edin. 
Haliç’i gezmenin en güzel şekli Üsküdar’dan Eyüp vapuruna 
atlamaktır.Bir saat sürse de tüm Haliç’i görüp sonra da 
teleferikle Pierre Loti’ye çıkın, Türk kahvenizi yudumlayın. 
Edebiyat’a meraklı iseniz Aşiyan’da Tevfik Fikret’in ve daha 
nicelerinin izinden gidin. Sis’in ardından İstanbul’u orada 
canlı görün.
 Uğruna kitaplar, şiirler yazılmış bu şehri yaşamadan, 
İstanbul’da yaşıyorum demeyin. Ne demiş Yahya Kemal?
“Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!
Görmediğim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer.
Ömrüm oldukça gönül tahtına keyfince kurul!
Sade bir semtini sevmek bile ömre değer.”



AHMET AYAKÇIİstanbul’un 
Gezi Durakları:

Vefa… İsmi de kendisi gibi güzel olan semtimiz… Camileri, türbeleri, kiliseleri ve daha nice tarihi eseriyle 
İstanbul’un güzelliğine güzellik katan yer. Bozasıyla nam salmış,İstanbul’da yaşayan herkesin mutlaka 
gezmesi, görmesi gereken bir semttir Vefa.
Vefa’ya Ulaşım
 Vefa’ya ulaşım İstanbul’un hemen her yerinden otobüslerle sağlanabilir. İstanbul’un Anadolu 
Yakasında oturanlar Vefa’ya gitmek için Marmaray’ı veya Eminönü Vapurlarını kullanabilirler. Vapur ile 
Eminönü’ne geçip buradan tramvaya bindikten sonra Vezneciler durağında inip bir süre yürüyerek Vefa’ya 
ulaşabilirsiniz. Vefa’ya hafta içi gitmenizi öneririm çünkü hafta sonu trafiğine yakalanmayacağınız gibi 
kalabalık olmadan bu güzel semtin tadını çıkararak gezebilirsiniz.

Kalenderhane Camii:
 Vezneciler’den Süleymaniye Camii’ne giden 
yol üzerinde bulunan ve İstanbul’un Fethi’nden 
önce kilise olarak kullanılmaya başlanan bu yapı 
dışarıdan koyu kiremit rengiyle oldukça kasvetli 
görünmesine karşın, içerisi camiye çevrildikten 
sonra eklenen renkli camlar bu kasveti perdeliyor. 
Oldukça eski bir yapı olan bu cami günümüzde 
hâlâ ibadethane olarak kullanılabilmektedir.

Kalenderhane Camii

Kıztaşı:
 Kıztaşı İstanbul’un Fatih semtinde bulunan bir 
Bizanseseridir. Asıl ismi Marcianus Anıtı’dır. Küçük 
bir meydanın ortasına dikilmiş olan bu büyük anıtın 
üzerinde pek çok Latince yazı ve Bizans Dönemi’ni 
yansıtan kabartmalar bulunmaktadır. Birçok destekle 
günümüze kadar gelebilen bu eser Bizans kültürünü 
oldukça iyi yansıtmaktadır.

Kıztaşı
Bozdoğan Kemeri: 
 Kırkçeşme Kemeri veya Valens Kemeri olarak 
da bilinir. İstanbul’un Fatih semtinde bulunur. Bizans 
zamanında yapılan kemerin inşa sebebi Bayezid ve Fatih 
semtleri arasındaki çukuru ortadan kaldırarak şimdiki 
üniversitenin bahçesindeki havuza depolamaktı. Bazı 
kısımları zaman içerisinde zarar görmüş olsa da büyük 
bir kısmı günümüze ulaşabilmiştir.

Bozdoğan Kemeri

 VEFA



Şeyh Ebu’l Vefâ Türbesi:
 Vefa semtine ismini veren Şeyh Ebu’lVefâ’nın 
türbesi kendi ismi ile anılan caminin bahçesinde 
bulunuyor. Türbenin hemen yanında bulunan cami 
Fatih Sultan Mehmed ve 2. Bayezid zamanlarında bir 
tekke görevinde kullanılıyordu. Bu tekkenin kurucusu 
olan ve bu tekkede ders veren Şeyh Ebu’lVefâ’nın vefatı 
üzerine 2. Bayezid tarafından bu türbe yaptırılmıştır.

Süleymaniye Külliyesi:
 Kanuni Sultan Süleyman zamanında, 
Mimar Sinan tarafından yapılmış bu eşsiz 
eser İstanbul’un en güzel manzarasına sahip 
yerine konumlandırılmış. Haliç manzarasıyla 
ve ihtişamıyla büyüleyen bu harika yapının 
bahçesinde Kanuni Sultan Süleyman’ın, Hürrem 
Sultan’ın ve daha birçok hanedan üyesinin yattığı 
türbeler bulunmaktadır. Bu türbelerden birinin 
kapısının üzerinde ise Hacer-ülesveddenbir 
parça bulunmaktadır.  Mimar Sinan’ın kalfalık 
eserim dediği bu harika cami günümüzde hâlâ 
kullanılmaktadır.

Süleymaniye Camii

Vefa’nın Lezzetleri: Boza ve Leblebi
 Arpa, buğday, mısır gibi ürünlerin şeker ve su ilave edilerek mayalanması sonucu oluşan, ekşimsi 
bir tada sahip bu koyu içecek Vefa semtiyle özdeşleşmiştir. Ayrıca bu içeceğin yanında leblebi ve tarçın 
tüketilmesi bir gelenek haline gelmiş durumdadır.
 Vefa’da çok uzun zamandan beri üretilmekte olan boza ve leblebi ve buranın birer simgesi, kültürel ögesi 
haline gelmiş durumda. Karşılıklı konumlandırılmış olan Tarihi Vefa Bozacısı ve Tarihi Vefa Leblebicisi 
adeta bir bütünün iki parçası gibi; Leblebiciden aldığınız sıcacık leblebiler ve bozacıdan aldığınız taptaze 
boza ile damağınızı şenlendirebilirsiniz.
Daha önce de boza içmiştim. Yani en azından içtiğimi sanıyordum. Ancak Vefa’da içtiğim boza daha önce 
içtiğim hiçbir bozaya benzemiyordu. Taze bozanın ekşi ile tatlı arasındaki tadı ve sıcacık leblebi Vefa’ya 
gittiğimiz o soğuk kış gününde içimizi ısıtmıştı.



İstanbul

Seni	görüyorum	yine	İstanbul
Gözlerimle	kucaklar	gibi	uzaktan

Minare	minare,	ev	ev,
Yol,	meydan.

Geliyor	Boğaziçi’nden	doğru
Bir	iskeleden	kalkan	vapurun	sesi,

Mavi	sular	üstünde	yine
Bembeyaz	Kızkulesi.

Bir	yanda,	serin	sabahlarla	beraber,
Doğduğum	kıyılar:	Beşiktaşım.
Baktıkça	hep,	semt	semt,	yer	yer,

Beş	yaşım,	on	beş	yaşım,	ah	yirmi	yaşım!
Durmuş	bir	tepende	okuduğum	mektep,

Askerlik	ettiğim	kışladır	ötesi.
Bir	gün	bir	kızını	benim	eden

Evlendirme	dairesi.
Benim	de	sayılmaz	mı	oralar?
Elimi	tutar	gibi	iki	yanımdan,
Babamın	yattığı	Küçüksu,
Anamın	toprağı	Eyüpsultan.
Önümde,	açık	kollarıyla	Boğaz,

Çengelköy’den	aktarma	Rumelihisarı.
İstanbul,	İstanbul’um	benim.

Ziya Osman Saba



Selimiye Kışlası

 İstanbul’da iseniz ve 
Avrupa’dan Asya’ya vapurla 
geçmek isterseniz, karşı yakaya 
şöyle bir göz atın. Üsküdar 
sırtlarında, dört kulesi ve tüm 
heybeti ile Selimiye Kışlası sizi 
selâmlıyor olacaktır. İhtişamıyla 
devletin ve askerin gücünü 
temsil eden bu yapı, İstanbul’u 
koruyup kollayan bir kale misali 
karşısındaki tarihi yarımadaya göz 
kırpmaktadır.
Günümüzde 1. Ordu ve İstanbul 
Garnizon Komutanlığı Karargâhı 
olarak kullanılmakta olan Selimiye 
Kışlası, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1800-
1806 yılları arasında Nizam-ı Cedit Ordusu için 
Padişah III. Selim tarafından inşa ettirilmiştir. 
Üsküdar’da, Harem sırtlarında bulunan Selimiye 
Kışlası’nın bulunduğu yerde, Kanuni Sultan 
Süleyman tarafından yaptırılan Kavak Sarayı 
bulunmaktaydı. Sonraları yanan bu sarayın arsasına 
III. Selim, Nizam-ı Cedit ordusu için ahşap bir kışla 
inşa ettirmiştir. Bu kışla, bugünkü binanın üçte biri 
kadar bir alana sahip olmakla beraber dönemi için 
büyük bir yapıdır ve İstanbul’daki büyük kışlalar 
döneminin başlangıcını teşkil eder. Yeniçeri İsyanı 
sonucu 1807 yılında yıkılan Selimiye Kışlası, Sultan 
II. Mahmut döneminde kâgir olarak yeniden 
inşa ettirilmiştir. Binanın inşasında ise dönemin 
ünlü mimarı Krikor Balyan görev almıştır. Sultan 
Abdülmecid devrinde kışla iki defa yenilenmiş ve 
dört köşesine yedişer katlı birer kule eklenmiştir. 
Selimiye Kışlasının büyüklüğü konusundaki bir 
söylentiye göre iki kardeş aynı yerde askerlik 
yapmış, askerlik süreleri boyunca birbirlerini hiç 
görememişlerdir. 
 Selimiye Kışlası, Kırım Savaşı sırasında 
İngiliz askerlerine tahsis edilmiştir. İstanbul’a gelen 
binlerce İngiliz askeri, aylar önce cepheye gönderilen 
Türk askerlerinin boşalttıkları Selimiye Kışlası’na 
yerleştirilmiştir. Savaş süresince kışla, askeri hastane 
olarak hizmet vermiştir. Yaralı müttefik askerlerinin 
bakımı için İngiltere’den hemşireler getirilmiştir. 
Bunların başında modern hemşireliğin kurucusu 
kabul edilen FloranceNightingale vardı. 
 Varlıklı bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen 
FloranceNightingale, küçük yaşlardan itibaren 

insanlara yardım etmek istedi ve ailesinin tüm 
baskılarına rağmen hemşire olmaya karar verdi. 
Kırım Savaşı sırasında, beraberindeki 37 hemşire 
ve hasta bakıcı ile İstanbul’da bulunan yaralı İngiliz 
askerleri ile ilgilenmek için Selimiye Kışlası’na geldi. 
Zorlu savaş koşullarının getirdiği kolera salgını 
sırasında, yaralı hastaların arasında dolaşırken 
elinde hep bir lamba taşıdığı için, yaralı askerler 
tarafından “Lambalı Kadın” diye adlandırıldı. 
Sabrı ve sevgisiyle pek çok hastaya moral ve şifa 
kaynağı oldu. Hastaların bulunduruldukları ortam 
koşullarının iyileştirilmesi ve hasta bakımında 
hijyen standartlarının oluşturulması konusunda 
yaptığı çalışmalar ve yenilikler sebebiyle modern 
hemşireliğin öncüsü sayılır. FloranceNightingale’in 
yaptığı başarılı uygulamalar ve kullandığı yöntemler 
sayesinde ölüm oranlarında büyük bir düşüş 
yaşanmıştır. Savaştan sonra da kendini bu mesleğe 
adamış, Londra’da bir hemşirelik okulu açmıştır. 
1907 yılında İngiltere Liyakat Nişanı alan ilk kadın 
olmuştur. 
 Florance Nightingale ve diğer hemşirelerin 
Selimiye Kışlası’nda görev aldıkları sürede kaldıkları 
bölümler günümüzde müzeye çevrilmiştir. Bu 
müzede hasta bakımını canlandıran heykeller, o 
dönemde kullanılan ekipmanlar, FloranceNightingale 
tarafından kullanılan eşyalar, hakkında yazılan 
ve bizzat kendi kaleme aldığı kitaplar ve yazdığı 
mektuplar sergilenmektedir. 
Türk mimari tarihinde İstanbul’un geleneksel 
görünümünü değiştiren ilk yapılardan biri olan 
Selimiye Kışlası günümüzde 1. Ordu Komutanlığı 
olarak kullanılsa da kışlanın tarihi özelliği nedeniyle 
yerli ve yabancı ziyaretçiler kabul edilmektedir.

IŞIK ÇELİK



 Kedi, Türk sinemacı Ceyda Torun’un ilk yönetmenlik ürünü.Amerika’da 2016’da,ülkemizde ise 9 
Haziran 2017’de gösterime giren belgesel;her renk ve kişilikten kedinin nasıl şehrimizin en düzenli sakin-
leri olduğunu,İstanbul insanıyla her örneği kendine has ilişkilerini ve kedilerin günlük koşuşturmacasını 
anlatıyor.Anlatımını bazen İstanbul’un çatıdaki kedilerin gözünden enfes görüntüleriyle,bazen ara sokakla-
rın ruhuyla süslemeyi ve İstanbul’un çok kültürlülüğünün kusursuz bir portresini çizmeyi de ihmal etmi-
yor tabii. Bu yönüyle “Kedi”,başrolüne şehrimizin küçük sakinlerini aldığı kadar İstanbul’u da alıyor ve bir 

      Bir Belgesel Eşliğinde
                     İstanbul Kedilerinin İzini Sürmek

İstanbul belgeseline dönüşüyor. Belgesel 
çoğunlukla İstanbul insanıyla benzersiz 
ilişkiler kurmuş yedi kedinin(Sarı, Bengü, 
Deniz, Duman, Psikopat, Aslan Parçası, 
Gamsız) günlük yaşamlarına odaklansa 
daşehrin bütün kedilerini anlatıyor; pek 
çoğunun oldukça artistik görüntülerini 
de yakalıyor. Bengü’nün bir esnafla 8-9 
yıllık dostluğunu esnafın ağzından din-
lememizle içimiz ısınıyor, Sarı’nın yav-
ruları için İstanbul sokaklarına verdiği 
ekmek mücadelesine tanıklık ediyoruz. 
Psikopat’ın adına yaraşır, Duman’ın ise 
efendi kişiliği bize her kedinin tıpkı biz 
insanlar gibi ne kadar farklı olduğunu 

anlatıyor...Filmin en etkileyici sahnelerinden birinde atölyesinde bir sanatçı,bize Türkiye’de kadın olmanın 
çok zor olduğunu,feminenliğinin gücünü kedisinden öğrendiğini anlatıyor.Kediler bir balık lokantasının fare 
sorununu çözüyor, evlerimize girip çıkıyorlar,bir balıkçıya tam da 120 TL’ye ihtiyacı olduğu sırada 120 TL’lik 
bir cüzdanın yerini fısıldıyorlar,ya da şey, miyavlıyorlar.Balıkçı “Buna inanmayan kafirdir zaten” diyor,öyle 
inanıyor kedilerin aklına... En çok İstanbul’un ruhuna kedilerin ne denli işlemiş olduğuna tanıklık ediyoruz 

ama uzun ve diyalogun olmadığı sekanslarda kameralar 
koşturan, kavgaeden, masaların altından yemek bekleyen 
veya merakla kulaklarını kaldırmış kedileri izliyor sadece. 
Bütün bu sahnelerle Ceyda Torun bizlere İstanbul’a ta An-
tik zamanlarda gemilerde fare avcısı olarak gelen kedilerin 
nasıl bu şehrin vazgeçilmez sakinleri olduğunu anlatıyor, 
bir şehrin ruhuna kedilerin kattıklarını büyük bir titizlikle 
ve içtenlikle aktarıyor. Aslında bütün sahnelerde kedilerle 
ilişkileri üzerinden her kesimden insanın İstanbul’un kub-
besi altında yaşadığını,her kültürün İstanbul şehrini kuşat-
tığını ve meydana getirdiğini görüyoruz.Böylelikle kedi bir 
İstanbul Belgeseli oluyor.Zaten bir şehrin dokusunu en iyi 
ele veren şey sokak hayvanları değil midir ki? “Kedi”, şim-
diden ABD’de en çok gişe yapan 3. yabancı dilde belgesel 
konumundave eleştirmenlerden tam not aldı.Aa aklıma 
gelmişken, filmi izledikten sonra kapınıza bir kap su ve 
mama bırakmayı;hatta biz son sınıfların mezun olmaya 
yaklaştığı şu günlerde HASAL’ın kedilerini de sahiplenme-
nin birlikte yaşamanın bir gereği olduğunu unutmazsınız 
değil mi?

PERA ERDİR



Boğaz	Gezintisi

Ne	günlermiş,	ne	günlermiş	
Yıldızlar,	mehtap,	çamlar	altında.		

Ne	günlermiş,	ne	günlermiş	
Gelip	geçmiş!	

Vapurlar	değil,	Boğaz’dan	geçen:	
Boğaz’dan	yalılar	geçiyor.	
Toplamış	sulardan	eteklerini,	
Odasına	çekilen	bir	saraylı	gibi	

Yalılar	gelmeyen	âlemlerine	gidiyor	
Bırakıp	bu	sessiz	gecelerini.	

Çekip	almış	kuşların	kanadlarından	rüzgârını	
Asırlık	rüyalarında	yalılar.	

Uykuların	mahmurluğu	saçaklarını	sarmış.	
Saz	sesleri	gelmeyor	kıyılarından.	
Ne	geçen	yazlardan	haber	var,	

Ne	gelecek	baharlardan.	
Kimbilir	kaç	deniz	geçmiş	uykularından...	

Başbaşa	kalmış	iki	Hisar	
Beklemekte	sönük	sahilleri.	

Artık	eski	harpleri	anlatır	taş	duvarlar	
Kıyılarından	geçen	balıklara.	

O	balıklar	ki,	dedeleri	
Şarkılarla	beslenmişti	geceleri.	

Şimdi	sulara	düşen	çürümüş	tahtalar	
Dalgalarda	son	oltanın	yemleri..	
Bir	zamanlar	şen	yaşamış	yalılar	
Işıklı	bir	ziyafet	sofrasında.	

Renklerini	deniz	almış	götürmüş,	
Küllerini	alev	alıp	savurmuş.	

Deniz	kenarında	denizsiz	kalmışlar.	
Ortaklığı	ayrılmış	kıt’aların.	

Anadolu	günden	güne	Rumeli’ye	küsmüş	
Bugün	biz	değiliz	bakan	yalılara;	
Yalılar	boynu	eğik	bize	bakıyor.	
Biz	değiliz	sarkan	hatıralara	
Göğüs	gererek	dalgalara.	

Yalılar	bir	hayâl	için	denize	sarkıyor	
Yalılar	bize	bakıyor,	denize	bakıyor.	

Ne	günlermiş,	ne	günlermiş	
Yıldızlar,	mehtab,	çamlar	altında.	

Ne	günlermiş,	ne	günlermiş	
Geçip	gitmiş.

Özdemir ASAF



İstanbul	Şiirinden

‘İstanbul’un	üstüne	güneş	doğdu,	
Çıktı	silkinerek	gecenin	içinden,	

Kız	gibi	minareleriyle	Süleymaniye,	
Sultanahmet,	Sultan	selim,	Fatih	camileri.	

Türbeler,	çeşmeler,	sebiller	
Aldılar	aydınlıkta	yerlerini.	
Şakımaya	başladı	bülbül	gibi	
Bağdat	köşkünün	çinileri;	

Hepsi	de	alın	teri,	
Hepsi	de	el	emeği.	

Bir	yaprak	düştü	döne	döne	şadırvana;	
Bir	kumru	su	içti	şadırvandan.	

Üsküdar’ın	fakir	evleri	göründü	uzaktan	
En	arkada	Çamlıca	tepeleri.’’

Oktay Rıfat Horozcu

Eylül	Sonu

Günler	kısaldı...	Kanlıca’nın	ihtiyarları
Bir	bir	hatırlamakta	geçen	sonbaharları.

Yalnız	bu	semti	sevmek	için	ömrümüz	kısa...
Yazlar	yavaşça	bitmese,	günler	kısalmasa...

İçtik	bu	nâdir	içkiyi	yıllarca	kanmadık...
Bir	böyle	zevke	tek	bir	ömür	yetmiyor,	yazık!

Ölmek	kaderde	var,	bize	ürküntü	vermiyor;
Lâkin	vatandan	ayrılışın	ıztırâbı	zor.

Hiç	dönmemek	ölüm	gecesinden	bu	sâhile,
Bitmez	bir	özleyiştir,	ölümden	beter	bile.

Yahya Kemal Beyatlı



 Gelin mazinin Üsküdar’ını hatırlayalım 
Dudaklarımızı bal-u şeker ile tadlandıralım!..
 Evet, sevgili dostlar, gayemiz bir 
yabancılaşma derdini daha başımızdan savmak 
ve dudaklarımızı bal-u şeker ile tatlandırmak.” 
Çok hoşuma giden bir radyo programının 
girizgâh cümlesiyle başlamak istedim bu yazıma. 
Zira hislerime ancak bu girizgâh bir parça olsun 
tercüman… Arzumuz, geçmişin sokaklarında 
dolaşmak ve oradan devşirdiğimiz güzellikleri 
çağımıza taşımak, ayine kılmak, geliştirerek 
günümüze taşımak. Kimliğimizle, kendimizle 
buluşmak, buluşturmak… Bizi biz yapan değerleri 
tanımak… Bu niyetimizi gerçekleştirmede 
bir nebze de olsa olsa vesile kılınmışsak eğer 
hamdolsun Mevla’ya diyerek girelim söze. Söz 
deyince öyle Yunus hatırlanmadan geçilmez ki…
“Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı.
Söz ola ağulu aşı yal-u bal ede bir söz” sırrına 
erelim inşallah!…
 Fethi gören, geçmişte mukaddes topraklara 
gidecek olan surre alaylarının (hacı namzetlerinin) 
ilk durağı olmasından dolayı adı “Kâbe toprağı” 
olarak bilinen mübarek belde, Anadolu’ya açılan 

Üsküdar Sarayın Damgasını Taşır, Saraylıdır!

SEVDA DIRAGA CANBAZ

kapı, Aziz Üsküdar! Yoksa ebrunun, hattın, 
gülün ve gülcülüğün tarihî, kutsal mekânı mı 
demeli? Hangi özelliğini anlatsak mürekkepler 
yetmez. Yine adı, bu mübarek belde ile özdeşleşen 
Ahmed Yüksel Özemre’nin  “ Hasretini Çektiğim 
Üsküdar” da anlattığı Miskinler Tekkesi’nde 
“fukarâ taşı”nı, “sadaka taşı”nı, Müslüman Türk’ü 
farklı kılan; ona üstün hasletler kazandıran 
mertliğini, civanmertliğini, cömertliğini, iyilik 
severliğini hatırlatmak. Devlet-i Aliyye’nin 
mirasını taşıyabilecek kaplar olabilmek için 
zarafette, sahavette, ilimde, sanatta, toplum 
yaşamında kısaca her alanda ayna olsun diye 
hatırlatmak. Zira kaybettiklerimizi unuttuk. 
Aslında hafızamızı yitirdik desek daha doğru. 
Hafızanın sırrı bu değil mi zaten; unuttuklarımızı 
hatırlamak… Yitirdiklerimize kavuşmak, kırılma 
noktalarını onarmak, eksiklerimizi görmek ama 
reddetmemek… Bu gayelerle toplumsal hafızamızı 
yeniden kazanalım, uyuyan devi uyandıralım, 
yıkık, viran, döküntü gibi görünen hazinede neler 
saklı keşfedelim istiyoruz.
 Lakin şunun da idrakindeyiz ki zaman 
daima ileriye doğru akıyor; geriye değil… Geçmişe 



aynıyla dönmek terakkinin zıddıdır. Geçmişin güzel hasletlerini, çağın güzellikleriyle tahkim edelim, ecdad 
ile torun arasında köprü olalım istiyoruz. Unutmayalım dedelerimizi. Hatırda ve zinde tutalım onları. Dede 
ile torun arasındaki bağı yitirmeyelim. Onların güzel yadigârlarına sahip çıkalım, her şeyden önemlisi millet 
olarak kendimiz olalım…
 Üsküdar’ın ticari yanı olmakla birlikte tamamen de ticari bir belde değildir demiştim. Zira Üsküdar’da 
bu ticari yan, diğer yandan karakteristik yapıların varlığıyla belirlenmiştir. (R.Mantran,ag.e,s78):Çok sayıdaki 
bolluk içinde çarşılar, Evliya Çelebi’ye göre 11 tane kervansaray (Evliya Çelebi, 475)ki başlıcaları iskelenin 
yakınındaki 100 oda ve atlar için 100 gözlü, Mihrimah sultan Kervansarayı, aynı adlı caminin yakınındaki 
100 “ocak”lı ve 100 atlı kahırıyla Orta Valide Kervansarayı ve “lüks bir kervansaray” olan, ekâbirân 
(önde gelenler) ile büyük kimselerin istirahatlarına tahsis olunmuş olan Kösem Valide Kervansarayı’dır. 
Kervansaraylardan daha küçük ölçekte olmak üzere “kara ve deniz tüccarları için” hanlar bulunmaktadır, 
bunlar yolcu ve tacirler için barınak görevi görmektedirler. 
Bunlara Evliya Çelebi tarafından verilen, 2600 dükkan ile Üsküdar sakinleri arasında, özelikle gemiciler, 
tayfalar ve zanaatkârları diye zikredilmiş. Fark edilmesi gereken bir husus da Üsküdar’da bedesten olmadığı ve 
esnafın burada, İstanbul’da olduğu gibi belli yerlerde olmayıp, karışık durumda olduklarıdır. Bu da, bu kentin 
yerel ticaret düzeyinde büyük bir rolünün olmadığını kanıtlamaktadır (Mantran, A.g.e,s.78-79).
 Hasretini Çektiğim Üsküdar adlı eserde, mazideki günlerle ilgili olarak, “Çocukluk ve gençlik 
günlerimin Üsküdar’ını, hiç kuşkusuz, büyük bir hasretle anıyorum. O günlerin Üsküdar’a has kokuları, 
sesleri, insanları, zerâfeti, tavırları yok artık ve hattâ o günlerin lodosu bile sahneden çekildi” deniyor ( bkz. 
s. 36). Okurken hüzünle birlikte ümidi ve satırlara sızan neşeyi ve akıcılığı da derhal hissediyorsunuz. Onun 
gönlünde yaşadıklarını siz de yaşama isteğine kapılıyorsunuz. O günün insanlarıyla buluşmak, kemal sahibi 
dostları istiyorsunuz. O kâmil insanların şehrini özlüyorsunuz.
 Yüce mirasları barındıran bu beldeyi hatırlarken hangisinden başlamalı? Öncelikle ebrunun, hattın, 
gülün ve gülcülüğün tarihî, kutsal mekânı mı demeli, yahut o kapanması yüreğimi cızz ettiren canım attar 
dükkânını mı hatırlamalı? Zira attar dükkanı değil de adeta koca bir devrin, bir kültürel dokusunu ilmik 
nakşeden görünmeyen bir üniversitenin üzerine adeta bir kepenk kapatılmış diye düşünsek de attar dükkanı 
müdavimleri ve onlardan feyz alanların gönlünde daim yaşayacağını düşünerek teselli buluyoruz. Zira attar 



dükkanının, buranın müdavimlerinin gönül evine taşındığını düşünüyorum. Umarım onları sevenlerinin de 
gönüllerinde yeşerir ve attar dükkanının mirası yeniden şem’a/kandil olup tutuşturur cihanı.
 Bu hüzünden bir parça uzaklaşalım ve Üsküdar’ın güzelliklerinden söz ederek dudaklarımızı bir parça 
olsun bal-u şeker ile tatlandıralım deyip yola koyulurken bakalım bu çıkış bizi hangi satırlara taşıyacak ve 
hayalimiz nerelerde dolaşacak: “İlkbaharda ve yazın Üsküdar sokaklarında akasyalar, erguvanlar, mimozalar, 
ıhlamurlar, aylandızlar açar; bahçelerin duvarlarından sokaklara asmalar ve mor salkımlar sarkardı diye 
tasvir ettiği, hemen her evin bahçesinde özenle yetiştirilen gül, yabangülü, ortanca karanfil, papatya, 
filbahri, hanımeli, begonya, boru çiçeği, akşamsefası, şebboy, sardunya, aslanağzı, fesleğen ve hercaî menekşe 
bulunurdu diye naklettiği baharda konakların bahçelerinden yükselen şebboy kokuları, pencerelerin 
önündeki karanfillerin ve sardunyaların kokularıyla cümbüş ederdi dediği, Toygartepesi’ndeki Necmeddin 
Okyay Hoca’nın ve Doğancılar Sümbülzâde Sokağı’nda Şekerci Güzel Hasan Alptekin’in evlerinin civârından 
geçenler, bu zevâtın gülistanlarından yükselen gül kokularıyla mest olurlardı”; diye naklettiği sokaklarda iz 
sürerken yolumuz saraylara, kasırlara düştü. Beylerbeyi Sarayı’na, Adile Sultan Kasrı’na ve Sarayı’na gitmeden 
saraylar üzerinde de üç beş kelam etmeden edemeyeceğim:
Üsküdar sarayın damgasını taşır, saraylıdır. “Beldeye şekil veren: “Saray’ın damgası”dır; Üsküdâr, İstanbul’da 
mekânların asıdır.” (A.Y.Özemre,Hasretini Çektiğim Üsküdar,s.222)
İhtişamı zarafet ile buluşturan, yüksek bir medeniyetin merkezi koca şehir İstanbul ve sarayın mührünü 
taşıyan aziz Üsküdar!
Burası aynı zamanda saraylar kenti de. Beldeye “Saray’ın damgası” şekil veriyor. Padişahların burada 
çok güzel bir sarayı var ve İstanbul’un önemli ailelerinin temsilcilerinin çoğu buraya çok sayıda saraylar 
yaptırmışlardır. Yine sultanlar eşleri, kız kardeşleri veya anneleri için de birçok kasır yaptırmışlar.
  Eski Üsküdar sakinlerinin yaşamında Osmanlı saray teşrifâtı, âdâb ve erkânının en canlı hâlleriyle 
toplum hayatına sinmiş olduğunu anlıyoruz. Karşılıklı selâmlaşmalar, hâl hatır sormalar, iyilik temennileri ve 
dualar bir ibadet neşvesi içinde yapılıyor. Zira geçmişte pek çok padişah, eşleri için veya yazlık mesire olarak 
bu beldede 25 civarında saray yaptırmış. Bu nedenle saray görgüsü beldeye sinmiş; örnek olmuş. Ayrıca 
sarayda görevli paşaların bir kısmının konaklarının da bu beldede olması onlar aracılığıyla sarayın zarafetinin 
beldeye taşınmasına da örnek olmuş. 
Selâtin camileri ve imaretleri, köşkleri ve konaklarıyla saray/payitaht bu beldeye mührünü vurmuş. Buraya 
gelen saray erkanı sarayın kültürünü de beldeye ziyadesiyle taşımış görünüyor.



ZEYNEP SEVGİ ERİŞ

İstanbul ’u Dinliyorum Münir Nurett inden 

 1900’de İstanbul Sarıyer’de doğdu Münir 
Nurettin. On beş yaşında Dâr-ül Feyz-î Musikî 
Cemiyeti’ne öğrenci olarak girdi. 1907’de Soğukçeş-
me Askerî Rüştiyesini bitirip Kadıköy Sultanîsi’ne 
yazıldı. Aynı yıl Dar’ülelhan’a da girdi, Zekâizade 
Ahmet Efendi’den dört yıl ders aldı.
 Ailesinin ısrarı ile ziraat öğrenimi için gittiği 
Macaristan’dan 1917 yılında geri döndü. Dâr-ül 
Feyz-î Mûsikî Cemiyeti’ne devam etti. Ahmet Irsoy 
ve Bestenigâr Ziya Bey’den müzik dersleri aldı. Mü-
nir Nurettin, bestekârlığa 1920 yılında Tevfik Fik-
ret’in “Bu bir terânedir” şiirine yaptığı bir besteyle 
başladı. İkinci olarak “Sensiz ey şûh gözlerim avâre 
kalbim ağlıyor” güfteli şarkısını besteledi ve bu iki 
eserden sonra yirmi yıl süreyle beste yapmadı.
1923 yılında askerliği sırasında Mızıka-î 
Hümâyûn’da, sonradan da Riyâset-î Cumhur Mûsikî 
Heyeti’nde çalışan Münir Nurettin Bey, eski oku-
yuşla yeni anlayışı birleştirerek alışılagelenden çok 
farklı bir üslupla, 1928’de Sahibinin Sesi firmasında 
ilk plaklarını yaparak dikkatleri üzerine çekti. Aynı 
yıl Paris’e giderek ses tekniği konusunda öğrenim 
gördü. Aynı zamanda özgün bir ses tekniği eğitimi 
görmüş ilk Türk müziği ses sanatçısı olan Münir 
Nurettin, 19’uncu yüzyıl İtalyan opera şarkıcılığının 
izlerini taşıyan icrâ üslûbu Bel Canto’dan etkilendi.
Türk müziği tarihinde ilk kez solist olarak konser 
veren Münir Nurettin Bey, ilk solo konserini 1930 
yılında, şimdiki Dormen Tiyatrosu’nda vererek bü-
yük ilgi topladı ve hayranlık uyandırdı. Konserlerde 

frak giyen ve ayakta şarkı söyleyen, aynı zamanda 
koro eşliğinde solo okuma geleneğini de ilk kez 
uygulayan sanatçı oldu. Batıdan gelen opera, tango 
gibi etkileri, kendi Türk müziği okuyuş üslûbuna 
dâhil etti.
 Beste çalışmalarına asıl 1940-1941 yılla-
rından sonra başlayan Münir Nurettin, İstanbul’a 
döndükten sonra otuz yılı aşkın bir süreyle İstanbul 
Belediye Konservatuarı icrâ heyetinde görev yaptı. 
Birçok genç kuşak sanatçısının yetişmesine katkıda 
bulunan Selçuk’un özel olarak ders verdiği kişiler 
arasında Türk müziği ses sanatçısı olan Alâeddin 
Yavaşça da vardır.



•   Beni Kör Kuyularda Merdivensiz Bıraktın
•   Kalamış
•   Aziz İstanbul (Güfte: Yahya Kemal Beyatlı)
•   Söyle Sevgili
•   Gül Yüzünde Göreli Zülf-i Semen-say Gönül
•   Safa-yı Metle Parıldasın Camımız
•   Hülyama Doğan Son Güneşim
•   Son Hevesimde
•   Varalım Kuy-ı Dilara’ya Gönül Hu Diyerek  
•   Bir Söz Dedi Canan ki Keramet Var İçinde
•   Rindlerin Akşamı (Dönülmez Akşamın Ufkundayız) (Güfte: Yahya Kemal Beyatlı)
•   Ne Doğan Güne Hükmüm Geçer Ne Halden Anlayan Bulunur
•   Endülüs’te Raks
•   Sessiz Gemi
•   Rindlerin Ölümü
•   Sen Şarkı Söylediğin Zaman
•   Dumanlı Başları Göklere Ermiş
•   Yedi Renk Üstüne Hareli Dağlar

 İstanbul’a olan sevgisi meşhur Münir Nurettin’in… Yaptığı besteler İstanbul’u anlatan şiirlere 
özenle giydirilmiş. Mesela; “Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul…” İstanbul aşığı şairimiz Yahya 
Kemal’in o güzel şiiri… 

Bazı Eserleri

Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer.
Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul!

Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.

Nice revnaklı şehirler görülür dünyada,
Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan.
Yaşamıştır derim, en hoş ve uzun rüyada

Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan.

 Bu şiiri görmüş, okumuş ve hatta çok beğenmiş; yedi tepeli İstanbul’un bir tepesinden belki siz de 
şöyle bir bakmış ve İstanbul’da neredeyse gezmedik görmedik bir yer bırakmamış olabilirsiniz. Fakat bu 
şiirin o güzel bestesiyle olan ahengini keşfetmek için şarkısını da mutlaka dinlemelisiniz.



 Bir başka İstanbul şiiri yine Yahya Kemal’den ve bestesi Münir Nurettin’den;

Kandilli yüzerken uykularda
Mehtâbı sürükledik sularda...

Bir yoldu parıldayan, gümüşten,
Gittik... Bahs açmadık dönüşten.

Hulyâ tepeler, hayâl ağaçlar...
Durgun suda dinlenen yamaçlar...

Mevsim sonu öyle bir zaman ki
Gaaip bir mûsıkîydi sanki.

Gitmiş kaybolmuşuz uzakta,
Rü’yâ sona ermeden şafakta…

 Kandilli, İstanbul Anadolu kıyısında Üsküdar’ın kuzeyinde boğazın burun kesiminde yer alan 
Çengelköy’den sonra gelen şirin bir yerdir. Kandilli’ninadını Sultan IV. Murad’ın burada bir saray inşa ettirip 
etrafının kandillerle çevirmesinden aldığı rivayet edilmektedir. Meşhur Kandilli Rasathanesi, Adile Sultan 
Sarayı, şirin ara sokakları ve muhteşem manzaralı yalıları ile ünlüdür.
 Adile Sultan Sarayı; Sultan II. Mahmud’un çoğundan birisi olan Adile Sultan tarafından inşa 
ettirilmiş, dönem içerisinde 1916 yılında daha sonra Kandilli Kız Lisesi olarak adlandırılan Türkiye’nin 
ikinci kız okulu olmuş ve sonrasında 2006 yılında restore edilerek eğitim ve kültür merkezi olarak yeniden 
açılmış bir yapıdır. Bünyesinde aynı zamanda bir de restoran bulunmaktadır ve burada boğaz manzarası 
muhteşemdir.
 Ayrıca Kandilli’nin hemen yanı başındaki Küçüksu Kasrı da görülmeye değer. Küçüksu Kasrı’nın 
bulunduğu Boğaziçi’nin bu şirin yöresinde, yerleşim tarihi Bizans dönemine dek inmektedir. Osmanlılar 
döneminde de ilgi çeken ve “Kandilli Bahçesi” adıyla padişahın has bahçelerinden biri olarak kullanılan 



Küçüksu ve çevresini IV. Murad’ın (1623-1640) çok sevdiği ve buraya “Gümüş Servi” adını verdiği 
bilinmektedir.

Ve bu sefer Faruk Nafiz Çamlıbel ile Onun Yıl Marşı’nı yazan bir şairden… Güftesi Behçet Kemal Çağlar’dan 
Kalamış… Münir Nurettin’in bestesi ile dillere pelesenk olmuş bir şarkı…

Yok başka yerin lûtfu ne yazdan ne de kıştan
Bir tatlı huzur almaya geldim Kalamış’tanYok zerre teselli ne gülüşten ne bakıştan
Bir tatlı huzur almaya geldim Kalamış’tan 

İstanbul’u sevmezse gönül aşkı ne anlar
Düşsün suya yer yer erisin eski zamanlar
Sarsın bizi akşamla şarap rengi dumanlar
Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış’tan

Fethettiniz ay parlayarak sen gülerekten
Gündüz koya sen gel gece kalsın aya nöbet 
Ses çıkmıyor artık ne kürekten ne yürekten
Emret güzelim istediğin şarkıyı emret 
Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış’tan

 Kalamış, İstanbul’un Anadolu yakasında Kadıköy ilçesinde bir semt ve aynı isimde bir koydur. 
Kurbağalıdere, Kızıltoprak, Feneryolu ve Fenerbahçe arasındadır. Büyük bir marinası ve parkı vardır.
  Galatasaray Spor Kulübü’nün Galatasaray Kalamış Tesisleri de burada bulunur. Kurbağalıdere 
Kalamış Koyu’na dökülmektedir. Kurbağalıdere’nin koya döküldüğü yerde Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 
Dereağzı Tesisleri vardır.
 Siz de eğer Münir Nureddin dinlemeye başlar ve müptelâsı olursanız; İstanbul’un her köşesinde 
aklınıza bir şarkısı gelecek ve kulaklarınız o besteyle çınlarken geziniz daha bir keyifli hale gelecektir.



İstanbul Viyana Karşılaşması
 Gezdiğim iki şehir İstanbul ve Viyana’yı 
incelediğim kadarıyla karşılaştıracağım. İstanbul, 
sahip olduğu boğaz manzarası ile 3-0 önde başlıyor 
bu mücadeleye, tabiî manzara birçok insan 
için olduğu gibi benim için de önemli. Viyana 
görüntüsünde ise düzenli ve tek tip diyebileceğimiz 
binalar hâkim. Bu bir yönde artı benim için çünkü 
çok düzenli bir görüntü ortaya koyuyor, düzen 
severler (!) için kesinlikle kusursuz bir görüntüsü 
var diyebilirim. Ancak bu tek tip ve tek renk 
olmasının getirdiği sıkıcılığı maalesef ki örtemiyor. 
Sokaklar birbirine çok benzer, ayırt edici şeyler ise 
belli başlı binalar ve duraklar. Zaten bu binalar da 
isimlerini vermiş duraklara.
Bir diğer kıstasımız da trafik. İstanbul’un adeta 
karanlık yönü olan trafik, pek çok insanın “yeter 
artık, pes!” demesine yol açıyor her iş çıkışında. 
Zaten ne anlatsam yetersiz kalır, gözle görmek 
lâzım bu rezaleti. Viyana’da ise tam tersi bir durum 
var. Yollar tam olması gereken düzeyde sakin, toplu 
taşıma araçları tam olması gerektiği gibi. Viyana 
bu durumdan 3 puan alıyor ve beraberlik oluşuyor; 
durum 3-3.

 Trafik demişken yayalara da değinmek 
istiyorum. Avrupa’nın hemen hemen her ülkesinde 
olduğu gibi Viyana’da da yayalara ciddi bir saygı 
var. Yayalara ayrılan yollar yer yer fazlaca büyük 
ve rahat. Bu inanılmaz bir özgürlük hissi veriyor 
insana. İstanbul’da ise işler biraz farklı gidiyor tabiî. 
Ara sıra yaya geçidini önemseyen, yayalara önem 
veren sürücüler olsa da sürücülerin çoğu gergin 
ve olayların gidişinden memnun değilmiş gibi bir 
görüntü veriyor. Ancak İstanbul’da 1 dakika trafikte 
yarım saate tekabül ettiği için onlar da haklılar 
biraz. Viyana bu konuda 2 puan daha alarak 3-5 
yapıyor durumu.
 Sırada ise çevre kirliliği var. Viyana’nın 
nüfusu İstanbul’un belki de onda biri olduğu için 
haliyle daha temiz, bazı yerlerde yemyeşil bir 
görüntü var, meydanlarda yeşil bir manzarayla 
karşılaşmak da garip bir durum değil. İstanbul ise 
talihsiz kaderine yenilmiş bir durumda. Buradan 
Viyana 1 puan çıkarıyor kendine ve 3-6 yapıyor 
durumu.
 Sıra geldi genel insan karakteri yapısına. 
Türk halkını hep samimi bulsam da İstanbul bu 

EMRE ERSOY



özelliğini kaybetmek üzere. Herkes depresyon 
havasında, sanki sokaktaki herkes birbirine 
karşısındaki potansiyel seri katilmiş gibi bakıyor. 
Bahsettiğimiz samimi Türk halkı Anadolu’da 
kalmış artık. Ancak Viyana’da da farklı değil bu 
durum. Kimse kimseye durduk yere güler yüz 
göstermiyor. Irkçılıklara ve Nazi destekçilerinin 
ardında bıraktığı grafitilere şahit oldum. Afganlar, 
Pakistanlılar ve Mısırlılar pek hoş görülmüyor, 
Türklerin Türklere “Git buradan!” dediği bir yer 
olmuş Viyana. Her iki şehirde de insanlar gülsün 
yüzünüze istiyorsanız paralı bir müşteri olmanız 
gerekiyor, Ancak İstanbul’da, aramızda hâlâ 
Anadolu insanını yaşatan küçük bir kesim var; 
ne zaman zor duruma düştüysem çıktı karşıma 
bu kimseler, sırf bu güzel insanlar hatırına 1 puan 
alarak 4-6 yapıyor durumu İstanbul.
 Şimdi ise geldik yemeklere. Türk 
mutfağının bu işte açık ara lider olduğunu 
düşünen birisiyim ve İstanbul’u Türk mutfağının 
harmanlandığı bir yer olarak görüyorum. 
Viyana’nın ise İstanbul yemekleriyle kıyaslanacak 
en ufak bir gücü bile yok, pek çok yerde Türk 
mutfağı var ve dönerleri yoğurtlayıp kebap diyerek 
5€’ya satıyorlar duraklarda. Tatları ise parasına göre 
cidden kötü. İstanbul’a bu alanda daha fazla puan 
verebilecekken ben 2 puan veriyor ve durumu 6-6 
da bitiriyorum.
 Değinmek istediğim başka konular da var, 
meselâ gazete ve dergiler. Viyana’da neredeyse 
her yerde devletin vergi karşılığı dağıttığı 
gazeteler, nadir de olsa dergiler var. Hükümet 

lehinde ülkeden ve dünyadan haberler taşıyor 
bu gazeteler. Toplu taşıma araçlarıyla işe veya 
başka bir yere giden insanlar istemeden de 
olsa okuyorlar bu haberleri belki. Hükümetin 
istediği şekilde görüyorlar ülkelerini ve dünyayı. 
Hükümet aleyhinde yazılar taşıyan gazeteler ise 
biraz daha kalınca ve 1€ ‘ dan başlıyor fiyatları. 
Bu olaylar bir artı mıdır eksi midir bilemem 
ama hükümet ne derse doğrudur algısı yaratıyor 
gibi bir durum sezdim ben. Tabi çoğu zaman 
hükümet aleyhinde yazılar yazan gazeteleri 
alanlar ve okuyanlar yok değil, hatta sayıları 
cidden fazla. 
 Yaşam kalitesine gelirsek iki şehirde de 
hayat pahalı. İstanbul pahalıysa orası 4 kat daha 
pahalı ama insanların maaşı da doğru orantılı 
bir şekilde değişiyor. Tarihi eserler açısından 
İstanbul elbette daha fazlasını barındırıyor, ancak 
insanların bu yerleri ziyaret etme yüzdeleri 
Viyana’da çok daha fazla ve orada gerçekten çok 
iyi korunmuş bu yapılar.
 Nihayetinde karşılaşma berabere bitmiş 
gibi görünse de benim gönlümün kazananı 
İstanbul’dur. Viyana İstanbul’dan 5 kat daha 
yaşanılır ve rahat bir şehir olabilir, hatta dünyanın 
en yaşanılır 2. şehri de olmuş olabilir. Ancak 
benim için İstanbul açıklayamadığım başka bir 
anlama geliyor. Monotonluktan öte sürekli bir 
aksiyona ve hareketliliğe sahip.
Umuyorum ki bu yazımda sizi eğlendirirken yeni 
bir bakış açısı katabildim sizlere. Belki başka bir 
yazıda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.



Hayırsızlığıyla Sivrileşen Ada; Sivri Ada

 Eski adıyla Oxia,yahut halk arasında dendiği gibi “Hayırsız Ada…” Sultan II. Mahmut dönemine 
kadar Osmanlı hayvan sevgisiyle, özellikle de köpek sevgisiyle bilinmekteydi. Coğrafyasından 
kaynaklandığını söyleyemeyiz çünkü “Bizans zamanında İstanbul’da sokak köpekleri olduğuna dair bir 
bilgi yok elimizde. Bu yüzden bugünkü sokak köpeklerinin atalarının Fatih Sultan Mehmed’in ordusuyla 
birlikte İstanbul sokaklarını şenlendirdiğine inanılır. Bu köpekler, İstanbul’un günlük hayatının ayrılmaz 
parçaları olmuş, bir canlıyı öldürmenin günah olduğu gibi köpeklerin başkenti uzun saltanat ve keyifleri de 
İttihat ve Terakki zamanında bozulmuştur. ”1909 yılında Avrupa’da yayınlanan(bir gezginin elinden çıkmış 
olması muhtemel) bir kitapta; “Köpeklerin en çok sevildiği ülke hangisidir? Türkiye. Orada onların hepsine 
uygun olup olmadığına bakmaksızın yemek veriliyor. Hamile dişi sokak köpeklerine doğum yapmaları için 
evlerin önünde ot veya samandan yatacak yer hazırlanıyor. Camiden çıkıldığında onlara özel olarak yapılmış 
peksimet dağıtılıyor. İstanbul’da kendilerini barındırma hakları meşhurdur. Bu kentin sokak köpeklerin 
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nüfusu altmış bin kadardır. (1800 senesi ve civarı). Küçük aşiretlere bölünmüşler; bu aşiretlerin her birinin 
bir sokağı veya bir mahallesi bulunuyor ve oradan çıkmadıkları gibi kimseyi de sokmuyorlar, böylece her 
köpek aynı mahallede doğup, büyüyüp ölür. Lüksün ve zarafetin merkezi olan Pera caddesinin orta yerinde 
bu köpekleri caddenin veya kaldırımın ortasında yayılmış bulursunuz. Kırların ortasındaki kadar rahat bir 
şekilde gelen geçeni umursamıyorlar. Daha doğrusu kendi evlerinde olan onlar; size de onların rahatını 
bozmamak düşüyor.” yazısı geçmektedir. Gittikçe artmakta olan köpek nüfusu, bir sorun olarak görülmeye 
başlandığında hükümet bu nüfustan kurtulmanın yollarını aramaktaydı.
 



verilince kabul edildi. Halk bu teklife karşı çıktı. 
Bu yüzden toplama işini paraya ihtiyacı olan işsiz 
kesime yaptırdılar.   
  Toplama işi tamamlandığında Fransa’dan 
bir süredir dönüt alınamıyordu. Önce fiyatı 
düşürdü hükümet, sonra bedavaya vermeyi öne 
sürdü. Ellerinde kalan yaklaşık altmış bin köpeği 
Tophane’de tutuyorlardı. Halk bir gece baskınıyla 
köpekleri serbest bıraktı. Hükümet ikinci bir 
toplama eyleminden sonra bu sefer köpeklerin 
başına halkı uzak tutmak için asker dikti. Peşine 
Fransa anlaşmayı fesih edince bu kadar kalabalık 
bir köpek topluluğuyla yapabilecekleri tek bir şey 
gelmişti Talat Paşa’nın dâhiliye nazırı Suphi Bey’in 
aklına; Sivri Ada’ya sürmek.
  3 Haziran 1910 tarihinde kendilerini 
umutsuz bir sona sürükleyen son gemiye 
bindiklerinden habersiz binlerce köpek Sivri Ada’da 
terk edildi. Hiçbir şekilde su ve yiyecek olmayan, 
acımasız yalçın kayalıklardan oluşan küçük bir 
cehennem… İlk başlarda halk onları beslemeye 
çalıştı ama hükümet buna da engel oldu.
 Binlerce masum canlı ölüme terk edildi… 
Adadaki köpeklerin durumunu bizzat gözlemleyen 
bir Fransız gazeteci ise köpeklerin durumunu şöyle 
tasvir ediyordu; “Dayanılmaz derece sıcak vardı. 
Etkisinden kurtulmak için kabinime çekildim. 
Vapur durmuştu. Biraz kestirmiştim. Hemen 
kalktım. Acele merdivenleri çıkarak güverteye 

  Sultan II. Mahmut dönemine denk gelen 
bu süreçte sürgün konusu ilk defa gündeme geldi.  
İlk sefer için gönderilen vapurlar çıkan bir fırtına 
sonucu geri dönmek zorunda kaldılar. Abdülaziz 
döneminde yapılan ikinci sefer ise sorunsuz 
gerçekleşti. Köpeklerin ilk sürgününün ardından 
1865 Eylül’ünde İstanbul’da çıkan yangınlar 
köpeklerin laneti olarak görüldü. Halkın hükümete 
yazdığı sayısız dilekçe sonucunda köpekler geri 
getirildi. Bir süre daha bu masum yaratıklara 
bulaşan olmadı. II. Abdülhamit döneminde artık 
yaklaşık yetmiş bini bulan köpek nüfusu tekrar 
gündeme geldi. Sultan II. Abdülhamit sürmek, 
ölüme terk etmek yerine daha sorun olması adına 
kuduzla mücadeleye destek verdi. İstanbul’da Doğu 
ülkelerinin üçüncü kuduz enstitüsünü kurdu. 
Bakteriyoloji ameliyathanesini de içeren enstitü 
hayvan hastalıkları dalında doktor yetiştirmekle 
kalmıyor, öğrencileri Avrupa’ya eğitime gönderiyor, 
sokak hayvanlarını da tedavi ediyordu. 
 İttihat ve Terakki’nin baskısı sonucu II. Meşrutiyet 
’in ilanıyla kentsel dönüşüm hareketleri de 
hızlanmıştı. Önceleri şehrin vazgeçilmez bir 
parçası olarak görülen köpek kardeşlerimiz artık 
hükümetin gözünde bir fazlalık idi. Eş zamanlı bir 
gelişme de vuku bulmaktaydı. Fransa’da kozmetik 
sektörü için deneylerde hayvanları kullanmaya 
başlamışlardı. Osmanlı’ya köpeklerin tamamını 
satması için bir teklifte bulundu. Yüksek de bir fiyat 



kendimi attım: Küme küme köpek cesetleri ve 
etrafa yayılan çok fena bir koku..
Bir mil uzakta ağaçtan, bitkiden oluşmuş yalçın 
bir kayadan ibaret olan ada gözüküyordu..Yalçın 
kayanın üstünde köpekler karınca gibi kaynıyor… 
Köpeklerin en büyük kısmı sahili takip eden 
kayalık üzerinde toplanmıştı. Pek çokları güneş 
hararetinden kavrulmuş, serinlemek için var 
güçleriyle suda yüzüyorlar, son takatlerine kadar 
suda kalmak istiyorlar. Ötede beride görülen 
cesetlerin etrafında dolaşarak, çabalayarak bir 
parça et koparmaya çalışıyorlar... Karadaki 
diğer kısmı ufak bir gölge bulabilmek için taş 
kovuklarına sığınmak üzere delik, deşik arıyorlar... 
Diğer bir kısmı ise adeta delirmiş gibi oraya buraya 
koşuyorlar, sürekli kendi etraflarında dönüyorlar... 
Seslerini şimdi tam olarak duyuyorduk. İşittiğimiz 
bu feryatlar köpek havlaması değil adeta insan 
feryadı idi.
  Kaptan geminin düdüğünü çaldırdı. 
Zavallı hayvanlar bir yardım sesi duymuş gibi 
heyecanlandılar. Bu sese hayvanların nasıl 
yalvarırcasına cevap verdiklerini size anlatamam. 
Bilmem göz önüne getirebiliyor musunuz? Feryat 
ve inilti saçan bir yalçın kaya. Bir yanardağ ki ateş 
yerine feryat, duman yerine cesetler saçıyor. Bu 
kızgın zemin üzerinde su, yiyecek için ağızları 
açık köpekler...Etrafında martıların uçuştuğu 
cesetler kısımkısım denizde lekeler oluşturuyor. 
Vapur hareket etti. Zavallı köpekler yine bizleri son 

bir ümit ile takibe çalışarak çırpınıyorlar. Hiçbir 
şeyden habersiz geminin dalgaları onları büsbütün 
batırıyor, boğuyor, öldürüyordu. Ne karada ne 
denizde ölümden başka onlara el uzatan yoktu. 
Uzaktan bir romorkörün adaya doğru geldiğini 
gördük. Arkasında iki mavna köpek dolu kafeslerle 
aynı adaya gidiyor. Hayırsız Ada’nın aç sakinlerine 
İstanbul’dan taze köpek getiriyorlardı. Biz 
uzaklaştık. Marmara’nın yüzü üzerinde siyah bir 
nokta halinde kalan bu müthiş manzaralı adadan 
bakışlarımızı ayıramıyorduk...”  
 Bu yüz karası vakadan sonra uzun bir süre 
köpeklerin acı çığlıkları İstanbul sahiline kadar 
ulaşıyordu. Sesler kesildikten, evet, bunca masum 
can vahşice öldürüldükten sonra üç sene kadar 
sahilde ağır bir leş kokusu vardı. Daha sonra, yeni 
ismiyle Hayırsız Ada’ya köpeklerin anısına dikitler 
dikildi, geziler düzenlendi, ama neye yarar… 
Tarihten silemeyeceğimiz böyle acımasız, böyle 
utanç kaynağı bir hikayedir işte bu da.



    İstanbul’da Denize Girmek
 Çocukluğumdan beri sık sık seyahat etmişimdir. Seyahatlerimde İstanbul’a hiç gitmemiş veya İstan-
bul’la ilgili hiç araştırma yapmamış Anadolulu insanlar tanıdım. Genel olarak çıkarttığım sonuç şudur ki, 
İstanbul’un bir plaj cenneti olduğunu düşünen çok. Birçok İstanbullu buna katılmasa da evet, İstanbul bir plaj 
cennetidir. Ben sizlere İstanbul’da denize girilebilecek en güzel ve güvenli sahilleri araştırdım.

ADALAR
Her sene şehir koşturmacasından kaçmak için, Heybeliada ve Büyüka-
da en çok tercih edilen yerlerden ikisi. Ayrıca bu adalarda birçok plaj 
mevcut. Bu plajlar, İstanbul’a ve masmavi Marmara Denizi’ne bakan 
güzel manzaralarıyla ön plana çıkıyor. Bu adalara Beşiktaş, Kabataş, 
Kadıköy ve Bostancı vapur iskelelerinden, gemiyle gitmek mümkün. 
Yaklaşık bir saatlik gemi yolculuğundan sonra adalarda sizi çok keyifli 
dakikalar bekliyor. Yörük Ali Plajı, Naki Bey Plajı, Heybeliada Yeşil 
Plajı ve KınalıadaKomos Plajı en çok tercih edilen plajlar arasında yer 
almakta.

ŞİLE-AĞVA
İstanbul’un Anadolu yakasının belki de en serin kıyısı olan Şile Sahil 
de birçok plaj içermekte. İstanbul’un bunaltıcı yaz sıcağından kaç-
mak isteyen insanlar için belki de en ferahlatıcı yer. Sadece denize 
girmek için değil, Karadeniz’in eşsiz manzarasını seyretmek için 
de oldukça turistik bir sahil. Şile ve Ağva için her gün Üsküdar’dan 
otobüs kalkmakta. Siz de keyifli bir gün geçirmek için, Şile Uzunkum 
Plajı, Ayazma Plajı, Kumbaba Plajı, Ağva Kilimli Koyu gibi en cazip 
yerleri tercih edebilirsiniz.

KİLYOS
Kilyos, hafta sonu özellikle deniz ve plaj aktiviteleri için en çok tercih 
edilen beldelerden birisi. Güneşin tadını çıkartmak ve yüzmek iste-
yenler, diğer beldelere göre daha temiz olan Kilyos’u tercih ediyor. Eski 
adı Kumköy olan ve Sarıyer’in Karadeniz sahil şeridinde bulunan bu 
belde, bir tarafı ormanlarla kaplı, diğer tarafı da deniz ile iç içe eşsiz bir 
tatil mekânıdır. Toplu taşıma ile Kilyos’a gitmek isteyenler için her gün 
Sarıyer’den otobüsler kakmakta. Beldedeki en güzel plajlara; Kızılkaya-
lar plajı, Suma plajı ve Baykuş Plajı örnek verilebilir.

BORA BULUT



FLORYA
Daha çok Avrupa Yakası’nda oturanların tercih ettiği Florya Sahili’nin 
suyu oldukça durgun. Bu nedenden ötürü deniz ve güneşin keyfini 
çıkarmak için oldukça ideal. Yaz ayları fazlasıyla kalabalık olan Florya 
Sahili’nde yaklaşık 600 araçlık otopark alanı bulunmakta.  Küçükçek-
mece Gölü’nün hemen yanında bulunan Florya Sahili’ne, Eminönü’n-
den otobüs ile kolaylıkla ulaşılabilir. En çok tercih edilen iki plaja; 
Menekşe Plajı’nı ve Güneş Plajı’nı örnek verebiliriz.

CADDEBOSTAN
Caddebostan Sahili’nde toplam 950 metre uzunluğunda üç plaj mev-
cut. Kadıköy, Maltepe ve Ümraniye’den akın akın gelen gruplar, sahilde 
yoğun kalabalıklar oluşturmakta. Şehir içine yakın olması bakımından 
tercih edilen 1000’den fazla şezlong bulunan Caddebostan Sahili’ne 
gitmenin en kolay yolu, Kadıköy veya Maltepe’den minibüse binmektir.



İstanbul’da Çiçek Kültürü

 GÜL
 Eski İstanbul kültüründe çok özel bir yeri olan gül; aşkın, güzelliğin, sevginin ve saygının 
ifadesini en güzel bir şekilde bünyesinde toplayan bir çiçektir. Kuzey yarım küre bitkisi olan 
gülün anavatanı Doğu Asya’dır. Kesin olmamakla birlikte gül yağı ve gül suyunun ilk olarak İran 
veya Hindistan’da üretildiği, buradan Anadolu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Doğu Asya’ya yayıldığı 
bilinmektedir. Hakkında nice hikâyeler nice masallar yazılmış, şiirlere konu olmuştur. İslam’da ise gül 
peygamberimiz Hz. Muhammed’i simgeler. Bu yüzden eski İstanbullular gül koklarken salâvat getirirler. 
Peygamberimize olan sevgilerini kelimelere aktaran şairler ise onun kokusunu güle benzetirler. Gülün 
kendine has bir güzelliği, asaleti vardır. Kendisini çevreleyen dikenleri onun âşıklarının katlanmak 
zorunda olduğu bir kusurudur. 
 İstanbul’da gül yetiştiriciliği denilince ilk akla gelen yerlerden birisi şüphesiz sarayın gül 
ihtiyacını temin etmek üzere kurulmuş olan Gülhane’dir.. Gülhane Parkı adını, eskiden burada 
gülbeşeker yapan imalathanelerin yeri olmasından ötürü almıştır. Osmanlı Devleti döneminde Topkapı 
Sarayı’nın dış bahçesi olarak kullanılmıştır. Fatih Sultan Mehmet döneminin sefa ve dinlenme parkı 
olan hasbahçe, ilk yerleşim alanı olarak bilinmektedir. 
Osmanlı hekimleri gülün ferahlatıcı, serinletici etkisini ateşli hastalıklarda ve baş ağrılarında çok 
kullanmışlardır. Gül suyu ile özellikle baş yıkanırdı. Ağız ve kulak ağrılarında gül suyu ile ağız 
çalkalanırdı. Mükemmel bir hafıza kuvvetlendiricidir. Gül yağı sarayda esans olarak kullanılırken, 
gülsuyu ve gül yaprağı iseOsmanlı mutfağında şerbet ve reçel yapmak için kullanılırdı. Topkapı 
Sarayı’nda Ramazan’ın 15. günü yapılan hırka-i saadet ziyaretinde de mukaddes emanetler dairesinin 
gül suyu ile yıkanması adet olmuştur.
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Hz. Peygamberin sembolü olan gül, Fatih Sultan Mehmed’in Nakkaş Sinan Bey’eçizdirdiği 
portrede de görünmektedir.
  II. Bayezid döneminin gül yetiştiricisi, derviş Gül Baba’yı da unutmamak gerek. 1481’de II. 
Bayezid döneminin Galata’sı sık ağaçlarla kaplı ve avlanmaya müsait bir bölgedir. Sultan II. Bayezid 
mevsim kış olmasına rağmen bu bölgede avlanırken günlerini yetiştirdiği gül fidanları arasında ibadetle 
geçiren Gül Baba’ ya rastlar. Gül Baba’nın kendisine sarı ve kırmızı güller sunmasından memnun olan 
Sultan, kendisinden dileğini sorar. Adını yetiştirdiği güllerden alan Gül Baba bahçesinin ilerisindeki 
tepeyi göstererek “Bu tepeye, mekteb-i irfan tesis ile, orada okuyup yazanları hizmet-i hümayununda 
istihdam eyle, vakti gelince devletine lazım olur” der. Sonuçta devlete görevli yetiştirmek amacını güden 
Galata Sarayı kurulmuş olur.
Eski İstanbul’da gül yetiştiriciliği ile meşhur olan bir başka kişi ise ÜsküdarlıNecmeddin Okyay’dır. Çok 
yönlü bir insan olan Necmeddin Okyay, okçuluk, gülcülük, mücellitlik, hattatlık gibi pek çok hünerinin 
yanı sıra ebruculuğu da meslek edinmiş ve bu sebeple kendisi hezârfen (bin fen bilen) lâkabıyla 
anılmıştır. Siyah gül bile yetiştirdiği ve   onun yetiştirdiği güllerin Avrupa çiçekçilerinin kataloglarına 
girdiği bilinmektedir.
Hazır konu gülden açılmışken, İstanbul’u keşfetmek isteyenlerin, mutlaka görmesi gereken tarihi 
yapılardan birinin de Ayakapı’daki Gül Camii olduğunu hatırlatalım.
  İstanbul’da Mayıs ayı gelip, güller açmaya başladığında, gezilebilecek en iyi gül bahçesi, 
Anadolu Yakası Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı Göztepe 60. Yıl Parkı’nın hemen yanı başındaki Gül 
Bahçesidir. Olanca çeşit ve renkleriyle, tüm güzellikleriyle görsel bir şölen sunan “Göztepe Gül Bahçesi” 
barok bahçe mimarisine göre düzenlenmiş olup 8.5 dönümlük bir alan üzerinde yer almaktadır. Yine 
Topkapı Sarayı Enderun Avlusu, Çamlıca Köşkleri, Hıdiv Kasrıbahçeleri de gül meraklılarınatavsiye 
edebileceğimiz mekânlardandır. 
 Divan Edebiyatımızda da önemli yeri olan gül, şiirlere konu olmuştur. Pek çok şair, eserlerinde 
gül ve bülbülün hikâyesine değinerek tenasüp yapmıştır. Biz de bu yazıyı Fuzûlî’nin bir gül beyitiyle 
bitirelim:
“İçmek ister bülbülün kanın meğer bir reng ile                                                                                                                 
Gül budağının mizacına gire kurtara su”



İstanbul’un Sıra Dışı Şehremini: Cemil Topuzlu

 Ben yeşili görmeye, koklamaya bayılırım. 
İstanbul’un gri binalarının arasındaki tek tük 
ağaçlar gözümü de gönlümü de doyurmuyor. Hal 
böyle olunca soluğu Gülhane Parkı’nda alırım. 
Benim için kafam yukarda ağaçlara bakarak 
taze ot kokusunu çekmek gezmelerin en güzeli. 
Eminim Gülhane Parkı’nı benim kadar çok 
seviyorsunuzdur. Peki, hiç düşündük mü bu parkı 
kim bu hale getirdi?
 Belki bunu bir mimarın ya da bir sultanın 
yaptığını düşünmeniz çok normal fakat aslında 
Gülhane Parkı’nı bu hale bir doktor getirdi. 
Evet, doğru okudunuz. Operatör Doktor Cemil 
Topuzlu. Şimdi soracaksınız, bir doktor nasıl 
olur da İstanbul’un imarından sorumlu oldu? 
Bu sorunun cevabını aslında kısa bir hikâye ile 
anlatmak istiyorum. Cemil Paşa 1901 senesinde 
özene bezene AlexanderVallaury’ye bir köşk 
yaptırır. Hatta “Ömrüm boyunca bu köşkte 
oturmak istiyorum.” dediği kayıtlarda geçmektedir. 
Dönemin sadrazamı Gazi Ahmet Muhtar Paşa 
bu köşkten çok etkilenir. Cemil Paşa’nın güzellik 
anlayışını çok beğenir ve İstanbul’a da aynı 
köşkleri yapacağına inandığından Cemil Paşa’ya 
İstanbul’un şehreminliğini teklif eder. İşte Gülhane 
Parkı ile beraber Kabataş ile Ortaköy arasındaki 
çınar ağaçları da bu bir senelik şehreminliğinden 
kalmadır.
 

 Hayatı sürekli hareketli geçmiş, çoğu 
insanla geçinememiştir Cemil Paşa. Çeşitli 
görevler üstlenmiş, doktorluk mesleğinde ise 
oldukça ilerlemiştir. Çalkantılı bir ömür ve zor 
bir aile hayatı geçirmiştir. Gelin Cemil Paşa’nın 
hayatını, “80 Yıllık Hatıralarım” adlı otobiyografik 
eserinden inceleyelim.
 Cemil Paşa, 1866 yılında Üsküdar’ın 
Salacak semtinde dünyaya geldi. Bir süre 
Paşakapısı Askeri Rüştiyesinde, daha sonra 
Galatasaray Lisesi’nde eğitim gördüve nihayetinde 
babasının görevi nedeniyle Şam Askeri 
Rüştiyesinde okudu. 1880 senesinde mezun 
olduktan sonra İstanbul’a döndü. 1886 senesinde 
Tıbbiye-i Şahaneden doktor yüzbaşı olarak mezun 
oldu. Daha sonra 3 yıl boyunca Paris’te asistan 
olarak cerrahi uzmanlığı için çalıştıktan sonra 
İstanbul’da Haydarpaşa Askeri Hastanesi’nin 
hariciye bölümü şefi oldu. 1891 senesinde 
Mekteb-i Tıbbiye-i Şahanede hocalık yaparken 
kendi özel hastanesini açtı.

ALİ TEOMAN DEMİR



 Burada operatör doktorluk unvanından sonra profesörlüğe kadar yükseldi. Kendi buluşu birçok 
cerrahlık aleti, çeşitli ülkelerde uzun süre kullanılmıştır. Çok geçmeden ünü, dönemin padişahı İkinci 
Abdülhamit tarafından duyuldu ve onun saray cerrahlığını yaptı. Yine padişah tarafından unvanı 
mareşalliğe yükseltilmiştir. 
 Ancak İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra askerlik görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Bu 
süre zarfında tıp okulların yeniden düzenlenmesinde ve eğitmenliğe devam etti. Ancak Tasfiye-i Rüteb 
kanunun çıkartılmasıyla birlikte doktorluk görevini de bıraktı. Daha sonra şehreminlik teklifinden 
sonra İstanbul’da meydanlar ve parklar yaptı. 1914 senesinde çocuklarının yakalandığı hastalık 
nedeniyle İsviçre’ye taşındı. 1. Dünya savaşı sırasında ailesiyle birlikte Cenevre’de oturdu. İstanbul’a geri 
döndüğünde ise İkinci defa şehremini oldu. Gülhane Park’ını da bu sırada düzenledi. Gülhane Parkı’na 
kadınların da serbestçe dolaşmasına izin vererek muhafazakâr kesimin tepkisini çektiği söylenmektedir. 
Şehreminlik görevinden sonra Damat Ferit Paşa Hükümeti’nde Nafia Nazırı (Bayındırlık Bakanı) oldu. 
Fakat Damat Ferit Paşa ile geçinemedi. Bunun üzerine Fransa’ya gitmiştir.
1924 senesinde döndüğünde ömrü boyunca yaşamak istediği köşkünde kısa sürelerle kalmış, 
kızlarından Selma’nın eşi Albay Şahap Gürsel ile geçinememiştir. Aile içi çok huzursuzlukların 
yaşandığı, resmen fırtınaların koptuğu söylenmektedir. Buna dayanamayan Cemil Paşa en sonunda 
köşkünü istemeye istemeye Hayri İpar’asatmıştır. Ömrünün sonuna kadar da sadece doktorluk mesleği 
ile ilgilenmiş, 1958 senesinde ise vefat etmiştir. Adı Şişli’deki Açık Hava Sahnesine verilmiştir.
Böyle önemli bir şahsiyeti tanımak için otobiyografisini okumak yetmez tabii ki. Mutlaka o dillere 
destan köşkü ve adına yapılmış parkı görün derim. Bir deGülhane Parkı’nı başından sonuna bir 
doktorun gözüyle gezin.  



İstanbul’da Baharın Simgesi: 
SÜMBÜL

 Sümbül, güzel kokulu ve baharda açan çiçekleriyle ünlü, soğanlı bir bitkidir. Doğal bir oda 
parfümüdür. Evlerde sıklıkla tercih edilmesinin sebebi kolaylıkla bakılabilmesi ve bu güzel kokusudur. 
Yunan mitolojisinde sümbülün hikâyesi bulunmaktadır… Anlatılana göre sümbül çiçeği (Hyacinthus), 
Kral Amyklos’un, yeniden doğuşu simgeleyen Hyakintos adındaki çok yakışıklı bir delikanlı olan 
oğlundan gelmektedir. Onun bu güzelliği müziğin, sanatların, güneşin, ateşin ve şiirin tanrısı Apollon‘un 
dikkatinden kaçmamıştır ve ona aşk ile bağlanmıştır.
  Bir gün Apollo ve Hyakintos disk atma oynarken güçlerini kullanarak diskin hareket yönünü 
değiştirir ancak disk Hyakinthos’a çarpar ve onun ölümüne yol açar. Bu hüzün ve aşkla Apollon şu sözleri 
söyler: “Ey sevgili çocuk, ölüyorsun, senin taze ve güzel gençliğini ben kendi ellerimle yıktım, yok ettim. 
Mademki ben seninle mezara, yer altına gelemiyorum, mademki benim yerim göklerdedir, istiyorum 
ki seni kendim gibi bir ölümsüz yapayım. İstiyorum ki seni, neşeli ve kudretli olduğum zamanlarda 
görebileyim, ışıklarımla seni okşayayım, koklayayım.Onun için seni çiçek yapacağım. Sen yaşayacaksın. 
Ben dünyaya yaklaştığım ve ilkbahar kara kışı bozguna uğrattığı zaman sen topraktan baş kaldıracak 
fışkıracaksın…” bu sözlerden sonra Hyakinthos’un kanının düştüğü yerden bir sümbül boy verir.
İstanbul’da sümbül denilince akla gelen ilk isimlerden birisi şüphesiz Koca Mustafa Paşa’daki Sümbül 
Efendi Dergâhı’dır. Sümbül Efendi Amasya Merzifon’dan İstanbul’a on dört yaşında   ilim tahsili için 
gelenbir kişidir. Asıl adı Yusuf-u Sinan olan Sümbül Efendi’nin Sümbül ismini almasının ise apayrı bir 
hikayesi vardır. Anlatılana göre devrin en büyük alimlerinden ders almaya başlayan Sümbül Efendi, bir 
gün hocası Mehmet Cemalettin Efendi’nin öğrencilerinden çiçek getirmelerini isteyince diğer öğrenciler 
birbirinden güzel çiçeklerle hocalarının huzuruna çıkar. Yusuf-i Sinan ise hocasının karşısına solmuş bir 
sümbülle çıkagelir. Hocası bunun hikmetini sorduğunda ise “Hangi çiçeğe el attıysam hepsi Allah’ı zikir 
ve tespihle meşguldü. Onları dalından koparıp da Allah’a ülfetlerini kesmeye gönlüm elvermedi. Baktım 
bu zavallı sümbül dalından kopmuş, ben de bu çiçeği size getirdim” demiştir. Bu olaydan sonra hocası 
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tarafından Sümbül lakabı verilmiştir kendisine. Herkes onu bundan sonra yetiştirdiği sümbüllerle anacaktır.
  Sümbülün divan şiirinde de farklı bir yeri vardır. Baharın habercisi olarak bilinen sümbül Bâkî’nin 
meşhur sümbül kasidesine konu olmuştur:

 Yine gömgök tere batmış çıka geldi çemene 
 Nev-bahâr irdi diyü virdi haberler sünbül

 Sümbülün kıvrımlı, karmaşık yapısı, hoş kokusu sevgilinin saçına benzetilmiştir.Hisâlî’nin şu 
beyitinde olduğu gibi:
 “Gül yüzün lâle ruhun sünbül-i terdir zülfünNâ-şüküfte dahi gül goncası nâzikdehenin”
 
Nedim Divanı’nda baharın müjdecisi sümbül şöyle anlatılır:
“Ben bu gün bir nev-bahâr-ı hüsn ü ân seyreyledimTârf-ı destârındasünbül gibi mûlar var idi”
 Meşhur bestekâr Şevki Bey’in ölümünün ardından Recaizâde Mahmut Ekrem Bey’İn yazdığı ve 
Rahmi Bey’in bestelediği bayati makamındaki şu şarkıyı da unutmayalım:
Gül hazîn, sümbül perîşan, bâğ-ı zârın şevki yok,
Dertnâk olmuş hezârınnağmenkârın şevki yok.
Başka bir hâletle çağlar cûy-i bârın şevki yok.
Âh eder inler nesîm-i bî-karârın şevki yok.
Geldi ammâ neyleyim sensiz bahârın şevki yok
Özellikle mart ayından itibaren mor, pembe, beyaz, mavi renklerde açmaya başlayan sümbüller, İstanbul’da 
adetâ bir renk ve koku cümbüşü oluştururlar. Hazır bahar yaklaşıyorken İstanbul’da sümbül görmek 
isteyenler, Yedikule Soğanlı Bitkiler Parkı, Topkapı Sarayı Enderun Avlusu, Emirgân Korusu, Çamlıca 
Köşkleri bahçeleri, Hıdiv Kasrı Bahçesi’ni gezmeli ve hatta eve de bir saksı sümbül alıp bu çiçeği yetiştirmeye 
gayret etmelidir.



Üsküdar

Önümde	tarihin	sarı	sayfalarıyla	ve	mavisiyle	denizin,	koskoca	bir	Üsküdar…	Arkamda
İse	her	gün	bir	kat	daha	gri	beton	dökülen	dünyanın	geri	kalanı...	
Sizi	bilmem	ama	sarı	ve	mavi	griden	daha	cazip	görünür	bana.
Sokaklarında	kaybolamadan	yolunun	yine	bir	minareye	çıkması,	

Cami	bahçesinde	uyurken	bir	martı	tarafından	sertçe	ama	Üsküdarca	uyandırılmak,	Kuzguncuk’ta	beton	
değmemiş	kayalıklara	oturup	dalgalarla	beraber	kaybolan	korku	ve	öfkeye	şahit	olmak,	

Yol	tarifi	bile	sorulduğunda	alınılan	cevapla	hayat	yolunu	bulmak,	
Yalnızca	yürüyerek	ve	görerek	tarih	öğretmeni	olmak,	

Atı	alıp	gezerken	Üsküdar’ı	geçememek	ve	daha	nice	güzellik,	
Aşk	ve	asalettir	Üsküdar.

İnsanı	bile	bir	başkadır	buranın.
Üsküdar	insanından	alacağın	en	düşük	şey	ibrettir.

En	fakir	insanının	derviş,	en	zengininse	fakir	olduğu	bir	yerdir	burası.
Sultantepe		yokuşunu	çıkarken	yorulduğunu	gören	bir	esnafınsana	su	vermesidir.

Yada	gördüğün	her	yaşlı	amcanın	sana	öğüt	vermesi...	
İşte	budur	benim	Üsküdar’ım.

ABDULLAH HARUN CANPOLAT
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İstanbul’daki Sıbyan Mektepleri ve Âmin Alayı

 Sıbyan Mektebi Osmanlı’da 
okuma-yazma, temel dini bilgilerin ve 
basit işlemlerin öğretildiği ilköğretim 
seviyesindeki ilkokullardır. Sıbyan, çocuk 
anlamına gelen “sabi” kelimesinin çoğuludur.
Sıbyan mektebi ise “yazı öğretilen yer” 
anlamına gelmektedir.Bu okullara genellikle 
her mahallede bulundukları için “mahalle 
mektebi”, binaları taştan yapıldığı için 
“taş mektep” veya ilim yuvası oldukları 
için “dârülilm”, “dârüttalim” gibi çeşitli de 
deniliyordu. Sıbyan mekteplerinin yoksul 
çocuklar için olanları“mekteb-i sebil” diye 
adlandırılıyordu.
 Sıbyan mektebinin asıl amacı okuma 
yazma öğretmenin yanında çocuklara ahlaki 
ve dini değerleri benimsetmektir. Sabahtan 
ikindiye kadar süren ders saatlerinde 
sadece öğle molası vardır.Tatil günleri ise 
perşembe öğleden sonrası ve cuma tam 
gündür. Sıbyan mekteplerinde verilen bu 

dersler çocukların gürültü ve kirliliğe yol 
açabilecekleri için mescitlerde verilmiyordu.
Hemen her mahallede bulunan bu okullar 
devlet tarafından değilde halk arasında mali 
durumu iyi olan kıdemli şahıslar tarafından 
yaptırılırdı.Bu yüzden okullar adlandırılırken 
bu şahısların isimleri kullanılırdı.
Okulun,personelin ve öğrencilerin giderleri 
için vakıflardan yararlanılırdı.Böylelikle 
devlet hazinesinden para harcanmadan 
ihtiyaçlar karşılanırdı. 
 Çocuklar sıbyan mekteplerine 5-6 
yaşlarında başlayıp 13-15 yaşlarında büluğ 
çağıyla bitirirlerdi. Osmanlı’da okula 
başlayacak olan çocuklara “âmin alayı” 
denilen bir tören yapılırdı. Âmin alayının 
kadir gecesinde olmasına özen gösterilirdi.
Eğer denk gelmiyorsa pazartesi ya da 
perşembe olurdu.Bu törenden bir gün önce 
ev temizlenir okula başlayacak çocuklar 
için Kapalıçarşı’ya alışverişe gidilirdi.Bir 
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aile yadigarı olan rahle,genellikle Kur’an veya kitap okunan katlanabilir küçük bir masa, 
parlatmak için cilaya verilirdi. Törenin yapılacağı gün sabah namazından sonra mektebe 
başlayacak çocuk güzelce giydirildikten sonra dua etmek için Eyüp Sultan’a gidilirdi. 
Ardından evinin önünde ilahiciler ve amincilerle birlikte kalabalık toplanırdı. İlahiciler 
ilahi söylemeye başlar ve ilahilerin nakarat kısmında âminciler de “âmin, âmin!” diye eşlik 
ederlerdi. İlahiler dinlenildikten sonra mahallenin hocası da duaya başlar, kalabalık sessizlik 
ve huzur içinde hocayı dinlerdi. Hoca duasını bitirdikten sonra ilahiler tekrar söylenmeye 
başlanırdı. Mahallenin bekçisi, çocuğu hazırlanmış olan atına bindirip kendisi de yedeğine 
geçer, okulun kalfası ve müzakerecisi de atın iki tarafına geçerek alay hareket ederdi. En önde 
giden Elifba’yı taşırdı. Onun arkasından, başının üzerinde rahle ve çocuğun okulda oturacağı 
minderi taşıyan uzunboylu birisi giderdi. Bunun da peşinden okula gidecek çocuk giderdi. 
Çocuğun hemen arkasında okulun hocasıyla ilahiciler ve aminciler bulunurdu. Okul kapısına 
varıldıktan sonra çocuk içeri girmeden padişaha dua edilir ve hep bir ağızdan ve makamla 
yapılan dua, söylenen bir ilahi olan gülbank okunurdu. 
 



 
 Sıbyan mekteplerinde öğrencilerin Kur’an’a geçtikleri veya okuma yazmayı öğrendikleri 
gibi özel zamanlarda veliler öğretmenlere hediyeler alırdı. Öğretmenler, bir dönem süregelmiş 
Fatih Sultan Mehmet’in düzenlediği program hariç dört vasıfdan herhangi birine sahip 
olanlardan seçilirdi: Cami imam ve müezzinleri, biraz okuryazar olan, orta yaşlı ve ağırbaşlı 
kişiler; ölen bir öğretmenin uygun niteliklerini taşıyan oğlu, bazı hafız ve okumuş kadınlar.
 Fatih Sultan Mehmet’in programında ise Eyüp ve Ayasofya medreselerinde öğretmen 
olmak isteyen öğrencilerin, öğrencilik hayatında ek olarak tartışma kurallarıve öğretim 
yöntemi gibi dersleri alması zorunluyken fıkıh gibi temel ve zor derslerden birini almayacaktı.
 Tanzimat Dönemi’ndeki mekteplerde kalınca bir sopayla bunun iki ucuna bağlı bir 
ipten oluşan, ayakları uygun bir biçimde sıkıştırmakta yararlanılan bir dayak aracı olan 
falaka dinimizde olmadığı için kaldırılarak Sıbyan mekteplerinde öğrencilere yapılan cezalar 
yumuşatıldı. Öğrencileri ödüllendirme olarak ise öğretmenin öğrenciyi övmesi veya yanında 
oturtması yeterliydi. 



İstanbul’da Konumu Tespit Edilen Bazı Sıbyan Mektepleri:

* Adile Sultan Mektebi,Balat
* Ahmediye Sıbyan Mektebi,Üsküdar
* Ahmet Paşa Sıbyan Mektebi,Cerrahpaşa
* Ali Fakih Sıbyan Mektebi,Kocamustafapaşa
* Altunizade Külliyesi Sıbyan Mektebi,Üsküdar
* ArpaEminiMustafaEfendiSıbyanMektebi,Süleymaniye
* Atik Valide Sıbyan Mektebi,Üsküdar
* Ayasofya I. Mahmut Sıbyan Mektebi,Sultanahmet
* BeyazıtKülliyesiSıbyanMektebi,Beyazıt
* CevriKalfaSıbyanMektebi,Sultanahmet
* ÇiniliSıbyanMektebi(MahpeykerKösemSultanMektebi),Üsküdar
* Ebubekir Ağa Sıbyan Mektebi,Aksaray)
* Ebussuud Efendi Sıbyan Mektebi,Eyüp
* Edirnekapı Mihrimah Sultan Sıbyan Mektebi,Edirnekapı
* Fatih Külliyesi Sıbyan Mektebi,Fatih
* İbrahim Paşa Sıbyan Mektebi,Haseki
* İdris-i Bitlis Sıbyan Mektebi,Eyüp
* İskender Paşa Sıbyan Mektebi,Sultanahmet
* Kağıthane Sıbyan Mektebi,Kağıthane
* Kara Ahmet Paşa Sıbyan Mektebi,Topkapı
* Katip Sinan Mektebi,Gedikpaşa
* Recai Mehmet Efendi Sıbyan Mektebi,Vefa
* Reşadiye Mektebi,Eyüp
* Rüstem Paşa Sıbyan Mektebi,Üsküdar
* Selimiye Sıbyan Mektebi,Üsküdar
* Sıbyan Mektebi(Bahçekapı)
* Sıbyan Mektebi(Eminönü)
* Sıbyan Mektebi(Kumkapı)
* Sıbyan Mektebi (Eminönü, AhiÇelebi)
* Sokollu Mehmet Paşa Sıbyan Mektebi,Kadırga
* Sultan Ahmet Külliyesi Sıbyan Mektebi,Sultanahmet
* Sultan Selim Sıbyan Mektebi,Yavuzselim
* Süleymaniye Külliyesi Sıbyan Mektebi,Süleymaniye
* Şebsafa Hatun Sıbyan Mektebi,Unkapanı
* Üsküdar Mihrimah Sultan Sıbyan Mektebi,Üsküdar
* Üsküplü Yahya Efendi Sıbyan Mektebi,Kadırga
* Yeni Valide Camii Sıbyan Mektebi,Üsküdar 



 Reşad Ekrem Koçu, fantastik bir dile sahip, 
her alanda eserler vermiş yazarımızdır. En çok tarih 
alanında eser vermiştir ve bu eserlerin arasında 
en tanınanı İstanbul Ansiklopedisidir. Eserin 
yazımında birçok zorlukla karşılaşan Koçu ne yazık 
ki eserin tamamının yayınlandığını yaşadığı süreçte 
görememiştir. Yazımızın konusu, kalemine âşık 
olduğum Koçu’nun hayatı ve ömrünü harcayan İstanbul 
Ansiklopedisinin serüveni.
Reşad Ekrem Koçu, 1905-1975 yılları arasında bu 
dünyaya tanıklık ermiştir. Hocası Ahmet Refik 
Altınay’ın tarihi sevdirme görevini devam ettirmiştir, 
okuduğunuzda Türkçe bildiğinize gurur duyacağınız bir 
kaleme sahiptir. 
 Koçu’nun en önemli ve hacimli eseri İstanbul 
Ansiklopedisidir. 1944 yılından 1973 yılına değin yazılır, 
ortağı ve sponsoru olan Cemal Çaltı ile anlaşmazlıkları 
olması ve Koçu’nun maddi sıkıntıya düşmesi sebebiyle 
1951-1958 yılları arasında eserin yayınlanmasına ara 
verilir. Ardından 1958 yılında tekrar basılmaya başlanan 
eserin basımı 1973 yılına kadar devam eder.
Koçu eserin yazımında ve çizimlerde geniş bir kadrodan 
yardım almıştır. (Liste için kaynakçaya bakabilirsiniz.) 
Bu kadroda hem yazarlık hem çizerlik yapanlar da 
vardır. Özellikle değinirsek Sabiha Bozcalı, eserin son 
dönemlerinde Koçu’ya her aşamada destek vermiş ve 
çizimleriyle büyük bir katkı sağlamıştır. 
İstanbul Ansiklopedisi, ansiklopedi tanımını karşılar 
fakat birçok özelliğiyle diğer ansiklopedilerden keskin 
bir şekilde ayrılır. Koçu için yazması sancılı ve uzun bir 
eser olmuştur, fakat bir o kadar da fevkaladedir.Eseri 
dikkat çekici özelliklere bakarsak;
•Dünyada bir şehir için yazılan ikinci ansiklopedidir. 
(1944 Kasım) . 

Reşad Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi
•Bazı maddelerin sonunda ‘REK Gezi Notu’ 
yazmaktadır. Bu maddeler, Reşad Ekrem Koçu’nun 
bizzat gezip gördüğü yapı ve sokakların bahsedildiği 
maddelerdir. Bunlardan bazıları tarihe karışsa da 
hakkındaki bilgileri Koçu’dan ayrıntılı bir şekilde 
öğrenebiliyoruz.
•Önemli bir camiye birkaç satır ayrılırken, herhangi 
bir cinayete sayfalar ayrılabilir. Garibanlar, dilenciler, 
çingeneler, ayyaşlar ve dahası bu ansiklopedide 
anlatılmıştır. İstanbul’un bize yıllardır anlatılan 
‘İmparatorluğun Başkenti’ imgesinin dışındaki birçok 
ilginç bilgiyi Koçu, kendi tarzıyla bize sunmuştur.
•Birçok ansiklopediye alınmayacak maddeler alınmış, 
birçok madde alakasız olduğu halde İstanbul ile 
bağdaştırılmış (çivi), İstanbul’da 73 yıldır kahvecilik 
yapan Bitlisli Ali Çamiç ve niceleri ile konuşulmuştur.
Bütün bunların yanında, Koçu’nun dili ve resimleri, 
bu devasa eseri dikkat çekici yapmaya yeterdir. Fakat 
eserin bu özellikleri Koçu’yu zorluklardan çekip 
kurtaramamıştır.
 İstanbul ansiklopedisinin son dönemlerinde 
yazar kadrosunun ciddi şekilde azalması ve maddi 
sıkıntılar Koçu’yu bunalıma sokmuştur; hatta eserini 
yakmaktan bahsetmektedir.
Eserin 29 yıllık yayınlanma macerası eser 
tamamlanamadan sona erer. Toplamda 11 cilt 173 
fasikül yayınlanmıştır ve 6176 sayfadır . Bu büyük 
hacme rağmen anca Gökçınar maddesine kadar 
gelebilmiştir.
 Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisi tamamladığı 
bilgisini Murat Bardakçı veriyor. 63 koli tutan belgeler 
basılmadı veya basılacağı hakkında henüz bir haber 
yok. Koçu’nun eserlerinin telif hakkının Doğan Kitap’ta 
olduğu biliniyor, en yakın zamanda orijinal hâliyle 
basmalarını ümit ediyoruz.

ZEYNEP SUEDA TUNA



Bağlarbaşı’nda Abdülmecid Efendi’yi Hatırlamak

 Üsküdar’da bulunan Abdülmecid Efendi 
Köşkü’nde gerçekleştirilen “Kapı Çalana Açılır” 
Sergisi’ne düzenlediğimiz gezide güzel bir gün 
geçirdik.
 Köşkün bahçesine girdiğimiz an uzun bir 
sıranın sonunda bulduk kendimizi ve merakla 
beklemeye başladık. Kimi ziyaretçiler sergideki 
eserleri görmek için gelirken kimi ziyaretçiler 
özellikle köşkün mimarisine merak duydukları 
için gelmişti. Benim de mimari merakım biraz 
daha ağır basıyordu. Tam hatırlayamasam da kırk 
beş dakika kadar beklediğimiz sıranın sonuna 
geldik ve köşke adımımızı attık. İşlemeleri ve 

renkleriyle bizleri mest eden bu köşkün her 
köşesini büyük bir dikkatle inceledik.
  Geç Osmanlı mimarisinin ihtişamlı bir 
örneği olan Abdülmecid Efendi Köşkü, 19. yüzyıl 
sonlarında Mısır Hıdivi İsmail Paşa tarafından 
av köşkü olarak yaptırılmış. Mimarı kesin 
olarak bilinmese de bazı kaynaklarda Alexandre 
Vallaury’nin adı geçer. İç mekân tasarımını ise 
Abdülmecid Efendi ile Avni Lifij’in (ressam) 
birlikte düşündüğü söylenir. Günümüze köşkün 
yalnızca selamlık binası ulaşmış. Sultan 2. 
Abdülhamid tarafından satın alınıp yeğeni 
Abdülmecid Efendi’ye devredilen köşk, kendisi 
de hayli yetkin bir ressam olan son Osmanlı 
halifesi Abdülmecid Efendi tarafından yazlık 
konut olarak kullanılmış; döneminin sanatçı ve 
yazarlarının buluşma yeri hâline gelmiştir.
 
Bağlarbaşı’ndaki iki yüz dönüme yakın koru 
içine yerleşen köşkün mimarisine Osmanlı ve 
Mısır üslûbu hâkimdir; üç katlı yapı çini ve hat 
sanatının incelikli örneklerini barındırır. 1924 
yılında halifeliğin kaldırılmasının ardından 
İstanbul Defterdarlığı’na geçen köşk, 1980’li 
yıllarda Yapı Kredi Bankası’nın kurucusu Kâzım 
Taşkent tarafından satın alınmış ve daha sonra 
Koç Topluluğu’na devrolunmuştur.

ELİF İREM AKPOLAT



Eminönü’nü Keşfe Çıkmak
 Tarihi yarımada ya da sur içi olarak 
da bildiğimiz asıl İstanbul’da mutlaka gezilip 
görülmesi gereken yerler arasındadır Eminönü. 
Şehre gelen turistlerin görmeden gitmediği bu 
semt, İstanbul’un binlerce yıllık tarihinin canlı bir 
örneğidir. Eminönü’nün havasını soluduğunuz 
anda kendinizi tarihin içinde bulursunuz. Sizi 
her tarafta karşılayan tarihi yapıların arasından 
geçerken mutlu hissetmemek elde değil. 
Türbeleri, camileri, çeşmeleri, her daim cıvıl olan 
sokakları, hanları, hamamları, çarşıları ve Haliç’i 
gören muhteşem manzarasıyla gerek Bizans’ı 
gerek Osmanlı’yı içinde yaşatıyor.
 Tarihi, İstanbul’un kuruluşu kadar eski 
olan Eminönü’nde gezmeye nerden başlanmalı 
bilmiyorum ama Sirkeci’den başlayacak olursak 
Büyük Postane Caddesi’ndeki PTT Müzesi 
görülmeden geçilmemeli. Türkiye’nin en büyük 
postane binası olan PTT Müzesi Osmanlı 
mimarisine ait özellikleriyle Mimar Vedat Tek’in 
saygınlığını artıran yapılar arasında. 
  Hamidiye Caddesi üzerinden devam 
edersek Sultan 1. Abdülhamit’in Türbesi 
karşımıza çıkar. Sultan 1. Abdülhamit tarafından 
1777’de imaretin bir bölümü olarak yaptırılan 
türbe Meşrutiyet döneminde imaretin 
yıkılmasıyla tek kalarak varlığını sürdürmüştür. 
Mermer işçiliği son derece güzel ve barok üslupta 
olan bu türbenin içi kalem işleriyle süslenmiştir 

ve bence bunlardan en etkileyici olanı türbeyi 
çepeçevre kuşatan yazı kuşağıdır. Aynı cadde 
üzerinde güzelliğini konuşturan tek yapı tabi 
ki sadece türbe değil. Legacy Ottoman Oteli de 
görsel yapısı ve mimarisiyle aynı etkiyi bırakıyor. 
Hepimizin gündelik hayatta sıkça yanında 
taşıdığı 20 TL’nin arkasında İstanbul’a emek 
vermiş saygıdeğer bir adamın resmi var: Mimar 
Kemaleddin. 
  Mimar Kemaleddin tarafından tasarımı 
yapılan bu oteli geçtikten sonra başka bir caddeye 
girdiğimizde 1814 yılında ahşap olarak yapılan 
ancak daha sonra 2. Abdülhamit tarafından 
Alexandre Vallaury’ye yeniden yaptırılan Hidayet 
Camii karşımıza çıkar. İstanbul’daki çoğu yapıda 
adından söz ettiren Alexandre Vallaury’nin bu 

SEVAL ATICI



yapıda da katkılarının olması camiyi önemli kılan 
özelliklerden biridir.
Bu caddeyi tamamladıktan sonra yönümüzü 
meşhur Bankacılar Sokağı’na çevirdiğimizde 
Türkiye İş Bankası Müzesi koskocaman binasıyla 
sizi bekler. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk bankası 
olan Türkiye İş Bankası 1924’te Atatürk’ün 
inisiyatifiyle kurulmuştur ve müze olarak 
2007’de açılmıştır. Müze Cumhuriyet döneminde 
Türkiye’nin ekonomik yapısını ve yoktan var etme 
durumunu gösterirken, İş Bankası’nın geçmişten 
bugüne yaptığı katkılar hakkında bilgi verir. 
Müzenin içinde bulunan belgeler, eski dönemlerde 
kullanılan bankacılık ve iletişim araçları, fotoğraflar 
ve resimlerle dış yapısı kadar güzel bir iç yapıya 
sahip. 
 Bankacılar Sokağı’ndan devam ettiğimizde 
çok daha eski bir yapı olan Hatice Turhan Sultan 
çeşmesi ve Türbesi’ni görürüz. 1597 yılında 3. 
Mehmet’in annesi Safiye Sultan tarafından Mimar 
Davut Ağa’ya yaptırılan külliyenin bir parçası 
olan çeşme ve türbe yapımının uzun sürmesi 
nedeniyle en son Hatice Turhan Sultan tarafından 
Mimar Mustafa Ağa’ya tamamlatılmıştır. Tüm 
bunları gördükten sonra külliyenin bir diğer 
parçası olan Hatice Turhan Sultan Cami’yi( 
Çoğumuzun bildiği adıyla Yeni Camii) görmemek 
ayıp olur. Eminönü Meydanına gidip de bu camiyi 
görmemek imkânsızdır. Bulunduğu konumdan 
dolayı çok beğenilen Yeni Cami dış mimarisi ve iç 
işlemeciliğiyle dikkat çeker. İstanbul’da Osmanlı 
ailesi tarafından yaptırılmış olan büyük camilerin 
son örneği olmakla birlikte Osmanlı döneminde 

Türk mimari eserleri arasında yapımı en uzun 
sürede tamamlanan (66 yıl) cami olarak da bilinir.
 Safiye Sultan’dan sonra Hatice Turhan 
Sultan’ın değişiklerde bulunduğu külliyede çok 
önemli bir yapı daha var: Mısır Çarşısı. Doğu 
ile Batı’yı birleştiren, bir taraftan Balkanlar 
ve Avrupa’ya diğer taraftan Kuzey Akdeniz 
ve Arabistan’a uzanan İstanbul’un tarihi 
yarımadasındaki Suriçinin merkezi noktalarından 
biri olan Eminönü’nün sahil kısmı ticaretin 
kalbinin attığı yerlerden biriydi. Bizans devrinden 
bu yana ticaret faaliyetlerinin olduğu bu bölge 
Mısır Çarşısı’nın inşasıyla birlikte İstanbul’un en 
gözde noktalarından biri olmuştur. Valide Çarşısı 
adıyla anılmasına rağmen Mısır’dan getirilen mal 
ve baharatların çarşının içindeki dükkânlarda 
satılması sebebiyle daha sonraları Mısır Çarşısı 
adını almıştır. İçeride baharat, kurutulmuş meyve, 
kuruyemiş, tatlı, şekerleme, lokum, çiçekler, bitki 
özleri ve daha birçok şeyi bulmak mümkün. 
Toplam altı kapısı bulunan bu çarşının Haseki 
Kapısı’ndan içeri girdiğiniz andan itibaren 
muhteşem bir baharat kokusunun etkisi altında 
kalırsınız ve bu koku çarşı bitene kadar azalmadan 
hatta daha şiddetle kendini hissettirmeye devam 
eder. 1663 yılında yapımı biten bu çarşı her ne 
kadar gerçekleşen yangınlarda zarar görmüş olsa da 
günümüze kadar gelmeyi başarabilmiştir. 
  Mısır Çarşısı’nda baharat kokuları arasında 
yapılan güzel gezinti bittikten sonra karşımıza 
labirenti andıran daracık ve uzun sokaklarıyla 
tarihi Tahtakale çıkar. Her tarafı hanlar, hamamlar 
ve camilerle çevrili olan bu yollarda başını ne tarafa 



çevirirsen çevir tarihin kokusunu alıyorsun. Her 
türlü ahşap ve hasır eşyanın satıldığı Hasırcılar 
Çarşısı’nda kahve dükkânları da oldukça fazla. 
Birbirinden alakasız birçok şeyi bu çarşıda bulmak 
mümkün. 
 Rüstem Paşa Camii’nde Hasırcılar 
Çarşısı’nda bulunan önemli yapılardan biri. 
Kubbe eteklerine kadar 500 yıllık İznik çinileriyle 
ve lale motifleriyle bezeli bu cami Kanuni 
Sultan Süleyman’ın damadı Rüstem Paşa için 
Mimar Sinan’a yaptırılmıştır ve kullanılan 
çinilerin güzelliği ve kalitesi günümüzden hala 
konuşulmaktadır. 
 Hasırcılar Çarşısı’nın dar sokaklarında 
yeterince gezindikten sonra Eminönü’nün en 
önemli çarşılarından biri olan Kapalıçarşı’ya 
gitmek için yönümüzü Mahmutpaşa Yokuşu’na 
çeviriyoruz. Tahtakale’den Kapalıçarşı’ya kadar 
çıkan bu uzun yokuşun her iki tarafındaki 
dükkânlara baka baka giderken yorulduğunu 
bile fark etmeden Kapalıçarşı’ya varıyorsun. Her 
tarafı hanlarla çevrili Kapalıçarşı’nın toplam 22 
kapısı var ve içindeki dükkânlar saymakla bitmez. 
Kapalıçarşı’yı oluşturan iki bedesten vardır. 
Bunlardan ilki olan İç Bedestenin Bizans’tan kalma 
bir yapı olduğu düşünülürken Yeni Bedesten ise 
1461 yılında yaptırılmaya başlanmıştır. İnşaatına 
başlandığı yıl kuruluş yılı olarak kabul edilse de 
asıl çarşı Kanuni Sultan Süleyman tarafından 
ahşap olarak inşa edilmiştir. Mısır Çarşısı’yla aynı 
kaderi paylaşan Kapalıçarşı kurulduğu tarihten 
bu yana çok fazla yangın görmüştür. Birçok şairin 

şiirine konu olan Kapalıçarşı Evliya Çelebi’nin 
seyahatnamesinde de kendine yer bulmuştur. 
550 yıllık tarihiyle dünyanın en eski ve en büyük 
alışveriş merkezidir.
  Kapalıçarşı’nın Nuruosmaniye Kapısı’yla 
karşı karşıya bulunan Nuruosmaniye Camii 
İstanbul’daki ilk barok özellik taşıyan camiidir ve 
bu sadece camiye değil külliyenin diğer yapılarına 
da yansımıştır. İlk barok özellik taşımasıyla 
Osmanlı mimarisinde batıya yönelimi göstermesi 
açısından dönüm noktası sayılmıştır. Camilerden 
bu kadar bahsetmişken muhteşem manzarasıyla 
insanı büyüleyen Süleymaniye Cami’yi unutmamak 
gerek. Camiye ulaşmak için dik yokuşlardan 
geçiliyor ancak çıkınca görülen manzara insana 
her şeyi unutturuyor. 1551-1557 yılları arasında 
Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan’a 
yaptırılan Süleymaniye Camii Osmanlı’nın gücünü, 
ihtişamını ve hâkim olduğu coğrafyayı göstermek 
adına devletin başkenti İstanbul’da Haliç’e bakan 
muhteşem bir tepeye konumlandırılmıştır. Beş 
asra yakın tarihi boyunca İstanbul’da gerçekleşen 
depremlere rağmen üzerinde tek bir çatlak 
oluşmamıştır. Cami Mimar Sinan’ın daha 
önce yaptığı camilerin hiçbirinde bulunmayan 
özelliklere sahiptir ve Mimar Sinan kalfalık eserim 
dediği camiyi 85 yaşında tamamlamıştır. İstanbul’da 
günbatımını seyretmek ve bu kenti tam anlamıyla 
yaşamak istiyorsanız Süleymaniye belki de en ideal 
yer.   



Eski Tatları Arayanlara
Gün geçtikçe kalabalıklaşan ve şehir kültürü yavaş yavaş kaybolan İstanbul’da eskileri yâd etmek ve 
güzel yemekler tadabilmek istiyorsanız geriye kalmış birkaç yer daha var!

Ali Muhiddin Hacı Bekir – Kadıköy ve Nice Şube
1777’de Bahçekapı’da açılan ilk dükkanın ardından Kadıköy, Beyoğlu, Galata gibi gözde 
semtlerde de açılarak ürettiği çeşit çeşit lokumu, akide şekeri, helvası, acıbademi, badem ezmesi 
ve ayçöreğiyle  popülerleşen ve bu süreçte asla kalitesini düşürmeyen İstanbul’un en eski aynı 
zamanda en nostaljik şekerlemecisi Ali Muhiddin Hacı Bekir.
Eğer yolunuz herhangi bir şubesine düşerse ve “yer bulabilirseniz” ayçöreği ve limonata 
veyademirhindi şerbeti ve profiterol ikilisini denemenizi, ardından da eve küçük bir kutu karışık 
lokum götürmenizi öneririm.

ELİF NUR UYGUN



Balkan Lokantası -  Beşiktaş
Beşiktaş çarşısının öğrenciler arasında en popüler, yemek çeşidi en fazla, en lezzetli ve aynı 
zamanda en ucuz esnaf lokantası. 30’dan fazla çeşidi ve samimi ortamında yemek oldukça keyifli. 
Yolunuz çarşıya düşerse uğrayın. 

Bebek Badem Ezmecisi - Bebek
Mudanyalı Mehmet Halit Bey ve Anastasya 
Hanım’ın birbirlerine aşık olup evlenmek 
istediklerinde Halit Bey’in ailesinin aile işini devam 
ettirme şartıyla izdivaçlarına onay vereceklerini 
bildirmeleri üzerine Halit Bey ve Anatasya 
Hanım’ın 1904’te  Bebek’te açtığı Bebek Badem 
Ezmecisi, 114 senedir meşhur badem ezmesi, 
acıbadem kurabiyeleri ve akide şekeriyle bir geleni 
bir daha getirtiyor.



Kurukahveci Mehmet Efendi – Eminönü, Kadıköy
Eminönü’ne gidince mis gibi kahve kokusunu takip ederek ulaşacağınız Tahmis Sokak’taki 
Kurukahveci Mehmet Efendi’nin dükkanı 1871’den beri Türk kahvesi severlerin buluşma noktası. 
19.yy’a dek kahve çiğ çekirdek olarak satılırken Mehmet Efendi kahveyi kendisi öğütüp satmaya 
başlar ve o günden bugüne Kurukahveci Mehmet Efendi olarak anılır. Artık marketlerde de satılan 
Mehmet Efendi kahvesini taze ve birinci elden almak istiyorsanız Eminönü Tahmis Sokak veya 
Kadıköy’deki şubelerine gidebilirsiniz. 

Yedi Sekiz Hasan Paşa Fırını -  Beşiktaş
Çırağan Baskını sırasında Ali Suavi’nin başına vurarak baskını hezimete uğratan Yedi Sekiz Hasan 
Paşa, okuma yazma bilmediği için imzasını Arapça 7 ve 8 rakamları şeklinde atarmış. İçeri girerken 
ise kapının zil çalması ve Hasan Paşa’nın fotoğrafının sizi karşılaması unutulmayan özelliklerinden. 
Fırının özellikle tarçınlı kurabiyeleri ve simitleri meşhur.



Yanyalı Fehmi -  Kadıköy
1919 yılında Yanyalı Fehmi Efendi ve saray aşçılarından Bolulu Hüseyin Efendi’nin açtığı lokanta, 
o günden bu yana Kadıköy’de Osmanlı saray mutfağının tadına bakmak isteyenler için biçilmiş 
kaftan. Lezzetli yemekleri ve güzel atmosferiyle cezbetmemesi imkânsız. En meşhur yemeği ise 
köftenin patlıcana sarılarak hazırlandığı  “Yanya Köfte”. Bununla beraber etli sarması, paça çorbası, 
zeytinyağlı enginarı da önerilenler arasında.



Fener’den Balat’a

       Keşfettikçe anlarsınız ki aslında 
İstanbul’un her semti ayrı bir şehir gibidir. 
Neredeyse hiçbiri birbirine benzemez, 
her biri sizde farklı duygu ve düşünceler 
uyandırır ve bazen de ister istemez 
yaşadığımız şehir İstanbul’da,yerli bir 
turist olarak bulursunuz kendinizi.Ben de 
bu yazıda kelimenin tam anlamıyla yerli 
bir turist olarak gezdiğim Fener ve Balat 
semtinden bahsedeceğim. 
      Öncelikle Fener semtinin adı Yunanca 
Fanarion kelimesinden geliyor. Fanarion, 
anlaşılacağı üzere eskiden limana giren 
gemileri karşılayan bildiğimiz deniz 
fenerinin Yunancada karşılığı.Fener eskiden 
Cenevizli ve Venedikli tüccarların ikamet 
ettiği bir yermiş.Ayrıca dünyayla kurulan 
ilişkilerin önemli bir merkezi olarak 
bilinirmiş.Haliç’in kıyısında bulunan ve 
bin beş yüz yıllık tarihe sahip olan bu dar 
semt her dile ve dine açıkmış zamanında, 
gözlemlediğim kadarıyla günümüz için de 
aynı şeyi söylemek mümkün. Bence  -her ne 
kadar şuan viran bir mahalle görünümünde 
olsa bile- uzun apartmanlardan ve beton 
yığınlarından korunabildiği için takdire 
şayan. 
      Fener semtine Abdülezel Paşa Caddesi’ni 
izleyerek girerseniz ve Balat’a doğru 
ilerlerseniz sol taraftaki tepede yani semtin 
en yüksek noktasında Fener Erkek Lisesi’ni 
görürsünüz.Benim gibi uzaktan görmek 

yetmez diyip yakından da görmek isterseniz 
ise Sancakdar Yokuşunu tırmanmanız 
gerekecek.Kırmızı tuğlalardan yapılan ve 
bu yüzden de Kırmızı Mektep olarak da 
bilinen yapı alışık olmadığımız bir tarzda.
Benzerlerine Avusturya-Macaristan 
işgalinden sonra Saray-Bosna’da rastlanan 
yapılardan. Mimar Dimadis tarafından 
1880’lerde inşa edilen bu ihtişamlı lise uzun 
yıllar boyunca patrikhaneye din adamı 
yetiştirmiş.
  Lisenin yakınlarında görebileceğiniz 
bir diğer yer de 13. yüzyıldan kalma Azize 
Moğollar Mariası veya orijinal adıyla Maria 
Mouhliotissa Kilisesi.İstanbul’da Bizans’tan 
kalma bir kilisenin hala var olduğu size de 
ilginç gelebilir. Bu kadar eski bir yapının 
zamana yenik düşüp yıkılmış, camiye 
çevrilmiş ya da müze haline gelmiş olmasını 
bekleyebilirsiniz.Ancak Fatih Sultan 
Mehmet’in izniyle olsa gerek bu mabet 
Bizans’tan bugüne kadar gelebilmiş. 
 

İREM AYARTEPE



     Sancakdar Yokuşu’nu inince sol tarafta eski 
taşlarla döşenmiş merdivenlerin arasından bir 
konakla karşılaşıyorsunuz. Karşılaştığınız bu 
eski yapı işinde iyi olmayan politikacı, Eflak’ın 
ünlü Beyi Dimitri Kantemir’in. Kendisi18.
yüzyıl tarihinin en ilginç aydınlarından, 
Türk musikisine olan katkılarıyla ve yazdığı 
Osmanlı Tarihi ile biliniyor.Kantemir 
gibi Fenerli olan beyler, imparatorluğun 
dış dünyaya açılan koluymuş zamanında.
Diplomasi ve ticarette de özel bir yerleri 
varmış. 
 
       Bugün Fener denince akla gelen başka 
bir yer de yıllar boyunca dünyanın ruhani bir 
merkezi olmaya çalışan patrikhane.Amacına 
pek de ulaşamadığı ise gözler önünde. Burada 
bulunan kiliselerden başka biri de, deniz 
kenarında bir bahçe içinde yer alan Sveti 
Stefan Kilisesi. Bulgar Kilisesi olarak da 
bilinen yapının restorasyonu yakın zamanda 
bitmiş ve dünyadaki tek demir kilise olarak 

varlığını sürdürmekte. 
 
     Bugün yarısı harap ve metruk bir halde 
olan Balat’a geri dönüyorum. Öğreniyorum 
ki Balat’tan ayrılan bir daha buraya geri 
dönmemiş, şuan buranın eski sakinlerinin 
çoğu dünyanın dört bir yanında, bu da 
demek oluyor ki Balat bugün aslında çok 
geniş bir coğrafyada, insanların anılarında 
yaşıyor. Bunun yanında Balat, Ayvansaray ile 
Fener arasında kalan az gezilen ve bilinen bir 
köşe. Bunun sebeplerinden biri de çok değil, 
bundan yaklaşık kırk-elli yıl önce insanların 

buraya gelmekten korkması ve bu görüşün 
ancak şimdilerde zayıflaması belki de. 
 
        Balat’ı adımlamaya başladıysanız 
önerebileceğim en iyi şey dilediğiniz sokakta 
kafanıza göre dolaşmanız çünkü yaşadığınız 
yerde görmekten sıkıldığınız apartmanlardan 
farklı olan bu zarif evleri görmek size keyif 
verecek. Mesela Merdivenli Yokuş Sokağı’nı 
mutlaka tavsiye ederim çünkü burası Balat’ın 
en renkli ve de ziyaretçileri arasında en 
çok aranan sokağı.Bu yokuşun solundaki 
rengârenk cumbalı evler görülmeye değer.
 
       Birbirinden farklı sokaklarda tarihin 
izinden dolaşırken, boyunlarında 
fotoğraf makineleriyle insanları görünce 



şaşırmamanız gerek.Tarihe tanıklık eden bu 
evleri, camileri, kiliseleri, sinagogları merak 
edip fotoğraflarını çekmek isteyen sizin 
gibi bir sürü yerli turist var burada.Ayrıca 
tek sebep de bu değil. Balat geçmiş yıllarda 
ve hala şuan bile dizi setlerine ev sahipliği 
yapan bir yer, belki insanları buraya biraz da 
bu etken çekiyor.
      Sokakları gezinirken karşılaşacağınız 
başka bir yer de 1458’de Fatih Sultan Mehmet 
tarafından inşa ettirilen Tahta Minare Cami. 
Vodina Caddesi üzerinde yer alan cami ve 
yanındaki hamam Fatih Sultan Mehmet’in 
vakıfları arasında. Cami’nin yakınlarında 
ise Kanuni Sultan Süleyman’ın yaptırdığı bir 

çeşme var.
 
      Söylemeden geçmemek gerek; burada 
yorulduğunuzda oturabileceğiniz bir 
sürü kafe, gezebileceğiniz sanat galerileri, 
antikacılar,gezmekle bitiremeyeceğiniz 
sayıda camiiler,sinagoglar,kiliseler var. 
Yalnız bu saydığım yerleri arayınca bulmanız 
zor olabileceğinden, gitmeden önce kendi 
rotanızı oluşturmanızda ve ciddi bir plan 
yapmakta fayda var.Aksi takdirde benim 
başıma gelen şey sizin başınıza da gelebilir   
–gezilecek yerler bitmeden gün bitebilir-.
       Velhasıl gezmek için sebebe değil sadece 
zamana ihtiyacı olanlardansanız ve o zamanı 
yakaladıysanız, birgün siz de gelin kuruluşu 
Bizans’a kadar uzanan bu iki semte; Balat’ın 
sokaklarında kaybolun, Fener’i keşfedin, 
Renkli-renksiz,enteresan ve tarih kokan evler 
arasında gezinin. İstanbul’da böyle eskisi gibi 
kalabilmiş yerler de varmış diyebilmenin 
haklı gururunu yaşayın.



Saraydan Füreya’ya

 O günü ne güneşli gözükmesiyle insanı 
ince giyinmesi için kandıran ayazının titreten 
havasıyla, ne denizin renginin güzelliğiyle, ne de 
kendini küçük bir odaya kapatılmış hissettiren 
kalabalığıyla hatırlayacağım. O günü, duvarları 
başarılı eserlerle donatılmış, tavandaki çizimlerle 
bile göz doyuran, hoş tasarlanmış ve kendini 
zevkle gezdiren, bunların yanında İstanbul’da 
en sevdiğim binalardan biri olan Dolmabahçe 
Sarayı’nın bir kısmını kendine ayırttırmış o güzel 
müzeyle hatırlayacağım.
  Kadıköy’den bir klasiği de yerine getirmiş 
olmak için simitlerimizi alıp Beşiktaş vapurunda 
etrafı izlemek için dışarı kurulmamızla başladı 
yolculuğumuz. Doğma büyüme bir İstanbullu 
ve daha da ötesi her canı sıkıldığında çözümü 
deniz kenarında arayan biri olarak, martıların 
eşliğinde Kız Kulesini, eski Haydarpaşa 
Lisesini, Haydarpaşa Garını izleyerek karşıya 
geçmenin inanılmaz zevkini anlatmayı gereksiz 
buluyorum.
 Milli Saraylar Resim Müzesi, hem 
kolayca bulunabilmek istermişçesine kurulduğu 
mekânı hem zengin içeriğihem de göz doyuran 
mükemmel manzarası ile İstanbul’da mutlaka 
görülmesi gereken sayılı müzelerden. Girmeden 
önce galoş giymenin zorunlu tutulması adeta 
insana bu kadar özel bir binada bu kadar 
incelikli eserler görmenin ne kadar ayrıcalıklı 
olduğunu hatırlatmak istermiş gibi duruyor. 
Biletlerimizi gişeden alınca, ücretsiz sesli 
rehber isteyip istemediğimizi soruyorlar ve 
arkadaşımla ben, gezimiz boyunca iyi ki almışız 
diyeceğimiz bu cihazları önceki deneyimlerimize 
dayanarak alıyoruz. Ahşap merdivenlerden 
çıkınca, kendimizi genişçe bir salonun ortasında 
buluyorsunuz, iki tarafta hem okuduklarımızdan 
hem de duyduklarımızdan haklarında oldukça 
bilgi sahibi olacağımız iki padişahın tabloları 
karşılıyor bizi; Abdülmecid ve Abdülaziz. Sultan 
Abdülaziz Kenize Murad’ın Saraydan Sürgüne 
kitabının bir parçasında içim parçalanarak 
okuduğum acıklı hayat hikayesinden kendi de 
haberdar olmadan, kudretli duruşuyla ürpertiyor 
insanı. Saray, muhtemelen ziyaretin daha kolay 
sağlanması için bölümlere ayrılmış, girişten 
sonra Osmanlı’da Batılılaşma Salonunda İstanbul 

Görünümleri bölümüne geçiyorum.  Burası 
İstanbul’un su üstü yaşantısını anlatan, o günden 
bize kesik kesik manzaralar sunan birbirinden 
büyüleyici tablolara ev sahipliği yapmanın yanı 
sıra, Abdülaziz’in kütüphanesi olmasının da 
etkisiyle özel bir ağırlığa sahip. Bir diğer salon ise 
Gapil Galerisi’nden Saraya Satın Alınan Tablolar 
ismini taşıyor ve utanarak da söylüyorum ki, 
aslında Osmanlı’da sanatın gelişmesine pek çok 
katkıda bulunan ancak benim tanımadığım 
Şeker Ahmed Paşa’nın derin resim bilgisiyle 
saraya aldığı tablolarla süslenmiş. Bu kısım 
da her ne kadar başarılı olsa da bir sonraki 
İvan Konztantoviç Ayvazovski Salonu’nun 
gölgesinde kaldığı söylenebilir. Tarzıyla İngiliz 
ressam Turner’ı andıran Ayvazovski , bir 
manzara ressamı ve sis, ay ışığı, buz, kar gibi 
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doğa parçalarını resmetmekte öyle uzmanlaşmış 
ki tablolarının karşısında durup dakikalarca 
incelemekten insan kendini alamıyor. Saraya otuz 
resmi alınan Ayvazovski, eserlerinden birini de 
Abdülhamid’in çizdiği bir eskizden yola çıkarak 
oluşturmuş. Romantizmin bariz örneklerini ortaya 
koyan bu eserlere hayranlık duymadan geçmek 
mümkün değil.
  O katın kalan iki salonunda ise, Saray 
Ressamları ve Oryantalist Ressamlar vardı ki, 
insan Zonoro’nın Kayığa Binen Kadınlar adlı ünlü 
tablosunun orjinalini karşısında görünce kendini 
şanslı sayıyor; Ertuğrul Süvari Alayı’nın Galata 
Köprüsü’nden Geçişi eserini ressamın kendini, 
eşini ve arkadaşını resmettiiğini görünce şaşırıyor; 
Oryantalist Salon’da ise adında da söylendiği gibi 
Doğu’nun cazibesi ile sarılıyor.
  Hemen ardından iste Avrupa’da eğitimlerini 
tamamlamış Süleyman Seyyid, Şeker Ahmed Paşa 
ve Ahmet Halil’in eserleri karşılıyor sizi ve sesli 
rehberimiz sayesinde bu ressamların Türklerin 
resimdeki ikinci ve üçüncü kuşağı olduğunu, ikinci 
kuşağın ise tamamıyla asker olduğunu öğreniyoruz. 
Şeker Ahmed Paşa’nın seçtiği tablolardan sonra ise, 
kendisinin çizdiği ‘Karpuz Dilimli Natürmort’ ve 
‘Portakallı Natürmort’ insanın ağzını sulandırıyor 
ve böyle bir yeteneğe hayran bıraktırıyor. Ayrıca 
aynı duvarda asılı olan Hüseyin Zekai Paşa’nın 
‘Karpuzlu Natürmort’u diğerleriyle yarışmak 
istermişçesine parıldıyor.
  Yanlış hatırlamıyorsam sarayın son 
kısmında bulunan Portreler ve Tarihi konulu 
kompozisyonlar insanda gerçekten İstanbul’un 
Fethinde oradaymış ya da İstanbul’un kirlilikten, 
kalabalıktan ve sanattan mahrum binalarla 

kirletilmesinden önceki halini görmüş gibi 
hissediyor. Benim son kısımda en çok ilgimi 
çekense, Abdülhamid’in hal’i esnasında çekilen 
fotoğraf ve sonrasında çizilmiş tablosunun 
durduğu duvar. Böyle bir fotoğraftan haberdar 
bile olmadığımdanhem tabloda hem de fotoğrafta 
bitkinlikten omuzları düşmüş avallı padişahı 
izliyorum bir süre...
  Müzeden çıkınca öğrendiklerimin ve 
gördüklerimin etkisiyle büyülenmiştim, ancak 
çok yakında olduğunu bildiğim Füreya Sergisi’ni 
gezmeden dönemedim. Ayşe Kulin’in kitabından 
biyografisini öğrendiğim bu yetenekli seramik 
sanatçısının eserlerini canlı canlı görmek de ayrı 
bir zevk veriyor. Yolunuz düşerse mutlaka oraya da 
uğramanızı tavsiye ederim.



Prof. Dr. Haluk Dursun’la İstanbul Dersleri

 Bu yıl Dersimiz İstanbul Kulübü’nün ilk 
konuğu, kültür tarihçisi Prof. Dr. Ahmet Halûk 
Dursun oldu.  Bu, ben ve arkadaşlarım adına harika 
bir deneyimdi. Bir söyleşi tadında ilerleyen bu 
konuşmadan tam da beklediğimiz gibi eşsiz bilgiler 
edindik. Meselâ ben, İstanbul’u sadece tarihî 
dokusu ve içinde barındırdığı muhteşem yapılarla 
meşhur bir şehir olarak bilirdim. Ama bu söyleşide 
İstanbul’u doğal güzellikleriyle bir kez daha tanıma 
fırsatı buldum. 
 Meğer İstanbul aynı zamanda sularıyla 
ünlü bir şehirmiş ve dünyanın dört bir yanından 
bu suları görmeye gelen ziyaretçileri varmış. Bu 
ziyaretçilerden bir tanesi ise Japonya veliaht prensi 
imiş. Hocamızın su ile ilgili kitap yazdığını öğrenen 
ve kendisi de suya meraklı olan veliaht prens, 
Haluk Dursun hocamızın rehberliğinde bentlerden 

başlayarak, Maslak, Taksim ve Bozdoğan Su 
Kemerine kadar pek çok su eserini görmek; hatta 
kemerin üzerine çıkmak istemiş. Hocamız bunun 
çok da güvenli olmayacağını söyleyerek kendisini 
zar zor ikna etmiş. Bu arada Taksim semtine bu 
adın, eskiden suların taksim edildiği maksemin 
burada olmasından dolayı verildiğini de öğrenmiş 
olduk.
 Haluk Dursun hocamızın bir diğer 
hatırası,Ayasofya Müzesi Müdürlüğü yaptığı 
döneme ait. O zamanlar ABD başkanı olan 
Obama Türkiye’ye gelmiş ve Ayasofya’yı gezmek 
istemiş. Onca koruma ve sıkı güvenlik tedbirleri 
altında Ayasofya’ya gelen Obama’nın önüne 
birden mekânın miskin sakinlerinden olan bir 
kedi fırlamış. Herkes şaşkın bakışlarla kediye 
bakarken Halûk Dursun hocamız, bunların 
fetihten günümüze miras olarak kaldığını ve 
PaxOttomana’nın  sembolü olarak  burada 
yaşadıklarını söylemiş. Bunlar “ketusbizantikus” 
demiş veherkesi tebessüm ettirmiş. 
Haluk Dursun hocamızın bir diğer hatırası 
ise Topkapı Sarayı Müze Başkanlığı yıllarına 
ait. Moğolistan Cumhurbaşkanı Cami-üt-
Tevârih adlı kitabı görmek için sarayın el 
yazmaları kütüphanesine gelmiş. Tarihe kitap 
yakan millet olarak geçen Moğolların devlet 
başkanının bu isteği oldukça şaşırtmış hocamızı 
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 Engin bilgisi, kültürü ile hocalık ve devlet 
adamlığı sıfatıyla, hoş sohbeti ve nükteleriyle 
dikkatimizi çeken Haluk Dursun hocamızla 
birlikte olmaktan büyük keyif aldım.  Eskiden 
bir tarihi eserin yanından geçerken sadece bakıp, 
“güzelmiş” deyip geçiyordum. Artık tarihçesini 
de merak edip okuyorum. Hem bu farkındalık 
için hem de söyleşi için Dersimiz İstanbul 
Kulübü’ne çok teşekkür ederim.

LARA AKTAŞ

ve zaten gayet narin yaprakları olan bu değerli el 
yazması eseri bir camekân içerisinde kendisine 
gösterip, tıpkı basımını hediye etmiş Moğolistan 
Cumhurbaşkanına.
 Haluk Dursun hocamızın hatıralarından 
bir diğeri ise İngiliz Prensi Charles ile ilgili. 
Prens Charles İstanbul’da sadece mozaik görmek 
için gelmiş.Moziklerini görmek istediği yapı, 
Edirnekapı’daki Kariye Müzesi (Hora Manastırı) 
imiş. Bu gezisinde Patrik Bartholomeos’un 
kendisine rehberlik etmiş. Bu müze yerli turistler 
tarafından pek ziyaret edilmiyormuş.



Osmanlı’nın Doğu Roma’dan Devraldığı Kültürel Miras:
                                                                          AYASOFYA

 Ayasofya veya diğer ismi ile St. Sophia  Bizans İmparatorluğunun büyük kralı 
Justinianus tarafından 6. yüzyılda inşa ettirilmiştir. Justinianus “büyük” sıfatını da 
bu yüzden almıştır. İtalya’nın Ravenna şehrindeki St. Vitale Kilisesi’ni de kendisi inşa 
ettirmiştir. Bugün bile Sultanahmet Meydanı’nda tüm haşmetiyle yükselen Ayasofya, 
Roma kiliselerinin kubbeli mimari geleneğini devam ettirmiş olmakla birlikte, bunu 
daha önceki yüzyıllarda ulaşılmamış bir boyuta çıkarmıştı. 
  1453 yılında Ayasofya Fatih Sultan Mehmet tarafından cami haline getirilmiştir. 
Bundan önce Bizans giderek fakirleştiği için Ayasofya doğru düzgün bir onarım 
görmemiştir, yer yer harabe şeklindedir. Bu harabeler de genellikle Latin İstilasında 
oluşmuştur. Harabelerden sıyrılıp Ayasofya’nın yeni ihtişamına kavuşması için Fatih 
Sultan Mehmet genellikle sanatsal eşyalara saygılı olmuştur fakat Hristiyanlık ile 
ilgili eşyaları kaldırtmış ve yerine mihrap ve minber yapmıştır, heykellere de o kadar 
hoşgörülü olmamış ve heykelleri Okmeydanı’na gönderip okçulara hedef yaptırmıştır. 
Fatih’in Ayasofya için bir de ahşap minare yaptığı söylenir ama ahşap minare II. Selim 
devrine kadar kalmıştır. Daha sonra başka minareler de yapılmıştır. Fatih, Ayasofya’ya 
bir de medrese ekletmiştir. Bugün avlunun orada bulunan medrese çağlar boyu önem 
görse de ne yazık ki Sultan Abdülaziz döneminde yıktırılmıştır. Daha sonra yeniden bir 
medrese yaptırılsa da Cumhuriyetin ilk yıllarında 1935’te ortadan kaldırılmıştır.

BARBAROS ŞAİR



KÜÇÜK AYASOFYA
Kilise olarak inşa edilen yapının asıl 
ismi Sergios ve Bakhos Kilisesi idi. 
Doğu Roma İmparatoru I. Jüstinyen 
(Justinianos/Iustinianus) ve karısı 
Theodora tarafından 527 senesinde 
yapımına başlanan kilisenin inşaatı 532 
yılındaki Nika Ayaklanması sırasında 
zarar görünce ancak 536 yılında 
tamamlanabilmiştir. Kilise ismini 
Hristiyanlığa geçtikleri için işkence 
ile öldürülen ve daha sonra azizlik 
mertebesine getirilen Sergios ve Bakhos 
isimli iki askerden almıştır.
Camiye çevrilmesi ise 1497 yılında 
II. Beyazıt zamanındadır. Şuan 
İstanbul’un Küçük Ayasofya semtinde 
bulunmaktadır. Camiye çevrilmesinin 
yanı sıra yapının batı cephesine 5 küçük kubbe ile örtülü son cemaat yeri eklenmiş, avlunun etrafına da daha 
sonra medrese olarak kullanılacak olan zaviye odaları inşa edilmiştir. Balkan Savaşları esnasında İstanbul’a 
kaçanların yerleştirildiği bu odalar günümüzde geleneksel el sanatı eserlerinin üretilip satıldığı atölye ve 
dükkân olarak kullanılmaktadır. Yapının güneybatı tarafına ana binadan bağımsız bir minare eklenmiştir. 
Eklenen ilk minarenin nasıl olduğu bugün bilinmemektedir. Ancak bu minarenin yerine 18. yüzyılda 
Sadrazam Mustafa Paşa tarafından barok üslubunda yeni bir minare inşa edildiği kaynaklarda geçmektedir.

İMRAHOR CAMİ (STUDİON MANASTIRI)
İstanbul’da kalıntıları bugüne ulaşan nadide 
kiliselerden biri olan Studion Manastırının (İmrahor 
Cami) bugün yalnızca dış duvarları ayaktadır. 
MS. 463 yılında Roma Patriği Studius tarafından 
yaptırılan kilise, başlangıçta imparatorluğun en 
güçlü manastırına bağlıyken daha sonra entelektüel 
ve ruhani bir merkeze dönüşmüştür. IV. Haçlı Seferi 
ordusu tarafından alınmadan önce kilisedeki en 
önemli kutsal emanet Vaftizci Yahya’nın başıydı. 15. 
yüzyılda kilise, cami ve medrese olarak kullanılmaya 
başlandı. Bazilika tarzındaki bu yapı, 1894’teki 
depremde büyük hasar görünce boşaltıldı. Bugün bu 
yapıdan geriye sadece dış duvarları kalmıştır.



KARİYE MÜZESİ
Kariye Müzesi olarak anılan yapı, Doğu Roma İmparatorluğu döneminde büyük bir 
yapı kompleksi olan Khora Manastırının merkezini oluşturan ve İsa’ya adanmış olan bir 
kilise yapısıdır. Konstantinos surlarının dışında kalması sebebiyle binaya Grekçe kırsal 
alan ya da kent dışı anlamına gelen “Khora” ismi uygun görülmüştür.
Yapının kesin olarak inşa tarihi bilinmemekle birlikte 10.yüzyılın sonlarında yaşamış 
yazar aziz Symeon Metaphrastes’in anlatımına göre Hıristiyanlığın erken dönemlerinde, 
298 yılında, Nikomedia (İznik) da 84 müridiyle birlikte şehit edilen Aziz Babylas’ın 
4.yüzyılın başlarında röliklerinin buraya gömülmesiyle Khora manastırının bulunduğu 
bölgenin, kutsal mezarlık alanı (necropol) olarak önem kazanmaya başladığı 
anlaşılmaktadır.
 
Komnenoslar döneminde (1081–1185)  Büyük Saray’ın terk edilerek Edirnekapı’daki 
Blakhernai Sarayı’nın kullanılması ile dini törenlerin buraya yakın olan Khora Manastırı 
Kilisesi’nde yapılması, kilisenin önemini artırmıştır.  11. yüzyılın son çeyreğinde, harap 
durumda olan Khora Manastırı’nın üzerine İmparator I. Aleksios Komnenos’un (1081–
1118) kayınvalidesi Maria Doukaina yeni bir kilise inşa ettirmiştir. Bu yapının kalıntıları 
Naos Duvarları’nın alt kısımlarında, mermer kaplamalar altında görülebilmektedir. Üst 
yapısından günümüze pek bir şey ulaşamamış olduğundan yapının biçimi tam olarak 
bilinememektedir.   
Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında İstanbul’u fethi sırasında yapı, hiçbir zarar 
görmemiştir. Uzunca bir süre kilise olarak kullanılmış olan Khora Manastırı Kilisesi, 
Sultan II. Beyazıt devrinde (1481–1512), Sadrazam Hadım Ali Paşa (Atik Ali Paşa) 
tarafından 1511 yılında camiye çevrilmiş ve yanına bir de medrese eklemiştir. Kariye 
Cami’si, Bakanlar Kurulunun 29/08/1945 tarihli kararı ile müzeye dönüştürülmüştür. 
Şuan bu müzeyi ziyaret edip tarihimize tanık olabilirsiniz.
 



KALENDERHANE CAMİ
Bizans döneminde Ortodoks Kilisesi tarafından kilise olarak inşa edilen Kalenderhane 
Camii Vefa semtindedir. Bir kilise olarak inşa edilen ibadethane daha sonra 18. Yüzyılda 
Babüssaade Ağası Maktul Beşir Ağa tarafından camiye çevrilmiştir. Babüssaade isim 
olarak çok bilinmemekle birlikte görsel olarak hepimizin bildiği Topkapı Sarayı’ndaki 
o ünlü kapıdır. Babüssaade kapısına Akağalar Kapısı da denir. Bu kapı; sultan tahta 
çıktığında, bayramlarda bayramlaşmak için ve Ayak Divanı denilen özel durumlarda 
sultanla görüşmek için sultanın tahtının önüne konulduğu kapıdır. Kadıköy’deki Osman 
Ağa Camii’ni yaptıran Osman Ağa da bir babüssaade idi.
Yapılan arkeolojik kazılarda yapının bulunduğu alanın bir sarayın hamamı kalıntılarına 
ait olduğu anlaşılmıştır. Bozdoğan Kemerlerinin işlevini yitirmesinden sonra 4. yüzyılın 
sonu ile 5. yüzyılın başlarında hamam kullanılmaz hale gelmiş. Bu hamam kalıntılarının 
üzerine bir kilise inşa edilmiş. Kilise çevresindeki kalıntı ve kilise temeline ilişkin 
bilgilerden hareketle şimdiki gördüğümüz yapı zamanında Maria Kyriotissa Akataleptos, 
kilise olarak 8. yüzyıldan kalmıştır. Kilisenin İstanbul’un fethine kadar aktif olarak 
kullanıldığı bilinmektedir.
 
Fetih sonrasında zaviye olarak kullanılan kilise henüz tam olarak bir camiye 
çevrilmemişti. Sadece kazılardan anlaşıldığı kadarıyla, namaz kılmak için bir 
mihrap apsisinin sağ ön tarafına bir niş açılmıştı. Yaklaşık 300 yıl bu yapı bu şekilde 
kullanıldıktan sonra 18. yüzyılın birinci yarısının sonlarına doğru Darüssaade ağası 
Maktul Beşir Ağa tarafından camiye çevrildi. Kilisenin küçük bir odasın doldurularak 
bir minare temeli haline getirildi ve bunun üzerine minare inşa edildi.



İstanbul’da Ebru Sanatı

 İstanbul Ebru Evi Ebristan’da ebru denilince 
ilk akla gelen isimlerden Hikmet Barutçugil’i 
ziyaret etme fırsatım oldu. 1952′de Malatya’da 
doğan Hikmet Barutçugil, 1973′de İstanbul Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisi, Uygulamalı Endüstri 
Sanatları Yüksek Okulu’nda tekstil eğitimine 
başladı. Yüksek öğreniminin ilk yılında tanıdığı 
ve öğrencisi olduğu Prof. Emin Barın’ın teşvikiyle 
hat sanatına ilgi duydu. Hat sanatı ile ilgili 
çalışmalarına başladığı sırada ebru sanatını fark 
eden ve içindeki dinamizmi keşfeden Barutçugil’in 
bu sanata duyduğu sevgi kısa zamanda tüm 
benliğini sardı. 
 1977’de Akademi’den tekstil desinatörü 
olarak mezun olduktan sonra çalışmalarını 
ebru üzerine yoğunlaştırdı. 1978-1981 yılları 
arasında ihtisas için gittiği Londra’da araştırma 
ve çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Akademik 
eğitimden aldığı sanat altyapısını gelenekli 
sanatlarla birleştirerek yepyeni ufuklar açtı. 
Geleneği geçmişten geldiği gibi yaşatırken, 
çağdaş yorumları ile ilgi alanını son derece farklı 
mecralara çekti. 
 Ebruyu her zaman bir bilim dalı gibi görüp 
geliştirmeyi hedefleyen sanatçı, bu sanatı yaşatmak 
için yaşamanın gereğine inandığından, günlük 
kullanım araçlarından iç mimaride kullanılan 

malzemelere kadar birçok ürün geliştirdi. Daha 
önce görülmemiş ebru yöntemleri denedi. 
Literatüre Barut Ebrusu olarak bilinen ebru türünü 
bulan kişi olarak geçti
 Ebru sanatı ile ilgili birçok TV programına 
katılan, dergilerde röportajları yayınlandı, 
kongrelere bildiriler verdi. Hikmet Barutçugil’in 
yayımlanmış birçok mülakat ve makalelerinin yanı 
sıra on sekiz kitabı bulunmaktadır.
Gelecek yüzyılların sanatçılarına yön ve ilham 
verecek eserleri bu günden planlamak amacıyla 
1830 lu yıllardan kalan tarihi bir konağı Ebru 
evi haline getirip yaşayan bir “müze galeri”ye 
dönüştürmüştür.
 Bu ziyaretimde kendisinin anlattıklarından 
öğrendiklerim doğrultusunda ‘ebru’ kelimesinin 
kökeni Farsça’dan ab-ı hayat yani su ve ru yani yüz-
yüzeyin birleşmesiyle oluşan ‘abru’dur. Bu nesnel 

DENİZ EBİRİ



tanımın yanı sıra Hikmet Barutçugil’in kendine 
göre suyun; her şeyin keza insanların suyun 
üzerinde gördüklerini mağara duvarları ve taşlara 
aksettirmeleriyle sanatın da başlangıcı olması 
ayrıca ebru sırasında boyaların ebruzenin kontrolü 
ve müdahalesi dışında kendi yolunu bulmasıyla 
da insanların yaptıkları sonrasında her şeyin 
kontrolleri dışında ezeldeki hükmüne uygun olarak 
gelişmesi yönüyle hayatabenzemesi gibi bir yorumu 
var.
 Aynı zamanda ebruda renklerin suda 
oluşturabileceği sayısız deseninAllah’ın yarattığı 
farklı güzellikleri görmeyi sağladığını ve ebrunun 
Batı sanatlarından farklı olarak amacının ilahi 
güzellik arayışı olduğunu söylüyor Hikmet 
Barutçugil ve Necip Fazıl’ dan sanatın formülü 
olduğunu düşündüğü bir beyit aktarıyor: 

Anladım işi, sanat Hakk’ı aramakmış,
Marifet bu, gerisi çelik-çomakmış…

Hikmet Barutçugil ebruya kendi başladığı dönem 
ve şu anki durumu hakkında karşılaştırmasında 
ise 44 yıl önce başladığını ve o zamanlar ebrunun 
bilinen bir sanat olmadığını, ebru tarihine bakıldığı 
zaman her yüzyılda bir ya da iki isim olduğunu, 
16. Yüzyıldan beri bilinen bu sanat için 5 kişinin 
zor sayıldığını söylüyor. Ama ebrunun ilerleyen 
zamanda kullanım alanın çok genişlediğini 
söylüyor. Önceden yan kağıt, kitap sanatıyken 
Osmanlı döneminde önemli yazışmalarda 
metin değişikliği yapılırsa hemen belli edeceği 
için ve düzeltilemeyeceği için zemin olarak 
kullanıldığını, ticari defterlerde sayfa çıkarılırsa 
bütünün bozulup çıkarılan sayfanın fark edilmesi 
için kitabı kapağa bağlayan yan tarafında da yine 
ebru deseninin tercih edildiğini aktarıyor. Aynı 

zamanda desenlerin bizzat görmesek de doğada 
bulunduğunu ve bu güzelliğinden dolayı defter-
kitaplarda da tercih edildiğini söylüyor. Yakın 
tarihe ebru denince akla yalnızca boyalı kağıdın 
geldiğini ancak aslında ebrunun resim, heykel, 
mimari gibi bir tekniğin adı olduğunu söylüyor. 
Ebruyla ilgilenirken de ebrunun müthiş bir 
dinamizmin içinde olduğunu fark ettiğini söylüyor 
ve ebruyu asıl mesleği olan tekstil ile birleştirip 
desenleri eşarplara, kıravatlara aktardıklarını 
söylüyor. 
 Ebru sanatı yaşamanın en önemli ilkesinin 
o sanatı yaşatmak olduğunu söylüyor ve müzedeki, 
koleksiyonerlerin elindeki kasalarda kitli sanat 
eserlerinin kimseye faydası olmadığını, o sanatın 
gelişemeyeceği örneğini veriyor. Günlük hayatta 
yer vermeninse sanata hayat vereceğini söylüyor. 
Gösterilen emeğin ürünün de ancak birileri 
tarafından beğenilerek yürüyeceğini, çok güzel bir 
şeye kimse ilgi göstermezse kaybolup gideceğini 
söylüyor ve şu sözü örnek veriyor: Marifet iltifata 
tabidir, müşterisiz mal zayidir. Ebrunun da böyle 
bir tehlike geçirdiğini ancak 25-30 senede bu 
durumun aşıldığını, ebrunun yayıldığını, şu anda 
Türkiye’de ebruyla uğraşanların sayısının 10.000’i 
geçtiğinin tahmin edildiğini, başladığında ebrunun 
buralara geleceğinin tahmin edilmediğini söylüyor.
Ebruya duyulan ilginin durumunu çok iyi 
bulduğunu söylüyor. Ebrunun insana katkısıyla 
ilgili ise ebrunun yalnız boyalı kağıt üretmek, 
bu desenleri kumaşa, seramiğe aktarmak değil, 
ebrunun içinde saklı bir terapik özellik olduğunu 
söylüyor. ‘Ebru yaparken veya yapan birini 
seyrederken bu hızlı gelişim içinde insanın aklına 
kendi iç ve dış dünyasıyla ilgili hiçbir şey gelmiyor. 



Bu da katersizm denilen psikolojik bir olay oluyor ki bunun adı dimağın arınması.’ diyor Hikmet Barutçugil. 
Boyalarla ilgilenirken, renkler suyun üstünde hareket ederken, o aleme dalındığını, günlük sorunların akla 
gelmediğini söylüyor. Fiziksel sağlık için kışın kalın giyinerek, vitamin alarak, yazın bol su içerek koruyucu 
hekimlik yaptığımız gibi, bir sanatla uğraşmanın da ruhsal sağılığımızın koruyucu hekimliği olduğunu 
söylüyor. Son söz olaraksa mesleği ne olursa olsun her insanın rutin yaşamının dışında, işinin tam zıttı 
başka bir şeyle uğraşmasının ruhsal sağlık ve yapılan işler açısından son derece önemli olduğunu söylüyor. 
Ebristan’ınözel bir yer olduğunu, sınıfta yoğun çalışma hayatı olan insanların haftada 4-5 saat ayırarak 
ebruyla ilgilenip rahatladıklarını, rahatlamanın da işlerinde daha başarılı olmalarını sağladığını söylüyor. 
Sürekli aynı şeyle meşgul olup yoğunlaşmanın tıkanma ardından stres, sıkıntıya sebep olacağını, bunları 
dağıtmak için bir sanatla uğraşılması gerektiğini, ebrunun da bu sanatlardan en iyisi olduğunu söylüyor. 
Bunun da sebebinin çok hızlı gelişmesi, kullanılan boyaların doğal oluşundan da ötürü doğada gözümüzün 
alıştığı armoni içinde olduklarını söylüyor. Aynı zamanda illa ben bunu yapacağım diye bir şey olmadığı için 
insanı takıntılarından uzaklaştırdığını söylüyor.
 Röportaj sırasında ebrunun daha çok manevi yönüne ele almıştık ancak sonrasında kendisi, bana 
yaptıkları farklı ebru çeşitleri ve ebru teknikleri hakkında kısaca bilgilerdenve birkaç örnek doküman verdi.
Bu dokümanlarda gelincik, lale, papatya, menekşe yapımdan, gelgit ebrusu, kumlu-kılçıklı ebru, bülbül 
yuvası, hafif ve akkase ebrudan, Necmeddin ebrusundan bahsediliyor.Özellikle Necmeddin ebrusunun çok 
özel bir yeri var. Ortaya çıkışı ise 1918 yılından itibaren merhum Necmeddin Okyay’ın çiçek çalışmalarını 
islah ederek lale, karanfil, hercai menekşe, gelincik, gonca gül, kasımpatı, sümbül gibi çiçekleri doğal şekline 
en yakın şekilde resmetmeyi başarmasıdır. Onun yetiştirdiği merhum yeğeni Mustafa Düzgünman’da bu 
tarza papatyalı ebruyu ilave etmiştir. Necmeddin Okyay’ın çiçekleri ebruya aktarma başarısının temelinde gül 
yetiştirme konusundaki mahareti vardır. 1926 yılında Toygartepesi’ndeki evinin bahçesinde gülcülüğe merak 
sarmış, dört yüz çeşit gül yetiştirmeyi başarmıştır. Necmeddin Hoca ilgilendiği san’at dallarında amatörlükten 
ziyade, profesyonel çalıştığı için yetiştirdiği güllerin hepsinin Latince isimlerini bilirmiş, katıldığı sergilerde 
madalyalar kazanmıştır. Onun elinden birkaç gül çeşidi dünya gül literatürüne geçtiği gibi, siyah gül 
yetiştirdiği dahi rivayet edilmiştir. Hikmet Barutçugil’e tekrar ilgilendiği için, samimiyeti ve verdiği dokuman 
için çok teşekkür ederim.Bir diğer teşekkürüm desüreç boyunca yol gösteren, yönlendiren ve bilgi veren 
danışman hocam Sevda Dıraga Canbaz’a olacak.
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